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رهب��ر معظم انق�لاب در دیدار صده��ا تن از اس��اتید ،محققان و
پژوهش��گران دانش��گاههای کش��ور در ماه مبارک رمضان امسال،
بر ضرورت تعامل مس��ئوالن در خصوص ایج��اد نظام ملی نوآوری
تأکی��د و خاطر نش��ان کردن��د « :االن  ...يك خأليى وج��ود دارد و
همين خأل موجب شده نقش ه جامع علمى هم آنچنان كه بايد و شايد
عملياتى نشود و آن عبارت است از همين خأل نظام ملى نوآورى ،كه
عبارت اس��ت از يك شبكهاى از فعاليتها ،تعاملهاى زنجيرهاى ،در
سطحهاى كالن و ميانى و خرد ،بين دستگاههاى علمى كشور؛ چه در
درون محيط علمى ،چه بيرون محيط علمى .يك تعامل اينچنينى بايد
به وجود بيايد ،كه اين به عنوان نظام ملى نوآورى شناخته شود .كارش
هم عبارت است از اينكه جريان دانش و نوآورى را مديريت كند ،رصد
كند ،ارزيابى كند ،هدايت كند .اين امروز يك چيز الزمى اس��ت و به
نظر من مسئوالن و مديران بايد به اين مسئله فكر كنند».
این تذكر هوشمندانه رهبر انقالب ،بار ديگر اذهان را متوجه يكي
از ابعاد مهم توسعه علم ،فناوري و اقتصاد كشور نمود .موضوعي كه
از آن به عنوان يكي از كليد واژههاي فهم توس��عه كشورها و تكميل
زنجيرههاي ارزش اقتصادي ياد ميشود.
نظام ملي نوآوري ،مفهومي است كه فراگيري آن از تعداد معدودي
ي در حوزه محصول و فرآيند ،در يك كش��ور خاص و در يك
ن��وآور 
بازه زماني مشخص ،وسيع تر و فراگيرتر است .این نظام ،مجموعهای
از نهادهای مجزا را در بر ميگيرد که به تنهایی یا به طور مش��ترک،
در توس��عه و انتش��ار فناوریهای جدید ،شرکت میکنند و چارچوبی
فراهم میآورند که از آن طریق ،دولتها سیاس��تهای موثر بر فرایند
نوآوری را ش��کل داده و پیادهس��ازی کنند .به بيان ديگر ،نظام ملي
نوآوري ش��امل سازمانها ،پيوند بين آنها و يک محيط نهادي است.
منظور از محيط نهادي ،هنجارهاي رسمي و غير رسمي (شامل عادات
مشترک ،عرفها ،رويههاي مورد توافق ،ارزشهاي مشترک ،قوانين و
مقررات) اس��ت که چارچوب تعامل بين سازمان نظام ملي نوآوري را
توصيف مينمايد .اگر چه کارکردهاي متنوعي براي نظام ملي نوآوري
بيان شده ،اما در مجموع ميتوان کارکردهاي زير را براي آن در نظر
گرفت :سياستگذاري کلي ،تسهيل ،هدايت و تامين بودجه تحقيقات
و نوآوري ،انجام تحقيقات و نوآوري ،توس��عه نيروي انساني ،ارتقاي
کارآفريني ،انتشار فناوري و توليد کاال و خدمات.
سياس��تگذاري در نظام ملي فناوري به عنوان مهمترين کارکرد
اين نظام ،نتايج مهمي در برداشته و از جمله اینکه به ايجاد هماهنگي
مناسب بين نهادهاي سياس��تگذار به منظور تصميمگيري و ايجاد
هماهنگي و انسجام ميان آنها منجر ميشود؛ در برقراري ارتباطات و

ايجاد تعامالت نظاممند ميان نهادهاي سياستگذار و ديگر نهادها و
اجزاي نظام ،موثر است؛ باعث برقراري جريان سريع اطالعات و دانش
در اين نظام ميش��ود و فرايندهاي تصميمسازي يا سياستسازي را
تسهيل ميکند.
نتيجه چنين سياستگذاريهايي ،ايجاد برخي سازمانها و بازيگران
ب��راي ارتقاي عملک��رد نوآورانه کل نظام ،بهب��ود عملکرد بازيگران
موج��ود در راس��تاي تحقق اهداف نظام ،ارتق��اي روابط اجزاي نظام
براي دستيابي به اهداف از قبل معين شده و اعمال تغييرات مثبت در
عرفهاي تاثيرگذار بر بازيگران و روابط آنها خواهد بود.
براي تعيين سياس��تهاي کلي يک نظام ملي نوآوري الزم است
وضعيت موجود ،س��نجيده و با وضعيت مطلوب ،مقايسه شود .سپس
ميزان شکاف موجود ،شناسايي و نقاط قوت و ضعف آنها تعيين گردد.
از اين رو استفاده از شاخصهايي که بتوانند تمامي ابعاد يک نظام ملي
نوآوري را به صورت ک ّمي ارزيابي کرده و نمايي از وضعيت موجود آن
را نشان دهند از ضروريات سياستگذاري نظام ملي نوآوري است.
بررسيهاي به عمل آمده در کشور نشان ميدهد نظام سياستگذاري
نوآوري در کشور با مشکالت عديدهاي مواجه است که همين مساله،
پيش��برد اهداف نظام ملي نوآوري و تحقق جنبش نرمافزاري مد نظر
رهبر معظم انقالب را با دشواريهايي مواجه ساخته است .عمدهترين
اين مش��کالت عبارتند از ضعف نهادهاي تخصصي تصميمس��از در
سیاستگذاري نوآوري ،ضعف فرهنگي جامعه در زمينه کار گروهي،
عدم رعايت مالکيت فکري و نبود عزم ملي در زمينه توليد و نوآوري،
کمبود سرمايهگذاري داخلي و خارجي در اين زمينه ،برخي چالشهاي
سياسي و حقوقي ،ضعف بخشهاي مختلف صنعتي و ....
در اي��ن ميان ،نهادهاي سياس��تگذار نيز به علت کم تجربگي در
زمينه سياستگذاري در حوزه نوآوري ،جزئي نگري و عدم بهرهمندي
از ديدگاههاي نظاممند ،کمبود تعامل با صنعت ،دانشمندان و نهادهاي
دانشگاهي ،عدم استفاده از يک مدل جامع سياستگذاري نوآوري و
در نهايت کمبود سيس��تمهاي نظارت بر اجرا ،ارزيابي و حسابرس��ي
فناوري ،با مشکالتي مواجه هستند .به نظر ميرسد استفاده از تجارب
صنايع گوناگون ،دانش��گاهيان و اساتيد مجرب و متخصص ميتواند
خال ايجاد شده در اين زمينه را برطرف کند و کيفيت عملکرد نهادهاي
سياستگذار در زمينه نوآوري را بهبود ببخشد .با توجه به ارتباط گسترده
و عميق اس��اتيد و متخصصان با بخش صنعت و درک متناسب آنان
از نيازهاي جامعه ،نقشآفريني دانشگاهيان در اين حوزه بايد مواردي
همچون کمک به تعيين اولويتهاي نظام ملي نوآوري ،تبيين راهبرد
کس��ب فناوري در حيطههاي گوناگون ،نقش آفريني گس��تردهتر در
اج��زاي مرتبط بخش خصوصي ،ايجاد پيوند ميان نظام ملي نوآوري
و اهداف س��ند چشمانداز و کمک به تجاريسازي نظام ملي نوآوري
در کش��ور را در بگيرد و اين امر مس��تلزم حمايت گستردهتر دولت از
ايدههاي صاحبان صنايع و دانشگاههاي برتر و خالق کشور است.
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به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران؛

یازدهمینکنفرانس
آمار ایران برگزار شد

ش��تابدهنده و چگونگ��ي تعيي��ن قابليت
اطمين��ان محصوالت توس��ط اين آزمونها
ارایه گردید و روز قبل از آغاز کنفرانس نیز
سیزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور
در مح��ل دانش��گاه علم و صنع��ت ایران
برگزار شد.
در مراس��م افتاحیه یازدهمین کنفرانس
آمار ایران ،ابتدا دکتر رحمان فرنوش(عضو
هی��ات علمی دانش��کده ریاض��ی و دبیر
کنفرانس) به مهمانان و مدعوین خوشامد
گف��ت .وی ش��رکتکنندگان ای��ن دوره
کنفرانس را بالغ ب��ر  700نفر عنوان کرد
و ب��ه ارایه گزارش مجملی از فعالیتهای
دبیرخانه کنفرانس پرداخت.
دکت��ر فرنوش با تقدي��ر از حمايتهاي
حامي��ان هماي��ش ،مانن��د معاونت علمي
و فن��اوري رييس جمه��ور ،وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،مرکز و پژوهش��کده
آم��ار ای��ران ،مرک��ز فیزی��ک نظ��ری و
ریاضیات ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
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يازدهمي��ن کنفران��س آم��ار اي��ران با
هدف فراهمآوردن فرصت مناس��ب برای
ارایه آخرين دس��تاوردهای علمی ،بحث و
تبادل نظر بين دانشگاهيان ،پژوهشگران
و کارشناس��ان آمار و نيز ارتقای فرهنگ
آم��اری در جامع��ه ،گس��ترش فرهن��گ
آم��اری در کش��ور ،پيش��برد مرزه��ای
دان��ش ،به روز نگهداش��تن آگاهی جامعه
دانش��گاهی از علوم روزمره آم��ار ،ايجاد
زمينههای مش��ترک همکاری بين قش��ر
دانش��گاهی و کارشناس��ان اجرايی ،بحث
و تبادل نظر پيرامون مس��ايل و مشکالت
آموزش��ی و اجرايی آماری کش��ور ،ايجاد
زمينههای مش��ترک هم��کاری بين همه
ش��رکتکنندگان و ايج��اد محملی برای
ارای��ه راه حلهاي��ی برای حل مش��کالت
آم��اری در کش��ور ،روزه��ای  8 ،7و 9
ش��هریور  1391توس��ط دانش��گاه علم و
صنع��ت ايران و با هم��کاری انجمن آمار
ايران در محورهای ارایه مقاالت تحقيقی
و گزارشهای علمی در تمامی زمينههای
علوم آماری؛ برگزاری کارگاههای آموزشی
و تخصصی در زمينههای مختلف آماری؛
برگ��زاری ميزگرده��ای تخصص��ی در
زمينهه��ای مختل��ف آم��اری و برپاي��ی

نمايش��گاه کتاب و نرم افزاری آماری در
محل دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار
ش��د .در این کنفرانس مل��ی که با حضور
محقق��ان و متخصصان آمار کش��ور و نیز
ش��رکتکنندگانی از کش��ورهای آلم��ان،
لهستان ،بلغارستان ،ارمنس��تان ،نیجریه،
مالزی ،کویت ،هندوستان ،کانادا و امریکا
برگزار ش��د در مجموع 378 ،مقاله در دو
بخش سخنرانی و پوستر در زمینههای آمار
نظری و کارب��ردی ،احتمال و کاربردهای
آن ،فرايندهای تصادفی ،آمار زيستی ،آمار
رس��می ،آموزش و س��واد آماری ،آمار در
صنعت و س��اير علوم و دیگ��ر زمينههای
مرتبط با آمار ارایه شد.
در کنار این کنفرانس ،کارگاههای آشنایی
با پردازش موازی؛ بررس��ي اعتبار و پايايي
ابزارها؛ آشنایی با نرم افزار WinBUGS؛
تحلی��ل دادهه��ای فضای��ی ب��ا نرمافزار
SpaceStat؛ مدلهای آماری جدید برای
تحلی��ل دادههای رس��تهای و جدولهای
پیشایندی؛ آشنايي با مدل مارکوف پنهان
و کارب��رد آن در مراقب��ت اپيدميولوژي��ک
بيماریها؛ تقری��ب توزیعهای چند متغیره
به وس��یله مدل واین (مفصلهای جفتی)
و کاربردهای آن؛ آش��نايي ب��ا آزمونهاي
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ش��هرداری تهران ،بان��ك مركزي ايران،
و ...خاطرنش��ان كرد :كميت��ه علمي اين
كنفران��س ،پس از اتم��ام كنفرانس دهم
در تبري��ز ،فعاليت خ��ود را براي برگزاري
يازدهمي��ن دوره كنفران��س آمار از طريق
انجم��ن آمار و رييس دانش��گاه ،آغاز كرد
و اميدواري��م بتوانيم دوازدهمين دوره اين
كنفرانس را در دو س��ال آينده به ميزباني
دانشگاه رازي كرمانشاه برگزار كنيم .وی
تعداد مقاالت رس��یده به دبیرخانه را 425
مقاله عن��وان کرد که از ای��ن تعداد 378
مقال��ه در دو بخش ش��فاهی و پوس��تری
ارایه میشوند و سپس به تبیین محورها،
اهداف و برنامههای کنفرانس پرداخت.
پ��س از آن دکت��ر جبلعاملی(ریی��س
دانشگاه) ،سخنرانی کرد .دکتر جبلعاملی
ضمن خوشامدگويی به مهمانان کنفرانس و
دانشگاه و تشکر از برگزارکنندگان یازدهمین
کنفرانس آمار ایران ،گفت :علم آمار ،علمی
است که علوم بین رشتهای را بسیار به هم
مرتبط میسازد و قطعا علم آمار ،کاربردهای
بسیار گستردهای دارد و این دانش در طول
سالیان سال در علوم مختلف ،نقشآفرینی
برجس��تهای داشته اس��ت .با یک نگاه به
فرآیندهای تصمیمگیری ،تصمیمسازی و
برنامهریزی (اع��م از برنامهریزی کالن و
یا در س��طح بنگاهها) ،میبینیم شاید حدود
 60سال از کاربرد ریاضیات و آمار در علوم
مدیریتی میگذرد .برنامهریزیها ،ابتدا ساده
و توام با پیچیدگی کم بود اما به مرور زمان
با افزای��ش ابعاد تصمیمگی��ری و پیچیده
ش��دن فرایندها در س��ازمان و نی��ز ورورد
عوام��ل غیر قطع��ی و نامعل��وم به فضای
تصمیمگیری ،جایگاه عل��م آمار و ریاضی
هم در اين فرآیندها برجس��ته ش��د .وی با
اشاره به اهميت ،جايگاه و كاربرد علم آمار
دكتر فرنوش -دبير كنفرانس

در دني��اي كنوني ،بر كاربرديس��ازي اين
علم و ورود انديشمندان و پژوهشگران آمار
كش��ور به حوز ه كاربرد در جهت مديريت
پايگاههاي دانش و هوشمندس��ازي فرآيند
تصميمگيري و تصميمسازي تاكيد كرد و
افزود :در ش��رایط فعلی کشور که مطالبات

رييس مركز آمار ايران:

خطاهاي غير نمونهگيري
آمارگيري يكي از مهمترين
چالشه��اي پي��ش رو در
زمين�� ه افزاي��ش كيف��ت
آمارگي��ري اس��ت ك��ه اين
خطاه��ا عمدت��ا ب��ه دليل
نداشتن فرمولي دقيق براي
اين نوع نمونهگيري در نظام
آماري كش��ور است و براي
جلوگيري و كاهش اين نوع
خطاها در برنامه ،از محققان
و پژوهش��گران ميخواهيم
كه تحقيقات خود را به اين
سمت و سو نيز سوق دهند

جدیاي از دانش��گاهها مطرح است مبنی
بر اینکه دانش��گاهها به حوزه کاربرد ،ورود
عالمانه بیش��تری داش��ته باش��ند و بتوانند
مسایل واقعی کشور را حل کنند ،استفاده از
علم آمار در زنجیره تصمیمگیری ،از اهمیت
بسیار فوقالعادهای برخوردار خواهد شد.
دکتر جبلعاملی گفت :اکنون در شرایطی
در حال تصمیمگیری در نهادها و سازمانها

هستیم که نیازمند هوشمندسازی سازمان و
زیرسیستمها و ایجاد پایگاههای دانش برای
تصمیمگیریهای بهتر و موثرتر هستیم .وی
افزود :به وج��ود آوردن پایگاههای دانش و
اجرای مدیریت دانش در سازمانها میتواند
فرایند تصمیمگیری را کارآتر و موثرتر کند و
در این رابطه ،علم آمار میتواند کاربردهای
گستردهای داشته باشد
رییس دانش��گاه در خاتمه س��خنانش
تصریح کرد :ما به عنوان کس��انی که در
حوزه تحقیق در عملی��ات کار میکنیم و
در فراینده��ای تصمیمگی��ری و مدیریت
دانش ،نق��ش داریم و به عن��وان افرادی
که در دانش��گاههای فنی-مهندسی برای
کاربردی کردن علوم بکارگیری تکنیکها
در فرایند مدیریت ،تالش میکنیم امید و
انتظار داریم ای��ن کنفرانس ،یعنی عصاره
علم آمار کشور ،در بخش مدیریت دانش
و هوشمندسازی فرایندهای تصمیمگیری
هم پیامی ارایه کند و ابراز امیدواری کرد
در کنفرانسهای بعدی ،افرادی که در حوزه
علم مدیریت و کارب��رد آن و برنامهریزی
اقتصادی ه��م کار و فعالیت دارند ،حضور
قابل توجهی در کنفرانس داشته باشند.
دکت��ر ع��ادل آذر (ریی��س مرک��ز آمار
ایران) ،دیگر سخنران مراسم افتتاحیه این
کنفران��س بود .وی با گرامیداش��ت هفته
دولت ،از دولتمردان ش��هید این هفته یاد
کرد و س��پس با ای��ن تصریح که عمق و
گستره دانش آماری در ایران انصافا قابل
تقدیر اس��ت و فکر میکن��م بتوانیم ادعا
کنیم از پیشگامان این علم در دنیا هستیم؛
اظهار كرد :علم آمار ،تولید دانش میکند
و از این رو ،ب��رای کاربران در حوزههاي
مختلف ،مورد عالقه و مهم است.
وي در ادام��ه ،درباره رويكردهاي تعالي

دكتر عادل آذر  -رييس مركز آمار ايران
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نظ��ام آماري ايران س��خن گف��ت و تاکید
کرد :افزاي��ش كيفيت ،افزايش س��رعت،
حرفهايگراي��ي ،افزاي��ش آمارهاي ثبتي،
دسترس��ي به جديدترين ابزارهای فناوري
اطالعات ،يكپارچگي نظام آماري كش��ور،
تعامالت بينالمللي ،ارتقای فرهنگ آماري
پاس��خگويان ،كارب��ران و برنامهري��زان و
ي برنام ه ملي آمار كش��ور از جمله
پيگي��ر 
رويكردهاي تعالي نظام آماري ايران است.
رييس مركز آمار ايران با اشاره به تدوین
برنامه در ش��ورای عالی آمار ،در خصوص
نكات مورد توجه در زمينه افزايش كيفيت-
به عنوان يكي از رويكردهاي تعالي نظام
آماري ايران -عن��وان كرد :خطاهاي غير
نمونهگيري آمارگي��ري يكي از مهمترين
چالشهاي پي��ش رو در زمين��ه افزايش
كيف��ت آمارگيري اس��ت كه اي��ن خطاها
عمدت��ا به دلي��ل نداش��تن فرمولي دقيق
براي اين نوع نمونهگيري در نظام آماري
كش��ور اس��ت و براي جلوگيري و كاهش
اي��ن نوع خطاها در برنام��ه ،از محققان و
پژوهشگران ميخواهيم كه تحقيقات خود
را به اين سمت و سو نيز سوق دهند.دکتر
ع��ادل آذر ادامه داد :انج��ام فعاليتهاي
ارزيابي نتاي��ج طرحهاي آمارگيري ،مانند
طرح ارزيابي نتايج آمارگيري نيروي كار،
نظارت مستمر برون سازماني بر طرحهاي
آمارگيري كش��ور ،اس��تفاده از روشهاي
تحليل��ي ب��راي كنترل نتاي��ج آمارگيري،
نظارت بر توليد آماره��اي ثبتي و تهيه و
تدوين اس��تانداردهاي ملي و بينالمللي و
عمل بر اساس اين اس��تانداردها از جمله
رويكردهاي نظام تعال��ي آماري ايران در
حوزه افزايش كيفيت است.
وی تب��ادل بي��ش از  20تفاهمنام��ه با
دستگاههاي اجرايي به منظور تولید آمارهاي
تخصصي در چارچوب استانداردهاي ملي و

بينالمللي ،راهاندازي گرايش آمار رس��مي
در رش��ت ه آمار ،حماي��ت از پاياننامههاي
كارشناسيارشد و دكتري ،انتشار مجلههاي
علمي -پژوهش��ي و علم��ي -تخصصي،
افزاي��ش س��هم دانشآموخت��گان آمار در
واحده��اي آمار و اطالعات دس��تگاههاي
اجرايي به  30درصد (تا پايان برنامه پنجم)
و پیگی��ری راهان��دازي بان��ك اطالعات و
ش��بكه پژوهشگران و مدرسان آمار رسمي
در آين��ده نزديك را از ديگر از رويكردهاي
تعالي نظام آماري ايران برشمرد.
رییس مرکز آمار ایران ،با انتقاد از وجود
آمارهای ثبتی پراکنده در کش��ور ،افزايش
آمارهاي ثبتي را يكي دیگر از مش��كالت
جدي نظام آماري كش��ور دانست و گفت:
متاس��فانه همچن��ان آماره��اي ثبت��ي به
صورت جزيرهاي و پراكنده در كشور انجام
ميشود و اين در حالي است كه تصميمات
و مصوبات خوبي در برنامه پنجم توس��عه
براي س��اماندهي آن ديده شده و مركز نيز
كارهاي��ي در اين زمينه انجام داده اس��ت.
همچنين آم��وزش مبان��ي آمارهاي ثبتي
به كاركن��ان واحدهاي آم��ار و اطالعات،
راهان��دازي معاون��ت طرحه��اي آماري و
آمارهاي ثبتي در مركز آمار و ارزيابي شيو ه
توليد ،از جمله فعاليتهايي است كه در اين
زمينه به انجام رسيده است.
رييس مرك��ز آمار ايران ،دس��تيابي به
جديدتري��ن ابزار فن��اوري اطالعات را از
ديگ��ر محورهاي تعالي نظام آماري ايران
دانست و تصريح كرد :تهيه نرم افزار جامع
طراحي و اجراي طرحه��اي آمارگيري و
پردازش ،تهيه س��امانه آموزش مجازي و
تهي��ه پرتال آمار كش��ور از اقدامات مرکز
آمار در این زمینه است.
وی در پاي��ان گفت :از جامع ه علمي آمار
كشور انتظار ميرود كه در جهت مشاركت

در فعاليته��اي برنام�� ه ملي آمار كش��ور،
اختصاص سهمي از تحقيقات و پاياننامهها
ب��ه موضوع��ات آم��ار رس��مي ،برگزاري
نشس��تهاي تخصص��ي و همايشهاي
ويژه بررسي موضوعات نظام آماري كشور
در دانشگاهها ،اس��تفاده از دادههاي واقعي
در موضوعات و پروژههاي درسي ،تحليل
آمارهاي رس��مي با هدف ارزيابي و بهبود
كيفيت و برقراري ارتباط با صاحبنظران و
ساير كشورها ،بيش از پيش فعاليت نمایند.
دکتر پارسیان(رییس انجمن آمار ایران)،
آخری��ن س��خنران بخ��ش افتتاحی��ه این
کنفرانس بود که گزارش��ی از فعالیتهای
 22ساله انجمن آمار ایران ،ارایه کرد .وی
در گ��زارش خود به هدای��ت  10کنفرانس
مل��ی آمار ،برگزاری  8س��مینار تخصصی،
 5کنفرانس سیس��تمهای فازی 5 ،سمینار
دانشجویی ،هدایت  13مسابقه دانشجویی،
برگ��زاری  15کارگاه علم��ی -تخصصی،
برگ��زاری تور تابس��تانه آمار و مدلس��ازی
در  7اس��تان کش��ور (ویژه دبیران آموزش
و پرورش) و نیز انتش��ار فصلنامه خبرنامه
انجم��ن ،مجله علمی -ترویجی اندیش��ه
آم��اری ،مجل��ه دانش��جویی ن��دا و مجله
علمی-پژوهشی انجمن آمار ایران (به زبان
انگلیسی) اشاره کرد.
در ادام��ه مراس��م افتتاحی��ه ،از دکت��ر
ناصررضا ارقامی (استاد دانشگاه فردوسی
مش��هد) به پاس تالشه��ای علمی وی
در زمین��ه عل��م آم��ار و به عنوان اس��تاد
برجس��ته دانش آمار کشور و از مهندس
محمدباقر س��خاوت به عنوان پيشكسوت
عرصه اجرايي جامعه آماري تجلیل شد و
همچنين به دكتر محمد آرش��ي و مهدي
دوستپرس��ت به عنوان پژوهشگر جوان
برتر زير  40س��ال ،جايزه دكتر بهبوديان
(استاد برجسته آمار ايران) اعطا شد.
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دومین دوره دانشافزایی اساتید
دانشگاه برگزار شد
اش�اره :تیر و ش�هریورماه  ،1391برای دومین س�ال متوالی ،طرح دانشافزایی اساتید به اجرا گذاشته شد .برای
اطالع از چگونگی اجرای این دوره با حجت االسلام والمس�لمین ابراهیمینژاد(مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه) گفت و گویی انجام دادیم که ضمن تشکر از ایشان میخوانید.

ابت�دا عل�ت برگ�زاری و س�ابقه اج�رای ط�رح
دانشافزایی اعضای هیات علمی را بفرمایید.
نق��ش بیبدیل اس��تاد و جایگاه و موقعیت و تاثیرات اس��تاد و
مدرس دانشگاه بر روی فراگیران و دانشجویان ،بر کسی پوشیده
نیس��ت و اعتقاد ما این اس��ت که اس��تاد ما هر قدر از نظر علمی
و تخصصی و اطالعات اجتماعی -سیاس��ی -اعتقادی توانمندتر
باش��د ،قطعا نقش بهتر و پررنگتری هم در س��اختن نسل جدید
خواهد داشت .بر این اساس ،شورای انقالب فرهنگی ،چهار سال
پیش و در راستای اس�لامی شدن دانشگاهها ،طرح دانشافزایی
اس��اتید را در پنج موضوع ،مصوب کرد که با تاس��ف تا دو س��ال
پس از آن به اجرا در نیامد تا اینکه در سال  ،1390به همت دفتر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاهها ،طرح ضیافت
اندیش��ه اساتید در ماه مبارک رمضان برگزار شد و امسال نیز این

طرح با حضور بیش از  12هزار استاد اجرا گردید .مطابق آییننامه
دانشافزایی ،اعضای هیات علمی میتوانند در تبدیل وضعیت از
امتیازات به دس��ت آمده در این دورهه��ا بهرهگیری كنند و البته
ااعضاي هيات علمي دانشگاه ،میتوانند بخشی از امتیاز مورد نیاز
ب��رای ارتقای خود (در بخش فرهنگ��ی) را نیز از طریق گذراندن
این دورهها کسب نمایند.
ط�رح ضیافت اندیش�ه اس�اتید ،با چه تع�داد از
اعضای هیات علمی به اجرا درآمد؟
در ضیافت اندیش��ه س��ال  1390که در سراس��ر کشور برگزار
گردید ،حدود ش��ش هزار نفر از اعضای هیات علمی دانش��گاهها
حضور داش��تند .امس��ال هم بسیاری از دانش��گاهها تمایل نشان
دادند که این طرح را به اجرا درآورند .در ضیافت اندیش��ه امسال،

 12300تن در سراسر کشور ،شرکت داشتند که استقبالی پر شور
و بی��ش از حد تصور بود و  112دانش��گاه و پایگاه هم به صورت
مستقل یا استانی ،مجری این طرح بودند .دانشگاه علم و صنعت
ایران موفق ش��د این طرح را در داخل دانشگاه و در دو مرحله در
مجموع ،با  115نفر از اعضای هیات علمی که عموم ًا از اس��اتید
جوان و جدیداالس��تخدام هس��تند ،برگزار نماید که در مقایسه با
آمار س��ال قبل( 50عضو هیات علمی) افزایش قابل مالحظهای
دفت�ر نه�اد نمایندگ�ی مق�ام معظ�م رهب�ری در
دانشگاه ،طرح ضیافت اندیشه دانشجویی را هم اجرا
بوده است.
کرده بود .در این باره هم توضیح دهید؟
بله .این دفتر در دو سال گذشته ،ضیافت اندیشه دانشجویی را
دوره دانشافزای�ی اس�اتید عل�م و صنعت ایران
در چ�ه محدوده زمانی برگزار ش�د و چه موضوعات و هم برگزار کرد ولی امس��ال به عل��ت تعداد کم متقاضیان ،موفق
مباحثی را دنبال کرده است؟
به برگزاری آن نش��دیم .از طرفی بر خالف س��الهای گذش��ته
همانط��ور که عرض ش��د این دوره را امس��ال در دو مرحله به که دانش��جویان از سایر دانش��گاهها نیز میتوانستند در ضیافت
اجرا درآوردیم که هر دوره دو موضوع معرفتی را ش��امل میشد .داشگاهی دیگر مشارکت کنند ،فقط با دانشجویان علم و صنعت
در نوب��ت اول که از بیس��تم تا بیس��ت و پنجم تیرم��اه  1391با ایران مواجه بودیم و تعداد آنها نیزمحدود بود .لذا تصمیم به عدم
ش��رکت  45عضو هیات علمی این دانش��گاه برگزار شد موضوع اجرا گرفته شد.
«معرفتشناس��ی و فلسفه علم» توس��ط دکتر مشکات و مبحث
«اصول تعلیم و تربیت» توس��ط دکتر موفق ارایه شد و در نوبت
و سخن آخر...
ای��ن نکته را بگوی��م که برگزار کننده دورهه��ای دانشافزایی
دوم ک��ه از یازدهم تا چهاردهم ش��هریورماه ب��ا حضور  75عضو
هی��ات علمی برگزار گردید« ،اندیش��ه سیاس��ی اس�لام و مبانی اس��اتید ،معاونت آموزشی دانشگاه است که در اینجا الزم میدانم
انقالب اسالمی» توسط دکتر خسروپناه و موضوع «اخالق علمی از دکتر فتحیان(معاون آموزشی) و همین طور دکتر چلداوی(دبیر
و حرفهای» توسط اینجانب مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .این هماندیشی اساتید) به خاطر پیگیری و حضور فعال و چشمگیرشان
دورهها به صورت کارگاهی و در محل باش��گاه اساتید برگزار شد تشکر کنم.
و ش��اهد ش��رکت بسیار فعال اس��تادان بودیم .پس از پایان دوره
نی��ز ،به تعدادی از ش��رکتکنندگان به قید قرع��ه ،کمک هزینه
س��فر به عمره مفرده تعلق گرف��ت که امیدواریم از جانب همه ما
نایبالزیاره باشند .ما س��عی کردیم برگزاری این دورهها با توجه
به محدودیتهایی که داش��تیم و فش��ردگی زمان��ی ،به صورت
مهارتی -آموزش��ی صرف نباش��د از ای��ن رو در پایان دوره ،همه
اعضای هیات علمی ش��رکتکننده در طرح را به ضیافت شام در
محیط��ی طبیعی دعوت کردیم تا همراه ب��ا خانواده خود در یک
فضای صمیمی ،ساعات شاد و بانشاطی را داشته باشند.
مدرس��ان قوی و صاحبنظر در هر موض��وع را انتخاب و معرفی
کرده بودند و همت و س��عی بلیغ آنها بر این بوده که مش��ارکت
شرکتکنندگان در دوره هم تامین شود .در این کالسها از وسایل
کمک آموزش��ی بهرهگیری ش��ده و شاهد حضور  200مدرس در
کل کشور بودیم.
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ش�ما مدیر مرکز هماندیش�ی استادان و نخبگان
کش�ور هم هستید .ارزیابی شما از برگزاری این دوره
از دانشافزایی اساتید چیست؟
از آنجا که این دورهها توسط اعضای هیات علمی شرکتکننده
مورد ارزیابی و نظرس��نجی قرار گرفته ،مستندات و آمارها نشان
میده��د ب��ا قاطعیت میتوان گف��ت ای��ن دوره در  95درصد از
مراکز اجرایی طرح ،قرین موفقیت بوده اس��ت .کارگروهها عمدتا
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آی�ا دوره دانشافزای�ی اس�اتید ،ت�داوم خواه�د
داشت؟
بل��ه .این دورهها همچنان ادامه خواهد داش��ت و البته ضیافت
اندیش��ه اس��تادان یا همان دانشافزایی اس��تادان ،در پنج محور
معرفتی تعریف ش��ده که تا کنون چهار موضوع ،به بحث گذاشته
ش��ده اس��ت .عالوه بر دورههایی که نام ب��ردم ،موضوع«تاریخ
تم��دن» یا «تاریخ علم» هم برنامهریزی ش��ده ک��ه امیدوارم در
آینده شاهد برگزاری این دوره هم باشیم.
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آشنايي با يك استاد:
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دكتر عقدايي
استاد دانشكده فيزيك

دكترس��يدروحا… عقدايي ،پنجم فروردينماه سال  1321هجری شمسي در روستاي عقدا از توابع استان يزد متولد شد .روستایي
كه بناي آن را به يكي از س��رداران ساس��اني به همين نام نس��بت ميدهند .وي دوره ابتدايي و سه سال اول متوسطه را در دبستان و
دبيرستان خیام عقدا گذراند و دوره دوم متوسطه را در دبیرستانهای حكيم نظامي و اسدآبادي تهران در رشته رياضي به پايان رساند.
سال 1339در آزمون ورودي دانشسراي عالي تهران پذيرفته شد و در خردادماه  1342موفق به اخذ درجه كارشناسي فيزيك و علوم
تربيتي از اين دانش��گاه ش��د .وی از مهرماه  ،1342به اس��تخدام وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش فعلی) در آمد و به عنوان دبير به
يزد اعزام ش��د و مدت ش��ش س��ال در دبيرستانهاي ميبد ،خدمت كرد .در سال  1348به تهران آمد و پنج سال در دبيرستان شرف و
دبيرستان بزرگ تهران تدريس نمود .وی در سال  ،1353موفق به اخذ مدرك كارشناسيارشد فیزیک از دانشگاه تهران شد و آبانماه
همان س��ال ،به دانش��گاه علم و صنعت ايران منتقل شد .دکتر عقدایی ،پس از چهار سال تدريس در گروه فيزيك ،در سال  ،1357با
استفاده از بورس تحصيلي به كشور انگلستان عزيمت کرد و دوره يك ساله كارشناسيارشد «روشهاي فيزيكي شناخت مواد» را در
دانشگاه اَستون گذراند .سپس دوره دكتري را در دانشگاه برمینگام آغاز کرد و پس از چهار سال تحصيل در اين دانشگاه ،در گرايش
فيزيك حالت جامد  -شاخه بلورشناسي ،موفق به اخذ مدرك دكتري گرديد.
دکتر عقدایی از دوم شهريورماه  ، 1362فعاليت در دانشگاه علم و صنعت ايران را ادامه داد و در اين مدت ،عالوه بر تدريس دروس
فيزيك عمومي ،ديناميك ،بلورشناسي ،روشهاي شناخت مواد و آلودگي هوا؛ فعاليتهاي پژوهشي از جمله :راهنمايي و هدايت تعداد
زيادي پاياننامه كارشناسيارشد و دكتري ،ترجمه و تاليف دو جلد كتاب و انتشار نزديك به  50مقاله در مجالت معتبر علمي داخلي
و خارجي و مجموعه مقاالت همايش��ها و كنفرانس��ها را به انجام رسانده است .وي عالوه بر اين ،مسئوليتهاي اجرايي متعددی را در
دانش��گاه علم و صنعت ایران داش��ته اس��ت که از آن میان میتوان به مدير گروه فيزيك ،ریيس دانشكده علوم ،مدير دفتر نظارت و
ارزيابي ،مدير گروه حالت جامد و رییس دانشكده فيزيك اشاره کرد.
دكتر س��يدروحا ...عقدايي ،آذرماه  1378به مرتبه دانش��ياري و ديماه  1390به مرتبه اس��تادي ارتقا يافت و در حال حاضر به عنوان
ریيس و استاد دانشكده فيزيك مشغول به خدمت ميباشد.

مهندسينگاهداشت؛
الزمه حياتي براي استمرار توليد ملي

مولف :دكتر محمد رياحي -عضو هيات علمي دانشكده مهندسي مكانيك
و رييس هيات مديره انجمن نگهداري و تعميرات (نت) ايران

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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معرفي
مهندسي نگاهداشت كه با عنوان نگهداري و تعميرات
(نت) شناخته ميشود از اركان اصلي و غيرقابل انكار
جوامع صنعتي و حتي نيمه صنعتي اس��ت .از حفظ
و نگهداري لوازم اوليه كشاورزي تا پيشرفتهترين
پديدههاي علمي -صنعت��ي ،رعايت اصول نت
موجب بهينه بخش��ي در توليد و پيش��گيري از
هزينهه��اي زاید ميش��ود .از ل��وازم منزل به
اشكال مختلف الكتريكي– مكانيكی تا ادوات
و دستگاههاي پيشرفته پزشكي ،صنعتي،
توليدي ،نيازمندي به داشتن فنون
نت احساس ميشود تا جایي كه
بخش عم��دهاي از هزينههاي
جاري را اقتصاد مصروف در امر
نت ،تشكيل ميدهد.
هزينهه��اي ن��ت مبتن��ي بر
كارگر -م��واد ،به طور روزافزون
در حال افزايش است تا جايي كه
به يك��ي از ارقام عمده اقتصادي
كش��ورها تبديل شده اس��ت .تنها
براي هزينههاي نت لوازم خانگي در اياالت متحده
امريكا ،در س��ال  1981بيش از  600ميليارد دالر
هزينه ش��د كه در س��ال  1991ب��ه بيش از 800
ميليارد و در س��ال  ،2001به  1200ميليارد رس��يد
و در س��ال  2011هم از مرز دو تريليون دالر گذشت.
بررس��يها نش��ان ميدهد كه بي��ش از  1/3هزينههاي
مص��روف در امر نگه��داري و تعميرات ،به دليل اس��تفاده از
روشه��اي ناكارآم��د به هدر ميرود .تا دههه��اي اخير ،اعتقاد
عمومي بر اي��ن باور بود كه در خصوص اين امر نميتوان
اقدام��ات موثري انجام داد و لذا بايس��تي با هزينههاي
نت كنار آمد .پژوهشهاي متعددي در اين مورد انجام
شده است كه بر كاهش چش��مگير هزينههاي جاري
ادوات و دستگاهها به شرط به كارگيري اصول نوين نت داللت دارد.

به طور عامه ،دو نوع مديريت نت وجود دارد:
 -1كار كردن دس��تگاه تا حد خرابي و س��پس تعميرات براي
استفاده مجدد .اين نوع مديريت بسيار هزينهبر و وقتگير است و
به ركود در توليد و بهرهبرداري از ادوات ،منجر ميشود .عالوه بر
آن ،قابليت اطمينان در بكارگيري دستگاه را كاهش ميدهد.
مديري��ت نوع دوم در نت ،مبتني بر بكارگيري روشهاي نوين
و پيشرفته ميباشد كه رايجترين آنها به شكل زيراست:
 -1نت پيشگيرانه PM
 -2نت پيشبينانه Pdm
 -3پايش وضعيت CM
 -4نت بر اساس قابليت اطمينان RCM
 -5نت كامپيوتري.CMMS

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

12

و عيادتكنندگان گرديد.
كرات در كشور ما اتفاق ميافتد
مش��ابه اينگونه خرابيها به ّ
هرچند ك��ه بنا به دالي��ل مختلف ،بازتاب ض��رر و زيانهاي
اقتص��ادي ناش��ی از آن ،معموال رس��انهاي نميش��ود مگر در
حالتهاي خ��اص ،اما بي محابا درصد قاب��ل توجهي از توليد
ناخال��ص ملي ما ،صرف خاموش��يها و افتهاي دس��تگاهي
ميش��ود ك��ه به دليل ع��دم بكارگي��ري نت پيش��رفته اتفاق
ميافتند.
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نگاهداشت چيست؟
نگاهداش��ت عبارت اس��ت از توصيف مديريت ،كنترل ،اجرا و
كيفيت آن دس��ته از فعاليتهايي كه به ش��كل معقول و منطقي،
ضام��ن موج��ود ب��ودن و عملكرد صحيح س��رمايهها به ش��كل
ماش��ينآالت و ادوات ب��ه منظور رس��يدن به اه��داف اقتصادي
ميباشند.
آيا تعريف باال در خصوص صنايع كشور ما صدق پيدا ميكند؟
چه تعداد از ادوات ،ماشينآالت ،دستگاهها ،لكوموتيوها ،هواپيماها،
كاميونها و ....در ايران به دليل مش��كالت نت ،غيرقابل استفاده
هستند؟ آيا تمامي دستگاههاي توليد اتوماتيك  CNCدر ايران،
بطور كلي ،نت براي تمامي صاحبان ادوات و ماش��ينآالت،
بهرهبرداري ميش��وند یا نه؟ اگر چنين ب��ود كه قطعا بهاي تمام
ش��ده اتومبيل ،كس��ري از قيمت فعلي آن ب��ود!! افت بكارگيري ارزشمند است .برخي برآوردها حاكي از آن است كه بكارگيري
ادوات و دس��تگاهها به دليل مس��ايل نت ،هزينهه��اي زيادي را صحيح اصول نت در يك بنگاه اقتصادي اگر از بخش توليد و
يا فروش آنجا پول سازتر نباشد ،قطعا كمتر هم نيست.
ايجاب ميكند.
متاس��فانه ،افراد ش��اغل در ن��ت در بخشه��اي مختلف از
توليد ت��ا خدمات (مانند برق و آب و تلفن) ،تنها هنگامی مورد
توج��ه و تش��ويق قرار ميگيرند كه يك خاموش��ي و خرابي را
رف��ع ميكنن��د و كمت��ر در حاالتي كه ماش��ينآالت ،در حال
كارند م��ورد توجه و تقدير واقع ميش��وند .ايجاد فرهنگ نت
پيش��گيرانه كه قرنها در مملكت ما حتي به شكل ضربالمثل
«يك مثقال پيش��گيري ،از يك خروار مداوا ارزشمندتر است»
بي��ان ميش��ود ،نيازمند بازنگري جدي اس��ت .براي ش��روع،
بايستي يك ارزشگذاري اقتصادي بر روي خاموشيها و افت
ماش��ينآالت انجام شود .عدم پرواز اعالم شده يك هواپيما به
دليل خرابي ،چه مقدار بار اقتصادي دارد؟ خاموش��يهای برق
س��ه واقع��ه خرابي ماش��ينآالت در غرب اس��تراليا كه تيتر اعالم نش��ده به خاطر خرابيهاي دستگاهها ،چه ضرر و زياني
روزنامهها شد تنها در شش هفته اتفاق افتاد:
ب��ه آحاد جامعه وارد ميكنند؟ ع��دم تحويل به موقع اجناس و
خراب��ي فلنج در يك دس��تگاه كليدي پااليش��گاهي باعث فرآوردهها به مصرفكنندگان و مش��تريان ،چه زيانهاي مالي
خاموشي سيستم به مدت دو هفته و به لحاظ عدم توليد ،منجر را ايجاد ميكند؟
به زيان س��ي ميلي��ون دالري گرديد .پ��س از انجام تعميرات
ابتدا و قبل از ارزشگذاري اقتصادي براي هر كدام از موارد
الزم به دليل افت دس��تگاهها در پروژه توليد گاز طبيعي مايع ،افت دستگاهي و خرابيها ،بايد از عامالن پيشگيري ،قدرداني
مشخص ش��د كه در این مدت ،س��يصد ميليون دالر زيان به و تقدير به صورت مختلف اقتصادي – اجتماعي انجام ش��ود.
لحاظ عدم توليد ،ايجاد شده است.
در ادامه ،با تس��ري اين امر ب��ه تمامی بخشهاي فعاليتهاي
در بيمارس��تان عمومي شهر 330 ،بیمار بستري ،به مدت دو اقتص��ادي -اجتماعي و خدماتي بايد به ش��رايط ارزشگذاري
روز س��رماي شديد را تحمل كردند زيرا يك ديگ بخار خراب ملي در س��طح مملكت دست يافت كه بر آن اساس ،شاغالن
ش��د که منجر به ازدياد ريسك شيوع انواع بيماريها در بيماران منضبط و درستكار ،مورد تشويق واقع شوند.

ي��ك نمونه كاربردي در اياالت متح��ده به اين منظور مورد
مطالعه قرار گرفت (منحنی  .)1توليد عددي اين كارخانه در دو
ساعت در شرايط ايدهآل  2500واحد و در شرایط رسمی 1500
واحد بوده اس��ت که در طول يكسال  275ساعت خاموشي كه
هيچگونه توليدی انجام نش��د و متجاوز از  600ساعت كمتر از
ظرفيت اسمي را تجربه نمودند .همانطور که در تصوير ضميمه
بيان ميش��ود ،اين اف��ت توليد را با عن��وان «كارخانه پنهان»
نامگ��ذاري نمودند كه عدم توليد ذكر ش��ده باعث ضرر و زيان
 500ميليون دالري در س��ال گرديده لذا ،عدم توليد به داليل
نت ،مترادف با از دست دادن مستقيم توليد ،تلقي ميشود.

کارخانه تولیدی

میزان قابليت اعتماد درماش�ینآالت ،دستگاهها و
ادوات
در س��الهاي  ،1960با معرفي هواپيم��اي غول پيكر ،747
صناي��ع هوايي اقدام ب��ه پژوهشهايي نمودن��د دال بر اينكه
كليش��ه «هرچه دس��تگاه قديميتر ،امكان خرابي آن بيشتر»
تا چه ميزان از اعتبار كاربردي برخوردار اس��ت تا بدان وس��يله
برنامهري��زي نت را براي آن هواپيما انجام دهند .در آن دوران،
ن��رخ تصادفات هوايي حول و ح��وش  60مورد در يك ميليون
 Takeoffبود.

براي هر 20/000س��اعت پروازي ،اين هواپيما به دو ميليون
س��اعت -نفر كاري در امر نگهداري و تعميرات نیاز داشت كه
بر اساس ساعات كاركرد هواپيما انجام ميشد .اين پيشفرض،
مورد سوال قرار گرفت و پژوهش در اين باره شروع شد .شش
الگوي خرابي شناسايي شده كه از آنها سه مورد بيانگر رابطهاي
به ش��كل افزايش احتمال خرابي متناسب با سن هواپيما بودند
اما در مجموع ،هر سه الگوي مورد نظر تنها 11درصد خرابيها
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توجيه اقتصادي نت
نگ��رش اقتصادي صرف ،حاكي از آن اس��ت كه بنگاهها به
اين دليل پول در امر نت هزينه ميكنند که بازگش��ت سرمايه
از صرف كردن آن در جاهاي ديگر ،بيش��تر است .اگر بنگاهها
يا افراد ميتوانس��تند ارزش بيش��تري از سرمايهگذاري بر امور
ديگر حاصل كنند قطعا بدان متمايل ميش��دند .اين مهم بدان
معناس��ت كه بازگشت س��رمايه بر روي نت ،بس��يار بیشتر از
جاهاي ديگر است.
اگر يك س��رمايهگذاري ،برگشت ساالنه  10درصدی داشته
باش��د ،بايد ده برابر سود حاصل را براي س��رمايهگذاري اوليه
اختصاص داد .اين اصل ،يعني نت ،ده برابر ارزش��ي را دارد كه
بر روي آن سرمايهگذاري ميشود .به عبارت ديگر ،يك روشي
كه به وسيله آن ميتوان ارزشگذاري خرابيها و خاموشيها را
تعيين كرد با عنوان Defect And Failure True Costs (DAFT( :
شناخته ميشود .معموال شركتها و بنگاهها ،انجام اين مهم
را جدي نميگيرند و اجازه ميدهند كه خرابيها اتفاق بيافتد و
ضرر و زيانهاي حاصل را تحمل ميكنند.
در ي��ك بنگاه اقتص��ادي مانند مجتمع پااليش��گاهي و يا
پتروش��يمي ،در فواصل معين زماني ،خاموشي سراسري اعالم
ميكنند تا تعميرات و تعويض قطعات انجام ش��ود .به ش��كل
معمول ،اين بازه زماني ،ش��ش ماه تا يك س��ال يك بار انجام
ميش��ود كه حدودا ً دو هفته تا يك ماه ،بنگاه تعطيل ش��ده و
هيچگون��ه توليدي صورت نميپذي��رد .در يك مورد در ايران،
پتروشيمي خراس��ان كه توليد كننده عمده كود شيميايي است
توانس��ت با اعمال مديريت صحيح نت و رعايت اصول علمي
براي مدت  3/5س��ال خاموشي سراسري ندهد و توليد پيوسته
داشته باشد.
ب��ه طور قطع ،با بكارگيري اصول  DAFTميتوان س��ود
حاصل از عدم تعطيلي به دليل خاموش��ي تعميراتي را محاسبه
نمود كه رقم بس��يار چشمگيري خواهد بود .يعني حدود  3ماه
پياپي ،توليد كود ش��يميايي توس��ط آن كارخانه پتروشيمي در
سطح كالن مملكتي.
اي��ن مه��م ميتواند به تمامي ارگانها بس��ط داده ش��ود و
ناگهان نرخ تولید ملي ايران اس�لامي ،از كمتر از يكساعت در
روز (با محاس��بات خوش��بينانه) به چندين ساعت افزايش يابد.
ش��ايد غرض از نامگذاري سال توليد ملي ،مقداري هم مربوط
به اين گونه نكات باش��د كه بیشك با رعايت نكات ذکرشده،
توليد ملي افزايش خواهد داشت.

را شامل ميشدند (تصویر.)1

تصویر -1الگوهای ششگانه خرابی هواپیماها

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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 89درص��د باقيمانده ،هيچگونه رابطهاي با س��ن هواپيما را
نش��ان نميداد و تنها حاكي از يك دوره بيانتها از نظر زماني
با احتمال دايمي خرابي بود .به عبارت ديگر ،نتيجه گرفتند كه
افت يا خرابي ،يك واقعه تصادفي است.
از ط��رف ديگر ،خرابي داراي پتانس��يل ارای��ه اخطار قبل از
وق��وع به ش��رط اندازهگيريهاي دقيق براس��اس پارامترهاي
تعريف ش��ده و مناسب است كه بيانگر تغيير در وضعيت قطعه،
ماشين ،دستگاه يا سيستم ميباشد.
به دنبال اين یافته ها ،خراب بودن دس��تگاه ،سيس��تم و یا
ماش��ين و يافتن آنها ،تنها راه شناس��ايي ن��ت پايش وضعيت
( )Condition Monitoringو ارای��ه روشه��اي
پيشگيرانه در شرايط احتمال دایمي خرابي است (تصویر .)2

تصوير -2پایش وضعیت و قابلیت اطمینان

بر اساس پژوهشهاي انجام شده ،تغييرات عمدهای در صنايع هوايي
و برنامهه��اي نت آنها اتفاق افتاد .نتايج ،كامال تكاندهنده بودند .نفر -
ساعات كاري براي نت  2000ساعت پرواز هواپيماي  ،747از دو ميليون
( )2/000/000به  66000نفر -س��اعت كاهش يافت كه نسبت سي به
يك ( )30:1ميباشد.
اگر درآن زمان ،عامه مردم از چنين تغييري مطلع ميشدند ،احتماال به
همان نسبت در اعتمادشان به هواپيما تغيير حادث ميشد .جالب اين است
كه به همان نسبت ،بهينهبخشي در ايمني و قابليت اطمينان در عملكرد
اين نوع هواپيما حاصل شد .البته اكثر اين دستاوردها در امر نت هواپيما،
مديون بهينهبخشي نمودن طراحي و تكنولوژي ساخت بوده است ولی
نگاهداشت مبتني بر پايش وضعيت ( )CMو تكنيكهاي اعمال شده،
ارایهدهنده بخش اعظم اطالعات مورد نياز در امر بهينهس��ازي طراحي
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اين هواپيما و توسعه آن بوده است.
صنعت به طور عام ،فقط هوانوردي نيست و بسيار گستردهتر از آن است.
ساير بنگاههاي اقتصادي ،نتايج حاصل از اين نوع پژوهشها را دنبال نموده
و دريافتند كه درجه بااليي از اعتبار و واقعيت در آنها نهفته است .ادامه اين
پژوهشها منجر به پيدايش يكي از اصول مسلم نت نوين و پيشرو كه با نام
(  Reliability Centered Maintenance(RCMش��ناخته
ميش��ود گرديده اس��ت كه اكنون در اغلب صنايع پيش��رفته تولیدي و
خدماتي مورد استفاده قرار دارد.

نگ�رش كالنتر و عميقتر مل�ي و تحصيل تعاليگرايي
بيش�تر :اين پارامتر ،نگاهي فراتر به عمليات بنگاه دارد .تعامل اجزا و
آحاد درگير در امر توليد ،منجر به نفع عمومي ميش��ود .پديده مديريت
سرماي ه در راس��تاي نت )Asset management( ،گوياي اين امر
است.
سيستمهاي كيفيت بهينهبخشي شده :اين اصل ،به سادگي
بكارگيري ساختار اصلي ايزو  9001را مد نظر قرار داده و نياز به مرور دایمي
تاثيرات نگاهداشت و عمليات و فرآيندهاي ديگر را بر قابليت اعتماد -كه
منجر به اتخاذ تصميمهاي عملي ميشود -يادآوري ميكند.
تجميع سيستمها :وقتي سيستمها تجميع ميشوند ،يك جريان
آزاد دادهه��ا و تبادل اطالعات بين كاربردهايي كه منجر به وحدت رويه
كاري ميشوند اتفاق ميافتد .با استفاده از اين جريان اطالعات ،نگرش
وسيعتر و اس��تراتژيك براي قابليت اعتماد باالتر قابل حصولتر خواهد
بود .به عبارت ديگر ،بكارگيري تجميع سيستمها ،اجازه ميدهد كه يك
سيس��تم متحد براي تمامي عمليات به كار گرفته شود كه در نتيجه آن
بنگاه ميتواند موثرتر به اهداف خود دست يابد.
اميد است كه با عنايت به توضيحات ارایه شده و در سال توليد ملي،
بتوان با استفاده از امكانات ،ادوات و سيستمهاي موجود در كشور ،توان
بالق��وه موجود تولي��د صنعتي را بالفعل نمود و يا حداقل به آن س��مت،
س��وق داد.بديهي است موارد متعددي از كارخانجات و بنگاههاي دولتي
و خصوصي در اين راس��تا وجود دارند كه ميتوانند به عنوان الگو مورد
بهرهگيري قرار گرفته و در اين مسير ،کمکی موثر براي ايجاد فرهنگ
الزم در خصوص استمرار نت پيشگيرانه باشند.

4-Staszewsui, w. et. al. Health Monitoring of
Aerospace structures, wiley, 2004
5-Sandalini, M. et. al. Asset Maintenance
Management, Editorial Paper, LTRS. HQ. Publications,
2012

1-Mobley, U. R, Maintenance Engineering
Handbook/7th Edition, McGraw-Hill, Newyork, 2002
2-Adams E. D. Health Monitoring of structural
Materials and components/ wiley, 2007
3-www.liFetime-reliability.com
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س�يرتكاملي مديري�ت س�رمايه صنعتي براس�اس نت
()Asset Maintenance Management
از دهه  ،1980كارخانهها ،ماشينآالت و سيستمها به طريق روزافزوني
پيچيدهتر شده و تقاضاهاي بسيار رقابتي حاكم بر بازار همراه با توقعات
باال براي عدم وجود خرابي يا افت سيس��تمها و ادوات ،موجب افزايش
چشمگير هزينههاي نت شدهاند.
هم زمان با درخواس��ت قابليت اعتماد باالتر در عملكرد دستگاهها با
قيمته��اي ارزان تر ،موجي از دانشه��اي جديد درخصوص آگاهي از
فرآيند خرابيها ،تكنيكهاي مديريتي بهينه شده و تكنولوژيهاي نوين،
از راه رسيدهاند كه بر این اساس ،فهم و مطالعه ريسك بسيار مهم شده
است .نكات مربوط به زيست محيط و ايمني در صدر امور قرار گرفتهاند.
انگارهه��اي جديد ب��روز كردهاند .انگارههايي از قبي��ل :پايش وضعيت
( ،)CMتوليد همزمان ( ،)JITاستانداردهاي كيفي ،سيستمهاي متبحر،
ت بر مبناي قابليت اعتماد ( )RCMو بسياري ديگر.
ن 
در اين راس��تا ،پديده نويني ش��كل گرفته است كه با عنوان مديريت
س��رمايه صنعتي يا  Asset Managementشناخته ميشود .بدين
لحاظ ،اواس��ط دهه  90در انگلستان ،انستيتوي مديريت سرمايه صنعتي
ش��كل گرفت.امروزه در اغلب كشورهاي صنعتي و بعضا در ايران (مانند
نفت و پتروشيمي و )...اين امر توجه مناسبي را جلب كرده است كه منجر به
تاسيس دپارتماني با همين نام در بنگاههاي اقتصادي خصوصي يا دولتي
ش��ده است.شكي نيست كه در حال حاضر ،اين پديده در مرحله ابتدايي
و شكلگيري است اما به سرعت و باحمايت مديران مربوط ،در بسياري
از مكانها در حال پيادهس��ازي و توسعه است .در نهايت ،پيادهسازي اين
ايده ،منجر به تجميع بسياري از بخشهاي به ظاهر نامربوط تحت يك
عنوان و با هدف غايي افزايش توليد داخلي -ملي خواهد شد كه بر اساس
شكلگيري يك مدل پيوسته استراتژيك عمل خواهد كرد.
مراحل گذار از نت عكسالعملي به نت استراتژيك
اج��زای الينفك و حياتي براي گذر از وضعيت موجود در كش��ور در
خصوص مهندس��ي نگاهداش��ت در تمامی امور ،از صنعتي تا تجاري و
از دولتي تا خصوصي به شرايط استراتژيك كه بتوان با امكانات موجود،
توليد و بهرهوري باالتري را حاصل نمود عبارتند از:
 -1دانش بيشتر
 -2مهارتهاي باالتر حرفهاي
 -3نگرش كالنتر و عميقتر ملي و تعاليگرايي بيشتر
 -4بهينهبخشي كيفيت سيستمي
 -5تجميع و انتگره نمودن سيستمها
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دانش بيشتر :گهگاه ،دوران حاضر را عصر دانش قلمداد ميكنند
كه بر اثر بلوغ عصر ارتباطات حادث شده است .با دسترسي به اينترنت،
دانش به شكل روزافزون در اختيار همه قرار گرفته است تا جایی که در
بنگاههاي خودمان ميتوانيم از نعمت اينترانت به فرم دلخواه بهره بگيريم.
ايزو  ،9001پيشنياز قابليت انجام كار توسط افراد را تبحر قرارداده است و
نه مهارت ( .)Competency Vs. Skillاين بدان معناست كه مردم
بايد «بفهمند» در حال انجام چه كاري هستند و صرف تقليد در انجام كار،
مجاز نيست .بعضي كمپانيها در حال توسعه تبحر كاركنان خود به شكل
«صالحيت انجام» ي��ا  fitness to operateو براي افراد نت خود
«صالحيت نگاهداشت» يا  Fitness to Maintainميباشند .اين
بدان معناست كه افراد نت ،بايد دانش فرآيندي را كه دستگاهها تحت آن
كار ميكنند داشته باشند .بطور مشابه ،اپراتورها ،بايد دانش نگاهداشت و
پيشنيازهاي انجام آن همراه با استراتژي مورد نياز را دارا باشند.
مهارتهاي باالتر :كاربرد مهارتهاي باال و انگيزش براي تعالي،
همچنان كه در نت دقيق (  )Precision Maintenanceمشاهده
ميشود ،به عنوان يك پارامتر بحراني در حذف خرابيهاي دستگاهها و
در بحث بهينهبخشي قابليت اعتماد و ادوات و ازدياد زمان ميانگين بين
خرابيها ( )MTBFنقش عمده دارد كه منجر به موجود بودن بيش��تر
ادوات و ماش��ينآالت ،براي استفاده ميش��ود .فرآيند حصول «قابليت
اعتماد بهينه ش��ده بنگاه توليدي» تنه��ا از طريق مهارتهاي دقيق به
دست میآید که خود نيازمند تغيير اساسي در تفكر و نگرش تمامي افراد
درگير با مهندسي نگاهداشت ميباشد.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

خواندن ذهن انسانی توسط کامپيوترها،
سيستمهای ارتباطی نسل آينده

افقهای جديد از مهندسی عصبی
مؤلف :دكتر عباس عرفانيان اميدوار(عضو هيأت علمي دانشكده
مهندسي برق و رييس مركز تحقيقات فناوري عصبي)
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آي��ا کامپيوترها قادر خواهند بود ذهن انس��انی را بخوانند؟ اين
س��ئوالی اس��ت که برای چندين دهه ذهن پژوهشگران در حوزه
مهندسی عصبی را بخود اختصاص داده است .از آنجا که هر گونه
فعاليت ذهنی ،نتيجه يک فرآيند فيزيولوژيک در مغز انسانی است،
آثار را خود را به صورت س��يگنالهای الکتريکی و يا ميدانهای
الکتريکی در س��طح قشر مغز نشان میدهد .اين اصل ،انگيزهای
برای پژوهش��گران در حوزه مهندسی عصبی شده است تا با ثبت
سيگنالهای الکتريکی و يا ميدان الکتريکی مغز انسان و پردازش
آنها ،به جستجوی آنچه در ذهن میگذرد ،بپردازند .خواندن ذهن
انس��انی با پردازش سيگنالهای مغزی ،مقوله سيستمهای واسط
مغز-کامپيوتر را به وجود آورده است.
در ح��ال حاض��ر ،سيس��تمهای ارتباطی مغز ب��ا کامپيوتر ،بر
مبنای س��يگنالهای مغزی يک موضوع تحقيقاتی زنده در مراکز

تحقيقات��ی دنيا بوده و موضوع بس��ياری از پروژههای تحصيالت
تکميل��ی را در دانش��گاههای دنيا به خود اختصاص داده اس��ت.
برای سيستمهای واسط مغز-کامپيوتر ،کاربردهای زيادی مطرح
اس��ت .بس��ياری از افراد ،در نتيجة س��انحه و يا به دليل بيماري،
توانایيه��اي حس��ي حركتي خود را از دس��ت دادهان��د و قادر به
انجام كارهاي روزمره نيس��تند .پيش��رفت تکنولوژي در دو دهة
اخير ،امکان��ات قابل توجهي براي اين گ��روه از افراد مهيا کرده
اس��ت .سيس��تمهای  BCIاين امكان را ميدهن��د تا به كمك
سيگنالهاي مغزي ،بدون نياز به حرکت دست ،بتوان يك افزاره
مانند صندلي چرخدار ي��ا يک پروتز مصنوعي را كنترل كرد و يا
حتی تايپ کرد.
سيس��تمهای واسط مغز-کامپيوتر ،در آينده تحولی را در زمينه
کانالهای ارتباطی انس��ان با کامپیوترها و ماشين ايجاد میکنند.
به عنوان مثال میتوان به سيس��تمهای صفح��ه کليد مبتنی بر
سيگنالهای مغزی اشاره کرد .اين سيستمها امکان تايپ کردن،
بدون حرکت فيزيکی دس��ت را فراهم خواهند کرد و فقط با فکر
کردن ،شخص را قادر میسازد تا حروف تصور کرده خود را تايپ
کند بدون اينکه نياز به تايپ فيزيکی باش��د .انس��ان با اس��تفاده
از اين سيس��تمها ق��ادر خواهد بود که يک ريم��وت تلويزيون را
با ذهن خ��ود کنترل کند بدون اينکه ني��ازی به حرکت فيزيکی
دست باش��د و يا چراغی را با ذهن خود روشن و يا خاموش کند.
اين سيستمها قادر خواهند بود در آینده ،ميزان هوشياری افراد را
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دستور
در شکل  1ساختار يک سيستم ارتباط مغز-کامپيوتر
نشان داده شده است

شکل  :2اخذ سيگنال الکتروآنسفالوگرام با استفاده از الکترودهای
سطحی

اخيراً استفاده از سيگنالهای قشر مغز و يا پتانسيلهای محلی
مغز در گسترش سيستمهای واس��ط مغز –کامپيوتر مطرح شده
اس��ت .اين سيگنالها با اس��تفاده از الکترودهایی که بر روی قشر
مغز (ش��کل  ،)3زير جمجمه و يا درون مغز کار گذاتشه میشود،
اخ��ذ میگردد .اگر چ��ه تحليل چنين س��يگنالهایی آس��انتر از
سيگنال الکتروآنسفالوگرام اس��ت ،اما کاربرد چنين سيستمهایی

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

دورنمای سيس��تمهای واس��ط مغز-کامپيوتر مرک��ز فناوری
عصبی دانشگاه علم و صنعت ایران
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در هنگام يک کار ،مش��خص کنند و بدين ترتيب میتوان ميزان به علت تهاجمی بودن ،بسيار محدود میباشد.
آمادگی ش��خص را برای انجام کار در زمان معينی تعيين کرد که
مثال آیا ش��خص ،آمادگی رانندگی و يا ادامه رانندگی را دارد؟ آيا
ش��خص آمادگی کنترل هواپيما را در اين روز و در اين س��اعت
دارد؟ و بسيار سئواالت ديگر كه از موضوعات مورد توجه در اين
حوزه میباشد.
س��يگنالهای مغزی میتواند از سطح پوس��ت سر با گذاشتن
الکتروده��ای س��طحی اخذ گردد (ش��کل  .)2به اين س��يگنالها
الکتروآنس��فالوگرام گفته میش��ود .مهمترين مزيت سيستمهای
واس��ط مغز-کامپيوتر مبتنی بر س��يگنال الکتروآنسفالوگرام ،غير
تهاجمی بودن آن میباشد اما خواندن فعاليتهای ذهنی از روی
چنين سيس��گنالهایی مشکل اس��ت .پژوهشگران در جستجوی
روشهای پردازش س��يگنال پيش��رفتهای هس��تند ک��ه امکان
استخراج اطالعات الزم از چنين سيگنالهای آشفته را فراهم آورد
شکل .3اخذ سيگنالهای قشر مغز با گذاشتن الکترودهایی بر روی
و این ،موضوع بس��ياری از پروژههای دکترا را به خود اختصاص
قشر مغز ،زير پوست سر
داده است.
طراحی انواع سيستمهای واس��ط مغز-کامپيوتر از محورهای
تحقيقاتی مرکز فناوری عصبی دانشگاه علم و صنعت ايران است.
در حال حاضر اين مرکز دارای يک آزمايشگاه سيستمهای واسط
مغز-کامپيوتر میباش��د و پژوهش��گران اين مرکز تاکنون موفق
ش��دهاند سيستمهایی برای کنترل پنچه ربات و نوشتن مبتنی بر
سيگنالهای مغزی طراحی کنند.
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امروزه فناوری اطالعات به عنوان پیشران توسعه ملی مورد
توجه کش��ورهای جهان اس��ت .با توجه به اثرات مستقیم و غیر
مستقیم فناوری اطالعات در تولید ناخالص داخلی و ملی ،تعیین
می��زان و چگونگی تاثیر آن بر تولید از موضوعات مهم در حوزه
پژوهش و اجراس��ت .در برنامه پنجم توس��عه کشور نیز بر این
موضوع تاکید ش��ده است .بر اس��اس ماده  46این برنامه ،مقرر
اس��ت که حمایت از صنعت فناوری اطالعات به گونهای باش��د
که در پایان برنامه ،س��هم صنعت فناوری اطالعات به  2درصد
کل تولید ناخالص داخلی ( )GDPکش��ور برس��د .برای نیل به
ه��دف فوق و یافتن چالشهای آن ،س��ازمان فناوري اطالعات
ايران پروژهای با عنوان «همانديشي با متخصصان در خصوص
نقش صنعت فناوري اطالعات در توليد ناخالص داخلي در طول
برنامه پنجم» را در سال 1390تعریف و اجراي آن را به دانشگاه
عل��م و صنعت ايران واگذار کرد .هدف اصلی اين پروژه ،مطالعه
و بررس��ی ابعاد مختلف تاثیر صنع��ت فناوری اطالعات بر تولید
ناخالص داخلی کشور و تعیین مهمترین تصمیماتی است که در
این حوزه میتواند تغیرات مهم در کشور را باعث شود.
روش این پژوهش ،هماندیش��ی با متخصصان است و بر این
اساس ،هماندیش��ی به شکلهای مختلف در سه فاز با خبرگان
چهار گروه مرجع ،تعریف شده است .اين چهار گروه عبارتند از:
* گروه دانشوران حوزه فناوری اطالعات

* گروه سیاستگذاران حوزه فناوری اطالعات
* گروه فناوران حوزه فناوری اطالعات
* گروه خدمتدهندگان حوزه فناوری اطالعات
فهرس��ت اولیه خبرگان ،ش��امل بی��ش از  200نف��ر از افراد
برجسته و کارشناسان ش��ناخته شده در حوزه فناوری اطالعات
ب��ود که تجربی��ات قبلی و تحصی�لات آنها در ح��وزه فناوری
اطالع��ات و اقتص��اد کالن ب��وده و دارای تجرب��ه مدیریتی در
زمینه تصمیمگیری و ی��ا تولید و ارایه خدمات در حوزه فناوری
اطالعات در س��طح ملی هستند .از این فهرست ،پس از بررسی
در کمیت��ه راهبری و جلس��ات متعدد با کارفرم��ا ،جمعا  80نفر
ک��ه در چهار گروه مذکور قرار دارند برای هماندیش��ی در پروژه
برگزیده شدند .متدولوژی به کار گرفته شده در این هماندیشی،
مبتنی بر روش آیندهنگاری است و در آن سعی شده با شناسایی
مهمترین عدم قطعیتهای موجود در مس��یر س��رمایهگذاری بر
حوزههای فناوری اطالعات ،گامهای اساس��ی برداش��ته ش��ود.
در فاز اول ،به منظور یافتن مهمترین تصمیمات اتخاذ ش��ده در
س��ایر کش��ورها و دالیل آن که ناشی از مزیت نسبی آنها در به
اجرا درآوردن آن تصمیم بوده اس��ت ،مطالعه تطبیقی با جستجو
در مناب��ع موجود ،ص��ورت پذیرفت و پس از آن ،هماندیش��ی
به ص��ورت مصاحبه و بحث در جلس��ات حض��وری با خبرگان
منتخب گروههای مرجع انجام و دالیل کش��ور ما برای حرکت
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در جهتهای مختلف تعین شد .برای این منظور ،ابتدا از منابع،
بیش از  80پیش��ران توام با عدم قطعیت (به شکل دوگانههای
تصمیمگیری) برای کشور استخراج شد و پس از آن در جلسات
حض��وری و مصاحبهها با خبرگان منتخ��ب گروههای مرجع و
بح��ث در کمیته راهبری پروژه ،این تع��داد به  14مورد کاهش
یاف��ت و برای هر جهت از هر کدام از آنها ،مهمترین حوزههای
کاری و راهبرده��ا و اقدامات حمایتی ب��رای راهبردها ،تعیین و
نهایتا پس از آن 9 ،مورد برای تخصیص سوال از تمام خبرگان
هر گروه مرجع در فاز دوم پروژه انتخاب شد.
در فاز دوم ،دو دور هماندیش��ی به صورت نظرسنجی دلفی از
طریق وب س��ایت پروژه انجام شد .هدف از این مرحله ،دریافت
نظ��رات خب��رگان ب��ه تنهای��ی در دور اول؛ و در دور دوم ارایه
متوس��ط نظرات گروه ب��ه آنها برای بازنگ��ری احتمالی در نظر
خب��ره در دور اول بود که از هر خب��ره در خصوص پنج دوگانه،
حوزهها ،راهبردها و اقدامات اصلی ذیل هر اقدام ،پرسش شد.
در فاز سوم ،پس از تحلیل نتایج فاز دوم مقرر بود هماندیشی
به صورت کنفرانسی یک روزه با دعوت از کارشناسان و مدیران
مرتبط ،از دس��تگاههای دولتی و بخش خصوصی و مس��ئوالن
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات انج��ام ش��ود .لذا این
کنفران��س يک روزه با عن��وان «نقش صنعت فناوری اطالعات
در توليد ناخالص داخلی در برنامه پنجم» ،بيس��تم تيرماه سال
 ،1391با حضور معاون وزي��ر ارتباطات و فناوری اطالعات ،در
دانشگاه علم وصنعت ايران برگزار شد .هدف این همایش ،بحث
در قالب برگزاری میزگرد با حضور خبرگان بود و به همین دلیل،
از خبرگانی که بیشترین نقش را در دو فاز اول و دوم این پروژه
بزرگ داش��تند برای ارایه مطالب و بح��ث در میزگردها دعوت
شده بود .در میزگردها ،مهمترین دستاوردهای فاز دو ،که توسط
اعضای کمیته راهبری پروژه احصا شده بود ،به بحث و بررسی
گذاشته شد.
در افتتاحی��ه کنفرانس نق��ش صنعت فن��اوری اطالعات در
تولي��د ناخالص داخلی در برنامه پنجم ،دکتر بهمن ابولحس��نی
(معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق) ،ضمن خوشامدگویی
ب��ه مهمانان ،ب��ه معرفی مختصر دانش��کده مهندس��ی برق و
فعالیتهای آن پرداخت و س��پس مهن��دس علی حکيمجوادی
(معاون وزير ارتباطات و فناوری اطالعات و دبير ش��ورای عالی
فناوری اطالعات کش��ور) و دکتر هادیش��هريار شاهحس��ينی

(دبير همايش و مدير گروه مهندسی فناوری اطالعات دانشکده
مهندسی برق دانشگاه) سخنرانی کردند.
مهن��دس حکیمج��وادی (معاون وزي��ر ارتباط��ات و فناوری
اطالع��ات و دبير ش��ورای عال��ی فناوری اطالعات کش��ور) در
س��خنانی گفت :م��ن همواره نگ��ران بودم ک��ه کارهایی که با
دانش��گاهها ش��روع ميکنیم چقدر به نتیجه میرسد و نتایج آن
کتابخانهای است یا حقیقتا کاربردی و عملی خواهد بود تا اینکه
در پروژه مش��ترک با دانش��گاه علم و صنعت ایران در اجالس
جامعه جهانی اطالعات ،دیدم که کار بس��یار خوبی انجام گرفت
که ع�لاوه بر ارایه بس��یار خوب در ژنو ،برن��ده یک جایزه هم
ش��دیم و همه آن حاصل ت�لاش و همت دوس��تانمان در این
دانش��گاه بود .وی افزود :این پروژه ،اهمیت بس��یار زیادی دارد
و از موضوعاتی اس��ت که امروز بس��یاری از کشورهای دنیا به
عنوان ش��اخص اصلی به آن پرداختهاند .مهندس حکیمجوادی
گف��ت :به دلی��ل الزام قانونیای که در برنام��ه پنجم و ماده 46
وجود داش��ت درخواس��ت کردیم دانشگاه در کنار ما قرار گیرد و
انتظار داریم این پروژه نیز با همان سطح کیفیت پروژه قبل ،به
نتیجه برسد.
معاون وزير ارتباطات و فناوری اطالعات و دبير شورای عالی
فناوری اطالعات کش��ور در ادامه گف��ت :نزدیک به  31درصد
تولی��د ناخالص داخلی م��ا را چهار حوزه نفت ،خ��ودرو ،بیمه و
بانکداری تشکیل میدهد و یکی از راهبردهای ما برای رسیدن
به تولید ناخالص ملی باالتر ،بحث  ICTاست.
سپس دکتر شاهحس��ینی(مجری پروژه و دبیر کنفرانس) ،به
ارای��ه گزارش��ی از فعالیتهای انجام ش��ده پرداخت و به برنامه
میزگردها اش��اره کرد .وی با توضیح روند انجام کار در فازهای
ی��ک و دو پ��روژه و اعالم اینک��ه حدود  80نف��ر از خبرگان در
دور دلفی همکاری داش��تهاند ،گفت :نظرات خبرگان چهار گروه
مرجع مورد پرس��ش در این پروژه ،توس��ط نرمافزارهای تحلیل
آماری ،مورد بررسی قرار گرفته است و براین اساس ،چهار بسته
پیش��نهادی از پیش��رانهای صنعت فناوری اطالعات استخراج
ش��ده که در میزگردها توسط خبرگان مورد بررسی و بحث قرار
میگیرد.
دکتر شاهحسینی با تبیین این مطلب که در برنامه پنجم توسعه،
دیده ش��ده که سهم صنعت فناوری اطالعات از  ./2درصد به 2
درص��د( GDPتولید ناخالص ملی) افزایش یابد ،گفت :صورت
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مساله این بود که بررسی کنیم ببینیم چگونه میتوان این سهم
را افزایش داد و به دنبال عوامل موثری باش��یم که بتواند سهم
 ITدر  GDPرا افزایش دهد که خوش��بختانه این کار با سال
تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی مقارن شده است .وی
اف��زود :هدفی که در این کنفرانس تعقیب میکنیم تهیه و تقدیم
بس��تههای سیاس��تی اس��ت .در ابتدای این برنامه ،یعنی سال
 ،1390وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات ،آییننامه اجرایی
کار را تصویب کرد که با طی مراحل قانونی خود ،ابالغ میشود
و امیدواریم از اواس��ط س��ال  ،1391به سمت اجرای بستههای
سیاستی پیشنهاد شده در این پروژه پیش رویم.
مجری پروژه تاکید کرد :بس��یاری از برنامههایی که در حال
تدوین اس��ت دچار این مش��کل هس��تند که نقطه ش��روع آن
مشخص نیست .وی افزود :دراین پروژه ،خبرگان در چهار گروه
توزیع ش��ده بودند و با اس��تفاده از خبرگی ایشان امیدواریم که
نقطه شروع ،درست تدوین شود.
دکتر شاهحسینی گفت :رویکرد ما در این پروژه ملی ،رویکرد
آیندهپژوه��ی بود و اینکه ببینیم چ��ه هدفگذاریهایی در آینده
کشور باید ترسیم شود که بر اساس آن ،برنامه تدوین شود.
وی با ارایه این توضیح که در فاز اول پروژه تصمیمگیریهای
مهم ،تعیین و در فاز دوم ،هماندیشی دلفی به صورت الکترونیکی
انجام ش��د؛ افزود :خوشحالیم که این نخس��تین باری است که
دلفی به ص��ورت برخط و به زبان فارس��ی در ایران اتفاق افتاد
و ویژگ��ی دیگر که کمتر اجرا ش��ده هم این اس��ت که در این
دلفی ،چهار گروه متفاوت با آرای مختلف ش��رکت داشتند .دکتر
شاهحسینی توضیح داد :در روش دلفی ،یک بار شرکتکنندگان
نظر میدهند و بعد نظر متوسط دیگران را مالحظه میکنند که
باعث میشود آرا به هم نزدیکتر شود که البته این کار به صورت
بسته انجام میپذیرد .وی حاصل فاز اول و دوم را استخراج 18
پیش��ران دانس��ت که هر پیش��ران به عنوان مولفه تاثیرگذار در
افزایش سهم  ITدر  GDPمطرح است .وي همچنین به اين
نکته اش��اره کرد که نتایج این پ��روژه میتواند در تدوین برنامه
توسعه ششم -که باید در سال بعد مقدمات آن شروع شود -نیز
به کار آید.
دکتر شاهحس��ینی در پایان سخنانش از تمام خبرگان شرکت
کننده در نظرس��نجی و حضار و از اعضای کمیته راهبری پروژه
( دکت��ر نادری ،دکتر منتظر ،دکتر حس��نزاده و دکتر ش��فیعا) و
همچنین از متولیان سازمان فناوری اطالعات خصوصا مهندس
حکیمج��وادی و مهندس انصاری و گ��روه نظارت پروژه در آن
سازمان و از اعضای کمیته اجرایی کنفرانس تشکر کرد.
پس از افتتاحیه ،دو نشس��ت تخصصی به صورت میزگرد در
دانشکده مهندسی برق ،برگزار شد .در این نشستها که با حضور
خبرگان��ی از چهار گروه مرجع برگزار ش��د ،نتایج تحلیلی فاز 2
پروژه مورد بحث قرار گرفت .در نشس��ت اول ،ابتدا خبرگان در
خصوص متدولوژی پروژه بحث نمودند و برخی پیش��نهادها در
این خصوص مطرح شد .سپس چهار بسته پیشنهادی مستخرج
از نظرات خبرگان در فاز  2که از نظرس��نجی دلفی الکترونیکی
حاصل ش��ده بود مورد بح��ث قرار گرفت و در پایان نشس��ت،
خب��رگان حاضر ،پرسش��نامههای تهیه ش��ده را تکمیل کردند.
در نشس��ت بعدی که بالفاصله پس از نشس��ت اول شروع شد،

راهبردها و اقدامات حمایتی در هر بس��ته سیاستی مورد بررسی
قرار گرفت و پرسش��نامههای مربوط ،توسط حضار تکمیل شد.
همچنین با توجه به آنکه قرار است پس از فاز سه ،امکان حضور
خبرگان دیگر نیز در پروژه فراهم ش��ود ،مقرر ش��د که هر کدام
از خبرگان ،نسبت به معرفی پنج نفر دیگر برای اضافه شدن به
مجموعه خبرگان اقدام نم��وده و در خصوص روند انجام پروژه
به آنها اطالعرسانی نمایند.
مجری��ان این پ��روژه ملی ،امی��د آن دارند که ب��ا انجام این
پروژه ،ضمن ارایه نتایج مطالعات انجام ش��ده ،با دریافت نظرات
خبرگان حوزه فناوری اطالعات بتوانند مناس��بترین مسیرها را
برای آین��ده نزدیک (تا پایان برنامه پنجم توس��عه) در افزایش
س��هم صنعت فناوری اطالعات در تولید ناخالص ملی (ش��امل
مهمترین تصمیمها ،مهمترین حوزههای هر جهت از تصمیمات
مذکور و مهمترین راهبردها و اقدامات حمایتی) را ترسیم کنند.
براس��اس این نتایج ،کارفرمای پروژه ،به عنوان متولی توس��عه
فناوری اطالعات در کش��ور قادر خواهد بود متناس��ب با شرایط
و منابعی که در اختیار دارد نس��بت ب��ه انتخاب و اجرای آنها در
برنامههای خود اقدام نماید.
اطالعات بیشتر در خصوص پروژه ،در وبگاه آن به نشانی:
 http://itgdp.iust.ac.irموجود است.

تازههای انتشارات دانشگاه
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نام کتاب :شبيهسازي مخزن
گردآورن�دگان :دكتر محمدتقي صادق��ي ،فرهاد صابونچي،
عليمحمد محمدي
چاپ اول1391 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت100000 :
موض�وع :نفت ،مهندس��ي مخ��ازن زير زمين��ي ،الگوهاي
رياضي
امروزه شبيهسازي عددي مخازن ،به طور گسترده مورد استفاده
قرار ميگيرد .اصوال دليل اس��تفاده از آنها به خاطر اين است كه
شبيهس��ازها قادر به حل مسايلي هستند كه با هيچ روش ديگري
قابل حل نميباش��د .شبيهس��ازي ،تنها راهي اس��ت كه ميتواند
تا ح��دودي جريان چند فازي را در يك مخ��زن غيرهمگني كه
داراي ي��ك برنامه زمانبن��دي براي توليد اس��ت ،توصيف كند.
اي��ن برنام��ه زمانبندي ش��ده ،تنها تابع خواص مخزن نيس��ت،
بلكه متاثر از نياز بازارهاي مصرفي ،اس��تراتژي س��رمايهگذاري و
اصول و مقررات دولتي نيز ميباش��د.اعتبار شبيهس��ازهاي مدرن
و دسترس��ي ب��ه كامپيوترهاي پيش��رفته ،دو دلي��ل اصلي براي
عملي بودن شبيهس��ازي مخزن با همه ابعاد آن اس��ت .با انجام

اين شبيهس��ازيها ،تصيمگيريهاي پيوس��ته و با برنامه ممكن
ميش��ود .شبيهس��ازي هنوز به طور گس��ترده در مخازن كوچك
اس��تفاده نميش��ود و حتي در مخازن بزرگتر ني��ز براي عمليات
روزانه و عادي مورد اس��تفاده قرار نميگيرد .اگر شبيهس��ازها به
تواناييهاي الزم برسند ،شبيهسازي به عنوان ابرازي مطمئن در
دس��ت مهندسان تبديل ميش��ود .هدف اوليه اين كتاب ،تشويق
مهندسان به اس��تفاده از شبيهسازي است؛ مهندساني كه تجربه
شبيهسازي را به جمعآوري اطالعات از آزمايشات بلند مدت محدود
كردهاند .هدف دوم اين كتاب ،تشريح شبيهسازي به صورت قابل
فهم و موثق اس��ت تا كس��اني كه مهندس مخزن نيستند ،بتواند
مطالب مفيد آن را درك كنند زيرا كه به طور عادي ،يك مهندس
مخزن مواردي را پيشنهاد ميكند ولي اختيار نهايي تصميمگيري
را ن��دارد و بايد ديگران را در علمي بودن پيش��نهادات خود قانع
كند .الزمه چنين كاري ،ايمان ديگران به ابزارهاي مورد استفاده
اوس��ت .اين كتاب حاوي يازده فصل ميباشد .دو فصل اول اين
كتاب ،مناس��ب مهندسان بي تجربه در امر شبيهسازي ،مديران و
كال كساني است كه از شبيهسازي استفاده نميكنند .فصل اول،
بيان خالصهاي از مهمترين انگيزههاي اس��تفاده از شبيهسازي و
همچنين طرحريزي فعاليتهاي مختلف در راستاي يك پروژه
شبيهسازي است .فصل دوم ،به توضيح كيفي مفاهيم شبيهسازي
ميپردازد .فصل س��وم و چهارم در رابطه با توصيف ،شبيهسازي
و مديريت مخازن اس��ت .در فصل سوم ،درباره فاز طراحي مدل
مخزن بحث ميش��ود و ميزان پيچيدگي م��ورد نياز در مطالعات
شبيهس��ازي مشخص ميگردد .در فصل چهارم ،در مورد انتخاب
اطالعات و دادهها و همچنين تعيين خواص سيال و سنگ براي
جايگذاري در مدل مخزن بحث ميشود .در فصل پنجم و ششم،
در رابطه ب��ا فاكتورهاي تصميمگيري كه دق��ت ،اعتبار و هزينه
شبيهس��ازي را تحت تاثي��ر قرار ميدهند و خواص��ي كه بايد در
انتخاب روشهاي حل ،مورد مالحظه قرار گيرند ،بحث ميگردد.
در فص��ل هفتم ،روشهاي جامع مديري��ت چاه كه در مدلهاي
تبلور در برخي از مخازن اس��تفاده ميشوند ،توضيح داده ميشود.
در فصل هش��تم ،در مورد برخي از روشهاي توصيف بهتر يك
مخ��زن بحث ميگردد كه اين كار ،با تنظيم خواص مدل مخزن
ب��راي تطبيق با تاريخچه واقعي آن ،ص��ورت ميگيرد .در فصل
نهم ،درباره پيشبيني كارايي آتي يك مخزن و ارزيابي اعتبار اين
پيشبينيها ،بحث ميشود .در فصل دهم ،روشهاي رايج براي
كاهش ورودي و خروجي شبيهس��ازي فهرس��ت شده كه نتيجه
اس��تفاده از اين روشها ،فهم و تحلي��ل راحتتر نتايج وگزارش
آس��انتر آنها به ديگران است .در فصل يازدهم ،در مورد وضعيت
شبيهس��ازها ،فرآيندهاي پيچيدهتر مثل فرآيند ازدياد برداش��ت،
بحث ميشود.
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نام کتاب :مباني انتشار امواج راديويي
مولف :دكتر محمد خلج اميرحسيني
چاپ اول1391 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 48000 :ریال
موضوع :امواج راديويي -انتشار
امواج راديويي ،امواجي با ماهيت الكترومغناطيس��ي هستند كه
مطابق با قوانيني خاص ،بين ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي،
در فضا حركت ميكنند .رفتار امواج راديويي به ش��دت به اجسام
و اش��ياي موجود در محيط انتشار ،وابس��ته است .از سوي ديگر،
زمين داراي س��طحي با عوارض بس��يار متن��وع و داراي ج ّوي با
تركيب غير يكنواخت اس��ت از اين رو شناخت نحوه انتشار امواج
در دو نقطه دلخواه روي كره زمين ،نياز به مطالعه داش��ته و حايز
اهميت بااليي است.

از اهداف مهم اين كتاب ،آشنايي با مباني انتشار امواج راديويي
پيرامون كره زمين و ج ّو اطراف آن اس��ت .خواننده اين كتاب كه
احتماال دانش��جو يا مهندس رش��ته برق است ،قادر خواهد شد تا
مس��ايل انتش��ار امواج در طبيعت را درك و تحليل نمايد و تا حد
زيادي بتواند بعضي شبكههاي س��اده راديويي را طراحي نمايد.
پيشني��از اين كتاب ،دانش و فهم مكف��ي در مورد ماهيت امواج
راديويي و نحوه تشعش��ع آنها توس��ط آنتنهاست كه معموال در
دو درس«ميدانه��ا و امواج» و «آنتن يك» در رش��ته مهندس��ي
برق -مخابرات ارايه ميشوند.
در اين كتاب ،ابتدا به عوارض سطحي كره زمين و ج ّو اطراف
آن و س��پس بعضي اصول اوليه انتش��ار ام��واج راديويي پرداخته
ميشود .در ادامه ،چگونگي انتشار امواج در سطح كره زمين و ج ّو
اط��راف آن مورد مطالعه قرار ميگيرد .در همين راس��تا ،مثالها،
مسايل و اشكال موجود دركتاب ،به گونهاي طراحي شدهاند تا به
واسطه آنها درك و تسلط بر موضوعات مربوط ،افزايش يابد.
اين كتاب داراي هفت فصل به شرح ذيل است:
در فصل اول ،س��طح كره زمين و تن��وع عوارض موجود روي
آن و س��پس ج ّو اطراف كره زمين و اليههاي مختلف آن معرفي
ميش��وند .همچنين ساختار و خواص اليههاي جوي تروپوسفر و
يونسفر بررسي ميشوند.
در فص��ل دوم ،انتش��ار ام��واج راديويي در فض��اي نامتناهي،
محيطه��اي عموم��ي و محيط داراي گاز يونيزه ش��ده بررس��ي
ميش��ود .همچنين تئوريهاي نور هندسي ،قانون اسنل و نواحي
فرنل در اين فصل مطالعه ميشوند.
در فص��ل س��وم ،رفتار ام��واج در برخورد با چن��د مانع مهم از
جمله سطح زمين ،اليههاي ناهمگن ،نيم صفحه فلزي و اجسام
محدود ،مطالعه ميش��ود و امواج سطحي و پديدههاي انعكاس،
پراش ،پراكندگي و محوشدگي امواج ،معرفي ميگردند.
در فصل چهارم ،انتش��ار امواج ناش��ي از آنتنهاي روي هادي،
كامل و روي زمين واقعي مس��طح يا كروي بررسي شده و امواج
زميني متشكل از س��ه جزء مستقيم ،انعكاسي و سطحي ،معرفي
ميش��وند .در فصل پنجم ،اثرات مهم تروپوس��فر بر امواج زميني
(شامل خمش مس��ير امواج ،تله امواج ،پراكندگي امواج ،تضعيف
امواج و محوشدگي) بررسي ميشوند .همچنين اثرات ذرات بارشي
داخل تروپوسفر مانند باران و برف ،بر امواج بررسي ميشوند.
در فصل شش��م ،چگونگي و ش��رايط انعكاس امواج از يونسفر
بررسي و سپس شرايط و مشكالت استفاده از انعكاس و پراكندگي
يونسفر براي انتشار امواج در باندهاي مختلف مطالعه ميشود.
در فصل هفتم ،به انتش��ار ام��واج در بعضي محيطهاي خاص
مانند كوهستان ،دريا ،چنگل ،تونل ،شهرها ،داخل ساختمانها و
فضا پرداخته ميشود.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

عل��م ديناميك خ��اك ،با تحقيق��ات مهندس��ان آلمان روي
پي ماش��ينآالت ،عمال در س��الهاي 1930پا به عرصه وجود
گذاشت .در آن سالها ،عمده تحقيقات ديناميك خاك به صورت
اراي��ه روابط تجربي بين رفتار پي و س��رعت امواج فش��اري در
خاك ب��ود .تحقيقات ف��وق ،در زمان خود بس��يار معتبر بوده و
نتايج به دس��ت آمده مهندسان آلماني در ساير كشورها از جمله
آمريكا وكش��ورهاي اروپ��اي غربي ،مورد توجه ب��وده و روابط
تقريبي -تجربي آنها تا حدود س��الهاي  1950مورد اس��تفاده
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نام کتاب :ديناميك خاك
مولفان :دكتر محمدحسن بازيار -مهندس زينب قناد
چاپ اول1391 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 140000 :ریال
موضوع :خاك – ديناميك ،زلزله ،مهندسي

قرار ميگرفت.
ب��ه طور كلي مباحث ديناميك خ��اك را ميتوان به دو گروه
كلي بنيادي و كاربردي تقس��يم نمود .در مباحث بنيادي ،پاسخ
سيس��تمهاي يك يا چند درجه آزادي (به صورت جرم متمركز)
و نحوه انتش��ار امواج يك يا چند بعدي (به صورت جرم پيوسته)
در محيطه��اي با خصوصيات كش��ايند و همچنين نحوه تعيين
خصوصيات ديناميكي خاك قرار دارد.
در بخش كاربردي خاك ميتوان به اثر زلزله بر شيبها ،ديوار
حايل ،پيهاي س��طحي و عميق ،اثر ش��معكوبي ،روانگرايي،
طراح��ي پ��ي ماش��ينآالت و ...اش��اره نمود .بخ��ش كاربردي
ديناميك خ��اك ،اخيرا تنوع و توس��عه زيادي يافته اس��ت ،لذا
بخش بنيادي و مباني ديناميك خاك نس��بت به گذش��ته كمتر
مورد توجه قرار گرفته اس��ت .به همين دليل تصميم گرفته شد
در كت��اب حاضر ،در ابت��دا به اصول بني��ادي و مباني ديناميك
خاك پرداخته ش��ود و در سه فصل انتهايي ،به بخش كاربردي
يعني پي ماشينآالت ،اثر زلزله بر ديوار حايل و پديده روانگرايي
پرداخته ش��ود .بنابراين كتاب حاضر چنان تنظيم شده است كه
بخشي از آن براي درس مهندسي زلزله كارشناسي و تمام كتاب
براي درس ديناميك خاك كارشناسيارشد مورد استفاده مسقيم
دانشجويان قرار گيرد.
فصول دوم و س��وم ،در واقع مباني ديناميك س��ازهها شامل
سيس��تمهاي يك درجه و چند درجه آزادي تحت بارهاي منظم
(هارمودينامي��ك) و باره��اي گذرا را مطرح و ب��ه بحث ميرايي
از نوع ويس��كوز و هيس��ترزيس ميپردازد كه ب��ه عنوان مباني
ديناميك خاك شناخته ميشود .سپس در فصول چهارم و پنجم
به سيس��تمهاي پيوسته و انتش��ار امواج يك بعدي و چند بعدي
ميپردازد كه به عنوان مباني ديناميك خاك ش��ناخته ميشود.
در فصل ششم ،نحوه اندازهگيري و تخمين پارامتر مدول برشي
به عنوان اصليترين پارامتر تحليل ديناميكي خاك مورد بحث
قرار ميگيرد.
در فص��ل هفت��م ،به منظور آش��نايي با پارامتره��اي زلزله و
مكانس��يم ايجاد زلزله ،نحوه انتش��ار آن و روابط كاهندگي آن،
توضيحاتي آورده شده است.
س��ه فصل آخر كتاب شامل طراحي پي ماشينآالت ،طراحي
ل��رزهاي دي��وار حايل و موض��وع روانگراي��ي ،از جمله فصول
كاربردي ديناميك خاك ميباش��د كه با اطمينان ميتوان گفت
ارايه اي��ن مطالب براي اولي��ن بار به صورت كتاب��ي ،ميتواند
نيازه��اي طراحي به روز مهندس��ان ط��راح ژئوتكنيك را تامين
نمايد.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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ن�ام کت�اب :الگوريتمه��اي تكامل��ي؛ مبان��ي ،كاربرده��ا،
پيادهسازي
گردآورندگان :دكتر هاديش��هريار شاهحسيني و دكتر سيد
محمدرضا موس��وي ميركاليي (اعضاي هيات علمي دانش��كده
مهندسي برق) و مهندس مرتضي مالجعفري
چاپ اول1391 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت100000 :
موضوع :الگوريتمهاي ژنتيك

اي��ن كتاب ب��ر موضوع روشه��اي فرامكاش��فهاي و به طور
خاص ،الگوريتمهاي ژنتيك متمركز اس��ت .مخاطبان آن افرادي
هس��تند كه به گونهاي با مس��ايل بهينهسازي سر وكار دارند و يا
دانشجوياني كه داراي دانش پايهاي در علوم رايانه و به خصوص

الگوريتمها هستند .اهميت اين كتاب در معرفي تاريخچه ،مباني،
مباحث نظري ساده تا پيشرفته ،كار بردها و در نهايت ،پيادهسازي
الگوريتمهاي ژنتيك اس��ت .روند كتاب به گونهاي طراحي شده
است تا خواننده با شروع از مطالب مقدماتي و سپس پيش رفتن
به سمت مباحث پيشرفته ،خودآموزي پيش روي خود داشته باشد
كه وي را از مطالعه منابع ديگر بينياز س��ازد .مطالب اين كتاب،
براي دانشجويان نيمس��الهاي آخر دوره كارشناسي و سالهاي
نخس��ت تحصيالت تكميلي مناسب است و براي درس پردازش
تكاملي ،اين كتاب ميتواند به طور كامل در يك نيمسال تحصيلي
مورد اس��تفاده ق��رار گيرد .عالوه بر آن ،به عن��وان كتاب مكمل
براي دروس ديگري همچون الگوريتمها ،روشهاي بهينهسازي
تركيب��ي ،هوش مصنوع��ي و ...نيز ميتواند ب��ه كار رود .كتاب
با پي��ش نيازهايي همچون نظريه پيچيدگي محاس��بات وكاربرد
روشهاي مكاشفهاي و فرامكاش��فهاي در هوش مصنوعي آغاز
ميشود و حاوي مسايل كاربردي فراواني است كه به طور عمده
از فصل چهارم آغاز ميشوند .در اين فصل ،مثالها به گونهاي
طراحي ش��دهاند تا خواننده ،درك روش��ني از الگوريتم ژنتيك و
كاربرد آن به دس��ت آورد .مجموعه بعدي مسايل ،در فصل ششم
ارايه شدهاند و شامل مسايل عمليتر و پيشرفتهتر ميباشد.
اين كتاب حاوي هفت فصل است .فصل اول ،نگاه مختصري به
نظريه پيچيدگي محاسباتي ،روشهاي جستجوي هوش مصنوعي
و بهينهسازي سنتي به همراه تاريخچهاي در مورد الگوريتمهاي
بهينهس��ازي طبيعي ارايه ميكند .فص��ل دوم ،مفهوم الگوريتم
ژنتي��ك و مراحل الزم براي يك الگوريتم ژنتيك گسس��ته را به
همراه يك مثال ساده بيان ميكند .فصل سوم دو هدف را دنبال
ميكند؛ يكي بيان الگوريتم ژنتيك پيوسته و ديگري نشان دادن
مزايا و معايب آن در مقايس��ه با الگوريتم ژنتيك گسس��ته .فصل
چهارم به ارايه مثالهاي كاربردي و پايهاي ميپردازد .اين فصل
نش��ان ميدهد كه چگونه ميتوان از الگوريتمهاي ژنتيك براي
حل مس��ايل س��اده بهره برد و آنها را براي مسايلي كه پيش رو
داريم مناسبس��ازي كنيم .فصل پنجم ،در مورد مباحث پيشرفته
در الگوريتمه��اي ژنتي��ك اس��ت .در اين فص��ل ،مطالبي ارايه
ميش��وند كه كارايي و قدرت اين الگوريتمها را به شدت افزايش
ميدهند .فصل ششم ،به ارايه مثالهاي پيشرفته وكاربرديتري
در زمينههاي مختلف از مهندس��ي گرفته تا مديريت ،موس��يقي
و هنر ميپردازد .فصل هفتم ،جدا از فصل دو تا ش��ش اس��ت و
ديگر به الگوريتم ژنتيك نميپردازد بلكه خواننده را با روشهاي
بهينهسازي طبيعي ديگر مثل تبريد تدريجي ،اجتماع مورچهها و
راهبردهاي تكاملي ،آش��نا و وي را به س��مت مطالعه روشهاي
هوش مصنوعي ديگر ،براي بهينهس��ازي سوق ميدهد .در ادامه
كتاب هم ،پنج پيوست ارايه شده است.

نام دانشجو :محمدهادی معینی
رش�ته تحصيل�ي :مهندس��ی عم��ران گرایش
مهندسی آب
استاد راهنما :دکتر امير اعتماد شهیدی
عنوان رساله :توسعه یک مدل عملیاتی پیوندی
برای پیشیابی مشخصات امواج محلی ناشی از باد
تاريخ دفاع91/4/3 :

نام دانشجو :محمد هنرپيشه
رشته تحصيلي :مهندسی مکانیک
استاد راهنما :دکتر محمد صدیقی
عنوان رس�اله :بررس��ی اثرات نورد بر تنشهای
پسماند در ورقهای چند اليه جوش انفجاری
تاريخ دفاع91/4/5 :
نام دانشجو :سیده سمیه میرمرادی
رشته تحصيلي :معماری و شهرسازی
استاد راهنما :دکتر فرهنگ مظفر
استادان مش�اور :دکتر ابراهیم صالحی و دکتر
محسن فیضی
عنوان رس�اله :ارتباط بهینه می��ان فضاهای درونی و
بیرونی مدارس دوره ابتدایی برای ارتقای ارتباطات کودک
تاريخ دفاع91/4/7 :

نام دانشجو :ايمان فرحبخش
رشته تحصيلي :مهندسی مواد و متالورژی
استاد راهنما :دکتر عليرضا ذاکری
عنوان رس�اله :بررس��ی روند تغييرات ترکيبی و
ريزساختاری در فرايند آلياژسازی مکانيکی سيستم
گلوله نيکل-پودر مس
تاريخ دفاع91/4/11 :
نام دانشجو :محمود اقتصادی فرد
رشته تحصيلي :مهندسی صنایع
استاد راهنما :دکتر سيدغالمرضا جاللی نایينی
استادان مشاور :دکتر تيموری و دکتر شهانقی
عنوان رس�اله :ارایه م��دل برنامهريزی يکپارچه
موجودی -توليد با استفاده از نظريه بازيها
تاريخ دفاع91/4/12 :
نام دانشجو :امين نيکانجام
رشته تحصيلي :مهندسی کامپیوتر
استاد راهنما :دکتر عادل ترکمانرحمانی
عن�وان رس�اله :بهب��ود کاراي��ی مدلس��ازی در
الگوريتمهای تخمين موضوع
تاريخ دفاع91/4/12 :
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نام دانشجو :امين حسنوند
رشته تحصيلي :مهندسیشيمی
استاد راهنما :دکتر سیدحسن هاشمآبادی
عنوان رس�اله :شبيهس��ازی  CFDانتقال جرم
بين فازی در جريانهای گاز-مايع
تاريخ دفاع91/4/4 :

نام دانشجو :محمدتقی همدانی
رشته تحصيلي :مهندسی مواد و متالورژی
استادان راهنما :دکتر واهاک مارقوسیان و دکتر
حسین سرپولکی
عنوان رس�اله :بررس��ی اثر ترکی��ب و عملیات
حرارت��ی بر مکانی��زم تبلور و خ��واص مکانیکی و
بیواکتیویته شیش��ه س��رامیکهای میس��ریتی در
سیستم CaO-K2O-CaF2-sio2
تاريخ دفاع91/4/11 :

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

معرفـيدفاعـيههـايدكـتري

نام دانشجو :کیا والفی
رشته تحصيلي :مهندسی مکانیک
استاد راهنما :دکتر امین میراحمدی
عنوان رس�اله :بهب��ود عملکرد راهان��دازی پيل
سوختی اکسيد جامد
تاريخ دفاع91/4/18 :
نام دانشجو :غالمرضا شبيری
رشته تحصيلي :مهندس��ی عمران  -مهندسی
آب
استاد راهنما :دکتر محمدهادی افشار
عنوان رس�اله :برآورد خط��ا و تظريف تطبيقی در
روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته همامکان در
حالت اويلری و الگرانژی برای حل مسایل سطح آزاد
تاريخ دفاع91/4/18 :
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نام دانشجو :حبيب ا ...اکبری
رشته تحصيلي :مهندسی مکانیک
استاد راهنما :دکتر امين ميراحمدی
عنوان رس�اله :تدوي��ن دانش فن��ی توليد پيل
سوختی کربنات مذاب
تاريخ دفاع91/4/18 :

شماره - 79تابستان 91

نام دانشجو :غالمرضا شهریاریمقدم
رش�ته تحصيلي :مهندس��ی صنای��ع -مدیریت
سیستم و بهرهوری
استاد راهنما :سیدمحمد سیدحسینی
عنوان رس�اله :توسعه متدولوژي يكپارچه پايدار
ارزيابي اقتصادي -فني كاربرد تلفيقي از انرژيهاي
تجديدپذير و انرژي نيروگاههاي سيكل تركيبي در
ساختمانهاي صنعتي ايران
تاريخ دفاع91/4/19 :
نام دانشجو :ایرج خیریزاد
رشته تحصيلي :مهندسی برق -کنترل
استاد راهنما :دکتر علياکبر جاللي
استاد مشاور :دکتر محمدصالح تواضعی
عنوان رس�اله :پایدارس��ازی مقاوم سیستمهای
مرتبه کسری
تاريخ دفاع91/4/20 :
نام دانشجو :روحا ...بخشنده چمازكتي
رشته تحصيلي :رياضي
استاد راهنما :دکتر مهدي نجفيخواه
عنوان رس�اله :روش مس��اله همارزي كارتان و
كاربردهاي آن
تاريخ دفاع91/4/21 :

نام دانشجو :محمدرضا طالیي
رشته تحصيلي :مهندسی مکانیک
اس�تاد راهنم�ا :مرحوم دکتر غالمعلی عاطفی و
دکتر منصور علیزاده
عن�وان رس�اله :ح��ل تحلیلی معادل��ه هدایت
حرارتی غیر فوریهای براي يك اس��توانه توخالي با
شرايط مرزي متقارن محوري
تاريخ دفاع91/4/24 :
نام دانشجو :محمد مهدیارفر
رشته تحصيلي :مهندسی شیمی
اس�تادان راهنما :دکتر ت��ورج محمدی و دکتر
علی مهاجری
عنوان رساله :ساخت و ارزيابي غشاهاي كربني
به منظور جداسازي گازها
تاريخ دفاع91/4/24 :
نام دانشجو :خسرو شکوری
رشته تحصيلي :فیزیک
استاد راهنما :دکتر مهدی اسمعيلزاده
عنوان رس�اله :تعیین اثرات نقص و برهم کنش
الکت��رون  -الکت��رون در نانوحلقهه��ای کوانتومی
منزوی و باز در حضور برهم کنشهای اس��پين -
مدار
تاريخ دفاع91/4/28 :
نام دانشجو :مطهره سعادتپور
رشته تحصيلي :مهندسی عمران -آب
استاد راهنما :دکتر عباس افشار
عن�وان رس�اله :تعیی��ن سیاس��تهای بهین��ه
بهرهبرداری از مخزن با در نظر گرفتن اهداف ک ّمی
و کیفی
تاريخ دفاع91/5/4 :
نام دانشجو :احمد آلاحمد
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر سيداديب ابريشميفر
استاد مشاور :دكتر مصطفي محمديان
عنوان رس�اله :طراحي و پيا دهسازي يک مبدل
قدرت با مديري��ت انرژي براي سيس��تمهاي پيل
سوختي
تاريخ دفاع91/6/21 :

در سومين جشنواره ارزيابي
وبگاههاي حکومتي؛

کسب رتبه دوم توسط
دانشگاه علم و صنعت ايران
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