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روزهاي پاياني سال  1390را در حالي پشت سر ميگذاريم كه در دانشگاه علم و صنعت ايران شاهد به ثمر رسيدن
طرحهاي علمي و فني چشمگير و بيسابقهاي بوديم .اين امر باعث شد نام اين دانشگاه و اساتيد و دانشجويان متعهد
و متخصصش بارها بر زبانها جاري ش��ود و نقش مهم اين دانش��گاه مادر ،در کمک به توسعه پرشتاب علمي کشور
و تحقق جنبش نرم افزاري بيش از پيش اثبات گردد.
بي ترديد مهمترین دس��تاورد دانش��گاه علم و صنعت ايران در س��ال  ،1390پرتاب موفقیتآمیز ماهواره نوید علم
و صنع��ت به فضا در ايام ا ...فجر انقالب اس�لامي بود .به نتيجه رس��اندن اين ط��رح علمي – صنعتي کامال بومي
که تمامي مراحل آن ،به همت دانش��گاهيان نخبه و جوان دانش��گاه علم وصنعت ايران انجام ش��د ،نه تنها تحسين
متخصصان و مس��ئوالن را در س��طح ملي به همراه داشت ،بلکه موجب ش��گفتي کارشناسان و متخصصان خارجي
ش��د .اين مهم تحقق نيافت مگر در س��ايه تالش بيوقفه و خودباوري دانش��مندان مومن دانشگاه و از سوي ديگر،
دورانديش��ي مديراني كه از س��الها پيش ،بر لزوم تمرکز بر مقوله تحقيقات کاربردي تاکيد کرده و در سالهاي اخير،
س��ند چش��مانداز دانشگاه را بر اين مبنا ترسيم کردند که دانشگاه علم و صنعت ايران بايد در چند حوزه اساسي مورد
نياز كشور ،ماموريتگرا عمل كند.
ب��ر اس��اس همين رويکرد ،دانش��گاه علم و صنعت اي��ران در کنار حوزه تحقيقات فضاي��ي و پرتاب ماهواره -كه
موفقيتهاي عظيم آن بر كس��ي پوش��يده نيس��ت -در بخشهاي فناوري عصبي ،نانو و كامپوزيت نيز به ش��كل
متمركز و قوي و بر مبناي طرحهاي تحقيقاتي از قبل تعريف ش��ده ،وارد عمل ش��ده و در هر سه حوزه نيز همچون
طرح پرتاب ماهواره ،بس��يار موفق بوده و دس��تاوردهاي قابل توجهي در س��طح ملي و بينالمللي کسب کرده است.
عالوه بر اينها ،دانش��گاه در سالي كه گذشت ،پيشرفتهاي بسيار قابل مالحظهاي در پيشبرد اهداف توسعهاي خود
داشته است كه تجهيز آزمايشگاهها و مراكز تحقيقاتي و بهرهبرداري از طرحهاي عمراني نظير افتتاح ساختمانهاي
دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات و مركز تحقيقات نانو از جمله آنهاست .از اين رو ميتوان سال 1390
را س��ال اثبات توانمنديهاي دانش��گاهيان علم و صنعت ايران در عرصه علم و فناوري و به بار نشستن طرحهاي
تحقيقاتي دانس��ت که از چند س��ال قبل براي عملي کردن آنها در درازمدت برنامهريزيهاي مفصلي صورت گرفته
بود .اين موفقيتها ،مسئوالن عاليرتبه کشور را با تخصص و تواناييهاي استثنايي محققان و پژوهشگران دانشگاه
علم و صنعت ايران بيش��تر آشنا کرد و زمينه را براي همکاريهاي گستردهتر علمي و صنعتي ميان دو طرف فراهم
ساخت.
سالي که گذشت ،سال درخشش خورشيد علم و پيوند آن با صنعت در دانشگاه علم و صنعت ايران بود و اميدواريم
مسير موفقيتهاي علمي و تحقيقاتي اين دانشگاه ،با حمايت همه مسئوالن وزارت علوم و ديگر نهادها و سازمانها،
ت��ا حصول اهداف بلند نظام مقدس جمهوري اس�لامي و نيل به اس��تقالل و خودكفايي همه جانبه كش��ور ،هموار
گردد.
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مشخصات فني ماهواره نويد و كاركرد آن
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ایام دهه مب�ارک فجر انقالب
اسالمي ،توسط ماهوارهبر سفیر نوید به فضا پرتاب و در مدار
بيضوی با حضيض  270کيلومت�ر و اوج  370کيلومتر تزريق
گردي�د .دكتر احمدين�ژاد (رييس جمهوری اسلامی ايران)
بام�داد چهاردهم بهمن مقارن با روز مل�ی فناوری فضايی ،از
طريق ويدئو کنفرانس و با ذکر«يامهدی(عجل اهلل تعالی فرجه
الشريف)» دستور پرتاب ماهواره ملی نويد علم وصنعت را صادر
ک�رد .در اتاق فرمان پرتاب ماهواره نويد علم و صنعت ايران،
دكتر کامران دانش�جو (وزير علوم ،تحقيقات و فناوری) ،دكتر
علیاکبرصالحی(وزيرامورخارجه)ودكترحميدفاضلی(رييس
سازمان فضايی کشور) حضور داشتند .ماموريت ماهواره نويد
علم و صنعت ،ش�امل عكس�برداري از س�طح زمين با قدرت
تفكيك مكان مناسب بوده است كه با تالش متخصصان مركز
تحقيقات فضايي دانشگاه ،به صورت صد در صد بومی طراحی
و ساخته شده است.
مشخصات فنی
كميت مورد نظر

مقدار

زاويه شيب مداري

 55درجه

نوع مدار

بيضوي

جرم ماهواره

 50كيلوگرم

ارتفاع اوج مداري

ابعاد

نوع پايدارسازي

 375كيلومتر
 50×50×50سانتيمتر مكعب
چرخان

طول عمر ماموريت

 2ماه

ابعاد تصوير

 100×100كيلومترمربع

نوع كنترل

تعداد و نوع دوربين

مغناطيسي

 1دوربين پنكروماتيك

دقت كنترل وضعيت

 3درجه

حسگرها

 1عدد حسگر مغناطيسي سه محوره و  4عدد
حسگر خورشيد آنالوگ  2محوره

عملگرها

 3عدد عملگر مغناطيسي

بخش زميني شامل ايستگاه زميني است كه وظيفه دريافت اطالعات
تلهمتري از ماهواره و صدور فرامين الزم به ماهواره را برعهده دارد .به
عالوه دريافت تصاوير حاصل از محموله تصويربرداري ماهواره ،جهت
تحقق اهداف ماموريت آن برعهده اين بخش ميباش��د .مش��خصات
كل��ي ماموريت و محموله ماهواره نوي��د علم و صنعت در جدولهاي
صفحه بعد خالصه شده است.
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ارتفاع حضيض مداري

 250كيلومتر

5

مشخصاتمحموله
NAVID-ST SAT

پروژه

مناسب برای هواشناسی و منابع طبیعی قدرت تفکيک
نور مرئي

طيف

 100*100کيلومتر مربع

اندازه کادر

مشخصات مأموريت

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

NAVID-ST SAT

پروژه

بيضوي

مدار

 250تا  375كيلومتر

ارتفاع

 55درجه

زاويه انحراف مداري

 50*50*50سانتيمتر مكعب

ابعاد

 50كيلوگرم

جرم ماهواره

چرخان

پايدارسازي

 2ماه

طول عمر مأموريت

6

مشخصات محموله پيام عمومي
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يا مهدي (عج)

پيام

 1200*1200كيلومتر مربع

سطح پوشش

مشخصات محموله علمي
اندازهگيري دماي قطعات

نوع محموله علمي

 26سنسور

تعداد

تصاوير دريافتي ماهواره نويد علم و صنعت ،داراي كاربردهاي
عمليات��ي در حوزهه��اي ج ّو و علوم هواشناس��ي ،منابع و بالياي
طبيعي ميباشد.
ماه��واره نويد علم و صنعت ايران كه تماما به دس��تان تواناي
گروهي  60نفره از اس��اتيد و دانش��جويان اين دانش��گاه طراحي
و س��اخته شده اس��ت ،اولين ماهواره دانش��گاهي كشور به شمار
ميرود و با فناوري صد در صد بومي ساخته و پرتاب شده است.
اين ماهواره از جمله ماهوارههای س��نجش از راه دور اس��ت که
ماموريت آن تصويربرداری از زمين با دقت تصويربرداری مناسب
است.
اين ماهواره كامال بومي ،دارای زير سيس��تمهای تامين توان،
زيرسيس��تم تعيي��ن و کنترل وضعيت با اس��تفاده از حس��گرها و
عملگرهای ديناميکی اس��ت كه در آن ،حسگرهايی چون حسگر
خورشيدی ،مغناطيسی و عملگر مغناطيسی نصب شده است.
ماه��واره نويد عل��م و صنع��ت ،همچنين دارای زيرسيس��تم
الکتروني��ک روی برد -که ش��امل زير سيس��تم مخاب��رات ،زير
سيس��تم كنترل حرارت و زير سيس��تم سازه ميباشد -بخش تله
متری ،کامپيوتر روی برد و دريافت فرمان از ايستگاههای زمينی
است.
ب��رای پيگيری و رصد ،دريافت و ارس��ال فرامين اين ماهواره
در فواص��ل عبور از روی اي��ران در مدار بيضوی ،پنج ايس��تگاه
زمينی در نقاط مختلف ايران توسط دانشگاه علم و صنعت ايران
ايجاد شده است و در حال حاضر ،ارتباط با اين ماهواره از طريق
ايستگاههاي زمينی انجام میشود .این ایستگاهها شامل ایستگاه
درياف��ت تلهمتری ،ارس��ال فرمان و ایس��تگاه درياف��ت تصوير
میباشند.
بنابر گفته دكتر حس��ين بلندي(مدير مرك��ز تحقيقات فضايي
دانشگاه) ،ماهواره دانشجويي نويد در هر شبانه روز 6 ،بار از فراز
میهن عزیزمان عبور میکند و در دید ایس��تگاههای زمینی قرار
میگیرد.
وي افزود :ماموریت س��طح یک ماه��واره نوید علم و صنعت،
تصویر برداری از س��طح زمین در طی��ف مرئی با قدرت تفکیک
مناس��ب ب��رای ماموریت محوله و ارس��ال تصاوی��ر و اطالعات
پایش��ی سیس��تم در مدار  LEOبه ایستگاههای زمینی و پخش
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پي��ام عمومي «يا مهدي (عج)» اس��ت و قب��ل از پرتاب ،تمامی
فرایندهای الزم این ماهواره و تستهای عملکردی آن در حضور
كارشناسان سازمان فضایی با موفقیت انجام شده بود.
ه��م اكنون مطابق پيشبينی ،ماه��واره نويد علم و صنعت هر
 90دقيقه يک دور به دور زمين ميچرخد و با دوربين نصب شده
بر روی آن که از رزولوشن مناسبی نيز برخوردار است ،به گرفتن
عکس از روی ايران و ارس��ال آن به ايس��تگاههای زمينی اقدام
ميکند.
بنابر گفته متخصصان ،ماهواره نويد علم وصنعت در مقايس��ه
ب��ا ماهوارههای قبلی پرتاب ش��ده ،از تکنولوژی کنترل وضعيت
جديدتری بهرهمند اس��ت كه پايداری آن چرخان بوده و سيستم
رزولوشن تصويربرداری آن افزايش يافته است و سيستم توان آن
نيز از طريق س��لولهای خورشيدی ،انرژی مورد نياز آن را تامين
میکند.
آخرين دستاوردهاي ماهواره نويد
 -1دستيابي به تكنولوژي طراحی و ساخت ماهواره
مقايسه مشخصات فني ماهواره نويد و ظفر علم و صنعت
 -2دستيابي به فنآوري فضايي
ماهواره نويد علم و صنعت ماهواره ظفر علم و صنعت
 -3سنجش از دور
 -4برقراري ارتباط مخابراتي و انتقال داده
 1/5سال
 2ماه
عمر
 -5بوميسازي استاندارد ECSS
دايروي
بيضوي
مدار
 -6س��اخت و بهرهبرداري از پنلهاي خورشيدي ساخت داخل
 500كيلو متر
 275كليومتر
ارتفاع مداري
و تامین انرژی ماهواره در طول عمر آن
850*650*650
53*53*53
ابعاد
 -7س��اخت و بهرهبرداري از س��ازههاي هاني كومبي ساخت
حدود  90كيلوگرم
 50كيلوگرم
وزن
داخل و تحمل شرایط پرتاب
واگذاري ماموريت ساخت ماهواره به دانشگاه
سه محوره
چرخان
پايدارسازي
ماموري��ت تحقيقات��ي طراحي و س��اخت ماه��واره نويد علم و
 80متر
قدرتتفكيكمحموله  400متر
صنعت ،در س��ال  1385به دانش��گاه علم و صنعت ايران واگذار
تصوير برداري
شد .س��فارشدهنده ماهواره نويد علم و صنعت ،كه توسط مركز
دس��تيابی به اين موفقيت ارزشمند علمی توسط فرزندان غيور
تحقيقات فضايي دانش��گاه علم و صنعت ايران طراحي و ساخته
ايران اس�لامي را به ملت ايران به ويژه جامعه دانشگاهی کشور
شده ،سازمان فضايي ايران بوده است.
کار ب��ر روی پروژه ماهواره نوید از مرداد  1388آغاز ش��د و به و تمامي دانش��مندان و محققان مركز تحقيقات فضايي دانشگاه،
طور متوسط تعداد  60محقق در مدت زمان  2/5سال بر روی این تبريک ميگوييم.
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پروژه مش��غول کار بودهاند .اغلب محققان این مرکز ،دانشجویان
و دانشآموختگان مقاطع کارشناسیارشد و دکترای دانشگاه علم
و صنعت ایران میباشند.
در مجم��وع 8 ،گروه فنی در این پروژه مش��ارکت داش��تهاند
که ش��امل تخصصهایی از قبیل مهندس��ی ب��رق -الکترونیک،
مخاب��رات ،کنترل ،انرژی ،مکانیک س��یاالت ،مکانیک جامدات،
هوافضا ،فیزیک و صنایع میباشد.
تمام كار طراحي آزمايشگاهي ،مهندسي و طراحي فضايي اين
ماهواره در دانش��گاه علم و صنعت ايران و به دس��ت متخصصان
فضايي مركز تحقيقات فضايي دانشگاه با همكاري  69شركت و
مركز صنعتي داخل كشور ،صورت پذيرفته است.
رييس مركز تحقيقات فضايي دانش��گاه ،ماه��واره نوید علم و
صنع��ت را حاصل تالش و پش��تکار جوانان ایران زمین دانس��ت
كه تحریمهای موجود نتوانسته از پیشرفت ،دقت و سرعت عمل
آنها بکاهد.
دكتر بلندی عنوان کرد :ای��ن افتخار وجود دارد که ایران جزو
معدود کش��ورهایی اس��ت که طراحی ،ساخت و پرتاب ماهوارهها
را ب��ه تنهای��ی و بدون کمک کش��ورهای دارای فن��اوری انجام
میدهد.
وی روند س��اخت و پرتاب ماهواره در کش��ور را بسیار جهشی
خواند و تاكيد كرد :این دس��تاورد بزرگ ،نتیجه هماهنگ ش��دن
صنعت و دانشگاه است.
برنام�ه آينده مركز تحقيق�ات ماهواره ب�راي طراحي و
ساخت ماهواره
مرك��ز تحقيقات فضايي دانش��گاه علم و صنعت در راس��تاي
رس��التي كه براي خود تعريف كرده اس��ت ،قص��د دارد كه نمونه
فضايي ماهواره پيشرفته «ظفر علم و صنعت» را رونمايي كند.
اين ماهواره از لحاظ فني و س��اختاري ،تفاوت عمدهاي نسبت
به ماهواره نويد علم و صنعت دارد که در جدول زیر با مشخصات
فنی ماهواره نوید مقایسه شده است.
اين ماهواره پيشرفته ،به ياري خداوند با ماهوارهبر سيمرغ ،به فضا
پرتاب خواهد شد.
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گزارش آيين گشايش ساختمان جديد دانشكده
مهندسي كامپيوتر و مركز تحقيقات فناوري اطالعات

همزمان با دهه فجر انقالب اس�لامي و
ايام خجس��ته هفته وحدت ،ساختمان جديد
دانشكده مهندسي كامپيوتر و مركز تحقيقات
فناوري اطالعات 18 ،بهمن ماه  1390افتتاح
شد.
در آيين گشايش ساختمان جديد دانشكده
مهندسي كامپيوتر و مركز تحقيقات فناوري
اطالعات دانشگاه كه با حضور حجهاالسالم
و المسلمين ابوترابي (نماينده مردم تهران و
معاون قوانين مجلس شوراي اسالمي) ،دكتر
طائب (مشاور وزير علوم ،تحقيقات و فناوري)
هيات رييسه و جمعي از اعضاي هيات علمي
و كاركنان در محل اين دانشكده برگزار شد
ابتدا نماآهنگي از روند ساخت اين دانشكده و
مركز تحقيقات از مراسم كلنگزني تا تكميل
پروژه پخش شد .س��پس دكتر جبلعاملي
(رييس دانش��گاه) با تبريك ميالد خجسته
رسول مكرم اسالم (ص) و صادق آل محمد
(ع) و ابراز خرس��ندي از همزماني افتتاح اين
پروژه با ايام با س��عادت ميالد و اياماهلل دهه
فجر انقالب ،از همه دستاندركاران ساخت و

به ثمررسيدن اين پروژه تقدير و تشكر نمود.
ريي��س دانش��گاه ب��ا اش��اره به ف��راز و
نش��يبهاي تكميل اين پ��روژه ،از دريافت
اعتبار ساخت دانش��كده تا كلنگزني آن در
اواخر س��ال  1388و س��پس تحويل موقت
آن در پايي��ز  ،1390ابراز اميدواري كرد تا با
تجهيز آن در س��ال آينده ،اين دانش��كده در
سطح دانش��گاه و نظام آموزش عالي كشور
بدرخشد و دستاوردهاي بزرگي داشته باشد.
رييس دانش��گاه با بيان اينكه دانش��گاه
علم وصنعت ايران به لحاظ توليد علم ،رتبه
دوم دانش��گاههاي فني -مهندسي كشور و
در چهار دانش��كده مهندسي برق ،مكانيك،
مواد و صنايع ،رتبه نخس��ت كش��ور را دارد
اف��زود :به فض��ل پروردگار ،پيش��رفتهاي
بسيار چش��مگيري را در حوزههاي فناوري
كه دانشگاه ما در آن ماموريت داشته است،
شاهد بودهايم.
دكت��ر جبلعاملي توضي��ح داد :طراحي،
س��اخت و پرتاب ماهواره ،در درون دانشگاه
كار بسيار بزرگي است و در حوزه اين فناوري،

دانشگاه علم وصنعت ايران سه سال فعاليت
شبانهروزي داشته و استادان مركز تحقيقات
فضايي ب��ه همراهي حدود  60دانش��جوي
كارشناسيارشد و دكتري ،توانستند اين پروژه
عظيم را انجام دهند.
دكت��ر جبلعاملي همچنين با اش��اره به
موفقيته��اي دانش��گاه در ح��وزه فناوري
عصبي ،دستاوردهاي مركز فناوري عصبي
دانش��گاه را در رقابت با دو كشور پيشتاز در
اين زمين��ه توصيف كرد و افزود :دانش��گاه
علم و صنعت اي��ران در حوزه فناوري نانو و
كامپوزيت فعاليتهاي چشمگيري دارد و در
حوزه مخابرات و الكترونيك ،همگام با ديگر
دانشگاهها ،در پيشرفت صنايع دفاعي نقش
داشته و دارد.
پس از آن دكتر طائب (مشاور وزير علوم،
تحقيقات و فناوري) با تبريك هفته وحدت
و گراميداش��ت ياد و خاط��ره امام راحل (ره)
و ابالغ تبريك وزير علوم به مناسبت پرتاب
موفقيتآميز ماه��واره نويد علم وصنعت به
سه نكته اشاره كرد .وي در بحث رتبهبندي

دكترطائب:
اگر روزي  90درصد دانشجويان
تحصيالتتكميليماپروژه
كاربردي ارايه دهند ،به لحاظ
اقتصادي و فرهنگي ،وضعيت به
مراتببهتريخواهيمداشت
دكتر طائب (مشاور وزير علوم ،تحقيقات و فناوري)
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حجهاالسالموالمسلمين
ابوترابي:ظرفيتهايعلميو
تعهد به اسالم ،انقالب و ملت
ويژگيهايي است كه در اين
دانشگاه ،به عنوان نماد مطرح
است

كه در اين دانش��گاه ،به عن��وان نماد مطرح
است .وي افزود :پيوند علم وصنعت ،دغدغه
ما ،نياز كشور و كار دشواري است كه در نام
اين دانشگاه از آغاز گره خورده است.
ابوترابي تاكيد كرد :صنعت كشور بايد به
اين باور برس��د كه براي گش��ودن گرههاي
خ��ود و حضور در عرصهه��اي دانشمحور،
بايد ب��ه دانش��گاه رو آورد چنانكه اگر پيوند
علم و فناوري نبود قطع ًا در زمينه ماهواره و
نانو ،گامي برنداشته بوديم .وي افزود :امروز
جهتگيري توليد مقاالت به سمت مطالعاتي
اس��ت كه در اين كش��ور به فناوري موثر و
راهگشا تبديل ش��ود و اين دستاورد بزرگي
اس��ت كه دانش��گاه علم وصنعت ايران بايد
در آن پيش��رو باشد همچنان كه نامش اين
ماموريت را تعريف ميكند.
در پاي��ان اي��ن مراس��م ،مهمان��ان و
ش��ركتكنندگان ،از قس��متهاي مختلف
ساختمان جديد دانشكده مهندسي كامپيوتر و
مركز فناوري اطالعات و همچنين پروژه در
حال ساخت كتابخانه مركزي و مركز اسناد
امام رضا(ع) بازديد كردند.
الزم به ذكر است پروژه دانشكده مهندسي
كامپيوت��ر ،با زيربن��اي  6450مت��ر مربع و
آزمايشگاههاي تحقيقاتي فناوري اطالعات
شامل  1450متر مربع ميباشد كه از بهمن
م��اه  1388آغ��از و در آذرماه  1390تحويل
موقت ش��د .اين پروژه مجموعا پن ج طبقه،
ده كالس آموزش��ي با ظرفيت  422نفر24 ،
آزمايشگاه تحقيقاتي 7 ،آزمايشگاه آموزشي و
 20اتاق اس��اتيد به همراه سايت كامپيوتر و
كتابخانه را شامل ميشود.
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دانش��گاهها تاكيد كرد :ما كش��ور خاص با
اهداف و ارزشهاي خاص هستيم و بنابراين
بايد رتبهبندي خاص خود با ش��اخصهاي
خود را داشته باشيم كه آييننام ه آن تدوين
شده و به زودي ابالغ ميشود .وي گفت :ما
در اين رتبهبندي در بخش مقاالت ،به سرانه
مقاالت امتياز ميدهي��م و نه تعداد آن و در
دانش��گاههاي بزرگ دنيا هم شاخص اصلي
اين است كه در ازاي هر عضو هيات علمي
چه قدر توانسته است ارزش افزوده ايجاد كند.
اين همان توليد ثروت از علم است و چيزي
كه رهبر فرزانه ما بارها فرمودهاند و ما هنوز
در حدي كه بايد ،انجام وظيفه نكردهايم.
مش��اور وزير علوم ،در مبح��ث دوم خود
ب��ه كاربردي بودن پروژهه��اي تحقيقاتي و
مقاالت اشاره داشت و با تذكر اين نكته كه
پيش از انقالب ،دانشگاه علم وصنعت ايران
موفقترين دانشگاه درحوزه كاربرد بود ،گفت:
دانش��گاه علم وصنعت ايران يك دانش��گاه
واليتمدار بوده و هس��ت و انشاءا ...خواهد
بود .رهبر ما فرمودن��د  90درصد پروژههاي
تحقيقاتي و مقاالت دانش��گاه بايد در حوزه
كاربرد باشد و در شاخصهاي وزارت علوم،
اين يك ركن اساسي است كه اميدواريم در
دانش��گاه علم وصنعت ايران ،زودتر از همه
دانش��گاهها 90 ،درصد پروژهه��ا كاربردي
شوند.
دكتر طائب در بخش سوم سخنان خود ،به
توان بالقوه افزايش جذب دانشجويان دكتري
پرداخت و گفت :مطابق بررس��يهاي انجام
شده ،با فرض آنكه تنها 25درصد استادياران
ما در دانشگاههاي كشور دانشجوي دكتري و

حداكثر همزمان سه دانشجو داشته باشند ،از
توان بالقوه جذب  16هزار دانشجوي دكتري
در سال برخورداريم .وي در توضيح اين مطلب
افزود :براس��اس پروژهاي كه با حوزه كاربرد،
توافق ش��ده و كل هزينه را آنها ميپردازند
ميتوانيم پنج هزار دانش��جوي پژوهش��ي
درمقط��ع دكتري جذب كني��م .ميماند 11
هزار دانش��جوي آموزشي و پژوهشي كه به
دليل كمبود اعتبارات به بودجه دانش��گاهها
تحميل ميشود .يعني با كمال تاسف نقيصه
ك��م ارزش ،يعني اعتب��ارات ،محور و عامل
تصميمگيري ما ش��ده است که خوشبختانه
اقای رییس جمهور قول تامین اعتبارات آن
را داده اند.
وي تصريح كرد :دانشگاهها نبايد به خاطر
پول و اعتب��ار ،پذيرش تحصيالت تكميلي
را كاه��ش دهن��د و اگ��ر روزي  90درصد
دانش��جويان تحصيالت تكميل��ي ما پروژه
كارب��ردي ارايه دهند ،ب��ه لحاظ اقتصادي و
فرهنگي ،وضعيت به مراتب بهتري خواهيم
داشت.
سومين سخنران مراسم ،حجهاالسالم و
المس��لمين ابوترابي (نماينده مردم تهران و
معاون قوانين مجلس شوراي اسالمي) بود.
وي دانشگاه علم وصنعت ايران را برخوردار
از ظرفيتهاي ارزشمند تحقيقات و اعضاي
هي��ات علمي فرهيخته و آراس��ته به علم و
اخالق توصيف كرد و گفت :ما ش��اهد رشد
علمي،تولي��د مقاالت ،تبدي��ل مقاالت به
فناوري و يك تحول تحسين برانگيز در اين
مجموعه هستيم و ظرفيتهاي علمي و تعهد
به اسالم ،انقالب و ملت ويژگيهايي است

حجهاالسالم و المسلمين ابوترابي (نماينده مردم
تهران و معاون قوانين مجلس شوراي اسالمي)

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

10
شماره  - 77زمستان 90

پژوهشكده
الكترونيكدانشگاه:
بازنگري در
ساختار و اهداف

مقدمه
پژوهشكده الكترونيك یکی از موسسات پژوهشی مهم
دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد .این پژوهشكده
در طول مدت فعالي�ت خود افت و خيزهايي را تجربه
كرده و اينك در مرحله بازبيني اهداف و تجديد ساختار
اس�ت .براي آشنايي با اين مركز پژوهشي و اطالع از
تغييرات آن ،با دكتر ياوند حسني (رييس پژوهشكده
الكترونيك) مصاحبهاي انجام داديم كه ضمن سپاس
از ايشان ،از نظرتان ميگذرد.
آقاي دكتر ابتدا درخصوص آغاز و سابقه فعاليت پژوهشكده
الكترونيكتوضيحبفرماييد.
پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم وصنعت ايران درسال  1375با
همت جمعی از اس��اتید دانشکده برق در س��اختماني با زيربناي حدود
 1700متر مربع با عنوان «مركز تحقيقات الكترونيك» تاس��يس ش��د
و در س��ال  1376شكل و ساختار رسمي پیدا کرد .سپس در چارچوب

آييننامه ش��وراي انقالب فرهنگي مصوب فروردين  1369و دستورالعمل
اجرايي مربوطه ،برنامهريزي براي تبديل این مركز تحقيقات به پژوهشكده
آغاز ش��د .س��رانجام در مردادماه  ،1377موافقت اصولي و در تيرماه 1380
موافقت قطعي تاسیس پژوهش��كده الكترونيك از وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري اخذ ش��د .این پژوهشكده در س��الهاي آغازين تاسيس ،داراي
س��ه گروه پژوهش��ي «ابزار دقيق و اتوماسيون صنعتي»« ،نيمه هادي» و
«مدارهاي الكترونيكي» بوده و در آن چهار آزمايشگاه فعال ،مستقر بودند
كه شامل آزمایش��گاه نيمههادي ،آزمایش��گاه اپتوالكترونيك ،آزمایشگاه
اتوماسيون صنعتي و كنترل و آزمايشگاه ابزار دقيق و طراحي مدار بوده است
كه اين آزمايش��گاهها و گروهها بعداً تغييراتی داشته و چند گروه پژوهشي
جدید مطرح شده است.
در ح�ال حاضر چ�ه امكانات و ظرفيتهايي در پژوهش�كده
الكترونيكدانشگاهموجوداست؟
در خص��وص پتانس��يلهاي پژوهش��كده الكترونيك ،باي��د بگويم كه
آزمايش��گاه نيمه هادي اين پژوهش��كده با در اختیار داش��تن دستگاهها و
تجهيزات منحصر به فرد در زمينهه��اي ميكروالكترونيك و فناوری نانو،
از ظرفیت و توانمندی بس��یار باالیی برخوردار است .نمونه بارز و شاخص
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این تجهیزات دس��تگاه الیهنش��انی هم بافتی از نوع  MBEميباشد كه نیز گرفتار افت و ایستایی بوده است .بنده دو عامل را در اين افت و خيزها
تنها نمونه موجود در ايران اس��ت .با اس��تفاده از این دستگاه ،امکان رشد دخيل ميدانم .اول داليل و عوامل عمومي که در سطح کشور در عرصه
اليههاي تك كريس��تالي نيمه هادي نامتجانس با دقت در حد چند الیه پژوهش اثرگذار اس��ت و دوم ،عواملی كه پژوهشكده الکترونیک دانشگاه
اتمی امکانپذیر است .بايد اضافه كنم رشد کریستال به صورت الیه نشانی عل��م و صنع��ت را به طور خاص ،تحت تاثیر قرار داده اس��ت .صحبت در
با روشهای ديگري نيز امکانپذیر است ،لیکن دقت و كيفيت محصول و خصوص عوامل عمومی در سطح کشور از حوصله بحث ما خارج است اما
قابلیتهای اين دستگاه با هيچ سيستم ديگري قابل مقایسه نیست .عالوه در خصوص عواملی که به طور خاص ،پژوهشکده الکترونیک را تحت تاثیر
بر اين دستگاه ،در مجموعه اتاق تميز پژوهشكده ،دستگاههاي اندازهگيري قرار داده ،ذکر نکاتی الزم به نظر میرسد.
ب��ه نظر حقیر ،عواملی که باعث رکود و افت فعالیتهای پژوهش��کده
مختلفي از جمله دس��تگاه پروفايلر ECVوجود دارد كه با اس��تفاده از آن
ميت��وان چگونگی توزیع ناخالصیها دراليههاي نيمه ه��ادي را ارزيابي شدهاند ،اساسی و ریشهدار هستند .شايد دوران اوج فعاليتهاي پژوهشكده
كرد .با اس��تفاده از اين دستگاه ،عالوه بر ارزيابي خروجي دستگاه  ،MBEرا بتوان سال  1386دانست كه بر اساس ارزيابي وزارت علوم ،تحقيقات و
ارايه خدمات به دانشگاههاي ديگر نیز انجام می گیرد .در حال حاضر این فناوري ،پژوهشكده الكترونيك دانشگاه به عنوان رتبه اول پژوهشكدههاي
آزمایشگاه ،بستر مناسبی را برای توسعه بیشتر صنعت میکروالکترونیک و كشور انتخاب و معرفي شد .طبیعتا پژوهشکده بر اساس معیارهای مطرح
فناوری نانو در کشور به وجود آورده است و در صورت حمایت مبادی ذیربط ،گزینش مورد اشاره ،باالترین امتیاز را به دست آورده است لیکن این بدان
در مدت کوتاهی می توان مجموعه آزمایشگاهی و تحقیقاتی بسیار فعال معنی نیس��ت که ریش��ه مش��کالت را منحصرا در دوره پس از آن زمان
و موفقی را در عرصه میکرو الکترونیک و فناوری نانو به وجود آورد .عالوه جستجو کنیم .ریشه مشکالتی که در حال حاضر گریبانگیر پژوهشکده
الکترونی��ک اس��ت ،از س��نخ برنامهریزی
بر حوزه نانو و میکروالکترونیک ،پژوهشکده
عملیات��ی و اجرایی نیس��ت ،بلک��ه از نوع
در عرصههای متنوع دیگری هم ظرفیتها
س��اختاری و برنامهریزی راهبردی اس��ت.
و پتانسیلهای بینظیری دارد .از جمله در
این مش��کالت در دوران اوج فعالیتهای
عرصهه��ای هوا فضا ،فن��اوری اطالعات،
پژوهش��کده نیز وجود داش��ته اس��ت اما
طراحی مدارات و سیستمهای الکترونیکی
فرصتهای مقطعی در اختیار پژوهشکده،
مختلف هم تقاض��ا از طرف صنعت و هم
منجر به پوش��یده ماندن مش��کالت شده
توانمندی و طرحهایی در پژوهشکده وجود
است .به طوری که با از دست رفتن طبیعی
دارد و ان ش��اء ا  ...ب��رای عملیاتی نمودن
فرصتها ،پژوهشکده نتوانسته فرصتهای
این طرحها و به فعل رساندن توانمندیها
جدیدی را به دس��ت آورد یا فرصتسازی
برنامهریزی خواهد شد.
نماید .در واقع ،پژوهشکده فاقد سازمان و
از نظ�ر ش�ما ويژگ�ي خ�اص
برنامهریزی درازمدتی بوده که در سایه آن
پژوهش�كده الكتروني�ك دانش�گاه
بتواند در دوران اوج خود زیر ساخت فناورانه،
چيست؟
دانشی و سازمانی قدرتمندی به وجود آورد
جواب شما را با اين توضيح آغاز ميكنم در سال  1386بر اساس ارزيابي
و در نتیجه گرفتار افت و رکود س��ریع شده
كه به طور كلي ،پژوهشكدههاي موجود در
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،است.
كشور را ميتوان در سه گروه تقسيمبندي
براي خروج پژوهشكده از اين ركود
ك��رد .ي��ك دس��ته پژوهش��كدههاي پژوهشكده الكترونيك دانشگاه به
نسبيچهتدابيريانديشيدهايد؟
سازمانهاي صنعتي هستند .گروهي ديگر
هاي
ه
پژوهشكد
اول
رتبه
عنوان
با توجه به ریش��هیابی مشکالت خاص
پژوهشكدههاي غير دانشگاهياند و دسته
پژوهش��کده که ع��رض ک��ردم ،بنده در
س��وم كه پژوهش��كده ما هم از آن جمله
كشور انتخاب و معرفي شد
مدت چند ماهي كه مسئوليت پژوهشكده
است ،پژوهشكدههاي دانشگاهي هستند.
ويژگي خاص پژوهشكدههاي دانشگاهي ،برخورداري آنها از اساتيد مجرب را عهدهدار هس��تم ،تالش خود حول سه محور اصلی متمرکز نمودهام كه
در حوزههاي علمي و صنعتي مختلف است و از اين منظر ،پژوهشكدههاي عبارتند از بازنگري و حتی طراحی مجدد اهداف ،بازنگري ساختار و سازمان
ي ممتازي دارند ،زیرا به علت متمركز بودن پژوهش��کده و برنامهريزي براي دستيابي به اهداف جديد .در مورد محور
دانشگاه علم وصنعت ايران ،ويژگ 
دانشگاه ،پژوهشكدههاي آن از اين فرصت و قابليت بزرگ برخوردارند كه اول ك��ه بازنگري اهداف اس��ت ،اين اقدام ض��روري به نظر ميآمد چون
بتوانند از همه ظرفيتهاي دانشگاه و توانمنديهاي استادان همه رشتهها هدفگذارياي كه در س��ال  1376براي پژوهش��كده انجام شده بود ديگر
پاسخگوي ش��رايط فعلي نيست .مس��لم ًا دانش و فناوري در كشور ما از
بهرهمند شوند.
نکته دیگر آنکه دانش��گاه علم و صنعت در عرصه ارتباط با صنعت در س��ال  76تاكنون رشد سريعي داش��ته و فضاي حاكم و اقتضائات امروز،
ابعاد مختلف س��ابقه درخشانی دارد و پژوهش��کده این آمادگی را دارد که كام ً
ال متفاوت با آن چيزي اس��ت كه در دو دهه قبل با آن مواجه بوديم.
توانمندیهای موجود در دانشگاه را همسو نموده و در راستاهای طرحهای امروز حركت كشور به سمت دانشهاي بنيادي و علوم بين رشتهاي است
پژوهش��ی بزرگ که معموال توسط اعضاي هیات علمی به صورت منفرد و عالوه بر آن در هدفگذاريهاي كالن كش��ور در ساليان اخير ،اهداف و
موضوعاتي مورد توجه قرار گرفته كه قطع ًا در هدفگذاري پژوهشكده بايد
قابل انجام نیستند ،برنامهریزی نماید.
اشاره كرديد كه پژوهشكده الكترونيك ،افت و خيزهايي در مورد توجه جدي واقع ش��وند .از جمله اين مباحث ميتوان توليد دانش و
فعالي 
ت خود داش�ته است .اوالً دوران اوج فعاليت آن چه زماني فناوري ،توليد ثروت ناشي از فناوري و تجاريسازي فناوريهاي نوظهور
بوده و اكنون در چه موقعيتي به سر ميبرد؟
را مطرح كرد.
در خصوص محور دوم يعني بازنگري ساختار ،اين امر از دو منظر ضرورت
پژوهشكده الكترونيك در دورههايي فعالیت خوبی داشته و در دورههایی
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داش��ت .اول در سطح فرا دانش��گاهي كه به دستورالعمل اجرايي آييننامه گستردهاي گشوده ش��ود .در حوزه هوا -فضا تاكنون پروژههاي خوبي در
شوراي انقالب فرهنگي باز ميگردد و به نظر ميرسد ميتوان اصالحاتي س��طح پژوهشكده و دانشگاه انجام ش��ده و پژوهشكده االن محل خوبي
در آن ايجاد كرد كه پژوهش��كدههاي كشور بتوانند پيشرفت بهتري داشته براي متمركز كردن اين توانمنديهاس��ت و ظرفيت خوبي براي همكاري
باش��ند .به عنوان مثال ،پيش��نهاد بنده در اين خصوص ،تمايز قايل شدن با س��ازمانها و مراكز تحقيقاتي مرتبط ،وج��ود دارد .همينطور در حوزه
بين پژوهشكدههاي دانشگاهي با ساير پژوهشكدهها از حيث اعضاي هيات اوينيك و صنايع هواپيمايي ،پتانسيلهاي خوبي در پژوهشكده الكترونيك
علمي اس��ت چرا كه براساس دستورالعمل اجرايي ،هر گروه پژوهشي بايد هست .در ديگر عرصههاي صنعتي نظير اتوماسيون صنعتي هم فعاليتها
حداق��ل داراي  5عضو هي��ات علمي و از اين تعداد باي��د حداقل  3نفر به و پروژههايي در گذشته انجام شده و آمادگي براي توسعه اين توانمنديها
صورت تمام وقت باشند كه اين موضوع براي دانشگاه به لحاظ تمام وقت وجود دارد.
در مورد پروژههاي دس��ت انجام بايد بگويم پژوهشي را از سال 1386
بودن اعضاي هيات علمي مشكالتي دارد اما براي ديگر پژوهشكدهها بسيار
مناسب است .در واقع مفهوم اين نسبت  3به  2اين است كه پژوهشكده را با صاايران آغاز كردهايم كه پروژه بزرگي اس��ت و با اس��تفاده از دس��تگاه
 60تا  70درصد از دانشگاه جدا ميكند و اين يعني كاهش تمايل اعضاي  MBEانجام ميش��ود .اين پروژه به داليل مختلفي متوقف بود و اكنون
هيات علمي براي همكاري با پژوهشكده و هم آنكه پژوهشكده را از فضاي بررسيهايي براي ادامه آن مذاكره انجام داديم كه دوباره پروژه به جريان
علمي كل دانشگاه ،جدا ميكند .ساختار فعلي پژوهشكده با آنچه از سوي بيفتد .عالوه بر آن در حوزه  ITنيز پژوهشكده الكترونيك فعال است و چند
وزارت علوم پيشبني ش��ده ،فاصله گرفته و همين باعث شده توانمندي و پروژه بزرگ و كوچك در دست انجام دارد.
يك�ي از مباحثي ك�ه در پژوهش امروزه مورد تاكيد اس�ت و
ظرفيت پژوهشكده به صورت بالقوه باقي بماند.ما براي بازنگري در اهداف
تعقيبميشود،تجاريسازيفناوري
و ساختار پژوهشكده ،برنامههاي منسجمي
و توليد ثروت از راه توليد علم است.
طراحي كردهايم كه به اهداف خود دس��ت
به نظر شما اين امر چگونه در كشور
يابيم و اين نيازمند حمايت و كمك رياست
محققميشود؟
دانش��گاه ،هيات رييس��ه و هي��ات امناي
عالوه بر برنامهريزيهايي كه الزم است
دانش��گاه اس��ت تا برنامههاي مختلف در
در هر پژوهشكده و مركز تحقيقاتي انجام
حوزههاي مالي و اجرايي بتواند دنبال شود.
شود ،به نظر من نكتهاي را بايد مورد توجه
ان شاءاهلل این سه اين محور را با اين ديدگاه
قرار داد و آن اينكه بايد همه دستاندركاران
كه بتواني��م پژوهش��كده الکترونیک را به
عرصه پژوهش ،اهداف و منافع بلند مدت
جایگاه واقعی و شایسته خودش ارتقا دهیم،
براي خود ترسيم كنند و منافع كوتاه مدت
پیگیری خواهیم نمود .طبیعی است که این
را در اولويته��اي بعدي قرار دهند و البته
حرکت نیاز به کمک و همراهی مس��والن
الزمه اين كار اين است كه استادان بتوانند
محترم دانشگاه از یک سو و اعضای محترم
همگ��را ش��وند و تجمي��ع توانمنديهاي
هیات علمی و بدنه پژوهش��ی دانش��گاه از
دانش��گاهي را ب��ه وج��ود آوری��م كه اين
سوی دیگر دارد .بنده این فرصت را مغتنم
پژوهشكدهالكترونيكدانشگاهعلم
ميتواند فرهنگ پژوهش��ي جديدي ايجاد
میش��مارم و از همه عزی��ران ،بخصوص
و صنعت ایران از سرمایه سازمانی،
اعض��اي هی��ات علم��ی دانش��گاه ،تقاضا
كند و البته كاملترين شكل اين فرهنگ،
آزمایشگاهیونیروهایمتخصصی
میکنم ما را در این مسیر همراهی و یاری
وقتي به دست ميآيد كه همه عواملي كه
برخوردار است که نظیر آن در کشور،
فرمایند .دیدگاه بنده در مورد گستره دانشی
در اين حوزه فعال هستند با تكيه بر روحيه
است
شمار
انگشت
پژوهشکده یک دیگاه فرا دانشکدهای و بین
جهادي و انگيزههاي معنوي ،حركت اصيلي
رشتهای است .خوشبختانه در سالیان اخیر،
را پيري��زي كنند و اي��ن همان حركت در
کش��ور ما ضرورت تجمیع و همسوس��ازی
راستاي فرمايش مقام معظم رهبري است
رشتههای مختلف دانشگاهی را براي رسیدن به فناوریهای نوین دریافته ك��ه فرمودند باي��د يك جهاد اقتصادي را آغاز ك��رد و حركتي جهادي در
است .به نظر بنده ،پژوهشکدهها مناسبترین و بهترین جایگاه را برای همسو عرصه اقتصاد انجام داد.
و مجتمع نمودن توانمندی علمی دانش��کدههای مختلف دارند و میتواند
و سخن آخر...
مهمترین نقش را در جهت اکتساب و توسعه فناوریهای نوین ایفا نماید.
پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ایران از سرمایه سازمانی،
انشاءا ...به زودی برنامههای منسجمی را برای استفاده از تجربه و توانمندی آزمایشگاهی و نیروهای متخصصی برخوردار است که نظیر آن در کشور
اعضاي محترم هیات علمی دانشگاه ،بخصوص دانشکده برق در خصوص انگشت شمار است .در سطح کشور نیز صنعت و پژوهش صنعتی بهحمد
سه محور یاد شده انجام خواهیم داد.
الهي توسعه خوبی پیدا کرده و تقاضا و کشش برای فعالیتهای پژوهشی
پژوهش�كده الكتروني�ك در حال حاضر تواناي�ي انجام چه صنعتی ،بسیار زیاد است .همان طور که مطرح شد ،پژوهشکده باید باید به
پروژههايي دارد و چه طرحهاي پژوهشي اينك در پژوهشكده سمت و سوی اکتساب و توسعه دانش و فناوریهای جدید حرکت کند و
در دست انجام است؟
الزمه این امر ،تلفیق دانشها و رشتههای مختلف در یک چارچوب نظاممند
در اين پژوهشكده ،پروژههاي متعددي در حوزههاي ميكروالكترونيك اس��ت .در دانشگاه ،فضای بسیار مناسب و بینظیری برای رسیدن به این
انجام شده و با تجربههاي بسيار ارزشمند و همينطور تجهيزات منحصر مقصود وجود دارد و پژوهش��كده الكترونيك نیز قطعا در برنامهریزیهاي
به فردي كه داريم اين آمادگي در س��طح وس��يعي وجود دارد كه بتوانيم خود به این موضوع توجه جدی خواهد داشت .ان شاءا ...برنامهريزيهاي
همكاري وسيعي را با سازمانهاي صنعتي و مراكز پژوهشي كشور داشته پژوهش��کده الکترونیک را در تعامل با تمام اعضا و ارکان دانش��گاه و در
باش��يم.در عرصه فناوري نانو هم اين آمادگ��ي را داريم كه باب همكاري راستای بهرهگیری از همه توانمندیهای دانشگاه ،تنظيم خواهیم نمود.
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نوزده��م بهم��ن م��اه  1390همايش
دانشآموختگان دانشگاه ،ويژه دانشجويان
مقاط��ع كارشناس��ي ،كارشناسيارش��د و
دكتري ،با معرفي و تقدير از دانشآموختگان
ممتاز برگزار شد.
اين همايش كه با حضور هيات رييسه
دانشگاه و مدير دفتر نهاد نمايندگي مقام
معظم رهبري در دانش��گاه برگزار ش��د،
وي��ژه دانشآموخت��گان ورودي 1386
كارشناس��ي و دكت��ري و وروديه��اي
 1387و  1388مقط��ع كارشناسيارش��د
تمامي رش��تههاي دانش��گاه ب��ود كه در
آن دانشآموختگان ممتاز (از هر رش��ته
دو نف��ر) مورد تقدير قرار گرفتند .انتخاب
ممتازان ،بر اساس كسب باالترين معدل
كل فارغالتحصيلي به شرط حداقل دوره
تحصيل (براي دانشجويان كارشناسي و
دكتري  4سال و كارشناسيارشد  2سال)
ص��ورت گرفت ك��ه بر اين اس��اس44 ،

دانشجوي كارشناس��ي 128 ،دانشجوي
كارشناسيارش��د و  6دانشجوي دكتري
ب��ه عن��وان دانشآموخته ممت��از ،لوح و
جوايز خود را از رياس��ت دانشگاه دريافت
كردند.
در همايش دانشآموختگان دانش��گاه،
حجهاالسالم و المس��لمين ابراهيمينژاد
(مدي��ر دفتر نهاد نمايندگ��ي مقام معظم
رهب��ري در دانش��گاه) كس��ب موفقيت
دانشآموخت��گان در طي مدارج و مراتب
علم��ي را به آنان تبريك گفت و س��پس
در خصوص معناشناسي زندگي و ارتباط
آن با كسب رضايتمندي ،سخناني را بيان
نمود .وي تصريح كرد :اگر انسان معناي
زندگي را بداند در بدترين و حساسترين
شرايط و موقعيتها هم احساس ناراحتي
نميكن��د و اگر اين معنا را نداند ،در بطن
خوشيها و رفاه كامل نيز خرسند نيست.
لذا حضرت امي��ر عليهالس�لام فرمودند

خداوند رحم��ت كند كس��ي را كه بداند
از كج��ا آمده ،براي چه آم��ده و به كجا
ميخواهد برود.
حجهاالسالم و المسلمين ابراهيمينژاد
افزود :دوران جواني ،دوران كسب تجربه و
مقطعي بسيار حساس است كه ساختمان
فكري ،روحي ،معنوي و ارزشي انسان در
آنجا رقم ميخورد و ش��ما در اين مقطع،
مشغول كس��ب علم و دانش بوديد .وي
به دانشآموختگان متذكر شد :اكنون كه
يك مقطع تحصيلي را با موفقيت به پايان
بردهايد توجه كنيد به امانت و رسالتي كه
مل��ت و نظ��ام بر دوش ما گذاش��تهاند و
همانطور كه دوران تحصيل را به خوبي
مديري��ت كرديد ،براي اين رس��الت هم
برنامهريزي و مديريت داشته باشيد.
وي تصريح كرد :كس��ب علم و دانش،
به خ��ودي خود هدف و مقص��ود بالذات
نيس��ت بلكه پل و مسيري است كه بايد

شماره  - 77زمستان 90

برگزاري همايش دانشآموختگان
دانشگاه و تقدير از ممتازان

13

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

14
شماره  - 77زمستان 90

امروز دانشگاه علم
و صنعت ايران ،در
حوزه حركت در مرز فناوري
وتجاريسازيدستاوردهاي
علمي،جزوبرترين
دانشگاههايكشوراست

از آن عب��ور كرد ت��ا آمادگي الزم براي
انج��ام وظيفهاي كه در راس��تاي عزت
و عظمت بخش��يدن و رس��اندن كشور
و ملت به جايگاه شايس��ته آن بر دوش
شماست را كسب كنيد.
دكت��ر جبلعاملي (رييس دانش��گاه)
نيز با تبريك دانشآموختگي مهندسان
جوان و تقدير از برگزاركنندگان همايش
دانشآموخت��گان ،ب��ه بي��ان دو نكت��ه
اساسي بسنده كرد :تكيه بر سرمايههاي
ارزشمند دانشگاه و دوم مطالبه جامعه از
دانشآموختگان.
رييس دانش��گاه ،دانشجويان مستعد،
فعال و پر نش��اط و اس��اتيد طراز اول را
سرمايههاي ارزش��مند دانشگاه توصيف
ك��رد و افزود :دوران دانش��جويي ش��ما
مص��ادف ش��د با س��اخت و س��ازهاي
دانشگاه و آمادهس��ازي فضاي فيزيكي
آن كه در بخش مساعدس��ازي نس��بي،
موفقيتهاي زيادي نصيب دانشگاه شد
و در بخشهايي نيز هنوز نتوانس��تهايم
آنچه در شأن دانشجويان و استادان اين
دانشگاه است را مهيا كنيم.
رييس دانش��گاه افزود :در سالهاي
گذش��ته ،به دليل بسياري كم لطفيها
و عليرغم تالش مديران قبلي دانشگاه
و زحم��ات روس��اي س��ابق آن ،رتب��ه
علمي دانش��گاه در ش��أن و منزلت اين
دانش��گاه نبود ولي به فضل پروردگار و
با همت و تالش علمي دانشجويان اين
دانش��گاه كه موتور مح��رك تحقيقات
و فعاليته��اي علمي دانش��گاه بوده و
هس��تند و با مديريت خوب اس��اتيد ،ما
امروز به نقطهاي رس��يدهايم كه در كل
كش��ور رتبه دوم فني – مهندسي را به
لحاظ تولي��د علم ،به خ��ود اختصاص
دادهاي��م و اي��ن ب��ر اس��اس ارزياب��ي
موسس��ات معتبر علم��ي و بينالمللي
است كه بر روي همه دانشگاههاي دنيا
انجام گرفته و ام��روز رفتارها و نگاهها
و عكسالعملهايي كه از جامعه علمي
كش��ور ميبينيم مويد همي��ن ارتقاي
جايگاه است.
دكتر جبلعاملي گفت :امروز دانشگاه
علم و صنعت ايران ،در حوزه حركت در
مرز فناوري و تجاريسازي دستاوردهاي
علمي ،جزو برترين دانشگاههاي كشور
است كه يكي از مهمترين دستاوردهاي

آن ،ماه��واره نويد عل��م وصنعت ايران
بود.
رييس دانشگاه تصريح كرد :ماهواره
نويد علم و صنعت ،دستاورد كمي نيست
و اينكه پروژهاي در چنين سطح در مرز
تكنولوژي روز دني��ا ،از صفر تا صد به
دس��ت متخصصان جوان دانش��گاهي
انجام شود ،بسيار حايز اهميت است.
دكتر جبلعاملي تاكيد كرد :ما هيچگاه
در دانش��گاه علم و صنعت ايران ،مدعي
پذي��رش نخبگان به مفهوم��ي كه امروز
در جامع ه ش��ناخته ميش��ود نبودهايم و
ج��ذب  500ت��ا  1000نف��ر اول كنكور،
جزو اولويتهاي دانشگاه نبوده كه در آن
س��رمايهگذاري كند اما درصد قبوليهاي
دانشآموختگان كارشناس��ي ما در مقطع
كارشناسـيارش��ـد و دانــشآموختگان
كارشناسيارشد در دوره دكتري ،به نسبت
ديگر دانشگاهها ،بسيار بيشتر است و اين
نشان ميدهد كه هم تالش دانشجويان
و اس��تادان و ه��م فرآيندهاي آموزش��ي
دانش��گاه بسيار خوب بوده است .از سوي
ديگر هرگاه سخن از پروژه صنعتي بزرگي
بوده كه به دانشگاه واگذار شده ،اساتيد و
دانشجويان و دانشآموختگان ما به خوبي
از عهده آن برآمدهاند.
رييس دانشگاه در بخش دوم سخنانش
خطاب ب��ه دانشآموخت��گان حاضر در
جلسه گفت :در دوران دانشجويي شما،
تمام مطالبات ،يكسويه و از سمت شما
به دانشگاه ،جامعه و خانوادههايتان بوده
اس��ت و همه مالحظه شما را ميكردند
كه بس��تر مناسب براي رشد شما فراهم
شود .اما اكنون جهت مطالبات ،معكوس
ش��ده اس��ت .االن ش��ما خانم و آقاي
مهندس ش��دهايد و جامعه از شما توقع
و مطالبه دارد.
وي تصريح كرد :به عنوان خدمتگزاران
و معلمان ش��ما ،انتظار ثمردهي بيش��تر
به كش��ور عزيزم��ان را داري��م اگر چه
در مقابل ش��خصيت ،متانت ،قابليتها
و توانمنديه��اي ش��ما آنچ��ه در طول
تحصيل ارزانيتان ش��د قطع ًا در ش��أن
ش��ما نبوده ولي بدانيد چه در دانش��گاه،
چه در خانواده و چ��ه در جامعه برايتان
زحمات زيادي كش��يده شده و چه بسيار
اميدهاس��ت براي آنكه براي ايران عزيز
موثر باشيد.

آشنايي با يك استاد؛

دكتر اصغر
محمد مرادي
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دکت��ر اصغر محمدمرادی متولد س��ال  ،1333دورۀ دبیرس��تان را در
رش��تۀ ریاضی در دبیرس��تان دهقان تبریز به سال 1350هـ.ش به پایان
رساند .سپس برای ادامۀ تحصیل ،عازم کشور ایتالیا شد .وي دورۀ دکتری
معماری را به صورت پیوسته در دانشگاه ُرم با درجۀ ممتاز به پایان رساند.
سپس به دلیل گرایش در رشتۀ تخصصی مرمت و احراز این توانمندی،
موفـق شد از کشور ایتالیا براي ادامۀ تحصیل در رشته مطالعه ،شناخت
و مرمت بناها و بافتهای تاریخی ،بورس تحصيلي دريافت كند .وي در
س��ال  1361این دوره را با موفقیت و کس��ب تجارب ارزنده به پایان برد
و تا س��ال  1363در دفاتر معماری ش��هر رم تجربه اندوخت .او در سال
 1364به ایران بازگشت و به عنوان عضو هيات علمي دانشكده معماري
و شهرسازي دانش��گاه علم و صنعت ایران ،فعاليت آموزشي و پژوهشي
خود را آغاز كرد.
دكتر محمدمرادي از همان ابتدا ،مباحث مربوط به معماری و شهرسازی
اصیل ایرانی باالخص دوران اسالمی را مد نظر داشت و میراث معماری و
شهرسازی کشور به خصوص بخشهای زنده و فعال آنها را در دستور کار
آموزشی ،پژوهشی و اجرایی خود قرار داد زیرا بر این باور بود که از طریق
تجارب اجرایی و پژوهش��ي ،خالء عمدهای که مربوط به مبانی نظری در
آموزش معماری و شهرسازی ایرانی است ،قابل جبران خواهد بود.
او در دورۀ كارشناسيارش��ـد پیوسته معماری ،به تدریس دروسی مانند
مرمت و احیای ابنیه و بافتهای تاریخی ،مبانی نظری مرمت ،ش��ناخت
بناه��ای تاریخی ،نقد و تحلیل فضای معماری با تأکید بر معماری اصیل

ایران دوران اسالمی پرداخت و پایاننامههای كارشناسيارشد زیادی را در
زمینۀ طراحی در کنار بناها و بافتهای با ارزش ،هدایت و راهنمايي نمود.
وي بیش از بیست مورد پروژه کارشناسیارشد مرمت را در زمينه تخصصی
فوق ،راهنمایی نموده و افراد زبدۀ دوره را به مسئوالن اجرایی در نهادهای
مربوط معرفی نموده است .این افراد اکنون چه در بخش خصوصی و چه
در نهادهای اجرايی ،مشغول خدمتگزاری هستند.
دكتر محمدمرادي تاكنون هدایت هش��ت پاياننام�� ه دوره دکتري را
عهدهدار بوده اس��ت .وي در س��ال  1384دورۀ کارشناسیارشد ،مرمت و
احی��ای ابنیه و بافتهای تاریخی را در دانش��گاه علم و صنعت راهاندازی
كرد و از همان س��ال ،مجدداً مدیریت گروه مرمت را عهده دار بود و البته
هم��کاری خود در گروه معماری ،باالخص در دورۀ دکتري را ادامه داده
است.
فعالیتهای طراحی دكتر محمدمرادي ،در س��ال  1364از ارتباط
اهم ّ
با صنعت آغاز ش��د که در این مورد خاص ،همكاري او با سازمان میراث
فرهنگی و وزارت مسکن و شهرسازی (دفتر نوسازی و بهسازی شهری) و
شهرداریهای شهرهای تاریخی قابل ذكراست .وي طرحهای تحقیقاتی
و اجرايی را در ش��هرهايی از جمله زنجان (محدودۀ تاریخی  70هکتاری
بازار تاریخی) ،نايین (محدودۀ  60هکتاری محدودۀ بازار تاریخی) ،کرمان
(مح��دودۀ  120هکتاری محدودۀ بازار تاریخی) و قزوین (محدودۀ بازار و
محلۀ قدیمی متصل به آن) به انجام رس��اند .وي در سالهای1369-70
در همکاری با مؤسسهای ایتالیايی ،طراحی دو بیمارستان در منجیل و آب
برطارم را آغاز نمود و طرح واقعی یک بيمارستان با الگوی اصیل ایرانی را
به تصويب رساند .طرحهای فوق ،توسط جامعۀ مشترک اروپا پس از زلزلۀ
رودبار مورد سرمایهگذاری قرار گرفت .تعدادی از طرحهايی كه توسط دكتر
مرادي به اجرا در آمده ،توسط یک هیأت علمی منتخب مورد ارزیابی قرار
گرفته و جزو آثار ارزنده و بدیع هنری تشخیص داده شدند .طرحهای فوق،
همگی در جهت نیازهای واقعی کشور بوده و مورد توجه مراجع ذیصالح
اجرايی قرار گرفتند.
همچنين طرح تحقیقاتی بررسی تجارب احیا و معاصرسازی بافتهای
تاریخی در مرکز تحقیقاتی معماری و شهرسازی ایران توسط او به تصویب
رسیده است .از دكتر محمدمرادي 40 ،مقاله در مجالت علمی – پژوهشی
و در مجموعه مقاالت سمينارهاي داخلی و خارجی و همچنین مقالهای
مربوط به بازار تبریز از وی در دایرهالمعارف معماری جهان به چاپ رسیده
است .عالوه بر این تعدادی کتاب از وی به چاپ رسیده که از جملۀ آنها:
«دوازده درس مرمت» که چندین مرتبه تجدید چاپ و نایاب ش��ده و در
سال  1387مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفته است؛ «معرفی تعدادی از
ابنیۀ سنتی معماری ایران و تحلیلی بر ویژگیهای فضايي آنها» و مجموعه
مقاالت س��مینار «تداوم حیات در بافت قدیم ش��هرهای ایران» است كه
دكتر محمدمرادي ،دبیري سمينار آن را در سال  1368در دانشگاه علم و
صنعت ايران عهدهدار بوده است.
دكتر محمدمرادي ،چندین دوره در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی
کشور عضو بوده و همچنین عضو شورای راهبردی تعدادی از محوطههای
جهانی ،عضو کمیته تخصصی ثبت آثار تاریخی ،یکی از اعضای مؤسـس
ش��ورای بینالمللی ایکوموس ایران (شورای حفاظت از بناها و بافتهای
تاریخی)؛ عضو هیأت داوران چند مس��ابقۀ معماری؛ مشاور معین سازمان
میراث فرهنگی در سال 1373؛ عضو هیأت تحریریه تعدادی از مجالت
معتبر معماری؛ محقق نمونه دانشکده معماری در سالهای 1386، 1378
و 1387؛ عضو داوری چند دوره در جشنواره بینالمللی خوارزمی و همچنین
عضو هیأت ممیزه دانشگاه علم و صنعت در پنج دورۀ متوالی بوده است.
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تاليف :دكتر محمود
مهرداد شكريه(عضو هيات
و رييس
موسسه كامپوزيت ايران)
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از آنجا که در صنایع هوافضا و صنایع
نظامی مواد بر پایه پلیمرهای تقویتشده
با الی��اف ،از مزایای منحص��ر به فردی
برخوردارن��د ،ل��ذا از اواس��ط دهه 1950
می�لادی توجه محققان و مهندس��ان از
مواد یکپارچه س��نتی به سوی این مواد
معطوف گشت .نس��بت باالی استحکام
به وزن ،خواص ضد خوردگی و س��فتی
شکس��ت باال از مزای��ای مواد ب��ر پایه
پلیمرهای تقویتشده با الیاف میباشند.
م��واد کامپوزیت��ی مذکور ک��ه از الیاف
مقاوم��ی نظیر کربن ،شیش��ه یا آرامید و
از یک زمینه پلیمری با اس��تحکام پایین
تش��کیل ش��دهاند ،صنایع هوافضا ،تولید
وس��ایل تفریحی ،خودرو ،ساختوس��از
و تولید لوازم ورزش��ی را تحت س��یطره
خ��ود درآوردهاند .از آنج��ا که پلیمرهای

علمي
دانشكده مهندسي مكانيك

تقویتش��ده با الیاف ،سبک هستند برای
صنایع��ی که در آنها عامل زمان و هزینه
حملونقل از اهمیت خاصی برخوردارند،
مزایای زیادی ایجاد میکنند .به عبارت
دیگ��ر با اس��تفاده از پلیمره��ای مذکور،
مواد در حجم بیش��تری تولید میشوند و
چون این پلیمرها س��بک هستند ،هنگام
نقلوانتق��ال آنها مصرف س��وخت و به
تبع آن انتش��ار کربن ،کاه��ش مییابد.
متأسفانه بعضی از پلیمرهای تقویتشده
با الیاف ،تجدیدپذیر نیستند ،قابل بازیافت
نمیباشند ،زیستتجزیهپذیر نیستند (به
طور طبیعی توس��ط میکروارگانیس��مها
تجزیه نمیشوند) ،برای تولید آنها انرژی
زیادی مصرف میش��ود و استنشاق آنها
خطرناک است .به همین دلیل نمیتوان
در ارتقاي کیفی��ت برخی از محصوالت

داخل س��اختمان (نظیر مبلمان ،پارتیشن
و س��ازههای ثانویهای نظی��ر در ،پنجره،
س��ایهبان و غیره) از آنها بهره جست و از
این طریق به حفظ محیط زیست کمک
کرد.
مزای�ای اس�تفاده از پلیمرهای
تقویتشده با الیاف
اگرچه سالهاس��ت که ب��ه دلیل ارزان
ب��ودن کامپوزیته��ای تقویتش��ده با
الیاف شیشه و استحکام نسبی آنها برای
برط��رف کردن بس��یاری از مش��کالت
سازهها از این مواد استفاده میگردد ،اما
این کار به نوبه خود برای محیط زیست
مشکالتی ایجاد میکند که امروزه بیشتر
کش��ورهای غربی با آن مشکالت دست
به گریبان هستند .در حال حاضر آگاهی
مردم جهان در م��ورد حفاظت از محیط

خواص/الیاف

چگالی ( )g/m
3

استحکام کششی ()MPa
مدول کششی ()GPa

افزایش طول در نقطه شکست (درصد)

جذب رطوبت (درصد)

شیشه E
2/55

شاهدانه
1/48

جوت
1/46

رامی  نارگیل سیسال
1/5

1/25

1/33

6

38

2400

550-900

400-800

500

220

3

1/6

1/8

2

15-25

73

---

70
8

9770
12

44

41608

10

کتان
1/4

پنبه

1/51

600-700

800-1500

400

39142

1/2-1/6

39357

11

60-80
7

12

44408

جدول  :1خواص مکانیکی الیاف شیشه نوع  Eو چند نوع الیاف گیاهی
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زیس��ت افزای��ش یافته اس��ت به همین
دلیل تولید مواد کامپوزیتی قابل بازیافت
و مقاوم در برابر ش��رایط زیستمحیطی
در کانون توجه تولیدکنندگان کامپوزیت
ق��رار گرفت��ه اس��ت .در بس��یاری از
کش��ورها ،مقرراتی که ب��رای حفاظت از
محیطزیس��ت وضع شده است به همراه
تقاضاه��ای مش��تریان ،تولیدکنن��دگان
م��واد و محصوالت کامپوزیت��ی را وادار
کرده اس��ت ک��ه در چرخه ط��ول عمر
محصوالت خ��ود صدماتی ک��ه ممکن
اس��ت محصوالت آنها به محیط زیست
واردکنند را در نظر داش��ته باشند .چرخه
طول عمر محصوالت ،از مرحله بازیافت
محصول تا دور انداختن آن را نیز شامل
میش��ود .به همین ترتیب در آمریکا نیز
تولیدکنندگان تش��ویق ش��دند که طبق
راهبرد ( 4Rsکاهش آالیندهها ،استفاده
مجدد از دورریزها ،بازیافت و بازگش��ت
مج��دد م��واد ب��ه خ��ط تولید) ،م��واد و
محصوالتی عرضه کنن��د که اول مقدار
زباله و مقدار مواد س��می که توس��ط آن
به محیط زیست وارد میشود ،کم باشد.
دوم ،بت��وان از آن محصوالت و ظروف
بستهبندی آنها مجددا ً استفاده کرد .سوم،
در ص��ورت صدمه دیدن محصول بتوان

آن را تعمی��ر ک��رد .چهارم ،ت��ا آنجا که
میش��ود محصول را بازیافت کرد یعنی
محصول��ی ارايه کرد که تمام آن از مواد
بازیافتشده باشد .وقتی تمام این مراحل
اجرا ش��ود ،دیگر محصول قابل استفاده
نمیباشد و میتوان آن را دور انداخت.
ب��ر اس��اس نکات��ی ک��ه در همی��ن
قسمت به آن پرداخته ش��د ،برای تولید
محص��والت داخ��ل س��اختمان و برای
تولید زیس��تداروها ،الی��اف طبیعی (چه
آنهای��ی که منش��اء گیاه��ی دارند و چه
آنهایی که منشاء حیوانی دارند) به عنوان
تقویتکنندههای جدید انتخاب ش��دند.
جدول يك ،خ��واص مکانیکی چند نوع
الیاف طبیعی را نشان میدهد.
تحقیقات فراوان حاکی از آن است که
اگر الیاف ش��اهدانه ،سیس��ال (از گیاهی
مکزیکی ب��ه ن��ام آگاوی) ،جوت (کنف
هن��دی ک��ه ب��رای تولید گون��ی به کار
میرود) ،الیاف نارون و بامبو (نی) با ماده
گرمانرم زمینه آغش��ته ش��وند ،در تولید
کامپوزیتهای آلی (سبز) ،میتوان از آنها
به عنوان یک تقویتکننده عالی استفاده
کرد .از آنجا که الیاف مذکور تجدیدپذیر
هستند ،استفاده فراوان از آنها نه به محیط
زیست آسیب جدی وارد میکند و نه در

شرایط آبوهوایی ،تغییرات مهمی ایجاد
میکند .با ای��ن وجود ،منطقه جغرافیایی
که ای��ن الیاف در آنجا رش��د میکنند و
دوره رشد الیاف مذکور از مواردی هستند
که نوع الیاف مورد استفاده در کامپوزیت
س��بز را تعیین میکنند .ب��ه عنوان مثال
در مزارع نی کش��ورهای چی��ن ،ژاپن و
مالزی بای��د به اندازه مصرف داخلی این
کش��ورها محصول به عمل آورده شود و
اگ��ر صاحبان مزارع بی��ش از حد مجاز،
به کش��ت و برداشت این محصول اقدام
کنند ،از طرف دولت جریمه خواهند شد.
دوره رش��د گی��اه نی  6الی  8ماه اس��ت
و مقدار دیاکس��ید کربن��ی که این گیاه
ج��ذب میکن��د و میزان اکس��یژنی که
تولید میکند تقریب ًا  3برابر گیاهان دیگر
اس��ت ،بنابراین از مناطق��ی که این گیاه
در آنها رش��د میکند و قب� ً
لا نیز به آن
مناطق اشاره ش��د ،نمیتوان برای تولید
کامپوزیت نی برداش��ت ک��رد .در گروه
الی��اف طبیعی که منش��اء گیاهی دارند،
میتوان از الیاف سلولزی یا مواد سلولزی
تشکیلدهنده بافت چوب نام برد .چوب،
نی و علف ،س��اقه ،برگ ،تنه و دانه گیاه
ج��زو الیاف س��لولزی یا مواد س��لولزی
تش��کیلدهنده بافت چوب هستند و در

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

18
شماره  - 77زمستان 90

تولی��د کامپوزیتهای پایه پلیمری مورد
استفاده قرار میگیرند .چوب بلوط که جزو
چوبهای س��خت است و چوب کاج که
جزو چوبهای نرم است در زیرمجموعه
گروه چوب قرار میگیرند .علف اسپارتو
(ک��ه در تولی��د کاغذ ب��ه کار میرود) و
نیش��کر ،جزو خانواده نی و علف هستند.
گندم ،ذرت ،جو ،چاودار ،جوی دوس��ر و
برنج در زیرگروه س��اقه ق��رار میگیرند.
کتان ،جوت ،ش��اهدانه ،رامی و کنف در
زیرگروه تنه هس��تند .دانه پنبه ،شلتوک
برنج و اس��تبرق از زیرمجموعههای دانه
میباش��ند .الیاف نارگیل هم جزو الیاف
طبیعی غیر س��لولزی میباش��ند .الیاف
طبیعی که منش��اء حیوانی دارند عبارتند
از :پشم ،پوست و ابریشم.
در گروه پش��م و پوس��ت میتوان از
پشم گوس��فند ،موی بز ،موی خرگوش،
پوست گاو ،ترمه (جنس ترمه از کرک و
پشم یا ابریشم است) ،موی اسب ،موی
انس��ان و پ��ر پرندگان نام برد .ابریش��م
کرم ابریش��م و تار عنکبوت هم در گروه
ابریش��م قرار میگیرند .الیاف معدنی نیز
ی��ک نوع دیگر از الیاف طبیعی هس��تند
که آزبس��ت (پنبه نس��وز) ،سنگ معدنی
وولس��تونایت و الی��اف غیر آل��ی در این
گروه جای میگیرند .الیاف س��اخت بشر
نیز در تولید کامپوزیتها مورد اس��تفاده
قرار میگیرند.
مش�کالت عم�ده اس�تفاده از
الیاف گیاهی در مواد کامپوزیتی
اگرچ��ه فعالیتهای زی��ادی صورت
گرفت��ه اس��ت ت��ا الی��اف گیاه��ی در
کامپوزیتها مورد اس��تفاده قرار گیرند،
اما هنوز در این راه مش��کالت عمدهای
وجود دارد .ثبات کیفیت و ثبات ش��کل
این الیاف ،دمای فرآیند تولید کامپوزیت
از الیاف گیاهی ،قابلیت جذب آب توسط

الیاف ،خواص آبدوس��تی و آبگریزی
الیاف ،چس��بندگی بین الیاف و زمینه (به
همراه ارتقا دادن کیفیت س��طح یا بدون
ارتقا دادن کیفیت سطح) و قابلیت خیس
ش��دن الی��اف در مراحل مختل��ف تولید
کامپوزی��ت از موضوعات��ی هس��تند که
استفاده از الیاف در کامپوزیتها را بسیار
پیچیده میکنند.
س��اختار ،ترکی��ب و آرای��ش تارها در
یک رش��ته از الیاف بسیار پیچیده است.
حتی در الیافی که از یک نوع میباشند،
ط��رح مفت��ول الی��اف و مورفول��وژی
(ریختشناسی) سطح آنها با هم متفاوت
است .از آنجا که الیاف گیاهی در طیبعت
وج��ود دارن��د و هزینه آمادهس��ازی آنها
کمتر از هزینه آمادهسازی الیاف دیگری
اس��ت که در محصوالت نسبت ًا مقاوم به
کار میروند ،در تولید محصوالت داخلی،
قطعات س��اختمانی و قطعات س��ازهای
(نظیر س��ازههای جانبی س��اختمان مثل
پنجره ،سایهبان و س��ایر سازههای غیر
بارب��ر) و در قطع��ات داخل��ی خ��ودرو و
هواپیما از آنها استفاده میگردد.
ب��ه جز الیاف گیاهی ،ن��وع دیگری از
الی��اف طبیعی وج��ود دارند ک��ه دارای
منشاء حیوانی میباشند و اخیرا ً در تولید
زیس��تداروها از آنها استفاده میشود .از
پیله کرم ابریش��م ،تار عنکبوت ،پر مرغ
و موی انس��ان برای تقوی��ت پلیمرهای
زیس��تتجزیهپذیر /زیس��تتخریبپذیر
اس��تفاده میش��ود و ب��ه ای��ن ترتی��ب
پلیمرهای��ی تولی��د میگردن��د که صد
در ص��د زیس��تتجزیهپذیر میباش��ند.
از م��واد مذکور میتوان ب��ه عنوان یک
تقویتکننده پروتئینی اس��تفاده کرد که
توس��ط بدن انس��ان ج��ذب میگردد و
بر آن هیچ اثر س��وئی باق��ی نمیگذارد.
ام��روزه پیله کرم ابریش��م و پر مرغ را با

اس��ید پلیالکتیک آغش��ته میکنند و از
آن کامپوزیتی میس��ازند ک��ه در ترمیم
استخوان مورد استفاده قرار میگیرد .به
ع�لاوه میتوان از این الی��اف به عنوان
الیههای تقویتکننده عرضی اس��تفاده
ک��رد و به این ترتیب الی��اف کامپوزیتی
بافتش��ده را در مقاب��ل ورق��ه ش��دن
محافظت کرد .از آنجا که موی انس��ان
و حی��وان به وف��ور یافت میش��ود و با
پلیاس��تر و پلیپروپیلن آغشته میشود،
میت��وان در تولی��د پالس��تیکهایی با
اس��تحکام متوس��ط از آن بهره جست.
برخی از استفادهکنندگان از کامپوزیتها
ب��ه علل روانش��ناختی از ب��ه کار بردن
محصوالت��ی که از اجزای بدن انس��ان
ساخته شده باشند ،سر باز میزنند.
بنابراین پیش��نهاد اس��تفاده از الیافی
که منش��اء حیوانی دارند توس��ط صنایع
(ب��ه خصوص در کش��ورهای آس��یایی)
پذیرفته نشد .اما در کامپوزیتهای جدید
از الی��اف پر مرغ به عنوان تقویتکننده
استفاده میگردد .آزمایشها حاکی از آن
اس��ت که وقتی پر پرندگان غیرپروازی
با رزین اپوکس��ی و اس��ید پلیالکتیک
آغش��ته میشود ،نس��بت به پر پرندگان
پ��روازی از اس��تحکام مکانیکی بهتری
برخوردار میگردد.
زی��را در نوک پ��ر پرن��دگان پروازی
حفرههایی وجود دارد و وجود این حفرهها
باعث میشود که پر با ماده زمینه به طور
کامل آغشته نشود.
خ��واص مکانیک��ی چند ن��وع الیاف
طبیع��ی که منش��اء حیوان��ی دارند و به
عنوان تقویتکننده پلیمرها مورد استفاده
قرار میگیرند ،در جدول  2آمده اس��ت.
کامپوزیتهای بر پایه پلیمر برای استفاده
کردن از الیافی که منشاء حیوانی دارند با
مشکالت بیش��تری رو به رو میشوند تا

الیاف با منشاء حیوانی

استحکام کششی ()MPa

ازدیاد طول در نقطه شکست (درصد)

مدول یانگ ()MPa

610-690

40999

15-17

تار عنکبوت

875-972

پشم

120-174

ابریشم پیله کرم ابریشم
موی سر انسان:
موی افراد مسن-موی افراد جوان

---

---

17-18
25-35

2/3-3/4

----

3/43

---

جدول :2خواص الیافی که منشاء حیوانی دارند

انتقال تنش هنوز حلنش��ده باقی مانده
اس��ت .باید در آینده مطالعات بیش��تری
انج��ام ش��ود ت��ا در نتیج��ه آن الی��اف
طبیعی در حل مشکالت زیستمحیطی
موفقتر عمل کنند .مرکز عالی مهندسی
کامپوزیته��ای بر پایه الی��اف واقع در
استرالیا ،اس��تفاده از کامپوزیتهای آلی
(س��بز) را در کانون توجه خود قرار داده
اس��ت و از کامپوزیتهای بر پایه الیاف
طبیع��ی (ه��م الیافی که منش��اء گیاهی
دارند ،هم الیافی که منشاء حیوانی دارند)
و از پلیمرهای معدنی در پروژههای خود
استفاده میکند.
اخیرا ً مرکز ف��وق با همکاری صنعت
در زمینه ساختوس��از ،طراحی و ساخت
صخرهه��ای مصنوع��ی ،پلیمره��ای
تقویتش��ده ب��ا الی��اف ش��اهدانه و نی،
ترمیمکنندههای استخوان از جنس مواد
زیس��تتجزیهپذیر و زیستتخریبپذیر
پروژههای��ی را اجرا کرده اس��ت .هدف
نهایی ای��ن مرکز ،یافتن م��واد دیگری
اس��ت که به کمک آنها پلیمرها تقویت
شوند و به این ترتیب موادی تولید گردند
که ضمن برخورداری از اس��تحکام باال،
ارزان ب��وده و به محیط زیس��ت صدمه
نزنن��د و بت��وان در تولی��د و مهندس��ی
محصوالت از آنها بهره جست.
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منش��اء حیوانی از الی��اف گیاهی گرانتر
هس��تند ،در تولید محص��والت داخلی از
آنها اس��تفاده نمیش��ود و فقط آنها را در
تولید زیس��تداروها مورد اس��تفاده قرار
میدهند.
پتانسیلاستفادهازکامپوزیتهای
الیاف طبیعی
در مباحث علمی و سایر مباحث مربوط
به کامپوزیتها ،پتانسیل استفاده از الیاف
طبیعی مورد بررس��ی قرار گرفته است و
در چند کشور هنوز این مباحث در جریان
است .هنگامی که مقدار الیاف گیاهی در
ماده زمینه پلیمری افزایش یابد ،خواص
مکانیکی بیش��تر کامپوزیتهای گیاهی
نی��ز افزایش مییابد .ب��ا این وجود طبق
مقاالتی که در ای��ن زمینه ارايه گردیده
اس��ت ،اس��تحکام نهایی کامپوزیتهای
مذک��ور کاه��ش مییاب��د .در طراحی و
مهندسی مواد ،استفاده از الیافی که منشاء
گیاهی و حیوانی دارند توجه بس��یاری از
صنایع زیستمهندسی را به خود معطوف
داشته است و طی سالهای اخیر در این
زمین��ه تحقیقات جامعی ص��ورت گرفته
است.
البت��ه نبای��د از نظ��ر دور داش��ت که
در کامپوزیته��ای الی��اف طبیعی موارد
زیادی نظیر اتصال بین سطوح و خواص

4/46
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مواقع��ی که در آن کامپوزیتها از الیافی
استفاده میشود که منشاء گیاهی دارند.
کامپوزیته��ای بر پای��ه الیاف ،درون
نسوج بدن کاشته میشوند یا از آنها برای
ترمیم استخوان استفاده میشود ،بنابراین
منشاء این الیاف و فرآیند استرلیزه کردن
آنها بسیار حائز اهمیت است.
در قالبگی��ری تزریقی الی��اف مذکور،
بای��د دم��ا کام ً
ال تح��ت نظارت باش��د.
معمو ً
ال دمای تخریب الیافی که منش��اء
حیوان��ی دارند (نظی��ر ابریش��م) ،حدود
 190°Cاس��ت در حالیکه دمای تخریب
اسید پلیالکتیک بین  180الی 200°C
میباشد .برای برقراری اتصال محکمتر
بین الیاف و ماده زمینه باید کیفیت سطح
الیاف ارتقا یاب��د .مدول یانگ کامپوزیت
الیاف ابریش��م و اس��ید پلیالکتیک در
مقایسه با مدول یانگ اسید پلیالکتیک
تقویتنشده افزایش مییابد ،در حالیکه
اس��تحکام کشش��ی آن کاهش مییابد.
باید الیه پروتئینی از روی الیاف با منشاء
حیوانی برطرف شود.
الی��ه پروتئینی مذکور مانع ایجاد یک
اتص��ال محکم بین الی��اف و ماده زمینه
میگ��ردد که ای��ن امر باع��ث میگردد
کامپوزیت حاصله نیز از اس��تحکام کافی
برخ��وردار نباش��د .از آنجا ک��ه الیاف با

40117
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مقدمه:
سميه سعي دينژاد (دانشجوي دكتري رياضي -آناليز) و مهندس سعيد نوروزيان ملكي (دانشجوي دكتري معماري)
از سوي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به عنوان دانشجوي نمونه كشوري سال  1390برگزيده و معرفي شدند.
از اين افراد در مراسم تجليل از دانشجويان نمونه كشوري امسال ،كه سوم اسفندماه با حضور رييس جمهور و وزير
علوم ،تحقيقات و فناوري در سالن شهيد بهشتي نهاد رياست جمهوري برگزار شد ،با اهداي لوح و جوايزي تقدير
به عمل آمد.ضمن آرزوي دوام توفيقات اين دو دانشجوي برجسته و تبريك به آنان ،مصاحبهاي كه با اين عزيزان
انجام دادهايم را ميخوانيد.
خانم سعيدينژاد لطفا خود را معرفي بفرماييد و در خصوص
مدارج تحصيلي خود توضيح دهيد؟

بنده متولد س��ال  1362در ش��هر ري هستم .در سال 1380
ديپلم رياضي -فيزيك اخذ كردم و همان سال به رشته رياضي
محض دانشگاه علم وصنعت ايران وارد و سال  1384با كسب
عنوان دانش آموخته رتبه اول دانش��كده از مقطع کارشناس��ی،
وارد مقطع كارشناسيارشد در گرايش آناليز شدم .در اين مقطع
هم به لطف خدا دانشآموخته رتبه اول بودم و باز با استفاده از
آييننامه جذب دانش��جويان ممتاز ،از سال  1387مشغول ادامه
تحصيل در گرايش آناليز ش��دم .تاكنون واحدهاي آموزش��ي را
ب��ا معدل  19/71طي ك��رده و امتحان جام��ع را گذراندهام .در
س��ال قبل نيز به عنوان دانشجوي رتبه اول دانشکده در مقطع
دکتری شناخته ش��دم و در حال حاضر در مرحله دفاع از پایان
نامه مقطع دکتری میباشم.

عن�وان پاياننامهه�اي كارشناسيارش�د و دكت�ري ش�ما
چيست؟

در مقطع كارشناسيارشد« ،فضاهاي نرمدار احتمالي و آناليز
تابع��ي آنها» به راهنماي��ي دكتر محمدباقر قائم��ي و در دوره
دكتري« ،برخي مسايل  – )p(xالپالسين و نامعادالت مرتبط
با سياالت هوشمند» به راهنمايي دكتر قائمی.
به چه علت وارد رشته رياضي شديد و چرا هر سه مقطع را
در دانشگاه علم و صنعت ايران گذرانديد؟

من با عالقه خاصي وارد رش��ته رياضي ش��دم و در واقع در
سال سوم دبيرستان ،دو معلم بسيار خوب ،اين عالقه را در من
تثبيت كردند .رش��ته رياضي ،گزينه اول من در انتخاب رش��ته
كنكور سراس��ري بود و از همان ابتدا هم قصد داشتم اين رشته
را تا پايان دوره دكتري ادامه دهم و همين انگیزه هم مهمترين
عامل پيشبرنده من براي ادامه اين مسير بود.

در پاس��خ به بخش دوم سوال ش��ما بايد بگويم من پيش از
قبولي در دانش��گاه علم وصنعت ايران ،به اين دانش��گاه ارادت
ويژهاي داش��تم و اكنون هم بيش از پي��ش به آن عالق ه دارم.
علت��ش هم اين اس��ت كه دانش��گاه علم وصنع��ت ايران يك
دانش��گاه كامال انقالبي و تحولگراست .از سويي در مقايسه با
ديگر دانشگاهها ،دانشجويان علم وصنعت ايران نشاط و انرژي
خاص��ي دارند و اكنون كه در اينجا تدريس ميكنم اين ويژگي
خاص را در دانش��جويان ميبينم .دانش��جويان ما واقعا سرشار
از ان��رژي و ظرفيتهای قابل اس��تفاده هس��تند و در كل ،پس
از دوره كارشناس��ي ،علقه من به دانش��گاه علم و صنعت ايران
افزايش يافت و باعث شد هر سه مقطع را در همين جا تحصيل
كنم.
در فعاليتهاي پژوهش�ي چه شاخصهايي موجب انتخاب
شما به عنوان دانشجوي نمونه كشوري شد؟

در بخش فعاليتهاي فرهنگي هم شما امتياز خوبي داريد.
در اين مورد توضيح دهيد.

جن�اب آق�اي مهن�دس نوروزي�ان ،ابت�دا خ�ود را معرف�ي
بفرماييد؟

م��ن در كن��ار درس ،مس��ايل غيردرس��ي و ف��وق برنامه و
پژوهشه��اي فرهنگ��ي را پيگيري كردم و از س��ال  1380در
برنامههاي فرهنگي متعددي ش��ركت داشتم .اين اواخر نيز در
چندين پژوهش فرهنگي در عرصه مهندسي فرهنگي مشارکت
داش��تم كه از جمله آنها ميتوانم به دو پژوهش «ش��اخصها و
اركان دانش��گاه اسالمي» و «تحول نظام آموزشی – پژوهشی
مقطع دکتری» اش��اره كن��م كه با انجمن مهندس��ي فردا در
دانشگاه در حال انجام است.
انجمن مهندسي فردا متش��كل از اساتيد و دانشجويان دوره
دكتري است كه الگويش در دانشگاه علم و صنعت ايران فراهم
آم��ده و نتايج پژوهشهايي كه در اين انجمن انجام ميش��ود
در صورت تکمیل ش��دن ،وارد نظام آموزش عالي ش��ده و سند
خوبي ب��راي تصميمگيري مديران خواهد ش��د .اگر نتايج اين
كاره�اي پژوهش�ي ك�ه منجر به انتخاب ش�ما ب�ه عنوان
تحقيقات مدون ش��وند يك منبع فكري آم��اده و اصول مباني
نظري براي مديران دانش��گاه و وزارت علوم در جهت اسالمي دانشجوي نمونه كشوري سال  1390شد چيست؟
اراي��ه  2مقاله  ISIنمايه ش��ده و  2مقال��ه كه پذيرش چاپ
شدن و پيشرفت دانشگاه و مهندسي فرهنگي آن است.
و سخن آخر...
دريافت كرده است و ارايه  12مقاله  ISCو علمي -پژوهشي2 ،
انتخاب به عنوان دانشجوي نمونه كشوري ،افتخاري مسرت مقاله علمي -ترويجي و  12مقاله در كنفرانسهاي بينالمللي و
بخش براي همه دانش��جويان و حاصل زحمات اساتيد ،خانواده ملي از ابتداي تحصيالت تکمیلی تا كنون ،از كارهاي پژوهشي
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بنده متولد سال  1363در شهرستان ملكان از توابع آذربايجان
ش��رقي هستم .مقاطع تحصيلي را تا ديپلم در شهرستان ملكان
گذراندم و در س��ال  1380با رتبه  189در كنكور سراس��ري در
رشته مهندسي معماري دانش��گاه علم و صنعت ايران پذيرفته
شدم .در مقطع كارشناسي ،به عنوان دانشجوي ممتاز دانشكده،
دانشآموخته گردیده و به دليل كس��ب رتبه اول ،در بهمن ماه
 1384بدون كنكور وارد مقطع كارشناسيارش��د شدم .در سال
 1386به عنوان دانش��جوي ممتاز آموزش��ي و ممتاز پژوهشي
انتخاب ش��دم .در دوره دکتری از سوي وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري ،بورس اعزام به خارج از كش��ور به بنده تعلق گرفت
و همزمان امكان ادامه تحصيل در دوره دكتري دانش��گاههاي
علم و صنعت ايران ،تربيت مدرس و ش��هيد بهش��تي از طريق
جذب دانش��جويان ممتاز ب��دون آزمون ،برايم فراهم ش��د كه
ترجيح دادم دوره دكتري را نيز در دانشگاه علم و صنعت ايران
ادامه دهم و از س��ال  1388اين مقطع را شروع كردم و تاكنون
واحدهاي آموزشي را با معدل  19/75طي كرده و امتحان جامع
را گذراندهام و اكنون در مرحله پاياننامه به سر ميبرم .در سال
جاري ،هم به عنوان دانشجوي ممتاز آموزشي و هم پژوهشگر
برتر دانشگاه شناخته شدم.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

در ح��دود  10مورد مقاله علمی که مس��تخرج از موضوعات
تحقیقات من در دوران تحصیل بوده است ،توانست امتیاز الزم
را در این بخش بدست آورد.

و مرحمت الهی اس��ت .ولي به نظر من ،همه دانش��جوياني كه
به اين عنوان انتخاب ش��دند بيش از كس��ب عنوان دانشجوي
نمونه ،مش��تاق هس��تند كه روزي قدمی جهشوار در مسير پر
ش��تاب علمی کش��ور بردارند و چه بهتر که ب��ا حرکت در این
جبهه ،توفیق شهادت چونان شهید احمدی روشنها و سایرین
نصیبشان شود.
در پايان ،از تكتك استادان دانشكده رياضي و به ويژه اساتيد
راهنمايم ،از خانوادهام كه بس��يار در موفقيت من نقش داشتند،
پدر و مادرم كه باعث ش��دند در مسير دانش��گاه قدم بگذارم و
ادامه دهم و س��پس پشتيبانيهاي همسرم ،بسيار سپاسگزارم و
خدا را شاكرم.

اينجانب بوده اس��ت .همچنين بنده يك
عن��وان كتاب در زمينه تخصصي رش��ته
معماري ،تاليف كردهام كه در دست چاپ
ق��رار دارد و امي��دوارم تا ارديبهش��تماه
 1391منتشر شود.
در زمين�ه طرحه�اي پژوهش�ي در
رش�ته معماري ،چه فعاليتهايي انجام
دادهايد؟

بنده  5طرح پژوهشي داشتهام كه يكي
از آنها با بنياد مس��كن انقالب اس�لامي،
سه طرح با معاونت پژوهشي دانشگاه (به
عنوان همكار) و يك طرح نيز با سازمان
پدافند غيرعامل بوده است.
عن�وان و موض�وع پاياننام�ه
كارشناسيارشد و دكتري شما چيست؟

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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پاياننامه كارشناسيارش��دم «طراحي
مسكن فراگير» به راهنمايي دكتر مهران
عليالحس��ابي ب��ود و پاياننامه دكتري
ك��ه مش��غول كار بر روي آن هس��تم
«معيارهاي معمارانه ارتقاي سرزندگي
واحده��اي همس��ايگي و مح�لات
مسكوني» است كه به راهنمايي دكتر
محسن فيضي و دكتر سيدباقر حسيني
در دس��ت انجام است .اين پاياننامه به
ايجاد فضاهاي وي��ژه برای فعاليتهاي
جمع��ي و مش��تركي كه ميت��وان بين
خانوادهه��ا در محي��ط همس��ايگي ب��ا
رعايت ايمني فضا ،شفافيت و معيارهاي
خاص تعريف ك��رد ،ميپردازد و افزايش
حضورپذيري م��ردم و انجام فعاليتهاي
مشترك را با طراحي فضاهاي خاص در
نظر دارد .نتايج اين تحقيقات قرار اس��ت
در واحده��ای همس��ايگي ش��هر تهران
اعمال گردد.
عل�ت انتخ�اب رش�ته معم�اري و
شهرس�ازي از سوي ش�ما چه بود و به
عنوان فردي كه در اين رش�ته تحصيل
كردهايد با چه مشكالت احتمالي مواجه
بوديد؟

ش��ناخت اوليه من از رش��ته معماري
از طري��ق پ��درم ب��ود كه در اين رش��ته
تحصیل كردهان��د ،بنابراين معماري جزو
انتخابهاي اوليه من در كنكور سراسري
ب��ود و بعد به دليل ابت��كارات و خالقيتي
كه در اين رش��ته وجود دارد ترجيح دادم
همين رشته را ادامه دهم.
به نظ��ر م��ن يك��ي از معضالتي كه
وجود دارد ،كمبود امكانات در بخشهاي
آزمايشگاهي و کارگاهی در رشته معماري

اس��ت كه بس��ياري از كارهاي پژوهشي دانشگاهي برايم فراهم شود.
و سخن پاياني؟
به خاط��ر اين كمبود انجام نميش��ود و
من اي��ن موفقيت را از الطاف بیکران
دانش��جويان هم رغبت كمتري به انجام
آن پي��دا ميكنن��د .مث� ً
لا در تحقیق��ات خداون��د متعال ک��ه در همیش��ه زندگی
مربوط به آكوس��تيك و ص��وت ،به دليل امداده��ای او را ق��دم به قدم احس��اس
عدم وجود تجهي��زات كافي ،پروژههاي نم��ودهام ،ميدان��م .در ای��ن رابطه باید
دانش��جويان ب��ه درازا ميكش��د و آنه��ا از زحم��ات ،حمايته��ا و هدایته��ای
ناچارن��د به خاطر نب��ود تجهیزات و ابزار بيدري��غ پدر و م��ادرم كه نقش بس��يار
س��نجش ،منتظر بمانند تا تجهيزات وارد مهم��ي در جهتگیریهای اعتقادی که
دانشگاه تجهيز همانا بیش��ترین تأثیر را در سیر اعتالء و

گردد .اگر آزمايشگاههاي
ش��وند ،گام موثري در پيشرفت و توسعه پيشرفت من داشته اس��ت ،سپاسگزاری
دانش فني معماري برداشته خواهد شد .نمایم و از اس��اتید عزيزم به ويژه اساتيد
برنامه آينده شما پس از دانشآموختگي راهنمايم که با آموزشها و راهنمايیهای
چيست؟
ارزنده خود ،مسیر پیشرفت علمی را برایم
عالقه دارم ب��ه عنوان عضو آكادميك گش��ودند ،س��پاس ویژه دارم و در خاتمه
در یكي از دانش��گاههاي كشور ،مشغول از تمامی کارکنان دانش��کده و دانش��گاه
تدريس و تحقيق شوم و اميد دارم فرصت تشکر مینمایم.
خدمتگ��زاري در محيطه��اي

با آس��یب در س��لولهای مغ��زی خواهد بود.
معموال برای ش��ناخت این نواحی با استفاده از
محرکهای خارجی ،تحریک نواحی مختلف
مغز را با اس��تفاده از حسگرهای مختلف يافته
و نواحی تحریک یافته را میس��نجند .این کار
مس��تلزم آزمایش��ات فراوانی است که بر روی
افراد سالم انجام میشود .این آزمایشات معموال
سالها به طول میانجامد .پس از بررسیها و
تحلیلهای الزم روی سیگنالهای اخذ شده از
نواحی مختلف و رس��یدن به نتایج قابل قبول،
آزمایشاتی نیز بر روی افراد بیمار انجام میگیرد
تا با توجه به تفاوت این نواحی در افراد س��الم
و بیم��ار ،راه حل��ی برای برطرف ک��ردن این
نقاي��ص در بیمار در نظر گرفته ش��ود .امروزه

فرآین��د ش��ناخت بیماریها ،یک��ی از مباحث
قابل توجه محققان مهندس��ی پزشکی است.
به عنوان مثال دانش��مندان انگلیسی در مجله
“ ”Implementation Scienceب��ه
بررس��ی تغییرات عصبی و ش��ناختی و تاثیر
آن روی صحبت کردن پرداختهاند .موس��یقی
درمانی یکی دیگر از مس��ايلی است که امروزه
با توجه به ش��ناخت نواحی تاثیرگذار مغز مورد
توجه قرار گرفته است(.)1
در علم پزش��کی ،منش��ا اصلی بسیاری از
بیماریها و چگونگی درمان آنها شناخته شده
اس��ت ،اما در بس��یاری از موارد ،علم پزشکی
به تنهایی ق��ادر به درمان آنها نمیباش��د .در
این م��وارد ،دانش و فن مهندس��ان به کمک

شکل  .1شناخت نواحی تاثیر گذار در مغز و کاربرد آن در موسیقی درمانی

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

مؤلفان :مهندس فاطمه خاتمي(دانشآموخته كارشناسيارشد مهندسي برق)
دكتر محمدرضا دليري (عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق)
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مهندس��ی پزش��کی چیس��ت و کاربرد آن
چیس��ت؟ همانطور که مش��خص اس��ت این
رشته ،حاصل تعامل بین رشتههای مهندسی
و پزشکی اس��ت .به این ترتیب که با استفاده
از دان��ش پزش��کی و ش��ناخت بیماریه��ای
گوناگون ،مهندس��ان تواناییهای فنی خود را
در جهت بهبود کاراییهای رش��ته پزشکی به
کار میگیرند .هدف اصلی از رش��ته مهندسی
پزش��کی ،کمک به بهبود روشهای درمانی و
افزایش سطح سالمت افراد جامعه میباشد .به
طور عمده ،مهندسان در این رشته به سه روش
اصلی قادر به افزایش کارایی رش��ته پزش��کی
هس��تند .این سه رویکرد شامل :شناخت منشا
اصلی بیماریها ،درمان بیماریها و س��اخت
دستگاههایی اس��ت که در مراحل مختلف ،به
کمک پزشکان میآید.
ش��ناخت بیماریه��ا یک��ی از کاربردهای
مهم این رش��ته میباش��د .منشا بس��یاری از
عملکردهای انس��ان به خصوص فعالیتهای
مربوط به مغز ،هنوز برای متخصصان این امر
ناشناخته است .فعالیتهای مربوط به عملکرد
مغز مربوط به حافظه (به عنوان مثال برای به
خاطر س��پردن و یا به ی��اد آوردن یک مطلب
خاص) یکی از مواردی اس��ت که در این علم
به بررسی آن پرداخته میشود .شناخت نواحی
تاثیر گذار مرتبط با ان��واع حواس مانند دیدن،
ش��نیدن ،تکلم ،بویایی و المس��ه نیز از دیگر
مواردی اس��ت که در این رشته به آن بها داده
میش��ود .با ش��ناختن این نواحی در مغز ،علم
پزش��کی قادر به درمان بس��یاری از بیماریها
مانند آلزایمر ،انواع اختالالت حواس��ی مرتبط

مهندسی پزشکی و نقش آن
در شناخت و درمان بیماریها

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

پزش��کان آمده و به درم��ان بیماریها کمک
میکن��د .بیماریهای قلبی و مفصلی از جمله
این بیماریهاس��ت .به عنوان مثال س��اخت
ضربانساز ( )pace makerتوسط مهندسان
پزشکی ش��اخه الکترونیک و کارگذاری آن در
نزدیکی قلب توسط پزشک جراح ،باعث منظم
شدن ریتمهای قلبی فرد بیمار شده است)2(.
ساختن بافتهای مصنوعی هماهنگ با محیط
داخلی بدن توسط مهندسان مواد و کاشت آنها
در بدن ،س��اخت مفصلها و پروتزها توس��ط
مهندس��ان پزشکی با گرایش مواد و مکانیک،

شکل .2ضربان ساز ()pace maker

س��اخت دس��تگاههای مختل��ف توس��ط
مهندسان پزشکی ،یکی دیگر از رویکردهای
مهم این رش��ته در راستای کمک به پزشکان
براي تشخیص و درمان بیماریها میباشد .به
عنوان مثال ،امروزه بدون اس��تفاده از بسیاری
از دستگاههای عکس��برداری ،مانند اشعه Xو
سی تی اسکن ،تشخیص بسیاری از بیماریها
غیر ممکن میباشد .عالوه بر اینکه مهندسان
با ساخت دس��تگاههای پزشکی در تشخیص
بیماری به کمک پزش��کان آمدهان��د ،امروزه
مهندسان به س��اخت دستگاهها و روباتهایی

پرستار را براي کمک به بیمار ایفا میکنند .با
توجه به کاربرد گسترده این روباتها ،استفاده
از آنها امروزه در رش��ته پزشکی بسیار متداول
شده اس��ت و هر روزه روباتهای جدیدی به
بازار عرضه میشود(.)4
تعامل ،همواره باعث پیش��رفت میش��ود و
علوم مختلف نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
تعامل بین مهندسان و پزشکان ،باعث به وجود
آمدن رشته جدیدی به نام «مهندسی پزشکی»
ش��ده است .با گسترش این تعامالت پزشکان
با یاری مهندس��ان ق��ادر به افزایش س��طح
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شکل .3اندام های مصنوعی جهت کمک به افراد معلول

همگی نمونههایی از فعالیتهای مهندس��ان
پزش��کی در جهت درمان بیماریها میباشد.
مهندسان مکانیک ،با اس��تفاده از دانش خود
در زمینه مکانیک کالس��یک و شناخت روابط
دینامیکی حاکم ب��ر ارگانها و اندامهای بدن،
ب��رای درم��ان بیماریها به کمک پزش��کان
آمدهاند .س��اخت اندامهای مصنوعی و کمک
به اف��راد معلول نیز امروزه بس��یار مورد توجه
مهندسان پزشکی قرار گرفته است (.)3
منابع و مآخذ

پرداختهاند که بیشتر به عنوان یک دستیار قادر
به کمک به پزش��کان هستند .اندازه و کارایی
این روباتها میتواند بس��یار متفاوت باش��د.
گاهی ای��ن روباتها در اندازه نانو بوده و براي
عکسبرداری از نواحی مختلف داخلی بدن مورد
اس��تفاده قرار میگیرند .گاهی این روباتها در
اتاق جراحی به کمک پزش��کان جراح آمده و
باعث افزایش دقت عمل جراح میشود و گاهی
این روباتها در س��ایز یک انسان بوده و نقش

Invent Brain-Controlled Prosthetic Arm».
STUDY Magazine. 2011.
4- Gerhardus D. «Robot-assisted surgery:
the future is here». Journal of Healthcare
Management 48 (4): 242–251, 2003.
5- Kypson A.P., Chitwood W.R. «Robotic
Applications in Cardiac Surgery». International
Journal of Advanced Robotic Systems 1 (2):
87–92, 2004.

شکل  .4انواع روبات های ساخت شده و بکار
گیری آن در رشته پزشکی

دانش خود از انس��ان و بیماریهای مربوط به
او ش��ده و عالوه بر آن میتوانند با س��رعت و
دقت بیشتری به تشخیص و درمان بیماریها
بپردازند .به همین دلیل امروزه شاهد گسترش
فراوان این رشته در مراکز تحقیقاتی و آموزشی
تمام جهان هس��تیم و امید میرود با افزایش
تعامالت س��ایر علوم در رشته پزشکی ،درمان
بیماریهای س��خت و بدون عالج ،به زودی
زود امکانپذیر شود.

1- James DM., “The applicability of
normalisation process theory to speech and
language therapy: a review of qualitative
research on a speech and language
intervention” , Implement Sci., 2011.
2- Thaut M. and McIntosh G., “How Music
Helps to Heal the Injured Brain,” The Dana
foundation, http://www.dana.org.
3-«Ryerson Biomedical Engineering Students

تازههای انتشارات دانشگاه

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نام کتاب :تحليل و طراحي مدارهاي الكترونيك(الكترونيك)2
مولف :دکتر سيد جواد ازهري
چاپ اول1390 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 120000 :ریال
موضوع :مدارهاي الكترونيكي – طرح و محاسبه
الكترونيك ،دانش��ي اس��ت بس��يار وس��يع كه عموما به سه
بخش افزاره ،مدارها و س��امانهها تقس��يم ميش��ود .ب��ا توجه با
اينكه س��امانههاي الكترونيكي به عنوان هدف نهايي از تحصيل
و توس��عه اين دانش و فن ،خود از مدارها تش��كيل ميش��وند و
افزارههاي الكترونيك��ي نيز با همه اهميت خود اگر در مدارها به
كار نروند بيحاصل خواهند بود ،بنابراين مدارهاي الكترونيكي را
چه به لحاظ اهميت و كاربرد خود آنها و چه به دليل پل ارتباطي
س��ه بخش ياد شده ،ميتوان قلب و گرانيگاه اين دانش و صنعت
دانس��ت و از اين رو ب��ه عنوان موضوع بح��ث مجموعه حاضر،
انتخاب شدند.
اكثريت مخاطبان اين مجموعه را دو قش��ر دانشجو و دانش
پژوه و مهندس��ان و صنعتگران تش��كيل ميدهند كه همس��اني
خوب��ي با طبيعت و ماهي��ت الكترونيك -كه تركيب��ي همافزا از
علم و عمل ميباش��د -دارند .از آنجايي ك��ه امروزه بيش از 95
درصد صنعت جهاني از ترانزيستورهاي اثر ميدان  FETاستفاده

ميكنند ،فصل اول اين كتاب به معرفي اين ترانزيس��تور ،توضيح
مدلهاي م��داري و منحنيه��اي مش��خصه عملكردهاي مهم
ايس��تا ( )DCو پوي��ا ( )ACو كاربرد آنها اختصاص يافته اس��ت.
فصل دوم ،به مس��أله مهم پايدار گرمايي مدارهاي گسسته و غير
مجتمع احتصاص يافته است .موضوع فصل سوم ،پاسخ فركانسي
مدارهاي الكترونيك��ي در كل و تقويت كنندهها به طور خاص و
آن هم در فركانسهاي پايين ميباشد .بررسي دقيقتر و تفصيلي
حد باالي فركانسي اين پاسخها نيز نيازمند بررسي مدل فركانس
باالي افزارههاي الكترونيكي است كه خارج از محدوده موضوعي
اي��ن كتاب ميباش��د .فصل چهارم ،به موض��وع پايهاي و فراگير
منابع جريان اختصاص يافته است .از آنجايي كه امروزه كاربرد و
اهميت آينههاي جريان و مدارهاي منتجه چون ناقلهاي جريان
و تقويت كنندههاي جريان كمتر از منابع جريان نيس��ت ،بنابراين
به آينههاي جريان هم در اين فصل پرداخته شده است.
فص��ل پنجم ،پيرامون تقويت كنندهه��اي قدرت و موضوعات
ويژه س��يگنال بزرگ از جمله اعوج��اج و ناخطينگي ،بازده مدار،
توانهاي الكترونيكي مختل��ف درگير و امينتمدار و بخصوص
ترانزيس��تور و نحوه حفاظت آن ميباشد .در فصل ششم ،پس از
تفكيك مقدمات��ي و كوتاه انواع تقوي��ت كنندهها ،به يكي ديگر
از موضوع��ات مهم مدارهاي الكترونيك يعني پس��خور(فيدبك)
پرداخته ش��ده است .گرچه از كاربردهاي مهم پسخور ميتوان به
تقويت كنندههاي عملياتي و تفاضلي اش��اره نمود اما اين موضوع
ب��ه فصلهاي هفتم و هش��تم كه به تقويتكنندههاي ياد ش��ده
اختصاص يافتهاند ،واگذار ش��ده اس��ت .يكي از مدارهاي بس��يار
مه��م و مطرح روز يعن��ي تقويتكننده تفاضل��ي ،موضوع بحث
فصل هفتم ميباش��د .اين مدار به عنوان سر سلسله ساختارهاي
اساس��ي و پركار بردي چون تقويت كنندههاي ترا هدايتي س��اده
) (gm-amplifiersو عمليات��ي( ،)OTAمبدله��اي ولت��اژ ب��ه
جري��انECL ،ه��اSCL ،ه��ا و تقويتكنندههاي اب��زار دقيق ،با
تفصيل بيشتري كه مدارهاي ياد شده را نيز در نظر گرفته ،تقديم
شده است.
فصل پاياني كتاب يعني فصل هش��تم ،ب��ه تقويت كنندههاي
عمليات��ي(آپ -امپه��ا) ،اين اولي��ن مدار مجتم��ع ( )ICدنياي
الكترونيك و نماينده اجتماع سازگار و هدفدار تقريبا عموم تقويت
كنندهه��اي الكترونيكي ،پرداخته اس��ت .در اين فصل با معرفي
مداره��اي متع��ددي از اين تقويت كننده ،خوانن��دگان به تقويت
توانايي مدار خواني و مدارشناسي دعوت و ترغيب شدهاند و البته
وزن خاصي نيز به كاربردهاي اين مدار داده شده است.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نام کتاب :طراحي و بهينهيابي كنترلر سوخت موتور جت بر اساس
روش Min –Max
مولفان :دكتر مرتضي منتظري ،دكتر سهيل جعفري
چاپ اول1390 :
جلد 1000 :جلد
قیمت 45000 :ریال
موضوع :توربينهاي گازي هوا گرد – دستگاههاي سوخت
موتورهاي توربين گاز به عنوان سيستم محركه اجسام پرنده ،جايگاه
ويژهاي را در صنايع هوايي خود اختصاص دادهاند .همچنين سيستمهاي
كنترل س��وخت اين موتورها از اهميت بااليي برخوردار ميباشند زيرا بر
خالف موتورهاي توربين گاز مورد استفاده در موشكها ،موتورهاي مورد
استفاده در هواپيماها ،به منظور تامينتراست در مانورهاي مختلف ،نياز
به يك سيستم كنترل براي تنظيم نيروي تراست دارند .سيستمهاي اوليه
كنترل اين موتورها در بدو تولد آنها (اوايل دهه  40ميالدي) به صورت
هيدرومكانيكي طراحي شده و مورد استفاده قرار ميگرفتند .از اوايل دهه
 70با رشد سريع كامپيوترهاي ديجيتالي ،بخش عمدهاي از اين كنترلرها
ب��ه صورت الكترونيكي در آمده و با نامهايي همچون كنترل ديجيتالي
موتور ( )DECو FADEC2وارد بازارصنايع هوايي شدند .با توجه به رشد
روز افزون سيس��تمهاي كنترل موتورهاي توربين گاز ،مطالعات زيادي
در اين زمينه انجام شده و روشهاي كنترلي مختلف با توجه به اهداف
كنترل��ي متفاوت طراحي و به صورتهاي گوناگون بر روي كنترلرهاي
موتور پيادهسازي شدهاند.
از س��وي ديگر با رشد س��ريع كامپيوترهاي ديجيتالي و سيستمهاي
محاسباتي با سرعت باال ،استفاده از روشهاي عددي ،بهينهسازي و به
ويژه روشهاي غير تحليلي در حل مسايل واقعي به منظور بهينه كردن
پارامترهاي طراحي ،بسيار مورد توجه قرار گرفته است .ذات غير مبتني
بر گراديان ،قابليت استفاده در فضاهاي پيوسته و گسسته ،قابليت استفاده
در سيستمهاي خطي و غير خطي ،پوشش دادن كل فضاي حل مساله و
در نتيجه عدم همگرايي به اكسترممهاي محلي و امكان استفاده مناسب
و كارآمد در مسايل بهينهسازي چند هدفه از جمله مزايايي است كه اين

روشه��ا را طي دو دهه اخير به عنوان يك جايگزين مناس��ب و قابل
اطمينان براي روشهاي تحليلي معرفي نموده است .در اين كتاب ضمن
معرفي انواع موتورهاي توربين گاز هوايي ،نحوه مدلسازي رياضي موتور
در حالتهاي پايا وگذرا و طراحي و بهينهسازي سيستم كنترل سوخت
موتورهاي جت ،ارايه شده است .عالوه بر آن ،با توجه به تجربيات عملي
نويس��ندگان در طراحي و ساخت كنترلر سوخت الكترونيكي براي يك
موتور توربوجت تك محوره ،نتايج آن به همراه روشهاي مورد استفاده
ارايه شده است .از اين نقطه نظر ميتوان اين كتاب را در زمينه تخصصي
خود منحصر به فرد دانست.
در فص��ل اول ،انواع موتورهاي توربي��ن گاز هوايي ،محدوده كاري و
كاربرد هر يك معرفي و دس��تهبندي ميشود .در فصل دوم ،مدلسازي
رياضي موتورهاي توربين گاز هوايي ارايه ميشود .در اين فصل ،پيشينه
پژوهش مدلسازي اين موتورها از بدو تولد آنها تا به امروز مرور گشته و
مدل رياضي موتورهاي جت ارايه ميگردد .س��پس شبيهسازي عملكرد
حالت پايا گذراي موتور توربوجت ارايه و رفتار موتورها در ش��رايط خارج
از طرح ،ش��رايط مختلف آب و هوايي و شرايط پرواز ،مورد مطالعه قرار
ميگيرد و نياز به سيستم كنترل براي رعايت محدوديت هاي فيزيكي
موتور بررسي ميگردد.
در فصل س��وم ،طراحي كنترلر سوخت  Min-Maxبراي موتورهاي
جت ارايه ميشود .بدين منظور ،ابتدا نيازمنديهاي كنترلي موتور معرفي
ميگردد .سپس س��اختارهاي مختلف كنترلي مورد استفاده در صنعت،
ارايه و دستهبندي شده و پس از مقايسه اين روشها با يكديگر ،الگوريتم
كنترلي  Min-Maxبه عنوان يك روش مناسب براي كنترل موتورهاي
جت تشريح ميگردد .در پايان اين فصل ،نتايج شبيهسازي كنترلر Min-
 Maxدر كن��ار مدل موتور توربوجت ارايه و ناحيه ايمن عملكرد موتور،
مشخص ميگردد.
در فصل چهارم ،روشهاي بهينهسازي ،دستهبندي و معرفي ميشوند.
در اين فصل ،ابتدا روشهاي كالسيك مبتني برگرادان توضيح داده شده
و به عدم كارآيي آنها در مس��اله مورد بحث ،اش��اره ميگردد .سپس به
بررسي و دس��تهبندي روشهاي غيرمبتني برگراديان پرداخته ميشود.
در ادامه ،با دستهبندي محاسن و معايب هر يك از اين روشها ،تعدادي
از الگوريتم مبتني بر جمعيت براي بهينهس��ازي مس��اله مورد مطالعه،
معرفي و تشريح ميگردد.درپايان در فصل پنجم ،كاربرد الگوريتمهاي
مبتني بر جمعيت ،انتخاب ش��ده .بدين منظور ابتدا فرمولبندي مساله
تنظيم پارامترهاي كنترلر سوخت موتور توربوجت به صورت يك مساله
بهينهسازي مهندسي ارايه ميشود .آنگاه تابع هدف ،به صورت تك هدفه
و چند هدفه تعريف ميش��ود .الگوريتمهاي بهينهس��ازي چند هدفه به
جاي يك ج��واب نهايي يك مجموعه جواب به عن��وان خروجي ارايه
ميدهند كه انتخاب جواب مناس��ب از مي��ان آنها به نظر و هدف طراح
از بهينهسازي بستگي دارد .در ادامه ،نتايج به دست آمده از بهينهسازي
الگوريتمهاي مختلف با يكديگر و همچنين با نتايج كنترلر اوليه مقايسه
ش��ده و روشهاي مختلف بهينهس��ازي از ديدگاههاي مختلف از قبيل
س��رعت همگرايي ،نتايج بدست آمده وزمان شبيهسازي در مورد مساله
مورد مطالعه با يكديگر مقايسه ميشوند .در پايان اين فصل ،پيادهسازي
و تست كنترلر سوخت طراحي شده تشريح ميگردد.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

27
شماره  - 77زمستان 90

نام کتاب :مبدلهاي توان باال و درايوهاي AC
مولفBin Wu :
مترجم :دكتر سيدسعيد فاضل
چاپ اول1390 :
جلد 500:جلد
قیمت 65000 :ریال
موضوع :مبدلهاي جريان برق
با پيش��رفت ف��نآوري س��اخت ادوات نيمه ه��ادي همچون
 ،GCT,IGBTدرايوهاي نوين توان باال با ولتاژ متوسط( )MVبه
طور وس��يعي در صنايع همچون پتروشيمي ،صنايع ،فوالد فلزات
وحمل ونقل مورد استفاده قرار گرفته و باعث بهبود كيفيت توان
و افزايش سطح توليد شدهاند.
با وجود رش��د تحقيقات و همچنين پيش��رفت درايوهاي ولتاژ
متوس��ط( 2/3KVتا (13/8KVدر مح��دوده  100MWتا،1MW
كت��ب نمايش دهنده اين فنآوري در دس��ترس نب��وده و لذا اين
كت��اب با تحليل جامعي بر روي س��اختارهاي مختلف مبدلهاي

ت��وان ب��اال ،درايوهاي و سيس��تمهاي كنترل پيش��رفته ،آخرين
ف��نآوري موجود در اين زمينه را معرفي نموده و س��پس با ارايه
يك روش طراحي(با جداول و شكلها) ،چالشهاي عملي موجود
و روشهاي ح��ذف آنها در شبيهس��ازي كامپيوتري و همچنين
پيادهسازي عملي را بيان مينمايد .اين كتاب ،يك مرجع مناسب
براي محققان دانش��گاهي ،مهندسين صنايع و ديگر متخصصان
فراهم نموده اس��ت .اين كتاب همچنين پس زمينه فني مناسبي
براي پيش��تر عناوينش تهيه نموده به نح��وي كه بتوان از آن به
عنوان يك كتاب ماخذ براي درس الكترونيك قدرت و درايوهاي
 ACدر مقطع كارشناسيارشد استفاده نمود.
اين كتاب در پنج بخش با چهارده فصل ارايه ش��ده اس��ت .در
بخش اول ،مقدمه ،مروري بر داريوهاي ولتاژ متوس��ط توان باال
ش��امل تجزيه و تحليل وضعيت بازار ،ساختار سيستم هاي درايو،
كاربردهاي صنعتي نمونه ،س��اختار مبدلهاي توان و ادوات نيمه
هادي ارايه شده است.
بخش دوم،يكسوس��ازهاي ديودي و تريس��توري چند پالس��ه،
ساختار يكسوسازهاي 12،18و24پالسه مرسوم و مورد استفاده در
درايوهاي ولتاژ متوسط به منظور كاهش اغتشاش جريان خط را
معرفي مي نمايد .ساختار ترانسفورماتورهاي شيفت فاز(زيگزاگ)
و اصول حذف هارمونيك نيز بحث شده است.
بخش سوم ،مبدلهاي منبع ولتاژ چند سطحي ،تحليل دقيقي
بر روي ساختار اينورترهاي مختلف منبع ولتاژ( )VSIيعني اينورتر
 NPCواينورتر سري چند سطحي H-Bridgeانجام و روشهاي
مختلف مدوالسيون(مدوالسيون بردار فضايي و مدوالسيون موج
حام��ل) را براي اينورترهاي چند س��طحي م��ورد بحث قرار داده
است.
بخ��ش چه��ارم ،اينورتره��اي منب��ع جري��ان  ،pwmبر روي
تعدادي از اينورترهاي منبع جريان( )CSIو يكسوس��ازهاي مورد
اس��تفاده در درايوهاي ولتاژ متوس��ط تمركز نموده است .چندين
تكنيك مدوالس��يون همانند مدوالسيون عرض پالس(،)PWM
ح��ذف هارمونيكه��اي انتخاب��ي ( )SHEو مدوالس��يون بردار
فضايي()SVMتحلي��ل و همچنين كنترل ضري��ب توان واحد و
كنت��رل ميرايي فعال براي يكسوس��ازهاي منبع جريان بررس��ي
خواهند شد.
بخ��ش پنجم،درايوه��اي ACتوان باال ،بر روي س��اختارهاي
مختل��ف اينورترهاي منبع ولتاژ و منبع جريان مورد اس��تفاده در
درايوهاي ولتاژ متوس��ط كه توس��ط اكثر كارخانههاي سازنده به
بازار معرفي شدهاند ،تمركز نموده است .دو روش كنترل پيشرفته
درايوها ،يعني كنترل مبتني بر ميدان ( )FOCو كنترل مس��تقيم
گش��تاور ( )DTCتجزيه و تحليل شده است و براي فهم سادهتر
اين روشهاي پيچيده ،پيش��نهاداتي با روش��ي س��اده ارايه شده
است.
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معرفـيدفاعـيههـايدكـتري
نام دانشجو :بهمن نيرومند
رشته تحصيلي :مهندسي عمران
استاد راهنما :دكتر حميدرضا رازقي
استاد مشاور :دكتر حسين غياثيان
عن�وان رس�اله :مطالع��ه سيس��تم پايهه��اي
سنگريزهاي كوبش��ي ( )RAPsدر خاكهاي نرم
(مطالعه موردي در بندر بوشهر)
تاريخ دفاع90/10/5 :
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نام دانشجو :مهدی عالمی رستمی
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر اديب ابريشمیفر
استاد مشاور :دكتر فرزاد رجايي سلماسي
عن�وان رس�اله :تحلي��ل ديناميک��ی ،طراح��ی و
پيادهسازی کنترلکنندة موتور القايي سهفاز بر مبنای
تئوری اختالل با در نظر گرفتن تلفات و اشباع هسته
تاريخ دفاع90/10/7 :
نام دانشجو :احمد قادري
رشته تحصيلي :مهندسي مواد و متالورژي
اس�تاد راهنما :دكتر حس��ين عربي و دكتر سعيد
رستگاري
عنوان رساله :تاثير تف جوشي فعالسازي شده بر
فرسايش دماي باالي كامپوزيتهاي تنگستن  -مس
تاريخ دفاع90/10/10 :
نام دانشجو :سعيد روحاني
رشته تحصيلي :مهندسي صنايع
استاد راهنما :دكتر مهدي غضنفري
استاد مشاور :دكتر محمد فتحيان
عنوان رس�اله :ارزيابی هوش تجاری حاصل از
سيستمهای سازمانی با رويکرد چند معياره فازی
تاريخ دفاع90/10/17 :

نام دانشجو :مهدي حريري
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر شهريار برادران شكوهي
عنوان رس�اله :روشهای ترکيب��ی مقاوم برای
سيستمهای بيومتريک
تاريخ دفاع90/10/18 :
نام دانشجو :سعيد محمديان
رشته تحصيلي :رياضي گرايش گراف
استاد راهنما :دكتر مهدي عالئيان
عن�وان رس�اله :مدلس��ازی ریاض��ی در تعیین
مجموعهه��ا و چندجملهایه��ای احاط��ه کنن��ده،
پوش��ش ،اس��تقالل ،جورس��ازی و برچسبگذاری
گرافها
تاريخ دفاع90/10/19 :
نام دانشجو :مژگان كريمينژاد
رشته تحصيلي :فيزيك
استاد راهنما :دكتر افشين نميرانيان
عن�وان رس�اله :تراب��رد اس��پین قطبی��ده در
نانوساختارهای کربنی
تاريخ دفاع90/10/20 :
نام دانشجو :اميركيوان ممتاز
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر علي صدر
عنوان رساله :طراحي و شبيهسازي يك الگوريتم
هوش��مند پردازشي به منظور تش��خيص عيوب در
تصاوير آزمون فراصوت
تاريخ دفاع90/10/21 :

نام دانشجو :علی تقی ذوقی
رشته تحصيلي :مهندسیشيمی
استادان راهنما :دکتر فرزانه فيضی و دکتر سعيد
زرين پاشنه
عن�وان رس�اله :بررس��ی ترموديناميکی جذب
دياکسيدکربن در مخلوط حاللهای آمينی
تاريخ دفاع90/10/21 :
نام دانشجو :خديجه حسنلو
رشته تحصيلي :مهندسي صنايع
استاد راهنما :دكتر سيدحسيني
استاد مشاور :دكتر سجادي
عنوان رساله :مدل جدید پویا (چند دورهای) برای
مدیریت س��بد اوراق بهادار جهت پوش��ش ریسک
تحت نرخهای متفاوت وامگیری و وامدهی
تاريخ دفاع90/10/26 :

نام دانشجو :حميدرضا حيدری
رش�ته تحصيلي :مهندس��ی مکانيک گرايش
طراحی کاربردی
استادان راهنما :دکتر محمد حقپناهی و دکتر
محرم حبيب نژاد
عنوان رساله :تعيين ظرفيت حمل بار منيپوالتور
با لينک انعطافپذير تحت تغيير شکل بزرگ
تاريخ دفاع90/11/19 :
نام دانشجو :پيمان مرادي
رشته تحصيلي :مهندسی شيمي
استاد راهنما :دكتر متین پروری
عنوان رساله :بررسی اثرات ساختار کاتالیست در
گوگرد زدایی با اس��تفاده از هیدروژن از خوراک دی
بنزو تیوفن
تاريخ دفاع90/11/23 :

نام دانشجو :سعيد يعقوبي
رشته تحصيلي :مهندسي صنايع
استاد راهنما :دكتر نوري
استادان مش�اور :دكتر مهدوي و دكتر توكلي
مقدم
ص منابع در سيستم چند
عنوان رس�اله :تخصي 
پروژهای تحت شرايط تصادفی و پويا
تاريخ دفاع90/11/15 :

نام دانشجو :حميد غيور
رشته تحصيلي :مهندسي مواد و متالورژي
اس�تادان راهنما :دکتر حميدرضا رضايی و دکتر
شمسالدين ميردامادی
عنوان رس�اله :تأثير عوامل فرايند بر س��نتز نانو
ميلههای  ZnOبه روش رشد هيدروترمال با هدف
فوق آبگريزی
تاريخ دفاع90/11/30 :
نام دانشجو :اسماعيل نجفي
رشته تحصيلي :رياضي
استاد راهنما :دكتر خسرو مالك نژاد
عنوان رس�اله :حل عددي مع��ادالت انتگرال و
انتگرال -ديفرانس��يل ولتراي غير خطي با استفاده
از روش شبه خطيسازي
تاريخ دفاع90/12/1 :
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نام دانشجو :نازيال ابراهيمي
رش�ته تحصيلي :مهندس��ي مكاني��ك گرايش
طراحي كاربردي
استاد راهنما :دكتر محرم حبيبنژاد
عن�وان رس�اله :تحليل دینامیکي میکروسکوپ
نیروی اتمی مود ضربهای در هوا و مایع در مقیاس
نانو
تاريخ دفاع90/11/11 :
نام دانشجو :افشار بازيار
رشته تحصيلي :مهندسي صنايع گرايش مديريت
سيستم و بهرهوري
اس�تادان راهنم�ا :دكتر ابراهيم تيموري و دكتر
عليرضا معيني
عنوان رس�اله :پوياي��ي اعتماد در ش��بكههاي
مشاركتي توسعه فناوري
تاريخ دفاع90/11/12 :

نام دانشجو :سيد ناصر رضوی
رشته تحصيلي :مهندسي كامپيوتر
استاد راهنما :دکتر ناصر مزينی
عنوان رساله :ارايه يک مدل چند عاملی هولونی
به منظور شبيه سازی چندسطحی پويا و بالدرنگ:
کاربرد در شبيهسازی ازدحام
تاريخ دفاع90/11/26 :
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نام دانشجو :احمد مالبهرامي
رشته تحصيلي :رياضي
استاد راهنما :دكتر عبداهلل شيدفر
عنوان رس�اله :رهیافت تحلیلی و عددی برخی
مدله��ای ریاضی و کاربرده��ای آن در فیزیک و
بیولوژی
تاريخ دفاع90/10/26 :

نام دانشجو :سيامك اسالمي
رشته تحصيلي :مهندسی مکانيک
استاد راهنما :دكتر رضا تقوی زنوز
عنوان رس�اله :تحلیل ع��ددی و تجربی جريان
ورتکس نشتی نوک پرههای کمپرسور محوري
تاريخ دفاع90/11/25 :

نام دانشجو :ابوالفضل ثقفي
رشته تحصيلي :رياضي كاربردي گرايش آمار
استاد راهنما :دكتر غالمحسين ياري
استاد مشاور :دكتر عليرضا ميرحبيبي
عنوان رساله :استنباط آماری در توزیع وایبول با
استفاده از انتروپی
تاريخ دفاع90/12/3 :
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نام دانشجو :نويد خادمي
رشته تحصيلي :مهندسي عمران
اس�تادان راهنم�ا :دكتر جليل ش��اهي و دكتر
محمود احمدينژاد
استاد مشاور :دكتر افشين شريعت مهيمني
عنوان رساله :مدلسازي انحراف تصميمگيري در
انتخاب گسسته با استفاده از آمارههاي ناپارامتري:
مطالعه موردي انتخاب مد ريلي
تاريخ دفاع90/12/6 :
نام دانشجو :سید علیرضا داوری
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر داوود عرب خابوری
عنوان رس�اله :شبیهس��ازی و پیادهسازی روش
پیشبین کنترل گشتاور برای موتور القایی و بدون
استفاده از حسگر سرعت
تاريخ دفاع90/12/7 :
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نام دانشجو :سعيد سعيدی جم
رشته تحصيلي :عمرانگرايش مکانيک خاک
و پی
استاد راهنما :دکتر نادر شريعتمداری
عنوان رس�اله :تاثي��ر دما بر رفت��ار مکانيکی-
حرارتی مخلوطهای بنتونيت -ماسه
تاريخ دفاع90/12/7 :

قدیم شهر بوشهر

نام دانشجو :فاطمه نسبي
رشته تحصيلي :معماري و شهرسازي
اس�تاد راهنما :دكتر س��يدباقر حس��يني و دكتر
مهران عليالحسابي
استاد مشاور :دكتر بهرام صالح صدقپور
عن�وان رس�اله :مدل ادراك كيفي��ت بصري در
خانههاي س��نتي؛ نمونه موردي :مس��كن در بافت
تاريخ دفاع90/12/8 :
نام دانشجو :محسن لشني
رشته تحصيلي :رياضي محض
استاد راهنما :دكتر مهدي عالئيان
عنوان رس�اله :گروه خود ریختیها و گرافهای
یال انتقالی
تاريخ دفاع90/12/15 :

نام دانشجو :مجتبي مهدوينيا
رشته تحصيلي :معماري و شهرسازي
استادان راهنما :دكتر سيدعبدالهادي دانشپور و
دكتر سيد مجيد مفيدي شميراني
عنوان رساله :بررسي تحليلي رابطه ميان مصرف
ان��رژي و ويژگيهاي كالبدي در بناهاي بلند مرتبه
اداري ايران (مطالعه موردي :پهنه اقليمي نيمه گرم
و خشك ،كالن شهر تهران)
تاريخ دفاع90/12/16 :
نام دانشجو :ياسر عطار ايزي
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر ابوالفضل فالحتی
عنوان رساله :سيس��تمهاي همياري چندرلهای
چندآنتني در کانالهاي بيسیم محوشدگي
تاريخ دفاع90/12/17 :
نام دانشجو :مهدی رجبی
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر نادر کمجانی
عنوانرساله:بهبودپاسخفركانسيالگوريتمTLM
در شبيه س��ازي پاشندگي مربوط به ناپيوستگيهاي
مايكرواستريپي و Metamaterials
تاريخ دفاع90/12/24 :
نام دانشجو :زهره نيكوروش
رشته تحصيلي :رياضي
استاد راهنما :دكتر غالمحسين ياري
عنوان رس�اله :کاربرد انتروپ��ی در فرآیندهای
تصادفی
تاريخ دفاع90/12/24 :
نام دانشجو :مهدي جاللوند
رشته تحصيلي :رياضي
استاد راهنما :دكتر بتول جذبي
عن�وان رس�اله :حل عددی مع��ادالت انتگرال
ولترای نوع دوم با هسته منفرد ضعيف
تاريخ دفاع90/12/23 :
نام دانشجو :آرمين جبارزاده
رشته تحصيلي :مهندسي صنايع
استاد راهنما :شادروان دکتر میربهادرقلی آریانژاد
استاد مشاور :سید غالمرضا جاللی نائینی
عنوان رساله :ارايه مدل و روش حل برای مساله
جایابی  -موجودی یکپارچه در شرایط عدم قطعیت
تاريخ دفاع90/12/24 :

در دهه فجر انقالب اسالمي:

آغاز بهره برداري از
ساختمان جديددانشكده مهندسيكامپيوتر
و مركز تحقيقات فناوري اطالعات

و
گشايش مركز تحقيقات نانو

