
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 

 

 برق دانشگاه صنعتی شریف  یمهندس  خبرنامه دانشکده

 1401اه دی م – سومشماره  - ششمسال 

 

 هو العالم



 اخبار دانشکده مهندسی برق   

o خلجدکتر  آقای    انتصاب حسین  رئیس سمت    در  بابک 

 .14/7/1401دانشکده در تاریخ 

o هادی  دکتر  آقای    انتصاب روابط سمت    درمحمد  مدیر 

 . 20/7/1401در تاریخ عمومی دانشکده 

o معاون سمت    در  زادهعمادالدین فاطمیدکتر  آقای    انتصاب

 . 22/7/1401دانشکده در تاریخ  آموزشی

o مدیر گروه سمت    درزهرا نصیری قیداری  دکتر  خانم    انتصاب

 .23/7/1401دانشکده در تاریخ  های انرژی الکتریکی  سیستم 

o معاون پژوهش سمت    درمهدی فردمنش  دکتر  آقای    انتصاب

 . 18/8/1401دانشکده در تاریخ  المللو روابط بین 

o کرباسیدکتر  آقای    انتصاب معاون سمت    در  سیدمحمد 

 .25/8/1401دانشکده در تاریخ  دانشجویی و فرهنگی

o مدیر گروه کنترل سمت    درمحمد حائری  دکتر  آقای    انتصاب 

 .13/9/1401دانشکده در تاریخ 

o معماریان  دکتر  آقای    انتصاب گروه سمت    درمحمد  مدیر 

 .15/9/1401دانشکده در تاریخ  مایکروویو و فوتونیک

o   آقای دردکتر  انتصاب  الهی  شمس  مدیر سمت    محمدباقر 

 .1/10/1401گروه مهندسی پزشکی دانشکده در تاریخ 

o هاشمی  دکتر  آقای    انتصاب گروه سمت    درمتین  مدیر 

 . 12/11/1401دانشکده در تاریخ  های دیجیتالسیستم 

o  مقاله قاضی  چاپ  علی  دکتر  عنوانآقای  با  »حافظه   زاده 

پاداش، تنبیه و تازگی بصورت توامان پاسخ نورون به اشیا را 

عقده  قشری  زیر  ساختار  در  و  پیشانی  پیش  قشر  های در 

 . ای شکل می دهند« در مجله معتبر نیچرقاعده 

o  با   ثبت اختراع جهان   ثبت دو اختراع در معتبرترین سیستم

جهش  »کشف  رشته عناوین  یک  در  نوری  صورت  به  ها 

 دکتر   خانم  توسط   «تنظیم  قابل  نوری  پردازنده» ای« وان دی

 .همکاران تیم سایر و باباشاه حسین آقای وش،کاوه زهرا

o کسب عضویت آکادمی علوم جهان(TWAS)   آقای   توسط

 ی. دکتر محمود فتوحی فیروزآباد

o مناسبت هفته پژوهش   به   تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه 

   .1401 ماهدی  4 در تاریخ

سرآمد علمی    عنوانبهزاده  قاضیآقای دکتر علی  از  تقدیر   ▪

 .1401 سالدر  کشور

نائبی  از  تقدیر   ▪ دکتر  فعالبه آقای    در   برگزیده  عنوان 

 .المللبین  روابط

دکتراز  تقدیر   ▪ نصیری  خانم    عنوان به قیداری   زهرا 

 .دانشکده  برتر گرپژوهش

دکتر  از  تقدیر   ▪ تواضعیآقای    عنوان به  محمدصالح 

  به   و  اخیر  سال  سه  در  استناد  پر  مقاله  دارای  پژوهشگر

 و Nature گروه  مجالت  در  مقاله  چاپ  جهت 

Science  . 

رتبه نخست  بابت    آقای دکتر حسین مختاریاز  تقدیر   ▪

  .کشوری در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت 

o ،دیجیتال   دیفرانسیل  »رله  دستگاه  دو  تولید  و  ساخت   طراحی 

 تخلیه   سیار  گیری»اندازه   و  توزیع«  فوق  ترانسفورمرهای

در  او  برای  جزئی« بار  لین 

توسط  کشو   دکتر   آقایر 

  سایر   و   وکیلیان  مهدی 

  .همکاران

o برای اولین بار در   های برقیبدنه آلومینیومی دوچرخه  تولید

شرکت    کشور یک  التحصیالن فارغ   ازبنیان  دانش توسط 

 . دانشکده

o  حوادث درباره  برق  مهندسی  دانشکده  شورای  بیانیه  اعالم 

 مهر. 21ناگوار اخیر در تاریخ 

o  علمی   هیئت   محترم  اعضای  طرف  از  عرض تسلیت و تعزیت 

پدر درگذشت  بابت    برق  مهندسی  دانشکده همکاران  و

 . زادهفاطمیگرامی آقای دکتر 



 اخبار آموزشی  
o   تاسیس و  کارآفرینی  »مبانی  عنوان  با  درسی  ارایه 

ویژه دانشجویان سال   کشور  در  بار  اولین  برایاستارتاپ«  

 .محمدرضا فرحی دکتر سیدتوسط آخر کارشناسی 

o توسط    مهندسی برقهای  شاخهانتخاب    رویداد  برگزاری

  :رهیافت شریفگروه 

با حضور آقایان   های انرژی الکتریکیسیستم شاخه   ▪

دکتر   وکیلیان،  دکتر  دکتر  راونجی،  دکتر  اورعی، 

گزلو  قره  دکتر  و  عسگریان  دکتر  پور،  در  حاجی 

 .5/10/1401 تاریخ

کنترلسیستم شاخه   ▪ دیجیتال سیستم و    های  با  های 

آقایان دکتر    حضور  نوبختی،  دکتر  حائری،  دکتر 

 .11/10/1401در تاریخ  دکتر شعبانی  و موحدین

دکتر   حضور آقایانبا   مایکروویو و فوتونیکشاخه   ▪

بنایی،   دکتر  رجایی،  دکتر  معماریان،  دکتر  مهرانی، 

فرزانه دکتر  اکبری،  عزیزخانی   و   دکتر  در   مهندس 

 .12/10/1401تاریخ 

الهی، شمس دکتر  با حضور آقایان    بیوالکتریکشاخه   ▪

دکتر  فاطمیدکتر   خانم  وحدتوثوقیزاده،  دکتر   و 

 . 13/10/1401در تاریخ  پورحاجی

و  شبکه شاخه   ▪ مخابراتیسیستم ها  حضور   های  با 

دکتر پاکروان، دکتر    آقایان

کرباسی، دکتر هادی، دکتر  

بهروزی   و  آشتیانی   دکتر 

 .13/10/1401در تاریخ 

با    الکترونیکشاخه   ▪

دکتر فتوت،    حضور آقایان

  دکتر مدی، دکتر فردمنش 

 . 14/10/1401 تاریخدر  دکتر سروری  و

 اخبار پژوهشی

o المللی مهندسی برقامین کنفرانس بین  31  فراخوان ICEE 

 . 1402اردیبهشت   21الی  19 در تاریخ  2023

o   سمینار کنترل  برگزاری  و  مدیریت  علمی  های شبکه قطب 

دانشکده   موضوع  قدرت  نوین   هایفناوریبرخی  »با 

آقای توسط    «کاربردی در تجهیزات شبکه انتقال و توزیع برق

( مسئول پشتیبانی فنی شرکت انرژان)  نوری دکتر احمد مراد

 .27/9/1401در تاریخ 

o  در دکتری  دانشجویان  و  پسادکتری  پژوهشگران  سخنرانی 

دی ماه   4اذر الی    27با عناوین زیر در تاریخ    هفته پژوهش

1401 : 

 . تشخیص خطا و بهبود عملکرد ریزالور در برابر خطا ▪

چند برنامه  ▪ ساختار  با  توزیع  های  شبکه   ریزی 

 .ایشبکه ریز

 . های ناایستامحیط یادگیری تقویتی در  ▪

مبنای برنامه  ▪ بر  فعال  توزیع  های  شبکه  توسعه  ریزی 

 . مدیریت بهینه منابع انرژی

مالتی  سیستم  ▪ میلیمتری  موج  تصویربرداری  های 

 . استاتیک

پذیری منابع انرژی پراکنده توسط انعطاف گیری از  بهره  ▪

 . نیروگاه مجازی

 ی.کنترل رمزنگاری شده با هدف حفظ حریم خصوص ▪

 . های نسل جدید موبایلشبکه دهی کارامد برش ▪

سازی مبتنی بر داده بهینه یادگیری ماشین آماری جهت   ▪

 . مکان و پوشش

رایانه  ▪ ساخت  در  ابررسانا  کیوبیت  فناوری  مقایسه 

 .هاکوانتومی با سایر فناوری 

https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/7+%281%29.jpeg/9f02d865-f4d1-7222-d5dc-1685dbf893e4?t=1671428049283
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/5.jpeg/233f2dbc-d130-d37f-a7ce-3d5782bae27e?t=1671428379998
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/5.jpeg/233f2dbc-d130-d37f-a7ce-3d5782bae27e?t=1671428379998
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/6.jpeg/643fbfda-b61e-76a0-6168-5223c1ef4b36?t=1671428420884
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/55.pdf/4dd9662c-fc0a-914d-37f3-649b13b267ab?t=1671437251608
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/55.pdf/4dd9662c-fc0a-914d-37f3-649b13b267ab?t=1671437251608
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/66.pdf/dce3cadb-614e-1db8-6b5d-29a1978beb31?t=1671437373238
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/66.pdf/dce3cadb-614e-1db8-6b5d-29a1978beb31?t=1671437373238
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/77.pdf/869c1d6f-89f2-3c57-cbf1-c1931d37a2ad?t=1671437448530
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/77.pdf/869c1d6f-89f2-3c57-cbf1-c1931d37a2ad?t=1671437448530
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/88.pdf/9bc8ca70-2bbb-6a1c-aa6f-caa7cd2695fd?t=1671437522783
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/2.pdf/7b3fc5b4-b6e1-2d3a-e0cb-d09d57f2e8da?t=1671513983285
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/3.pdf/9511c527-525b-7ff6-aef7-1291f469e0c7?t=1671514079708
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/3.pdf/9511c527-525b-7ff6-aef7-1291f469e0c7?t=1671514079708
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/4.pdf/8c6602eb-dd50-2b26-da2f-7d864eff4340?t=1671514139584
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/4.pdf/8c6602eb-dd50-2b26-da2f-7d864eff4340?t=1671514139584


ارائه یک بستر هوشمند برای تحلیل بازار سهام و رمزارز   ▪

تکنیک هوش بوسیله  فاندامنتال،  تکنیکال،  آماری،  های 

 .مصنوعی و یادگیری عمیق

روتور  طراحی ▪ مولتی  کنترل  و  دینامیکی  مدلسازی   ،

 .دار الکترونیکیسرنشین 

با پهنای باند   تحلیل و طراحی ادوات تلفاتی مایکروویو ▪

 . اکتاو یک

برای مقاوت در برابر  های عمیقشبکه بهبود ساختاری   ▪

 .حمالت خصمانه

با   جستجوپذیر   رمزنگاری ▪ بنیاد   قابلیت مشبکه 

 . پذیریوارسی

سایبری   ▪ های  سیستم  عملکرد  ارزیابی  و  اهمیت 

 .های هوشمند برقشبکه 

 . فشارقوی منبع تغذیه  ولتاژ خروجی تحلیل ریپل  ▪

 .های هوشمندسیستم تفسیرپذیری  ▪

حافظه ارزش اشیاء مبتنی بر پاداش در نواحی زیرقشری   ▪

 .مغز

ساخت   ▪ و  آزسیستم طراحی   تراشه -های 

منظور   به  پارامترهای   یابیمشخصه میکروفلوئیدیکی 

 . های زیستیسلول 

نویزفاز  مدل  ▪ کاهنده  ساختارهای  در  فاز  نویز  سازی 

 .سنجیساز با روش تداخلنوسان 

o   سمینار موضوع برگزاری   ,Serdes design trend"   با 

challenges and opportunities for high-bandwidth 

interconnects"     آقای دکتر  توسطGain Kim   در تاریخ

5/10/1401 . 

o یک عمر تجربه؛ از دانشجوی »  با موضوعسخنرانی    برگزاری

در   آقای دکتر بابک خلجتوسط    «استنفورد تا استاد شریف 

 .14/10/1401تاریخ 

 فرهنگی اخبار 

o وگوی صمیمی دختران شریف با اساتید خانم گفت   برگزاری

حضور  دانشگاه محمدزاده با  هدی  اعظم   و  دکتر  دکتر 

 . آبان 9در تاریخ و سایر  دکتر سمیه کوهی ،زادایرجی

o حال»  موضوع  با  هشتم  خان  میزگرد  جلساتسلسله    برگزاری 

سخنرانی    «شریف  روزهای  این باقر با  محمد  دکتر 

 مهدی   محمد  دکترو    وحدت  وثوقی  بیژن  دکتر،  الهیشمس 

 1۶در تاریخ    معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  صالحی

 . آبان ماه

https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/5.pdf/6026671c-c36f-7633-b9ba-8f0b7fb4a614?t=1671514256034
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/5.pdf/6026671c-c36f-7633-b9ba-8f0b7fb4a614?t=1671514256034
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/5.pdf/6026671c-c36f-7633-b9ba-8f0b7fb4a614?t=1671514256034
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/10.pdf/26ae2c62-e3f4-afda-0b53-d96c1fbb3ae3?t=1671597541227
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/10.pdf/26ae2c62-e3f4-afda-0b53-d96c1fbb3ae3?t=1671597541227
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/11.pdf/1f8ddc4d-eda0-3e8a-9956-f7f3efd4ac3f?t=1671597711935
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/11.pdf/1f8ddc4d-eda0-3e8a-9956-f7f3efd4ac3f?t=1671597711935
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/13.pdf/ad42554a-6eb3-aca4-f615-91446a7fe6de?t=1671597826139
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/13.pdf/ad42554a-6eb3-aca4-f615-91446a7fe6de?t=1671597826139
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/66+%281%29.pdf/3c34d051-e728-1463-0118-1efc5009ad8e?t=1671611315581
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/66+%281%29.pdf/3c34d051-e728-1463-0118-1efc5009ad8e?t=1671611315581
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/67.pdf/3632425b-69bb-c854-76b6-0deda5ff4a11?t=1671611368700
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/67.pdf/3632425b-69bb-c854-76b6-0deda5ff4a11?t=1671611368700
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/68.pdf/5505006a-55e1-cfff-70ea-3a75a30c26d7?t=1671611575355
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/80.pdf/e5de489f-d112-1e11-ddcb-42315470d2cd?t=1671946247509
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/81.pdf/b47ffe23-cddd-113c-e167-9110639a83f0?t=1671946300709
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/81.pdf/b47ffe23-cddd-113c-e167-9110639a83f0?t=1671946300709
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/83.pdf/b855a24d-2078-57a0-67be-c0803d27593e?t=1671946391020
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/83.pdf/b855a24d-2078-57a0-67be-c0803d27593e?t=1671946391020
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/83.pdf/b855a24d-2078-57a0-67be-c0803d27593e?t=1671946391020
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/85.pdf/f5d3185c-83a2-3813-d46c-a98b19a01a49?t=1671946520005
https://www.sharif.edu/documents/1230688/0/85.pdf/f5d3185c-83a2-3813-d46c-a98b19a01a49?t=1671946520005


 ییدانشجو یهاگروه  اخبار

o دانشجویان مهندسی   توسطنمایشگاه صنعت برق    از  بازدید

 .آذر  1  در تاریخ  رسانا  با مدیریت   برق

o   توسط های یلدایی  دورهمیبرگزاری

بازی  رسانایی  موسیقی،  همراه  به  ها 

 .دی ماه 10در تاریخ و... 

 یی دانشجو  یهاتیموفقاخبار 

o  و  شیرازی  گل آقای امیر حسینل طال توسط  کسب مدا  

توسط  نیز برتر  های  رتبه   مجلسی  علی آقایان کسب 

  محمد   ،( 7  رتبه)  فردی  رجبعلی  کامیار  ،( ۶  رتبه)  کوپائی

، ( 12  رتبه)  دانشوراملی  امیررضا  ،( 8  رتبه)  مددی  علی

میرهاشمی مزید و  ( 9  رتبه )  سیدسروش  ی  محمدحسن 

 دانشجویی   علمی  المپیاد هفتمین  و  بیست    در  ( 10  رتبه)

 .1401سال  کشور

o  و آقایان:   هاخانم دفاع از رساله دکترا 

موسو   د یمج،  یکربالئ  دیحم  دکتر  ییراهنما  با  یزهرا 

با   ین یحس   ریدامی س،  ینوبخت  نیام  دکتر   ییراهنمابا    یروزبهرامیف

 یی دکتراهنمابا ر  فاطمه زارع،  یمحمود فتوح  دکتر  ییراهنما

  م یفرخ عل  دکتر  ییراهنما  با  یشمس  یمهد  ،ی داریق  یریزهرا نص

امدکتر  و    یمروست  دکتر   ییراهنما   با  ای مهرپو  یعل  ، ینی آرش 

  ی فرزانه گلستان  ،یمحمد کرباس  دی سدکتر  و    یبینا  یمحمدمهد

تواضع  دکتر  ییراهنما  با  با   یدختی ب  ریام  و  یمحمدصالح 

 .یشاهرخ قائم مقام دکتر ییراهنما

عرض  را    موفقیت این   تبریک  و  صمیمانه   آرزوینموده 

 .داریم عزیزان کلیه  برای روزافزونتوفیقات 

 ارتباط با ما:

 روابط عمومی دانشکده برق 

eeprm@ee.sharif.edu  

https://t.me/prm_ee 

https://www.linkedin.com/school/ee-sut 

https://web.bale.ai/home 

 با تشکر از: 

امر   در  که  عزیزانی  کلیه  و  دانشکده   محترم  ریاست 

         گردآوری این خبرنامه همکاری داشتند.

 تحریریه:  شیما باقری 

 

mailto:prm@ee.sharif.edu
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