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و باز هم محرم ....ایام عش��قورزی به خاندان پیامبر ،روزهای
همدلی با عترت رس��ول اهلل ،موس��م عزاداري در شهادت مظهر
عزت و افتخار ،عزیز خدا و رس��ول ،سیدالش��هدا (علیه السالم) و
خاندان و اصحاب پاكش .و رازی ش��گفت در این عاشوراس��ت،
که نه مش��مول مرور زمان می شود ،نه از جلوه و شور آن کاسته
میش��ود ،نه از تب و تاب میافتد و نه الهام بخش��ی آن کمرنگ
ميشود.
عاش��ورا حادثهای س��اده و گذرا نبود .قيامي بود ب��ا عبرتها و
آموزههاي عميق و گس��ترده در ابعاد مختلف سياس��ي ،اعتقادي،
اجتماعي و انساني.
عاش��ورا مالك و معيار انسانيت را روشن ميكند چنانكه اولين
شعار امام در قيام عاشورا ،احياي مكارم اخالقي و فضايل انساني
بود.
حريت و آزادگي،
با قيام عاشورا ارزشهايي چون عدالتطلبيّ ،
حقجوي��ي ،عزتخواهي و ذلتگريزي احيا ش��د .از ديگر علل و
انگيزههاي حماس��ه جاودان كربال ،احياي س��نتهاي ديني بود؛
همانها كه در عصر امويان و به ويژه دوران حكومت فاس��د يزيد
به تاراج رفته بود و به درس��تي بايد گفت بقاي ش��ريعت اسالم و
تفس��ير و احي��اي امر به معروف و نهي از منك��ر ،به بركت خون
حس��ين(ع) و نهضت حس��يني رقم خورد .فرزند پيامبرصلى اهلل
عليه وآله با خون خويش درخت اس�لام را كه رو به خش��كيدگى
گذاش��ته ب��ود ،آبيارى ك��رد و در تاريكى ظلم و فس��اد بنى اميه
درخشش��ى بوجود آورد كه آن محيط ظلمانى را نور و روش��نايى
بخشيد و بزرگراه سعادت را نمايان كرد.
يكي از درخشانترين آثار و بركات و آموزههاي قيام و شهادت
سيدالش��هدا(ع) در بعد سياسي -اجتماعي آن ،بيداري خفتگان و
انتقال روح مبارزهجويي عليه ظلم و س��ت م بود .یک جنبش آنگاه
که جوانب متعدد اعتق��ادی ،اجتماعی در آن لحاظ گردد و از هر
جهت خواس��تگاه آزادگان و آزاداندیشان شود ،تبدیل به نهضت و

مکتبی فکری میگردد یعنی قیامی متفکرانه برای اصالح جامعه
و تغییر در روند جاری یک مجموعه و قیام امام حسین به عنوان
یک مکتب فکری ،قیام فطرتهای ظلم ستیز در مقابل طاغوت
زمان بود.
آنچه امروز در جهان شاهد آن هستیم که به فرموده مقام معظم
رهبری« ،بیداری اسالمی» است ،بیداری همان فطرتهایی است
که در مکتب فراگیر و جهانش��مول امام حس��ین(ع) ،بارور شد و
عاش��ورا رهنمودی است که نش��ان میدهد برای ایجاد تزلزل و
تحول در حکومتهایی که نقاب اسالم بر چهره میزنند و از غير
حق تبعيت ميكنند ،چه باید کرد .آری؛ این خون حس��ین اس��ت
که بر تارک تاریک زمان میدرخشد و راه آزادگی ،عدالتخواهی،
ظلمستیزی و کمالگرایی را برای آیندگان روشن میسازد.
به طور حتم امروز دیگر عاشورا یک فرهنگ است نه يك روز.
دیگر یک حادثه نیس��ت ،یک مکتب فکری و یک نظام سیاسی
و مجموعه فکری ،فرهنگی ،اخالقی ،سیاس��ی و جهادی است و
احیای عاش��ورا در فرهنگ تش��یع ،عبادت بزرگ اجتماعی ،مانور
عظیم الهی  -سیاس��ی و حرکتی حس��اب شده در جهت نمایش
والیت و برائت امت اسالمی است .پيام عاشورا ،قیام برای احیای
مج��دد آیین محم��دی و حاکمیت فرمان خدا در گس��تره گیتی،
اصالح اوضاع نابس��امان بالد اسالمی ،ایجاد امنیت برای جامعه
مظلوم بش��ری و اجرای احکام الهی اس��ت و بيگمان عاشورای
حس��ینی بلندترین فریاد بش��ریت مظلوم در برابر ستم و استکبار
جهانی و اعالم جهاد جاوید ،علیه کفر و نفاق و جهل و اس��تثمار
و نماد عزتگرایی و ذلتزدایی همه عاشوراییان تاریخ است که:
هیهات منا الذله.
عاش��ورا درس احیای س��نت نبوی ،عدالت علوی و صبر سبز
مجتبوی و فریاد سرخ حسینی است و به راستى كه عصر عاشورا،
پايان نهضت امام حسين (ع) نبود؛ بلكه آغاز حركت و اول بيدارى
ملت اسالم خصوص ًا شيعيان بود.

دكت��ر تقيپور(وزي��ر ارتباط��ات و فناوري
اطالعات) كه ميهمان ويژه اين همايش بود،
در سخناني ضمن اشاره به تاريخچه پرداختن
به فناوري فضايي در كش��ور اظهار داش��ت:
فناوريهاي فضايي از سال  1371به صورت
جدي در كش��ور مورد توجه قرار گرفت و بعد
از مطالع��ات كلي در آن ،نهايت ًا مقرر ش��د در
سالهاي 1374و  ،1375ساخت يك ماهواره
كوچك در دستور كار قرار گيرد.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ،در ادامه
صحبتهاي خود گفت :در همان س��الهاي
اول ،اس��تادان و دانش��جويان دانشگاه علم و
صنعت ايران در هسته اوليهاي كه براي طراحي
و ساخت ماهواره شكل گرفت حضوري فعال
داش��تند و جزو اولينه��ا در اين زمينه بودند و

خوشبختانه بعداً هم در ادامه همين مسير بود
كه در تيمي كه در صنايع دفاعي و با مركزيت
و حضور اس��اتيد و دانش��جويان دانشگاههاي
مختلف شكل گرفت هم از نظر تعداد و هم از
نظر سطح ،دانشجويان و استادان دانشگاه علم
وصنعت بيش��تر حضور داشتند .اين روند ادامه
يافته و از اين جهت به شما دانشگاهيان علم و
صنعت تبريك ميگويم.
دكت��ر تقيپ��ور ،در بخ��ش ديگ��ري از
صحبتهاي خود گفت :شايد تاريخچه پانزده
ساله فناوري فضايي ،عمر خيلي زيادي نباشد
ولي به هر ص��ورت براي ما حاوي درسهاي
بسيار مهمي اس��ت كه ميبايست براي آينده
برنامه فضايي كش��ور ،به صورت جدي مورد
تجزي��ه و تحليل قرار گي��رد .امروز جمهوري

اس�لامي ايران ،در حوزه فضايي از ظرفيتها
و پتانس��يلهايي برخوردار است كه در منطقه
و در بين كش��ورهاي اسالمي منحصر به فرد
و بينظير است .تعداد دانشمندان ،عمق دانش
و علومي كه اين دوس��تان به آن مجهزند ،زير
ساختهای اوليه آزمايشگاهي و مهمتر اينكه
خوش��بختانه امروز ما مسير را پيدا كرديم و از
آن گردنهها عبور كرديم.
وي اف��زود :ما امروز درمرحلهاي هس��تيم
كه بايد در اي��ن عرصه ،چرخه تبديل علم به
فن��اوري ،صنعت ،محصول و ث��روت را كامل
كني��م تا انش��اءا ...اي��ن چرخ��ه و فرآيند در
كش��ور ش��كل گيرد و اين راه اصلي كشور در
فناوريهاي فضايي است.
دكتر تقيپور تاكيد كرد :مش��كل امروز ما
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گزارش همايش چشمانداز فعاليتهاي فضايي
با ميزباني دانشگاه علم وصنعت ايران
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دكتر تقي پور ،وزير ارتباطات
و فناوري اطالعات
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دكتر فاضلي ،رييس سازمان
فضايي كشور
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دكتر بلندي ،رييس مركز
تحقيقات فضايي دانشگاه

افتتاح ساختمان جديد مركز
تحقيقات فضايي دانشگاه

مديريت تكنولوژيهاي فضايي است كه بايد
آن را س��اماندهي كنيم و از آن چرخه فزاينده،
روز به روز به عنوان پيشران ساير فناوريها
استفاده نماييم.
در بخش ديگر اين همايش ،دكتر جبلعاملي
(رييس دانشگاه علم وصنعت ايران) بعد از خير
مقدم به ميهمانان اظهار داشت :سالها بود كه
دانشگاه و بخشهاي مختلف دولتي و صنعتي،
درگير چالش مهم ارتباط دانش��گاه و صنعت
بودند و متاسفانه نه صداي دانشگاه و نه صداي
بخش صنعت به هيچ جايي نميرسيد.
وی در تكمي��ل جمل��ه فوق افزود :ش��ايد
حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه و صنعت در اين
بود كه دانش��گاهها ،ماموريتگ��را نبودند و در
ه��ر زمينهاي ورود پي��دا ميكردند و از طرفي
انتظارات بخش صنعت هم مش��كالت فوري
و فوتي ب��ود و به همين دليل هيچگاه ارتباط
منطقي بين محققان دانشگاهي و بخشهاي
صنعتي شكل نميگرفت.
رييس دانش��گاه گف��ت :خوش��بختانه در
س��الهاي اخير ،دانشگاههاي بزرگ به سمت
ماموريتگرا ش��دن پيش رفتند و اين موضوع
مورد پذيرش و اقبال مسووالن وتصميمگيران
مهم مملكتي نيز قرار گرفت.
وي توضيح داد :طي پنج س��ال گذش��ته،
جمعيت دانش��جويان دكتري دانش��گاههاي
كش��ور چندين برابر شده و در همين دانشگاه
علم و صنعت ايران ،ب��ا افزايش چهار برابري
در همين مدت ،تعداد دانش��جويان دكتري به
 800نفر رس��يده اس��ت .يعني در سال ،حدود
 200رساله دكتري دفاع ميشود و اين موضوع
به معني اين اس��ت كه هم��ه اعضاي هيات
علمي و عصارهاي از نخبگان علمي كش��ور،
روي ي��ك موضوع تحقيقاتي خ��اص ،كار و
تالش تحقيقات��ي ميكنند .جداي از اينكه به
هر حال دانشگاهها داراي قدمت ،پتانسيلهاي
تحقيقاتي و آزمايش��گاهها هس��تند ،اساتيد با
نشاط و فعال و پرانگيزه دارند كه اين سرمايه
نيروي انساني ،قابل تامل و مهم است و بايد به
اين سرمايه عظيم ،توجه داشت.
دكتر جبلعاملي افزود :مهمترين سرمايهاي
كه ما االن در دانش��گاهها داريم همين نيروي
انساني جوان ،كارآمد ،پر مغز و پرانگيزه است
و باي��د اين را بتوانيم با پذيرش ماموريتهاي
تحقيقات��ي بزرگ و مديري��ت ماموريتها ،به
س��مت رفع نيازهاي كش��ور هداي��ت كنيم.
آييننامه ارتقا هم تغيير كرده اس��ت و به تبع
همين شرايط و به دليل همين نياز و به خاطر
همي��ن بلوغي كه اتفاق افت��اد ،آييننامه ارتقا

به اين س��مت رفته كه افرادي ميتوانند ارتقا
بگيرند و به مراتب باالتر علمي نايل شوند كه
بتوانند در راستاي رفع نيازهاي اساسي كشور
نقش آفريني كنند و امتيازات پژوهشي در همه
دانشگاههاي بزرگ و از جمله در اين دانشگاه،
به كس��اني تعل��ق ميگيرد كه مق��االت آنا ن
دستاوردي از فعاليتهاي هدفمند و هدفگرا
و ماموريتگ��را براي رفع نيازهاي صنعت و با
تاييد صنعت داش��ته باشد و اين تحول ،نقطه
عطف بزرگي است.
رييس دانشگاه تاكيد كرد :ما افتخار ميكنيم
با يك مديريت پروژه بسيار قوي و كار آمد -كه
نقاط قوت مركز تحقيقات فضايي دانشگاه هم
هس��ت -امروز در ارتباط با ماموريتهايي كه
دانشگاه در اين بخش پذيرفته به نقطه بسيار
خوبي رس��يدهايم .در انتهاي سال گذشته ،در
نمايشگاه فناوريهاي پيشرفته كه ويژه بازديد
مقام معظم رهبري بود ،مطالب خدمت ايشان
ارايه ش��د و مورد توجه و پيگيريهاي ايشان
قرار گرفت و خوش��حال هستيم كه هم وزير
محترم و هم رياس��ت محترم سازمان فضايي
به اين مهم پيبردهاند و انشاءا ...براي دانشگاه
علم وصنعت ايران ،حساب ويژه تحقيقاتي باز
كنند.
ما فكر ميكنيم كه توان و ظرفيت دانشگاه
در اين بخش بس��يار بيش از آن چيزي هست
كه در چارچ��وب قراردادهاي فعل��ي در حال
پيگيري اس��ت و ن��ه تنها در ح��وزه ماهواره
دس��تاوردهاي خوب و قابل ارايه داريم ،بلكه
درحوزه زير سيس��تمها و سيستمهاي جانبي،
دوس��تان و همكاران ما و پژوهشگران جوان
دانش��گاه ،ب��ه فناوريهاي نوين دس��ت پيدا
كردهاند و محصوالت قاب��ل عرضه دارند كه
انش��اءا ...با حمايتها و تعامل بيشتر ،بتوانيم
براي ايران عزيز افتخار آفريني كنيم.
در بخ��ش ديگري از اي��ن همايش ،دكتر
فاضلي (رييس سازمان فضايي كشور) ،گفت:
اين هفته در س��طح جهاني مصادف اس��ت با
پنجاهمين سالگرد ورود انسان به عرصه فضا
و ماوراي جو و به همين مناس��بت در مجامع
بينالملل��ي فضاي��ي ،توجه خاص��ي به هفته
جهاني شده است.
ريي��س س��ازمان فضاي��ي كش��ور گفت:
فناوريهاي فضايي ب��ه دليل پيچيدگيهاي
فوقالع��ادهاي ك��ه دارند و به دلي��ل اينكه در
بس��ياري از موارد ،در نق��ش موتور محرك و
پيشران ،اكتس��اب فناوريه��اي ديگر مورد
اس��تفاده در روي زمين را مديريت ميكنند از

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

ماهوارهنويد،
اولينماهواره
 100درصد بومي
كشور است كه
نمونهمهندسيآن
در سال 1388و
در كمتر از  5ماه
ساخته شد و نمونه
پروازي آن هم
در حال حاضر در
مركزتحقيقات
فضاييدانشگاه
علم و صنعت ايران
طراحي و ساخته
شده است
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يك اهميت و حساسيت خاصي برخوردارند و
بسياري از كشورهاي دنيا ،آينده خودشان را در
توسعه فناوريهاي فضايي جستجو ميكنند.
وي با اش��اره به تحريمه��اي جهاني عليه
كش��ورمان گفت :مستحضريد كشور ما شاهد
تحريمهاي بس��يار ناعادالنهاي ق��رار گرفته
و به انح��اي مختلف ،از برگزاري مراس��م به
مناسبتهاي مختلف در كشور ما به خصوص
در حوزههاي��ي از فن��اوري و تكنول��وژي كه
مبين دس��تاوردهاي گرانقدر كش��ور در عين
ّ
اين تحريمها باشد جلوگيري به عمل ميآيد
و ب��ا همه اين احوال ،م��ا از هر فرصتي براي
ارايه دستاوردهاي دانشمندان عزيزمان استفاده
ميكنيم.
رييس سازمان فضايي كشور گفت :ماهواره
نويد دانشگاه علم و صنعت ايران ،در روزهاي
آينده ،بستهبندي و تحويل سازمان صنايع هوا
فضا ميش��ود تا آزمايشهاي مرتبط با پرتاب
و پيشپ��روازي را آزماي��ش كند و انش��اءا...
بع��د از اتمام اين مرحل��ه ،در يكي از روزهاي
فرخنده س��ال جاري توس��ط ماهوارهبر سفير
 B1به فضا پرتاب خواهد ش��د .همكاران من
در س��ازمان فضايي ،ب��ا پيگيريهاي مجدانه
دركنار اين پروژه هستند و تاييديههاي خوبي
از عملكردهاي زير سيس��تمي در اكثر قريب
به اتفاق زير سيس��تمهاي اين ماهواره شاهد
بودهايم.
دكتر حسين بلندي (رييس مركز تحقيقات
فضايي دانش��گاه علم وصنعت اي��ران) نيز در

سخناني گفت :ماهواره نويد ،اولين ماهواره 100
درصد بومي كشور است كه نمونه مهندسي آن
در سال 1388و در كمتر از  5ماه ساخته شد و
نمون��ه پروازي آن هم در حال حاضر در مركز
تحقيقات فضايي دانشگاه علم و صنعت ايران
طراحي و ساخته شده است.
رييس مركز تحقيقات فضايي دانشگاه علم
وصنعت ايران اضافه كرد :اين ماهواره كه قرار
است در س��ال جاري به فضا پرتاب شود هم
اكنون آماده تحويل به س��ازمان صنايع هوا-
فضا اس��ت و به مناسبت هفته جهاني فضا در
هفته جاري براي تست نهايي به اين سازمان
تحويل داده ميشود.
دكتر بلندي گفت :اين ماهواره كوچك كه
در س��اخت آن از اس��تاندارد جهاني ECSS
تبعيت ش��ده است با  50كيلوگرم وزن و طول
عمر  2ماهه م��داري ،ماموريت عكسبرداري
در ارتفاع هزار كيلومتري از س��طح زمين را به
عهده دارد.
الزم به ذكر اس��ت در ابتداي اين همايش،
دكتر اس��ماعيلزاده(معاون س��اخت و تست)
و دكتر قرباني(معاون فني و مهندس��ي) مركز
تحقيق��ات فضايي دانش��گاه عل��م وصنعت
اي��ران ،فعاليتهاي بخشهاي مختلف مركز
تحقيقات فضايي دانش��گاه را براي حاضران
تشريح نمودند.
گفتني است در پايان اين مراسم ،ساختمان
جدي��د مركز تحقيقات فضايي دانش��گاه علم
وصنع��ت ايران ،ب��ا حضور وزي��ر ارتباطات و
فناوري اطالعات افتتاح شد.

آشنايي با يك استاد؛

دکتر شهرام
خيرانديـش
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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دکتر شهرام خیراندیش در شیراز به دنیا
آمد .دوران ابتدايي را در همان جا و دوران
متوس��طه را در دبیرس��تان هدف شماره 3
تهران در رش��ته ریاضی گذراندند س��پس
موف��ق به پذيرش در دوره كارشناس��ي در
رشته مهندس��ی متالورژی دانشگاه علم و
صنعت ایران شد.
در س��ال  1364در اولی��ن دوره
كارشناسيارش��د دانش��گاه صنعتی شریف
در رش��ته مهندسی مواد پذیرفته شده و در
س��ال  1366به عنوان اولي��ن نفر در اين
رشته ،دانشآموخته شد.
در س��ال  1370در اولی��ن دوره دكتري
مهندس��ی م��واد در ایران و در دانش��گاه
عل��م و صنعت ای��ران پذیرفته ش��د و در
س��ال  1375به عنوان اولین دانشآموخته
دكتري متالورژي كش��ور اي��ن دوره را به
اتمام رساند .س��وابق اجرايي دكتر شهرام
خيرانديش عبارتند از :تکنولوژ ریختهگری
در کارخان��ه ذوب آهن اصفهان ،دبیر فنی
در هنرس��تان فن��ی بهبهان��ی و مربی در
دانشگاه شهید رجایی.
وي فعالیتهای آموزش��ی و پژوهش��ی
خ��ود را از س��ال  1370پ��س از انتقال به
دانش��گاه علم و صنعت ایران در دانشکده
مهندسی مواد ومتالورژي آغاز كرد.
زمینهه��ای تخصصی دكتر خيرانديش
عبارتن��د از :ف��والد ،متالورژيکی فيزيکی

و فرآينده��ای متالورژيک��ی .وي در دوره
کارشناس��ی و کارشناسیارش��د و دكتري
مباحث دروس��ي از جمله :خواص فيزيكي
م��واد ،متال��ورژي جوش��كاري ،عملي��ات
حرارت��ي – تغيير حالته��اي متالورژيكي
را تدريس كرده اس��ت و ع�لاوه بر اين،
راهنمای��ی و هدای��ت  110پایاننام��ه
دانش��جوي کارشناس��ی 50 ،دانش��جوی
کارشناسیارش��د و  6دانشجوی دکتري را
بر عهده داشت ه است.
دكتر خيرانديش در سال  1375موفق به
اخذ رتبه استادیاری و در سال 1380موفق
به اخذ رتبه دانشیاری شد و در اردیبهشتماه
 1390به درجه اس��تادی ارتقا يافت .دكتر
خيرانديش تا کنون مس��ئولیتهای زيادي
را در دانشكده مهندس��ي مواد ومتالورژي
به عهده داشته است كه ازجمله مهمترين
آنها ميتوان به معاون آموزش��ي و اجرايي
دانش��كده از  1375ت��ا  ،1379مدير گروه
كارشناسيارشد شناس��ايي و انتخاب مواد
فلزي از  1380تا  ،1381معاون آموزش��ي
و تحصيالت تكميل��ي از  1381تا ،1383
مدیر کتابخانه دانشکده از  1385تا ،1387
مدی��ر گ��روه متالورژی صنعت��ی از 1387
ت��ا کن��ون ،مدیر گ��روه کارشناسیارش��د
ریختهگری از  1388تا کنون و عضو قطب
علمی موادپیشرفته از  1386تا کنون اشاره

كرد .وي از س��ال  1379ت��ا  1383عضو
کميته منتخب ش��ورای آموزشی دانشگاه
و از  1381ت��ا کنون ،عضو کميته منتخب
شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه علم و
صنعت ایران بوده است و از سال  1376تا
1382در هيات مدي��ره جامعه ريختهگران
اي��ران و از  1385ت��ا کن��ون در هي��ات
مديره انجمن مهندس��ین متالورژی ایران
عضو بوده اس��ت .همچنين سردبیر مجله
مهندسی متالورژی که ارگان انجمن مزبور
است نيز میباشد.
دکتر خیراندیش ع�لاوه بر تدريس ،به
امر تحقيق و پژوهش هم مشغول ميباشد
و تا کنون حدود  60مقاله علمی -پژوهشی
و  ISIبه چاپ رس��انیده و حدود  60مقاله
در س��مینارهای داخل و خارج ارايه كرده
است.
ترجم��ه ي��ك جل��د كت��اب تح��ت
عنوان«فوالده��ای اب��زار» ك��ه توس��ط
انتشارات دانش��گاه علم وصنعت ایران به
چاپ رس��يده ،از ديگر فعاليتهاي علمي
ايشان است.
وي در حاضر اس��تاد دانشكده مهندسي
م��واد و متالورژي و مدي��ر گروه صنعتي و
ريختهگ��ري دانش��كده مهندس��ي مواد و
متالورژي دانشگاه ميباشد.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

به مناسبت هفته پژوهش

مقدمه :نامگذاري هفتهاي به نام هفته پژوهش در كشور به نوعي بيانگر قدر و منزلت و ارجگذاري به فعاليتهاي
پژوهشي و بزرگداشت مقام پژوهشگران است .هفته پژوهش فرصت مغتنمي است براي دستاندركاران و فعاالن
اين عرصه كه گزارشي از جمعبندي دستاوردها و برنامههاي خود ارايه كنند .معاونت پژوهش و فناوري ،متولي امور
پژوهش در دانش�گا ه اس�ت ،از اين رو به س�راغ دكتر بازيار (معاون پژوهش و فناوري دانشگاه) رفتيم و با ايشان
در مورد وضعيت پژوهش�ي دانش�گاه گفت و گو كرديم .دكتر بازيار در اين مصاحبه ،گزارش مجملي در مورد روند
فعاليتهاي پژوهش�ي يك س�اله اخير و دستاوردهاي استادان و محققان دانشگاه ارايه كردند كه ضمن سپاس از
ايشان ،تقديم ميشود.
آقاي دكتر بازيار ،مدتي اس�ت مس�ووالن
دانش�گاه بح�ث محوره�اي تحقيق�ات در
دانشگاه را مطرح ميكنند .لطفا در اين مورد
توضيح دهيد.

م��ا ضمن اينك��ه اعتق��اد داري��م كه همه
دانش��گاهها بايد آزاد باش��ند تا در هر زمينهاي
كه عالقه و تخصص دارند چه در پيش بردن
مرزهاي دانش و يا حل مشكل صنايع داخلي
تحقيقات خود را انجام دهند ،پيشنهاد كردهايم
كش��ور در بعضي زمينهها بايد به دانش��گاهها
ماموري��ت خاص واگذار كن��د .به عنوان مثال،

اكنون در زمين ه ماهواره ،تنها س��ه دانشگاه در
كش��ور ماموريت دارند ك��ه روي اين موضوع
تحقي��ق و كار علمي انجام دهند و دانش��گاه
ما يكي از آن س��ه دانش��گاه است يا در بحث
فناوري عصبي كه دانشگاه ما فعاليت منحصر
به فردي را انجام ميدهد .همينطور در زمينه
موتورهاي توربو كوچك و متوسط ،دانشگاه ما
شناخته شده اس��ت و مجموعه صنايع كشور
روي محققان اين دانش��گاه حساب خاصي باز
كرده است.

دانشگاه از هفته پژوهش سال گذشته تاكنون
چه بوده است؟

براي پاسخ به اين سوال بايد عرض كنم به
طور كلي ،فعاليت معاونت پژوهشي در دو شاخه
قابل تقس��يمبندي اس��ت .يكي حوزه فعاليت
صنعتي و فناوري و ديگري حوزه تحقيقات در
مرزهاي دانش كه شامل ارايه مقاله در مجالت
معتبر بينالمللي و تاليف كتاب و ساير فعاليتها
ميباشد .خوشبختانه در هر دو حوزه ،دانشگاه ما
در سال گذشته خوش درخشيد و فعاليت قابل
موثرترين و موفقترين فعاليت پژوهشي قبول با روند صعودي داش��ته است .به عنوان
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گزارشي از روند پژوهش در دانشگاه
به روايت معاون پژوهش و فناوري

9

مثال درحوزه تحقيقات ،طي يك سال گذشته به عدد بيش از  700مقاله
در مجالت داراي نمايه  ISIدست يافتيم كه همچون  4سال گذشته ،از
رشد بسيار خوبي برخوردار بوده است و به سرانه باالي ( 2نسبت به تعداد
اعضاي هيأت علمي) رس��يده است .چهار سال پيش ،رسيدن به چنين
ت نيافتني به نظر ميرسيد ولي با همت و
كمي ،رقم رويايي و دس 
رشد ّ
پشتكار اساتيد و پژوهشگران ما ،خوشبختانه امروز اين سرانه محقق شده
است .به لحاظ كيفي كه با شاخص ميزان ارجاعات سنجيده ميشود نيز
در دو سال گذشته رشد بسيار خوبي را شاهد بودهايم به طوري كه ميزان
ارجاعات نسبت به سال  ،1388بيش از  100درصد افزايش داشته است.
اين آمارها گواهي اس��ت بر اين مطلب كه دانشگاه علم و صنعت ايران
در حوزه حركت در مرزهاي دانش ،با سرعت بسيار خوبي حركت كرده
و نسبت به ديگر دانشگاههاي هم سطح ،رشد بهتري را داشته است كه
اميدواريم اين رشد ،همواره ادامه يابد.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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ايران به ثمر رس��يده تا قبل از پايان س��ال جاري در م��دار قرار خواهد
گرفت و اين خود نش��ان دهنده آن است كه در بخش فناوري فضايي،
همكاران ما بسيار فعال هستند .فراموش نكنيم كه بحث ماهواره ،يك
تخصص چند دانشكدهاي است كه در آن نخبگان رشتههاي مهندسي
برق ،مكانيك ،مواد و متالورژي و فيزيك همكاري دارند.
زمينه ديگر فناوري كه دانش��گاه ما در آن موفق عمل كرده اس��ت،
بحث فناوري عصبي و ساخت دستگاهي براي حركت افراد دچار ضايعه
نخاعي است كه براي معاونت علمي و فناوري در حال انجام ميباشد .در
ي در دست انجام است و اميدواريم در
اين پروژه بزرگ ،مطالعات كلينيك 
تابستان  1391به مرحله توليد محصول برسيم كه از ق َِبل اين كار علمي
پيشرفته ،منافع مادي هم عايد دانشگاه خواهد شد.
محور سوم تحقيقات دانشگاه ،فعاليت در شاخههاي موتورهاي توربو
اس��ت كه در همكاري با صنايع دفاع ش��كل گرفته و فعال قرارداد چند
پروژه نيمه بزرگ منعقد شده است كه اين امكان را ميدهد تا در آينده
نزديك ،يك پروژه ملي در حد ماهواره ،با صنايع دفاع در اين زمينه داشته
باشيم .اينها اقداماتي است كه در يكسال گذشته به ثمر نشست و البته
زمينههاي انجام آنها با تالشهايي كه در سالهاي گذشته انجام گرفته،
فراهم شده بود .در زمينه توليد الياف شيشه يا كامپوزيت هم كه موسسه
كامپوزيت ايران (واقع در دانشگاه علم وصنعت ايران) همچنان به عنوان
مرجع براي توليد ،تست آزمايشگاهي ،انتقال و ايجاد فناوري و حركت در
مرزهاي دانش اين تخصص ،شناخته شده است.
با نگاهي اجمالي به آمار ارايه شده از فعاليت دانشگاه در حوزه پژوهش،
به وضوح به اين نتيجه ميرسيم كه رشد فعاليت اساتيد اين دانشگاه در
پنج سال گذشته بسيار چشمگير بوده است.

س�وال بعدي من اين است كه دانشگاه علم وصنعت ايران در چه
زمينههايي محورهاي تحقيقاتي خود را گسترش خواهد داد؟
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زمينههايي كه ذكر كردم از سالهاي گذشته برنامهريزي شده و اخيرا
به ثمر نشس��ته است .از سال گذشته سرمايهگذاري در چند محور ديگر
از جمله ميكروالكترونيك ،نانو ،تجهيزات نفتي ،خودرو ،پدافند غير عامل
و ...ش��روع شده اس��ت كه انشاءا ...در سال آينده يا دو سال آينده در اين
زمينهها به عنوان مرجع همه دانشگاهها مطرح خواهيم شد و اميدواريم
با برنامهريزيهاي انجام شده ،ظرف  1-2سال آينده در اين محورها به
جايگاهي در بين همه دانشگاهها برسيم كه اكنون در ماهواره داريم .ما
باور داريم در دانش��گاه علم وصنعت ايران استادان مجرب ،دانشجويان
مس��تعد و زير ساختهاي پژوهشي قابل قبولي وجود دارد و ميتوان با
استفاده از اين ظرفيتها در زمينههاي مختلف فناورانه ورود جدي كرد
تعداد قراردادهاي منعقده با وزارتخانهها
و مرجع ديگر دانشگاهها و همينطور صنايع كشور قرار گرفت .مثال در
زمينه سبكسازي خودروهاي ملي و طراحي پلت فرمهاي خودروهاي
كالس Bو ،Cحضور اس��اتيد دانش��كدههاي خودرو ،مكانيك ،برق و
مواد ميتواند در مراحل طراحي ،نظارت و برنامهريزيهاي آينده بس��يار
تعيينكننده و موثر باش��د .همينطور در زمينه حم��ل و نقل ريلي اين
توانايي را داريم و اس��تادان دانشكدههاي مختلف هم تمايل دارند كه بر
اساس آخرين يافتههاي روز ،در حل مشكل كالن كشور مانند طراحي و
در حوزه ديگر فعاليت پژوهش��ي در دانش��گاه ،كه مربوط به شاخه حل اجراي سيستم حمل و نقل سريع ،وارد شوند .در دانشگاه نيز باور داريم
مشكالت صنعتي كشور و حوزه فناوري است ،دانشگاه ما خوشبختانه در كه ميتوانيم بسيار موثرتر از ديگر مراكز عمل كنيم.
آقاي دكتر ،هر سال در هفته پژوهش برنامههاي خاصي در دانشگاه
چند محور به صورت ماموريتگرا حركت كرده و موفق هم بوده است.
اول ،درحوزه ماهواره كه در بين سه دانشگاه ماموريت يافته در اين شاخه اجرا ميش�ود .براي هفته پژوهش امس�ال ،چ�ه برنامههايي مد نظر
تنها دانش��گاهي هستيم كه ماهواره آماده پرتاب داريم .ماهواره «نويد» داريد؟
در هفته پژوهش امسال ،از يكي از محققان برجسته دانشگاه سبانچي
كه طراحي ،س��اخت و اجراي آن توسط محققان دانشگاه علم و صنعت

با اتفاقاتي كه ظرف  2-3سال اخير در كشور رخ داده ،انتظار جامعه از
دانشگاه در مقايسه با  8تا  10سال پيش ،تغيير كرده است و امروز چالش
اصلي ما ،انتقال اين تغيير انتظار يا ماموريت جديد به بدنه دانشگاه است.
اميد داريم كه اس��تادان جوان ما با اس��تفاده از تجربيات اساتيد پرسابقه،
براي آيندهاي روشن و رقابتي در سطح جهان آماده و با ماموريت جديد،
خود را هماهنگ كنند.
امروز براي كش��ور ،توان فناوري يعني تبدي��ل ايده پژوهش به فن،
اهميت دارد و از دانشگاهها هم ميخواهند با صنعت ارتباط قوي داشته
باش��ند .البته تحقق چنين خواستهاي تابع اين است كه صنعت هم اين
ارتب��اط ق��وي را نياز بداند و بخواهد .اي كاش ش��بيه به قوانين ارتقا و
گرنت جديد كه در دانشگاه تصويب شده و در آن همكاري با صنعت از
ضروريات فعاليت اس��تادان شده است ،در صنعت هم تصويب ميشد تا
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براي تشويق پژوهشگران دانشگاه و تسهيل روند فعاليت پژوهشي عملكرد و فعاليت صنعت هم به گونهاي ارزيابي شود كه اخذ بودجه آن
منوط به ارتباط قوي و قانونمند با دانشگاهها باشد .البته صنعت در برنامه
آنان ،چه تدابيري انديشيدهايد؟
در معاونت پژوهش و فناوري ،براي تس��هيل و روانس��ازي قوانين و دراز مدت خود ،نياز جدي به اين ارتباط دارد ليكن بايد براي تقويت اين
مقررات براي پژوهشگران ،تالش بسياري شده است و همينطور براي ارتباط ،تالش كند و شرايط رقابتي صنعت دنيا را درك كند.
سخن آخر.....
اس��تفاده بهينه از منابع موجود .در يكس��ال گذشته در اين معاونت آيين
امروز در جايگاهي هس��تيم كه از نظر ك ّمي ،سرانه مقاالتمان خوب
نامه گرنت جديد اس��اتيد را طي  19جلس��ه تخصصي كميته گرنت و
 5جلسه ش��وراي پژوهشي دانشگاه تدوين و تصويب كرديم .همينطور است با اين وصف ،دلمان ميخواهد تمام استادان دانشگاه ما در كشور و
آيين نامه تاس��يس و فعاليت آزمايش��گاههاي تحقيقاتي دانشگاه ،آيين دنيا ،مرجع باشند .دانشگاه علم وصنعت ايران براساس ارزيابيهاي انجام
نامه شوراي چاپ و نشر مجالت دانشگاه و دستورالعمل اجرايي فعاليت شده ،در بين دانشگاههاي فني و مهندسي كشور با يك معيار ،مقام دوم
قطبهاي علمي دانشگاه را تدوين و تصويب كرديم .همه اين اقدامات و ب��ا معيار ديگر ،مقام چهارم را دارد و ما اعتقاد داريم اگر اين رتبهبندي
براي روانس��ازي جريان پژوهش و قانونمن��د كردن بيش از پيش اين به جاي دانش��گاهي ،دانش��كدهاي ميبود عيان ميش��د كه بسياري از
فعاليتهاست كه اعضاي محترم هيات علمي و پژوهشگران ما با فراغ دانشكدههاي ما مقام اول كشور را دارند .به هر حال اميدواريم با توسعه
بال بيشتر و به دور از دغدغهها و گرفتاريهاي اداري به امور پژوهشي فعاليتهاي علمي و پژوهشي اساتيد ،بتوانيم رتبه دانشگاه را بهبود دهيم
و به جايگاه شايسته دانشگاه دست يابيم.
خود بپردازند.
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كشور تركيه كه اتفاقا معاون پژوهش و فناوري اين دانشگاه هم هست
دعوت كرديم .پروفسور مندال قرار است روز  29آذرماه در دانشگاه جلسه
سخنراني داشته باشند و ضمن ارايه آمار مقايسهاي از وضعيت پژوهش
و فن��اوري و ارتب��اط با صناي��ع در تركيه و اي��ران ،در خصوص موانع و
مش��كالتي كه دانشگاه و كشور وي در مسير پيشبرد اهداف پژوهش و
فناوري با آن رو به رو بوده ،مطالبي را با استادان و پژوهشگران ما در ميان
بگذارد تا بدانيم چگونه حركت كنيم كه با مشكالت مشابه ،مواجه نشويم.
از اين رو تصور ميكنيم اين جلس��ه مي تواند براي مديران و همينطور
استادان ما ،بسيار قابل استفاده باشد.
همچنين طبق روال سالهاي قبل ،برنامه تقدير از پژوهشگران نمونه
و برتر دانش��گاه را در گردهمايي روز  5دي ماه داريم و با اهداي لوح و
هدايا ،از پژوهشگراني كه در سال گذشته فعاليت خوبي داشتهاند تجليل
ميشود تا مجموعه دانش��گاه بداند دانشگاه به پژوهشگران خود اعتقاد
راس��خ دارد .براي اين مراس��م ،از دكتر غضنفري (وزير صنايع) دعوت
كرديم كه در مورد تجارت ،صنعت و بازرگاني سخنرانيكنند و پاسخگوي
بخشي از دغدغ ه و نگرانيهاي استادان ،در مورد خدمت به صنعت باشند.
مايل هس��تيم با تعامل نزديك با اس��تادان در اين روز ،بتوانيم پژوهش
دانشگاه را به گونهاي برنامهريزي كنيم كه با مشكالت كمتري برخورد
كنيم و اميدواريم با همكاري همه متخصصان ايراني ،كش��ور بتواند به
زودي رتبه اول پژوهش منطقه را كسب نمايد.
در ضمن ،مقارن با سومين سالگرد حضور پر خير و بركت مقام معظم
رهبري در دانش��گاه و نيز هفته پژوهش ،صفحه جديد پورتال دانشگاه
علم و صنعت ايران رونمايي ميشود .صفحه جديد پورتال دانشگاه زير
نظر افراد متخصص و صاحبنظران امر به منظور دسترسي جامع و آسان
به همه وبسايتهاي دانشكدهها و مراكز ستادي ،تحقيقاتي ،مجالت
و سيستمهاي اطالعاتي دانشگاه ،به دو زبان فارسي و انگليسي طراحي
و اجرا شده است .اين پورتال با بهبود گرافيك ،سبكي و دسترسي سريع
به صفحه ،امكان حضور س��هل و مجازي در تمامي فضاهاي دانشگاه
را ب��ا اس��تفاده از بازديد مجازي فراهم نم��وده ،همچنين از طريق يك
پنجره جس��تجوي مش��ترك ،جس��تجوي افراد ،اماكن ،عبارات و ...در
همه وبس��ايتهاي دانشگاه را تسهيل كرده است .ارايه مناسب اخبار،
اطالعيهها و خبرنامه الكترونيكي دانشگاه به صورت فارسي و درج اخبار
مهم به زبان انگليس��ي و فراهم آوردن امكان معرفي دستاوردهاي مهم
دانشگاه به همراه توضيح آن در مكاني مناسب ،از ديگر ويژگيهاي اين
پورتال جديد است.

امروز بزرگترين چالش حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه چيست؟
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پنج��م دي م��اه با حضور دكت��ر غضنفري
وزير صنعت ،معدن و تجارت
درمراسمتجليلازپژوهشگران (وزيرصنعت ،معدن و تجارت) مراس��م تقدير و
تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه در مجتمع
برتر دانشگاه :
حضرت امام خميني (ره) برگزار شد.
در اين مراسم ،دكتر غضنفري (وزير صنعت،
معدن و تجارت و عضو هيات علمي دانش��كده
مهندس��ي صنايع) ،با گراميداش��ت  9دي ،روز
بصيرت و ميثاق امت با واليت ،در بيان اهميت
فناوري در رشد اقتصادي گفت :در سال 1970
ميالدي  40درصد اقتصاد به فناوري وابس��ته
بود .اين رقم در سال  1980به  55درصد ،سال
 1990به  65درصد ،سال  2000به  73درصد
و در سال  2010به  78درصد رسيد و پيشبيني
ميش��ود در س��ال  2030ميالدي 90 ،درصد
اقتصاد دنيا به فناوري وابس��ته باشد .همچنين
در سال  2030ميالدي  78درصد از فناوري كه
زمينه س��از رشد اقتصادي است از فناوريهاي
برتر خواهد ب��ود و اين آم��ار ،گوياترين جمله
در م��ورد نقش دانش��گاهها در آينده اقتصادي
دنياست.
وزي��ر صنعت ،معدن و تجارت ،با اش��اره
به تاكي��د موكد مقام معظ��م رهبري
بر اجراي اصل  44قانون اساس��ي
گفت :در گذش��ته انتظارمان اين
بود ك��ه دس��تگاهها موضوعات
تحقيقاتي خود را به دانش��گاهها
انتق��ال دهند اما ام��روز به علت
اص��ل  44معتقدي��م دولت نبايد
تصديگري فضاي كسب و كار
را بر عهده داش��ته باشد و بنابراين
بخش خصوصي متقاضي تحقيقات
اس��ت .وي با اش��اره به هدفمندي
يارانهها افزود :هدفمندس��ازي

پل دو بانده
دانشگاه
و صنعت،
محتاجتعمير
و تعريض
است

يارانهها ميتوانس��ت به گستره بسيار بزرگي از
فعاليتهاي پژوهش��ي دامن بزند اما اين اتفاق
نيفتاد.
دكت��ر غضنف��ري تاكي��د كرد :م��ا محتاج
محققاني هستيم كه بگويند چگونه با توجه به
افزايش حاملهاي انرژي ،توليد بيش از گذشته
پيش رود و صادرات داش��ته باشد .در اين مسير
قرار بود علم و دانش و فناوري به كمك بشتابد
ت و نوآوري ،هزينهها را كاهش دهد
و با خالقي 
اما همچنان باالي س��ر س��فرهاي كه گسترده
شده ،كسي قرار نگرفته است .حال بايد ديد در
فضاي كسب و كار جديد كه بخش خصوصي
محتاج تحقيق است و دانشگاهها ميتوانند اين
كار را انجام دهند ،چه نهادسازي بايد انجام شود
تا اين اتفاق رخ دهد و به نظر ميرسد در بخش
خصوصي،نيازمند نهادها و انجمنهايي هستيم
كه فعاليت تحقيقاتي اساتيد را بازاريابي كنند.
دكتر غضنفري در بخش ديگر س��خنانش
گف��ت :صنعت م��ا همچنان معتقد اس��ت كه
فارغالتحصيل دانشگاهي ،باب ميلش نيست و
يك موضوع كاربردي را تحقيق نميكند يعني
موضوع تحقيق دانشگاه ،درد صنعت نيست.
وزير صنعت ،معدن و تج��ارت افزود :امروز
ف��از دوم هدفمن��دي يارانهها مطرح اس��ت و
موضوع بس��تههاي حمايتي را ميش��نويد كه
دولت ميخواهد تس��هيالتي به توليد بدهد كه
فناوري خود را عوض كند و مصرف انرژي خود
را كاهش دهد .بياييم طراحي كنيم كه دانشگاه
در اين اصالح فرآيند ،نقش اساس��ي ايفا كند و
همين كه اين مدل مديريت مثلث دانش��گاه-
دولت -بخش خصوصي چگونه طراحي شود،
ميتواند موضوع پژوهشي براي دانشگاه باشد.
دكتر غضنفري گفت :به تجربه ديده ش��ده
كه وقتي همكاراني از دانشگاهها در پستهاي
دولتي مشغول كار ميشوند ،كار غير درسي هم
بر عهدهش��ان گذاشته ميشود ولي كمتر ديده
ش��ده دانشكده يا دانش��گاهي ،افرادي را براي
مديريت كالن كشور تربيت كند .وي پيشنهاد
ك��رد :در دول��ت نهم و دهم اف��راد متعددي از
همكاران دانشگاهي را در عرصه خدمتگذاري
داشتهايم كه تجربه عظيمي در آنها جمع شده
اس��ت .خوب است كه اين تجربه را به دانشگاه
كه ذخيرهگاه علم است بازگردانيم.
وي در پايان با اش��اره ب��ه اقتصاد تك
محصولي كشور گفت :براي فرار از اقتصاد
متكي بر نف��ت و تك محصول ،بايد با
صادرات فناوريهاي برتر و صادرات
غيرنفتي ،تحول عظيمي را رقم
بزنيم ك��ه اي��ن كار فقط با
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دانش��كده مهندس��ي ب��رق :دكتر ش��هرام
محمدنژاد
دانشكده مهندس��ي راهآهن :دكتر سيد جواد
ميرمحمدصادقي
دانش��كده مهندس��ي ش��يمي :دكت��ر تورج
محمدي
دانشكده مهندس��ي كامپيوتر :دكتر مرتضي
آنالويي
دانشكده مهندسي مكانيك :دكتر مجيدرضا
تاللهي
آي 
دانشكده مهندس��ي صنايع :دكتر محمدرضا
عليها
دانشكده معماري و شهرسازي :دكتر محسن
فيضي
دانشكده شيمي :دكتر منصور انبياء
دانشكده رياضي :دكترمحمدرضا عليرضايي
دانشكده فيزيك :دكتر محمدحسين مهديه
دانش��كده صنايع :مرحوم دكتر ميربهادرقلي
آريانژاد
در بخش ديگري از اين مراسم ،دكتر حسين
بلندي به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در
حوزه ارتباط با صنعت و مهندس عبدالحميد
نقرهكار به عنوان ارايه دهنده اولين كرس��ي
نظريهپردازي دانش��گاه عل��م صنعت ايران
تجليل شدند و از دكتر بهمن قرباني واقعي،
دكتر بيژن محمدي و دكتر مهدي سرگلزايي
به عنوان پژوهشگران جوان(اعضاي هيات
علمي جديد االستخدام) تقدير شد.
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كمك دانشگاهها ميتواند انجام پذيرد ،چون بذر
اوليه كه همان علم و دانش است مهياست ولي
روي تجاريس��ازي ايده و ارزآوري ،كار زيادي
صورت نپذيرفته اس��ت و دانش��گاهها به ويژه
دانش��گاه علم وصنعت ايران به عنوان دانشگاه
پيش��رو در امر تحقيقات كاربردي ،ميتوانند از
طريق اين تحقيقات حض��ور ما را در بازارهاي
بينالمللي رقم زنند.
پي��ش از س��خنان دكتر غضنف��ري،دكتر
جبلعاملي رئيس دانش��گاه ،به ذكر چند محور
كلي��دي از عملكرد دانش��گاه پرداخ��ت .دكتر
جبلعاملي گفت :كس��ي ام��روز از حلقههاي
مفق��وده ارتباط صنع��ت و دانش��گاه صحبت
نميكند چ��را كه اين ارتباط ب��ه خوبي برقرار
ش��ده است .هم صنعت قابليتهاي دانشگاه را
شناس��ايي و درك كرده و هم دانشگاه ،صنعت
را خوب ميشناسد.
رييس دانشگاه گزارش داد :در بخش مرزهاي
دانش هم دانش��گاه ما فعال بوده و هست .آمار
مقاالت نمايه شده ما در سال  2004حدود 100
مقاله بود كه در سال  2010به حدود  725مقاله
رسيد يعني دانشگاه به راحتي از سرانه دو مقاله
به ازاي هر هيات علمي عبور كرده و اين رشد،
نس��بت به دانش��گاههاي بزرگ و رقيب ،رشد
بسيار خوبي است.
وي در خص��وص محوره��اي تحقيقات��ي
دانش��گاه گفت :دانش��گاه علم و صنعت ايران
در حوزه فناوري به همان معنايي كه بايد باشد
هم فعال بوده اس��ت .به عن��وان مثال در حوزه
ماهواره كه از س��ال  1385س��ه دانشگاه طراز
اول كش��ور ماموريت بر عه��ده گرفتند ،اكنون
به جايي رس��يدهايم كه دانشگاه علم وصنعت
اي��ران ،ماهواره آماده پرتاب دارد و فاصلهاش با
دو دانشگاه ديگر بسيار زياد است و اين دستاورد
كمي نيس��ت .همچنين در دانشكده مهندسي
برق و مركز فناوري عصبي و همينطور در برخي
شاخههاي كامپوزيت ،صاحب فناوري هستيم و
ميتوان ادعا كرد دانشگاه در حوزههايي كه فضا
باز ش��ده يا ماموريتي به آن سپرده شده ،بسيار
خوب عمل كرده است.
رييس دانشگاه افزود :در حوزههايي مثل راه،

صنع��ت و نفت كه دانش��گاه ما صاحب مزيت
اس��ت و بضاعت همكاري وج��ود دارد ،حجم
فعاليت صنعتي كم است .در حالي كه مجموعه
دانش��گاه ،همه توان خ��ود را براي ورود به اين
عرصه صرف كرده است.
دكت��ر جبلعاملي افزود :ما مدعي هس��تيم
بسياري از مشكالت جامعه از جمله مشكالت
فرهنگي را مي توان در دانشگاه حل كرد و بايد
اين نگاه تازه توام با ش��جاعت در مسئوالن ما
احيا ش��ود .وي در بخش ديگر سخنان خود به
برخي الزامات فعاليتهاي دانشگاهي اشاره كرد
و گفت :بايد تعامالت دانشگاه با بيرون دانشگاه
به گونهاي برقرار ش��ود ك��ه بتوانيم ماموريت
تحقيقاتي ب��زرگ بگيريم و فعاليتهاي علمي
را در آن چارچ��وب س��اماندهي كنيم .يكي از
چالشهايي كه در همه دانش��گاهها هس��ت و
ما هم داريم ،انجام فعاليتهاي گروهي اس��ت
كه دراين بخش در ابتداي راه هس��تيم چرا كه
تمايل زي��ادي به فعاليتهاي فردي و انفرادي
هست و اگر بخواهيم ماموريت تحقيقاتي بزرگ
بگيري��م بايد اي��ن روحيه را تقوي��ت كنيم كه
نيازمند كار گروهي هستيم .همچنين نميتوان
كار تحقيقات��ي كرد ولي فعاليت آموزش��ي در
مسير ديگري باش��د .حتما بايد با تغيير قوانين
وآييننامهه��ا و اعطاي آزادي عمل بيش��تر به
دانشگاهها ،اساتيد را از قيد موظفي كالس آزاد
كرد و البته اين ب��ه معني تعطيلي امر آموزش
نيس��ت .وي ضمن تاكيد بر طراحي دورههاي
بين رش��تهاي ،در خصوص چالشهاي بيرون
دانشگاهي دانش��گاهها به شفاف نبودن مسير
واگذاري ماموريتهاي تحقيقاتي به دانشگاهها
اشاره كرد و تصريح كرد :قابليتهاي موجود در
دانشگاهها قابل گذشت نيست و ابراز اميدواري
كرد اين جلسه يك نقطه عطف براي دانشگاه
باشد.
در پاي��ان اين مراس��م ،ب��ا اهداي ل��وح از
پژوهش��گران برتر دانش��كده ه��اي مختلف
دانشگاه به شرح ذيل تقدير شد:
دانش��كده مهندس��ي مواد و متالورژي :دكتر
فرهادگلستانيفرد
دانشكده مهندسي عمران :دكترعلي كاوه

وزيرصنعت،معدن
و تجارت :براي فرار از
اقتصاد متكي بر نفت و تك
محصول ،بايد با صادرات
فناوريهاي برتر و صادرات
غيرنفتي،تحولعظيميرارقم
بزنيم كه اين كار فقط با كمك
دانشگاهها ميتواندانجام
پذيرد ،چون بذر اوليه كه همان
علم و دانش است مهياست

همانند یک دلفین

آشنایی با سيستمهاي شناسایی خودکار()RFID
مولفان :دکتر علی عبدالعالی (عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي برق)
سجاد رهبری (دانشجوي دانشكده مهندسي برق)
مسعود خادمی (دانشجوي دانشكده مهندسي برق)
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آیا تا به حال به سیس�تم کنترل بلیط مترو دقت کردهاید؟ اگر بلیطها به صورت س�نتی کنترل ميش�د چه زمانی را
برای صف کنترل بلیط باید صرف ميكرديم؟ فرض کنید وارد فروش�گاهی ش�دهايد ،کاالی خود را از قفس�هها بر
میدارید و بدون معطلی در صف ،از فروش�گاه خارج ميش�ويد بدون آنکه نیاز به کنترل بارکد آن باشد .تصورکنید
وارد مغاز ه کتابفروش�ی ش�دهايد .کتابی را که می خواهید برمیدارید و از مغازه خارج ميشويد درست مثل اینکه
کتاب را از قفس ه کتابخان ه خود برداشتهاید .فناوریهایی که بدون آنها ،زمان زیادی در صفها هزینه میشود .به هر
سیستمی که قادر به خواندن و تشخیص اطالعات افراد یا کاالها باشد سیستم شناسایی 1گفته میشود .از جمله
اين فناوریها که در مراحل اولی ه ورود به دنیای واقعی به س�ر میبرد  2 RFIDیا همان رادیوشناس�ه اس�ت که به
شناسایی افراد و یا کاالها از طریق امواج رادیویی میپردازد.
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مقدمه
ی��ک س��امانه رادیوشناس��ه از ی��ک
برچس��ب 3و ی��ک قرائتگ��ر  4ب��رای
خواندن اطالعات و ی��ک نرمافزار -که
وظیفه پردازش ای��ن اطالعات را دارد-
استفاده میکند(شکل  .)1به صورت کلی،
شناسایی و نگهداری خودکار اطالعات،
فرآیندی اس��ت ک��ه توس��ط تجهیزات
س��خت افزاری و برنامههای نرمافزاری
ب��دون حضور یک فرد صورت میپذیرد.
سيس��تمهاي بیومتریک ( 5قرنیه چشم،
ص��دا و اث��ر انگش��ت و ،). . .فرکان��س
رادیوی��ی و . . .از این گونه سيس��تمها
هس��تند .هر چن��د تمام��ی تحقیقات در
حوزه الکترومغناطی��س ،مدیون فارادی

است اما ميتوان پیشینه  RFIDرا در
جنگ جهانی دوم جس��تجو کرد؛ زمانی
ک��ه آلمانها قصد شناس��ایی هواپیمای
دوست از دوش��من را داشتند که نهایت ًا
منجر به طراحی  6 IFFشد.
انواع تگ:
7
-1تگ فعال
8
-2تگ غیر فعال
9
 -3تگ نیمه فعال
تگه��اي فع��ال از این جه��ت فعال
خوان��ده ميش��وند ک��ه از ی��ک باطری
برای تامی��ن انرژی اس��تفاده ميكنند.
این تگ ب��ا دریافت ان��رژی از باطری،
اطالعات را روی آنتن  10ميفرس��تند و
آنتن نیز اطالعات را به قرائتگر ميرساند

اما در تگهاي غیر فع��ال ،انرژی مورد
نی��از برای ارس��ال اطالع��ات ،از میدان
مغناطیسی تش��کیل شده توسط قرائتگر
تامین میشود .میدان مغناطیسی قرائتگر
ب��ا ایجاد ی��ک جریان در آنت��ن گیرنده،
ان��رژی م��ورد نی��از آن را برای ارس��ال
اطالعات فراهم ميكند .تگهاي فعال
و غیرفع��ال ب��ا توجه به مکان اس��تفاده
انتخاب ميش��وند .مثال در یک سیستم
دریاف��ت ع��وارض ،بهتر اس��ت که تگ
نیمهفعال یا فعال اس��تفاده شود زیرا باید
ب��رد 11ی مثال در ح��د چندین متر را در
نظر گرفت اما در یک س��لف غذاخوری،
ض��رورت خاصی برای این کار نیس��ت،
ل��ذا ميت��وان از تگ غیرفعال اس��تفاده

شکل  -1ساختار یک سیستم رادیوشناسه

9-Semi Active Tag
10-Antenna
11-Range

5-Biometric
6-Identification Friend or Foe
7-Active Tag
8-Passive Tag

1-Identification System
2-Radio Frequency IDentification
3-Tag
4-Reader

شکل  - 5انواع تگهای آویزی
12- Chipless Tag

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

کرد .تگهاي نیم��ه فعال ،زمانی که در
یک میدان قرائتگر قرار ميگيرند روشن
ميش��وند و اطالعات را ارسال ميكنند.
قرائتگره��ا به صورت کلی به دو دس��ته
ثابت و قابل حمل تقسيمبندي ميشوند.
در ش��كلهاي  2ت��ا  ،5ان��واع تگها و
قرائتگرها را ميبينيد.
مشخصات تگ و قرائتگر
حافظه در دس��ترس ب��رای تگهاي
فعال ،در حدود  128کیلوبایت ،برد کاری
آنه��ا قریب به  10مت��ر و عمر مفید آنها
ب��ا توجه به نوع مورد اس��تفاده ،بین  2تا
هفت س��ال پیشبینی میشود .فرکانس
کاری این قرائتگ��ر ،بین  125کیلوهرتز
تا  5 .2گیگا هرتز قرار دارد .نرخ ارس��ال
اطالعات نیز بین چندین کیلوبیت برثانیه
ب��رای باند فرکانس��ی پایی��ن و چندین
مگابیت بر ثانیه برای باند فرکانسی باال
قرار دارد .دو استاندارد مطرح این فناوری
 ISO 14443و  ISO 15693است.
قیمت تگهاي غیر فعال بین  3 .0تا
 10دالر و برای تگهاي فعال ،بین 10
تا  40دالر تعیین شده است.
همانطور که در قس��مت قبلی ديدهايد

قیمت تگهاي فعال ،باالست .در ظاهر
 10دالر یا کمتر ،هزینهای نیس��ت ولی
فرض کنید تمامی بخشهای تولید مواد
غذایی ،مجبور به استفاده از تگها ،برای
افزایش اطمینان به تاریخ انقضا بش��وند.
بنابراین مثال محصولی که  1دالر هزینه
تولی��د دارد با حت��ی  1دالر ب��ه  2برابر
افزایش قیمت خواهد داشت .این هزینه
از طرف خریدار رد خواهد شد بنابراین باید
چارهاي دیگر برای گسترش  RFIDدر
کلیه بخشهاي جامعه اندیش��ید که آن
استفاده از تگهاي بدون چیپ 12است.
در بخش بعدی به توضیح نحوه کار این
تگها میپردازیم.
		
تگهاي بدون چیپ
الف) همانند یک دلفین
دلفینه��ا موج��ودات جالبی هس��تند
ک��ه در بین موج��ودات ،صاح��ب یکی
از پیچیدهترين سيس��تمهاي شناس��ایی
هس��تند .تحقیقات اخیر نش��ان میدهد
که ه��ر دلفین برای شناس��ایی و تعیین
موقعیت هر جس��م ميتواند دو صوت را
همزمان به س��مت شی مورد نظر ارسال
کند و با پردازش صوت بازگش��تی ،اقدام

به شناسایی و جایابی کند .تگهايی که
از طول زمان بازگش��ت س��یگنال برای
شناسایی اس��تفاده ميكنند پل ارتباطی
بی��ن اس��م مقال��ه و محت��وای مقاله را
تش��کیل ميدهند .حتما همه ش��ما این
نحوه شناس��ایی را تجرب��ه كردهايد .در
قدیم برای شناس��ایی اف��راد از پردازش
الگ��وی در زدن فرد اس��تفاده ميكردند
مث�لا ميگفتند ابتدا دو بار به در میزنم،
س��پس  3بار با فاصله در میزنم ،سپس
در را باز ک��ن .البته ای��ن موضوع برای
 ،RFIDالهامگی��ری تاریخ��ی ندارد و
فقط مثالی برای روشنتر شدن موضوع
بود .حال دقیقا برچس��بی را فرض کنید
که بعد از  1نانوثانیه در میزند یا سیگنال
میفرستد .برچسب دیگری بعد از  2نانو
ثانیه س��یگنال میفرستد .ما هر زمان را
به يک برچسب اختصاص ميدهیم و یا
به عب��ارت دقیقتر ،به يک فرد نس��بت
ميدهیم .به شکل شماره  6دقت کنید.
این ش��کل یک برچسب با این فرآیند
را نشان ميدهد .سنسور ،بعد از دریافت
اولین سیگنال از فرستنده ،آن را به آنتن
خود میفرستد.
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شکل  -2یک قرائتگر دستی

شکل  -3طراحی تگ برای یک پیچ برای
نگهداری اطالعات پیچ

شکل  - 4انواع تگ با شمارههای
شناسایی متفاوت

گ بازتاب در حوزه  زمان
شکل  -6ت 

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

16
شماره  - 76پائيز 90

با توجه به اختالف زمان بین ارس��ال
س��یگنال و فیدب��ک13آن از آنتن ،آن را
شناسایی ميكند و با اختصاص آن زمان
خاص ،فقط به يک برچسب ،به شناسایی
فرد مورد نظر ،کاال و . . .میپردازد.
ب) تگهای�ی که از طیفس�نجی
استفاده ميكنند
به ش��کل شماره  7دقت کنید در این
ش��کل چند آنتن اس��پیرال14کوچک را
ميبيني��د که با یک فاصل��ه از یک خط
میکرواس��تریپ قرار گرفتهاند .فاصله هر
یک از این آنتنها با خط 2 .0 ،میلیمتر و
با خط میکرواستریپ  3میلیمتر است.
ای��ن طرز ق��رار گیری فل��زات ،یک
مدار LCچند تش��دیدی15را تش��كيل
ميده��د .قرائتگ��ر ،ابتدا س��یگنالهای
متفاوت��ی را با فركانسه��اي متفاوت به
این تگ ميتاباند .در هر فرکانس��ی که
تش��دید اتفاق افتاد  1قرار ميدهد و هر

شکل -7یک خط میکرواستریپ با آنتنهای چند تشدیدی

جایی که تش��دید انجام نشد ،صفر قرار
ميده��د که البته ای��ن پروتکل ميتواند
متفاوت باش��د یعنی عک��س حالت بیان
شده باشد .تش��دید صورت گرفته توسط
قرائتگر ،آشکار میشود و با کنار هم قرار
دادن ای��ن  0و  1ه��ا بایت اطالعاتی به
دست میآید که با ارس��ال این بایت به
دیتابی��س ،اقدام به شناس��ایی ميكنند.
در ش��کل  ،8طول یکی از این تگها را
ميبينيد.
مش��کل به وجود آمده این است که در
این سيس��تمها تعداد حاالت ایجاد شده،
کم اس��ت .برای حل این مش��کل باید از
تعداد بیش��تری از این آنتنها استفاده کرد
که این موضوع را در شکل  9ميبينيد.
قیمت این تگها بین  1 .0تا  50سنت
اس��ت .ميبينيد که با این قیمت به راحتی
ميتوان نس��بت به اس��تفاده از این تگها
در بخشه��اي مختلف جامع��ه فکر کرد.

شکل   - 8طول يک تگ چند تشديدي

یکی دیگ��ر از مزیتهای این نوع تگها،
چاپی بودن این تگهاست یعنی به راحتی
ميت��وان همانند پرین��ت یک برگ کاغذ،
ای��ن تگها را پرینت کرد که به س��رعت
تهی��ه این تگه��ا ،کمک چش��مگیری
ميكند.
اخبار به دست آمده از RFID Journal
نشان ميدهد تحقیقات فعلی به سمت تهیه
بردهایی از این گونه تگهاست که قطری
به اندازه  5میکرون و طول 1میلیمتر دارند
که ب��رای جاس��ازی در ورقهه��ای کاغذ
استفاده ميشوند.
کاربردهای رادیو شناسه
 -1این فن��اوری ،کاربردهای متفاوتی
دارد ک��ه يک��ی از مهمتری��ن کاربردهای
آن در پزش��کی است .زمانی کهيک بیمار
اورژانسی به بیمارستان منتقل میشود ،در
خیلی از اوقات نیاز اس��ت تا ف��وراً پرونده
پزشکی بیمار بررسی شود ولی با توجه به

شکل  -9تگ چند رزونانسی با تعداد آنتنهای بیشتر
13- Feedback
14- Spiral
15- Multi resonance

شکل  - 13پرینتر تگهای سیستم
رادیو شناسه

شکل  – 14سیستم بررسی
مدارک پزشکی فرد

فناوریرادیو
شناسه ،به
دلیلمزایایبسیار
آن در شناسایی
خودکار ،به سرعت
در حال پیدا کردن
جایگاه خود در
بخشهايمختلف
کشورهاست

ش�کل  – 15نقش  RFIDدر زندگی روزمره تا چند
س�الآینده
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عدم وجود سامانهای یکپارچه در بسیاری
از کشورها ،پزش��ک زمان زیادی را برای
پیداک��ردن س��وابق بیمار هزین��ه ميكند
ک��ه ممکن اس��ت باعث مرگ فرد ش��ود
ولی ميت��وان با اس��تفاده از این فناوری،
اطالع��ات ضروری پزش��کی بیم��ار را بر
روی یک تگ نوش��ت و به عنوان ساعت
و یا مچبن��د ،همراه بیمار ق��رار داد .بدین
ترتیب با در اختیار داش��تن قرائتگر توسط
پزش��ک ميتوان سریع و بدون فوت وقت
به اطالعات پزش��کی مورد نیاز دسترسی
پیدا کرد(.شكل )10
 -2شکل ،11گیت ورودی یا خروجی به
يک مغازه ،کتابخانه و ...را نشان ميدهد.
این گیت معم��وال برای جلوگیری از ورود
و خروج غیر مجاز اس��تفاده میشود .تگ
متصل ب��ه کتاب ،لب��اس و  ...دارای کد
شناسایی است.
به محض عبور از گیت ،شمار ه سریال
کاال به قرائتگر ارسال میشود .اگر شماره
سریال کاالی مورد نظر ،برای خروج ثبت
نش��ده باش��د آالرم به ص��دا در میآید و

هشدار داده خواهد شد.
فناوری رادیو شناس��ه ،به دلیل مزایای
بس��یار آن در شناس��ایی خ��ودکار ،ب��ه
س��رعت در حال پیدا ک��ردن جایگاه خود
در بخشهاي مختلف کشورهاس��ت .این
تکنولوژی در کش��ور خودمان هم در حال
پیشرفت است.
در پارکینگه��ای نگهداری خودرو ،به
دلیل تعداد باالی خودرو ،ابعاد وسیع محل
پارکینگ ،شناسایی و یافتن یک خودرو ،از
این فناوری استقبال شده است .در حمل و
نقل دریایی نیز در حال حاضر برچسبهای
 4 .2گیگا هرتزی بر روی تمامی کانتینرها
نصب میشود .پروژههایی همچون مترو،
اتوبوس��رانی و دانشگاهها (س��لف و )...نیز
از دیگر پروژههایی اس��ت که اهمیت این
فناوری را نشان ميدهند.
ه��ر چن��د ورود  RFIDب��ه زندگ��ی
خصوصی افراد ممکن اس��ت مش��کالت
اجتماعی را به همراه داش��ته باش��د اما از
تاثی��ر این فن��اوری ،بر س��رعت کارهای
روزمره نميتوان چشمپوشی کرد.
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شکل  - 10خواندن اطالعات و سوابق
پزشکی فرد در اتاق عمل

شکل  -11گیت ورودی – خروجی
(مغازه – کتابخانه و) . . .

شکل - 12سيستم کنترل بليط
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گفت و گو با
پژوهشگر برتر كشور در گروه هنر
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مقدمه :دكتر محس�ن فيضي(عضو هيات علمي دانشكده معماري و شهرس�ازي دانشگاه) ،در دوازدهمين مراسم
تجليل از پژوهش�گران و فناوران برتر كش�ور ،از سوي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به عنوان پژوهشگر برتر
كشور در گروه هنر ،معرفي و توسط رييس جمهور و وزير علوم مورد تقدير قرار گرفت .به اين بهانه با دكتر فيضي
مصاحبهاي انجام داديم كه ضمن سپاس از ايشان ،تقديم ميشود.
جناب آقاي دكتر فيضي ،با تبريك
كس�ب اين عنوان شايس�ته ،لطفا
خودتان را بيشتر معرفي بفرماييد.
متولد اس��فندماه  1338در ش��هر تهران
هس��تم .در اولين دوره نظ��ام جديد پيش
از انقالب ،تحصيالت متوسطه را گذراندم
و در س��ال  1357از دبيرس��تان دكت��ر
هش��ترودي تهران ديپلم رياضي -فيزيك
گرفتم .در همان س��ال به دوره كارشناسي
مهندس��ي معماري دانشگاه علم و صنعت
ايران وارد شدم .در زمان انقالب فرهنگي،
مديریت يك مجتمع آموزش��ی برجسته در
وزارت آموزش و پرورش را به مدت س��ه
س��ال و تا سال  ،1362به عهده داشتم كه
اي��ن دوران برايم بس��يار آموزنده بود .پس

از انق�لاب فرهنگ��ي تحصيلم را در مقطع
كارشناس��ي ادام��ه دادم و همزم��ان در
نهادهای مختل��ف از جمله دفتر فنی بنیاد
مهاجرین جنگ تحمیلی به فعالیت مشغول
بودم .در سال 1365و بالفاصله بعد از اتمام
دوره كارشناسي ،در كنكور كارشناسيارشد
معم��اري همين دانش��گاه پذيرفته ش��دم.
اولي��ن دانشآموخت��ه كارشناسيارش��د
دانشكده معماري بودم و اين دوره را با اخذ
رتبه اول در بي��ن تمامي دانشآموختگان،
در س��ال  1368ب��ه پايان ب��ردم .به دليل
كس��ب رتبه اول ،در دانش��كده معماري و
شهرس��ازي دانش��گاه و دركسوت معلمي،
به عضويت هيات علمي دانشكده معماري
و شهرس��ازي درآمدم و مشغول كار شدم.

در س��ال  1368در نخس��تین كنكور دوره
دکت��ری اعزام به خارج از كش��ور ،پذيرفته
ش��دم كه به دلیل تصدی معاونت اموزشی
دانش��کده به تاخير افتاد تا اينكه در س��ال
 1375با بورس وزارت علوم ،براي تحصيل
در مقطع دكتري به كشور انگلستان اعزام
ش��دم و در دانشگاه ش��فيلد ،اين مقطع را
در گرايش معماري منظر ادامه دادم .سال
 1382ب��ا اخذ م��درك دكتري ب��ه ايران
بازگش��تم و ب��ا رتبه اس��تادياري ،به ادامه
تدري��س و تحقيق در دانش��گاه پرداختم و
در س��ال  1387تبديل وضعيت يافته و از
اس��تادياري به دانش��ياري ارتقا پيدا كردم.
س��ال گذشته را نیز به عنوان محقق مدعو
در دپارتمان معماری منظر دانشگاه شفیلد
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معم��اري و معماري منظ��ر تاليف نمودهام
كه يكي از آنها در دس��ت چاپ اس��ت و 4
عن��وان كتاب را هم ترجمه كردهام .عالوه
بر اينها ،راهنماي��ي  6پاياننامه دكتري و
تعداد زیادی پایان نامههای کارشناس��ی و
کارشناسیارش��د را بر عهده داشتهام و در
حال حاضر هم هدايت  5پاياننامه دكتري
را بر عهده دارم .از ديگر فعالیتهای علمی
م��ن ،تدريس در دپارتم��ان معماري منظر
مدرسه معماري  AAلندن(School of
 )Architectural Associationبه
عنوان استاد مدعو ،بوده است.
در زمين��ه فعالي��ت در نش��ریات علمي،
در چندی��ن مجله معتبر ،س��ردبیر و عضو
هيات تحريريه هستم كه از مهمترين آنها
میتوان ب��ه مجله بينالملل��ي معماري و
شهرسازي دانش��گاه (International

پی��ش از دوره دكت��ري از س��ال 1372
تا س��ال  ،1375معاون آموزش��ي دانشكده
معم��اري بودم .بع��د از اخذ مدرک دکتری
و بازگشت از س��فر خارج نیز به مدت يك
سال ،مدير كل دفتر رياست و مشاور رييس
دانش��گاه ،به مدت چهار س��ال نیز ،مشاور
رييس دانش��گاه در طرحهاي عمراني ،به
مدت پنج سال ،مدير گروه معماري و چهار
سال ،رييس دانشكده معماري و شهرسازي
بودم .در حال حاضر نیز در دوره دهم هيات
مميزه دانشگاه ،عضو هستم كه اين دومين
دوره عضوي��ت پياپي بنده اس��ت .بعالوه
افتخار عضویت در هيات موسس و رياست
هيات مدي��ره اولين انجمن علمي معماري
و شهرس��ازي کشور كه به همت همكاران
و مش��ارکت همه دانشكدههاي معماري و
شهرس��ازي تاسيس شده و امسال سومين
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حضور داشتهام.
ش�ما در دوره دكتري در گرايش
معم�اري منظر تحصي�ل فرموديد.
اي�ن گراي�ش چ�ه ش�اخهاي از
معماريست؟
به ط��ور كلي معماري منظ��ر به عنوان
یکی از گرایشهای نوین رش��ته معماری،
هنر و عل��م تحلیل ،برنامه ریزی ،طراحی،
مدیریت ،محافظت و ترمیم زمین است .در
این رشته ،هدف غایی سازماندهی و انتظام
عناصر طبیعی و مصنوع برای دستیابی به
س��ودمندی و ایجاد فضای بیرونی مطلوب
است.
اي��ن فضاي بيروني ميتواند حياط يك
من��زل ،فضای يك معبر يا حتی حوزههاي
بزرگمقیاس در سطح يك منطقه را در بر
گيرد و از اي��ن رو معماري منظر ،حرفهای
بین رش��تهای اس��ت ك��ه در بس��ياري از
بخشها با رش��ته های مرتبط ،همپوشاني
و تعامل دارد.
اگر بخواهيد فعاليتهاي پژوهشي
و تحقيقات�ي خ�ود را در چند محور
خالصه كنيد چه مواردي در كارنامه
پژوهشي شما شاخصتر هستند؟
بنده تا كنون چندين پروژه ملي توس��ط
معاون��ت پژوه��ش و فناوري دانش��گاه با
نهادها و س��ازمانهاي بيروني مثل وزارت
مس��كن و شهرس��ازي ،س��ازمان میراث
فرهنگی ،ش��هرداريهاي مناطق مختلف،
جهاد دانشگاهي و نهادهای دیگر داشتهام
كه اهم آنها ،پروژههاي ملي«س��اماندهي
و احي��اي س��ايت جهان��ي بيس��تون» و
«س��اماندهي و احي��اء مجموع��ه تاريخي
سعدالس��لطنه» اس��ت .س��ايت تاریخ��ی
بيس��تون از مع��دود س��ايتهاي مصوب
جهاني اس��ت که در چارچ��وب این پروژه،
بر اس��اس ضوابط بینالمللی ساماندهي و
احيا شد .طراحی و مجموعه اقدامات انجام
ش��ده برای مرمت مجموعه سعدالس��لطنه
نيز به عنوان بزرگتري��ن مجموعه مرمتي
كش��ور در س��ال  1386آغ��از و اکنون با
موفقیت به اتمام رس��يده اس��ت .از جمله
پروژه های ديگر میت��وان به پروژه ملي
«طرح تدوين ضوابط و معيارهای طراحی
محوطه باز مدارس ابتدايی» اش��اره نمود
كه طی ق��راردادی با س��ازمان نوس��ازي
مدارس انج��ام ش��ده و در هفته پژوهش
امس��ال به عنوان يكي از پروژههاي برتر،
انتخاب و مورد تقدير قرار گرفت .اين طرح

قرار اس��ت در يكي از مدارس شهر تهران
به عنوان الگو به اجرا گذاش��ته شود .یکی
دیگ��ر از تجربیات بنده ،تعریف قالب طرح
جامع برای طراحی و س��اماندهی فضاهای
سبز اس��ت که برای نخستین بار در کشور
اجرایی شده که اولین مورد آن نیز با عنوان
طرح جامع فضای س��بز مجتمع پژوهشی
جهاد دانش��گاهی در س��ال  1386تهیه و
متعاقبا اجرا گردید.
در ديگر زمينههاي پژوهش�ي چه
موفقيتهايي داشتهايد؟
بنده تاكن��ون چندين مقاله و همينطور
طرح برتر و برگزيده داشتهام 5 .مقاله نمايه
ش��ده در پاي��گاه  ISIو  34مقاله  ISCو
علم��ی پژوهش��ی و  20مقال��ه مندرج در
مج�لات علمي -ترويج��ي و  22مقاله در
كنفرانسهاي خارجي و بينالمللي بخشی
از پیش��ینه فعالیت های علمی و پژوهشی
من اس��ت .همچني��ن دو كت��اب در حوزه

Journal of Architectural
Engineering and urban
 )planningاش��اره ک��رد ك��ه به همت
هيات رييس��ه محترم دانش��گاه و به ويژه
مع��اون محت��رم پژوهش و فن��اوري ،اين
نش��ريه پا گرفته و تا كنون دو شماره از آن
منتشر شده اس��ت .اين مجله داراي مجوز
علم��ي -پژوهش��ي بوده و نمايه ش��ده در
پايگاه علوم اس��تنادي جهان اسالم است.
اق��دام بعدی ما اخذ نمای��ه  ISIبرای این
مجله انگلیس��ی زبان اس��ت .همچنين در
چند مجله خارجي ،مش��اور هیات تحریریه
و در چندین كنفرانس ،مهمان ويژه و مدیر
جلسات علمی بوده ام که از جمله میتوان
ب��ه كنفران��س بينالملل��ي ,AicE-Bs
 2011اشاره نمود.
آقاي دكتر ،مهمترين فعاليتهاي
اجراي�ي ش�ما در دانش�گاه علم و
صنعت ايران چه بوده است؟
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سال فعاليت خود را مي گذراند ،را دارم.
و چه فعاليتهاي علمي و اجرايي
در بيرون دانشگاه داريد؟
در ح��ال حاض��ر ،عضو كميت��ه علمي
مقررات ملي س��اختمان در بخش معماري
وزارت مس��كن و شهرسازي و عضو هيات
مميزه گروه هن��ر و معماري وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري و همچنین عضو حلقه
علمی کرسی معماری و شهرسازی ،عضو
هیات موسس انجمن معماری سبز ایران و
عضو س��تاد دیواره سبز سازمان پارکها و
فضای سبز شهر تهران هستم .عضویت در
کمیته علمی همایشهای ملی و بینالمللی
در حوزه معم��اری و شهرس��ازی از دیگر
فعالیتهای بنده است .در زمان تحصيل در
انگلستان هم به مدت سه سال ،مسووليت
مديريت گ��روه هنر و معم��اري هفتمين،
هش��تمين و نهمين س��مينار دانش��جويان
ايران��ي در اروپا بر عه��دهام بود .همچنين
در حين تحصيل در آنجا ،موفق به برپايي
س��ه نمايش��گاه انفرادي و جمعي ش��دم.

ش�ما در هفته پژوهش امس�ال ،به
عنوان عضو هي�ات علمي برگزيده
دانش�كده معم�اري و شهرس�ازي
دانش�گاه انتخاب ش�ديد .وضعيت
آموزش و پژوهش دانش�كده را در
چه سطحي ميبينيد؟
دانشكده معماري و شهرسازی دانشگاه،
يكي از قديميترين دانش��كدهها در سطح
كش��ور اس��ت كه از س��ال  ،1347فعاليت
آموزش��ي خود را آغاز كرده است .یکی از
اهداف عمده ما در دانش��كده معماري ،چه
در بخ��ش اعضاي هيات علم��ي و چه در
بخش پژوهشگران دوره دكتري ،هدفمند
ك��ردن و جه��ت دادن ب��ه فعالیته��ای
پژوهش��ي به س��مت رفع نيازهاي واقعي
جامعه اس��ت .به عبارت روش��نتر در حال
حاضر ت�لاش وافري در دانش��كده انجام
ميش��ود تا پژوهش كه زيربناي اساس��ي
و زيرس��اخت اصلي پيشرفت علم است به
س��مت نيازهای اصلی پیش ب��رود .بر این
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اساس بنا داريم عمال محصوالت پژوهشي
را كه در قالب رسالههاي دكتري و پروژهها
نمود دارن��د در خدمت حل نيازهاي عاجل
و حقيق��ي جامعه قرار دهي��م .نكته ديگر،
بحث ارتباط آموزش و پژوهش اس��ت .در
این زمینه تالش ما بر این است که اين دو
اصل را به ويژه در تحصيالت تكميلي و به
طور اخ��ص ،دكتري ،به هم نزديك كنيم.
بدیهی اس��ت که در تعري��ف گرايشهای
جديد در دانش��كده نیز اي��ن نكته مد نظر
ق��رار دارد .در ح��ال حاضر ،در دانش��كده
معم��اري ،بازنگ��ري دروس در مرحل��ه
اجراس��ت و در اين ميان ،س��عی و تمرکز
اساس��ی بر این نکته اس��ت که در نهايت،
پژوه��ش در خدمت آموزش باش��د .البته
براي تحقق اين امر و گس��ترش آن برای
همه گرايشهاي دانشكده ،نيازمند حمايت
دستگاههای اجرایی هس��تیم تا با تکیه بر
آن بتوانیم بخش��ي از نیازه��ای آنها را در
قالب طرحهای گوناگون پژوهشي ،جوابگو
باش��یم .به نظر من در دانش��كده معماري،
ظرفيتهاي بس��يار باالیی موجود اس��ت.
خوش��بختانه در حال حاض��ر ،ميزان توليد
محصوالت پژوهشي در آن بسيار پیشرفت
داشته و بدون اغراق ،يكي از دانشكدههاي
سرآمد در اين زمينه هستيم .چنانکه اکنون
دانش��كده معماري داراي سه مجله وزين
علمي -تخصصي اس��ت .مجله بينالمللي
معماري و شهرس��ازي دانشگاه که علمی
پژوهش��ی و نمای��ه  ISCاس��ت و اولين
مجله تخصصي در ح��وزه هنر ،معماري و
شهرس��ازي اس��ت كه تالش می شود به
استاندارد نمایه  ISIدست يابد .همينطور
مجله علمي -پژوهش��ي انجمن معماري و
شهرسازي ايران و فصلنامه تخصصي طرح
و نماد كه توليدات علمي خوبی را ارایه می
دهند .عالوه بر اينها ما دارای اولين كرسي
نظريهپردازي داوری شده در حوزه معماري
هستیم كه براي دانشكده ما افتخار بزرگي
است .مجموع این موارد و حضور فعال در
مجامع ،كنگرهها و سمينارها ،نشاندهنده
عزم دانش��کده در ایفای نقش حقیقی خود
در جامعه علمی کش��ور است كه اميدواریم
با اس��تفاده مطلوب از اي��ن توان و حمايت
نهاده��اي مرتب��ط ،بتواني��م در خدم��ت
معماري و شهرسازي كشور بوده و در حل
مشكالت اين حوزه ،اثرگذار باشيم.

بيناييماشينيچيست؟
پردازش تصوير ،شاخهاي از علم هوش مصنوعي است كه به صورت
مجموع��ه پردازشهايي كه بر روي تصاوير حاصل از دوربين ديجيتال يا
اس��كنر ،انجام شده و هدف خاصي را دنبال ميكند ،تعريف ميگردد .اين
اهداف در دو دسته كلي بهبود تصاوير و بينايي ماشيني قرار ميگيرند .بهبود
تصاوي��ر ،در برگيرنده روشهايي براي محو كردن ،فيلتر كردن ،افزايش
تضاد و كيفيت تصوير ،تغييرات تصوير به منظور ارايه مناسب براي بيننده،
تغيي��رات رن��گ و جلوه تصوير ،حذف نويز و مانند آن ميباش��د و بينايي
ماش��يني هم دسته خاصي از پردازش تصوير اس��ت كه به دليل اهميت
فوقالعاده آن ،غالبا به طور مجزا مورد توجه قرار ميگيرد.
هدف روشهاي بينايي ماش��يني ،كمك ب��ه درك معني و محتواي
تصاوير و ويديو توس��ط سيس��تمهاي كامپيوتري و رباتهاست .از ميان
همه شاخههاي هوش مصنوعي ،كامپيوتري و مكانيزه كردن سيستمها
با افزودن توان بينايي به آنها شايد كاربرديترين شاخه باشد .دامنه كاربرد
بينايي ماش��ين بسيار وس��يع اس��ت و از كاربردهايي مثل كنترل كيفيت
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مقدمه :روزهاي  25و  26آبان ماه س�ال  ،90دانشگاه
علم وصنعت ايران ميزبان هفتمين كنفرانس ماش�ين
بيناي�ي و پردازش تصوير ايران بود .در اين كنفرانس
كه با حمايت انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير
ايران و دانشكده مهندس�ي كامپيوتر دانشگاه برگزار
گردي�د ،ح�دود  200مقاله علمي در قالب ش�فاهي و
پوستر ارائه ش�د .اين كنفرانس مهمترين گردهمايي
صاحبنظران ،متخصصان و اس�تادان حوزه پردازش
تصوير و ماشين بينايي دركشور به شمار ميرود.

خ��ط توليد صنعتي يا نظارت ويدئويي گرفته تا تكنولوژيهاي جديد مثل
اتومبيلهاي بدون راننده و انواع رباتها را در بر گرفته است.
كاربردهايپردازشتصويروبيناييماشيني
رباتيك و به طور خاص ،رباتهاي انساننما
ي و اتوماسيون كارخانجات و كنترل صنعتي به منظور
خودكارس��از 
كاهش خطا ،افزايش دقت،كاهش هزينه
ارايه نرمافزارهاي هوشمند براي ايجاد سيستمهاي خبره پزشكي
دوربينهاي خودكار و تصويربرداري هوشمند
سيستمهاي امنيتي -نظارتي هوشمند و خودكار به منظور تشخيص
انواع رويدادها
كاربردهاي مختلف نظامي و دفاعي
سيستمهاي حمل و نقل عمومي
پردازش اطالعات و تصاوير دريافتي از ماهواره
كاربردهاي مختلف در امنيت اطالعات و رمزگذاري و رمز گشايي
كاربردهاي گرافيكي و ايجاد نرمافزارهاي تخصصي در اين زمينه
اهداف و محورهاي كنفرانس
هفتمين كنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران ،با اهداف ارتباط
صنعت و دانشگاه و تعريف پروژههاي صنعتي بر پايه آخرين دستاوردهاي
علمي ،تشويق محققان و دانشجويان براي مشاركت موثر در ارتقاي سطح
علمي و پيشرفت صنعتي كشور ،ارتباط پژوهشگران جوان با اساتيد مجرب
و انعكاس س��طح علمي پژوهش��گران ايراني در جوامع بينالمللي برگزار
شد.
اي��ن كنفرانس در محورهاي ش��بكههاي دوربيني هوش��مند ،تحليل
مفهومي صحن��ه ،ويرايش ويدئويي ،پردازش تصاوير پزش��كي ،پردازش
تصاوير ماهوارهاي ،تحليل و شناسايي الگو در تصوير ،استفاده از اطالعات
و ويژگيهاي زيستي در شناسايي هويت ،بهبود و ترميم تصاوير و ويدئو،
فشردهسازي تصوير و ويدئو ،جاسازي و پنهان كردن اطالعات در تصوير
و ويدئو ،كاربردهاي محاس��بات نرم در پردازش تصوير و بينايي ماشيني،
س��ختافزارهاي پردازش تصوير و بينايي ماشين و گرافيك و پويا نمايي،
مقال��ه پذيرفت و مقاالت دريافت��ي تقريبا تمامي اين محورها را ش��امل
ميشد.
افتتاحيهكنفرانس
درمراس��م افتتاحيه هفتمين كنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير
ايران كه صبح روز  25آبانماه در محل مجتمع فرهنگي امام خميني (ره)
برپا شد ،ابتدا دكتر محسن سرياني (عضو هيات علمي دانشكده مهندسي

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

گزارشي از برگزاري
هفتمينكنفرانس
ماشين بينايي و
پردازش تصوير ايران

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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كامپيوتر و دبير كنفرانس) گزارشي از روند برگزاري كنفرانس ارايه كرد .وي
گفت به رغم آنكه اين كنفرانس قب ً
ال به صورت دو س��االنه برگزار ميشد
و امسال ساالنه شده است (ششمين كنفرانس در سال  1389در دانشگاه
اصفهان برگزار شده بود) و برخالف كاهش فرصت ارسال مقاالت ،با تعداد
بس��ياري مقاله مواجه بوديم كه نش��ان از گسترش حوزه ماشين بينايي و
پردازش تصوير در كش��ور دارد .وي توضيح داد كه در مجموع 494 ،مقاله
به دبيرخانه ارسال شد كه در نهايت پس از داوري 100 ،عنوان براي ارايه
ش��فاهي و  99عنوان براي ارايه پوستري برگزيده شدند .از اين تعداد96 ،
مقاله به زبان انگليسي بوده است كه براساس توافق انجام شده با IEEE
به صورت اينترنتي در وبگاه اين انجمن قرار ميگيرد و در نهايت ،پس از
نهايي ش��دن مقاالت رس��يده 100 ،مقاله فارسي و  86مقاله انگليسي در
جلسات ارايه خواهد شد.
سخنران بعدي مراس��م افتتاحيه ،دكتر بازيار(قائم مقام رييس دانشگاه
و مع��اون پژوهش و فناوري) بود .وي ضمن خيرمقدم گويي به ش��ركت
كنندگان ،ابراز اميدواري كرد برگزاري چنين همايشهايي در تبادل آخرين
اطالعات و تقريب آنچه در دنياي صنعت و حوزه علوم اتفاق ميافتد ،مفيد
باشد و از تضارب آرا و بحثهاي مطرح شده دركارگاهها و نشستها ،نتيجه
خوبي عايد صنعت كش��ور گردد .قائم مقام رييس دانشگاه ،سپس گزارش
كوتاهي از برنامهريزيها و دستاوردهاي دانشگاه علم وصنعت ايران ارايه
ك��رد و گفت :ما براي اين دانش��گاه ،محورهاي تحقيقاتي خاصي تعريف
كردهايم كه يكي از آنها كه مورد حس��ن توجه كل كشور هم قرار گرفته،
ماهواره اس��ت و يكي از سه دانشگاه كشور هستيم كه ماموريت طراحي،
س��اخت و پرت��اب ماهواره را بر عهده دارند .ع�لاوه بر اين بحث پردازش
سريع كه ميتواند در خدمت موضوع اين كنفرانس باشد هم از محورهاي
تحقيقاتي و فعاليتهاي اصلي دانشگاه ماست.
سخنران بعدي مراسم افتتاحيه ،دكتر ابريشمي مقدم(نايب رييس هيات
مديره انجمن ماش��ينبينايي و پردازش تصوير ايران) بود .وي با اشاره به
سخنان مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان نخبه در سال  ،1389گفت:
ما دانشگاهيان و انجمنهاي علمي ،رسالت بزرگي در جهت استقالل علمي
كشور بر عهده داريم و انجمنهاي علمي ،از گلوگاهها و درگاههاي مهم و
ضروري براي رسيدن به مرجعيت علمي مورد تاييد مقام رهبري هستند.
دكتر ابريش��مي مقدم با ارايه تاريخچهاي از انجمن ماش��ين بينايي و
پردازش تصوير ايران افزود :ش��ايد جزو  10كش��ور دنيا باش��يم كه چنين
كنفرانسهايي در زمينه ماشين بينايي برگزار ميكنند و از زمان برگزاري
اولين كنفرانس در سال  ،1379شاهد رشد بسيار خوب و ارايه مقاالت كيفي
ن بينايي بودهايم.
در سلسله كنفرانسهاي ماشي 
دكت��ر مينايي (معاون دبير ش��وراي عالي اطالعرس��اني و رييس بنياد
ملي بازيهاي رايانهاي) نيز گزارش��ي از عملكرد دبيرخانه ش��وراي عالي
اطالعرساني ارايه كرد و توضيح داد :در زماني كه وارد دبيرخانه شوراي عالي
اطالعرساني شدم ،اين دبيرخانه شايد يكي از بزرگترين تصميمگيرندگان

دكتر بازيار ،قائم مقام رئيس دانشگاه
و معاون پژوهش و فناوري

در حوزه  ITكشور بود و كار گروههاي مختلفي در آن وجود داشت .در آن
زمان كار گروهي كه فعال كرديم ،گروه خط و زبان فارسي در محيط رايانه
بود و تبديل متن به گفتار ،پيكره متني زبان فارسي و خطاياب و باز شناسي
گفتار را فعال كرديم .گروه ديگر هم بازيها و سرگرميهاي الكترونيكي
بود .وي با اش��اره به توس��ه صنعت بازيهاي رايانهاي در جهان و اثرات
فرهنگي آن ،ضمن مرتبط س��اختن تحقيقات در حوزه پردازش تصوير و
بينايي ماشين با طراحي بازيهاي رايانهاي ،خواستار توجه بيشتر محققين
به اين بخش از كاربردهاي ماشين بينايي گرديد.
برنامهكنفرانس
در روز بيس��ت و چه��ارم آبانم��اه ،مجموع ًا  3كارگاه آموزش��ي تحت
عناوين -1 :تس��ريع الگوريتمهاي پردازش تصوير با  -2 GPUآش��نايي
ب��ا كتابخانه  Open CVو  -3حروف چيني فارس��ي ب��ا نرمافزار التك
و زيپرش��ين توس��ط متخصصان ارايه گردي��د كه در پايان ،به ش��ركت
كنن��دگان گواهي پايان دوره اعطا ش��د .در طي دو روز برگزاري همايش،
عالوه بر ارايه مقاالت ش��فاهي و پوس��تري ،دكتر ش��هره كسايي (عضو
هيات علمي دانش��گاه صنعتي شريف) سخنران كليدي بود كه با موضوع
 An Introduction to 3D computer visionس��خنراني ك��رد و
عالوه بر آن ،جلس��ه مجمع انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران
برگزار گرديد.
اختتاميهكنفرانس
در مراس��م اختتاميه هفتمين کنفرانس ماشين بينايی و پردازش تصوير
ايران كه عصر روز بيست و ششم آبانماه برگزار گرديد ،دكتر سرياني (دبير
كنفرانس) گزارشي از روند برگزاري كنفرانس ارايه كرد .وي ضمن تشكر
از استقبال گرم شركتكنندگان و ارايهدهندگان مقاالت ،اظهار داشت كه از
 186مقاله كه قرار بود در طي  2روز كنفرانس در  5جلسه موازي شفاهي و
پوستري ارايه شوند ،فقط  3مقاله ارايه نشد و اين آمار بسيار خوبي است .او
همچنين از شركت فعال دانشجويان ،اساتيد و پژوهشگران بخش صنعت
سراسر كشور در كنفرانس تشكر كرد و نيز از همكاري صميمانه مجريان
كنفرانس ،اعضاي كميتههاي اجرايي و علمي ،داوران و كميتههاي اجرايي
دانش��جويي ،هيات مديره انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران و
هيات مديره انجمن  IEEEبخش ايران تقدير كرد.
در اين مراس��م همچنين از نويسندگان  3مقاله برتر ،سخنران كليدي
كنفرانس (سركار خانم پروفسور كسايي از دانشگاه صنعتي شريف) و رييس
دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران (دكتر ناصر مزيني)
با اهداي لوح تقدير ،قدرداني به عمل آمد .در پايان نيز ميزگردي با شركت
دكتر س��رياني (دبير كنفرانس) ،دكتر فتحي (دبير علمي كنفرانس) ،دكتر
ابريشميمقدم (نايب رييس هيات مديره انجمن بينايي ماشين و پردازش
تصوير ايران) و دكتر بديع (عضو هيات علمي مركز تحقيقات ارتباطات و
فناوري اطالعات ايران) تشكيل شد.

دكتر ابريشمي مقدم ،نايب رييس هيات مديره
انجمن ماشينبينايي و پردازش تصوير ايران

دكتر سرياني ،دبير كنفرانس و عضو هيأت
علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر

با حضور رييس دانشگاه برگزار شد:
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مراس��م تقدي��ر از دانش��جويان ممت��از
آموزش��ي و پژوهشي دانشگاه ،دوم آذرماه
 ،1390با حضور هيات رئيسه و مدير دفتر
نه��اد نمايندگ��ي مقام معظ��م رهبري در
دانشگاه ،در سالن آمفيتئاتر شهيد بهرامي
برگزار شد.
در اين مراسم ،دكتر جبلعاملي (رييس
دانش��گاه با اب��راز خرس��ندي از حضور در
جمع دانشجويان ،از تمامي دستاندركاران
مراحل انتخاب و معرفي و برگزاركنندگان
مراسم تقدير از دانش��جويان ممتاز تشكر
كرد و با گراميداش��ت ي��اد و خاطره دكتر
آريانژاد ،اس��تاد فقيد دانش��كده مهندسي
صنايع؛ دانش��جويان ممتاز را مايه افتخار
دانش��گاه علم وصنعت ايران و ايران عزيز
توصيف كرد و به آنان گفت :شما عزيزان با
تالش خود توانستهايد به دوران عطفي در
تحصيل خود دس��ت يابيد .وي افزود :طي
سالهاي گذشته ،دانش��گاه علم وصنعت
اي��ران س��رمايهگذاري روي تحصي�لات
تكميلي و فراهمس��ازي شرايط براي ورود
برترينه��ا ب��ه تحصيالت تكميل��ي را در
ص��در برنامههاي خود ق��رار داد و اكنون
ظرفي��ت ج��ذب دانش��جوي تحصيالت
تكميل��ي ،تقريبا دو براب��ر جذب در مقطع
كارشناسي است و اين روند همچنان ادامه

خواهد داشت.
دكت��ر جبلعاملي تاكيد ك��رد در طول
برنام��ه پنج س��اله دانش��گاه در دورههاي
كارشناسيارش��د و دكت��ري ،توس��عه و
ظرفيتس��ازي خواهيم داش��ت و س��عي
ميكنيم گزينش اصلح به لحاظ علمي ،در
جذب دانشجويان اين دوره داشته باشيم.
پس از آن حجتاالسالم ابراهيمينژاد،
مس��ئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم
رهبري در دانش��گاه ،درخصوص دو نگاه
مادي و معنوي به انس��ان س��خن گفت و
س��پس با حضور هيات رئيس��ه دانشگاه،
حجت االس�لام والمسلمين ابراهيمينژاد،
روسا و اعضاي هيات علمي هر دانشكده،
از دانش��جويان ممتاز آموزشي و پژوهشي
دانش��كدهها ،گ��روه زبانه��اي خارجي،
واحدهاي اقماري و مركز آموزش مجازي
دانشگاه ،تجليل شد.
گفتني اس��ت تعداد دانش��جويان ممتاز
آموزشي و پژوهش��ي سال تحصيلي -90
 1389دانش��گاه ،بالغ ب��ر  450نفر بود كه
نس��بت به س��ال پيش ،بيش از  100نفر
افزايش داشته اس��ت .در اين گزينش كه
مطابق آييننامه مصوب انتخاب دانشجويان
ممتاز صورت پذيرفته ،وروديهاي 88 ،87
و  89مقطع كارشناسي ،وروديهاي 1389

مقطع كارشناسيارشد و ورورديهاي 86
مقط��ع دكتري به ش��رح زي��ر انتخاب و
معرفي شدند:
 -1در مقط��ع كارشناس��ي ،س��ه نف��ر
اول ورودي هر رش��ته -گرايش با ش��رط
گذراندن حداقل  32واحد درسي
-2در مقط��ع كارشناسيارش��د ،دو نفر
اول هر رش��ته -گرايش به شرط گذراندن
حداقل  21واحد درسي
 -3در مقطع دكتري ،دارندگان باالترين
مع��دل هر دانش��كده به ش��رط گذراندن
امتحان جامع.
همچنين در احراز ش��رايط ،بحث معدل
هم به عنوان مالك انتخاب ،مد نظر قرار
گرفته بود.
دانش��جويان ممتاز پژوهش��ي دانشگاه
ش��امل  6برگزي��ده المپي��اد علم��ي3 ،
دانش��جوي نمونه كش��وري 3 ،دانشجوي
افتخارآفرين(سرپرست گروههاي رباتيك
حايز مقام در مس��ابقات جهان��ي تركيه و
 19 ،)Iran Ooenپژوهش��گر برت��ر و
 2دانش��جوي پذيرفت��ه ش��ده برتر مقطع
كارشناسيارشد(دانش��جويان دانشگاه كه
در كنكور كارشناسيارش��د ،حايز رتبه اول
تا پنجم شدهاند) بوده است.
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تازههای انتشارات دانشگاه
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را به عنوان بيوش��يمي آن دس��ته از عناص��ري تعريف كرد كه
ش��يمي آنها معموال در حوزه شيميستهاي معدني است .دامنه
بيوش��يمي معدني ،بسيار وس��يع بوده و در تمامي گرايشهاي
ش��يمي و حتي در دارويهاي پزش��كي نيز به طور چشمگيري
گسترش و توس��عه يافته است .عوامل اصلي كه موجب عالقه
روز افزون به اين موضوع شده است را مي توان به صورت زير
خالصه نمود:
الف) روشهاي آناليتيكي بهينه شده
ب) مهارتهاي تهيه سريع
ج) به كارگيري موفق اسپكتروسكوپي و مهارتهاي پراش
د) س��نتز بهينه شده كمپلكسهاي ساده معدني كه به عنوان
م��دل عمل ميكنن��د و يا مقلد موارد متنوع��ي از مولكولهاي
بيولوژيكي هستند
ه) توجه روزافزون به خطرات محيط زيس��تي ناشي از بعضي
يونهاي فلزي
و) استفاده از يونهاي فلزي يا كمپلكسها به عنوان عوامل
درماني
ز) ش��ناخت اهميت عناصر با مقدار ناچيز در رشد گياهان ،در
تغديه انسانها و حيوانات
در اينجا از نگاه آموزشي بايد گفت كه به طور كلي ،آموزش
ش��يمي مورد ني��از درمقاطع مختلف( ،از مباني تا پيش��رفته) به
عنوان موضوعي متنوع و پيچيده ،روز به روز در رقابت شديدي
قرار گرفته است .اين رقابتها موجب ارايه يك سري راه حلها
ش��ده كه كتاب حاضر يكي از اين راه حلهاس��ت .در آموزش
ش��يمي ،يك سري مشكالت وجود دارد كه فقط توسط كساني
نام کتاب :بيوشيمي معدني
ك��ه نوع كتاب را انتخاب ميكنند ،شناس��ايي ميش��ود .براي
مترجمان :دکتر رحمتاهلل رحيمي و ليال حجتكاشاني
غلبه بر اين مشكالت ،اين كتاب كه يكي از سري نگارشهاي
چاپ اول1390:
ش��يمي اس��ت ،معرفي ميشود .هر بخش آن مس��تقل از بقيه،
شمارگان1000:جلد
داراي عناوي��ن و محتوايي با هويت كامل ميباش��د .به منظور
قیمت70000:ريال
پوش��ش بيش��تر و اصيلتر دورههاي مطالعاتي ،گستره وسيعي
موضوع :شيمي معدني زيستي
از عناوين بيوش��يمي معدني در اين كتاب آورده شده است .اين
ش��يمي معدني بيو يا بيوش��يمي معدني ب��ه عملكرد عناصر كتاب ميتواند به دورههاي مطالعاتي متعارف ،غناي بيش��تري
فل��زي و غير فلزي در بيولوژي مربوط ميش��ود و ميتوان آن ببخشد.
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نام کتاب :نظريه صف
مولفين :دکتر ابراهيم تيموري و دكتر محمد مدرس
چاپ اول1390:
شمارگان1000:جلد
قیمت45000:ريال
موضوع :نظريه صفها
ب��ا توج��ه به كاربرده��اي جديد ص��ف كه در ده��ه اخير در
زمينهه��اي مختلف ،نظير مديريت تولي��د و موجودي ،مديريت
زنجي��ره تامين ،مس��ايل قيمت گذاري ،جاياب��ي رقابتي معرفي
گرديده است ،ضرورت تجديد نظر در كتاب احساس شد.
مطالعه رياضي سيستمهاي صف يكي از مهمترين زمينههاي
كاربرد نظريه احتماالت و فرآيندهاي تصادفي است .با توجه به
نقش و اهميت اقتصادي و اجتماعي صف در زمينههاي مهندسي
و مديريت ،بسياري از مهندسان و رياضيدانان از سالها قبل به
اين زمينه پرداختهاند.

در اي��ن پژوهشها ،همگام با توس��عه روشهاي تحليلي ،به
ارايه كاربردهاي جديد نيز توجه زيادي شده است.
با توجه به توسعه گسترده نظريه صف ،اكنون سالهاست كه
تدريس آن ديگر منحصر به رش��تههاي رياضي و آمار نيس��ت،
بلكه به آموزش آن در رش��تههاي مهندس��ي صنايع ،مخابرات،
كامپيوت��ر ،مديريت ،اقتصاد ،آم��ار و رياضي اهميت زيادي داده
ميشود.
كت��اب حاض��ر ،در درج��ه اول براي اس��تفاده دانش��جويان
كارشناسي وكارشناسيارشد اين رش��تهها تاليف شده است ،اما
در عين حال ميتواند مورد استفاده مهندسان و سايركساني قرار
گيرد ك��ه به نوعي با طراحي و تحليل سيس��تمهاي اقتصادي،
اجتماعي و مهندسي سر و كار دارند.
بدين لحاظ ،در نگارش كتاب س��عي ش��ده است كه مفاهيم
اصلي وكاربردي ،تحت الش��عاع اثباتهاي پيچيده رياضي واقع
نش��ود .با وجود اين از بيان مبان��ي رياضي و آماري مربوطه نيز
صرفنظر نش��ده است ،زيرا اساس��ا نظريه صف بر پايه اصول و
مفاهيم رياضي بنا نهاده شده است.
در فصل اول كتاب ،كليات سيستمهاي صف و برخي مفاهيم
مقدماتي الزم براي درك نظريه صف معرفي ميشوند .در فصل
دوم ،ب��ه اختصار به مرور تئوري احتمال پرداخته ش��ده ،اگر چه
پيشني��از مطالعه اين كتاب ،آش��نايي قبلي ب��ا مفاهيم و روابط
نظريه احتمال است.
در اين فصل ،به ويژه به اهميت كاربرد احتمال شرطي و اميد
رياضي ش��رطي در محاسبه عبارتهاي احتمالي تاكيد ميشود.
در فصلهاي سوم و چهارم ،فرآيندهاي تصادفي ،از جمله توزيع
نماي��ي و فرآيند پواس��ون و فرآيند ماركوف مورد بررس��ي قرار
ميگي��رد تا خوانندگاني كه كمتر با اين فرآيندها -كه در نظريه
صف نقش اساس��ي دارند -آشنايي دارند بتوانند درك بهتري از
فصول بعدي داشته باشند.
بدين ترتيب ،در فصلهاي اول تا چهارم ،مقدمات الزم براي
درك مفاهيم نظريه صف فراهم ميشود.
درفص��ل پنج��م ،ب��ه كليات سيس��تمهاي صف و تش��ريح
رابطههاي مربوط به اين سيس��تمها ،صرف نظر از ويژگيهاي
آن ،پرداخته شده است.
در س��ه فص��ل شش��م ،هفتم و هش��تم ،حالته��اي خاص
سيس��تمهاي صف بررس��ي ميش��وند .درفصل نه��م نيز نحوه
بهينهس��ازي و بررسي عوامل موثر در بهينهسازي (يا متغيرهاي
تصمي��م در سيس��تمهاي ص��ف) م��ورد بحث ق��رار ميگيرند.
س��رانجام در فصل دهم ،بعض��ي نمونههاي كاربرد نظريه صف
ارايه ميشوند.
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معرفـي دفاعـيه هـاي دكـتري
نام دانشجو :شيوا سالم
رشته تحصيلي :مهندسي شيمي
استاد راهنما :زنده ياد دكتر سيد حميد جزايري ،دكتر
علي اللهوردي و دكتر منصور شيرواني
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عن��وان رس��اله :طراحي و س��اخت رنگدانه
سراميكي  COAL2O4در ابعاد نانو
تاريخ دفاع90/7/4 :

نام دانشجو :سيد حسين محسني ارمكي
رشته تحصيلي :مهندس��ي برق گرايش مخابرات-
ميدان
استاد راهنما :دكتر فرخ حجت كاشاني
استاد مشاور :دكتر راشد محصل
عنوان رساله :تحليل ،شبيه سازي و ساخت آنتن تك
پنجره مونوپالس با پالريزاسيون دايروي
تاريخ دفاع90/7/4 :
نام دانشجو :مهدي جهرمي
رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك -تبديل انرژي
استاد راهنما :دكتر فرزاد بازديدي تهراني
عنوان رس�اله :تحليل جريان و انتقال حرارت آشفته
غيردائمي در جت مصنوعي نوساني
تاريخ دفاع90/7/5 :

نام دانشجو :عليرضا منعام
رشته تحصيلي :دانشكده معماري و شهرسازي
اس�تادان راهنما :دكتر محس��ن فیض��ی و دکتر
مصطفیبهزادفر
استاد مشاور :دكتر شاهين حيدري
عنوان رساله :آسایش محیطی در فضاهای باز شهری
ارزیابی آسایش حرارتی در پارکهای منتخب شهر تهران
تاريخ دفاع90/7/5 :
نام دانشجو :عباس فتوحی
رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك
استاد راهنما :دكتر مرتضي منتظري
عنوان رس�اله :کاربرد مطالعات ش��رايط ترافيکی و
رانندگی در کنترل خودرو هيبريد برقی
تاريخ دفاع90/7/10 :
نام دانشجو :هديه پازوكيان
رشته تحصيلي :فيزيك
استاد راهنما :دكتر محمود مالباشي
عن�وان رس�اله :بررس��ی برهمکنش لی��زر با فیلم
اترسولفون ،مکانیسمها ،و اثر لیزر روی ویست سازگاری
و خون سازی آن
تاريخ دفاع90/7/11 :

نام دانشجو :جالل رضائي نور
رشته تحصيلي :مهندسي صنايع  -مدیریت سیستم
و بهرهوری
استاد راهنما :دكتر مصطفي جعفري
استادان مش�اور :دكتر محمد مهدوي مزده و دكتر
پيمان اخوان
عن�وان رس�اله :ارزيابي تاثير فرآين��د خلق دانش بر
عملكرد سازماني با استفاده از روشهاي تحليل چندمتغيره
تاريخ دفاع90/7/12 :
نام دانشجو :جعفر صادقزاده اهری
رشتهتحصيلي:مهندسيشيمي
استادان راهنما :دکتر محمد تقی صادقی و دکتر سعيد
زرينپاشنه

تاريخ دفاع90/7/17 :

نام دانشجو :عزير عابسي
رشته تحصيلي :دانشكده مهندسي عمران گرايش آب
استاد راهنما :دكتر محسن سعيدي
عنوانرساله:تحليلپديدهتخليهسطحيفاضالبهايي
با شناوري منفي در پيکرههاي آبي اليهبندي نشده
تاريخ دفاع90/7/18 :

نام دانشجو :خليل منفردي
رشته تحصيلي :مهندسي برق -الكترونيك
استاد راهنما :دكتر سيد جواد ازهري
عنوان رساله :طراحي مبدل ديجيتال به آنالوگ ولتاژ و
توان پايين براي کاربردهاي ويديويي
تاريخ دفاع90/7/27 :
نام دانشجو :مهدي خدابنده
رشته تحصيلي :مهندسي برق -كنترل
استاد راهنما :دكتر عليرضا محمدشهري
عن�وان رس�اله :اندازهگيري و كاه��ش نامعيني در
مسايل استدالل شهودي با استفاده از تركيب اطالعات
سنسوري

عنوان رساله :مدلسازي ديناميكي منيپوليشن
نانو ذرات بر پايه  AFMبا كانتيلر  Vشكل در
شرايط محيطي مختلف
تاريخ دفاع90/8/14 :

نام دانشجو :اميرفرهاد احيايی
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر حسين بلندي
عنوان رساله :طرحريزي حرکت و کنترل تطبيقي دو
بازوی متحرک همکار
تاريخ دفاع90/8/29 :
نام دانشجو :شاهین شادلو
رشتهتحصيلي:مهندسيمكانيك
استاد راهنما :دكتر مجیدرضا آیت اللهی
استاد مشاور :دکتر محمود مهرداد شکریه
عنوان رساله :بررسی رفتار شکست نانوکامپوزیتهای
پایه پلیمری تقویت شده با نانولولههای کربن
تاريخ دفاع90/9/1 :
نام دانشجو :يعقوب جليليان
رشته تحصيلي :رياضي
استاد راهنما :دکتر اسداله آقاجاني
عنوان رس�اله :اندازه نافشردگي و كاربردهاي آن در
معادالت تابعي انتگرالي
تاريخ دفاع90/9/7 :
نام دانشجو :حميدرضا اويسی
رشته تحصيلي :مهندسي مواد و متالورژي
استاد راهنما :دکتر بيت اللهی
عنوان رس�اله :بررس��ی تأثير پارامتره��ای فرايند و
افزودنی بر ساختار ،ريزساختار و خواص اپتيکی فيلم اليه
نازک اکسيد تيتانيم مزوپور منظم
تاريخ دفاع90/9/22 :
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نام دانشجو :هادي فضلي شيرين كند
رشته تحصيلي :مهندسي عمران -سازه
استاد راهنما :دكترعلي كاوه
عنوان رساله :روشهاي حل مقادير و بردارهاي ويژه
براي سازههاي با ويژگيهاي منظم
تاريخ دفاع90/7/18 :

نام دانشجو :منيژه ذاكري
رشتهتحصيلي:مهندسيمكانيك
استاد راهنما :دكتر محرم حبيبنژاد كورايم
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عنوان رس��اله :توس��عه مدل ب��راي فرايند
OCMدرفش��ار باال و بهينهس��ازی ش��رايط
عملياتی راکتور بستر ثابت

تاريخ دفاع90/8/1 :
نام دانشجو :احسان معتمديان
رشتهتحصيلي:مهندسيشيمي
استاد راهنما :دكتر فرشته نعیمپور
عنوان رس�اله :بررس��ی رش��د و توليد محصول در
باسيلوس سابتيليس با استفاده از مدل متابوليکی
تاريخ دفاع90/8/8 :

نام دانشجو :حسن شريفي
رشته تحصيلي :مهندسي مواد و متالورژي
استادان راهنما :دکتر ديواندري و دكتر خاوندي

عنوان رساله :بررسی اثر متغيرهای توليد بر
فصل مشترک و خواص مکانيکی کامپوزيت
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تاريخ دفاع90/8/28 :

نام دانشجو :مهدي علينقيان
رشته تحصيلي :مهندسي صنايع
استاد راهنما :دكتر مهدي غضنفري
استادان مشاور :دكتر رضا توكلي مقدم و دكتر فرناز
برزينپور
عنوان رس�اله :مس��يريابي چند هدفه وسايط نقليه
دوره اي در محيط رقابتي
تاريخ دفاع90/9/19 :
نام دانشجو :رضا علیمرادی
رشته تحصيلي :ریاضی محض گرایش آنالیز
استاد راهنما :دکتر مسعود هادیان دهکردی
عن�وان رس�اله :بررس��ي تواب��ع زوجس��ازي و ابر
منحنيهاي بيضوي در رمزنگاري و تحليل استفاده آنها
در شبکههاي حسگر
تاريخ دفاع90/9/21 :
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نام دانشجو :خدامراد عباسزاده
رشته تحصيلي :مهندسي مواد و متالورژي
استادان راهنما :دکتر شهرام خيرانديش

عنوان رساله :اثر تغييرات ريزساختاری ناشی
از عمليات حرارتی بر خواص مکانيکی فوالد
فوق مستحکم D6AC
تاريخ دفاع90/8/22 :

نام دانشجو :علي رسولي
رشته تحصيلي :مهندسي مواد ومتالورژي
اس�تاد راهنم�ا :دكت��ر محمدعلي بوتراب��ي ،دكتر
ديواندري ،دكتر شاهوردي
عنوان رس�اله :بررسی س��ينتيکی و تعيين مکانيزم
واکنش پودر هيدراريد تيتانيوم با مذاب آلومينيوم
تاريخ دفاع90/8/23 :
نام دانشجو :محمد قاسمي
رشته تحصيلي :ریاضی
استاد راهنما :دکتر جليل رشيدينيا
عنوان رس�اله :معادالت دیفرانسیل و روشهای ه م
محلی بیاسپالین
تاريخ دفاع90/9/26 :

نام دانشجو :مهدی رئوفی
رشته تحصيلي :مهندسي مواد و متالورژي
استاد راهنما :دکتر شمسالدين ميردامادی -
دکتر محبوبی
عنوان رساله :بررسی عوامل موثر بر تشکيل
پوشش نانوس��اختار  TiNبر روی فوالد H13
به روش PACVD
تاريخ دفاع90/9/28 :

نام دانشجو :منصوربزمي
رشته تحصيلي :مهندسي شيمي
استاد راهنما :دكتر سيد حسن هاشم آبادي و
دكتر محمود بيات
عنوان رس�اله :شبيه سازي CFDراكتور بستر
قطره اي سولفورزدايی هيدروژنی ()HDS
تاريخ دفاع90/9/29 :

نام دانشجو :سيد مهدي يدي همداني
رش�ته تحصيلي :مهندس��ي عمران گرايش
مهندسي برن امهريزي حمل و نقل
اس�تاد راهنم�ا :دكتر محم��ود احمدينژاد و
دكتر شهريار افنديزاده
عنوانرساله :متدولوژي برآورد ماتريس سفرهاي
خريد خانه مبنا با استفاده از مدلهاي فرصت
تاريخ دفاع90/9/30 :

نام دانشجو :ویشتاسب سلیمانیان
رشته تحصيلي :فيزيك
استاد راهنما :دكتر سید روح اله عقدائی
عنوان رساله :تعیین ریزساختار مواد بلوری به
روش تحلیل خطوط پراش
تاريخ دفاع90/9/30 :

