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خبرنامه دانشکده برق
دانشگاه صنعتی شریف
مهرماه 97

شماره هشتم

اخبار دانشکده مهندسی برق

در این شماره

o

ابقا آقای دکتر فتوحی ،در سمت ریاست دانشگاه صنعتی شریف.

 اخبار دانشکده برق

o

انتصاب آقای دکتر عمادالدین فاطمی زاده به سمت معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف.

o

 تغییر ریاست دانشکده

انتصاب آقای دکتر سعید باقری شورکی به سمت ریاست دانشکده مهندسی برق.

o

انتصاب آقای دکتر شیشه گر به سمت معاونت آموزشی و ابقای آقای دکتر مهرانی در سمت معاونت تحصیالت تکمیلی.

o

انتصاب آقای دکتر وثوقی وحدت به سمت مدیریت گروه مهندسی پزشکی و آقای دکتر حسینی به سمت مدیریت گروه
سیستم های قدرت و ابقای آقای دکتر فرید آشتیانی مفرد طهرانی در سمت مدیریت گروه مخابرات.

o

ارتقا خانم دکتر زهرا نصیری قیداری به مرتبه دانشیاری.

o

در مسابقات المپیاد دانشجویی ،آقای علی شیرالی رتبهی نخست

 احکام جدید
 نتایج مسابقات پروژه کارشناسی

 درخشش دانشجویان
دانشکده در المپیادهای علمی

در رشته مهندسی برق و آقای علیرضا مدیرشانه چی رتبه  ۲کشور
را به دست آوردند .در رشته ی زبان و ادبیات فارسی نیز محمد

ارائه  7درس جدید در پاییز 97

دائمی از دانشکده مهندسی برق موفق به کسب رتبهی سوم این
المپیاد شد .دانشجویان دانشکده در رشتههای دیگر از جمله
ریاضی و اقتصاد نیز درخشیدند .دانشکده مهندسی برق بهترین عملکرد را در میان تمام
دانشکده های دانشگاه صنعتی شریف داشته است .با سپاس از زحمات آقای دکتر امینی.
o

درگذشت مرحوم فیروز قسمتی زاده ،همکار آزمایشگاه های قدرت ،پس از قریب به پنجاه
سال خدمت صادقانه به دانشگاه و دانشکده .روحش شاد و از رحمت الهی برخوردار باد.

o

درسهای جدید ارائه شده در دانشکده برق در نیمسال پاییز :97


مبانی علوم اعصاب و یادگیری :آقای دکتر کربالیی



مبانی بالک چین :آقای دکتر مداح علی



محیط های چند الیه ای :آقای دکتر معماریان



حفاظت دیجیتال سیستم های قدرت :آقای دکتر حاجی پور



سیستم های چند عامل : :آقای دکتر رضایی زاده



مباحث روز در علوم اعصاب سیستم و رفتاری :آقای دکتر قاضی زاده



یادگیری عمیق :آقای دکتر فاطمی زاده.

اخبار پژوهشی


تفاهم نامه ای با دانشگاه  Aaltoبرای تبادل استاد و دانشجو به خصوص در زمینه های  Smart gridو شبکه های
مخابراتی .عالقه مندان به همکاری به معاون پژوهشی آقای دکتر خلج مراجعه بفرمایند.



بازدید از دانشگاه  Ouluدر کشور فنالند و موافقت برای همکاری در زمینه فناوری نسل پنجم.



راهاندازی اولین بستر تست شبکهی مخابراتی نسل پنجم کشور در دانشگاه شریف.

کانال روابط عمومی دانشکده
https://t.me/prm_ee

تغییر ریاست دانشکده
در مهرماه دوره چهارساله ریاست آقای دکتر وکیلیان به پایان رسید و آقای دکتر باقری به عنوان رییس دانشکده انتخاب شدند .با
سپاس از آقای دکتر وکیلیان ،به پاس قدردانی گوشه ای از خدمات ایشان در  4سال گذشته را مرور میکنیم:


جذب نیروهای متخصص و توانمند در دانشکده



ساخت طبقه هفتم ساختمان جدید



ساخت پله فرار دانشکده و راه اندازی سازوکار ایمنی و تعویض آسانسور ساختمان قدیم



تجهیز و بازسازی آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی و سایت کامپیوتر کارشناسی



تعویض سیستم سرمایشی و بهبود سیستم روشنایی ساختمان قدیم و سالن مطالعه



تشکیل کمیته خیرین برای کمک به دانشکده و راه اندازی شورای پژوهشی و روابط عمومی دانشکده.

خبرنامه دانشکده برق
شماره هشتم -مهرماه 97

ریاست جدید دانشکده ،جناب آقای دکتر باقری که فارغ التحصیل دانشکده مهندسی برق هستند ،از سال  64همکاری خود با دانشکده
مهندسی برق را آغاز کردند و در کارنامه مدیریتی خود سمت هایی همچون ریاست حوزه ریاست دانشگاه صنعتی شریف ،ریاست
دانشکده مهندسی کامپیوتر ،معاونت آموزشی دانشکده مهندسی برق و مدیریت گروه سیستم های دیجیتال را به عهده داشته اند.

اخبار گروه های دانشجویی


بزرگداشت آقای حسام یوسفی از فارغالتحصیالن جوان دانشکده که تا آخرین لحظه قهرمانانه با سرطان جنگید در سوم
مهرماه .دانشکده مهندسی برق تاثر عمیق خود را از درگذشت آقایان حسام یوسفی و ارس شیرانی دانشجوی ورودی 95
اعالم و با خانواده و دوستان این عزیزان صمیمانه همدردی میکند.



برگزاری برنامه معارفه ورودی های سال  97به همت رسانا



برگزاری کالسهای آموزشی و رویداد ماکاتون توسط گروه رسانا در تابستان .97

اخبار موفقیت های دانشجویان دانشکده برق
o

مسابقه پروژههای برتر کارشناسی روز  ۲۸خرداد در همکف دانشکده برگزار شد .به گزارش آقای دکتر نوبختی ،مسوول

برگزاری مسابقه ،دانشجویان زیر رتبه های اول تا سوم این مسابقه را به دست آوردند :رتبه اول :سید بردیا برائی نژاد و سید
مجتبی صفایی ،طراحی و ساخت سنسورهای پوشیدنی برای پایش سالمت ،به راهنمایی آقای دکتر فخارزاده .رتبه دوم:
علیرضا مدیر شانهچی ،مدل سازی ریاضی پاسخ مغز در طول آزمایش ، oddballبه راهنمایی آقای دکتر کربالیی و رتبه

سوم :محمد طه طوغانی و حمیدرضا احترام ،بازار خرید و فروش داده مبتنی بر بالکچین ،به راهنمایی آقای دکتر مداح
علی.

o

o

دانشجویان زیر در تابستان و مهرماه از پایان نامه دکترای خود دفاع کردند .برای همه آنها آرزوی موفقیت داریم:
محمدهادی ،استاد راهنما دکتر پاکروان  -سجاد حق زاد کلیدبری ،استاد راهنما دکتر باقری  -احسان توحیدی ،استاد راهنما
دکتر بهروزی -نگار نوروزی ،استاد راهنما دکتر ذوالقدری  -فائزه شانه ساز ،استاد راهنما دکتر فردمنش -رضا مسیبی ،استاد
راهنما دکتر معصومه نصیری -امیرحسین راسخ ،استاد راهنما دکتر شریف بختیار  -روح ا ..امیری ،استاد راهنما دکتر بهنیا-

ارتباط با ما:

شیما السادات موسوی ،استاد راهنما دکتر حائری  -عبداله آراسته ،استاد راهنما دکتر وثوقی وحدت  -مرتضی آقایی ،استاد
راهنما دکتر کابلی  -مهدی بلورساز ،استاد راهنما دکتر مروستی  -میالد جانی ،استاد راهنما دکتر عارف  -عذری ابطحی،

روابط عمومی دانشکده برق

استاد راهنما دکتر مروستی  -شاهین ریاحی نیا ،استاد راهنما دکتر عباسپور و محمدجواد صالحی ،استاد راهنما دکتر خلج .
fakharzadeh@sharif.edu

