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 همکاران گرامي دانشکده برق 

 

 خالصه ای از نتایج سمینار شبکه ارتباطات سیار

 78مهر ماه  32 -32در   چالش ها و چشم انداز ها در دانشکده برق شریف

 اهداف:

  انگیزه سازی برای جوانان دانشجو با دیدن مجموعه های در حال رشد و توسعه دهنده

های سطح کشوری، تولید  Data Center، راه اندازی BTSتکنولوژی پیشرفته )تولید 

SMSC  تولید لینکهای مایکرویو فرکانس های باال، فعالیت های ارزش افزوده، طراحی ،

،  DVB-T  ،Mobile assisted GPSده های ، طراحی فرستن DVB-Hفرستنده های 

 کارآفرینی گروه های نصب و راه اندازی شبکه، بهینه سازی و گسترده سازی شبکه(

 آموزش پیگیری مطالبات صنفی با شیوه های حرفه ای و شفاف. 

 آموزش پیوستگی و اتحاد در فعالیت ها با انجام هماهنگی کامل با گروه طیف. 

 نتایج:

 رساناعملکرد همکاران 
ماه قبل برنامه ریزی را شروع کردند. حدود یک ماه قبل از  8رسانا از کمیته اجرایی نفر از همکاران  9

الخره در چند روز آخر انفر رسید و ب 52کنفرانس تقسیم کار دقیق انجام شد و تعداد نفرات به باالی 

 محمد مری دبیر کنفرانس، آقاینفر از دانشجویان همکاری می نمودند. سرکار خانم مینا عا 70بیش از 

رضائی مسئول کمیته علمی  فاطمه طباطبائی مسئول مالی و خانم محمد طارمی معاون ایشان، آقای

 بیشترین مسئولیت مدیریتی را بر عهده داشتند. 

 نا چیز بهکه صدها فعالیت را به بهترین کیفیت و با نقاط ضعف  بچه ها این کار ارزشمند گروهی

 و قابل تشویق توسط کلیه همکاران می باشد. ،، جداً از حیث الگوسازی ارزشمندرسانیدانجام 

کلی کنفرانس، کمک جهت فعالیت بنده فقط منحصر به مشاوره و راهنمایی در جهت گیری های 

شناخت توانایی شرکت ها برای حمایت مالی بود و همة فعالیت ها و تصمیم گیری ها بر عهدة 

 همکاران رسانا بود.
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 حمایت مالی
جناب آقای دکتر ثنایی همکار عزیز دانشکده که در دو سال گذشته کار مهمی در زمینه توسعه و جذب 

تکنولوژی در قالب شرکت آریا همراه نموده اند با سخاوت به عنوان حامی اصلی ماشین سمینار را 

 حرکت دادند.

ایل و سایر حامیان طالیی کنفرانس خط موبمیلیون  6پس از ایشان روابط عمومی مخابرات، کنسرسیوم 

 را تبدیل به یک مجموعه خودگردان نمودند.

 مقامات حاضر
  جناب آقای دکتر سلیمانی وزیربا پیگیری دانشجویانICT  انگیزه با یک سخنرانی مفصل و

 ساز کنفرانس را شروع نمودند. 

  شرکت  شرکت مخابرات ایران مدیر عامل جناب آقای مهندس صابر فیضیدر جلسه شبانه

 اسالید ارائه دادند.  3نمودند و نظر خود را در مورد سؤال مطرح شده در قالب 

  سخنرانی بسیار پر اهمیتی از  آقای مهندس سیاهکلی قائم مقام  معاون فنی صدا و سیماجناب

 .ایراد نمودند IP-TV و DVB-H حیث سیاست های آینده صدا و سیما در مورد 

  در جلسه میزگرد  همراه اول مدیر عامل جناب آقای مهندس صدوقیه ها پیگیری با هفت

 پایانی در مورد مطالبات پیمانکاران شرکت نمودند.

 ساختار جلسات و نتایج آنها
  و دو روز قبل از آن برای ارائه  مقاله 52ارائه سمینار در دو روز با دو جلسه موازی برای

 کارگاهها تشکیل شد.

  خدمات ارزش "، "فرصت های شغلی"، "توسعه موبایل در ایران "سمینار شامل جلسات

تلویزیون روی گوشی  Mobile TV "،"انتخابهای دیگر و آینده شبکه"، "افزوده و مراکز داده

 "تولید تکنولوژی"، و "بهینه سازی شبکه موبایل" "،WiMax " ،"3Gنسل سوم و "، "سیار

 بود.

 علمی بررسی شده و جهت گیری های آنها با اهداف سمینار تطبیق یه مقاالت توسط کمیته کل

در تمام جلسات تمرکز زیادی به تولید داخل شده بود. کلیه سازندگان داخلی  داده شده بود.

دعوت شده و حضور فعال داشتند. نکته قابل مالحظه سهم دانشگاه شریف در توسعه تکنولوژی 

 موبایل در کشور است.
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 جلسات خاص
 ر جلسه توسعه موبایل در ایران جناب آقای مهندس هوشنگ همتی تاریخ توسعه موبایل در د

به عنوان مدیر عامل اسبق همراه اول و فعال بخش خصوصی به صورت جالبی ارائه  را ایران

. در همین جلسه کنسرسیوم بزرگ مخابرات ندعنوان مقاله برگزیده شناخته شد حق بهو ب ندکرد

و جناب آقای مهندس رکت( با مدیریت جناب آقای مهندس مجدمنش ش 25کشور )شامل 

 .ندرستگار برنامه های آینده خود را برای مزایده اپراتور سوم ارائه نمود

 حدی برای شرکت کنندگان جالب بود که تصمیم داریم سخنرانان ه جلسه فرصت های شغلی ب

آقای عبدی از شرکت بهین فعالیت را یکبار دیگر در فرصتی مناسب دعوت کنیم. در این جلسه 

و دو دیدگاه مختلف توسط آقای گلپور از  ندهای کارآفرینی این پیمانکار بزرگ را ارائه نمود

اریکسون ایران و آقای دکتر آزادگان از شرکت زعیم برای چگونگی جذب شدن در شرکت ها و 

)در ضمن نماینده . درانگیز بوساز و در عین حال چالش بیا کارآفرینی ارائه شد که بسیار انگیزه 

 .اریکسون جایزه مقاله دوم را دریافت نمود(

  شب صورت گرفت  10تا  8ه به دعوت شرکت مخابرات از ساعت کدر جلسه شام شبانه

اسالید برای  3پر رنگ نبود ولی آینده صنعت مخابرات کشور در قالب استقبال مدعوین خیلی 

شرکت مخابرات ایران، جناب آقای دکتر  مدیر عاملهر نفر، توسط جناب آقای مهندس فیضی 

جلیلی استاد دانشکده کامپیوتر، جناب آقای مهندس ریاضی از صنایع ارتباطی پایا، جناب آقای 

 دکتر پاکروان و بنده ارائه گردید.

  در جلسه خاصDVB-H  فنی صدا و سیما در قالب  معاونآقای مهندس سیاهکلی قائم مقام

مجموعه اسالیدهایی جالب سیاست های آینده صدا و سیما را ارائه کرد و متعاقباً کلیه 

سازندگان داخلی و خارجی با تقسیم کاری که توسط کمیته علمی انجام شده بود، اضافه بر 

 توانایی های خود بخش های مختلف این تکنولوژی را ارائه نمودند.

 د نهایی که با حضور یک در جلسه میزگرpanel  قوی متشکل از پیمانکاران بهینه سازی، نصب

و توسعه دهندگان تکنولوژی و حضور ویژه آقای مهندس صدوقی مدیر عامل  Rollout  و 

انجام  ایران مخابرات شرکت روابط عمومی جناب آقای دکتر زاررعیان مدیر عاملهمراه اول و 

صورتی کامالً شفاف و در عین حال مؤدبانه توسط این  شد تمام مطالبات پیمانکاران به

 پیمانکاران بیان شد که به نظر من در صنعت مخابرات ما کاری بی سابقه بود.
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 میهمانان خارجی
 نویسندگان کتاب: Paul Matherو   Jeff Bannisterدکترآقایان 

Convergence Technologies for 3G Networks 

IP, UMTS, EGPRS and ATM 

 5005در سال  John Wiley ناشر 

مروستی اضافه بر ارائه مقاله دو کارگاه  دکتر میهمانان خارجی سمینار بودند. خوشبختانه با هدایت آقای

. در بازدید از دانشکده، آزمایشگاههای نیز توسط این دو متخصص ارائه گردید 3Gدر مورد آینده 

ارائه شدند که به شدت مورد توجه  دانشکدهنمونه در وان ابررسانا و آزمایشگاه مخابرات نوری به عن

 قرار گرفتند.

با اعالم قبلی به شرکت ها در روز پایانی اقامت در ایران این دو نفر از دو شرکت داخلی )کنسرسیوم  

شرکت  25شرکت برای اپراتور سوم و گروه تحقیقاتی کاوشکام بازدید کردند( و با کنسرسیوم  25

 زمینه های همکاری مشخص شده و کار شروع شد.

 نتایج صنعتی
 سیومسرههای موبایل ساخت فنون در استانهای مختلف در قالب کناعالم نتایج عملکرد ایستگا   

 برای تولید ایستگاهها.  ITMCو تالش  خط و اهمیت این کنسرسیوممیلیون  6

  شرکت کنسرسیوم بزرگ مخابرات کشور برای مزایده اپراتور سوم 25اعالم اهداف 

  بخش خصوصی در شبکه ستگاه زیربار و درآمدزا توسط یا 5000اعالم نتایج درخشان نصب

میلیون نفر  30به  7و افزایش تعداد مشترکین موبایل از  GCمخابرات کشور در قالب پروژه 

شرکت پیمانکار  150سال و عدم پرداخت همراه اول بواسطه تأخیر و قرار دادن حدود  3ظرف 

 در معرض ور شکستگی.

  روشن شدن توان شرکت های داخلی در توسعه تکنولوژیDVB-H رک همگانی از رشد و د

 سطح شناخت صدا و سیما از فرصت های آینده در این زمینه.

 و تفاوت کارفرمای دولتی و خصوصیهمراه  تکنولوژی توسط آریا و جذب، ارائه نتایج توسعه 

  تبیین جهت گیری آینده در زمینهIMS, LTE, 3G, WiMax  توسط متخصصین مدعو

 خارجی و شرکت اریکسون و مرکز تحقیقات مخابرات.

 ط سازندگان داخلی.سارائه انواع خدمات ارزش افزوده روی شبکه موبایل تو 

 .ارائه توانایی های داخلی در زمینه بهینه سازی شبکه 
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 نتایج خاص برای دانشکده 
  عالقبندیان مبلغ قابل توجهی به سمینار با کمک بنیاد شریف و پیگیری بچه های رسانا حاج آقا

کمک کردند.با توجه به شناختی که از ایشان وجود دارد همراه با جناب آقای دکتر فتوحی رئیس 

تشکر و تحکیم ارتباط باید نزد دانشکده و کمیته جذب کمک دانشکده و سایر نزدیکان جهت 

 ایشان برویم.

  3در تجهیز آزمایشگاهG دانشکده قیمت ها و شرایطSchwartz  Rohde  دارای ابهام است در

 حالیکه دانشگاه پیش پرداخت را دریافت کرده است.

در جلسه ای که سرکار خانم دکتر نصیری و دکتر آشتیانی با میهمانان خارجی داشتند قرار شد 

و آموزش و راه  BTSآنها امکان کمک از طریق مالزی به ما برای تهیه این تجهیزات و تهیه 

 اندازی را بررسی کنند.

 ابتکارات جالب 
 حیان بر جذابیت سمینار برای دانشجویان  انجام نمایشگاه در داخل دانشکده به جای جابربن

 بسیار افزود. پیشنهاد می شود کلیه نمایشگاه های برق و کامپیوتر بدین صورت انجام گیرند.

  جدید برای رسیدن به دانشکده فیزیک به کیفیت باز کردن درب عبور از سمت شمال ساختمان

 دسترسی بین دو سالن جلسات موازی بسیار افزود.

 پیشنهادات اصالحی

 اصالحات در کهربا 
  پروژکتور کهربا فاقدLumen  کافی برای این سالن است و باید تعویض شود. بجای آن می

د بطوری که به تماشاچیان سن قرار دا جلویتوان پرده نمایش اتوماتیک را جابجا کرده در 

 نزدیک تر باشد.

  محل نشست مدیران جلسه در سالن کهربا و محل تریبون سخنران را می توان با تغییرات جزئی

 سن مناسب تر نمود، بطوریکه مانع از دیدن پرده نشوند.ار در ساخت

 ی و نصب مسأله گرمای سالن کهربا با بودن کلید در خروج دوم، سوراخ کردن دیوار جنوب شرق

 خره با نصب کولرگازی در دیوار جنوبی قابل حل است.االهواکش و ب

  سالن فیزیک دچار اشکال اعوجاج است و با اندکی هزینه قابل حل است.سیستم صوتی 

 و غیر قابل استفاده می باشند. شاید  طسالن های باالی سلف اساتید دارای طراحی بسیار غل

بلندگو برای هر نفر و  میکروفن و  نفری با 60کسی نداند که در این سالن ها یک سالن جلسه 

نفری ظاهراً بسیار شیک وجود دارد. خاک صندلی های گرانقیمت این  150یک سالن سخنرانی 

دن آنهاست. با کمی هزینه و دو سالن بهترین دلیل ناکارآمدی طراحی و غیر قابل استفاده بو
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حذف کف طبقه باالیی به سالن مناسبی با سقف بلند خواهیم رسید که با دیوار هایی کشوئی 

برای انواع همایش ها و نمایشگاهها  به یک مرکز آبرومند تبدیل می گردد. این کار هزینه 

 نه ساخت. و ندارد، زیرا نیاز به تخریب دارد چندانی هم

در این  نامناسب غذا و چربی در و دیوار و آسانسور ها و عدم تهویه مناسبدر ضمن بوی 

 اصالً در شأن دانشگاه نیست. ساختمان

  صبح شنبه انجام شده  2/10در سمینار امسال با پایان جلسات در روز پنجشنبه نظافت تا ساعت

شکده بوجود غرفه ها تا اواسط روز شنبه برچیده شدند و حداقل مزاحمت برای دان اسکلتو 

آمد، لکن با برنامه ریزی ورود پیمانکاران به دانشگاه در روز جمعه این امکان وجود داشت که 

 نمایشگاه را در روز جمعه جمع نماییم. 

سرکار خانم دکتر نصیری،  دکتر فرزانه،از کمیته علمی کنفرانس جناب آقای دکتر مروستی، در پایان،

بابت دکتر آشتیانی، دکتر قائم مقامی و دکتر سلماسی  دکتر پاکروان، جناب آقای دکتر صالحی، دکتر خلج،

امیدواریم دانشجویان عزیز ما که هر سال شعور و توانایی همه ما همکاری های صمیمانه تشکر کرده و 

 های بیشتری از خود نشان می دهند، در زندگی حرفه ای خود چنان که انتظار می رود بسیار موفق باشند.

 

 

 

 

 

 

 با تشکر           

 علي فتوت احمدی           

 رئیس سمینار           

          

 
                  

 
 

 


