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جهاد علمي ،مولفه كليدي تحقق
جهاد اقتصادي
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مقام معظم رهبري از اواس��ط دهه  70بدين س��و با انتخاب نام خاصي براي سال جديد ،جهتگيري
كلي كشور و سمت و سوي حركت دستگاههاي دولتي و اجرايي را مشخص ميكنند و براي سال 1390
نيز عنوان «جهاد اقتصادي» را تعيين فرمودهاند.
معظمل��ه در جري��ان ديدار با دهها هزار نفر از زوار حرم رضوي در اولين روز س��ال  ،1390به الزامات
اساس��ي جهاد اقتصادي اعم از تقويت روحيه جهادي ،اس��تحكام معنويت و تدين در جامعه به ويژه در
ميان جوانان ،پرهيز از مس��ايل حاش��يهاي و حاشيهسازي در كش��ور و حفظ اتحاد و انسجام ملي اشاره
فرموده و در مورد لزوم غافل نش��دن از عرصههاي غير اقتصادي در س��ال  1390به ويژه عرصه علم و
فناوري به طور جدي تذكر دادند.
رهبر فرزانه انقالب در جريان همين س��خنراني ،تحقق رشد اقتصادي پيشبيني شده در برنامه پنجم
توسعه را شاخص اصلي حركت اقتصادي كشور دانسته و پيش شرطهاي رسيدن به اين هدف را كاهش
نرخ بيكاري و افزايش اشتغال ،افزايش سرمايهگذاري بخش خصوصي و توانمند سازي آن ،آماده سازي
زير س��اختهاي حقوقي و قانوني ،حمايت از ش��كوفايي كار ،ايجاد زمينههاي الزم براي صرفهجويي در
مواد اساسي و جلب مشاركت مستقيم مردم در اقتصاد دانستند.
مرور اجمالي رئوس فرمايشات معظم له نشان ميدهد كه يكي از شروط اصلي تحقق جهاد اقتصادي
در كشور توجه به توانمنديها واستعدادهاي موجود در بخش منابع انساني و مديريت صحيح منابع است.
همين مس��اله جايگاه جامعه دانش��گاهي را به عنوان يك منبع نيروي انساني متخصص وكارآزموده در
جهت پيشبرد منويات معظمله در سال  1390بيش از پيش برجسته و پررنگ ميسازد.
دانشگاهها و مراكز علمي كشور با انجام پژوهشهاي پايهاي در حوزههاي مختلف و توليد علم ،نقش
اساس��ي در جهت توليد ثروت در جامعه ايفا كرده و با اين كار به ايجاد اش��تغال ،افزايش سرمايهگذاري،
كاهش تورم ،هدايت صحيح بخش خصوصي ،صنعتگران ،كشاورزان و ....كمك شاياني خواهند كرد.
جامعه دانشگاهي بايد با درك علت انتخاب كليد واژه جهاد از سوي رهبر معظم انقالب ،تالش در اين
زمينه را مقدس تلقي كرده و درون مايه فعاليتهاي خود را معنوي و جهادي تلقي كند.
اميد است اساتيد ،محققان و دانشجويان ضمن شناسايي توانمنديها و نيازهاي اصلي اقتصادي جامعه،
برنامهريزي مناس��ب را در جهت انجام تحقيقات و فعاليتهاي عملي الزم به منظور رفع مش��كالت و
بهرهمندي از امكانات موجود انجام داده و با همكاري بيش��تر دولت و بخش صنعت ،قادر به ارايه بهتر
تخص��ص و توليدات علمي خود در جهت ش��كوفايي اقتصادي اي��ران عزيز و تحقق عيني مفهوم جهاد
اقتصادي باش��ند .به هر حال ش��كي وجود ندارد كه نخبگان دانشگاهي رسالت سنگيني را در اين زمينه
ب��ر عهده دارند و ميتوانند نقش موتور محرك جامعه را به عنوان پيش��روان عرصه جهاد اقتصادي ايفا
كنند.
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گفت و گو با دكتر بهبهاني؛ استاد نمونه كشوري در سال :1389

اش�اره :دكتر حميد بهبهاني ،اس�تاد دانش�كده مهندسي عمران مراسمي توسط رييس جمهور و وزير علوم مورد تقدير قرار گرفت.
دانش�گاه علم و صنعت ايران ،از س�وي وزارت علوم ،تحقيقات و به اين مناس�بت با اين استاد برجس�ته دانشگاهمان مصاحبهاي
فناوري به عنوان استاد نمونه كشور در سال  1389برگزيده و طي ترتيب داديم كه ضمن تشكر از ايشان ،تقديم ميشود.
آقاي دكتر بهبهاني ،ابتدا مختصري از سوابق
تحصيلي و آغاز فعاليتتان در دانشگاه علم
وصنعت ايران بفرماييد.

بنده متولد سال  1319در شهر شيراز هستم و
تا زمان ديپلم در همان شهر درس خواندم .بعد
از آن به مدت پنج س��ال افتخار معلمي داشتم
و بع��د به تهران آمدم و دركنكور سراس��ري با
رتبه  25در دانشگاه علم وصنعت ايران پذيرفته
شدم .با گذشت حدود  6ماه از تحصيلم به دليل
مسايل ش��خصي ناشي از مس��ايل اقتصادي،
مجبور به ترك تحصيل شدم و دوباره به شيراز
بازگشتم .در اين فاصله ،سخت تالش كردم و
دوباره در كنكور سراس��ري شركت كردم تا در

رشته مهندسي عمران دانشگاه علم و صنعت
ايران پذيرفته ش��دم .بنده ورودي س��ال 1344
و خروج��ي  1348دوره كارشناس��ي بودم و در
نيمس��ال اول تحصيل ،تمام نمراتم  20بود .به
علت احراز رتبه اول در دانش��كده و دانش��گاه،
ب��راي ادامه تحصيل در خارج از كش��ور ،واجد
ش��رايط دريافت بورس ش��دم و از سال 1350
تا  1356دوره كارشناسيارش��د و دكتري را در
دانشگاه فلوريداي امريكا طي كردم .در آنجا هم
دانشجوي ممتاز بودم به طوري كه غالب ًا در حل
مس��ايل به بنده احتياج پيدا ميكردند و احترام
خاصي هم برايم قايل بودند .در حين تحصيل در
امريكا ،مدتي در وزارت راه ايالت فلوريدا و زماني اش�اره كردي�د كه زماني كه ش�ما ب�ه ايران

هم در دانشگاه محل تحصيل خود ،مشغول كار
و تدريس بودم.
اوايل س��ال  1357و همزم��ان با تحوالت
پيش از انقالب ،به كشور بازگشتم و در دانشگاه
مش��غول تدريس و در همان هنگام به عنوان
مس��ئول گروه راه و ترابري انتخاب شدم .بنده
دو هفته پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران
به عنوان رييس دانش��كده مهندس��ي عمران
دانشگاه انتخاب شدم ك قريب به  20سال در
همين مسئوليت فعال بودم و خدا را شاكرم در
آن دوران توانستيم كارهاي بزرگي در دانشكده
انجام دهيم.
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بنده ناچيزي بودم كه خداي بزرگ
كارهايي را به من محول كرد
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لطفاً در مورد سوابق پژوهشي
و توليدات علمي خود توضيح
دهيد.
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بازگشتيد ،كشور آبستن حوادث انقالب بود.
دانش�گاه علم و صنعت هم از مراكز فعال در
اين تحوالت بود .از خاطرات بدو ورودتان به
كشور و دانشگاه برايمان بگوييد؟
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بنده در هم��ان س��الهاي  1355-56و در
امريكا با افكار و جايگاه واالي امام خميني (ره)
آش��نا شدم .زماني هم كه به ايران آمدم طبيعت ًا
حركتهاي انقالبي و مبارزات مردمي آغاز شده
بود كه در آن سهم داشتم و عضو فعال دانشگاه
بودم .در آن زمان در دانشگاه هم دانشجويان و
هم استادان انقالبي بودند و كمكم هستههايي را
در دانشگاه تشكيل داديم .غالب ًا در خانههاي هم
جمعميشديم و به نوارهاي سخنراني حضرت
امام (ره) گوش ف��را ميداديم تا اينكه به حول
و قوه الهي ،انقالب اس�لامي پيروز شد و اداره
دانش��گاه به دست دانشگاهيان رقم خورد .بنده
پايهگذار انجمن اسالمي دانشگاه علم و صنعت
ايران بودم و با تعدادي از اساتيد مسلمان ،انجمن
اسالمي را راه انداختيم و اداره دانشگاه را به عهده
گرفتيم .در همان جا اولين رييس دانشگاه علم
و صنعت ايران در دوران پس از پيروزي انقالب
(دكتر جليل شاهي) را انتخاب و به وزارت علوم
معرفي كرديم .دو هفته پس از پيروزي انقالب،
بين اساتيد ،انتخاباتي برگزار شد كه در آن بنده به
افتخاررياستدانشكدهمهندسيعمراندانشگاه
نايل شدم و به مدت حدود  20سال يعني تا سال
 1377در اين سمت خدمت كردم .البته همزمان
در دانشگاههاي مازندران و سيستان و بلوچستان
هم تدريس ميكردم.

بنده بيش از  16جلد كتاب
در زمينه راه و ترابري و حمل و
نقل،تاليف و ترجمه كردهام كه
مشهورترين آن كتاب «طرح
هندس��ي راه» اس��ت كه به
عنوان مرجع درس راهسازي
در تمام دانشگاههاي كشور
تدري��س ميش��ود و االن
به چ��اپ نوزدهم رس��يده
اس��ت .ح��دود  15ابداع و
اخت��راع دارم ك��ه از جمله
مهمترين آنها ميتوانم به
«حذف تقاطعها و چراغ با
استفاده از دور برگردان» و
«طراحي شهرهاي جديد
بدون اس��تفاده از چراغ و
تقاطع با حفظ تمام جهات
حركت» اشاره كنم.
تاكن��ون راهنمايي بيش از  60دانش��جوي
كارشناسيارش��د و بي��ش از  12دانش��جوي
دكتري را بر عهده داش��تهام .بيش از  50مقاله
علمي در مجالت خارجي و حدود  60مقاله در
مجالت داخلي دارم و نزديك به  50مقاله هم
در كنفرانسهاي داخل و خارج از كش��ور ارايه
كردهام .همچنين پروژههاي تحقيقاتي بسياري
از قبيل طرح جامع حمل و نقل هوايي فرودگاه
بندرعباس ،طرح جامع حمل و نقل شهر جديد
سهند براي اس��كان  500هزار نفر جمعيت در
شهر تبريز و طراحي و محاسبه فرودگاه شاهرود
را به انجام رساندهام .عالوه بر اينها در مجالت
متعددي به عنوان سردبير و عضو هيات تحريريه
فعاليت داش��تهام از قبيل فصلنامه پژوهشكده
حمل و نقل و مجالت جاده (وابس��ته به وزارت
راه و ترابري) ،اس��اس ،راه ابريشم ،راهو ترابري
و مجله بينالمللي مهندس��ي عمران دانشگاه
علم وصنع��ت ايران .همين ط��ور بايد بگويم
كه در زمان تعطيلي دانش��گاهها (سالهاي -61
 ،)1359برنامهريزي دروس عمران را عهدهدار
ب��ودم و در حال حاضر نيز در بازنگري دروس و
سرفصلهاي رشته راهو ترابري و حمل ونقل ،با
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مشاركت دارم.

در دانشگاه بودم و همان طور كه عرض كردم از
سال  1357تا  1377مسئوليت رياست دانشكده
مهندس��ي عمران را بر عهده داش��تم .پس از
كنارهگيري از اين مسئوليت ،در سال  1381در
شهرداري تهران ،به عنوان مدير عامل سازمان
حمل و نقل و ترافيك انتخاب ش��دم .س��پس
در س��ال  ،1382معاون حمل و نقل و ترافيك
شهرداري تهران شدم و سه سال در اين سمت
فعاليت كردم .بع��د از آن معاون برنامهريزي و
اقتص��اد حمل و نق��ل وزارت راه و ترابري و در
دولت نهم و دهم به عن��وان وزير راه و ترابري
درخدمت مردم عزيز كش��ورم ب��ودم .از ديگر
س��وابق اجرايي گذشته خود ميتوانم به مشاور
عالي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن (وابسته
به س��ازمان مسكن و شهرسازي) ،رييس ستاد
رفاهي وزارت فرهنگ و آموزش عالي (در سال
 1374به مدت دوس��ال) و رييس سازمان نظام
مهندسي ساختمان اس��تان تهران در دو دوره
اش��اره كنم و به عنوان دبير و رييس در بيش
از  20كنفرانس و سمينار حمل و نقل دركشور
فعاليتكردهام.
در چ�ه مجام�ع علمي و پژوهش�ي عضويت
داريد؟

بنده عضو انجمن مهندسين عمران ايران و
پايهگذار آن و عضو جامعه مهندسين حمل ونقل
ايران و پايهگذار آن هستم و در انجمن مهندسي
حمل و نقل امريكا ( ،)ITEانجمن مهندسين
حمل و نقل آس��يا و اقيانوسيه (،)REAAA
انجمن اسالمي فارغالتحصيالن امريكا و اروپا
و اقيانوسيه عضو هستم.
در چه سالي به رتبه استادي ارتقا يافتيد؟

سال .1380

ش�ما اس�تاد نمونه كش�ور در س�ال 1389
ش�ناخته ش�ديد .چ�ه موفقيته�اي علمي
ديگري در اين سالها كسب كردهايد؟

بن��ده در نوزدهمي��ن جش��نواره بينالمللي
خوارزمي ،رتبه س��وم پژوهشهاي توسعهاي را
براي ابداع روشي براي توسعه طرح ترافيك روان
و بدون تقاطع و در جشنواره خاتم سال ،1384
رتبه اول خدمتگزاري توس��عه علمي كشور را
احراز كردم و چندين مرتبه به عنوان استاد نمونه
و پيشكسوت نمونه در مراجع دانشگاهي انتخاب
شدم و در اين مدت حدود  30سال ،بيش از 100
لوح تقدير از وزارتخانهها ،سازمانها ،شركتها و
شما عالوه بر فعاليتهاي علمي -پژوهشي ،دانشگاه دريافت كردهام.

مس�ئوليتهاي اجراي�ي متع�ددي ه�م در
دانش�گاه و خارج از آن بر عهده داش�تهايد.
در اين مورد توضيح بفرماييد.

من در سال  1357مسئول گروه راه و ترابري

آق�اي دكتر بهبهاني ،اش�اره فرموديد كه در
مدت تصدي رياس�ت دانش�كده مهندسي
عمران ،ب�ه توفيقات زيادي ناي�ل آمديد .در
اين مورد برايمان بگوييد.

آرزوي��م اين بود كه به مرحل��هاي از زندگي
برس��م كه بتوانم به مردم خدمت كنم .همواره
يا درس ميخواندم يا دغدغه رفتن به دانشگاه
و ادامه تحصيل را داش��تهام و هنگامي كه يك
مقطع را به پايان ميرساندم آرام و قرار نداشتم
كه مرحلهاي ديگر از تحصيل را پيبگيرم.
امروز وقتي كارنامه خود را بررس��ي ميكنم
چيزي جز لط��ف اله��ي در آن نميبينم .بنده
ناچيزي بودم كه خداي بزرگ كارهايي به من
محول كرد و افتخار انجام آن را داشتهام.

از نظر خودتان بزرگترين دس�تاورد شما در
دوران تصدي وزارت راهو ترابري چيست؟

در دوران وزارت ،برنامهريزي جامع راهآهن و
آزاد راهه��اي اصلي را انجام دادم و جهش��ي در
احداث راه و راهآهن در وزارت راه به وجود آوردم.
همينطور ،منش��وري  28مادهاي را بر اساس
مهندسي ارزش و مهندسي معكوس ارايه دادم
كه امكان ساخت راه در راهآهن به صورت بهينه
(از دو جنبه اقتصادي و زمان ساخت) را به وجود
ميآورد.
سخن آخر...
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اميدوارم دانشگاه علم وصنعت ايران در آينده
نزديك ،جزو  50دانشگاه برتر دنيا باشد چرا كه
واقع ًا اين پتانس��يل و استعداد را در اين دانشگاه
و در وجود اس��اتيد و دانشجويان علم و صنعت
ميبينم و فقط يك مديريت منسجم ميخواهد
بزرگترين خواسته ش�ما در زندگي چه بوده كه آن را به اين رتبه ارتقا دهد.

دكتربهبهاني:
شاهبيت
كار من در مدت
بيستسالرياست
دانشكدهمهندسي
عمراندانشگاه
اين بود كه توانستم
در آن ،مقاطع
كارشناسيارشد و
دكتري را پايهگذاري
كنم

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

بل��ه  .از افتخ��ارات م��ن اي��ن ب��ود كه در
نطق اوليهام در مس��ئوليت دانشكده ،تشكيل
دورههاي كارشناسيارشد و دكتري را پيشنهاد
كردم و ش��اهبيت كار من در مدت بيست سال
رياست دانش��كده اين بود كه توانستم مقاطع
كارشناسيارشد و دكتري را در دانشكده عمران
پايهگ��ذاري كنم .نتيجه اين دو كار ،چند اتفاق
خجس��ته و مهم بود .اول ،تاسيس و راهاندازي
 3رشته كارشناسي 13 ،گرايش كارشناسيارشد
و  7گرايش دكتري و اولين دانش��كده در ايران
بوديم كه فوقليس��انس راه و ترابري و حمل و
نقل را ايجاد كرديم و اولين دانشكده در تاسيس
دوره دكتري راه و ترابري در كشور بوديم.
از ديگ��ر اتفاق��ات مه��م آن دوران ،انتخاب
دانشكده درسال 1371به عنوان برترين دانشكده
مهندسي عمران در بين تمام دانشگاههاي كشور
بود كه منجر به دريافت جايزه  200هزار دالري
از س��وي يونس��كو و وزارت علوم براي خريد
تجهيزات گرديد و رياست وقت دانشگاه نيز دو
برابر اين مبلغ را عالوه بر بودجه دانشكده براي
خري��د تجهيزات به ما اعطا كردند كه به خاطر
دارم با آن مبالغ ،تجهيزات به روز و پيشرفتهاي
خريداري كرديم كه هنوز هم پس از گذش��ت
دو دهه ،مناس��ب و در خور توجه هستند و خدا
را ش��اكرم كه در اين مدت ،كارهاي بزرگي در
دانشكده انجام شد و افتخارات بسياري كسب
كرديم.

است؟

سومين كنفرانس ملي كاربرد CFD
در صنايع شيميايي و نفت برگزار شد

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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رييس
صندوق
حمايتاز
پژوهشگرانو
فناورانكشور:
ي آن
در پ 
هستيمكه
شيوهاي
فراهمكنيمتا
امكانحضور
شركتهايدانش
ن در بورس
بنيا 
اوراق بهادار فراهم
شود و اين كمك
بزرگي در حمايت
ازتجاريسازي
است

س��ومين كنفرانس ملي كاربرد  CFDدر
صنايع ش��يميايي و نفت ،با همكاري انجمن
مهندسي شيمي ايران  28ارديبهشت ماه سال
 1390در مجتمع فرهنگ��ي امام خميني (ره)
دانشگاه برگزار شد.
توج��ه به ض��رورت بی��ش از پیش کاهش
هزینهها در تمامي فرایندهای صنعتی ،افزایش
کیفیت محص��والت و کاهش خطرات صنایع
برایسالمتیانسانومحیطزیستونهایت ًاحفظ
رقابتپذیری صنایع کشور ،استفاده از ابزارهای
شبیهسازی فرایندها را براي طراحی واحدهای
جدید و همچنین رف��ع گلوگاههای واحدهای
موجود امری اجتناب ناپذیر ساخته است .هدف
از برگزاري اين كنفرانس ،فراهم نمودن بستری
برای تبادل نظر بین کارشناس��ان ،محققان و
خبرگان علمی و صنعتی؛ عرضه دستاوردهای
نوین محققان و پژوهشگران به مجامع علمی
و صنعتی؛ شناس��ایی توانمندیهای CFDو
معرفی ابعاد وس��یع کارب��رد  CFDدر صنایع
نفت ،گاز و پتروش��یمی ،فرایندهای پلیمری،
غذای��ی ،دارویی و ...؛ شناس��ایی محدودیتها
در اعتبار و کاربرد کده��ای  CFDموجود و
ترسیم افق پژوهشهای مورد نیاز این موضوع
در کش��ور و معرفی نیازهای صنعت و مجامع
علمی برای تعریف در قالب پروژههای پژوهشی
ب��ود و در ط��ي برگ��زاري آن  113مقال��ه در
محورهاي شبيهسازي  CFDجريانهاي چند
فازي ،تكنولوژيهاي جداس��ازي ،شبيهسازي
 CFDماش��ينهاي دوار ،ان��رژي و محي��ط
زيست ،شبيهسازي CFDجريانهاي پيچيده،
تكنيكهاي مدلسازي  CFDو اعتبار سنجي
و شبيهسازي  CFDدستگاههاي تبادل كننده
حرارتي ارايه شد.
در مراسم افتتاحيه ،دكتر جبلعاملي (رييس
دانش��گاه) ،به مهمانان ش��ركتكننده در اين
همايش تخصصي خير مقدم گفت و در ادامه
افزود :مهمترين دغدغ ه دانش��گاههاي بزرگ
در دهه  70برقراري ارتباط با صنعت از طريق
برگزاري دورههاي كارآموزي دانشجويان و ورود
به صنعت براي رفع مشكالت ابتدايي آنها بود
و در ادامه گفت :در دهه  ،80ورود دانشگاهها به
صنعت از افق باالتري برخوردار بود و دانشگاهها

ب��ا انجام پروژههاي صنعتي ،گ��ره كور ارتباط
صنعت و دانشگاه را گش��ودند ولي اكنون هم
دانشگاهها به درستي مسايل زير بنايي صنعت را
شناختهاند و هم صنعت با قابليتهاي دانشگاهها
به ويژه دانشگاههاي بزرگ آشنا شده است.
دكتر جبلعاملي تاكيد كرد :امروز به نقطهاي
رسيدهايم كه دانشگاههاي بزرگ تمايل دارند در
حوزههاي راهبردي ،اصلي و اساسي صنعت وارد
شوند و زنجيره فناوري را حتي تا تجاريسازي
پيش ببرند .اكنون به نظر ميرسد مراكز تحقيق
و توسعه بايد رشد كنند و اين نقش تعيينكننده
با دولت است.
رييس دانشگاه ،ضمن اعالم آمادگي دانشگاه
براي سرمايهگذاري در حوزه توربوكمپرسورها
گفت :مدعي هستيم بهترينها را در سطح كشور
و حتي فراتر از آن ،در اين حوزه تخصصي داريم
و به دو ش��يوه آماده همكاري جدي با صنعت
گاز كشور هستيم .اول ،تاسيس مراكز تحقيقاتي
نوع سوم كه با سرمايهگذاري صنعت تاسيس
مي ش��ود و دوم ،تاسيس ش��ركتهاي دانش
بني��ان كه در اي��ن زمينه خاص ه��م آمادگي
همكاري داريم.
وي اف��زود :در حوزه  CFDهم با توجه به
بلوغي كه در دانشگاه ايجاد شده ،از تصميمگيران
مجموعه دولت انتظار داريم از اين فرصت بكر
اس��تفاده نمايند چرا كه زيرساختهاي بسيار
خوبي براي همكاري ايجاد شده است.
دكتر هاشمآبادي (دبير كنفرانس) نيز ضمن
عرضخيرمقدمبهمهمانانکنفرانس،درمراسم
افتتاحيه به برگزاري اولين كنفرانس  CFDدر
سال  1378در دانشگاه رازي كرمانشاه اشاره كرد
و گفت :در آن زمان دغدغ ه معرفي CFDبه
جامعه دانش��گاهي را داشتيم و اكنون در حالي
س��ومين كنفرانس  CFDرا برگزار ميكنيم
كه دغدغه ما اين اس��ت كه چگونه  CFDرا
در صنعت كش��ور قابل استفاده كنيم و اگر در
آن زمان حضور صنعتگران ،در كنفرانس بسيار
معدود بود اكنون به اس��تناد مقاالت ارايه شده،
مشاركت تقريبا برابر دانشگاهيان و صنعتگران
در اين كنفرانس تخصصي ،بس��يار اميدبخش
است.
وي تاكي��د ك��رد :جه��ت پيش��برد اهداف

دكتر جبلعاملي ـ رييس دانشگاه

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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کنفرانس ،امسال سعي شده است مثلث دولت-
صنعت -دانشگاه را در كنار هم داشته باشيم.
دكتر هاشمآبادي در بخش ديگر سخنان خود
تصريح كرد :دنيا براي توليد علم به دنبال مسير
كم هزينه اس��ت و امروز محققين و مهندسان
باي��د در صورتي كار تجرب��ي در پژوهش خود
انجام دهند كه شبيهسازي جوابگوي آنها نباشد.
قرن  21قرن علوم محاسباتي است و كشور ما
هم نبايد از اين چرخه دور بماند.
در ادامه مراسم ،مهندس الماسي (مدير عامل
شركت ملي انتقال گاز ايران) ،به تبيين برخي
مسايل در ش��بكه انتقال گاز كشور پرداخت و
افزود :شبيهسازي  ،CFDابزاري براي ارزيابي
ايدهها در گروههاي مهندسي است و استفاده از
ابزارهاي روز براي تشخيص ،عيبيابي و رفع
نواقص ،اهميت بسياري دارد.
مهندس الماسي از جمله موارد كاربرد CFD
در شركت ملي انتقال گاز ايران را تحليل افت
انواع جريانسنجهاي مورد استفاده در خطوط
انتقال و ايستگاه ،تعيين و جانمايي مناسب براي
احداث ايس��تگاه با توجه به شرايط جغرافيايي
منطقه ،تحليل ريس��ك ( )HSEدر ايستگاه
و خطوط اوليه و تحليل عملكردي انواع هيتر
مورد استفاده در ايستگاه و نيز ارايه راهكارهاي
عملياتي براي افزايش عملكردي آنها ذكر كرد و
تصريح نمود :اعتقاد داريم حل مسايل كشور بايد
در تعامل دو سويه ظرفيتهاي علمي و صنعت
صورت پذيرد و پژوهشها بايد كاربردي باشند.
آخرين س��خنران مراس��م افتتاحي��ه ،دكتر
پورابراهيم��ي (ريي��س صن��دوق حماي��ت از
پژوهش��گران و فناوران كشور) بود كه ضمن
معرفي اجمال��ي اين صندوق و برنامههاي آن،
ب��ه طرح موضوع رش��د اقتص��ادي و كاهش
هزينه پرداخت .وي با اش��اره به  6برابر شدن
س��هم پژوهش در پايان برنامه چهارم توسعه،
تصريح كرد :حلقه مفقوده چرخه توليد علم تا
توليد ثروت ،تجاريس��ازي است و ما در حوزه
تجاريسازي ،سرمايهگذاري جدي نكردهايم.
ش بنگاههاي
وي افزود :ام��روز بزرگترين چال 
اقتصادي ما ،بهاي تمام شده است و ميانگين
بهاي تمام ش��ده كاال و خدمات در ايران2/5 ،
برابر بيش از دنياست.
دكت��ر پورابراهيمي با اين تاكي��د كه امروز
در دانش��گاهها به درجهاي از رش��د رسيدهايم
كه ش��ركتهاي دانش بنيان ،اساس حركت
پژوهشي در دانشگاهها قرار گرفتهاند ،از تدوين
اساسنامه پذيرش صندوق شركتهاي دانش
بنيان در بورس اوراق بهادار خبر داد و گفت :در
ي آن هستيم كه شيوهاي فراهم كنيم تا امكان
پ

حضور اين شركتها در يك مكانيزم اقتصادي
فراهم ش��ود و اين كمك بزرگي در حمايت از
تجاريسازي است.
وي افزود :صندوق حمايت از پژوهش��گران
و فناوران كشور ،همچنين آمادگي دارد در سه
محور اجراي طرح پژوهش��ي ،ثب��ت اختراع و
كرسيهاي پژوهشي نيز به پژوهشگران كشور،
ارايه خدمت نمايد.
گفتني اس��ت در اين كنفرانس ،از بين 150
مقاله دريافتي 77 ،مقاله به شكل پوستر و 36
مقاله در قالب ش��فاهي ارايه شد .عالوه بر آن
دو ميزگرد تخصص��ی « CFDو صنعت» و
«آموزش  CFDدر كش��ور» با هدف معرفي
 CFDبه جامعه دانشگاهي و اطالعرساني به
صنعت به لحاظ كاربردهاي آن برگزار گرديد.
دكتر مسعود رحيمي (عضو هيات علمي دانشگاه
رازي كرمانشاه) و دكتر وحيد اصفهانيان (عضو
هيات علمي دانشگاه تهران) سخنرانان كليدي
اينكنفرانسبودندكهباموضوعات«كاربردهاي
 CFDدر طراحي تجهيزات صنايع شيميايي»
و « CFDو چالشهاي پيش روي در ايران»
سخنرانيكردند.
عالوهبرآنازآنجاكهيكيازاهدافكنفرانس،
معرفي توانمنديهاي شبيهسازيهاي مبتني بر
CFDبوده اس��ت ،براي دومین بار در كشور،
مسابقه بهترين پويانمايي ايجاد شده بر اساس
شبيهس��ازيهاي CFDبرگزار شد كه در آن
اثر رسيده از دانشگاه صنعت نفت توسط آقايان
بايزيد محمودی ،محمدرضا خس��روینيکو و
مس��عود بهرامی با عن��وان Modeling of
Turbulence Exchange between
Phases of Churn Flow in Bubble
 Columnاز بين آثار رسيده به دبیرخانه توسط
هيات داوران مسابقه برگزيده شد .در برنامههای
جانبی س��ومين كنفرانس ملي كاربرد CFD
در صنايع شيميايي و نفت ،دو كارگاه آموزشی
تحت عناوين« :شبیهسازی CFDجریانهای
چند فازی با اس��تفاده از ن��رم افزار »Fluent
و «مبان��ی  CFDو آش��نایی با شبیهس��ازی
فرآيندهای شيميايي و نفت» از سوی آزمایشگاه
تحقيقاتیديناميکسياالتمحاسباتیدانشگاه
ارايه ش��د .عالقهمندان براي کسب اطالعات
بیش��تر ميتوانند با دبيرخانه کنفرانس (تلفن
مستقيم  ،77240376داخلی  )3044يا آدرس
پست الکترونيکی  cfd@iust.ac.irمکاتبه
نمايند.ي��ادآور ميش��ود دومين كنفرانس ملي
كاربرد  CFDدر صنايع شيميايي نيز دو سال
گذشته در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار
شده بود.

دكتر پورابراهيمي ـ رييس صندوق حمايت
از پژوهشگران و فناوران كشور

مهندس الماسي ـ مديرعامل شركت ملي
انتقال گاز ايران

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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اشاره :انجمن مفاخر معماري ايران ،اثر تاليفي مهندس عبدالحميد نقرهكار (عضو هيات علمي و رييس دانشكده
معماري و شهرسازي دانشگاه) تحت عنوان «درآمدي بر هويت اسالمي در معماري و شهرسازي» را به عنوان كتاب
برگزيده دوم از بين  120اثر تاليف و ترجمه در حوزه معماري و شهرسازي در سالهاي  88و  89و حايز دريافت
نشان قلم نقرهاي تشخيص داد و طي مراسمي كه اول ارديبهشت ماه  1390در محل خانه هنرمندان ايران برگزار
شد با اهداي لوح و تنديس ،از ايشان تقدير به عمل آورد.
مهن��دس نق��رهكار در مورد اي��ن كتاب
ميگويد :اين كتاب در واقع حاصل يك كار
پژوهش��ي چند سالهاست كه از سال 1382
و در شرايطي آغاز شد كه فرهنگ معماري
و شهرسازي ما پس از گذشت حدود بيست
سال از پيروزي انقالب اسالمي و مجاهدات
كم نظير در همه حوزهها ،هنوز نتوانسته بود
اصالته��ا و ارزشهاي خ��ود را باز يابد .در
دانشكدههاي معماري ،بسياري از استادان،
متاس��فانه ب��ا ترجمه متون غرب��ي و تحت
تاثير رويكرد ماديگرايي در دوران مدرنيسم
و ش��كاكيت و نس��بيگرايي در دوران ف��را
نوگرايي ،به طور ناخودآگاه ،شكاكيت و نسبي
گرايي را در حوزه نظري (معرفتشناسي و
انسانشناس��ي و غيره) دنب��ال ميكردند و
در ح��وزه عم��ل ني��ز بيمعي��اري و پيروي
از س��بكهاي س��طحي ،مبت��ذل ،خودبنياد
و متظاهران��ه پيگي��ري ميش��د .درعرصه

برنامهري��زي و اجرايي هم هنوز كم و بيش،
تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص
بر مديريتها و نيازهاي فوري جامعه آن روز
چيره بود .در آن شرايط ،مقام معظم رهبري
طي نشستي از مس��ئوالن وزارت مسكن و
شهرسازي خواستند كه نسبت به شناخت و
احياي هويت اسالمي و ايراني در معماري و
شهرسازي ،همت و تالش جديتري داشته
باشند .پس از آن به دعوت معاون شهرسازي
و معماري وزارت مسكن ،نشستي با حضور
روساي دانشكدههاي معماري و شهرسازي
و ش��خصيتهاي علمي برگزار ش��د كه در
آن ض��رورت پژوهشهاي بني��ادي درباره
بحرانزداي��ي و احي��اي هوي��ت اس�لامي
ب��ه تايي��د همگان رس��يد .در آن نشس��ت،
پژوهش��گران حاضر در جلس��ه ،موضوعات
گوناگوني را براي پژوهش پيشنهاد و انجام
آن را تقب��ل كردند كه اينجانب هم پژوهش

هويت اس�لامي در معماري و شهرسازي را
بر عهده گرفتم.
ايش��ان در م��ورد ض��رورت انج��ام اين
پژوه��ش ميافزايد :بن��ده در عين قدرداني
از تالش استادان بزرگوار ،بيشتر نوشتههاي
موجود در حوزه فرهن��گ و هنر معماري را
پراكن��ده و متفرق يافته و از س��ويي اعتقاد
راس��خ به وج��ود مناب��ع عظي��م و غني در
فرهن��گ و هن��ر اس�لامي چ��ه در زمين��ه
حكمت نظ��ري و حكمت عمل��ي و چه در
زمينه مصاديق ارزشمند آن در تمدن دوران
اسالمي ايران داش��تم .از اين رو الزم ديدم
پژوهش��ي انجام دهم كه با توجه به مباحث
روز و گرايشه��اي زمانه ،ديدگاه اس�لام را
در اي��ن باره به ش��يوهاي تطبيقي و تحليلي
تبيي��ن نمايد آنگونه كه ام��روزه جويندگان
حقايق انس��اني و تشنهكامان عدالت هنري
ميطلبند.

كتابدرآمدي
برهويت
اسالمي در معماري
وشهرسازي،
كاملترينتاليف
در حوزه معماري و
شهرسازيازمنظر
اسالمي شمرده شده
و كتابي مرجع در
اينزمينهشناخته
ميشود
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

و حكم��ت عمل��ي)؛ فصل س��وم ،مباني و
معياريهاي زيبايي و ُحس��ن شناسي؛ فصل
چهارم ،مباني و معيارهاي هنر و هنرمندي؛
فصل پنجم ،هنر و معم��اري در آفرينش و
رواب��ط متقاب��ل طبيعت با فض��اي مصنوع؛
فصل ششم ،تعريف جامع و مانع از معماري
و تحلي��ل مهمترين اج��زا و عناصر كالبدي
معماري و فصل هفتم ،ارزيابي آثار معماري
ايران و جهان و تبيين مصاديق ش��اخص در
تمدن اسالمي و استنتاج اصول راهبردي و
كاربردي آنها (نتايج و راهحلها).
يادآور ميش��ود كتاب درآمدي بر هويت
اسالمي در معماري و شهرسازي كه در بين
 120اثر تاليف و ترجمه در حوزه معماري و
شهرس��ازي به عنوان كتاب برگزيده دوم از
س��وي انجمن مفاخر معماري ايران انتخاب
شده است كاملترين تاليف در حوزه معماري
و شهرسازي از منظر اسالمي شمرده شده و
كتابي مرجع در اين زمينه ش��ناخته ميشود
كه از موضوع بين رش��تهاي فلسفه معماري
و معم��اري برخ��وردار اس��ت و از كليترين
مباحث نظ��ري (حكمت نظ��ري و حكمت
عمل��ي) تا ارزيابي آث��ار و مصاديق معماري
و شهرس��ازي را در بر ميگيرد .محور اصلي
اين كار پژوهشي ،مبتني بر فرهنگ اسالمي
اس��ت و مصادي��ق آن ،در ارتب��اط با تمدن
ايراني -اسالمي مورد بررسي و ارزيابي قرار
گرفته است.
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مهندس نق��رهكار در مورد نحوه
انج��ام اين پژوه��ش ميگويد :در
اين پژوهش بين رشتهاي ،تالش
ش��ده تا گزارههاي نظري – كه
اس��تداللي و حقيقي هستند -در
يك رابطه طولي تبيين ش��ده و
سپس بر مبناي آنها ،نمونههاي
كالب��دي و مصادي��ق -ك��ه
اعتب��اري و نس��بي هس��تند-
سنجيده و ارزيابي شوند .اين
موضوع بس��يار عميق و چند
بعدي را به كمك همكارانم
در مرك��ز تحقيقات معماري
و شهرس��ازي دانشگاه علم
وصنعت ايران مورد بررسي
و تحقي��ق قرار داديم تا به
اين مرحله رسيد كه اكنون
در قال��ب كتاب منتش��ر
گرديده اس��ت .اين طرح
در واقع ،نگاه كلي و در عين حال بنياني به
چگونگي كسب هويت انساني -اسالمي در
مسايل معماري و شهرسازي دارد.
مهمترين پرسشهايي كه در اين تحقيق
به آن پرداخته ميشود عبارت است از:
 -1تعيين مساله اصلي تحقيق :آيا بحران
هوي��ت در معماري و شهرس��ازي و هنر در
جه��ان معاص��ر و در ايران ب��ه طور خاص،
وجود دارد؟
 -2تبيين مس��اله تحقيق :زمينههاي اين
بح��ران در جه��ان به طور ع��ام و در ايران
(پيش و پ��س از انقالب اس�لامي) به طور
خاص از كجا و چگونه سرچشمه ميگيرند.
 -3تخصص��ي كردن مس��اله تحقيق :آيا
اس�لام به عنوان يك مكت��ب اعتقادي ،در
مورد عوامل ايج��اد بحران هويت ،موضعي
دارد و آيا آموزههاي اسالم در حوزه معماري
و شهرس��ازي و هنر ميتوان��د بحرانزدا و
هويتساز باشد؟
 -4راهحلهاي مس��اله تحقيق :آيا اسالم
فقط در حوزه انديشهها و باورها (جهانبيني)
هنرمندان ،نظريهپردازي ميكند؟ آيا اسالم
در ح��وزه اعمال و رفتار ف��ردي و اجتماعي
و تخصص��ي هنرمندان هم آداب و احكامي
دارد؟ آموزههايي كه از تمدن دوران اسالمي
براي امروز و فردا ميتوان به دس��ت آورد و
آموخت كدامند و...
اي��ن تحقيق در هفت فصل تنظيم ش��ده
است .فصل اول ،مفهوم هويت و بحران آن؛
فصل دوم ،هويت اس�لامي (حكمت نظري

براي اولين بار در ايران:
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طراحی ،ساخت
و راه اندازی پلنت
تولید الیاف شیشه
در مؤسسه
کامپوزیت ایران
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در این
پروژه ،دانش
فنیتولیدالیاف
شیشه به طور کامل
از ایده اولیه تا تولید
نیمهصنعتی،به
روشغیرمستقیم
ایجادگردید

از زمانيكه پليمرها وارد عرصة صنعت شدند و
قابليتهاي زيادي از جمل��ه وزن كم ،مقاومت به
خوردگي و انعطافپذيري باال از خود نش��ان دادند،
موانعي نيز در جهت گسترش كاربرد آنها در صنعت
وجود داش��ت كه اين موانع با «الياف شيشه» قابل
رفع بود .در واقع ضعف مهم پليمر ،اس��تحكام كم
و در بعض��ي م��وارد ،تردي بود ك��ه تركيب آن با
الياف تقويت كننده را ايجاب ميكرد .بدين ترتيب
تكنول��وژي مواد مركب يا كامپوزيت ،فصل نويني
را در عرص ة مواد مهندس��ي و جدي��د پديد آورد و
بخصوص كامپوزيته��اي زمينه پليمري و الياف
شيش��ه ،بخش اعظم اين مواد را تش��كيل دادند.
كامپوزيتهاي پليمري ،بيش��ترين حجم مصرف
كامپوزيته��ا را به خود اختصاص ميدهند و مواد
اولي��ه آنها عبارتن��د از :پليمرهاي زمين��ه و الياف
تقويتكنن��ده كه اغل��ب از جنس الياف شيش��ه
هستند.
توليد الياف شيشه در دنياي جديد ،همانند توليد
فوالد در قرون گذش��ته ،يك صنع��ت مادر تلقي
ميشود و حركت از سمت مواد سنتي به سوي مواد
نوين ،حتي مصرف فوالد دنيا را كاهش داده است.
تركيبات شيميايي الياف شيشه با هم متفاوت است
و هر كدام براي كاربرد خاصي مناسب است .تفاوت
تركیبات شیمیایی در انواع شیشه ،ناشی از تفاوت
در م��واد خام اولیه یا در فرایند فرمدهی یا در قیود
محیطی در س��ایت تولید میباش��د .الياف شیشه،
استحكام و سفتي مناسبي دارند ،خواص مكانيكي
خ��ود را در دماهاي باال حف��ظ ميكنند ،مقاومت
رطوبت و خوردگي مناس��بي دارند و نس��بت َا ارزانند
و از آنها در صنایع خودروس��ازی ،لولهسازی ،تولید
عایقهای صنعتی و ساختمانی و تولید كامپوزیتها
(اخت�لاط مواد پلیمری و الیاف شیش��ه) اس��تفاده

ميش��ود.الياف شيشه ـ كه مش��هورترين تقويت
كننده مورد استفاده در صنعت كامپوزيت هستند ـ
انواع مختلف تجاري دارند .برخي از انواع این الیاف
عبارتند از.E، S، C، ECR ،AR :الیاف شیشهای
كه امروزه میشناس��یم ،در س��ال  1938توس��ط
شركت اونزكورنینگ به شكل انبوه تولید شد .اين
الياف طی دهههای اخیر ،تحوالت چش��مگیری را
پشت سر گذاش��ته است و شرکتهای فراوانی در
جهان مشغول تولید این ماده با ارزش برای استفاده
در صنایع کامپوزیت هس��تند .انواع مختلف الیاف
شیش��ه ،سالهاس��ت به دلیل عدم تولید اين الیاف
در ایران ،از کش��ورهای مختلف به كشورمان وارد
میش��ود ،لذا این ماده به عنوان یک کاالی ارزبر
تلقی میگردد .در سال  ،1387مؤسسه کامپوزیت
ایران با طرح مطالعات کاربردی ،صنعتی و معدنی
وزارت صنای��ع و معادن ،تحقیقات دامنهداری را در
این زمینه شروع کرد و در سال  1389موفق گردید
پلنت تولید الیاف شیشه با ظرفیت  250کیلوگرم در
روز را راه اندازی کند .تحقیقات انجام ش��ده شامل
زمینههای مختلف مهندس��ی مکانیک ،مهندسی
مواد ،مهندسی ش��یمی و مهندسی برق میباشد.
طی تحقیقات انجام شده در این پروژه ،دانش فنی
تولید الیاف شیشه به طور کامل از ایده اولیه تا تولید
نیمه صنعتی ،به روش غیرمس��تقیم ایجاد گردید.
لذا هماکنون کش��ورمان با دسترسی به دانش فنی
فوق ،قادر به تولید الیاف شیش��ه میباشد.مؤسسه
کامپوزیت ایران در نظر دارد با تبدیل پلنت فوق از
مرحله نیمه صنعتی به صنعتی ،تولید انبوه اين الیاف
را در کشور راهاندازی نماید .در این راستا مذاکرات
متعددی با سرمایهگذاران مختلف صورت گرفته و
امید است پس از نهایی شدن این مذاکرات ،تولید
انبوه این محصول در کشور آغاز گردد.

اهمیت استفاده از
نيروگاههاي بادی
در تولید برق
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مؤلفان:
دكترمحسن کالنتر (استاد گروه قدرت دانشکده مهندسی برق)
مهندس روح اهلل شفايي (دانشجوی دکتری قدرت دانشکده مهندسی برق)

انرژيهاي��ي غير از س��وختهاي فس��يلي ش��د؛ همچنین
مرغوبیت انرژیهای فس��یلی چرا که این س��وختها از نوع
انرژی ش��یمیایی متمرکز بوده و مس��لم ًا کاربردهای بهتری
در احتراق دارند.
 .2مسایل و مشکالت زیست محیطی به طوری که امروزه
حفظ سالمت اتمس��فر از مهمترین شروط توسعه اقتصادی
پایدار جهانی به شمار میآید .از مهمترين مشكالت ناشي از
سوختهاي فسيلي كه بيشترين توجه را به خود جلب كرده
است ،گرم ش��دن زمين و تغيير آب و هوا و همچنين بارش
بارانهاي اسيدي است كه آثار مخربي بر جنگلها و آبزيان
بر جاي گذاش��ته است .آلودگيهايي كه هر سال هزاران نفر
را به کام مرگ فرو ميبرد ،همچنین پيامدهاي منفي ناش��ي
از حفاريهاي گسترده زغال سنگ و نشت نفت در آبهاي
جهان که نمی توان از آنها چشمپوش��ی نمود .طبق آمار ،در
آمريكا هر س��ال  30هزار نفر بر اث��ر آاليندههاي حاصل از
سوختهاي فسيلي جان ميبازند[.]1
مصرف گس��ترده و کالن انرژی ناش��ی از س��وختهای
فس��یلی اگرچه رشد سریع اقتصادی جوامع پیشرفته صنعتی
را به همراه داش��ته است ،اما به واس��طه انتشار مواد آالینده
حاصل از احتراق و افزایش دیاکسیدکربن در ج ّو و پیامدهای
آن ،جهان را با تحوالت جبرانناپذیری مواجه س��اخته است
ک��ه افزایش دمای زمین ،تغیی��رات آب و هوایی ،باال آمدن
س��طح آب دریاها و در نهایت ،تشدید منازعات بینالمللی ،از
1- Giga Tone Oil Equivalent
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 .1مقدمه
نگاهي به فرآيند افزايش مصرف انرژي در جهان ،نش��ان
ميدهد كه در آينده كش��ورها نميتوانند براي تامين انرژي
خود تنها به س��وختهاي فسيلي اتكا كنند ،لذا از هم اكنون
بايد در انديشه تامين انرژي خود از راههاي ديگر باشند .طبق
آمارهای به ثبت رس��یده ،طی  30س��ال گذشته ،احتیاجات
انرژی جهان به مقدار قابل مالحظهای افزایش یافته اس��ت.
1
در س��ال  1960،مصرف انرژی جهان معادل 3/3 GTOE
بوده اس��ت .در س��ال  1990این رقم ب��ه  8/8 GTOEبالغ
گردید ،که دارای رشد متوسط ساالنه  3/3درصد میباشد و
در مجموع 166 ،درصد افزایش یافته اس��ت .در حال حاضر
مص��رف انرژی جهان 12 GTOE/year ،بوده و پیشبینی
م��ی ش��ود ای��ن رق��م در س��ال  2020ميالدي ب��ه مقدار
 14 GTOE/yearافزایش یابد .این ارقام نش��ان میدهند
که میزان مصرف انرژی جهان رو به افزایش است و لذا این
سوال مهم مطرح می شود که آیا منابع انرژیهای فسیلی در
قرنهای آینده ،جوابگوی نیاز انرژی جهان برای بقا ،تکامل
و توسعه خواهند بود؟
به دو دلیل عمده ،پاسخ این سوال منفی است و باید منابع
جدید انرژی را جایگزین منابع فسیلی نمود:
 .1محدودی��ت س��وختهای فس��یلی که موج��ب توجه
کشورهاي پيشرفته صنعتي بعد از بحران نفتي سال 1973به
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جمله آنهاس��ت .از این رو است که دهههای آینده به عنوان
س��الهای تالش مشترک جامعه انسانی برای کنترل انتشار
کربن ،کنترل محیط زیس��ت و در واق��ع تالش برای تداوم
بقای انسان بر روی کره زمین خواهد بود.
بنابرای��ن اس��تفاده از مناب��ع جدید انرژی ب��ه جای منابع
فسیلی ،امری غیر قابل اجتناب است.
 .2نيروگاه بادی
از مناب��ع جدی��د ان��رژی که تح��ت عن��وان انرژیهای
تجدیدپذیر 1شناخته می شوند میتوان انرژی باد ،خورشیدی
و زمینگرمایی و  ...را نام برد که از این میان ،انرژی بادی به
دلیل مش��کالت ساخت و نگهداری کمتر ،بیشتر مورد توجه
قرار گرفته است.
قدیمیترین روش استفاده از انرژی باد ،به ایران باستان باز
میگردد .برای نخس��تین بار ،ایرانیان موفق شدند با استفاده
از نی��روی باد ،چرخ چاه را به گ��ردش درآورده و از چاههای
آب ،آب را به سطح مزارع برسانند.
نيروگاهه��اي بادي در ح��ال حاضر به عن��وان جايگزين
مناس��ب منابع انرژي س��نتي و آلوده كننده مانند نفت ،گاز و
زغال سنگ ،در تولید برق در نظر گرفته شده و توان باد قابل
دسترسي ،به طور چشمگيري رو به افزايش است.
ان��رژي بادی ،جايگزيني بيخطر ،پاك و ارزان براي توليد

توان به دس��ت آمده از نیروگاه بادی در سال  2004برابر
 7976مگاوات بوده که افزایش  20درصدی کل انرژی بادی
تولید ش��ده را نتیجه میدهد .رش��د نیروگاههای بادی نشان
دهنده مالحظات محیطی و تحقیق و توسعه تکنولوژی براي
کاهش قیمت است[.]1
 .3آم�ار نی�روگاه ب�ادی نصب ش�ده در جهان و
ایران
آمار ظرفيت نصب نيروگاههای بادی در جهان:
ب��ا توجه به مزای��ای موجود در بهکارگی��ری منابع بادی،
کش��ورها به طور قابل توجهی در این زمینه سرمایه گذاری
کرده اند .گزارش منتشر شده توسط انجمن انرژي باد جهان
 GWECدر فوريه  2008كه شامل ارقام مربوط به توسعة
انرژي باد در بيش از  70كشور در سراسر دنيا ميباشد ،نشان
ميدهد كه در اين سال ،ميزان نصب نیروگاه بادی در جهان
ب��ه  20073مگاوات رس��يده كه با توجه به اي��ن امر ميزان
كل نص��ب از  74133م��گاوات در س��ال  2006به 94122
مگاوات در س��ال  2007افزايش يافته است .شکل ( )1توان
به دست آمده از نیروگاههای بادی را تا سال  2007و به ازای
س��هم کشورهای پیشرو در این زمینه نشان داده است[ .]2با
توجه به ش��کل فوق ،کش��ورهای آلمان ،آمریکا و اسپانیا از
کشورهاییاند که بیشترین استفاده را از انرژی باد میکنند.
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شکل .1رشد انرژی باد در تولید انرژی الکتریکی





برق ارايه ميكن��د .از ويژگيهاي ديگر نيروگاه بادی ،ثبات
بادی
برق
زمینه تولید
پیشتاز در
آلمان یکی از کشورهای

 

 


در قيمت تمام شده آن است زیرا هزینهای برای باد پرداخت بودهاست به طوری که در سال  ،۲۰۰۶این کشور  ۲۸درصد
نمیشود.
شدهدر جهان ( 7/3درصد در آلمان)

تولید
 از کل توان بادی 

مزارع بادی هم اکنون از س��ریعترین منابع انرژی در حال را به خود اختصاص دادهاست.


سال 


گذش��ته ،ظرفیت کلی انرژی
در 10
رشد میباش��ند و
۱۸۶۰۰توربین بادی است که
کش��ور آلمان دارای حدود
بادی به س��رعت افزایش یافته اس��ت .رش��د اولیه در سال بیشتر آنها در شمال آلمان نصب شدهاند که در این میان سه

چند کیلوواتی ش��روع شد و امروزه توربینهای توربین از 


با رنج
1980
بزرگترین توربینهای جهان نیز وجود دارند.
بادی به رنج چند مگاوات رسیدهاند.
در سال  ،۲۰۰۵دولت اسپانیا قانونی را تصویب کرد که بر
در 
.
ابتدا تولید انرژی بادی تاثیر
بس��زایی بر روی عملکرد طبق آن نصب  ۲۰۰۰۰مگاوات ظرفیت بادی تا سال ۲۰۱۲
ش��بکه قدرت نداش��ت ولی اکنون به خاطر این که س��طح در برنامه دولت قرار گرفت.
به س��رعت در حال افزایش است نقش قابل
انرژی باد
نفوذ
یارانهها و پشتیبانی دولت از
،۲۰۰۶
س��ال
البته در
ساخت




مالحظهای پیدا کرده است.
این ظرفیتها به ناگهان قطع ش��د .قابل ذکر اس��ت که در
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جدول  .1ظرفیت نصب شده در نیروگاه منجیل و رودبار
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نصب شده نیروگاه بینالود
جدول .2ظرفیت
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س��ال  ۲۰۰۵در هر دو کش��ور آلمان و اس��پانیا تولید انرژی است .نیروگاه بادی منجیل و رودبار به عنوان اولین نیروگاههای

 
 


راه اس��تفاده از نیروگاههای بادی از تولید
الکتریکی از
 مورد
الکتریکی
ای��ران در تولید ان��رژی
انرژی بادی اس��ت که در
بیشتر بود.
برق
الکتریکی به وسیله نیروگاههای
در مورد ظرفيت
به��رهبرداری قرار گرفته اس��ت .اطالعاتی

آبی 
 

دانمارک دارای بیش��ترین س��هم در تولید انرژی بادی با مزارع بادي نصب ش��ده در س��ايتهاي منجيل ،هرزويل و

استان


انرژی

بادی دنیا میباشد و صنعت
تولید حدود  40درصد کل
مختلف در
گيالن -در سالهای
س��ياهپوش -واقع در
انرژی بادی ،سهم عظیمی در اقتصاد این کشور دارد.
جدول ( )1آمده اس��ت[ .]3نیروگاه دیگری که در شبکه برق
         
در دانمارک در سال  2004ميالدي 3117 ،مگاوات انرژی ای��ران قرار گرفت��ه ،نیروگاه بادی بینالود اس��ت .اين نيروگاه
بادی از
ميلي��ارد ريال و در زمینی به مس��احت 700
طریق 5500 توربین بادی تولید شده است .دانمارک ب��ا هزينه٢٨٠

  

درصد انرژی تولیدی از باد را تا  25گيگاوات در سال  2008هکتار ،با استفاده از انرژي تجديد ناپذير باد ساخته شده است.
افزایش داده و قصد دارد که تا سال  ،2025سهمی در حدود ظرفيت نصب شده اين نيروگاه به ميزان ٢٨/٣مگاوات است
 50درصد از کل انرژی باد تولیدی را داشته باشد[.]2
 5كه ش��امل ٤٣دس��تگاه توربين بادي ٦٦٠كيلو واتي است.
آمار ظرفيت نص�ب نيروگاه های بادی در ايران :بر اس��اس گزارش س��ازمان انرژیهای نو ایران ،ساخت اين
در ای��ران با توجه به وجود مناطق بادخیز ،طراحی و س��اخت نيروگاه به گونهاي اس��ت كه س��بب صرفهجويي ٢٠ميليون
آس��یابهای بادی از  2000س��ال پیش از میالد مسیح رایج متر مكعب گاز و جلوگيري از توليد گاز آالينده دي اكس��يد
بوده و هم اکنون نیز بستر مناسبی براي گسترش بهرهبرداری كربن به ميزان ٤٠ميليون متر مكعب در س��ال خواهد ش��د
از توربینهای بادی اس��ت .مطالعات و محاسبات انجام شده و در س��اخت آن از توان علمي كارشناس��ان ايراني اس��تفاده
در زمینه تخمین پتانسیل انرژی باد در ایران نشان دادهاند که ش��ده اس��ت .جدول ( )2ظرفيت مزارع بادي نصب شده در
استانخراسان رضوي -در سالهای
واقع در
تنها در  26منطقه از کشور (شامل بیش از  45سایت مناسب) ،سايت بينالود-



با در نظر گرفتن یک راندمان کلی  33درصد ،در حدود  6500مختلف را نشان میدهد[.]3








اسمی


 که مجموع ظرفيت مزارع بادي نصب
اس��ت
شایان ذکر
ایندر شرایطی است که ظرفیت
مگاوات میباش��د و
کل نیروگاههای برق کشور( ،در حال حاضر)  34000مگاوات ش��ده در ايران ت��ا پايان س��ال  74/64 ،1386مگاوات بوده

است.
 .4قیمت برق تولیدی
قیمتگذاری برق بر اس��اس هزینهای که شرکت انتقال
نی��رو در هر زمان پرداخت مینماید ،تعیین میش��ود و این
هزین��ه در اوج مص��رف برق ،بیش��ترین مق��دار را خواهد
داشت.
نیروگاههای گازی و  ...در س��اعات اوج مصرف ،وارد مدار
می ش��وند و با توجه به قیمت باالی س��وخت آنها ،س��بب
افزایش قیمت برق میشوند.
درحالی که نیروگاه های بادی -که بیش��تر در هنگام اوج
مص��رف بار و س��اعات پر باری وارد مدار میش��وند  -چون
هزینهای برای س��وخت آنها پرداخت نمیشود لذا قیمت کل
برق را کاهش میدهند.
بنابر برآوردهای انجام ش��ده ،آث��ار اقتصادی تولید برق از
باد در کشورهای اتحادیه اروپا چیزی حدود  3تا  23یورو به
ازای هر مگاوات ساعت است.
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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مراجع:

یکی از این پژوهشهایی که در این مورد در آلمان انجام
ش��ده ،نش��ان میدهد که مصرفکنندگان ب��رق در آلمان،
روی ه��م رفته در یک س��ال  5میلیارد یورو در مصرف برق
صرفهجویی کردند.
به ای��ن ترتیب ،مصرفکنندگان برق نباید آنچنان نگران
باش��ند که پ��ول پرداختی آنها ب��رای انرژی ب��ادی به هدر
میرود.
از سوی دیگر ،یارانههای پرداخت شده برای انرژی بادی
نیز چندان ضرری را برای مالیات دهندگان نخواهد داش��ت
چراکه روی هم رفته ،صرفهجویی اقتصادی بسیار باالیی را
هم ب��رای مصرفکنندگان و هم برای تولیدکنندگان خواهد
داشت.
بنابراین ،توجه به اس��تفاده از نیروگاههای بادی به منظور
تامین برق مورد نیاز کش��ور ب��ا توجه به مبحث صرفهجویی
مصرف در کشور ،میبایس��ت بیش از پیش مورد توجه قرار
گیرد.

[1] Godfrey Boyle, “Renewable Energy”, Oxford University press UK, 2004.
[2] Zhe Chen, Josep M. Guerrero, and Frede Blaabjerg, Fellow, IEEE, “A Review of the State of the
Art of Power Electronics for Wind Turbines” , IEEE Transaction on Power Electronics, Vol. 24, No. 8,
August 2009, pp. 1859-1875.
[3] www.suna.ir
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دكتر امير اعتماد شهيدي
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دكتر امیر اعتماد شهیدی درسال 1344
در تهران به دنيا آمد و دوره متوسطه خود
را در دبيرستان عالمه حلی گذراند .در سال
 1362در دانشگاه صنعتی شریف در رشته
مهندس��ي عمران پذيرفته ش��د و در سال
 1366موف��ق به اخذ مدرك كارشناس��ي
خود گرديد.
پس از یک سال در دوره كارشناسيارشد
همان دانش��گاه و در گرایش س��ازههای
هیدرولیکی ،تحصيالت خود را ادامه داد و
در سال  1370دانشآموخته شد .وي براي
ادامه تحصيالت عالي در س��ال  1372به
خارج از كش��ور رفت و در دانشگاه وسترن
اس��ترالیا تحصيل کرد .به دليل عالقه به
مباحث دینامیک س��یاالت ،رساله دكتري
خ��ود را زير نظر پروفس��ور یورگ ایمبرگر
( -)Jorg Imbergerاز صاحب نظران
ای��ن زمینه -آغ��از نمود و موف��ق به اخذ
درج��ه دكتري ش��د .او پ��س از طی یک
دوره تحقیقاتی در مرکز دینامیک سیاالت
محیطی ،در سال  1377به ایران بازگشت
و به عنوان اس��تاديار دانش��كده مهندسي

عمران ،فعاليتهاي آموزش��ي و پژوهشي
خود را پي گرفت.
دکت��ر اعتم��اد ش��هیدی در دورههای
كارشناس��ي ،كارشناسيارش��د و دكتري،
تدري��س دروس��ي ازجمل��ه هیدرولوژی،
هیدرولیک ،آلودگی دریا ،آلودگی آبهای
س��طحی ،مهندسی س��واحل ،هیدرولیک
پیشرفته ،کنترل کیفیت منابع آب و اصول
طراحی سازههای دریايی را بهعهده داشته
است.
دكتر اعتمادش��هيدي در سال  1384به
مرتبه دانشیاری ارتقا یافت و در سالهای
 1387و  1389ب ه عنوان پژوهشگر نمونه
و در س��ال 1388ب ه عن��وان مدرس نمونه
دانش��كده مهندس��ي عمران انتخاب شد.
ازجمله مهمترين فعاليتهاي پژوهشي وي
ميتوان به تالیف کتاب «امواج ناشی از باد:
تئوری ،روشه��ا و مدلهای پیشبینی»،
اش��اره كرد .او همچنین دارای بیش از 40
مقال��ه  ISIو  70مقال��ه در همایشهاي
داخلی و خارجي بوده و راهنمايي و هدايت
 26پاياننامه كارشناسيارشد و دكتري را

برعهده داشته است.
س��وابق اجرايي دكتر اعتماد ش��هيدي
عبارتند از :سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک،
مدیر دفت��ر ارتباط با صنع��توزارت نیرو،
مع��اون آموزش��ی و تحصی�لات تکمیلی
دانش��کده مهندس��ی عمران ،عضو کمیته
منتخب تحصیالت تکمیل��ی ،دبیر کمیته
منتخ��ب دانش��کده عم��ران و معاون��ت
پژوهش��ی دانشکده مهندس��ی عمران كه
تاكنون هم ادامه دارد .وي در حال حاضر
نی��ز عضو هیات تحریریه مجله بينالمللي
مهندس��ي عم��ران و داور چندی��ن مجله
بی��ن المللی اس��ت .از ديگ��ر فعاليتهاي
دكتر اعتماد ش��هیدی ،عضويت در مجامع
علمي خارجي و داخلي از جمله در انجمن
بینالملل��ی مهندس��ی هیدرولیک ،قطب
علمی هیدرو دینامیک و دینامیک دریايی،
انجمن مهندس��ین عمران ای��ران ،انجمن
هیدرولی��ک اي��ران و انجمن مهندس��ي
دریايی ايران است.
دكتر اعتماد ش��هيدي در سال  1389به
رتبه استادي ارتقا يافت.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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اشاره :دانشكده مهندسي كامپيوتر
دانشگاه ،همانند سالهاي گذشته در
مسابقات روبوکاپ آزاد ايران
( ،)Iran openنمايندگاني داشت
كه براي دانشگاه افتخار آفريدند .در
مسابقات امسال كه فروردين ماه در
نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار
شد ،دو تيم از دانشگاه حايز مقام
شدند :تيم  Immortalsدر ليگ
ربات فوتباليست سايز كوچك و تيم
( Axiom Of Choiceاصل انتخاب)
در ليگ شبيهسازي فوتبال دوبعدي به
مقام سوم دست يافتند .در شمارههاي
پيشين نشريه با سرپرست تيم
 Immortalsگفتو گو كرد ه بوديم و
در اين شماره معرفي تيم Axiom
Of Choiceرا از زبان محمد
غضنفري (سرپرست تيم) ميخوانيد.
جناب آقاي غضنف�ري ابتدا اعضاي تيم
را معرفي كنيد و بفرماييد «Axiom Of
 »Choiceاز چه تاریخی تشكيل شد؟

اي��ن تيم ب��ا اعضاي فعل��ي ،فعاليت
رسمي خود را از دي ماه  1389آغاز كرد
ول��ي در تيم 3 ،نفر از افرادي كه در تيم
 Virtual Realityعضو بودند و س��ال
گذش��ته هم در ليگ امداد و نجات حايز
رتبه سوم شدند ،حضور دارند.
خ��ود م��ن ه��م از دوران راهنمايي
فعاليت خود را شروع كردم .اعضاي اين
تيم درحال حاضر  11نفرند كه همگي
دانش��جوي رشته مهندس��ي كامپيوتر و
وروديهاي سال  88هستند.
از اعض��اي هيات علمي دانش��كده،
جناب آقای دكت��ر ناصر مزيني (رييس
دانش��كده مهندس��ي كامپيوتر) هدايت

تي��م را بر عه��ده داش��تهاند و اعضاي
تي��م در تركي��ب فعلي ش��امل عليرضا
بيدقي ،س��يد اميد شيرخورشيدي ،مهتا
قنده��اري ،محمد مه��دوي ،ابوالفضل
رواقي ،علي رضايي ،فربدصمصاميپور،
حس��ين رحمتيزاده ،عليرضا دارس��ي و
سامان اسمعيل (دانشجوي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران جنوب) است.
اش�اره كرديد كه چند نفر از اعضاي تيم
شما ،س�ال گذشته در تيم فعال در ليگ
ام�داد و نج�ات حض�ور داش�تهاند .چرا
فعاليت خ�ود را در ليگ ديگري متمركز
كرديد؟

چند دليل داشت .اولین و اصليترین
دلیل اي��ن بود كه در لي��گ فوتبال دو
بعدي ،آس��انتر ميت��وان روي هوش
مصنوع��ي و الگوريتمه��اي آن كار

ك��رد ولي در لي��گ ام��داد و نجات به
دليل وج��ود پیچیدگی در پیادهس��ازی
مهارتهای س��طح پایین مانند حرکت
رب��ات ،نميت��وان روي الگوريتمه��اي
هوش مصنوع��ی كار كرد .در ضمن در
لي��گ امداد و نجات ،ي��ك تيم ديگر از
دانش��گاه ،در مسابقات ش��ركت داشتند
و ما ترجي��ح داديم در ليگ ديگري كار
كنيم.
شايد يك دليل دیگر ،عالقه شخصي
م��ن بود چون قبل از ورود به دانش��گاه
در لي��گ شبيهس��ازي دو بعدي فعاليت
داشتم.
در مورد مس�ابقات روب�وکاپ آزادايران
امسال بفرماييد كه چه تيمهايي حضور
داشتند و رقابت اصلي در ليگ فوتبال دو
بعدي با چه تيمهايي بود؟

در ليگ شبيهسازي فوتبال دو بعدي،
رباتها دو بعدي هس��تند و هر تيم شامل
 11نفر است كه در دو نيمه  5دقيقهاي
رقابت ميكنند.
بازي در محيط شبيهس��ازي ،تا حد
زي��ادي مانند فوتبال واقعي اس��ت و در
صورتي كه به تس��اوي برس��د به وقت
اضاف��ه و پ��س از آن پنالتي ميانجامد.
مس��ابقات در ابت��دا گروهی و س��پس
حذفي بود.
روش اجراي مسابقه اين است كه هر
تيم برنامه خود را روي رباتها مينويسد
و اجرا میکند.
مهمترين كار در اين مس��ابقات اين

او ً
ال مس��ابقه شبيهس��ازي فوتب��ال،
قديميتري��ن ليگ روب��وكاپ در جهان
اس��ت و اولين دوره آن س��ال  1997در
كش��ور ژاپن برگزار شد كه هر سال هم
اجرا ميشود.
امس��ال مس��ابقات جهاني اين ليگ
در اس��تانبول تركيه برگزار ميش��ود و
تا جايي كه اط�لاع دارم تا كنون چهار
تيم ايراني ،جواز ش��ركت در اين ليگ و
مسابقه را دريافت نمودهاند.
تفاوت شبيهس�ازي فوتب�ال دو بعدي با
فوتبال سهبعدي چيست؟
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در م�ورد نح�وه اجراي مس�ابقه در ليگ
شبيهس�ازي فوتب�ال دو بع�دي توضيح
دهيد؟

برگزاري مسابقات شبيهسازي فوتبال دو
بعدي در جهان چگونه است؟

مسابقات
روبوكاپ آزاد
ايران از سال 2006
ميالديبرگزار
مي شود و در سطح
بينالملليازاعتبار
خوبيبرخوردار
است

19
شماره - 74بهار 90

در مس��ابقات ،Iran Open2011
يكصد و بیست تيم در ليگ شبيهسازي
ثب��ت نام كردند و چ��ون محدوديت در
برگزاري مسابقه وجود داشت ،براساس
گزارش فني تيم و كد برنامههاي ارسالي،
هيات داوري مسابقات 24 ،تيم را براي
رقابت در مس��ابقه پذيرفت .مس��ابقات
طي س��ه روز از  16تا  20فروردين ماه
در مح��ل نمايش��گاه بينالمللي تهران
برگزار شد.
در مسابقات روبوکاپ آزادايران،امسال
تيمهايي از كش��ورهاي امري��كا ،ژاپن،
آلم��ان ،تركي��ه ،انگليس ،چي��ن ،هلند،
مكزيك ،تايلند و ...حضور داش��تند و در
ليگ شبيهس��ازي فوتبال دو بعدي ،سه
تيم خارجي (از كش��ور چين) در رقابت
شركت كردند.
پ��س از برگزاري مس��ابقات در اين
لي��گ ،تي��م دبيرس��تان عالم��ه حلي،
دانشگاه گيالن و علم وصنعت ايران به
ترتيب ،اول تا سوم شناخته شدند.
اي��ن را هم اضافه كن��م كه اختالف
س��طح زيادي بين تيمهاي اول تا سوم
وجود نداشت و اين ما را به كسب نتيجه
بهتر در مسابقات آتي ،دلگرم ميكند.
اي��ن توضيح را ه��م اضافه كنم كه
مس��ابقات روبوکاپ آزادايران ،از س��ال
 2006مي�لادي توس��ط دانش��گاه آزاد
اس�لامي قزوين برگزار ميش��ود و در
سطح بينالمللي از اعتبار خوبي برخوردار
اس��ت به طوريكه در تقويم فدراسيون
جهاني رباتيك ذكر ميشود.

است كه بدانيم بين چند بازيكن چگونه
الگوريتم داده ش��ود كه بازيكنان بتوانند
تصميمگيري مناسب را اعمال كنند.
در واق��ع بازيكنان ،هوش��مند بازي
ميكنن��د و رباته��ا همانن��د بازیکنان
واقعی میتوانند زمین بازی را مش��اهده
کنن��د و فواصل خود با ت��وپ و با ديگر
بازيكن��ان را با اطالعاتي ك��ه از پيش
ب��ه آنها داده ش��ده در نظر گرفته ،بازي
حري��ف را پيشبيني و بهترين حركت و
تصميم را اعمالكنند.
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مهمترينكار
درمسابقات
ليگشبيهسازي
فوتبال دو بعدي
اين است كه بدانيم
بينچندبازيكن
چگونهالگوريتمداده
شودكهبازيكنان
بتوانندتصميمگيري
مناسب را اعمال
كنند

همانط��ور كه از نامش پيداس��ت در
فوتبال س��ه بع��دي ،بُعد ارتف��اع را هم
داريم .در شبيهسازي س��هبعدي ،رباتها
انساننما هس��تند و براي حركت دادن
رباته��ا و بازي ك��ردن ،باي��د كنترل
خاصي روي تكتك مفاصل ربات وجود
داشته باش��د كه همين باعث پيچيدگي
بيش��تر كار ميش��ود؛ يعني بايد بيشتر
روي مهارتهاي س��طح پايين كار كرد
تا الگوريتمه��اي تصميمگيري فوتبال.
مث ً
ال اينكه چگونه برنامه داده ش��ود كه
رباته��ا نيفتند و يا اگ��ر افتادند چگونه
برخيزند .ولي در فوتبال دو بعدي ،رباتها
دايرهاي ش��كل هس��تند و به اين دليل،
محدوديت فيزيكي فوتبال سه بعدي را
ندارند .ا ّما لیگهای فوتبال ،هر دو جاي
كار بس��ياري دارند به طوري كه هدف
روبوكاپ جهاني اين اس��ت كه در سال
 2050ميالدي ،يك تي��م از رباتهاي
فوتباليس��ت انس��اننما با قهرمان جام
جهاني مس��ابقات فوتبال ،رقابت كند و
ببرد .البته اين هم هدف اصلي نيست و
هدف اين اس��ت كه دانش رباتيك را تا
جايي رش��د و تعالي دهند كه از رباتها
در ه��ر جاي م��ورد نياز بتوان اس��تفاده
كرد.

ب�راي حضور در مس�ابقات چ�ه خواهد
بود؟

برنامه آينده ما ،تداوم كار شبيهسازي
دو بعدي است اما قصد و منظور اصلي،
شركت در مسابقات نيست بلكه تمركز
بر هوش مصنوعي اس��ت كه كاربرد آن
در شبيهسازي فوتبال است.
در اي��ن كار از دانش��جويان گرايش
هوش مصنوعي و ش��خص آقای دكتر
مزين��ي كمك گرفتهاي��م و قصد داريم
روي همين ليگ كار كنيم .البته احتمال
جابهجاي��ي تع��دادي از اعض��اي تيم و
عضويت آنها در تي��م Immortals
وج��ود دارد .همچني��ن قص��د داريم در
مس��ابقات جهاني رباتي��ك  2011و نيز
مسابقات جش��نواره جوان خوارزمي كه
آبانماه امس��ال برگزار ميشود ،شركت
كنيم.
و سخن آخر...

تشكر بس��يار ويژه از دكتر مزيني كه
تقريبا تمام لوازم شركت در مسابقات را
فراهم كردند و همينطور سپاس فروان
از جن��اب آقای تق ّدس��ی ،انجمن علمي
دانشكده مهندسي كامپيوتر و حراست و
حفاظت فيزيكي دانشگاه كه به ما اجازه
دادن��د در تعطيالت نوروز در دانش��گاه،
برنامه آينده تيم  Axiom Of Choiceفعاليتهاي خود را دنبال كنيم.
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توسط دانشجوي كارشناسي مهندسي شيمي

دانيال ابوعلي ،دانش��جوي دوره كارشناسي رشته مهندسي شيمي دانشگاه ،موفق شد مدال طالي مسابقات بينالمللي اختراعات و
ابتكارات كره جنوبي را از آن خود كند.
اين دانشجوي دانشگاه اختراع «سيلندر مخصوص انتقال سوخت از منبع به باك خودرو و برعكس» را در تيرماه  1388در اداره ثبت
شركتها و مالكيت صنعتي ثبت نموده و آن را با همكاري كانون نوآوران ايران ،در اين مسابقات بينالمللي شركت داد.
دانيال ابوعلي ،در مورد مش��خصات اختراع خود ميگويد :س��يلندر س��اخته ش��ده زماني كاربرد دارد كه در جايي دور از پمپ بنزين،
سوخت خودرو به اتمام برسد .در روشهاي معمول ،انتقال سوخت از باك به باك و يا از مخزن به باك ،غيراستاندارد و موجب اتالف
زمان و هدررفت س��وخت اس��ت .بنابراين وسيله بسيار سادهاي مركب از دو شلنگ تقويت شده و يك مخزن طراحي كردم كه اساس
كار آن اس��تفاده از قانون فش��ار در مايعات است .اين وس��يله كه در صندوق خودرو قرار داده ميشود ،بسيار ساده ،ارزان و كاراست و
باالترين عمر مفيد را دارد.
وي گفت :اس��تفاده از اين وس��يله ،روش ايمن و مطمئني براي انتقال سوخت است و قابليت عمل معكوس (انتقال سوخت از باك
به خارج از آن) را نيز دارد.
گفتني اس��ت در مس��ابقات و نمايش��گاه بينالمللي اختراعات و ابتكارات كره جنوبي ،دو امكان براي ش��ركت در مس��ابقه به شيوه
حضوري و غيرحضوري وجود داش��ته اس��ت كه اختراع دانيال ابوعلي ،به شيوه غيرحضوري ،موفق به كسب مدال طالي آن گرديده
است.
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كسب مدال طالي نمايشگاه
بينالمللي كره جنوبي
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با ارايه  150مقاله علمي ،هشتمين
كنگره سراميك به كار خود پايان داد
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رييس
دانشگاه:
اين افتخار براي
دانشگاهعلم
وصنعتايرانثبت
شده كه قطب
علميسراميك
دردانشكده
مهندسي مواد و به
همتاساتيداين
دانشكدهراهاندازي
شده است

دانش��گاه عل��م وصنعت ايران س��يزدهم و
چهاردهم ارديبهشت ماه س��ال 1390ميزبان
ت
متخصص��ان ،اس��تادان و صنعتگران صنع 
سراميك در هش��تمين كنگره سراميك ايران
بود.
به گفته دكترمحمدثاني (دبير كميته علمي
هش��تمين كنگره س��راميك اي��ران) ،در اين
كنگره براي اولين بار مراحل داوري به صورت
الكترونيكي انجام شد و نتايج آن در دو مرحله
و با حضور اعضاي كميته علمي مورد بررسي
قرار گرفت.
وي كه در افتتاحيه كنگره سخنراني ميكرد،
اف��زود :تا پايان مهلت ارس��ال مق��االت460 ،
خالصه مقاله به دبيرخانه ارس��ال شد كه پس
از بررسي در كميته علمي 160 ،مقاله پذيرفته و
از نويسندگان ،متن كامل مقاله درخواست شد.
نهايتا با بررس��ي حداقل س��ه داور به ازاي هر
مقاله ،نتايج بررسيهاي نهايي مقاالت كامل
جمعبندي و  150مقاله براي ارايه در هشتمين
كنگره سراميك ايران انتخاب شد ،به گونهاي
كه  60مقاله به صورت شفاهي و  70مقاله به
صورت پوستر در اين كنگره ارايه ميشود.
دكتر ثاني با بيان اينكه مقاالت اين كنگره
در حوزههاي مختلف س��راميك مانند كاشي،
ديرگداز ،چين��ي لعاب ،الكتروس��راميك ،بايو
سراميك،نانوسراميكهايتركيبي،شيشههاي
تركيبي ،شيشه س��راميك ،نانو كامپوزيتها،
رنگدانهها ،طراحي و ساخت دستگاه و  ...است،
تصريح كرد :مقاالت شفاهي در اين كنگره به

صورت همزمان در س��ه سالن ارايه ميشود و
دلي��ل پذيرش بخش عمده مق��االت در قالب
پوس��تر ،محدوديت زماني براي ارايه شفاهي
آنها بوده است.
دكتر حسين سرپولكي (دبير هشتمين كنگره
س��راميك ايران) هم اظهار داش��ت :آنچه در
اختتاميه هفتمين كنگره سراميك ايران مورد
توجه قرار گرفت ،تشكيل گروههاي تخصصي
در زمينههاي مختلف سراميك بود كه امكان
توس��عه در همه زمينهها را به صورت متوازن
برقرار كند و خوشبختانه در طي دو سال گذشته
تاكنون با بررسي در بين اعضاي هيات مديره
انجمن س��راميك ايران ،پنج گروه تخصصي
براي بررسي ،تشكيل شده كه از اين بين ،گروه
الكتروسراميك با برگزاري انتخابات تشكيل شد
و اميدوارم گروههاي داوري ،ارزيابي پاياننامهها،
برنامهها و س��مينارهاي علمي و تخصصي و
غيره توسط چنين گروههايي تشكيل شود.
وي ب��ا تقدي��ر از زحم��ات و تالشه��اي
دكتر واهاك كاس��پاري مارقوسيان -بنيانگذار
سراميك نوين در ايران -خاطر نشان كرد :در
حوزه سراميك به پيشرفتهايي رسيديم كه ما
را به اين نتيجه رس��اند كه بايد به جاي رشته
سراميك ،رش��ته مهندسي سراميك در مقطع
كارشناس��ي و در مقاطع باالت��ر گرايشهاي
مختلف سراميك مانند شيشه ،ديرگداز و غيره
طراحي شود.
دكتر س��رپولكي در ادامه گفت :براي تقدير
از پيشكس��وتان س��راميك ايران س��ه نشان

دكتر ثاني ـ دبير كميته علمي هشتمين كنگره سراميك ايران
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دكتر حسين سرپولكي ـ دبير هشتمين كنگره سراميك ايران

دكتر سيد محمدعلي بوترابي

رييس دانشكده مهندسي مواد و متالورژي دانشگاه علم وصنعت ايران
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زرين ،س��يمين و برنز انجمن سراميك ايران
در نظ��ر گرفته ش��ده كه اولين نش��ان زرين
انجمن سراميك ايران به دكتر مارقوسيان اهدا
ميشود.
وي با اش��اره به تصويب جايزه علمي دكتر
مارقوسيان در انجمن سراميك ايران ،تصريح
كرد :جايزه علمي دكتر مارقوس��يان از س��ال
 1390به تصويب رسيد كه از اين پس به يك
اثر علمي برتر كه يك پژوهش ،ابداع ،اختراع و
غيره ميباشد اهدا ميشود و اولين جايزه علمي
دكتر مارقوس��يان با بررسي مقاالت رسيده ،در
پايان سال  1390اهدا خواهد شد.
دكتر س��يد محمدعل��ي بوتراب��ي (رييس
دانشكده مهندس��ي مواد و متالورژي دانشگاه
عل��م وصنعت ايران) هم با بيان اينكه تجليل
از دكتر مارقوس��يان در حوزه سراميك ،تجليل
از علم اس��ت ،درخصوص دانشكده مهندسي
مواد و متالورژي اظهار داشت :در اين دانشكده
 12اس��تاد تمام 12 ،دانش��يار 10 ،استاديار ،دو
مركز تحقيقات��ي ،يك مركز پژوهش��ي و دو
قطب علمي س��راميك و فلز وج��ود دارد .اين
دانشكده بنيانگذار سراميك در ايران است و در
حال حاضر  400دانش��جوي كارشناسي300 ،
دانش��جوي كارشناسيارش��د و  85دانشجوي
دكتري در اين دانشكده مشغول به تحصيلاند.
وي به دستاوردهاي سالهاي اخير در حوزه
س��راميك در ايران و جهان مانند دستيابي به
متامتريان (فرامواد) ،دستيابي به نانو رباتهاي
ضد ماده و ليزرهاي خاص كه امكان توليد 100
ميليون درجه سانتيگراد حرارت را دارند ،اشاره و
از آنها به عنوان برخي از دستاوردهاي سالهاي
اخير در حوزه مواد و متالورژي ياد كرد.
دكتر بوترابي تصريح كرد :اميدوارم كه اين
كنگرهها ما را با دس��تاوردهاي جديد و مفاهيم
آن آش��نا كرده و باعث پيشرفت بيش از پيش
دانشجويان و محققان اين مرز و بوم در چنين
حوزههاي تخصصي شود.
دكت��ر جبلعامل��ي (رييس دانش��گاه) نيز
در افتتاحي��ه اي��ن كنگ��ره گفت :دانش��گاه و
دانش��كدهاي كه اين كنگره را برگزار ميكند
يكي از دانش��كدهها و دانشگاههاي پيشتاز در
علوم فني و مهندس��ي در اي��ن حوزه خاص-
يعني س��راميك -در كش��ور ميباش��د و اين
افتخار براي دانش��گاه علم وصنعت ايران ثبت
ش��ده كه قطب علمي س��راميك در دانشكده
مهندسي مواد و به همت استادان اين دانشكده
راهاندازي ش��ده است .رييس دانشگاه گفت :از
افتخارات دانش��گاه علم و صنعت ايران ،وجود
دانشكده مهندس��ي مواد و متالورژي با اساتيد

بنام و سرش��ناس اين حوزه است كه انصاف ًا در
هر بخش از صنع��ت ورود پيدا كردند موفق و
سربلند بيرون آمدند و توانستند نظر صنعت را به
خودشان جلب كنند و قابليتهايي كه در حوزه
تخصصي خودشان بوده به صنعت ارايه بكنند.
دكت��ر جبلعامل��ي گف��ت :رتبهبن��دي
دانشگاههاي كشور و اختصاص رتبه دوم فني
و مهندس��ي به دانشگاه علم وصنعت ايران در
سال گذشته ،قابليتهاي اين دانشگاه را چه در
بخش كاربرد و ورود به حوزههاي صنعتي و چه
در بخش توليد علم نشان ميدهد.
وي اف��زود :از ده س��ال قبل ك��ه موضوع
فناوري ب��ه عنوان يك موض��وع اولويتدار و
جدي در كشور مطرح شد و با ماموريت خاصي
كه به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري با تغيير
نام وزارتخانه داده شد ،طبع ًا دانشگاههاي فني
و مهندسي نيز ميبايس��ت خودشان را با اين
شرايط وفق ميدادند كه خوشبختانه با پيشين ه
اين دانشگاه ،همكاران ما توانستند نقش موثرتر،
جديتر و عمليتري در بخش فناوري به ويژه
فناوريهاي نوين داشته باشند.
دكتر جبلعاملي گفت :با پيگيريهاي بعدي
در بخش فناوري الحمدا ...دانش��گاه گامهاي
بلندي برداش��ته و االن در چند حوزه مهم ،به
ويژه در همين حوزه سراميك ،توانسته در مرز
دانش حركت كند و در ارتباط با فناوري ،موثرتر
و جديتر از ساير بخشهاي تحقيقاتي كشور
وارد عمل شود.
رييس دانش��گاه گفت :تحوالت يك سال
اخير در كش��ور و حركت مسئوالن اقتصادي
به سمت آزادسازي جدي اقتصاد ،اين موضوع
جدي را آشكار ميكند كه از اين به بعد ،دولت
نقشي تعيين كننده براي تقويت ارتباط صنعت با
دانشگاه آن هم در حوزه فناوري خواهد داشت.
وي اظهار داش��ت :واقعا صنعت و دانشگاه
همديگ��ر را پيدا كردند و بيگانگي وجود ندارد.
همه قابليتهاي دانش��گاه را صنعت ميفهمد
و با همه چالشهاي صنعت ،اس��اتيد دانشگاه
آش��نا هس��تند و در اينجا دول��ت نقش تعيين
كنندهاي دارد .از اين به بعد دولت بايد آن نقش
تصديگري ،دخالت و وضع قوانين تنگنظرانه
را كن��ار بگذارد و ارتباط دانش��گاه و صنعت را
تس��هيل كند ،چرا كه در غي��ر اين صورت ما
هرگز نخواهيم توانس��ت در بخش فناوري با
دنياي امروز رقابت كنيم.الزم به ذكر است در
حاشيه كنگره سراميك،نمايشگاهي از آخرين
دستاوردهاي صنعت سراميك به منظور آشنايي
شركت كنندگان با آخرين دستاوردهاي صنعت
كشور برپا بود.
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از ابتداي تالش بشر برای رفع مشکالت زندگی ،همیشه علم مكانيك نقش مهمي در جهت رفع موانع و سهولت
زندگی ايفا نموده است .دانشكده مهندسي مكانيك ،کهنترين دانشكده دانشگاه علم و صنعت ایران است که در
راستای ارتقاي سطح آموزش و پژوهش در ایران اسالمی ،افتخار آفرینی نموده است .داشتن مقاطع كارشناسي،
كارشناسيارشد و دكترا ،دانشكده مهندسي مكانيك را در سطح كشور و منطقه بسيار ممتاز كرده است.
تقریباً در تمامی زمینههای تخصصی رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه علم و صنعت ،آموزش و پژوهش صورت
میگیرد .از  994دانش�جوي پذيرفته ش�ده در زمينه مهندس�ي مكانيك 486 ،نفر دانش�جوي دوره كارشناسي و
 508نفر دانشجوي كارشناسيارشد و دكترا هستند .مکانیک جامدات ،ارتعاشات و کنترل ،دینامیک سیاالت ،علوم
حرارتی ،انرژی ،آيرودینامیک ،س�ازههای هوافضایی ،پیش�رانش ،مکاترونیک ،شکلدهی فلزات ،بیومکانیک ،مواد
مرکب ،هیدرودینامیک و مکانیک شکست از جمله زمینههای تخصصی در دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه علم
و صنعت ایران میباشد.
اعضاي هيأت علمي
در دانش��كده مهندس��ي مكانيك ،در حال حاضر  37عضو هيات
علمي تدريس ميكنند .از اين تعداد 7 ،نفر رتبه علمي اس��تادي17 ،
نفر دانشياري و  12نفر استادياري دارند.
گروه هاي آموزشي
 .1طراحي جامدات
 .2حرارت و سياالت
 .3ساخت و توليد
 .4هوافضا
 .5بیومکانیک
مقاطع آموزشي
كارشناسي

مهندسي مكانيك
كارشناسي ارشد
طراحي كاربردي
مكانيك جامدات
ارتعاشات و کنترل
شکلدهی
مکاترونیک
مواد مركب
تبديل انرژي
ديناميك سياالت
سيستمهاي انرژي
علوم حرارتي

ساخت و توليد
سيستمهاي توليد صنعتي
مكاترونيك
شكلدهي فلزات
هوافضا
آيروديناميك
جلوبرندگي
سازههاي هوايي
مهندسی پزشکی  -بيومكانيك
دكترا
مهندس��ی مکانیک (تمامي زمینههای تخصصی رش��ته
مهندسی مکانیک)

دكتر نورز محمد نوري

كسب رتبه دوم جشنواره بينالمللي خوارزمي ،سال 1388

دكتر محمدحسن شجاعي فرد

استاد نمونه كشور ،سال 1386

دكتر محمودمهرداد شكريه

دكتر محمود ابراهيمي

تبرید با استفاده از سیستم انژکتوری -سال 1388
طراحی و س��اخت دستگاه آزمایشگاهی سیکل (چرخه) تبرید با
طرح ابتکاری -سال 1387
طراحی و محاس��به و س��اخت دس��تگاه چوب خردکنی (تبدیل
هرس درختان به خرده چوب) -سال 1386
طراحی و محاس��به و س��اخت دس��تگاه تعیی��ن ضریب هدایت
حرارتی جامدات -سال 1386
طراحی و محاسبه و ساخت دستگاه آزمایشگاهی تعیین ضریب
هدایت حرارتی مواد سیال اعم از مایعات و گازها -سال 1386
طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی حوضچه جوشش -سال
1386
گیرنده خورشیدی با مکانیزم ردیاب خورشیدی -سال 1385
دكتررضا تقوي زنوز

دس��تگاه نمونهبرداری خودکار توزیع فشار به کمک شیر اسکن
استاد نمونه كشور،سال1385
دكت�ر محمود مه�رداد ش�كريه و دكتر اميرحس�ين دوايي کننده -سال 1385

مركزي

كسب رتبه سوم جشنواره بينالمللي خوارزمي ،سال 1385

اختراعات

دکتر مجيدرضاآیت الهی

طراحی و س��اخت آبپاش زراعی مکانیکی با مکانیزم ضربهای
برای آبیاری سطوح چند ضلعی -سال 1387
ارايه یک نمونه آزمایش��گاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد
ترکیبی در قطعات دارای شیار  Vشکل -سال 1387
طراحی و ساخت وسیلهای جهت تعیین چقرمگی شکست مد I
خالص برای قطعات دارای شیار  Vشکل -سال 1387
ارايه یک نمونه آزمایش��گاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد

روش و دستگاه توليد داربست مهندسي بافت استخوان به شيوه
نمونهسازي سريع -سال 1383
پروفيل  IR1002س��ازگار ب��ا خطوط ريلی جمهوری اس�لامی
ايران -سال 1384
دستگاه نمونهسازی با قطرات آب -سال 1383
دكتر محرم حبيبنژاد

راب��ط گرافیک��ی چندجانبه ب��رای کنترل مس��یر حرکت ربات
جرثقیلی -سال 1388
ربات جرثقیلی با عملگرهای کابل برای حمل بار -سال 1388
تكنيك تحليل ارتعاشات غير خطي و پايداري كابلهاي متحرك
با سرعت و نيروي كشش متغير -سال 1387
عامل نهايي ربات گوجه چين -سال 1386
س��اخت سیس��تم یکپارچه هوشمند اصالح مس��یر ربات -سال
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دكتر محرم حبيبنژاد

استاد نمونه كشور ،سال 1384

دكتر حميدرضا جاهد مطلق
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مقاالت منتشره (از سال  1382تا )1389
مقاالت 470،ISI
مقاالت علمی پژوهشی228،
مقاالت همایش1900،
افتخارات علمي

ترکیبی در قطعات دارای شیار  Uشکل -سال 1387
تخمین اس��تحکام برش��ی مواد در حالت بارگذاری خس��تگی و
یکنواخت با استفاده از قطعه نیمه دیسک ترکدار -سال 1386
خودروی دو چرخ دو محرکه -سال 1386
تعیین تجربی چقرمگی شکس��ت م��ود  IIدر قطعات ترکدار با
استفاده از نمونه دیسکی شکل -سال 1386
قطعه س��اده و جدید آزمایشگاهی برای تعیین استحکام کششی
مواد سنگی -سال 1386
یدک شخم زن تیلر -سال 1385

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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ترميم سازههاي فلزي به كمك مواد كامپوزيت -سال 1382
1386
ساخت دستگاه اندازهگيري تنشهاي پسماند در مواد كامپوزيت
منیپوالتور صنعتی حمل بار -سال 1386
م��ودم کنترل��ر انتقال داده بر اس��اس مدوالس��یون فرکانس��ی به روش سوراخكاري مركزي -سال 1381
( )TONEبدون اس��تفاده از کامپیوتر و تجهیزات مربوطه -س��ال
مقاومس��ازي و ترمي��م س��ازههاي بتن آرمه توس��ط صفحات
كامپوزيتي شيشه اپوكسي -سال 1380
1385
دكترمحمد صديقي
ربات شش محوره -سال 1385
شیشه سرامیک برای حفاظت از آلیاژهای تیتانیوم در کار گرم-
دكتر سيد مصطفي حسينعليپور
س��امانه اندازهگیری و ثبت همزمان ( )ONLINEکمیتهای سال 1386
موثر در فرایند پخت -سال 1386
سيستم تنظيم فوق دقيق گوهاي در نورد -سال 1384
سيس��تم اندازهگي��ري ديجيتالي نيروهاي عمودي نورد -س��ال
دستگاه پخت نان مس��طح ایرانی با استفاده از روش نوین و پر
1384
بازده انتقال حرارت جت برخوردی -سال 1386
دكتراميرحسين دوايي مركزي
سيس��تم اندازه گيري مس��تقيم گش��تاور با بازوي چرخش��ي-
کیت مکاترونیکی کاهش مصرف س��وخت خ��ودروي پیکان1384 -
دكتر حميدصفاري
سال 1387
مبرد مخلوط بهینه در مبادلهگر حرارتی با س��یال ترکیبی -سال
کنت��رل آونگ وارون دورانی با اس��تفاده از الگوریتم فازی مدل
1388
مبنا -سال 1386
سیکل بهینه شده  -C3MRسال 1387
سوخت براي كاربراتورهاي ونتوري متغير از نوع به كار رفته در
سیکل مایعس��ازی گاز طبیعی  C3MRبا نسبت تراکم پایین-
خودروي پيكان و  -RDسال 1381
سال 1387
دكترمحمد رياحي
دكتر مير سعيد صفيزاده
تیغچه بهینهسازی شده دستگاه خرد کننده آلومینیوم ریختگی-
انتقال اطالعات سنسورهای خودرو بدون سیم -سال 1386
سال 1388
انتقال اطالعات حس��گر شفتهای دوار از عمق زمین به سطح
س��اخت سنسور و دستگاه ديجيتال قابل تنظيم براي نشتيابي
بدون سیم -سال 1386
گاز سمي -سال 1384
دكترمحمد حسن شجاعيفرد

دكتر سپهر صنايع

دكتر محمود مهرداد شكريه

دكتر محمد منتظري

طراحي و ساخت دستگاه تست عملکرد مبدل حرارتي فشرده با
موتور احتراق داخلی پیستونی وانکلی (ترکیبی) -سال 1388
کمپرس��ور ترکیبی طراحی شده برای کامیون و اتوبوس -سال هسته ثابت براي بازيافت انرژي -سال 1388
1388
دس��تگاه تس��ت عملکرد ریژنراتور دوار با موتور و فن  DCدور
دستگاه پودرپاشی به روش اسپری پالسما جهت ساخت تیرها و متغیر -سال1386
ورقهای به کار رفته در صنایع خودروسازی -سال 1388
س��اخت ریژنراتور دوار با فن سینوس��ی ،مورد استفاده در تهویه
مطبوع -سال 1386
پمپ دوار – رفت و برگشتی (ترکیبی) -سال 1387
طراح��ی کنترل کنن��ده  Min-Maxجهت طراحی و س��اخت
طراحی و س��اخت فیکسچر اندازهگیری مقاومت ویژه سطحی و
دستگاه کنترل الکترونیکی سوخت موتور -سال 1388
حجمی الکتریکی -سال 1386
بازیافت انرژی سیستم تعلیق فعال در خودروهای هیبرید برقی-
ساخت بتن پلیمری سبک با استفاده از الیاف شیشه و ماسههای
سال 1388
دانه درشت صنعتی -سال 1385
پیاده س��ازی کنترلر  FUZZYموتور جت بر روی میکروکنترلر
بافت پارچه شیش��های بر روی ماش��ین بافندگی با ماکو -سال
 -AVRسال 1388
1384
طراحی کنترلر فازی ( )FUZZYجهت س��اخت سیستم کنترل
دستگاه تست ضربه ثقلي براي مواد كامپوزيتي -سال 1383
موتور توربوجت -سال 1388
تقويت داخلي بتن با ضایعات مواد كامپوزيت -سال 1383

بکارگیری سیس��تم ذخیره انرژی الکتریکی ترکیبی باتری وابر
خازن جهت تامین توان مورد نیاز سیستم تعلیق فعال در خودروهای
هیبرید برقی -سال 1388
سیس��تم شبیه ساز  HILبه منظور تست سیستم کنترل سوخت
موتور توربوجت -سال 1388
پیاده سازی الگوریتم کنترلی  Min-Maxبر روی میکروکنترلر
 -AVRسال 1388
طراح��ی کنترل کنن��ده  Min-Maxجهت طراحی و س��اخت
دستگاه کنترل الکترونیکی سوخت موتور -سال 1388
دكتر امين ميراحمدي

آزمايشگاههاي تحقيقاتي
 -1آكوستيك
 -2آيروديناميك
 -3آناليز مودال
 -4احتراق
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دكتر نوروز محمد نوري

دستگاه همزن آشوبناک -سال 1385

مراكز كامپيوتر دانشكده مكانيك
دانش��کده مهندس��ی مکانیک دارای یک مرکز کامپیوتری بزرگ
و مجهز با  45دس��تگاه کامپیوتر برای دانشجویان کارشناسیارشد و
دکترا میباش��د و یک مرکز کامپیوتری بزرگ و مجهز با  43دستگاه
کامپیوتر برای دانشجویان کارشناسی دارد.
همچنین در راس��تای ارتقا و افزایش س��طح دسترس��ی استادان
و دانش��جویان به شبکه اطالعرس��انی ،تمامی فضاهای دانشکده و
طبقات مختلف آن ،تحت پوش��ش شبکه اینترنت بیسیم قرار گرفته
است.
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طراحی و س��اخت پیل س��وختی اکس��ید جامد به روش اسپری
حرارتی -سال 1388
ساخت دس��تگاه الیهنش��انی متوالی سوسپانسیون سرامیک در
قالب فلزی -سال 1388
دس��تگاه ماشینکاری الکتروش��یمیایی با جت الکترولیت -سال
1387
تولید پودر فلزات پوش��ش داده ش��ده با م��واد پلیمری از طریق
افزایشی در ابعاد میکرون -سال 1386
تولید پودر فلزات با پوشش پلیمری به روش فوق اشباع در ابعاد
میکرون -سال 1386
طراحی و ساخت دستگاه پوششدهی پودر فلزات با مواد پلیمری
تحت سیستم ارتعاشی قائم و مایل -سال 1386
نمونهسازي سريع به كمك تخليه الكتريكي -سال 1383
سيس��تم توليد و كنترل قوس پالسما با حركت دوراني هليكس
در نمونهسازي سريع با تخليه الكتريكي -سال 1383
سيستم توليد و كنترل چند نقطهاي قوس پالسما در نمونهسازي
سريع با تخليه الكتريكي -سال 1383
نمونه س��ازي س��ريع با قوس پالس��ما و فركانس باال -س��ال
1383
سيستم اليهگذاري پودر گرانول با حركت دوراني در نمونهسازي
سريع با تخليه الكتريكي -سال 1383

 -5انتقال حرارت
 -6بيومكانيك
 -7تستهای غیرمخرب
 -8خستگي و شكست
 -9رباتيك
 -10سيستمهاي انرژي
 -11شبيهسازي و كنترل سيستمها
 -12ضربه
 -13كامپوزيت
 -14كنترل ديجيتال
 -15هيدروديناميك
 -16اندازهگیری
 -17شکلدهی
CFD -18
قطب علمی
قطب علمی «مکانیک جامدات تجربی و دینامیک» در دانش��كده
مهندسي مكانيك ،تاسيس و راهاندازي شده است.
کتابخانهدانشکده
کتابخان��ه دانش��کده دارای زير بنای  260متر مربع میباش��د که
 140متر مربع س��الن مطالعه و 120متر مربع ،مخزن کتاب اس��ت.
اين کتابخانه به نام مهندس منوچهرس��الور(يکی از دانشآموختگان
قديمی و از پايهگذاران صنعت س��يمان و قند کشور) نامگذاری شده
اس��ت .اين كتابخانه داراي  9738جلد کتاب اس��ت که از اين تعداد
 6682جلد کتاب التين و  3056جلد کتاب ،فارسی میباشد.
از ویژگیه��ای مه��م کتابخان��ه دانش��کده مهندس��ی مکانیک،
الکترونیک��ی بودن سیس��تم کتابخان��ه در زمینه جس��تجوي منابع
اطالعات��ی (کتاب ،پای��ان نامهکارشناس��ی ،س��مینارها و پایاننامه
کارشناسیارش��د) و همچنین در زمینه امان��ت منابع اطالعاتی برای
اعضاي کتابخانه است.
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نماهاي شهري
و
مصالح نوین معماری
مؤلف :دکتر محسن وفامهر(عضو هيات علمي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران)

چکیده:
با مروري بر سير تحول سيماي شهري از گذشته هاي دور تا به امروز به اين نتيجه ميرسيم كه در هر دوره زماني،
سيماي شهري به عوامل زير بستگي دارد:
الف :اقليم مربوط به شهر و راهكارهايي كه انسان براي همنوايي با شرايط آب و هوايي در روند ساخت خود جوش
شهر ها ارايه نموده است .ب :تحول و پيشرفت در زمينه ساخت و تكنولوژي كه امكانات افزونتري نسبت به قبل
را در اختيار هنرمند معمار قرار ميدهد .اين دو جريان در كنار يكديگر بستري را براي رشد فرهنگ جامعه تحت
عنوان "ش�هر" ايجاد ميكنند و با توجه به تاثيرپذيري انس�ان از پيرامون و تاثيري كه محيط طبيعي و مصنوعي
اطرافش ،بر فرهنگ و نحوه رشد او ميگذارد ،به مرور زمان باعث شكلگيري عادات فرهنگي خاص انسانهاي آن
منطقه ميگردد .در تاييد اين سخن ميتوان به تفاوتهاي اساسي در نوع رفتار و باورهاي فكري افراد در شمال و
مركز كشورمان و نحوه زندگي ايشان اشاره كرد .اما آنچه در چند دهه اخير رخ داده است سرعت پيشرفت تحوالت
تكنولوژيكي و فناوري است و در مقطعي از زمان ،اين تحوالت آنچنان سرعت گرفت كه عدم توانايي همنوايي و
تكامل مفاهيم فرهنگي و اقليمي با آن سبب رشد ناهمگون اين دو جريان و در نتيجه كم رنگ شدن مفاهيم فرهنگي
در مناطق مختلف شده است .با نگاهي از اين دريچه در اين نوشتار تالش خواهد شد تا تاثير پيشرفتهاي علمي
و تكنولوژي در نماهاي شهري بررسي شود و با معرفي مصالح نوين و بيان خواص آنها راهكارهايي براي استفاده
بهينه از تكنولوژي در احياي فرهنگ و هويت جوامع مختلف همراه با استفاده از خواص اين مصالح در جهت نمايش
سيماي شهري تميز و زيبا ارايه شود.
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انسان به عنوان عامل تاثير پذير از محيط
متحرك اس��ت .در مقياس شهري بايد فضايي را كه دسترسي بدانها
محيط وسيلهاي براي ارتباطات اجتماعي افراد فراهم ميآورد كه با براي عموم آزاد و ميس��ر است مورد توجه قرار دهيم ،هم از برون(كه
استفاده از آن آدميان اطالعات ،ارزشها ،احساس و يا الگوهاي مطلوب از دي��ر باز در طراحي ش��هري مطرح بوده)و هم از درون كه ش��امل
رفتار را به يكديگر انتقال ميدهند .بدين حساب ،شكل ،بو و صدا در سرسراها ،راهروها ،ستاوندها و محلهاي اجتماعات ميشوند .توجه
محيط پيرامون سهمي در ساخت و بافت اجتماعات دارند .شواهدي ما بايد معطوف به مكان اين عوامل ،فرم كلي آنها و وضوح تعاريفي
در دست است كه فرم محيط ميتواند رشد اشخاص را تشويق يا آن كه ميتوان از آنها بهدس��ت داد و نيز از رابطهاي كه بين آنها موجود
را متوقف س��ازد .روشن اس��ت كه شكل و ظاهر محيط اطراف ما در است ،باشد.
تجربه ما از درك زيبايي ،نقش حساس دارد .لذت خاطري كه از درك
براي بهكارگيري اين فضاها ،سيستمي كه كل شهر را در بر گيرد
و احساس مستقيم محيط ممكن است حاصل آيد تجربهاي است كه و اين فضاها در آن پيوند يافته باشند نداريم .اگرچه به راستي خوانايي
اختصاص به معدودي خاص ندارد.
محيط ،س��خت به اين عوامل وابسته است .حمل و نقل مدرن -كه
اين محيط ،از معماري فضايي كه انس��ان در آن سكونت ميكند كالبد شهر را تكه پاره كرده است -ايجاد و نگهداري فضاهاي بروني
آغاز ميشود و تا فضاي شهري تداوم مييابد .ميزان تاثير پذيري از با هويت را به شيوهاي قديمي مشكل كرده است.
محيط به فراخور نوع زندگي انسان ،ميزان توجهي كه به اطراف دارد و
تماش�اي زندگي و فعاليتها :تماش��اي م��ردم در حين كار و
حساسيت او نسبت به پيرامونش متغير است .تفاوت ديد را ممكن است تفريح ،از لطفي خاص بر خوردار است كه بر معني و گرمي صحنههاي
تفاوت در دقت نظر ،زمينه ايام رشد كودكي مشاهدهگر ،تفاوت فرهنگ شهر ميافزايد .نمودارها يا ماكتهاي اجمالي ،عكسها و اسكيسها
و طبقه اجتماعي افراد ،تاريخچه زيستمحيطي ايشان
ميتوانند مورد استفاده قرار گيرند تا محل ،شدت ،ريتم
و ي��ا كار و حرفهاي كه تعقيب ميكنند ،پديدآورد .اگر
و تنوع زندگي و فعاليتهايي را كه به چش��م ميآيد و
اين نكات مشابه باشند ممكن است تاثير ،مشابه باشد.
تماش��ايي است را نشان دهند .اين فعاليتها و زندگي
اگر معماري از كيفيت مناسبي برخوردار باشد ميتواند
كم و زياد ميشوند و ريتم فصلي و يا روزانه آن اهميت
تاثير مثبتي بر فرد در هنگام گذر از ش��هر بگذارد .لذا اگرمعماريازكيفيت دارد .فضايي كه به ش��دت مورد استفاده قرار ميگيرد
ممكن اس��ت كامال خالي و مرده ب��ه نظر آيد .محل
در نظر گرفتن نكاتي ك��ه در انطباق با خصوصيات و مناسبيبرخوردار
روحيات گروه وسيعي از مردم باشد ،از مسايل مورد نظر
قرارگيري واقعي و عيني فعاليت ،در معرض تماشا قرار
تاثير
تواند
ي
م
باشد
در طراحي ش��هري است .در اينجاست كه ضرورت و
گرفتن آن ،ماهيت كساني كه در فعاليت شركت دارند
در
فرد
بر
مثبتي
اهميت پرداختن به مساله نما و سيماي شهري مطرح
و مناسبسازيفضا براي فعاليت ،به آن معنايي ذهني
شهر
از
گذر
هنگام
ميشود و اين موضوع تبديل به يكي از درگيريهاي
ميدهد ك��ه در وراي واقعيت عيني فعاليت قرار دارد.
ذهني معماران به عنوان يكي از عوامل بحران هويت بگذارد .لذا در نظر بس��ياري از طرحهاي شهري ،بيآنكه به اين كيفيت
در شهرهاي بزرگ ميشود.
گرفتن نكاتي كه در مهم توجه شود ،تهيه ميگردد.
عوامل نما و سيماي شهر
انطباقباخصوصيات ج ّو و محيط فعاليتها :نور ،صدا ،اقليم به مقياس
خرد و بو مجموعه ش��رايطي است كه محيط را در بر
از آنج��ا كه طراحي س��يماي ش��هري از دو جنبه و روحيات گروه
ميگيرند .نور وسيلهاي براي درك بصري اشيا و عناصر
"معماري و طراحي شهري" مورد بررسي قرار ميگيرد وسيعي از مردم
است و ريتم ،شدت و نسج نور طبيعي و نور مصنوعي
و آنچه توسط مش��اهدهگران دريافت ميشود ،حاصل باشد ،از مسايل
هموتره الزم است .خاصه نور مصنوعي در حال حاضر
برخورد اين دو اس��ت ،لذا فاكتورهايي كه براي ايجاد مورد نظر در طراحي
نماي ش��هري زيبا ،مورد توجه و نياز اس��ت از اين دو
منابع��ي اليزال از رنگ ،ف��رم و دگرگونيهايي كه به
شهرياست
جنبه بايد مورد بررسي قرار گيرد .حقيقت اين است كه
دنبال يكديگر ميآيند ،فراهم ميآورد .چيرگس اقليم
آنچه بر درك احساسي از محيط توسط افراد ،موثر واقع
در مقياس خرد در نواحي كوچك شهر و شدت ،كيفيت،
ميگردد تاثير توامان اين دو جريان است و يكي بدون ديگري معنا و و ريتم صدا در شهر ،هر مشاهدهگري را تحت تاثير قرار ميدهد .هم
تاثيري در بهبود كيفيت فضا و سيماي شهر نخواهد داشت و حركت ن��ور و هم صدا را ميت��وان در حال حاضر به دقت ثبت و تا اندازهاي
به تنهاي هر يك در نهايت منجر به آش��فتگي ،ابهام و نابساماني در تنظيم كرد .ثبت بو به به شامه تيز نياز دارد ولي بو در پارهاي از موارد
سيماي كلي شهر ميگردد.
ميتواند نقش حساس بازي كند و البته تاثيرش همواره منفي نيست.
عوامل سازنده نماي شهر در طراحي شهري
ثابت ش��ده است كه فضا و فعاليتهاي رويتپذير و ج ّو و محيط،
عوامل سازنده نما و ظاهر شهر آن ويژگيهاي خاص كالبد محيط عوامل كليدي در در طرح نما و ظاهر س��يماي ش��هراند ،اما عوامل
شهر ميباشند كه در درك و دريافت بصري آنها مهم است و ميتوان ديگري نيز هستند كه ثبت آنها مهم است.
آنها را نس��بت به ثبت آنچه توسط مش��اهدهگران دريافت ميشود،
رويتپذيري :فرم كلي و مريي ،نشانههاي عمده و جاهايي كه
طبقهبن��دي كرد .در اينجا كيفيت محيط بر اس��اس آنچه در طراحي از آن اين نشانهها به چشم مي آيند ،خط دور و باالي ساختمانها از
ش��هري مورد نظر است بررسي ميش��ود .متاسفانه زبان معماري را دور و توده ساختمانها ،عواملي هستند كه رويتپذيري آنها اهميت
نميتوان در طراحي شهري بهكار گرفت ،زيرا زبان معماري به نكات دارد .به اين عوامل ميتوان مكانهايي را كه اين عوامل از روي آنها
تفصيلي ميپردازد كه امكان اس��تفاده از آن در مقياس شهر و محله و يا بر باالي آنها به چشم ميآيند افزود .جابهجا كردن و تغيير عواملي
موجود نيست.
كه در رويتپذيري سيماي شهر موثرند عواملي شناخته شدهاند و در
ف�رم فضايي :اين عامل ،مركز توجه آدميان به عنوان موجودي طراحي شهري موثر هستند.
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سطوح و نماها :توصيف كلي نسج ديوارها و كفها كه مشاهد سبب شده معماران ،گرايشهاي گوناگوني را در امر طراحي و ساخت
مريي سطوحي است كه ما در آن سكونت ميكنيم و يا مصالحي كه بناها پيدا كنند.
از سوي ديگر ،پيشرفت تكنولوژي و فنون نوين در اجرا و طراحي
محيط شهر از آنها ساخته شده است و نيز عوامل طبيعي مانند پستي
و بلندي زمين ،س��نگ ،آب و نوع پوشش خيابانها و ساختمانها و سازه بناها و نيز تحوالت تكنولوژي در توليد مصالح ،جريان جديدي را
نماي آنها ،سطوح شهري را به وجود ميآورند كه مطالعه و طرح آنها رقم ميزند و آن حذف تدريجي سطح و پوسته از فضاها و بناست به
اين ترتيب كه امروزه مصالح شفاف از قبيل بتن شفاف و شيشههاي
اهميت دارد.
ارتباطات :جا ،ش��دت ،وضوح ،نوع اطالع��ات و عاليم و رابطه مقاوم در برابر ضربه و . . .نتايجي هستند كه با مددگيري از آنها در
آن عاليم با جايي كه در آن نصب اس��ت از عوامل مهم ارتباطات در نماي بيروني بناها و ش��ركت دادن در فضا و س��يماي شهري ،نماي
بناها ميتوانند همچون پوستهاي نازك ،شفاف و مقاوم ،در برابر عوامل
محيط ميباشند.
ج ّوي عملكرد داشته باشند.
نقش معمار در طراحي نماي شهري
پوس��تههاي هوشمند كه س��بب تغيير نماي س��اختمان در برابر
نبايد تصور ش��ود نم��ا و مظاهر زيبايي در ش��هر ،صرف��ا آرايش
ش��تابزدهاي اس��ت كه در لحظه آخر به چهره شهر اضافه ميشود .محركه��اي اقليمي(نور ،باد ،ح��رارت محيط و ) . . .ميش��وند نيز
اين كيفيت بس��تگي به مالحظات عميقتري دارد و به عرصه طرح محصول ديگري از پيشرفت علم مهندسي و تكنولوژي معماري است
كه با استفاده از اين فناوري ميتوان به نماها و مناظر
بناه��ا از آغاز راه مييابد كه البته فقط يك مالحظه از
شهري متحرك و متنوعي دست يافت و سبب ايجاد
مالحظاتي است كه در طرح ،الزم ميباشد؛ همانگونه
نوعي عدم يكنواختي و س��كون در فضاهاي شهري
كه طراحي معماري فقط يكي از انواع طرح است كه بر
گرديد.
فرم شهر تاثير ميگذارد.
فنون نوي��ن ،در اجرا و طراح��ي بناها زمينهاي به
به
پرداختن
است
نظر
مورد
نوشتار،
لذا آنچه در اين
پوستههايهوشمند
وجود آورده كه س��اختمانهايي با ش��كلها و فرمهاي
ميزان تاثير نوع تفكر طراحي معمار بر منظر و سيماي
كهسببتغيير
شهري است .استفاده به جا از مصالح ،تطابق مفاهيم نمايساختماندر جدي��د و متنوع را ميتوان س��اخت .تلفيق معماري و
سازه كه بيشتر در طراحي پلها و بناهاي عمومي چون
فرهنگ��ي و اقليمي با مناظر ش��هري ،پيشآمدگي و برابرمحركهاي
نمايشگاهها شاهد آن هستيم ،فرصتي به وجود آورده
عقبنشيني متناس��ب با نوع و اهميت ساختمان و يا
باد،
اقليمي(نور،
است تا با كمك آن بتوان به سيما و مناظر شهري زيبا
همان رويتپذيري ،كه همگي نقش تعيين كنندهاي
)
.
.
و.
محيط
حرارت
و متنوعتري دست يافت.
در طراحي نماي ش��هري ب��راي طراحان معمار و نوع
برداشت زيبايي شناسانه انس��ان پر مشغله اين دوران ميشوندنيزمحصول ظهور مصالح نوين داراي خواصي با كارايي
ازمحي��ط پيرامون خود دارد؛ از جمله نكاتي اس��ت كه ديگريازپيشرفت بسيار باال
شكل جديد بناهاي امروزي كه متناسب با نيازهاي
معمار ميتواند با آشنايي و توجه به آن در زمان طراحي علممهندسيو
نماي آثار خويش كمك موثري در زيباسازي محيط و تكنولوژيمعماري بش��ر امروز است ،تنها به دليل طراحي متفاوت نيست
نماي شهري خويش باشد چرا كه نماي ساختمان نه است كه با استفاده از بلكه شكل اجرا و نوع مصالح به كار رفته در بناها نيز در
تنها نقش عم��دهاي در ارزش گذاري بر بنا دارد ،بلكه اين فناوري ميتوان متفاوت بودن بناهاي امروزي ،تاثير بسياري دارند.
نق��ش مصالحي كه در س��اخت بنا از آن اس��تفاده
يك��ي از عوامل مهم و تعيينكننده نماي ش��هري در به نماها و مناظر
ميش��ود از ارزش و جايگاه خاصي برخوردار است زيرا
تعامل با س��اختمانهاي اطراف و شكل دادن به يك شهري متحرك و
بدون مصالح ،معماري تحقق نمييابد.
محيط شهري است.
پي��ش از آنكه يك نم��ا به صورت انف��رادي براي متنوعيدستيافت
همچني��ن مصالح در هر طراح��ي ،اصول عقلي را
به هم به خوبي احساس��ات به نمايش ميگذارند و در
ساختمان مهم باشد ،به طور گروهي موثر بر كل فضا
است و نوع ارتباطي كه با عناصر و نماي بناهاي اطراف دارد از اهميت بسياري از تخصصهاي تكنيكي ،فراهم كننده يك معني براي الهام
ويژهاي برخوردار است .مناظر و نماهاي شهري ،از كنار هم قرار گرفتن احساسات هستند.
معموال طراحان در قالب طرحها و ايدههاي ارايه شده ،يك سري
بناه��ا و عناصر متفاوت -كه هر يك داراي طراح و كارفرمايي مجزا
خصوصيات را در يك پيكره گرد هم مي آورند.
ميباشند -تشكيل شده است.
در اين ميان متغير هاي اساسي يك طرح عبارتند از :
ل��ذا در اينج��ا معم��ار به عنوان طراح س��اختمان كه از مس��ايل
هماهنگي و تناسب طرح با اهداف از پيش تعيين شده
زيباييشناسي سيماي شهري آگاهي دارد بايد در مقام طراح ،وظيفه
استحكام و سالمت توليد
خ��ود را ب��ه بهترين وجه به انجام برس��اند و با بررس��ي دقيق بافت
دارا بودن ارزشهاي استتيكي(زيبا شناسي) و فرهنگي
محله مورد نظر و س��اختمانهاي اطراف و مطالعاتي از اين دس��ت،
دارا بودن شرايط متعادل اقتصادي
ب��راي طراح��ي نمايي كه هم به تنهايي زيباس��ت و هم در تعامل با
م��واد و مصالح در حقيقت به عنوان رابط و واس��ط بروز تبلور اين
ساختمانهاي اطراف به ايجاد نما و بدنه شهري متناسب و زيبا كمك
متغيرها هستند و به عنوان يك عنصر اساسي و ناپيدا تعريف ميشوند.
ميكند ،اقدام نمايد.
به عبارتي ،مصالح تمام كننده ش��كل اين ايدههاس��ت كه ما را براي
تاثير تكنولوژي بر طراحي نماهاي شهري معمارانه
سرعت باالي تحوالت تكنولوژيك در دو دهه اخير ،چنان مغلوب رسيدن به يك شكل معين و مشخص ياري ميكند.
در كل ،مواد و مصالح را به صورت زير ميتوان تعريف كرد :مصالح
كننده بوده است كه تبعات گوناگوني در معماري در پي داشته است و
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به عنوان عنصر اساس��ي يك پيكره ،بنيان و اس��اس يك ساختار را عصر صنعت به شمار ميرود .همانگونه كه ميدانيم با انقالب صنعتي
ميسازد و باعث پديداري آن ميشود و به عبارتي ديگر ،تداوم دهنده و پيشرفتهاي فني ـ تكنولوژيكي در عرصه معماري ،معماري بومي
شكل اوليه محصول در طول دوره مصرف آن ميباشد.
اقصي نقاط دنيا -كه با توجه به طبيعت و محيط پيرامون خود شكل
در نماي معماري س��الهاي اخي��ر هم مالحظات تکنيکي و هم مي گرفت و همس��از با اقليم ،سر برميافراشت ـ به دست فراموشي
زيباش��ناختي ،مورد توجه بودهاند .در اين ميان ،پيش��رفتهاي جديد سپرده شد .معماري مدرن نيز كه زاده اين تحوالت بود ،به طور كل
مهندس��ي مواد ،خود موجب افزايش امکانات فناورانه شده و همانند بستر شكلگيري معماري را ناديده گرفت .پايداري محيطي ،با هدف
جنبههاي زيباشناسانه مصالح ،به عنوان يک فرصت طراحي قلمداد حفظ محيط زيست بر موارد زير تاكيد دارد:
ميش��ود .پيشرفتهاي جديد ،عالقه و اشتياقي روزافزون را به انواع
كاهش اتالف و پخش انرژي در محيط
كاهش توليد تاثيرگذارندهها بر سالمت انسان
مختلف مصالح و تكنيكهاي جديد چند منظوره و شگفتآور نشان
استفاده از مواد قابل بازگشت به چرخه طبيعت
میدهد كه به كمك آنها ايدههايي را كه زماني غيرممكن و نامعقول
رفع سموم مواد
به نظر میرسيد ،عملي و قابل درك كرده است .نگاه جديد به شيوه
پاي��داري محيطي در عرصه كار معم��اران نيز با اهداف زير تبيين
ساختمانس��ازي ،استفاده از مصالح جديدي را نيز طلب میكند .هر
چند ممكن اس��ت تكنولوژي ساخت و يا شيوه اجرا در استفاده از اين ميشود:
مصرف بهينه منابع انرژي
مصالح هنوز غريب و ناآش��نا باشد اما شناخت مصالح جديد و كشف
استفاده از مصالح تجديدپذير
خصوصي��ات آنها كمك موثري به ايجاد نياز كردن آنها در جامعه ما
حفاظت و عرضه انرژي و بازيافت كامل آن بدون
خواه��د كرد .همچنين مباحث جدي��دي که در مقوله
ايجاد آلودگي
ان��رژي و صرفهجوي��ي در مص��رف آن ،حفظ محيط
اصل طراحي پايدار بر اين نكته اس��توار اس��ت كه
زيس��ت و اس��تفاده از مصالحي که قابل بازگشت به
س��اختمان ،جزيي كوچك از طبيعت پيراموني اس��ت
چرخه طبيعت هس��تند ،مطرح شده است؛ به طراحان
و بايد به عنوان بخش��ي از اكوسيستم عمل كند و در
ايدههاي��ي براي ابداع عناصر و مصالحي که عالوه بر
انتخابمصالح
چرخ��ه حيات قرار گيرد كه در كلي��ه اهداف اين طرز
زيبايي و استحکام داراي خواصي نظير صرفهجويي در
مصرف انرژي ،خود شستش��و بودن ،سبک وزني و . . .مناسب براي اجرا در
تفكر ،مصالح مورد اس��تفاده در س��اختمايه بنا هستند
ساختمانميتواند كه نقش��ي مه��م و تاثيرگذار دارند و ب��ا بهرهجويي از
مي باشند ارايه نموده است.
فراهم
بر
عالوه
ويژگيهاي تكنولوژي اين مصالح ،نيل به اين اهداف
اس��تفاده بهينه از اين ايدهها و فرصتها كه در سايه
پيش��رفت س��ريع علم و نوآوريه��اي تكنولوژيكي آوردن محيطي زيبا و امكان پذير ميباشد.
قرون اخير ،براي معماران و طراحان ايجاد ش��ده است جذاب براي ساكنان
دنيا در چند دهه اخير زلزلههاي بزرگي به خود ديده
گام��ي بزرگ در كمك به آنان براي تحول روشهاي و رهگذران ،امنيت است .نتايجي كه بررسي مهندسان در برداشت همگي
موكد اين امر بودند كه اكثريت تلفات در اين حوادث،
انديشيدن است كه نتيجه آن ،تحول در شيوه طراحي و را نيز به ارمغان
كنار گذاشتن روشهاي سنتي در طول فرايند طراحي آورده و هزينههاي نتيجه تخريب بنا و كش��ته شدن افراد در زير آوار بود.
اجراييمقاومسازي يك��ي از مهمترين علل تخريب بنا ،زياد بودن وزن بار
ميباشد.
اعتماد طراحان به پيش��رفتها و فناوريهاي نوين و نگهداري پس از مرده ساختمان كه در نتيجه روشهاي سنتي ساخت و
ساز بود ،ميباشد .در روشهاي سنتي ،افراد با استفاده
و به كارگيري اين فنون و دس��تاوردها درطرحهايشان
به مرور موجب شكلگيري بدنه و نماي شهري زيبا و ساخت را كاهش
از گل و خش��تهاي توپر بناهاي خ��ود را به گونهاي
دهد
ميساختند كه گاهي ضخامت ديوارها و سقف به نيم
زنده با توجه به خواصي كه اين مصالح دارند ،ميشود.
متر يا بيشتر ميرس��يد .اين گونه خانهسازي در كنار
همچنين تاثيرات مثبتي بر سيماي شهري اعم از احراز
هويت فرهنگ و اقليم معماري ،مس��ايل زيباشناس��ي و عملكردي فوايدي كه در زمينه حفظ انرژي گرمايي و نيز عايق بودن در مقابل
نوسانات شديد هوا و صوت دارا ميباشد ،اثرات مخربي مانند آنچه در
خواهند گذاشت.
فوق ذكر شد ،دارند.
تاثيرات عملكردي
محصوالت نوين با طراحيهاي متفاوتي كه براي آنها انجام شده
روشها ،نوآوريها و فناوريهاي جديد در صنعت ساختمان و توليد
مصالح ،راهكارهايي را براي مقاومس��ازي بنا در برابر حوادث طبيعي ،است ،كليه اين خصوصيات و ويژگيها را همراه با سبك بودن وزن،
بهينهسازي مصرف س��وخت و افزايش طول عمر آن ارايه ميدهند .گاهي تا اندازه نصف مصالح سنتي ،دارا ميباشند.
غالبا اين روشها مستقل از هزينه ،سهولت و زمان اجرا ،در اين نكته تاثي�ر ب�ر تنوع ايجاد ش�كل و فرم همگام ب�ا فرهنگ و
اقليم
مشتركاند كه در حين يا پس از ساخت سازه ،قابل اجرا هستند.
رابطه معماري و نماي شهري با محيط و اقليم ،موضوع مورد بحث
انتخاب مصالح مناس��ب براي اجرا در ساختمان ميتواند عالوه بر
فراهم آوردن محيطي زيبا و جذاب براي ساكنان و رهگذران ،امنيت را بسياري از محافل معماري ميباش��د .آب و هوا و شرايط جغرافيايي
نيز به ارمغان آورده و هزينههاي اجرايي مقاومسازي و نگهداري پس از يك س��و و از س��وي ديگر احجام و نماهايي كه بنا به نياز و سليقه
معمار طراحي ش��ده و با چشم انسان ديده ميشوند و شرايط محيط
از ساخت را كاهش دهد.
معماري پايدار يكي از جريانهاي مهم معماري معاصر است .جرياني زندگي كه انسان براي خود ايجاد نموده ازجمله مواردي است كه نوع
كه عكسالعملي منطقي در برابر مس��ايل و مشكالت به وجود آمده رابطهشان مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

بحران انرژي در جهان ،عدم س��ازگاري مصالح و اس��تهالك رو
به افزايش س��اختمانها به ويژه در برخي از ش��رايط محيطي ،داليل
موجهي است كه رابطه معماري با محيط و اقليم را از موضوعات اصلي
تحقيقات در زمينه معماري به شمار آوريم.
با توجه به بحثهايي كه در مقوله فرهنگ و اقليم ش��ده اس��ت
ميتوان با بهرهگيري از امكاناتي كه پيش��رفت علم و تكنولوژي در
اختيارمان قرار داده ،از مصالح فراوري و اصالح شده هر اقليم متناسب
با فرهنگ آنجا در طراحيها اس��تفاده ك��رد و گامي در جهت احياي
معماري بومي و فرهنگي برداش��ت كه اين امر مستلزم اين است كه
محصوالت و فناوريهايي كه در كش��ورمان استفاده ميشود تنها به
صورت استفاده از محصوالت و تكنولوژي وارداتي نباشد و سعي شود
با توجه به پيش��ينه غن��ي فرهنگي اين مرز و بوم در امر س��اخت و
س��از بناها ،متناسب با ش��رايط حاكم بر هر اقليم و يا از علوم نوين
مهندس��ي مواد بهره جس��ت و گامي در جهت توليد مصالح بومي و
سنتي كشورمان با استفاده از امكانات تكنولوژي روز برداشت.
تاثير بر زيباييشناسي معماري
پيشرفتهاي علم و نو آوريهاي مهندسي مواد كه منتج به خلق
مصالح متنوع از نظر رنگ ،فرم و جنس ش��ده اس��ت تاثيرات بسيار
مهمي بر زيبايي شناس��ي ،ايده و خالقيت معم��اران در خلق بناها و
فرمها داشته است.
امروزه تكنولوژي به معماران اين امكان را داده اس��ت كه بر فرم و
مصالح به اندازه طرحهاي گرافيكي و نقاشي تسلط يابند .ديوارهاي
خارجي و نماها ميتوانند مطابق ميل و خواستههاي طراح -كه متاثر
از اصول زيباييشناس��ي و عوامل محيطي ،مساله همجواريها ،نوع
سرمايهگذاري كارفرما و بسياري مسايل ديگر ميباشد -طرح ،جنس،
شفافيت ،رنگ و بافت متنوع و متفاوت داشته باشند.
وجود پنجره بيز الزامي نيست ،ديوار به ميزان دلخواه نور و منظره
را از خود عبور ميدهد .به همين دليل است كه امروزه به جاي "ديوار

خارجي" از "پوسته" استفاده ميشود .پوستهاي كه ميتواند شكل فرم

آرگتون .ورقهاي عايق حرارتي ،مابين
و نماي شهري را تعريف نمايد.
جزييات نصب و اجراي تايلهاي 
كاشي و ديوار كار گذاشته شده است.
ً
پيچيدگي فرم معماري و پوسته بيروني ،كه ظاهرا فارغ از هر
نوع

نظم يا قاعده مأنوس ،تنها بر اساس نيازهاي فضايي و زيباييشناسي جدول مشخصات عمومي :


طراح ،مطابق با سيماي شهري متولد ميشوند انگيزهاي براي طراحان
ميليمتر
15-16
ضخامت

بهوجود ميآورد تا با كمك علم و دانش روز بتوانند هر آنچه در فكرشان
است را به صورت طرحهاي واقعي پياده كنند .آنان ديگر محدوديتي
 25-23كيلوگرم بر متر
وزن
مربع



را براي فكر كردن و طراحي كردن با توجه به آنچه آنان و مردم زيبا
مقاومت در برابر شكست بيش از  1000نيوتن ( بسته به اندازه و سيستم نصب)


ميپندارند ،احساس نخواهند كرد.
بين  3تا  6درصد
جذب رطوبت
در اين دوران ،معماران به يكي از جنبههاي كمتر مورد توجه قرار

A1
گرفته فضا ،يعني نور ،تمايل پيدا كردند.
داراي كالس A1مواد ساختماني غيرقابل احتراق
ضد حريق


تجربي��ات جديدي كه روي پوس��تههاي نما به مدد مصالح نوين
مقاوم در برابر تغييرات جوي مقاوم در برابر يخ زدگي و اشعه نور خورشيد
انجام ش��ده است ،به آنان كمك كرده تا بتوانند با تلفيق شيشههاي
مصنوعي و مصالح ديگر ،هم يك اثرهنري زيبا از خود به جا گذارند و


تركيبات آن در محيط
اين محصول با تغييرات ش��يميايي كه در
هم نور و روشنايي را به بهترين نحو به ساكنين بنا اهدا كنند.
مهندسي مواد به وجود آمده است،
آزمايشگاه با استفاده از علوم نوين
معرفي چند نمونه از مصالح نوين
خواصي نظير ضد گرد و خاك ،رطوبت،غبار ،دوده و چربي را كسب

قطعات كاشي سفالي  :
 آب كرده است.
همانگونه كه در س��طور باال نيز ذكر ش��د با توجه به شرايط

استفاده
و
نصب
نوع
در
كه
اي
ه
ويژ
طراحي
سبب
به
اين
بر
عالوه
و هوايي و پيش��ينه تاريخي ايران ،بهترين نوع مصالح براي پوشش

بار
وزن
س��اختمانها،
نماي
روي
بر
خش��ك
اتصال
نحوه
نيز
و
دارد
نماها ،خشت و آجر ميباشد.

مرده بنا نسبت به ساختمانهايي كه با آجرنماسازي ميشدهاند ،بسيار
قطعات كاشي سفالي ،يكي از محصوالتي است كه ميتواند با توجه
به خواص و ويژگيهايي كه دارد ،به نوعي بهترين و شايس��تهترين
جواب را براي اقليم اين مرز و بوم داشته باشد.
نماهاي آجري كه در گذش��ته به عنوان پوشش نهايي ساختمان
اجرا ميشده است ،مشكالت عمده را پس از استفاده در نما به وجود
ميآورده است،از قبيل شوره زدن ،به جا ماندن اثر بارانهاي اسيدي
كه خصوصا در ش��هرهاي بزرگ به علت آلودگي هوا يك مش��كل
اساس��ي براي نماها به ش��مار ميآيد و نيز جذب ذرات گرد و غبار و
دوده كه به مرور زمان باعث كاستن جلوه نماهاي آجري ميشد .در
گذر از كوچههاي شهر با يك نگاه هر چند سطحي ،اين آثار مخرب
به وضوح بر روي نماهاي آجري مشهود است.
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 همانگونه كه در تصوير،چند نمونه از ساختمانهاو فضاهاي شهري اجرا شده با اين مصالح




. تفاوتي با سفال و خشتهاي سنتي ندارد،مشاهده ميشود در ظاهر
!  زيبايي و گرمياي كه اين نوع پوشش به فضا داده است توجه كنيد،به تنوع
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:شيشه


ايمن
جايگزيني





.كاهش پيدا ميكند
براي
،كربنات
ورق پلي
 ميانفاصله
حرارتي در
قه��اي
اس��تفاده از عاي
امكان


همچنين

اينكه در خارج
كه با وجود
كربنات از محصوالتي
ورق پلي

اس��ت





.آورند
ي
م
وجود
به
را
بنا
ديوار
نماسازي و
مهندسان ساختماني
از كش��ور بيش از چند دهه مورد توجه و عالقه



 اما در ايران به تازگي در آرشيو فني دفاتر ساختماني و مشاوران،كاهش وزن بار مرده ساختمان و دارا بودن خواص عايق حرارتي با است



 براي،انجام ميشده استقطعات
طراحي خاصي كه در توليد
توجه به
.يافت ميشود





مصرف سوخت و نيز قابليت استفاده مجدد از
هدف بهينهسازيبه
نيل
در رنگهاي مختلف
چند جداره و
اين محصول كه در انواع تك و


،طبيعت
چرخه
به
پذيري
ت
بازگش
و
ساختمان
تخريب
از
پس
قطعات
 داراي ويژگيهايي اس��ت كه آ ن را به گزينه بس��يار،تولي��د ميش��ود





اين

همگي از مزاياي
 شيشه از.محصول كه مطابق با كليه اهداف معماري پايدار مناس��بي براي جانشيني شيش��ه در نورگيرها تبديل ميكند
33
.است،مي باشد
پسكه
زلزله
محصوالت س��اختماني است كه نه تنها در زمان
معدود
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اخالل ايجاد ميكند و جانرس��اني
از آن ني��ز در روند حركت و امداد










، س��بكي وزن ورق پليكربنات.انس��انها را با خطر روبه رو ميس��ازد
 مقاومت باال در برابر،)(كمتر از نصف وزن شيش��ه در ضخامت براب��ر



 برابر شيشه) و مقاومت در برابر اشعه ماوراي250  تا100  (بين،شكست
مبلمانپريدگي
سرطان پوست و رنگ
 اصلي
كه عامل- بنفش

داخلي





 زمره مصالح مقاوم در برابردر
 ورق هاي پليكربنات را-و نورگير است



 انواع چند جداره پليكربنات نيز كمك ش��اياني در.زلزله قرار ميدهد
بهينهس��ازي مصرف س��وخت ميكند و البته اليه مقاوم در برابر اشعه






چندين سال در برابر رنگ
آن را براي
،يكربناتپل
UV بنفش
ماوراي

.كند
محافظت
پريدگي و


ي م
UV،تخريب
UV


لزوم اطالع رساني
  در فرآيند،همانگونه كه قبال نيز ذكر ش��د

طراحي براي رس��يدن به



 عوامل و راهكارهاي متعددي را بايد مورد توجه قرار،هدف تعيين شده
 بررسي نيازهاي، در اين مس��ير از قبل تدوين شده روشن و شفاف.داد
 عوامل متعدد محيطي،مختلف جسمي ـ رواني و فرهنگي مورد استفاده



 س��وژههاي توليدي و عوامل اقتصادي از مهمترين،و ش��رايط اقليمي
.مباحث به شمار ميآيند









گاهي قابليت و خالقيت و ايدهيابي يك طراح به نوع بس��تر رش��د
 ولي،كندي
انديشگوني فضاي حاكم ربط پيدا مميزان
جامعه و به
فكري


 
 


 به ميزان اطالعات طراح از ساختار،قابليت حل مس��اله و ارايه راه حل



شناسي و ميزان شناخت طراح از مواد
برخورد زيبايي
به نوعو
تعريف شده
و مصالح و قابليتهاي آنها و همچنين دس��تاوردهاي نوين كه در اين





. ارتباط دارد،زمينه به وجود آمده اند
 مقولهاي است كه پيش از، بديهي است ش��ناخت و انتخاب مصالح
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ساخت و حتي طراحي بنا به آن پرداخته ميشود و هر چه دايرةالمعارف
ذهني مهندسان در اين باره غني باشد ،منجر به ابتكارات و طرح هايي
جس��ورانهتر با ضريب اطمينان بيشتر ،هزينه اجرايي كمتر و با قابليت
اجرايي در حداقل زمان خواهد شد.
امروزه متاسفانه در ايران هيچگونه مرجع و منبع مدون و قابل دسترسي
در اين رابطه در اختيار مهندس��ان معمار وجود ندارد و تمامي اطالعاتي
كه هر شركت دارد محدود به بروشورها و كاتالوگهاي تبليغاتي است
كه توسط شركتهاي توليدكننده مصالح نوين به دفاتر مشاوره فرستاده
ميش��ود .وجود منبعي كه در آن تمامي محصوالت و مصالحي كه در
امر ساخت و ساز ،خصوصا در قسمت نماسازي -كه جنبه زيباييشناسي
آن براي انس��انها بسيار مورد اهميت ميباشد -اعم از مصالح قديمي
و جديد ،معرفي ش��ده باشد به مهندس��ان طراح كمك خواهد كرد تا با
ش��ناخت همه مصالح و آش��نايي به كاراييها و خواصي كه هر يك را
نسبت به ديگري متمايز ميكند ،در زمان طراحي براي پوشش نهايي
ساختمان خويش انتخابي شايسته و برتر كه نشات گرفته از دانش كامل
او از مصالح موجود است ،داشته باشد نه اينكه صرفا به علت آشنايي قبلي
كه با يك سري از مصالح دارد در تمام طرحهايش از آنها بهره جويد.
اين نكته به مس��ايل ديگري نيز از قبيل عالقه و اشتياق طراحان و
همچنين كارفرمايان به شناخت مصالح نوين و ميل ايشان به تجربيات
جديد در امر استفاده از آنها در بناهايشان وابسته ميباشد ،كه اين مقوله
نياز به بحث و بررس��ي گس��تردهتر دارد و در موضوع بحث اين مقاله
نميگنجد.
نتیجه گیری
با مروري بر عوامل موثر در شكلگيري فضا و نماهاي شهري ،به اين
مهم دست يافتيم كه مناظر و سيماي شهر پيرامون ما ،متاثر از تركيب
عوام��ل متعدد فيزيكي و محيطي و تخصص متخصصان بس��ياري از
جمله معماران و شهرسازان و همچنين تجربيات نوين مهندسين مواد در
زمينه ساخت و ابداع فناوري نوين در توليد مصالح و نيز مهمتر از همه-
كه تمامي موارد فوق الذكر را در بر ميگيرد  -تحوالت و پيشرفتهاي
تكنولوژي و علوم مختلف در تمام زمينهها ميباشد.
منابع و مآخذ

ب��ه بيان صادقانهتر ميتوان گفت ك��ه در عصر جديد ،اين تحوالت
تكنولوژيكي است كه در جرياني با سرعت پيشروي باال ،تمامي فرايندها
و و عوامل موثر بر ش��كلگيري دني��اي پيرامون ما را به دنبال خويش
ميكشاند.
به ط��ور كلي پرداختن به مس��اله در گرايشهاي تخصصي ،بيانگر
تخصص طراحان ش��هري است كه با توجه به فاكتورهاي مطرح شده
در آن از قبيل :فرم فضايي ،رويتپذيري ،ج ّو و محيط ،سطوح ،نماها و
ارتباطات ،موثر بر سيما و مناظر محيط پيرامون ميباشد.
در اين ميان نقش انس��ان به عنوان عاملي كه كليه اين تمهيدات و
تفكرها ،براي او و پاس��خي به انديشهها و ساليق و زيباييشناسي او و
همچنين ارتقاي س��طح فرهنگ و نوع برداشت احساسياش از محيط
ميباش��د ،نقشي تاثيرگذار بر انتخاب شيوه و روش كار در تخصصشان
ميباش��د .لذا با توجه به هدف مقاله ،با بررس��ي عوامل مادي موثر بر
شكلگيري فضاي اطراف ،به نقش مواد و مصالحي پرداختيم كه توسط
معماران در طراحي نماي آثارش��ان از آنها استفاده ميگردد .اين مصالح
همچون قطعات يك پازل ،با قرارگيري در كنار يكديگر ،به طور مثال در
طول يك خيابان ،عامل ايجاد بدنه شهري متفاوت و متنوعي ميشود.
اگر به كارگيري تكنولوژي مصالح به همراه علم و دانش مربوط به نحوه
اس��تفاده از آنها صورت نپذص يرد ،منجر ب��ه ايجاد فضاي ناهمگون،
نامتعادل و زشت از ديد انسان مشاهدهگر خواهد گرديد.
تا قبل از اين در برخي آثار ،تفكر معمارانه ،نوعي تكنولوژي را طلب
ميكرد ،لذا توليد مصالح نوين در عرصه ساخت و معماري به معماران
امكانات و فرصتهايي براي پياده سازي خالقيتها و تفكرات بديع را
ارايه نموده است .بطور كلي و با توجه به نوشتاري كه ارايه گرديد ،ظهور
تكنولوژي در معماري و حضور آن به موازات تكنولوژي ساخت و مصالح
نوين تاثيرات بسزايي در ساحت هاي گوناگون طراحي و معماري فضاي
شهري از خود به جاي گذاشت.
لذا هشياري و آگاه سازي طراحان از جانب نظريه پردازان و منتقدين
معماري ،ميتواند مانع بروز جريان هاي مخرب در امر ساخت و ساز و
ايجاد آشفتگي بيشتر در شهرهاي پر جمعيت اين كشورها باشد.
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تازههای انتشارات دانشگاه

""Essentials of 80X86 Assembly Language

ریچ��ارد دتمر اس��ت .این کتاب به دانش��جویان دوره کاردانی
و کارشناسی رش��تههای مهندس��ی کامپیوتر و علوم کامپیوتری
تقدیم میش��ود .نویسنده کتاب درصدد اس��ت تا با تکیه بر زبان
اس��مبلی تحت معماری اینتل ،بتوان��د تجربیات تدریس در درس
برنامهنویسی زبان ماشین را قالببندی کند.
هدف کتاب ،درک عملی برنامهنویس��ی در س��طح پایین و در
نتیجه ،تولید نرمافزارهای کار آمد در س��طوح باال اس��ت ،چرا که
یادگیری زبان اس��مبلی به طور گسترده به آشنایی بیشتر با نحوه
تعامل سخت افزار ،برنامهها و سیستم عامل ،کمک میکند.
این کتاب کوشیده است با توصیف دقیق وشفاف ویژگیهای
زبان مذکور ،مفاهیم و س��اختار پیادهس��ازی آن را به طور کامل
ارايه دهد.
کتاب به گونهای طراحی ش��ده اس��ت تا دانش��جویان ،تجربه
ملموسی را با معماری  80×86داشته باشند .دانشجویان میتوانند
برنامههای  32بیتی مدل حافظه تخت را با اس��تفاده از اس��مبلر
 MASMاس��مبل کنند .این کتاب میتواند به عنوان یک کتاب
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نام کتاب :اصول زبان اسمبلی80×86
مترجمان :مهندس هاش��م مش��حون و مهندس احمد ش��اه
نجات بوشهری
چاپ اول1389 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 60000 :ریال
موضوع :اسمبلر(زبان برنامه نویسی کامپیوتر)

مرجع زبان اس��مبلی نیز مورد اس��تفاده قرار گیرد .دانش��جویان،
برنامهه��ا را تح��ت کنترل خطایاب  WinDbgاج��را میکنند و
همزمان با اجراي دس��تورالعملها ،قادر به مش��اهده محتویات و
ثباتها نیز میباشند.
مجموعه مطالب این کتاب ،عالوه بر معرفی دستورالعملهای
اصلی  ،80×86ش��رح معماری ممیز شناور نیز خواهد بود .عناوین
زیر در کتاب ،مورد بحث قرار گرفتهاند:
نمای��ش صحی��ح در ،80×86آدرسده��ی حافظ��ه ،80×86
ثباته��ای ،80×86س��اختار زبان اس��مبلی ،قالببن��دی آپکدها
ودس��تورالعملها ،اس��مبل کردن و اجرا کردن یک برنامه تحت
 ،WinDbgدس��تورالعملهای کپ��ی دادهها ،دس��تورالعملهای
جم��ع و تفریق اع��داد صحیح ،دس��تورالعملهای ض��رب اعداد
صحیح ،دستورالعملهای تقسیم اعداد صحیح ،دستورالعملهای
 ،exclusive or ,or,an,andدس��تور العملهای شیفت و دوران،
دس��تورالعملهای پرش غیر ش��رطی وش��رطی ،پش��ته،80×86
دس��تورالعملهای  ،pop,pushاتصال روالها  ،دستورالعملهای
 ،return,callنمایش ممیز شناور در معماری ،80×86ثباتهای
ممیز شناور در معماری ،80×86دس��تورالعملهای منتخب ممیز
شناور در معماری .80×86
روش آم��وزش بدين گونه اس��ت كه متن ابتدا توس��ط مثال،
آموزش داده میش��ود .یک برنامه کامل به زبان اسمبلی در اوایل
فصل دوم ارايه ش��ده اس��ت و اجزاي آن با دقت به گونهای که
دانشجویان قادر به فهم آن باشند ،توضیح داده شده است.
فصلهای بعدی ش��امل مثالهای بس��یار و هم��راه با مفاهیم
جدید و مشکل میباشند.
متن کتاب از شکلها ومثالهای متنوعی بهره میبرد .تمرینها
در انتهای هر بخش آمدهاند.
مثاله��ا دارای ج��واب کوتاه و فهم مطالب بیان ش��ده در هر
قس��مت را تقوی��ت میکنن��د و مثالهای برنامهنویس��ی ،امکان
اعمال مطالب آموخته ش��ده را در برنامههای زبان اسمبلی فراهم
میآورد.
اس��مبلر اس��تاندارد  80×86ن��گارش 6.11ماکرواس��مبلر
مایکروسافت( )MASMاست.
هرچه که این اسمبلر قادر به تولید کد جهت ویندوز  ،95ویندوز
 NTیا محیطهای دیگر سیس��تم عاملهای مایکروسافت است،
ول��ی لینکر و خطایابی که با آن میآید ،برای اس��تفاده در چنین
محیطی مناسب نیستند.
همراه این کتاب یک  CDآمده اس��ت که حاوی برنامه اسمبلر
( ،)MLیک لینکر جدید مایکروسافت ،یک خطایاب تمام صفحه
 32بیت��ی ب��ه نام(WinDbgک��ه از محصوالت مایکروس��افت
میباش��د) و مجموعهای از فایلهای مکمل مورد نیاز است .این
مجموع��ه نرم اف��زاری ،محیط خوبی را برای ایج��اد و خطایابی
برنامههای کاربردی ،تامین میکند.
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نام کتاب :مدیریت سیس��تمهای نگه��داری و تعمیرات ناب
حرکت به سوی ناب و مدلهایی برای سیستمهای عملیاتی
مترجم�ان :دکتر س��ید محمد سیدحس��ینی ،مهن��دس امیر
حمیدینیا و مهندس کاوه رشیدی قادی
چاپ اول1389 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 53000 :ریال
موضوع :نگهداری و تعمیر
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نگه��داری و تعمیرات ناب ،واژه جدیدی میباش��د که در دهه
آخر قرن بیس��تم ابداع شد ،ولی اساس آن به خوبی در نگهداری
و تعمی��رات تولی��دی جامع طرحریزی ش��ده اس��ت .نگهداری و
تعمی��رات ناب ،تکنیکهای جدی��دی را در مفاهیم TPMبه کار
میگیرد تا مسیری ساختار یافتهتر را دوباره ایجاد کند .ریشههای
آن به اصالح��ات نوین هنری فورد باز میگ��ردد که در تولیدی
ژاپنی ،به ویژه سیس��تم تولید تویوتا()TPSابداع شده بود .ناب به
برطرف کردن تمام اش��کال اتالف در فرآیند تولید اشاره دارد (از
جمله ات�لاف در عملیات نگهداری و تعمیرات) .اگرچه که ظاهرا
فص��ل اول این کتاب به تولید ناب و نگه��داری و تعمیرات ناب

میپ��ردازد ،ولی در این ام��ر هدفی وجود دارد .تم��ام تفکر ناب
(فرضی��ه تولید ناب و نگهداری و تعمیرات ناب) اساس��ا بر فرآیند
تولید استوار است .برخی بر این باور بودند که تمامي موارد دیگر،
صرفا به طور طبیعی از آن اصول اساس��ی حاصل ش��ده یا در آن
مبحث جای میگیرد .با این وجود ،مرور زمان دشواریهای ایجاد
ناب را در عملیات پشتیبانی تولید نمایان ساخته است (زمینههایی
که در مجاورت عملی��ات تولید مانند نگهداری و تعمیرات ،بدون
وجود برخی ش��رایط پیشنیاز وج��ود دارد) .این موضوع در ادامه
فص��ول این کتاب پس از توضیح اولیه برخی مفاهیم رایج مطرح
میشود.
برای کاهش هزینهها و بهبود تولید ،بیشتر شرکتهای تولیدی
(و فرآیندی) بزرگ که مفهوم تشکیالت ناب را پذیرفتهاند ،روشی
را اتخ��اذ کردهاند ک��ه مبتنی بر ایجاد و تهیه تمام سیس��تمها و
زیرس��اختها در کل س��ازمان میباش��د .نتیجه این روش سنتی،
اقدامات راهاندازی و اجرای نادرس��تی میباش��د که غالب ًا در نظر
گرفته نمیش��وند و ی��ا پیش از س��ودآوری به پایان میرس��ند.
کارخانهه��ا از طریق حذف نقصهایی که کارایی فعالیت و تولید
را پایین آورند ،میتوانند پیش��رفتهای خود را با ریس��ک بسیار
کمتر شتاب دهند.
بهینهس��ازی اولیه عملکرد نگهداری و تعمیرات باعث افزایش
زمان نگهداری و تعمیرات قابل دس��ترس در پیشرفتهای بعدی
میشود و نیز نواقصی را که موجب از کار افتادگی تولید میشود،
کاه��ش میدهند .از این رو ،کاه��ش هزینه و تولید بهتر از نتایج
آن��ی ایجاد عملیات نگهداری و تعمیرات ناب به عنوان اولین گام
در کل مس��یر حرکت به سوی تش��کیالت ناب به شمار میرود.
نگه��داری و تعمی��رات ناب ،آموزش مس��تمر مفهومی را در نظر
دارد ک��ه تم��ام اصطالحات فنی عملی��ات اجرای ن��اب (مانند
روشهای کس��ب بیش��ترین اس��تفاده از هر عملی��ات) و نیز هر
الزامات برنامهریزی و تنظیم در پیش��برد مسیر عملیات نگهداری
و تعمیرات ناب (مانند متدولورژیها و اطالعات پیشزمینه) را به
خواننده ارايه میده��د در همین حال ،نگهداری و تعمیرات ناب،
حجم وسیع و در دسترسی از منابع برای ادامه مسیر در حرکت به
س��وی ناب را به شما ارايه میدهد .با استفاده از نمودارها ،جداول
و فهرستها س��عی شده هر اطالعات مجزایی بیان و در نهایت،
مجموع کل این اطالعات گردآوری ش��ود به طوری که درک آن
ساده گردد.
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هدف این کتاب ،تدوین پایهای برای به کارگرفتن اصول طراحی
فرم شهری است .در جلد مکمل قبلی«مقدمهای بر طراحی شهری:
مداخالت وپاس��خ ها» (گرید و رابرت��ز )1998درباره پایه مفهومی
طراحی شهری بحث شد و در آنجا اصول اساسی ،نکات مورد توجه
و مفاهی��م ،معرفی ش��دند .در این جلد ،چگونگ��ی کاربرد و اجرای
این اصول در ش��رایط متفاوت دنیای واقعی نشان داده خواهد شد.
ت��ا همین اواخر کتاب دس��تورالعملی مفید که ح��اوی راهنما برای
دانش��جویان طراحی شهری باش��د ،به ندرت وجود داشت .درحالی
که نمونههای خیلی خوبی از راهنماهای طراحی توس��ط مسئوالن
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ن�ام کتاب :رویکردی به س��وی طراحی ش��هری(روشها و
فنون طراحی شهری)
مترجم�ان :دکتر راضیه رض��ازاده و دکت��ر مصطفی عباس
زادگان
چاپ اول1390 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 70000 :ریال
موضوع :شهرسازی

و س��ازمانهای محلی برای آبادگران و شهرسازان تهیه شده بود و
دانش��جویان ،منابع کمتری در اختیار داش��تند .کتاب «محیطهای
پاس��خده» كه در س��ال  1985توس��ط الکوک ،بنتلی ،مک گرین،
موریان و اس��میت (گروهی از دانشگاه آکس��فورد بروکس) ،نوشته
ش��د ،به عنوان یک متن درسی تحول برانگیز مطرح بود .این متن
ب��ا توضیح اصول و تکنیکها به دانش��جویانی ک��ه کامال با حوزه
طراحی ناآش��نا بودند کمک كرد در عین حال دیدگاه گروه ،درباره
رویکرد مطلوب به طراحی ش��هری را نیز بیان میداشت .تا اواسط
دهه  ،1990طراحی شهری به عنوان یک حوزه فعالیت و یک رشته
دانش��گاهی همچنان شکوفا میش��د (گروه طراحی شهری.)1998
بس��یاری از موسس��ات آموزش عالی ،دوره کارشناسیارشد طراحی
شهری ارايه میکردند و يا طراحی شهری را به عنوان تخصصی در
سایر رشتههای کارشناسیارشد مانند معماری منظر و مرمت مطرح
مینمودند .برخی دورههای برنامهریزی ش��هری را به عنوان حوزه
«تخصص» مطالعات خود در موسسه سلطنتی برنامهریزی شهری
انتخاب کردن��د .بعضی از حرفهمندان حوزه طراحی ش��هری برای
سازمانهای عمومی و گروههای ذینفع خصوصی در داخل و خارج
کش��ور فعالیت میکردند .این کتاب عمدتا توسط تیمی از دانشگاه
وس��ت مینستر تهیه ش��ده و همراه با نوش��تههایی از دانشگاهیان
دانش��گاه نیوکس��ل و با ویراس��تاری کالرا گرید در دانشگاه غرب
انگلس��تان انجام شده اس��ت .این کتاب برای دانشجویان طراحی
ش��هری و معماری ،معماری منظر و دانشجویان کارشناسیارشد از
رشتههای «غیر طراحی» در نظر گرفته شده است و دستورالعمل و
راهنماهایی برای حل انواع کارهای طراحی ش��هری ارايه میدهد؛
پایهه��ای نظ��ری رویکرد طراح��ی را توضی��ح داده و ارتباط آن با
راهنماهای عملی را نش��ان داده ،اطالعات پیش زمینهای را فراهم
کرده و یک واژهنامه از کلمات متداول حرفه را ارايه میدهد.
ای��ن کتاب ب��ه عنوان ی��ک راهنمای طراحی مطرح اس��ت و
دارای پنج بخش اس��ت :پیش زمینه ،توضی��ح رویکردها ،انجام
پروژه طراحی شهری ،پروژه در عمل و اطالعات .دو بخش اول،
بیش��تر برهانی -استداللی هستند؛ س��ومین بخش مصور است،
چهارمین برهانی – استداللی و نهایتا آخرین بخش ،مجموعهای
از یادداش��تها ،راهنماها و منابع را معرفی میکند .هر بخش به
دیگری مر بوط میشود ،اما این امر نیز پیشبینی شده که ممکن
اس��ت خواننده مایل باشد که یک بخش را به طور عمیق مطالعه
کند و سپس از بخش و فصل دیگری از کتاب استفاده کند.
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ن�ام کتاب :امواج ناش��ی ازباد :تئ��وری ،روشها ومدلهای
پیشبینی
مولف�ان :دکتر امیر اعتماد ش��هیدی ،مهن��دس محمدهادی
معینی و مهندس محمدحسین کاظمینژاد
چاپ اول1389 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 45000 :ریال
موضوع :امواج دریا
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امواج ناش��ی از باد ،به دلیل انرژی باالیشان از اهمیت فراوانی
برخوردارند .مشخصات امواج ناشی از باد برای انجام هرگونه پروژه
مهندس��ی س��احل و دریا نظیر طراحی بنادر ،سازههای ساحلی و
دریایی ،تخمین میزان انتقال رس��وب و فرس��ایش ساحل ،مورد
نیاز اس��ت .باتوجه به این که آمار و اطالعات امواج در کش��ور ما
به اندازه کافی وجود ندارد ،میبایس��ت با بهرهگیری از روشهای
پیشبین��ی امواج ،آم��ار دراز مدت امواج را تولی��د كرد .در همین
راس��تا در دهههای گذش��ته ،مدلها و روشهای متعددی برای
پیشبینی و مدلسازی امواج دریا ابداع شده است که میتوان به
روشهای تجربی ،مدلهای طیفی – عددی و محاس��بات نرم،
اشاره كرد.

ای��ن کتاب ب��ه موضوعات ف��وق پرداخته ومطال��ب آن عمدت ًا
حاصل تجربیات حاصل از تحقیق و تدریس نویسندگان در زمینه
مهندسی سواحل و بنادر میباشد.
مطالب این کتاب میتواند مورد اس��تفاده دانش��جویان س��ال
آخر دوره کارشناس��ی عمران و مکانیک و همچنین دانش��جویان
دورههای کارشناسیارش��د مهندسی سازههای دریایی ،مهندسی
سواحل و فیزیک دریا قرار گیرد .فهم کامل مطالب کتاب ،نیازمند
آشنايی با ریاضیات ،فیزیک و مکانیک سیاالت است .سعی شده
اس��ت مطالب کتاب به گونهای تنظیم شود که مطالعه فصول به
صورت مجزا امکانپذیر باش��د تا خواننده در صورت نیاز ،فقط به
بخشهای مورد نظر خود رجوع کند .مطالب این کتاب در ش��ش
فصل ارايه شده اس��ت .در فصل اول کتاب ،مکانیک امواج مورد
بررس��ی قرار گرفته اس��ت .در فصل دوم ،تئوریهای مربوط به
امواج ناش��ی از باد ،مباحث آماری و طیفی موج ،بیان شدهاند .در
فصل س��وم ،روشهای تجربی(آییننامههای مختلف) پیشبینی
امواج ،مطرح ش��ده و مورد بررس��ی قرار گرفتهاند .فصول چهارم
و پنج��م ،مختص مدله��ای عددی طیفی و نح��وه کاربرد آنها
میباش��د .در فصل چه��ارم ،ابتدا م��دل MIKE 21SWمعرفی
ش��ده و س��پس روابط استفاده ش��ده در این مدل ،همراه با نحوه
مدلسازی ،توضیح داده شدهاند.
فص��ل پنجم نیز اختصاص به یک م��دل معروف دیگر ،یعنی
 SWANدارد .ابت��دا ویژگیها ،مبانی نظری و عددی و نحوه کار
با مدل ارايه ش��ده است .در انتهای این فصل نیز نتایج حاصل از
 SWANو MIKE21SWمورد مقایس��ه ق��رار گرفته و در مورد
نقاط قوت و ضعف آنها بحث شده است .در فصل آخر این کتاب،
ب��ه کاربرد روشهای محاس��بات نرم در پیشبینی مش��خصات
امواج ،پرداخته شده است.
روشهای نرم ارايه شده به ترتیب عبارتند از :شبکههای عصبی
مصنوع��ی ،درختان تصمیم و مجموعههای فازی .در انتهای این
فص��ل نیز ،مانند س��ایر فصول ،این روشها ه��م برای آبهای
س��احلی ایران و هم برای سایر دریاها مورد استفاده قرار گرفته و
نتایج روشهای مختلف ،با هم مقایسه شده است.
در پای��ان هر فصل ،تعدادی تمرین برای ارزیابی خواننده ارايه
شده است.
اطالعات میدانی مورد اس��تفاده در این کتاب ،عمدتا از طریق
سازمان هواشناسی ،شرکت ملی نفت ،مرکز ملی اقیانوس شناسی،
سازمان بنادر و دریانوردی و  NDBCتهیه شده است.

نامدانشجو:مهساسيديانچوبي
رشتهتحصيلي:مهندسي مكانيك
استادراهنما:دكترمحمدحقپناهي
عنوان رس�اله :بررس��ي تغيير ش��كلهاي زاويهاي ناشي از
جوشكاريدراتصاالتلببهلبصفحاتبااستفادهازشبكههاي
عصبيمصنوعي
تاريخ دفاع1390/1/23 :

نامدانشجو:فاطمهحاجيوليئي
رشتهتحصيلي:مهندسيعمران-آب
استادراهنما:دكترعباسيگانهبختياري
استادمشاور:پروفسورهيتوشيگوتو
عنوان رساله :مدلسازي دو فازه آبشستگي در مجاورت موج
شكنهاي كيسوني با استفاده از روش اويلر – الگر انرژي
تاريخ دفاع1390/2/3 :
نام دانشجو :محمد مرادي
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق-قدرت
استاد راهنما :دكتر احمد غالمي
عنوان رساله :تعيين مرزهاي مناطق امن سيستم قدرت در
برابر پديده فرو رزونانس
تاريخ دفاع1390/2/4 :

نام دانشجو :آرزو صدوقي
رشتهتحصيلي:معماريوشهرسازي
استادراهنما:دكترغالمحسينمعماريان
عنوان رس�اله :فهم سرش��ت خانه ايراني ب��ه روش پديدار
شناسي
تاريخ دفاع1390/1/30 :

نامدانشجو:ميثممنسوببصيري
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق-الكترونيك
استادراهنما:دكترشهريار شاهحسيني
عنوانرساله:ارايهالگوريت مجديدبهينهسازيمديريتمنابعدر
ساماندهيقابلبازپيكربندي
تاريخ دفاع1390/2/5 :
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نامدانشجو:ياسرميرزايي
رشتهتحصيلي:مهندسيمكانيك
استادراهنما:دكترسيدمحمدهاشمينژاد
عنوان رس�اله :ارتعاش��ات آزاد س��ه بعدي گروهي از اجسام
االستيک با حفره خارج از مرکز
تاريخ دفاع1390/1/17 :

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

معرفي دفاعيههاي دكتري
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نام دانشجو :محمد حسن ميرابي مقدم
رشته تحصيلي :مهندسي عمران -راه و ترابري
يزاده و دکتر محمود عامري
استادان راهنما :شهريار افند 
عنوان رساله :مدل پيش بيني نرخ تصادفات و تعيين ارتباط آن
با مدل تخصيص سفر در شهرهاي بزرگ ايران
تاريخ دفاع1390/2/5 :

نام دانشجو :سيد كاميار ايزدي
رشتهتحصيلي:مهندسيكامپيوتر
استادراهنما:دكترمصطفيحقجو
عنوان رساله :مديريت تراكنشهاي هميار در پايگاه دادههاي
ذات ًا XML
تاريخ دفاع1390/2/25 :

نامدانشجو:محمدآراسته
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق
استادراهنما:دكترعبدالرضارحمتي
استادمشاور:دكترشاهرخفرهنگي
عنوان رساله :كنترل مستقيم گشتاور در محركه مهار خازني
ولتاژ متوسط با كاهش ولتاژ حالت مشترك
تاريخ دفاع1390/2/7 :

نامدانشجو:سيدمحمدحسيننبوي
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق
استادراهنما:مهندساحدكاظمي
استاد مشاور :دكتر شركت معصوم
عنوان رساله :بكارگيري ادوات FACTSبه منظور مديريت
تراكم با در نظر گرفتن شاخصهاي قابليت اطمينان
تاريخ دفاع1390/2/26 :
نامدانشجو:مجيدآقابابايي
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق
استادراهنما:دكترغالمعليرضاي يراد
استاد مشاور :دكتر محمود كمرهاي
عنوان رساله :ردگیری چند هدفی در تصاویر سونار با استفاده از
فیلتر چگالی احتمال چند فرضی درجه2
تاريخ دفاع1390/2/28 :
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نامدانشجو :محمدصادقطاهرطلوعدل
رشتهتحصيلي :معماري
استادان راهنما :دكتر اصغر محمدمرادي و دكتر سيد باقر حسيني
عنوان رس�اله :رمزگشايي از مدل پايداری لرزه اي بناهاي تاريخي
آج��ری ايران (درمقايس��ه با آيي��ن نامههای موجود طراح��ی لرزهای
ساختمان های بنايی غيرمسلح از نظر فرم کالبدی و تناسبات هندسی)
تاريخ دفاع1390/2/14 :
نام دانشجو :وحيد تالوت
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق-قدرت
استاد راهنما :دكتر صادق جمالي
عنوان رساله :تعيين محل خطا در شبكههاي توزيع با حضور
نيروگاههايتوليدپراكندگي
تاريخ دفاع1390/2/14 :
نام دانشجو :نويد غفارزاده
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق-قدرت
استاد راهنما :دكتر صادق جمالي
عنوان رس�اله :تشخيص و محليابي خطاي گذرا در خطوط
انتقالنيرو
تاريخ دفاع1390/2/14 :

نام دانشجو :وحيد وزيري
رشتهتحصيلي:معماريوشهرسازي
استادراهنما:دكترهاشمهاشمنژاد
استاد مشاور :دكتر سيد باقر حسيني
عنوان رساله :بهبود بهره وری فضاهای آموزشی با رویکرد به
نقش بهرهبردار(دانش آموز) در روند ساماندهی فیزیکی محیط
تاريخ دفاع1390/2/28 :
نامدانشجو:هاشمعمراني
رشتهتحصيلي:مهندسيصنايع
استاد راهنما :دكتر سيد جعفر سجادي
عنوان رس�اله :تحليل پوشش��ي دادهها مبتن��ي بر تئوري
بهينهسازياستوار
تاريخ دفاع1390/3/1 :

نامدانشجو:حسينشاطري
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق-قدرت
استاد راهنما :دكتر صادق جمالي
عنوان رساله Facts:در عملكرد حفاظت ديستانس
تاريخ دفاع1390/2/19 :

نام دانشجو :داريوش عباسي مقدم
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق
استادراهنما:دكتر وحيدطباطباوكيلي
عنوان رساله :طراحي و تحليل عملكرد روش ارسال معكوس
زمانيدرسيستمهايباندفوقوسيع
تاريخ دفاع1390/3/4 :

نام دانشجو :محسن فالح
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق-مخابرات
استادراهنما:دكترفرخحجتكاشاني
عنوان رس�اله :طراحي شبيهسازي و س��اخت آنتن آرايهاي
ميكرواس��تريپ صفحهاي با بهره  db 26در باند  xبا ساختار
 EBGبه منظور كاهش  S.L.Lو بهبود راندمان
تاريخ دفاع1390/2/21 :

يزاده
نامدانشجو:غالمرضااكبر 
رشتهتحصيلي:مهندسيبرق
استادراهنما:دكترغالمعليرضاي يراد
استاد مشاور :دكتر شهريار برادران شكوهي
عن�وان رس�اله :بخشبندي موضوعات خ��اص در تصاوير
ماهوارهاي SARبا استفاده از كوموالنتهاي مرتب ه 3و 4به عنوان
ويژگيهايجديد
تاريخ دفاع1390/3/9 :

نام دانشجو :عطا آقايي آرايي
رشته تحصيلي :مهندسي عمران -خاك و پي
استادراهنما:دكترحميدرضارازقي
استادمشاور:دكترسعيدهاشميطباطبايي
عن�وان رس�اله :تاثير عوامل مختلف ب��ر رفتار ديناميكي
مصالح سنگريزهاي متراكم با استفاده از دستگاه سه محوري
بزرگ مقياس
تاريخ دفاع1390/3/17 :
نامدانشجو:سيدمحبوبهمولويعربشاهي
رشتهتحصيلي :رياضي
استاد راهنما :دكتر احمد گلبابايي
عنوان رساله :استفاده از تقريبات تفاضلي فشرده در حل عددي
معادالتديفرانسيلبامشتقاتجزيي
تاريخ دفاع1390/3/21 :

نام دانشجو :علي توفيقي
رشتهتحصيلي :مهندسيبرق
استاد راهنما :دكتر محسن كالنتر
عن�وان رس�اله :كنت��رل سيس��تم ترکیب��ی
سلولخورشيدي -پيلسوختي  -باطری جهت مديريت
توان بارهای مجزا
تاريخ دفاع90/3/16 :
نام دانشجو :اشکان اسمعيلي فر
رشتهتحصيلي :مهندسيشيمي
استادراهنما:دكترسوسنروشنضمير
استاد مشاور :دكتر محمدحسن ايکاني
عنوانرساله:سنتزهيدروترمالنانوکامپوزيتپالتين-کربنبا
کاربري در پيلهاي سوختي تبادل يون پروتون
تاريخ دفاع90/3/24 :
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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حل جدول را
بفرستيد و
جايزه بگيريد
آخرين مهلت
ارسال:پايان
مرداد ماه
1390
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افقي
 -1ضمير جمع -يكي از قطبهاي علمي دانشگاه
 -2از پيامبران الهي -همگان -خرس
 -3ندبه -ماه – درستكار
 -4فهم -عرب ميگويد هدايت ميكنم
 -5از اعداد – اسم مفعول اشتراك -واحد پولي است
 -6نامي دخترانه
 -7نافع نيست -گل سرخ -افسانه
 -8صاحب حرفهاي است -چيز -آقا
 -9مفيد -موافق نيست
 -10روحي -خوش رونده
 -11پسوند شباهت -حيواني چهارپا -سنگين
 -12حيوانات غيراهلي -روشنايي بخش آسمان -از لوازم خواب
 -13نزد -كوچك -نوعي غذا
 -14پادشاهي -واحد پول فرانسه
عمودي
 -1مناسبت هفته وحدت
 -2بازگرداندن -ضمير مفرد -يگانه
 -3آخرين منزل -نامي دخترانه -ميداني در تهران
 -4خياالت – انگشت شكسته!
 -5از عاليم عفونت -حرفهاي نافع -نشانه مفعولي
 -6تپه كوچك -شهرت پيامبر اسالم
 -7از دانشكدههاي اين دانشگاه
 -8دستور -كمي -بخشش
 -9طرف -هنوز آدم نشده! -زينت چهره -تاقچه

 -10برد آن معروف است -صفت پسنديده
-11از تكنيكهاي اثر بخش برآورده سازي اهداف طرحهاي اجرايي سازمانها
با كاهش هزين ه و افزايش كاركرد
 -12فع��ل نفي ديدن -مانكن – اعداد يك رقمي در زمره اين دس��تهبندي
قرار دارند
 -13آدميزاد -سستي – دو دلي
حل جدول شماره72 :

بهره برداري رسمياز
بهره برداري رسمياز
مجموعه ورزشهايآبي
مجموعه ورزشهايآبي
سردار جاويد االثر
سردار جاويد االثر
احمد متوسليان
احمد متوسليان

دانشگاه علم و صنعت ايران
خرداد 1390

مي�لاد مول��ود كعب��ه ،مول��ي الموحدين،
اميرالمومني��ن عل��ي (ع) ب��ر ش��يعيان آن
حضرت و عدالت جويان مبارك

