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اقتصاد  دانشبنيان،

رمز تحقق اقتصاد مقاومتی

با تشديد تحريمهاي بينالمللي و فشارهاي اقتصادي همه جانبه غرب بر کشورمان ،ضرورت توجه به اقتصادي
پويا و فعال ،اهميت بيشتري پيدا كرده است تا جايي كه مقام معظم رهبري ،يكي از راههاي عبور از مقطع حساس
و سرنوشتساز كنوني را جدي گرفتن اقتصاد مقاومتي خواندند و فرمودند« :اقتصاد مقاومتي يك شعار نيست ،بلكه
يك واقعيتي است كه ميبايست محقق شود».
ظرفيتهای مناسب علمی و پژوهشی دانشگاه ،عاملی مهم برای تحقق سياست كالن اقتصاد مقاومتی است
و بی گمان ،دانشگاهها در اقتصاد دانشبنیان و مقاومتی ،نقش اساسی دارند و بی هیچ تردیدی باید گفت پرچم
اقتصاد مقاومتي بايد در دست دانشگاهيان باشد.
تا چند سال قبل ،در کشورمان تاکیدات و سیاستگذاریهای کلی ،حول محور «تولید علم» بود ،ولی در حال
حاضر شاهد آن هستیم که این شعار به «تبدیل علم تولید شده» ،تغییر یافته و این یعنی پیشرفت ایران و عبور از
مرحله تولید علم به مرحله تبدیل علم تولید شده به ثروت و کاربردی کردن آن در سطوح مختلف جامعه.
این حرکت ،حرکتی است که تمامی کشورهای پیشرفته دنیا ،برای رسیدن به جایگاه کنونی خود طی کردهاند
و نشانگر این است که ما در مسیر درستی در حال حرکت هستیم و نباید تنها بر روی تولید علم تکیه کنیم بلکه
باید با تبدیل آن به ثروت ملی ،چرخه حرکت را تکمیل نماييم .از الزامات دس��تیابی به این مهم ،ایجاد تحوالت
بنیادین در دانش��گاهها به عنوان مراکز تولید علم اس��ت .امروزه با توجه به س��یر تحوالت صورت گرفته در علوم
مختلف ،دانشگاههای آموزشمحور و سنتی ،جای خود را به دانشگاههای کارآفرین میدهند و کشورهایی که در
این تغییرات ،پیشقدم بوده و حرکت سریعتری داشته باشند به طور حتم موفقتر خواهند بود.
اگر به دنبال توفیق در اقتصاد مقاومتی هستیم ،باید اقتصاد دانشبنیان را مورد توجه قرار دهیم و برای شروع این
کار ،مسؤوالن کشور باید به دانشگاهها اعتماد کنند .چرا که با بکارگیری علم و فناوریهای جدید در حوزه تولیدات
است که میتوانیم در جهت توسعه صادرات غیر نفتی در بازارهای جهانی ،باال بردن ارزش افزوده محصوالت و
عرضه محصوالت کیفی در بازار ،پیشرفتهای خوبی را ایجاد کنیم و علم و دانشی که زیربنای فناوریهای نوین
است ،در مراکز علمی و دانشگاهی رقم زده میشود.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

• تفک�ر تأس�یس پژوهش�گاه
دانش�گاهی در چه زمانی و بر چه
اساسی شکل گرفت؟
در مهر ماه  ،1389مقام معظم رهبری
در دیدار با نخبگان جوان ،سخنان مهمی
در رابطه با علم ،فناوری و تجاریسازی
ایراد فرمودند .ایش��ان برای اولین بار در
این س��خنرانی ،بحث پژوهش��گاههای
دانش��گاهی را مطرح نمودند .ایشان در
خصوص اولویت علم و فناوری در کشور
فرمودند« :پيش��رفت علم��ى و به دنبال
آن ،پيش��رفت فناورى ،به كشور و ملت
اين فرصت و اين امكان را خواهد داد كه

اقت��دار مادى و معنوى پيدا كند .بنابراين
يكى از با اولويتترين كارها عبارت است
از مس��اله علم و فن��اورى» و همچنین
درباره چرخه علمی ،بیان داشتند« :آنچه
در كشور الزم است و ميتواند موقعیت و
جايگاه علمى كشور را به طور شايسته و
افتخارانگيز به ما نشان دهد ،وجود يك
چرخ ه علمى كامل است .در هم ه بخشها
يك چرخه بههم پيوسته مهمى از انواع
دانشهایى كه مورد نياز كش��ور اس��ت،
بايد وجود داشته باشد تا اينها همافزایى
كنند و به كمك هم بيايند»
مقام معظم رهبری در خصوص چرخه
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گفت و گو
با معاون
پژوهش
و فناوری
و رییس
پژوهشگاه
دانشگاه

دکتر جبلعاملی (رییس دانش�گاه) ،طی حکم م�ورخ  25بهمنماه ،1391
دکتر مرتضی منتظری (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک) را به
سمت معاون پژوهش و فناوری و رییس پژوهشگاه دانشگاه ،منصوب کرد.
در خصوص اهداف تاسیس و برنامههای پژوهشگاه علم و صنعت ایران با
دکتر منتظری گفت و گویی انجام دادیم که ضمن تش�کر از ایشان ،تقدیم
میشود.

3

مقاممعظم
رهبري :آنچه
در كشور الزم است
و ميتواند موقعیت و
جايگاهعلمىكشور
را به طور شايسته
و افتخارانگيز به ما
نشان دهد ،وجود
يكچرخ هعلمى
كاملاست
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ایجاد
پژوهشگاه
علم و صنعت ایران،
بارويكردتجمیع
تمامیپژوهشکدهها،
مراکزتحقیقاتی،
گروههایپژوهشی
و آزمایشگاههای
تحقیقاتیدرسال
1390موردتصویب
هيأتاُمنايدانشگاه
قرارگرفت

تجاریس��ازی نیز فرمودن��د« :عالوه بر
اينك��ه يك چرخه علمى باي��د به وجود
بيايد كه علوم ،همديگر را تكميل كنند،
به هم كمك كنند ،يك منظومه به وجود
بيايد ،چرخه و سلسله زنجيرهوار ديگرى
از توليد انديش��ه علمى و ايد ه علمى ،تا
تش��كيل يك مجموع ه ذهنى علمى ،تا
آم��دن به مي��دان فن��اورى و صنعت ،تا
آمدن به ب��ازار و تبديل به محصول هم
باي��د حتم ًا به وجود بياي��د» و این تفکر،
مبنا و اس��اس اولیه تش��کیل و تاسیس
پژوهشگاه علم و صنعت ایران بود.
اهداف کالن پژوهش�گاه و حوزه
پژوهش و فناوری چیست؟
ميتوان گفت ك��ه از اهداف اوليه حوزه
پژوهش دانش��گاه ،احراز رتبه مناس��ب
در رتبهبندي دانش��گاه در س��طح ملي و
بينالمللي اس��ت .اين مس��أله به همراه
موارد زير ،اهداف كالن حوزه پژوهش و
فناوري دانشگاه را تشكيل ميدهد:
نقشآفرینی موثر در اجرای پروژهها
و طرحهای کالن ملی
تمرکز ب��ر محورهای تحقیقاتی و
فناوری در راستای ماموریتهای محوله
به دانشگاه
نقشآفرین��ی موث��ر در توس��عه
فناوریهای کلیدی و پیشرفته
نقشآفرینی موثر در تجاریسازی
و تولید ثروت
نقشآفرین��ی موث��ر دانش��گاه
درکارآفرینی دانشبنیان
در خصوص مراحل تاسیس این
پژوهشگاه ،توضیح بفرمایید.
متعاق��ب فرمایش��ات مق��ام معظ��م
رهب��ری ،وزارت عل��وم ،تحقیق��ات و
فناوری آیین نامه اولیهای را تدوین و به
دانشگاهها ارسال نمود و در همان سال،
طرح پژوهش��گاه ،در ش��ورای دانشگاه
عل��م و صنعت ایران مط��رح و تصویب
گردید .در همین راس��تا در سال ،1390
ایجاد پژوهش��گاه عل��م و صنعت ایران،
با رويكرد تجمیع تمامی پژوهش��کدهها،
مراک��ز تحقیقاتی ،گروههای پژوهش��ی
و آزمایش��گاههای تحقیقات��ی ،در هیأت
امنای دانش��گاه مش��روط به اخذ مجوز،
مورد تصویب قرار گرفت.

س��پس با اقدام��ات پیگیرانه معاونت
پژوهشی دانشگاه ،در سال  1391مجوز
ایجاد پژوهشگاه توسط شورای گسترش
آموزش عالی ص��ادر گردید و در آذرماه
همان سال «پژوهش��گاه علم و صنعت
ایران» رس��م ًا آغاز به کار نمود که نهایتا
در بهمنم��اه  ،1391ب��ا حکم ریاس��ت
محت��رم دانش��گاه ،مدیری��ت یکپارچه
معاون��ت پژوهش و فناوری و ریاس��ت
پژوهشگاه علم وصنعت ايران در دستور
کار دانشگاه قرار گرفت.
اجـــزا و زیـــر مجــموعههای
پژوهشگاه کدامند؟
مطابق آخرین آییننامه پژوهشگاههای
دانش��گاهی  -مورخ  -1390/12/7هر
دانش��گاه میتواند تنها یک پژوهش��گاه
داش��ته باش��د ک��ه تمام��ی واحده��ای
پژوهشی و فناوری (شامل پژوهشکدهها،
مراک��ز تحقیقاتی ،گروههای پژوهش��ی
و مؤسس��ات پژوهش��ی) ذی��ل آن قرار
گرفت��ه و مدیری��ت میش��وند .بن��ا به
تصویب ش��ورای دانشگاه علم و صنعت
ای��ران ،قطبهای علمی ،ش��رکتهای
دانشبنی��ان دانش��گاهی ،مرکز رش��د،
پارک علم و فناوری و آزمایش��گاههای
تحقیقات��ی نیز در مجموعه پژوهش��گاه
قرار خواهند گرفت.
مکان پژوهش�گاه عل�م و صنعت
ایران کجاست؟
دفت��ر فعل��ی پژوهش��گاه ،در مح��ل
ساختمان قدیم دانش��کده کامپیوتر قرار
دارد .در ح��ال حاضر ،س��اختمان اصلی
پژوهش��گاه ،در ضلع جنوبی اس��تادیوم
ورزشی دانشگاه در حال احداث است.
در این ساختمان عالوه بر دفاتر اصلی
پژوهشگاه ،مراکز ستادی پژوهشکدهها،
مراکز تحقیقاتی ،گروههای پژوهش��ی و
آزمایش��گاههای تحقیقاتی زیر مجموعه
آن نیز ،مستقر خواهند شد.
و سخن آخر؟
انش��اءا ...پژوهش��گاه علم و صنعت
ایران بتواند س��اختار دانش��گاه را جهت
سازماندهی دورههای تحصیالت تکمیلی
و تحقیقات دانشگاهی در راستای توسعه
فناوریهای پیش��رفته و تجاریس��ازی
آنها ارتقا دهد.

آشنایی با یک استاد؛
دكتر مصطفي بهزادفر
دانشكدهمهندسي
معماري و شهرسازي
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دكتر مصطفي بهزادفر ،در س��ال 1335در شهر دماوند به دنيا آمد.
پس از طي دوره ابتدايي و متوسطه ،در رشته شهرسازي دانشگاه تهران
پذيرفته شد و در سال  ،1365موفق به دريافت مدرك كارشناسيارشد
گردید .سپس براي ادامه تحصيل به استراليا عزيمت کرد و در سال،1376
در رشته طراحي شهري از دانشگاه سيدني استراليا موفق به كسب درجه
دكتري گرديد .عالوه بر اين وی دوره آموزش��ي هماندیشی با رویکرد
معماری و شهرسازی اسالمی را گذرانده است.
دكتر بهزادفر از سال  1365تاكنون ،در دانشكده مهندسي معماري و
شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ایران ،به عنوان عضو هيات علمي به
امر آموزش و پژوهش مشغول است .زمینههای تخصصی و تحقیقاتی
ش
وي عبارتند از :مبانی نظری و مفاهیم طراحی شهری ،تکنیکها و رو 
های طراحی شهری ،شهر هوشمند ،طراحي خيابانهاي شهري و آموزش
طراحی شهری .وی عالوه بر تدريس در دانشكده معماري و شهرسازي
دانش��گاه علم و صنعت ایران ،در مقطع كارشناسي ،كارشناسيارشد و
دكتري دانش��گاههاي شهید بهشتی ،ش��يخ بهايي اصفهان ،مازندران،
دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی
تهران مشغول تدريس و تحقيق بوده است .دكتر بهزادفر ،پايهگذاری
و سردبيری نشريات علمي – پژوهشي معماري و شهرسازي بسیاری
از جمله «آرمان شهري»« ،طرح و نماد»« ،ساخت شهري» و «انجمن
علمي معماري و شهرسازي ايران» را به انجام رسانده است .وی عالوه
بر فعاليتهاي آموزش��ي ،به امر پژوهش و تحقيق اهتمام داشته که از
جمله میتوان به چاپ هش��ت مقاله در مج�لات  ،ISIپانزده مقاله در
مجالت  ،ISCشانزده مقاله در مجالت علمي و پژوهشي ،نوزده مقاله
در مجالت علمي -ترويجی و ارایه سيزده مقاله در پنج سال اخير براي
كنفرانسهاي داخلي و بينالمللي اشاره نمود .او تاكنون بيش از  70مقاله
و سخنراني در سمينارها ،كنفرانسها و همايشهاي داخلي و بينالمللي
ارایه نموده اس��ت و همچنين سه كتاب تحت عنوان «زيرساختهاي
ش��هري؛ کت��اب اول :آبرس��اني و فاضالب»« ،طرحه��ا و برنامههاي
شهرسازي» و «هویت شهر؛ نگاهي به هويت شهر تهران» را تالیف و
شش عنوان كتاب با نامهای« :آیین شهرسازی پایدار»« ،استانداردهای
برنامهریزی و طراحی ش��هری ،س��اختارها»« ،آفرینش مرکز شهری
س��رزنده ،اصول طراحی ش��هری و بازآفرینی»« ،استانداردهای برنام ه
ریزی و طراحی شهری ،مکانها و مکانسازی»« ،استانداردهای برنام ه
ریزی و طراحی ش��هری ،تهیه طرحها و انواع طرحها» و «محیطهای
پاسخده»را ترجمه کرده و عالوه بر آن ،در  12پروژه تحقیقاتی در زمينه
مطالعه شهري و معماري مشارکت داشته است.
دکتر بهزادفر ،از س��ال 1384تاكنون ،معاون پژوهش��ي دانش��كده

معماري و شهرسازي دانشگاه ،از سال  1390تاکنون ،سرپرست کمیته
تخصصی شهرسازی شورای برنامهریزی آموزش عالی؛ از سال 1390
تاکنون ،نماينده وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري وعضو كميته همارزي
شهرسازي و معماري در وزارت راه و شهرسازي؛ از سال  1390تاکنون،
عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهرسازی شوراي عالي انقالب
فرهنگي؛ از س��ال1388تا  ،1390عضو هیات ممیزه دانش��گاه علم و
صنعت ایران؛ ازسال  1388تاكنون عضو و دبير كميته منتخب دانشكده
معماري و شهرسازي و عضو كمسيون تخصصي دانشگاه علم و صنعت
ايران؛ از س��ال  1386تا کنون ،عضو شورای سیاستگذاری مسابقات
معماری و طراحی ش��هری در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری
تهران؛ از س��ال  1385تاکنون ،عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعاتی
و تحقیقاتی معماری و شهرس��ازی وزارت مسکن و شهرسازی و عضو
کمیته تخصصی معماری و شهرسازی شهرداری تهران است .به عالوه،
از س��ال 1380 ،ناظر بيش از 12پروژه پژوهش��ي براي دانشگاه علم و
صنعت ايران و وزارت راه و شهرسازي تهران بوده كه ميتوان از جمله
به آسيبشناس��ي پيوند پژوهش ،اجرا و آموزش در حوزه شهرس��ازي
و معماري ،پدافند غيرعامل ته��ران و ايران و تدوين ضوابط راهنماي
مسكن آپارتماني در ايران ،اشاره کرد.
دکتر بهزادفر در س��ال  ،1390یک اخت��راع با عنوان «فرآیند بهین ه
سازی شبکههای شهری با تعیین نقاط کلیدی و استراتژیک شهری»
را در اداره ثبت اختراعات به ثبت رس��انده است .وی تعدادي اثر هنری
به انجام رسانده که از آثار پنج سال اخیر وی میتوان به طراحی بناي
یادمان شهید باکری ،طراحي محور ورودي غربي تهران ،طراحي محور
ش��هركرد -فرخشهر ،طرح آمادهس��ازی و طراحی شهری اراضی 840
هکتاری شهر جدید پرند ،طراحی شهری بزرگراه امام علی (ع) ،طراحی
ش��هری محور سنگ سیاه در بافت تاریخی شیراز ،طرح جامع حفاظت
بافت تاریخی ش��هر یزد ،طراحی اراضی بهدشت چمستان(کسب رتبه
دوم) ،طرح جامع ش��هر جدید ملک کیان(کس��ب رتبه اول اولین شهر
جديد بخش خصوصی در ایران) ،طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده شهر
یزد و طراحي كناره (ساحل) شهر بوشهر اشاره کرد.
دكتر بهزادفر ،در پايهگذاري و عضويت در هيأت مديره انجمنهاي
علمي و تخصصي تالش نموده اس��ت كه از جمل��ه اينها ميتوان به
انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران ،انجمن طراحان شهري ايران
و قطب طراحي شهري ،اشاره نمود.
وي در س��ال  1391به رتبه استادی ارتقا یافت و در حال حاضر ،در
دانشكده مهندسي معماري و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران به
تدریس و پژوهش اشتغال دارد.

انتخاب دو دانشجوی دکتری دانشگاه
به عنوان دانشجويان نمونه کشوری
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

برای چندمین سال متوالی ،دانشجویان نخبه دانشگاه علم و صنعت ایران ،در جمع دانشجویان نمونه کشوری از
س�وی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری انتخاب و معرفی ش�دند .امس�ال نیز داود شیشهبری و سيدحسن صديقی،
دانشجويان مقطع دکتری مهندسی صنايع و مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ايران ،به عنوان دانشجوی نمونه
کشوری سال  1391شناخته شده و با حضور رييس جمهور و وزير علوم مورد تقدير قرار گرفتند .با این دو دانشجوی
موفق دانشگاه ،مصاحبهای انجام دادیم که ضمن عرض تبریک به این عزیزان ،تقدیم میشود.
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• لطف�ا خودت�ان را معرف�ی
کنی�د و بفرمایی�د مقاطع تحصیل
دانشگاهی خود چگونه گذراندید؟
بنده سیدحس��ن صدیقی هستم متولد
س��ال  .1362دیپلم ریاضی فیزیک را در
رشته ریاضی در دبیرستان نمونه اندیشه
گذراندم .سال  1380در مقطع کارشناسی
رشته مهندسی برق -مخابرات دانشگاه
عل��م و صنعت ای��ران پذیرفته ش��دم و
در س��ال  1385به راهنمایی دکتر خلج
امیرحس��ینی از پایاننام��ه خ��ود تحت
عن��وان «طراح��ی آنتن آرایه انعکاس��ی
مقابل دو قطبی» دفاع کردم .همان سال

در مقطع کارشناسیارشد مهندسی برق،
گرای��ش مخابرات میدان این دانش��گاه
پذیرفته ش��دم ک��ه به راهنمای��ی دکتر
محمد س��لیمانی در س��ال  87از رساله
خود با عن��وان «طراحی ،بهینهس��ازی،
شبیهس��ازی و س��اخت آنتن یاگی چاپی
با روش  »IWOدفاع كردم .س��پس در
همان س��ال ،در مقطع دکتری مخابرات
میدان ادام��ه تحصیل دادم که این دوره
را انش��اءا ...در اواخر فروردینماه  92با
دفاع ازپایاننامهام به پایان میبرم .یک
دوره فرص��ت مطالعاتی را در دانش��گاه
 UCIآمری��کا گذراندهام .عنوان رس��اله

دکت��ریام که به راهنمای��ی آقای دکتر
خلج انجام ش��ده هم «بکارگیری روش
انتقال مختصات در طراحی پوششهای
پنهانساز تیغه انحراف موج و آنتن بهره
باال» میباشد.
• در مورد س�وابق پژوهش�ی و
فعالیته�ای علمی خ�ود توضیح
بفرمایید.
فعالیتهای پژوهشی من شامل ارایه
 6مقاله  ،ISIیک مقاله علمی-پژوهشی
و بی��ش از  10مقال��ه کنفرانس داخلی و
خارجی است .همچنین در انجام  3پروژه
صنعتی همکاری داش��تهام .همین طور
 3کت��اب به اس��امی «تحلیل ،طراحی و
ارزیابی ماموری��ت فضاپیما»« ،طراحی،
اندازهگیری ،س��اخت و تس��ت محموله
و زیرسیس��تمهای فضاپیما» و «پرتاب،
پیش��رانه ،مدله��ای هزینه ،مهندس��ی
سیس��تم و مدیری��ت فضاپیم��ا» را ب��ه
صورت مش��ترک تالیف نمودهام که هر
سه چاپ شده اند.
• سوابق تدریس هم دارید؟
بله .در همین دانش��گاه دروس��ی مثل
آزمایشگاه مایکرویو را تدریس کردهام.
• در آییننام�ه وزارت عل�وم،
داش�تن فعالیته�ای فرهنگ�ی
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نی�ز از ش�اخصهای اتنخ�اب
دانش�جوی نمونه کشوری است.
در این زمین�ه تاکنون چه فعالیت
هایی داشتهاید؟
گم��ان میکنم بخ��ش فرهنگی20 ،
درص��د امتی��ازات را ش��امل میش��ود و
مابقی ،امتیازات آموزش��ی و پژوهش��ی
اس��ت ولی در این زمین��ه بنده از ابتدای
ورود به دانش��گاه ،با هیات دانش��جویی
محبانالحس��ین علیه الس�لام همکاری
داش��تم و در ی��ک دوره ه��م دبی��ر آن
بودم .در دورههای ارش��د و دکتری نیز با
مجموعههای مختلف فرهنگی دانشگاه
(مثل اردوهای جهادی) ،همکاری داشتم.
یک س��من (سازمان مردمنهاد) فرهنگی
با برخی از دانش��جویان دانشگاه داشتیم
که رویک��رد آن ،حرکتهای جهادی در
مناطق محروم اس��ت و تلفیق��ی از کار
علمی و فرهنگی در این مناطق را شامل
میشد.
• قص�د ادامه تحصیل در مقطع
باالت�ر و دوره پس�ا دکت�ری را
دارید؟
اگر امکان آن فراهم باش��د ،بله .بنده
فعال از معافیت تحصیل��ی برای خدمت
س��ربازی اس��تفاده میکن��م و ب��ه نظر
میرس��د دوره پس��ا دکتری را به عنوان
بخشی از سیستم آموزشی قبول ندارند و
در نتیجه این ادامه تحصیل ،با وقفه طی
دوره سربازی مواجه خواهد شد .از سوی
دیگر ،معموال در دورههای پس��ا دکتری،
مباح��ث علمی که در م��رز تکنولوژی و
دانش ق��رار دارند مورد توجه اس��ت که
شاید فعال آن مباحث در کشور ما کاربرد
نداشته باشد.
• پ�س از دانشآموختگ�ی در
مقط�ع دکت�ری در نظ�ر دارید در
چه شغلی مش�غول کار و فعالیت
شوید؟
تدری��س در دانش��گاه و در کن��ار آن
ارتباط ب��ا صنعت .چون هم جدا ش��دن
از فضای دانش��گاه -که محیطی پویا و
علمی و رو به رشد است -مطلوب نیست
و هم دوری از صنعت که مبین نیازهای
روز جامعه میباش��د .ای��دهآل ،تلفیق هر
دو است و انشاءا ...که بتوانم به ایدهآل
برسم.
• اگ�ر زمانی مدرس دانش�گاه
ش�وید ،چ�ه تغییرات�ی در نظ�ام

آموزش عالی کشور و یا دانشگاه
ایجاد میکنید؟
به نظر میرسد ،نظام آموزش عالی ما
یک س��ری عیوب کلی دارد که در نقش
مدرس دانشگاه نمیتوان آن را تغيير داد
و نیازمند حرکت مدیریتی اس��ت ولی به
عنوان یک استاد و مدرس ،میتوان آن را
تا حدودی تغییر داد .مثال اینکه میتوان
متون درسی به روزتری انتخاب کرد که
یکی از مشکالت رایج در دانشگاهها می
باش��د و یا کمک به دانش��جویان ،برای
انتخ��اب و انجام پروژههایی که بیش��تر،
نیاز صنعت است و نه انتخاب پروژههایی
که تحقیقات مقالهمحور محس��وب می
ش��وند .االن ب��ه این ش��کل اس��ت که
چون پ��روژه صنعتی ،نیاز به خطرپذیری
بیش��تری دارد ،اس��تادان تمایل کمتری
برای هدایت این پروژهها نشان میدهند
در حال��ی ک��ه اگر به س��مت پروژههای
صنعتی س��وق داده شویم ،بخش زیادی
از مش��کالت فنی کشور حل خواهد شد.
ارتباط تربیتی اس��تاد با دانشجو در کنار
ارتباط آموزشی نیز میتواند تاثیر بسزایی
داشته باشد.
• به عنون دانشجویی که بیش
از  10س�ال در دانش�گاه عل�م و
صنعت ایران ،مشغول تحصیل در
س�ه مقطع بودهاید ،مزیت بزرگ
این دانشگاه را در چه میدانید؟
تعبیری که مقام معظم رهبری ،سالها
قبل از این دانش��گاه داشتند را میگویم
که فرمودند دانشگاه علم و صنعت ایران،
فیضیه دانشگاههاس��ت .ب��ه نظرم گرچه
االن تا حدی از فض��ای آن روز ،فاصله
گرفتهای��م ولی این موض��وع که در این
دانش��گاه در کنار تعلیم ،به تربیت هم تا
حدودی توجه میشود ،از نکات بارز این
دانشگاه نسبت به س��ایر دانشگاههاست
یعنی در اینجا ص��رف تعلیم متخصص،
م ّد نظر نیس��ت .خصوصا در س��الهای
اخیر ،تالش بیشتری میشود که در کنار
تعلیم ،تربیت هم باشد یعنی علم مفید و
نافع .مزیت دیگر دانشگاه علم و صنعت
ایران ،هم��کاری و ارتباط بیش��تر آن با
صنعت کش��ور اس��ت که امتی��از بزرگی
برای این دانش��گاه فنی و مهندس��ی به
شمار میرود.
• اگ�ر بخواهی�د از کس�ی در
دانشگاه تشکر کنید ،از چه کسی

نام میبرید؟
همه اساتید دانش��کده مهندسی برق
و به ویژه ،اس��تاد راهنمای��م آقای دکتر
خلج امیرحسینی و همینطور آقای دکتر
سلیمانی و آقای دکتر بلندی.
• و سخن آخر؟
اکن��ون حرک��ت علم��ی خوب��ی در
کش��ور ش��روع ش��ده که دامنه آن روز
ب��ه روز بزرگتر میش��ود و حرکت قابل
توجهی هم هس��ت .این حرکت علمی،
خروجیهایی هم داش��ته و دارد که مثال
در دانشگاه ما ،در طرحهای مثل ماهواره
نوید ،بروز پیدا کرده اس��ت .هدف نهایی
ما این است که همانگونه که رهبر عزیز
و فرزانهم��ان هم گفتند ،خیل��ی زود به
مرجعیت علمی جهان دست یابیم و این
اصال دور از انتظار نیست .االن به هدف
اف��ق  1404که کس��ب مرجعیت علمی
منطق��ه ب��ود ،مطابق آم��ار و گزارشها
دس��ت یافتهایم و من امی��دوارم با توجه
ب��ه قابلیتهای موج��ود و با همت همه
اساتید و دانشجویان -به عنوان افسران
و فرماندهان جنگ نرم در دانشگاهها -و
با نظ��ر لطف خداوند متع��ال ،بتوانیم به
زودی به نقطه مطلوب برسیم.
• از ش�ما براي ش�ركت در اين
مصاحبه ،سپاس�گزاريم و برايتان
توفيق روزافزون آرزو داريم.
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• لطف�ا خودت�ان را معرف�ی کنید و
بفرمایید مقاطع تحصیل دانش�گاهی
خود چگونه گذراندید؟
داوود شیش��هبری هستم .متولد سال 1361
در یزد .مقطع متوس��طه را در دبیرس��تان نمونه
مردمی م��ارکار یزد با مع��دل  17/48گذراندم.
سال  1379در رش��ته مهندسی صنایع -تولید
صنعتی دانشگاه یزد پذیرفته شدم و این دوره را
با معدل  16/99به اتمام رس��اندم .سال ،1384
مقطع کارشناسیارشد مهندسی صنایع -صنایع
را در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز کردم و این
دوره را با معدل  17/68به پایان بردم و س��پس
در مقطع دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران در
رشته مهندسی صنایع -صنایع پذیرفته شدم که
ی
به امید خدا این دوره را خرداد  1392به پایان م 
برم .به مدت  7ماه در فرصت مطالعاتی دانشگاه
لیه��ای در ایالت پنس��یلوانیای امریکا حضور
داشتم و دوره آموزشی دکتری را تاکنون با معدل
 18/60گذراندهام .عنوان پایاننامه کارشناسیام
«پیادهسازی سیستم تضمین کیفیت در مجتمع
صنعتی غدیر یزد» و کارشناسیارشدم «مطالعه
و بررس��ی شاخص قابلیت فرایند  CPدر حالت
چند متغیره با در نظر گرفتن خطای ابزار انداز ه
گی��ری» ب��ود و عنوان رس��اله دکت��ری که به
راهنمای��ی دکتر محمدس��عید جبلعاملی دفاع
خواهم کرد« ،ارایه مدل ریاضی مساله جایابی و
تخصیص تسهیالت در مدلهای شبکهای با در
نظر گرفتن بحث قابلیت اطمینان» است.
• در م�ورد س�وابق پژوهش�ی و
فعالیته�ای علم�ی خ�ود توضی�ح
بفرمایید.
فعالیتهای پژوهش��ی بنده شامل  8مقاله
پذیرفت��ه ش��ده در مج�لات  ISIو علم��ی-
پژوهشی و  18مقاله کنفرانس داخلی و خارجی
اس��ت .همچنین مجری  3پروژه تحقیقاتی-
پژوهشی بودهام .همین طور یک عنوان کتاب
تحت عنوان «آش��نایی با مفاهیم و روشهای
مدیریت کیفیت» را به طور مش��ترک تالیف و

تدوین نمودهام که توسط انتشارات دانشگاه یزد
در سال  90به چاپ رسید.
• سوابق تدریس هم دارید؟
بله .در دانشگاههای تهران و علم و صنعت
ایران و نیز موسس��ههای غیر انتفاعی و جهاد
دانش��گاهی یزد ،تدریس دروسی مثل کنترل
کیفیت آماری ،تحقیق در عملیات ( ،)IIاقتصاد
مهندسی و تئوری احتماالت و کاربرد آن را بر
عهده داشتهام.
• در ط�ول تحصی�ل ،افتخ�ارات
تحصیلی دیگری هم داشتید؟
در دوره کارشناس��ی ،دانشآموخت��ه ممتاز
و نمون��ه در بین ورودیهای س��ال  79و 80
شناخته ش��دم و در هفت نیمس��ال تحصیلی
کارشناسی ،دانشجوی ممتاز بودم .همچنین در
بین دانشآموختگان کارشناسیارش��د ورودی
 83و  ،84نمره اول پایاننامه را داش��تم .سال
 91هم که دانشجوی نمونه کشوری در مقطع
دکتری شناخته شدم.
• قصد ادامه تحصیل در مقطع باالتر
و دوره پسا دکتری را دارید؟
از آنج��ا که فع�لا در داخل کش��ور ،دوره
پس��ا دکتری در رشته مهندسی صنایع موجود
نیست ،قصد دارم این دوره را در خارج از کشور
ادامه دهم.
• پ�س از دانشآموختگی در مقطع
دکت�ری ،در نظر دارید در چه ش�غلی
مشغول کار و فعالیت شوید؟
به امید خدا ،تدریس در دانش��گاه به عنوان
عضو هیات علمی.
• اگر زمانی مدرس دانشگاه شوید،
چ�ه تغییراتی در نظ�ام آموزش عالی
کشور و یا دانشگاه ایجاد میکنید؟
در ح��د توان ،بر ارتباط بیش��تر دانش��گاه و
صنعت تاکید میکنم چون در رشته تخصصی
ما ،بس��یاری از مباحث به صورت تئوری باقی
مان��ده که اگر مصداق عمل��ی پیدا کند ،بهبود
قاب��ل توجه��ی در صنعت کش��ورمان از نظر

کاهش هزینهه��ا ،افزایش تولید و نیز افزایش
بهرهوری را موجب میشود.
• به عنون دانشجوی مقطع دکتری
دانشگاه علم و صنعت ایران ،بفرمایید
مزیت ب�زرگ این دانش�گاه را در چه
چیز میدانید؟
این دانش��گاه ،تالش زیادی دارد که ارتباط
بین دانشگاه و صنعت را ارتقا دهد ،از این منظر
که مطالبی که به صورت تئوری ارایه میشوند،
قابلیت اجرا در صنعت ایران را داش��ته باشند و
این ویژگی بارز دانش��گاه علم و صنعت ایران
است که در دانشگاههای دیگر ،بسیار کمرنگ
است.
• اگر بخواهید برای موفقیتهایتان
از کس�ی تشکر کنید ،از چه کسی نام
میبرید؟
اول از خان��وادهام ب��ه خاط��ر حمایتها و
دلس��وزیهای پر مهر و محبتش��ان که هیچ
وق��ت نمیتوانم جب��ران کنم و دوم از اس��تاد
راهنمایم ،به خاط��ر دلگرمیها و حمایتهای
بیدریغ��ی که از ابت��دای دوره دکتری تاکنون
داشتهاند ،بسیار سپاسگزارم.
• و سخن آخر؟
ه��ر موفقیتی به منزله پله صعود و راهی به
سوی جلب موفقیت دیگر است .برای دستیابی
به آن نیز دو فاکتور از اهمیت ویژهای برخوردار
اس��ت :اول داشتن هدفی روش��ن و معین در
زندگی و دوم اس��تفاده درست و به جا از زمان
برای رس��یدن به آن؛ زی��را در زندگی هر فرد،
زمان ،گنجین��ه گرانبهایی اس��ت که اگر به
صورت بهینه اس��تفاده شود میتواند فرد را در
کمترین زمان ممکن ،به باالترین سطوح تعالی
و آرمانی برساند.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

همایش دوم اقتصاد مقاومتی با محوریت انرژی 26 ،بهمن
ماه سال  1391در سالن شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت
ایران برگزار شد.
ای��ن همایش یک روزه ،به همت دبیرخان��ه دائمی اقتصاد
مقاومتی در دانش��کده مهندس��ی پیش��رفت دانش��گاه علم و
صنعت ایران ،بسیج وزارت نفت و تعدادی دیگر از دانشگاهها
و سازمانهای کشوری برگزار گردید.
اقتصاد مقاومتی و سیاس��تگذاری انرژی؛ اقتصاد مقاومتی
و فرصت تحریمهای نفتی غرب؛ اقتصاد مقاومتی و تعامالت
منطقهای در حوزه انرژی؛ اقتصاد مقاومتی و مدیریت درآمدهای
نفت��ی؛ اقتصاد مقاومتی و ارتقای ت��وان تولید داخلی در حوزه
انرژی و اقتصاد مقاومتی و بازارهای بینالمللی انرژی ،ش��ش
محور اصلی دومین همایش اقتصاد مقاومتی بودند.
ای��ن همایش ،عالوه بر ارایه تعدادی از مقاالت رس��یده به
دبیرخانه همایش ،چند س��خنرانی و میزگرد علمی را نیز در بر
میگرفت.
دکتر جبلعاملی (ریيس دانشگاه) ،در افتتاحيه اين همايش
با تاکید بر اینکه نباید اقتصاد مقاومتی در مقاطع کوتاهمدت و
میانمدت دیده شود ،بلکه اقتصاد مقاومتی باید با راهبردهایی
مشخص و بلندمدت نگریسته شود؛ اظهار داشت :اگر بخواهيم
به تبيين اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و انرژی بپردازيم بايد

در اي��ن بخش ،پيش از هر اقدامی ،ب��ه تغيير نگاه مديران و
تصميمگيران فکر کنيم.
دکت��ر جبلعاملی گفت :تصميمهای بخش انرژی در حوزه
کالن ،مرتبط با سياس��تهای اقتصادی است ،چرا که بخش
انرژی در حوزهه��ای کالن مديريتی با ابعاد گوناگون مرتبط
است.
وی با اش��اره به اينکه مديريت کالن و استراتژيک انرژی
فراهم شده است ،تاکيد کرد :مزيتهای مهم و رقابتی خوبی
در اين بخش وجود دارد.
ریيس دانشگاه با تاکيد بر اينکه اقتصاد مقاومتی با نگاه در
بخش انرژی به مثابه اقتصاد دانشبنيان است ،افزود :مدیریت
بخش انرژی ،بايد با استفاده از منابع انسانی غنی در کشور و
پايگاههای مهم دانش��گاهی ،انجام شود و يادآور شد :اقتصاد
مقاومتي راهبردي اس��ت كه با اتكا ب��ه آن ميتوانيم از عدم
نش��اط در حوزه اقتصاد ،جلوگيري كنيم .وي تحقق آرمانها و
اه��داف اقتصاد مقاومتي در بخش انرژي را در گروی همدلي
مس��ئوالن و مديران و نيز اتخاذ تصميمهاي درست در حوزه
انرژي دانست.
دکتر جبلعاملی در پاي��ان صحبتهای خود گفت :تجربه
نشان داده که اعتماد به بخشهای دانشگاهی ،پيشرفتهای
مهمی را حاصل کرده اس��ت ،بنابراين بيش از گذشته نيازمند
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حضور دانش��گاهيان در فرآيند مديري��ت بخشهای مختلف
اقتصادی و بخصوص انرژی هستيم.
در ای��ن همایش ،دکت��ر علیرضا معینی (رییس دانش��کده
مهندس��ی صنایع و مس��ئول دبیرخانه اقتص��اد مقاومتی) ،نیز
اظهار داش��ت :به فضل الهی ملت مس��لمان ایران در خالل
بیش از س��ه دهه از ش��روع انقالب اسالمی ،بر تمامی توطئه
های س��نگین اس��تکبار جهانی و دنیای کفر ،غلبه نموده و با
س��ربلندی به راه شکوهمند خود ادامه داده است .غارتگران و
خونخ��واران که از جنگ تحمیلی و فتنه انگیزیهای مختلف
نتوانس��تند کاری بکنند ،اینک در آخری��ن خاکریز خود ،یعنی
جبهه افتصادی ،مش��غول نبرد با آرمانهای امام راحل و ملت
بزرگ ایران هس��تند و در این نبرد نیز ،انشاءا ...همانطور که
وعده خداست ،پیروزی با مومنان و شکست ،نصیب دشمنان
مردم خواهد ش��د .وی تاکی��د کرد :وظیفه م��ا در این برهه،
همانطور که رهب��ر معظم انقالب اس�لامی فرمودند ،نیاز به
بکارگیری یک اقتصاد مقاومتی واقعی است.
دکتر معینی در تعریف اقتصاد مقاومتی گفت :اقتصاد مقاومتی،
اقتصادی اس��ت دانشبنیان و منطبق بر پایههای مس��تحکم
دین مبین اسالم ،خودکفا ،مستقل از اقتصاد و ابزارهای مالی
دش��منان بش��ریت و به دور از س��تمگری و ظلمپذیری .این
اقتصاد ،بر مبنای آموزههای ارزشی و اقتصادی اسالم بوده و
در آن به کار و تولید ،توجه ویژه ش��ده است .تولید حداکثری
و دوری از اس��راف و تبذیر ،خودکفای��ی در همه محصوالت
م��ورد نیاز جامعه ،رعایت انصاف و عدالت در تمامی مراودات
تج��اری و فعالیتهای تولی��دی و تولید محصوالت مفید و با
کیفیت ،از دیگر شاخصههای این اقتصاد است .وی همچنین
کاهش وابستگی به نفت ،ایجاد نظام مالی و بانکی عادالنه و
حذف ربا ،کوتاه کردن دس��ت واسطههای زالوصفت ،مبارزه با
س��وداگری و انحصارهای غیر مفید و از بین بردن زمینههای
فس��اد اقتصادی ،حفظ ارزش پول ملی ،حذف تورم و مردمی
کردن اقتصاد را از دیگر خصوصیات اقتصاد مقاومتی دانست.
دکتر ميرکاظمی (ریيس کميس��يون انرژی مجلس شورای
اس�لامی) ک��ه به عنوان س��خنران ويژه همايش س��خنرانی
میکرد ،نیز در س��خنان خود گفت:از شهریور سال  ۱۳۸۹که
مق��ام معظم رهبری ،بحث اقتص��اد مقاومتی را مطرح کردند
تاکنون ،تعابیر مختلفی از آن ش��ده است .برخی آن را اقتصاد

تدافعی میدانستند و برخی اقتصاد ریاضتی ،اما همان طور که
ایشان بعدا فرمودند؛ اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که حتی
در شرایط بحران هم بتواند رشد و حرکت خود را ادامه دهد و
در عین حال ،مقاومت الزم در برابر شوکهای وارده را داشته
باشد که الزمه اين امر ،انعطاف اقتصادی است.
رییس کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت که
تحریم ها و تهدیدها ،فرصت خوبی برای کاهش وابس��تگی
بودجه به صنعت نفت کشور است .وی افزود :اقتصاد مقاومتی
در زمان بحران ،معنا پیدا میکند.
دکتر میرکاظمی خاطر نشان کرد:جمهوری اسالمی ایران
از نعمته��ای خدادادی بس��یاری بهرهمند اس��ت .ما جوانان
تحصیل کرده بس��یار داری��م و جمعیتمان جوان اس��ت و در
حوزههای علمی و فناوری دستاوردهای خوبی داشتهایم.
وزیر سابق نفت گفت :با وجود همه این مزیتها ،نباید به
یک بخش خاص وابس��ته باشیم و در اقتصاد مقاومتی ،باید از
همه ظرفیتها و منابع ،با حداکثر ارزش افزوده استفاده کرد.
ریی��س کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی ،در
خص��وص راهکارهای مقابله با فش��ارها و اقتضاهای اقتصاد
مقاومت��ی گفت :یکی از راهکارها ب��رای دنبال کردن اقتصاد
مقاومتی ،حضور مردم اس��ت و توضیح داد :دش��من به دنبال
این اس��ت که به رش��د اقتصادی کشور لطمه وارد کند که در
نتیج��ه آن بیکاری و تورم افزای��ش و در مقابل ،رفاه و درآمد
کاهش مییابد تا بس��تر الزم برای اس��تعمار فراهم شود .این
درحالی است که باید شرایطی را فراهم کنیم که مردم بتوانند
به راحتی کسب و کار کنند.
دکتر میرکاظمی ،مصرف نفت و گاز در کشور را معادل پنج
میلیون بش��که در روز اعالم کرد و گفت :معادل س��ه میلیون
بشکه گاز نیز روزانه در بخشهای خانگی ،تجاری و صنایع به
مصرف میرسد که این برای یک جمعیت  70میلیونی بسیار
زیاد است و به معنی هدر دادن انرژی است.
وزير س��ابق نفت ،ب��ا بيان اينکه قبل از انقالب اس�لامی،
ايران را به نفت و گاز میش��ناختند گفت :امروز ايران اسالمی
با پيشرفت در ساير رش��تهها و نعمتهای ديگر مانند نيروی
انسانی شناخته شده است و با وجود جمعيت جوان و تحصيل
کرده ،پلههای رو به شتاب دانش و فناوری نيز وجود دارد که
بايد بر آنها تکيه کرد.

دکتر ميرکاظمی
(ریيس کميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی)

دکتر علیرضا معینی
(رییس دانشکده مهندسی صنایع و مسئول دبیرخانه اقتصاد مقاومتی)

مصطفیکشکولی
(مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی)

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

عنوان مسیر ترانزیت و سواپ انرژی شناخته شویم ،هم برای
امنیت کشور مفید است و هم در افزایش درآمدهای کشور تأثیر
بسزایی خواهد داشت .وی مهمترین وجوه اقتصاد مقاومتی در
ح��وزه انرژی را حمایت از س��اخت داخ��ل و ارزشآفرینی در
این بخش ،مدیریت مصرف و افزایش س��هم ایران از تجارت
جهانی انرژی دانست.
مدیر عامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآوردههای نفتی اضافه
ک��رد :از جمله راهکاره��ای اجرایی ش��دن مدیریت مصرف،
میتوان به تدوین س��ند گازرس��انی به روس��تاها و بازنگری
در آن ،جایگزین��ی انرژی خورش��یدی ،قیمتگ��ذاری جدید
حامله��ای ان��رژی ،بازنگ��ری در سیس��تمهای گرمایش��ی
بخصوص در س��اختمانها و جایگزینی ب��رق به عنوان منبع
انرژی در روستاها اشاره کرد.
دکتر محمدحس��ن قدی��ری ابیانه نیز به عنوان کارش��ناس
علوم استراتژیک در دومین همایش اقتصاد مقاومتی در حوزه
ان��رژی با تاکید بر اینکه در کش��ور «توهم نفتی» وجود دارد،
گف��ت :مردم ب��ه اندازهای که پول می پردازند برای س��وخت
ارزش قایل میش��وند .وی با بیان اینکه در س��ایر کش��ورها،
قیمت س��وخت ،ربط��ی به ق��درت خرید مردم ن��دارد گفت:
همانطور که ب��رای قیمت طال ،قدرت خرید مردم محاس��به
نمیش��ود؛ برای قیمت سوخت نیز نباید قدرت خرید مردم در
نظر گرفته شود.
دکتر قدی��ری ابیانه ،تصریح کرد :در ح��ال حاضر ،اقتصاد
کش��ور نه اقتص��اد ریاضتی و نه اقتصاد مقاومتی اس��ت بلکه
اقتصاد اس��تراحتی است و با این وضعیت ،هشدار میدهم که
اگر اقتص��اد مقاومتی تحقق نیابد ،اقتص��اد ریاضتی ،اجتناب
ناپذی��ر اس��ت .وی در پایان اظه��ار کرد :اس��تعمار ،خواهان
جلوگیری از س��رمایهگذاری درآمدهای حاصل از نفت کشور
در تولید و پروژههای افزایش دهنده ثروت اس��ت ضمن آنکه
ب��ا مصرفگرایی ،تمایل دارد ک��ه درآمد حاصل از نفت ،خرج
کاالهای مصرفی شود.
در ای��ن همای��ش ،مق��االت متع��ددی از جمل��ه تحریم و
فرصتهای ناش��ی از آن ،ضرورت تدوین اس��تراتژی انرژی
ب��ا مبانی اقتصاد مقاومتی ،روشهای تامین مالی در ش��رایط
تحریم و ...ارایه ش��دند و از منشور اقتصاد مقاومتی ،رونمایی
ش��د .در پایان نیز بیانیه پایانی همای��ش اقتصاد مقاومتی در
حوزه انرژی ،قرائت شد.
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در بخ��ش ديگ��ری از اي��ن هماي��ش ،مهندس خجس��ت ه
مهر(معاون برنامهريزی وزير نفت) س��خنرانی کرد .وی گفت:
توقع و انتظارات بس��يار زي��ادی از وزارت نفت به وجود آمده
اس��ت که اميدواريم با س��رلوحه قراردادن بيانات رهبر معظم
انقالب ،اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت نفت ،محقق
ش��ود .وی با اشاره به اينکه ما اقتصاد مقاومتی را يک فرآيند
بلندم��دت میدانيم تصريح کرد :فرهنگ دينی ما هم همواره
مقاومت و اس��تقامت بوده و برنامههای پيوسته و يکپارچهای
را نيز میطلبد .مهندس خجس��تهمهر گف��ت :بايد در جريان
اقتصاد مقاومتی ،تهديدها و فش��ارهای خارجی ،شناس��ايی و
بیاثرسازی ش��ود که الزمه پيادهسازی آن ،کاهش وابستگی
به خارج است .وی تصریح کرد :در روند اقتصاد مقاومتی ،باید
نهادهای اقتصادی نیز با رویکردهای انقالبی تش��کیل شود و
در این حوزه ،نیازمند روحیه جهادی هستیم و تأکید کرد :یکی
از مهمترین رویکردهای آغاز اقتصاد مقاومتی ،نهادینهس��ازی
ن��گاه بلن��د م��دت و کالن ،در مدیریت اقتصاد اس��ت و اگر
بحثهایی مانن��د اصالح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی در
آن گنجانده شود ،به اهداف آن نزدیک میشویم.
معاون وزیر نفت ادامه داد :برای پیادهسازی اقتصاد مقاومتی
باید به رکن مهم بخش عرضه و تولید داخل ،تقاضا و مدیریت
مصرف ،توجه ش��ود که در این روند ،توسعه خصوصیسازی،
حمایت از تولید داخل ،تأمین انرژی و اجتناب از خامفروش��ی
از محورهای مهم است.
مهندس خجس��تهمهر همچنین با اش��اره ب��ه اینکه میزان
مصرف انرژی کش��ورمان چندین برابر مصرف جهانی است،
گفت :طبق برنامه پنجم توس��عه ،این میزان باید به یک دوم
کاهش یابد .وی گفت :توسعه پژوهش و فناوری نیز میتواند
به جای صادرات نفت ،برای کش��ور ارزآوری به ارمغان آورد و
باید در این زمینه هم توجه بیشتری داشته باشیم.
به گفته معاون وزیر نفت ،تنها با  20درصد صرفهجویی در
مصرف انرژی ،میتوان  9میلیارد دالر در س��ال ،درآمد ایجاد
کرد.
مصطف��ی کش��کولی (مدی��ر عامل ش��رکت مل��ی پخش
فرآوردهه��ای نفتی) نیز در این همایش با بیان اینکه افزایش
سهم ایران در تجارت جهانی بستگی به اعمال اقتصاد مقاومتی
دارد ،گفت :اگر در منطقه به عنوان صادرکننده انرژی -یعنی
گاز و فرآوردههای نفتی -و در بین کش��ورهای همس��ایه به

دکتر جبلعاملی
(ریيس دانشگاه)

 -1ما به اصول و آرمانهاي حياتبخش اس�لام و انقالب اسالمي
پايبنديم و تا آخرين قدم براي محقق كردن آنها ميكوش��يم1.همچنين
خط مشي امام راحل عظيمالشأنمان و رهنمودهاي مقام معظم رهبري را
نصبالعين خود قرار داده و با اعتقاد راسخ براي عينيت بخشيدن به آنها
كمر همت بستهايم.
 -2در برابر س��ختيها و مش��كالت كه در مقاطعي براي كشورمان
پيش ميآيد صبور هستيم ،از خدا ياري ميطلبيم2و با انتقادات سازنده و
مطالبهگري صحيح از مسئولين ،باعث بهبود اوضاع كشورمان ميشويم.
 -3با تالش و پايداري ،وحدت ملي را كه از موجبات پيشرفت است،
بي��ش از پيش تقويت ميكنيم .اتحاد و يكپارچگيم��ان را به حد اعال
ميرسانيم3و در راستاي پيشرفت كشورمان از هيچ تالشي دريغ نكرده و
از پا نخواهيم نشست.
 -4به لطف خداوند و توكل بر او ،با تالش و اعتماد به نفس ،خود را
در همه جهات از ديگران بينياز كرده و به خودكفايي همه جانبه خواهيم
رسيد 4 .بي شك ،اين ايمان و عمل صالح است كه مسير پيشرفت ما را
هموار ساخته و نقايص احتمالي را بر طرف ميسازد.
 -5ب��ا افزايش پش��توانه خود جهت ايجاد ق��درت و مزيت علمي در
كش��ورمان ،قدم در عرصههاي دانشبنيان ميگذاريم چرا كه پيشرفت
عل��م و فناوري جز با حضور همه جانبه در حوزههاي دانش��ي به وجود

نميآيد.
 -6محور فعاليته��اي خود را رضايت الهي قرار ميدهيم6و براي
رفع نيازهاي اقتصادي جامعه ،آباداني زمين ،ايجاد كس��ب و كارهاي
مولد و اشتغالزايي از هيچ كوششي فروگذار نخواهيم كرد.
 -7تجارت و معامله و سود و زيان ،ما را از ياد خدا غافل نميسازد و
7
باعث نخواهد شد كه كاري بر خالف دستورات الهي انجام دهيم.
 -8ربا را عامل فساد و تباهي اقتصاد و جامعه ميدانيم و هرنوع فعاليت
ربوي را مردود دانس��ته و حمايت كنن��دگان و ترويج دهندگان آن را در
8
جنگ با خدا و رسولا ...ميدانيم.
 -9خم��س و زكات و ماليات خ��ود را به موقع پرداخت ميكنيم تا با
حمايت از اقشار مستضعف جامعه ،اختالف طبقاتي را از بين برده و دولت
9
را در ارایه خدماتش به مردم ياري دهيم.
 -10حتي در بدترين شرايط نيز كمفروشي و گرانفروشي را در كارمان
اعمال نميكنيم10و هميشه بر مبناي قانون و با عدالت برخورد ميكنيم تا
سوء تدبيرهاي ناخواسته و تحريمها ،بر هموطنانمان فشار وارد نياورد.
 -11همواره كاالي توليد داخل را به كاالهاي ديگر ترجيح ميدهيم
تا بتوانيم با پشتيباني از توليداتمان ،كيفيت آنها را افزايش دهيم ،تحريمها
11
را بياثر و راه تسلط بيگانگان بر كشور را مسدود كنيم.
 -12رعايت كيفيت در تولي��دات و ايجاد بهترين محصوالت جهت
اعت�لاي توليد ملي و كس��ب رضايت م��ردم عزيزم��ان را وظيفه خود
12
ميدانيم.
 -13الگ��وي مصرف خ��ود را اصالح ميكنيم و اس��راف و تبذير و
زيادهروي در مصارفمان را كنار ميگذاريم13تا اموال و توليدات جامعه را
بيم��ورد هدر نداده و بتوانيم در بهترين جهت ،از اين نعمات و موهبات
الهي استفاده كنيم.
 -14ما با تمام نيرو در برابر مستكبرين جهاني ايستادگي كرده ،كلمه
حق را در جهان گس��ترش ميدهيم و دست مستكبرين را از ملتهاي
14
مظلوم جهان كوتاه ميكنيم.

 -1آيه  10سوره فتح
 -2آيه  125سوره آل عمران
 -3آيه  103سوره آل عمران
 -4آيه  28سوره توبه
 -5آيه  269سوره بقره
 -6آيه  19سوره نمل
 -7آيه  37سوره نور

 -8آيه  276سوره بقره ،آيه  39سوره روم
 -9آيه  41سوره انفال ،آيه  60سوره توبه ،نهجالبالغه نامه 53
 -10آيه  85سوره هود
 -11آيه  141سوره نساء
 -12آيه  11سوره سبا -تفسير نمونه ،مكارم شيرازي ذيل آيه 11
 -13آيه  141سوره انعام
 -14آيه  60سوره انفال
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متن منشور اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

مقابله با معضل خوردگي در صنايع مختلف
با بهر هگيري از فناوري كامپوزيت

مؤلف :دكتر محمودمهرداد شكريه

(عضو هیات علمی دانشكده مهندسي مكانيك و رییس موسسه کامپوزیت ایران)
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خوردگي در اصل ،تخريب يا فاس��د ش��دن يك ماده در اثر
واكنش با محيطي اس��ت كه در آن قرار ميگيرد و نميتوان از
آن اجتناب كرد ،يعني خوردگي وجود دارد و نميشود گفت كه
به دليل بيتوجهي ما خوردگي اتفاق ميافتد .البته بيتوجهي ما
هم عاملي است كه سبب خوردگي ميشود ولي خوردگي يك
واقعيت اس��ت ،وجود دارد و در طبيعت هم هست .خوردگي در
صنعت هم اتفاق ميافتد چرا که ما در صنعت ،با مواد شيميايي
مختلف كار ميكني��م .در عمل ،مثالهاي مختلفي از اتفاقاتي
كه خوردگي ايجاد كرده وجود دارد .مثال وجود عامل خوردگي
در بدن��ه هواپيما هنگام فرود ،يك تص��ادف جدي ايجاد كرده
اس��ت و بدنه هواپيما به چند تكه تبديل ش��ده است .همچنین
در پايههاي پلها ،خوردگي سبب تخريب جدي ميگردد .حتي
ديده شده در اثر پديده خوردگي ،یک كشتي از وسط به دو نيم
شده است.
خوردگی در قطعات مكانيكي نیز جزو همان مثالهايي است
كه كم و بيش با آنها برخورد داريم و واقعيتي اجتنابناپذير است
كه در كنار ما  -يعني در صنعت -موجود ميباشد .در اين مقاله
بر آن هستيم كه او ً
ال انواع خوردگي را دوره كنيم و ثاني ًا ببينيم
چگونه ميش��ود با اي��ن معضل مبارزه ك��رد .خوردگي معموال
معضلي اس��ت كه هزينههاي گزاف��ي را به ما تحميل ميكند،
م��واد و انرژي را از بين ميبرد و ايمن��ي را به خطر مياندازد.
شاهد هستيم در بعضي پااليشگاههاي نفت ،به دليل خوردگي

شديد قطعات فلزي ،افراد از روي سكوها سقوط كردهاند و جان
خود را از دست دادهاند يا قطعاتي كه قرار بوده گاز تحت فشار
را در آن نگهداري كنند ،منفجر شدهاند.
مثاله��اي فراوان��ي از خوردگ��ي در قطع��ات ،اتصاالت و
لولهه��اي هواپيماها وجود دارد كه ميتواند پديدههاي تخريبي
خطرناكي را به دنبال داشته باشد .در صنعت ،مثالهايي از اين
دست را به تکرار و به فراوانی مشاهده ميكنيم .در اين گفتار،
عوام��ل ايجاد اين پديده تخريبي و راههاي جلوگيري از آن ،به
خصوص بكارگي��ري مواد كامپوزيت در مقابل��ه با خوردگي را
مورد بررسي قرار ميدهيم.
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يك��ي از مش��كالت ما در صنعت ،عدم وج��ود آمار در حوزه
خوردگي اس��ت .متأس��فانه يكي از معضالت ما اين اس��ت كه
وقتي س��ئوال ميكنيم ما چقدر دچار خوردگي هس��تيم و آمار
چقدر اس��ت ،متوجه میشویم آمار درستي در دست نداريم .به
چه علت آمار درستي در دست نيست؟ به اين دليل كه ما براي
آمار گرفتن از خوردگي ،مركزي نداريم.
براي آمارگيري بايد هزينه شود ،يعني نميشود مجاني آمار
را به دس��ت آورد .بايد هزينه كرد ،افراد استخدام شوند و بروند
آمار بگيرند ،آمار بايد به روز باشد .نميشود امروز آمار گرفت و
 ٥٠سال استفاده كرد .هر چند وقت يكبار ،ما بايد آمار را به روز
كنيم .آمارهايي كه در اين بخش ذکر میش��ود ،آمارهاي كلي
است .يعني اگر از من يا دوستان همكار من كه تخصصشان در
بحث خوردگي است ،بپرسيد كه ميزان آمار خوردگي به صورت
ريز در فالن صنعت چقدر است ،متأسفانه نميدانند.
اگر به خود آن صنعت هم مراجعه كنيد ،ميشنويد كه ما آمار
نداريم ،ميدانيم معضل خيلي زياد اس��ت ولي نميدانيم چقدر
است! خوردگي ،صنعت را رنج ميدهد.
بر طب��ق آمار کلی ،در كش��ورهاي پيش��رفته صنعتي  ٣تا
 4درص��د توليد ناخالص ملي برای جبران خس��ارات ناش��ی از
خوردگي به هدر ميرود.
در مورد كش��ورهاي در حال توس��عه يا كشورهاي زير خط
توس��عه ،ميزان خس��ارت بين  ٤تا  ٥درصد توليد ناخالص ملي
اس��ت .يعني ما از تولید ناخالص داخل��ی ،چيزي حدود  ٤تا ٥
درصد را به صورت خسارت از دست ميدهيم و اين آمار متعلق
به سال  1383است .در مورد خوردگي ،آمار به روز نداریم.
در س��ال  ،1383تقريب ًا چيزي حدود  5درصد توليد ناخالص
ملي خود را از دس��ت دادهايم .یعنی به دليل خوردگي 5 ،درصد
توليد ناخالص ملي را دور ريختيم و اين نش��اندهنده آن است
كه اين خس��ارت جدي اس��ت .طب��ق آمار ،از س��ال  ١٣٧٥تا
 ،١٣٨٤كش��ور ميلياردها ريال هزين��ه خوردگي پرداخت كرده
اس��ت ،درس��ت و قابل اعتماد بودن اين آمار به عهده كساني
است كه تخصصش��ان بحثهاي آماري ميباشد ولي حداقل،
مشتي است نمونه خروار.
در سال  ،1384چيزي حدود هشتاد و پنج هزار ميليارد ريال
خس��ارت پرداخت كرديم .در حقيقت اين پولي است كه كشور
بابت خوردگي از دست ميدهد.
خوردگ��ي عاملي اجتنابناپذيری اس��ت كه جل��وي آن را
نميتوان گرفت .بخشي از آن به دليل عدم تعمير و نگهداري
صحي��ح ماس��ت ،بخش��ي از آن هم واقعيتي اس��ت كه وجود
دارد .در صنع��ت ،لولهاي را ميبينيد كه در حال انتقال اس��يد
اس��ت ،بتني را مالحظه ميكنيد كه داخل آب شور قرار گرفته،
قطعهاي را ميبينيد كه در ش��رايط محي��ط قليايي قرار گرفته
است .اين مثالها از موارد عادي و تكراري در صنعت است که
از خصوصیات محيطهای صنعتی میباشد.
اينها اتفاقاتي هس��تند كه نميتوان جلوي آنها را گرفت ،بايد
با آن مقابله كرد چون نميش��ود آن را حذف كرد .مث ً
ال هنگام
انتقال اس��يد ،بايد به اين فكر باشيد كه چگونه جلوي خوردگي
را بگيريد.

آمار نشان ميدهد كه متأس��فانه رشد خوردگي خيلي سريع
اس��ت .در حال حاضر ،اگر از مراكز دولتي نظير وزارت صنايع،
راجع به صنعت كامپوزيت س��ئوال كنيم ،شايد در مورد صنعت
كامپوزي��ت نتوانن��د اطالعات آم��اريای با جزئي��ات آن به ما
بدهن��د .انجمن كامپوزي��ت ،به دليل داش��تن اعضايي در اين
زمينه ميتواند آمار خوبي بدهد .ما نياز داريم بدانيم در س��ال،
چقدر هزينه خوردگي پرداخت ميكنيم .مشكل ما اين است كه
متأسفانه اکنون اين آمار درست نيست .در كشورهاي پيشرفته
صنعتي آمار دقيق اس��ت ،به دليل اينكه آنها ميخواهند ببينند
دقيق�� ًا چقدر دارند هزينه ميكنند ،چقدر خس��ارت دارند ،براي
مقابل��ه با خوردگ��ي بايد چقدر هزينه بگذارند .متأس��فانه اآلن
بدون اينك��ه علت ،مقدار و چگونگي خوردگ��ي را بدانيم ،اين
هزينهها اتفاق ميافتد .اينها س��ئواالت اساسي هستند که پايه
خيلي از اين سئواالت ،آمار است .بحث ديگري كه مطرح است
اين اس��ت كه در كشور ،چه ميزان خس��ارت در حال به وجود
آمدن اس��ت ،داليلش چيس��ت و بعدها چگونه ميش��ود با آن
مقابله كرد؟ حداقل اول بايد ببينيم مش��كل چيست؟ از ميزان
خس��ارتي كه خوردگي در كش��ور به وجود م��يآورد اطالعات
زي��ادي نداريم .براي آمارگيري بايد هزين��ه كرد .آمار مجاني،
نصیب كس��ي نميش��ود .وقتي خواس��تيم آمار را به روز كنيم،
باي��د هزينه كنيم پس براي آمارگيري و به روز كردن آن ،بايد
مبالغ��ي كنار بگذاريم و اين مبالغ ،جلوي خيلي خس��ارتهاي
جدي را خواهد گرفت .در م��ورد معضل خوردگي ،آمار دقيقي
نداريم ولي ميدانيم خيلي خسارت پرداخت ميكنيم .بر كسي
پوش��يده نيس��ت كه ما داريم خس��ارت جدي ميپردازيم ولي
چقدر؟ آماري كه ارایه ميش��ود ،مش��تي است نمونه خروار .بر
مبناي اطالعات جمعآوري ش��ده تخميني ،هر س��ال  ٨٥هزار
ميليارد ريال در كش��ور هزينه خوردگي پرداخت ميش��ود كه
مبل��غ كمينيس��ت .ميتوان با پرداخت هزين��ه قابل قبول در
پيش��گيري از خوردگي ،اين خس��ارت را به شدت كاهش داد.
مطابق آمارهايي كه از س��ال  1383موجود اس��ت ٥٠ ،درصد
خوردگي ما در بخش خدمات اس��ت .در بخش كش��اورزي ١٢
درصد ،در نفت  ٢٠درصد ،در صنايع و معادن  ١٨درصد و اينها
آمارهايي هس��تند كه به طور رسمي در سال  1383ارایه شده
است .طبق اين آمار قديمي كه مربوط به چند سال پيش است،
در گروه خدمات و سرويس ،حدود  ٥٠درصد خسارت پرداخت
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ميكنيم كه ميزان كمي نيس��ت ،نصف خس��ارت ما در صنعت
اس��ت .صنعت نفت ما كه صنعت مهمي اس��ت براي خوردگي
ح��دود  ٢٠درصد خس��ارت ميده��د .اگر بخواهي��م آمار را به
ش��كل ديگري دستهبندي كنيم و تقسيمبندي خدمات را مورد
توجه قرار دهيم ،طبق آمار س��ال  ،1383خدمات ،مس��تغالت
و خدم��ات حرف��هاي و تخصصي حدود  ٢٦درصد خس��ارت را
ايجاد ميكنند؛ خوردگي در خدمات عمومي و خدمات اجتماعي
معادل  ٢٢درصد؛ خوردگي در حوزه شخصي و خانوادگي حدود
 ٦درصد؛ در بازرگاني ،رستوران و هتلداري ٢٤درصد؛ در حمل
و نق��ل ،انب��ارداري و ارتباطات ح��دود  ١٥درصد و در خدمات
مؤسسات مالي و پولي حدود  ٧درصد است .اينها از بخشهايي
هس��تند كه براي آنها هزينه خوردگ��ي ميپردازيم .در بخش
س��اختمان  ٢٥درصد بابت خوردگ��ي هزينه پرداخت ميكنيم.
صنع��ت حدود  ٦٤درصد ،مع��دن  ٣درصد و آب ،برق و گاز٨ ،
درصد هزينه خوردگي پرداخت ميكنند .مش��خص اس��ت كه
باي��د در اين زمينه توج��ه زيادي را مبذول داش��ت ولي چقدر
خوب بود كه ميدانستيم سال جاری ،چه مقدار هزينه خوردگي
ميپردازيم .بايد بدانيم چگونه بايد سياستگذاري كرد؟ چطور
بايد آمار را پيدا كرد؟ چطور بايد راه حل داد؟ مقابله با خوردگي،
راهحلهاي مختلفي دارد .بش��ر هم طي اين س��الها مقابله با
خوردگ��ي را ياد گرفته اس��ت ،از ايجاد پي��ل گالوانيك گرفته
تا روشه��اي ديگري كه در كتابها وج��ود دارد .يكي از راه
حلها ،اس��تفاده از كامپوزيتهاست كه با توجه به سابقه جديد
اي��ن مواد ،براي كنت��رل خوردگي ،راه حلي مدرن اس��ت .اين
مواد ،در س��طح بينالمللي خس��ارت را  ٢٥درصد كاهش داده
است كه ميزان كمي هم نيست یعنی ميتوانيم با اين تكنيك،
جلوي خس��ارت را ت��ا  ٢٥درصد بگيريم .يك��ي از روشهاي
مقابله با خوردگي اين است كه قطعات را از كامپوزيت بسازيم.
مثالهاي زيادي وجود دارد كه فلز و كامپوزيت در يك شرايط
كاري بودهاند و با هم كار كردهاند ،ولي قطعه كامپوزيتي خيلي
س��الم باق��ي مانده در صورت��ي كه در قطعه فل��زي ،خوردگي
زيادي اتفاق افتاده اس��ت .تقويت بتن با كامپوزيت يكي ديگر
از روشهايي اس��ت كه براي مقابله با خوردگي از آن اس��تفاده
ميش��ود .باید بدانی��م در رابطه با خوردگي ،ب��ا چه معضالتي

روبرو هس��تيم .يك��ي از راهحله��ا براي تقوي��ت و ترميم در
س��ازههاي بتني ،استفاده از پالستیکهای تقویتشده با الیاف
اس��ت كه ام��روزه به عنوان يك راهحل خوب از آن اس��تفاده
ميشود .یعنی امروزه پالس��تيكهايي كه توسط الياف تقويت
ش��دهاند ( )FRPبه عنوان يك تقويتكننده مورد استفاده قرار
ميگيرند .ميتوان اين كامپوزيتها را به زير عرشه پل چسباند
و پل تخريبش��ده بتني را تقويت كرد .استفاده از آرماتورهاي
كامپوزيت��ي به جاي آرماتورهاي فل��زي در بتن در محيطهاي
خورنده ،راهحل ديگر ميباش��د .بايد از قبل پيشبيني كنيم که
در ي��ك محيط ،چه قطعهاي تحت ش��رايط محيطي خطرناك
قرار میگیرد و آنگاه در س��اخت آن از كامپوزيت استفاده كنيم.
اينها راهحلهايي هس��تند كه در دنيا وجود دارد .راهحل ديگر،
استفاده از روكشهاي كامپوزيتي بر روي قطعات فلزي است.
اين پوش��شها كامپوزيتي هستند ،فقط رنگ معمولي نيستند و
در داخل آنها از س��راميك يا از موادي اس��تفاده ميكنند كه از
نفوذ خوردگي به داخل س��ازه فلزي جلوگيري ميكند .استفاده
از پمپه��اي كامپوزيتي به جاي پمپه��اي فلزي براي پمپ
كردن اس��يد ،راه حل ديگري براي پايين آوردن خسارت ناشي
خورنده است و هنگام پمپ

از خوردگي ميباش��د .اسيد ،محيط
ك��ردن آن باي��د يك ماده مقاوم در براب��ر آن بگذاريم .در اين
مورد ،فوالدهاي ضد اس��يد و كامپوزيتها را داريم كه عملكرد
كامپوزيتها بهتر اس��ت .ما از كامپوزيتها در صنعت خودمان
كم اس��تفاده كردهايم ،در حالی که صنايع ما قادر به توليد اين
قطعات هس��تند .در محيطهايي كه خوردگي خيلي باالس��ت،
به جاي ياتاقانهاي فلزي مرس��وم ،از ياتاقانهاي كامپوزيتي
اس��تفاده ميكنيم .اينها هم راهحلهايي هس��تند كه در دنيا از
آنها اس��تفاده ميشود .در مورد سازههاي كامپوزيتي ،اکنون در
كشور ،توليدكنندگاني داريم كه گريتينگ ،هندريل ،سكو ،پله،
نردبان و انواع پروفيلها را ميس��ازند .همه اينها از كامپوزيت
ساخته شده است و در شهرهایی مثل اهواز كه خوردگي جدي
اس��ت ،از نوع كامپوزيتي اس��تفاده ميكنيم زيرا كامپوزيت به
نگه��داري نيازي ندارد چون ماده كام ً
ال پايداري اس��ت ،يعني
در مقابل محيط خورنده كام ً
ال ايس��تا اس��ت و نيازي به رنگ
زدن و حفاظ��ت كاتوديك ندارد .در اینجا ما از فناوري هوافضا

يا تكنولوژيهاي خيلي پيش��رفته صحب��ت نميكنيم ،از موارد
س��ادهاي مثل پله ،گريتينگ ،جايي ك��ه كارگران روي آن راه
ميروند و قطعات خيلي معمولي در صنعت س��خن ميگوييم.
متأسفانه اکنون در خيلي از سكوهاي خودمان در دريا و ساحل،
در نفت و پتروشيمي و صنايع مختلف ،از فلز استفاده ميكنيم،
در صورت��ي ك��ه اس��تفاده از كامپوزيت در آنه��ا تجربه خوبي
است.
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يكي ديگر از راهحلها ،اس��تفاده از پروفيلهاي كامپوزيتي
با مقاطع و ش��كلهاي مختلف اس��ت كه ما در كش��ور توليد
ميكنيم .همچنين اس��تفاده از گريتينگهاي قالبگيري شده،
گريتينگهاي پالترود ش��ده و انواع و اقسام ديگر گريتينگ كه
در كش��ور وجود دارند ،از دیگر راه حلهاس��ت .بياييم به جاي
اس��تفاده از سازههاي فلزي ،از كامپوزيت استفاده كنيم .سئوال
ميكنید قيمتش چقدر اس��ت؟ در بعضي م��وارد از فلز ارزانتر
تمام ش��ده است .در بعضي موارد ممكن است گرانتر در بيايد
ولي در سرويس به مدت  ٣٠الي  ٣٥سال كار ميكند و ميتواند
بسيار خوب جواب دهد .به همين دليل ميتوان گفت كه يكي
ديگر از راهكارها ،استفاده از سازههاي كامپوزيتي است .ساالنه
 ٣٥ال��ي  ٤٠هزار تن لوله در كش��ور مصرف ميش��ود .چرا در
زيرساختهاي ش��هري و خارج از شهر براي انتقال آب ،نفت،
مواد ش��يميايي ،فاضالب از موادي استفاده كنيم كه در مقابل
آن محيط خاص جواب نميدهد؟ البته بحث اين نيست كه ما
همه مواد را برچينيم و با كامپوزيت جايگزين كنيم ،جاهايي كه
نياز هست اين كار را ميكنيم .امروزه از بتن ،فلز ،چدن ،فوالد
و كامپوزيت اس��تفاده ميش��ود .چرا م��ا كامپوزيتها را ناديده
بگيريم .ما در كش��ور ،توليدكنندگان بس��يار بزرگ كامپوزيت
داري��م .اآلن حدود  ١٠ش��ركت توليدكننده ب��زرگ داريم كه
ميتوانند در كش��ور لوله توليد كنند .اين هم راهحلي است كه
ميتوان از آن اس��تفاده ك��رد و جلوي خس��ارت را گرفت .به
جاي اينكه به س��رعت زمين را بكني��م ،لولهها را خارج كنيم،
تعمير كنيم و سر جايش بگذاريم ،بياييم از لولههاي كامپوزيتي
استفاده كنيم كه سالهاست در كشورهاي پيشرفته و در كشور
ما جواب دادهاند .ما هم با آنها تجربيات خوبي داريم ،منتها بايد
ميزان مصرف را بيش��تر كرد به خص��وص در صنعت نفت كه
انشاءا ...به آن توجه بيشتري خواهد شد.

یک��ی از پروژههای��ی ک��ه مؤسس��ه كامپوزي��ت و ش��ركت
«مقاومس��ازي پيش��رفته تکین» به طور مش��ترك انجام داد،
ترميم و مقاومس��ازي س��ازههاي بتني پااليش��گاه نفت آبادان
بود .از لحاظ خوردگي ،وضع وخيمي در پااليش��گاه نفت آبادان
ب��ه وجود آمده بود و براي مقاومس��ازي ،در پااليش��گاه محيط
بس��يار خورندهاي وجود داشت .هم بتن تخريب شده بود و هم
ميلگردها به ش��دت آس��يب ديده بودند .كار ترميم در اختيار ما
قرار گرفت و توس��ط مواد خاصي كه به راحتي بتوانند با بتن به
صورت س��ازگار بچس��بند و بعد بتوانند به حالت اوليه برگردند،
ترميم انجام ش��د .تجربه خوبي بود كه هنوز هم از آن س��ازهها
در پااليش��گاه نفت آبادان استفاده ميشود .ميتوان در جاهاي
ديگ��ر هم اين ترميم را انجام داد .به جاي تخريب س��ازههاي
فرس��وده ،بعضي جاها از روش پيشگيري اس��تفاده ميكنيم و
بعضي جاها از روش ترمي��م بهره ميجوييم .در راهآهن ،پروژه
ترميمي ديگري داش��تيم ،در قاس��مآباد يزد پلي بود كه در اثر
برخ��ورد و محيط خورنده ،تخريب ش��ده بود و وضعيت بس��يار
نابساماني داشت و متأسفانه چون از زير پل ،لوله گاز رد ميشد
نميتوانس��تند خاكبرداري كنند .چون ارتفاع پل كم بود ،در اثر
برخورد وس��ايط نقليه به اين ناحيه ،تخريب جدي ايجاد ش��ده
بود .اين پروژه را در اختيار مؤسسه كامپوزيت و آن شركت قرار
دادند و مقاومس��ازي ش��د .در اين پل ،از بتني استفاده شده بود
كه داراي خاصيت مكانيكي بسيار پاييني بود ،حتي از پل ،نقشه
س��اخت هم وجود نداشت .نميدانستيم ميلگردها كجا هستند و
چند تا هستند و قطرشان چقدر است؟ يك كار مطالعاتي خيلي
جدي ش��روع ش��د .ابتدا با روش آلتروس��ونيك و با مغزهگيري
خواص مكانيكي ،موارد اس��تخراج ش��د و مشخص گردید چند
آرماتور در كجا قرار گرفته است ،بعد عمليات مقاومسازي انجام
ش��د و نهايت ًا توس��ط الياف كربن تقويتشده ،پل ترميم شد كه
هنوز هم بعد از چند سال ،از آن پل در راهآهن استفاده ميشود.
از پروژههاي ديگر ،پروژهاي اس��ت كه در جزيره س��يري انجام
ش��د .داخل يكي از مخازن نفت جزیره س��یری وضعيت بسيار
نابس��اماني وجود داش��ت و در اثر خوردگي و س��وراخ شدن ،به
داخل مخزن ،آب نفوذ كرده بود .بعد از شستشوي مخزن توسط
دس��تگاههاي مختلف ،مخزن كام ً
ال بازس��ازي شد .داخل اين
مخزن فلزي يك مخزن كامپوزيتي س��اخته ش��د تا اگر مخزن
فلزي به طور كامل تخريب شد ،بتوانند از داخل ،عمليات را اجرا
كنند .اين هم راهحلي است كه ميشود از آن استفاده كرد.

نابغهاي كه به
مكتب نرفت!

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

فرهنگ فالح ،دانشجوي نخبهاي كه مهرماه سال 1381
و در سيزده سالگي به مقطع كارشناسي فيزيك دانشگاه
عل�م و صنعت اي�ران راه يافت ،نهم دي م�اه  1391از
پاياننامه دكتري خود تحت عنوان «خواص اسپینی در
مولکولهای آل�ی» ،دفاع كرد و اين دوره را با معدل 20
به اتمام رساند تا ثابت كند خواستن توانستن است .وي
هم اكنون و در سن  23سالگي ،پژوهشگر پسا دكتري
فيزيك در پژوهش�گاه دانشهاي بنيادي اس�ت .با اين
دانش�جوي نخبه ج�وان ،گفتوگوي�ي خودماني انجام
داديم كه از نظرتان ميگذرد.
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*ابتدا خودتان را معرفي كنيد.
فرهنگ فالح هس��تم متولد  27ارديبهش��ت  1368در شهرستان نور
اس��تان مازندران .پدرم کارشناس برق و مادرم ،دیپلمه و خانهدار هستند.
چهار فرزند هستیم و سه خواهر دارم .در حال حاضر هم دانشجوي پسا
دكتري فيزيك در پژوهشگاه دانشهاي بنيادي ( )IPMهستم.
*نح�وه درس خوان�دن ش�ما در دوران قبل از دانش�گاه
چگونه بود؟
من از س��ه سالگي در منزل ش��روع به درس خواندن كردم .در سن 6
س��الگي دوره ابتدايي را با تدريس مادرم كردم و در منزل با كمك مادر
و خواهرانم درس خواندن را تا پايان دوره دبيرس��تان ادامه دادم .در يازده
سالگي امتحان سوم راهنمايي 12 ،سالگي اول دبيرستان و سپس سوم
دبيرس��تان را گذراندم كه با مدل نزديك به  19قبول ش��دم .ارديبهشت
 1381و در  13سالگي ،امتحان پيش دانشگاهي را با معدل  19گذراندم
و تيرماه  1381در كنكور سراسري شركت كردم.
*در كنكور دانشگاهها با چه رتبهاي پذيرفته شديد؟
نزدیک به سه هزار.
*چرا رشته فيزيك را انتخاب كرديد؟
آغ��از عالقهمندي من به فيزيك ،كتابي بود متعلق به خواهرم به نام
تاريخچه زمان نوش��ته اس��تيون هاوكينگ كه مفاهيم پايه فيزيك را با
زباني بسيار ساده بيان ميكند و هنوز هم آن را مطالعه ميكنم .به طور
کلی ،رازهای زیادی در فیزیک هست .بنابراين در انتخاب رشته کنکور،
هفت انتخاب اولم ،رشته فيزيك بود كه نهايتا در اين رشته و در دانشگاه
علم وصنعت ايران پذيرفته ش��دم و به عنوان اولين دانشجوي  13ساله
اين دانشگاه ،ثبتنام كردم .بعد هم هر روز رضایت بیشتری از این رشته
ی
پیدا کردم به طوری که اکنون هرقدر هم فیزیک بنیادی را مطالعه م 
کنم ،خسته نمیشوم.
*مدارج تحصيلي دانش�گاه را چگونه و با چه س�رعتي
پيموديد؟
همانطور كه گفتم س��ال  1381در رش��ته فيزيك كاربردي دانشگاه
علم و صنعت ايران ثبت نام كردم و دوره كارشناس��ي را در سال 1385
با معدل  18/67و رتبه اول ،به پايان رس��اندم .همان س��ال وارد مقطع
كارشناسيارشد در گرايش حالت جامد -ماده چگال دانشگاه علم وصنعت
ايران ش��دم تا سال  1387كه اين دوره را با معدل  19/34به پايان بردم
و از س��ال  1387تا 1391نيز دوره دكتري را در همين دانش��گاه خواندم
ك��ه با معدل  20به عن��وان جوانترين دانش��جوي دكتري ايران،
دانشآموخته شدم ضمن اينكه در هر سه مقطع ،رتبه
اول و ممتاز شناخته ش��دم .از سال  1391هم كه
مشغول دوره پسا دكتري در پژوهشگاه دانشهاي
بنيادي شدم.
*عنوان رساله شما چه بود؟
موضوع پاياننامه كارشناسيام
اسپينترونيك بود ،دوره
كارشناسيارشد،گرافين و دوره دكتري،
اسپينترونيكمولكولي.
*و استاد راهنمايتان؟
در ه��ر س��ه مقطع ،دكت��ر مهدی
اس��ماعيلزاده اس��تاد راهنم��اي من
بودند.
*به زبان ساده ،اسپينترونيك

فرهنگ فالح؛
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را ش�رح دهي�د كه چه موضوعي از عل�م فيزيك را بحث
ميكند و كاربردش چيست؟
اس��پينترونيک و يا الکترونيک اسپينی ،شاخهای از علم است که به
بررسی انتقال و ذخيره اطالعات از طريق اسپين الکترونها میپردازد.
در واقع اسپينترونيك ،همان الكترونيك است ولي به جاي اينكه براي
ذخيره اطالعات ،از بار الكتريكي استفاده شود از اسپينترونيك استفاده
ميشود .يكي از كاربردها ،ساخت مدارهاي الكترونيكي خيلي سريعتر
و با مصرف انرژي كمتر اس��ت .به طور کلی ،اس��پین یك مشخصه
كوانتوم��ی ذاتی ذرات اس��ت كه برای ذراتی مانن��د الكترون ،پروتون
و نوترون ،دارای دو مقدار باال و پایین اس��ت .اس��پینترونیک ،در دنيا
پيشرفت كرده ولي به جز يك بخش آن (هاردهاي مغناطيسي) ،دیگر
بخش��ها تا کنون صنعتي نشده است و من حدس ميزنم آن را بشود
عملياتي كرد.
*آرزوي شما در دوران كودكي چه بود؟
ميخواستم دانشمند علم فيزيك باشم و االن فكر ميكنم امكانش
هست كه به اين آرزو دست يابم.
*اش�اره كردي�د ك�ه تا پي�ش از دانش�گاه در منزل به
همراه خواهرانتان درس ميخوانديد .آنها در چه رشتهاي
تحصيلميكنند؟
خواهر اولم دوره دكتري رشته رياضي
را به پايان رسانده و قصد دارد در دوره
پس��ا دكتري ش��ركت كند .خواهران
دوقلوي من هم يكي در دوره دكتري
ش��يمي و ديگ��ري كارشناسيارش��د
نويس��ندگي راديو و تلويزيون مشغول
تحصيلميباشند.
*موفقيــتهـاي تحصيلـي
شما؟
من در همه مراحل تحصيل شاگرد
اول و مطاب��ق آييننامه دانش��جويان
ممتاز ،برگزيده دانشگاه بودم و  3مقاله
 ISIاز رساله دكتريام ارایه كردم.
*بهتري�ن خاط�ره ش�ما از
دانش�گاه علم وصنع�ت ايران
چيست؟
روزهاي اول برايم بهترين خاطرات
را داش��ت .وسعت دانشگاه برايم جالب
بود و هواي خوب و سرسبزي دانشگاه
هم مغتنم بود.
*و خاطره بد؟
اينكه از كارشناسي تا پايان دكتريام
 10سال طول كشيد چون برنامه خودم،
يك س��اله بود و من تا قبل از ش��روع
نيمس��ال دوم كارشناسي ،كل دروس
كارشناس��ي را گذراندم و در تابس��تان
ميتوانستم ارشد را بخوانم ولي دانشگاه
موافقت نكرد و مجبور شدم  10سال از
كارشناسي تا دكتري را بگذرانم و نهايتا
با برنامه دانشگاه پيش رفتم.

*قصد نداريد به خارج از كشور برويد و از فرصتهاي
شغلي آنجا بهرهمند شويد؟
خير .دليل خاصي براي اين كار نميبينم.
*چه عواملي در موفقيت شما تاثير گذار بودهاند؟
اصل خداست .پدرم كه برنامهريزي تحصيلي من را از ابتدا برعهده
داشتند و دارند و انشاءا ...خواهند داشت و مادرم و خواهرانم و استادانم
و خيليها...
*مهمترين اصل زندگي شما چيست؟
اسالم .هدف كل علوم به نظر من اين است كه انسان بتواند جهان
خلقت را بشناسد .از فرع اين اصل ،اختراع هم بيرون ميآيد ولي هدف
اين است كه انسان به خدا نزديك شود.
*با علم فيزيك چه قدر ميتوانيد به اين هدف دس�ت
يابيد؟
به نظر من فيزيك ،خيلي در اين مس��ير راهگشاست و رياضي هم
تا حدود زيادي .به نظرم علم فيزيك ،بيشتر با علم رياضي ارتباط دارد
و هر دو به عنوان علم ،ش��ناخت خلقت و ش��گفتيهاي آن را محقق
ميكنند كه راهي براي نزديك كردن انسان به خالق است.
*از نظر شما مهمترين وظيفه دانشگاهها چيست؟
معتقدم وظيفه دانش��گاه ،انتقال علم است و اينكه برخي ميگويند
دانشگاه بايد تربيت كننده افراد باشد را
قبول ندارم .تربيت با خانواده است.
*در آين�ده در چ�ه ش�غلي
فعالي�ت خواهيد ك�رد و برنامه
پژوهشي خاص شما چيست؟
تدريس در دانشگاه را به عنوان شغل
و فعاليت علمي پيگيري ميكنم .فعال
هم كه در دوره پژوهش��ي پسا دكتري
به همراهي اس��تاد راهنمايم مش��غول
هستم.
*نح�وه درس دادن ش�ما با
نحوه درس دادن اساتيد امروز،
تفاوتي خواهد داشت؟
در زمان تدريس ،احتماال كالسهايم
را به دو بخش تقس��يم ميكنم كه در
 100دقيق��ه زم��ان كالس 10 ،دقيقه
اس��تراحت وجود داش��ته باش��د .فكر
ميكنم به اين ش��يوه ،بازدهي كالس
باالت��ر ميرود و حتما س��عي ميكنم
مواد و كتابهاي درسياي كه انتخاب
ميكنم مناس��ب و به روز باشد .همان
طور كه ش��روع عالقهمندي خودم به
علم فيزيك ،يك كتاب خوب بود.
*اكن�ون برنامه جانبي ش�ما
در كن�ار تحصيل پس�ا دكتري
چيست؟
بيشتر ديدن فيلم و شنيدن موسيقي
و از ورزشه��ا ه��م تمري��ن مب��ارزه
وكوهپيمايي و پي��ادهروي را به صورت
روزانه و هماهنگ انجام ميدهم.

جش��ن پانزدهمين س��الگرد تاسيس
دانش��کده مهندس��ی راهآه��ن ،به همت
انجمن علمي اين دانش��كده ،ش��انزدهم
بهمن ماه س��ال ،1391ب��ا حضور جمعی
از مس��ووالن صنعت ريلی ،هيات رئيسه
و اعضای هيات علمی دانشکده مهندسی
راهآهن ،در اين دانشکده برگزار شد.
در اي��ن جلس��ه دکت��ر جبلعامل��ی
(ریيس دانش��گاه) ،س��خنرانی کرد .وی،
در اين مراس��م ب��ه اخ�لاص و صداقت
پايهگذاران دانش��کده مهندس��ی راهآهن
اش��اره کرد و گفت :تدبير عالی ،پيگيری،
تواضع و اخالص ،از ويژگیهای مهندس
س��عيدیکيا ،بنيانگذار دانشکده مهندسی
راهآهن اس��ت که من در سالهای 1375
و  76ک��ه در مديريت آموزش دانش��گاه
مش��غول کار ب��ودم از نزديک ش��اهد آن
بودم.
ریي��س دانش��گاه اف��زود :مديري��ت

خوب مديران دانش��کده باعث شد شاهد
پيش��رفت چشمگير و س��ريع آن باشيم و
امروز دانشکدهای که روزی در غربت قرار
داش��ت ،به لحاظ جايگاه علم��ی در رتبه
بااليی قرار گرفته است.
دکت��ر جبلعامل��ی ،گفت :دانش��کده
مهندس��ی راهآهن دارای دو ويژگی است
ک��ه در ه��ر دو ه��م موفق بوده اس��ت.
اول اينک��ه از دل صنع��ت جوش��يده و به
درخواس��ت صنعت و تجهي��ز آن فعاليت
خود را آغاز کرده اس��ت و همچنين با کار
برنام��های در حوزه علمی ،بس��يار خوب
پي��ش رفته اس��ت به طوری ک��ه اکنون
متوسط سرانه توليد علم در دانشکده -که
زمانی پايينترين حد در دانش��گاه بود -از
حد متوس��ط دانش��گاه عبور کرده و يقين
داريم در پايان برنامه توس��عه دانش��گاه،
پيشتاز خواهد بود.
ریي��س دانش��گاه به واگ��ذاری پروژه

س��امانه پرس��رعت ريلی از سوی شورای
عتف به دانشکده مهندسی راهآهن اشاره
کرد و افزود :جايگاه ممتاز علمی دانشکده
در خارج از کشور نيز جای تقدير دارد.
ریيس دانش��گاه با تاکيد بر اين نکته
که اي��ن دانش��کده از دل صنع��ت ريلی
جوش��يده است ،اظهار داش��ت :اکنون که
در مقطع دکتری فعال هستيم گرچه بايد
در مرزه��ای دانش حرکت کنيم ولی بايد
دانشکده را با توجه به نياز صنعت هدايت
نمايي��م ،بنابراي��ن نبايد صرفا به س��مت
مباحث نظری رفت و رس��الههای دکتری
بايد در راستای رفع نياز صنعت سوق داده
شوند.
در ادامه مراسم ،دکتر يونسيان (ریيس
دانشکده مهندس��ی راهآهن و دبير قطب
علمی حمل و نقل ريلی کشور) ،گزارشی
از پيش��رفتهای پانزده س��اله دانش��کده
مهندس��ی راهآهن ارايه ک��رد .وی هدف
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تاس��يس دانش��کده مهندس��ی راهآهن و
بنيانگذاری آن را کس��ب مرجعيت علمی
اين ش��اخه از دانش فنی و مهندس��ی در
کش��ور و منطقه عنوان ک��رد و افزود :بنا
داري��م در دهه دوم فعاليت دانش��کده ،از
مرزهای کشور فراتر رويم.
دکتر يونس��يان توضيح داد دانش��کده
مهندس��ی راه آه��ن تاکن��ون 1400
دانشآموخته درمقطع کارشناس��ی داشته
و دورهه��ای کارشناس��یارش��د در آن با
هدفگي��ری فعاليتهای دان��ش محور از
س��ال  1380راهاندازی شده که امروز در
ش��ش رشته دانش��جو دارد .وی همچنين
هي��ات علمی جوان و جديد دانش��کده را
ذخي��ره و پتانس��يل خوب اين دانش��کده
ب��رای جهش��ی ديگر توصيف ک��رد و در
ادامه گفت :دانش��کده مهندسی راهآهن از
مهرماه س��ال  1392در سه رشته در قالب
آموزش الکترونيکی دانشجو میپذيرد و از
سال آينده و سال بعدتر ،در مقطع دکتری
دانشجو خواهيم داشت.
ریيس دانش��کده مهندس��ی راهآهن،
اجرای بيش از  100پروژه صنعتی و ارایه
بيش از  1200مقاله علمی -پژوهشی در

مج�لات و کنفرانسها ،تاس��يس قطب
علم��ی حمل و نقل ريلی کش��ور و چاپ
بي��ش از  50عن��وان کت��اب تخصص��ی
در ح��وزه حم��ل و نقل ريل��ی را از جمله
دس��تاوردهای اين دانش��کده در طی 15
سال فعاليت آن برشمرد.
وی همچنين ايجاد بستر برای حضور
دانش��جويان بينالملل��ی ،پيگيری بحث
مرجعيت علمی ،مستندس��ازی پروژههای
صنعت ريلی ،ايج��اد ارتباطات بينالمللی
موثر با دانش��گاهها و موسس��ات آموزشی
و تحقيقات ريلی جهان ،توسعه دورههای
دکت��ری و پس��ادکتری در گرايشه��ای
مختلف و افزايش مش��ارکت در گسترش
مرزه��ای دانش و اعتالی موقعيت علمی
کش��ور در حوزه مهندس��ی راهآه��ن را از
جمله فعاليتهای دانش��کده در دهه دوم
فعاليت آن عنوان کرد.
در اين مراسم همچنين حجتاالسالم
و المس��لمين رحمانی (مشاور ریيس دفتر
نه��اد نمايندگ��ی مقام معظ��م رهبری در
دانش��گاهها) ،س��خنانی ايراد کرد .وی با
اس��تفاده از آيات و رواي��ات ،در خصوص
نقش توس��عه راهها در پيش��رفت جوامع،

مهندس زارع (قائم مقام مدير عامل راهآهن جمهوری اسالمی ايران)

مباحث��ي را عنوان كرد .حجتاالس�لام و
المس��لمين رحمانی گفت :صنعت حمل و
نقل ريلی ،نياز به فسيل زدايی دائم دارد و
بايد در تمام زمينههای اين صنعت ،توجه
ويژهای اعمال ش��ود تا متناسب با جامعه
جوان،فعال و رو به رشد ،پيشرفت داشته
باشد.
در ادام��ه مراس��م ،تمب��ر يادب��ود
گراميداش��ت پانزدهمين سالگرد تاسيس
دانشکده مهندس��ی راهآهن ،توسط دکتر
جبلعامل��ی و دکتر يونس��يان رونمايی و
توسط رياست دانشگاه ،امضا گرديد.
مهن��دس زارع (قائم مقام مدير عامل
راهآهن جمهوری اسالمی ايران) هم طی
س��خنانی ،به مقايسه مزايای حمل و نقل
ريلی و جادهای و ط��رح مباحث ضرورت
گس��ترش ش��بکه حم��ل و نق��ل ريل��ی
پرداخت.
وی گفت :در اس��ناد توسعهای کشور
و برنامههای پنجس��اله ،هم تکاليف خوب
و هم اه��داف ايدهآلی برای حوزه حمل و
نقل ريلی پيشبينی ش��ده است که برای
تحقق آن بايد طول ش��بکه راهآهن از 12
ه��زار کيلومتر فعلی ب��ه  25هزار کيلومتر

مهندس سعيدیکيا (عضو هيات امنای دانشگاه و پايهگذار دانشکده مهندسی راهآهن)
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در پاي��ان برنامه افزاي��ش يابد .همچنين
به  45هزار ميليارد تومان س��رمايهگذاری
نياز است که از اين مقدار  35درصد سهم
ناوگان و  65درصد سهم زيربنا است.
قائ��م مق��ام مدي��ر عام��ل راهآه��ن
جمهوری اسالمی ايران ،در پايان سخنان
خود با اش��اره به رقم  160ميليون تومانی
قرارداده��ای پژوهش��ی صنع��ت ريلی و
دانش��گاه در س��ال  1391افزود :ظرفيت
باالي��ی ب��رای اي��ن کار در صنعت ريلی
وج��ود دارد و اين میتواند محور بس��يار
خوب��ی برای ارتب��اط تنگاتنگ دانش��گاه
علم و صنعت ايران و صنعت ريلی کشور
باش��د .وی با تاکيد بر توسعه بسيار خوب
محقق شده در دانشکده مهندسی راهآهن،
درخواست کرد دورههای کارشناسیارشد
و دکتری ،گسترش بيشتری داشته باشد.
مهن��دس س��عيدیکيا (عض��و هيات

امن��ای دانش��گاه و پايهگ��ذار دانش��کده
مهندسی راهآهن) نيز در سخنان کوتاهی
به بيان ضرورتهای تاس��يس دانش��کده
مهندس��ی راهآه��ن پراخ��ت و گفت :در
زمانی که آقای افش��ار ،رياس��ت راهآهن
جمهوری اس�لامی ايران بر عهده داشتند
مهمتري��ن نقطه ضعف صنع��ت راهآهن،
کمبود نيروی انسانی تحصيل کرده بود و
بنابراين همه متفقالقول ش��دند که چنين
دانشکدهای بايد تاسيس شود .وی افزود:
در آن زمان با چهار دانشگاه معتبر فنی و
مهندسی مذاکره شد ولی با پيگيریهای
دکتر بهبهانی و دکتر طائب (ریيس وقت
دانش��گاه) ،با دانش��گاه عل��م وصنعت به
نتيجه رس��يديم و اين کار از سال 1371
آغاز شد.
مهندس سعيدیکيا تصريح کرد :بايد
دس��تگاههايی ک��ه با راهآه��ن درگير کار

اجرايی هس��تند اين دانشکده را متعلق به
خودش��ان بدانند تا مشکالت اين صنعت
مرتفع ش��وند ،يعنی بايد اين دستگاهها با
دانشکده راهآهن تلفيق شوند تا کار علمی
انجام شود.
وی در پايان تاکيد کرد :نبايد اعضای
هيات علم��ی و دانش��جويان دانش��کده
مهندس��ی راهآه��ن و راهآه��ن جمهوری
اس�لامی نس��بت به هيچ چيز در صنعت
حم��ل و نقل ريل��ی ،بیتفاوت باش��ند و
پاياننامههای دانشجويان بايد کارگشای
صنعت باشد.
پايانبخش اين مراس��م گراميداشت،
تقدي��ر و اه��دای جواي��ز ب��ه برگزيدگان
(بنيانگذار ،پژوهشگران و اساتيد برجسته،
پيشکسوتان و دانشجويان نخبه) و افتتاح
ت��االر افتخ��ارات دانش��کده و بازدي��د از
دانشکده مهندسی راهآهن بود.
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معرفي دانشکده مهندسی راه آهن
در راس��تای ارتقاي سطح دانش فنی و ايجاد
زمينه الزم در جهت توسعه علم و فناوری در
اين صنعت و با توجه به تقاضا و حمايت صنعت
حمل و نقل ريلی کش��ور ،در سال 1371طی
نشستی با حضور وزير راه و ترابری و رياست
دانشگاه علم و صنعت ايران ،پيشنهاد تاسيس
دانش��کده مهندس��ی راهآهن به وزارت علوم
ارس��ال ش��د و با حمايت همه جانبه راهآهن
جمهوری اسالمی ايران ،نسبت به راهاندازی
اين دانشکده در دانشگاه علم و صنعت ايران
اقدام گردي��د .كلنگ احداث س��اختمان این
دانش��کده در دانشگاه علم و صنعت ايران 25
فروردي��ن ماه  1372به زمین زده ش��د و اين
دانش��كده در سال  1376در ساختمانی با زير
بنای  14000مترمربع تأسيس يافت.
در حال حاضر دانش��کده مهندسی راهآهن
جه��ت تربيت هي��ات علمی خود و توس��عه
همکاريهای بينالمللی آموزشی و پژوهشی
با دانشگاههای معتبر کش��ورهای مختلف از
جمله انگلستان ،آلمان ،چين ،استراليا ،روسيه،
اوکراين و هلند ،تفاهنامه و تبادل علمی دارد.
اين دانش��کده با شناسايی بخش عمدهای از
نيازهای آموزش��ی و پژوهش��ی صنعت ريلی
کش��ور اعم از درونش��هری و بين ش��هری،
عالوه ب��ر دورههای کوت��اه مدت تخصصی،
اقدام به راهاندازی رش��تههای جديد آموزشی
در مقاطع تحصيلی مختلف نموده است و در
اين راستا ،ضمن بهرهبرداری از آزمايشگاهها
و کارگاههای تخصصی متعدد ،تجهيز هر چه
بيش��تر آزمايشگاههای آموزش��ی و پژوهشی
را در دس��تور کار خ��ود قرار داده اس��ت .در
حال حاضر ،تعداد اعض��ای هيأت علمی اين
دانشکده  23نفر است.
ویژگیهای منحصر به فرد دانش�کده
مهندسی راهآهن
منحص��ر به ف��رد بودن دانش��کده در
منطقه خاورمیانه
نرخ باالی اشتغال دانشآموختگان آن
در صنایع ریلی کشور با توجه پتانسیل باالی
جذب متخصصان در راهآهن
ارتباط علمی تنگاتنگ با دانشکدههای
مهندس��ی راهآهن در آمریکای شمالی ،اروپا
و استرالیا
آزمایش��گاههای تحقیقاتی منحصر به
ف��رد در زمینه ریلی و در مواردي کم نظیر در
سطح بینالمللی
داش��تن قطب علمی حمل و نقل ریلی

کش��ور؛ مص��وب وزارت عل��وم ،تحقیقات و
فناوری
ارتباط��ات موثر و تفاهمنامههای متعدد
با دانش��گاههاي معتبر جهان در حوزه صنعت
ریلی کشور
رئ�وس دس�تاوردهاي پانزده س�اله
دانشكده مهندسي راهآهن
تربی��ت بی��ش از  1500دانشآموخته
مهندس��ی راهآهن که در جایج��ای صنایع
ریلی درونش��هری و برونش��هری کش��ور
میدرخشند
انجام بی��ش از  120پروژه تحقیقاتی و
صنعتی در حوزههای گوناگون صنعت ریلی
چ��اپ بی��ش از  1100مقال��ه علمی-
پژوهشی در نش��ریات و کنفرانسهای معتبر
داخلی و خارجی
راهاندازی قطب علمی حمل و نقل ریلی
کشور
تالیف و ترجمه بیش از  50عنوان کتاب
فارس��ی و  3عنوان کتاب بینالمللی در حوزه
تخصصی مهندسی راهآهن

نق��ش موثر در تصوی��ب و انجام کالن
پروژه ملی «فناوری قطار پرسرعت»؛ مصوب
شورای عالی عتف
گس��ترش دوره های کارشناسیارشد و
دکتری مهندسی راهآهن
ارتباط��ات موثر و انعقاد تفاهمنامههای
متعدد با دانش��گاههاي معتبر جهان در حوزه
مهندسی راهآهن
برگ��زاری موف��ق س��ه دوره کنفرانس
بینالمللی مهندسی راهآهن ICRARE
کس��ب افتخ��ار عنوان پژوهش��گر برتر
ریلی کشور در چهار دوره
کس��ب جوای��ز متع��دد دانش��جویی در
جش��نواره ج��وان خوارزم��ی و مس��ابقات
بینالمللی
کس��ب افتخار انتخاب به عنوان انجمن
علمی برتر دانشجویی کشور در دو دوره
کسب افتخار عنوان کتاب سال و کتاب
دانشجویی كشور در دو دوره
کس��ب عن��وان پژوهش��گر رتب��ه اول
دانشجویی دانش��گاه در مقطع کارشناسی در
سه دوره

تازههای انتشارات دانشگاه
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نام کتاب :آمار و احتمال كاربردي مهندسي (جلد دوم)
مولف :داگالس سی مونتگمری و جرج رانگر
مترجم :دكتر كريم آتشگر
چاپ اول1391 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 189000 :ریال
موضوع :آمار ،احتماالت

اي��ن كتاب ،به عن��وان دوره مقدماتي احتماالت و آمار
كاربردي ،براي دانش��جويان مقطع کارشناسی رشتههاي
علوم مهندس��ي ،ش��يمي و فيزيك ،نوش��ته شده است.
مطال��ب کتاب كه به ش��كل منحصرد به فرد ارایه ش��ده
اس��ت ،ميتواند در طراحي و توس��عه محصوالت جديد،
سيس��تمهاي توليدي ،فرآيندها و همين ط��ور در بهبود
سيس��تمهاي موجود ،نقش مهمي ايفا نمايد .روشهاي
آم��اري ،ابزار مهم��ي در اينگون��ه فعاليتها محس��وب
ميش��وند زيرا روشهاي آماري ،ش��رايطي را در عرصه
فعاليته��اي مهندس��ي فراه��م م��يآورد تا مهندس��ان
بتوانند ب��ا دو رويكرد توصيفي و تحليلي ،تغييراتي كه در
دادهها مش��اهده ميش��ود را تجزبه و تحليل نمايند .هر
چن��د كه بس��ياري از روشهايي كه در اي��ن كتاب ارایه
ش��ده ،در تجزيه و تحليلهاي آم��اري ،به طوركلي جزو
مس��ایل پايهاي محسوب ميش��وند و به صورت عام در
حوزههاي مختلف كس��ب وكار ،مديريت ،علوم زيستي و
علوم اجتماع��ي كاربرد دارند اما در اين كتاب ،به صورت
خاص ،رويكرد و جهتگيري مهندسي براي بيان مطالب
انتخاب ش��ده اس��ت .رويكرد انتخاب شده در اين كتاب،
بهترين كمك را به دانشجويان رشتههاي علوم مهندسي،
ش��يمي و فيزيك ميكند و ش��رايطي را براي آنها فراهم
م��يآورد تا آنها بتوانند روي بس��ياري از كاربردهاي آمار
در حوزههاي ف��وق ،تمركز كنند .در ای��ن کتاب ،تالش
شده مثالها و تمرينهايي براي مخاطبان آورده شود که
مهندس��ي و از پايه علمي پيروي كرده باش��ند به طوري
كه تقربيا تمامي مواردي كه به عنوان مثال ،مطرح شده،
از دادههاي واقعي و يا از منابع منتش��ر شدهای استخراج
ش��ده كه حاصل تجربه كارهاي مشاوره نویسندگان بوده
است .تمام گرايشهاي رش��تههاي مهندسي الزم است
ك��ه حداقل يك دوره آمار را فرا گيرند .با اميد مش��اهده
بیش��تر كاربردهاي مهم آمار در كارهاي دانشجویان ،در
اي��ن كتاب مطالب كافي براي تدريس در دو دوره فراهم
ش��ده ،اما اين كتاب ميتوان��د براي تدريس در يك دوره
نيز مورد استفاده قرار گيرد .نویسندگان ،بر اين باورند كه
اين كتاب ميتواند به عنوان يك مرجع نيز مورد استفاده
قرار گيرد.
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نام کتاب :اصول تحليل وطراحي روسازي راه وفرودگاه
مترجمان :دكتر عل��ي منصور خاكي – مهندس عليرضا
سركار
چاپ اول1391:
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 225000 :ریال
موض�وع :روس��ازي -طرح ساختمان ،س��ازه – تجزيه و
تحليل

روس��ازي راه ،شاخهاي گسترده از مهندسي راه و ترابري است
ك��ه مباحث مربوط به روس��ازي راه و ف��رودگاه را در زمينههاي
تحليل ،طراحي ،ارزيابي عملكرد ،تعمير ،نگهداري و مديريت در
بر ميگيرد .در حال حاضر ،كمبود كتابي كه به طور جامع ،اصول
روسازي راه و فرودگاه را بيان كند و بر اساس اطالعات روز باشد
كامال احس��اس ميش��ود ،لذا نياز به كتابي جامع كه در برگيرنده
اصول اساس��ي با جزييات كامل و به هم��راه مثالهاي عملي و
كافي باشد ،وجود دارد.
از اين رو كتاب حاضر دو هدف عمده را دنبال ميكند:
 -1ارایه اصول اساسي روسازي ،شامل بحث پيرامون تئوريهاي
توزيع تنش در انواع روس��ازي با در نظر گرفتن تاثير انواع بار بر
روي تنشه��ا ،تحليلهاي مربوط به رش��د ترافيك ،فاكتورهاي
معادل ،خصوصيات مصالح و مفاهيم طراحي اجزا روسازي
 -2ارایه روشهاي طراحي روسازيهاي انعطافپذير و صلب
راه و ف��رودگاه كه اي��ن روشهاي مبتني بر آزمايش��ات انجمن
مهندس��ين ارتش( ،)CEانجمن س��يمان پرتلند( ،)PCLانستيتو
آس��فالت( )AIو تحقيقات اش��تو( )AASGTOو مراكزتحقيقاتي
كانادا و انگلستان است.
كتاب اصول تحليل و طراحي روسازي راه و فرودگاه ،با لحاظ
گستردگي مطالب ارایه ش��ده و پوشش جزئيات و رفع اشكاالت
و ابهامات با اس��تفاده از مثالها و تمرينات متنوع ،متمايز از س��اير
كتابهاي موجود در اين زمينه اس��ت .در ارایه مطالب ،از مراجع
ش��ناخته ش��ده كه مورد توجه متخصصان ميباشد استفاده شده
و مطال��ب ،به گونهاي از مراجع انتخ��اب و در كنار يكديگر قرار
گرفتهاند كه قابل استفاده براي دو گروه دانشجويان و متخصصان
باشد.گروه اول ،دانشجويان مقاطع كارشناسي ،كارشناسيارشد و
دكتري ميباشند از اين جهت ،كتاب شامل بحثهاي مفصلي در
مورد تئوريها و اصول و جزئيات روسازي است.
گروه دوم مهندسان و دانشآموختگان ميباشند .برای استفاده
اين گروه ،كتاب حاضر شامل انواع روشهاي طراحي روسازيهاي
انعطافپذير و صلب ميباش��د .در اين كتاب ،هر روش طراحي با
نام موسسه ارایه دهنده آن و اصولي كه روش مورد اشاره برآن بنا
شده ،ارایه شده است.
كتاب حاض��ر ،در چهار بخش و دوازده فص��ل ارایه ميگردد.
بخش اول ،با عنوان اصول اساسي روسازي در شش فصل آورده
شده است كه شامل مباحثي در مورد انواع روسازي ،بار چرخها و
فاكتورهاي طراحي ،تنش در روسازيهاي صلب و انعطافپذير،
مالحظ��ات ترافيكي ،ش��رايط ج�� ّوي و تحليله��اي اقتصادي
ميباشد.
بخش دوم ،به ويژگيهاي اجزاي روسازي و خصوصيات مصالح
در دو فصل ميپردازد .بخش سوم ،با عنوان طراحي روسازيهاي
انعطافپذير ،در دو فصل طراحي روسازي و فرودگاه ارایه ميگردد
و بخش آخر نيز تحت عنوان طراحي روس��ازيهاي صلب در دو
فصل مشابه بخش قبلي ،ارایه شده است.

نام دانشجو :اميريوسفلي
رشته تحصيلي :مهندسي صنايع
استاد راهنما :دكتر مهدي غضنفري
استادان مشاور :دکتر سیدجعفر سجادی و
دکتر کامران شهانقی
عنوان رس�اله :ارایه مدل��ی یکپارچه برای
تصمیم یاری بهینهگرا و تصمیمگیری قاعده
پایه در محیط امکانی و احتمالی یگانه و هیبریدی
تاريخ دفاع91/10/10:

نام دانشجو :حسن اکبری
رش�ته تحصيل�ي :معم��اری -فیزی��ک
ساختمان
اس�تادان راهنم�ا :دکت��ر مصطف��ی
عباسزادگان و دکتر منصور سپهری مقدم
استاد مشاور :دکتر پروین نصیری
عنوان رساله :بررس��ی تحلیلی رابطه بین
ویژگیه��ای کالبد خیابانهای ش��هری و ش��اخصهای صوتی
محیط
تاريخ دفاع91/10/ 24 :
نام دانشجو :سميه احمدی
رشته تحصيلي :فيزيك
استادان راهنما :دکتر مهدی اسماعيلزاده
و دکتر ادريس فيضآبادی
عن�وان رس�اله :تراب��ری الکت��رون در
پيوندگاههای نانو نوار گرافين
تاريخ دفاع91/10/ 25 :

نام دانشجو :حامی تورجیزاده
رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك
اس�تاد راهنم�ا :دکت��ر مح��رم حبیبنژاد
کورایم
عنوان رس�اله :محاسبه ماكزيمم بار مجاز
ربات کابل��ی انعطافپذیر ب��ه روش کنترل
بهينه حلقه بسته
تاريخ دفاع91/10/11:
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نام دانشجو :فرهنگ فالح
رشته تحصيلي :فيزيك
استاد راهنما :دکتر مهدی اسماعيلزاده
عن�وان رس�اله :خ��واص اس��پينی در
مولکولهای آلی
تاريخ دفاع91/10/ 9 :

نام دانشجو :پروین ترابی
رش�ته تحصيلي :رياضي كاربردي -آناليز
عددي
استاد راهنما :دکتر خسرو مالکنژاد
عنوان رس�اله :حل عددی برخی معادالت
انتگرالی ولترا غیرخطی به روش نقطه ثابت
تاريخ دفاع91/10/ 18 :
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فرایند طراحی

نام دانشجو :محمد فدایی
رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك
استاد راهنما :دکتر شاهرخ حسینی هاشمی
عن�وان رس�اله :مطالعهای ب��ر ارایه یک
روند حل تحلیلی جدید برای ارتعاش��ات آزاد
پوس��تههای دو انحنایی ضخی��م با خواص
متغیر در راستای ضخامت
تاريخ دفاع91/10/ 27 :

نام دانشجو :ارسالن طهماسبی
رشته تحصيلي :معماري و شهرسازي
اس�تادان راهنم�ا :دكتر مصطفی بهزادفر،
مهندس حمید نوحی
عنوان رس�اله :ارزیاب��ی مولفههای کیفی
تأثیرگ��ذار بر تعام�لات اجتماعی در مقیاس

نام دانشجو :حميدرضا ايزدبخش
رشته تحصيلي :مهندسي صنايع
استاد راهنما :دكتر رسول نورالسناء
استاد مشاور :دكتر سيدتقي اخوان نياكي
عن�وان رس�اله :توس��عه روشهايي براي
پايش پروفايلهاي لجستيک
تاريخ دفاع91/11/ 2 :

نام دانشجو :کاوه کرمی
رشته تحصيلي :مهندسي عمران -سازه
استاد راهنما :دکتر امينی
عنوان رس�اله :کنترل هوشمند سازههای
آسيبديده با روش سالمت سازهای
تاريخ دفاع91/11/ 16 :

نام دانشجو :مصطفي ميرجليلي
رش�ته تحصيل�ي :مهندس��ي م��واد و
متالورژي
استاد راهنما :دكتر منصور سلطانيه
عن�وان رس�اله :مكاني��زم و س��ينتيك
تش��كيل تركيبات بين فلزي در زوج نفوذي
آلومينيوم -تيتانيم
تاريخ دفاع91/11/ 4 :

نام دانشجو :مرتضی احمدی
رشته تحصيلي :مهندسي شيمي
استاد راهنما :دکتر محمدرضا مقبلی
عنوان رس�اله :س��اخت نانو م��اده مرکب
پلیاستر سير نشده -مونت موريلونيت UP/
 MMTاص�لاح ش��ده با ذرات الس��تيکی
هسته -پوسته
تاريخ دفاع91/11/ 16 :

نام دانشجو :کاوه شکوهی دهکردی
رشته تحصيلي :معماري و شهرسازي
استاد راهنما :دكتر هاشم هاشمنژاد
اس�تادان مش�اور :دکتر احمد اخالصی و
دکتر بهرام صالح صدقپور
عنوان رس�اله :ارزیابی تطبیقی روشهای
تولید طرحوارههای معمارانه در مراحل اولیه

نام دانشجو :صادق صادقزاده
رش�ته تحصيل�ي :مهندس��ي مكاني��ك-
طراحي كاربردي
اس�تاد راهنم�ا :دكت��ر مح��رم حبيبنژاد
کورايم
عن�وان رس�اله :مدلس��ازی ديناميک��ی
چندمقياس��ی نان��و رباته��ا و اخت�لاالت
مکانيکی آنها بر پايه روش المان محدود
تاريخ دفاع91/11/ 24 :

نام دانشجو :مرتضی رعيتی دماوندی
رشته تحصيلي :مهندسي عمران -آب
اس�تادان راهنم�ا :دکت��ر غ��روی و دکتر
ثقفيان
عنوان رساله :توس��عه روش همگنبندی
در ( REWحوضهه��ای پاي��ه مع��روف) در
شناسايی نواحی سيلخيز
تاريخ دفاع91/11/ 8 :

نام دانشجو :تقی داللی اصفهاني
رشته تحصيلي :مهندسي مواد و متالورژي
اس�تادان راهنما :دکتر جعفر جوادپور و دکتر
عليرضا خاوندی
استادان مش�اور :دکتر حميدرضا رضايی و
دکتر مسعود گودرزی
عنوان رس�اله :بررس��ی اس��تحاله فازی و مکانيزم
تشکيل در سنتز پودر نانو کامپوزيت  ZrO2-Al2O3به روش مکانو شيميايی
تاريخ دفاع91/11/ 24 :

تاريخ دفاع91/11/ 4 :

محلی با تأکید بر خلق مکان
تاريخ دفاع91/11/ 15 :

نام دانشجو :ساسان حسینی
رشته تحصيلي :معماري و شهرسازي
استاد راهنما :دكتر سیدعبدالهادی دانشپور
استاد مشاور :دكتر احمد ماكويي
عن�وان رس�اله :تدوی��ن مدل تصمیمس��از
انتخاب گزینه در مرحله شکلگیری کانسپت
در فرآیند طراحی معماری
تاريخ دفاع91/11/ 28 :

نام دانشجو :احمد شرافتی
رشته تحصيلي :مهندسی عمران -آب
استاد راهنما :دکتر ذهبيون
عنوان رس�اله :تحلي��ل اعتمادپذيری ارتفاع
س��د ب��ا در نظر گرفت��ن ع��دم قطعيتهای
هيدرولوژيکی و هيدروليکي
تاريخ دفاع91/12/5 :

استاد راهنما :دكتر حسن زياري
استاد مشاور :دکتر غالمعلی شفابخش
عنوان رساله :ارایه مدل شيارشدگي مخلوطهای
آسفالتی با استفاده از منحنی تنش برشی ژيراتوری (دورانی)
تاريخ دفاع91/12/ 6 :
نام دانشجو :حامد خاني سانيج
رش�ته تحصيلي :مهندس��ی عم��ران -راه و
ترابري
اس�تادان راهنما :دكتر محمود عامري و دكتر
جليل شاهي
عنوان رس�اله :ارزيابي تاثير مصالح پارچهگونه
مورد استفاده در کنترل ترکهاي روسازي
تاريخ دفاع91/12/ 6 :

استاد راهنما :دکتر جاللی نائينی

استاد مشاور :دکتر محمد مهدوی مزده

عنوان رساله :ارایه مدلی جهت تجزيه و تحليل عملکرد
مقرراتزدايی در صنعت بيمه با رويکرد

نهادگرا

تاريخ دفاع91/12/ 8 :

نام دانشجو :احمد جمشيدي زنجاني
رشته تحصيلي :مهندسي عمران

استاد راهنما :دكتر محسن سعيدي

عنوان رس�اله توسعه شاخص ش��دت آلودگي
فلزات سنگين در رسوبات محيطهاي آبي

تاريخ دفاع91/12/ 8 :

نام دانشجو :بابک مزيناني

رشته تحصيلي :مهندسی مواد و متالورژي

استادان راهنما :دکتر بيتاللهی و دکتر جوادپور
عنوان رس�اله :بررس��ی تأثير اندازه حفرات

بر ريزس��اختار و خواص فتوکاتاليستی مزوپور
سيليکا  -تيتانيا
تاريخ دفاع91/12/ 8 :
نام دانشجو :علي طهماسبي
رشته تحصيلي :رياضي -آناليز عددي
استاد راهنما :دكتر جليل رشيدينيا
عنوان رس�اله :کاربرد روش س��ری تیلور در
حل معادالت انتگرال-دیفرانسیلی
تاريخ دفاع91/12/ 12 :

نام دانشجو :مجيد بلباسي
رشته تحصيلي :مهندسی مواد و متالورژي
استاد راهنما :دکتر صالحي
عنوان رس�اله :اثر عمليات ترمومکانيکی بر
خواص مکانيک��ی و حافظه داری آلياژ حافظه
دار NiTiHf
تاريخ دفاع91/12/ 12 :
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نام دانشجو :حسن ديواندری
رش�ته تحصيلي :مهندس��ي عمران -راه و
ترابري

رشته تحصيلي :مهندسي صنايع

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

نام دانشجو :مصطفی نصيری
رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك
استاد راهنما :دكتر مرتضي منتظري
عن�وان رس�اله :جبرانس��ازی تاخير زمانی
در تست س��ختافزار در حلقه سيستم کنترل
سوخت موتور جت
تاريخ دفاع91/12/ 2 :

نام دانشجو :حميدرضا نورعليزاده

نام دانشجو :محسن قرهخانی
رشته تحصيلي :مهندسی صنايع
استاد راهنما :دکتر سيدجعفر سجادی
عنوان رس�اله ارایه چارچوب مديريت س��بد
سهام با استفاده از رويکرد بهينهسازی استوار
تاريخ دفاع91/12/ 14 :

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نام دانشجو :محمد نيكخو
رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك
استاد راهنما :دكتر محمد حقپناهي
اس�تادان مش�اور :دكتر محمد پرنيانپور و
دكتر جالين وانگ ()Dr. Jaw-Lin Wang
عن�وان رس�اله :مدلس��ازی الم��ان مح��دود
پرواالستيک غيرخطی ديسک بين مهرهای در بارگذاریهای سيکلی
تاريخ دفاع91/12/ 20 :

نام دانشجو :رامتين معينی
رشته تحصيلي :مهندسي عمران-آب
استاد راهنما :دكتر محمدهادی افشار
عنوان رس�اله :توسعه الگوريتم بهينهسازی
جامعه مورچگان هوشمند برای حل همزمان
مساله جانمایی و ابعاد در حوزه مهندسی آب
تاريخ دفاع91/12/ 22 :
نام دانشجو :سجاد پیرمحمد
رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك -طراحي
كاربردي
استاد راهنما :دكتر مجیدرضا آیتالهی
عنوان رس�اله :بررس��ي رفتار شکست مواد
آس��فالتي در دماهاي پايين تح��ت بارگذاري
ترکيبيکششي-برشي
تاريخ دفاع91/12/ 26 :

تجـدیدمیثـاق
دانشگاهیـان علم و صنعت ایـران
(ره)
با آرمانهاي امام راحل
()91/11/15

