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خبرنامه دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
سال پنجم-شماره اول

اخبار دانشکده مهندسی برق
 oانتصاب آقای دکتر محمد فخارزاده به سمت معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از تاریخ .99/10/6

فروردین ماه 1400
در این شماره :
• معرفی خوشه های الکترونیک و
سیستم های دیجیتال

 oانتصاب آقای دکتر بهزاد رجایی به سمت مدیر گروه مایکروویو و فوتونیک دانشکده از تاریخ .99/10/29

• کسب رتبه جهانی موسسه QS

 oانتصاب آقای دکتر سیدمحمد کرباسی به سمت مدیر روابط عمومی دانشکده از تاریخ .99/11/1

• برگزاری کارگاه علمی-تحقیقاتی

 oانتصاب آقای دکتر مهرزاد نامور به سمت مدیر گروه سیستم های دیجیتال دانشکده از تاریخ .99/11/11

مشترک با دانشگاه کوچ)(KOC

 oکسب رتبه  147جهانی در حوزه مهندسی برق و الکترونیک در آخرین رتبه بندی موسسه  QSدر سال .2021
گفتنی است رتبه بندی موضوعی موسسه کیو اس بر اساس چهار شاخص بررسی شهرت دانشگاه ،ارزیابی
کارفرمایان ،تعداد استنادها به ازای هر مقاله و  h-indexصورت میپذیرد .بخشی از اطالعات مورد نیاز رتبه
بندی موضوعی کیو اس از طریق پایگاه استنادی اسکوپوس و بخش دیگر نیز از اطالعات حاصل از نظرسنجیها
به دست میآید.
 oنیل به افتخار بازنشستگی اساتید برجسته آقایان دکتر فرخ مروستی و دکتر مهرداد شریف بختیار در تاریخ
.1399/10/30
 oشروع به کار آقایان دکتر محمدحسین یاسایی میبدی ،دکتر محمد هادی در گرایش سیستمها و شبکههای
مخابراتی و دکترمحمد رعیتی در گرایش سیستمهای الکتریکی به عنوان عضو هیات علمی جدید دانشکده
مهندسی برق.
 oدرگذشت والد گرامی آقای دکتر کربالیی و والده محترم خانم دکتر معصومه نصیری کناری را از طرف اعضاء
هیئت علمی و همکاران دانشکده مهندسی برق تسلیت عرض نموده ،از درگاه ایزد منان علو درجات برای
ایشان و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم .روحشان شاد و از رحمت الهی برخوردار باد.

اخبار پژوهشی
 oنهمین کارگاه نظریه اطالعات و مخابرات ایران ) (IWCIT 2021در
تاریخ  29و  30اردیبهشت ماه  1400در دانشگاه صنعتی شریف
برگزار خواهد شد .شایان ذکر است همانند دورههای پیشین ،پذیرای
سخنرانان کلیدی و مدعو تراز اول بینالمللی و داخلی ،جلسات ارایه مقاالت
و پوستر ،و کارگاههای آموزشی در زمینههای مطرح و بهروز است.
 oبرگزاری دوره تخصصی نقشهکشی و نقشهخوانی پلنتهای صنعتی با
نرمافزار  AutoCAD Electricalتوسط آموزش های تخصصی دانشکده
مهندسی برق از فروردین ماه .1400

کانال روابط عمومی دانشکده
https://t.me/prm_ee
https://www.linkedin.com/
school/ee-sut

 oتولید فانکشن– اسکوپ تجاری بسیار ارزان قیمت از فروردین ماه با
همکاری تعدادی از اساتید و دانشجویان نخبه دانشکده .در حال حاضر
برای آزمایشگاه های متقاضی در حال تولید و ارسال می باشد و قابلیت
استفاده همزمان به صورت فانکشن ژنراتور و اسیلوسکوپ را دارد .با
استفاده از این دستگاه دانشجویان می توانند اقدام به تولید موج مربعی،
موج رمپ و موج سینوسی با فرکانس و دامنه قابل تنظیم و همچنین ولتاژ
DCبا دامنه قابل تنظیم نمایند .همزمان با استفاده از این دستگاه و از طریق
 3کانال مجزا می توان اقدام به مشاهده سیگنال های خروجی نمود و مجهز
به مدارهای محافظتی الزم می باشد .آزمایشگاه های متقاضی این دستگاه می
توانند به آدرس ایمیل  afarhadi@sharif.eduارتباط حاصل نمایند.
 oبرگزاری وبینار علمی با سخنرانی آقای دکتر آرش امینی با موضوع:
""Compressed sensing and related optimizationsدر تاریخ
.1400/1/18
 oبرگزاری وبینار علمی با سخنرانی سرکار خانم دکتر بنفشه خالصی با
موضوع" :بررسی امکان تشخیص شکستگی استخوان با استفاده از تکنیک
تصویربرداری مایکروویو" در تاریخ .1400/1/11
 oبرگزاری دوازدهمین جلسه مجازی از سلسله جلسات "جریان" با سخنرانی
خانم دکتر معصومه نصیری کناری با موضوع " :مخابرات زیستی و مولکولی
" در تاریخ .1399/12/27
 oبرگزاری وبینار علمی با سخنرانی آقای دکتر مجتبی تفاق با موضوع:
" "Applications of convex optimization in metabolic network reconstructionدر
تاریخ .1399/12/24
 oبرگزاری وبینار علمی قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت با سخنرانی دکتر هوشنگ کریمی
(دانشیار دانشگاه پلی تکنیک مونترال کانادا) با موضوع " روشهای پیشرفته برای حلقه قفل فاز ) (PLLبرای
کاربرد در سیستمهای قدرت جدید" در تاریخ .1399/12/19
 oبرگزاری یازدهمین جلسه مجازی از سلسله جلسات "جریان" با سخنرانی آقای دکتررضا سروری با موضوع:
""A Tirbute to James D Meindl & On-Chip Communication at the Speed of Light
در تاریخ .1399/12/5
 oبرگزاری کارگاه آموزشی آنالین قطب علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت با سخنرانی مهدی رحمانی
اندبیلی (استادیار دانشگاه ایالتی نیویورک) با موضوع " :کاربردهای خودروی برقی در برنامه ریزی و بهره
برداری از شبکه های هوشمند" در تاریخ .1399/11/28
 oبرگزاری وبینار علمی با سخنرانی آقای دکتر مهدی بلورساز مشهدی با
موضوع" :یادگیری ماشین برای مخابرات بی سیم" در تاریخ
.1399/11/29

 oبرگزاری اولین کارگاه علمی -تحقیقاتی مشترک بین دانشکده مهندسی برق
و دانشکده مهندسی برق دانشگاه کوچ ) (KOCاز جمهوری ترکیه به
صورت مجازی در تاریخ .1399/11/21
هدف از این کارگاه آشنایی اعضای هیات علمی طرفین با زمینههای

خبرنامه دانشکده برق
سال پنجم-شماره شماره
اول

پژوهشی فعال در طرف مقابل و ایجاد همکاریهای مشترک در آینده نزدیک
است.

اخبار آموزشی
با توجه به وسعت زیاد حوزه مهندسی برق ،سرعت زیاد توسعه در زمینه دانش و فناوری و ایجاد زمینه های جدید
و میان رشته ای در این حوزه ،دانشکده مهندسی برق اخذ دروس اختیاری از خوشه های معرفی شده را توصیه
می کند .خوشه ها زمینه های مختلف مهندسی برق و میان رشته ای که از نظر عملی و تحقیقاتی مهم و مطرح
هستند را نشان می دهند و متناسب با پیشرفت علم و فناوری در حوزه مهندسی برق و زمینه های وابسته ،تغییر و
به روز رسانی می شوند و بخش منعطف و چابک برنامه برای پاسخ سریع به
تغییرات سریع در حوزه مهندسی برق و طیف گسترده عالیق و توانایی های
دانشجویان می باشند .در این شماره با برخی خوشه های مرتبط با شاخه
الکترونیک و شاخه سیستم های دیجیتال آشنا شده و در شماره های بعد
خبرنامه خوشه های دیگر نیز معرفی خواهد شد.
🔻خوشه الکترونیک آنالوگ و فرکانس باال :
خوشه ای است که دانشجویان با مفهوم میدان الکترومغناطیسی و موج آشنا
میشوند .این پایه ای است که نیاز دارند و بعد وارد بحث طراحی مدارهای الکترونیکی در فرکانس های باال،
فرکانسهای مایکروویو ،میلیمترویو و تراهرتز می شوند و مدارهای مجتمع و طراحی و مالحظات آن در فرکانسهای
باال و انواع فیلترهای مختلفی که در این مدارها استفاده می شود را فرا می گیرند.
🔻خوشه الکترونیک ادوات :
خوشه ای است که پایه آن مفهوم میدان الکترومغناطیسی و موج است و بعد وارد بحث ادوات می شوند که ادوات
حالت جامد چه هستند و چطور می شود از نظر تئوری این ادوات را طراحی کرد و هم تکنولوژیهای مرتبط با
ساخت و طراحی ادوات چه هست که بیشتر بر اساس فیزیک الکترونیک شروع می کند و به انواع روشهای طراحی
و ساخت ادوات حالت جامد می رسد.
🔻خوشه سیستم های دیجیتال:
هدف از این خوشه آشنایی با طراحی سیستمهای میکروپروسسور و فراگیری
مبانی ساختار کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال و سیستم های نهفته به همراه
آشنایی با اصول علوم داده و الگوریتم ها می باشد.
🔻خوشه رباتیک:
هدف این خوشه آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم پایه ای علم رباتیک شامل
مکانیک ،دینامیک و کنترل ربات به همراه هوش مصنوعی و بینایی ماشین است .آشنایی با کاربردهای وسیع رباتیک
در تکنولوژی و صنعت از اهداف دیگر این خوشه می باشد.

فروردین ماه 1400

اخبار توسعه دانشکده
 oاقدام جهت تجهیز مرکز داده دانشکده و عقد قرارداد بیست میلیارد ریالی برای خرید یک سرور با توانایی
پردازشی باال در فروردین ماه . 1400
 oحمایت از تولید فانکشن– اسکوپ تجاری جهت انجام آزمایشات در دوران همه گیری کرونا به طور عملی
در منزل از فروردین ماه .1400

اخبار فرهنگی
 oبرگزاری رشته رویداد زندگی در شریف با سخنرانی آقای دکتر محمدمهدی نایبی با
موضوع «آداب گفتوگو» در تاریخ . 1399/12/18
 oبرگزاری رشته رویداد زندگی در شریف با سخنرانی آقای دکتر محمدرضا پاکروان با
موضوع «طرز تفکر رشدمحور» در تاریخ . 1399/12/14
 oبرگزاری رشتهرویداد زندگی در شریف به کوشش معاونت فرهنگی و اجتماعی ،با
سخنرانی خانم شهره کسایی و آقای دکتر بیژن وثوقی وحدت با موضوع «زندگی متعادل» در تاریخ .1399/12/6
ارتباط با ما:

اخبار گروه های دانشجویی
روابط عمومی دانشکده برق

 oبرگزاری جشن مجازی نوروز  1400دانشکده مهندسی برق به همت دانشجویان ورودی جدید( )99و گروه
رسانا در تاریخ . 1399/12/28
 oبرگزاری  7جلسه ارائه مباحث  EE Seminarsدر بستر

prm@ee.sharif.edu
https://t.me/prm_ee
https://www.linkedin.com
/school/ee-sut

اسکایروم رسانا توسط فارغ التحصیالن کارشناسی مهندسی
برق در تاریخ های  16،9و  23اسفند 24 ،17 ،10 ،و 30

تحریریه  :شیما باقری

فروردین ماه .1400
 oبرگزاری کارگاه یادگیری  LaTeXمخصوص ورودیهای
 99دانشکده برق شریف از تاریخ  1400/1/5به مدت  5روز.

اخبار موفقیت های دانشجویی دانشکده برق
 oدفاع از رساله دکترا خانم ها و آقایان:
علی اسب افکن ،استاد راهنما دکتر مختاری  -سیدقاسم رضازاده سوته(مدرک دوگانه با دانشگاه پیکاردی فرانسه)،
استاد راهنما دکتر تهامی -علی مشرقی ،استاد راهنما دکتر نامور -یاس حسینی ،استاد راهنما دکتر عطاردی -مریم
السادات قانعی زاد ،استاد راهنما دکتر کاوه وش -میالد نظری ،استاد راهنما دکتر باستانی -حسین رنجبر ،استاد
راهنما دکتر حسینی .آرزوی موفقیت های روزافزون برای کلیه عزیزان داریم.

با تشکر از :
ریاست محترم دانشکده
و کلیه عزیزانی که در
امر گردآوری این
خبرنامه همکاری
داشتند.

