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هش��ت س��ال پيش بود ک��ه جمعي از دانشآموختگان و پژوهش��گران ح��وزه علميه در نامهاي ب��ه مقام معظم
رهبري ،موضوع «نهضت علمي و آزادانديش��ي» را مطرح کردند .مقام معظم رهبري از مطالب مطرح شده در نامه
مذکور ،اس��تقبال کرده و در جواب تاکيد کردند :به نظر ميرس��د که هر س��ه روش پيشنهادي شما يعني تشکيل)1
«کرس��يهاي نظريهپردازي» « )2کرس��يهاي پاس��خ به سؤاالت و شبهات» و « )3کرس��يهاي نقد و مناظره»،
روشهايي عملي و معقول باشند و خوب است که حمايت و مديريت شوند به نحوي که هرچه بيشتر ،مجال علم،
1
گسترش يافته و فضا بر دکانداران و فريبکاران و راهزنان راه علم و دين ،تنگتر شود.
از آن زمان به بعد شاهد بوديم که راهاندازي کرسيهاي آزادانديشي در دانشگاههاي مختلف کشور به طور جدي
مطرح شد و برخي دانشگاهها گامهاي عملي را نيز در اين زمينه برداشتند ،هر چند هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب،
فاصل��ه زيادي وجود دارد .به نظر میرس��د م��رور ديدگاههای رهبر فرزانه انقالب در اين زمينه کمک ش��اياني به
ترسيم چارچوب مناسب براي راهاندازی کرسيهاي آزادانديشي میکند و قبل از هر چيز بايد با بازخوانی فرمايشات
معظمله ،تصويري درست و دقيق از اين کرسيها در ذهن مخاطب ايجاد شود.
مرور فرمايش��ات ايشان نشان ميدهد که رهبر انقالب ،چارچوب نظری دقيقي را در اين زمينه مشخص کرده و
تفاوت آزادانديشي با مقوالتي همچون بنيادشکني ،هرج و مرج ،بي بندوباري ،اظهار نظرهای عوامانه ،جنجالآفريني
و  ...را به خوبي مشخص کردهاند.
از نظر ايشان ،دو تفکر افراطي و تفريطي در اين زمينه وجود دارد و در حالي که يک گروه ،نگران از دست رفتن
بنيادهاي اصيل جامعه هس��تند ،گروه ديگر راه افراط را در پيش گرفته و بر اين باورند که آزادانديش��ي بدون در هم
شکستن بنيادهاي اصيل جامعه ممکن نيست .در حالي که طرفداران هر دو طرز تفکر در اشتباهند و بايد در رفتار
2
خود راه تعادل را در پيش گيرند.
همچني��ن معظمله بارها تصريح کردهاند که آزادانديش��ي نه به معناي ديکتات��وري و تعطيل کردن تفکر و عقل
است و نه به مفهوم اغتشاش فکري و هرج و مرج در عرصه انديشه و تحقق اين هدف از راه گفتگوى محترمانه،
عاقالنه ،منصفانه و با استدالل ،عملى است 3.تامل دقیق در سخنرانيهای رهبرمعظم انقالب نشان میدهد براي
به نتيجه رس��يدن کرسيهاي آزادانديشي ،بايد نقش��ه راهي وجود داشته باشد که باعث رسيدن انسان به قله شده
و از انحراف در مس��ير ،جلوگيري کند و اصرار بر اين مس��اله به معناي اس��تفاده از تجارب و برنامهريزي است و نه
4
تحجر و رفتار غير عقالني.
تش��ريح ديدگاههای نظری ولي امر مسلمين در مورد کرسيهاي آزادانديشي ،نيازمند مجال بيشتري است اما بد
نيست به عنوان نکته آخر به دغدغه معظمله در مورد پرهيز از لفاظی و جنجالآفريني هم اشاره شود .به گفته ايشان
5
بايد فضاي بحث منطقي و استداللي در اين کرسيها حاکم باشد تا در نهايت حق ،قابل فهم و درک باشد.
اميد اس��ت در آينده نزديک ،با عملي شدن رهنمودهاي رهبر معظم انقالب در مورد کرسيهاي آزادانديشي ،که
در اين نوشتار به طور خالصه به آنها اشاره شد ،گامي در جهت تحقق منويات ایشان برداريم.
 - 1پاسخ به نامه جمعي از دانشآموختگان و پژوهشگران حوزه علميه در مورد
كرسيهاي نظريهپردازي ( 16بهمن )1381
 -2بيانات در ديدار اعضاى انجمن اهل قلم (  7بهمن ) 1381
 -3همان

 -4همان
 - 5بيانات در جلسه با نخبگان علمي کشور (  6آبان )88

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

كرسيهاي آزاد انديشي
ميتواندتريبوني
براي انقالب باشد
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دكتر سيدمحمد حسيني
(وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي)
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دكتر محمد سعيد جبلعاملي
(رييس دانشگاه)
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سهش��نبه  26بهم��ن ،اولين همايش
ملي كرسيهاي آزاد انديشي ،فرصتها
و چالشه��ا با حضور وزي��ر فرهنگ و
ارشاد اس�لامي ،تني چند از نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي ،روساي برخي
دانش��گاهها و جمعي از انديشمندان در
مجتمع فرهنگي امام خميني (ره) برگزار
شد.
در مراس��م افتتاحيه اين همايش يك
روزه ،دكتر س��يدمحمد حس��يني (وزير
فرهنگ و ارشاد اس�لامي) ،با اشاره به
تاكي��د و مطالبه مق��ام معظم رهبري از
نخبگان جامعه ب��راي پيگيري موضوع
كرسيهاي آزاد انديشي ،گفت :در وهله
اول باي��د خود اس��اتيد ،دانش��جويان و
صاحبان انديشه در اين حوزه وارد شوند
و بعد ،مسووالن حمايت كنند.
وزي��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامي با
تبريك ميالد پيامبر نور و رحمت گفت:
پيامبر اسالم ،كسي است كه اولين آيهاي
كه بر او نازل ش��د« ،اقرأ» و معجزهاش
كتاب بود و اين تبيين رسالت انبياست.
وي تصري��ح ك��رد :انبي��اء آمدن��د تا
گنجينههاي عقل و دانش را بارور كنند
و ّ
غل و زنجير خراف��ات و موهومات را
بزداين��د و در قرآن ،آيات فراواني داريم
كه انس��انها را ب��ه تفك��ر و تعقل فرا
ميخواند.
وي با بيان اين نكته كه غرب از همه
ابزاره��ا براي تبليغ تفكر خود اس��تفاده
ميكند ،افزود :كرسيهاي آزاد انديشي
ميتواند تريبوني براي انقالب باشد.
وزي��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامي بر
لزوم نق��د آرا و نظرات ،در كمال احترام
و با اس��تفاده از اصول علمي تاكيد كرد
و گف��ت :در مراكز علمي و دانش��گاهها
بايد دائم ًا آم��وزش و پژوهش مورد نقد
قرار گيرد چرا كه تكرار مكررات ،ثمري

ندارد و در ر ّد و اثباتهاس��ت كه روحيه
علمي ،تداوم و استمرار مييابد.
وي با اش��اره به فرمايش مقام معظم
رهبري اظهار داشت :در بحث استفاده از
نظرات ،نه معتقد به جمود و دگمانديشي
هستيم و نه هرج و مرج و شالوده شكني.
نقد آرا و طرح چالشها و ش��بهات بايد
بر پايه و مباني درس��ت ،استوار باشد كه
مس��لم ًا نياز به اش��راف و احاطه علمي
زي��ادي دارد و محي��ط ما باي��د محيط
نقد مس��تدل ،علمي و منصفانه باشد نه
محيط تكفير و توهين و نه حالت جمود
ذهني كه مجال طرح انديشههاي جديد
را سلب كند.
در اي��ن مراس��م همچني��ن دكت��ر
جبلعامل��ي (ريي��س دانش��گاه) ،طي
س��خناني ه��دف از بح��ث و مناظره را
كشف حقيقت ذكر كرد و گفت :به تاكيد
قرآن كريم ،حق بايد از باطل جدا شود.
در ط��ول تاريخ ،هم باطل چهره بطالن
خود را در زير چتر غبار آلود منطقهاي
پوش��الي و مغالطهها پنهان كرده و هم
طرح مباحث به ش��يوه علمي و منطقي
در فضاي علمي ،چه��ره حق را نمايان
ساخته است.
وي با اين تصريح كه افتخار ما پيروي
از حضرت صديقه طاهره (س) است كه
اولي��ن بحث علمي را ب��ا مخالفين آغاز
كردند ،گفت :افتخار ميكنيم كه ائمه ما
همگي اهل مباحثه ،مناظره و گفتوگو
و تروي��ج آن بودهاند و افتخار ما به اين
اس��ت كه بيش از هزار س��ال ،مرجعيت
ش��يعه ،دنبالهروي ائمه در آزادانديش��ي
بودند و ما هن��وز اين گوهر گران بها را
در حوزههاي علميه داريم.
وي تاكيد كرد :اين همه رشد و ترقي
و بلوغ كه در بش��ريت ايجاد شده ،همه
دس��تاورد مجاهده علماي بزرگ ماست

حجتاالسالم و المسلمين ابراهيمينژاد
(رييس دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم
رهبري در دانشگاه)
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حجتاالسالم و المسلمين دكتر نصيري
(دبير علمي همايش)

دكتر غالمرضا نور محمدي

و متاس��فيم كه اين فرآين��د جهاد براي
كش��ف علم و حقيقت ،به دانشگاههاي
ما كه بيش از يكصد س��ال عمر دارند،
راه پيدا نكرده است.
رييس دانش��گاه به تصوي��ب آييننامه
كرس��يهاي آزاد انديش��ي در ش��وراي
فرهنگي دانش��گاه اشاره كرد و افزود :اين
فضا را ابتدا در حوزه اساتيد تمرين ميكنيم
و بعد به مرور و بس��ته به سليقه و مطالبه
دانشجويان ،به حوزههاي دانشجويي نيز
تسري خواهيم داد .وي تصريح كرد :اگر
ّ
بخواهيم وحدت واقعي حوزه و دانشگاه را
تحقق دهيم ،بايد با ابزار درست انديشيدن
و تحليل مساله آشنا شويم.
دكت��ر جبلعاملي در خاتمه تاكيد كرد:
ما ب��ه دنبال ارتقاي قدرت تحليل و تفكر
در همه اقشار دانش��گاهي هستيم و اين
كار را به ش��يوههاي تخصص��ي آن ادامه
ميدهيم.
در بخ��ش ديگ��ري از اين مراس��م،
حجتاالسالم و المسلمين ابراهيمينژاد
(رييس دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم
رهب��ري در دانش��گاه) اي��ن همايش را
برخاسته از احساس مسووليت و نگراني
از تاخير و تعليل در اجراي فرامين مقام
معظم رهبري دانس��ت و افزود :اس�لام
عزيز ،در تش��ويق و ترغيب بشريت به
كس��ب علم ،پيشتاز است و ارزش تفكر
آن قدر باالس��ت كه در بعضي روايات،
يك س��اعت تفكر ،معادل يك س��ال و
در جايي ديگر معادل هفتاد سال عبادت
است.
حجتاالسالم و المسلمين ابراهيمينژاد
با تقس��يم آفات تفك��ر به آف��ات دروني
و بيرون��ي گف��ت :ي��ك سلس��له قيود و
كش��شهايي به صور مختل��ف در درون
انسان هست كه ميتواند روي افكار ما نيز
تاثير گذارد و راه حل اين آفت ،ذكر ،دوري
از غفلت و داشتن سلوك فردي است چرا
ك��ه آن آزادي كه خ��دا مطرح ميكند ،از
مت��ن عبوديت ميگذرد .آف��ت دوم ،مانع
بيروني اس��ت كه معاالس��ف س��اخته و
پرداخته خود ماس��ت و همتي الزم است
تا برطرف شود.
حجتاالس�لام و المس��لمين دكت��ر
نصي��ري (دبير علمي هماي��ش) نيز در
ابتداي اين مراس��م در س��خناني اظهار
داشت :از جمله برکات ارزشمند انقالب
اس�لامی ،آزادی و آزاداندیش��ی است و

گفت :مقصود از آزاداندیش��ی ،شکستن
حصارهای کاذب تنيده به دور حقایق و
جسارت نقد آراء با تکیه بر مبانی علمی
است.
دبير علم��ي همايش اف��زود :امروز در
سایهس��ار فرازمند انق�لاب ،به رغم همه
دشمنیها ،کارش��کنیها و عنادها ،شاهد
رشد و ش��کوفایی معنویت ،اخالق ،علم
و فن��اوری در زمینهه��ای مختلف علمی
هس��تیم که هم��ه اینها رهین رس��تن از
زنجیرهای بسته بر ذهن و فکر فرهیختگان
و اندیشمندان این آب و خاک است.
دكت��ر نصي��ري تصري��ح ك��رد :اگر
بر آزاداندیش��ی ،نظریهپ��ردازی ،نقد و
ن��وآوری و نهضت تولید علم به ویژه در
عرصههای سیاس��ی تأکید داریم ،راهی
جز اس��تقبال و تش��ویق این دس��ت از
آزاداندیشیها و آزاداندیشان نداریم .این
ام��ر از آن رو اهمیت خود را باز مییابد
که ما در آستانه دهه پیشرفت و عدالت
قرار داش��ته و افق برترین کشور منطقه
را ت��ا دو دهه دیگر برای خود ترس��یم
کردهایم.
حجتاالس�لام و المس��لمين دكت��ر
نصيري ،از تاثيرپذيري از آراي پيش��ينيان
و عدم جسارت نقد آراي آنان و همينطور
بي��م از مخالف��ت عوام ،به عن��وان موانع
آزادانديش��ي نام برد و افزود :آزادانديش��ي
در فضاي سياسي به معناي فراهم ساختن
فضاي گفت و گو ،تعاطي فكري ،تضارب
آراء و نق��د در فضايي س��الم و علمي ،با
رعايت اصول ارزشي و اخالقي است .وي
ابراز اميدواري كرد برگزاري اولين همايش
كرس��يهاي آزادانديش��ي ،فرصته��ا و
چالشها ،طليعه مباركي براي بالندگي هر
چه بيشتر دانش��گاههاي كشور در عرصه
آزادانديشي باشد.
ارايه س��ه مقاله توسط حجتاالسالم
و المس��لمين دكت��ر س��ليمان خاكبان،
حجتاالسالم و المسلمين بهروز لك و
دكتر غالمرضا نور محمدي و سخنراني
دكت��ر چلداوي (مس��وول همانديش��ي
اس��اتيد و عضو هيات علم��ي و رييس
دانش��كده مهندس��ي برق) و برگزاري
كرسي آزادانديش��ي علمي -تخصصي
ب��ا موض��وع «دانش��جوي كارآفرين يا
دانشجوي كارمند» توسط دانشجويان،
از برنامههاي ديگر اين همايش ،پس از
مراسم افتتاحيه بود.

با حضور رئيس جمهور و در دهه مبارك فجر

دو ماهواره ملي ظفر و نويد علم و صنعت
رونمايي شدند

مشخصات محموله
پروژه
NAVID-ST SAT

 400متر

نور مرئي

قدرت تفکيک

طيف

اندازه کادر
 100*100کيلومتر مربع
جدول  :1مشخصات محموله تصويربرداري

اندازه گيري دماي قطعات

نوع محموله علمي

تعداد
 27سنسور
جدول  :2مشخصات محموله علمي

7

مشخصات محموله پيام عمومي
يا مهدي (عج)

 1200*1200كيلومتر مربع

پيام

سطح پوشش

جدول  :3مشخصات محموله پيام عمومي
مشخصات مأموريت

NAVID-ST SAT

پروژه

بيضوي

مدار

 250تا  375كيلومتر

ارتفاع

 55درجه

زاويه انحراف مداري

 50*50*50سانتيمتر مكعب

ابعاد

 50كيلوگرم

جرم ماهواره

چرخان

پايدارسازي

 2ماه

طول عمر مأموريت
جدول  :4مشخصات ماموريت

اين ماهواره داراي زير سيستمهاي محموله تصوير برداري ،كنترل
وضعيت ،س��ازه ،مخابرات ،الكترونيك روي برد و توان الكتريكي و
كنترل حرارت اس��ت كه مدل فضايي آن تمامي تس��تهاي لرزه و
سيكل خال حرارتي را طي كرده و آماده تحويل به پرتابگر است.
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نويد؛ اولين ماهواره دانشجويي كشور
ماهواره نويد علم وصنعت ،اولين ماهواره دانشجويي كشور است كه
قابليتها و ويژگيهاي منحصر به فرد دارد و حاكي از نبوغ سرش��ار
در متخصصان متعهد ايران اسالمي است .اين ماهواره اولين ماهواره
سنجش از دور كشور است كه قادر است با قدرت تفكيك مكاني بهتر
از  400متر ،عكس��برداري از زمين را انجام دهد .اين ماهواره با جرم
 ،50 kgب��ا قرارگيري در مداري بيضوي با زاويه انحراف مداري 55
درجه نسبت به صفحه استوا ،قابليت عكسبرداري بهتر از  400متر به
صورت پانكروماتيك (تك طيفي) را دارد.
همچنين با اين ماهواره ميتوان يك پيام عمومي را  -كه از قبل
در حافظه ذخيره ش��ده است -در هر زمان دلخواه ،پخش كرد .اين
پيام كه مزين به نام «يا مهدي (عج)» است ،از طريق ترمينالهاي
كاربر توس��ط هر كاربري كه در رويت ماهواره باش��د ،قابل دريافت
ميباشد .در ماهواره نويد علم وصنعت ،به منظور تست عملكرد واقعي
زيرسيستم كنترل حرارت -كه وظيفه تامين دماي مطلوب قطعات را
ب��ه عهده دارد -در  27نقطه از بدنه س��ازه اصلي و قطعات ماهواره،
سنسور حرارتي قرار گرفته كه دماي آنها توسط ماهواره ،نمونهبرداري
و به ايستگاه زميني براي تحليل توسط متخصصان ،ارسال ميگردد.
در اين راستا مشخصات كلي ماموريت و محموله نويد علم وصنعت
در جدول ( )1الي ( )4خالصه شده است.

مشخصات محموله پيام علمي

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

اش�اره :در آس�تانه فرا رس�يدن سي
و دومين س�الگرد انقالب شكوهمند
اسالمي ،نمونه مهندسي ماهواره ملي
ظفر عل�م و صنع�ت و نمونه فضايي
ماهواره ملي نويد عل�م وصنعت18 ،
بهم�ن با حض�ور رئيس جمه�ور در
س�الن اجلاس س�ران كش�ورهاي
اسالميرونماييشد.
هر دو ماهوار ه ملي ظفر علم و صنعت
( )ZAFAR-ST SATو نوي�د عل�م
و صنع�ت ()SAT NAVID-ST
در مركز تحقيقات فضايي دانش�گاه

علم و صنعت اي�ران و با دانش بومي
طراحي و ساخته شدهاند.گفتني است
نمونه مهندسي ماهواره ملي نويد علم
وصنعت ،بهمن ماه س�ال گذشته ،در
حضور رئي�س جمه�وري رونمايي و
آزمايش شده بود .نمونه فضايي اين
ماهوارهاكنوندرنوبتپرتابقراردارد.
بنا بر گفته دكتر حسين بلندي (رييس
مركز تحقيق�ات فضايي دانش�گاه)،
ماه�واره مل�ي نويد عل�م وصنعت در
س�ال  1390و ماه�واره مل�ي ظف�ر
موصنع�ت ك�ه قابليته�اي
عل 

پيشرفتهتري دارد در س�ال 1391با
پرتابگره�اي ايراني پرت�اب خواهند
شد.
ساختنمونهمهندسيماهوارهمليظفر
علموصنعت ،با اتكا به تجربيات موفق
پروژه قبلي صورت گرفته و در مقايسه
با ماموريت سيستم ماهواره نويد علم
وصنعت ،بي�ش از  9برابر ارتقا يافته
اس�ت كه اين موضوع ارتقاي سطح
فناوري در طراحي و ساخت تجهيزات
الكترونيك�ي و مكانيك�ي ماه�واره را
ايجاب و در پيداشته است.

در نمونه فضايي ماهواره نويد علم وصنعت ،عالوه بر ماموريت اشاره
شده در قبل ،قابليت رنجينگ نيز اضافه شده است كه بر اساس آن،
نوع
ارسال فركانس 1 KHz
موقعيت ماهواره در حين و پس از پرتاب ،قابل اندازهگيري ميباشد.
ظفر؛ يك ماهواره كامال عملياتي
باند فركانسي
UHF
ً
ال
كام
ماهواره
()ZAFAR-SAT
ماهواره ملي ظفر علم و صنعت
جدول  : 8مشخصات محموله رنجينگ
عملياتي با سطح فناوري باال و پيشرفته با قابليت عكسبرداري به صورت
كارب��رد تصاوي��ر دريافتي اين ماه��واره ،به طور خالصه ش��امل
رنگي با قدرت تفكيك بهتر از  80متر و دريافت پيام بين كاربران است .حوزههاي زير ميباشد:
ماموريت اصلي ماهواره ظفر علم وصنعت شامل عكسبرداري رنگي
شناسايي ذخاير نفت و گاز
با تفكيك مكاني بهتر از  124متر بوده است كه با تالش متخصصان،
شناسايي معادن مانند زغال سنگ ،ماسه و ساير كانيها
به بهتر از  80متر ارتقا يافته اس��ت .ماموري��ت دوم ماهواره ملي ظفر
شناسايي جنگل ،چمنزار و محصوالت كشاورزي
عل��م وصنعت ،ارس��ال و دريافت پيام به ان��دازه يك صفحه  A4بين
شناسايي زمينهاي شور و قليايي و فرسايش خاك
كاربران است .ماموريت ديگر آن تعيين موقعيت ماهواره پس از پرتاب
شناسايي آتشسوزي جنگل و چمنزار
اين
 µZYگياهان و آفت حشرات
شناسايي Áامراض
به كمك رنجينگ به منظور بررسي صحت عمليات آن است .در »ÃÌy} Ä·Â¼v
راستا مشخصات كلي ماموريت و محمولههاي ماهواره ملي ظفر علم
شناسايي آلودگي محيط زيست
»¶°/ s Ä] ¦¸fz» ÉZÅ]Z¯ ¾Ì] ¹ZÌa µZY Á ÃÌy} ËÁ ÄWYY Ä·Â¼v» ¾ËY dËÂ»P
وصنعت در جدولهاي ( )5الي ( )8خالصه شده است.
سرويس
UHFاين
هدف]|¿Zارايه
ارسال پيام،
ذخيره
ماموريت
Á ¾ÌËZa
]®ÀÌ· ÉY
{ Ä¯|ÀfÅ
ÉZÅو ÉYÃ{Z
محمولهµZÀÌ»e
¯Ä] Æn» ½Y]Z
Ëدر».|Z]Ê
شرح شكل زير ميباشد:
مختلف¯Zبه
».|À¯Ê
كاربرهاي·ÓZ] ®ÀÌ
بين ÉY] VHF
]|¿Z
مشخصات مأموريت
مشخصات محموله

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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ZAFAR-ST SAT

پروژه

دايروي

مدار

 500کيلومتر

ارتفاع

 55درجه

زاويه انحراف مداري

 63*63*80سانتيمتر مكعب

ابعاد

حداكثر  90کيلوگرم

جرم ماهواره

سه محوره

پايدارسازي
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طول عمر مداري
يك و نيم سال
جدول  :5مشخصات ماموريت

مشخصات محموله
پروژه
ZAFAR-ST SAT

قدرت تفکيک مكاني

 80متر

رنگي ( سبز و قرمز و نزديك زير قرمز) طيف

اندازه کادر
 80* 80کيلومتر مربع
جدول  : 6مشخصات محموله تصويربرداري

مشخصات محموله
ارسال و دريافت پيام

نوع

 2كاربر

حداقل تعداد كاربران

يك صفحه A4
40

مقدار پيام

حداكثر تعداد كاربران

س��طح پوش��ش زمين با عرض سطح پوشش
جغرافيايي±50

جدول  :7مشخصات محموله ارسال و دريافت پيام

½Y]Z¯ Z] ÃYÂÅZ» Z^eY ÃÂv¿ :8¶°

ماهواره با كاربران
نحوه ارتباط
«: |Z] Ê» Ë s Ä] Ä·Â¼v» ¾ËY ÉZÅ dÌ¸]Z
 µZ¬f¿Yدو
مقايسه
ماهواره¯.½Y]Z¯ Ê»Z¼e Ä] ]Z
®Ë Y cZÔY
i
سفيد با دقت
سياه و
صنعت به
ماهواره
¯.½Y]Z
تصاوير Y ÊÀÌ
» ÃÁ³ ZË Zy
نويدعلم]Äو]Z¯ ®Ë
ملي]Z¯ ®Ë Y
cZÔY
در µZ¬f¿Y
i
.
]dËZ
¯Â¸Ì
3
ºnu
]Ä
j¯Y|u
¯]Z
®Ë
Y
¹ZÌa
{d§ZË

 i400متر دست مييابيم ولي در ماهواره ملي ظفر دوربينهاي رنگي
متر.Ê·ZY
¹ZÌa 80
دقت}ÃÌy
i
تصويربرداري ميكنند كه پيش��رفت پانصد درصدي
با
.|¬» ½Y]Z¯ Ä] Ã{Y{ µZY i
را شاهد هستيم.
كيلومتري
مدار]500Ä
ÃZ´fËYدر
»Á Ä·Â¼vبه آنكه
ظفر با¾ËYتوجه
¯eÂÌb»Zملي
ماهواره
همچنين
»cZz
µÁ|m ÃY¼Å
»ÊÀÌ
{] ÉÁ
¿Y§Y¹
» ¼ÉZ
Ä»Y{Yملي
ماهواره
دايره
Ã|»M
قرار ميگيرد داراي طول عمر بيشتري نسبت به {
اي ½M
Ê¼fÌ
 .dYاس��ت به گونهاي كه طول عمر تجهيزاتي آن سه سال و طول
نويد
عمر مداري آن  1/5سال است.
ع�لاوه بر آن ارتفاع ماهواره ملي نويد علم و صنعت  250تا 375
كيلومتر است در حالي كه ماهواره ملي ظفر از ارتفاع  500كيلومتري
تصويربرداري ميكند.
قابل ذكر است كه ابعاد ماهواره ملي نويد علم و صنعت ،نيم متر در
ماهواره¸Á º
در»¨ ÃYÂÅZ
µZY
}Á ÃÌy
:9 ¶°
مليd Àظفر به  63در
ابعاد
»Ä·Â¼vاين
¯ ½Y]Zكه
 µZÀÌ»eبوده
نيم متر
ني��م متر در
11
 63در  80سانتيمتر تغيير كرده است.
به غير از آنكه طول عمر تجهيزاتي و مداري و نيز قدرت تفكيك
دوربين در ماهواره ملي ظفر ارتقا يافته ،بايد اشاره كرد كه پايدارسازي
در ماهواره نويد به صورت چرخان و در ماهواره ملي ظفر به صورت
سه محوره انجام ميشود.
همچنين دقت كنترل وضعيت در ماهواره ظفر يك درجه اس��ت
كه نسبت به ماهواره نويد علم و صنعت 300 ،درصد بهبود يافته است
و س��رعت ارسال تصاوير در آن نسبت به ماهواره ملي نويد  15برابر
ارتقا يافته است.

9

مرتضي تمدن (استاندار تهران)
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در پ��ي اس��تقرار دبيرخان��ه يازدهمين
جش��نواره هفته پژوهش و فناوري استان
تهران در دانش��گاه عل��م و صنعت ايران
به دبي��ري دكتر ش��هرام محمدنژاد(عضو
هيات علمي دانشكده مهندسي برق) ،اين
جشنواره روزهاي  5 ،4و 7ديماه با حضور
استاندار و معاونان استانداري تهران ،نايب
رييس مجلس شوراي اس�لامي ،روساي
دانشگاههاي استان تهران ،ريس سازمان
صناي��ع و معادن اس��تان ته��ران ،مديران
دس��تگاههاي اجرايي ،مسووالن پژوهشي
دانش��گاهها ،مراك��ز صنعت��ي ،آموزش و
پرورش و پژوهشگران صنعت و دانشگاه،
در محل س��الن همايشهاي پژوهشكده
خودرو دانشگاه برگزار شد.
در روز اول اين جشنواره ،مرتضي تمدن
(اس��تاندار تهران) ب��ا گراميداش��ت هفته
پژوهش و تش��كر از مس��ووالن دانشگاه
كه ميزباني سلس��له همايشه��اي هفته
پژوهش را به عهده گرفتند ،به س��ه رخداد
اخير و مهم كشور اشاره كرد و گفت :امروز
نگاه مهمي در مس��ووالن كشور نسبت به
توس��عه علمي شاهد هس��تيم كه توجه ما
را ب��ه خ��ود جلب و همت م��ا را مضاعف
خواه��د كرد .اولين مورد ،طراحي و تدوين
الگوي اس�لامي -ايراني است كه در نزد
مقام معظم رهبري در جمع صاحبنظران

مطرح ش��د و نگاه اساسي و راهبردي كه
معظمله در امر تدوين ش��اخص توسعه در
كش��ور معين فرمودند .جهت و نگاهي كه
ايشان براي اصول طراحي راهبردي الگوي
اسالمي – ايراني مطرح كردند ناظر بر اين
موضوع اس��ت كه نظام جمهوري اسالمي
براي آينده كش��ور و توسعه و تعالي ايران
تا رس��يدن به نقطهاي كه شايس��ته ملت
ماست ،طرح و ايده دارد.
تمدن اف��زود :نكته ديگر ك��ه اخيراً در
كش��ور رخ داد ،تصوي��ب عموم��ي برنامه
پنچم توسعه بود كه اس��تمرار برنامههاي
اول تا چهارم توس��عه است .در فصل دوم
برنامه پنجم توس��عه ،ن��كات مهمي را در
عرص��ه پژوهش ش��اهد هس��تيم و نكته
اساس��ي ،توجه به تحول بنيادين در نظام
پژوهش كشور است .يعني رسيدن به اين
موضوع كه آنچه نيازهاي پژوهشي كشور
را پاس��خ ميدهد نهايت ًا دانش��گاه است و
حركته��اي پراكنده ،گاهي ميتواند تمام
س��رمايهها را به خود اختصاص دهد بدون
آنك��ه نتيجه مناس��بي عايد كش��ور كند.
از همي��ن رو و ب��ا همين نگ��رش بود كه
دبيرخانه پژوهش استان را براي اولين بار
در يك دانشگاه داير كرديم و طبيعت ًا آنچه
عمق كار پژوهش را ميتواند رقم بزند اين
است كه محصول خود را از مسير خودش

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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به دست آورد.
وي حماي��ت مالي از آموزشهاي عالي
كاربردي در رش��تههاي تخصصي علوم و
توجه به خريد نتيجه محصوالت در بخش
دولتي را از ديگر برنامههاي پنجم توسعه
برشمرد.
تم��دن از ورود بخ��ش خصوص��ي به
فرآيند تحقيق و پژوهش ،ابراز خرس��ندي
ك��رد و تصري��ح نمود بخ��ش دولتي بايد
سياستگذاري كند و از درگير شدن در كار
اجرايي پژوه��ش ،اجتناب كند تا ديگراني
كه شايس��ته و بايس��ته اين عرصه هستند
بتوانند كار خود را به انجام رسانند.
در روز اول هماي��ش ك��ه ب��ا عن��وان
«دانشگاه ،صنعت و پژوهش» برگزار شد،
دكتر جبلعاملي (قايم مقام ستاد همايش
هفت��ه پژوهش و فناوري اس��تان تهران و
رييس دانش��گاه) به مهمان��ان و مدعوين
خيرمق��دم گف��ت و از برگ��زاري همايش
استاني بزرگداش��ت هفته پژوهش در اين
دانشگاه ابراز خوشحالي كرد.
وي ب��ا تاكي��د ب��ر اينك��ه توج��ه ويژه
مسووالن استانداري به خصوص استاندار
تهران نسبت به دانشگاهها جاي تقدير دارد،
افزود :اهتمام و حمايت مسووالن اجرايي
كشور نس��بت به دانشگاهها و تواضع آنان
در قبال دانش��گاهيان در س��الهاي اخير،
مثال زدني است.
وي ب��ا تايي��د اي��ن نگاه كه پيش��رفت
كش��ور ب��ه ط��ور ج��دي وابس��ته ب��ه
پيشرفت دانشگاههاس��ت ،افزود :پذيرش

دکتر علی احمدی ( عضو هيأت امنای دانشگاه)

دكتر شهرام محمدنژاد
(دبير ستاد همايش هفته پژوهش و فناوري استان تهران)

ماموريتهاي تحقيقاتي كش��ور ،مستلزم
توسعه زير ساختهاي تحقيقاتي پيشرفته
است و بخش عمده س��رمايهگذاريهاي
تحقيقات��ي نه توس��ط بخ��ش خصوصي،
بلكه توس��ط بخش دولتي انجام ميشود،
پس همچن��ان نيازمند حماي��ت دولت از
دانشگاهها هستيم.
رييس دانش��گاه در خاتمه تصريح كرد:
توسعه زير ساختهاي پژوهشي دانشگاهها
از اولويته��اي مهم دانش��گاههاي بزرگ
اس��ت و اگر ميخواهيم دانش��گاه ،مسير
را هم��وار ببيند نيازمند اهتم��ام جدي در
اين بخش اس��ت .وي ابراز اميدواري كرد
اعتمادي كه بين دانش��گاه و صنعت و در
مراكز دولتي ايجاد شده است زمينهساز آن
باش��د كه بتوان ماموريته��اي تحقيقاتي
بزرگتر را همزمان با توس��عه زير ساختها
به دانشگاهها واگذار كرد.
پس از آن دكتر شهرام محمدنژاد (دبير
س��تاد همايش هفته پژوه��ش و فناوري
استان تهران و عضو هيات علمي دانشگاه)
گزارشي از روند فعاليت دبيرخانه اين ستاد
ارايه كرد .وي به بيش از سه هزار مكاتبه
ب��ا  58دانش��گاه و مرك��ز پژوهش��ي15 ،
فرمانداري و  63سازمان علمي و برگزاري
دو س��مينار توجيهي اشاره كرد و افزود :در
دبيرخان��ه همايش ،اس��ناد  33طرح و 35
پژوهش��گر را درياف��ت كرديم ك��ه مورد
بررسي قرار خواهد گرفت .وي از استاندار
تهران ،مسووالن دانشگاه و اعضاي كميته
علمي و كميته اجرايي تقدير كرد.

پس از آن دكتر رهايي (رييس دانشگاه
صنعتي امير كبير) در س��ه مح��ور ارتباط
صنعت و دانش��گاه در سياس��تهاي كلي
برنامه پنجم توس��عه ،تجاريس��ازي علم
و فن��اوري و محيط زيس��ت؛ دكتر بلندي
(عضو هيات علمي دانش��كده مهندس��ي
برق دانش��گاه) در خصوص تجاريسازي
دس��تاوردهاي پژوهش��ي ،مهن��دس
مسف��روش (ريي��س س��ازمان صنايع و
معادن اس��تان ته��ران) در زمينه حمايت
از واحدهاي تحقيقات��ي؛ دكتر اصغري (از
جهاد دانش��گاهي مرك��ز) و دكتر گئورگ
قرهپتيان (از دانش��گاه صنعت��ي اميركبير)
سخنراني كردند.
در اين روز ،استاندار تهران به همراهي
رييس و هيات رييس��ه دانش��گاه از پروژه
س��اخت استخر دانش��گاه ،بازديد به عمل
آورد.
در دومين روز همايش هفته پژوهش و
فناوري اس��تان تهران كه با عنوان «نقش
آم��وزش و پ��رورش در زيرس��اختهاي
پژوهش��ي كشور» برگزار شد ،دكتر توفيق
(رييس پژوهش��گاه مواد و انرژي و عضو
هيات علمي دانش��گاه) ،بر موضوع سوال
برانگيز كردن دانش��جويان و دانشآموزان
تاكيد ك��رد و گفت :وظيفه معلمان در اين
نس��ل ،صرف ًا انتقال اطالعات نيست بلكه
انتقال شيوههاي فكر كردن است.
دكتر توفيق ب��ه چند نكته براي اصالح
نظام آموزش��ي از جمله مالك عمل قرار
نگرفت��ن نم��ره و اين كه ب��ه جاي طرح

مهندس تركي(معاون استاندار استان تهران)

دكتر رهايي (رييس دانشگاه صنعتي امير كبير)

دکتر بازيار (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه)

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

دانش��گاه علم و صنعت اي��ران در جايگاه
دوم دانشگاههای فنی و مهندسی کشور به
اس��تناد پايگاه علوم استنادی جهان اسالم
آغاز کرد و س��پس به تبيين روند تدوين و
پيگيری سند راهبردی دانشگاه پرداخت.
دکت��ر جب��ل عامل��ی اف��زود :اکنون
در ش��رايطی از کش��ور هس��تيم که اسناد
باالدس��تی توس��عه علمی و آموزش عالی
کش��ور ،ب��ه خوبی تدوين ش��ده و س��ند
چش��مانداز ،به نقطه بسيار خوب و اميدوار
کنندهای رس��يده اس��ت .همچنين برنامه
پنجم توسعه در بخش آموزش عالی کشور،
عالمان��ه طراح��ی ش��ده و اميدواریهای
بسياری ايجاد کرده است.
وی حرکت دادن دانش��گاه به س��مت
دانشگاه نوآور ،خالق و کارآفرين ،تأسيس
دانش��کدههای جديد به ويژه در رشتههای
بين دانشکدهای ،ورود به حوزههای انرژی
و محيط زيس��ت ،تعريف جايگاه دانشگاه
در حوزه بين الملل ،تأس��يس شرکتهای
دانشبني��ان ،تنوع در ش��يوههای پذيرش
دانش��جو به وي��ژه دانش��جويان دکتری،
تحول در ش��يوههای آموزش��ی ،داش��تن
برنام��ه ب��رای جذب نخب��گان و ضرورت
تحول در ساختارهای نظام اداری دانشگاه
را از برنامهه��ا و فرصتهای کليدی پيش
رو در دانش��گاه ب��ر ش��مرد و ب��ر اجرای
برنامههای تح��ول فرهنگی در حوزههای
گوناگون دانشگاه ،تأکيد کرد.
پ��س از آن دکتر علی احمدی ( عضو
هي��أت امنای دانش��گاه) در زمينه ارزيابی
پژوهشی با رويکرد تفکر ارزشی سخنرانی
ک��رد.در اين روز مهن��دس تركي ( معاون
اس��تاندار اس��تان تهران) س��خنران ديگر
مراسم بود.
پس از مراس��م مشترك دانشگاه ،تقدير
از پژوهشگران برتر دانشگاه علم و صنعت
ايران و يازدهمين جشنواره هفته پژوهش و
فناوري استان تهران در دو سالن دانشكده
مهندسي راهآهن و پژوهشكده خودرو پي
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س��واالتي كه محفوظ��ات دانشآموزان را
باال ببرد او را وادار به فكر كنيم پرداخت.
در ادامه مراس��م ،دكتر فاطمي (استاد و
محقق دانشگاه هاروارد) ،به عنوان سخنران
علم��ي هماي��ش بر اين نكت��ه كه دانش،
كاربردي كردن اطالعات است تاكيد كرد
و گفت :تحقيقاتي كه در س��الهاي اخير
در دانشگاهها و س��اير موسسات آموزشي
انجام گرفته ،نش��ان ميدهد كه بس��ياري
از افته��اي تحصيلي و مش��كالت داخل
موسس��ات آموزش��ي به خاط��ر دو عامل
كمبودهاي احساسي عاطفي درون و برون
فردي فرآيند يادگيري رخ ميدهد.
وي اصالح شكل ارتباط را موضوع مهم
ديگر دانست و گفت :دانش بايد در سطوح
ارتباطي تجلي پيدا كند و در كنار مس��ايل
شناختي ،بايد به تعامل نيز توجه كرد.
در ادامه اين مراس��م ،دكتر بهشتيان (از
س��ازمان آموزش و پ��رورش و عضو بنياد
نخبگان اي��ران) به موض��وع پژوهش در
عمل پرداخت .سپس دكتر حقاني(از اداره
كل آموزش فني و حرفهاي استان تهران)،
دكتر اسدا ...مرتضايي(رييس اداره ارتقاي
علمي و نيروي انس��اني س��ازمان آموزش
و پرورش ش��هر تهران) ،دكتر اس��ماعيل
شيعه(عضو هيات علمي دانشكده معماري
و شهرس��ازي دانشگاه) ،دكتر غالمحسين
حيدري(رييس دانشگاه آزاد اسالمي واحد
رودهن) و دكت��ر غالمعلي احمدي(رييس
دانش��كده علوم انس��اني دانش��گاه شهيد
بهشتي) به ايراد سخنراني پرداختند.
نهادين��ه كردن برنامهه��اي آموزش در
سطح اس��تان ،ارزيابي پژوهش بر اساس
تفك��ر ارزش��ي ،نقش آم��وزش و پرورش
در ش��كلگيري زيرس��اختهاي پژوهش
اس��تان تهران ،تعامل دانشگاهها و مراكز
پژوهش��ي با صنعت و نقش آن در استان
و چالشه��اي پي��ش روي پژوه��ش ،از
محوره��اي تخصصي روز دوم جش��نواره
بود.

هماي��ش در روز س��وم ب��ا عن��وان
«چالشهاي پژوهش��ي اس��تان -ارزيابي
پژوهشي بر اس��اس تفكر ارزشي» برگزار
ش��د و در آن از پژوهش��گران برتر استان
و ني��ز دانش��گاه ،طي مراس��م جداگانهاي
تجليل به عمل آمد.
در اين روز حجت االس�لام والمسلمين
ابوترابي(ناي��ب ريي��س مجلس ش��وراي
اسالمي) مهمان ويژه بود .وي در سخنان
خود ،تحول علمي را بزرگترين دس��تاورد
نظام جمهوري اسالمي خواند و افزود :اين
مهمترين و بلندترين و با ارزشترين گامی
است که نظام جمهوری اسالمی برداشته
و تمامی دس��تاوردها و سرمايههايی که به
دس��ت آوردهايم ،در سايه همين انقالب و
انفجار علم است.
ناي��ب رييس مجلس گف��ت :آنچه در
اي��ران اس�لامی اتفاق افت��اده ،پيوند علم
و دان��ش در حوزه معرفتی ب��ا حوزه علوم
تجرب��ی اس��ت و امروز ،اف��رادی در علوم
تجربی افتخار میآفرينند که علوم انسانی،
معرفتی و اخالق��ی در عقيده و رفتار آنان
تجلی يافته است.
نايب رييس مجلس در بخش ديگری
از صحبتهای خود ،نقش دانش��گاهها را
در اج��رای طرح هدفمندس��ازی يارانهها،
بیبديل دانست و گفت :بايد با تکنولوژی
ديگ��ری صنع��ت ،کش��اورزی و توليد را
مديري��ت ک��رد و اي��ن تحول ،ثم��ره کار
پژوهشی دانشگاهيان است .وی همچنين
دانش��کده مهندس��ی خودروي دانش��گاه
عل��م و صنع��ت ايران را پش��توانه صنعت
خودروس��ازی کشور خواند و در پايان ابراز
اميدواری کرد به نقطهای برسيم که هيچ
تصميمی از خُ رد و کالن اتخاذ نگردد مگر
آنک��ه مهر جامع��ه دانش��گاهی را بر خود
داشته باشد.
دکت��ر جبل عاملی (رييس دانش��گاه)،
نيز در اين مراس��م بعد از گفتن خير مقدم
ب��ه مهمانان ،س��خنان خود را ب��ا ارتقای

حجت االسالم والمسلمين ابوترابي
(نايب رييس مجلس شوراي اسالمي)

نفر اول :دکتر رسول نورالسناء؛ نفر دوم:
گرفته شد.
در س��الن خودرو ،دکت��ر بازيار (معاون دکتر س��يد محمد سيدحس��ينی؛ نفر سوم:
پژوه��ش و فناوری دانش��گاه) ،ب��ه ارايه دکتر سيد جعفر سجادی
دانشکده مهندسی شيمی
گزارش��ی از عملک��رد پژوهش دانش��گاه
نف��ر اول :دکتر تورج محمدی؛ نفر دوم:
پرداخ��ت و در انته��ای اي��ن مراس��م از
پژوهش��گران برتر سال  1388دانشگاه به دکتر سيد نظامالدين اشرفیزاده؛ نفر سوم:
شرح زير با اهدای لوح و هدايا تقدير شد :دکتر علی اهللوردی
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نفر اول :دکتر جواد مرزبان راد؛ نفر دوم:
نفر اول :دکتر سعيد قدرت نما شبستری؛
نف��ر دوم :دکتر فرهاد گلس��تانی فرد؛ نفر دکتر اوستا گودرزی
دانشکده معماری و شهرسازي
سوم :دکتر شهرام خير انديش
نف��ر اول :دکتر راضيهس��ادات رضازاده؛
دانشکده مهندسی مکانيک
نفر اول :دکتر محمودمهرداد ش��کريه؛ نفر دوم :دکتر فاطمه مهديزاده
دانشکده شيمی
نفر دوم :دکتر مجي��د رضا آيت الهی؛ نفر
نف��ر اول :دکتر منصور انبي��اء؛ نفر دوم:
سوم :دکتر محرم حبيب نژاد
دانشکده مهندسی عمران
دکتر محمد رضا نعيمی جمال؛ نفر س��وم:
نفر اول :دكتر علی کاوه؛ نفر دوم :دکتر دکتر سيدمحمد هاشميانزاده
دانشکده رياضی
اميرفرشاد اعتماد شهيدی؛ نفر سوم :دکتر
نفر اول :دکتر عبداهلل ش��يدفر؛ نفر دوم:
غالمرضا قدرتی اميری
دانشکده مهندسی برق
دکت��ر خس��رو مالکنژاد؛ نفر س��وم :دکتر
نف��ر اول :دکتر حيدرعلی ش��ايانفر؛ نفر جليل رشيدینيا
دانشکده فيزيک
دوم :دکتر ش��هرام جديد؛ نفر س��وم :دکتر
نفر اول :دکتر محمدحسين مهديه؛ نفر
محمد خلج اميری
دانشکده مهندسی راهآهن
دوم :دکت��ر بيژن غفاری؛ نفر س��وم :دکتر
نف��ر اول :دکتر س��يد ج��واد ميرمحمد ادريس فيضآبادی
واحد اراک
صادقي؛ نف��ر دوم :دکتر جبارعلی ذاکری؛
دکتر ابوالفضل احمدی
نفر سوم :دکتر داوود يونسيان
دانشکده مهندسی کامپيوتر

واحد بهشهر

دکتر محمدرضا سرمستی امامی
نف��ر اول :دکتر محمدرضا جاهد مطلق؛
همچنين از دکت��ر آزاده تجردی (رتبه
نف��ر دوم :دکتر محمد فتحی؛ نفر س��وم:
دوم دانش��گاه در کيفيت پژوهش -تعداد
دکتر محسن شريفی
دانشکده مهندسی صنايع
ارجاعات) ،دکتر حسين بلندی (همکار برتر

در ايج��اد ارتباط پژوهش��ی در صنعت در
سال  )1388دکتر محمد سليمانی(همکار
برجس��ته در ايج��اد ارتباط پژوهش��ی در
صنعت در سال )1388و دکتر نوروزمحمد
نوری (برگزيده بيس��ت و سومين جشنواره
بين المللي خوارزمی) تقدير شد .عالوه بر
آن ،س��ايت دانشکده مهندس��ی مکانيک
و س��ايت پژوهش��کده الکترونيک و مجله
معماری در حوزه اطالعرس��انی به عنوان
برگزيده انتخاب شدند.
گفتنی است حجتاالسالم والمسلمين
ابوترابی پيش از حضور در مراس��م تقدير
از پژوهش��گران برتر دانشگاه ،با همراهی
اعض��ای هي��أت رييس��ه ،از س��ه مرک��ز
تحقيقات��ی ماه��واره ،فن��اوری عصبی و
موسس��ه کامپوزيت ايران بازديد به عمل
آورد.
يازدهمي��ن جش��نواره هفت��ه پژوهش
و فناوری اس��تان تهران ،ب��ا تقدير از 19
پژوهش��گر برت��ر اس��تان در بخشه��اي
پژوهش��گران دانش��گاهها و س��ازمانها،
پژوهشگران برتر دانشگاهها و دستگاههای
اجرايی شهرس��تانهاي اس��تان تهران و
پژوهش��گران برتر دانش آم��وزی ،به كار
خ��ود پاي��ان داد.گفتني اس��ت در بخش
پژوهشگران برتر دانشگاهها و سازمانها،
دكتر منصور انبي��اء و مهندس عبدالحميد
نقرهكار از دانش��گاه عل��م و صنعت ايران
و ط��رح دكتر عباس عرفاني��ان اميدوار با
عن��وان «ايس��تادن و گام برداش��تن افراد
پاراپلژيك با اس��تفاده از فناوري عصبي»
مورد تقدير قرار گرفتند.

پژوهشگ

رب
رتر هنر كشور:

*خانم دكتر مهديزاده ابتدا انتخاب سركار فرهنگي جهان��ي در مناطق زلزلهخيز -كه خميني (ره) را هم بر عهده داشتم.
به عنوان پژوهش�گر برتر كشور را به شما در دانشگاه ريتسوميكان كشور ژاپن برگزار *چ�ه دروس�ي را در دانش�گاه تدري�س
كردهاي�د و در زمين�ه هداي�ت پاياننام�ه
تبريك ميگويم .خواهش�مندم مختصري شد -اشاره كنم.
در مورد س�وابق تحصيلي و آموزشي خود
بفرماييد؟

بنده در سال  1364در دوره كارشناسيارشد
پیوسته در رشته معماري دانشكده هنرهاي
زيباي دانش��گاه تهران پذيرفته ش��دم و در
س��ال  1372دانشآموخته ش��دم .بعد براي
ادامه تحصيل به كشور انگلستان و دانشگاه
ش��فيلد رفتم و در سال  1384درجه دكتري
خ��ود را در رش��ته مرمت و نگه��داري اخذ
كردم.
در طول تحصيل و پس از آن ،دورههاي
آموزشي متعدد ديگري را گذراندم كه از آن
ميان ميتوانم ب��ه دوره تخصصي مديريت
برنامهري��زي بحران در محوطههاي ميراث

*از چ�ه زماني ب�ه عضويت هي�ات علمي
دانشگاه علم وصنعت ايران درآمديد؟

دانشجويان ،چه سوابقي داريد؟

آسيبشناسي ابنيه و بافتهاي تاريخي،
فنشناسي مرمت ،شناخت سازههاي سنتي،
مقدمات طراحي معماري يك ،روش تحقيق،
زبان تخصصي و همچني��ن روش تحقيق
پيشرفته را در دوره دكتري تدريس میکنم
و البته قب�لا دروس دیگری را هم تدریس
ك��ردهام .در زمين��ه هداي��ت پاياننامهها،
راهنمايي  19پروژه كارشناسيارش��د خاتمه
يافته و  6پاياننامه دكتري درحال انجام را
بر عهده دارم.

از س��ال  ،1377يعن��ي از وقت��ي دوره
كارشناسيارش��د را به پايان بردم تا كنون.
البت��ه س��الهاي  1374-75در دانش��گاه
بينالمللي ام��ام خمين��ي(ره) ،عضو هيات
علم��ي بودم و در س��الهاي  1375-77به
عنوان عضو هيات علمي در دانشكده مرمت
ابنيه و بافتها در مركز آموزش عالي ميراث
فرهنگي مش��غول بودم و پيش از آن (-74
 )1369در سمت محقق و طراح و مدرس در
دفتر فني جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران و *خانم دكتر مهديزاده ،زمينههاي تخصصي
بنياد مسكن انقالب اسالمي كار ميكردم و فعاليت شما در رشته معماري چيست؟
اول ،معم��اري پاي��دار بومي و س��نتي از
همزمان تدريس در دانشگاه بينالمللي امام
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اشاره :دكتر فاطمه مهديزاده سراج ،استاديار گروه معماري دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت
ايران ،در يازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر كشور از سوي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
به عنوان «پژوهشگر برتر كشور در گروه هنر» معرفي شد.
از اين پژوهشگر دانشگاه ،در مراسمي كه دي ماه سال جاري در سالن اجالس سران كشورهاي اسالمي با حضور
وزير علوم ،تحقيقات و فناوري برگزار شد با اهداي لوح و هديه ،تقدير به عمل آمد .به اين بهانه با سركار خانم دكتر
مهديزاده گفت و گويي انجام داديم كه ميخوانيد:

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نقط��ه نظر تاريخ��ي ،ويژگيهاي معماري،
س��ازهاي و فن��ي .دوم ،مطالع��ه و مرم��ت
و مقاومس��ازي ل��رزهاي ابني��ه و بافتهاي
تاريخ��ي ،مباني نظري و تكنولوژي مرمت.
س��وم ،مديريت بحران در بناها و بافتهاي
ميراث فرهنگي .اينها زمينهها و موضوعاتي
اس��ت كه مورد توج��ه و تحقيق من بوده و
از زمينههاي تخصصي كار حرفهاي من به
شمار ميروند.

*ش�ما به عنوان پژوهشگر برتر كشور در
گروه هنر انتخاب ش�دهايد و مسلماً مبناي
اين انتخ�اب ،كميت و كيفي�ت پروژههاي
علمي و پژوهش�ي ش�ما بوده اس�ت .لطفاً
در مورد سوابق پژوهشي خود كه منجر به
كسب اين عنوان افتخار آميز شده ،توضيح
دهيد.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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به ط��ور كلي بنده از زمان بازگش��ت به
اي��ران ( ،)1384در زمين��ه ابني��ه تاريخي،
پای��داری محیطی و اجتماع��ی كار كردهام
و معتق��دم كش��ف رازهاي پنه��ان بناهاي
تاريخ��ي ،ميتواند راهگش��اي بس��ياري از

مش��كالت معماري و طراحي جامعه امروز
باش��د .مجموعه تحقيق��ات و پژوهشهاي
من تاكنون در قال��ب  16مقاله در مجالت
بينالمللي ( )ISI,ISCو همينطور مجالت
علمي – پژوهش��ي و علم��ي – ترويجي و
مروري منتشر شده است.
يكي از اين مقاالت ،تحت عنوان «استفاده
از مناب��ع طبيعي در تهويه :كاربرد بادگير در
حفاظت و نگهداري» به عنوان برجستهترين
مقاله در ارتباط با نمايش و استفاده عالي در
كارب��رد تحقيقات تاريخي در حرفه حفاظت
و نگهداري س��ال  2008از س��وي APT
(موسسه حفاظت از معماري ميراثي) انتخاب
و موف��ق ب��ه دريافت جاي��زه Ann de
 Fort-Menares Awardشد .مقاله
ديگر من با عنوان «حفاظت و مقاومسازي
ابنيه تاريخي با مصالح بنايي غير مسلح در
برابر زلزله» در س��ال  2004از سوي همين
موسس��ه ،مقاله برگزي��ده و تحقيق برتر در
ميان دانش��جويان دكتري شناخته و جايزه
 AwardStipendدريافت كرد .عالوه

بر اين ،تاكن��ون 24مقاله در كنفرانسهاي
بينالمللي داخلي و خارجي ارايه كردهام.
در زمينه تاليف و ترجمه كتاب ،سه كتاب
«نگره نگاهداش��ت معاصر» 100« ،خانه»
و «رس��اله پاياني راهنماي پژوهش��گران و
دانشجويان معماري و شهرسازي» را ترجمه
كردهام ك��ه همراه با مقدمهای که بر كتاب
«  100خانه» نوشتهام همگي چاپ و منتشر
شدهاند .يك كتاب هم به زبان انگليسي در
دست تاليف دارم.

*در مورد كتاب اخير ،توضيحات كاملتري
بفرمايي�د كه در چه موضوعي اس�ت و چه
زماني منتشر خواهد شد.
بنده اين كتاب را تحت عنوانPERSIAN
ARCHITECTURAL HERITAGE:
Form, Structure and Conservation

شماره - 73زمستان89

با هم��كاري دكتر محمد حج��ازي (عضو
هيات علمي دانش��گاه اصفهان) در دس��ت
تاليف دارم .كتاب ،در زمينه ميراث فرهنگي
اي��ران و به زبان انگليس��ي در  12فصل به
شكل مصور تاليف و چاپ ميشود و اين كار
به سفارش يك ناشر انگليسي در حال انجام
اس��ت كه تا پايان بهمن ماه  1389تحويل
ناش��ر خواهد شد و اميد است تا اواسط سال
 2011ميالدي ،به زيور چاپ آراسته شود.
در اين كتاب آقاي دكتر حجازي ،بخش
سازهاي و من بخشهاي معماري و ميراث
فرهنگي را كار ميكنم و انتظار داريم با توجه
به اينكه اين كتاب ،اولين و جامعترين مرجع
به زبان انگليسي در اين زمينه خواهد بود ،در
زمينه شناساندن آثار گرانقدر ابنيه تاريخي و
میراث فرهنگی كشورمان به جهانيان ،بسيار
مفيد فايده و تاثيرگذار باشد.

*خان�م دكت�ر مهدي�زاده ،چ�ه طرحهاي
تحقيقاتي را تاكنون به ثمر رساندهايد؟

از طري��ق معاون��ت پژوه��ش و فناوري
دانشگاه ،چهار پروژه تحقيقاتي تحت عناوين
«مورفولوژي طاقهاي بنايي تاريخي ايران»،
«آناليز منظر ش��هري بم»« ،امكانسنجي
البراتواره��اي موجود در اي��ران -مرتبط با
ابنيه» و «ش��ناخت ترك در ساختمانهاي
با مصالح بنايي» را در فاصله سالهاي 85
ت��ا  88به انجام رس��اندم و همچنين عضو
گ��روه نمايندگي اي��ران در تنظيم آييننامه
بينالملل��ي Tokyo Declaration for
the Protection of World Cultural
Heritage from Seismic Disasters

(ژاپ��ن 2008 -ميالدي) ،مس��وول و عضو
هيات داوري بيستمين جشنواره بينالمللي

خوارزمي ( )1385و مس��وول و عضو هيات
داوري هشتمين جش��نواره جوان خوارزمي
( )1385بودهام.

* چ�ه چي�زي در معماري گذش�ته ايران،
شما را بيشتر مجذوب ميكند؟

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

كش��ف رازهاي پنهان در معماري سنتي
ابنيه تاريخي .اگر س��يري در معماري قديم
ايران داش��ته باشيم ميبينيم كه در گذشته،
استفاده بسيار مناسبتري از منابع طبيعي آب
و باد و خورش��يد ميشد و شاهديم كه كنار
گذاشتن اين طراحيها ،چه اثرات مخربي در
طبيعت و زايل كردن اليه ازن داشته است.
هر كش��ور ،نيروي طبيعي خود را دارد مث ً
ال
كش��ور ما آفتاب و اروپا ،بادهاي قوي دارد.
اگ��ر آنها از باد و ما از نيروي خورش��يدمان
به طرز صحيح استفاده ميكرديم و مث ً
ال در
توليد الكتريسته از اين منابع طبيعي استفاده
ميكرديم اث��رات گلخان��هاي ،ديگر اتفاق
نميافت��اد .اينها مواردي اس��ت كه در آثار
تاريخي ما رعايت ميشده است.
من رمزگش��ايي و تطبيق اي��ن قوانين
با معماري امروز را رس��الت خود ميدانم و
اميدوارم بتوانيم با طراحيهاي جديد نشأت
گرفت��ه از معماري س��نتي اي��ران ،مصارف
ان��رژي در س��اختمانها را بهينه كنيم .من
ت�لاش دارم بدان��م المانه��اي تاريخي و
ارزشهاي نه��ان در آن چگونه ميتواند در
دنياي امروزي پيوند زده شود و مورد استفاده
*با توجه به سابقه تدريس دروس مختلف *و سخن آخر.....
قرار گيرد.
يك ضربالمثل انگليس��ي هس��ت كه
*ش�ما ميفرماييد ميتوان با اس�تفاده از رش�ته معماري و همينطور ادامه تحصيل
رازه�اي معم�اري گذش�ته ،طراحيه�اي در اروپ�ا ،وضعيت تدريس اين رش�ته در ميگويد شغلي انتخاب كن كه دوست داري،
بهتري انج�ام داد .تاكنون چه مطالعات و دانش�گاههاي كش�ور را چگون�ه ارزياب�ي آنوقت ديگ��ر يك روز ه��م در عمرت كار
نكردي چون تمام ًا لذت بردهاي! معتقدم اگر
اقداماتي در اين زمينه شده است و اساساً ميكنيد؟
به نظر من نظام آموزش��ي كشور ،نيازمند عشق نباشد ،نميتوان كار كرد و خوشحالم
اين كار در شرايط و نيازهاي امروز جامعه،
تحول است .شيوه كنوني تدريس و استفاده كه با عشق ،اين حرفه را پي ميگيرم.
عملي هست؟
ً
ً
اين كار قطعا ش��دني اس��ت و با توجه به از جزوه درس��ي ،كامال منس��وخ است و من
اميدوارم هر چه زودتر كار تاليف كتابم هم
واقعي شدن قيمت انرژي در كشور ،ضرورت شخص ًا تئوريهاي آموزشي ديگري را  -غير به پايان برسد تا معماري و ميراث فرهنگي
بيشتري خواهد يافت .معتقدم گذشتگان ما ،از آنچه در حال اجرا اس��ت -درست ميدانم .ايران بيش از گذشته در دنيا بدرخشد.
راههاي اس��تفاده و در اختي��ار گرفتن منابع يك تئوريسين آموزشي به نام ويليام ييتس
همچنین امید دارم که بتوانیم با همکاری
طبيع��ي (منابع غي��ر فس��يلي) را به خوبي جملهاي دارد كه ميگويد :آموزش ،پر كردن دیگر هم��کاران ،در زمینه بهرهوری انرژی
ميدانستهاند و به كار ميبردهاند.
یک سطل نيس��ت بلكه روشن كردن شعله از طریق راه حله��ای معماری و از طریق
ش��ما به بادگيرهاي شهر يزد نگاه كنيد .و س��پردن آن به دست دانشجوست .به نظر طراحی فرم مناسب در بناها و شهرهایمان،
اي��ن بادگيرها صرف ًا سيس��تم تهويه نبودند من هم ذهن دانش��جو را نبايد پر كرد و تازه قدمی در جه��ت کاهش خطرات زیس��ت
بلكه رطوبت نس��بتي محي��ط را هم تامين ب��ا فرض اينكه م��درس خ��ودش بداند ،در محیطی و در عین حال افزایش رفاه بشری
ميكردن��د و ي��ا در حمام تاريخ��ي ميمند ،دنياي انفجار اطالعاتي امروز ،اساس ًا اين كار برداری��م.در پای��ان نیز الزم م��ی دانم تا از
مالحظ��ه ميكنيم كه با تعبي��ه كانالهاي غيرممكن است.
سرکار عالی و مسووالن روابط عمومی براي
عب��ور ه��وا در كف حم��ام و هداي��ت دود
مهم نشان دادن راه است و اينكه دانشجو تالشهایشان در جهت معرفی و همچنین
ناش��ي از سوخت به داخل كانالها ،استفاده بفهم��د چگونه بس��ته ب��ه فراخ��ور تحقيق فراهم آوردن این امکان در جهت رس��اندن
دوگان��هاي از انرژي به عم��ل ميآوردند و خود ،دنب��ال راه برود .به نظ��ر من اين ايده پیامها تشکر و قدردانی وافر به عمل آورم.
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ك��ف حمام را گرم ميكردند .االن ميبينيم
كه سيس��تم گرمايش از كف را دارند مطرح
ميكنند كه همان موضوع قديمي را به ذهن
متبادر ميكند .حال بايد ببينيم در معماري
ام��روز ،با در نظر گرفتن مس��ايل امنيتي و
بلندمرتبهس��ازيها ،چگونه ميتوان اصول
مفيد قديمي را به اج��را درآورد .در واقع دو
بخش كار عمده در اي��ن زمينه داريم؛ اول
كشف و شناسايي و دوم تطبيق.
در مورد امكان انجام اين كار بايد بگويم
االن يك��ي از دانش��جويان دكتري كه من
هداي��ت پاياننام��هاش را برعه��ده دارم،
موضوع پاياننامه خود را به کارگیری انرژي
خورشيدي در ابنيه معاصر ،تعريف و تحقيق
كرده است.
در اين پاياننامه ،اين بحث بررسي شده
كه بدون استفاده از سلول فتوولتائيك براي
جذب انرژي خورشيدي ،چگونه ميتوان با
اس��تفاده از فرم و طرح معماري كاري كرد
كه در زمس��تان ،بيش��ترين جذب انرژي و
در تابس��تان بيشترين سايه را داشته باشيم.
همان كاري كه در معماري سنتي ما انجام
ميشد .تاكيد ميكنم كشور ما تا امروز قدر
انرژي را نميدانست ولي از اين پس ناچاريم
اين انقطاع تاريخي را از ميان برداريم و من
تنها راه حل را ،بازگشت به گذشته و استفاده
از رم��وز ابني��ه تاريخي در معم��اري امروز
ميدانم.

حداق��ل در تحصيالت تكميل��ي و خصوص ًا
كارشناسيارشد ،الزم است .كارشناسيارشد
يعني نش��ان دادن راه تحقيق به دانش��جو و
ن��ه آم��وزش دادن دوباره .از نظ��ر من فوق
ليس��انس ،فيلتر و حد واس��ط بين آموزش و
راه اس��ت كه دانشجو بتواند در دوره دكتري،
راه خ��ودش را پي��دا كند .خود م��ن االن دو
درس آسيبشناس��ي و فنشناسي ساختمان
را تدريس ميكنم ،آنقدر مطلب زياد اس��ت
ك��ه فقط ميتوان راه را نش��ان داد .در دوره
دكت��ري هم روش تحقي��ق را ارايه میدهم
كه يك ترم عمدتا ماهيت دوره دکتری و در
ترم بعد ،طراحي تحقيق و شیوههای تحقیق
را مورد بحث قرار ميدهم.نكته ديگر ،توجه
به دروس علوم پايه است .در خارج از كشور
ميداني��م كه در دوره دبس��تان ،مدرس بايد
عالوه بر كفاي��ت تحصيلي ،مدارك ديگري
نظير نحوه تدريس و ....هم داش��ته باشد كه
اين اهميت توجه به علوم پايه را ميرساند .در
دانشگاه هم اين دروس بايد مورد توجه ويژه
باش��ند و موضوع آخر در رابطه با اين رشته
اينك��ه  PHDبدون آزمايش��گاه ،بيمعني
است و ميشود تئوري و پرسشنامه .يكي از
ضعفهاي عمده دانشجويان فارغ التحصیل
ما در خارج از كشور هم عملي نبودن آنهاست.
البته خوشبختانه اخيراً در دانشگاه ما فرصت
ايجاد چند آزمايشگاه در دانشكده فراهم شده
كه بسيار ضروري است.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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«قطب علم��ي اتوماس��يون و بهرهبرداري
سيستمهاي قدرت» يكي از چهار قطب علمي
تاسيس ش��ده در دانشگاه علم وصنعت ايران
اس��ت كه از س��ال  1385در دانشگاه تاسيس
شده اس��ت .اين قطب درس��ال  1389موفق
شد به عنوان قطب برتر علمي كشور در ميان
تمامي قطبهاي فني و مهندسي شناخته شود
و در يازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران
و فناوران برتر مورد تقدير و تجليل قرار گيرد.
قطب ،در لغت به معناي نقطهاي است كه
از اهميت بس��يار زيادي برخوردار اس��ت و به
تعبيري سطح بسيار كوچكي است كه از عمق
بسياري برخوردار است .صنعت هر كشور براي
پيشرفت ،يك سلس��له نيازهاي اساسي دارد
و آن نيازهاي اساس��ي را بين دانش��گاههاي
مختلف توزيع ميكند ك��ه بتوانند به صورت
عمق��ي روي آ ن نيازهاي تخصصي كار كنند.
در دانش��گاهها اين وظيفه ميبايست بر عهده
قطبهاي علمي موجود در آن گذاشته شود.
قطب علم��ي «اتوماس��يون و بهرهبرداري
سيس��تمهاي قدرت» با هدف پاسخگويي به
نيازهاي تحقيقاتي صنعت برق كشور در شاخه
«قدرت» راهاندازي شده و هم اكنون  3استاد
تمام 6 ،دانشيار و  4استاديار دانشكده مهندسي
ب��رق ،هس��ت ه اصلي اي��ن قطب را تش��كيل
ميدهند.
دكتر شهرام جديد ،مدير اين قطب علمي در

تعريف سادهاي كه از «اتوماسيون و بهرهبرداري
سيستمهاي قدرت» ارايه ميدهد ،ميگويد :در
شبكه برق كش��ور ،هر گاه ضرورت داشت تا
ني��روي انس��اني را حذف كني��م و اطالعات
را ب��ه صورت خودكار درياف��ت و در مورد آنها
تصميمگيري كنيم ،وارد حوزه «اتوماسيون»
ش��دهايم و وقت��ي كه قصد اس��تفاده بهينه از
تجهيزات اين صنعت را داشت ه باشيم به بخش
«بهرهبرداري» پرداختهايم.
اهداف و برنامهها
دكت��ر جدي��د ،اه��داف و برنامهه��اي اين
قط��ب علمي را ارتقاي دانش كارشناس��ي در
زمينههاي آموزشي و پژوهشي ،ارتقاي دانش
فني و تخصصي در سطح دانشگاه و صنعت،
گس��ترش مرزهاي دانش و فناوري در سطح
مل��ي و بينالمللي و اعت�لاي موقعيت علمي
كشور ،اشاعه فرهنگ اتوماسيون و كاربردهاي
 ITدر مديري��ت صنعت كش��ور ،توليد دانش
بوم��ي در ح��وزه بهرهب��رداري ش��بكههاي
ب��رق ،ايج��اد و جلب فرصته��اي همكاري
ب��ا گروههاي تحقيقاتي مرتب��ط با زمينههاي
اتوماسيون و بهرهبرداري سيستمهاي قدرت در
داخل و خارج از كشور و مشاركت در حوزههاي
تصميمس��ازي و تصميمگيري صنعت كشور
پيرامون موضوعات اتوماسيون و بهرهبرداري
سيستمهاي قدرت عنوان كرد.
قط��ب علم��ي اتوماس��يون و بهرهبرداري

سيس��تمهاي ق��درت ،انج��ام فعاليته��اي
تحقيقاتي هشت آزمايشگاه تحقيقاتي شامل
«كنت��رل سيس��تمهاي ق��درت»« ،مديريت
انرژي و بار سيس��تمهاي قدرت»« ،حفاظت
و اتوماسيون شبكههاي برق»« ،كيفيت توان
در سيستمهاي الكتريكي»« ،رله و حفاظت»،
«فش��ار قوي و مواد مغناطيس��ي»« ،كنترل
موتورهاي الكتريكي» و «ماشين مخصوص
و درايو» را در اختيار دارد.
كميتههايتخصصي
شش كميته تخصصي اين قطب به ترتيب
عبارتند از« :كنترل و ديناميك سيس��تمهاي
قدرت»« ،سيس��تمهاي قدرت تجديد ساختار
يافت��ه»« ،حفاظت سيس��تمهاي ق��درت»،
«كيفيت توان»« ،ميدانهاي الكترومغناطيسي
و عايقهاي الكتريك��ي» و «پايش و كنترل
ماشينهايالكتريكي».
مدير قطبي علمي اتوماسيون و بهرهبرداري
سيستمهاي قدرت ،بزرگترين مشكل بر سر راه
رش��د اين قطب را عدم حمايت صنعت كشور
از آن ميدان��د و ميگويد :قطبها مثل نهالي
هس��تند كه از ط��رف وزارت عل��وم در داخل
دانش��گاهها به منظور حل مش��كالت صنعت
كاشته ميشوند و براي رشد آنها ميبايست از
سوي صنعت ،حمايت شوند تا نتيجه دهند اما
اين اتفاق نميافتد.
ش��هرام جدي��د ارتب��اط گراي��ش قدرت

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

دانش��كده مهندس��ي برق با اي��ن گرايش در
ساير دانشگاههاي ديگر كشور را در حد ارتباط
گروههاي آموزشي ميداند و از برگزاري دورهها
و كارگاههاي آموزشي به صورت كوتاه مدت،
ميان مدت و بلند مدت به شكل حضوري و نيمه
حضوري ،تهيه و تدوين جزوه ،كتاب ،استاندارد،
 CDآموزشي و  ...براي موسسات آموزشي و
پژوهشي و ش��ركتهاي برق منطقهاي و ،...
انجام طرحهاي آموزش��ي و پژوهش��ي براي
سازمانهاي آموزشي و پژوهشي و شركتها،
برگزاري س��مينارها و نشس��تهاي علمي و
تخصصي ،تعريف ،تدوين و انجام آزمايشهاي
تخصصي و باالخره مش��اوره فني و علمي به
صنايع كشور و صنعت برق به عنوان بخشي از
خدمات علمي -تخصصي قطب ،ياد ميكند.
عملكرد قطب
مدير قطب علمي اتوماسيون و سيستمهاي
قدرت ،با اش��اره به اينكه دوره دوم اين قطب
نيز تثبيت و آغاز شده است ،به عملكرد آن در
فاصله س��الهاي  84تا  88به اين شرح اشاره
داشت:

برنامهري��زي مجدد دروس كارشناس��ي
و تقويت محتواي دروس در راس��تاي اهداف
آموزشي قطب
طراحي دوره كارشناسيارش��د حفاظت
سيستمهاي قدرت
برگ��زاري دوره كارشناسيارش��د قدرت
براي شركت برق منطقهاي باختر (يك دوره)
برگ��زاري دوره كارشناسيارش��د قدرت
براي كارشناس��ان صنايع مختلف استانهاي
آذربايجان شرقي ،غربي و اردبيل (سه دوره)
ارايه دورههاي كوتاه مدت و كارگاههاي
آموزش��ي براي بازآموزي كارشناسان صنعت
برق در زمينههاي مرتبط با اهداف آموزشي و
پژوهشي قطب
برگزاري نشست تخصصي تخليه جزئي
به منظور انعكاس مشكالت و نيازهاي صنعت
برق و دستاوردهاي تحقيقاتي محققين در اين
زمينه
ج��ذب و اج��راي  22پ��روژه صنعتي و
كاربردي براي صنايع كشور
برنامهريزي براي تاليف و انتش��ار كتب
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تخصص��ي در زمينهه��اي مربوط ب��ه كاربرد
اتوماسيون و بهرهبرداري سيستمهاي قدرت
انتش��ار ويژهنامه تخصصي اتوماسيون و
بهرهبرداري سيستم قدرت در چارچوب مجله
علمي -پژوهشي IJEEE
انتش��ار بي��ش از  350مقاله در مجالت
 ،ISIعلمي پژوهشي و كنفرانسهاي علمي
و بينالمللي
كسب باالترين تعداد مقاالت چاپ شده
در ميان دانشگاههاي كشور در كنفرانسهاي
س��اليانه مهندس��ي برق اي��ران و كنفرانس
بينالمللي برق در سالهاي  84تا 88
برگزاري س��ومين كنفرانس تخصصي
حفاظت و كنترل سيستمهاي قدرت در سال
 1387در دانشگاه علم و صنعت ايران
اختص��اص بي��ش از  50پ��روژه
كارشناسيارشد به تحقيقات كاربردي و مورد
نياز صنعت كشور در راستاي برنامههاي قطب
ارايه و تصويب  16پيشنهاد پروژه دكترا
در راستاي اهداف و برنامههاي قطب
برق��راري ارتباط با دانش��گاه Curtin
استراليا براي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
مشترك.
استاد گروه قدرت دانشكده مهندسي برق ،در
خصوص علت انتخاب قطب علمي «اتوماسيون
و بهرهبرداري سيس��تمهاي قدرت» به عنوان
برترين قطب فني و مهندسي كشور اين طور
ميگويد :به نظر م��ن ،اين قطب با همكاري
و همياري تمامي اعضاي خود و جهتگيري
فعاليتهاي قطب در راستاي نيازهاي صنعت
برق كش��ور و ارايه كام��ل فعاليتهاي انجام
ش��ده ،موفق به اخذ باالتري��ن رتبه علمي در
كشور گرديده است.
وي در مورد س��اختار قطب گفت :ش��وراي
قطب ،مركب از اعضاي آن ،در جلسهاي مدير
قط��ب را انتخاب ميكنند و از طريق معاونت
پژوهشي دانشگاه به رييس دانشگاه پيشنهاد
ميدهند .قطبها از لحاظ بودجهاي مستقل از
دانشكدهها هستند و مستقيم ًا زير نظر معاونت
ي به فعاليت ميپردازند.
پژوهش 
دكتر جديد ،برنامه آينده اين قطب را تالش
ب��ر اين موضوع دانس��ت كه صنايع كش��ور،
نيازهاي تحقيقاتي خود را از طريق قطبهاي
علمي كشور حل نمايند.
عالقهمندان براي آش��نايي بيشتر با قطب
علمي «اتوماسيون و بهرهبرداري سيستمهاي
ق��درت» ميتوانن��د به صفحه اصلي س��ايت
دانش��گاه ب��ه آدرس http://iust.ac.ir
مراجعه نمايند.
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دکتر س��ید جعفر س��جادی در س��ال  1345در تهران متولد شد .منتشر شده است كه برخي از اين مقاالت ،در زمره مقاالت پر استناد
1
تحصیالت ابتدایی و راهنمایی خود را در مدرس��ه جعفری اسالمی قرار دارند که از اين جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
در دوران قبل از انقالب به پایان رس��انید .وی در س��ال  1363وارد
Title
Number of
citations
دانش��گاه عل��م و صنعت ایران ش��د و تحصیالت خود را در رش��ته
A probabilistic bi-level linear
21
کارشناسی مهندسی صنایع ادامه داد .دکتر سجادی در سال  1367به
multi-objective programming
دوره کارشناسیارشد رشته مهندسی صنایع در دانشگاه تربیت مدرس
problem to supply chain
planning
وارد شد و پایاننامه کارشناسیارشد خود را در زمینه ارايه یک مدل
Optimal production and
15
برنامهریزی ریاضی برای حمل و نقل بار در راهآهن جمهوری اسالمی
marketing planning
ایران به انجام رس��انید .وی در سال  1370موفق به دریافت بورس
An efficient genetic algorithm
11
دکتری از طریق کنکور سراس��ری ش��د و در سال  1372براي ادامه
for determining the optimal
price discrimination
تحصيل ،به خارج از کشور عزیمت نمود .دوره دکترای رشته مهندسی
9
A modular approach to ERP
صنایع را در دانش��کده مهندسی سیستم دانشگاه واترلو ظرف چهار
system selection
سال به پایان رسانید و پس از فراغت از تحصیل به كشور بازگشت.
همچنین از ایش��ان بیش از  50مقاله علمی پژوهشی و  20مقاله
دکتر سجادی از سال  1379به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه علم
و صنعت ایران مشغول به فعالیت است .وي در سه حوزه پژوهشی ،کنفرانسی در ژورنالها و کنفرانسهای معتبر داخل و خارج از کشور
به چاپ رس��یده است .دکتر سجادی  10کتاب درسی در زمینههای
آموزشی و اجرایی ،فعالیتهای فراوانی را به انجام رسانیده است.
در حوزه فعالیتهای پژوهشی ،دکتر سجادی موفق به راهنمایی مختلف مهندس��ی صنای��ع تأليف كرده که از آن مي��ان میتوان به
هشت دانشجوی دکتری بودهاند که سه نفر از این افراد تاکنون از رساله عناوین بورس ،تحقیق در عملیات ،برنامهریزی خطی و مهندس��ی
خود دفاع كردهاند .وي همچنین در حوزه دانشجویان کارشناسیارشد ،مالی اشاره كرد.
دکتر سجادی سردبیر دو مجله تخصصی بین المللی به نامهای
هدایت قریب به پنجاه دانشجوی کارشناسیارشد را بر عهده داشته
International Journal of Industrial Engineering Computations
اس��ت .با توجه به این واقعیت که دانشگاه باید بستری مناسب برای
و  Management Science Lettersاست که این دو مجله در بیش از
حل مشکالت صنعت کشور باشد ،دکتر سجادی پروژههای صنعتی
فراوانی در زمینه رفع نیازهای کشور انجام داده است ،از جمله در سال  30نمایه معتبر دنیا قرار دارند.
در حوزه فعالیتهای آموزش��ی ،دكتر س��جادي طی س��الهای
 1387به دنبال اجرای فرآیند خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران،
دکتر سجادی موفق به انجام پژوهشی شد که برای اولین بار در تاریخ متمادی مدرس واحدهای مختلف آموزش��ی در سطوح کارشناسی،
کشور منجر به تحلیل اقتصادی این شرکت گردید و از سوی بسیاری کارشناسیارشد و دکتری بوده است که از آن جمله میتوان به تحقیق
در عملیات  1و  ،2بهینهس��ازی مدلهای غیر خطی ،اقتصادسنجی،
از کارشناسان و مسووالن کشور ،مورد استفاده قرار گرفت.
دکتر س��جادی تاکنون بیش از  20طرح صنعتی با س��ازمانهای برنامهریزی ریاضی و بورس ،اشاره داشت.
از سمتهاي اجرايي دكتر سجادي در دانشگاه علم وصنعت ايران
مختلف دولتی به ثمر رسانده که از آن جمله میتوان به طرح فرآیند
خصوصیسازی در سالهای اخیر و نقش آن در افزایش سهم صنعت معاون پژوهشی دانشکده مهندسي صنایع ( )1384-88و مدیر گروه
و معدن در تولید ناخالص و انحصارات در عرصه تولید با توجه به نقش رش��ته مهندسی صنایع در واحد مجازی از سال  1388تا کنون بوده
اس��ت .دكتر سيد جعفر سجادي در سال  1389به رتبه استادي ارتقا
دولت در برخی از کاالهای صنعتی و معدنی اشاره نمود.
از دكتر سجادي تاكنون  40مقاله  ISIدر بیش از  15ژورنال معتبر يافت.
Google Scholar -1

چهارمين همايش ملي
مهندسي ارزش
در دانشگاه علم و صنعت
ايران برگزار شد
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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چهارمين همايش ملي مهندسي ارزش ،با شعار «نوآوري و مديريت بهينه منابع و مصارف»،
توسط انجمن مهندسي ارزش ايران و دانشگاه علم و صنعت ايران 21 ،دي ماه در اين دانشگاه
برگزار شد.
اين همايش با اهداف توس��عه فرهنگ مهندسی ارزش با توجه به الزامات قانونی موجود
در کش��ور و ارايه راهبردهای انجمن در اين زمينه؛ ش��ناخت کارکردهای مهندسی ارزش در
مديريت بهينه منابع و مصارف با تاکيد بر نوآوری؛ نقش مديريت/مهندسی ارزش در تحقق
اهداف س��ند چشمانداز بيست ساله کش��ور؛ آشنایی با انتظارات بخشهای مختلف کشور از
مهندس��ی ارزش؛ ايجاد زمينه مناس��ب برای تبادل تجارب کاربردی ،تعامل اعضا و انتقال
يافتههای علمي و بررسی و تحليل جايگاه و کارکردهای مهندسی ارزش در پروژههای موفق
کشور ،برگزار شد.
در مراس��م افتتاحي��ه چهارمي��ن هماي��ش مل��ي مهندس��ي ارزش ،مهندس اس��فنديار
رحيممشايي(مشاور و رييس دفتر رييس جمهور) سخنراني كرد .وي گفت :او ًال قرار گرفتن
واژه مهندسي و ارزش در كنار هم ،ادبيات جديدي در دنيا و به ويژه ايران به شمار ميرود چرا
كه ارزش ،يك مقوله ذهني و انتزاعي در بسياري از نقاط جهان تلقي ميشود و مهندسي ،امر
عيني و عملياتي است كه اتكاء بر رياضيات دارد و ناظر بر محاسبات است.
مهندس مشايی با بيان اينکه مهندسی ارزش ،خالقيت و نوآوری را در پی خواهد داشت
که توانايی ريسک باال را می طلبد ،اظهار كرد :با انجام مهندسی ارزش بهرهوری ،رشد يافته
و انس��ان ،به کارهای بزرگ و پر منفعت تمایل پيدا میکند .وی يادآور ش��د :دولت بايد در
تمامی عرصهها ،توسعه مهندسی ارزش را حمايت کند که امروز اين آمادگی در دولت دهم
وجود دارد.
وي تاكيد كرد :ما اساس ًا ارزش را در زمين ذهن ،ارزيابي ميكنيم و در صحنه عمل به دنبال
آن نيستيم و راه حل ،در بازگشت يا ورود ما به مهندسي ارزش است.
در بخش ديگري از مراسم افتتاحيه اين همايش يك روزه ،دكتر جبلعاملي (رييس دانشگاه)
به مهمانان خير مقدم گفت و با اشاره به موفقيتهاي عظيم مهندسي ارزش در طول يك دهه
فعاليت آن در كشور ،گفت :در سالهاي آغاز برنامه چهارم توسعه ،آمارهاي نگران كنندهاي از
ي شدن مدت اجراي پروژهها ،صرفا
پروژههاي عمراني كشور داشتيم و گمان ميرفت طوالن 
به دليل كمبود اعتبارات است ،در حالي كه با مهندسي ارزش ديديم داليل متفاوتی ،منجر
به بروز ضعف در مديريت پروژههاي عمراني ش��ده است و در دولت اخير شاهد بوديم كه با
استفاده از مهندسي ارزش ،هزینهها و زمان اجرای طرحها بهینه شده است.
نایب رییس انجمن مهندس��ی ارزش افزود :در س��ال 1388حدود  30هزار ميليارد تومان
در طرحه��اي عمران��ي در بخش اعتبارات تملكهاي دارايي س��رمايهاي قرار داديم كه اگر
بسترهاي قانوني فراهم ميشد تا پروژهها حتم ًا از مسير مهندسي ارزش بگذرند 3 ،هزار ميليارد
تومان صرفهجويي ميداشتيم .وي گفت :در برنامه سوم و چهارم توسعه،الزامات قانوني فراهم
شد ولي آييننامههاي اجرايي به نحو مطلوب در دستور كار سازمانها قرار نگرفت.
دكتر جبلعاملي تاكيد كرد :همواره استدعاي ما از مسووالن تصميمساز كالن كشور اين
بوده كه بسترهاي قانوني الزم را براي تحقق اجراي مهندسي ارزش -حداقل در پروژههاي
عمراني كشور -فراهم كنند و اميدواريم با مواد بسيار خوب برنامه پنجم ،آييننامهها و بسترهاي
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قانوني الزم براي كار در اين حوزه ايجاد شود.
دكتر خداداد واحدي(دبير همايش) نيز گزارش��ي از روند برگزاري همايشهاي مهندس��ي
ارزش و برنامههاي همايش چهارم ،ارايه كرد و با تاكيد بر لزوم به كارگيري مهندسي ارزش
در كشور براي كاهش هزينه و زمان و افزايش كيفيت كار ،افزود :طي يك دهه فعاليت انجمن
مهندس��ي ارزش ،بیش از  250پروژه در كشور ،مهندسي ارزش شد كه صدها ميليارد تومان
صرفهجويي در هزينه را به دنبال داشت.
دکتر واحدی ،مهندسی ارزش را چارچوبی مطمئن برای تصميمگيری بر اساس کار تيمی
خواند و گفت :هدف اصلی اين متدولوژی ،حذف هزينههای غير ضروری بدون کاهش کيفيت
در محصول و پروژه است.
دبي��ر همايش ملی مهندس��ی ارزش تصريح کرد :مهندس��ی ارزش با تاکيد بر خالقيت
میتواند نقش عمدهای در عرصه جهانی و ايجاد انگيزه و اعتماد متقابل ايجاد کند .وي با بيان
اينكه شايد كمتر تكنيكي در دنيا باشد كه به صورت قانون درآمده باشد ،گفت :از اهداف مهم
و اساسي مهندسي ارزش ،حذف هزينههاي غير ضروري ،افزايش سود ،بهبود كيفيت ،توسعه
سهم بازار ،صرفهجويي در زمان ،بهبود بهرهوري و استفاده موثر از منابع است .دبير همايش
به تبيين رازهاي موفقيت مهندسي ارزش پرداخت و افزود :يكي از رازهاي موفقيت مهندسي
ارزش ،ماندگار بودن آن است .همينطور اينكه جامع و تمامشمول است و براي همه فرآيندها،
رويهها ،محصوالت و پروژهها مورد استفاده قرار ميگيرد .موضوع ديگر ،نتيجهگرا بودن آن
است و از اين رو مورد توجه افرادي است كه به دنبال نتايج برتر هستند.
ارای��ه  8مقاله به صورت ش��فاهی 14،مقال��ه به صورت پوس��تری و  11مقاله به صورت
درج در لوح فش��رده ،ارايه سه سخنرانی تخصصی «مهندسی ارزش در طول عمر پروژه»،
«جراحی هزینهها با روشهای نظاممند خالق» و «عوامل کلیدی موفقیت مطالعات ارزش»،
برگزاری سمينارها و کارگاههای آموزشی ( ، )Workshopبرگزاری نمايشگاههای جانبی
از عکسهای مطالعات مهندسی ارزش انجام شده در سطح کشور ،کتب ،مجالت ،نرمافزارها
و دستاوردهای سازمانها در اين حوزه و انتشار فصلنامه و لو ح فشرده همايش ،از برنامههای
اصلی این همایش بودند.
در این همایش همچنین نشست تخصصی با موضوع «بهکارگیری مهندسی ارزش در
استراتژیهای کالن وزارت نفت» ،توسط سه تن از عضاي كميته علمي همايش :دکتر
سيد عليرضا ميرمحمدصادقی ،دکتر عليرضا علیاحمدی و دکتر محمدسعيد جبلعاملی
ارايه شد.
مقاالت ،در محورهاي تخصصي نقش مديريت /مهندس��ی ارزش در توسعه فرهنگ
همت و کار مضاعف ،صرفهجويی ملي ،بهبود بهرهوری ملی ،توس��عه کارآفرينی ،ارتقای
جايگاه رقابتی سازمانها ،نوآوری و خالقيت ،مديريت پروژه ،مديريت کيفيت و مديريت
ريس��ک؛ کاربرد استانداردها در توس��عه مهندسی ارزش؛ توسعه نرمافزارها و بهکارگيری
فنآوری اطالعات در متدولوژی مهندس��ی ارزش؛ تلفيق مديريت /مهندس��ی ارزش با
س��اير رويکردها و تکنيکهای مديريتی؛ کاربرد مديريت /مهندس��ی ارزش در طراحی،
اجرا و بهرهبرداری؛ جايگاه قانونی مديريت /مهندس��ی ارزش و فرصتها و چالشهای
مديريت /مهندس��ی ارزش ،ارايه شدند و در اختتامیه ،از مدیران عامل شرکت مهندسی
و س��اختمان صنايع نفت ،شرکت نفت سپاهان ،ش��رکت مهندسی مشاور مهاب قدس،
شرکت مهندسی و ساخت تاسیس��ات دریایی ،شرکت ملی نفتکش ایران ،ریاست مرکز
مطالعات و پژوهشهای لجس��تيکی و مدیر عامل پژوهش��کده حمل و نقل وزارت راه و
ترابری به عنوان حامیان همایش ،تقدیر شد.
گفتنی است مهندس��ی ارزش ،تکنیکی است که امروزه به عنوان یک روش اثربخش و
خالق در برآورده کردن اهداف طرحهای اجرایی سازمانها با کمترین هزینه و افزایش کارکرد
شناخته میشود .با گذشت یک دهه از رویکرد مهندسی ارزش در کشورمان ،مهندسی ارزش
به عنوان تکنیکی موفق و نتیجهگرا ،ارزیابی ش��ده و صرفهجوییهای عمدهای در هزینه و
زمان اجرای طرحها به همراه داشته است.
اولین کنفرانس ملی مهندس��ی ارزش ،س��ال  1381در دانشگاه صنعتی اميرکبير ،دومین
کنفرانس س��ال  1384در دانش��گاه علم و صنعت ايران و س��ومین همایش سال  1387در
دانشگاه تهران با همکاری انجمن مهندسی ارزش ايران برگزار شدهاند.
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گر برتر كشور:

ش��روع همکاری من با دانشگاه علم و
صنعت ایران به س��ال  1373باز ميگردد
و بنده از مرداد ماه همان س��ال به عنوان
عضو هیأت علمی ،به اس��تخدام دانشگاه
درآمدم.

بسم ا ...الرحمن الرحیم
*چ�ه دروس�ی را در دانش�گاه تدری�س
بنده هم تش��کر میکن��م و از فرصتی
کردهای�د و در زمین�ه هدای�ت پایاننام�ه
که برای ای��ن گفتگو اختص��اص دادهاید
قدردانی میکنم.
دانشجویان ،چه سوابقی دارید؟
دروس ش��یمی عمومی ،شیمی تجزیه
اینجانب س��ال  1337متولد شدم ،دوره *از چ�ه زمانی ب�ه عضویت هی�أت علمی
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*جن�اب آق�ای دکتر انبی�اء ابت�دا انتخاب
جنابعالی به عنوان پژوهش�گر برتر کشور
را به شما تبریک می گویيم .خواهشمندم
مختص�ری در م�ورد س�وابق تحصیل�ی و
آموزشی خود بفرمایید؟

ابتدای��ی و متوس��طه را در زادگاه خ��ود،
شهرس��تان نور مازن��دران و شهرس��تان
آم��ل ،ط��ی ک��ردم و در س��ال  1355در
رش��ته ریاض��ی دیپل��م گرفتم .در س��ال
 1363تحصیالت عالی را در رشته شیمی
دانشگاه تربیت معلم تهران شروع کردم و
نهایت�� ًا در س��ال  ،1385در مقطع دکترای
تخصصی ( ).ph.Dرشته شیمی از همان
دانشگاه دانشآموخته شدم.

دانشگاه علم و صنعت ایران در آمدید؟
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مقدمه :دكتر منصور انبياء (عضو هيات علمي دانشكده شيمي و رييس پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ایران)
درمراسم يازدهمين جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور ،به عنوان پژوهشگر برتر كشور در بخش
تبديل علم به ثروت ،معرفي و از وزير علوم ،لوح و هديه خود را دريافت كرد .با ايشان مصاحبهاي انجام دادهايم كه
از نظرتان ميگذرد.
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مهندس��ی ،ش��یمی تجزی��ه پیش��رفته و مورد حمایت مالی صنایع مختلف ،به ويژه
روشهای جداس��ازی فیزیکوشیمیایی را در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی قرار گرفته
برای مقاطع کارشناس��ی مهندسی شیمی است.
و کارشناسیارش��د شیمی تدریس کردهام * .زمینهه�ای تحقیقات�ی فعالیت ش�ما در
همچنی��ن تاکن��ون راهنمای��ی و هدایت رشته شیمی چیست؟
مبادله کننده ه��ای معدنی ،جاذب های
بی��ش از  99پ��روژه ،پایاننامه و رس��اله
در رش��تههای مهندسی ش��یمی و شیمی مزوپ��روس ،م��واد جدی��د نانو س��اختار،
در مقاطع کارشناس��ی ،کارشناسیارش��د کروماتوگرافی (& HTPLC, HPLC
و دکت��ری را بر عهده داش��تهام که اغلب  )GSCحذف آالیندههای آلی و معدنی از
آنه��ا انج��ام پذیرفت��ه و تع��دادی هم در فاضالب صنعتی ،روشهای خالص سازی
حال انجام اس��ت .نکت��ه حايز اهمیت این برای بازیابی ترکیبات شیمیایی مختلف از
اس��ت که پژوهشی که دانش��جو در پایان پس��اب صنعتی و کاربرد مواد جدید برای
ی��ک مقطع تحصیلی انج��ام میدهد باید استفاده در کارخانجات صنعتی مختلف.
بتواند مورد اس��تفاده بخشهای صنعتی و *در م�ورد س�وابق اجرای�ی خ�ود توضیح
تولیدی قرار گیرد .با توجه به این رویکرد ،بفرمایید؟
بنده از بدو پذیرش در دانشگاه و شروع
به ویژه در س��الهای اخیر ،دانشجویان به
گونهاي هدایت میش��وند كه موضوعات ب��ه تحصیل ،همکاری خ��ود را به صورت
پایاننامهه��ا و رس��الهها را در زمینههای رس��می با جهاد دانشگاهی شروع كردم و
م��ورد نیاز صنایع انتخ��اب کنند .با همین این همکاری تا پایان تحصیالت در مقطع
جهتگیری ،پایاننامه تمامی دانشجویان کارشناسیارش��د ادامه داشت .پس از آن،
تحت راهنمای��ی اینجانب بدون اس��تثناء حدود  4سال در سمتهای مدیر کل امور

اداری و مدی��ر بانک اطالعات��ی مدیران
کشور در س��ازمان امور استخدامی کشور
خدمت کردم .بعد از ورود به دانشگاه علم
و صنعت ایران و به م��وازات فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی ،برخی مسؤولیتهای
اجرای��ی را هم در دانش��گاه عهدهدار بودم
که از جمله آنها میتوانم مدیر امور اداری،
مدیر دفت��ر همکاریهای علمی و صنعتی
با صنعت نفت ،ريیس واحد نور دانش��گاه
عل��م و صنعت ایران ،مدی��ر دفتر برنامه و
بودجه ،معاون طرح و توس��عه دانش��گاه،
سرپرس��ت معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانش��گاه و ريیس دانش��کده شیمی را نام
ببرم .عالوه بر آن ،در کمیتهها و شوراهای
متعددی در دانشگاه عضویت داشتهام و در
کمیس��یون دايمی هیأت امنای دانشگاه و
شورای دانش��گاه ،همچنان عضویت دارم.
در حال حاضر هم با حفظ وظایف آموزشی
و پژوهش��ی در دانش��گاه ،بر اساس حکم
وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری در
سمت ريیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی
شیمی ایران در حال انجام وظیفه هستم.
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*ش�ما به عنوان پژوهشگر برتر کشور در
بخش تبدیل علم به ثروت انتخاب شدهاید
و مسلماً مبنای این انتخاب ،کمیت و کیفیت
پروژهه�ای علمی و پژوهش�ی ش�ما بوده
اس�ت .لطفاً در مورد سوابق پژوهشی خود
که منجر به کس�ب این عنوان افتخارآمیز
شده ،توضیح دهید؟

اینجانب از س��ال  1377همکاری خود
را از طریق اج��رای پروژههای تحقیقات
کاربردی با صنایع مختلف و عمدت ًا صنایع
نفت ،گاز و پتروش��یمی آغ��از کردم .طی
این سالها ارتباط مستمر خود را به ویژه
با صنع��ت نفت حفظ كرده و بر اس��اس
سفارش��ات این بخش ،تاکنون موفق به
انج��ام ح��دود  30پروژه صنعتی ش��دهام
و اخی��راً نی��ز تالش خود را برای ش��روع
همکاری با س��ایر صنایع ،بیش��تر كردهام
و پیشبینی بنده این اس��ت که با عنایت
خ��دای متع��ال بتوانم در آین��ده نزدیک،
در اج��رای پروژههای صنعتی بیش��تری

و سخن آخر...

دانش��گاه علم و صنعت ایران به حول
و قوه الهي به ویژه در چند س��ال اخیر ،در
تأمین زیر ساختها و به موازات آن ،انجام
تحقیقات پژوهش��ی و کاربردی ،قدمهای
بسیار خوبی برداش��ته است اما با شناختی
ک��ه از توانمندیه��ا و ظرفیتهای علمی
این دانش��گاه وجود دارد انتظار آن میرود
با برنامهریزیهای مناسبتر ،انشاا ...بتواند
جایگاه علمی باالتری را در س��طح ملی و
بینالمللی به خود اختصاص دهد.
در خاتم��ه از هم��ه خدمتگ��زاران
دانشگاه به س��هم خود قدردانی میکنم
و از روابط عمومی دانش��گاه هم مجدداً
سپاس��گزارم.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

متأس��فانه ب��ا سیاس��تی ک��ه در دوران
طاغوت بر دانش��گاههای ما حکمفرما بود،
اس��تادان ،دانشجویان را بیش��تر در حوزه
آموزش سرگرم می کردند حال اینکه رمز
خودکفایی ،در پژوهش اس��ت و این نکته
حايز اهمیتی است که متولیان امر آموزش
عال��ی ب��ا درک آن در س��الهای اخی��ر،
آموزش پژوهشمدار را راهبرد دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی کش��ور قرار دادهاند.
به عقیده بنده ،برای موفقیت در این مسیر
الزم اس��ت او ًال س��از و کار دانشگاهها بر
اس��اس این مأموری��ت ،متحول ش��ود و
در کن��ار آن ،امکانات و زیر س��اختهای
پژوهش��ی ارتقا پیدا کند و از سوی دیگر،
صاحبان صنای��ع هم توانمندی محققان و
پژوهش��گران دانش��گاهی را باور داشته و
در تکمی��ل چرخه تبدیل عل��م به فناوری
و تجاریسازی ،بیشتر مش��ارکت نمایند.
بنابرای��ن به نظر میرس��د اگ��ر این حلقه
همکاری کامل ش��ود چرخ��ه تبدیل علم
به ثروت هم تکمیل خواهد ش��د و انشاا...
بتوانی��م در دهه چهارم انقالب اس�لامی
ای��ران -که به ده��ه عدالت و پیش��رفت
نامگذاری شده اس��ت -به قطع وابستگی
کامل ،دست پیدا کنیم.
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توفیق داش��ته باش��م .الزم به ذکر است یک��ی از طرحهای کاربردی بس��یار خوب
با عالقه و اهتمامی که نس��بت به اجرای باشد.
کامل این پروژهها داشتهام ،موفق شدهام *با توجه به سابقه تدریس دروس مختلف
برای تمامی این پروژهه��ا از کارفرمایان رش�ته شیمی ،وضعیت تدریس و پژوهش
و همچنین از معاونت پژوهشی دانشگاه ،این رشته در دانشگاههای کشور را چگونه
گواهی خاتمه انجام کامل آنها را دریافت ارزیابی میکنید؟
رشته ش��یمی ،یکی از رشتههای علمی
نمای��م ك��ه در بيش��تر ای��ن پروژهها ،از
همکاری دانشجویان خود بهره گرفتهام .زنده دنیاس��ت .ب��ه عقیده بن��ده ،علیرغم
ع�لاوه بر آن ب��ه موازات اج��رای برخی قدم��ت طوالنی ای��ن رش��ته در دنیا و در
از ای��ن پروژهها ،موفق ب��ه چاپ کتب و کش��ور ما ایران و همچنین تأثیرات جدی
مقاالت متعددی ش��دهام که با احتس��اب آن در زندگی نسل بشر به خصوص انسان
انتشارات مستخرج از پروژههای صنعتی ،عصر حاضر ،متأسفانه باید گفت این رشته
پایاننامهها و رس��الههای دانش��جویان ،در کش��ور و حتی بعض ًا نزد خواص ،مورد
تاکن��ون ح��دود  200مقال��ه در مجالت بیمه��ری قرار میگیرد ک��ه من امیدوارم
معتبر بینالملل��ی و داخلی و کنفرانسها در س��ال  2011که س��ال جهانی شیمی
به چاپ رس��انیده و همچنی��ن  4عنوان نامگذاری شده اس��ت ،ابعاد و زوایای این
کتاب (دو عنوان چاپ ش��ده و دو عنوان رشته بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
ب��ا این وجود باید عرض کنم که ایران
زیر چاپ) تدوین نمودهام و تعداد 20ثبت
اختراع نیز دارم كه به نظر میرسد حاصل در رشد چاپ مقاالت در رشته شیمی ،رتبه
ای��ن مجموع��ه فعالیتهای آموزش��ی ،اول را در جهان دارد و از نظر چاپ مقاالت
پژوهشی و علمی ،س��بب شد که افتخار بینالمللی در حوزه ش��یمی در سال 2008
پیدا کنم تا در یازدهمین جشنواره انتخاب میالدی ،ایران رتبه  18را در جهان کسب
پژوهشگران برتر به عنوان تنها پژوهشگر كرد و در همین س��ال ،در رشته پلیمر که
برت��ر در زمینه تبدیل علم ب��ه ثروت در یکی از زیر ش��اخههای شیمی است رتبه
س��طح کشور ،انتخاب شوم و از این بابت دهم و در ش��یمی آلی هم رتبه سیزدهم را
به خود اختصاص داد.
خداوند منان را سپاسگزارم.
*آق�ای دکت�ر انبیاء ،ب�ه تع�داد طرحهاي
ب��ه ط��ور کلی ای��ران از س��ال 2005
تحقيقاتي خود اش�اره فرموديد .مهمترین میالدی به بعد ،هم از حیث تعداد مقاالت
طرحهایي که تا کنون به ثمر رس�اندهاید ،و ه��م از نظر تعداد ارجاع��ات ،در منطقه
کدامند؟
رتبه اول را دارد و حتی کش��ور ترکیه را به
از جمله مهمترین طرحهایی که تا کنون عنوان رقیب اصلی کنار گذاشتهایم .تعداد
به انجام رسانیدهام میتوانم پروژه طراحی مقاالت  ISIچاپ شده توسط دانشمندان
واحد پیشتاز  ( SBRپتروشیمی بندر امام) ،شیمیست ،به تنهایی از تعداد مقاالت چاپ
پروژه اس��تفاده از گوگرد در س��اخت بتن شده توسط سایر دانشمندان کشورمان در
گوگ��ردی (پاالیش��گاه بن��در عب��اس) و چهار ش��اخه دیگ��ر علوم پای��ه (ریاضی،
پروژه بررسی راهکارهای کاهش آلودگی فیزیک ،زمینشناس��ی و زیستشناسی)،
زیستمحیطی جیوه (پتروشیمی بندر امام) بیشتر است .بنابراین با توجه به پتانسیل و
را ن��ام ببرم .البته ط��رح مهم دیگری هم استعدادی که در دانشمندان شیمی کشور
تحت عنوان جداس��ازی هیدروژن سیستم وج��ود دارد و همچنین نظر به کاربردهای
 FUEL Gas ، Engine Gasو گس��ترده این رشته ،جا دارد تا به آن توجه
اس��تفاده از آن در  Recycle Gasواحد بیش��تری ش��ود چرا که هیچ چیز در دنیا
کاتالیس��تی (پاالیشگاه کرمانش��اه) را در وجود ندارد که شیمی در آن نقش نداشته
دست اتمام دارم که این طرح هم میتواند باشد.

*عمدهترین نقاط ق�وت و ضعف پژوهش
در کش�ور را چ�ه میدانی�د و از نظر ش�ما،
راهبردهای رفع این معضالت چیست؟

سیستمهایکنترلاتوماتیک قطار،
فناوریهایپیشینوجهتگیریهایآینده
مولفان :دكتر بیژن معاونی(استادیار گروه راه آهن برقی ،دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران)
علی سیاهوشی (دانشجوی کارشناسی ارشد راه آهن برقی ،دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران)

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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چکیده:
افزای�ش ترافی�ک خط�وط ریلی و
نیاز به س�رعتهای باالت�ر ،وظیفه
راهب�ران را بیش از پیش س�نگین
كرده اس�ت .این در حالی است که
در نظر گرفت�ن فاکتورهایی از قبیل
ایمنی ،رعایت استانداردهای راحتی
مس�افر ،بهینهس�ازی و مدیری�ت
ان�رژی مصرف�ی ،اس�تفاده از م�د
حرکت خالصی ترن و  . . .سیس�تم
کنترل و س�یگنالینگ سنتی و مبتنی
بر راهبر را وادار به حرکت به سمت

سیس�تمهای کنترل اتوماتیک قطار
( )ATCنم�وده اس�ت .در کنار این
م�وارد ،افزای�ش روز اف�زون تقاضا
برای استفاده از سیستمهاي حمل و
نقل ریلی ،نیاز به کنترل بهتر و موثرتر
حرکت قطارها و جابهجایی ایمن را
بیش از پیش نمایان کرده است .در
این میان ،طبیعی اس�ت که سیستم
 - ATCکه ب�ر روی تنظیم حرکت
قطار متمرکز است -از درجه اهمیت
باالیی برخوردار ميباش�د .استفاده
از سیس�تم  ،ATCموجب آسودگی
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 -1مقدمه:
نخس��تین سیس��تم حمل و نقل ریلی ،در سال  1830میالدی
بین ش��هرهای لیورپول و منچستر در انگلستان به وجود آمد .بعد
از آن بود که سیس��تم سیگنالینگ ،برای افزایش امنیت و کارایی
خطوط ریلی و همچنین امکان باال بردن ترافیک ریلی پدیدار شد
و تکنولوژی آن با پیش��رفت فناوری ارتباط��ات الکترونیکی ارتقا
یافت .در سال  1841میالدی ،از یک سیستم ابتدایی سیگنالینگ
در دو س��ر یک تونل اس��تفاده ش��د و ه��دف از آن جلوگیری از
ورود همزم��ان دو قطار به داخل تونل بود .در واقع این سیس��تم
آغاز پیدایش سیستم س��یگنالینگ بالک ثابت برای جلوگیری از
برخورد قطارها با یکدیگر بود .پس از آن نخستین مدارراهی که
میتوانست موقعیت قطار در طول ریل را مشخص كند در سال
 1872اختراع شد.
در سال  ،1921ژاپن آزمایشهای مختلفی را به منظور بهبود
کنترل حرکت قطار اجرا کرد .بر این اساس ،اولین تجهیزات اخطار
داخل کابین -که پدر سیستم نظارت اتوماتیک قطار ( 1) ATSبه
حساب میآید -در سال  1954در خط یامانوته و کیهین توهوکو
نصب ش��د .در س��ال  1962پس از تصادف مرگباری که در خط
میکاواش��یمای کش��ور ژاپن رخ داد ،قابلیت ترمز اتوماتیک نیز به
سیستم  ATSپیشین (که تنها توانایی هشدار به راهبر را داشت)
اضافه گردید.
بع��د از آن و با توجه اینکه سیس��تم ATSقابلیت خود را در

بیش�تر س�فر ،بهبود مشخصههای
س�رعت و اراي�ه س�رویس بهت�ر
میش�ود .در ای�ن مقاله ،ب�ا معرفی
سیس�تم  ATCب�ه ط�ور اجمالی و
برشمردن معایب سیستمهای سنتی
 ،ATCرون�د تکامل این سیس�تم،
بررسی و س�مت و سوی گسترش
آینده این تکنولوژی نوپا ،نشان داده
خواهد شد و در نهایت یک الگوریتم
هوش�مند کنت�رل اتوماتی�ک قطار،
مطابق ب�ا جهتگیریهای آتی این
تکنولوژی ،ارايه می شود.

افزای��ش ایمنی سیس��تم حمل و نقل ریلی نش��ان داد ،در آوریل
 1966تمام خطوط ریلی کش��ور ژاپن به این سیس��تم که به نام
 ATS-Sمعروف شده بود ،مجهز شدند [.]1
در واقع این مجموعه پیش��رفتها ،س��ر آغاز حرکت به سمت
سیستمهای کنترل اتوماتیک قطار (  2 ) ATCبود.
پیدایش سیستم کنترل اتوماتیک قطار و استفاده از این سیستم
که قدمتی در حدود س��ه دهه دارد بس��یاری از مشکالت سیستم
کنترل و س��یگنالینگ را حل كرده است؛ اما همانگونه که پیشتر
نیز اشاره ش��د ،افزایش تقاضای رو به رشد در حوزه حمل و نقل
عمومی و باالخص حمل و نقل ریلی (به دلیل مشخصات منحصر
به فرد این سیستم ،از جمله آسودگی مسافر و ایمنی باال در مقایسه
با س��ایر سیس��تمهای حمل و نقل عمومی و همچنین دارا بودن
نق��اط قوت متنوع از جمله کاهش مصرف انرژی ،کاهش آلودگی
هوا ،کاهش آلودگی صوتی و  ). . .و همچنین نیاز دنیای امروز به
سیس��تم کنترل دقیق برای قطار ،عملکرد موثر سسیستم حمل و
نقل ریلی ،کاهش زمان س��یر و دست یافتن به سایر ویژگیهای
یک حمل و نقل مدرن ،س��بب شد که سیستم  ATCبه سرعت
از قالب س��نتی خود خارج ش��ده و با به کارگیری تکنولوژیهای
روز ( ،ITپ��ردازش دیجیتال ،ارتباطات رادیویی و  ). . .خود را به
صورت یک سیس��تم به روز ش��ده ،مطابق نیازهای فعلی سیستم
راه آهن در آورد [.]2
1-Automatic Train Supervision
2-Automatic Train Control
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خالصی Ä¯1منحنی
¾ËYهبندی
 )3دست
(س��طح  0تا
«Zحرکت
{®Ì»ZÀËایجاد
سیستم ،ATCµبا
,cZ»Y·Y
¯{½
مختلف]Ã{ÁM
سطح»ÂÀ
{Ä] Á |¿Y
توسط{ ½M
حرکت|{É
f» ¶»YÂ
»| s
fÀ¯ ÉY] ÊeZ»Y·Y
قط��ار و با اس��تفاده از اطالعات لحظهای ق��رار گرفتند .البته الزم به ذکر اس��ت که میشوند که عبارتند از:
مس��یر و دادههای به هنگام ترافیک خط در س��الهای اخی��ر ،الگوریتمهای کنترل سطح صفر (:)ATS-S
Á Ã^y ÉZÅºfÌ4 ,ÉZ§ ªÀ» ,®Ìf¿ ºfËÂ´·Y , PIDµfÀ¯ .|¿| ¶¼ {YÁ
1980 µZ { |À¼ÂÅ µfÀ¯ ÉZÅÉeYfY
و با اس��تفاده از ورودیهای مرجع موجود مبتنی بر آموزش و نی��ز کنترل هیبریدی
در سیستم ( ATS-Sتوقف اتوماتیک
قط��ار) ،ی��ک آژیر و یا زن��گ مخصوص،
در قط��ار ،ب��ه کنت��رل بهینه ترم��ز و نیز نیز مورد توجه قرار گرفته است [.]3
مثال»e،
,É¿Y
»¥
ÉË
]¿Ä»Z
¿¬¸,ÄÌ
¶ËZÁ
»ÄÀÌÆ] µfÀ¯ ÉY] Á |¿| s
]Ä¯ |¿{Â
ÊeY{ZÆÀÌa
^Ê^ ÉZÅÄ°
ضمیمه عاليم میش��ود (به ط��ور
پ��ردازد .این
تراکش��ن می
تنظی��مYنیروی
سیستمهای اولیه و سنتی  ATCدارای س��یگنال س��بز که به معنی حرکت است
امر به نحوی انجام م��یپذیرد که برنامه
Âe d¯u
-µZ
نمای {
Ä¯ dY
Ä] ¹Ó
همین «Y
وجودÃ{Z¨fY
»{Â
«,Z
حرکت به¬\Ì
{«e Á ªÌ
احتیاط
سیگنال}¯زرد که
Äf^·Yزنگ،
.|Àf§³بدون
مشکالت
بود که
مش��کالتی
»ÊÀvÀموجب
{« ªÌگردد و
موقع اجرا
»¦«Âe ,\ZÀزمانی
مص��رف بهینه انرژی و نی��ز بهبود فاکتور به حرکت این سیستم به سمت نسلهای اس��ت با یک زنگ قطع و وصلش��ونده و

.[3]dY Äf§³ Y« ÄmÂe {Â» Ì¿ É|Ë^ÌÅ µfÀ¯ Ì¿ Á Â»M ] ÊÀf^» µfÀ¯ ÉZÅºfËÂ´·Y ,ÌyY ÉZÅ
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شکل  ،1معماری سیستم ATC

5-Pattern
6- Service Brake
7- Digital and Decentralized ATC

سطح یک (:)ATS-P

در سیستم  ،ATS-Pنیاز به توجه دايم
راهبر به س��رعت قطار نیست و در صورت
تج��اوز قطار از الگوی 5س��رعتی که برای
ه��ر ترن و بر اس��اس ترافیک مس��یر ،در
نظر گرفته ش��ده است یک آژیر به صدا
در خواه��د آمد و ترمز معمولی 6به صورت
خودکار ،فعال میشود.]1[ .
سطح دو (:)D-ATC

در سیس��تم  ، D-ATCبا استفاده
از برق��راری ارتب��اط مخابرات��ی دايم بین
7

1-Coasting Mode
2-Automatic Train Protection
3-Automatic Train Operation
4-Automatic Train Stop Device
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جدیدتر ،سرعت بخش��یده است .اهم این
راحتی مسافر گردد.
ºfÌ
ÉZ¼ » ,1 ¶°
ATCحم��ل و نقل ریلی ،مشکالت عبارتند از:
سیس��تم
عموما در
-1کنت��رل ترمز به صورت پلهای انجام
سیس��تم کنترل اتوماتی��ک قطار ،ATC
هدوی به]Ä
»cÔ°
¾Ì¼Å
{ÂmÁ
¯Ä
]{Â
»ÊeÔ°
حفاظت {ÉYY
سیس��تمATC
ش��املÊfÀ Á
ÄÌ·ÁY ÉZÅºfÌ
اتوماتیک قطار میش��ود و در نتیج��ه کاه��ش
2
 ، ATPسیستم عملکرد اتوماتیک قطار س��بب تع��داد پلههای محدود س��رعت و
^:Y |ÀeZ
سیس��تم ºÅY
].dY Ã|Ìz
d ,e|Ë|m
ریزی پیچیده ،بسیار مشکل است.
» cÔ°برنامه
¾ËYاتوماتی��ک
نظ��ارت
 3 ATOو
 -2بس��یاری از تجهی��زات در بخ��ش
قطار  ATSاس��ت که بلوک دیاگرامی از
نحوه ارتباطات این بخشها در ش��کل( )1مرک��زی وجود دارد و تع��داد زیادی کابل
نش��ان داده شده اس��ت .همانطور که در از تجهیزات مرکزی به مدارراهها و دیگر
ش��کل( )1آورده ش��ده ،سیس��تم  ATOتجهیزات ،متصل است که هزینه تعمیر و
کنت��رل وضعی��ت موتوره��ای تراکش��ن ،نگهداری سیستم را باال میبرند.

 -3هنگام��ی ک��ه قطار وارد بخش��ی
عملیات توقف
سیس��تم ترمز و همچنی��ن
˺
AutomaticTrainProtection
انج��ام˻ میده��د .بنابراین میش��ود که دارای س��رعت مج��از پایین
در ایس��تگاه را
 AutomaticTrainOperationبر توس��عه عملکرد اس��ت ،ترمزها به تندی عمل میكنند که
 ،ATOاثر مس��تقیم
قط��ار و سیس��تم کنت��رل اتوماتیک قطار این امر ،راحتی مس��افر را تحت تاثیر قرار
دارد .پر واضح اس��ت که با توجه به توسعه میدهد [.]4
حمل و نقل ریلی و استانداردهای مختلف -3 ،بررس�ی سیس�تمهای کنت�رل
الزاماتی براي کنترل دینامیک قطار مطرح اتوماتیک قطار در راه آهن ژاپن
ژاپن یک��ی از کش��ورهای پیش��رو در
شد که عوامل متعددی در آن دخالت دارند
و ب��ه منظور برآورده ک��ردن این الزامات ،توس��عه حم��ل و نق��ل ریل��ی اس��ت ،لذا
اس��تراتژیهای کنترل هوش��مند در سال بررسی سیس��تمهای  ATCبه کارگرفته

س��یگنال قرمز که نمای خطر است با یک
زنگ ممت��د همراه اس��ت) .در این روش
با توجه به اینکه عالي��م ،موجب افزایش
¿¶تاÉZÅ
ºfÌی ]Ä
d¯u
¼dيتوانند
ش��وند ،م
¾ËYراهب��ر م
هش��یاری
حدی سبب افزایش سرعت و بهبود ایمنی
گردند .در این سیستم ،اگر نسبت به توقف
به موقع ت��رن اقدامات الزم انجام نپذیرد،
پس از ی��ک دوره زمانی ثاب��ت (حدود 5
ثانی��ه) ترمز ب��ه ص��ورت اتوماتیک فعال
گشته و قطار متوقف میشود[.]1
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تجهیزات کنار خط و سیستم الکترونیکی  -1-3مقایسه سیستمهای معمول خط اس��ت و قطار را قادر میس��ازد برای
یک پروفایل حفاظتی مش��خص ،در مدت
قطار ،محلی که قطار الزم اس��ت متوقف  ATCو سیستم :D-ATC
گ��ردد و همچنین س��رعت مج��از قطار،
در سیس��تم س��نتی  ،ATCاطالعات زمان کمتر و در فاصله کمتری نس��بت به
مش��خص میشود .پس از مشخص شدن س��رعت توس��ط س��یگنالهای آنال��وگ سیس��تم  ATCآنالوگ ،توقف یا کاهش
محل توقف ،سیس��تم با اعمال یک ترمز جاری در ریل ،حمل میش��وند و سیستم س��رعت داش��ته باش��د .این امر به معنای
کاهش
افزای��ش راحتی مس��افر ،ام��کان
تک پلهای در فاصلهای مناس��ب ،قطار را چن��د مرحل��های ترم��ز ،کنترل
س��رعت»¾Ì] ÉZÅ{Y|¿ZfY Z] ½M ÉZ³Z Ä] ½YÂe Ê
|ATAC ÄmÂe ¶]Z« ÉZÅÉ|¼¿YÂe Ä¸¼m Y .{Ì³ Ê» Y« Ã{Z¨fY {Â» Z« { Ã
متوقف میس��ازد .ای��ن تکنولوژی در خط یکس��انی را بر تمام خ��ط تحمیل میکند .هدوی و در واقع ،ایجاد بس��تر الزم برای
{D-ATCو {¿.{Â¼¿ |ÅYÂy Á Ã{Â¼¿ ®¼¯ ZÌ
عنوان ½M f³
¿¼Ä] Ä¯ {Â
ÃZY Ê¸¸¼·Y
توهوکو به
کیهین-
 D-ATCبس��یار استفاده از حداکثر ظرفیت خط است.
در مقاب��ل ،سیس��تم
1
DS-ATC
نام
با
شینکانسن
در خط
بنابرای��ن تاثیرات اس��تفاده از سیس��تم
متف��اوت عمل مینماید .در یک سیس��تم
به کار گرفته شده است[.]1
کنترل اتوماتی��ک غیرمتمرک��ز دیجیتال  D-ATCرا میت��وان به ص��ورت زیر
سطح سه ()ATACS
( ،)D-ATCتجهی��زات کن��ار خ��ط ،برشمرد:
:D-ATC ºfÌ Á ATCµÂ¼ » ÉZÅ ºfÌ ÄËZ¬» -1-3
کاهش هدوی و زمان سفر
پیش��رفتهای اخی��ر ح��وزه تکنولوژی حضور قط��ار را در طول مدارراه آش��کار
4
کنترل فاصله دقیق قطارها
اطالعات ،یک سیس��تم کنت��رل جدید با میس��ازند .بر اس��اس مکان قطار جلویی،
{ ,»e ÉY Ä¸u» |Àq ºfÌ Á |¿Â Ê» ¶¼u ¶Ë { ÉZm ±Â·Z¿M ÉZÅµZÀ´Ì Âe d cZÔY ATC 2ÊfÀ ºfÌ
بهبود راحتی مس��افر به واس��طه نوع
ن��ام  ATACSب��رای سيس��تمهاي محل توقف و تنظیمات سرعت قطار فعلی
ترمزگیری¼¶ »ºfÌ ®Ë { .|ËZ¼¿ Ê
]cÁZ¨f» ZÌ
ش��ود و»¬¶]Z
¯{ .|À
اس��ت¶Ì¼ve.
y ¹Z¼e
Y Ê¿Z°Ë
d
معرفی ]كرده
ریل��ی
¯ µfÀنقل
حم��ل و
D-ATCاین
ºfÌمربوط به
اطالعات
»Êمی
تعیین
افزایشZYمیزان
ه��ا و
¯¼f»Ì£موقعیت
®ÌeZ»ÂeYهر قط��ار
¯µfÀسیس��تم،
در این
{µZfÌnË
] .|¿Z
هزینه»Ê
کاه��شZ°M
یک{ ÃYY|» µÂ
«Y Z
طریقy
ZÀ¯ cYÌÆne
خود)(D-ATC
Âuقالب
ریل و در
نقط��ه توقف از
شدن
ساده
واس��طه
به
سیستم
دسترس��ی
طریق
از
قطاره��ا
س��ایر
ب��ه
و
کش��ف
کنترل نصب
Á ¶Ë ªË Y ¦«Âe Ä¬¿ ¾ËY Ä] Â]» cZÔY
سیستم Á {{³
دیجیتال eبهÊ» ¾ÌÌ
سیگنال«Ê¸ § Z
را »d cZ¼ÌÀe Á ¦«Âe ¶v» ÊËÂ¸m Z« ½Z°
ی��ک ارتباط رادیویی مخاب��ره میكند[ .]1شده در داخل قطار ارسال میگردد .ضمنا تجهیزات کنار خط[]2
{ «cZÔY ,ºfÌ ¾ËY cYÌÆne ZÀ¼ .{{³ Ê» µZY Z« ¶yY{ { Ã| \¿ µfÀ¯ ºfÌ Ä] µZfÌnË{ µZÀ´Ì ®Ë \·Z
در ای��ن سیس��تم ،هر بخش خ��ط به چند تجهیزات این سیس��تم ،اطالعات مس��یر  -4س�یر و حرک�ت خودگ�ردان،
1
Y ATACS
سیستم Y cZÔY
Z« Ä¯ Ê»Z´ÀÅ
¿¼.|ÀËZ
ÃÌy} {Ây
اطالع��ات {Ã{Y
همچنینÃZ´ËZa { Y
«¦¸fz» ÉZÅZ
¾ÌÀr¼Å
»Á Ì
ای برای
قطارهای »Êآینده
cZÔYدر ه��ر
تقس��یم و
کنترل��ی
ناحی��ه
عملکرد
¼¸{°ناحیه و
3
مخابراتی و
هاي
م
سيس��ت
پیش��رفت
با
ایس��تگاه
یک
و
خط
کنار
کنترل
ی��ک
پای��گاه{ داده
¯ µfÀرا در
مختل��ف
ذخیره
خ��ود
cÂ
Y{a {Â» Y Ã{Y{ ÃZ´ËZa ÉZÅ Ã{Y{ ®ÌeZ»ÂeY
«Ä] Z
¿\ |Ã
از ºfÌ ,|ËZ¼¿ Ê» d§ZË{ y ZÀ¯ cYÌÆne
«.[4] [2] {{³ Ê» Ã|ÅZ» (2) ¶° { ½M {°¸¼ Y ÉY Ä¿Â¼¿ Ä¯ .{{³ Ê» \^ Y ÄÀÌÆ] ÉY Ä¸u» ®Ë »e ®Ë Á Ã{Y{ Y

26
شماره - 73زمستان89

.(`q d¼ ¶°) D-ATC Á (dY d¼ ¶°) µÂ¼ » ATC ºfÌ ®ÌeZ¼ ÄËZ¬» ,2 ¶°

ZY ] Ä¯ {] Ê» Z°] Y ÉYÄ¸u» ®e »e µfÀ¯ D-ATC ºfÌ ,{Â Ê» Ã|Ë{ (2) ¶° { Ä¯ Ä¿Â´¿Z¼Å

¦«Âe cZÔY

رادیویی اس��تفاده میش��ود .کنترلکننده میكن��د .هنگامی که قط��ار ،اطالعات را انتقال اطالع��ات ،امکان حرکت و س��یر
{Ä¸Z§ { Á f¼¯ ½Z» c|» { ,z» ÊfZ¨u ¶ËZ§Áa ®Ë ÉY] {Z Ê» {Z« Y Z« Á dY y ZÀ¯ cYÌÆne Y Êf§ZË
کنار خ��ط ،وظیفه تعیی��ن موقعیت دقیق از تجهی��زات کنار خط دریاف��ت میكند ،خودگ��ردان قطاره��ا و نی��ز حرکت ایمن
ÊfuY
 ÉبرËY§Y
¯ÅZ
زنیZË ¦«Âe ،
سوئیچ±Â·Z¿M
کنترلATC
فاصله]ÄهاºfÌ،
کنترل¿^d
¯¼Éf
¯ÅZدر
(½Z°»Yموجود
»,§Zمسیر
دادههای
اس��اس
 »Yبه]ZÀ » Äآنها
قطار،
].|Zدر¾ËYقطار
{ÄfYش��ده
dنصب
کنت��رل
سیس��تم
پایگاه داده را پای��گاه دادههای سیس��تم) وجود دارد .به
امنیت
ایجاد
و
سطح
م
ه
های
تقاطع
کنترل
های.dY
دادهy
§dÌ
صورت j¯Y|u
Y Ã{Z¨fY ÉY] ¹Ó f] {ZnËY «YÁ { Á ÉÁ|Å
اتوماتیک،
ب��رای امور تعمیر و نگه��داری را بر عهده پردازش ك��رده و یک ترمز یک مرحلهای ویژه سيس��تمهاي نصب ش��ده در قطار،
ºfÌ
cYÌiZe
دارد¾ËY ]ZÀ].
]¼{:
cÂ
بهینه»Êرا Ä] ½YÂe
Y D-ATC
نمونهای از موقعیت قطار را آشکار و مدیریت میكند.
ارتباط با
Y Ã{Z¨fYبراي
رادیویی نیز
ایس��تگاه
Ëک��ه
ش��ود
س��بب می
کامپیوتر نصب شده در قطار ،مورد استفاده عملکرد آن در شکل ( )2مشاهده میگردد از س��وی دیگ��ر ،موقعیت مد نظ��ر براي
کنار
توقف قطار نیز به واس��طه سیس��تم
قرار میگیرد .از جمله توانمندیهای قابل [.]4[ ]2
Data base
سیس��تم
همانگون��ه ک��ه در ش��کل ( )2دیده خط ،در اختیار اس��ت .در نتیجه
توج��ه ATACمیت��وان به س��ازگاری
آن با اس��تانداردهای بینالمللی اشاره كرد میشود ،سیستم  ،D-ATCکنترل ترمز کنترل قطار ،پروفیل چکینگ سرعت را به
که به گس��ترش آن در دنیا کمک كرده و تک مرحلهای را به کار میبرد که بر اساس وسیله محاسبات مکرر (مبنی بر اطالعات
اطالعات توقف دریافتی از تجهیزات کنار مس��یر )  5تولید مینماید که به یک س��یر
خواهد نمود.
˺

 -4سیستمهای کنترل و مخابرات دیجیتال در  D-ATCاجازه میدهد حجم زیادتری از اطالعات ما بین تجهیزات کنار خط و سیستم نصب
شده بر روی قطار ،رد و بدل شود .این اطالعات میتواند دادههای مفیدی در ارتباط با حفاظت قطار و همچنین اطالعاتی در خصوص ترن پیشین
باشد .گردآوری تمامي این اطالعات در کابین قطار ،امكان کنترل دقیقتری در خصوص فواصل بین ترنها ایجاد ميكند.
 -5اطالعات مس��یر ،ش��امل موقعیت فعلی ترن ،قوسهای خط ،شیب خط (شیب طولی و عرضی) و همچنین محدودیتهای ناشی از
از مسیرهای فرعی موجود در طول مسیر است.

1-Digital Communication & Control FOR Shinkansen-ATC
2-Advanced Train Administration and Communications System
3-Data base
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Z« Å ÉY] Yn» Ã|ÀÀ¯ µfÀ¯ ®ÌeZ¼ ,3 ¶°

11-On-board
12-Wayside
13- Mode

{ »|ÉZÅÉZÄÌ^ { Z« Å ÉY] Ã| ÄWYY µ

System
 7-Ogren
4-Unmanned
8-Navigation Function
5-Voronoi Algorithm
9-Cortes
6-MagnusZ]L)indhe
»¬20 ÉZÅd»ÁZ
10- Coverage
Control
Ã{Z¨fY
Êf¯u
,Äf§³
cÂ

1-Availability
2-European Train
Control System
3-CÁhina
Train Control
»¬d»ÁZ
{(ËÂË
Ä]Y Y
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ایمن منجر ميشود .به هر حال ،با افزایش
ظرفیت ارس��ال اطالعات بی��ن تجهیزات
کنار خط و بهبود سيستمهاي کنترل نصب
شده در قطار و همچنین متمایل شدن به
سمت سیستمها و الگوریتمهای هوشمند
کنترل قطار ،نیاز به ادوات کنار خط ،رفته
رفته کمرنگ میش��ود ک��ه این خود ،گام
موثری در راستای کاهش هزینههای تمام
شده سیس��تم (اعم از هزینههای احداث و
همچنین هزینههای تعمیر و نگهداری) و
ارتقاي دسترسپذیری 1سیستم است .لذا،
سمت و سوی جهانی سيستمهاي کنترل
اتوماتیک قطار به س��مت هوشمندسازی
هر چه بیش��تر سيستمهاي نصب شده در
ترنه��ا و تصمیمس��ازی غیرمتمرکز ولی
هماهنگ ما بین آنها اس��ت .این تمایالت
در تحقیق��ات س��ایر کش��ورها نی��ز قابل
مش��اهده است که از آن جمله میتوان به
سیستم  2 ETCSو نیز  3 CTCSاشاره
كرد [.]3
 -1-4کنترل هوشمند -غیرمتمرکز
حرکت قطار:
با توج��ه به آنچ��ه در خص��وص انواع
سيس��تمهاي کنترل اتوماتیک قطار ،ارايه
ش��د و نظر به حرکت ای��ن تکنولوژی به
سمت س��یر و حرکت خودگردان قطارها،
در بخ��ش پایانی ای��ن مقاله ب��ه معرفی
یک نظریه نوین و کارآمد سیس��تم کنترل
اتوماتیک پرداخته میش��ود ک��ه میتواند
به عن��وان گزینهای در بح��ث اتوماتیک
كردن سیس��تم حمل و نقل کشور به طور
جدیتر مورد مطالعه و بررس��ی قرار گیرد.
این سیس��تم بر مبنای نظریه سيستمهاي
چند عامله ،بر پا ش��ده اس��ت و عالوه بر

دارا ب��ودن مزای��ای یک سیس��تم کنترل
اتوماتیک و مدرن ،از مزایای سيستمهاي
چند عامله نیز بهره میبرد .سیس��تم چند
عامله ،سیس��تمی است متشکل از چندین
زیر سیس��تم یا عامل ک��ه این عاملها به
طور هوشمند و بر اساس الگوریتم از پيش
تعیین ش��ده و بدون دخالت انس��ان 4یک
کار مشخص را انجام میدهند.
ایده سيستمهای  ATCمبتنی بر تئوری
سيس��تمهاي چند عامله ،به الگوريتمي به
نام الگوريتم ورونوي - 5که به مساله عدم
برخ��ورد بین عاملهای یک سیس��تم چند
عامل��ه میپردازد -باز میگ��ردد .پيدايش
الگوريتم ورونوي به س��ال  2004ميالدي
برميگ��ردد زماني که مگن��وس لينده 6با
8
ترکيب دو اثر اوگرن 7در زمينه تابع هدايت
و کورتس 9در زمينه کنترل پوشش��ي ،10به
الگوريتمي به ن��ام الگوريتم ورونوي براي
هدايت يک گ��روه از روباتهاي متحرک
دس��ت ياف��ت [ .]5آنچه در اي��ن مقاله به
طور ويژه به آن پرداخته ش��ده است تعمیم
الگوريت��م ورون��وي به مس��اله  ATCو
سيس��تمهاي حمل و نقل ریلی اس��ت به
ط��وری که حاص��ل ،يک سيس��تم کنترل
اتوماتيک قطار ب��ا ويژگيهايي منحصر به
فرد مانند عدم تمرکز و هوشمندي الگوريتم
ميباش��د که به خوبي میتواند پاسخگوي
نياز سيستمهاي حمل و نقل ريلي امروزه
باشد .در روش پیشنهادی کنترل هوشمند-
غیرمتمرکز قطار ( ،)ID-ATCهر قطار
نقش يک عامل را در مجموعه سيستم چند
عامله بازي ميکند .به عبارت ديگر ،فرايند
کنت��رل هر قط��ار به ص��ورت غيرمتمرکز
(مس��تقل از س��اير قطارها) ولی هماهنگ

با س��ایر ترنها و به نحو هوشمندي انجام
م��يپذيرد .منطق حاکم ب��ر تصميمگيري
منفرد هر قطار ،الگوريتم ورونوي ميباشد.
به اين صورت که کنترلکننده در سیس��تم
 ID-ATCدر هر قطار به طور لحظهاي
11
اطالعات دريافتي از سنس��ورهاي داخلي
و باليسه��اي کن��ار خ��ط 12را پ��ردازش
م��ينمايد و فاصله ای��ن قطار تا قطارهاي
جلوي��ي و عقبي ،محاس��به ميگردد .آنگاه
بر حس��ب اي��ن فاصله ،ب��ه تصميمگيري
ميپ��ردازد به طوري که هدف ،قرار گرفتن
ه��ر قطار در ميانه فاصله دو قطار جلويي و
عقب��ي به منظور حفظ امین��ی در کل خط
است.
 -2-4اراي�ه الگوریت�م در حال�ت
خاص:
در اينجا براي سادگي و بدون آنکه کليت
مساله از بين برود ،سه قطار در حد فاصل
بين دو ايستگاه ،در نظر گرفته میشود به
طوري که اين س��ه قطار ،از ايستگاه مبدأ
شروع به حرکت کرده و در ايستگاه مقصد،
يکي پ��س از ديگري متوقف ميش��وند.
همانطور که مسلم است ،در عمل هميشه
تعداد قطارها بيش از اين تعداد اس��ت که
معادل اضافه شدن تعداد قطارهاي مياني
است .همانگونه که در شکل ( )3مشاهده
ميش��ود کنترل کنن��ده  ID-ATCکه
بهصورت مجزا براي تکتک قطارها تعبيه
شده است ،پس از دريافت اطالعات مورد
نياز ( شامل :موقعيت و سرعت قطار تحت
کنترل و همچنين قطار جلويي و عقبي) و
با استفاده از الگوریتم طراحی شده ،حالت
کاري مناس��ب( 13اع��م از :ناحيه ترمزي،
تراکش��ني و يا س��رعت ثابت) ب��ه همراه

{ »|d»ÁZ¬» Á (ËÂË{ Ä]Y Y Ã{Z¨fY Z]) Êf¯u ÉZÅd»ÁZ¬» ,Äf§³ cÂ ÉZÅÉZÄÌ^ { Z« Å ÉY] Ã| ÄWYY µ
Â« Á \Ì

»Z] Ì¿ ID-ATC Ã|ÀÀ¯ µfÀ¯ ZÌ¿ {Â» cZÔY ,|¿{³Ê» µZ¼Y ºfÌ Ä] Ê¸yY{ ÉZÅ®]|Ì§ cÂ] Ì

].{{³Ê» ¾Ì»Ze (4 ¶° Ä]Z») Ì·Z
Y Êf§ZË
عملکرد¾ÌÀr¼Å
برايÁ µfÀ¯ dve
«Z
ه��رdÌ
dرا Áدر»«Â
§®]|Ì
Y Ã{Z¨fY
حالت
فنی الزم
جزئی��ات
{ که
ÉZÅاست
µZÀ´Ìاي
الگوريتم به گونه
عقبي آن
سازد.] 6[.
مشخص
قطار را
س��عي دارد
ورونوي،
مطابق¯Äروش
مناسب
کاري
 Ì£ناحيه
انتخاب
» Y ¶¬fمرحله
¯µfÀ
§|ÀËY
»¯¼f
Â]-4Á ¾ËËZ
همواره«Z
¯Å Ã|ÀÀ
¯µfÀ
dY ¾ËY É{ZÆÀÌa
»{ÂمیºfÌ
}¯ {
¿¶]Z« Äf°
در م��دل اراي��ه ش��ده براي ه��ر قطار هر قط��ار در فاصلهاي مس��اوي از هر دو (ترمز ،تراکشن و يا سرعت ثابت)
¿¼.|ËZ
ÃY{Y Yدر»Êشبیه
س��ازیهای ص��ورت گرفت��ه ،همسايه جلويي و عقبي خود ،عدم برخورد
مرحله  -5ارس��ال س��يگنال به بخش
مقاومتهاي حرکتي (با اس��تفاده از رابطه مابين قطارها را نيز به نحو قابل اطميناني ترمز و تراکشن

¼¸ÄËZ¼Å Á{ Å Y ÉÁZ» ÉYÄ¸Z§ { Z« Å {Y{ Ê  ÃYÂ¼Å ÉÂ¿ÁÁ Á ª]Z» Ä¯ dY ÉY-Ä¿Â³ Ä] ºfËÂ´·Y {°
cÂ Ä] ½YÂeÊ» Y ÄÂ]» ºfËÂ´·Y .|z] ª¬ve Ê¿ZÀÌ¼Y ¶]Z« Âv¿ Ä] Ì¿ Y ZÅZ« ¾Ì]Z» {Ây] ¹| ,{Ây Ê^¬ Á ÊËÂ¸m
.{Â¼¿ ÄWYY Ë
». . . Á »e dÌ¨Ì¯ ,Z« ®Ì»ZÀË{ Ä] Â]» cZÔY d§ZË{ -0 Ä¸u
»ZÅÌ·Z] Á ZÅÂÀ Y cZÔY d§ZË{ -1 Ä¸u
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ºfËÂ´·Y ÉYmY ÉY] ZÌ¿ {Â» ÉZÅf»YZa ,4 ¶°

ID-ATC
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ديويس) و مقاومت ش��يب و قوس مس��ير تحقق بخشد .الگوریتم مربوط را ميتوان
مرحله  -6بازگشت به مرحله 1
كرد(d]Zi :
d
¯\ZÀ» ÉZ
هاي¿ÄÌuZ
[Zzf¿Y
»-4 Ä¸u
داخلي ،به
فيدبک
بهصورت
¾¯YeزيرZË Áارايه
,»eصورت
سيس��تم ) به
با اجرای شبیهس��ازی الگوریتم فوق بر
اعم��ال ميگردن��د .اطالعات م��ورد نياز
مرحل��ه  -0دريافت اطالعات مربوط به اس��اس اطالعات واقعی خط دوي متروی
¾¯Ye
Á
»e
µZÀ´Ìنيز]Äبا ]z
کنندهµZY -5
»Ä¸u
ID-ATC
کنترل
اس��تفاده ديناميک قطار ،کيفيت ترمز و . . .
تهران ،نمودارهای س��رعت و مس��افت ما
از فيدبک س��رعت و موقعيت قطار تحت
مرحله  -1دريافت اطالعات از سنسورها بی��ن قطارها به صورت ش��کل ( )5و ()6
هاي 1
»Ä¸u
]Ä] d³Z
»-6 Ä¸u
س��يگنال
همچنين
کنترل و
دريافتي و باليسها
در آمده است.
از باليس (مشابه شکل  )4تامين ميگردد.
مرحل��ه  -2محاس��به نيروه��اي مقاوم
ش��کل  ،5نمودار سرعت س��ه قطار در
نکته قابل ذکر در مورد سيستم پيشنهادي حرکتي و نيروهاي وابسته به شيب ،قوس شبیهس��ازی حرک��ت قطاره��ا در خط دو
اين اس��ت که کنت��رلکننده ه��ر قطار ،و . . .
متروی تهران بر اس��اس الگوریتم ID-
¿¼ZÅZ« ¾Ì] Z» d§Z» Á d ÉZÅY{Â
,
½YÆe
»ÉÁf
{Á
y
Ê
«YÁ
cZÔY
] ©Â§ ºfËÂ´·Y
ÉZ
ÄÌ^ ÉYmY
]Z
به طور
س��ايرين و
مستقل از
غيرمتمرکز ZY ،مرحل��ه  -3تعيين س��رعت و موقعيت ATC
نمايد.
cÂکنترل
]Äفرايند
قط��ار تحت کنت��رل و قطارهاي جلويي و
(س��رعت قط��ار اول :خط س��تارهای،
.dY Ã|»M
مي{
اداره)(6
) ¶°راÁ (5

ZY ] ½YÆe ÉÁf» Ä
 y { ZÅZ« d¯u ÉZ ÄÌ^ { Z« Ä d Y{Â¼¿ ,5 ¶°دو

  ID-ATC ºfËÂ´·Y
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 دوy { ZÅZ« d¯u ÉZ ÄÌ^ { Z« Ä ¾Ì]Z» Ä¸Z§ Y{Â¼¿ ,6 ¶°
ZY ] ½YÆe ÉÁf» Ä

 (¾Ìq y :3Á2 Z« ¾Ì] Ä¸Z§ ,|f¼» y :2Á1 Z« ¾Ì] Ä¸Z§)

 پس از بررسی، در این مقاله. این حوزه باشد، ترافیک سيس��تمهاي حم��ل و نقل ریلی: قطار سوم، خط ممتد:س��رعت قطار دوم
 درATC  با توجه به توسعه صنعت نس��لهای مختلف سیس��تم، لذا.بازی میکنند
)خط چین
- هوشمندATC  بحث سيستمهاي،فاصله مابین سه قطار حمل و نقل ریلی و افزایش حجم تقاضا و ژاپن:É|À]
 نمودار،6¼m
شکل-5
) در جه��تID-ATC(  نیاز غی��ر متمرک��ز، به ویژه در ایران،در ش��بیه سازی حرکت قطارها در خط دو ترافیک در این صنعت
 به سيستمهاي کنترل اتوماتیک توانمند و با ارايه راهکار برای مس��اله س��یر و حرکتID- متروی تهران بر اس��اس الگوریتم
®Ì§Ye µfÀ¯ Á ZÅZ« ÊÀ¼ËY ¨u { Y ÉZ°¿Y ¶]Z« Ì£ Á ºÆ» ¬¿ (ATC) Z« ®ÌeZ»ÂeY µfÀ¯ ÉZÅ-ºfÌ ÃÁ»Y
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بازنگري سرفصل دروس دانشگاهي و توجه كافي
به پويايي ،كاربردي و روزآمد بودن آنها موجب
ارتقاي دانشگاه است

اشاره :دكتر كاظم نوري هفتچشمه (دانشآموخته دوره دكتري رياضي دانشگاه) ،دانشجوي نمونه كشوري سال
 1389از سوي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري شناخته شد .وي متولد سال  1359در آذرشهر از توابع آذربايجان
شرقي است و هم اكنون به عنوان استاديار ،در دانشگاه سمنان به تدريس در دورههاي كارشناسي و كارشناسيارشد
رياضي مشغول است .ضمن تبريك به دكتر نوري ،مصاحبه ايشان با نشريه پيام را ميخوانيم.
دانشآموز ممتاز دبيرس��تان و كس��ب مقامهاي دوم و س��وم در
مدارج و موفقيتهاي تحصيلي
پذيرفته شده دوره كارشناسي دانشگاه علم وصنعت ايران در رشته المپيادهاي رياضي و زبان انگليسي
رياضي -س��ال  1378و دانشآموخته س��ال  1383با معدل  16/42به
فعاليتهاي پژوهشي دانشگاهي
عنوان رتبه دوم كارشناسي
چاپ هشت مقاله  ISIدر مجالت معتبر بينالمللي
پذيرفته شده دوره كارشناسيارشد دانشگاه علم و صنعت ايران در
انتشار چهار مقاله در مجالت علمي – پژوهشي
رشته رياضي كاربردي -سال  1383و دفاع از پاياننامه با عنوان «حل
شركت و ارايه مقاله در  12كنفرانس بينالمللي
معادله انتگرالي فردهلم نوع اول به كمك روش گشتاور چند مقياسي»
مش��اركت در  5طرح بنيادي -پژوهش��ي در سطح دانشگاهي و
به راهنمايي دكتر خسرو مالكنژاد و مشاوره دكتر جليل رشي دينيا در
كش��وري به عنوان مجري و يا همكار طرح ( 2طرح دانش��گاهي و 3
سال  1385با كسب عنوان رتبه اول
ورود به دوره دكتري در سال  1386و اتمام دوره در سال  1389با طرح كشوري)
ش��ركت در يك دوره س��ه ماهه فرصت مطالعاتي در دانش��گاه
كسب رتبه اول و دفاع از پاياننامه دكتري تحت عنوان «كاربرد قضيه
نقط��ه ثابت در معادالت انتگرال غيرخطي و بررس��ي جواب برخي از پليتكنيك تورین ،كشور ايتاليا
تاليف كتاب «معادالت ديفرانسيل معمولي» در سال  1388براي
مدلهاي كاربردي آن» ،به راهنمايي دكتر خسرو مالك نژاد
داوطلبان كنكور كارشناسيارشد
دانشجوي ممتاز آموزشي -پژوهشي در هر سه مقطع

داوري مقاالت مجالت داخلي و خارجي و طرحهاي پژوهشي
عضويت در مجامع علمي
بنياد ملي نخبگان
باشگاه پژوهشگران دانشجو و جوان
انجمن رياضي ايران

* آقاي دكتر نوري ،ش�ما تمام مقاطع تحصيل خود را در دانش�كده
رياضي اين دانشگاه با موفقيت طي كرديد و با شايستگي دانشجوي
نمونه س�ال  89كش�ور شناخته ش�ديد .تحصيل در اين دانشگاه را
چگونه ارزيابي ميكنيد و چگونه ميتوان دانشگاه نمونه بود؟

*شما چه موانعي را بر سر راه آموزش و پژوهش كشور ميبينيد؟
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بنده در مجموع از دانشكده رياضي ،رضايت دارم و معتقدم بسياري
ت و تالشهای علمی آنان بودهام شايستگي
از دوستانم كه شاهد فعالي 
احراز عنوان دانش��جوي نمونه كش��وري را داشتهاند .همينطور اشاره
ميكنم به اين موضوع كه سال گذشته ،دكتر سعيد سهرابي از دانشكده
رياضي دانشگاه علم وصنعت ايران به عنوان دانشجوي نمونه كشوري
دس��ت يافت كه ايشان هم دانشجوي پروفسور مالكنژاد بودند و من
تربيت دو دانشجوي نمونه در دو سال متوالي را ،تبلور بخشي از خدمات
ارزنده اين اس��تاد فرهيخته به جامعه دانش��گاهي ميدانم و از ايشان
صمیمانهسپاسگزارم.
پيشنهاد من براي ارتقاي دانشكده و دانشگاه ،فرهنگسازي روحيه
تالش ،همت ،اراده قوی و پرسش��گري است و به نظر من با پرهيز از
افكار افراطي و تفريطي ،ميتوان گامهاي موثري در راس��تاي توليد و
گسترش علم برداشت .اگر فردی ،جوياي موفقيت و پيشرفت باشد بايد
با ايمان به نتيجه كار در سايه توكل به خداوند ،داراي فكر انتظام يافته و
انگيزه كافي باشد تا بتواند هدف روشني را در ذهن خود مجسم سازد.

به طور خالصه و فهرس��توار عرض كنم -1 :عدم توجه كافي به
اس��تعدادها و اولويتهاي پژوهش��ي مانند به وجود آوردن چالشهاي
مختلف براي پژوهشگران و درگير كردن آنها با مسايل اوليه و روزمره
از قبیل عدم تامين منابع كه زمان و انرژي زيادي را از آنها ميگيرد-2 .
عدم وجود نگاهي جامع و نظامگرا و نبود انسجام و يكپارچگي در امور
پژوهشي و تحقيقاتي كه به طور عمده باعث دوباره كاري و همپوشاني
فعاليتهاي اين حوزه شده و به بازيگران بعض ًا ناشي ،اجازه ورود به اين
حوزه را ميدهد -3 .مش��كل مدركگرايي كه متاسفانه به دليل شرط
الزم بودن براي دريافت مجوز هر ش��غلي در كشور ما ،اجتناب ناپذير
شده است -4 .عدم جامعيت شاخصهاي سنجش ميزان فعاليتهاي
علمي -پژوهشي انجام شده كه ارجاعات و كاربردي بودن پژوهش را
و سخن آخر....
مد نظر قرار نميدهند.
بار ديگر از استاد راهنماي خود جناب آقاي پروفسور خسرو مالكنژاد،
* پيش�نهادات شما براي ارتقاي وضعيت آموزش و پژوهش جامعه
که ای��ن موفقیت را مرهون راهنمايیهای بیدریغ و بیوقفه ایش��ان
دانشگاهي كشور چيست؟
ش خالق ،يعني
استفاده از ديدگاههاي نوين و نقد و بررسي همه جانبه مسايل توليد میدانم ،تش��کر ميکنم .همين طور از زيباترين آفرين 
و اش��اعه دانش؛  -2تالش در زمين��ه نهادينه كردن علم در جامعه به م��ادر و خانواده خوبم به پاس زحم��ات فراواني كه براي من متحمل
منظور افزايش توان اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي براي رفع میشوند خاضعانه و به حكم ادب ،تشكر مینمایم و قدرداني ميكنم از
مشكالت كشور؛  -3ارجگذاري بيشتر به خالقيت و ابتكار پژوهشگران همسرم و خانواده مهربانشان كه در اين دوران ياريگر من بودند ،به ويژه
جوان با معيار سنجي مناسب؛  -4حمايت از استعدادهاي برتر و نخبه همسرم كه بيش از من به امور پژوهشي و فعالیتهای علمي بنده توجه
و فراه��م آوردن حداقلهايي براي كار پژوهش��ي و تحقيقاتي ،كه به داشتند و سرماي ه ماندگار من هستند .اين افتخار را به اين عزيزان تقديم
نظ��ر بنده تاليف چندي��ن مقاله و كتاب و كارهاي متعدد آموزش��ي و ميكنم و اميد دارم با توفيقات الهي بتوانم حداقل بخشي از زحمات آنان
پژوهشي كه ثمره چندين سال تحقيق ميباشد ،ارزشي كمتر از كسب را جبران كنم و برای جامعه علمی کشور عزیزم ایران ،مثمر ثمر باشم .از
مدالهاي ورزشي ندارد و مستوجب تقدير است؛  -5بازنگري سرفصل نشريه پيام هم به خاطر اين مصاحبه تشكر ميكنم.
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دروس دانش��گاهي و توجه كافي به پوياي��ي ،كاربردي و روزآمد بودن
آنه��ا؛  -6كاس��تن از دغدغههاي دانش��جويان تحصيالت تكميلي و
انجام فعاليتهاي مناسب براي جلوگيري از فرار مغزها و رفع سستي،
آسيبپذيري و از دست رفتن خودباوري عزيزان دانشجو با ايجاد انگيزه
پيشرفت بيشتر؛  -7ايجاد و تقویت رشتههاي ميان رشتهاي با پيشنهاد
اس��تادان و ارايه آن به وزارت علوم .به عنوان مثال در رش��ته رياضي
ميتوان رشتههايي نظير رياضي صنعتي ،رياضي زيستي و رياضي مالي
را توس��عه داد كه اولي در فني و مهندس��ي،دومي در علوم پزش��كي
و س��ومي در علوم اقتصاد و مديريت كاربرد دارد .البته در دانش��گاه ما
راهاندازي گرایش رياضي مالي ،در دس��تور كار قرار گرفته است و الزم
است اشاره کنم که در س��الهای اخیر ،گامهای مؤثرتری در راستای
بهبود و ارتقاي سطح آموزش و پژوهش کشور برداشته شده است.
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تاریخچه
دانش��كده معماري و شهرس��ازي ،از سال
 1347به صورت دانشکدهای مستقل از رشته
عمران فعاليت خود را با پذيرش دانش��جو در
مقطع كارشناسي رشته معماري و شهرسازي
آغاز كرد.
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آشنايي با
دانشکده
معماری و
شهرسازی

مسكن ،فناوري؛ سال 1382
پذي��رش دانش��جو در مقط��ع
كارشناسيارش��د ناپيوسته فراگير رشته
معماري ب��ا گرايش معماري و رش��ته
شهرسازي با گرايش برنامهريزي شهري
و منطقهاي؛ سال 1383
پذيرش دانش��جو در مقطع كارشناس��ي
ارشد ناپيوسته رشته مرمت؛ سال 1384
پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد
ناپيوسته فراگير رشته مرمت؛ سال 1384
پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسيارشد
ناپيوسته معماري با گرايش آموزشي -فرهنگي؛
سال 1385
پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسيارشد
ناپيوسته معماري با گرايش بهداشتي -درماني؛
سال 1387
پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسيارشد
ناپيوسته طراحي صنعتي؛ سال 1387
پذيرش دانشجو در مقطع دكتراي رشته
شهرسازي؛ سال 1388

سابقه آموزشی
اي��ن دانش��کده از س��ال  1362مبادرت به
پذي��رش دانش��جو در مقاطع کارشناس��ی و
تحصیالت تکمیلی به شرح زير نموده است:
پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسيارشد
پيوسته رش��ته معماري و شهرس��ازي؛ سال
1362
پذيرش دانش��جو در مقطع كارشناس��ي
رشته طراحي صنعتي؛ سال 1372
پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسيارشد
ناپيوسته رشته شهرسازي با گرايش برنامهريزي
شهري و منطقهاي؛ سال 1377
پذيرش دانش��جو در مقطع كارشناس��ي
رش��ته معم��اري و شهرس��ازي و همچني��ن
پذيرش دانش��جو در مقطع كارشناسيارش��د گروههای آموزشی
گروههاي زير مجموعه دانشكده معماري و
ناپيوسته رش��ته شهرسازي با گرايش طراحي
شهرسازي عبارتند از:
شهري؛ سال 1378
معماري
پذيرش دانشجو در مقطع دكتراي رشته
شهرسازي
معماري؛ سال 1379
مرمت
پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسيارشد
طراحي صنعتي
ناپيوس��ته معماري با گرايشه��اي پايداري،

اعضاي هیات علمی
در حال حاض��ر 31 ،نفر عضو هیات علمی
در دانش��کده به فعالیت آموزشی  -پژوهشی
اش��تغال دارند که از این تعداد یک نفر با رتبه
اس��تادي ،پنج نفر با رتبه دانشیاري و  25نفر
استادیار میباشند.

كتابخانهدانشكده
كتابخانه دانش��كده به مس��احت  312متر
مربع ش��امل مخ��زن كتاب ،بخ��ش اداري و
سالن مطالعه ميباش��د .كتابخانه الكترونيك
در س��اختمان معماري واقع ش��ده كه عمدت ًا
نوار كاس��ت CD،و مجموعه مقاالت ،در آن
نگهداري و داراي فضاي كار و مطالعه ميباشد.
كتابخانه الكترونيك ،داراي 7دستگاه كامپيوتر
بوده كه  4دستگاه آن به شبكه اينترنت متصل

دفتر ارتباط با صنعت
اه��م فعاليته��اي دفتر ارتب��اط با صنعت
دانشكده عبارت است از:
برگزاري نمايش��گاه ارتباط با صنعت در
قالب پروژه  9رشته طراحي صنعتي
معرفي دفتر ارتباط با صنعت دانشكده به
برخي از صنايع
انجام جلسات مشترك با برخي از صنايع
راهاندازي چندين گ��روه كاري در قالب
دفت��ر ارتباط ب��ا صنعت با اس��تفاده از نيروي
دانشجويي
برگ��زاري نمايش��گاه آث��ار مدلس��ازي
دانشجويان
انعق��اد قرارداد پژوهش��ي با س��ازمانها
و نهادهای خارج از دانش��گاه (مانند س��ازمان
نوس��ازي و توس��عه و تجهيز مدارس كشور،
شهرداریها ،وزارت مسکن و شهرسازی و)...
هداي��ت پروژهه��اي دانش��جويي براي
شركت در مسابقات
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مركز تحقيقات معماري و شهرسازي
اين مركز در س��ال  1376بنا بر خط مشي
آموزش عالي كش��ور مبني بر ضرورت توسعه
تحصيالت تكميل��ي و مراكز پژوهش��ي ،در
دانش��كده معم��اري و شهرس��ازي پايهريزي
و فعاليته��اي آن آغ��از گردي��د و طرحهاي
تحقيقاتي متنوعي در ابعاد نظري – كاربردي
و طراح��ي – كاربردی به طور خاص در حوزه
معماری و شهرسازی از بعد ایرانی–اسالمی،
در این مرکز انجام شده است.
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امکانات آموزشی
اين دانش��کده عالوه بر کالسهای درس،
دارای 12آتلي��ه اس��ت ك��ه تمام��ی آنها به
سيستمهاي سمعي و بصري مجهز هستند.
سالن اجتماعات دانشکده ،داراي گنجايش
 115نفر و مجهز به امکانات صوتی و تصویری،
براي انجام سخنرانیهای علمی و دیگر مراسم
دانشکده ،مهیا میباشد.نمایشگاه آثار هنري،
در مكاني مستقل در طبقه زیرزمین ساختمان
مرك��زي و همچنین نمایش��گاه دايمی در
طبقات زیرزمین و همکف ،فضاي مناسبی
را براي ارايه طرحها و آثار هنری دانشجویان
فراهم آورده است.
در حال حاضر ،كارگاههای دانشکده معماري
و شهرسازي عبارتند از :کارگاه فن ساختمان،
کارگاه حج��م ،کارگاه عكاس��ي ،کارگاه
فايبرگالس و کارگاه سرامیک.
ضمن��ا" با توجه به افزایش فضای فیزیکی
دانشکده ،به زودی کارگاهها و آزمایشگاههای
جدیدی راهاندازی میشوند که عناوین تعدادی
از آنها به شرح زیر است:
دفتر فنی دانشکده
گ��روه معم��اری :کارگاه س��فتکاری
معماری ،کارگاه نازککاری معماری
گ��روه طراح��ی صنعت��ی :آزمایش��گاه
ارگونومی و آنتروپومتری ،آزمایشگاه کاربردی
نور و رنگ در محصول ،آزمایش��گاه کاربردی
ه��وا و احس��اسهای انس��انی در محصول،
آزمایش��گاه( UCDطراحی انس��ان محور)،
آزمایشگاه مدلسازی سه بعدی تصویر.
گروه شهرس��ازی :آزمایش��گاه تجربی
واقعیت مجازی
گروه مرمت :آزمایشگاه تحقیقات اپتیک،
آزمایشگاه اکوستیک ،آزمایشگاه خشک مرمت،
کارگاه مرمت.

فعاليتهايپژوهشی
دانش��كده معماري و شهرس��ازي عالوه بر
فعاليتهاي آموزشي ،رسالت پژوهش در زمينه
تحقيقات پايهاي و اجراي��ي را بر عهده دارد و
در اين زمينه ،فعاليتهاي گستردهاي را انجام
ميدهد .در راس��تاي اي��ن فعاليتها ،اعضاي
هيات علمي دانش��كده ،عالوه بر مشاركت در
پروژههاي عمراني ،در بسياري از پژوهشهاي
راهبردي دستگاههاي ذيربط نيز مشاركت دارند.
در اين دانشكده پروژههاي عمراني مختلفي با
هدف ارتقا و اش��اعه معماري و شهرسازي و
ايج��اد ارتباط با ارگانهاي اجرايي كش��ور ،به
انجام ميرسد .اعم اين فعاليتها در سه زمينه
پژوهش��ي ،خدمات مشاورهاي و عمراني انجام
ميپذيرند.انجمن علمی معماری و شهرسازی
ای��ران نی��ز از س��ال  1387با هم��ت اعضاي
هیات علمی این دانش��کده تشكيل شده و به
فعالیتهای خود در س��طح ملی ادامه میدهد.
همچنين در جهت تشکیل قطب علمی معماری
و شهرسازی ایرانی  -اسالمی در سطح کشور
نیز اقدامات اولیه انجام شده است.

و  3دستگاه ديگر به منظور جستجو و خدمات
فني ،مورد استفاده قرار ميگيرد .کتابخانه داراي
حدود  12075جلد -عنوان كتاب اس��ت كه از
اين تعداد 7827 ،جلد به زبان فارسي و 4248
جلد به زبانهاي التین ميباش��د .در آرش��يو
كتابخانه نيز  1200جل��د پاياننامه معماري،
 200جلد پاياننامه شهرسازي و 300جلد پايان
نامه طراحي صنعتي وجود دارد.
سایت كامپيوتر دانشكده
سايت دانشكده معماري و شهرسازي در سال
 1371تاسيس شد .اين سايت به مساحت كلي
 147متر مربع مش��تمل بر سالن اصلي سايت
براي فعاليتهاي علمي و پژوهشي دانشجويان
به مس��احت حدود  85مترمربع؛ كالس درس
براي انجام فعاليتهاي آموزش��ي كامپيوتر به
مساحت  30متر مربع و اتاق مسوول داخلي و
سرور دانشكده به مساحت 15متر مربع است.
این مرکز با  37دستگاه كامپيوتر ،یک دستگاه
تخت��ه هوش��مند ( )Smart boardو یک
دس��تگاه ویدئو پروژکتور به شبكه دانشگاه و
اينترنت متصل ميباشد و اعضاي هيات علمي
و دانشجويان از اين امكان استفاده ميكنند.

افتخارات

دکتر مصطفی بهزادفر

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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برنده نشان طالی مسابقه بهترین برنامه
حل مشکل مسکن از دانشگاه اصفهان ،سال
1363
کس��ب مق��ام اول برای بهترین اس��تاد
حرف��های و بهترین مقاله از س��مپوزیوم گذار
معماری و شهرس��ازی در خاورمیانه -کش��ور
آلمان ،سال1388
کسب جایزه کتاب فصل از وزارت ارشاد
براي كتاب«زيرس��اختهاي شهري» ،سال
1388
مهندس مهدی خرم

ثبت اختراع با عنوان «طراحي بازي با الهام
از بازيهاي سنتي» ،سال 1386
دكتر راضيه رضازاده
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کس��ب عنوان كتاب برگزيده دانش��گاه
تهران براي كتاب «تاريخ شكل شهر» ،سال
1368
کس��ب عنوان كتاب برگزيده دانش��گاه
الزهرا براي كتاب «تاريخ ش��كل شهر» ،سال
1368
کس��ب عنوان كتاب برگزيده دانش��گاه
علم و صنعت ايران براي كتاب «تاريخ شكل
شهر» ،سال 1368
کسب عنوان محقق نمونه ،سال 1381
کسب عنوان پژوهشگر برگزيده گروه هنر
در دانشگاه علم و صنعت ایران ،سال 1385
دكتر اسماعيل شيعه

کسب عنوان كتاب سال براي كتاب «مباني
برنامهريزي شهري» ،سال1370
مهندس حسن صادقی نائینی

ثب��ت اختراع با عنوان «طراحی و س��اخت
دستگاه آنتروپومتری» ،سال 1386

دکتر محسن صفار دزفولی

دکتر مجید مفیدی شمیرانی

کسب مقام اول در مسابقه طراحی بنای
ثب��ت اختراع با عنوان «طراحی و س��اخت
دوش ماساژور حمام با قابلیت ماساژ مکانیکی یادمان گلزار شهدا ،سال 1381
دریافت تقدیر مقاله برتر در بخش معماری
و شستشوی بدن» ،سال 1386
خورشیدی از اولین کنفرانس انرژیهای تجدید
دکتر محسن فیضی
کسب رتبه اول و دریافت جایزه از جشنواره پذیر ،سال 1387
مهندس عبدالحمید نقرهکار
ملی معماری سبز ،سال 1388
انتخ��اب ب��ه عنوان ریاس��ت کرس��ی
دکتر ناصر کلینی
دریافت جایزه بهتری��ن مقاله در کنفرانس نظریهپردازی در حلقه معماری و شهرس��ازی
از س��وي شورای عالی انقالب فرهنگی ،سال
کانسی ژاپن ،سال 1388
دکتر اصغر محمدمرادی
1387
کسب عنوان کتاب برگزیده سال از وزارت
کس��ب عنوان پژوهشگر برگزیده استان
مس��كن براي كتاب «دوازده درس مرمت» ،تهران ،سال 1388
دكتر محسن وفامهر
سال 1378
دانش��جوی نمونه کشوری در مقطع دکترا،
دکتر فاطمه مهدیزاده
دریاف��ت جایزه از موسس��ه بین المللی سال 1383
تکنولوژی مرمت ،))APTسال 1384
ثبت چهار مورد اختراع با عناوين:
«جا بهجایی محراب قدیمی مسجدالشهدای
دریاف��ت جایزه از موسس��ه بین المللی
تکنولوژی مرمت( )APTدر نیویورک ،سال علم و صنعت ایران با استفاده از تکنیک ویژه
1388
انتقال» ،سال1384
کسب عنوان پژوهش��گر برتر کشور در
«طراحی و ساخت اسکله فلزی با استفاده از
گروه هنر ،سال 1388
فونداسیون منفی با قابلیت باال بردن مقاومت
دكتر هاشم مسدد
فشاری شمعها» ،سال 1384
كس��ب مق��ام اول در مس��ابقه طراحي
«طراحی و ساخت پناهگاههای چند منظوره
مجموعه اس��باب ب��ازي پارك��ي مخصوص با قابلی��ت ایجاد مقاومت فش��اری ضربهای،
گروههاي سني خاص ،سال1385
انفجاری و تامین نیارهای متناس��ب» ،س��ال
ثب��ت اختراع با عن��وان «طراحی پایه 1384
سقفی دستگاه ویدئو پروژکتور» ،سال 1386
«حفظ و تغیی��ر م��کان المانهای نفیس
کسب رتبه اول در نمایشگاه دستاوردهای معماری با اس��تفاده از روش ری��ل گذاری»،
پژوهش��ی وزارت عل��وم ب��ا ط��رح «صندلی سال 1386
چندمنظوره» ،سال 1388
نخبه برگزیده ش��اهد و ایثارگر و انتشار
تمبر از تصویر ،سال 1387
دكتر غالمحسين معماريان
كس��ب عنوان پژوهشگر نمونه كشور از
کسب رتبه اول رشته معماری و شهرسازی
در جشنواره ایثارگران پژوهشگر ،سال1389
سوي سازمان ميراث فرهنگي ،سال1385

اشاره :مهدي حمزهنژاد (دانشجوي دوره دكتري معماري) يكي از سه برگزيدهاي است كه امسال از دانشگاه علم وصنعت
ايران به عنوان نمونه كشوري انتخاب و در مراسم نوزدهمين دوره انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي ،از رييس جمهور لوح و هديه دريافت كرد .وي فردي بسيار كوشاست كه عالوه بر رشته تحصيلياش در دو
زمينه علوم انساني و اسالمي و نجوم هم آموختهها و تجربياتي دارد .از زبان خودش با وي بيشتر آشنا شويد.
*جناب آقاي حمزهنژاد ،از مدارج و موفقيتهاي تحصيلي خود از زمان
پيش از دانش�گاه تاكنون بفرماييد و اينك�ه دوران تحصيل را چگونه
گذرانديد؟

دوران تحصيل مدرسه را در محله قدیمی در محله آبمنگل تهران
گذراندم .هميشه در طول دوران مدرسه شاگرد دوم تا پنجم بودم و در
سال چهارم دبيرستان ،رتبه اول مدرسه را کسب کردم .در همان دوران،
چندين رتبه اول كشوري و استاني در مسابقات قرآن یا نهجالبالغه در
رشته قرائت یا حفظ ،کسب کردم و تحصيل من در مدارس ديني از آن
زمان آغاز شد .در سال 1373در دوره كارشناسيارشد پيوسته معماري
دانش��گاه علم وصنعت ايران پذيرفته ش��دم .اوايل دوران دانشجويي،
همزمان عاليق شخصي خود را در سه حوزه معماري ،فيزيك و نجوم
و مطالعات علوم انساني (غربی و اسالمي) به شدت پي گرفتم به طوري
كه نميدانستم ادامه تحصيل من در كدام رشته خواهد بود .بنده موفق
ش��دم دروس حوزوي را تا اتمام دوره مقدمات و سطح ،در حوزه استاد
مجتهدي (مدرسه ميرزا موسي) پيش ببرم .درسهای فلسفه و عرفان
را تاکنون ادامه دادهام و اكنون در فلس��فه ،مدتی است آموختن شرح

منظومه مرحوم س��بزواري و شرح اشارات ابن سینا را آغاز کردهام .در
فلسفه غرب ،در سال 1376در درسهای هایدگر دکتر بابك احمدي
(دانش��گاه تهران) ودر س��ال  1378درسهای هوسرل و به طور کلی
پدیدارشناسی دكتر رشيديان (دانشگاه شهيد بهشتي) شركت میكردم
و این مطالعات و کالسها را هنوز دنبال میکنم .فيزيك و نجوم را از
دبیرستان پیگیری میکردم و اين علوم را در دانشگاه صنعتي شريف
زير نظر استاد موحدنژاد ،جدیتر دنبال کردم .آن سالها یک دستگاه
تلسكوپ س��اختم و در برخی مراکز و رصدخانهها كالسهاي نجوم
برگزار میكردم .پس از دانشآموختگي در س��ال  ،1381دوره خدمت
نظام وظيفه را در قالب طرح سرباز – دانشجو در دفتر نهاد نمايندگي
مقام معظم رهبري در همين دانش��گاه گذراندم .در آن دوران مسوول
بخش دانشجويان ممتاز و استادان بودم و چند نشست با حضور اساتید
و اندیشمندان برگزار کردیم .سال  1384در دوره دكتري اين دانشگاه
پذيرفته ش��دم .از س��ال دوم ،به تدریج گرايش معماري اسالمي را با
عالیق خود سازگارتر دیدم و پژوهشی را آغاز کردم كه تاكنون ادامه
دارد.
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هدفم كار فرا رشتهاي  و ایجاد پیوند بین معماري و
علوم اسالمي است

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

دانشجوي نمونه كشوري:

*كارهاي عملي و پژوهشي كه در طول دوران تحصيل دانشگاهي خود
انجام داديد در چه محورهايي بوده است؟

مهمترين كار من در دوره تحصيل ،ش��ركت در دو پروژه پژوهشی
ملي است .كه جهتگيري علمی بنده را تحت تاثير خود قرار دادند و به
نظرم بركات زيادي در زندگی من به دنبال داشتند .عمده مقاالت من،
زاییده مطالعات همین پژوهشهاست .بیشتر آنها هم مقاالتی است که
تنها یا مشترک برای شركت در همايشها آماده شده كه تعدادآنها بالغ
بر  30مقاله است .عالوه بر آن 8 ،مقاله تاليف يا ترجمهاي به مجالت
علمي – پژوهش��ي ارايه كردهام كه دو مورد آن چاپ و منتشر شده و
بقيه در مراحل بررسي و اخذ پذيرش هستند.
*در مورد اين پروژههای پژوهشی ،توضيحات بيشتري ميفرماييد؟

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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ش��روع اين ماجرا در س��ال  1376بود كه يك دوره روش تحقيق
را نزد دكتر منصورنژاد (از اس��تادان دانشگاه تهران) به طور خصوصي
ميآموختم .در آن س��ال ،پروژه ملي «راهبردهاي عملي تحقق گفت
و گوي تمدنها» از طرف ریاس��ت جمهور وقت درجهاد دانش��گاهي
دانش��گاه تهران به ایش��ان واگذار شده بود و ایش��ان از من در بخش
گفتگوی تمدنها در عرصه هنري دعوت به همکاری کردند .روی آن
پروژه ،دو س��ال كار كرديم كه نتيجه طرح در قالب دو مجلد به چاپ
رسيد .اين اولين گام من براي مشاركت در يك پروژه ملي بود .پس از
آن وزارت مسكن و شهرسازي ،پروژهاي به دانشگاه علم وصنعت ايران
واگذار كرد تحت عنوان «هويت اس�لامي در معماري و شهرسازي»
كه باز هم موضوع آن گفت و گوي تمدنها و حرفي كه ما در عرصه
معماري اسالمي براي گفتن داريم بود .مسوول پروژه ،مهندس نقرهکار
بودند و در آشنایی که در کالس و پروژه درسی با من پیدا کردند از من
دعوت به همکاری کردند  .اين پروژه حدود  9س��ال به طول انجاميد
كه نتايج آن در وزارت مس��كن چاپ شد و پاياننامه كارشناسيارشد
من از دل اين پروژه تعريف شد .پاياننامه هزار صفحهاي كه نزديك
به  5هزار س��اعت زمان ش��مارش ش��ده روي آن كار كردم و تحت
عنوان «جس��تاري در پديدارشناس��ي معماري معاصر در بستر سنت
اسالمي» ،به راهنمايي دكتر اس�لامي (از استادان دانشگاه تهران) و
مشاوره مهندس نقرهكار انجام و در سال  1381دفاع شد .در خالل این
پژوهش همکاری با مهندس نقرهکار را در امر تدریس آغاز کردم .در
طي این سالها سه جزوه درسی با عناوين «انسان ،طبيعت ،معماري»،
«حكمت هنر اس�لامي» و «مباني نظري معماري» شکل گرفت که
برخی از آنها اکنون به چاپ رسیده یا زیر چاپ است .کار در کنار این
استادان ،تجربیات بسیار ارزش��مندی برای من (در حد توان ضعیفم)
ایجاد نمود که به خاطر آن خدا را بسیار شاکرم.
*اشاره كرديد كه زمينه مورد عالقه شما در معماري ،معماري اسالمي
است .در اين زمينه ،كار اجرايي و طراحي هم انجام دادهايد؟

بل��ه .بن��ده از اواخر دوران كارشناس��ي به دليل نوع رش��ته خود با
ش��ركتهاي فعال در زمينه طراحي و ساخت ،مرتبط شدم و کارهایی
طراحی کردم که برخی از آنها س��اخته هم شدهاند .از آخرين كارهايي
كه در زمينه طراحي انجام دادهام يكي يادمان ش��هداي شرق كارون
(17کیلومتری اهواز) و ديگري يادمان ش��هداي تالش(شمال کشور)
است كه اولي تاييد و پذيرفته شده و دومي در مراحل بررسي است.

*در مورد پاياننامه دكتري خود بفرماييد موضوع پروژه چيست؟

من در ادامه كار دوره كارشناسيارش��د و گرايشهای نظری خودم،
پاياننامهاي با عن��وان «اصول مفهومی طراحي فضاهاي مقدس در
مذهب ش��يعه» زير نظر مهندس نق��رهكار و دكتر معماريان (اعضاي

هيات علمي دانشكده معماري دانش��گاه) برگزيدم كه انشاءا ...سال
 1390زم��ان دفاع آن خواهد بود .كار در بخش معماري اس�لامي و
به ويژه مس��اجد و مصالها به نظر من نياز كش��ور است و پروژههاي
پرهزينه و سنگيني در ساخت بناهاي مذهبي ،مساجد جامع ،مصالها و
زيارتگاهها در حال اجرا است كه مشكالت عديدهاي در طراحي دارند
و نيازمند توجه علمي و كارشناسي هستند.

*يكي از شاخصهاي انتخاب دانشجوي نمونه كشوري ،فعاليتهاي
فرهنگي و فوقبرنامه اس�ت .در اين زمينه چه فعاليتهايي داش�ته و
داريد؟

بنده در طول دوران دانشجويي در كانونهاي فرهنگي ،عضو فعال
بودم .مدتی کانونی تحت عنوان حافظ ،داير و كالسهاي حافظشناسي
را در آن فعال کردیم و از برخی متفکران هم برای سخنرانی دعوت
میكرديم .همينط��ور كالس نهجالبالغ��ه را در همکاری با كانون
قرآن و عترت دانشگاه برگزار كردیم و در كانون قرآن و عترت ،روش
تحقيق ديني ،دوره آموزشي چهل حديث حضرت امام(ره) و  ....را ارايه
نمودهام.

*اكنون به چه فعاليتي اشتغال داريد و برنامه و هدف شما براي آينده
چيست؟

از زمان تحصيل در دوره دكتري ،در دانش��كده معماري چند درس
در همکاری با اس��تاد راهنمایم و یا به طور مس��تقل ،به دانشجويان
كارشناس��ي و كارشناسيارشد این دانشگاه و دانشگاههای دیگر ارايه
نم��ودهام .براي آينده و پس از دانشآموختگي ،ناگزير به پيگيري کار
در فضاي دانش��گاهي در قالب آموزش و پژوهش هستم .به امید خدا
عاليق خود و كار در زمينه علوم انساني را ادامه خواهم داد و هدفم اين
است در اين دو حوزه ،كار بين رشتهاي انجام دهم .به ويژه در عرصه
بينالمللي معماري اس�لامي ،مشتاقم مطالعات جهاني داشته باشم و
بتوانم س��نت اصيل و ارزشمند قدس��ي و شيعه ايران را به دنيا عرضه
كنم و همينطور ،دس��تاوردهاي کشورهای دیگر را به معماري كشور
خودم منتقل كنم چرا كه مساجد و به ويژه زيارتگاهها ،در کشورهای
اسالمی ،كالبدهاي متفاوت و حساسيتهاي ویژهای دارند كه بايد مورد
توجه خاص قرار گيرند.

فنآوری انتقال انرژي الكتريكي به صورت بيسيم
()WiTricity Technology
مولفان :دکتر علی عبدالعالی و اشكان آذرفر(دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران)

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

ب��ا این وج��ود ،انتقال نیروی بیس��یم
زمی��ن به زمی��ن در فاصل��ه طوالنی ،نیاز
به زیرس��اختهای گ��ران قیمتی دارد و با
نگرانیه��ا در مورد امنی��ت انتقال انرژی
الکتریک��ی از طری��ق ام��واج مایکروویو

شماره - 73زمستان89

تاریخچه و کلیات:
ایده انتقال بیس��یم ان��رژی الکتریکی،
تقریب��ا به ان��دازه خود تولید ب��رق قدمت
دارد .در آغاز قرن بیستم( 100سال قبل)،
نیکال تسال اس��تفاده از کویلهای بزرگ
برای انتقال برق از طریق الیه تروپوس��فر
اتمس��فر ب��ه خانهه��ا را پيش��نهاد داد .او
حتی ش��روع به س��اخت یک ب��رج به نام
واردنکلی��ف در النگآیلند نیویورک کرد
که ی��ک برج مخابراتی خیل��ی بزرگ بود
که میتوانس��ت با استفاده از آن ،ایده خود
برای انتقال بیسیم انرژی برق را بیازماید.
ولی داس��تان جایی قطع ش��د که حامیان
مال��ی وی دریافتن��د که هی��چ راه عملی
وج��ود ندارد که بتوان مطمئن ش��د مردم
پ��ول برقی را که از آن اس��تفاده میکنند،
میپردازند ،اما در عوض شبکه برق سیمی
گسترش یافت.
انتقال بیس��یم دوب��اره در دهه 1960
ب��روز یاف��ت ،زمان��ی که ی��ک هلیکوپتر
مینیاتوری به نمایش درآمد که انرژی خود
را از امواج مایکرووی��وی دریافت میکرد
ک��ه از زمین به آن تابیده میش��د .برخی

ادعا کردند که یک روز ما قادر خواهیم بود
که نیروی مورد نیاز فضاپیماهای خود را با
تابان��دن پرتوهای لیزر به آنها تامین کنیم
و به همین ترتیب ،کارهای نظری زیادی
ب��ر روی احتمال تابان��دن نیرو به زمین از
فضاپیماهای��ی ک��ه انرژی خورش��یدی را
جذب میکنند ،انجام شد.

پرتوان ،از این ایده استقبال چنداني نشد.
س��ومین احتمال نیز القای مغناطیس��ی
اس��ت ک��ه جذابتری��ن انتخ��اب ب��رای
کاربردهای بزرگ محلی است .یک میدان
مغناطیسی متناوب که از یک کویل ناشی
میش��ود که میتواند در کویل دیگری که
در نزدیکی آن باش��د ،جریان الکتریکی را
القا کند .این همان روش��ی است که خیلی
از ابزارها مانند مس��واکهای برقی و حتی
برخ��ی از موبایلها ،باطریه��ای خود را
ش��ارژ میکنند و اصل ش��ناخته شدهای
اس��ت ک��ه در صورت��ی که دو ش��یء در
فرکانس مش��ابهی رزونانس داشته باشند،
انرژی منتقل ش��ده ،خیلی بیشتر میشود.
وقتی که یک خوانن��ده اپرا با صدای خود
یک لیوان را به لرزش در میآورد از همین
اصل اس��تفاده میکند .بای��د ببینیم که آیا
میتوان به همی��ن ترتیب ،بازدهی میدان
مغناطیس��ی را در فواص��ل طوالنیتر باال
برد یا نه!؟
گرچ��ه تئ��وری کارب��ردی مرب��وط به
انتقال الکتریس��یته به صورت بدون سیم،
از مبانی نس��بت ًا پیچیدهای نش��ات گرفته
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است اما به منظور درک تکنولوژی به کار
گرفته شده در این زمینه ،آگاهی از برخی
مفاهیم بنیادی کافی اس��ت .برای نیل به
این مقصود ،در این مقاله نخس��ت برخی
از مفاهیم اساس��ی در زمینه الکتریسیته و
مغناطیس بیان میش��ود و در ادامه سعی
میشود از طریق بررسی مفهوم “ تشدید”،
تکنولوژی مربوط به انتقال الکتریسیته به
صورت بدون س��یم ،به ش��کل س��ادهای
توضیح داده شود.
نکته اینجاس��ت که اگ��ر فرکانس ،در
مدار فرس��تنده انرژی با گیرن��ده متفاوت
باش��د ،رزونان��س اتفاق نمیافت��د .نتیجه
این خواهد بود که انرژی ارس��الی از سوی
فرس��تنده ،هم فاز با انرژی که در گیرنده
وجود دارد نخواهد بود و در نتیجه آن ،این
دو همدیگر را خنث��ی میکنند .ولی گروه
به این نکته توجه داش��ت که اگر فرستنده
و گیرنده رزونانت باش��ند ،میدانها در دو
کویل با هم س��نکرون خواهند بود که به
این معنی اس��ت که تداخل آنها س��ازنده
اس��ت و مقدار انرژی منتقل شده افزایش
مییابد .در برخ��ی موارد ،افزایش بازدهی
در اث��ر رزونان��س میتواند بی��ش از صد
ه��زار بار بی��ش از حالت ب��دون رزونانس
باش��د .با چنین ارايههای نویدبخش��ی ،به
نظر محتم��ل میآید که انتقال نیرو بدون
س��یم ،در آینده نقش مهم��ی در منازل ما
بازی کند .اگر درآينده پايانههايي با فاصله
نزديك براي انتقال برق بي سيم ،در نقاط
گوناگ��ون و به تعداد كافي نصب ش��وند،
وس��ايل الكترونيكي ش��خصي از داشتن
بات��ري بينياز ش��ده و ب��ه راحتي و بدون
نياز به س��يم و هميشه و در همه مكانها
و موقعيته��ا به ني��روي الكتريكي الزم
دسترسي پيدا خواهند كرد.
الكتريسيته
به بیانی بسیار ساده ،الكتريسيته جريان
الكترونها در يك رس��انا يا بار الكتريكي

رس��اناي ديگر در نزديك��ي آن قرار گيرد،
در س��یمپیچ ثانویه به دلیل قرارگرفتن در
ميدان مغناطيس��ي متغير س��يمپيچ اوليه،
ي��ك جريان متناوب متناس��ب با نس��بت
تعداد دور س��يمپيچها ايجاد ميش��ود كه
اين موضوع ،مبناي كار ترانس��فورماتورها
و ژنراتورها اس��ت که در آنها سيمپيچها
ÂÅ
بسيار نزديک بههم چيده ميشوند .جريان
¯Z
الکتريکي ايجادشده در يکي از آنها باعث
ايجاد ميدان مغناطيسي نوساني ميشود و
در فضای عایقی همچون اتمسفر  -مانند سيمپيچ دوم ميتواند از آن انرژي دريافت
صاعق��ه و رعدوبرق  -و ب��ه طور كلي ،کن��د ،اما با افزايش مس��افت س��يمپيچها
راهي مناسب براي انتقال انرژي الكتريكي از ه��م ،اين س��يمپيچهاي غيرتش��ديدي
از يك مكان به مكان ديگر است.
اثرگذاري خود را از دست ميدهند.
مغناطيس
نيروي مغناطيسي ،يك نيروي بنيادي
در طبيعت اس��ت كه باعث ميشود اشياي
به خصوصي يكديگر را دفع يا جذب كنند.
در واقع ،اشياي داراي خاصيت مغناطيسي
از طریق ميدانهاي مغناطيسي به یکدیگر
Y
ني��رو وارد ميكنن��د .زمین نی��ز خود یک
»¬
آهنربای ارزشمند است.
ܾ  ֜ ݂ ൌݒ ן ݂
جـفـت ش�ـدن انـرژي(Energy
ܾ  െݔ݇Ȉԋ ൌ െ
)Coupling
֜ ݒ ן
ܾ
هنگاميܾ  ൌݔ݂݀ 2
توان،
يا
انرژي
ش��دن
جفت
֜ 2  ൬ ൰
صورت ميگيرد كه يك منبع انرژي ݉
بتواند ܾ  െݐ݀
ݔ݇ൌ െ
ان��رژي خود را به يك ش��يء ديگر منتقل ܾ
ݔ݀2
൬ ൰
2
كند .يك مثال س��اده از اين پديده ،جفت ݉
ݐ݀{
ش��دن مكانيكي لوكوموتيو و قطار اس��ت
{
به طوري كه ان��رژي مكانيكي لوكوموتيو
ሺିȀ˻ሻ
توس��ط يك واس��طه به قطار منتقل شده
݁ܣ  ൌݔ
و آن را حرك��ت ميده��د .بهترين نمونه
الكتريكي اين پديده ،همان ترانسفورماتور ݇ሺିȀ˻ሻ
߱ൌ
݁ ൌ ඨሺ െ ሺܣ
ௗ
الكترومغناطيس
اس��ت با اين تفاوت كه در ترانسفورماتور݉،
اصل القاي الكترومغناطيس ،بيان كننده واسطه انتقالي وجود ندارد.
Y{ൌ ඨሺ ݇ െ ሺ
آن است كه يك ميدان الكتريكي متغير با تشدید()Resonance
݉
»
زمان ،توانايي ايجاد يك ميدان مغناطيسي
تش��دید ،يك ويژگي مهم در بسياري
0 ݁ ሺିȀ˻ܣ  ൌܣ
متغي��ر و يك ميدان مغناطيس��ي متغير با از سيستمهاي مكانيكي و الکتریکی است
زمان ،توانايي ايجاد يك ميدان الكتريكي كه به ط��ور خالصه ميتوان آن را به اين
¼Å
متغير را دارد.
صورت بيان كرد" :بيشترين مقدار انرژي 0 ݁ ሺିȀ˻ܣ ൌ
¿|
وقتي ب��ه يك سيس��تم نوس��انگر انتقال
ميياب��د كه نوس��انگر در فركانس طبيعي
خود نوسان كند".
a
براي مث��ال يك تاب را در نظر بگيريد.
]Â
کل انرژی موج��ود در تاب به عنوان يك
y
براي مثال اگر از يك حلقه يا س��يمپيچ نوس��انگر ،حاص��ل جمع انرژي جنبش��ي
]Ä
رسانا ،جريان متناوبی بگذرد در اطراف آن و پتانس��يل آن اس��ت و این نوس��انگر با
يك ميدان مغناطيسي قوي توليد ميشود .س��رعتی معين كه به طول تاب بس��تگي
حال در صورتی که يك حلقه يا س��يمپيچ دارد نوس��ان ميكند .حال اگر كودكيെكهݔ݇ ൌ െܨȈ
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بيش��ترين مقدار خود ميرسد .فرض كنيد

در تاب نشس��ته حركت پاها و دستانش را ميرا است.
به خوبي با نوس��ان تاب هماهنگ كند ،در
وزنه-
سیس��تم
اي��ن صورت تاب با فركانس تش��دید خود
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ادامه ،به بررس��ي دقيقتر پديده تش��دید،
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ب��ا توج��ه ب��ه معادل��ه ف��وق ،پاس��خ
حركت هارمونيك ساده را به عنوان
.
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فرکانس  ω0به دس��ت میآید .با توجه به
ش��کل زیر وقتی فاصل��ه  ωeاز  ω0زیاد
باشد ،تنها ارتعاش��ات کوچکی در سیستم
دیده میش��ود و همچنین ماکزیمم دامنه
ارتعاش��ات ب��ا افزای��ش ضری��ب میرایی،
کاهش مییابد.
تكنول�وژي انتق�ال الکتریس�یته به
صورت بدون سيم
براي انتقال انرژي الكتريكي به صورت
بدون سيم ،دو ايد ه مهم وجود دارد كه آنها
را مورد بررسي قرار ميدهیم:
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 )Iانتق��ال از طري��ق اش��ع ه لي��زر و
سلولهاي فتوولتائيك
در اين روش ،اش��عه ليزر از فرستنده به
س��لولهاي فتوولتائيك گيرن��ده ،برخورد
كرده و توليد الكتريس��يته ميكند و از اين
طري��ق انرژي بين منب��ع و مصرف كننده
انتقال ميياب��د .البته اين روش با معايب
زيادي همراه است:
الف -بازده پايين در فاصلههاي زياد
ب -دومين مش��كلي که بر سر راه اين
ن��وع از انتقال انرژي وجود دارد آن اس��ت
كه گيرنده اشعه ليزر ،حتم ًا بايد در راستاي
انتش��ار پرتوها ق��رار گي��رد و در غير اين
صورت ،ق��ادر به دريافت انرژي نيس��ت.
البته با قرار دادن المپهاي فلوئورس��نت
در دس��تگاه گيرنده ،ميتوان جهت تابش
اين پرتوها را شناسايی كرد.
ج -براي ش��ارژ هر مصرفكننده ،يك
پرتو جداگانه الزم است.
بنابراين انتقال از اين طريق بسيار گران
قيمت و كم بازده است.
 )IIايده دوم ،اس��تفاده از همان قاعد ه
س��اد ه القاي الكترومغناطيس است ،اما با
اين تفاوت كه فركانس نوسان ميدانهاي
مغناطيسي س��يم-پيچهاي اوليه و ثانويه،
كام� ً
لا رزونانت ب��وده و در نتيجه تداخل
اي��ن ميدانها س��ازنده اس��ت ک��ه باعث

انتق��ال حداكثر ميزان ان��رژي و باال رفتن
بازده میش��ود .از طرفي معايب ايده قبلي
را هم ندارد ،يعني اين ميدان ميتواند تمام
دستگاههاي گيرنده اطراف خود را پوشش
دهد و نيازي به راستا يا جهت خاصي هم
ندارد.
اين ايده براي اولين بار در س��ال 2007
آزمايش ش��د كه در آن انتقال  60وات در
فاصل��ه  2مت��ر با ب��ازده  50درصد تجربه
ش��د .پس از آن نظريهپردازان اين ايده ،با
تاسيس شركتي به نام  WiTricityبه
پيش��برد آن پرداختند و در آخرين آزمايش
در سال گذشته با ساخت دو كويل مربعي
به ابعاد  30سانتيمتر ،كه يكي در گيرنده
و ديگري در فرس��تنده ق��رار گرفته بود،
توانس��تند ي��ك تلويزي��ون  50واتي را در جمعبندی
تعداد معدودی از موسسات ،در حال تحقیق
فاصله  0/5متري ،روشن كنند.
و توس��عه فناوریه��ای انتق��ال ان��رژی برق
بهصورت بیس��یم هستند و در این راه ایدهها،
اصول مهارت��ی و راهکارهایی ت��ازه برای این
فناوری مطرح کرده و بهكار بردهاند که هر یک
موجب فراهم آوردن موقعیتها و فرصتهای
گوناگون عظیمی شدهاند .همه آنها بهگونهای با
مشکالت سر راه این فناوری دست و پنجه نرم
میكنند و یکییکی آنها را از سر راه برمیدارند.
برخی از این روشها صفحاتی نیرو رس��ان را
بهعنوان شارژر مورد استفاده قرار میدهند که
بای��د با مبدلهای مخصوص خ��ود در تماس
باشند و در واقع کامال بیسیم نیستند ،اما اینها
یک پیشنهاد اولیه برای آزمايش
 .1در آزماي��ش واي تراي س��يتي ،دو نیز هر یک مراتبی از راحتی و آسایش را برای
س��يمپيچ مس��ي رو به روي هم از سقف کاربران فراهم میآورد که در جای خود دارای
آويزان و دو ش��اخه س��يمپيچ فرستنده به ارزش و اهمیت است.
پیش��رفت و تحول همه این فناوریها ،در
پريز برق و دو ش��اخه س��يمپيچ گیرنده به
نهایت به بینیازی از اتصال دستگاههای مختلف
المپ  60واتي متصل شدند.
 .2ب��ا جري��ان متناوب به ج��اي جریان به پریزهای برق و امکان شارژ باتریهای آنها
ثابت ،درون س��يم پيچ فرستنده ،يك ميدان بهصورت بیس��یم ختم ش��ده که حاصل آن
مغناطيسي متغیر و غيرتشعشعي ايجاد شد .آسایش هر چه بیشتر مصرفکنندگان خواهد
 .3با اس��تفاده از اين ميدان مغناطيسي بود .هم اكنون حتي داشتن يك اتصال بيسيم
غيرتشعش��عي ،بيش��تر ني��روي برقي كه از اينترنت هم برايمان بس��يار جالب اس��ت و
س��يمپيچ دريافت كنن��ده نميتواند جذب ميتوانيم اطالعات را بهصورت بيسيم دريافت
كند (به جاي اين كه از طريق تشعش��ع در كنيم .با به كارگيري اين سيستم ميتوان برق
محيط اطراف ،پخش ش��ده و هدر رود) در مورد نياز انواع وس��ايل برقي از جمله رايانهها،
مجاورت سيمپيچ فرستنده باقي مانده و با تلويزيونه��ا و س��اير سيس��تمهاي صوتي و
ميزان كردن سيمپيچ مسي دوم (گیرنده) تصويري موجود در يك ساختمان را از طريق
در فركانس��ي مش��ابه ،ميدان مغناطيسي يك دس��تگاه شارژر مادر تامين كرد بدون اين
كه نياز به اتصال مستقيم آنها به سيستم برق
تشديد ميشود.
ً
 .4اي��ن ام��ر در اث��ر پدی��ده الق��ای ساختمان باش��د .مطمئنا داشتن سيستمهاي
الکترومغناطیس��ی ،موج��ب ايج��اد يك انتقال انرژي بيسيم ،بسيار شيرينتر و جذابتر
جريان الكتريس��يته جاري و روشن شدن از آن خواهد بود!
المپ متصل به مدارگیرنده ميشود.
 .5حت��ي با گذاش��تن مانع��ي در ميان
دو س��يمپيچ نيز المپ ،ب��رق كافي جهت
روشن شدن دريافت ميكند.
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مهندس محمد ميرانبيگي ،يكي از سه
دانش��جويي است كه امس��ال از دانشگاه
عل��م وصنع��ت ايران ب��ه عن��وان نمونه
كش��وري انتخاب و معرفي ش��ده اس��ت.
وي متولد سال  1362در تهران و ورودي
سال  1381در رش��ته مهندسي مهندسي
پزش��كي  -بیوالکتریک دانش��گاه صنعتي
اميركبي��ر اس��ت .در س��ال  1386با تغيير
گرايش به دوره كارشناسيارشد مهندسي
برق /كنترل دانش��گاه علم وصنعت ايران
راه يافت و در س��ال  1389اين دوره را با
معدل ممتاز به اتمام رساند .عنوان پاياننامه
دوره كارشناسي وي «روش غير تهاجمي
برداشت دما از روي تصاوير سونوگرافي»
و عن��وان پاياننام��ه كارشناسيارش��دش
«طراح��ي كنترلكنن��ده پيشبيني براي
سيس��تمهاي مديريت زنجيره تامين» به
راهنمايي دكتر علي اكبر جاللي و مشاوره
دكتر محمدرضاجاهدمطلق بوده است.
مهن��دس ميرانبيگ��ي كه ه��م اكنون

دانش��جوي دوره دكتري مهندسي
ب��رق /كنت��رل دانش��گاه ته��ران
(ورودي  )1389اس��ت در دوره
كارشناس��ي 4 ،مقال��ه و در دوره
كارشناسيارش��د 18 ،مقاله علمي
به مجالت علمي -پژوهش��ي و
كنفرانسه��اي معتبر ارايه كرده
اس��ت .زمينهه��اي تخصص��ي
مق��االت او ش��امل كنت��رل،
سيس��تمهاي تهوي��ه مطبوع،
مهندس��ي ارزش ،تعمي��ر و
نگهداري و سيس��تمهاي اقتصادي است.
وي همچنين ي��ك عنوان كتاب با عنوان
«كنترلكننده سيستمهاي زنجيره تامين»
در دست تاليف دارد.
مهن��دس ميرانبيگي ،دانش��گاه علم و
صنعت ايران را واجد بس��ترهاي مناس��ب
انجام امور پژوهشي ميداند و معتقد است
پژوهش��كدههاي موجود در اين دانشگاه،
زمينهه��اي خوبي ب��راي پرداختن به كار
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پژوهشي ايجاد كرده است.
وي توکل به خدا ،یاری و همراهی پدر
و مادر و راهنماییهای ارزنده و دلس��وزانه
دکت��ر جالل��ی را دالي��ل موفقي��ت خود
برميشمارد.اين دانشجوي نمونه كشوري،
ادامه كار پژوهش��ي و فعالي��ت به عنوان
مدرس دانش��گاه را ،ه��دف و برنامه آينده
خود ميداند.

تازههای انتشارات دانشگاه

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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کتاب ارايه ش��ده ،عرضه نکردهان��د .اطالعات جامع در خصوص
لزوم ارزيابي کتاب ،طراحی سرفصل دروس ،انتخاب و ارزیابی در
این کتاب ارايه شده است.
به نظ��ر مؤلف ،کتابهاي قبلي بیش از اندازه فنی و مش��کل
بودهاند یا به صورت وظایف و س��واالتی آورده ش��ده بودند که در
یک ترم مورد اس��تفاده قرار گیرند .در این کتاب همه این مطالب
در یک مجموعه گرد آمدهاند .موضوع مهم و کلیدی این است که
این کتاب میتواند برای دبیران و دانشآموزان در وزارت آموزش
و پرورش مفید واقع ش��ود ،به خصوص به خاطر بخش کاربردی
ارزیابی کتابها در مدارس راهنمایی و دبیرستان.
این کتاب از ش��ش فصل تش��کیل شده اس��ت :فصل اول در
خصوص ل��زوم ارزيابي کتابه��ا در مدارس و نظ��رات مختلف
صاحبنظران در این خصوص س��خن میگوید .فصل دوم شامل
طراحی سرفصل دروس ،تعریف و انواع آن و عواملی که باید مد
نظر قرار گیرند ،است.
طراحی سرفصل دروس ،از بسیاری جهات حاصل کار و تالش
محققان در زمینه آموزش زبان انگلیس��ی میباشد .فصل سوم به
انتخاب نکات گرامری ،تلفظ و لغات ،به ترتیب توالی آنها و دیگر
نام کتاب :طراحی سرفصل دروس و ارزیابی کتاب
نکات مهم میپردازد.
مولف :دکتر حسین ساالریان
فصل چهارم ش��امل استفاده از اینترنت به عنوان اساسی برای
چاپ اول1389 :
فعالیته��ای همراه با کتاب و یا حتی به عنوان کتاب میباش��د.
شمارگان1000 :
فص��ل پنج��م عواملی را ک��ه در ارزیابی کتاب م��ورد توجه قرار
قیمت 27000 :ریال
میگیرن��د و اطالعات قبل��ی الزم در خصوص مخاطب ،آموزش
موضوع :کتاب های درسی – ارزشیابی
دهنده ،سرفصل دروس و موسسه را در بر میگیرد .فصل ششم،
طراحی
و
ارزیابی
خصوص
با وجود اینکه کتابهای زیادی در
کتابهای دوره راهنمایی و دبیرس��تان را با تمرینات کاربردی در
سرفصل دروس وجود دارد ،اما هیچ کدام اطالعاتی را كه در این قالب چند کار ،مورد ارزیابی قرار میدهد.
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نام کتاب :خواندن ماهرانه
مولف :دکتر حسین ساالریان
چاپ اول1389 :
شمارگان1000 :جلد
قیمت 33000 :ریال
موضوع :زبان انگلیسی – کتابهای درسی برای خارجیان ،خواندن –
استنباط
هدف ازخواندن ،خواندن برای معنی کردن یا بازسازی ،منظور نویسنده
است .دانشجویان بایستی بیاموزند که با خواندن به شیوهای خالق تعامل
کنند تا بتوانند معنا را مشخص کنند .بايد توجه شود که روند ارتباطی در
تمام مهارتهای زبانی ،روندی تبدیلی است .به منظور دستیابی به هدف
خواندن ،این کتاب میتواند تا حد زیادی مفید واقع شود.
این کتاب از چهارده بخش تشکیل شده است که هریک از آنها درباره
دس��تورات مفصلی در خصوص مهارتهای خواندن میباش��د كه برای
درک مفهوم متون و پاس��خدهی آسان به سواالت درک مطلب ،مفهوم
متون و پاسخدهی آسان به سواالت درک مطلب ،ضروری میباشد .نکات
کلیدی دیگری نیز دارای اهمیت هس��تند مانند :مت��ون جالب و به روز،
مهارتهای ساخت کلمات و اشکال کلمات ،کلمات مشابه و یا چند پهلو،
آزمونهای درک مطلب (ب��ه روش پرکردن جای خالی) با متون جالب،
تمرینات و تحلیلهای گرامری و زنگ تفریحهای آموزشی .این کتاب ب ه
خصوص برای افزایش دانش لغات مفید است.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

نام کتاب :اصول و کاربرد میکروسکوپهای الکترونی و روشهای نوین
آنالیزابزارشناساییدنیاینانو
مولفان :دکتر پیروز مرعشی ،دکتر سعید کاویانی ،دکتر حسین سرپولکی
و دکتر علیرضا ذوالفقاری
چاپ دوم( 1389 :ویرایش دوم با اضافات و تصحیحات)
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 70000 :ریال
امروزه بررس��ی ویژگیه��ا و خواص مواد ،بدون مطالعه ریزس��اختار
امکانپذیر نیست .بررسی آرایش اتمی به همراه آنالیز موضعی ،اطالعات

ارزش��مندی برای درک کامل خ��واص و رفتار م��واد و طراحی مواد نو
و پیشبینی خواص مورد نیاز ،فراهم نموده اس��ت .توس��عه دنیای نانو،
مرهون پیش��رفت و تکامل ابزار شناسایی ریزساختار و خواص موضعی
مواد است .محققان ،با استفاده از تکنیکهای جدید ،بر اساس استفاده از
پروبهای الکترونی ،یونی مکانیکی ،الکتریکی ،مغناطیسی و فوتونی ،بر
محدودیتهای نور مريی به عنوان یک پروب شناسایی ،فايق آمدهاند به
گونهای که بزرگنماییهای باالتر از یک میلیون برابر و در مقیاس س��ه
بعدی تا حد تفکیک اتمی ،امکانپذیر شده است.
اس��تفاده از الکترون براي تهیه تصاویر با بزرگنماییهای باالتر از حد
قدرت میکروسکوپ نوری ،از اواخر دهه  1920میالدی مطرح شد و امروزه
تا حد تهیه تصویر از اتمهای جداگانه ،پیشرفت كرده است .عالوه براین،
امکان به دس��ت آوردن اطالعات ساختاری و ارتباط دادن آن به تصاویر
الکترونی به دس��ت آمده ،ویژگی منحصر به فرد این روش میباشد که
امکان مطالعه نواقص بلوری و روابط اجزاي مختلف بلوری نمونه را فراهم
میآورد .قابلیت مشاهده سطوح ناصاف نیز کاربرد این میکروسکوپها را
گسترش داده است .همچنین ،ابداع روشهای متفاوت ،به دست آوردن
اطالعات شیمیایی را از طریق اندازهگیری و تفسیرسیگنالهای ناشی از
بر هم کنشهای بین پرتوي الکترونی و اجزای اتمهای نمونه ،امکانپذیر
كرده است .عالوه بر میکروسکوپهای الکترونی ،برخی روشهای دیگر
نیز برای مشاهده ریزساختار ،ابداع شدهاند .در این کتاب ،سعی شده تا با
بهرهگیری از مطالعات و تجریبات نویسندگان در زمینه میکروسکوپهای
الکترون��ی و تکنیکهای آنالیزی تکمیلی ،اصول کار این دس��تگاهها و
بعضی از کاربردهای آنها به صورت روشن توضیح داده شود تا عالوه بر
عزیزانی که با مطالعه این کتاب وارد این حوزه میشوند ،برای استادان و
محققان نیز مفید باشد .همچنین تکنیکهای مطرح شده در این کتاب،
در طیف گس��تردهای از حوزههای مختلف پژوهشی از جمله :متالورژی،
سرامیک ،شیمی ،فیزیک ،پلیمر ،پزشکی و داروسازی ،کاربرد دارند.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نامدانشجو:حميدرضاكبروي
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق
دكترعباسعرفانياناميدوار
استادراهنما:
ّ
عنوان رساله :ايستادن بدون اتكاء در افراد دچار ضايعه نخاعي
ب هوسيلهتحريكالكتريكيعملكردي
تاريخ دفاع89/10/1 :

نام دانشجو :مسيح اهلل معصومي
رشتهتحصيلي:معماري
استاد راهنما :دكتر پروين السادات قائم مقامي
عنوان رس�اله :بررسي تحليلي معابر پياده شهري از طريق
نگرشسنجي شهروندان (مطالعه موردي شهر سبزوار -خيابان
بيهق)
تاريخ دفاع89/10/15 :

نامدانشجو:شمسا...سالميان
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق
استادراهنما:دكترشهراممحمدنژاد
عنوان رس�اله :طراحی و مدلسازی تکرارکننده کوانتومی در
مخابرات کوانتومی راه دور
تاريخ دفاع89/10/8 :

نامدانشجو:امينلشكرآرا
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق-قدرت
استادراهنما:مهندساحدكاظمي
عنوان رساله :مدلسازي ديناميكي UPFCتركيب شده با جا
به جاگر فازي و كنترل كننده هيبريد توان
تاريخ دفاع89/10/15 :

ثقفي|¬» _- YYWÄ Ë® »|µ ^°Ä »ÀÂÊ ]YÉ aÌ]ÌÀÊ
فاطمه» Y
¬ZÁ»d
نام´¿ÁY
YËÊ ]Z Yf¨Z{Ã Y Ë® ]Z¿® {Y{Ã ³f{Ã ¯Ä
دانشجو:

دانشجو:مزدكنيكبخت
نام»Âi y
سيس��تم ,وZ ¿Ì eÀ Å¼ÄmZ¿^Ä
مديريت¿ eY¯ºصنايع^Ê, e
مهندس��يz¸z
تحصيلي¶ Á {:
رش�ته| Ë{Y
¿/Ä Á a/ZY»f ]Z³/~YÉ ¿Ì/ e /|Y{ /Ì°¶Å/Z
رشتهتحصيلي:مهندسيعمران-سازه
بهرهوري
استاد´¿ÁY
YËÊ e°Ì¶ |Ã Yd.
راهنما :دكتر علي كاوه
استادراهنما:دكترعليرضاعلياحمدي
عنوان رس�اله :تحليل تقارن و نظم در س��ازهها با استفاده از
عنوانرساله:شناختعواملكليديموفقيتدولتالكترونيكي
گروپ ،نظريه گراف و جبر خطي
تئوري
شناسي
مبتني بر
دنيا ÁYÃÅZÉ ¯¸Ì|É: ÁY¿´YËÊ, ¿^d »¬ZÁ»d
تجاربeÀZ
استفاده§از Á]Ê,
[وZ M
ÃYÉآينده¨u
{ËÀZ»Ì°Ê, y/ZÅ/ZÉ /Ì¸fÊ, Á Y¿É,
تاريخ دفاع89/10/21 :
تاريخ دفاع89/10/11 :
نام دانشجو :حسن شرفي
رشته تحصيلي :مهندسي عمران -مكانيك خاك و پي
استادراهنما:دکترمحمدحسنبازيار
عنوان رساله :ارزيابي پتانسيل روانگرايي و پيشبيني ميزان
يدار با استفاده از معيار انرژي
فشار آب حفرهاي در خاکهاي ال 
تاريخ دفاع89/10/13 :

aZËZ½¿Z»Ä ]YÉ {ËZ§d {mÄ {¯fÉ

YfÂY¿Ä eÂyZ·Ê, ^°Ä ^Ê

نامدانشجو:سيدمحمدموسوي
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق-قدرت
استادراهنما:دكترمحسنكالنتر
عنوانرساله:تامينبارمجزاازشبكهبهوسيلهسيستمتركيبي
بادي-ميكروتوربينبااستفادهازكنترلكنندهنظارتي
تاريخ دفاع89/11/4 :

نام دانشجو :اميد رهايي
رشتهتحصيلي:معماري
استاد راهنما :دكتر پروين السادات سجادي قائم مقامي
عنوان رساله :معيارهاي مطلوب براي طراحي ساختمانهاي
صنعتي با هدف ارتقاي تهويه صنعتي عمومي (نمونه موردي:
ساختمانتعميرگاهمركزيپااليشگاهتهران)
تاريخ دفاع89/11/4 :
نام دانشجو :سوران شنگه پور
رشتهتحصيلي:معماریوشهرسازی
اس�تادان راهنما :دكتر هاش��م هاش��م ن��ژاد ،دکتر منصور
سپهریمقدم
عنوان رس�اله :ارايه یک الگوی طراحی معماری مجازی به
منظور افزایش مشارکت اجتماعی در شهر تهران
تاريخ دفاع89/11/19 :

نام دانشجو :جعفر زارعي
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق-كنترل
استاد راهنما :دكتر جواد پشتان
عنوان رساله :تشخيص عيب بر مبناي رويتگر مقاوم در يك
فرآيندغيرخطي
تاريخ دفاع89/11/25 :
نامدانشجو:محمدرضاذوقي
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق-مخابرات
استادراهنما:دكترحسينكهايي
عنوان رساله :مديريت انتخاب حسگرها جهت افزايش كارايي
شبكههاي حسگر بيسيم در كاربرد رهگيري هدف
تاريخ دفاع89/11/25 :
نام دانشجو :جواد كاتبي
رشتهتحصيلي:مهندسيعمران-زلزله
استادراهنما:دكترفريدوناميني
عنوان رساله :بررسي كاربرد تئوري پسخوراند كمي در كنترل
سازههاي با چند درجه آزادي
تاريخ دفاع89/11/25 :

نام دانشجو :وحيد ابوئي مهريزي
رشته تحصيلي :مهندسي مواد -شناس��ايي و انتخاب مواد
فلزي
استادان راهنما :دكتر سعيد قدرتنما شبستري -دكتر حسن
ثقفيان
عنوان رس�اله :تاثير تركيبات بين فلزي حاوي آهن بر رفتار
سايشيآلياژآلومينيومسيليسيميوتكتيك
تاريخ دفاع89/12/8 :
نام دانشجو :رضا شريفي
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق-قدرت
استادراهنما:دكترحسينحيدري
عنوان رس�اله :الگوريتم طراحي محدود سازههاي ابررساني
جريانخطاباتصميمگيريچندمعياره
تاريخ دفاع89/12/8 :
نامدانشجو:اميرافشينفتاحي
رشته تحصيلي :مهندسي صنايع – مهندسي سيستمهاي
اقتصادياجتماعي
استادراهنما:دكترمسعودباباخاني
عنوان رس�اله :ارايه مدلي براي پايش رخدادهاي كمياب در
بهداش��ت و درمان با اس��تفاده از رويكرد تورم تعداد صفرها در
توزيعهايگسسته
تاريخ دفاع89/12/9 :
نامدانشجو:عليرضارهبري
رشتهتحصيلي:مهندسيمكانيك–طراحيكاربردي
استادراهنما:دكترمهديبيدآبادي
عنوان رساله :حل تحليلي احتراق ذرات ارگانيك ريز جامد
تاريخ دفاع89/12/10 :
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نامدانشجو:محمدخدابخشي
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق-مخابرات-ميدان
استاد راهنما :دكتر احمد چلداوي
عنوانرساله:شبيهسازيوتحليلاثراتامواجالكترومغناطيس
سيستم مخابرات سلولي روي بدن انسان
تاريخ دفاع89/11/20 :

نامدانشجو:مانداناعادلي
رشته تحصيلي :مهندسي مواد -شناس��ايي و انتخاب مواد
فلزي
استادان راهنما :دكتر محمدرضا ابوطالبي -دكتر سيدحسين
سيدين
عنوانرساله:مطالعاتتجربيوشبيهسازيتاثيرفعالسازيبر
فرآيندسنتزاحتراقيتركيباتبينفلزي
تاريخ دفاع89/12/1 :
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

نامدانشجو:علیمحمدرنجبرکرمانی
رشتهتحصيلي:معماريوشهرسازي
اس�تادان راهنم�ا :مهن��دس عبدالحميد نق��رهکار و دکتر
غالمحسينمعماريان
عنوان رس�اله :روش س��امانهای در طراحی معماری در پرتو
بينشاسالمی
تاريخ دفاع89/11/19 :

نامدانشجو:مهردادخاندائي
رشتهتحصيلي:مهندسيمكانيك-طراحيكاربردي
استادراهنما:دكترمحمدصديقي
عنوان رساله :شبيهسازي و تست تجربي فرآيند شكلدهي
الكترومغناطيسي
تاريخ دفاع89/11/30 :

نامدانشجو:مهديشريفي
رشتهتحصيلي:مهندسيعمران-سازه
استادان راهنما :دكتر پرويز قدوسي -دكتر رسول احمدي
عنوان رساله :بررسی خواص رئولوژی بتنهای خودتراکم و
رفتار آن در اعضاي خمشی تحت اثر بارهای رفت و برگشت
تاريخ دفاع89/12/10 :
نام دانشجو :علي اميري
رش�ته تحصيلي :مهندس��ي كامپيوتر -هوش مصنوعي و
رباتيك
استادراهنما:دكترفتحي
عنوان رس�اله :آناليز ماتريسهاي مستطيلي و كاربرد آن در
بازيابيوخالصهسازيويدئويي
تاريخ دفاع89/12/11 :

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

نامدانشجو:مصطفيسرلك
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق-قدرت
استادراهنما:دكترسيدمحمدشهرتاش
عنوان رساله :تشخيص نوع و محل خطاي امپدانس باال با
ايجاد امضاء براي تشخيص الگو
تاريخ دفاع89/12/11 :
نامدانشجو:محمدحسينكاظمينژاد
رشتهتحصيلي:مهندسیعمرانگرايشمهندسيآب
استادانراهنما:دكترعباسيگانهبختياريودكتراميراعتماد
شهيدي
عنوان رساله :شبيهس��ازي عددي پديدة آبشستگي مجاور
خطوط لوله به روش دو فازة اويلر-اويلر
تاريخ دفاع89/12/11 :

46
شماره - 73زمستان89

آلياژهايآلومينيوم

نامدانشجو:امينجعفريرامياني
رش�ته تحصيلي :مهندسي مواد – شناسايي و انتخاب مواد
فلزي
استادان راهنما :دكتر محمدرضا ابوطالبي – دكتر سيد حسين
سيدين
عنوان رساله :مدلسازي توسعه ساختار انجمادي و جدايش
ماكروسكپي در فرآيند ريختهگري مداوم تبريد مستقيم ()DC
تاريخ دفاع89/12/14 :

نامدانشجو:اميرحسينميثمي
رش�ته تحصيلي :مهندسي مواد – شناسايي و انتخاب مواد
فلزي
استاد راهنما :دكتر رضا قاس مزاده
عنوان رساله :بهينهسازي عمليات ترمو مكانيكي و حرارتي
كوئيچ مستقيم تمپر فوالد 4140با استفاده از شبيهسازي رياضي
وفيزيكي
تاريخ دفاع89/12/15 :

نام دانشجو :فرهاد فاني صابري
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق-كنترل
استادراهنما:دكترحسينبلندي
عنوان رس�اله :طراحي و مدلسازي سيستم تعيين و كنترل
وضعيت س��ه محوره براي يك ماهواره تصويربرداري با تلفيق
روشهاي طولي و عرضي
تاريخ دفاع89/12/15 :
نام دانشجو :امين تقوي
رشتهتحصيلي:فيزيك-حالتجامد
استادراهنما:دكترمهدياسماعي لزاده
عنوان رساله :برهم كنش الكترون -ليزر در حضور ميدانهاي
مختلفمغناطيسيياالكترومغناطيسيويگلر،مغناطيسيمحوري،
الكتريكي كانال يوني و بررسي آشوب در آنها
تاريخ دفاع89/12/15 :
نام دانشجو :مهدي مراديان
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق
استادراهنما:دکترمحمدخلجاميرحسيني
عنوانرساله:بهبودمشخصاتتشعشعيآنتنشکافيطولي
تاريخ دفاع89/12/16 :

نامدانشجو:يعقوببهجت
رشتهتحصيلي:مهندسيشيمي
عنوان رساله :مدلسازی  CFDراکتور سه فازی (گاز-مايع-
جامد) فرايند FCC
استادراهنما:دکترشاهرخشاهحسينی
تاريخ دفاع89/12/22 :
نامدانشجو:حبيبقربانينژادفومني
رشتهتحصيلي:مهندسیبرقگرايشمخابرات-ميدان
استادراهنما:دكترمحمدخلجاميرحسيني
عنوان رس�اله :تحليل و طراحي بهينه فيلترهاي موجبري
ديالكتريك با در نظر گرفتن كوپالژ
و فضايي فش��رده داراي 
متقابل
تاريخ دفاع89/12/23 :
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