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کنفرانس های پیش رو

ICWR2022: هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط دانشگاه علم و 
فرهنگ، در روزهای 21 و 22 اردیبهشت ماه 1401 برگزار می گردد. محورهای 
بازیابی  وب،  در  عمیق  یادگیری  ماشین،  یادگیری  کنفرانس،  این  تخصصی 
اینترنت  رایانه،  و  انسان  تعامل  معنایی،  وب  وب،  تحلیل  و  کاوی  وب  اطالعات، 
اجتماعی،  های  شبکه  وب،  کیفیت  شده،  توزیع  و  انبوه  ابری  سکوهای  اشیاء، 
سازی،  و شخصی  رفتار  تحلیل  وب،  افزاری  نرم  ابزارهای  و  سکوها  وب،  امنیت 
شناسی  ارتباط  و  رسانه  و  جامعه  و  وب  برخط  بازارهای  و  درآمدزایی  اقتصاد، 

وب است.
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عزیز،  همکاران  تمامی  خدمت  را  طبیعت  بهار  و  نو  سال  آغاز 
تبریک  پژوهشگران  و  دانشجویان  صنعت،  صاحبان  استادان، 
چالش ها  علیرغم  گذشت  که  سالی  می کنم.  عرض  تهینت  و 
اعضا  ناپذیر  خستگی  تالش  با  کرونا  از  ناشی  مشکالت  و 
برگزاری  بودیم.  چشمگیری  دستاورد های  و  موفقیت ها  شاهد 
فعال  حضور  با  کارگاه ها  و  وبینارها  نشست ها،  کنفرانس ها، 
است  ارزشمندی  فعالیت های  جمله  از  محققین  و  دانشجویان 
تداوم  شاهد  می رود  انتظار  رو،  پیش  درسال  گرفت.  صورت  که 
کارآفرینی،  حوزه های  در  بخصوص  فعالیت ها  دامنه  گسترش  و 
فضای  باشیم.  دانشجویی  فعالیت های  توسعه  و  صنعت،  با  ارتباط 
پرانرژی  و  فعال  حضور  نیازمند  دانشگاه ها  پژوهشی  و  آموزشی 
عرصه  پیشکسوتان  و  صنعت  نمایندگان  دانشجویی،  شاخه های 
و  علمی  نشاط  و  شور  شاهد  بتوانیم  تا  است  کارآفرینی  و  فناوری 

باشیم. آموزشی  نظام  در  سنتی  نگرش  دگرگونی 
تمام  با  که  عزیزان  همه  برای 
توسعه  و  ارتقا  درگرو  دل  وجود 
سالی  بسته اند  کشور  علمی 

سالمتی،  از  سرشار 
بهروزی  و  توفیق 

آرزومندم.

 IEEE پیام رئیس بخش ایران
استاد وحید احمدی به مناسبت 

فرارسیدن عید باستانی نوروز سال 1401 

و  نوری  بی سیم  مخابرات  بین المللی  سمپوزیم  چهارمین   :WASOWC2022
اردیبشهت ماه   23 و   22 روزهای  در  تبریز  دانشگاه  توسط  میلیمتری غرب  موج 
مرئی،  نور  مخابرات  کنفرانس،  این  تخصصی  محورهای  می گردد.  برگزار   1401

اپتیک فضای آزاد، مخابرات بی سیم نوری و سایر حوزه های وابسته است. 

برق  مهندسی  دانشکده  استاد  قره پتیان  گئورگ  استاد 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و یکی از برجسته ترین محققان 
کشور در حوزه شبکه های هوشمند و سیستم های قدرت، 

به عنوان مولف برجسته IEEE معرفی شد.
بررسی  دلیل  به  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  استاد  این 
در  ریزشبکه ها  چند  فرکانس  کنترل  »بهبود  موضوع 
سوی  از   2022 سال  ژانویه  ماه  در  توزیع«  شبکه های 

انجمن IEEE برگزیده شده است.
انتخاب این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دو استاد 

 ETH و  آمریکا  اوهایو  ایالتی  دانشگاه  از  دیگر  سرآمد 
زوریخ سوئیس در پایگاه اسنادی IEEE Xplore اعالم 

شده است.
بیش  تالیف  به  موفق  تاکنون  قره پتیان  گئورگ  استاد 
هزار  ده  از  بیش  با  کنفرانس  و  ژورنال  مقاله  از 1300 
ارجاع در زمینه سیستم های قدرت شده است. همچنین 
وی مولف و مترجم بیش از 1۵ عنوان کتاب داخلی و 
پراستناد  دانشمندان  اول  و جزو یک درصد  بین المللی 

جهان است.

جایزه

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس کمیته ارتباطات 
به عنوان مولف برجسته IEEE انتخاب شد

کمیته WIE به عنوان یک کانال تسهیل گر در ارتباط 
با  را  جلسه ای  بانوان،  توانمندسازی  جهت  صنعت،  با 
آقای مهندس شفیعی از سایت دیوار برگزار کرد. مقرر 
اساتید  از  بهره گیری  با  و  دیوار  سایت  طرف  از  شد 
شود.  ارائه  فردی  رشد  کارگاه  بسته  یک  مجرب، 
همچنین مقرر گردید که تفاهم نامه ای بین سایت دیوار 
آتی  همکاری های  برای  ایران  بخش   WIE کمیته  و 

منعقد شود.
در  انگیزه  ایجاد  و  تشویق  توانمندسازی،  راستای  در 
برگزاری  به  تصمیم   WIE کمیته  مهندس،  بانوان 
در  پیشرو  »زنان  عنوان  با  سخنرانی هایی  سلسله 
این  از  تاکنون سه جلسه  که  مهندسی« گرفت،  علوم 
سلسله سخنرانی ها برگزار شده. در اولین سخنرانی که 
سرکار  و  ناصری  سیمین  دکتر  خانم  سرکار  با حضور 
در  شد،  برگزار  نصیری کناری  معصومه  دکتر  خانم 
مورد »ویژگی های جدید پژوهشی در زمینه مهندسی 
بهداشت و سالمت« و »حوزه های جدید تحقیقاتی در 
مخابرات، با تاکید بر مخابرات مولکولی و به کارگیری 
در  شد.  صحبت  ششم«  نسل  در  هوشمند  سطوح 
شهره  دکتر  خانم  سرکار  حضور  با  که  دوم  سخنرانی 

در  گرفت،  بهرامی شکل  دکتر  خانم  سرکار  و  کسایی 
زمینه »پیشرفت های اخیر در مورد بینایی سه بعدی« 
زیست پزشکی«  علوم  و  مهندسی  دانش  »هم افزایی  و 
دکتر  خانم  توسط  سوم  سخنرانی  شد.  ارائه  مطالبی 
با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه  از  محبی 
عنوان »تعامل انسان و کامپیوتر تا ربات های اجتماعی« 

با همکاری کمیته WIE برگزار شد. 
نشست   « عنوان  با  نیز  آنالین  پنلی  راستا  همین  در 
از  تن   3 با حضور  موفق«  کارآفرین  زنان  با  صمیمانه 
بانوان کارآفرین در حوزه های مختلف مهندسی برگزار 

شد. در این نشست، خانم ها دکتر زهرا رهایی )مؤسس 
مهندس   ، پخش(  شیمی  ناوک  شرکت  عامل  مدیر  و 
شرکت  عامل  مدیر  و  )مؤسس  کوشکستانی  سمیرا 
پاسارگاد( و دکتر کتایون سپهری )مدیر  پرداز  طنین 
حضور  پنلیست  عنوان  به  منش(  دهنده  شتاب  عامل 
یوسفی  لیال  دکتر  خانم  نیز  جلسه  دبیر  و  داشتند 
زنان  کمیته  رئیس  نائب  و  تهران  دانشگاه  )دانشیار 
ساعت   2 مدت  به  میزگرد  بود.   )IEEE مهندسی  در 
سواالت  به  و  شد  برگزار  نفر   100 از  بیش  حضور  با 

مخاطبان توسط بانوان کارآفرین پاسخ داده شد. 

کمیته زنان در مهندسی

در تاریخ بیستم مهرماه 1400 وبینار کشف نقطه طالیی 
با رویکرد توسعه توانمندی های شخصی به منظور کشف 
دکتر  آقای  ارائه  با  شغلی  رضایتمندی  و  موفقیت  راز 
تهران،  فنی  مجتمع  محترم  مدیرعامل  سعادت،  سعید 

برگزار شد.

از  که  بود  افرادی  درخصوص  وبینار  این  اصلی  موضوع 
با  ندارند و  یا کسب و کار خود رضایت  شرایط زندگی 
وجود تمام تالشی که می کنند به اهداف خود نمی رسند. 
آنها مسئولیت ناکامی و عدم موفقیت خود را نمی پذیرند 
و بی هدف و سرگردان، از محدودیت ها و کمبود امکانات 
شکایت دارند و فرصت اصالح و بهبود شرایط زندگی را از 
خود سلب می کنند. از سوی دیگر بسیاری از دانشجویان 
و استادان این پرسش را مطرح می کنند که چرا برخی 
از افراد موفق تر از دیگران هستند؟ چه ویژگی ها و چه 
رازی است که موجب موفقیت برخی از افراد می شود؟ 

در این وبینار تالش شد با ارائه چگونگی رهایی از منطقه 
 Fear( و گذر از منطقه ترس )Comfort zone(  امن
 )Learning zone( و ورود به منطقه یادگیری )Zone
تا رسیدن به منطقه رشد )Growth zone( و چگونگی 
کشف نقطه طالیی )Golden Point( این راز را افشاء 
کند تا با شناسایی ارزش ها، عالیق و کشف توانمندی ها و 
با شناخت خود، نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای 
محیط پیرامون، چشم انداز مطلوب خود را ترسیم کرده 
و برای موفقیت خود همراه با خوشنودی هدف گذاری و 

برنامه ریزی نمود.

کمیته ارتباط با صنعت

وبینار کشف نقطه طالیی با 
رویکرد توسعه توانمندی های 

شخصی
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با   IEEE ایران  بخش  اجرایی  کمیته  و  دانشجویی  شاخه های  مشاورین  نشست  بیستمین 
حضور بیش از 140 نفر از کمیته اجرایی، اساتید ، مشاورین و اعضای شاخه های دانشجویی 

روز پنجشنبه 18 آذرماه 1400 به صورت مجازی در محیط نرم افزار Zoom برگزار شد.
مراسم با آیاتی از کالم اهلل مجید و سرود ملی آغاز شد. در ابتدای برنامه مهندس قادرزاده، 

مجری برنامه، با شرح برنامه مراسم را شروع کرد.
در ابتدا دکتر وحید احمدی رئیس بخش ایران IEEE سخنرانی خود را آغاز کرد. ایشان ابتدا 
به معرفی انجمن جهانی IEEE پرداختند و سپس اعضای اصلی و کمیته های بخش ایران 
مانند  مختلف  کمیته های  توسط  شده  انجام  فعالیت های  توضیح  به  نمود. سپس  معرفی  را 
برگزاری وبینارها ، برگزاری کارگاه ها و جلسات، شرکت دانشجویان در مسابقات بین اللملی، 
 IEEE در  عضویت  مزایای  و  عضویت  و  دانشجویان  و  محققین  به  بخش  اعطایی  جوایز 

پرداخت.
در ادامه جناب آقای دکتر حسین ریاضی رئیس کمیته ارتباط با صنعت سخنان خود را در 
مورد این کمیته و عملکرد و برنامه های آن ، ایراد نمود. ایشان هدف این کمیته را برقراری 

ارتباط با صنعت و کسب و کار بیان کرد.
 IEEE در ادامه برنامه از آقای مهندس حسین بابایی، که یکی از اعضای سابق بخش ایران
کند.  ایراد   IEEE در  دانشجویان  فعالیت  با  رابطه  در  را  تا سخنان خود  دعوت شد  است، 
 IEEE و عضو بخش IEEE 8 مهندس بابایی در حال حاضر عضو کمیته دانشجویی ناحیه

در کشور پرتغال است. ایشان به معرفی IEEE ناحیه 8 و برنامه های آن پرداخت. هدف این 
با کشور های  بیشتر  ارتباط  ایجاد  کنفرانس ها  و  وبینارها  مسابقات جهانی،  ازجمله  برنامه ها 

دیگر و ارتقای انگیزه و حضور در مجامع بین المللی عنوان شد.
آقای دکتر امیرابوالفضل صورتگر در ادامه برنامه به ارائه گزارش عملکرد کمیته فعالیت های 
 11 در  را  دانشجویی  کمیته  فعالیت های  ایشان  پرداخت.   IEEE ایران  بخش  دانشجویی 
مورد دسته بندی کرد: 1-گسترش عضویت 2- گسترش فعالیت های بین المللی 3-گسترش 
مسابقات 4- گسترش روابط صنعتی داخلی و خارجی ۵- گسترش سمینارها و کارگاه های 
شتاب  با  همکاری  و  آپ ها  استارت  به  منجر  فعالیت های  گسترش   -6 دانشجویی  علمی 
دهنده ها 7-همکاری برپایه کنفرانس ها 8- بازدیدهای علمی و صنعتی 9- ایجاد باشگاه های 

کسب و کار 10- سفرهای علمی 11- تالش در ایجاد کوآپ
در ادامه ی صحبت های آقای دکتر صورتگر، آقای دکتر حسین عسکریان، نائب رئیس بخش 
ایران IEEE، به منظور تشکر از فعالیت های این کمیته فرمود حضور در عرصه بین المللی و 

ایجاد ارتباطات با جامعه جهانی مهمترین مزیت فعالیت در IEEE است.
همینطور آقای مهندس ریاضی خاطر نشان کرد که ارتباط کمیته ارتباط با صنعت منحصر به 
صنایع واقع در تهران نیست و در کل کشور دانشجویان می توانند با صنایع مرتبط با استان 

خود زیر نظر کمیته فعالیت کنند.
خانم دکتر مریم طایفه محمودی، دبیر بخش ایران IEEE، نیز کار گروهی را مهمترین عامل 

موفقیت در صنعت و کسب و کار بیان کرد، و ضمن تشکر از کادر اجرایی برنامه فرمود کار 
تیمی در انجمن هایی مانند IEEE آموزش داده می شود.

در ادامه برنامه پنل پرسش و پاسخ برگزار شد و دانشجویان سواالت و نظرات خود را بیان 
کردند.

آقای دکتر عسکریان، در ادامه مراسم از دانشجویان دعوت کرد از طریق شاخه دانشجویی 
و کمیته دانشجویی مرتبط با عالقه خود وارد شده و فعالیت های مورد عالقه خود را پیش 

ببرند.
در ادامه آقای دکتر محمدرضا یوسفی، خزانه دار بخش ایران IEEE، بزرگترین مزیت فعالیت 
هم  کنار  مختلف  و شهرهای  دانشگاه  از  فارغ  برق  مهندسین  بودن  هم  کنار  را   IEEE در 
دانست. ایشان از مزیت های عضویت مانند ارسال مجله اسپکتروم، اکانت ایمیل و تخفیف در 

شرکت در کنفرانس ها صحبت کرد. 
در ادامه و به عنوان برنامه پایانی آقای دکتر علیرضا فریدونیان، رئیس کمیته حرفه ایی های 
جوان، مسابقه ای برگزار کرد. شرکت کنندگان در این مسابقه حضار محترم در این مراسم 

بودند و در آخر یک نفر به عنوان برنده انتخاب و معرفی شد.
مراسم  اجرایی  از گروه  تشکر  مراسم ضمن  انتهای  در  مژگان عزیزی  سرکار خانم مهندس 
از دانشجویان و مشاوران درخواست کرد همواره با بخش ایران در ارتباط باشند و نظرات و 

پیشنهادات سازنده خود را به دفتر بخش ایران IEEE منعکس کنند.

IEEE بیستمین نشست مشاورین شاخه های دانشجویی و کمیته اجرایی بخش ایران
به صورت مجازی برگزار شد

کمیته ارتباط با صنعت

در   8 ناحیه    Action For Industry کمیته  نشست  در 
تاریخ 1۵ آذرماه 1400 اعضاء کمیته ارتباط با صنعت شرکت 
کردند، که در این جلسه گزارش عملکرد کشورهای عضو کمیته 
شد.  ارائه   Matogo آقای  کمیته  این  ریاست  توسط   AFI
 IEEE ایران  بخش  که  اشاره شد  مورد  این  به  این جلسه  در 

تحقیقی  صنعت  با  ارتباط  کمیته  طریق  از  اخیر  سال های  در 
انجام  برق  مختلف  صنایع  در  نیاز  مورد  محصوالت  روی  بر  را 
  Market Readiness Level تحقیق  این  در  است.  داده 
انجمن های  کمک  با   Technology Readiness Level و 
صنفی مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج بر روی وب سایت 
عموم  اختیار  در  طریق  این  از  تا  شده  بارگزاری  ایران  بخش 
گذاشته شود. تاکنون اسناد مرتبط با بخشی از محصوالت حوزه 

ICT و برق قدرت تکمیل و بارگزاری شده است.
از  اطالع  و  کار  بازار  به  ورود  فرایند  در  تسریع  راستای  در 
فرصت های شغلی موجود، کمیته ارتباط با صنعت بخش ایران 
IEEE، سایت کاریابی به آدرس زیر را ایجاد نموده است. برای 
از  را  پیشنهاد خود  و  انتقاد  این سایت، هرگونه  ارتقاء عملکرد 

طریق بخش ارتباط با ما سایت مذکور، به اشتراک بگذارید.
https://jobsite.ieee.org.ir
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فعالیت های  برگزار شده توسط کمیته  در جلسات 
ناظمی،  اسالم  دکتر  آقای  ریاست  به  حرفه ای 
پیرامون چشم انداز، برنامه ها و فعالیت های 2 ساله 
گرفت،  صورت  نظر  تبادل  و  بحث  اعضاء  توسط 
به  زیر  به صورت  کمیته  ساله   2 برنامه  رئوس  که 

تصویب رسید:
• برگزاری کارگاه های حرفه ای توسط متخصیصن 

از صنعت )از دو بعد کاربردی و علمی-پژوهشی(
• برنامه ریزی برگزاری مسابقه برای حل چالش های 

صنعتی
برای  مالی  حامی  جذب  برای  برنامه ریزی   •
فعالیت ها از بخش صنعت و کمیته ارتباط با صنعت

با  برگزاری وبینار فصلی )در هر سال 4 وبینار(   •
خارج  و  داخل  از  متخصصینی  و  اساتید  همکاری 

از کشور
• برنامه ریزی انجام تبلیغات دیجیتالی

• برنامه ریزی نگهداری و پشتیبانی از سایت کمیته
وبینارها  برخط  و  زنده  پخش  برای  برنامه ریزی   •

و کارگاه ها
صدور  برای  ایران  بخش  با  هماهنگی   •
موجود  سکوی  طریق  از  نیاز  مورد  گواهینامه های 

در بخش
• راه اندازی مجله پرتو و انتشار محتوا و اطالع رسانی 

فعالیت های کمیته 
• برگزاری جلسات ماهانه کمیته

جلسات  در  ساله   2 برنامه  کلی  بندهای  همچنین 
مقرر  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  کمیته  متعدد 
برنامه،  فعالیت های  از  یک  هر  مسئولین  گردید 
تقویم  تدوین  و  برنامه  نمودن  تفصیلی  به  نسبت 
برنامه  بعدی  جلسات  در  و  اقدام  خود  برنامه های 

خود را ارائه و نسبت به اجرای آن اقدام کنند. 
دو  از  وبینارها  و  کارگا ه ها  برنامه  گردید  مقرر   -1
توسط  تئوریک  و  علمی  و  کاربردی  صنعتی-  بعد 

مسئولین مدنظر قرار گیرد.
2- آقای دکتر سلیمی مسئولیت ارتباط با اساتید 
خارج از کشور را برای برگزاری نشست های علمی 
قرار شد  و  گرفت  برعهده  را  وبینارها  و  صنعتی  و 
و  وبینار  جلسات  برگزاری  تفصیلی  برنامه  ایشان 
کارگاه ها در طول 2 سال آینده را تهیه و در جلسه 

بعد ارائه نماید.
3- آقای مهندس سیدی مسئولیت تعامل با بخش 
صنعت را عهده دار شد و مقرر شد برنامه کارگاه ها و 
وبینارهای صنعتی و کاربردی را تدوین و در جلسه 

بعد ارائه نماید.
اساتید  با  تعامل  4- آقای دکتر شایگان مسئولیت 
و  حرفه ای  کارگاه های  برگزاری  جهت  داخلی 
سمینارها را بر عهده گرفت و مقرر شد در جلسات 
بعدی افراد برجسته و دارای توانایی جهت برگزاری 

کارگاه ها و سمینار را معرفی کند.
غیاثی  و  اصغر، سیدی  آقایان  و  اسفاری  خانم   -۵
نیز هستند  با صنعت  ارتباط  اعضای کمیته  از  که 
و در این کمیته نیز فعالیت می کنند. مقرر گردید 
در صورت نیاز هماهنگی های الزم با کمیته ارتباط 
این کمیته  امور  انجام  تسریع  منظور  به  با صنعت 

توسط ایشان صورت پذیرد.
در  شرکت  گواهینامه های  صدور  منظور  به   -6
در  موجود  سکوی  همان  از  کارگاه ها  و  وبینارها 
و  شد  خواهد  استفاده   IEEE ایران  بخش  سایت 
را  امور  این  مسئولیت  خزایی  خانم  راستا  این  در 

برعهده خواهد داشت.
بروزرسانی  و  نگهداری  مسئولیت  غیاثی  آقای   -7
را در سایت  این کمیته  به  ارتقاء صفحه مربوط  و 

بخش ایران برعهده گرفت.
8- تبلیغات دیجیتالی و اطالع رسانی درست و به 
را  مهم  این  که  است  کمیته  این  الزامات  از  موقع 
خانم پریوند عهده دار شد و مقرر شد برنامه اینکار 

را تهیه و ارائه کند.
و  سخنرانی ها  وبینارها،  زنده  بخش  مسئولیت   -9

کارگاها توسط خانم پریوند خواهد بود. 
10- مقرر گردید بخشی از مجله پرتو اختصاص به 
خانم  راستا  این  در  و  یابد  کمیته  این  فعالیت های 
اسفاری با همکاری سایر اعضا نسبت به تهیه محتوا 
اقدام نماید. چاپ و نشر مجله به صورت الکترونیکی 
انجام می گیرد. مقرر گردید ایشان چیدمان و قالب 
مجله را برای درج محتوا تهیه و در جلسه بعد ارایه 

کند.
شده  ارائه  صنعت  وزارت  توسط  تاپ  طرح   -11
در  آنرا  مسئولیت  یارجی  مهندس  آقای  که  است 
وزارتخانه دارد. مقرر گردید اعضای کمیته این طرح 
و ابعاد آنرا بررسی و نظرات خود را در جلسه بعد 
اعالم نمایند. در این راستا آقای سیدی مسئولیت 
هماهنگی وارتباط با وزارت صنعت را خواهد داشت. 
12- برگزاری مسابقات برای حل چالش های صنعت 
از  اینکار  مقرر شد  و  بررسی گردید  راهکار  ارائه  و 
سایر  و  دهنده ها  شتاب  و  آپ ها  استارت  طریق 
سازمان ها پیگیری شود. مسئولیت این امور را آقای 
پازوکی برعهده گرفت که در جلسه بعد گزارشی از 

روند اجرای آن ارائه می نمایند.
در  یکبار  و  ماهانه  صورت  به  کمیته  این  جلسات 
تا 20  از ساعت 18  ماه  اولین دوشنبه هر  در  ماه 

برگزار می شود.

کمیته فعالیت های حرفه ای
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IEEE دوازدهمین مراسم اهدای جوایز بخش ایران
IEEE روز پنج شنبه  ایران  اهدای جوایز بخش  دوازدهمین مراسم 
بخش  اجرایی  کمیته  میزبانی  به   14:00 ساعت   1400 آذرماه   18
شاخه های  مشاورین  اساتید،  از  نفر   300 از  بیش  حضور  با  ایران 
رحمان،  سیفور  پروفسور  ویژه  با حضور  و  دانشجویان  و  دانشجویی 
خانواده های  همراهی  و   ،2022 سال  در   IEEE منتخب  رئیس 
مرحوم پروفسور محمود حکاک و مرحوم پروفسور شاهرخ فرهنگی 
به صورت مجازی در محیط نرم افزار  Zoom برگزار شد و همزمان 
از پلتفرم های اینستاگرام و آپارات به صورت زنده در حال پخش بود.

سپس  شد.  شروع  قادرزاده  محمد  مهندس  آقای  اجرای  با  برنامه 
IEEE سخنان خود  ایران  بخش  رئیس  احمدی  وحید  دکتر  آقای 

را ایراد کرد. 
ابتدا دکتر احمدی هیأت رئیسه بخش ایران IEEE را معرفی کرد و 

سپس به ارائه گزارش عملکرد بخش ایران پرداخت.
مورد  در  را  خود  سخنان  رحمان  سیفور  پروفسور  آقای  ادامه  در 

برنامه هایش برای IEEE در سال 2022 ارائه نمود.
در ادامه آقای دکتر احمدی ضمن تشکر از پروفسور سیفور رحمان 
حمایت  با  آینده  سال های  در  است  امید  که،  کرد  امیدواری  اظهار 
و  عضویت  ارتقاء  شاهد  ایران  بخش  در  رحمان  سیفور  پروفسور 

باشیم. پیشرفت 
پروفسور  از  تشکر  ضمن  عسگریان  حسین  دکتر  آقای  سپس 
ایران  بخش  ویژه  برنامه  مورد  در  حضار  و  رحمان  سیفور 
برنامه  از  گرفته  الهام  برنامه  این  فرمود  ایشان  کرد.  صحبت 
آینده  سال های  در  است  امید  و  است   IEEE سازمان  اصلی 

باشیم.  8 ناحیه  برتر  بخش   ۵ جزء 
مختلف  بخش های  در  جوایز  معرفی  مضمون  با  کلیپی  ادامه  در 
رئیس کمیته جوایز  آقای دکتر جواد فیض،  و سپس  پخش شد 
ابتدا  ایشان در  ایراد کرد.  را  IEEE، سخنان خود  ایران  بخش 
به  سپس  و  داد  ارائه   IEEE ایران  بخش  جوایز  از  گزارشی 
بررسی  نحوه  ایشان  ادامه  در  پرداخت.  جوایز  کمیته  معرفی 
معرفی  یا  و  داوطلبین  اظهاری  خود  براساس  که  جوایز،  اهدای 
بیان  را  است،  بوده  شاخه ها  مشاورین  و  دانشگاه ها  توسط 

. نمود
سپس به منظور گرامی داشت یاد و خاطره مرحوم پروفسور شاهرخ 
ایشان پخش شد. پروفسور  باب معرفی  فرهنگی ویدیویی کوتاه در 
دانشگاه  کامپیوتر  و  برق  دانشکده  اسبق  رئیس  فرهنگی  شاهرخ 
تهران و یکی از تاثیرگزاران در عرصه مهندسی برق بود. آقای دکتر 
برجسته  و  ارزشمند  خدمات  علت  به  و  تشکر  ضمن  فیض  جواد 

مرحوم استاد شاهرخ فرهنگی، ایشان را به عنوان برنده جایزه استاد 
به  را  مرحوم  این  جایزه  و  نمود  معرفی  پژوهش  امر  در  پیشکسوت 

خانواده و فرزندان ایشان اهدا کرد.
رابطه  ادامه مراسم سخنانی در  ایشان در  بابک فرهنگی پسر  دکتر 
با  حضار  پایان  در  کرد.  ایراد  فرهنگی  دکتر  ارزشمند  خدمات  با 
برای  آرامش  و  مغفرت  طلب  خداوند  از  ایشان  برای  فاتحه  قرائت 

ایشان خواستند.
در ادامه مراسم آقای دکتر احمدی، به منظور تشکر از زحمات آقای 
IEEE،  لوح سپاس  ایران  دکتر هادی مرادی، رئیس اسبق بخش 

به ایشان اهدا کرد.
به  جوایز  و  معرفی  زیر  شرح  به  برگزیدگان  سایر  مراسم  ادامه  در 

ایشان تقدیم گردید:
• جایزه استاد پیشکسوت در امر آموزش به آقای پروفسور حسین 
حسینیان، استاد گروه مهندسی برق در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
ایشان  به  شرافت  احمدرضا  پروفسور  آقای  توسط  که  گرفت،  تعلق 

اهدا شد.
• جایزه آموزشی استاد پرویز جبه دار ماراالنی توسط خود این استاد 
گروه  استاد  شیرازی،  نوابی  العابدین  زین  پروفسور  آقای  به  گرامی 

مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، اهدا شد.
آقای  به  ایشان  پسر  توسط  محمد حکاک  استاد  پژوهشی  جایزه   •
برق-مخابرات  مهندسی  گروه  استاد  مهرانی،  خشایار  پروفسور 

دانشگاه صنعتی شریف، اهدا شد.
• جایزه پژوهشی استاد کارولوکس توسط آقای دکتر رضا فرجی دانا 

به آقای پروفسور محمدرضا اکبرزاده توتونچی، استاد گروه مهندسی 
برق دانشگاه فردوسی مشهد، اهدا گردید. 

• جایزه پژوهشی دکتر فخرایی توسط آقای دکتر هادی مرادی به 
آقای دکتر وحید غفاری نیا، دانشیار گروه مهندسی برق در دانشگاه 

صنعتی اصفهان، اهدا گردید.
• جایزه مهندس پیشکسوت در صنعت توسط آقای مهندس حسین 
حمید  مهندس  آقای  به  صنعت،  با  ارتباط  کمیته  رئیس  ریاضی، 

کشاورز توچائی، مؤسس شرکت کروز اهدا شد.
• جایزه آموزشی و پژوهشی رده جوانان توسط آقای دکتر محمود 
استادیار  حمزه،  محسن  دکتر  آقایان  به  مشترکاً  فیروزآباد،  فتوحی 
گروه مهندسی برق دانشگاه تهران، و دکتر امین امین زاده گوهری، 

دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه خاتم، اهدا شد.
به  سلطانیان زاده  حمید  دکتر  آقای  توسط  برتر  کارآفرین  جایزه   •
شرکت  عامل  مدیر  طاری،  زاده  یعقوب  عبدالرضا  مهندس  آقای 

پویندگان راه سعادت اهدا شد.
• جایزه زنان در مهندسی توسط سرکار خانم دکتر زهره عظیمی فر 
پژوهشگاه  علمی  هیأت  عضو  طاهری،  لیال  دکتر  خانم  سرکار  به 

ارتباطات و فناوری اطالعات اهدا شد.
• جایزه مشاور برگزیده شاخه دانشجویی توسط آقای دکتر حسین 
شاخه  مشاور  استاد  اتابک،  امین  سید  مهندس  آقای  به  عسکریان 

دانشجویی فنی و حرفه ای پسران شهرکرد، اهدا گردید.
توسط  نامی،  ثبت  نامزد   4 بین  از  دکتری  برگزیده  رساله  جایزه   •
آقای دکتر نصرت اهلل گرانپایه به سرکار خانم دکتر مهتاب خلیلی فر 

این  راهنمای  اساتید  گردید.  اهدا  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  از 
رساله دکتری آقایان دکتر جورابیان و دکتر سیف السادات بودند.

دکتر  آقای  توسط  برگزیده  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  جایزه   •
از  رئیس پور  محمد  مهندس  آقایان  به  مشترکاً  یوسفی،  محمدرضا 
دانشگاه  از  السجردی  حامد  مهندس  و  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه 

صنعتی شریف اهدا گردید.
سرکار  توسط  فینالیست   4 بین  از  کارشناسی  برتر  پروژه  جایزه   •
علی  مهندس  آقایان  به  مشترکاً  محمودی  طایفه  مریم  دکتر  خانم 
دانشکده  از  مقدم  قیاسی  ابوالفضل  و  امیرکبیر  دانشگاه  از  رمضانی 

فنی و حرفه ای شمسی پور اهدا گردید.
• جایزه پروژه کارشناسی قابل تقدیر نیز مشترکاً به آقای مهندس 
دانیال فرج زاده از دانشگاه بوئین زهرا و سرکار خانم مهندس فاطمه 

اسماعیلی از دانشگاه صنعتی سهند تبریز اهدا شد.
• جایزه شاخه دانشجویی برگزیده از بین 3 فینالیست، توسط آقای 
تربیت  دانشگاه  دانشجویی  شاخه  به  صورتگر  امیرابوالفضل  دکتر 
مدرس اهدا شد. آقای مهندس بشیر فعله گری رئیس این شاخه و 

آقای دکتر مهدی عروجی استاد مشاور شاخه هستند. 
شاخه های  به  مشترکاً  نیز  تقدیر  قابل  دانشجویی  شاخه  جایزه   •
و  فنی  و  شمسی پور  شهید  حرفه ای  و  فنی  دانشکده  دانشجویی 

حرفه ای پسران شهرکرد اهدا شد.
در انتهای مراسم مهندس قادر زاده ضمن تشکر از همراهی حضار 

محترم و معرفی کادر اجرایی برنامه، مراسم را به پایان رساند.

به صورت مجازی برگزار شد

اهدای جایزه  آموزشی استاد پیشکسوت در امر پژوهش

 به خانواده مرحوم دکتر شاهرح فرهنگی

اهدای جایزه  استاد پیشکسوت در امر آموزش

 به آقای پروفسور حسین حسینیان

اهدای جایزه آموزشی استاد پرویز جبه دار ماراالنی 

به آقای پروفسور زین العابدین نوابی شیرازی
اهدای جایزه پژوهشی استاد محمد حکاک 

به آقای پروفسور خشایار مهرانی

اهدای جایزه پژوهشی استاد کارولوکس 

به آقای پروفسور محمدرضا اکبرزاده توتونچی
اهدای جایزه پژوهشی دکتر فخرایی

به آقای دکتر وحید غفاری نیا
اهدای جایزه مهندس پیشکسوت در صنعت

به آقای مهندس حمید کشاورز توچائی
اهدای جایزه  آموزشی و پژوهشی رده جوانان 

به آقای دکتر امین امین زاده گوهری

اهدای جایزه کارآفرین برتر

به آقای مهندس عبدالرضا یعقوب زاده طاری
اهدای جایزه زنان در مهندسی 

به سرکار خانم دکتر لیال طاهری
اهدای جایزه مشاور برگزیده شاخه دانشجویی 

به آقای مهندس سید امین اتابک
اهدای جایزه  رساله برگزیده دکتری 

به سرکار خانم دکتر مهتاب خلیلی فر 

اهدای جایزه پایان نامه کارشناسی ارشد برگزیده 

به آقایان مهندس محمد رئیس پور و مهندس حامد السجردی
اهدای جایزه پروژه برتر کارشناسی

به آقایان مهندس علی رمضانی و ابوالفضل قیاسی مقدم
اهدای جایزه پروژه کارشناسی قابل تقدیر 

به آقای مهندس دانیال فرج زاده و سرکار خانم مهندس فاطمه اسماعیلی
اهدای جایزه شاخه دانشجویی برگزیده به شاخه دانشجویی دانشگاه تربیت 

مدرس و شاخه دانشجویی قابل تقدیر به شاخه های دانشجویی دانشکده 
فنی و حرفه ای شهید شمسی پور و فنی و حرفه ای پسران شهرکرد
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در بازه زمانی  مهرماه 1400 تاکنون با ارزیابی های 
دقیق صورت گرفته توسط کمیته کنفرانس ها و با 
بخش   IEEE کیفی  و  کمی  معیارهای  به  توجه 
ایران، کنفرانس های ذیل موفق به اخذ مجوز بخش 
دریافت  و  لوگو  از  استفاده  بر  مبنی   IEEE ایران 
نمایه سازی  برای   IEEE از   کنفرانس  تاییدیه 
 IEEEXplore دیجیتال  کتابخانه  در  مقاالت 

گردیده اند:
• هشتمین کنفرانس بین المللی کنترل ابزار دقیق 
و اتوماسیون )انجمن مهندسان کنترل و ابزاردقیق(

وب پژوهی  بین المللی  کنفرانس  هشتمین   •
)دانشگاه علم و فرهنگ(

محاسبات  بین المللی  کنفرانس  دوره  دومین   •
و  انفورماتیک  )انجمن  توزیع شده  سامانه های  و 

دانشگاه قم(
میکروالکترونیک  بین المللی  کنفرانس  سومین   •

ایران )دانشگاه تربیت مدرس(
• بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر 

)انجمن کامپیوتر و دانشگاه صنعتی شریف(
کنفرانس  دومین  و  ملی  کنفرانس  دوازدهمین   •
ایران  تصویر  پردازش  و  ماشین  بینایی  بین المللی 

)دانشگاه شهید چمران اهواز(
قدرت،  الکترونیک  سیزدهمین کنفرانس ساالنه   •
وابسته  فناوری های  و  الکتریکی  محرکه های 

)دانشگاه شهید بهشتی(
انرژی  هوشمند  شبکه های  کنفرانس  یازدهمین   •

)دانشگاه تبریز( 

کمیته کنفرانس ها

کمیته ارتباط با صنعت

میزگرد   1400 آذرماه  پنجم  تاریخ  در 
در  دانشگاه  و  صنعت  آفرینی  هم  مجازی 
آموزش  بین المللی  کنفرانس  هفتمین  حاشیه 
مهندس  آقایان  حضور  با  ایران  مهندسی 
و  خلج  مهندس  چمنیان،  مهندس  ریاضی، 

شد. برگزار  اسماعیلی  مهندس 
اصالح  برای  ریاضی،  مهندس  آقای 
بین  هماهنگی  و  مهندسی  آموزش های 
علمی  های  آموزش  در  اثرگذار  مراکز  تمام 
دانشجویان  آماده سازی  و  مهندسی  مهارتی  و 
و  اشتغال  ارتقاء  جهت  در  التحصیالن  فارغ  و 

داشت: ذیل  شرح  به  توصیه هایی  کارآفرینی 
آموزش  که  واحدهایی  یا  و  سازمان ها  تمام   •
این  در  دارند،  برعهده  را  مهارت  و  دانش 
و  باشند  داشته  اطالعات  تبادل  هم  با  حوزه 
بتوانند  باشند،  هم  معادل  که  این  جای  به 

باشند. هم  مکمل 
کشورها  سایر  مهارتی  علمی  مراکز  با   •
خصوص  در  اطالعاتی  تا  باشیم  ارتباط  در 
روش های روز در ارائه موضوعات کسب گردد.

با  مهارت  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها   •
نیازهای  رفع  جهت  زیربط  صنفی  انجمن های 
کارورزی  و  کارآموزی  دوره های  و  صنعت 

باشند.  داشته  ارتباط  و  همکاری 
برای  حل هایی  راه  خلج  مهندس  آقای  سپس 
در  دانشجویان  بین  تیمی  کار  و  ارتباط  ایجاد 
کرد.  بیان  زیر  شرح  به  مختلف  دانشکده های 
چند  پروژه های  مفهوم  باید  دانشجویان   •
کاربری  آن ها  به  و  کنند  درک  را  وجهی 

گردد. ارائه  پروژه  پیشبرد  نرم افزارهای 
مهندسی  دروس  ارائه  نحوه  ضمن  در   •
حل  مهارت های  که  باشد  گونه ای  به  بایستی 

گردد. تقویت  دانشجویان  در  مسئله 
از  اسماعیلی  مهندس  آقای  ادامه  در 
مهندسی  آموزش های  در  که  فعالیت هایی 
را  ارتباطی  و  تیمی  مهارت های  میتواند 
عملی  کارهای  و  ورزش  بخش  کند،  تقویت 
در  است  الزم  که  داد  پیشنهاد  را  گروهی 

گردد. تقویت  فعالیت ها  اینگونه  دانشگاه ها 
رفع  روی  چمنیان  مهندس  آقای  پایان  در 
و  مسئله  حل  در  دانشجویان  مهارتی  ضعف 
ارائه  نحوه  را  راه حل  و  داشت  تاکید  نوآوری 
ایشان  دانست.  مهندسی  آموزش های  و  دروس 
به  موضوعات  ارائه  است  الزم  که  کرد  تاکید 
اخالق  گروهی،  کار  تقویت  که  باشد  گونه ای 
کار  انجام  روحیه  تقویت  کار،  پیشبرد  در 
تحلیل،  فضاهای  گنجاندن  موقع،  به  و  کامل 
و  تحلیلی  تفکر  تقویت  آموزش ها،  در  نقد 

گیرد. قرار  مدنظر  فعال  یادگیری  و  نوآور 

میزگرد مجازی هم آفرینی 
صنعت و دانشگاه
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در  آن ها  از  بهینه  استفاده  اهمیت  و  باز«  »داده های  ظهور  با 
مبتنی  راهکارهای  از  استفاده  در  ایده پردازی  دانش،  کشف 
کرده  پیدا  ویژه ای  جایگاه  ابری  فضای  در  مصنوعی  هوش  بر 
آموزش،  )کمیته های  ایران  IEEE بخش  راستا،  این  در  است. 
ارتباط با صنعت، حرفه ای های جوان و دانشجویی( با همکاری 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات چالش توسعه سرویس 
مبتنی بر داده باز را از 29 تا 30 شهریور ماه 1401  همراه با 
خواهد  برگزار   1401 ماه  شهریور   31 در  آن  نهایی  کنفرانس 
کرد. هدف چالش توسعه سرویس مبتنی بر داده های باز، ارائه 
باز  داده های  مجموعه  از  بهره گیری  با  نوآورانه  راهکارهایی 
data. و   data.gov.ir( دولتی  پرتال  جمله  از  دسترس  در 

بهره برداری  چالش  این  اصلی  هدف  می باشد.   )tehran.ir
استفاده  در  راهکار  بهترین  ارائه  موجود،  باز  داده های  از 
یکپارچه از آن ها در حل مسائل و ارایه کاربردهای نوآورانه در 
می باشد.  اجتماعی  مسائل  و  عمومی  خدمات  نظیر  حوزه هایی 
با  عمومی  و  دولتی  باز  داده  منابع  از  استفاده  با  چالش  این 
با  و  شده  شروع  ابری  زیرساخت  و  مصنوعی  هوش  از  استفاده 
ورود داده های کسب و کاری شرکت ها و سازمان های داوطلب 
انتظار  شد.  خواهد  کاری  و  کسب  بهره برداری  مرحله  وارد 
کنفرانس،  نهایی  روز  در  راهکارها  اشتراک گذاری  که  می رود 
هوشمند  دیجیتال  تحول  سمت  به  حرکت  برای  الزم  دیدگاه 
کارها  و  کسب  برای  الزم  بینش  و  نموده  ایجاد  را  کشور  در 
باز  داده های  کارگیری  به  خصوص  در  دولتی  سازمان های  و 
ساخت  به  نتیجه  در  و  نماید  ایجاد  را  خود  داده های  کنار  در 

کند. نوآورانه کمک  و  پیشرفته  فضایی  با  محیطی هوشمند 
کمیته سیاست گذاری در این چالش به دنبال آن است تا با اعمال 
سطحی از هوشمندسازی در یکپارچه سازی و تحلیل داده های باز، 
بتواند تحولی در راستای توسعه پایدار، عدالت، شفافیت و .... در 
بر  مبتنی  خدمات  ارائه  طریق  از  پیشنهادی  کاربردی  حوزه های 
داده ایجاد کند. بدون شک کاربردهای مبتنی بر داده در هر یک 
نتیجه  در  و  هوشمند  مدیریت  می تواند  پیشنهادی  حوزه های  از 

تصمیم گیری های دقیق و به هنگامی را درپی داشته باشد. 
اهداف مدنظر در برگزاری این چالش به شرح زیر است:

هدفمند  استفاده  و  باز  داده های  در  سازی  فرهنگ  و  آموزش   •
از آن ها

• توسعه کاربردها و خدمات مبتنی بر تکنیک های هوش مصنوعی 
در بستر داده های باز

ایجاد  از  بهره گیری  با  جدید  کارهای  و  کسب  توسعه  و  ایجاد   •
ارزش افزوده بر بستر داده های باز

• جذب افراد عالقه مند، نخبه و توانمند 
• آموزش و ارتقای تخصص نیروی انسانی کشور

پیرامون حوزه های کاربردی این چالش می توان گفت در فاز اول 
مجموعه داده های در دسترس بصورت آزاد انتخاب می شود. و در 
فاز دوم بر اساس درخواست اسپانسرهایی که مجموعه داده خود 
را در چالش عرضه می کنند، حوزه های جدید افزوده می شود. این 

داده ها می توانند در حوزه های کاربردی زیر باشند:
داده های مکان، داده های انرژی، داده های قوانین و مقررات، داده 
های بورس، داده های زیرساخت و کیفیت سرویس شبکه، داده 
داده  بنیان،  دانش  های  های شرکت  داده  فرهنگی،  میراث  های 
های سامانه دسترسی آزاد به اطالعات، سرویس های ابری و فایل 
های الگ، ثبت های الگ مرتبط با اتوماسیون های بیمارستانی، 
سازمانی، کارخانجات و ...، داده های تجارت خارجی )صادرات و 
واردات(، داده های ارزهای دیجیتال، داده های حمل و نقل، داده 
های  داده  بیمه،  صنعت  های  داده  ها،  گلخانه  و  کشاورزی  های 

صنعت پرورش طیور و  دام، داده های پسماند و ....
تقویم زمان بندی به شرح زیر است:

1۵ تیرماه 1401مهلت ثبت نام

31 تیرماه 1401مهلت ارسال پیشنهاد

7 مردادماه 1401ارزیابی و انتخاب لیست نهایی

12 مردادماه 1401اعالم لیست نهایی شرکت کنندگان

شرکت  برای  توجیهی  جلسات  ارائه 
کنندگان نهایی

20 مردادماه 1401

آموزش برای استفاده از ابزارهای رایانش 
ابری و ابزارهای نگهداری و تحلیل داده 

1 الی 10 شهریورماه 
1401

29 الی 30بازه زمانی برگزاری چالش 
شهریورماه 1401

31 شهریورماه 1401کنفرانس چالش داده باز

کمیته اجرائی

IEEE برای ارتقای فعالیت های کمیته های بخش  بخش ایران 
پژوهشگران  و  اساتید           از  اعضا  بیشتر  مشارکت  همینطور  و 
زمینه همکاری  قید           با  را  رزومه خود           د         عوت می نماید           عالقمند          

office@IEEE.org.ir ارسال نمایند         .  به آد         رس 
خود           رزومه  می شود           د         عوت  عالقه مند           د         انشجویان  از  همچنین 
عضویت،  توسعه  د         انشجویی،  کمیته های  با  همکاری  برای  را 

ارسال نمایند         .  به آد         رس فوق  تارنمای بخش  خبرنامه و 

کمیته اجرایی

دعوت به همکاری

تدین  علي اکبر  اتابک•  سیدامین   •

مژگان عزیزي ابراهیمیان مقصود•  سپیده   •

سعیدي بروجني مهدي  امیري پبدني•  سعید   •

گوینده نجف آبادي  رضا  نادري•  • محمدجواد 

همکاران این شماره

توانست  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه   IEEE شاخه  تیم 
شرکت  تیم   ۵۵70 میان  در   IEEEXtreme جهانی  مسابقات  در 
رتبه   )Region8( منطقه  در  و  بندی جهانی  رتبه  در   29 رتبه  کننده 
تبریک  عرض  ضمن  نماید.  کسب  را  اول  رتبه  کشور،  سطح  در  و   7
مسابقه،  این  در   موفقیت  جهت   »send Alice to Bob« تیم  به 
تبریک  نیز  ایران  بخش   IEEE جامعه  به  را  بزرگ  افتخارآفرینی  این 

می گوییم.
خواجه  صنعتی  دانشگاه  دانشجویی  شاخه  نماینده  شرکت  منظور  به 

از  دانشگاه  در سطح  هایی  فراخوان  مسابقات، شاخه طی  این  در  نصیر 
دانشجویان دعوت به عمل آورده شد و داوطلبان زیادی درخواست خود 
مهرماه   17 در  تیم  این  نهایت  در  که  کردند  اعالم  حضور  بر  مبنی  را 
آقای دکتر  و جناب  دانشگاه   IEEE دانشجویی  به همت شاخه   1400
گرانپایه گردآوری شد. در مسابقات دوره پانزدهم IEEEXtreme، در 
سطح جهانی ۵۵70 تیم حاضر بودند که تنها 2403 تیم در رتبه بندی 
 IEEE توسط  ساله  هر  نویسی  برنامه  چالش  این  گرفتند.  قرار  جهانی 

می شود. برگزار 

شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سرویس  توسعه  چالش  برگزاری 
مبتنی بر داده های باز

فرهنگستان  حمایت  با  ایران  بخش   IEEE قدرت  مجمع 
با  مجازی  میزگرد  سه  ایران،  اسالمی  جمهوری  علوم 
 1401 بار  اوج  الکتریکی،  انرژی  پایدار  »تأمین  عنوان 

کرد.  برگزار  را  آن«  از  بعد  و 
الی   16 ساعت   1400 مهرماه   18 تاریخ  در  اول  نشست 
برگزار  دانشجویان  و  اساتید  از  نفر   3۵۵ حضور  با   18
به  ایشان  گفتگوی  محورهای  و  میزگرد  این  اعضای  شد. 

بودند: زیر  شرح 
با  نیرو(  اسبق  )وزیر  چیان  چیت  حمید  مهندس  آقای   •

انرژی یارانه  و  برق  تعرفه های  موضوع 
تربیت  دانشگاه  )استاد  فام  حقی  محمودرضا  دکتر  آقای   •
موضوع  با  مپنا(  گروه  فناوری  و  پژوهش  معاون  مدرس، 

دسترس در  تولید  ظرفیت  و  بار  پیش بینی 
عامل  )مدیر  مشهدی  رجبی  مصطفی  دکتر  آقای   •
برنامه ریزی  موضوع  با  ایران(  برق  شبکه  مدیریت  شرکت 
روی  بار  مدیریت  و  خاموشی  آثار  و  نیروگاهی  تعمیرات 

یع صنا
توانیر،  عامل  مدیر  )مشاور  فرمد  مجید  دکتر  آقای   •
و  چالش ها  موضوع  با  توانیر(  ریزی  برنامه  اسبق  معاون 

پذیر تجدید  منابع  توسعه  برنامه ی 
ریزی  برنامه  )معاون  فالحتیان  هوشنگ  مهندس  آقای   •
با  نیرو(  وزارت  انرژی  و  برق  سابق  معاون  نفت،  وزارت 

بار اوج  در  سوخت  تأمین  موضوع 
دانشگاه  )دانشیار  قاضی زاده  محمدصادق  دکتر  آقای   •
موضوع  با  توانیر(  مدیره  هیأت  عضو  بهشتی،  شهید 

نیروگاهی ظرفیت  توسعه  برای  سرمایه گذاری 
صنعتی  دانشگاه  )استاد  قره پتیان  گئورگ  دکتر  آقای   •
الکتریکی انرژی  برون مرزی  تبادالت  موضوع  با  امیرکبیر( 

الی   1۵ ساعت   1400 آبان ماه   11 تاریخ  در  دوم  نشست 
دانشجویان  و  اساتید  از  نفر   190 از  بیش  حضور  با   18

گفتگوی  محورهای  و  میزگرد  این  اعضای  برگزارشد. 
بود: زیر  شرح  به  ایشان 

و  برنامه ریزی  )معاون  نژاد  دودابی  امیر  دکتر  آقای   •
برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیریت  توسعه 
تا  نیروگاهی  ظرفیت  توسعه  برنامه  موضوع  با  حرارتی( 

1401 بار  اوج 
سندیکای  رئیس  )نائب  صبوری  اسداهلل  مهندس  آقای   •
موانع  موضوع  با  برق(  کننده  تولید  شرکت های 

برق تولید  در  سرمایه گذاری 
)استادیار  اردستانی  فاطمی  فرشاد  دکترسید  آقای   •
صنعت  اقتصاد  موضوع  با  شریف(  صنعتی  دانشگاه  اقتصاد 

صنعت این  در  تنظیم گری  توسعه  نحوه  و  برق 
دانشگاه  )دانشیار  قاضی زاده  محمدصادق  دکتر  آقای   •

موضوع  با  توانیر(  مدیره  هیأت  عضو  بهشتی،  شهید 
نیروگاهی ظرفیت  توسعه  برای  سرمایه گذاری 

صنعتی  دانشگاه  )استاد  پتیان  قره  گئورگ  دکتر  آقای   •
الکتریکی انرژی  برون مرزی  تبادالت  موضوع  با  امیرکبیر( 

الی   16 ساعت   1400 آذر ماه   22 تاریخ  در  سوم  نشست 
از اساتید و دانشجویان  12۵ نفر  18:30 با حضور بیش از 
گفتگوی  محورهای  و  میزگرد  این  اعضای  برگزارشد. 

بودند: زیر  شرح  به  ایشان 
انجمن  مدیره  هیأت  )عضو  آسائی  بهزاد  دکتر  آقای   •
و  چالش ها  موضوع  با  ایران(  بادی  انرژی  علمی 

تجدیدپذیر نیروگاه های  توسعه  راهکارهای 
تربیت  دانشگاه  )استاد  مقدم  پارسا  محسن  دکتر  آقای   •

صنعتی بارهای  مدیریت  موضوع  با  مدرس( 
)استادیار  اردستانی  فاطمی  فرشاد  دکترسید  آقای   •
علوم  کاربرد  موضوع  با  شریف(  صنعتی  دانشگاه  اقتصاد 

سایی پیک  در  رفتاری 
معاون  و  ساتبا  )رئیس  کمانی  محمود  مهندس  آقای   •

تجدیدپذیر منابع  توسعه  برنامه  موضوع  با  نیرو(  وزیر 
مصرف  مدیریت  کل  )مدیر  مدقق  هادی  مهندس  آقای   •
و  هوشمندسازی  موضوع  با  توانیر(  مشترکین  امور  و 

بار مدیریت  فناوری های 
از  میزگرد  در  شده  ارائه  فایل های  و  فیلم  به  دسترسی 

می باشد: مهیا  همگان  برای  زیر  پیوند  طریق 
https://b2n.ir/IranPowerChapter
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در سال  بار  نخستین  برای   IEEE DAY روز 
 IEEE اعضای  و  مهندسان  که  زمانی   1884
برای اشتراک گذاشتن ایده های فنی خود گرد 
هر  جشن  این  شد.  گرفته  جشن  آمدند  هم 
۵ اکتبر برگزار می شود و نشان دهنده  ساله در 
اعضای  از  نفر  هزاران  چگونه  که  است  این 
همکاری  یکدیگر  با  جهان  سراسر  در   IEEE

می کنند. 
از  »استفاده  مسابقه   2021 سال  شعار 

بود. بهتر«  فردایی  برای  تکنولوژی 
در  شرکت  و  روز  این  گرامیداشت  منظور  به 
 IEEE DAY2021المللی بین  مسابقه 
و  فنی  دانشگاه   IEEE دانشجویی  شاخه 
 3۵ حضور  با  را  عکسی  زهرا  بوئین  مهندسی 

برای  و  آماده  شاخه  دانشجویی  اعضای  از  نفر 
کرد. ارسال  مسابقه  دبیرخانه 

در  است،  مشخص  تصویر  در  که  همانطور 
دستان دانشجویان حروف و کلماتی قرار دارد، 

که به شرح زیر می باشد:
2021 IEEE DAY
 Leveraging Technology for a
Better Tomorrow
 Advancing Technology for
Humanity
IRAN

در ردیف های ۵ و 6 و7 لوگو انجمن های
 IEEE Women in Engineering
IEEE Power Electronics Society

 IEEE Power & Energy Society
قرار  دارد. 

از  بهره گیری  بشریت،  عالی  اهداف  از  یکی 
برای زندگی راحت تر و عادالنه تر  علم و دانش 
تصویر  در  لبخند  نماد  است.  زمین  کره  روی 
و  شادی  پیام  حاوی  افراد،  خندان  لب های  و 
دوستی و عشق به جهانیان است و نشان دهنده 
در  شادی  و  صلح  ایجاد  برای  که  است  این 

می کنیم. کارهای کوچک شروع  از  جهان 

شاخه دانشجویی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
شاخه دانشجویی IEEE دانشکده فنی و حرفه ای 
پسران شهرکرد طی  پاییز و زمستان 1400 توانست 
افزایش  جهت  در  مختلف  رویدادهای  برگزاری  با 
سطح علمی و مهارتی دانشجویان گام های موثری 
بردارد. از جمله این فعالیت ها می توان به برگزاری 
دوره آموزشی نرم افزار محاسباتی متلب با تدریس 
دو  همچنین  کرد.  اشاره  قادرزاده  مهندس  آقای 
نشست تخصصی به منظور معرفی مرکز نوآوری و 
شکوفایی دانشگاه فنی و حرفه ای استان چهارمحال 
و بختیاری به صورت مجازی در پلتفرم اینستاگرام 
به  اول  نشست  در  که  شد  برگزار  زنده  به صورت 
معرفی مرکز نوآوری دانشگاه، امکانات و قابلیت های 
محمد  مهندس  آقای  مرکز  این  رئیس  توسط  آن 
مومنی و در نشست دوم نیز به معرفی فعالیت های 
تیم تحقیقاتی Sam Co مستقر در مرکز رشد و 

شکوفایی دانشگاه پرداخته شد.
دانشگاهی،  درون  حرکت  جشنواره  چهارمین  در 
 IEEE دانشگاه فنی و حرفه ای، شاخه دانشجویی
دانشکده فنی و حرفه ای پسران شهرکرد مفتخر به 

کسب دو عنوان جایزه به شرح زیر شد:
• کسب رتبه دوم انجمن علمی برتر بخش فنی و 
مهندسی توسط شاخه دانشجویی IEEE دانشکده 

فنی پسران شهرکرد

• کسب عنوان استاد مشاور شایسته تقدیر توسط 
فنی  دانشکده   IEEE دانشجویی  شاخه  مشاور 

پسران شهرکرد )مهندس سید امین اتابک(
جشنواره  چهاردهمین  با  همزمان  جشنواره  این 
بین الملی حرکت برگزار گردید. اختتامیه چهارمین 
جشنواره حرکت درون دانشگاهی، دانشگاه فنی و 
حرفه ای، روز شنبه 22 اسفندماه 1400 به صورت 
مجازی به میزبانی دانشگاه فنی و حرفه ای استان 
رجبی  علی اصغر  دکتر  حضور  با  غربی  آذربایجان 
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای 

برگزار گردید.

شاخه دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای شهرکرد
 IEEE دانـشجـویـی  شـاخـه  همچنیـن 
در  زهرا  بوئین  مهندسی  و  فنی  دانشگاه 
 Women in Power Global( مسابقه 
نفری   36 عکس  و  کرده  شرکت   )Summit
را برای این مسابقه ارسال نموده است. شایان 
مسابقه  این  در  عکس   11 تنها  که  است  ذکر 
11 عکس  بین  از  و  گرفته اند  را  اولیه  پذیرش 
خواهند  انتخاب  برتر  رتبه  سه  داوری  از  پس 

شد.
زنان  از حقوق  این عکس حمایت  اصلی  هدف 
و نقش پررنگ آنان در جامعه مهندسی است.

دانشگاه   IEEE دانشجویی  شاخه  همچنین 
 26 تاریخ  در  زهرا  بوئین  مهندسی  و  فنی 
تور گردشگری   1400 بهمن ماه   1۵ و  آذرماه  
برج  و  ارم  پارک  در  دانشجویی  دورهمی  و 

برگزار کرد. تهران  میالد 

میزگرد مجازی تأمین پایدار انرژی الکتریکی، اوج بار 1401 و بعد از آن
مجمع قدرت

کمیته  توسط  شده  برگزار  جلسات  پیرو 
مجامع  نمایندگان  با  استانداردها  توسعه 
استانداردهای  شناسایی  موضوع  با  تخصصی 
و  آموزش  جهت  صنعت  نیاز  مورد   IEEE
معرفی  استانداردهای  لیست  که  تدوین، 
مخابرات،  الکترونیک،  حوزه  در  شده 
خبرنامه  در  الکترومغناطیس  و  کنترل 
شد،  چاپ   IEEE ایران  بخش   28 شماره 
آبان   26 و  مهر   28 مورخ  جلسه های  در 
محترم  اعضای  حضور  با  که  کمیته  این 
مهندس  آقای  استانداردها،  توسعه  کمیته 
و  پژوهش  محترم  )معاونت  مرجان مهر 
مهندس  آقای  نیرو(،  پژوهشگاه  فناوری 
استاندارد  گروه  محترم  )رئیس  نظافتی 
دکتر  آقای  توانیر(،  فناوری  توسعه  و 
نظارت  محترم  )معاونت  تاکامی  موسوی 
توانیر(  توزیع  شبکه های  هوشمندسازی  بر 
محترم  معاونت   ( جاللی  مهندس  آقای  و 
نیرو(  پژوهشگاه  فناوری  و  پژوهش  سابق 
معرفی  استانداردهای  بررسی  به  شد،  برگزار 
شد  پرداخته  قدرت  مجمع  سوی  از  شده 
حوزه  نیاز  مورد  استانداردهای  درنهایت  و 
و  آموزش  جهت  برق  توزیع  و  انتقال 
جداول  در  که  صورتی  به  ترتیب  به  تدوین 
انتخاب  معیارهای  همراه  به  آمده   2 و   1
پیشنهاد  به  همچنین  شد.  ارائه  استانداردها 
تفاهم  یک  گردید  مقرر  مرجان مهر،  مهندس 
ایران  بخش  و  نیرو  پژوهشگاه  فی مابین  نامه 
استانداردها  ترویج  و  آموزش  جهت   IEEE

گردد. تهیه 

برقتوسعه استانداردها توزیع  و  انتقال  حوزه  توسعه  و  ترویج  و  آموزش  به  IEEE نیازمند  استانداردهاي   -  1 شماره  جدول 

IEEE دفتر درخواست کنندهمعیارهای انتخاب استانداردصنعت مورد نظرشماره استانداردعنوان استاندارد
IEEE Guide for the Functional Specification of 
Transmission Static Var Compensators

IEEE 1031معیار انتخاب استانداردها کاربردی بودن آنها در صنعت توزیع برق  انتقال
بوده است. در واقع این استانداردها نیاز به توسعه و ترویج دارند.

دبیرخانه استاندارد

IEEE Recommended Practice for Specifying Thyristor-
Controlled Series Capacitors

IEEE 1534معیار انتخاب استانداردها کاربردی بودن آنها در صنعت توزیع برق  انتقال
بوده است. در واقع این استانداردها نیاز به توسعه و ترویج دارند.

دبیرخانه استاندارد

IEEE Guide for Protection Systems of Transmission-to-
Generation Interconnections

IEEE C37.246معیار انتخاب استانداردها کاربردی بودن آنها در صنعت توزیع برق  انتقال
بوده است. در واقع این استانداردها نیاز به توسعه و ترویج دارند.

دبیرخانه استاندارد

IEEE Guide for Online Monitoring and Recording Systems 
for Transient Overvoltages in Electric Power Systems

IEEE 1894معیار انتخاب استانداردها کاربردی بودن آنها در صنعت توزیع برق  انتقال
بوده است. در واقع این استانداردها نیاز به توسعه و ترویج دارند.

دبیرخانه استاندارد

IEEE Recommended Practice for Implementing an IEC 
-61850Based Substation Communications, Protection, 
Monitoring, and Control System

IEEE 2030.100معیار انتخاب استانداردها کاربردی بودن آنها در صنعت توزیع برق  انتقال
بوده است. در واقع این استانداردها نیاز به توسعه و ترویج دارند.

دبیرخانه استاندارد

تدوین جهت  برق  توزیع  و  انتقال  حوزه  نیاز  مورد  استانداردهاي   -  2 شماره  جدول 

IEEE درخواست کنندهمعیارهای انتخاب استانداردصنعت مورد نظرشماره استانداردعنوان استاندارد

بررسی و تست شرایط بهره برداری جزیره ای، کیفیت توان، حفاظت و...شبکه های قدرت-----استاندارد در خصوص شرایط بهره برداری جزیره ای در شبکه های انتقال و فوق توزیع

دفتر توسعه
برنامه ریزی شبکه

انتقال

 راهنمای کاربردی در خصوص کاهش محافظه کارانه ولتاژ به منظور مدیریت
سمت مصرف و کاربرد در شرایط اضطراری

بررسی مدل دینامیک بارها، بررسی اثر کاهش ولتاژ در مدیریت مصرف، شبکه های قدرت-----
بررسی کاربرد کاهش محافظه کارانه ولتاژ در شرایط اضطراری در شبکه

 راهنمای کاربردی و استانداردهای طراحی، بهره برداری، حفاظت، ایمنی شبکه
های ولتاژ متوسط و ولتاژ ضعیف جریان مستقیم

طراحی خطوط، انتخاب سطح ولتاژ، طراحی و آنالیز حفاظت و...شبکه های قدرت-----

 شبکه های قدرت و-----استاندارد پایداری گذار در شرایط کلیدزنی در شبکه انتقال
صنایع بزرگ

بررسی اضافه ولتاژ در شرایط کلیدزنی در شبکه انتقال و حفاظت های 
مورد نیاز 

 استانداردهای مربوط به هادی روکش دار فشارمتوسط،  کابل خودنگهدار
فشارضعیف و یراق آالت کابل فاصله دار فشارمتوسط

دفتر مهندسی فقدان استاندارد IEC در مورد تجهیزات مذکورشبکه های توزیع-----
و راهبری شبکه

IEEE در GIS دفتر هوشمندساز نیاز به استاندارد و کاربرد باالی موضوع در صنعت توزیع برقشبکه های توزیع-----استاندارد
و فناور ی های نوین


