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ــال، مصادف با ماه مبارک رمضان، جمعی از اساتید و  مردادماه امس
ــور با رهبر انقالب اسالمی ایران دیدار  پژوهشگران دانشگاه های كش
ــاره به ضرورت مجاهدت و تالش  ــد. معظم له در این دیدار با اش كردن
بی وقفه برای شتاب بیشتر علمی كشور تأكید كردند: پیشرفت علمی، 
ــی ایران و عزت بیشتر ایرانیان در  ــاز اقتدار اقتصادی و سیاس زمینه س
ــتیابی به این هدف، به حفظ و تقویت  ــت و دس جامعه بین المللی اس
ــرفت علمی و گفتمان پیشرفت عمومی  گفتمان علمی، گفتمان پیش
ــگاه ها نیاز دارد.ایشان همچنین با اشاره به ارزش ذاتی  كشور در دانش
ــالم افزودند: تأكید مکرر بر تالش همه جانبه برای  علم از دیدگاه اس
پیشرفت علمی، فقط به علت احترام فراوان اسالم به علم و عالم نیست 

بلکه به این دلیل است كه علم، اقتدار آفرین است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، اقتدار علمی را از جنس »اقتدار درون زا« 
ــت كه بخشی از تحریم ها و فشارهای  خواندند و افزودند:تردیدی نیس
موجود، با هدف جلوگیری از دستیابی ملت ایران به پیشرفت علمی و 
اقتدار درون زا، اعمال می شود، بنابراین از این زاویه نیز، پیشرفت علمی 

باید ادامه یابد.
ــی در پیشرفت همه جانبه  ــا نقش دانشگاه ها و مراكز پژوهش اساس
كشور، بر كسی پوشیده نیست ولی این تاكیدات رهبر انقالب، بی شک 
این نقش و اهمیت و نیز مسئولیت را برای دانشگاه ها پررنگتر و مضاعف 
می سازد. حال باید دید با چه راهکارها و برنامه های دانشگاهی، می توان 
بر تاكیدات رهبر انقالب جامه عمل پوشاند و به واسطه چه مقدمات و 
راهبردهایی پیشرفت اقتصادی كشور از مجرای مراكز علمی و دانشگاهی 
رقم خواهد خورد. به نظر می رسد بررسي و شناسایي چالش هاي عمومي 
در حوزه هاي اقتصادي و صنعتي؛افزایشنقشعلموفناوریدرتوانمندسازیوارت
قایبهره-وریدربخش هایصنعتیوتولیدی و خدماتتخصصیوعمومي؛توجه 
ــركت های دانش بنیان و صنایع پیشرفتهبا  ــعه هدفمند ش ویژه به توس
ــتای  محوریت پژوهش، فناوری و نوآوری؛برنامه ریزی هدفمند در راس
تجاری سازی یافته های پژوهشی با ارزش افزوده باال؛ اعمال برنامه ریزی 
الزم برای ساماندهی و مدیریت هدفمند نظام آموزش مهندسی، فنی و 
حرفه ای كشور در جهت كسب مهارت های پیشرفته مورد نیاز در رشد 
تولید ملی كشور؛ برنامه ریزی عملیاتی در راستای كشف راه های نوین 

هماهنگی و ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای رشد فناوری های نوین 
ــتفاده از توانمندی ها و دستاوردهای علمی و  در عرصه تولید ملی و اس
تکنولوژیک داخلی و بومی،از جمله راهبردهای ملی الزم در این مسیر 

باشد.
ــازی با  ــازی و بهینه س ــاز مبرمی به بازس ــت ایران، نی ــوزه صنع ح
تکنولوژی های هایتک دارد تا بتواند بازدهی خود را افزایش دهد. تاكید 
بر تولید ملی، عالوه بر پیش نیازها و هم نیازهای فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی، نیاز مبرمی به فناوری به روز دارد و مهمترین ابزار 
برای تحقق این امر، تکنولوژی و فناوری مدرن هر حوزه خاص است 
ــایه تکنولوژی و فناوری حاصل  ــرا كه كیفیت، كمیت و تنوع، در س چ
ــت ولی با تاسف  ــود.علم این تکنوژی و فناوری در دانشگاه هاس می ش
ــمگیر علمی كشور و تالش  ــرفت چش باید اذعان كرد علی رغم پیش
امیدواركننده محققان، اساتید دانشگاه و دانشجویان در تولید علم؛ارتباط 
بین صنعت و دانشگاه-كه در حقیقت، مقوله رساندن تحقیقات علمی 
كشور به حوزه صنعتی و تجاری-سازی آنها و تولید ثروت از رشد علمی 
ــور است- از حلقه های مفقوده ای است كه در این سال ها با وجود  كش
تالش های انجام شده به نتیجه مطلوبی نرسیده است اگرچه در نقشه 
ــور هم به عنوان موضوعی مهم و استراتژیک، دیده  جامع علمی كش
ــده است.بررسي نقش مدیریت فناوري شامل خلق، انتقال، جذب و  ش
ــازي فناوري هاي موردنیاز؛ توسعه جایگاه پژوهش و نوآوري  تجاري س
در تصمیم گیري ها و سیاست گذاري هاي كشور در زمینه ارتقای نظام 
ــور؛ افزایش اعتماد مدیریت ارشد  ــگاهي كش آموزش و پژوهش دانش
ــور به توانمندي هاي بخش هاي علمي و پژوهشي داخل كشور و  كش
تقویت روحیه خودباوري علمي نیز از دیگر اصول وصول به اقتدار كشور 

با تکیه بر پیشرفت اقتصادی است.
ــتیابي به آرمان هاي بلند نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران،  دس
ــاد فرهنگي، علمی، اجتماعي و  ــتلزم تالش همه جانبه در تمام ابع مس
ــتی بیان  ــت ولیهمانگونه كه رهبر معظم انقالب به درس اقتصادي اس
ــت و هرچه در این  ــاز اس فرمودند، علم و فناوری، قدرت زا و توانمندس
ــدرت و توانمندی  ــبت، ق ــود به همان نس ــرفت حاصل ش حوزه، پیش

كشورمان نیز افزایش خواهد یافت.

پیشرفت علمی
 زمینه ساز اقتدار اقتصادی 
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ــومین كنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی  س
ــط قطب  ــت ماه 1392، توس راه آهن، روزهای 10 و 11 اردیبهش
ــی راه آهن  ــکده مهندس ــور و دانش علمی حمل و نقل ریلی كش
ــگاه علم و صنعت ایران، با هدف گسترش مرزهای دانش  دانش
ــی راه آهن و  ــادل نظر علمی و فنی در ابعاد مختلف مهندس و تب
ــگران و اندیشمندان مراكز  ــط پژوهش ارایه یافته های نوین توس
ــگاه ها و با محوریت راه آهن پرسرعت برگزار  ــی و دانش پژوهش

گردید.
در نخستین روز این كنفرانس بین المللی، تفاهم نامه سه جانبه 
ــالمی ایران،  ــركت راه آهن جمهوری اس تولید ملی ریل بین ش
ــران با حضور  ــگاه علم و صنعت ای ــن اصفهان و دانش ذوب آه
ــدن و تجارت«، به  ــت، مع ــازی« و »صنع وزرای »راه و شهرس

امضا رسید.
ــاس این تفاهم نامه كه در راستای سیاست توسعه حمل  بر اس
ــدس عبدالعلی صاحب- ــای مهن ــور، به امض ــل ریلی كش و نق

ــالمی ایران(، دكتر  ــر عامل راه آهن جمهوری اس محمدی)مدی
ــركت ذوب آهن( و دكتر  ــعد محمدی)مدیر عامل ش ــیر س اردش
ــگاه علم و صنعت ایران(  ــعید جبل عاملی)رییس دانش محمدس

ــید؛ از این پس با همکاری راه آهن جمهوری اسالمی ایران،  رس
ــت ایران، ریل مورد  ــگاه علم و صنع ذوب آهن اصفهان و دانش
ــد كه  ــور در داخل ایران تولید خواهد ش نیاز خطوط راه آهن كش

صرفه جویی ارزی كالنی را برای كشور رقم خواهد زد. 
ــرفت های  ــومین كنفرانس بین المللی پیش ــم افتتاح س مراس
ــت ماه 1392 با حضور  ــی راه آهن، دهم اردیبهش اخیر در مهندس
ــارت( و مهندس  ــدن و تج ــر صنعت، مع ــر غضنفری)وزی دكت
ــازی(، جمع قابل توجهی از استادان،  نیک زاد)وزیر راه و شهرس
متخصصان، پژوهشگران و مدیران حمل و نقل كشور، محققان 
ــمندان صاحب نام صنعت ریلی بیش از 20 كشور جهان  و اندیش
ــالن  ــورهای خارجی مقیم ایران، در س ــفرای كش و جمعی از س
ــی خودروی دانشگاه علم و صنعت  همایش پژوهشکده مهندس

ایران  برگزار شد. 
در این مراسم، مهندس نیک زاد)وزیر راه و شهرسازی( ضمن 
تبریک میالد با سعادت دخت نبی مکرم اسالم، حضرت فاطمه 
ــمردن مزایای حمل و نقل ریلی در مقایسه با  زهرا)س(، با برش
دیگر روش ها، تاكید كرد: امروز همه متفق الرای هستند حمل و 
نقل ریلی در كشور باید توسعه یابد. این موضوع در سیاست های 

درسومینکنفرانسبینالمللی
پیشرفتهایاخیردرمهندسیراهآهن؛

 تفاهم نامه سه جانبه 
تولید ملـــی ریل منعقد شد

92
ار 

 به
- 8

ه 2
ار

شم

ری
 خب

ی و
نگ

ره
ی، ف

لم
ه ع

ری
ش

ن

3



كلی نظام، مد نظر مقام معظم رهبری است و مورد تاكید رییس 
ــه بدون ارتباط،  ــرار دارد. وی با ذكر این مقدمه ك ــت نیز ق دول
ــرد: وزارت راه و  ــد نخواهد یافت، تصریح ك هیچ منطقه ای رش
ــل )بندری، هوایی، ریلی  ــازی در هر چهار مدل حمل نق شهرس
ــت و از این كار  ــاده ای(، موافق حضور بخش خصوصی اس و ج
ــت می كند. وی با ارایه آمار، به تبیین خدمات وزارت راه و  حمای
ــل ریلی پرداخت و گفت:  ــعه حمل و نق اهتمام دولت برای توس
ــت اجرا داریم و 20 استان  اكنون 8500 كیلومتر راه  آهن در دس

ــبکه متصل هستند و اتصال 11  كشور به این ش
استان را هم در دست اقدام داریم.

ــاره به نامگذاری  ــازی با اش وزیر راه و شهرس
ــه اقتصادی و حماسه  ــال به نام سال حماس امس
ــوی مقام معظم رهبری، گفت: در  ــی از س سیاس
ــال، دو كار اساسی را در دستور كار داریم.  این س
ــقف 250 هزار ُتن، ریل مورد نیاز  اول اینکه تا س
كشور را در داخل تولید كنیم و دوم آنکه كارخانه 

واگن سازی را با حدكثر ظرفیت، فعال سازیم.
ــرد: اكنون قطار با  مهندس نیک زاد تصریح ك
ــرعت 250 كیلومتر بر ساعت، پاسخگوی نیاز  س
ما نیست و آماده حمایت از پروژه هایی هستیم كه 

ما را به قطارهای باالی این سرعت برسانند.
ــر  دكت ــه،  افتتاحی ــم  مراس ــر  دیگ ــخنران  س
غضنفری)وزیر صنعت، معدن و تجارت( بود كه از 

منظر حوزه تجارت به مبحث راه آهن پرداخت. 
وی گفت: در حوزه تجارت، با موضوع سهولت 
در تجارت درون مرزی و فرا مرزی مواجه هستیم 
ــد،  ــخت افزار در اولویت باش ولی قبل از اینکه س

ــیوه مدیریت بر سخت افزار، مبنای بحث است. وی با توضیح  ش
»آمایش تجاری« گفت: آمایش تجاری به ما می گوید در كشور 
ــود می تونیم از همه  ــاخت های تجاری ای اگر ایجاد ش چه زیرس
ــور استفاده كنیم و اینگونه، زمینه های مناسبی  ظرفیت های كش

را برای توسعه تجاری فراهم می كند.
ــر اینکه در تامین  ــارت، با تاكید ب ــر صنعت، معدن و تج وزی

زیرساخت های تولید، كارهای زیادی در كشور انجام شده، گفت: 
ــته و ارزان تمام شود، باید آمایش  تولید اگر بخواهد پویایی داش
ــد و حضور  ــته باش تجاری را به عنوان مکمل در كنار خود داش
ــاخت  ــطه ها، به معنی عدم كاركرد كافی ما در حوزه زیرس واس
ــاره به رتبه 139 ایران در سال  ــت. وی سپس با اش تجاری اس
2011 در تجارت فرا مرزی گفت: این رتبه در 10 معیار ارزیابی 
ــور ما، فرآیندهای ترخیص  ــود كه ضعیف ترین معیار كش می ش

كاالست.
ــن در تحویل به موقع كاال و عملکرد   همچنی
ــده در حالی كه در  ــتیکی هم كار خوبی نش لجس
ــاخت لجستیکی و حمل و نقل، رتبه خوبی  زیرس
ــرمایه گذاری، دارای رتبه  ــی س ــم و این یعن داری
ــت و مدیریت سرمایه، رتبه پایینی دارد. خوب اس

ــالوه بر  ــرد: ع ــح ك ــری تصری ــر غضنف دكت
ــیار  ــی در این بحث بس ــل و نقل ریل ــه حم آنک
ــل هم با  ــزات ری ــوزه تجهی ــت، در ح كارگشاس
ــتیم به طوری كه  ــازار خوبی در دنیا مواجه هس ب
ــته، تا 30  ــال گذش ــركت های اول دنیا در س ش
میلیارد دالر در این زمینه فروش داشته اند. كشور 
ــدگان و صادركنندگان حوزه  ما هم جزو واردكنن
ــتن  ــت و برای داش ریلی در بخش تجهیزات اس
ــتیک پویا نیاز است.  صادرات پویا، سیستم لجس
ــارت، از حمایت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــن وزارت، از تولید تجهیزات حمل  ــه ای همه جانب
ــهیالت ارزی  ــور از دو طریق تس ــل در كش و نق
ــی، خبر داد. ــردش و منابع ریال ــرمایه در گ و س

مهندس آقایی)رییس كمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی( دیگر سخنران مراسم افتتاحیه این همایش بود. 
ــاره الزامات قانون برنامه، به اولویت بخش حمل و نقل  وی درب
ریلی بر دیگر بخش های حمل و نقل اشاره كرد و افزود: عالوه بر 
اولویت دهی به حمل و نقل ریلی در برنامه، الزاماتی نیز به وزارت 
ــازی ابالغ شده كه ایجاد بانک اطالعاتی در حوزه  راه و شهرس
ــت. حمل و نقل و تدوین طرح جامع حمل و نقل از جمله آنهاس

دكتر غضنفري مهندس نيكزاد
 وزير راه و شهرسازي وزير صنعت، معدن و تجارت

وزير راه و 
شهرسازي:

اکنون قطار 
با سرعت 

250 کیلومتر 
بر ساعت، 

پاسخگوی نیاز 
ما نیست و آماده 

 حمايت از 
پروژه هايی 

هستیم که ما 
را به قطارهای 

باالی اين 
سرعت برسانند
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ــیون عمران مجلس شورای اسالمی، از تعریف  رییس كمیس
ــعه كشور  منابع پایدار برای جلوگیری از بروز خلل در روند توس
ــرب علیه جمهوری  ــدن از تحریم های ظالمانه غ ــون مان و مص
ــالمی در بودجه سال جاری خبر داد و گفت: صندوق توسعه  اس
ــت  ــت كه ظرفیت باالیی دارد و ذخیره ای اس ملی از منابعی اس
كه به ابتکار قانونگذاری، سالی 26/5 درصد درآمد نفت را صرفا 
برای بخش خصوصی ذخیره می كند كه در شرایط تحریم، برای 
ــت. وی افزود: در تمام مدل های  ما ظرفیت قابل مالحظه ای اس

ــعه، دولت زیرساخت ها را تامین می كند تا از  توس
ــتفاده  ــعه اس ظرفیت بخش خصوصی برای توس

نماید.
ــس  ــر جبل عاملی)ریی ــم، دكت ــن مراس در ای
ــه مهمانان و  ــامدگویی ب ــگاه(، ضمن خوش دانش
ــه مرضیه)س(،  ــرت صدیق ــک والدت حض تبری
ــه وضعیت كنونی آموزش عالی كشور  به مقایس
ــریع آن  ــل و تبیین تحوالت س ــا دوره های قب ب
ــگاه ها به عرصه  ــت. وی گفت: ورود دانش پرداخ
ــاوری، از ویژگی های  ــر فن ــات با تاكید ب تحقیق
ــترش  ــت و گس آموزش عالی در زمان كنونی اس
ــالت تکمیلی،  ــای تحقیقاتی و تحصی فعالیت ه
ــاد كرد تا  ــگاه ها ایج ــت خوبی برای دانش فرص
ــور  ــوزه تولید علم، از ظرفیت نخبگان كش در ح
ــگاه ها به  به نحو مطلوب برخوردار گردند و دانش
ــدن در  ــه خود یعنی ماموریت گرا ش آرزوی دیرین

فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی برسند. 
ــگاه تاكید كرد: همه دانشگاه های  رییس دانش
بزرگ، امروز برنامه های مشخص و مدونی دارند 
ــده  ــور ش ــا موجب تحول دیگری در كش و اینه

ــود می برند و آن، اعتماد بخش  ــتر، دانشگاه ها از آن س كه بیش
صنعت به حوزه های دانشگاهی و تحقیقاتی است كه باعث شده 
ــمندانه و بسیاری از دانشگاه ها ایجاد شود.  انتظارات به جا، هوش
ــگاه و  ــالش كنیم در جهت تعامل دانش ــد كرد: باید ت وی تاكی
ــم و در این فضا، حمل و نقل  ــت، گام های بلندتری برداری صنع

ریلی از حوزه های موفق در برقراری این تعامل است.
دكتر جبل عاملی با اشاره به مصوبه شورای عتف در خصوص 
ــگاه  ــیر به دانش ــامانه قطار سریع الس واگذاری پروژه محوری س
ــیار باالی سرمایه گذاری در  علم و صنعت ایران گفت: حجم بس
ــاخت های حمل و نقل ریلی، از ویژگی هایی است  توسعه زیرس
ــگاه و صنعت حمل و نقل ریلی  ــبی برای دانش كه فرصت مناس
ــعه فناوری در این بخش و  ــور ایجاد كرده تا بیشتر به توس كش

نقش برجسته دانشگاه ها در این توسعه، توجه كنند.
ــر باقری)دبیر  ــم افتتاحیه، دكت ــاز مراس در آغ
ــی از روند  ــزارش كوتاه ــس( گ ــی كنفران اجرای

برگزاری آن ارایه كرد. 
ــده را  ــری، تعداد مقاالت پذیرفته ش دكتر باق
ــه عنوان كرد و گفت در بخش مقاالت  193 مقال
ــترین مقاالت در زمینه بهره برداری  فارسی، بیش
ــترین  ــاالت، خط و ابنیه بیش ــوده و در كل مق ب

موضوع مقاالت را داشته است. 
دكتر یونسیان)دبیر كنفرانس و رییس دانشکده 
ــخنانی،  ــگاه( نیز در س ــن دانش ــی راه آه مهندس
ــی راه آهن را اتفاقی  ــکده مهندس ــیس دانش تاس
ــور  ــل و نقل ریلی كش ــعه حم ــارک در توس مب
ــتاوردهای این دانشکده  ــمرد و از جمله دس برش
ــال فعالیت آن، به تاسیس قطب علمی  در 15 س
ــش از 1200 مقاله و  ــل و نقل ریلی، ارایه بی حم
تربیت 1500 دانش آموخته و راه اندازی دوره های 
ــد و  تحصیالت تکمیلی در مقاطع كارشناسی ارش

دكتری اشاره كرد.
ــته بین رشته ای  ــی راه آهن را رش وی مهندس
ــد  ــه می تواند الگو باش ــف كرد ك ــی توصی موفق
ــت راه آهن پر  ــان می دهد آینده دنیا در دس ــواهد نش و افزود: ش
ــت و در ایران هم یکی از 40 پروژه مصوب شورای  ــرعت اس س

عتف، همین موضوع است.
ــی، عالوه بر تفاهم  ــی برگزاری این كنفرانس بین الملل در ط
ــر در زمینه پروژه های  ــد ریل ملی، دو تفاهم نامه دیگ نامه تولی

دكتر يونسيان  مهندس آقايي
رييس دانشكده مهندسي راه آهن و دبير كنفرانس رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي

وزير صنعت، 
معدن و تجارت:

در حوزه 
تجارت، 

با موضوع 
سهولت 

در تجارت 
درون مرزی 
و فرا مرزی 

مواجه هستیم 
که حمل و نقل 
ريلی در اين 
بحث، بسیار 
کارگشاست
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پروفسور ترو- سخنران كليدي از دانشگاه صنعتي دانمارك پروفسور ساكومانا- سخنران كليدي از دانشگاه واترلو
رييس انجمن بين المللي ديناميك وسايل نقليه اروپا دبير مجله مهندسان عمران كانادا

ــعه  ــعه تحصیالت تکمیلی پژوهش محور و توس تحقیقاتی، توس
ــگاه علم و صنعت ایران و  ــگاه های تحقیقاتی، بین دانش آزمایش
ــالمی ایران و نیز بین شركت بهره برداری  راه آهن جمهوری اس

مترو و دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه به امضا رسید.
ــركت كننده داخلی و  این كنفرانس، با حضور بیش از هزار ش

خارجی از بیست و چهار كشور جهان برگزار گردید.
ــور ترو  ــدی كنفرانس، پروفس ــخنرانان كلی ــت س  گفتنی اس
ــه اروپا و دبیر  ــایل نقلی )رییس انجمن بین المللی دینامیک وس
ــگاه  ــار ژورنال معتبر بین المللی در حوزه علوم ریلی از دانش چه
ــاور عالی راه آهن  ــاكومانو )مش ــور س صنعتی دانمارک(، پروفس
ــی عمران كانادا  ــادا و دبیر ژورنال تخصصی انجمن مهندس كان
ــگاه واترلو( و پروفسور پمبو و پروفسور آمروسیو )سردبیر  از دانش

ــمی از دانشگاه  ژورنال های تخصصی ریلی و دینامیک چند جس
لیسبون( بودند. 

همچنین در این كنفرانس، پانزده كارگاه آموزشی در حوزه های 
مختلف صنعت ریلی توسط مدرسان داخلی و مدعو از 10 كشور 

جهان ارایه گردید. 
ــی و  ــن كنفرانس، مجموعًا 210 مقاله به دو زبان فارس در ای
ــماره  ــه گردید كه مقاالت برگزیده، به صورت ش ــی ارای انگلیس
ــید.  ــژه، در چهار ژورنال معتبر بین المللی به چاپ خواهند رس وی
از دیگر برنامه های این كنفرانس، می توان به برگزاری سه پانل 
تخصصی با رویکرد راه آهن برون شهری، راه آهن درون شهری و 

راه آهن پر سرعت اشاره نمود. 
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 لطفا ابتدا در م�ورد ضرورت های تعريف و اجرای اين 
طرح، توضیح بفرمايید.

به عنوان مقدمه عرض می كنم كه بحث توسعه حمل و نقل ریلی، 
ــند  ــت كه در س ــور مطرح بوده و موضوعی اس از مدتها پیش در كش
ــور در افق 1404و همین طور در برنامه پنجم  چشم انداز توسعه كش
ــعه، مورد تاكید قرار گرفته است. اما آنچه كه ویژگی بارز و مهم  توس
ــد آن بر حمل و نقل ریلی پر  ــمار می رود، تاكی این طرح كالن به ش

سرعت است.
 در مورد ضرورت های داخلی تعریف و اجرای این پروژه باید گفت 
مزیت بزرگ حمل و نقل ریلی در مقایسه با دیگر وسائط حمل و نقل- 
نظیر اتوبوس، قطارهای سنتی، اتومبیل و هواپیما- مصرف كم انرژی، 

ــافر است و به همین دلیل  ــب هر كیلومتر برای جابجایی مس بر حس
ــه با سایر گزینه های جابجایی مسافر،  مصرف كمتر انرژی در مقایس
ــرعت توجه شده و  ــاهدیم كه در همه جای دنیا به قطارهای پر س ش
بدان روی آورده اند. می دانیم كه 3-2 ساعت، بهترین طول زمان برای 
ــان است و به عنایت به فاصله حدود 1000 كیلومتری  مسافرت انس
شهرهای كشورمان، به نظر می رسد قطار پر سرعت-حتی در صورت 
ــرفته- بهترین گزینه مسافرت است. به همین  وجود اتوبان های پیش
ــورهای دنیا و بخصوص كشورهای پیشرفته، برنامه های  دلیل، كش
ــعه حمل و نقل ریلی پر سرعت دارند و  ــیار گسترده ای برای توس بس
ــی ایجاد خطوط پر  ــیار افزایش گزارش های موجود، حاكی از روند بس

سرعت در دیگر كشورهاست.

معرفیطرحکالنملی؛

  ایجـاد فناوری ملـی
سامانه حـمل و نقل ریـلی پر سرعـت

اشاره: در سال 1391، دانشگاه علم و صنعت ايران با تصويب شورای عالی تحقیقات و فناوری )عتف(، ماموريت 
اجرای ش�ش طرح کالن ملی را عهده دار ش�د. اين دانشگاه در چهار طرح ملی به عنوان دانشگاه محوری و در دو 
طرح، به عنوان دانشگاه همکار، ماموريت يافته است. »ايجاد فناوری ملی سامانه حمل و نقل ريلی پر سرعت« يکی 
از چهار طرح کالن ملی است که دانشگاه علم و صنعت ايران نظر به قابلیت های زيرساختاری و پشتوانه علمی آن، 

دانشگاه محوری در اجرا و به ثمر رساندن آن است. 
با دکتر محمدحسن بازيار)مجری طرح(، گفت و گويی انجام داديم و درباره چگونگی تصويب و مراحل پیشرفت اين 
پروژه بزرگ، پرس و جو کرديم که ضمن تشکر از همکاری ايشان با دفتر نشريه، تقديم خوانندگان و عالقه مندان 

می شود.
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میزان مصرف انرژی به ازای حمل يک مسافر – کیلومتر

ــاخت هواپیما  ــه هزینه باالی س ــی، با توجه ب ــفر هوای همچنین در س
ــی، نیازمند  ــورهای اروپای ــش از كش ــد بی ــه نظر می رس ــرودگاه، ب و ف
ــورهای مختلف را از نظر  ــرعت هستیم. اگر برنامه كش قطارهای پر س
ــنجیم مالحظه ــرعت، در نمودار ذیل بس ــی پر س ــش خطوط ریل  افزای
  می شود از سال 2003 به بعد، رشد و توسعه بسیار شدیدی در این زمینه 

داشته اند. 

پیش بینی احداث خطوط پرسرعت موجود در جهان

از سویی حمل و نقل ریلی امروز كشور ما متوسط سرعت 100 كیلومتر 
بر ساعت را دارد در حالی كه در دنیا از حدود 30-20 سال پیش، سرعت 
ــافر به صورت ریلی مطرح شده و  ــاعت در حمل مس 350 كیلومتر بر س
ــورهایی مثل چین، كره، ژاپن و آلمان بر سرعت 400 یا 500  اكنون كش
ــده اند. همین طور كشورهای اطراف ایران  كیلومتر بر ساعت متمركز ش
ــتان، تركیه و قزاقستان نیز برنامه های فشرده ای برای ایجاد  مثل عربس
ــرعت 300 یا 350 كیلومتر بر ساعت دارند. یعنی  خطوط قطارهای پر س
عالوه برآنکه از نظر طول مسیر حمل و نقل ریلی پیش بینی شده در برنامه 
توسعه كشور عقب هستیم، از نظر سرعت نیز در طول مسیر موجود، ُكند 
ــت كشورمان در افق 1404، در همه  ــتیم و با توجه به اینکه قرار اس هس
ــا از جمله حمل و نقل ریلی در منطقه حرف اول را بزند، به نظر   زمینه ه

می رسد الزم است یک جهش جدی در حمل و نقل ما صورت گیرد. 
 در مورد مدت زمان انجام اين پروژه کالن و مختصات و 

اهداف آن توضیح دهید.
ــل و نقل ریلی پر  ــامانه حم ــرح كالن ملی »ایجاد فناوری ملی س ط

ــت ماه 1391 از سوی شورای عتف به دانشگاه واگذار  سرعت«، اردیبهش
ــد. تعریف این پروژه برای 5 سال است و این مدت برای ایجاد فناوری  ش
ساخت و راه اندازی قطار پر سرعت در كشور است. به طور كلی، بحث قطار 
پر سرعت، تکنولوژی بسیار پیشرفته )High Tech( و محرمانه است. تعداد 
شركت ها و كشورهای سازنده آن در دنیا نیز محدود است، پس نمی توانیم 
روی انتقال تکنولوژی یا خرید آن ازكشورهای خارجی حساب كنیم. در این 
پروژه، بنا داریم با توجه به ظرفیت های موجود كشور و با برنامه ریزی برای 
رشد و توسعه این ظرفیت ها و استفاده از همکار خارجی، این تکنولوژی را 
بومی سازی كنیم كه هم نیاز داخل كشور را مرتفع كنیم و هم ان شاء ا... در 
آینده، شاهد صدور خدمات فنی-مهندسی و صادرات تکنولوژی آن باشیم. 
ــنهاد  هزینه اجرای این طرح، 135 میلیارد تومان در زمان ارایه طرح، پیش
ــال 92 تصویب نشده، نمی دانیم ادامه  ــده اما از آنجا كه هنوز بودجه س ش

تامین منابع مالی آن به چه صورتي انجام خواهد شد.
 خالص�ه ای از رون�د واگ�ذاری اي�ن ط�رح کالن ملی به 

دانشگاه علم و صنعت ايران ذکر بفرمايید.
اولین بار در اواخر سه ماهه سوم سال 1390 بود كه شخصا پیشنهاد 
تحقیق برای بومی سازی تکنولوژی قطارهای پر سرعت را به كمیسیون 
ــردم كه مورد موافقت قرار  ــورای عتف ارایه ك حمل و نقل و عمران ش
ــد برای این پروژه، پروپوزال تهیه و ارایه گردد.  ــپس مقرر ش گرفت. س
ــپس یک هیات سه نفره متشکل از اینجانب و دو همکار دانشگاهی،  س
ــیدین و جناب آقای دكتر میرمحمدصادقی تشکیل  جناب آقای دكتر س
دادیم كه پروپوزال را تهیه و در همان زمان به كمیسیون مربوط ارسال 
ــال 1390، ابتدا در كمیسیون  ــه ماهه چهارم س كردیم. این پروژه در س
حمل و نقل و عمران و سپس در كمیسیون دائمی شورای عتف، مطرح و 
مورد تصویب اولیه قرار گرفت. برای اخذ تصویب نهایی، نیازمند پروپوزال 
بسیار مفصل و كاملتری بودیم و لذا با همکاری گروهی پنج نفره مركب 
ــیان و جناب  از بنده و دو عضو قبلی و همراهی جناب آقای دكتر یونس
ــی راه آهن و  ــکده مهندس آقای دكتر كاكایی)اعضای هیات علمی دانش
مهندسی خودروی دانشگاه( نسبت به تهیه آن اقدام كردیم. در ابتدا وقتی  
ــال 1391 پروژه ابالغ شد، برخی مشکالت اداری  ــت ماه س در اردیبهش
برای هزینه كرد پروژه وجود داشت اما در آن زمان، تیمی را متشکل از 9 
عضو هیات علمی دانشگاه تشکیل دادیم كه افراد متخصص دیگری از 
مركز تحقیقات راه آهن جمهوری اسالمی و زیرمجموعه معاونت توسعه 
و ساخت، به گروه ما اضافه شدند و موفق شدیم هسته اجرایی اولیه را با 

مشاركت گروهی 14 نفره تشکیل دهیم. 
ــتان 1391، كار جدی روی پروژه فوق،  پس از تصویب پروژه در تابس
ــورای راهبری  ــرفت پروژه به ش ــاز و پس از ارایه اولین گزارش پیش آغ
ــورای راهبری عتف در آذرماه  كمیسیون حمل و نقل، دومین جلسه ش
1391 تشکیل شد. خوشبختانه هرآنچه تا آن روز به دست آورده بودیم 
ــورای عتف قرار گرفت و از نتایج به  ــدت مورد استقبال اعضای ش به ش
ــرفت كار، ابراز رضایت و خرسندی نمودند. از سویی  ــت آمده و پیش دس
قرارگاه سازندگی خاتم االوصیاء، با مطالعه گزارش عملکرد آذرماه 1391-
ــکل از 10 جلد گزارش بود- ضمن اظهار عالقه مندی، تمایل  كه متش
ــرمایه گذاری در طرح اعالم كرد كه از آن زمان تاكنون  خود را برای س
ــات منظم ما با بخش ریلی این قرارگاه )تحت عنوان شركت فراز  جلس
ــا 3 همکار خارجی  ــود. پس از آن موفق به توافق ب ــا( برگزار می ش نیم
شدیم كه در ایجاد این تکنولوژی در كشور، به ما كمک كنند. هم اكنون 
نیز تیمی از دست اندركاران پروژه، مشغول شناسایی شركت های داخلی 
ــی كنیم كدامیک توان بر آوردن  تامین كننده قطعات هستند كه بررس
ــاوري این طرح را دارند. در حال حاضر، كار بر روی طراحی  نیازهای فن
ــروع كرده ایم. برای  مفهومی پروژه و تعیین ابعاد و مختصات قطار را ش
ــابقه ای گذاشته ایم كه  این منظور، بین متخصصان طراحی صنعتی مس
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شکل ظاهری این قطار را به ما پیشنهاد دهند و آقاي دكتر صفار دزفولي 
از گروه طراحي صنعتي دانشکده معماري، در بررسي طرح هاي رسیده، 
مشاور پروژه بودند. با جمع این دو، گمان می كنم تا پایان تابستان، شکل 
كلی قطار را داشته باشیم و من فکر می كنم تابستان امسال، با اقدامات 
اولیه ای كه انجام شده و با استفاده از متخصصان داخلی و احیانا مشاوره 

محدود همکاران خارجی، به نتایج قابل لمسی خواهیم رسید. 
خط و ريل اين قطار در پروژه ديده شده؟

ــیر را قرار است بخش خصوصی حسب نیاز و مطالعات اقتصادی  مس
خود، انتخاب و ایجاد كند و ما باید شرایطی را از نظر طراحی و ساخت، 
ــط و ریل  برای بخش خصوصی، در  ــاخت خ فراهم كنیم كه امکان س
ــط راه آهن بین دو  ــد. به عنوان مثال، هزینه ایجاد خ ــل فراهم باش داخ
ــبتا زیاد است و برای بهره برداری، نیاز به  شهر مثل تهران- مشهد، نس
بخش خصوصی با توانمندی باالي اقتصادي است. لذا هزینه ایجاد خط 
و مسیر خاصی در این طرح، گنجانده نشده است اما به عنوان بخشی از 
سامانه حمل و نقل پر سرعت، پروژه باید امکان طراحی و ساخت مسیر 
ــور، فراهم كند. البته هم اكنون بخش خصوصی تعدادی  را در داخل كش
مسیر ریلی پر سرعت )مثل تهران-مشهد و تهران-اصفهان( را در دست 
طراحی و اجرا دارد و به نظر می رسد در كشور، تمایل به ایجاد این سیستم 

توسط بخش خصوصی وجود دارد.
همکاران شما در اين پروژه چه کسانی هستند؟

ــته اجرایی دوازده نفری در مدیریت پروژه از همکاران دانشگاه  هس
علم و صنعت ایران داریم و عالوه بر آن، همکارانی از خارج از دانشگاه 
با ما همکاری دارند. هر یک از این اعضا، مسئولیتی در طرح دارند: دكتر 
یونسیان و دكتر مالطفی، بخش ناوگان؛ دكتر میرمحمدصادقی، بخش 
ــر صندیدزاده، بخش عالئم و  ــط و ابنیه؛ دكتر كریم محمدی و دكت خ
ارتباطات )سیگنالینگ(؛ دكتر واحدی، بخش انرژی و موتور)تراكشن(؛ 
دكتركاكایی، بخش برنامه ریزی استراتژیک؛ دكتر معینی، بخش كنترل 
ــتم؛ دكتر بوترابی،  ــی سیس پروژه؛ دكتر دوایی مركزی، بخش مهندس
ــیدین، مشاور مجری  ــایی توانمندی های داخلی؛ دكتر س بخش شناس
طرح و بنده هم به عنوان مجری و هماهنگ كننده فعالیت ها و مسئول 
ارتباطات برون مرزی هستیم. تعدادی هم همکار بیرونی داریم كه شامل 
ــینی از مركز تحقیقات راه آهن؛  مهندس صدرآبادی و دكتر سادات حس
مهندس دانشمند از معاونت توسعه زیرساخت وزارت؛ مهندس طاهری و 
مهندس عصاری از قرارگاه سازندگی خاتم االوصیاء می باشند. همچنین 
دانشگاه امیركبیر در این طرح كالن ملی، دانشگاه همکار تعریف شده 

است كه از آن دانشگاه هم بعضاً دكتر خدایی، رییس دانشکده مهندسی 
ــاتي داشته اند.  ــار، مدیر ارتباط با صنعت، با ما جلس عمران و دكتر افش
ــات ما تقریباً هفتگی و در مواردي، با حضور كل اعضای اجرایی  جلس
ــود و در طول هفته نیز هر مسئولی كارهای خودش را در  برگزار می ش
پیشبرد طرح، به همراه یک یا چند دانشجوي دكتري، پیگیری می كند. 
ضمنا عناوین زیادي پایان نامه كارشناسي ارشد و دكتري، مرتبط با حمل 
و نقل پر سرعت، توسط همکاران پروژه پیشنهاد شده كه امید مي رود در 
آینده نزدیک، یک جهش علمي قابل توجه در دانشگاه ایجاد كند. این 
از نکات بسیار بارز این پروژه است كه تاكنون 13 عضو هیأت علمي از 
هفت دانشکده مختلف با این پروژه همکاري دارند و با پیشرفت پروژه، 
ــتري در آن، همکاري خواهند  ــکده ها، استادان و دانشجویان بیش دانش

كرد.
با توجه به آنچه که در خصوص اهمیت موضوع و محدود 
بودن شرکت های سازنده قطارهای پر سرعت در دنیا گفتید، 
امکان ساخت اين قطار در مدت تعیین شده در داخل کشور 

وجود دارد؟
از نظر توان اجرایی و ارتباطات بین المللی برای اینکه پروژه را در موعد 
مقرر به اتمام برسانیم، هیچ مشکلی نداریم. از نظر تامین منابع مالی یا 
تصویب گزارش ها در سیستم اداری شورای عتف ممکن است تعویق در 
ــت كه ظرف مدت 5 سال، به ایجاد  كار پیش آید ولی تالش ما این اس

سامانه قطار با سرعت 350 كیلومتر بر ساعت نایل آییم.
برنامه بعدی شما پس از اين پروژه چه خواهد بود؟

ــرعت های بیشتر را  ــعه، س برنامه داریم با ایجاد دفتر تحقیق و توس
ــورهای كره و چین- كه در حال آزمایش سرعت های 450  همانند كش
ــتند- دنبال كنیم. به نظر من این مركز  ــاعت هس و 500 كیلومتر بر س
ــد چون دنیا به سمت  ــتمر و مداوم فعال باش تحقیقات، باید به طور مس
ــبب  ــگاه علم و صنعت ایران به س جلو حركت می كند. معتقدم در دانش
ــی راه آهن-كه موجب شده بسیاری از اساتید ما  وجود دانشکده مهندس
در زمینه های راه آهن، پروژه و تجربه داشته باشند- و سایر دانشکده های 
قوی و با تجربه طوالنی، ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی موجود است كه 
می تواند این تکنولوژی را ارتقا دهد. به هر حال، انجام هرچه سریعتر این 
پروژه با توجه به شرایط كشور، ضروری به نظر می رسد و حسن كار به 
این است كه وقتی فناوری را در داخل تولید كنیم، هزینه های سرسام آور 
تعمیر و نگهداری را هم عمال كاهش داده و وابستگی كشور به خارج، از 

92این حیث قطع می شود.
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دكتر سیدجواد میرمحمدصادقی متولد 1342، دوران دبیرستان خود 
را در رشته ریاضی-فیزیک در دبیرستان حکیم سنایی اصفهان به سال 
ــاند. او تحصیالت كارشناسی را در دانشگاه صنعتی  1360 به پایان رس
اصفهان ادامه داد و در سال 1369 با احراز رتبه اول و كسب جایزه از ستاد 
انقالب فرهنگی، در رشته مهندسی عمران دانش آموخته شد. او موفق 
به كسب رتبه 2 در كنکور كارشناسی ارشد كشوری شد و متعاقب آن، با 
اخذ بورسیه از وزات علوم، برای ادامه تحصیل به كشور استرالیا عزیمت 
كرد. اهمیت صنعت ریلی و كمبود شدید متخصصان این صنعت از یک 
سو و لزوم شتاب دادن به توسعه آن در كشور از سوی دیگر، او را بر آن 
داشت تا از سال 1370، تحصیالت دوره های كارشناسی ارشد و دكتری 
ــی راه آهن در دانشگاه ولنگوگ استرالیا دنبال  خود را در رشته مهندس
نماید. وی در دوره كارشناسی ارشد، در میان تمام دانش آموختگان، رتبه 
ــجوی برتر  اول را احراز نمود. همچنین در دوره دكتری به عنوان دانش
دانشکده مهندسی، برگزیده و موفق به كسب جایزه مشهور آكادمی پیتر 
اشمیت استرالیا )1376( گردید كه به همین جهت تقدیرنامه ای از مدیر 
كل بورس و اعزام وزارت علوم ایران دریافت نمود. او در سال 1378 به 
ایران بازگشت و به عنوان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران 
ــگاه صنعتی اصفهان فعالیت دانشگاهی خود را آغاز نمود و در  در دانش
ــهید دكتر دادمان )مدیرعامل وقت  ــال 1382 به پیشنهاد مرحوم ش س
راه آهن جمهوری اسالمی ایران( به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه 

علم و صنعت ایران پیوست. 
دكتر سیدجواد میرمحمدصادقی در سه زمینه: انجام پروژه های صنعتی 
از طریق دانشگاه، چاپ مقاالت در مجالت نمایه دار، تولید محتواهای 
ــی )در قالب تدوین جزوات درسی و كتب آموزشی(، خدماتی را  آموزش
ــگاهی و صنعت ریلی كشور ارایه نموده و تاكنون، تنها  به جامعه دانش
متخصص ایرانی است كه هر دو دوره كارشناسی ارشد و دكتری خود را 

در زمینه راه آهن گذرانده است. 
ــن باور كه به  ــدای فعالیت خود، با ای ــر میرمحمدصادقی از ابت دكت
ــی و پژوهشی، خالء عمده  مبانی نظری و عملی  كمک تجارب آموزش
در آموزش صنعت ریلی ایران، قابل جبران است و از سوی دیگر با این 
تفکر كه باید با انجام پروژه های كاربردی و بنیادین، صنعت ریلی كشور 
ــتم سنتی با كارآمدی پایین، به یک صنعت ریلی پویا و  را از یک سیس
ــت در یک دهه گذشته، در جلب اعتماد  ــوق داد، توانسته اس به روز س
صنعت ریلی كشور به دانشکده مهندسی راه آهن، سهم بزرگی  داشته 
باشد كه نشانه آن، واگذاری 48 قرارداد صنعتی از مسیر دانشگاه به وی 
در 10 سال گذشته است. تکمیل موفقیت آمیز پروژه های تحقیقاتی وی، 

ــور ارایه كرده كه نتیجه  خدمات بزرگي را به صنعت حمل و نقل كش
آن پاسخگویی به برخی از چالش های اساسی صنعت ریلی كشور بوده 
است. ازجمله پروژه های موفق و تائیرگذار وی می توان به »بهینه سازی 
تراورس های بتنی راه آهن جمهوری اسالمی ایران« كه موجب كاهش 
ــرای راه آهن بوده و در  ــاخت و تولید آن ب ــدي هزینه های س 23 درص
ــد؛ »طراحی و  ــه انجام آخرین كنترل ها برای تولید انبوه می باش مرحل
ــامانه مدیریت مکانیزه تعمیر و نگهداری راه آهن جمهوری  ساخت س
اسالمی ایران«؛ »طراحی و ساخت دستگاه تست خستگی فنرهای پابند 
راه آهن« كه در جهان به لحاظ شبیه سازی كامل خط، بی نظیر بوده و 

هم اكنون در حال طی نمودن مراحل ثبت جهانی است، اشاره كرد.
ــت كه به تایید  دكتر میرمحمدصادقی دارای 6 ثبت اختراع ملی اس
سازمان پژوهش های علمی- صنعتی و معاونت برنامه ریزی و نظارت 
ــیده است. دو مورد از این اختراعات در  راهبردی ریاست جمهوری رس
مراحل نهایی از روند ثبت جهانی است. تحقیقات او در سال های اخیر، 
به عنوان مرجع علمی كشور در زمینه راه آهن و مترو شناخته شده و در 
رفع چالش های ریلی كشور، اثرگذار بوده است. دكتر میرمحمدصادقی، 
در سال های 1386-1388، ریاست دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه 
ــتاوردهای وی در این دوره، اخذ مجوز و  ــده دار بود. از جمله دس را عه
ــت كه موجب مرجعیت  ــدازی قطب علمی حمل و نقل ریلی اس راه ان
دانشکده در كشور در زمینه مهندسی راه آهن گردیده است. همچنین به 
دبیری وی در سال 1388، دومین كنفراس بین المللی پیشرفت های اخیر 
در مهندس راه آهن برگزار شد كه یکی از شاخص ترین كنفرانس های 
بین المللی دانشگاه، بوده است. انتشار 76 گزارش علمی، 55 مقاله علمی 
ــه ISI، از دیگر  ــار یافته در مجالت نمایه دار و 35 مقال ــی انتش پژوهش
فعالیت های علمی و پژوهشی دكتر میرمحمدصادقی است. وی دارای دو 
كتاب تالیفی بوده كه هم اینک به عنوان مراجع درسی در دانشگاه های 
كشور و الگوی كار در شركت های مهندسین مشاور در زمینه طراحی راه 
آهن مورد استناد و استفاده است. همچنین كتاب وی با عنوان »اصول و 
مبانی آنالیز و طراحی روسازی باالستی راه آهن« به عنوان اثر برتر سال 
ــالمی ایران در سومین جشنواره كتاب سال در حوزه فنی  جمهوری اس

مهندسی)1387( برگزیده شد. 
دكتر میرمحمدصادقی هم اكنون به عنوان اولین و تنها عضو هیات 
علمی با مرتبه استادی كشور در رشته مهندسی راه آهن، مشغول تدریس، 

تحقیق و خدمت می باشد. 

آشنایی با یک استاد؛
دکترمیرمحمدصادقی
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درجریاندومینهمایشملیتوربینهایگازانجامشد:

افتتاح پژوهشکده توربین های گاز
در دانشـــگاه علم و صنعــت ایران

پژوهشکده توربین های گاز، با حضور جمعی 
از مسئوالن عالی و دست اندركاران این حوزه، 
ــگاه علم و  ــاه 1392 در دانش ــرداد م هفتم خ
ــد. تفاهم  صنعت علم و صنعت ایران افتتاح ش

نامه تاسیس این پژوهشکده، در اولین همایش 
ــال  ــت ماه س ملی توربین های گاز در اردیبهش

1391 تبادل شده بود. 
ــای گاز با  ــی توربین ه ــن همایش مل دومی
ــور معاون پژوهش و فناوری وزرات علوم،  حض
ــوزه مدیریت پژوهش،  معاون وزیر نفت در ح
معاون سازمان صنایع هوایی، مشاور وزیر نفت، 
ــران و جمعی  ــركت ملی گاز ای مدیرعامل ش
ــران این حوزه  ــان و صاحب نظ صاحب منصب
تخصصی، در مجتمع فرهنگی امام خمینی)ره( 

دانشگاه گشایش یافت. 
ــگاه علم و صنعت  دانشکده مکانیک دانش
ــیع توربین های گازی  ایران، نظر به كاربرد وس
ــت، گاز و نیرو و  ــع مختلف هوایی، نف در صنای
با عنایت به لزوم ایجاد و تقویت دانش فنی در 
حوزه های طراحی، ساخت، بهینه سازی و بهره 
برداری از توربین های گاز و در پی اجرای موفق 
ــال  ــن همایش ملی توربین های گاز در س اولی
گذشته، دومین همایش ملی توربین های گاز را 

برنامه ریزی و در روزهای 7 و 8 خردادماه 1392 
برگزار كرد. این همایش به منظور آگاهی بیشتر 
متخصصان از حوزه های مختلف فعالیت های 
ــگاه ها و  ــازمان ها، مراكز تحقیقاتی و دانش س
ــتاوردهای علمی  ــالع و تجمیع آخرین دس اط
ــگران و نیز تبادل نظر بین آنها،  و فنی پژوهش

برگزار شد.
ــتاوردهای علمی و صنعتی؛   ارایه آخرین دس
شناسایی گلوگاه های فناوری و نیازهای صنعت؛ 
برنامه ریزی برای ارتقای سطح دانش طراحی 
ــا و امکانات  ــه توانمندی ه ــوژی؛ ارای و تکنول
ــتر  ــگاهی و ارتقای بیش  صنایع و مراكز دانش
همکاری ها بین صنعت و دانشگاه، از مهمترین 

اهداف برگزاری این همایش بود.
ــن همایش ملی  ــه دومی ــم افتاحی در مراس
توربین های گاز، دكتر تقوی زنوز )دبیر همایش 
و رییس دانشکده مهندسی مکانیک( گزارشی 
ــت ماه  از روند اقداماتی كه از همایش اردیبهش
ــته در رابطه با موضوع تخصصی  ــال گذش س

همایش صورت پذیرفت، ارایه كرد.
دبیر همایش گفت: این دانشگاه و خصوصا 
ــی مکانیک آن، دارای سابقه  دانشکده مهندس
بسیار خوبی در زمینه توربین های گازی است. 

تعداد قابل توجهی از اساتید دانشکده مکانیک 
ــاتید دانشکده مهندسی مواد و  و تعدادی از اس
متالورژی، همکاری نزدیکی را با صنایع مختلف 
مرتبط با توربین های گاز داشته اند به طوری كه 
ــای علمی برخی  ــش عمده ای از فعالیت ه بخ
ــی مکانیک در این  ــکده مهندس اساتید دانش
حوزه بوده و تا كنون نیز دستگاه های تحقیقات 
كاربردی منحصر به فردی توسط آنها طراحی و 
ساخته شده است. همچنین تعداد قابل توجهی 
دانشجو نیز در مقاطع دكتری و كارشناسی ارشد، 
در موضوعات مختلف موتورهای توربین گازی، 
رساله داشته اند. وی افزود: مجموعه این سوابق 
ــمند، باعث شده تا این دانشگاه  و تجارب ارزش
ــئوالن ذیربط، به عنوان دانشگاه  ــط مس توس
ــایی  ــوری در زمینه توربین های گاز شناس مح
ــد  ــی گردد و همین موضوع موجب ش و معرف
ــکده توربین های گاز در این  تا با ایجاد پژوهش

دانشگاه موافقت نمایند. 
ــرح كالن  ــش در خصوص ط ــر همای دبی
ــگاه گفت: یکی  ــده به این دانش ملی واگذار ش
ــورای  ــن طرح های ملی مصوب ش از مهمتری
ــای كلیدی  ــعه فناوری ه ــف، پروژه »توس عت
ــافربری 180-150 نفره«  هواپیمای جت مس
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ــد. هواپیمای مورد نظر، از نوع باریک  می باش
ــر )Narrow Body( بوده و هر موتور آن   پیک
می باید نیروی پیشرانی حدود  150 تا 170 كیلو 
ــن تولید نماید كه ماموریت طراحی موتور  نیوت
ــگاه علم و صنعت ایران  این هواپیما، به دانش
ــت. موضوع پروژه، با محوریت  واگذار شده اس
توسعه فناوری های كلیدی این هواپیما بوده و 
ــال آتی این دانشگاه،  از این رو، برنامه یک س
انجام فازهای طراحی مفهومی و مقدماتی اولیه 

موتور می باشد.
ــه منظور  ــوز تاكید كرد: ب ــوی زن ــر تق دكت
ــه توربین های گاز، تقویت  خودكفایی در زمین
ــخت افزاری،  ــاخت های نرم افزاری و س زیرس
ــیس  ــت. وی در مورد تاس ــی اس ــیار حیات بس
ــای گاز هم گفت:  ــگاه ملی توربین ه آزمایش
ــه و به مراجع ذیربط،  پروپوزال های الزم، تهی

ارسال شده است. 
سخنران بعدی مراسم افتتاحیه، دكتر جبل 

عاملی)رییس دانشگاه( بود. وی با تبریک ماه 
ــکر از برگزاركنندگان و  رجب و اعیاد آن و تش
ــان این همایش ملی گفت: تحوالتی كه  حامی
ــال های اخیر در كشور رخ داد موجب شد  در س
ــمت برگزاری همایش های  دانشگاه هم به س
ــای برگزاری  ــش یابد و به ج تخصصی گرای
ــای خیلی بزرگ كم حاصل، به این  همایش ه
سمت برود كه آغازگر آن هم دانشکده مهندسی 
مکانیک بود و توانست با مخاطب خود ارتباط 
خوبی برقرار كند. وی افزود: دانشگاه ها از حدود 
ــی بردند كه اگر  ــال قبل به یک مهم پ 10 س
ــتمر با صنایع  ــد ارتباطی خوب و مس بخواهن
برقرار كنند، باید برای خود ماموریت تحقیقاتی 
تعریف كنند و بلوغی در دانشگاه ها به وجود آمد 

كه دانشگاه ما نیز از این مهم، بی بهره نبود. 
رییس دانشگاه اظهار داشت: به نظرم ورود 
ــای كالن ملی، از  ــگاه ها به حوزه طرح ه دانش
ــال های اخیر بود چرا  ــیار موثر س تحوالت بس
كه همه ما نگران بودیم كه »فناوری« وزارت 
ــوی  ــمت و س علوم، تحقیقات و فناوری و س
جهت گیری تحقیقات كجاست؟ وی افزود: در 
سوابق ارتباط با صنعت 10 سال قبل، می بینیم 
ــگاه در قالب ارتباط  كه همه فعالیت های دانش

ــتاد در شکل یک  با صنعت، محدود به یک اس
قرارداد ساده بود كه ممکن بود درآمدی را برای 
دانشگاه به همراه داشته باشد اما در تحقیقات 
ــتفاده از  ــه تحقیقات گروهی و اس ملی، زمین
مجموعه قابلیت ها و امکانات دانشگاه ها دیده 

می شود.
ــگاه ها غالبا  وی تصریح كرد: حال كه دانش
ماموریت تحقیقاتی مشخص و مدون و برنامه 
ــاله و افق بیست ساله برای خود  كّمی پنج س
ــت كه گام های بزرگتر  دارند، نوبت صنعت اس
ــردارد. یکی از این موانع نیز تفکر غالب در  را ب
ــور و ریسک گریز بودن  مجموعه صنعتی كش
ــتیابی به  ــه به دنبال دس ــت ك مدیران آن اس

محصول هستند.
ــداد و ارقام  ــرد: می توان با اع ــد ك وی تاكی
نشان داد در حوزه هایی كه دانشگاه ها به سمت 
ــیده  فناوری رفته اند، موفق بوده و به هدف رس

ــد یعنی تحقیقات، ثمربخش بوده و در آینده  ان
ــگاه ها باید در بخش فناوری، ورود و  نیز دانش

سرمایه گذاری كنند. 
ــجوی  ــگاه، وجود 1200 دانش رییس دانش
ــغول به تحصیل در دانشگاه علم  دكتری مش
ــدود 10 درصد آنها در  ــران كه ح و صنعت ای
دانشکده مهندسی مکانیک هستند را فرصتي 
بسیار طالیی برای ارایه 120 رساله دكتری در 
راستای حل 120 مشکل صنعت، توصیف كرد 
و گفت: در هیچ كجای دنیا یک چنین پتانسیل 
عظیم انسانی را رها نمی كنند و دستاوردهای تز 
دكتری در سلسله تحقیقات كشور می تواند یک 

حلقه مفقوده باشد.
ــر مهدی نژاد )معاون پژوهش و فناوری  دكت
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری(، سخنران بعدی 
ــاره به بازدید  ــود. وی با اش ــم افتتاحیه ب مراس
خود از پژوهشکده توربین های گاز و مالحظه 
ــروژه كالن ملی  ــل در پ ــرفت های حاص پیش
طراحی موتور هواپیمای جت مسافربری كه به 
دانشگاه علم و صنعت ایران واگذار شده، گفت: 
ــاهدیم كه در همه ابعاد، در این مدت  امروز ش
پیشرفت كرده ایم و پروژه ما پیش رفته است. 
وی در توضیح این مطلب افزود: در جریان این 
ــانی جدید، چه هیات علمی و  كار، نیروی انس

چه دانشجویانی كه كار می كنند، آموزش دیده 
اند كه باعث شده نیروی انسانی ما هم كّمی و 
هم كیفی ارتقا یابد. خودباوری كامال محسوس 
ــاهدیم روی لبه فناوری دنیا حركت  است و ش
ــر از آن می گویند اصالحاتی  ــد و باالت می كنن
داریم كه می تواند ضعف های موتورهای موجود 
را برطرف كند. تولیدات علمی ما افزایش یافته 
ــگاه ها و تجهیزات آن اگرچه در  است. آزمایش
حد یک قطعه آزمایشگاهی یا دستگاه، افزوده 
ــت. اقبال صنعت، بیشتر و باعث شده  شده اس
به بهانه این پروژه، مبادالت و سرمایه گذاری ها 
افزایش یابد. ظرفیت ساختاری، گسترش یافته 
كه پژوهشکده از جمله آنهاست و انجام كار را 
تسهیل می كند. همچنین مدیریت كار، حرفه 

ای و ملی شده و ارتباطات بین المللی افزایش 
ــه كه همگی اینها از بركات انجام پروژه و  یافت

نشان حركت رو به جلوست.
 دكتر مهدی نژاد تاكید كرد: اگرچه كارهای 
بسیار مهمی انجام شده ولی به عنوان مسلمان 
شیعه و با داشتن روح حماسی، به این حد راضی 
ــتیم و معتقدیم می توان با تمركز و دقت  نیس

بیشتر، به این حركت شتاب بیشتری بخشید.
ــاوزی وزارت علوم،  ــش و فن ــاون پژوه مع
ــده دولت و  ــش اعتبارات پیش بینی ش از افزای
مجلس در بودجه سال جاری برای انجام طرح 

ــیس  ــای كالن ملی خبر داد و گفت: با تاس ه
ــه در  ــگاه و از جمل ــد دانش ــگاه  در چن پژوهش
دانشگاه علم و صنعت ایران، انسجام بیشتری 
ــی خواهیم داشت و به  در فعالیت های پژوهش
راحتی می توان از اساتید بازنشسته، صنعتگران 
و محققان، برای پیشبرد بهتر پروژه ها استفاده 

كرد.
ــرای اینکه  ــژاد تاكید كرد: ب ــر مهدی ن دكت
ــگاه كارآفرین، پژوهش مدار و تمدن ساز  دانش
ــیم، نیازمند ارتباط قوی با صنعت  ــته باش داش
هستیم. وی تصریح كرد: تحصیالت تکمیلی 
ــجویان بیفزاید  نمی خواهد به محفوظات دانش
ــت در جامعه  ــه می خواهد علم را به خدم بلک
تبدیل كند یعنی وقتی دانشجو از دانشگاه خارج 
می شود، فردی كارآفرین، كارآمد، خالق و دارای 
قدرت تحرک باال باشد و اگر بخواهیم از یک 

مهندس اوجي- مديرعامل شركت ملي گاز ايراندكتر مقدم- معاون پژوهشي وزير نفتدكتر مهدي نژاد- معاون پژوهش و فناوري وزير علوم
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آموزشگاه بزرگ به دانشگاه تبدیل شویم، باید 
دانشجو دست به كار زند و مهارت كسب كند.

دكتر مقدم )معاون پژوهشی وزیر نفت( نیز طی 
سخنانی به اهمیت توربین های گازی در صنعت 
ــاره كرد و گفت: شاید در صنعت  نفت و گاز اش
نفت، توربین از مهمترین تجهیزاتی است كه 
هم در انتقال و هم تولید قدرت، صنعت نفت به 
آن متکی است به طوری كه اگر در انتقال گاز 
و فرآورده های نفتی، توربوكمپرسور و توربوپمپ 
ــد، عمال جابجایی فرآورده نفتی بی معنی  نباش
ــود و این از حوزه های استراتژیک برای  می ش

صنعت نفت است.
وی افزود: خوشحالیم كه عرصه توربین هم 
ــگاه، دلسوزان بسیار  در صنعت و هم در دانش
دارد ولی حركت هایی كه تاكنون در این زمینه 
صورت پذیرفته، جزیره ای و غیریکپارچه بوده 
است.معاون پژوهشی وزیر نفت گفت: از زمانی 
ــداری در صنعت نفت، به  ــه نظام  پژوهش م ك
شکل محصول مداری و حل مشکل رفت، به 
ــی در این زمینه رخ داد و ما در  نوعی دگردیس
ــگاه ها را به عنوان  پروژه هایمان، حضور دانش
ــه در وزارت  ــی ك قطب علمی دیده ایم و نقش
ــم، هم افزایی و یکپارچه  نفت برای خود قائلی

كردن این فعالیت هاست.
ــران و  ــا این تصریح كه پیش ــر مقدم ب دكت
ترازكننده انرژی در دنیا نفت است، تاكید كرد: 
ما وظیفه داریم منابع هیدروكربنی را به دارایی 
با ارزش افزوده باالتر تبدیل كنیم و باید نفت را 
صیانتی و مهندسی برداشت كنیم. نفت را باید 
به دارایی مولد تبدیل كرد و این ممکن نیست 
مگر اینکه تمام تجهیزات و دانش فنی، برای 
حداكثر استفاده به جای اینکه به خارج برود در 

داخل تبدیل به كار و تولید شود.

مهندس اوجی)مدیر عامل شركت ملی گاز 
ایران( هم گزارشی از فعالیت های انجام شده از 
طراحی و ساخت توربین های گاز در كشور ارایه 
كرد. وی گفت: با توجه به نیازی كه صنعت گاز 
كشور به این تجهیزات پیچیده دارد و پتانسیلی 
كه در كشور فراهم است، امیدهای زیادی برای 
موفقیت در طراحی و ساخت توربین ملی وجود 

دارد. 
 OTC وی با اشاره به قرارداد این شركت با
و مپنا برای ساخت 200 توربوكمپرسور گفت: 
ــركتها توانسته اند حدود 40  هم اكنون این ش
ــتگاه توربوكمپرسور را تولید كنند و بخش  دس
اعظم توربوكمپرسورهای ما، با قطعات داخلی 

ساخته می شود.
 وی افزود: در بحث توربین و كمپرسور هم 
ــده و ما قول می دهیم  اقدامات خوبی انجام ش
ــت از این  ــركت ملی گاز، همه گونه حمای ش

فعالیت ها به عمل خواهد آورد.
ــاخت توربین  وی تصریح كرد: طراحی و س
ــدنی است و  ــاتید كشور، ش ملی با كمک اس
حمایت از فعالیت های تحقیقاتی در این زمینه، 
ــت در وزارت نفت تعریف شده  به عنوان سیاس

است.
ــازمان صنایع  كریمیان)معاون س مهندس 
ــخنران مراسم افتتاحیه بود  هوایی( آخرین س
كه در خصوص ضرورت ها و جهت گیری های 
ــرانه های توربین هوایی  كالن در توسعه پیش
ــخن گفت. وی با اشاره  ــم انداز س در افق چش
ــند جامع هوا-فضا در  ــه تدوین و تصویب س ب
ــركت طراحی و ساخت  سال گذشته گفت: ش
موتورهای هوایی)سمت(، شركت مپنا و شركت 
توربوكمپرسور نفت، از قابیلت های كشور برای 
ــمار ــاخت موتورهای توربینی به ش  صنعت س

 می روند. 
وی سپس به توضیح چالشها و راهکارهای 
ــعه دانش محور در  این صنعت پرداخت و توس
زمینه عملکرد موتور؛ تخصصی كردن سازمان 

ــد و توسعه نگرش  ــتیبانی كننده؛ رش های پش
سیستماتیک، توسعه واحدهای مرتبط با كیفیت؛ 
تعمیر و نگهداری و ارتقادهی عمر موتورهای 
ــعه قطب های علمی را از جمله  موجود و توس

راهکارهای حل این مشکل عنوان كرد.
تقدیر از مسئوالن حامی دو پروژه بزرگ ملی 
ــركت ملی  در زمینه توربین گاز)مدیر عامل ش
گاز، معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت، معاون 
پژوهش و فناوری وزیر علوم و رییس سازمان 
ــی( و نیز چهار نفر از متخصصان  صنایع هوای
توربین گاز به اسامی مهندس مرآتی از شركت 
ــركت  ــران؛ مهندس واعظی از ش ملی گاز ای
ساخت موتورهای توربینی؛ دكتر جهرمی)مدیر 
ــور( و مهندس  ــت موت ــی صنع ــر طراح دفت
ــس دفتر طراحی توربو تِک(، پایان  خالدی)ریی

بخش مراسم افتتاحیه بود. 
ــش دو روزه،  ــن همای ــت در ای گفتنی اس
ــه دبیرخانه، 71  ــالی ب ــن 120 مقاله ارس از بی
ــفاهی و 11 مقاله در قالب  مقاله به صورت ش
ــد. داوری این مقاالت را اساتید  پوستر ارایه ش
دانشکده مهندسی مکانیک و مهندسی مواد و 
متالوژی دانشگاه و دانشکده مهندسی مکانیک 
ــران بر عهده  ــگاه های ته ــای دانش و هوافض
داشته اند. برگزاری پنج نشست تخصصی و نیز  
نمایشگاه جانبی با حضور 30 شركت مرتبط، از 

دیگر برنامه های این همایش بود.
ــش ملی  ــومین همای ــود س ــادآور می ش ی
ــط  ــال 1393، توس ــای گاز، بهار س توربین ه
دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.

دكتر جبل عاملي- رييس دانشگاهدكتر تقوي زنوز- دبير همايشمهندس كريميان- معاون سازمان صنايع هوايي
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لطف�ا خ�ود را معرف�ی کنی�د و از س�وابق تحصیلی خود 
بفرمايید.

مرتضی اخوت هستم متولد سال 1363. ورودی 1392 مقطع دكتری 
ــگاه علم و صنعت ایران و در تمامی  مهندسی كامپیوتر- نرم افزار دانش
ــاگرد اول بوده ام. در  مقاطع تحصیلی از ماقبل دیپلم تاكنون، ممتاز و ش
مقطع كارشناسی ارشد، هم دانشجوی ممتاز دانشکده شناخته شدم و هم 
پژوهشگر برتر دانشگاه. سال 1386 نیز دانشجوی نمونه كشوری شناخته 

شدم.
در جشنواره ملی حضرت علی اکبر)ع(، گزينش بر اساس 

چه معیارهايی بود؟ 
ــنواره، فراخوانی در قالب پوستر به دانشگاه ها ارسال شد و  در این جش
باید سوابق خود را در شاخه های آموزشی و تحصیلی، پژوهشی و فرهنگی 
ارسال می كردیم. ظاهرا بیش از هشت هزار نفر در این جشنواره شركت 
ــاخه های  ــس از داوری و گزینش، 25 نفر در ش ــد كه در نهایت پ كردن

مختلف، به عنوان جوان برتر ایرانی، معرفی و تقدیر شدند.

 فعالیت های علمی-پژوهش�ی ش�ما چه دس�تاوردهايی 
داشته است؟

 3 ،ISI ــر شده داشته ام كه شامل 3 مقاله بنده تاكنون 15 مقاله منتش
مقاله در مجالت علمی-پژوهشی و 9 مقاله ارایه شده در كنفرانس های 
معتبر داخلی و بین المللی می باشد. 8 طرح پژوهشی نیز دارم كه دو طرح 
آن، در راستای سیاست های ملی بوده اند. همچنین در سال 1391 زمانی 
ــال از خدمت نظام وظیفه ام در قالب طرح  ــغول گذراندن یک س كه مش
ــگاه بودم، به عنوان استاد برتر دانشگاه جامع گلستان  ــربازی در دانش س
انتخاب شدم. یک عنوان كتاب هم در بحث فناوری اطالعات و ارتباطات 
در دست تالیف دارم كه هنوز برای دریافت شابک، اقدامی انجام نداده ام.
 سوابق فرهنگی شما چه فعالیت هايی را شامل می شود؟

بنده عضو بسیج دانشجویی هستم و در مسابقات قرآنی مختلف و نیز 
در بخش ارایه مقاالت پژوهشی- فرهنگی، فعالیت داشته ام.

 درباره اين دو طرح ملی توضیح بفرمايید.
ــاوری اطالعات و  ــی الکترونیکی در دفاتر فن ــی طرح »كارآفرین اول

گفت و گو با جوان برتر ایرانی؛
 برگزیده جشنواره تخصصی حضرت علی  اکبر)ع(

اشاره: اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، »جشنواره تخصصی حضرت 
علی اکب�ر ب�ا موضوع انتخاب جوان برت�ر در حوزه علم و فناوری« را ارديبهش�ت ماه 1392، با هدف ارتقای جايگاه 
جوانان در محورهای علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی برگزار کرد. در اين جش�نواره، از 25 جوان برتر حوزه علم 
و فناوری در هفت محور موضوعی تقدير ش�د. در حوزه فنی و مهندس�ی جشنواره تخصصی حضرت علی اکبر )ع(، 
مهندس مرتضی اخوت)دانشجوی دوره دکتری مهندسی کامپیوتر- نرم افزار( يکی از پنج برگزيده اين بخش بود 
که به عنوان»جوان برتر ايرانی در حوزه علم و فناوری«، انتخاب و مورد تقدير قرار گرفت. از وی طی مراسمی که با 
حضور دکتر خواجه سروی )معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم(، دکتر دارا )مدير کل دفتر فرهنگی وزارت علوم(، 
دکتر سیدی )معاون علمی، پژوهشی رياست جمهوری( و دکتر عباسی )وزير ورزش و جوانان(  برگزار شد، تقدير به 

عمل آمد. با اين دانشجوی موفق دانشگاه، گفت و گويی انجام داديم که می خوانید.
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ــعه بازارهای مجازی   ــتایی« و دومی طرح »ایجاد و توس ارتباطات روس
در شهرها و روستاهای الکترونیکی« بود كه در مركز فناوری اطالعات 
قرن آباد )اولین روستای الکترونیکی ایران(، تعریف شده است. راه اندازی 
ــهر الکترونیک، پروژه ای بود كه با همکاری شورای شهر، شهرداری  ش
ــد و برای نخستین بار می خواستند  ــتان گلستان آغاز ش و مخابرات اس
ــتان گرگان این كار را انجام دهند. در این طرح، فعالیت های  در شهرس
راه اندازی شهر الکترونیک در قالب چند كارگروه تقسیم شده بود كه بنده 

در كارگروه زیرساخت، فعال بودم. این طرح، اجرایی شده است. 
ــور مبنی بر  ــت كالن كش ــرح بازارهای مجازی، با تعقیب سیاس ط
ــتائیان به شهرها انجام شد و در آن سعی بر  جلوگیری از مهاجرت روس
این بود كه تا حد ممکن، امور اقتصادی در روستاها متمركز شوند و یکی 
از ایده های خوب آن، ترتیب روشی برای فروش محصوالت كشاورزی 
ــتای الکترونیکی  ــتا بود. در این طرح، راه اندازی اولین روس در خود روس
ــتان و  ــتان گلس ایران با همکاری اداره فناوری اطالعات و ارتباطات اس
ــکده مهندسی برق  ــتاد دانش مدیریت علمی دكتر علی اكبر جاللی )اس
ــد IT، در  ــگاه علم و صنعت ایران( و بنده به عنوان كارشناس ارش دانش
دستور كار قرار گرفت كه در حال حاضر، دفاتر ICT روستایی، راه اندازی 
شده و طرح، در آستانه اجرایی شدن است ولی همچنان جای كار بسیاري 
دارد. نتایج اجرای این طرح، در قالب مقاله در مجله اي بین المللی منتشر 

شده است.
 به عنوان دانش�جوی دوره دکتری، وضعیت پژوهش در 

دانشگاه و کشور را چگونه ارزيابی می کنید؟
ــت. در دیدگاه  ــدواری اس ــبختانه باعث امی ــع پژوهش ما خوش وض
مسئوالن عالی رتبه دانشگاه و مخصوصا ریاست محترم دانشگاه، جناب 
ــدی برای ارتقای وضع پژوهش دیده  آقای دكتر جبل عاملی، همت بلن
ــگزارم اما در رده های میانی  ــود كه به نوبه خودم از ایشان سپاس می ش
ــفانه گاهی با مقاومت هایی در این راستا  ــطح كارشناسی، متاس و در س
ــت كه این دوستان نیز همکاری بیشتری با  مواجه می شویم. خوب اس
ــند كه نفع آن برای دانشگاه و كشور  دانشجویان و محققان داشته باش

خواهد بود. 
 برنامه حال حاضر شما در کنار تحصیل چیست؟

از آنجایی كه به تازگی در دوره دكتری مشغول تحصیل شدم، سعی 
ــه ایده هایی برای اجرا  ــود را از بازار كار منقطع كنم. البت ــردم موقتا خ ك
دارم به ویژه در بحث شبکه های حسگر-عملگر كه كاربردهای گسترده 
ــم از طریق مركز پژوهش اداره  ــازی ه و زیادی دارند. در حوزه بازی س
فناوری اطالعات و ارتباطات استان گلستان، پیشنهادداشته ام و مذاكراتی 
انجام شده كه با پژوهشگاه ملی مجازی در این زمینه، همکاری داشته 

باشم.
 لطف�ا درب�اره ش�بکه های حس�گر، توضی�ح بیش�تری 

بفرمايید.
همانطور كه عرض كردم، شبکه های حسگر، دامنه وسیعی از كاربرد 
ــته ای، نظامی، هواشناسی و  ــکی، هس دارند از جمله در حوزه های پزش
غیره. اساسا علیرغم میل باطنی پژوهشگران حوزه دانش كامپیوتر، بحث 
شبکه های حسگر نیز مانند سایر شاخه ها، از محیط نظامی آغاز شد ولی 
این دانش، دارای كاربردهای گسترده ای در محیط های حساس و حیاتی 
ــد و بستر مناسبی را برای تحقق محیط های هوشمند و كنترلی  می باش
فراهم آورده است. در واقع تفاوت اصلی این شبکه ها با شبکه های سنتی، 
نحوه ارتباط آن با محیط و پدیده های فیزیکی می باشد. این نوع شبکه ها، 
ــیم هستند و هم بحث عملی و هم تئوری دارند. در این شبکه ها،  بی س

ارتباطات بین نودها به صورت بی سیم می باشد. كاربردهای گسترده و از 
طرفی چالش های متعدد موجود در این شبکه ها، باعث شده این شبکه ها 
ــگران  ــه عنوان یکی از زمینه های تحقیقاتی پرطرفدار در بین پژوهش ب
مطرح باشند. از دیدگاه تئوری، اگرچه شبکه های حسگر، دارای سابقه و 
قدمت نسبی هستند ولی در حوزه حسگر-عملگر كار زیادی انجام نشده 
است و از دیدگاه عملی، با توجه به آنکه سخت افزار این شبکه ها دارای 
تکنولوژی نسبتاً باالیی است، اجزای این شبکه ها در اختیار همگان نبوده 
ــورهای پیشرفته  و عماًل تکنولوژی آن در اختیار تعداد محدودی از كش
ــبکه ها برای بسیاری مقدور نبوده  ــت و لذا امکان استفاده از این ش اس
ــت. به  ــتفاده آن نیز در صنایع نظامی بوده اس ــوارد مورد اس ــب م و اغل
عنوان مثال در سال 1998 میالدی، امریکا یک پروژه نظامی در بخش 
ــگر انجام داد. من روی شبکه های حسگر-عملگر كه  ــبکه های حس ش
ــبکه های حسگر است تمركز خواهم داشت كه در قالب  زیرمجموعه ش
ــم كه در دید كالن  ــوان گفت یک تعداد عملگر داری ــاده، می ت  مثال س
ــه آن نگاه كنیم كه به  ــم روبات های خیلی كوچک ب می توانیم به چش
صورت نیمه خودكار یا خودكار، قرار است با محیط فیزیکی تعامل كنند. 
مثال در بحث تشعشعات اتمی كه امکان استفاده از نیروی انسانی فراهم 
نیست و یا موقعیت های صعب العبور و یا امور آتش نشانی و... كه نیاز به 
نظارت و تعامل با محیط وجود دارد، می توان از این شبکه ها استفاده كرد. 
معتقدم در بحث نتایج پژوهش و كاربردی كردن ایده ها، خیلی وقتها كار 
در حد شبیه سازی باقی می ماند كه اتکا به نتایج حاصل و صرف هزینه 
برای بکارگیری، آن هم در كاربردهای حساس را با تردید جدی مواجه 
می سازد. فکر می كنم در صورتی كه تئوری ها، اثبات تحلیلی و ریاضیاتی 
داشته باشند، سرمایه گذاری بر روی تئوری، معنا می یابد و من سعی دارم 

بر روی تئوری شبکه های حسگر-عملگر، چنین اثباتی داشته باشم.
 و سخن آخر...

ــکده كه حداقل در زمینه ایده، كمک های شایانی به  ــاتید دانش از اس
ــجویان می كنند و نیز استادانم آقایان دكتر كنگاوری، دكتر نادری،  دانش
ــریفی و نیز رییس محترم دانشکده، جناب آقای  دكتر مینایی و دكتر ش
دكتر مزینی، بسیار سپاسگزارم. همچنین از شما كه با حوصله به عرایضم 
ــدوارم كه بتوانم با توكل بر خدای  ــکر می نمایم و امی توجه نمودید، تش
ــان گام بردارم.  ــور عزیزم ــال، بیش از پیش، در جهت اعتالی كش متع

والسالم.
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دستاوردتالشدوتیمدانشجویي:

 کسـب رتبه چهارم مسابقات روباتیک جهاني 2013 و
 دو مقـام  قهرمانی و نایب قهرماني روبوکـاپ ایـران آزاد 
دو تیم رباتیک دانشجويي Immortals  و Axiom  در مسابقات روبوکاپ ايران آزاد)IRAN  OPEN 2013(، که فروردين ماه 
1392 برگزار شد، موفق به کسب مقام اول و دوم در دو لیگ شدند. در هشتمین دوره مسابقات روبوکاپ ايران آزاد، 
تیم دانشجويي Immortals به سرپرستی علمی دکتر رضا برنگی )عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر(، 
قهرمان لیگ روبات فوتبالیس�ت س�ايز کوچک شد و تیم  Axiom، به سرپرستی علمی دکتر ناصر مزينی )ريیس و 
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر( به نايب قهرمانی لیگ شبیه ساز دو بعدی فوتبال نايل آمد. سپس 
تیم رباتیک Axiom، در مسابقات رباتیک جهاني2013- که تیرماه امسال در کشور هلند برگزار شد- شرکت کرد و 
با درخششي قابل تامل، توانست در لیگ شبیه سازي دو بعدي فوتبال، به مقام چهارم جهان دست يابد.  با اعضا و 

فعالیت های اين دو تیم موفق دانشجويی دانشگاه، بیشتر آشنا میشويم.

لطفا س�ابقه ای از تش�کیل و فعالیت تی�م رباتیک اصل 
انتخاب)Axiom of choice( بفرمايید.

تیم Axiom ابتدا در سال 2007 میالدی، با نام Radian در دبیرستان 
ــازی دو بعدی  عالمه طباطبایی تهران، فعالیت خود را در لیگ شبیه س
ــال فعالیت، این تیم در مسابقات آزاد  فوتبال، آغاز كرد. پس از یک س
ایران 2008 و مسابقات آزاد چین 2008 شركت كرد و موفق به كسب 
مقام چهارم مسابقات چین شد. در سال 2009، این تیم به عنوان تیم 
ــگاه علم و صنعت ایران، فعالیت های خود را از سر گرفت.  اصلی دانش
ــجویان  ــم در آن زمان 11 نفر و همگی دانش ــای تی اعض
ــته مهندسی كامپیوتر بودند. این تیم  وروردی 88 رش

 ،Virtual Reality ــد با نام موفق ش
لیگ  سوم  مقام 

نجات  و  امداد 
آزاد  ــابقات  مس
ن  ا ــر ی ا

ــجویان جدید و تکمیل كادر، تیم  ــب كند. با جذب دانش 2010 را كس
برای حضور در میدانی دشوارتر، یعنی لیگ شبیه سازی دو بعدی فوتبال 
آماده شد. سرانجام تیم نوپای Axiom of choice موفق شد تا در اولین 
ــال حضور خود در این لیگ، مقام سوم مسابقات آزاد ایران 2011 را  س
به دست آورد. از آن زمان تاكنون، محمد غضنفری، سرپرست و دكتر 

ناصر مزینی، سرپرست علمی تیم بودند.
پس از آن، رویکرد تیم بیشتر به كار علمی، تولید علم و پیاده سازی 
ــتر هوش مصنوعی به منظور راهیابی به بزرگترین رویداد  هر چه بیش
ــابقات جهانی روبوكاپ 2012 معطوف شد.  روباتیک جهان، یعنی مس

در تابستان سال 1390، در مجموعه كالس های 
هوش مصنوعی 

شركت كردیم 
ــپس  س و 
ــا  ــتیم ب توانس
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ــا و ایده های هوش  ــازی الگوریتم ه پیاده س
مصنوعی و نگاشت آنها به محیط شبیه سازی 
ــوش  ــای ه ــال، الگوریتم ه ــدی فوتب دو بع
ــی را به مهارت های تیم، اضافه كرده  مصنوع
ــی و چه از  ــه از نظر علم ــم را چ ــره تی و چه

ــال 1390،  نظر كارایی، دگرگون كنیم. پاییز س
ــگاه پیام نور كه در  ــابقات رباتیک دانش در مس

محمودآباد برگزار شد، شركت كردیم و مقام پنجم 
ــت آوردیم. فروردین 1391 در مسابقات  را به دس
آزاد ایران)IRAN OPEN 2012( مقام چهارم را 

كسب كردیم.
 ارتقایی كه در الگوریتم هوش مصنوعی ایجاد 
كرده بودیم، باعث راهیابی این تیم در مسابقات 
جهانی روبوكاپ 2012 مکزیک و حضور در این 

رقابت جهانی به عنوان نماینده كشورمان شد.
ــهر  ــال 1391 در ش ــی مکزیک كه تیرماه س ــابقات جهان  در مس
ــم Axiom در بین 24 تیم  ــد، در نهایت تی ــیتی برگزار ش مکزیکوس
ــازی دو بعدی  ــابقات، در رده یازدهم لیگ شبیه س راه یافته به این مس
فوتبال قرار گرفت. در مهرماه همان سال نیز، تیم در مسابقات دانشگاه 
شریف)SHARIF CUP 2012( شركت كرد و موفق به كسب مقام 

سوم این مسابقات شد. 
ــال جاری، تیم ما موفق شد به كسب مقام  ــتین روزهای س در نخس
ــران)IRAN OPEN 2013( در لیگ  ــابقات آزاد ای نایب قهرمانی مس
شبیه سازی دو بعدی فوتبال نایل آید و همچنین توانستیم بار دیگر جواز 
راهیابی به مسابقات جهانی روبوكاپ 2013 كه تابستان امسال در كشور 
هلند- آیدهون برگزار شد را به عنوان نماینده ایران به دست آوریم كه 
ــگاه و هزینه باالی حضور در مسابقه،  البته به علت عدم حمایت دانش
ــکالت،  ــتیم ولي علي رغم تمام مش امکان اعزام تمام افراد تیم را نداش
توانستیم به مقام چهارم جهان در این لیگ دست یابیم و همچنین تیم 

ما به عنوان بهترین تیم ایراني شركت كننده در این لیگ شناخته شد.
در مورد مسابقات جهانی هلند، توضیح دهید.

ــابقات، همین قدر بگویم كه در دنیا بیشتر از 20 تیم  در اهمیت مس
نمی توانند در این لیگ شركت داشته باشند و تیم ما خیلی خوب درخشید 
ــابقه را دریافت كند. این مسابقات از  ــت جواز شركت در مس كه توانس
ــارم تا دوازدهم تیرماه با حضور 24 تیم مطرح جهان در این لیگ،  چه
ــد كه نهایتا تیم چین مقام اول و سوم و ژاپن مقام دوم را به  برگزار ش
دست آوردند و Axiom از دانشگاه علم و صنعت ایران به مقام چهارم 
ــید. باید اضافه كنم سطح مسابقات در مقایسه با سال قبل، بسیار  رس
ــال 2012 یازدهم  ــاوت و عالي بود ولي با این وجود تیم ما كه س متف
ــت در این رقابت بزرگ علمي به مقام چهارم  ــده بود، توانس جهان ش
ــان تالش بي وقفه و خستگي ناپذیر  ارتقا یابد كه همین موضوع، نش
دانشجویان این تیم بود و كار متمركزي كه بر روي الگوریتم یادگیري 

تقویتي داشتند.
در مسابقات هلند و در لیگ شبیه سازي دو بعدي فوتبال، 

تیم هاي ديگري هم از کشورمان حضور داشتند؟
ــگاه هاي صنعتي امیركبیر كه هفتم، شیراز كه هشتم  بله. تیم دانش
ــم دانش آموزي كه به مقام یازدهم  ــدند و یک تی و گیالن كه دهم ش
ــیدند.  بسیار خوشحال و مفتخریم كه به دلیل پشتوانه علمی تیم،  رس
ــته ایم دو سال پیاپی در مسابقات جهانی شركت داشته باشیم و  توانس

عالوه بر آن به رتبه قابل قبولي دست پیدا كنیم.
 اسامی اعضای فعلی تیم را می فرمايید؟

ــکل از محمد  ــتند متش ــای تیم در حال حاضر، هفت نفر هس اعض
مهدوی، فربد صمصامی، سید امیر شیرخورشیدی، حسین رحمتی زاده، 

ــي و محمد  ــعود جلیل ــری، مس ــام مهاج پی
غضنفری. 

 در م�ورد اي�ن لی�گ توضیح دهید 
که مسابقه چگونه و با چه مختصاتی 

برگزار می شود؟
لیگ شبیه سازی به این معناست كه رباتی 
ــابقه وجود ندارد و  ــکل فیزیکی در مس به ش

تماماً شبیه سازی شده از واقعیت است.
تالش شده است كه در این محیط، بسیاری 
از اعمال و حسگرهای روبات های واقعی 
و شرایط واقعی بازی، شبیه سازی شود. 
همچنین این شبیه سازی، دو بعدی 
ــت یعنی زمین فوتبال به صورت  اس
دو بعدی از باال نمایش داده می شود. 
در این رقابت، سه عنصر اصلی وجود دارد كه عبارتند از سرور، 
ــده دارد كه كامال  ــازی ش مانیتور و BASE. هر تیم، 11 ربات شبیه س
مستقل از هم بازی می كنند و بسته به شرایط، مهارت خود را انتخاب 
ــرور  می نمایند. هر بازیکن مجازی، به طور مجزا، اطالعاتی را برای س
شبیه ساز ارسال و از آن دریافت می كند. اطالعاتی كه هر بازیکن دریافت 
می كند شامل اطالعات محیطی برای آن بازیکن مانند فاصله بازیکن تا 
نقاط مختلف زمین و مکان نسبی توپ نسبت به بازیکن است. همچنین 
هر بازیکن، اطالعاتی مانند چگونه حركت كردن و چگونه شوت زدن 
 را برای سرور شبیه ساز ارسال می كند. اطالعاتی كه بازیکن ها دریافت 

می كنند، همواره دارای خطا هستند.
در این لیگ، محدودیت سخت افزاری وجود ندارد و این لیگ، محیط 
مناسبی برای پیاده سازی و آزمودن الگوریتم های نوین هوش مصنوعی 
ــانی است كه می خواهند كار عملی انجام  و پلتفرمی خوب، برای كس
دهند و نتایج را در محیط چندعاملی مورد استفاده قرار دهند. الگوریتم 
هایی كه ما در كار تیم خود از آن استفاده كردیم به گمان ما الگوریتم 

های خوبی بوده چراكه در گزارش فنی كه برای مسابقات جهانی ارسال 
كردیم نیز علیرغم سابقه كم فعالیت تیم، ما را پذیرفتند و كسانی كه 
ــد دارند و به دنبال تست  در زمینه هوش مصنوعی، تز كارشناسی ارش
ــد در این پلتفرم، نتایج خود را  ــتند، می توانن الگوریتم ابداعی خود هس
ــال واقعی در دو نیمه  ــابقه مثل فوتب ــش كنند. در این لیگ، مس آزمای
برگزار می شود كه در آن، هر نیمه 3 هزار سیکل)حدود 3 دقیقه( است. 
ــده و نیز عناصری مثل سرعت،  همه قوانین فوتبال هم در آن دیده ش

خستگی، قدرت بازیکنان و غیره در آن معنی دارد.
 آيا لیگ های ديگر شبیه سازی نیز در مسابقات رباتیک 

وجود دارد؟
بله. لیگ شبیه سازی سه بعدی فوتبال، شبیه سازی امداد و نجات و 

واقعیت تركیبی.
و سخن آخر...

ــگاه، توقع حمایت داریم. البته دانشکده مهندسی كامپیوتر،  از دانش
ــته و دارد ولی شرایط اقتصادی در این زمینه هم  همکاری زیادی داش
ــركت در  ــت. ما برای پرداخت هزینه ش ــته اس تاثیر منفی خود را داش
مسابقات هلند با مشکل جدی مواجه بودیم و با هزینه شخصی، شركت 
ــت( جمعا حدود 25  ــم. این هزینه )ثبت نام و بلیط رفت و برگش كردی
میلیون بود كه برای دانشگاه رقم بزرگی نیست ولی برای چند دانشجو 
كه فقط درس می خوانند و درآمدی ندارند، عددی قابل مالحظه است. 
در حال حاضر، بسیاری از تیم ها مثل دانشگاه گیالن كه تیم پرسپولیس 
ــر هستند و توقع داریم  را به عنوان حامی دارد، به دنبال جذب اسپانس
دانشگاه، اگر در كمک مالی به تیم محدودیت اقتصادی دارد، در جذب 

اسپانسر برای تیم، تالش كند.
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لطف�اً ابت�دا اعض�اي فعل�ی تی�م 
Immortals را معرفي کنید و بفرمايید 
اين تیم در مسابقات روبوکاپ ايران 

آزاد به چه مقامی دست يافت؟
اعضاي تیم در حال حاضر 6 نفر هستند. 
ــات علمي  ــي )عضو هی ــا برنگ ــر رض دكت
ــي كامپیوتر(، سرپرست  ــکده مهندس دانش
ــعید،  ــیدعلی قاضی میرس ــم، س علمي تی
ــی  ــت تیم )دانش آموخته كارشناس سرپرس

ــی مکانیک دانشگاه تهران(؛  ارشد مهندس
ــع  مقط ــجوی  نیک نژاد)دانش ــا  محمدرض
كارشناسی ارشد مهندسی كامپیوتر دانشگاه 
ــین  ــت ایران(؛ سیدمحمدحس علم و صنع
ــجویان مقطع  فاضلي و محمد طبسی)دانش
ــگاه  دانش راه آهن  ــی  مهندس ــی  كارشناس
ــیدعلي صالحي  ــت ایران(؛ س علم و صنع
ــجوی كارشناسی مهندسی  نیشابوري)دانش
ــگاه صنعتی شریف( و سیدصادق  برق دانش
ــجوی  منفرد)دانش ــی  صالح ــنی  محس
دانشگاه  برق  ــی  مهندس ــد  كارشناسی ارش
ــم Immortals در  ــریف(. تی ــی ش صنعت
ــال موفق شد در  ــابقات ایران آزاد امس مس
ــایز كوچک، با  ــت س ــگ ربات فوتبالیس لی
غلبه بر رقبای خود از دانشگاه آزاد اسالمی 
قزوین و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 

به مقام اول این لیگ، دست پیدا كند.
س�ابقه تشکیل و فعالیت اين تیم 

به چه زمانی باز می گردد؟
ــتان غیر  ــوز دبیرس ــی دانش آ م ما همگ
ــنایی ما به  ــم و آش ــکان بودی ــی نی انتفاع
ــتان برمی گردد كه  ــل دوران دبیرس تحصی

البته بعدها هر كدام در یک دانشگاه مشغول 
ادامه تحصیل شدیم ولی تیم ما، متعلق به 

دانشگاه علم و صنعت ایران است.
ــوان مهرماه  ــم را مي ت ــاز فعالیت تی  آغ
ــتان  ــال دوم دبیرس ــت كه س 1383 دانس
بودیم. با عنوان تیم روبونیک به سرپرستی 
ــتان، روبات  ــی از دبیران دبیرس ــی یک علم
فوتبالیستی ساختیم كه در مسابقات رباتیک 
ــب مقام چهارم  دانش آموزی موفق به كس

كشوري شد.
ــابقات 2005 ژاپن در بخش   بعد در مس
ــات جونیور)فوتبال با  دانش آموزی لیگ رب
ــركت كردیم كه حایز  ــای كمتر( ش ربات ه
ــال 1386 كه به دانشگاه  ــدیم. س مقام نش
ــا، دو نفر وارد  ــم، از بچه های گروه م آمدی
ــته  ــدند، یکی در رش علم و صنعت ایران ش
ــته  ــر و دیگری در رش ــی كامپیوت مهندس

مهندسی راه آهن.
ــگاه، تصمیم  ــرش در دانش ــس از پذی  پ
ــت  ــگ ربات هاي فوتبالیس ــر لی گرفتیم ب
ــویم و بنابراین از تابستان 1387  متمركز ش
ــاخت اولین نمونه ربات فوتبالیست سایز  س
كوچک را آغاز كردیم و با همان روبات، در 
ــابقات جهاني 2009 )اتریش( به عنوان  مس
ــركت كردیم و  ــي از چهار تیم ایراني ش یک
ــب كردیم كه البته  مقام دهم جهان را كس
بهترین رتبه كسب شده طي 10 سال اخیر 

برای تیم های ایرانی به شمار مي آمد.
ــا در یازدهمین  ــل دوم ربات هاي م  نس
جشنواره جوان خوارزمي به مقام دوم دست 
ــابقات  ــوم ربات ها در مس ــل س یافت و نس

ــد كه به  ــركت داده ش ایران آزاد 2010 ش
ــوري نایل آمد. در مسابقات  رتبه سوم كش
ــنگاپور(، مقام  ــوكاپ 2010 )س جهاني روب
ــب كردیم و در  ــوم مسابقات فني را كس س
ــجویان ممتاز و مبتکر سال  جشنواره دانش
1389، ربات ما به عنوان طرح اول استان و 

دوم كشور شناخته شد. 
ــوان  ج ــنواره  جش دوره  ــن  یازدهمی در 
ــب كردیم. پس  خوارزمی، مقام دوم را كس
از آن در دومین مسابقات بین المللي رباتیک 
ــابقات ملي رباتیک  امیركبیر و سومین مس
دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمي )1389( 
به مقام اول رسیدیم. بعد از آن در مسابقات 
ــوری و در  ــوم كش ــران آزاد 2010، س ای
مسابقات ایران آزاد 2011، موفق به كسب 
دو مقام سومي شدیم. مهمترین موفقیت ما 
رقابت در مسابقات جهاني 2011 تركیه بود 

كه نایب قهرمان جهان شدیم.
ــگ  لی در  ــا،  رقابت ه از  دوره  آن  در   
ربات هاي فوتبالیست سایز كوچک، 21 تیم 
از كشورهای مختلف جهان شركت داشتند 
ــابقه مي دادند.  ــروه 5 تایي مس كه در 4 گ
رقباي اصلي ما در این لیگ، تیم هاي ژاپن 
و چین بودند كه تیم ژاپن در سال 2010 و 
چین در سال 2009 مقام چهارم جهان را در 
ــب كرده  بودند. در مسابقات  این لیگ كس
رباتیک دانشگاه صنعتی شریف)شریف كاپ 
ــامل اول لیگ باغبان  ــه مقام؛ ش 2012( س
ــمند، دوم لیگ مسابقه و مبارزه )ربات  هوش
جنگجو( و سوم لیگ بینایی ماشین را كسب 
ــال 2012 در مسابقات  كردیم. همچنین س

اعضاي تيم Immortals در مسابقات جهاني 2012 مكزيك
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جهانی مکزیک در بین 24 تیم از 14 كشور 
ــیدیم و آخرین بار  جهان، به مقام پنجم رس
ــابقات ایران آزاد 2013، به مقام  هم در مس

قهرمانی این لیگ دست یافتیم.
 چ�را ن�ام Immortals را برای تیم 

خود انتخاب کرديد؟
ــربازان  ــم س ــام، برگرفته از اس ــن ن ای
هخامنشی است كه ایم مرداد به معنی یاران 
ــدند و این كلمه در  ــر خوانده می ش فناناپذی
ــی به Immortal به معنی جاودان  انگلیس

تغییر یافت.
 در لیگ روبات هاي فوتبالیس�ت 
س�ايز کوچ�ک، ش�رايط برگزاري 

مسابقات چگونه است؟
ــابقا پنج ربات و اخیرا، 6  در این لیگ، س
ــاد 6×4 متر و در دو  ــات در زمیني به ابع رب
نیمه 10 دقیقه ای مسابقه فوتبال دارند. طبق 
مقررات، قطر روبات هاي شركت كننده در 
این لیگ باید حداكثر 18 سانتي متر و ارتفاع 
آن 15 سانتي متر باشد و توپ مورد استفاده 

در این رقابت ها، از نوع توپ گلف است.
ــط روبات ها 10 متر   سرعت شوت توس
ــا 4 متر بر  ــرعت حركت آنه ــه و س در ثانی
ــرخ دارند كه  ــت. ربات ها چهار چ ثانیه اس
ــرار می گیرند  ــه از هم ق ــه 45 درج در زاوی
ــت ربات در جهتی  ــر یک موجب حرك و ه
ــود. در ارتفاع 4 متري از سطح  خاص می ش
زمین مسابقه، دو دوربین نصب مي شود كه 

تصاویر را به كامپیوتر انتقال مي دهند. 
ــاي خاصي  ــات، عالمت ه ــر رب روي ه
ــود دارد كه ربات   ــا رنگ هاي متفاوت وج ب
خودي و رقیب و شماره بازیکنان را مشخص 
مي كند. تصاویر در كامپیوتر طي یک فرآیند 
سنگین، پردازش مي شوند تا موقعیت دقیق 
ــتگاه مختصات  ــوپ، در دس ــر ربات و ت ه
ــود و با توجه به الگوریتم هاي  مشخص ش
ــته، معین شود هر بازیکن چه  از پیش نوش

عملي باید انجام دهد. 
ــده به  ــات به صورت كد ش ــن اطالع ای
روبات ها منتقل مي شوند. در واقع مهمترین 
ــم الگوریتم هاي بخش  بخش روبات ها ه
ــرا كه بازي طي  ــت چ هوش مصنوعي اس
ــت اعضاي تیم برگزار  دو نیمه بدون دخال
ــت روبات ها به  ــد و امکان هدای خواهد ش
ــتي وجود ندارد. برنامه به شکلی  شیوه دس
نوشته شده كه ربات بتواند در موقعیت مثال 
كرنر، نسبت به موقعیت توپ، جهت گیری 
ــل فوتبال واقعی،  ــد. این فوتبال هم مث كن
ــر و اوت دارد ولی قوانین آن  ــی و كرن پنالت

كمی با فوتبال تفاوت دارد. 
ــه ربات حین  ــت زدن اعضای تیم ب دس
ــابقه، كارت زرد دارد كه جریمه اش این  مس
ــت كه ربات باید دو دقیقه بازی را ترک  اس
كند و تکرار این خطا، منجر به كارت قرمز 

و اخراج ربات از زمین است. 
 مهمتري�ن اصل در برد مس�ابقه 

فوتبال سايز کوچک چیست؟
ــی و كیفیت ساخت  مهارت برنامه نویس
ــر رباتی حین بازی خراب  ربات ها. البته اگ
شود، امکان تعویض وجود دارد و علت دوم 
شدن تیم ما در مسابقات تركیه هم همین 
ــد و  ــود كه ربات بازیکن تیم ما خراب ش ب
ــی، ربات رزرو  به علت محدودیت های مال
ــض كنیم و گل  ــتیم كه بتوانیم تعوی نداش
مسابقه را به علت بازی چهار ربات در مقابل 

پنج ربات تیم حریف، دریافت كردیم. 
در اي�ن م�دت چن�د س�ال، چ�ه 
جه�ت  در  ربات ه�ا  در  تغییرات�ی 

ارتقای عملکرد آن ايجاد کرده ايد؟
در بخش مکانیک، تا به حال چهار نسل 
ربات ساخته ایم و موتور را از 30 به 50 وات 
ــا داده ایم. همچنین تغییراتی در بخش  ارتق
هوش مصنوعی و الکترونیک داشته ایم كه 
موجب بهبود عملکرد ربات ها و توان رقابتی 

آنهاست.
 برنامه بعدي تی�م، آمادگي براي 

حضور در کدام رقابت هاست؟
ــور در رقابت  ــهمیه حض Immortals س

ــد را  ــی 2013 هلن ــای جهان فت ه یا ر د
ــاال فعالیت  ــرده ولي احتم ك
ــکالت  ــم را به دلیل مش تی
مالی، متوقف می كنیم چون 
ــم ما علیرغم  حمایتی از تی
ــب موفقیت های متعدد  كس
در مسابقات داخلی و جهانی 
نمی شود كه جای تعجب و 
سوال دارد. تاكنون اعضای 
ــاخت  ــم، هزینه های س تی
ربات و شركت در مسابقات 
ــت و آمد و اقامت در  و رف
كشورهای برگزاركننده را 
كرده اند  پرداخت  شخصا 
ــر امکان ادامه این  و دیگ
روند با توجه به افزایش 
ــرخ دالر و هزینه های  ن
ــور در  ــام آور حض سرس

مسابقات، وجود ندارد.

دانشگاه هیچ حمايتی از تیم شما 
نداشته است؟

ــرار دادن امکان  ــار ق ــکل در اختی به ش
آزمایشگاهی، حمایت شده ایم و با پشتیبانی 
ــی  ــکده مهندس ــر مزینی، رییس دانش دكت
كامپیوتر، از یکی از آزمایشگاه های دانشکده 
استفاده می كنیم ولی حمایت مالی و معنوی 
ــگاه شاهد نبوده ایم. مثال  خاصی را از دانش
ــی را بابت الکترونیک  ــال، هزینه های هر س
و... می پردازند كه البته كفاف هزینه ساخت 
ــات را هم نمی دهد. به عنوان مثال، همه  رب
ــورها برای موتور ربات از موتور ساخت  كش
كشور سوییس استفاده می كنند كه تکنولوژی 
آن منحصر به یک شركت سوییسی است و 
خرید آن عالوه بر مشکالت ناشی از اعمال 
ــوییس هزینه دارد.  تحریم ها، 80 فرانک س
ــت كه تمام هزینه ساخت  این در حالی اس
ــركت در مسابقات تیم هایی نظیر  ربات و ش
دانشگاه آزاد قزوین را خود دانشگاه می دهد 
ــته و خوبی هم از  ــت معنوی شایس و حمای
آنها می كند كه باعث تشویق تیمشان برای 

ادامه راه و كسب موفقیت است.
و سخن آخر...

ــا داریم به  ــگاه تقاض ــئوالن دانش از مس
ــجویان، توجه  ــای علمی جانبی دانش كاره
كنند و برنامه های منسجمی برای حمایت و 
تشویق دانشجویان فعال، تدوین و اجرا كنند 
كه هم روحیه نشاط علمی را تقویت می كند 

و هم نهایتا نفع آن برای دانشگاه است. 

92
ار 

 به
- 8

ه 2
ار

شم

ری
 خب

ی و
نگ

ره
ی، ف

لم
ه ع

ری
ش

ن

19



ضرورت اجرای طرح
ــترین تأكید و اهتمام را بر  ــالم به عنوان مکتبي كه بیش اس
ــایر مکاتب الهي متمایز گردیده  علم، بینش و آگاهي دارد، از س

است.
علم و حکمت در قرآن كریم -كه خواندني ترین كتاب است- 
بارها مورد توجه قرار گرفته و در این صحیفه نور، از آن به خیر 
كثیر تعبیر شده است. بر همین اساس، جمهوري اسالمي ایران 
ــا برخورداري از بن مایه هاي بعثت نبوي و حکمت علوي و در  ب
پرتوی انقالب فرهنگي، پایه گذار نهضت علمي در كشور گردید 
ــگاه ها و مراكز آموزش عالي را به عنوان مهمترین ركن  و دانش

و اساس این نهضت، مورد توجه قرار داد. 
ــتادان، مدیران، كتب و منابع علمي و درسي، دانشجویان  اس
ــگاه ها، عوامل متعددي هستند كه بنیان هاي  و كارمندان دانش
ــي، فکري و مذهبي مراكز آموزش عالي را تحت تأثیر قرار  علم

داده و هر یک در جایگاه خویش، از اهمیت ویژ ه اي برخوردارند. 
آگاهي از شرایط دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، تردیدي باقي 
ــتادان و نخبگان را مهمترین عامل تأثیرگذار  نمي گذارد كه اس
ــور دانسته و نقش  در عرصه فعالیت هاي علمي و فرهنگي كش
ــد تالش براي  ــیم. هرچن ــمیت بشناس ــل آنان را به رس بي بدی
ــدري با تأخیر  ــالمي ق ــتادان در جمهوري اس معرفت افزایي اس
ــت می توان گفت كه  ــا هنوز با قاطعی ــت، ام همراه گردیده اس
ــازي علمي و معنوي هر استاد، بهسازي همه دانشجویان  بهس

وي خواهد بود.
اه�داف برگ�زاری دوره ه�ای دانش افزاي�ی اعضای 

هیات علمی
اهداف برگزاری این دوره ها عبارت است از: ارتقا و گسترش 
معارف اسالمي با هدف حركت به سوي ایجاد دانشگاه اسالمي، 
ــطح معرفتي استادان با هدف تأثیرگذاري استادان بر  ارتقای س

دوره هاي جدید
دانش افزایی اعضای هیات علمی

برگزار شد
با توجه به اهمیت و جايگاه اعضای هیأت علمی در تربیت نیروی انسانی مومن، متخصص و کارآمد، معاونت 
آموزش�ی دانش�گاه با همکاری نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، در راستای تحقق اهداف سند 
چش�م انداز توس�عه و  در چارچوب آيین نامه مورخ 90/11/25 ش�ورای اسالمی ش�دن دانشگاه ها، اقدام به 
برگزاری هش�تمین و نهمین دوره از »طرح دانش افزايی اعضای هیأت علمی دانش�گاه« نمود. هدف از اين 
دوره ها، ارتقا و گسترش معارف اسالمی با هدف حرکت به سوی ايجاد دانشگاه اسالمی و همچنین توسعه 

مهارت های عمومی اساتید، از جمله روش ها و فنون تدريس و تحقیق می باشد.
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ــارک رمضان در  ــتفاده از ظرفیت هاي ماه مب ــجویان، اس دانش
جهت خودسازي و تعامل استادان با یکدیگر، تقویت وحدت بین 
ــترش فرهنگ نشست هاي هم اندیشي و  حوزه و دانشگاه، گس
كرسي هاي آزاداندیشي و نقد و نظر، افزایش روحیه خودباوري 
ــگاهیان، انتقال  ــتعدادهاي دانش ــکوفایي خالقیت ها و اس و ش
مفاهیم واالي قرآني و انقالبي، حفظ و تقویت هویت اسالمي- 
ــعه مهارت ها و  ایراني، توجه به عوامل اثرگذار در تدریس، توس
راهبردهای تفکر و ارتقای آنها در یادگیرندگان، تبیین الگوهای 
ــریح  تدریس و یادگیری، تبیین نقش انگیزش در یادگیری، تش
ــریح اهمیت بکارگیری  ــناختی و تش ــطوح یادگیری حوزه ش س

تکنولوژی های آموزشی.
برگزاری دوره ها

ــای دانش افزایی اعضای هیات علمی، تاكنون 9 بار و  دوره ه
بیش از چهار صد نفر- دوره، برای تعداد قابل توجهی از اعضای 
هیات علمی دانشگاه و با اولویت اساتید جدیداالستخدام برگزار 
گردیده است. معاونت آموزشی دانشگاه، برگزاركننده این دوره ها 

در دانشگاه است.
مباحث و موضوعات 

ــای دانش افزایی اعضای هیات علمی، تاكنون این  در دوره ه
مطالب و عناوین ارایه شده است:

ــی و فلسفه علم؛  2- اصول تعلیم و تربیت  1- معرفت شناس
ــالم و مبانی انقالب اسالمی؛  ــالمی؛ 3- اندیشه سیاسی اس اس
ــالق علمی و حرفه ای؛  5- دوره روش تدریس از طریق  4- اخ

ــوزش و راهکارهای  ــی چالش های آم برگزاری»همایش بررس
ارتقای كیفیت تدریس«.

ــا محوریت فنون و  ــده-كه ب ــن دوره هاي برگزار ش از آخری
ــش دو روزه در  ــزار گردید- یک همای ــای تدریس برگ روش ه
تاریخ های 29 و 30 خردادماه در محل مجتمع امام خمینی)ره( 
ــگاه  بود كه با حضور حدود 80 نفر از اعضای هیات علمی دانش

برگزار شد. محورهای این همایش شامل عناوین ذیل بود: 
1- یاددهی- یادگیری كیفی در دانشگاه

 2- نگارش آكادمیک
ــش با تاكید بر محتوای  ــی اثربخ  3-  تولید محتوای آموزش

الکترونیکی
4- آشنایی با LMS دانشگاه

5- اصول مشترک تدریس دانشگاهی
6- روش تدریس در اسالم

ــتمین دوره دانش افزایي اعضاي هیأت علمي   همچنین، هش
ــگاه از 29 تا 30 مردادماه 1392 با حضور 32 عضو هیأت  دانش
علمي در مشهد برگزار شد. در این سفر علمي- زیارتي، اعضاي 
ــود حضور یافته بودند. عنوان  ــات علمي به همراه خانواده خ هی

این دوره، تاریخ علم و تمدن اسالمي بود. 
عالوه بر آن، دهمین و یازدهمین دوره معرفت افزایي اعضاي 
ــگاه برگزار  ــهریورماه  1392 در دانش هیات علمي، از 4 تا 7 ش
شد. اندیشه سیاسي اسالم و مباني انقالب اسالمي و همچنین 
اخالق علمي و حرفه اي، عناوین این دو دوره اخیر بوده است.
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ــمت اصلی یک راه كه در  ــازی راه، به عنوان قس روس
ــتقیم با چرخ خودروها می باشد، وظیفه اصلی  تماس مس
ــتر راه را دارد و به علت اینکه  انتقال نیروهای وارد به بس
ــاس چرخ و  ــازی در محل تم ــه روس ــای وارد ب تنش ه
روسازی، به حداكثر میزان خود می رسد، طراحی این الیه 

از روسازی، دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد.
ــال های مختلف، روش های مختلف طراحی  در طی س
ــازی های آسفالتی ارایه شده است كه می توان  برای روس
ــال و سوپر پیو)روسازی ممتاز( اشاره  به روش ویم، مارش
ــها دارای محاسن و معایبی  كرد كه هر كدام از این روش

هستند.
ــادی درباره روش های  ــن كه مطالب زی ــا توجه به ای ب
ــده است، معموال آشنایی  ــال ارایه ش طراحی ویم و مارش
ــود دارد، ولی  ــرح اختالط آنها وج ــی با طراحی و ط كاف
ــت كه روش  ــه مدت زیادی اس ــفانه علیرغم اینک متاس
طراحی روسازی ممتاز، جایگزین روش های قدیمی شده 
است، هنوز در كشور ما از روش های رایج گذشته استفاده 
ــیار كمی با طرح اختالط به روش  ــود و آشنایی بس می ش

روسازی ممتاز وجود دارد.
ــازی ممتاز، می توان  درباره طرح اختالط به روش روس
ــاره كرد كه با توجه به پیش بینی ترافیک  به این نکته اش
ــط و آزمایش های  ــیر، طراحی، ضواب عبوری از یک مس
ــفالتی وجود  ــرای طراحی مخلوط آس ــی مختلفی ب كنترل
ــازی در آینده  ــه تضمین كننده عملکرد بهتر روس دارد ك

و مطابق با شرایط واقعی جاده خواهد بود.
ــرح اختالط  ــی ط ــن این كتاب، بررس ــدف از تدوی ه
ــفالتی به روش روسازی ممتاز به صورت  مخلوط های آس
كامل و مرحله به مرحله می باشد. این مجموعه، می تواند 
ــتفاده برای  ــفالتی مورد اس برای طراحی مخلوط های آس
انواع راه ها )اعم از جاده های فرعی تا آزاد راه های شهری( 
ــین های سازمان های  ــتفاده مهندسان و تکنیس مورد اس

دولتی وخصوصی قرار گیرد.

تازه های انتشارات دانشگاه

نام کتاب: طرح اختالط آسفالت به روش روسازی ممتاز
مترجمان: دكتر حسن زیاری و مهندس احمد گلی

چاپ اول: 1392
شمارگان: 1000 جلد

قیمت: 75000 ریال
موضوع: روسازی با آسفالت، مصالح قیری و رویه ساز آسفالت
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نام کتاب: نانو مواد؛ مقدمه ای بر تولید، خواص و كاربردها
مترجمان: دكتر حمیدرضا رضایی، مهندس مهدی مشرف جوادی، 

میثاق افشارپور
چاپ اول: 1392

شمارگان: 1000 جلد
قیمت: 230000ریال

موضوع: مواد نانو ساختار

ــت زیرا ویژگی ها و  ــت. این عالقه و توجه، بدیهی اس یافته اس
ــاس نانو ارایه می  ــد و جالبی كه مواد در مقی ــای جدی توانایی ه

ــد، به جز از نظر زمینه های تحقیقاتی جدید، از نظر صنعتی  دهن
نیز كاربردهای نوینی را برای صنعتگران پدید آورده اند. اخیرا سیر 
ــات و كاربردهای حوزه نانو با روند صعودی قابل توجهی  تحقیق
ــر جهان، همراه بوده است. در ایران نیز با حمایت ها و  در سراس
پشتیبانی های گسترده سازمان های مربوط، پژوهش های گسترده 
ــیده است، به گونه  ای در زمینه علم و فناوری نانو به انجام رس
ای كه هم اكنون، ایران رتبه ممتازی را در تولید علم نانو در میان 
ــورها به خود اختصاص داده است. با وجود این عالقه  سایر كش
ــت تا محققان بتوانند  و اهمیت، به منابعی در این زمینه نیاز اس
ــناخت خوبی از نانو مواد پیدا كنند و كتاب حاضر، در راستای  ش

همین هدف تهیه شده است. 
این كتاب به بیان مقدمه ای بر نانو مواد می پردازد و می توان آن 
را به عنوان یک مرجع درسی در نظر گرفت. كتاب، بر اساس واحد 
درسی نانو مواد كه برای مهندسان ارایه می شود، تدوین گردیده 
است. در این كتاب سعی شده مکانیزم های به وجود آورنده خواص 

جذاب نانو ذرات، به طور ساده شرح داده شوند.
در میان تمامی كتاب های موجود كه به موضوع مقدمات نانو 
مواد پرداخته اند، این كتاب از چندین مزیت، برخوردار می باشد. اول 
آنکه این كتاب با هدف آشنایی با اصول  نانو مواد برای عموم، تهیه 
و تدوین شده است. به عبارت دیگر، مفاهیم این كتاب برای عموم 
دانشجویان و محققان، قابل درک است و نیازی به داشتن پیش 
زمینه قوی در حوزه علوم پایه، مهندسی یا پزشکی نمی باشد. به 
عالوه، در توضیح مطالب این كتاب از پرداختن به اصول پیشرفته 
موجود، پرهیز شده و در صورت لزوم، مفاهیم با بیانی ساده ارایه 
شده اند. دومین مزیت این كتاب، جامع بودن عناوین مورد بحث 
است. در ارایه مطالب این كتاب، ابتدا به یک مقدمه اولیه پرداخته 
ــده و در ادامه، اصول پدیده های سطحی و تحوالت فازی در  ش
نانو مواد، تفسیر شده اند. سپس مهمترین روش های سنتز حالت 
گازی نانو ذرات، توضیح داده شده اند. خواص معناطیسی، نوری، 
الکتریکی و مکانیکی نیز در ادامه، بحث شده اند و نکته ویژه آن 
ــر این خواص، با هم  ــت كه در دیگر كتاب های موجود، كمت اس
مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه مباحث كتاب، به معرفی نانو 
ــیال و دیگر نانو موادها پرداخته شده و در پایان نیز مهمترین  س
روش های نانو مواد، بررسی شده اند. این كتاب به عنوان مقدمه ای 
بر نانو مواد، بسیاری از عناوین مربوط را در بر می گیرد. مزیت سوم 
این كتاب آن است كه می توان آن را به عنوان یک مرجع درسی، 
معرفی نمود. ویژگی دیگر كتاب حاضر، استفاده از تصاویر ویژه و 
تمام رنگی است كه خواننده را در درک و عالقه هر چه بیشتر به 

خواندن مطالب، یاری می كند.

ــود بروز می دهند، به خوبی با دانش  ــواص ویژه ای كه نانو مواد از خ خ
ــواص ویژه، توجه  ــت. این خ ــوط به مواد معمولی قابل توصیف نیس مرب
ــیاری از محققان را به خود معطوف داشته است و عالقه به این حوزه  بس
ــه در میان زمینه های  ــت ك ــای مرتبط با آن، به حدی زیاد اس و كاربرده
مختلف )شامل شیمی، فیزیک، علم مواد، مهندسی و بیولوژی(، گسترش 
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نام کتاب: طراحی وساخت پوشش الکترومغتاطیسی
 )اصول علمی و مسایل علمی(

مولف: دكتر احمد چلداوی
چاپ اول: 1392

شمارگان: 1000 جلد
قیمت: 600000 ریال

موضوع: حفاظ برقی، سازگاری مغناطیسی، تداخل الکترومغناطیسی 

ــتی( به طور ویژه ای توسعه پیدا كرد. با توسعه رایانه در طول  وكش
سال های1970و1980، تزاحم دستگاه های محاسباتی برای پخش 
ــرویس های  ــت رادیویی به خصوص برای س ــی و دریاف تلویزیون
ــاله مهمی شد. لذا دولتها تصمیم گرفتند تشعشعات  اورژانس، مس
الکترومغناطیسی دستگاه های تولید شده را در صنعت كنترل كنند. 
كمیته FCC، مجموعه ای از قوانین را برای نظارت بر میزان تشعشع 
از هر نوع وسیله محاسباتی و چگونگی اندازه گیری این تشعشعات 
وضع كرد ولی در طول این مدت، كنترل EMC/EMI بر رایانه ها، 
ــتگاه های ارتباطات رایانه ای، محدود شد. اما  ــایل جانبی و دس وس
ــترش بیشتر مسایل ــال 1990 نیز با توجه به گس به تدریج در س

EMC/EMI، معلوم شد كه میزان سازگاری كلی همه دستگاه ها 
ــی  و تجهیزات باید به طور هماهنگ در همه محیط ها مورد بررس

قرار گیرد.
در این كتاب- كه شاید در نوع خود در كشور ما بی سابقه است-

سعی شده قسمت بسیار مهمی از دانش گسترده و وسیع سازگاری 
الکترومغناطیسی، تحت عنوان نظریه پوشش، در حد امکان تشریح 
گردد. این نظریه طی سالها توسط دانشمندان مختلف ایجاد وتوسعه 
داده شده واكنون به صورت یک نظریه وسیع، دراختیار ما قرار دارد. 
ــابقه طوالنی در این زمینه است و  ــنده كتاب، خود دارای س نویس
حاصل سالها تدریس در دانشگاه، انجام پروژه های متعدد تحصیالت 
ــی خود را در این كتاب در اختیار خوانندگان  تکمیلی و تجربه عمل
ــتمل بر شش فصل  ــمت اول این كتاب كه مش قرار داده است.قس
می باشد، به بررسی مقدمات و اصول ریاضی الزم برای درک بهتر 
نظریه پوشش در سطح مقدماتی- كه برای یک مهندس برق، قابل 
فهم واستفاده است- می پردازد. این اصول در طراحی یک پوشش 
مناسب برای كاربردهای متفاوت، راهگشای مهندسان است اما این 
ــتند چرا كه در عمل، مشکالت خاصی پیش راه  اصول كافی نیس
ــان قرار می گیرد كه مسیر طراحی و ساخت را تحت تاثیر  مهندس
ــمت دوم این كتاب، به بررسی مهم ترین مسایل  قرار می دهد.قس
عملی كه باید در طراحی پوشش در نظر گرفته شوند، می پردازد. به 
دلیل اهمیت مسایل مکانیکی در ساخت یک پوشش خوب،تمامی 
مسایل مکانیکی حیاتی از قبیل نحوه اتصاالت، شکل درب، شکل 
منافذ تهویه هوا، پنجره ها و پدیده فساد تدریجی، تا حد وسیع كتاب 
ــازی محفظه  ــوند. همچنین نحوه زمین س با جزئیات مطرح می ش
ــتراتژی های پوشش نیز با اختصار مورد بررسی  پوشش و انواع اس
ــرار می گیرند. این كتاب،تمامی اطالعات اولیه ای كه یک طراح،  ق
برای طراحی مناسب پوشش باید در اختیار داشته باشد را در اختیار 
وی قرار می دهد و به عنوان پیش نیاز انواع طراحی ها در محیط های 
مختلف و باSEهای مختلف، مورد استفاده قرار می گیرد. این كتاب، 
ــنده در طول چند سال كار  نتیجه تحقیقات و تجارب عملی نویس
ــی و طراحی  ــازگاری الکترومغناطیس ــی وعملی در زمینه س علم

محفظه های پوشش می باشد. 
مطالعه این كتاب، به همه عالقه مندان رشته EMC و طراحان و 

سازندگان مبتدی محفظه های پوشش، توصیه می شود.

    
ــت  EMC كه محفف عبارتElectro Magnetic Compatibility اس
ــود كه به بررسی اثرات  ــاخه ای از دانش الکترومغناطیس اطالق می ش به ش
سیستم های مختلف الکترومغناطیسی در مجاورت یکدیگر و ساز وكارهای 
این اثرات می پردازد. تقریبا از روزهای اولیه اختراع رادیو و تلگراف، پدیده های 
تداخل و نویز نیز شناخته شده بودند. هنگامی كه جرقه الکتریکی یا رعد و برق 
به وقوع می پیوست، باعث ایجاد اختالالتی در كار انتقال اطالعات از طریق 

رادیو یا خطوط تلگراف می شد.
از سالEMC،1960 در ابتدا برای كارهای نظامی و  اطمینان از سازگاری 
ــتم ها در مجاورت یکدیگر و عدم تداخل، مورد توجه  الکترومغناطیسی سیس
ــالها، در چند حادثه قابل مالحظه، تشعشعات راداری سبب  بود. در همان س
انفجار غیرعمدی مهمات جنگی، ایجاد تداخل الکترومغناطیسی یا EMI و 
ــده بود. بنابراین عالقه مندی به  باعث معیوب شدن سیستم های ناوبری ش
دانشEMC/EMIدر شاخه نظامی )به خصوص در سیستم هایی مثل هواپیما 
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معرفـي دفاعـیه هـاي دکـتري
نام دانشجو: نرگس یافتیان

رشته تحصیلي: ریاضي
استاد راهنما: دكتر مهدي نجفي خواه

عنوان رساله: واكاوی تجربه فعالیت های 
خالقانه در ذهن تازه كاران ریاضی و شناسایی 

مدلی برای عوامل موثر بر این فعالیت ها
تاريخ دفاع: 26 /92/1

نام دانشجو: صالح الدین موالنایی
رشته تحصیلي: معماري و شهرسازي

اس�تاد راهنما: مهندس عبدالحمید نقره كار و 
دكتر فرهنگ مظفر

ــازه ای  ــاي نگرش س عن�وان رس�اله: ارتق
ــای روش  ــاري بر مبن ــی معم در روش طراح
ARCH-ST )تدریس مبتنی بر تحلیل محتوا، 

برنامه درسی و ساختار چند رسانه ای( 
                                                 تاريخ دفاع: 92/1/28

نام دانشجو: هومن اسحاقی شربیانی
رشته تحصیلي: مهندسی عمران-آب

استاد راهنما: دكتر مجتبی غروی
عنوان رساله: تحلیل شکست هیدرولیکی 
ــه در  ــل دوگان ــوم تخلخ ــیله مفه ــه وس ب

محیط های دانه اي 
تاريخ دفاع: 28 /92/1

نام دانشجو: آزیتا باللی اسکویی
رشته تحصیلي: معماری 

استاد راهنما: مهندس عبدالحمید نقره كار 
و دكتر محمدعلی كی نژاد

عنوان رس�اله: بازآفرینی شهر اسالمی-
ایرانی با بازخوانی شهرهای ابواب البر 

تاريخ دفاع: 92/2/3
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نام دانشجو: كاوه حسن رعیت طاری
رشته تحصیلي: مهندسی شیمی
استاد راهنما: دكتر فرزانه فیضی

عنوان رس�اله: پیش بینی ترمودینامیکی 
پایداری امولسیون قطرات با قطبیت باال در 
محلول ها با نگرش خاص به امولسیون آب 

در نفت 
تاريخ دفاع: 4 /92/2

نام دانشجو: پدرام قادری
رشته تحصیلي: مهندسی عمران
استاد راهنما: دكتر فریدون امینی

عنوان رساله: كنترل عدم یقین های سازه 
در حوزه خطی و غیر خطي 

تاريخ دفاع: 92/2/16

نام دانشجو: صدیقه باقری
و  ــواد  م ــي  مهندس تحصیل�ي:  رش�ته 

متالورژی
استاد راهنما: دكتر علیرضا خاوندي

عنوان رس�اله: تأثیر پر كننده نانوكلی بر 
ساختار و خواص بلند پلیمری پلی پروپیلن/ 

االستومر 
تاريخ دفاع: 92/2/16

نام دانشجو: مونا بیسادی
رشته تحصیلي: معماری و شهرسازی

اس�تادان راهنم�ا: دكتر فرهنگ مظفر و 
دكتر سیدباقر حسینی

ــی كالبدی  عن�وان رس�اله: اصول طراح
ــازی با  ــز تحقیقاتی معماری و شهرس مراك
رویکرد ارتقاي خالقیت و نوآوری محققین
تاريخ دفاع: 92/2/24

نام دانشجو: محسن لشکر بلوک
رشته تحصیلي: مهندسی عمران-آب

استاد راهنما: دكتر ابراهیم جباری
ــادالت حاكم بر  عن�وان رس�اله: حل مع
ــر نیوتنی  ــیاالت غی ــدی س ــت دو بع حرك
ــتفاده از روش بدون  ــتقل از زمان با اس مس

شبکه حداقل مربعات گسسته هم پوش 
تاريخ دفاع: 92/2/28

نام دانشجو: محمدمهدی جعفری
رشته تحصیلي: مهندسی مکانیک

ــر غالمعلی  اس�تاد راهنم�ا: مرحوم دكت
عاطفی

عنوان رساله: تحلیل ترمواالستیسیته در 
پره توربین با تابعیت دمایي ضرایب مواد 

تاريخ دفاع: 92/2/31

نام دانشجو: فاطمه آهنگري
رشته تحصیلي: ریاضي

استاد راهنما: دكتر مهدي نجفي خواه
ــرد گروه هاي لي در  عنوان رس�اله: كارب
ــتقات  ــیل با مش ــه معادالت دیفرانس مطالع

جزیي 
تاريخ دفاع: 92/3/6

نام دانشجو: مهدی خرم
رشته تحصیلي: معماری و شهرسازی

استادان راهنما: دكتر ناصر كلینی و دكتر 
محسن صفار دزفولي 

ــتخراج  اس و  ــی  بررس عن�وان رس�اله: 
شاخص های )قابل اطمینان( در تعیین اندازه 
و تناسب )مبتنی بر ابعاد انسانی- ایرانی( در 

معماری داخلی )مطالعه موردی مدارس تهران(
تاريخ دفاع: 92/3/7

نام دانشجو: علیرضا غالمی
رشته تحصیلي: مهندسی مکانیک

استاد راهنما: دكتر امیرحسین دوایی مركزی
ــاهده و كنترل مقاوم  عنوان رس�اله: مش
سیستم های غیرخطی آفین به روش فازی- 
ــی و با قابلیت اعمال بر روی  تطبیقي-لغزش

سیستم های آشوبی 
تاريخ دفاع: 92/3/8

نام دانشجو: محمدرضا جهانگیري
رشته تحصیلي: مهندسي مواد و متالورژی

اس�تادان راهنما: دكتر محمدعلي بوترابی و 
دكتر حسین عربي

ــی تأثیر متغیرهای  عنوان رس�اله: بررس
ــاختار و  ــر ریزس ــی ب ــات ترمومکانیک عملی

خواص مکانیکی سوپر آلیاژ اینکونل 939
تاريخ دفاع: 92/3/11
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نام دانشجو: معصومه سیف اللهي
و  ــواد  م ــی  مهندس تحصیل�ي:  رش�ته 

متالورژی
استادان راهنما: دكتر شهرام خیراندیش 

و دكتر سیدحسین رضوي
عنوان رساله: اثر نسبت تیتانیم به آلومینیوم 
بر رفتار فاز اتا و تأثیر آن بر ریزساختار و خواص 

A286 مکانیکی سوپر آلیاژ پایه آهن - نیکل
تاريخ دفاع: 92/3/13

نام دانشجو: امید بیات 
رشته تحصیلي: مهندسی مواد و متالورژی

استاد راهنما: دكتر علیرضا خاوندی و دكتر 
رضا قاسم زاده

ــکیل تركیب  عنوان رس�اله: بررسی تش
ــن فلزی TiCr2 از طریق احیای همزمان  بی

اكسیدهای تیتانیم و كروم 
تاريخ دفاع: 92/3/18

نام دانشجو: داوود افشاری
رشته تحصیلي: مهندسی مکانیک
استاد راهنما: دكتر محمد صدیقی

عنوان رساله: تنش های پسماند در جوش 
مقاومتی آلومینیوم و تاثیر پارامترهای جوش 

بر آن 
تاريخ دفاع: 92/3/19

نام دانشجو: سحر مالزاده 
و  ــواد  م ــی  مهندس تحصیل�ي:  رش�ته 

متالورژی
اس�تاد راهنما: دكتر جعفر جوادپور و دكتر 

افتخاری
ــی تأثیر  ــنتز و بررس عن�وان رس�اله: س
شیشه–سرامیک های حاوی فلوئور بر رفتار 

مکانیکی و شیمیایی كامپوزیت های دندانی پلیمر-سرامیک
تاريخ دفاع: 92/3/19

نام دانشجو: سیدحسام موسوی اكبرزاده
رشته تحصیلي: مهندسی مکانیک

ــد  محم ــید  س ــر  دكت راهنم�ا:  اس�تاد 
هاشمي نژاد

عنوان رس�اله: تحلیل االستو-آكوستیک 
استوانه و كره ضخیم ناهم مركز 

تاريخ دفاع: 92/3/26

نام دانشجو: منیره عبدوس
رشته تحصیلي: مهندسی كامپیوتر

استاد راهنما: دكتر ناصر مزینی
ــک مدل یادگیری  عنوان رس�اله: ارایه ی
در ــطحی  س ــد  چن ــارت  نظ ــا  ب ــی   تقویت

 سیستم های چند عامله هولونی
تاريخ دفاع: 92/4/10

نام دانشجو: مهدی فتحی
رشته تحصیلي: مهندسی صنایع

استاد راهنما: دكتر ابراهیم تیموری
استاد مشاور: دكتر محمد مدرس یزدی

عنوان رس�اله: تعیین نقطه نفوذ سفارش 
در محیط زنجیره تامین تحت شرایط تقاضا 

و زمان تدارک غیرقطعي
تاريخ دفاع: 92/4/11

نام دانشجو: داود شیشه بری
رشته تحصیلي: مهندسی صنایع

ــعید  محمدس ــر  دكت راهنم�ا:  اس�تاد 
جبل عاملی

استاد مشاور: دكتر فرزین برزین پور
ــی  مکان یاب ــاله  مس رس�اله:  عن�وان 
ــهیالت- طراحی شبکه با در نظرگرفتن   تس

قابلیت اطمینان سیستم
تاريخ دفاع: 92/4/11

نام دانشجو: رزا وكیلی نژاد
رشته تحصیلي: معماری و شهرسازی

استادان راهنما: دكتر سید مجید مفیدی 
و دكتر فاطمه مهدیزاده سراج

ــر تركیبی ویژگیهای  عنوان رس�اله: تاثی
ــته بنا و الگوهای تهویه طبیعی  كالبدی پوس
بر میزان مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی )نمونه موردی 

ساختمانهای تهویه یکطرفه در اقلیم گرم و خشک شیراز(
تاريخ دفاع: 92/4/12

نام دانشجو: احمد رجبیان
رشته تحصیلي: مهندسی عمران

استاد راهنما: دكتر حسین غیاثیان
ــازی سانتریفیوژی  عنوان رساله: مدل س

شیب های AGS تحت شرایط تراوش 
تاريخ دفاع: 92/4/17
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نام دانشجو: مصطفي طالبي توتي
رشته تحصیلي: مهندسی مکانیک- طراحي 

كاربردي دینامیک، ارتعاشات و كنترل
استاد راهنما: دكتر كامران دانشجو
استاد مشاور: دكتر رضا معدولیت

ــه بعدي ارتعاشات  عن�وان رس�اله: تحلیل س
ــته هاي تقویت شده  ــاخگي در پوس و پدیده دوش

كامپوزیتي استوانه اي و مخروطي چرخان
تاريخ دفاع: 92/4/31

نام دانشجو: سیدجواد حسیني نژاد
رشته تحصیلي: مهندسی صنایع

استاد راهنما: دكتر  محمدسعید جبل عاملي
استاد مشاور: دكتر سیدغالمرضا جاللي نائیني

ــي براي جایابي  عنوان رس�اله: ارایه مدل
ــک در  ــاي تحلیل ریس ــر مبن ــهیالت ب تس

شرایط عدم قطعیت 
تاريخ دفاع: 92/4/25

نام دانشجو: نرگس دهقانی
رشته تحصیلي: معماری و شهرسازی

استادان راهنما: دكتر اصغر محمدمرادي 
و دكتر غالمحسین معماریان

ــتیابي به راهکارهاي  عنوان رس�اله: دس
راه یابي جهت تسهیل خواندن فضاي داخلي 

معماري )نمونه موردي؛ كتابخانه ملي ایران(
تاريخ دفاع: 92/4/25

نام دانشجو: مطهره قرهی
رشته تحصیلي: ریاضی

استاد راهنما: دكتر مسعود هادیان دهکردی
عنوان رساله: پیچیدگی طرح های تسهیم 

راز كامل
تاريخ دفاع: 92/6/13

نام دانشجو: وحید رومی
رشته تحصیلي: ریاضی

استاد راهنما: دكتر اسدا... آقاجانی
عنوان رس�اله: بررسی رفتارهاي مجانبی 
ــیل غیرخطی  دیفرانس معادالت  جواب هاي 

مرتبه دوم
تاريخ دفاع: 92/6/16

نام دانشجو: حمید یزدانی
رشته تحصیلي: معماری و شهرسازی

استادان راهنما: دكتر اصغر محمد مرادی 
و دكتر سید باقر حسینی

عنوان رساله: طراحی سامانه اندازه گیری 
ــاختمان در فاز  ــرژی نهفته  س ــرل ان و كنت

تولید
تاريخ دفاع: 92/6/16

نام دانشجو: محمد نباتی
رشته تحصیلي: ریاضی

ــینک،  ــرد تابع س عن�وان رس�اله: كارب
روش های گالركینوهم محلیبرایحلمعادالتدی

فرانسیل
استاد راهنما: دكتر دكترجلیل رشیدی نیا

استاد مشاور: دكترخسرومالک نژاد
تاريخ دفاع: 92/6/23

نام دانشجو: خدیجه ندایی اصل
رشته تحصیلي: ریاضی

ــددی معادالت  ــل ع عن�وان رس�اله: ح
ــتفاده از  ــم غیرخطی با اس ــی فردهل انتگرال

روش های تصویری
استاد راهنما: خسرو مالک نژاد 

تاريخ دفاع: 92/6/23

نام دانشجو: داوود احمدیان
رشته تحصیلي: ریاضي

عنوان رس�اله: روش های عددی در حل 
مدل های قیمت گذاری اختیار آمریکایی

استاد راهنما: دكتر احمد گلبابایی
تاريخ دفاع: 92/6/24

نام دانشجو: منیره نصرتی سهالن
رشته تحصیلي: ریاضی

عنوان رس�اله: بکار گیری موجکهای بی 
اسپالین برای حل عددی معادالت انتگرال

و انتگرال-دیفرانسیل
استاد راهنما: خسرو مالک نژاد

استاد مشاور: دكتر جلیل رشیدي نیا
تاريخ دفاع: 92/6/23
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والدت باسعادت 
حضـرت امام رضــا)ع(

 مبارك باد



فرا رسیدن بهار دانش
 و آغاز سال تحصیلي 1392-93

مبارك باد


