خبرنامه دانشکده برق
دانشگاه صنعتی شریف
مهرماه 69

شماره اول

اخثار داًشکذُ ترق در هْرهاُ 69
o

تمَیت ایوٌی داًطکذُ ٍ تکویل پلِ اضغزاری ثب حوبیت ٍ اجزای آلبی هٌْذس ثْبری اس فبرغ التحصیالى داًطکذُ.

o

هعزفی آلبی دکتز خلج ثِ سوت هعبٍى پژٍّطی ٍ رٍاثظ ثیي الولل داًطکذُ.

o

اًتخبة آلبی دکتز علی هذی ثِ عٌَاى هذیز گزٍُ الکتزًٍیک.

o

ضزٍع ثِ کبر آلبی دکتز صبثز صبلح کلیجز در گزٍُ دیجیتبل.

o

درگذضت آلبی دکتز فیزٍسآثبدی رییس اسجك داًطکذُ.

o

ارتمبء آلبیبى دکتز ثٌْیب ٍ دکتز خَاصی ثِ درجِ داًطیبری.

o

درسْبی جذیذ ارائِ ضذُ در داًطکذُ ثزق در ًیوسبل پبییش :66


تئَری یبدگیزی هبضیي :آلبی دکتز هحوذ هذاح علی



سیگٌبل ّبی هخبثزاتی کَاًتَهی :آلبی دکتز جَاد صبلحی



فیلتزّبی هبیکزٍٍیَ :آلبی دکتز هحوذ هعوبریبى



تجشیِ ّبی تبًسَری در پزداسش سیگٌبل :خبًن دکتز سپیذُ حبجی پَر


دٍرُ کبرضٌبسی :درس رثبتیک :آلبی دکتز ًبهَر



آس پبیتَى :آلبی دکتز ّبضوی



یبدگیزی هبضیي :آلبی دکتز صبلح کلیجز

اخثار پژٍّشی


اجزای هَفمیت آهیش لزارداد ارتجبط ثب صٌعت" سبخت دستگبُ اتَهبسیَى،
هبًیتَریٌگ ٍ کٌتزل اس راُ دٍر ثزای ضجکِ آثیبری خَسستبى" ثب هذیزیت دکتز علی

در این شماره
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ارائِ  7درس جذیذ در پاییس 69
کسة عٌَاى تْتریي هقالِ سال
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رضب فزّبدی.


سبخت اٍلیي دستگبُ  NGSDHثَهی در کطَر ثِ ّوت دکتز پبکزٍاى ثب لبثلیت اًتمبل
تزافیک  2/5گیگبثیت ثز ثبًیِ هعبدل ّ 41شار کبًبل.



اًعمبد لزارداد هلی در سهیٌِ رهش ًگبری ثب هذیزیت دکتز عبرف.



اًعمبد لزارداد صٌعتی در سهیٌِ سیستن ّبی هخبثزاتی تَسظ استبداى گزایص رادار.



کست جبیشُ ثْتزیي همبلِ سبل  IEEE Information Theory Society 2016ثزای

ترگساری کارگاُ علَم اعصاب
هحاسثاتی

اعسام گرٍّی از داًشجَیاى داًشکذُ
تِ داًشگاُ هک کَاری استرالیا در
آیٌذُ ًسدیک

ًگبرش همبلِ  Fundamental Limits of Cachingتَسظ آلبی دکتز هحوذ علی
هذاح علی.


اًتخبة دکتز تَاضعی ثِ عٌَاى هحمك جَاى ثزتز داًطکذُ ثزق

کاًال رٍاتط عوَهی داًشکذُ
https://t.me/prm_ee

ترگساری هراسن هعارفِ داًشجَیاى ارشذ ٍرٍدی 69
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ثِ ّوت رٍاثظ عوَهی داًطکذُ ثزق ٍ هعبًٍت تحصیالت تکویلی ٍ داًطجَیی رٍس
چْبرضٌجِ  26ضْزیَرهبُ آییي هعبرفِ داًطجَیبى ارضذ ٍرٍدی  66در سبلي کْزثب داًطکذُ ثزق
ثزگشار گزدیذ .در ایي هزاسن کِ ثب خَضبهذگَیی ریبست هحتزم داًطکذُ آغبس ضذ ،هعبٍى
داًطجَیی ٍ هعبٍى تحصیالت تکویلی داًطکذُ داًطجَیبى را ثب فضبی فَق ثزًبهِ ٍ لَاًیي
داًطکذُ آضٌب کزدًذ.
در اداهِ هیشگزد آیٌذُ ضغلی در هٌْذسی ثزق ثب حضَر دکتز ثٌبیی ،عضَ ّیبت علوی ٍ هذیز عبهل ضزکت آریب ّوزاُ ،دکتز پبکزٍاى،
عضَ ّیبت علوی ٍ هذیزعبهل پزهبى ٍ دکتز کبثلی عضَ ّیبت علوی ٍ پژٍّطگز ًوًَِ داًطگبُ ثزگشار گزدیذ.

اخثار گرٍُ ّای داًشجَیی


ثزگشاری کبرگبُ دٍ رٍسُ علَم اعصبة هحبسجبتی در تبریخ  13 ٍ 12هْزهبُ



ثزگشاری جلسبتی ثب هَضَع ثزرسی اداهِ تحصیل در خبرج ٍ ًوبیص ثخص سَم
هستٌذ هیزاث آلجزتب



ثزگشاری جلسب ت ایي داستبى اداهِ دارد ثزای ثزرسی اثعبد لیبم اهبم حسیي



ثزرسی التصبدی فٌبٍری ّبی تبثیز گذار ثز آیٌذُ ی فضبی هجبسی" ثب ارایِ ی آلبی
هسعَد ضزیفی اس پژٍّطگزاى ضزکت سبیجزاکَ -رٍس ضٌجِ  22هْز



ًوبیص فیلن یتینخبًِ ایزاى ضٌجِ  25هْزهبُ



ثزگشاری دٍرُ ایوٌی ثزای ٍرٍدی ّبی  66ثِ ّوت دکتز کبثلی



اعشام گزٍّی اس داًطجَیبى داًطکذُ ثِ داًطگبُ هک کَاری استزالیب در آیٌذُ ًشدیک

ارتباط با ما:

سخٌراًی ّای هْرهاُ
در هبُ هْز داًطکذُ ثزق هیشثبى تعذادی اس هحممبى داخلی ٍ خبرجی ثَد کِ ثزای تطزیح آخزیي دستبٍردّبی علوی خَد ثِ

رٍاتط عوَهی داًشکذُ ترق

جوع داًطجَیبى ٍ استبداى آهذُ ثَدًذ ،اس جولِ سخٌزاًی دکتز سبهبى سعیذی فبرغ التحصیل داًطگبُ  Caltechثب عٌَاى:
Integrated Optoelectronics For High-Speed Optical Communication



دکتر محمذ فخارزاده

سخٌزاًی دکتز فبعوِ ادیت سادُ اس داًطگبُ صٌعتی ضزیف:
Exploring the safety margin in current guidelines for electromagnetic exposure.



سخٌزاًی دکتز حبهذ ًیلی اس داًطگبُ آکسفَرد:
New insights about the nature of brain representations via pattern similarity analysis



اخثار هَفقیت ّای داًشجَیاى داًشکذُ ترق
کست رتجِ دٍم حفظ پٌج جش در هسبثمبت لزآى داًطجَیبى کطَر تَسظ خبًن فبعوِ حجیجی ثیٌب ،داًطجَی کبرضٌبسی.
درخطص آلبیبى علیزضب هذیز ضبًِ چی ٍ ضْبة الذیي هحیي در هزحلِ ًْبیی الوپیبد علوی داًطجَیی هٌْذسی ثزق.
همبم اٍل هزحلِ ًْبیی هسبثمِ کطَری پزداسش تصبٍیز تطذیذ هغٌبعیسی تَسظ آلبی اهیز حسیٌی داًطجَی کبرضٌبسی.
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