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ديدار صميمانه جمعي از اس��اتيد و روساي دانشگاههاي کشور
ب��ا مقام معظم رهبري در تاريخ دوم ش��هريور ماه س��ال جاري،
زمينه مناس��بي را براي طرح دغدغهها و ديدگاههاي کالن آنان
در پيشگاه عاليترين مقام اجرايي و تصميمگير کشور فراهم کرد
و از سوي ديگر به نخبگان دانشگاهي فرصت داد تا با فرمايشات
و رهنمودهاي رهگش��اي معظمله ،از چالشهاي اساسي فراروي
جامعه دانشگاهي مطلع شوند.
«علمزداي�ي» و «دينزداي�ي» ،دو دغدغه مهمي بود که
حضرت آيتاهلل خامنهاي در س��خنان خود در جمع دانش��گاهيان
به آن اشاره کردند .فرمايشات مفصل ايشان در اين زمينه ،داراي
ابعاد مهمي است که مرور آن در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد
ميتواند نقش��ه راه جامعه دانشگاهي و اساتيد و دانشجويان را به
روشني ترس��يم کند.رهبر معظم انقالب در اين ديدار با اشاره به
اينكه اين علم است كه به ما اعتماد به نفس داده و اين دانشگاه
ب��ود ك��ه به ملت ايران كم��ك كرد بتواند ع��زت نفس و آبروي
خود را حفظ و در مقابل زيادهخواهي دش��منان ،س��ينه سپر كند؛
تصريح كردند :دانش��گاه ،آماج دش��من اس��ت و دشمن ما از اين
مركز قدرتافزايي غافل نيست و نخواهد بود.
معظمله ،ترور دانشمندان كشورمان را از مصاديق عيني تالش
دش��من در جهت علمزدايي دانس��تند و فرمودن��د :نکته مهمتر و
پيچيدهتر ،تالش آنها برای س��رگرم کردن اساتيد و دانشجويان،
ش دشمن،
با امور غيرعلمي اس��ت .ايشان براي مقابله با این تال 
چند رهنم��ود تعیین کننده ارايه کردن��د :اول ،تاکید بر ضرورت
دمیدن روح تازه به نهضت علمی عمیق و س��ریعي که به تازگی
در کشور آغاز شده با تصريح بر لزوم استفاده از همه ظرفيتهاي
دانش��گاهي .دوم ،تکميل منظومه علمي کشور كه به گسترش
ن��وآوري و توليد دانش،کمک خواهد کرد و س�وم ،دخالت دادن
دانش��گاهها در حل مس��ايل علمي کش��ور كه به فرموده ايشان،
پيگي��ري عملي جه��اد اقتصادي را هم به ط��ور جديتر ،ممکن

خواهد ساخت.
دغدغه مبنايي ديگر مقام معظم رهبري در اين ديدار ،هش��دار
در مورد تالش دش��من براي دينزدايي از دانش��گاهها بود .به
فرموده ايش��ان ،اين مقوله از آنجا اهميت دارد که دانش��گاههاي
علمي محض و خالي از دين و اخالق ،سرنوشت شوم تمدن غرب
را براي کشور به ارمغان ميآورند .ايشان در بياني شفاف ،تصريح
كردند« :جامعه بايد جامعه ديني باش��د .در راس آن هم دانشگاه
است .دانشگاه بايد دانشگاه متدين باشد و تدين به معني معرفت
عميق ديني ،ايمان عميق و باور ژرف به دين و معارف ديني است
كه طبعا عمل به دنبالش ميآيد .نكته اين اس��ت كه ما علم را به
همراه ايمان در دانشگاه حفظ كنيم».
در اين ميان به نظر ميرسد كه نقش استادان دانشگاهها براي
مقابله با دو حربه علمزدايي و دينزدايي از دانشگاهها ،نقش
منحص��ر به فرد و تعيينكننده خواهد بود .کردار و گفتار مناس��ب
اس��تادان ما ميتواند مانع جدي بر س��ر راه س��وق دادن جوانان
و ب��ه خصوص جوان��ان فکور و طالب علم ،به س��وي بي ايماني
ش��ود .در ايفاي اين نقش -همانگونه كه رهبر فرزانه انقالب نيز
فرمودند -آش��نايي اس��تادان عزيز دانش��گاه با واقعيات و حقايق
کش��ور و جه��ان و ارايه تحليلهاي درس��ت و آگاهانه ،ضرورتي
دوچندان پيدا ميکند .اين مساله به خصوص با توجه به حجم بي
س��ابقه بمباران تبليغاتي دشمنان انقالب با استفاده از شبکههاي
ماهواره اي ،اينترنت و  ...حايز اهميت است .به طور قطع هشدار
مقام معظم رهبري در اين زمينه و راهکارهاي عملي تبيين شده
توسط معظمله بايد مورد عنايت جدي همه ما باشد.
اميد كه با عنايت به اين ديدگاههاي روشنگرانه و فصلالخطاب
قرار دادن آنها در فضاي علمي و دانش��گاهي کش��ور ،در س��ال
تحصيل��ي دانش��گاهي  1390-91گامهاي بلن��دي را در جهت
علمافزاي��ي و دينافزايي در جامعه و به ويژه جامعه دانش��گاهي
شاهد باشيم.

كسب مقـام نايب قهـرماني جهـان

لطفاً ابتدا اعضاي تيم شركت كننده در مسابقات جهاني روبوكاپ كسب كرده بودند.

 2011را معرفي كنيد و در مورد اين رقابت بينالمللي علمي توضيح
دهيد؟

اعض��اي تيم در حال حاضر  7نفر هس��تند .دكتر رضا برنگي (عضو
هي��ات علمي دانش��كده مهندس��ي كامپيوتر) ،سرپرس��ت علمي تيم،
محمدرضا نيكنژاد ،سرپرست فني و سيد علي صالحي نيشابوري ،سيد
علي قاضي ميرسعيد ،احسان كمالي ،محمدحسين فاضلي ،يوسف پيران
و مصطفي طالييزاده ديگر اعضاي تيم هستند.
مسابقات روبوكاپ جهاني  2011تركيه از  14تا  21تيرماه سال جاري
در استانبول ،انجام شد و ما با نسل ششم رباتهاي خود در آن شركت
كرديم .در ليگ رباتهاي فوتباليست سايز كوچك 21 ،تيم از كشورهای
مختلف جهان ش��ركت داشتند كه در  4گروه  5تايي مسابقه ميدادند.
رقب��اي اصي ما در اي��ن ليگ ،تيمهاي ژاپن و چين بودند كه تيم ژاپن
در سال  2010و چين در سال  2009مقام چهارم جهان را در اين ليگ

در ليگ روباتهاي فوتباليس�ت س�ايز كوچك ،ش�رايط برگزاري
مسابقات چگونه است؟

در اين ليگ ،مس��ابقات در زميني به ابعاد  4×6متر برگزار ميش��ود.
طبق مقررات ،قطر روباتهاي ش��ركت كننده در اين ليگ بايد حداكثر
 18سانتيمتر و ارتفاع آن  15سانتيمتر باشد و توپ مورد استفاده در اين
رقابتها ،از نوع توپ گلف اس��ت .سرعت شوت توسط روباتها  10متر
در ثانيه و س��رعت حركت آنها  4متر بر ثانيه است .در ارتفاع  4متري از
سطح زمين مسابقه ،دو دوربين نصب ميشود كه تصاوير را به كامپيوتر
انتقال ميدهند .روي هر روبات ،عالمتهاي خاصي با رنگهاي متفاوت
ت خودي و رقيب و شماره بازيكنان را مشخص ميكند.
وجود دارد كه روبا 
تصاوير در كامپيوتر طي يك فرآيند سنگين ،پردازش ميشوند تا موقعيت
دقيق هر روبات و توپ در دس��تگاه مختصات ،مشخص شود و با توجه
به الگوريتمهاي از پيش نوشته ،مشخص شود هر بازيكن چه عملي بايد
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اشاره :تيم رباتيك دانشجويي Immortalsدر مسابقات جهاني رباتيك 2011تركيه ،موفق به كسب مقام دوم ليگ
روباتهاي فوتباليست سايز كوچك و دستيابي به عنوان نايب قهرماني جهان در اين ليگ شد .اين براي نخستين بار
است كه يك تيم ايراني توانسته است در مسابقات جهاني در اين ليگ حايز این مقام گردد .تيم Immortalsدر اين
مسابقات همچنين در بخش ارايه مقاالت تخصصي ،حايز مقام اول و در بخش فني ،مقام دوم جهان را كسب كرد.
سيزدهمين دوره مسابقات جهاني روبوكاپ ،تيرماه  1390در كشور تركيه و با حضور  200تيم از  57كشور جهان
برگزار شد .در ليگ فوتباليست سايز كوچك 4 ،نماينده از ايران شركت داشتند كه تيم دانشگاه علم وصنعت ايران با
غلبه بر تيمهاي آلمان ،ژاپن ،برزيل ،چین و دانشگاه آزاد اسالمي قزوين ،در نيمه نهايي موفق شد بعد از تيم تايلند مقام
دوم مسابقات را به خود اختصاص دهد و با كسب رتبه نايب قهرماني جهان ،براي كشورمان افتخار آفريند .در طول
اين  13دوره مسابقات جهاني ،هيچ تيم ايراني در بخش رباتهاي واقعی نتوانسته بود به فينال راه يابد و از اين حيث
 Immortalsپرافتخارترينتيمايرانيمسابقاتواقعيبهشمارميرود.بامحمدرضانيكنژاد(سرپرستفني)ويكي
از اعضاي اين تيم مصاحبهاي انجام داديم كه ميخوانيد.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

در ليگ روباتهاي فوتباليست سايز كوچك

کادر فنی برگزار کننده مسابقات بود و دو گل را هم به دلیل نداشتن ربات
اضافی و چهار رباته بازی کردن در دقایقی از بازي دریافت کردیم.
  ش�ما در مس�ابقات جهاني تركيه حايز مقام اول ارايه
مقاالت تخصصي هم ش�ناخته ش�ديد .در اين مورد
توضيح دهيد؟

انجام دهد .اين اطالعات به صورت كد شده به روباتها منتقل ميشوند.
در واقع مهمترين بخش روباتها هم الگوريتمهاي بخش هوش مصنوعي
اس��ت چرا كه بازي طي دو نيمه بدون دخالت اعضاي تيم برگزار خواهد
شد و امكان هدايت روباتها به شيوه دستي امكان ندارد.
نحوه برگزاري رقابتها در اين دوره از مسابقات چگونه بود؟

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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اولي��ن بازي تيم ما با برزيل بود كه  3-0بازي را برديم و اين بازي،
اولين مس��ابقه و افتتاحيه رقابتها هم بود .بازي دوم ما با تيم ژاپن بود
كه همانطور كه گفتيم س��ال گذش��ته مقام چهارم جهان شده بود و در
مسابقات اتريش ( )2009ما از همين تيم  1-0شكست خورده بوديم که
توانستیم این تیم را با نتیجه  0-2شکست دهیم .بازي سوممان با آلمان
بود كه تيم جديدي بودند ولي در كشور خودشان نايب قهرمان بودند و
ما  9-0آن را شكس��ت داديم .رقابت بعدي با تيم كلمبيا بود كه 10-0
مارس شد و از رقابتها حذف گرديد.
در دوره بعدي مس��ابقات ،روز اول ژاپ��ن و برزيل و روز دوم آلمان و
كلمبيا رقابت كردند و تيم ما چون گلخورده نداشت به سرگروهي صعود
كرد و به تيم چين يعني چهارم جهان در سال  2009برخورد .اين تيم 10
ربات با ش��وتهاي سرضرب قوي داشت يعني  5ربات يدك داشت در
حالي كه تيم ما فقط  5ربات بازيكن را داشت و ذخيرهاي نداشتيم .براي
اين بازي از شب تا صبح ،فيلم بازيهاي چين را آناليز و نقاط ضعف و
قوت رقيب را شناسايي كرديم .در نهايت در رقابت با چين  4-0بازي را
برديم و با دفاع خوب و دروازهبان قوي خود توانستيم بدون گل خورده و
شكست ،به مرحله بعد راه يابيم .در نيمه نهايي ،رقابت ما با تيم دانشگاه
آزاد اس�لامي قزوين بود كه بسيار خشن بازي ميكرد و چون الگوريتم
خاصي نداشتند موفق به كشف تاكتيك خاصي نشديم اما در آخر طي
يك رقابت سنگين ،بازي  5-0به نفع  Immortalsاز علم و صنعت
تمام شد .در رقابت فينال ،تيم  Skubaاز تايلند كه چهار دوره مقام اولي
جهان را در كارنامه خود داشت به قهرماني رسيد و تيم دانشگاه علم و
صنعت ايران با كسب نتيجه  5-1به نايب قهرماني جهان در اين ليگ
دست يافت كه بهترين نتيجه كسب شده توسط يك تيم ايراني در اين
ليگ در مسابقات جهاني بوده است.
نق�اط ضعف و قوت ش�ما در بازي باتيم قهرم�ان جهان چه بوده
است؟

همانطور كه گفتيم تيم تايلند در سالهاي قبل هم قهرمان جهان بود
و در مسابقات فينال سال  2010با نتيجه  6-1و در مسابقات سال 2009
با نتيجه  11-1حايز رتبه اول جهان شده بود .اين تيم از سرعت و دقت
رباتهاي ما نگران بود به همین خاطر در روزهای آخر ،مش��غول آناليز
تیم ما بودند .دو گل از  5گل ما در اين بازي به دليل مشكل دوربين بود
که دروازه بان تیم ما درست در دوربین پردازش نمیشد يعني مشکل از

بله .در مس��ابقات رباتيك جهاني ،هر تيم بايد طي
يك مقاله علمي ،توضيحاتي در مورد نوآوريهاي تيم
و كار خودش ارايه دهد و از سرپرس��ت تيمهاي ديگر،
داوراني انتخاب ميش��وند كه اين مقاالت را
ارزياب��ي كنند .در اين مس��ابقه ،تيم ما
با كس��ب  7راي از مجم��وع  9راي
هيات داوران به مقام نخس��ت ارايه
مق��االت تخصص��ي دس��ت يافت.
همچني��ن در كنار مس��ابقه اصلي و
بخش رقابتي ،يك سري مسابقات
فني برگزار ميشود كه به هوش
مصنوعي ارتب��اط دارد .در اين
بخش ه��م تايلند مق��ام اول
و  Immortalsدوم
ش��د كه بايد اشاره كنم در
مسابقات جهاني سنگاپور،
تيم م��ا در همي��ن بخش
فني ،به مقام س��وم دست
يافته بود.
  تيم شما در گذشته هم
حايز افتخارات و موفق
به كسب رتبههاي برتر
مسابقاتروبوكاپبوده
اس�ت .به اختص�ار در
مورد سابقه فعاليت تيم
توضيحدهيد؟

آغ��از فعاليت اين تيم را ميتوان مهرماه
 1383دانس��ت ك��ه اعضاي تيم درس��ال دوم
دبيرس��تان تحصيل ميكردند و اولين موفقيت
ما ،كسب مقام چهارم كشوري با ساخت روبات
فوتباليست دانشآموزي بود .پس از پذيرش در
دانش��گاه ،تصميم گرفتيم بر لي��گ روباتهاي
فوتباليس��ت متمركز ش��ويم و بنابراين از تابستان
 1387س��اخت اولين نمونه روبات فوتباليست سايز
كوچك را آغاز كرديم و با همان روبات ،در مسابقات
جهان��ي ( 2009اتريش) به عنوان يكي از چهار تيم
ايراني شركت كرديم و مقام دهم جهان را كسب
كرديم كه البته بهترين رتبه كس��ب شده
طي  10سال اخير برای تیمهای ایرانی
به شمار ميآمد .نسل دوم رباتهاي ما
در يازدهمين جشنواره جوان خوارزمي به
مقام دوم دست يافت و نسل سوم رباتها
در مس��ابقات ايران آزاد  2010شركت داده شد
كه به رتبه س��وم كش��وري نايل آمد .در مس��ابقات

جهاني روبوكاپ ( 2010س��نگاپور) ،مقام سوم مسابقات فني را كسب
كرديم و در جش��نواره دانشجويان ممتاز و مبتكر سال  ،1389ربات ما
به عنوان طرح اول اس��تان و دوم كشور ش��ناخته شد .پس از آن در
دومين مسابقات بينالمللي رباتيك اميركبير و سومين مسابقات ملي
رباتيك دوازدهمين جشنواره جوان خوارزمي ( )1389به مقام اول
رس��يديم .بعد از آن در مسابقات ايران آزاد  2011موفق به كسب
دو مقام سومي شديم و آخرين رقابت هم مسابقه جهاني 2011
تركيه بود كه با نسل ششم رباتهاي خود شركت كرده
و نايب قهرمان جهان شديم.
  برنامه بعدي تيم ،آمادگي براي حضور در
كدام رقابتهاست؟

  امكاناتي كه در حال حاضر دانشگاه در اختيار شما گذاشته است چيست؟

  اشاره كرديد كه با نسل ششم رباتهاي خود در مسابقات تركيه
ت ايجاد كرديد و آيا
حضور يافتيد .در اين مرحله چه تغييراتي در ربا 
در عمل ،مشكلي با رباتها داشتنيد يا خير؟

ال كام ً
در سري ششم ،الكترونيك رباتها عم ً
ال تغيير يافت و مكانيك
آن را هم 20درصد تغيير داده بوديم و ساخت بوردها را بعد از عيد نوروز
امس��ال شروع كرديم كه اعمال اين تغييرات از اوايل ارديبهشت انجام
شد .مشكل ما در اين مسابقات اين بود كه همانطور كه ميدانيد در هر
مس��ابقه  5ربات در زمين بازي ميكنند و ما به دليل محدوديت مالي
بسيار ،فقط همان  5ربات اصلي را داشتيم و در صورت بروز هر مشكل،
رب��ات ديگري نداش��تيم كه جايگزين كنيم .اين موضوع هم ش��انس
موفقيت تيم را تا حدي كاهش ميداد و اضطراب بس��ياري بر اعضاي
تيم تحميل ميكرد چون در هر لحظه از بازي ،امكان بروز نقص فني
ال عادي است و در صورت بروز چنين اشكالي ،ديگر تيمها به راحتي
كام ً
روبات را تعويض ميكردند و ما بايد با  4ربات بازي را ادامه ميداديم كه
ت فوتبال اين يعني كاهش شانس برد.
ميدانيد در رقاب 
  برخورد اعضاي تيمهاي خارجي با تيم دانشگاه چگونه بود؟

بازخوردهاي بسيار خوبي را از آنها شاهد بوديم .حتي در بازي فينال،
افراد تيمهاي خارجي در يك ج ّو علمي ،تيم ما را تش��ويق ميكردند و
تعجب ميكردند كه چگونه قدرت يك تيم ناشناخته ،اين قدر زياد است
و چه قدر پيشرفت در تيم ما ديده ميشود.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

االن تم��ام كارهاي ما در يك اتاق -كه س��ابق ًا انبار چوب بوده و به
لحاظ مس��احت ،حتي كوچكتر از اندازه زمين بازي روباتهاي ماست-
انجام ميشود و به لحاظ حمايتهاي تشويقي و همينطور مالي ،مورد
كم لطفي دانش��گاه واقع ش��دهايم .به رغم آنكه با همين امكانات كم
و محدود و به دليل عالقه و پش��تكار هم��ه اعضاي تيم كه تا به حال
دوستانه و متحد كار كردهاند تيم را به اين مرحله از موفقيت رساندهايم
كه آنچه ديگر گروهها نتوانس��ته بودند انجام دهند را ما انجام داديم و
اس��تعداد و تواناييهاي علمي و فني خ��ود را در عرصههاي جهاني به
اثبات رساندهايم.
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بايد بگويم در جريان مسابقات تركيه،
دو ربات ما به طور كامل از دور خارج شد
و براي تهيه قطعات و تعمير ،نيازمند
كمك مالي هستيم كه بتوانيم در
مس��ابقات ج��وان خوارزمي كه
مهرماه برگزار ميشود رباتها
را شركت دهيم.
حقيقت اين است كه
تيم ما از مسابقات ملي
رباتيك جشنواره جوان
خوارزم��ي (آذرم��اه )89
ت��ا كنون تنه��ا حدود
 2/5ميليون تومان
از دانش��گاه هزينه
درياف��ت ك��رده
ك��ه ب��رای یک
کار پیش��رفتهای
مانن��د رباته��ای
فوتبالیس��ت س��ایز
کوچک ،هزینه بس��يار
کم��ی اس��ت
زیرا این ربات
در تمام��ی
قسمتها از
پیشرفتهترین
قطعات روز دنیا
استفاده میکنند ،از قطعات الکترونیکی گرفته
تا قطعات مکانیک��ی .افراد گروه مکانیک ما در
هر نس��ل ،با انتخاب و بررسی مواد مختلف
و طراح��ی جدید خ��ود در پی ک��م کردن
وزن و در عین حال مستحکم کردن ربات
هس��تند که برای مثال ،نتایج تحقیقات آخر
آنها استفاده از آلومینیوم  7075برای ساخت
شاس��ی ربات اس��ت که در س��اخت بدنه
هواپیما از آن اس��تفاده میش��ود و قیمت
باالی��ی دارد .با همه اين مخ��ارج ،اعضاي
گ��روه هزينهه��اي ثبت نام و ش��ركت در
مسابقات تركيه را شخصا پرداخت كردند و

عمال هم با تيمهايي رقابت كرديم و برديم كه با امكانات بس��يار قوي
حمايت ميشوند .لذا از همين جا اعالم ميكنيم  Immortalsبراي
ادامه فعاليت و جلوگيري از انحالل ،نيازمند توجه مسئوالن دانشگاه و
دريافت كمكهاي مالي به موقع است .مسابقات بعدي ميتواند جشنواره
جوان خوارزمي و پس از آن مس��ابقات جهاني  2012مكزيك باشد به
ش��رط آنكه تامين مالي شده باش��يم و بتوانيم با قدرت و تجديد قوا در
مسابقات حضور پيدا كنيم.

علم شیمی و سال جهانی شیمی

تهیه وتنظیم :دکتر محمدقربان دکامین
(عضو هيأت علمي دانشکده شیمی)
E-mail: mdekamin@iust.ac.ir

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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ش�یمی علم بررس�ی ماده و تغییراتی اس�ت که ب�ا تبادل ان�رژی متحمل آنها
میگردد .علم بررسی ماده ،به فیزیک نیز اطالق می شود اما در حالی که فیزیک 
ی�ک رویکرد کلیتر و بنیادی در مورد ماده را پیش میگیرد ،ش�یمی به صورت
تخصصی -که با ترکیب درصد شیمیایی ،واکنشپذیری ،ساختار و خواص ماده
و همچنین تغییرات آن در اثر واکنشهای ش�یمیایی مرتبط است  -به بررسی
ماده میپردازد .شیمی علمی است که به مطالعه مواد مختلف ،اتمها ،مولکولها،
بلورها و دیگر تجمعات ماده  -چه به صورت  مجزا (ایزوله) و یا در کنار هم -و
ب�ا لحاظ کردن مفاهیم انرژی و آنتروپی جه�ت پیشبینی خود به خودی بودن
فرایندهای شیمیایی میپردازد.
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فرهنگیوخبری،نشریهعلمی
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 علم مطالع��ه حالت فیزیکی سیس��تمها و:ت) ش�یمی فیزی�ک
فرایندهای ش��یمیایی با استفاده از مفاهیم فیزیکی مانند ترمودینامیک و
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 نیز به این حوزهها1 اخیرا شیمی ستارگان. اسپکتروسکوپی،مکانیک آماری
. شیمی فیزیک همپوشانی زیادی با فیزیک مولکولی دارد.اضافه شده است
 باید.شیمی فیزیک معموال با شیمی کوانتوم و شیمی نظری همراه است
، است2توجه داشت که شیمی فیزیک یک رشته مجزا از فیزیک شیمی
.اما همپوشانی بسیار قوی بین آنها وجود دارد
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در یک نگاه کلی میتوان دریافت که علم ش��یمی با بس��یاری
  
   
، پزش��کی و داروسازی،مهندس��ی-علوم دیگر در حوزههای فنی


 
 در ارتباط تنگاتنگ...  فضانوردی و،زمینشناسی و محیط زیست

.الف) تصاویر میکروس��کوپ الکترونی روبش��ی نانوتیوب کربنی و ساختار است و از همین رو به آن عنوان «علم مرکزی» اطالق میگردد

در رفاه ابناء شیمی
در همین راس��تا و به منظور پاسداش��ت سهم
شیمیایی آن
 
 
اقتصادی و تشویق
 پیشرفت و توسعه، توسعه دانش بشری،بش��ر


 میالدی2008
 در دسامبر سال،به داش��تن محیط زیستی سالمتر


 
و در خالل ش��صت و س��ومین نشس��ت مجمع عمومی سازمان
 
 به عنوان سال جهانی شیمی نامگذاری2011  س��ال،ملل م ّتحد
 بزرگداشت دستاوردهای شيمي، هدف س��ال جهانی شیمی.شد
 ش��عار این رخداد بینالمللی.و س��هم آنها در رفاه بش��ری است





1 - Astrochemistry
2 - Chemical Physics

3 - Neurochemistry

4 - Neurochemicals














منابع:
 )1وبگاه سال جهانی شیمی:
http://www.chemistry2011.org/
 )2وبگاه پانزدهمین کنگره شیمی ایران:

http://www.icc2011.ir/
)3ستاد اجرایی بزرگداشت سال جهانی شیمی وزارت آموزش و پرورش:
http://www.iran2011iyc.ir

8 - Celebration of Earth Day
9 - National Chemistry Week

5 - International Union of Pure & Applied Chemistry
6 - Puerto Rico
)7 - American Chemical Society (ACS
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د) پاییز  :2011س�لامتی و بهداش��ت و برگ��زاری هفته ملی
شیمی
سال جهاني شيمي در ايران
در کشور اسالمی عزیزمان ایران نیز پانزدهمین کنگره شیمی
ای��ران با حضور اس��اتید ،متخصصان و دانش��جویان تحصیالت
تکمیلی پس از یک وقفه  8س��اله به همت مسئوالن ،استادان و
دانش��جویان دانشگاه بوعلی سینای همدان و با همکاری انجمن
ش��یمی ایران در تاریخ س��یزدهم تا پانزدهم ش��هریورماه 1390
برگزار شد.
ضم��ن این که س��تاد اجرایی وی��ژه¬ای در وزارت آموزش و
پرورش جهت بزرگداش��ت سال جهانی شیمی تشکیل شده است
که با همکاری انجمن ش��یمی ایران ،هفتمین کنفرانس آموزش
ش��یمی را با همکاری دانش��گاه زنجان برگزار نمود .اهداف ملی
انجمن ش��یمی ایران و ستاد اجرایی در س��ال جهانی شیمی به
شرح ذیل تعیین شده¬اند:
الف) گس��ترش دانش شیمی در سطح کش��ور ،ارتقاي کیفیت
آموزش و پژوهش شیمی در دبیرستانها و پژوهشگاهها و استقرار
علم شیمی در ایران
ب) گسترش و بسط ارتباط دانشگاهها و پژوهشگاهها با صنایع
کشور در جهت بهبود کیفیت تولید و نیل به خودکفایی
پ) اس��تفاده از توانمندیه��ا و خالقیته��ای پژوهش��گران و
متخصصان ش��یمی در برنامهریزیهای درس��ی علمی و صنعتی
و هدفمند نمودن پژوهشهای علمی کاربردی
ت) افزایش آگاهی از تاریخ تمدن اسالمی و خدمات دانشمندان
ایرانی در توسعه دانش شیمی در سطح جهان
ث) معرفی نقش شیمی در بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه در
شئون مختلف اجتماعی ،اقتصادی علمی و فنی
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«ش��یمی زندگی ما-آیند ه ما» است .ش��یمیدانان از سراسر دنیا
س��ال  2011را با عنوان سال جهانی شیمی و با تأکید بر اهمیت
ش��یمی درکمک به حفظ منابع طبیعی م��ورد نیاز برای زندگی را
جشن خواهند گرفت.
چهار هدف ا ّو ّلیه وجود دارند:
الف) باالبردن آگاهی عمومی در مواجهه با نیازهای جهانی
ب) باالب��ردن می��زان عالقهمندی نوجوان��ان وجوانان به علم
شیمی
ج) ایجاد انگیزه و جذبه برای آیندهای خلاّ قانه در علم شیمی
د) بزرگداش��ت صدمین س��ال بنیانگ��ذاری اتّحادیه بینالمللی
انجمنهای شیمی و اعطای جایزه نوبل در شیمی به مادام ماری
ا ِسکلودسکا کوری به منظور فراهم شدن فرصتی جهت قدردانی
از سهم زنان درتوسع ه شیمی.
س��ال جهانی ش��یمی فرصت منحصر به فردی را به منظور
عرض��ه و نمایش موردی ش��یمی به مخاطب��ان غیرمعمول و
معمولی در اختیار میگذارد.
هدف این است تا از سال  2011به عنوان فرصتی به منظور
مج��ذوب کردن ،ایجاد انگیزش و تحریک تصورات عام ه مردم
در خص��وص ش��یمی و تحقیقات ش��یمیایی و نق��ش آنها در
مواجهه با چالشهای جهانی استفاده شود .این فرصت و اتفاق
اس��تثنایی ،راهی را برای تمرین کردن آموزش شیمی به سبک
رسمی و غیر رس��می فراهم میآورد .انجمن بینالمللی شیمی
محض و کاربردی ( 5)IUPACبا همکاری انجمنهای ملی
و منطق��های در سرتاس��ر جهان برنامههای وی��ژهای را تدارک
دیده است.
از میان ای��ن برنامهها میتوان به برگزاری گنگره س��الیانه
انجمن بینالمللی ش��یمی محض و کاربردی در مجمعالجزایر
پورتوریکو 6در منطقه دریای کارائیب با همکاری انجمن شیمی
آمری��کا ( 7) ACSاش��اره کرد .مطابق با آنچه که به وس��یله
یک گروه وی��ژه از کمیته فعالیته��ای عمومی  ACSکه در
حال همکاری با مس��ئوالن سال جهانی شیمی هستند ،تدوین
شده است ،در طول سال  2011چهار جهتگیری وجود خواهد
داش��ت .این جهتگیریها به صورت فصلی تغییر میکنند .در
نتیجه ش��یمیدانان ،جش��ن روز کره زمین 8را در خالل فصل
بهار برگزار نمودند و هفت ه ملّی شیمی 9را در خالل فصل پاییز.
در هر حال «آب» دس��تمایه کلّی سه ماهه خواهد بود و هر سه
ماهه (برهه زمانی) مواد آموزشی متنوعی را جهت در بر گرفتن
جنبههای گوناگون شیمی در بر خواهد گرفت:
الف) زمستان  :2011محیط زیست
ب) بهار  :2011انرژی و جش��ن گرفتن روز کره زمین توس��ط
شیمیدانان
ج) تابستان  :2011مواد

آشنايي با يك استاد؛

دکترشهرامجدید
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دکتر ش��هرام جدید در س��ال  1340در ش��هر
یزد به بدنیا آمد .دوره متوس��طه خود را در رش��ته
ریاضی – فیزیک در دبیرس��تان خوارزمی شماره
یک تا س��ال  1357سپری و س��پس براي ادامه
تحصيل به کش��ور هندوستان عزیمت نمود .وی
دورههای کارشناس��ی ،کارشناسیارشد و دکترای
خود را در رشته مهندسی برق با رتبه ممتاز گذراند
و در سال  1371به ایران بازگشت .دكتر جديد در
طی دورههای کارشناسیارش��د و دکترا همواره با
مراکز تحقیقاتی ایران در ارتباط بود و پروژههای
تحصیلی خود را مرتبط با نیازهای کشور تعریف
و اجرا ميكرد.
وي فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را از
س��ال  1371پس از اس��تخدام در دانشگاه علم و
صنعت ایران در دانش��کده مهندسی برق – گروه
قدرت آغاز كرد .زمینههای تخصصی ایشان عبارتند
از :برنامهریزی ،کنترل و بهرهبرداری ش��بکههای
هوش��مند ،مطالعات برنامهری��زی و بهرهبرداری
سیس��تمهای قدرت ،مدیریت بار و بهينهس��ازي
انرژي ،تجدید س��اختار و بازار ب��رق .وي در دوره
کارشناسی و کارشناسیارشد ،مباحث سیستمهای
قدرت را تدريس كرده است .اين دروس عبارتند از:
مباني مهندسي برق ،مدارهاي الكتريكي ،بررسي
سيستمهاي قدرت ،کاربرد سیستمهای خبره در
قدرت ،بهرهبرداری از سیستمهای قدرت پیشرفته،
مدیریت انرژی و بار ،سیس��تمهای قدرت تجدید
ساختار یافته .وی همچنين راهنمایی و هدایت 11
پایاننامه دکترا 79 ،پایاننامه دوره کارشناسیارشد
و  19پایاننامه دوره کارشناسی را برعهده داشته
است.
دکت��ر جدید عالوه بر فعالیتهای آموزش��ی،
فعالیتهای پژوهش��ی زیادی را به انجام رسانده
اس��ت که از جمله مهمترین آنها میتوان به ارايه
و چاپ  182مقاله در س��مینارها و کنفرانسهای

داخلی و خارجی 24 ،مقاله در مجالت معتبر داخلی
و خارج��ی و  25مقاله  ISIو جمع ًا چاپ بیش از
 231مقاله علمی اشاره نمود.دكتر جديد ،كتابهاي
«تجرب��ه نیروگاههاي پیش��رفته – بهرهبرداری
سیس��تمهای قدرت» (جلده��ای29و )30را در
سال  79ترجمه كرده كه توسط انتشارات دانشگاه
علم و صنعت ايران به چاپ رسيده است .همچنین
كتابهاي «بررسی سیستمهای قدرت (جلدهای
1و »)2را ب��ا هم��کاری دو نف��ر از اعضای هیات
علمی دانش��کده مهندسی برق ترجمه نموده كه
اولين چاپ آن در سال  1379بوده و تاکنون بیش
از  12بار تجدید چاپ شده است.
دکت��ر جدید از ب��دو ورود به دانش��گاه علم و
صنعت ای��ران همراه ب��ا فعالیتهای آموزش��ی
خ��ود ،ارتباط تنگاتنگی با صنای��ع مختلف ايران
داش��ته و طرحها و پروژههای متع��ددی را برای
صنایع مختلف کش��ور اجرا کرده است .برخی از
این صنایع عبارتند از :شرکتهای برق منطقهای
تهران ،فارس ،هرمزگان ،مازندران ،غرب ،زنجان
و کرمان ،معاونت امور ان��رژی وزارت نيرو (دفتر
بهینهسازی مصرف انرژی) ،شرکت توزیع نيروي
ب��رق غرب اس��تان تهران ،س��ازمان گس��ترش
و نوس��ازی صنایع ایران ،س��ازمان بهینهس��ازی
مصرف س��وخت کش��ور ،موسسه اس��تاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،کارخانجات ایران خودرو،
ماشینسازی اراک ،پگاه گلستان ،نئوپان گنبد ،قند
دزفول ،کاغذسازی پارس ،کشت و صنعت کارون
و .....وی در بیش از  50کارخانه به ممیزی انرژی
پرداخته و راهکارهای کاهش مصرف انرژی را در
این کارخانجات مش��خص نموده و در سالهاي
 1384-1385مش��اور ان��رژی  UNIDOدر
سازمان ملل متحد بوده است.

دکت��ر جدید در مجامع علمی خارجی و داخلی
عضوی��ت دارد و عضو هیات موس��س دوره اول
انجمن انرژی ایران و دبیر اين انجمن در سالهای
 1384-1388بوده است .وي عضو هیات موسس
انجمن ش��بکههای هوش��مند و عض��و انجمن
مهندس��ین برق و الکترونیک آمریکا نيز هست.
عالوه بر آن عضو هیات تحریریه نش��ریه انرژی
ای��ران و عضو هیات داوران بیش از  30نش��ریه
داخلی و بینالمللی است .ايشان در مراکز صنعتی
و تحقیقاتی متعددی به عنوان س��خنران کلیدی
حضور داش��ته و در کمیتهه��ای تحقیقاتی برق
تهران ،س��ازمان بهرهوری انرژی ایران ،ش��رکت
توزی��ع نیروی برق تهران نیز عضویت داش��ته و
دارد .همچنين از سال  1383تا  1385عضو كميته
مطالعات استراتژيك مديريت مصرف كشور بوده
است.
مهمترين سوابق اجرايي دكتر جديد :موسس و
مدیر پژوهشکده سبز از سال  1378تاکنون ،مدیر
قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای
قدرت ( )1384-1389و مدیر دفتر ارتباط با صنعت
دانشگاه ( .)1382-1384از دیگر افتخارات علمی
وی ،کسب عنوان مترجم برجسته کتاب بررسی
سیس��تمهای قدرت (جلد1و )2در دانشگاه تهران
در سال1381؛ مدیر پژوهشکده برتر درسال1382
در چهارمین همایش ملی انرژی؛ محقق برتر در
س��ال  1384در چهارمين همايش ملي انرژي و
مدير قطب علمی برتر در سال1389در یازدهمین
جشنواره تحلیل از پژوهشگران و فناوران برتر ایران
ميباشد .دکتر جدید در حال حاضر به عنوان یکی
از استادان برجسته دانشگاه علم و صنعت ایران در
دانشکده مهندس��ی برق و مدیر پژوهشکده سبز
مشغول فعالیتهای آموزشی و پژوهشی است.

با دانشـكده مهـندسي مـواد و
متالـورژي آشنا شويم
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معرفی اجمالی
دانش��کده مهندس��ی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران ،با دارا بودن
دو قطب علمی مواد پیش��رفته سرامیکی
و فل��زی و قط��ب علم��ی ف��رآوری مواد
فلزی با کارایی ب��االو با ارايه حدود 230
مقاله چاپ ش��ده در مج�لات  ISIدر 3
سال گذش��ته ،از فعالترین دانشکدههای
مهندس��ی مواد در سطح کش��ور میباشد
که با پش��توانه آموزش��ی ق��وی ،اعضای
هیأت علمی مجرب و با تکیه بر امکانات
آموزشی و پژوهش��ی و دارا بودن بیش از
 24آزمایش��گاه تحقیقاتی مدرن ،فضای
مناس��بی را ب��راي ارتق��ای فعالیتهای
پژوهش��ی با ه��دف تربی��ت متخصصان
خب��ره در زمینهه��ای مهندس��ی م��واد و
متال��ورژی فراهم نموده اس��ت .عالوه بر
این ب��ا فعالیت دفتر ارتب��اط با صنعت در

این دانش��کده ،زمینه همکاری گسترده با
صنایع مختلف کشور از قبیل صنایع فوالد،
آلومینیم ،مس ،هوا -فضا ،خودروس��ازی،
صنایع معدنی ،نس��وز و سرامیک و صنایع
دفاعی در جهت رفع نیازهای تحقیقاتی و
پژوهشی آنان فراهم شده است.
این دانش��کده در زمینههای آموزش��ی
نیز بنيانگذار آموزش مهندس��ي متالورژي
و س��راميك در ايران است .اين دانشكده
تحت عن��وان گروه ريختهگ��ري و ذوب
فلزات در هنرس��راي عالي فني در س��ال
 1336تأس��يس گرديد .در سال  1357با
تبديل دانشكده علم و صنعت به دانشگاه،
بخش متالورژي نيز به دانشكده مهندسي
متال��ورژي تغيير يافت .اين دانش��كده در
س��ال  1362و ب��راي اولين ب��ار در ايران
در گرايش مهندسي س��راميك شروع به
پذيرش دانشجو نمود.

در س��ال  1363دوره كارشناسيارشد
ناپيوسته شناس��ايي و انتخاب مواد فلزی،
در س��ال  1366دوره كارشناسيارش��د
سراميك و همچنين در سال  1370دوره
دكتري مواد ،ب��راي اولين بار در ايران در
اين دانشكده تأسيس گرديد.
اين دانش��كده با در اختيار داش��تن 34
عضو هيأت علمي با ترکیب  11استاد11 ،
دانشیار 9 ،استادیار و  3مربی ،از بزرگترين
كادرهاي آموزش��ي و تحقيقاتي مهندسي
م��واد و متالورژي در كش��ور را داش��ته و
توانسته است با استفاده از كادري مجرب،
تحقيقات متنوعي را در زمينه متالورژي و
سراميك به انجام رساند.
در اي��ن دانش��كده به طور متوس��ط در
هر س��ال ،حدود  440دانش��جو در مقطع
کارشناس��ی در س��ه گراي��ش متالورژي
صنعتي ،متالورژي استخراجي و سراميك
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آزمايشگاه تحقيقاتي ذوب و ريختهگري در خأل
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مش��غول ب��ه تحصیل هس��تند .در مقطع
كارشناسيارش��د حدود  338دانش��جو در
پنج گرايش سراميك ،شناسايي و انتخاب
مواد فلزی ،متالورژي استخراجي ،بيومواد
و ریختهگ��ری و در مقط��ع دكتري حدود
 80دانش��جوي مش��غول ب��ه تحصيل در
رشته مهندس��ي مواد ميباشند و تاکنون
از ای��ن دانش��کده ح��دود  3157نف��ر در
مقط��ع کارشناس��ی 595 ،نف��ر در مقطع
کارشناسیارش��د و  53نف��ر در مقط��ع
دکتری ،دانشآموخته شدهاند.
قط�ب علم�ی م�واد پیش�رفته
سرامیکی و فلزی
در راس��تای اجرای سیاستهای برنامه
پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی کشور ،وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری در سال  1379تقویت گروه های
علمی مستعد در سطح کشور را در اولویت
قرار داد و اقدام به صدور مجوز تش��کیل
قطبه��ای علم��ی در زمینههای مختلف
نمود .نظر به تاکيد برنامه توس��عه صنعتي
کش��ور بر ارتقاي دان��ش و فنآوري تهيه
م��واد داراي ارزش افزوده باال و همچنين
به منظور رقابت علمي در س��طح جهاني،
برنامه تشکیل قطب علمي مواد پيشرفته
در راس��تاي دس��تيابي به همين اهداف و
در قالب توس��عه ،تحقي��ق و پژوهش در
زمينه م��واد پيش��رفته و روشهاي نوين
فرآوري مواد ،توس��ط دانشکده مهندسي
مواد و متالورژي دانش��گاه علم و صنعت
ايران ارايه گرديد و بر اس��اس ارزش��يابي
عملکرد آموزش��ي و پژوهش��ي ،امکانات
و پتانس��یلهای تحقيقات��ي دانش��کده و
برنامهه��اي پيش��نهادي آن ،در آذر م��اه
س��ال  ،1380با تأسیس قطب علمي مواد
پيش��رفته در دانشگاه علم و صنعت ایران
موافقت ش��د .قطب علمي مواد پيش��رفته

آزمايشگاه تحقيقاتي آناليز مواد

ب��ر پايه تجارب ش��ناخته ش��ده در زمينه
فل��زات ،س��راميکها و م��واد پليمری و
کامپوزیتی تاس��يس و فعاليتهاي آن به
توس��عه برنامههاي تحقيقاتي و آموزشي
چن��د منظ��وره در زمينه مواد پيش��رفته و
فرايندهاي نوين ،اختصاص يافته است.
اهداف کلی قطب
 -1توس��عه تحقيق و پژوهش در زمينه
مواد مهندسی پيشرفته و فرآيندهاي نوين
مربوط به آن
 -2شناسایی مشکالت و نیازمندیهای
کشور در زمینه مواد پیشرفته
 -3فراه��م نم��ودن زمینهه��ای جذب
نیروی متخصص و توانمند در زمینههای
مرتبط با مواد پیشرفته
 -4توس��عه و تروی��ج آم��وزش در
زمینه م��واد پیش��رفته از طریق تعریف و
اج��رای دورههای تحصی�لات تکمیلی و
آموزشهای آزاد
 -5تقوی��ت ارتباط علمی و پژوهش��ی
ب��ا مراکز علمی -صنعت��ی داخل و خارج
کشور
 -6مش��ارکت در تولید علم و گسترش
مرزهای دانش از طریق اجرای تحقیقات
بنیادی
محورهای تحقیقاتی
با توجه به س��ابقه و پتانسیلهای موجود
در دانشکده مهندس��ی مواد و متالورژی،
فعالیته��ای قطب علمی مواد پیش��رفته
س��رامیکی و فلزی در قالب هس��تههای
تحقیقاتی ،ش��کل گرفته و در زمینههای
زیر متمرکز گردیده است:
 .1طراح��ي و ف��رآوري مواد پيش��رفته
فلزي
 .2سراميكهاي پيشرفته مهندسي
 .3مواد مركب
 .4تولي��د و فرآوري نانو مواد و مواد نانو

ساختار
 .5مواد زيست سازگار
 .6فرآوري الكترومغناطيسي مواد
پروژههای دکتری و ارش��د تعریف شده
در دانش��کده مهندس��ی مواد ومتالورژی،
مرتب��ط با موضوعات فوق از طریق قطب
علمی مواد پیشرفته مورد حمایت قرار می
گیرد .همچنین با توجه به ارتباط اعضاي
هیات علمی قطب علمی مواد پیشرفته با
مراکز صنعتی کشور ،پروژههای متعددی
در زمین��ه نیازهای فنی این مراکز تعریف
ش��ده که برخي از آنها به پایان رسیده و
تعدادي نيز در دست اجرا می باشد.
قطب علمی ف�رآوری مواد فلزی با
کارایی باال
در پژوهشه��ای مرب��وط ب��ه م��واد
مهندس��ی پیش��رفته ،فل��زات و آلیاژهای
ب��ا کارایی باال به تنهای��ی و یا به صورت
پایه برای م��واد مرکب از اولویت ویژهای
برخوردارند .این گونه مواد در بس��یاری از
کاربردهای حس��اس در صنای��ع هوافضا،
حم��ل و نقل هوایی ،دریای��ی و زمینی و
سازههای دفاعی و صنایع مرتبط با انرژی،
جایگاه مهمی دارند .از این رو کشورهای
پیش��رفته صنعتی ،بخش قابل توجهی از
فعالیته��ای تحقیقاتی خود را به این امر
اختصاص دادهاند.
با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیقات
و فناوریهای نوی��ن در فراوری فلزات و
آلیاژهای پیشرفته و با عنایت به تجربیات
و ظرفیته��ای علمی-پژوهش��ی موجود
در دانش��کده مهندس��ی مواد و متالورژی
دانش��گاه عل��م و صنعت ایران ،تش��کیل
قطب علمی با عنوان «فرآوری مواد فلزی
با کارایی باال» به عنوان ساختاری مناسب
به منظور توس��عه و تقوی��ت فعالیتهای
تحقیقات��ی بنیادی و کارب��ردی در زمینه

آزمايشگاه تحقيقاتي ميكروسكوپ الكتروني عبوري

آزمايشگاه تحقيقاتي متالوگرافي و سراموگرافي

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

آزمایشگاه میکروس�کوپ الکترونی
عبوری
ای��ن آزمایش��گاه قابلی��ت بررس��ی
ریزس��اختارهای مواد مختلف در ابعاد نانو
و نیز آنالیز س��اختاری و کریس��الوگرافی
فازه��ای مربوط ب��ا بزرگنماي��ی حدود
اه��م تجهیزات
 800/000براب��ر را دارد.
ّ
موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:
TEM
EDS
Ion Milling
آزمايشگاه ميكروس�كوپ الكتروني
روبشي
ای��ن آزمایش��گاه قابلی��ت انج��ام
بررس��يهاي ريزس��اختاري تا بزرگنمايي
ي��ك ميليون برابر و نی��ز آنالیزهای ک ّمی
و کیف��ی به ص��ورت نقط��های ،خطی و
س��طحی بر روی نمونههای فلزی و غیر
فلزی را دارد .همچنین در این آزمایشگاه
ام��کان اعمال پوش��شهای طال و کربن
بر روی نمونهه��ای غیرهادی وجود دارد.
اهم تجهیزات موجود در این آزمایش��گاه
ّ
عبارتند از:
SEM
EDS
دستگاه Gold Coater
دستگاه Carbon Coater
آزمايشگاه میکروسکوپهای پروبی
روبشی()SPM
این آزمایشگاه قابلیت مطالعه سه بعدی
س��طوح مواد مختلف به صورت مشاهده
جزئيات ميكرومت��ري و نانومتري را دارد.
ای��ن میکروس��کوپ ب��ه عن��وان مكمل
ميكروس��كوپهاي ن��وري و الكترون��ي
ب��ه كار گرفت��ه ميش��ود .نمونهه��اي
متالورژيكي ،سراميكي ،پليمري ،اپتيكي،
نيمههاديها سيستمهاي ذخيره اطالعات
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مذکور ،ضروری به نظر میرسيد.
اهداف کلی قطب
 .1توس��عه تحقیق و پژوهش در زمینه
مواد فل��زی با کارایی ب��اال و فرآیندهای
نوین مربوط به آن
 .2مش��ارکت در تولید علم ،گس��ترش
مرزه��ای دانش و اعتالی موقعیت علمی
کش��ور در زمینه دانش اس��تراتژیک مواد
مهندسی
 .3مش��ارکت در ح��ل معض�لات و
مش��کالت مبتالب��ه صنایع مؤث��ر و مولّد
کش��ور در زمین��ه م��واد و ترکیبات فلزی
پیشرفته
 .4ایجاد محیط علمی-پژوهشی پویا و
مولّد در زمینههای مرتبط با فعالیت قطب
 .5کس��ب مرجعیت علمی و فناوری در
زمین��ه مواد فلزی مرتب��ط صنایع حمل و
نقل و انرژی
 .6دستیابی به آخرین یافتههای علمی
مرتبط با زمینههای تحقیقاتی قطب
 .7تصمیمس��ازی و تدوی��ن راهب��رد
علمی زمینههای تخصص��ی قطب برای
برنامهریزیهای کالن کشور
 . 8زمینهس��ازی برای مشارکت هرچه
بیشتر مراکز علمی داخلی و بینالمللی در
راستای توسعه علمی کشور
محورهای تحقیقاتی
 .1فرآینده��ای نوی��ن ریختهگ��ری و
انجماد
 .2فرآیندهای نوین متالورژی پودر
 .3روشهای جدید در شکلدهی مواد
فلزی
 .4آلیاژسازی مکانیکی
 .5سنتز مواد مغناطیسی
 .6تولید و فرآوری آلیاژهای حافظهدار
 .7تولی��د آلیاژه��ای ذخیرهس��ازی
هیدروژن

آزمايشگاههای تحقیقاتی دانشكده

( )CD,HDDو كاتاليزوره��ا و  ...را
ميتوان توسط اين میکروسکوپ مطالعه
اه��م تجهی��زات موج��ود در این
نم��ود.
ّ
آزمایشگاه عبارتند از:
ميكروسكوپ نيروي اتمي ()AFM
ميكروسكوپ تونلي روبشي ()STM
آزمايشگاهاشعهايكس
این آزمایشگاه قابلیت انجام آنالیزهای
ك ّمي و كيفي بر روی نمونههاي جامد در
محدوده اعداد اتمي  ،11-92آنالیز فازی،
آنالیز تصویر قطب صفحات كريس��تالي،
اندازهگيري تنش پس��ماند و بررسي تغيير
اهم تجهیزات
ف��از در دماي ب��اال را داردّ .
موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:
XRF
XRD
آزمايشگاهآناليزحرارتي
این آزمایش��گاه ،قابلی��ت مطالعه رفتار
حرارتی مواد از قبیل اندازهگیری تغییرات
ان��رژی ،وزن و مطالعه مکانیزم تش��کیل
ترکیب��ات را دارد و نتایج آن مک ّمل نتایج
اهم تجهیزات موجود
 XRDمی باش��دّ .
در این آزمایشگاه عبارتند از:
TGA
DTA
ت��رازوی دیجیتالی ب��ا دقت 0/0001
گرم
ي
آزمايشگاهمتالوگرافيوسراموگراف 
ای��ن آزمایش��گاه ،قابلی��ت انج��ام
آمادهس��ازیهای اولی��ه از قبی��ل برش،
مانت و پولی��ش روی نمونههای هادی و
غیرهادی ،سختیسنجی و نیز بررسیهای
میکروس��کوپی و عکس��برداری را دارد.
اهم تجهیزات موجود در این آزمایش��گاه
ّ
عبارتند از:
میکروسکوپهای نوری
سایندهها و پولیشرها
مانت گرم و سرد

آزمايشگاه تحقيقاتي پيرومتالورژي

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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ابزار برش
میکرو سختیسنج
اطاق تاریک
آزمايشگاه ذوب و ريختهگري در خأل
()VIM
این آزمایش��گاه ،قابلیت تولید آلياژهاي
اهم تجهیزات موجود در
پيشرفته را داردّ .
این آزمایشگاه عبارتند از:
ك��وره القاي��ي  1700 ºCبا ظرفیت
 ،40 Kgمی��زان خ�لاء،7-10 mbar :
فرکانس ،4 kHz:توان60 kw:
آزمايشگاههيدرومتالورژي
این آزمایش��گاه ،قابلیت ف��رآوري مواد
اولي��ه كم عي��ار به منظور آمادهس��ازي و
استخراج عناصر ارزش��مند همراه را دارد.
اهم تجهیزات موجود در این آزمایش��گاه
ّ
عبارتند از:
دستگاه جذب اتمی
UV-VIS
pH meter
آزمايشگاهپيرومتالورژي
ای��ن آزمایش��گاه ،قابلیت اس��تحصال
فلزات از س��نگ معادن مربوط یا از دیگر
ناخالصیهای موجود را به وس��یله اعمال
ح��رارت دارد .در این فض��ای تحقیقاتی،
عملی��ات ذوب  ،Smeltingتش��ويه
 ،Roastingتقطی��ر و تصعی��د انج��ام
اه��م تجهیزات موجود در این
میپذیرد.
ّ
آزمایشگاه عبارتند از:
سنگ شکن
كورههاي مقاومتي الكتريكي تا دماي
1500°C
سيستم الكتروليز نمك مذاب
آزمايشگاهجريانمذاب
در اين آزمايش��گاه ،تمامي مراحل ورود
مذاب ب��ه حوضچ��ه راهگاه��ي ،راهگاه
عم��ودي ،پاي راه��گاه ،مقطع ورودي به

آزمايشگاه تحقيقاتي مواد نسوز
قالب شبيهس��ازي فيزيكي ميشود .ورود
حبابه��اي گازي ،تش��كيل آش��فتگي،
تشكيل مناطق خالي را به راحتي ميتوان
در اين آزمايش��گاه مورد بررسي قرار داد.
اهم تجهیزات موجود در این آزمایش��گاه
ّ
عبارتند از:
دوربي��ن فيلمب��رداري ،انتق��ال فيلم
ب��ه مانيتور كامپيوتر و تحليل عكس��ها از
طريق كامپيوتر
الكترودهاي مطالعه سرعت جريان مذاب
نرم افزار محاسبه دقيق سرعت مذاب
در حوضچه
آزمايشگاهريختهگريوانجماد
در ای��ن آزمایش��گاه ،ش��رايط انجم��اد
قطع��ات و آلياژهاي مختلف ،بررس��ی و
اطالعات تجربي براي شبيهسازي انجماد
اه��م تجهیزات
آلياژها به دس��ت میآید.
ّ
موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:
كامپيوتر  SPARKبا سيستم عامل
 2 ،Unixدستگاه
PLT
دستگاه آنالیز حرارتی
کورههای القای��ی با ظرفیتهای  5و
 30کیلوگرم
کورههای مقاومتی برای ذوب فلزات
غیرآهنی
نرم افزارهای شبیهسازی انجماد
آزمايشگاه مواد نسوز
در اين آزمايش��گاه ،تحقيقات در زمينه
بهب��ود كيفي��ت محص��والت توليدي در
ايران ،خدمات مش��اورهاي در زمينه مواد
اولي��ه و تكنول��وژي م��واد نس��وز ،انجام
آزمايشها بر روي مواد نس��وز مطابق با
استانداردهاي  ISO، PRE، ASTMو
اهم تجهیزات
 DINصورت ميپذيردّ .
موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:
CCS

HMOR
کورههای دمای 1800° C
کوره تیوبی با اتمسفر کنترل شده
  آزمايشگاه سنتز سراميك
اين آزمايشگاه داراي امكانات متنوعي
براي به انجام رساندن تحقيقات در زمينه
مواد ديرگداز ،س��راميكهاي مهندسي و
اهم تجهیزات
الكتروسراميكها ميباشدّ .
موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:
كوره تيوبي با اتمس��فر كنترل شده تا
دمای1650°C
ك��وره تيوبي با اتمس��فر خأل تا دمای
1750 °C
كورههاي آزمايشگاهي با دماي كاري
1750°C
ويسكومتر چرخشي
ميكروسكوپ نوري
آزمايش�گاه تعيين خواص مكانيكي
مواد
این آزمایش��گاه ،قابلیت تعیین خواص
مکانیکی از جمله سختی و میکروسختی،
اس��تحکام مکانیک��ی و س��ایر خ��واص
اهم
مکانیک��ی قطعات مختل��ف را داردّ .
تجهی��زات موج��ود در ای��ن آزمایش��گاه
عبارتند از:
سختي سنجي به روشهاي ويكرز-
برينل -راكول  Cو ميكروسختي
دستگاه مقاومت به ضربه
دس��تگاه تعيين اس��تحكام مكانيكي
(كشش -فشار -خمش)
آزمايشگاهفرايندساختسراميك
این آزمایشگاه قابلیت انجام فعالیتهای
زیر را دارا میباشد:
اندازهگي��ري خ��واص رئولوژيك��ي
دوغابهاي س��راميكي ،عمليات حرارتي
بر روي نمونههاي سراميكي ،ساخت انواع
بدنههاي پرسالني و بررسي خواص فيزيكي

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

آزمايشگاه تحقيقاتي تعيين خواص مكانيكي مواد

آزمايشگاه تحقيقاتي الكتروسراميكها و فريتهاي مغناطيسي
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و ش��يميايي آنها ،ش��كل دادن به طريقه
پرس ،اكس��تروژن و ريختهگري دوغابي،
اندازهگيري درصد رطوب��ت و درصد مواد
فرار ،اندازهگيري پالستيسيته ،اندازهگيري
دانس��يته و تخلخل ،اندازهگيري استحكام
فشاري س��رد و اس��تحكام خمشي سرد،
اندازهگي��ري تغييرات انقباض ،اندازهگيري
ضريب انتقال حرارت ،بررس��ي و آزمايش
بر روي انواع مواد اوليه سراميكي.
آزمايشگاهشيشهولعاب
ای��ن آزمایش��گاه ،قابلی��ت انج��ام
آزمایشهای زیر را دارا میباشد:
آزمايشهای فيزيكي شيشه :استحكام
شيش��ههاي معمول��ي ،تمپر و اس��تحكام
شيشه تمپر شده ،تعيين TG
آزمايشهای شيميايي شيشه :ساخت
شيشههاي س��ودااليم ،بوراتي ،سودااليم
رنگ��ي ،س��ربي ،س��ربي رنگي ،شيش��ه
سراميك ،شيشه وايكور ،رنگبري شيشه،
اسيدشويي براي باال بردن استحكام.
اهم تجهیزات موجود در این آزمایشگاه
ّ
عبارتند از:
كورههاي الكتريكي1200-1750°C
كوره گازي
Fastmill
PSA
آزمايشگاهعملياتحرارتي
در اين آزمايش��گاه به كمك كورههاي
موجود ،ان��واع روشهاي عمليات حرارتي
ب��ر روي فل��زات قاب��ل انجام ميباش��د.
اهم تجهیزات موجود در این آزمایش��گاه
ّ
عبارتند از:
 10كوره عمليات حرارتي1250 oC
كوره SiC1500oC
آزمايشگاهتحقيقاتيالكتروسراميكها
وفريتهايمغناطيسي
اي��ن آزمايش��گاه در زمين��ه تحقيق بر

روي م��واد و قطعات الكتروس��راميكي و
فريتهاي مغناطيس��ي فعاليت مينمايد.
اهم تجهیزات موجود در این آزمایش��گاه
ّ
عبارتند از:
		
Melt Spinning
کوره تیوبی با اتمسفر کنترل شده
آزمايشگاه تحقيقاتي سراميكهاي
پيشرفته
اين آزمايشگاه ،در زمينههاي سراميكي
مورد مصرف در صنايع پزشكي ،بسترهاي
س��راميكي براي حفاظت مواد راديواكتيو،
مواد ابر رس��انا ،س��نتز احتراقي و س��اير
روشه��اي تهي��ه پودرهاي س��راميكي،
مواد مقاوم در برابر حرارت و … .فعاليت
اهم تجهی��زات موجود در این
مينماي��دّ .
آزمایشگاه عبارتند از:
 3عدد کوره دمای 1500 oC
Fast mill
دس��تگاه ریختهگ��ری الی��ه ن��ازک
()Thin Foil
آزمايشگاه آنالیز مواد
اي��ن آزمايش��گاه ،قابلی��ت ش��ناخت و
اندازهگیری عناصر و تعیین درصد آنها در
فل��زات و آلیاژها و بعض��ی مواد معدنی را
اهم تجهیزات موجود در این
دارا میباشدّ .
آزمایشگاه عبارتند از:
دس��تــگاه آنالیـ��ز کمــّی ICP
)(Inductively Coupled Plasma
كوانتومتر
جذب اتمي
آزمايش�گاه فرآيند نوين استخراج و
بازيافتمواد
اين آزمايش��گاه با دارا بودن تجهيزاتي
نظير كوره مقاومتي ،لوازم آزمايش��گاهي،
مواد شيميايي و غيره خدماتي نظير :انجام
پروژههاي تحقيقاتي مربوط به فرآيندهاي
اس��تخراج فل��زات ،آنالي��ز م��واد ،اجراي

پروژههاي تحقيقاتي مرب��وط به بازيافت
م��واد ب��ا ارزش از باطلهه��اي صنعتي و
آزمايشه��اي ذوب و ف��رآوري مذابها را
ارايه مينمايد.
آزمایشگاهمواد کامپوزیت
در ای��ن آزمایش��گاه ،تحقیقات بر روی
تولید و بررس��ی خواص م��واد کامپوزیتی
زمین��ه پلیمری ،فلزی و س��رامیکی و نیز
اهم
نان��و کامپوزیتها ص��ورت میگیردّ .
تجهی��زات موج��ود در ای��ن آزمایش��گاه
عبارتند از:
اکسترودر
کورههای پخت
هموژنایزر
اولتراسونیک
آزمایشگاه شبیهس�ازی فرایندهای
مواد
این آزمایش��گاه در زمینه شبیهس��ازی
فرآینده��ای مختلف م��واد و متالورژی از
قبیل انجماد ،جریان مذاب فلزات ،پر کردن
قالب ،طراحی راهگاهها و تغذیه و نیز کاربرد
فرآینده��ای نوین در طراح��ی مواد نظیر
استفاده از میدان مغناطیسی برای افزایش
س��رعت ریختهگری در کریستالیزورهای
ریختهگری مداوم ،همزنهای مغناطیسی
برای هموژنیزاس��یون م��ذاب فلزات و ...
فعالیت مینماید.
آزمایشگاهفرآوریآلومینیوم
در ای��ن آزمایش��گاه ،ب��رروی مراحل
مختل��ف تولید آلومینیم از م��اده اولیه آن
یعنی آلومینا و همچنین فرآوری آلومینیم،
تحقیق صورت میگی��رد بدین معنی که
تحقیقاتی برروی فرآیندهای مختلف تولید
قطعات آلومینیمی اعم از ریختهگری ،نورد،
اکستروژن ،پوششدهی و فورج آلومینیم
انجام میش��ود .آخرین اخبار و اطالعات
علمی در زمینه آلومینیم دریک هفتهنامه

آزمايشگاه تحقيقاتي شيشه و لعاب
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و ی��ک فصلنامه اختصاص��ی آلومینیم که مــراجعه کنندگان ارايه می دهد:
در ای��ن مرکز به چاپ میرس��د در اختیار بخش امانت
بیش از  6700نس��خه کتاب فارس��ی و
عالقهمندان قرار میگیرد.
ً
التین (عمدتا تخصصی) و مساحتی بالغ بر
آزمايشگاهتحقيقاتيسايش
اين آزمايش��گاه با داش��تن دو دستگاه  160متر مربع به صورت قفس��ه بـاز جهت
(ماش��ين) سايش از نوع پين روي ديسك امانت گرفتن در اختیار مراجعان می باشد.
( ،)Pin-on-Diskبه همراه تجهيزات بخش مرجع
بالغ بر  1500نس��خه کتابهاي مرجع
جنبي براي آمادهس��ازي پين و ديس��ك
( ،)Lapping Machineقادر است تا م��ورد نیاز رش��ته های متال��ورژی و مواد
رفتار سايشي مواد فلزي و سراميكي به دو در مس��احتی در حدود  40متر مربع قابل
صورت يكپارچه و قطعات پوشش داده شده استفاده مراجعان می باشد .کتب مرجع به
(از طريق عمليات حرارتي و يا آبكاري) را هیچ وجه امانت داده نمی ش��وند ولی در
تعيين نمايد .محور اصلي فعاليتهاي اين صورت نیاز ،ام��کان تهیه کپی به صورت
آزمايش��گاه ،انجام پروژههاي دانشجويي محدود وجود دارد.
در مقاط��ع كارشناسي،كارشناسيارش��د و بخش نشریات
ب��ا بیش از  120عنوان التین از س��ال
دكتري و نيز پروژههاي صنعتي ميباشد.
خدمات اين آزمايش��گاه شامل موارد  1968و  17عنوان فارس��ی در مس��احتی
بال��غ ب��ر  30متر مرب��ع قابل دسترس��ی
زيراس��ت:
 .1آمادهس��ازي نمونههاي آزمايش��ي و مراجعان میباش��د .این منابع نیز همانند
منابع مرج��ع ،غیر قابل امانت بوده و تنها
ديسكهاي ساينده
 .2انجام آزمايشات سايش در حضور و امکان کپیبرداری از آنها وجود دارد.
بخش پایاننامهها
عدم حضور روانكار
بال��غ بر  2500عنوان پایاننامه و س��مینار
 .3انجام آزمايش��ات س��ايش در دماي
باال (در حال راهاندازي) محاس��به ضريب مقاطع کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری
اصطكاك و رس��م نم��ودار كاهش وزن -در مس��احتی معادل  40متر مربع در کتابخانه
مسافت (خروجي اطالعات از قبيل نيرو و نگه��داری می ش��وند که بر اس��اس قوانین
جاری ،قابل استفاده خواهند بود.
تنش اعمالي به صورت فايل)Excel
 . 4تعيين مكانيزم سايش و ارايه طريق بخش منابع الکترونیکی
این بخش ش��امل بانکهای اطالعاتی
براي بهبود مقاومت سايشي
( onlineمناب��ع در اختی��ار کتابخان��ه
مرکزی)( offline ،بانک استانداردهای
كتابخانه و مركز اطالعرساني
کتابخانه دانش��کده در س��ال  1385با جهانی به روز شده) ،بانک اطالعاتی مقاالت
مساحتی قریب به  300متر مربع و با هدف بینالملل��ی ( )metadexت��ا س��ال 1997
ارايه خدمات در سطحی نسبت ًا قابل قبول ،و بانک پایاننامههای دانش��جویی دانشکده
بازسازی گردید .در حال حـاضر کتابخانه میباش��د .بانک کتب دیجیتال در مساحتی
دانشــکده خدماتی را به شـرح ذیـل بـه بال��غ بر  30مت��ر مربع دایر می باش��د که در

اختیار مراجعه کنندگان قرار دارد.

مركز كامپيوتر دانشكده

دانش��کده مهندس��ي مواد و متالورژي
در مجموع مجهز ب��ه  160کامپیوتر20،
اسکنر و  50پرینتر است.
ب��ه کم��ک  4س��رور ،خدم��ات ب��ه
کامپیوترهای مستقر در فضاهای مختلف
دانشکده صورت می گیرد .مرکز کامپیوتر،
ضمن نظارت بر تمامي امکانات س��خت
افزاری با استفاده از نرمافزارهاي مختلف
مهندس��ي موجود در آرش��یو به اس��اتيد،
پژوهشگران و دانش��جويان خدمات الزم
را ارايه مینمايد.
اين مرك��ز ،عالوهبر مجه��ز بودن به
ش��بکه داخل��ی ،به ش��بكه دانش��گاه نيز
متصل ميباشد و به مراجعان و متقاضيان،
براي اس��تفاده از اينترنت س��رويسدهي
مينمايد.
س��ایتهای کامپیوت��ر دانش��کده ب��ه
مساحت تقریبی  200متر مربع دارای 45
كامپيوتر 3 ،پرينتر ليزري 1 ،پرينتر رنگي
و  1اس��كنر اس��ت كه به دانشجویان در
مقاطع کارشناس��ی و تحصیالت تکمیلی
خدمات ارایه مینماید.

دفتر ارتباط با صنعت

این دفتر به منظور برقراری ارتباط مؤثر
بین صنایع کش��ور و دانش��کد ه مهندسی
مواد و متالورژی تش��کیل گردیده و هدف
از ای��ن ارتب��اط ،هم��کاری در راس��تاي
رفع مش��کالت صنایع و انج��ام خدمات
آزمایشگاهی و تحقیقاتی مورد نیاز صنعت
اع��م از نظام��ی و غی��ر نظام��ی و مراکز
تحقیقاتی مرتبط با مهندس��ی متالورژی و
مواد است.

زينب وكيلباشي( 1كارشناس ارشد
معماري پايدار دانشگاه علم و صنعت
ايران)
2

دكتر محمدعلي خانمحمدي
(عضو هيأت علمي دانشكده معماري
و شهرسازي)

اساس��ی است .انرژی در تمام شئون جامعه انسانی
مقدمه
عرضه و تقاضای انرژی در جوامع بشری به طور رسوخ کرده و جنبههای مختلف آن ،از زندگی روزانه
مداوم افزایش یافته است .زندگی روزمره مردم ،چه خانوادگی گرفته تا سیاست جهانی و بین المللی و
در س��طح جهانی و چه در سطح ملی ،مشروط به طرح های توسعه ملی را تحت تأثیر قرار داده است.
تولید و مصرف انرژی است .در دنیای امروز ،بیش ان��رژی در س��الهای اخیر به عل��ت پدیدهای که
از یک میلیارد نفر درآمدی کمتر از یک دالر در روز «بح��ران جهانی انرژی» نام گرفته ،اهمیت زیادی
دارند .هیزم تنها منبع انرژی بیش از یک میلیارد نفر کسب کرده است.
س��ه موضوع مهم در این بح��ران که توجه به
است ،آن هم در صورتی که این انرژی در دسترس
باشد .از این رو توزیع عادالنه انرژی ضرورتی خاص آنها ابعاد مسأله را روشن و آشکار میسازد ،دخالت
دارند:
یافته است(.ثقفی،1382،ص)23
 -1اوایل دهه  1970آشکار شد که سوختهای
بحران جهانی انرژی
ب��ا افزایش روزافزون جمعی��ت جهان و محدود فسیلی که از سالها پیش پایه و اساس موازنه انرژی
بودن منابع انرژی ،تمامي کشورها با مشکل انرژی در اقتصاد جهان را تش��کیل میداد ،در آیندهای نه
روبهرو هس��تند .انرژی برای همه مردم ،مسألهای چندان دور ،تمام خواهد ش��د .در این زمان ،تناسب

بین کشف ذخایر سوختهای فسیلی و رشد مصرف
س��وخت ،به هم خورد و محاس��بات جهانی ،چشم
جهانیان را باز کرد که تا یک نسل دیگر این ذخایر
به پایان خواهد رسید.
 -2روی آوردن به انرژیهای نو ،مستلزم صرف
هزینههای کالنی است که برای کشورهای درحال
توسعه ،بسیار گران تمام میشود .تا این اواخر بهای
انرژی ارزان بود و قیمت نفت پایین نگه داشته می
ش��د ،اما از این پس برای تهیه ان��رژی باید بهای
بیشتری پرداخت و این مسألهای است که ابعاد آن
نامشخص است.
 -3س��رانجام ،موضوع سوم این است که تأثیر
بح��ران انرژی بر جامعه به ش��دت نام��وزون بوده
است .بدین معنی که هم کشورهای صنعتی و هم
1 - Z.vakilbashy@gmail.com

2 - khanmohammadi@iust.ac.ir
« - 3آس» دو سنگ گرد و مسطح برهم نهاده و سنگ زیرین در میان میلی آهنین و جز آن از سوراخ میان سنگ زبرین در گذشته و سنگ فوقانی به قوت دست آدمی ،ستور ،باد ،برق و بخار چرخد و حبوب و جز آن
را خرد کند و آرد سازد« .آس آب» آسی است که با آب گردد ،آسیاب ،آسیا(فرهنگ معین)
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چكيده
بش�ر از زمانهای بس�یار دور به نیروی الیزال باد پی برده بود .آسیابها   و کشتیهای بادی که هزاران سال قبل
معمول بود ،گویای این امر است .طبق اسناد و مدارک موجود ،اولین کرجی که با نیروی باد حرکت میکرد ،توسط
مصریان ساخته شد و اولین آسیاب بادی با محور قائم برای آرد کردن غالت 200 ،سال قبل از میالد مسیح توسط
ایرانیان بنا گردید .هم اکنون تعدادی آسیاب بادی در روستاهای بین خواف و تایباد وجود دارد که به کار مشغولند.
(ثقفی،1382،ص.)117مقاله حاضر سعي دارد تا پس از بيان ضرورتهاي بهكارگيري انرژي باد ،به بيان تجربیات
کشورهای مختلف در استفاده از انرژی باد پرداخته و سير فناوري در اين حيطه را بررسي كند .بهعالوه در اين مقاله،
روش بوفورت نيز بهعنوان راهي برای اندازه گیری سرعت تقریبی باد توسط مهندسان معرفيميگردد و در انتها،
توربینهای بادی مختلف ،مقايسه شده و برخی فواید و آسیبهای آنها مطرح ميگردد.
3
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کش��ورهای رو به توس��عه ،از این بحران به شدت
متأثر ش��دهاند ،اما اثرآن بر کشورهای رو به توسعه
بسیار محسوستر بوده است .به این معنی که این
کشورها در اجرای برنامههای توسعه اقتصادی خود
برای انرژی مجبورند بهای بیش��تری از کشورهای
صنعتی بپردازند( .ثقفی ،1382،ص 27و )28
انواع انرژی
ان��رژی به س��ه ش��کل اصلی یافت میش��ود:
سوختهای فسیلی (نفت ،گاز و زغال سنگ) ،انرژی
هستهای و سرانجام انرژیهای تجدیدپذیر(انرژی
برق آبی ،انرژی خورش��یدی ،ان��رژی بادی ،انرژی
حاص��ل از جزر و م��د ،انرژی حاصل از س��وزاندن
هیزم و غیره) .هر یک از این س��ه ش��کل انرژی،
مزایا و مشکالت خاص خود را دارد( .ثقفی،1382،
ص)23
انرژیهای تجدیدپذیر
جنبشه��ای طرف��دار حفظ محیطزیس��ت که
نگ��ران گرم ش��دن کره زمی��ن در اثر اس��تفاده از
انرژیهای فس��یلی هستند و نیز خطرات احتمالی تجربیات کشورهای مختلف در استفاده
اس��تفاده از انرژی هس��تهای را میبینند ،خواهان از انرژی باد
اس��تفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر م 
ي باشند • .تجربه ایرانیان
(ثقفی،1382،ص)25
همانطور که گفته شد ایرانیان اولین کسانی بودند
تجدیدپذیر،
ه��ای
انرژی
از
اس��تفاده
در زمینه
که در  2200سال قبل ،از توربینهای بادی با محور
فناوریهای الزم با سرعت درحال پیشرفت است ،قائم استفاده میکردند( .تصویر شماره )1
در نتیجه پیش��رفت فناوری در خصوص استفاده از
بادهای جنوب ایران و اس��تفاده از نیروی آن ،به
انرژی خورشیدی از طریق سلولهای فتوولتائیک ،خصوص بادهای سیستان ،از قدیم مورد توجه بوده
پیشبینی میش��ود قیمت این ان��رژی از کیلووات
س��اعتی  5دالر در سال  1990به کیلووات ساعتی
 0/5ت��ا  0/8دالر در س��ال  2020کاه��ش یاب��د.
(همان،ص 25و )26
انرژی باد
ً
ان��رژي باد معموال توس��ط توربينه��اي بادي،
قابل بهرهبرداري اس��ت .نوع اولي��ه اين توربينها،
آسيابهاي بادي هستند كه در گذشته به وفور مورد
استفاده قرار ميگرفتهاند.
آسیای بادی گونهای آسیاب است
آسیاب بادی یا
ِ
ِ
که نیروی جنبشی آن از راه باد فراهم میگردد . 4
آسیاب های بادی اولیه دارای محور قائم بودند.
آنها میان شش تا دوازده پره داشتند که پرههایشان
با پارچه یا برگ درخت خرما پوشانده شده بودند . 5
بعد از مدتی ،آس��یابهای بادی با محور افقی و
پروانههای سه گوش بادبزنی ،معمول گشت .هنوز
هم نمونههایی از این آسیابها را میتوان در نواحی
مدیترانه پیدا کرد(.ثقفی،1382،ص)117

است ،چنانکه ابوالحسن علی بن حسین مسعودی،
در ُمروج الذهب و معادن الجواهر مینویسد:
«دیار سیس��تان ،دیار باد و ریگ اس��ت و همان
شهر اس��ت که گویند باد آنجا آسیاب گرداند و آب
از چاه کشد و باغها سیراب کند و همه دنیا شهری
نیست که بیشتر از آنجا از باد سود برند و خدا داناتر
است»(.ثقفی،1382،ص)121
یکی از همزمانان مس��عودی جغرافیدان به نام
استخری(حدود 951م340/هجری)این موضوع را
تأیی��د میکند .او میگوی��د«:در آنجا بادهای قوی
میوزد به طوریکه به آن س��بب چرخهایی که با
باد میچرخند ساخته شده است(.فرشاد ،1376 ،ص
)100
در دیگ��ر مناب��ع نی��ز از ایرانی��ان ب��ه عنوان
پدیدآورندگان آس��یابهای بادی یاد ش��ده است.
فوربز 6در این باره میگوید:
«بنا به نظر بیش��تر تاریخ نویس��ان ،تکنولوژی
پیدایی آسیابهای بادی از بخشهای شرقی ایران
یعنی خراسان و سیس��تان سرچشمه گرفته است.
(فورب��ز( ،1972-1955 ،)5ص  115و  )116در
ای��ن بخش همواره بادهای دائم��ی به نام باد 120
روزه میوزد .نخستین مأخذی که در آن از آسیاب
بادی یاد ش��ده اس��ت یک کتاب قدیمی هندی به
نام "آرتاس��اس ترای کانتیلی��ا"  7در  1400پیش از
میالد اس��ت که در آن به باالبردن آب اشاره شده
است(.فرش��اد ،1376،ص )100گرچه آسیابهای
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تصویر شماره  :1مقطع قائم و مقطع افقی آسیاب
بادی ساخته شده توسط ایرانیان برای آرد كردن
غالت در  200ق.م
مأخذ :ثقفی،1382،ص122

تصویر شماره  :2یک آسیاب بادی
مأخذwww.image.google.com :

6 - Forbes

7 - Arthosastra of Kantilya

تصویر شماره  :3تصویر ترسیمی توسط دمشقی
مأخذ :فرشاد،1376،ص101

4 - http://fa.wikipedia.org/wiki/18/02/2009/10:49
 - 5همان

• تجربه امریکاییها

تا نیمه قرن نوزدهم ،بیش از  6میلیون آس��یاب
بادی کمتر از  1قوه اس��ب در امریکا ساخته شد که
برای تولید برق و آبکش��ی از از چاه ،مورد استفاده
قرار گرفت و اکنون بیش از  150هزار از آنها به کار
مشغول است(.همان،ص)125
آس��یابهای بادی معمولی که برای آبکشی از
چاه ساخته ش��دهاند ،از نوع ّپرههای بادبزنی است.
قطر ّپرههای آنها  3/6تا  4/8متر است .این آسیاب
بادی دارای محور افقی است و ب ه وسیله دم ّپرهای
شکلی شبیه بادنما ،همواره توربین را مقابل باد قرار
میدهد تا حداکثر باد به توبین برس��د .محور افقی
توربین به وسیله جعبه دنده با محور قائم تلمبه در
ارتباط ارتباط اس��ت که آن را برای آبکش��ی از چاه
باال و پایین میبرد .آس��یابهای بادی کوچکی که

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

ب��ادی به عنوان منبع نی��رو در تمدنهای یونان و
روم ناشناخته بود ،ولی هرون اسکندریه( 260پیش
ازمیالد) ش��رحی از ابزار کوچکی که در آن از فشار
هوا برای ارگ استفاده تواند شد ،داده است و چنان
که پیداس��ت هرگز نیز این وس��یله ساخته نشد».
(الکساندریوس ،1899،ص )207-205
دمش��قی(1256-1326م 654-726 /هجری)
جغرافیدان اهل س��وریه نحوه ساختن آسیابهای
بادی را همراه با ش��کلی(تصویر ش��ماره  )3شرح
میهد و میگوید:
«وقت��ی میخواهند آس��یابهایی را ک��ه با باد
میگردد ،بسازند(در سیستان) چنین عمل میکنند:
س��اختمان بلندی مانند مناره میس��ازند و یا اینکه
قل��ه یک کوه بلند یا تپه و یا برج قصری را در نظر
میگیرند .آنها س��اختمانی را روی ساختمان دیگر
می سازند .ساختمان باالیی ،آس��یاب را در بر دارد
ک��ه میچرخد و خرد میکند .در س��اختمان پایین
چرخی(دوالب) به دیوار محصور ش��ده میچرخد.
وقتی که چرخ پایینی میچرخد ،آسیاب باالیی نیز
میچرخد .هرچقدر باد بوزد آس��یابها میچرخند.
گرچه فقط یکی از س��نگها حرکت میکند .وقتی
که هر دو س��اختمان به اتمام رسد به نحوی که در
شکل نش��ان داده شده ،آنها چهار شکاف(مارما) در
دیوار ایجاد میکنند ولی تفاوت آنها با شکافهای
معمولی این است که در آنها برعکس شکافهای
معمولی ،قسمت پهن رو به بیرون در قسمت باریک
ش��کاف رو به تو است .اینها کانالهایی است برای
هوا به قس��می که هوا با فش��ار مانند دم آهنگر به
داخل نفوذ میکند .این ماشین ،دوازده ّپره دارد که
میتوان تعداد آنها را به شش تا کم کرد .روی اینها
بافته چم-بافتهای از نی بوریا(فرهنگ معین) -مانند

پوشش چراغ فانوس��ی ،میخ شده است .این بافته،
گودیاي دارد که هوا آن را پر میکند و ّپره را جلو
میراند.
س��پس هواّ ،پره بعدی را فش��ار میدهد و بعد
سومی را .با حرکت ّپرهها محور فوالدی میچرخد
و چرخش آن س��نگ آس��یاب را حرکت میدهد و
ذرت را خرد میکند .این آسیابها در قصرهای بلند و
در مناطقی که آب ندارند ولی وزش باد شدید دارند
خواستار دارد(.دمشقی ،1874،ص)246
گزارشهای نخس��تین پس از اسالم ،شرحها و
مدرکهای مشخصتری درباره آسیابهای بادی
واقعی که برای خردکردن دانهها و باال بردن آب به
کار میرفته ،به دست میدهند.
آسیابهای بادی با محور قائم ،یعنی آسیابهای
بادی ایران��ی ،در زمان مغوالن در قرن س��یزدهم
میالدی به چین رس��ید .آسیابهای بادی با محور
قائم(تصویر شماره  )4در جهان اسالم نیز گسترش
یافت و در مصر به عنوان یکی از منابع اصلی نیرو
برای خرد کردن نیشکر به کار رفت(فوربز(،1955 ،)5
ص  .)119در سده یازدهم میالدی نیز آسیابهای
بادی به جزاير دریای اژه ،اسپانیا و پرتغال رسیده بود،
ولی در آنجا محور آسیاب را بهجای اینکه عمودی
باش��د با تمايل افقی  30درجه میساختند .با این
تفاوت و با این نظر که برخی گویند«:این خود دلیلی
برای اختراع جداگانه آسیاب در آن سرزمینها است»،
نمیتوان این نظریه را پذیرف��ت زیرا از همان راه،
اختراعات دیگری در آن زمانها به غرب رسیده بود
و اختراع آسياب بادی نمیتوانسته بهطور جداگانه در
آن ناحیه نیز انجام گرفته باشد .چه ،تفاوت اساسی
دو فرم بس��یار ناچیز است .نخس��تین یادی که از
آسیاب بادی در اروپای شمالی شده ،در فرانسه و در

سنه  1105میالدی است .در سال  1180میالدی
نیز یادی از آس��یاب بادی در نرماندی ش��ده است.
(ولف،1966،ص)285
در ایران در س��ی س��ال اخیر ،تلمبههای بادی
برای آبکش��ی از چاه ساخته شدند .این تلمبهها در
مراتع کشور برای تهیه آب مورد نیاز دام و همچنین
کمک به حیات وحش نصب گردیده است.
در سال  1320شمسی(س��ال  1941میالدی)،
اوایل جنگ جهان��ی دوم ،تجارتخانهای در تهران
که در امور برقی فعالیت داشت اقدام به وارد کردن
توربین بادی(دین��ام بادی) مولّد برق از خارج نمود.
نمون��های از ای��ن دینام بادی(تصویر ش��ماره  )5را
باالی عمارت س��ه طبق��ه خود نصب ک��رده بود
که ب��ا هر جهتی از ب��اد ،به گ��ردش در میآمد و
باتریهایی را که در مغازه قرار داشت شارژ مینمود.
(ثقفی،1382،ص)123

21
شماره  - 75تابستان 90

تصویر شماره  : 4آسیاب بادی ایرانی
مأخذ :فرشاد،1376،ص103

تصویر شماره  :5نمونهای از دینام بادی بر بام
تجارتخانه
مأخذ :ثقفی،1382،ص123

تصویر شماره  :6توربین بادی مولد برق نصب
شده در ایالت ورمونت امریکا
مأخذ :همان،ص127
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تصویر شماره  :7آسیاب بادی ساخته شده توسط
دانمارکیها به قدرت اسمی  200کیلووات در بادی
به سرعت  54کیلومتر در ساعت
مأخذ :همان،ص128
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ب��رای تولید برق به کار میرون��د ،دارای  2یا  3پره
هستند که توسط جعبه دندهای ژنراتور برق ،جریان
مس��تقیمی را به حرک��ت در میآورند .برای ذخیره
کردن انرژی برق تولید شده ،اغلب از تعدادی باتری
اس��تفاده میش��ود .هنوز تعداد زیادی آسیاب بادی
برای آبکشی از چاه در غرب امریکا به کار مشغولند.
بعد از اینکه اداره برق روس��تایی امریکا توانست در
دهه  1930شبکه برق مرکزی را به وجود بیاورد و
برق مورد نیاز مزارع را تأمین کند ،توربینهای بادی
مولد برق ،برچیده شدند(.همان،ص)125
بیش��ترین مولدهای ب��ادی برقی امری��کا تا به
8
امروز توس��ط کارخانه «اس��میت-پوتمن ماشین
» ساخته شده اس��ت .پس از یک مطالعه طوالنی
در دهه  ،1930پالمرپوتمن 9به این نتیجه رسید که
ماش��ینهای بزرگ ،کمترین هزینه را برای تولید
انرژی در بر دارند .با مساعدت یکی از متخصصان
10
برجسته آئرودینامیک دانشگاه تکنولوژی کالیفرنیا
به نام تئ��ودور فون کارمن 11و ب��ه اتفاق اعضای
اداری دانش��گاه تکنولوژی ماساچوست ،12توربین
بادی بزرگی طراحی ش��د تا به شبکه برق موجود
کمپان��ی خدمات ملی ورمونت مرکزی ،برق بدهد.
کمپان��ی مورگان اس��میت 13در ده��ه  1940این
توربین را س��اخت و مورد اس��تفاده ق��رار داد .این
توربین بادی(تصویر ش��ماره  )6با دو ّپره بزرگ به
قطر  53متر با وزن روتو  16تن با س��رعت  28دور
در دقیقه  1/25مگا وات برق مستقیم تولید میکرد.

تصویر شماره  :8توربین بادی  100کیلوواتی که روسها
ساخته اند .با حرکت دایرهای شکل پایه فلزی مورب روی
زمین ،توربین همواره در جهت باد قرار می گیرد.
مأخذ :همان،ص131

(همان،ص)126

• تجربه دانمارکیها

اواخر ق��رن  ،19در حدود  3000آس��یاب بادی
برای امور صنعتی و در حدود  30000آسیاب بادی
دیگر برای اس��تفاده منازل و مزارع در دانمارک به
کار مش��غول بود .کل نیروی تولیدی این آسیابها
در حدود  200مگاوات بود .در سال  1980میالدی،
دول��ت دانمارک برنامه وس��یعی را برای س��اختن
آسیابهای بادی بزرگ مولد برق مورد اجرا گذاشت.
در سال  ،1910تعداد زیادی آسیاب بادی که توسط
پروفس��ور الکور 14طراحی ش��ده بود ،ساخته شد.
آس��یابهای بادی که طبق این طرح ساخته شدند
دارای برجی به ارتفاع  24متر بودند که یک توربین
بادی ّ 4پره را به قطر  22/5متر نگاه میداشت .این
توربینها به کمک محور و جعبه دنده ،ژنراتور برق
را با قدرت  5تا  25کیلووات در پایین برج به حرکت
در میآورند(.ثقفی،1382،ص)126
در س��الهای بین دو جنگ جهانی اول و دوم،
س��اخت آس��یابهای بادی مولد برق در دانمارک
پیشرفت قابل مالحظهای کرد ،به طوری که بهای
تمام شده برق از این طریق ،با برق تولیدی از طریق
موتور دیزل برابر شد(.همان،ص)126
بعد از جنگ جهانی دوم ،دانمارکیها سه دسته
آسیاب بادی مولد برق با قدرتهای  45 ،12و 200
کیلوواتی را مورد آزمایش قرار دادند (تصویر شماره
 .)7این واحدها تا س��ال  1960میالدی با موفقیت

تصویر شماره  :17ابعاد توربین
مأخذ :لکنر،1385 ،ص44

به کار مش��غول بودند و برق تولیدی آنها به شبکه
برق داده میش��د .از این زم��ان به بعد چون بهای
برق تولیدی از طریق توربینه��ای بادی ،دو برابر
بهای برق تولید شده از طریق نیروگاههای بخاری
ب��ود ،از کار ک��ردن آنها جلوگیری ب��ه عمل آمد.
(همان،ص)128
در این کشور قرار است تعدادی آسیاب بادی در
 2تا  3کیلومتری جزیره لوند بر س��کوهایی در دریا
نصب شود .پیشبینی میش��ود که انرژی حاصل
از این نوع آس��یاب بادی  60تا  70درصد بیشتر از
آس��یاب بادی زمینی باشد .کشور دانمارک تا اواخر
قرن بیستم 100درصد الکتریسیته خود را از طریق
نیروی باد تأمین کرده است(.همان،ص)129
• تجربه روسها

روس��ها در س��ال  1931میالدی توربین بادی
پیش��رفتهای به قدرت  100کیلووات در یالتا  15در
کنار دریای س��یاه س��اختند که به شبکه برق مولد
بخ��اری  6300ولت به ق��درت  20مگاوات که به
فاصله  32کیلومتری قرار داش��ت ،متصل میشد.
(تصویر ش��ماره  )8انرژی ساالنه این توربین بادی
در حدود  280000کیلووات س��اعت ب��ود .ژنراتور
برق و دستگاه کنترل آن باالی برج  30متری قرار
داشت .سرعت روتور توربین با تغییر زاویه ّپرههای
م��ورب برج روی
آن تنظیم میش��د .پای��ه فلزی ّ
نردهای در زمین قرار داشت که مسیر دایره شکلی
را ط��ی میکرد تا روتور توربین را همواره در جهت

12 - Massachusset Institute Of Technology

8 - Smith-Putman Machin

14 - La cour

10 - Cal-Tech

13 - Morgan Smith
15 - Yalta

9 - Palmer Putman

11 - Theodore Von Karman

روش بوفورت  16برای اندازه گیری س��رعت
تقریبی باد

16 - Beayfort Scale
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 - 18همان
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س��رعت باد معمو ًال روزها بیش��تر از شبهاست.
س��رعت باد با بادس��نج و جهت آن با بادنما اندازه
گیری میشود .دریاس��االر سرفرانسیس بوفورت،
دریانورد انگلیس��ی در س��ال  1805میالدی برای
تعیین س��رعت باد به طور تقریب ،جدول شماره 1
را ارايه می دهد.
مقایسه توربینهای بادی
نیروی خروجی یک توربین بادی ،متناس��ب با
مربع طول ّپره پروانه آن میباش��د (تصویر شماره
 .)17پروانهای با قطر  6/6فوت(2متر) برای تأمین
برق یک تلویزیون کافی است در حالی که پروانهای
با قطر  66فوت( 20متر) میتواند الکتریسیته الزم
برای  500کالیفرنیایی ی��ا  1000اروپایی را تأمین
کند(.لکنر ،1385 ،ص)43
بزرگتری��ن عیب نیروی باد آن اس��ت که ثابت
نیس��ت .در تأسیس��اتی که متصل به ش��بکه برق
هستند این طبیعت متناوب باد نمیتواند مشکلزا
باش��د چرا که ش��بکه به عنوان یک باتری بزرگ
ذخیره برق ،عمل کرده و هنگامی که باد نمیوزرد
نیروی برق را تأمین میکند(.همان ،ص)43
در سامانههای بادی که به تنهایی عمل میکنند
نیاز به استفاده از یک باتری بزرگ است .با اینحال،
ثابت شده است که سامانههای هیبریدی که در آنها

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

باد قرار دهد .در س��ال  1930نیز روسها تصمیم به
ساخت توربین بادی مولد برق دیگری به قدرت 5
مگاوات گرفته بودند که این طرح هرگز عملی نشد.
(ثقفی،1382،ص)131

نیروی باد با سلولهای فتوولتاییک ترکیب میشود،
بس��یار مؤثرتر است چرا که این دو نیرو همدیگر را
تکمیل میکنند .در زمس��تان ،نور خورش��ید کمی
وجود دارد ولی باد بیشتری در این هنگام میوزد در
حالی که در تابستان ،سلولهای  ،PVالکتریسیته
بیشتری را نس��بت به توربین بادی تولید میکنند.
بنابراین همانگونه که در تصویر ش��ماره  18نشان
داده ش��ده اس��ت توربینهای بادی و س��لولهای
کرات همراه با یکدیگر مورد اس��تفاده قرار
 PVبه ّ
میگیرند.
برخ�ی فوای�د و آس�یبهای توربینهای
بادی
یکی از مزایای انرژی باد آن اس��ت که وزش
باد در زمستانها سریعتر است و هنگامی که نیاز
بیشتری به برق داریم ،الکتریسیته بیشتری تولید
میش��ود .این انرژی بدون ایجاد آلودگی ،دارای
منبع انرژی پایانناپذیر و فنآوری آزموده ش��ده
اس��ت .پیش��رفتهای اخیر در صنعت ،همواره
س��بب کاهش هزینه الکتریس��یته تولید ش��ده
توسط مولدهای بادی میباشد؛ این مبلغ کمتر از
هزینه الکتریسیته تولید شده توسط زغال سنگ
و ش��کافت هستهای اس��ت و از نظر اقتصادی،
قابل رقابت با س��ایر موارد میباشد17 .همچنین
مانند دیگر انرژیهای قاب��ل تجدید و ادامهدار،
مخالفان زیادی ندارد .بریتانیا دارای موقعیتهای
خوبی از نظر منبع باد در اروپا است .دانمارک در
مقایسه با انگلستان که فقط 25درصد الکتریسیته
مورد نیاز خود را از نیروی باد تأمین میکند3.7 ،
درصد ( 600میلیون وات) الکتریسیته مورد نیاز را

از انرژی باد تهیه میکند؛ در صورتی که منبع باد
انگلستان  28برابر بیش از دانمارک است .18
توربینهای بادی کوچک صدای کمی تولید
میكنند و اکث��ر مردم ،این صدا را ناخوش��ایند
نمیدانند .ماشینهای بادی به گونهای طراحی
ش��دهاند که کم سر و صداتر باشند .توربینهای
ب��ادی ،در گیرندههای تلویزی��ون اخالل ایجاد
نمیکنند .در برخی مناطق ،ماش��ینهای بادی،
تع��دادی از پرن��دگان را کش��تهاند .اگرچه این
موضوع معضلی در استفاده از این ماشینها است
ولی تعداد پرندگان کش��ته شده از این طریق در
مقایسه با  57میلیون پرندهای که در هر سال در
برخورد با اتومبیل و  97میلیون پرنده دیگری که
در برخورد با شیشه پنجرهها کشته میشوند ،رقم
ناچیزی است(.لکنر،1385،ص)44
اگرچه برخی مزارع بادی ،س��طوح زیادی از
اراضی را اشغال میکنند با اینحال از این اراضی
برای خرمن و چرا نیز میتوان استفاده نمود .این
موضوع ،برای انرژی برقابی که زمین پشت سر
در آن پ��ر از آب میگردد صح��ت ندارد .عالوه
ب��ر آن ،م��زارع بادی تنها به ح��دود یک پنجم
خاک مورد نیاز برای س��امانه برقابی نیاز دارند.
(همان،ص)44
همچنی��ن نگرانیهایی در خص��وص تأثیر
زیباییشناسانه آنها وجود دارد چراکه ماشینهای
بادی به دلیل طبیعت خاص خود میبایس��ت با
ارتفاع زیاد در هوا قرار گیرند .شکایات محدودی
در مورد نمونههای واقعی مطرح گش��ته است با
اینحال برخی اعتقاد دارند که در وس��یلهای که

سرعت باد

مشاهدات
Mph
هوای آرام

0-1/6

هوای آرام-دود از سطح زمین بصورت قائم باال میرود.

h/km
0-1

هوای مالیم

جهت باد بوسیله جریان دود معلوم ولی بادنما آنرا نشان نمیدهد.

1/6-4/8

1-3

نسیم مالیم

احس��اس جریان باد در صورت انس��ان ،خشخش برگها ،حرکت بادنمای

6/4-11/2

4-7

حرکت دائمی برگها و ساقههای کوچک ،بازشدن بیرقهای سبک

12/8-19/3

8-12

نسیم متوسط

بلند شدن گرد و خاک و کاغذهای سبک از زمین ،حرکت شاخههای کوچک

20/9-28/9

13-18

نسیم خنک

به نوسان درآمدن درختان کوچک برگدار ،تشکیل موج در آبهای ساکن در زمین

28/9-38/6

18-24

نسیم شدید

حرکت ش��اخههای بزرگ ،سوت کشیدن سیمهای تلگراف ،ایجاد اشکال
در استفاده از چتر

40/2-49/8

25-31

باد

حرکت تمامی درختان ،احساس ناراحتی هنگام حرکت در جهت مخالف باد

51/4-61/1

32-38

شکسته شدن ساقههای کوچک درختان ،جلوگیری تدریجی از حرکت

62/7-74/0

39-46

خسارت ساختمانی کم(به سقف و دودکش)

75/6-86/8

47-54

کمتر در خش��کی آزمایش شده است ،کنده ش��دن درختان ،بوجود آمدن

49/9-101/3

59-63

معمولی
نسیم آرام

تندباد
تندباد شدید
طوفان
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خسارت قابل توجه

جدول شماره  :1جدول بوفورت
مأخذ :ثقفی ،1382 ،ص145

گرم ش��دن و فرس��ودگی و از کار افتادن سریع
ماشین میش��ود.عالوه بر اینکه باید سعی شود
تا ماشینهای بادی هزینه اصلی (هزینه ساخت
روتور ،دکل و  )...کمتری داشته باشند و بایستی
در محلهایی نیز که باد قابل مالحظهای دارند
نصب ش��وند و ماش��ین برای سرعت باد عملی
تنظیم شده باش��د .تهیه ماشینی که برای تمام
س��رعتهای باد کار کند ،گرانتر تمام میشود.
ماشینهای معمولی بادی اصوال برای جلوگیری
از مصرف س��وختهای دیگر در ایام وزش باد
به کار میروند و همراه با س��ایر دس��تگاههای
تولید انرژی نیز از آنها اس��تفاده میش��ود.اگر از
ماشین بادی به صورت تنها منبع انرژی استفاده
ش��ود ،باید دس��تگاههای ذخیره انرژی در کنار
ماشینهای بادی نظیر انبارهها ،ذخیره هیدروژن
توسط الکتریسیته ،دستگاههای ذخیزه حرارتی،
دس��تگاههای ذخیره انرژی جنبشی(چرخ طیار،
دس��تگاههای الکترومغناطیس��ی فوق هادی)،
دس��تگاههای ذخیره ان��رژی پتانس��یل (نظیر
دستگاههای سیالی پمپی با دستگاههای ذخیره
فش��اری) به کار گرفته ش��وند .با اضافه کردن
دس��تگاههای دخیره ،بهای برق تولیدی ممکن
است به مراتب افزایش یابد. 19
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انرژی تجدیدپذی��ر و غیرآالینده تولید میکند ،جمعی ماشینها ،در ابعاد کوچک است .الزم به
نوعی زیبایی طبیعی وجود دارد(.همان،ص )44یاد آوری است که در انتخاب دستگاههای بزرگ
مسايل اقتصادی ماشینهای بادی
محدودیتهای��ی وجود دارد .مثال اگر س��رعت
امروزه تکنولوژی اس��تفاده از ان��رژی باد در انتهایی ّپره ماش��ین بادی به حد سرعت صوت
بسیاری از کشورها در دسترس بوده و ارزانترین و یا بیشتر برسد ،موج ضربه توليد کرده و سبب
راه برای تهیه الکتریس��یته از مش��تقات انرژی
خورشیدی تش��خیص داده ش��ده است .بهای
انرژی تولید ش��ده به عوامل محیطی و عملی و
نیز نوع ماش��ین بهکار گرفته شده بستگی دارد.
بررسیهای مختلفی که در زمینه قیمت استفاده
از انرژی باد انجام گرفته اس��ت ،نشان میدهد
که گر چه هزینه ماش��ینهای بادی با بزرگی و
نی��ز ازدیاد توان تخمینی آنه��ا افزایش مییابد،
ولی بهای هر کیلو وات انرژی آنها کاهش پیدا
میکند .وقتی کاربردهای جمعی ماشینهای
تصویر شماره  :18اتصال ماشین بادی به شبکه برق
بادی مورد نظر باش��د ،هزینهه��ای کاربردهای
مأخذ :همان،ص44
منابع و مآخذ:

• ابوالحس��ن،علی ابن حسین مسعودی /مروج الذهب و معادن الجواهر /ترجمه ابوالقاسم پاینده/بنگاه ترجمه و نشر
کتاب /1344 /جلد .1
• ثقفی ،محمود /انرژیهای تجدیدپذیر نوین /تهران :دانشگاه تهران /مؤسسه انتشارات و چاپ.1382 /
• فرشاد ،مهدی /تاریخ مهندسی در ایران/تهران /نشر بلخ.1376 /
• لکنر ،نربرت /گرمایش ،س��رمایش و روش��نایی /ترجمه دکتر محمدعلی کی نژاد و مهندس رحمان آذری /تبریز:
دانشگاه هنر اسالمی تبریز /انتشارات دانشگاه هنر اسالمی تبریز.1385 /
• FORBES, R. J.,”Studies in Ancient Technologe”,9vols,.Leiden,1955-1972.
)• AL-DIMASHQI “Manual de la cosmographie( Mehren editor
Copenhagen, 1874.
• ALEXANDRINUS, Hero, Pnematical, 34,w. Schemidt (edit.), Leipzig, 1899.
• WULLF, H., “The Traditional Crafts of Persia”, Cambridge, 1966.
• باریس م ،برکوفکسی« /انرژی برای فردا» /نشریه پیام یونسکو /شماره  /103تیرماه .1357
• باریس م ،برکوفکسی« /منابع جدید و قابل تجدید انرژی» /نشریه پیام یونسکو /شماره  /137مهرماه .1360
• ثقفی ،دکترمحمود /یادداشتهای منتشر نشده ضمن تحقیق و نصب و آزمایش یک دستگاه توربین بادی در شهر
بلوم-فیلد ایالت آیوا(امریکا) /مربوط به وزارت کشاورزی امریکا.1979 /
• ثقفی ،دکترمحمود« /بازگشت انرژی بادی به صنعت» /فصلنامه جامعه مهندسان مشاور ایران /بهار .1379
• جوانشیر ،دکتر کریم« /منابع مختلف انرژی و جهان فردا» /تهران/
انتشارات بی جا.1359 /
• سازمان جنگلها و مراتع کشور« /تلمبه های بادی نصب شده در کشور» /دفتر فنی مرتع.1378 /
• صفار اول ،مجید« /پروژه بررسی پتانسیل باد در جمهوری اسالمی ایران» /وزارت نیرو /دی .1359
• عبداالسالم« /درهم آمیزی انواع اصلی انرژی» /نشریه پیام یونسکو /شماره  /137مهر .1360

• عباسپور ،دکتر مجید« /تخمین انرژی پتانسیل باد در جمهوری اسالمی ایران» /وزارت نیرو /بهمن .1375
• فدایی ،دکتر داوود« /بررس��ی و مقایسه فنی اقتصادی ماش��ینهای بادی جهت مصارف کشاورزی» /وزارت نیرو/
بهار .1375
• فروغ��ی ،مهندس داری��وش« /انرژی برای جهان فردا» /کمیته ملی انرژی جمهوری اس�لامی ایران /چاپ اول/
تهران .1375
• قائمی ،دکتر هوشنگ و حسن عمومی« /بررسی انرژی باد در مناطق منجیل و بوشهر» /چکیده مقاالت سمینار
انرژی درباره بررس��ی امکان اس��تفاده از انرژی های نو در ایران /وزارت نیرو(معاونت انرژی) 3-1 /اردیبهش��ت ماه
.1360
• موسوی ،دکتر سید احمد« /اس بادها و آسیابهای بادی سیستان» /مجله ساختمان /شماره  /6آبان .1367
• نادری ،بقراط« /آس بادهای خواف» /مجله هنر و مردم /وزارت فرهنگ و هنر /تیر و مرداد .1356
• هارتموت و سر« /نبرد با ژنراتورهای بادی» /نشریه پیام یونسکو /شماره  /358خرداد .1379
• هرسینی ،ایرج و دیگران« /منابع انرژی تجدید پذیر نوین» /وزارت نیرو /دفتر انرژی های نو /بی تا.
• Clark. R.N. “High-tech Windmills” Agricultural engineering May-june 1989
U.S.A.
• Eldrige F.R. “Wind Machines” U.S. Government Printing Office 1976.
• Holand & wind energy consultancy Service Wind Energy Developing
countries (CWD) And Project Office For Energy Research(Beop/peo).
Netherlands-May 1984.
”• Park J. & Sch wind D. “Wind Power For Farm, Homes And Small Industry
Neilsen engineering & Research, INC. Mountain View, California for United
states Department of Energy Federal Wind Energy Program Washington,
D.C. septamber 1978.

19- http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=0/0d8/18/02/2009/13:02
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نام کتاب :تکنولوژی اکستروژن آلومینیوم
مترجم�ان :دکت��ر محمدتق��ی صالحی ،مهن��دس حامد
توکلی ،مهندس پوریا موحد
چاپ اول1389 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 60000 :ریال
موضوع :آلومينيوم – حديده كاري
بحث راجع به تکنولوژی اكس��تروژن آلومينيوم در صنايع
مدرن ،در كش��ورهاي اروپايي و آمري��كا ،مبحث اصلي اين
كت��اب بوده ك��ه كارب��رد آن را در محيطه��اي كاري ،مورد
ارزيابي قرار ميدهد.
ام��روزه تقاضا ب��راي بهكارگي��ري قطع��ات آلومينيومي

اكس��ترود ش��ده در صنعت ساختمان ،خودروس��ازي ،اجزاي
ماش��ينهاي كوچك ،اجزاي س��ازهها و خصوص ًا در هواپيما،
به طور چش��مگيري افزايش داشته كه منجر به ايجاد رقابتي
شديد در اين صنعت شده است.
صنع��ت اكس��تروژن كمت��ر از يكص��د س��ال قدم��ت
دارد .ام��روزه آم��وزش تكنول��وژي اكس��تروژن آلوميني��وم
ب��ه منظ��ور ارتقاي س��طح دان��ش دس��ت ان��دركاران اين
صنع��ت  -چ��ه در محيطهاي دانش��گاهي و چ��ه در مراكز
تولي��دي -بي��ش از پيش احس��اس ميش��ود ،بنابراين اين
كتاب با ه��دف ايجاد زمينههاي پيش��رفت در اين صنعت و
كاربرديتر كردن تئوريهاي علمي كه مبناي آنها تحقيقات
و پژوهشهاي دانشگاهي ،تجربيات صنعتي و مقاالت علمي
است ،نگارش شده است.
اين كتاب ،زمينه مناسبي براي درك اطالعات انبوهي كه
در پانزده تا بيست س��ال اخير ايجاد شده را فراهم مينمايد.
موضوعات آن به گونهاي طراحي ش��ده تا عالوه بر در اختيار
گذاش��تن اطالعات مناس��ب براي افراد مبتدي ،براي افراد با
تجريه نيز مفيبد باشد.
س��رفصلهاي مختل��ف اين كتاب با ه��دف ايجاد ارتباط
بين مفاهيم پايهاي و نكات عملي ،ارايه ش��ده تا افراد شاغل
در اي��ن صنعت از رابطههاي متقابل بي��ن عوامل فيزيكي و
تكنيكي و يا اثرات علم مهندس��ي بر مالحظات عملي ،درك
مناسبي پيدا كنند.
س��ر فصلهاي اين كتاب ،تقريب ًا تمامي مباحث مربوط به
تكنولوژي اكس��تروژن آلومينيوم را پوشش ميدهد .عناوين
اين سرفصلها شامل موارد زير است:
 )1مباني اكستروژن
 )2ترموديناميك اكستروژن
 )3پرسهاي اكستروژن و تجهيزات جانبي آن
 )4قالب و ابزار اكستروژن
 )5اصول ريختهگري و توليد بيلت
 )6اكس��تروژن آلياژه��اي اس��تحكام پايي��ن و متوس��ط
آلومينيوم
 )7اكستروژن آلياژهاي استحكام باالي آلومينيوم
 )8كنترل فرآيند در كارخانه اكستروژن آلومينيوم
 )9كنترل آماري فرآيند و كيفيت

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نام کتاب :مکانیک سیاالت با کاربردهای مهندسی
مترجمان :دکتر عباس قاهری و مهندس علی ظفری
چاپ اول1389 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت140000 :ریال
موضوع :سياالت -مكانيك
ویرایش دهم از کتاب درس��ي مكانيك س��ياالت ب��ا كاربردهاي
مهندس��ي ،روش بيان مفاهيم فيزيكي مكانيك س��ياالت و كاربرد
اصول بنيادي آن را در سادهترين و واضحترين حالت ،بدون استفاده از
رياضيات پيچيده ،دنبال كرده و بهبود بخشيده است .اين كتاب ،روي
مسايل مهندسي عمران ،محيط زيست و كشاورزي تمركز ميكند ،با
اين حال به مفاهيم مهندسي مكانيك و هوافضا نيز نيرومندانه توجه
كرده اس��ت .با اين كه اين كتاب براي اولين دوره مكانيك سياالت
براي دانش��جويان مهندسي نگاشته شده ،مطالب آن در صورت نياز
براي اس��تفاده در دورهه��اي باالتر نيز به صورتهاي مختلف ،قابل
اس��تفاده است و درباره پيش��ينه اين كتاب ميتوان گفت كه هزاران
دانشجوي مهندسي و مهندس ش��اغل در سرتاسر دنيا ،بيش از 85
سال است كه از اين كتاب استفاده كردهاند.
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نام کتاب :طرحریزی واحدهای صنعتی
مترجمان :دکتر کامران شهانقی ،مهندس محمدرضا حمیدی
و مهندس احسان جهانپور
چاپ اول1390 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 65000 :ریال
موض�وع :كارخانهها ،ط��رح و برنامهريزي كارخانهها ،ابزار و
وسايل ،مواد صنعتي -حمل و نقل
ای��ن کت��اب ،مرجعی ب��راي پوش��ش دادن مباح��ث رايج در
طرحري��زي واحدهاي صنعتي اس��ت ك��ه با دو رويك��رد عمده
طراحي كارخانه و طرح موضوعات خاص مورد نياز ،نگاشته شده
اس��ت .به منظور تحقق رويكرد طراحي كارخانه ،مراحل طراحي
به صورت گامهاي كيفي و روشهاي محاس��بات ك ّمي پرداخته
شده و تالش بر آن بوده تا با طرح تمامي جوانب موجود ،ديدگاه
جامعي را ش��كل دهد .در راس��تاي بيان موضوعات خاص مورد
نياز ،بيش��تر به نيازهاي روز اين مبحث اهميت داده ش��ده است.
از اي��ن رو برخي مدلهاي ك ّمي جديد در زمينه طراحي كارخانه،
مورد بررس��ي قرار گرفتهان��د و نيز با توجه به مطرح بودن درس
طرحريــزي واحدهاي صنعت��ي در آزمونهــــاي مختلف ،در
هر مبحث ،سواالتي نيز گنجانده شده است.

نام دانشجو :فرهاد بيات
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر علياكبرجاللي
استاد مشاور :دكتر محمدرضا جاهدمطلق
عنوان رساله :کنترل بهينه سيستمهای خطی مقيد با
استفاده از ترکيب تئوری برنامهريزی چند پارامتری و کنترل
پيشبين
تاريخ دفاع90/4/5 :

نام دانشجو :رضا ذوالفقاري
رشته تحصيلي :رياضي
استاد راهنما :دکتر عبداهلل شيدفر
عنوان رس�اله :تابع مجهول در مس��ايل معادالت با
مشتقات جزئی با شرایط اولیه و کرانهای از نوع سهموی
تاريخ دفاع90/4/13 :

نام دانشجو :وحيد افشينمهر
رشته تحصيلي :دانشكده معماري و شهرسازي
استادان راهنما :دکتر جلیل اولیاء
استاد مشاور :دكتر حميد باقري و دكتر داود مومني
عنوان رساله :اصول طراحي پوسته داخلي براي ارتقاي
مطلوبیت آکوستيکي در دفاتر پالنباز
تاريخ دفاع90/4/7 :

نام دانشجو :شهناز پورناصری
رشته تحصيلي :معماري و شهرسازي
اس�تادان راهنما :دکتر سیدمجید مفیدی شمیرانی و
دکترغالمحسینمعماریان
عنوان رساله :مدلیابی تأثیر متغیرهای کالبدی پنجره جهت
دستیابی به الگوی پنجره مطلوب کالس از دیدگاه دانشآموزان
مدارسراهنمايیتهران

تاريخ دفاع90/4/14 :
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نام دانشجو :سیدمجید هاشمی طغرالجردی
رشتهتحصيلي:معماري
استاد راهنما :دکتر غالمحسین معماریان
عنوان رس�اله :اصول حاکم بر حریم خانه در اندیشۀ
اسالمی (بازشناس��ی تأثیر قاعده «الضرر» بر ضوابط و
مقررات معماری و شهرس��ازی مرتبط با حریم بصری
خانه)
تاريخ دفاع90/4/4 :

نام دانشجو :حسين مومني
رشته تحصيلي :مهندسي مواد و متالورژي
اس�تادان راهنما :دكتر سعيد شبستري و دكتر سيد
حسين رضوي
عنوان رساله :بررسي عوامل موثر بر فرآيند تف جوشي
فراجامد آلياژهاي  AL-Cuو نقش آن بر ريز س��اختار و
خواصمكانيكي
تاريخ دفاع90/4/11 :

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

معرفـي دفاعـيه هـاي دكـتري

نام دانشجو :حسين بنا متجدد امروز
رشته تحصيلي :مهندسي مواد و متالورژي
اس�تادان راهنما :دکتر منصور سلطانيه و دکتر سعيد
رستگاری
عنوان رس�اله :بررسی ريزس��اختار سينتيک انحالل
س��اختار غنی از زيرکونتيم و رشد ذرات گاما در آلياژ پايه
نيکل آلومينايدIC221M
تاريخ دفاع90/4/19 :

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نام دانشجو :علی اصغر صفايی
رشته تحصيلي :مهندسي كامپيوتر
استاد راهنما :دکتر مصطفی حقجو
عنوان رس�اله :پردازش پرس و ج��وی بالدرنگ در
سيستمهای مديريت جريان داده
تاريخ دفاع90/4/20 :
نام دانشجو :علي توكلي كاشاني
رشته تحصيلي :مهندسي عمران
استاد راهنما :دكتر افشين شريعت مهيمني
عنوان رس�اله :ارزيابي ريس��ک تصادفات ،بر اساس
شاخص احتمال تصادفات ناشي از سبقت در راههاي دو
خطهبرونشهري
تاريخ دفاع90/4/20 :
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نام دانشجو :امين جميلی
رش�ته تحصيل�ي :مهندس��ی صناي��ع  -اقتصادی
اجتماعی
استاد راهنما :دكتر محمدعلي شفيعا
عنوان رساله :زمانبندی دورهای استوار در برابر اغتشاش
حرکتقطارهاوتعيينظرفيتزيرساختهایخطوطريلی
تاريخ دفاع90/4/21 :
نام دانشجو :سيدرضا حجازي
رشته تحصيلي :رياضي
استاد راهنما :دکتر نجفيخواه
عنوان رساله :هندسهبرخورديوتحليلتقارنيمعادالت
ديفرانسيل
تاريخ دفاع90/4/21 :
نام دانشجو :مح ّمدامين اميري
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر ستار ميرزا كوچكي
عن�وان رس�اله :پيادهس��ازي بهين��ه الگوريتمهاي
رمزنگاري در تکنولوژي QCA
تاريخ دفاع90/4/22 :

نام دانشجو :رضا فاضلی
رشتهتحصيلي:فيزيك
استاد راهنما :دکتر محمدحسین مهدیه
عنوان رس�اله :مطالعه اش��عه ایکس تابش ش��ده از
پالسمای لیزری و بررسی افزایش آن با استفاده از اهداف
متخلخل
تاريخ دفاع90/4/22 :
نام دانشجو :حسین نورمحمدزاد
رشته تحصيلي :معماري و شهرسازي
استاد راهنما :دكتر مصطفی بهزادفر و دکتر راضیه رضازاده
عن�وان رس�اله :فرآیند شناس��ايی و تش��خیص
سیستمی مسايل ساخت بافت کالبد تاریخی شهر (نمون ه
ی بافت تاریخی شهر یزد)
مورد 
تاريخ دفاع90/4/28 :
نام دانشجو :علی حاجی آقابزرگی امیری
رش�ته تحصيل�ي :مهندس��ي صنايع -مهندس��ي
سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي
استاد راهنما :دكتر محمدسعید جبلعاملي
استاد مشاور :دكتر مهدي حيدري
عنوان رس��اله :طراحی شبکه لجس��تیک امداد تحت
شرایط عد م قطعیت
تاريخ دفاع90/4/28 :
نام دانشجو :سهیل جعفری
رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك
استاد راهنما :دكتر مرتضي منتظري
عنوانرساله:کاربردالگوریتمژنتیکدرتنظیمپارامترهای
کنترلر سوخت  Min-Maxموتور توربوجت
تاريخ دفاع90/4/29 :
نام دانشجو :فرشيدرضا حقيقي
رش�ته تحصيل�ي :مهندس��ي عمران -مهندس��ي
برنامهريزي حمل و نقل
استاد راهنما :دكتر حميد بهبهاني
عنوان رساله :ارايه متدولوژي كنترل متغير تقاطعات
شبكه با در نظرگيري انتخاب مسير رانندگان
تاريخ دفاع90/4/29 :
نام دانشجو :موالداد نیکبخت
رشتهتحصيلي:فيزيك
استاد راهنما :دکتر محمدحسین مهدیه
عنوان رس�اله  :مطالعه برهم کنش امواج لیزر با نانو
ساختارها و س��طوح فلزی و شناسايی موج شوک و موج
حرارتی ناشی از شکست اپتیکی در هوا و آب
تاريخ دفاع90/5/3 :

نام دانشجو :محمدمهدي عارفي
رشته تحصيلي :مهندسي برق -كنترل
استاد راهنما :دكتر محمدرضا جاهدمطلق
عنوان رساله :كنترل مقاوم تطبيقي کالس خاصي از
سيستمهاي پيچيده در حضور عدم قطعيتهاي متغير با
زمان
تاريخ دفاع90/5/29 :

نام دانشجو :اصغر طاهري
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر عبدالرضا رحمتي
استاد مشاور :دكتر شهريار كابلي
عنوان رس�اله :كنترل گشتاور موتور القايي با دو
استاتور به منظور كاهش تلفات و ضربان گشتاور
تاريخ دفاع90/6/12 :

نام دانشجو :مجيد حاجتيپور
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر فرخي
عنوان رساله :طراحي مشاهدهگر متغيير حالت در
سيستمهاي غيرخطي براساس روش كليدزني
تاريخ دفاع90/5/30 :

نام دانشجو :بنيامين محبي
رشته تحصيلي :مهندسي عمران –زلزله
استادان راهنما :دكتر غالمرضا قدرتي اميري و دكتر
هرمزفاميلي
عنوان رس�اله :ارايه رابطه كاهندگي طيف خس��ارت براي
سازههاي بتن مسلح قابي شكل به همراه روشهاي نورو فازي
تاريخ دفاع90/6/13:

نام دانشجو :محمد خراسانی
رشته تحصيلي :مهندسي عمران  -زلزله
استاد راهنما :دكتر غالمرضا قدرتی امیری
عنوان رس�اله :تولید شتابنگاشت مصنوعی سازگار با
طیف طرح ساختگاه با اس��تفاده از شبکههای نروفازی و
تبدیل ویولت پکت
تاريخ دفاع90/6/7 :
نام دانشجو :حسين بخشي
رشته تحصيلي :مهندسي عمران  -سازه
استاد راهنما :دكترمحمد علی برخورداری
استاد مشاور :پروفسور غالمرضا قدرتی امیری
عنوان رساله :تخمین پارامترهای موثرجنبش نیرومند
زمین و توسعه مدل های مناسب با استفاده از شبکههای
عصبی مصنوعی برای ایران
تاريخ دفاع90/6/12 :

نامدانشجو:سيدجمالالدينپيغميردوست
رشتهتحصيلي:مهندسيشيمي
استاد راهنما :دكتر سوسن روشنضمير
استاد مشاور :دكتر ميرقاسم حسيني
عن�وان رس�اله :ساخت و بررسی غش��ای کامپوزيتي
غيرفلوئورينه خود مرطوب ش��ونده تبادل پروتون با هدف
بهبود هدايت يوني براي پيل سوختي نوع PEM
تاريخ دفاع90/6/15 :
نام دانشجو :مجيد روح اله اردستاني
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر سيد علي اصغر بهشتي شيرازي
عنوان رس�اله :کدينگ وفقي ويدئو به روش توصيف
چندگانه مقياسپذير و کاربرد آن در پيوندهای توزيعشده
همتا-به-همتا
تاريخ دفاع90/6/20 :
اوغاني
مهتابي
نام دانشجو :ربابه
رشته تحصيلي :رياضي
تواليي
آقا
حميد
استادان راهنما :دکتر
وزی��ر
ضعیف
ضربی
عن�وان رس�اله :مدولهای
مدولهای اولوابسته آن
تاريخ دفاع90/6/21 :
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نام دانشجو :خوشنام شجاعي اراني
رشته تحصيلي :مهندسي برق -كنترل
استاد راهنما :دكتر عليرضا محمدشهري
استاد مشاور :دكتر محمد فرخي
عنوان رس�اله :کنت��رل تطبيقی -مق��او ِم ربات های
متحرک چر خ دار غيرهلونوميکی در حضور نامعينیهای
پارامتری و غير پارامتری با مالحظات عملی
تاريخ دفاع90/6/2 :

نام دانشجو :علي مصلينژاد
رشته تحصيلي :مهندسي برق -قدرت
استاد راهنما :دكتر عباس شواليي
عنوان رس�اله :طراحي بهين ه و س��اخت شتابدهنده
رلوكتانسي خطي چند سطحه
تاريخ دفاع90/6/14 :
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نام دانشجو :ياسر دهنوي
رشتهتحصيلي:مهندسيعمران-مكانيكخاكوپي
استادان راهنما :دكتر حبيبشاه نظري و دكتر حسين
صال حزاده
عنوان رساله :بررسي مدول برشي و ميرايي ماسه حاوي
ذرات كربناته تحت اثر بارهاي سيكلي
تاريخ دفاع90/6/1 :

نام دانشجو :سیدمحمدجواد میرزاپور آل هاشم
رشته تحصيلي :مهندسي صنايع
استاد راهنما :دكتر ميربهادر قلي آريانژاد
استادان مشاور :دكتر سيد جعفر سجادي و دكتر
احمد ماكوئي
عنوان رساله :برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه
پایدار در زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت
تاريخ دفاع90/6/22 :
نام دانشجو :محمد امين ترابيزاده
رشتهتحصيلي:مهندسيمكانيك
استاد راهنما :دكتر محمود مهرداد شكريه
عنوان رساله :تحليل رفتار مكانيكي صفحات
كامپوزيتي با استفاده از روش تخريب پيش رونده در
دماهايپايين
تاريخ دفاع90/6/23 :
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نام دانشجو :سينا رزاقي اصل
رشته تحصيلي :معماري و شهرسازي
اس�تادان راهنم�ا :دكتر محس��ن فيضي و دكتر
مصطفي بهزادفر
عنوان رساله :رويكردهاي معماران منظر و طراحان
شهري به مقوالت مرزي مشترك در مكانسازي
تاريخ دفاع90/6/23 :
نام دانشجو :مهدي جليلي
رشته تحصيلي :مهندسي عمران
استاد راهنما :دكتر حسين غياثيان
عنوان رساله :مطالعه مدلهاي موج شكن سلولي
ژئوسينتيكي تحت بار امواج در فلوم
تاريخ دفاع90/6/26 :

نام دانشجو :امید بختیاری
رش�ته تحصيلي :مهندس��ی ش��یمی  -طراحی
فرآیندهای جداسازی غشایی
استاد راهنما :دكتر تورج محمدی
عنوان رساله :س��اخت غشاهای ماتریس آمیخته
برای زدودن دیاکسید کربن از متان
تاريخ دفاع90/6/29 :
نام دانشجو :مجيد صفرآبادي فراهاني
رش�ته تحصيلي :مهندس��ی مكاني��ك -طراحي
كاربردي
استاد راهنما :دكتر محمود مهرداد شكريه
عنوان رساله :حل تحليلي جهت تعيين تنشهاي
پسماند ناشي از پخت در كامپوزيتهاي چنداليه
تاريخ دفاع90/6/29 :

نامدانشجو:خسروسايوند
رشتهتحصيلي :رياضي
استاد راهنما  :دكتر احمد گلبابايي
عنوانرساله:رهيافتيتحليليبرمعادالت
ديفرانسيل كسري و كاربردهاي آن
تاريخ دفاع90/6/30 :

آغازسالتحصيلي
جديدمبارك

