
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

 

 خبرنامه دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

1400مرداد ماه  - شماره دوم - سال پنجم

 هو العالم



 اخبار دانشکده مهندسی برق  
o  مرتبه دانشیاری به یخسرو حاج صادقدکتر آقای ارتقا.  

o  استادی.مرتبه  به یتواضعمحمد صالح دکتر آقای ارتقا  

o  قدرت و  کیسمت مدیر گروه الکترون ی درتهامفرزاد دکتر ابقاء آقای 

 .یکیالکتر یها نیماش

o  دانشکده ییسمت معاون دانشجو درزاده  ییبابامسعود دکتر ابقاء آقای. 

o  دانشکدهی سمت مسئول کل کارآموزی در اکبر محمود دکترابقاء آقای. 

o  در  دانشکدهکنترل به سمت مدیر گروه ه زاد ییرضا نیکتر امد یآقاانتصاب

 .5/3/1400تاریخ 

o در تاریخ  رحیم فائز دکتریل به افتخار بازنشستگی استاد برجسته آقای ن

31/4/1400. 

o وردن آزاده بخاطر فراهم  یفاطم عماد الدین دکترآقای  دانشکده از سییر ریتقد

 .دانشگاه طیدر مح ونیناسیامکان واکس

o خانم توسط عنوان بانوی برگزیده سرآمدو  المللی یونسکوتککسب جایزه بین 

اختتامیه قیداری در  یرینص زهرا دکتر

)جایزه  جشنواره ملی زن و علم چهارمین

 .مریم میرزاخانی(

o  سرآمدان  بندیمقام نخست رتبهکسب

علمی کشور دانشگاه صنعتی شریف در 

آقای دکتر  از ریقدتو  سومین سال متوالی

اساتید علی قاضی زاده در فهرست 

 منتخب.

o در  زادهچاپ مقاله آقای دکتر علی قاضی

 در تاریخ Science Advances معتبر در مجله  حوزه نوروساینس

22/2/1400. 

o استاد پیشکسوت دانشکده  رنجبر محمدعلی دکتر اقای مرحوم درگذشت

 و علمی هیئت محترم اعضای طرف از مهندسی برق و ریاست اسبق دانشگاه را

عرض نموده، ازدرگاه ایزد  تسلیت و تعزیت برق مهندسی دانشکده همکاران

صبر و شکیبایی منان برای آن مرحوم مغفرت الهی و برای سایر بازماندگان 

 آرزومندیم. 

از طرف همکاران  یادبود مجازی مراسم

نقل با  دانشکده در بزرگداشت آن بزرگوار

خاطراتی از آن مرحوم از سوی اعضای 

تیرماه برگزار  23 در تاریخ محترم خانواده

 .دیگرد

o  افسانه  خانموالده گرامی درگذشت

خانم دکتر ی و نیز برادر گرامی شاهمیر

 محترم اعضای طرف از راوش زهرا کاوه

عرض نموده،  تسلیت و تعزیت برق مهندسی دانشکده همکاران و علمی هیئت

مغفرت الهی و برای سایر بازماندگان صبر و ایشان ازدرگاه ایزد منان برای 

 شکیبایی آرزومندیم.

 

  اخبار آموزشی

o آزمون در  اولین دوره دکترای مستقیم علوم و مهندسی اعصاب برگزاری

کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور با دروس امتحانی و ضرایب 

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف از بیوالکتریک  –رشته مهندسی پزشکی 

 .1400پاییز 

o سراسری کنکور رشته انتخاب عالقمندان معرفی رشته مهندسی برق جهت 

جلسه پرسش  دانشکده و برگزاری سایتوبدر  ترو کسب اطالعات بیش 0014

در تاریخ  و پاسخ در فضایی صمیمانه با حضور اساتید و دانشجویان دانشکده

  .18/5/1400و 17

o شده در  هیمناسب، توص ییها مجموعه دروس هم راستا با هم افزاخوشه

خوشه به عنوان دروس  دروسبرق و علوم هستند.  یمختلف مهندس یهاحوزه

رشته  انیبرق و م یمختلف مهندس یها نهیها زم خوشهشوند.  یاخذ م یاریاخت

 خوشهدهند.  یمهم و مطرح هستند را نشان م یقاتیو تحق یکه از نظر عمل یا

وابسته،  یها نهیبرق و زم یدر حوزه مهندس یعلم و فناور شرفتیها متناسب با پ

 یها بخش منعطف و چابک برنامه برا خوشه شوند. یم یو به روز رسان رییتغ

و  قیگسترده عال فیبرق و ط یدر حوزه مهندس عیسر راتییبه تغ عیپاسخ سر

گروه  مرتبط با یخوشه ها یبا برخدر این شماره  است. انیدانشجو یها ییتوانا

خوشه  خبرنامه بعدهای در شماره و  سیستمها و شبکه های مخابراتی آشنا شده

 خواهد شد. یمعرفنیز  دیگر یها

 سیستم مخابرات خوشه

دروس این خوشه که در راستای دروس مخابرات دیجیتال و مبانی مخابرات بیسیم 

باشد. درس فرایندهای میای مخابرات تر با تئوریهای پایهباشد جهت آشنایی عمیقمی

های تحصیالت تکمیلی است و تصادفی که پایه بسیاری از دروس مخابراتی در دوره

ادامه مباحث آمار و احتمال مهندسی است و دروس تئوری اطالعات و تئوری کدینگ 

های مخابرات دیجیتال است. تمامی این دروس در زمره دروس مهم و مشتمل بر پایه

خواهند در زمینه تئوری اطالعات و نیز الیه فیزیکی سیستمهای برای کسانی که می

شود. از آنجا که درس تئوری اطالعات تری پیداکنند توصیه میمخابراتی دید عمیق

گذارد ابزار جدیدی را در تحلیل سیستمها و یافتن کرانهای کارایی آنها در اختیار می

 کنند.سی اخذ میبسیاری از دانشجویان مستعد آنرا در مقطع کارشنا

 خوشه پردازش سیگنال و رادار

و به منظور آشنایی عمیق تر دانشجویان با  DSPدروس این خوشه در ادامه درس 

برخی مباحث کاربردی پردازش سیگنال مانند دید کامپیوتری، پردازش تصویر، و نیز 

ده است. های سیگنال در نظر گرفته شسیستمهای راداری و همچنین آشنایی با پردازنده

http://ee.sharif.edu/~web/why_electrical_engineering/


تری در این برخی از این دروس مانند اصول سیستمهای رادار پایه دروس پیشرفته

باشد ضمن آنکه به لحاظ کاربردی اهمیت زیادی دارد چرا که امروزه رادارها حوزه می

های متنوع تجاری و نظامی استفاده میشوند. شایان ذکر است پردازش سیگنال در زمینه

ند سیستمهای مخابراتی، سیستمهای مهندسی پزشکی، های متنوعی ماندر حوزه

توانند دروس سیستمهای قدرت، و ... کارایی دارد و در این زمینه دانشجویان می

 دیگری نیز اخذ نمایند.

 خوشه شبکه و امنیت

های مخابراتی و نیز مسائل مرتبط با امنیت آنها، با توجه به گسترش روزافزون شبکه

شبکه( که در امنیت رمزنگاری و های کامپیوتری و مبانی )شبکهبه غیر از دو درسی 

های مخابراتی گنجانده شده، سه درس دیگری هم دروس شاخه سیستمهای و شبکه

تواند آشنایی بسیار خوبی در مورد سیستمهای در این خوشه پیشنهاد شده است که می

اشد. ضمنا درس موجود در شبکه مخابرات زیرساخت و هسته را به دنبال داشته ب

ها که نوعی از تواند توان تحلیلی دانشجویان در مسائل مرتبط با شبکهتئوری بازی می

رقابت بین واحدهای متفاوت وجود دارد )بین کاربران شبکه، بین ارائه کنندگان 

سرویس، بین نقاط دسترسی، ... ( را ارتقا بخشد، هرچند تئوری بازی محدود به 

چین نیز به معرفی یکی از نیست. درس فناوری بالکمباحث مرتبط با شبکه 

پردازد و پایه های مخابراتی توسعه پیداکرده میهای نوین که بر بستر شبکهفناوری

باشد. با توجه به گستره این درس های آینده )مانند رمزارزها( میبسیاری از فناوری

یان را برای ورود به بازار تواند دانشجوچین، میهای متعددی از فناوری بالکدر زمینه

 کند.های مرتبط آماده کار در حوزه

 خوشه مخابرات نوری و کوانتومی

هایی است که امروزه به صورت گسترده در زیرساخت مخابرات نوری از فناوری

گیرد و پیش بینی میشود در آینده نیز بیشتر مورد توجه ها مورد استفاده قرار میشبکه

سیم و یا مخابرات زیر  های مخابراتی مانند مخابرات بیحوزه قرار گیرد و در سایر

های آینده به حساب دریا  گسترده شود. از سوی دیگر مخابرات کوانتومی از فناوری

های کوانتومی )مانند کامپیوترهای کوانتومی( سیستمهای آید و با رشد فناوریمی

ای آینده برخوردار خواهد بود. های در فناوریمخابرات کوانتومی نیز از جایگاه ویژه

باشد. شایان ذکر است از ها میدروس این خوشه جهت آشنایی مقدماتی با این حوزه

های سیستمی، آنجا که در حوزه مخابرات نوری و مخابرات کوانتومی به غیر از جنبه

های فیزیکی و انتشاری نیز اهمیت دارد برخی دروس این خوشه مرتبط با شاخه جنبه

 باشند.روویو و فتونیک میمایک

 مولکولی-زیستی هایخوشه علوم و فناوری

در سالهای اخیر با بکارگیری روشهای پیشرفته، سریع و کم هزینه استخراج اطالعات 

DNAهای دیگر جانوری و ، امکان دستیابی به اطالعات ژنومیک انسان و گونه

اینکه این اطالعات بخصوص توجه به گیاهی در سطح وسیعی فراهم گردیده است. با 

در کاربردهای پزشکی از جمله تشخیص و درمان بیماریهایی چون انواع سرطان، 

حوزه به عنوان یک حوزه نماید. این آلزایمر، دیابت و قلب و عروقنقش کلیدی ایفا می

ای یافته است. در این راستا با بکارگیری پزشکی اهمیت ویژه-ای مهندسیمیان رشته

های نوین بیوسنسوری و محاسباتی میتوان پزشکی و درمان را با ا و ایدهالگوریتمه

و نهایتاً امکان دستیابی به روش بهینه تشخیص و درمان تحول جدی روبرو نموده 

را در سطح جامعه محقق ساخت. در همین  Precision Medicineتحت عنوان 

ن سلولها میتوان برای راستا با بکارگیری مدلهای مناسب برای ارتباط مولکولی میا

تاثیرگذاری در بدن موجودات زنده، در زمان و مکان مناسب بهره برد. این حوزه که 

مولکولی نیز شناخته میشود در آینده نزدیک راهگشای -تحت عنوان مخابرات زیستی

-روشهای تشخیص و درمان نوین، از جمله ارسال هدفمند دارو در بدن، از طریق نانو

 شده مناسب خواهد بود. های طراحیشبکه

 پژوهشی اخبار

o  وبینار انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران با همکاری قطب علمی برگزاری

با مونا قاسمی دکتر  سخنرانی خانمبا   مدیریت و کنترل شبکه های قدرت

چالشهای عایقی در استفاده از سیستمهای الکترونیک قدرت براساس  "موضوع: 

برای کاربردهای فشار قوی و با   (WBG)نیمه هادیهای با گاف انرژی پهن

 . 28/2/1400در تاریخ " چگالی توان زیاد

o  5شبکه  "با موضوع: دکتر بابک حسین خلج  آقایارائه با  وبیناربرگزاریG 

 .30/2/1400در تاریخ " (هاها، چالشچیستی، فرصت)

o  وبینار برگزاریLSIT2021 Conference  مداح دکتر آقای سخنرانی با

 :31/2/1400در تاریخ زیر  علی با موضوع

"Coalition Through Coding: New Opportunities and 

Threats"  

o  وبینار انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران با همکاری قطب علمی برگزاری

 مهندس محمدعلی چمنیانآقای سخنرانی با   کنترل شبکه های قدرتمدیریت و 

( با و مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک موسس و بنیانگذار گروه صنعتی نیان)

بررسی . نقش الکترونیک قدرت در توسعه اقتصادی و کارآفرینی"موضوع: 

فرصت ها، چالش ها، ظرفیت های اقتصادی و اشتغال زایی دانشِ الکترونیک 

 . 24/3/1400در تاریخ  "قدرت از نگاه یک کارآفرین موفق

o  معرفی دوره دکتری مستقیم علوم ومهندسی علوم مجازی جلسه برگزاری

در تاریخ اعصاب دانشگاه صنعتی شریف 

8/4/1400.  

o  دکتر بابک  آقایارائه با برگزاری کارگاه

های موبایل شبکه"با موضوع: حسین خلج 

در تاریخ  "هاو چالشها فرصت:  5G فرا

14/4/1400. 

o  کارگاه آموزشی انجمن علمی برگزاری

الکترونیک قدرت ایران با همکاری قطب 

با   علمی مدیریت و کنترل شبکه های قدرت

دکتر علیرضا خوش سعادت عضو  آقایارائه 

و بروجردی  …هیأت علمی دانشگاه آیت ا

مشاور در مرکز خودروی برقی و زیر 

 مکو )وابسته به گروه مپنا(ساختهای شرکت 

مبانی، ساختارها و زیرساختهای "با موضوع: 

 . 24/4/1400در تاریخ  "خودروی برقی

o  دوره تخصصی طراحی شبکهبرگزاری 

 افزارهاینرم با (Earthing) زمین

CYME  و ETAP  آموزش های تخصصی دانشکده مهندسی واحد توسط

 .1400ماه اول مرداداز  برق



 توسعه دانشکده خبارا
o  و سازمان برنامه و بودجه  به طرح توسعه دانشکده در ده هزار مترمربعارسال

 .برق یآن به دانشکده مهندس لیو تحو یساختمان پژوهش هیدستور تخل

 ییدانشجو یاخبار گروه ها
 

o  مباحث ارائهبرگزاری جلسات EE Seminars  در تاریخ های  رساناتوسط

 .1400اردیبهشت ماه  30و  20

o مباحث ارائهجلسه  برگزاری سلسله Emeet در  رسانا رومبستر اسکای در 

 .1400خردادماه  13اردیبهشت و  30، 21، 16،9تاریخ های 

o ویژه برنامه برگزاری Sharif Talk 

Time فرهنگی  -کانون علمی توسط

دکتر مهدی آقایان  رسانا با حضور

و  زادهدکتر عمادالدین فاطمی، دمنشفر

در تاریخ  دکتر فرخ مروستی

19/3/1400 . 

o  های تابستانه کارگاهبرگزاری اقدام به

 .رسانا انجمن علمی فرهنگی توسط

 

 یی دانشجواخبار موفقیت های 
o آقای رادین  توسط کسب مقام قهرمانی تنیس روی میز بزرگساالن کشور

این  برق شریف همراه با تیم فراسنج تهران. 99ورودی خیام، دانشجوی 

را صمیمانه تبریک عرض  عنوان شایسته

 .می نماییم

o  :دفاع از رساله دکترا خانم ها و آقایان 

آرش ، استاد راهنما دکتر حجت اله زمانی

 ؛ی(مروستفرخ ا همکاری آقای دکتر )ب امینی

علی  ، استاد راهنما دکتررحمتیمحمدمهدی 

دکتر ، استاد راهنما زیبا فاضل ؛بنایی

 (.صدوقیسیروس کاری آقای دکتر ) با همعطاردی سیدمجتبی 

 .داریم عزیزان کلیه برای روزافزون های موفقیت آرزوی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ارتباط با ما:

 دانشکده برق روابط عمومی

prm@ee.sharif.edu  

https://t.me/prm_ee 

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

 با تشکر از:

و کلیه عزیزانی که در امر گردآوری این خبرنامه ریاست محترم دانشکده  

        همکاری داشتند.

 تحریریه:  شیما باقری
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