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بیس��ت و سه تا بیست و هفتم آذرماه  ،1392هفته ملی پژوهش
و فناوری در کش��ور بود با شعار محوری «پژوهش و فناوری ،کلید
توسعه پایدار» .این هفته با اسامی اقتصاد دانش بنیان ،کلید تحقق
حماسه اقتصادی؛ علوم انس��انی اسالمی ،تمدنسازی نوین دینی؛
مرجعیت علمی ،اقتدار علمی؛ تولید درونزا ،خودباوری ملی؛ پژوهش
تقاضامح��ور ،فناوری ایرانی؛ جهاد علمی ،ش��هدای علم و فناوری،
تعالی ایران اسالمی و نیز با اجرای برنامه های ویژه در سراسر کشور
گرامی داشته شد .از جمله این مراسم ویژه ،برگزاری مراسم تجلیل از
پژوهشگران برتر کشور با حضور رییس جمهور بود که خوشبختانه دو
عضو برجسته هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز به عنوان
پژوهشگر برگزیده گروه فنی -مهندسی و گروه هنر مورد تقدیر وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری قرار گرفتند.
درباره لزوم توجه و اهمیت پژوهش در کشور ،مطالب و تاکیدات
بسیار ی از زبان مقامات طراز اول کشور گفته و شنیده شده است .از
جمله آنکه مقام معظم رهبری بارها در دیدار نخبگان کشور با ایشان
و در مناسبتهای مختلف دیگر ،تصریح کردند« :علم و تحقيق ،كليد
قطعي پيشرفت كشور است» و «برای خدمترسانی بهتر به مردم،
کارهای دقیق پژوهشی الزم است».
یقینا پژوهش و تحقيق كردن ،يك مجاهده مستمر علمي و كليد
رشد ملتهاست اما الزامات پژوهش و بسترهای مورد نیاز آن کدامند
و آیا در کشور این زمینهها فراهم است یا اینکه چه باید کرد ،محل
تامل و بازنگری است.
رییسجمهور در س��خنرانی روز  25آذرماه در جمع پژوهشگران
برگزیده کش��ور ،به نکات بس��یار کلیدی و مهم در حوزه پژوهش
اش��اره کردند .این نکات ،ضمن برخورداری از جامعیت ،از یک نظام
طبقهبندی ش��ده برخوردار اس��ت که میتواند مسیر حرکت تحقق
اهداف پژوهشی کشور را روشنتر کند .بازخوانی رئوس این مطالب،
خالی از لطف و فایده نیست.
رييسجمهور در اين مراس��م با اش��اره به اينكه پژوهش بايد به
بهبود كيفيت زندگي مردم بينجامد و مقصد عالي آن پاس��خگويي
به نيازها و مطالبات به حق مردم باش��د ،گفت :پژوهش بايد موجب
كارآمدي مديريت كشور شود و در اين راستا افزايش تقاضا در بخش
پژوهش يكي از برنامههاي دولت تدبير و اميد است .همچنین فضای
حاکم بر پژوهش ،باید متناسبسازی شود .رییس جمهوری تصریح

پژوهش و فناوری
کلید توسعه پایدار

کرد دس��تگاههای اجرایی باید برای حل مسایل کاربردی جامعه ،از
تحقیق و پژوهشهای موجود و آینده ،بهرهگیری کنند و نکته اول
کلیدی وی ،اولویتبندی طرحهای پژوهش��ی بر اس��اس نیاز اول
کشور بود آنجا که تاکید کرد :ما باید در مرزهای دانش حرکت کنیم
اما نباید پروژههای پرهزین��های تعریف کنیم که اولویت و نیاز اول
کش��ور نیس��ت .رییس جمهوری تصریح کرد :پژوهش باید موجب
کارآمدی مدیریت کشور شود .توسعه دانش در سایه پژوهش امکان
مییابد و پژوهش به محیط مناسب و مساعد نیاز دارد .محیطی که
منشأ آزادی آکادمیک است .همچنين در عین قدم برداشتن در زمینه
پژوهش به سمت فناوری و فناوری به سمت تولید ثروت و قدرت،
در اولویتبندی مسایل و آنچه که توان و نیاز و مطالبه جامعه است،
طبق برنامه ،یک مس��یر و راهکار دقیق حرکت کرد .امروز همگان
باور دارند که هرگونه س��رمایه گذاری در علم و فناوری ،بازگش��ت
سرمایه دارد و پیشرفتهای دنیا بر پایه پشتوانه پیشرفتهای علمی
اس��ت .به طور کلی ،پژوهش یک غایت غنی از حیات است که هر
کش��وری را زنده به قدرت داناییاش میکند و یک راهنمای قابل
احترام برای رهپیمایان قله توسعه است و آنگاه که پژوهش و تحقیق
ما ،به نیازها و مطالبات مردم و بهبود کیفیت زندگی جامعه و بش��ر
منتهی ش��ود ،آن پژوهش برای ماارزشمند است .همچنین استفاده
بهینه از منابع محدود برای دس��تیابی به اهداف مطلوب ،باید مسیر
ما در پژوهش باشد.
احیای پروژههای کاربردی ،تصویب طرحهای پژوهشی نیازمحور
برای دستگاههای اجرایی ،واگذاری طرحهای مطالعاتی و پژوهشی
به دانش��گاهها و مراکز آموزش عالی ،تقوی��ت ارتباط و تعامل بین
دس��تگاههای اجرایی و مراکز پژوهش��ی ،راهاندازی بانک اطالعات
مورد نیاز پژوهش ،حمایت مادی و معنوی از طرحهای پژوهش��ی و
پژوهشگران ،تجاریسازی اختراعات ،ایجاد یک کارگروه مشترک از
پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان با تجربه دستگاههای اجرایی،
ایجاد هماهنگی بین آموزش و پژوهش ،کیفیسازی سطح آموزش
عالی ،تجهیز امکانات آزمایش��گاهی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز
پژوهشی ،ملزم نمودن دستگاههای دولتی برای استفاده از طرحهای
پژوهش��ی تولید شده در دانش��گاهها در پروژههای اجرایی ،از جمله
راهکارهای ارتقای جایگاه پژوهش و پژوهش��گر در کش��ور به نظر
میرسد.
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با حک��م دکتر فرجی دان��ا (وزير علوم،
تحقيق��ات و فن��اوری) ،دکت��ر محمدعلی
برخ��ورداری بافقی(دانش��یار دانش��کده
مهندس��ی عمران دانش��گاه) ،ب��ه عنوان
سرپرس��ت دانش��گاه علم و صنعت ايران
منصوب شد.
در پ��ی این انتص��اب ،مراس��م معارفه
سرپرست جديد دانش��گاه ،بيست و هفتم
آذر م��اه  ،1392ب��ا حضور دکت��ر فريدون
(مش��اور و مدير کل دفت��ر وزارتی) ،دکتر
برخورداری (سرپرس��ت جديد دانشگاه) و
اعضای شورای دانش��گاه ،در محل سالن
جلسات ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار
گرديد.
در بخش��ی از اي��ن مراس��م ،دکت��ر
عبدالحس��ين فريدون (مشاور وزير و مدير

کل حوزه وزارتی وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری) ،بعد از تسليت فرا رسيدن اربعين
حسينی و گراميداشت سالروز وحدت حوزه
و دانش��گاه ،در س��خنانی از تالش وزارت
علوم برای ايجاد محيطی آرام و با نش��اط
علمی در دانش��گاهها سخن گفت و افزود:
آرامش توامان با نشاط در دانشگاهها الزمه
حفظ و ارتقای رش��د علمی و دستيابی به
اهداف عاليه نظام است و برای اين منظور
بايد از مديريت افراد با تجربه در دانشگاهها
استفاده نمود.
وی گفت :حفظ حرمت و کرامت تمامی
دانشگاهيان ،فراهم نمودن محيط شاداب
دانش��گاهی برای فعالي��ت اعضای هيات
علم��ی ،تش��کلها و انجمنهای علمی از
ضروريات يک دانشگاه مطلوب است.

دکت��ر فري��دون در بخش ديگ��ری از
س��خنان خود گف��ت :وزير عل��وم به من
ماموري��ت دادن��د تا صميمان��ه از زحمات
دکتر جبلعاملی( ،رييس سابق دانشگاه)،
اعضای هيات رييسه و شورای اين دانشگاه
تشکر نمايم.
مشاور وزير علوم در پايان صحبتهای
خود از دکتر برخورداری(سرپرست دانشگاه
عل��م و صنع��ت اي��ران) ،به خاط��ر قبول
مس��ئوليت مدیریت دانشگاه تشکر کرد و
برای وی در انجام اين مس��ئوليت آرزوی
توفيق نمود.
در بخش ديگری از اين مراس��م ،دکتر
محمدعلی برخورداری (سرپرست دانشگاه
علم و صنع��ت ايران) ،بعد از درخواس��ت
همکاری و همراهی از دانش��گاهيان علم
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برگزار شد

3

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
شماره  - 83پاييز 92

4

دکتر فريدون :حفظ حرمت و
کرامتتمامیدانشگاهيان،
فراهم نمودن محيط شاداب
دانشگاهیبرایفعاليتاعضای
لها و
هيات علمی ،تشک 
انجمنهایعلمیازضروريات
يک دانشگاه مطلوب است

و صنعت ايران گفت :علیرغم وجود اين ديدگاه در خارج از دانشگاه علم
و صنعت نس��بت به اين دانش��گاه که اينجا محيطی پر حاشيه است ،من
چنين نظری ندارم بلکه تجربه بيش از سي سال فعاليت در اين دانشگاه
به من میگويد که وقتی مس��اله «دانشگاه» باشد ،همه دانشگاهيان علم
و صنعت ايران به فکر رشد و ارتقای آن هستند.
دکتر برخورداری در پايان اين مراسم ،از زحمات دکتر جبلعاملی(رييس
س��ابق دانش��گاه) ،قدردانی نمود و گفت :چون اين دانش��گاه دارای يک
برنامه بلند مدت مدون و کارشناس��ی شده است ،بنده سعی بر انجام آن
دارم و در مواردی اگر اصالحاتی الزم داش��ته باشد ،با ديدگاه جمعی آن
را اصالح خواهيم نمود.
در ابتدای اين مراسم ،حجت االسالم والمسلمين ابراهيمینژاد(مسوول
دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و صنعت ايران)،
در س��خنانی سالروز وحدت حوزه و دانشگاه را گرامی داشت و به رشد و
موفقيت دانشگاه علم و صنعت در چند سال اخير اشاره کرد و گفت :دکتر
جبلعامل��ی ،در طول دوره مديريت خود با صفا ،صميميت و اخالص در
عمل ،زحمات زيادی را برای رشد اين دانشگاه داشت.
در پايان اين مراس��م ،حکم انتصاب دکت��ر برخورداری و نامه قدردانی
وزير علوم از خدمات دکتر جبلعاملی ،قرائت و اعضای ش��ورای دانشگاه
نيز با قرائت بيانيهای از خدمات دکتر جبلعاملی قدردانی کردند.
ش��ايان ذکر اس��ت دکتر محمدعلی برخورداری ،دانش��يار دانش��کده
مهندس��ی عمران دانشگاه علم و صنعت ايران است که تحصيالت دوره
دکتری خود را در س��ال  1359در گرايش س��ازه در دانش��گاه ميشيگان
امريکا به پايان برد و س��ابقه رياس��ت پژوهشکده سوانح طبيعی (از سال
 1386تا )1388؛ رياس��ت دانش��گاه تربيت معلم تهران (س��ال  1381تا
)1385؛ رياس��ت دانشگاه زنجان (سال  1378تا )1381؛ رياست دانشگاه
يزد (س��ال  1374تا  )1377را در کارنامه اجرايی خود دارد .وی همچنين
از س��ال  1377تا  1378معاون اداری و مالی و از س��ال  1360تا 1362
معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران بوده است.
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مراسم ويژه گراميداشت هفته پژوهش و تقدير از پژوهشگران برگزيده
دانشگاه ،هجدهم آذرماه  1392با حضور هيات رييسه و اعضای هيات
علمی دانشگاه ،در مجتمع فرهنگی امام خمينی (ره) برگزار شد.
در اين مراس��م ،دکتر جبلعاملی (رييس وقت دانش��گاه) ،با تشکر
از همه دس��تاندرکاران برگزاری مراسم هفته پژوهش و روز پژوهش
در دانش��گاه ،به تبيين آثار اجرای برنامه راهبردی دانشگاه و رتبهبندی
دانش��گاه علم وصنعت ايران بر اساس ارزيابیهای معتبر پرداخت .وی
توضيح داد :در حال حاضر حدود  55درصد دانشجويان اين دانشگاه در
تحصيالت تکميلی فعال هستند و نسبت دانشجو به عضو هيات علمی
در سال  91عدد  20بوده که با هدفگذاری سال  )18( 94فاصله زيادی
دارد .وی اف��زود :آهنگ تغيير هرم جمعيتی دانش��گاه در بحث اعضای
هيات علمی به س��مت کيفی شدن و عمق بخشی ،آهنگ قابل قبولی
اس��ت و نيز ،س��رانه مقاالت در پايان سال  2/3 ، 91مقاله است که در
سال  1394بايد به عدد  3بالغ گردد.
دکت��ر جبلعاملی گفت :دانش��گاه علم وصنعت اي��ران در ارتباط با
بودجهه��ای تحقيقاتی ،وضع مطلوبی دارد .همچنين در بحث ارتباط با
صنعت تا پايان  5ماهه اول سال  ،92حدود  9ميليارد وصولی قراردادهای
صنعتی داش��تيم و حدود نيمی از اعضای هي��ات علمی در رابطه با آن
فعال هستند که اين يکی از ايدهالهای دانشگاه است.
وی در بخش ديگری از س��خنان خود به تبيين چالشها ،فرصتها
و اولويتهای دانش��گاه پرداخت و با طرح اين س��وال که آيا ش��اخص
ارزيابی اساتيد و دانشگاه تنها مقاالت  ISIاست و آيا توليد اين مقاالت،
پاس��خگوی نيازهای کشور هست يا خير ،توضيح داد :بايد توجه داشت
مسير طوالنی و دشواری طی کرديم تا به اين نقطه رسيديم .نمیتوان
انتظار داشت بخشی از فعاليت اعضای هيات علمی که بهترين مقاالت
را در بهترين ژورنالها به چاپ میرسانند و بيشترين ارجاعات را دارند،

به سمت فعاليتهای کاربردی هدايت شوند.
دکت��ر جبلعاملی با انتقاد از اين نظريه که دانش��گاهها بايد خودکفا
باشند ،گفت :در تمام دنيا ،دانشگاههايی که در مرز دانش قرار دارند توسط
دولتها حمايت میش��وند .وی تاکيد کرد :اگر بودجههای تحقيقاتی و
پژوهش��ی در کشور به صورت هدفمند به دانش��گاهها اختصاص يابد،
زيرساختها به صورت علمی فراهم میشود.
وی تصريح کرد :امروز مجموعه اساتيد ما ،درون صنعت وارد شده و
با آن عجين شدهاند و صنعت به دانشگاه اعتماد کرده و بلوغی در اين
بخش حاصل شده است .حال سوال اينجاست که حد تعادل چيست و
چه بخش��ی از توليد علم بايد در مرز دانش و چه بخش��ی از آن بايد در
مرز فناوری باشد.
دکتر جبلعاملی با اشاره به اين نکته که در حوزه اشاعه دستاوردهای
علم��ی با محوري��ت مقاالت ،جايگاه خود را پي��دا کردهايم ،تاکيد کرد:
در بخش فناوری نياز به زيرس��اخت داريم و در حوزه مديريت فناوری
نيازمند تقويت هستيم.
وی چش��مانداز دانش��گاه در حوزه توسعه فناوری را افزايش سهم و
جايگاه نرم در توس��عه فناوري؛ ضرورت ارتقای توانمندی در مديريت
فناوری ،در مهندسی سيستم و در مديريت پروژه؛ تدوين نظام نوآوری
و اختراع��ات توصيف کرد و افزود :به نظر میرس��د در مستندس��ازی
دس��تاوردهای فناوری نيز ضعف داريم و اگر بتوانيم براساس محتوای
علم ،س��رفصل دروس خود را تغيير دهيم ،دانش��ی بومی س��ازی شده
خواهيم داشت که از دل کار صنعتی ما جوشيده است.
رییس سابق دانشگاه ،در پايان تاکيد کرد :بايد در حفظ و ارتقای وجهه
ملی دانش��گاه در همه ابعاد تالش کني��م و اين کار ،نيازمند يکپارچگی
و تقوي��ت اهتمامورزی علم و صنعتی اس��ت .همچني��ن هرگز نبايد به
سم مهلکی برای دانشگاه است.
حوزههای غير ارزشافزا وارد شويم که ّ
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پژوهشگرانبرگزيده
دانشگاه علم وصنعت ايران تقدير شدند
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سخنران بعدی مراس��م ،دکتر منتظری (ریيس پژوهشگاه و معاون
اه��م فعاليتهای
پژوه��ش و فناوری دانش��گاه) بود که گزارش��ی از ّ
پژوهشی در س��ال تحصيلی  91-92و اهداف کالن دانشگاه در حوزه
پژوهش و فناوری ارایه داد .وی برگزاری جش��نواره پژوهش و فناوري؛
برنامهريزی برای برگزاری نشست روس��ای دانشگاههای گروه D-8؛
تاسيس دبيرخانه طرحهای کالن ملی و راهاندازی و توسعه پژوهشگاه
اهم فعاليتهای اين معاونت در يک س��ال گذش��ته
علم وصنعت را از ّ
اعالم کرد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ،سرانه مقاالت  ISIدر دانشکدههای
مختلف را تش��ريح کرد و گفت :در دانشکده مهندسی مکانيک ،سرانه
 4/6مقاله در س��ال  91را داش��تيم در حالی که متوس��ط دانشگاه عدد
 2/25میباشد.
همچنين دانشکده مهندسی شيمی به سرانه  4رسيده است .عالوه بر
اين در امتياز مقاالت ،باالترين امتياز را در دانشکده مهندسی مکانيک
و دانشکده مهندسی برق داش��تهايم .وی افزود :در بخش ،ISCاز نظر
مجموع تعداد و امتياز مقاالت ،دانشکده مهندسی صنايع ،دارای باالترين
رتبه در سال  1391بودهاست.
دکتر منتظری اعالم کرد :در بخش ارجاعات ،دانشگاه از سال 1391
جه��ش فوقالعادهای را تجربه کرده به گونهای که س��رانه ارجاعات از
عدد  7/5در س��ال  1390به عدد  24/6رسيده است .در تعداد ارجاعات
نيز دانش��کده مهندس��ی مواد با  2051ارجاع در صدر قرار دارد .عالوه
بر اين در امتياز کل اعتبار پژوهش��ی ،دانشکده مهندسی مکانيک اول،
دانشکده مهندس��ی مواد و متالورژی دوم و دانشکده مهندسی عمران
سوم بودهاند.
در انتهای اين مراس��م ،برترينهای پژوهش و فناوری به شرح زير
معرفی و تقدير شدند:
برگزيدگان بر اساس امتياز اعتبار پژوهشی در سال :1391
دکتر تورج محمدی (دانشکده مهندسی شيمی)؛ دکتر محمودمهرداد
ش��کريه (دانش��کده مهندس��ی مکانيک)؛ دکت��ر فرهاد گلس��تانیفرد
(دانشکده مهندسی موادومتالورژی)؛ دکتر علی کاوه (دانشکده مهندسی
عمران)؛ دکتر حس��ين بلندی (دانشکده مهندسی برق)؛ دکتر سيد جواد
ميرمحمدصادقی (دانش��کده مهندس��ی راهآه��ن)؛ دکتر منص��ور انبياء
(دانشکده ش��يمی)؛ دکتر محمدرضا عليرضايی (دانشکده رياضی)؛ دکتر
مهدی اسماعيلزاده (دانشکده فيزيک)؛ دکتر محمد عبدالهی (دانشکده
مهندس��ی کامپيوتر)؛ دکتر محمدرضا محمدعليها (دانش��کده مهندسی
صنايع)؛ دکتر رضا سعادتی (واحد بهشهر)؛ دکتر جواد مرزبانراد (دانشکده
مهندسی خودرو)؛ دکتر محسن فيضی (دانشکده معماری وشهرسازی) و
دکتر علی نصيری (گروه فرهنگ و معارف اسالمی).
برترينها براساس امتياز کل اعتبار پژوهشی:
دکتر تورج محمدی (دانشکده مهندسی شيمی)؛ رتبه اول

دکتر محمودمهرداد شکريه (دانشکده مهندسی مکانيک)؛ رتبه دوم
دکتر مجيدرضا آيتاللهی (دانشکده مهندسی مکانيک)؛ رتبه سوم
برترينها در بخش فناوری:
دکتر حسين بلندی (دانشکده مهندسی برق)؛ رتبه اول
دکتر افشين شريعت (دانشکده مهندسی عمران)؛ رتبه دوم
دکتر نوروزمحمد نوری (دانشکده مهندسی مکانيک)؛ رتبه سوم
برترينها بر اساس امتياز کل مقاالت:
دکتر تورج محمدی (دانشکده مهندسی شيمی)؛ رتبه اول
دکتر محرم حبيبنژاد (دانشکده مهندسی مکانيک)؛ رتبه دوم
دکتر علی کاوه (دانشکده مهندسی عمران)؛ رتبه سوم
بانوی پژوهش��گر برتر سال  :1391دکتر آزاده تجردی (دانشکده
شيمی)
همچنين در اين مراس��م از اساتيد پيشکس��وت :دکتر رسول اژئيان
(دانش��کده فيزيک)؛ دکتر واهاک مارقوسيان (دانشکده مهندسی مواد
و متالورژی)؛ دکتر حس��ين بيس��ادی (دانشکده مهندس��ی مکانيک)؛
دکتر ش��مس نوبخت (دانشکده مهندسی عمران)؛ مهندس اصغر حاج
سقطی(دانش��کده مهندس��ی مکانيک)؛ دکترکريم مردمی (دانش��کده
معماری و شهرسازی)؛ دکتر سيد محمود ميرطباطبايی (گروزه زبانهای
خارجی)؛ دکتر غالمعلی رضايیراد (دانشکده مهندسی برق) تجليل شد
و نيز لوح تقديری به فرزند مرحوم دکتر کاشانی مطلق اهدا گرديد.
عالوه براين خانمها طاهره صفاری (دانشکده مکانيک)؛ مريم اسدی
(دانشکده مهندس��ی برق) و مريم جعفری (دانشکده شيمی) به عنوان
کارشناسان پژوهشی برگزيده ،مورد تقدير قرار گرفتند.
گفتن��ی اس��ت در ای��ن روز به مناس��بت هفته پژوهش ،جش��نواره
دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران ،با حضور
هیات رییسه و اعضای شورای دانشگاه ،رسما افتتاح شد.
نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه شامل پژوهشگاهها ،قطبهای علمی،
مجالت ،انتشارات دانشگاه ،مراکز تحقیقاتی ،طرحهای کالن ملی و...
به مدت یک هفته در دانش��گاه بر پا ش��د .این نمایش��گاه شامل 160
غرفه و در مساحتی به وسعت  2000متر مربع در سطح دانشگاه برگزار
گردید .نمایشگاه دستاوردها ،نمونهای از مجموعه فعالیتهای علمی و
پژوهشی دانشگاه بود که برای اولین بار به نمایش گذاشته شد.
در مراسم افتتاح نمايش��گاه ،رییس وقت دانشگاه و هیات همراه ،از
غرفههای این نمایشگاه بازدید کردند و مجریان طرحهای کالن ملی و
مدیران برخی آزمایشگاههای تحقیقاتی ،به توضیح آخرین دستاوردهای
پژوهشی خود پرداختند.
گفتنی است در جش��نواره دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه
علم و صنعت ایران ،عالی ترين دس��تاوردها و توانمنديهای دانش��گاه
علم و صنعت ايران همزم��ان با هفته پژوهش در معرض ديد همگان
قرار داده شد.

آشنایی با یک استاد؛

دکتر
عباس قاهری

(1) Research & Development Committee
(2)Performance Assessment of Irrigation & Drainage Committee
)(3)International Congress on Irrigation and drainage (ICID
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پ��ی گرفت و ای��ن دوره را با موفقی��ت به اتمام
رساند .از آنجا که پس از انقالب ،بورس تمامی
اعزام ش��دگان دوران پهل��وی و از جمله دکتر
قاهری ،قطع ش��ده بود؛ وی مجبور به استخدام
در یک موسسه تحقیقاتی که استاد راهنمایش
از موسس��ان آن بود ،گردید .دکتر قاهری پس
از پایان تحصیالت ،بالفاصله به وطن بازگشت
و به امر تدریس و تحقیق در دانش��گاه مشغول
شد و از زمان بازگشت تاکنون ،عالوه بر تدریس
در دانشگاه ،مش��اغل اجرایی متعددی از جمله:
مدیری گ��روه عمران -آب ،معاون پژوهش��ی
دانش��کده و ریاست دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه ،معاون پژوهشی دانشگاه ،عضویت در
هیات ممیزه دانشگاه ،سرپرستی کمیته منتخب
دانشکده مهندسی عمران ،عضویت در کمیسیون
تخصصی هیات ممیزه دانش��گاه و عضویت در
هیات تحریریه س��ه مجله علمی تخصصی را
عهدهدار بوده است.
دکتر قاه��ری عالوه بر تدری��س و آموزش،
ب��ه فعالیته��ای مختلفی مش��غول ب��وده و از
جمله در وزارت عل��وم ،تحقیقات و فناوری در
زمینههای مختل��ف از جمله تهیه س��واالت و
برگزاری کنکورهای کارشناسی ،کارشناسیارشد
و دکتری ،مش��ارکت داش��ته و نی��ز عضو فعال
انجمنه��ای علم��ی ،عض��و کمیس��یونهای
تخصصی از جمله کمیسیون تخصصی آبیاری و
زهکشی قطبهای علمی کشور بوده است.
مدیریت س��تاد امور رفاه��ی اعضای هیات
علمی کش��ور ،عضوی��ت در کمیس��یونهای
تخصص��ی وزارت نیرو ،هم��کاری در برگزاری
همایشها وکنفرانسهای داخلی و بینالمللی،
نمایندگی ایران در کمیتههای تحقیق و توسعه،1
2
ارزیابی عملکرد پروژههای آبیاری و زهکش��ی
درکمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی 3را نیز
عهدهدار بوده است.

وی در صنعت آب کش��ور و طراحی و اجرای
پروژههای متعدد و کالن آبیاری و زهکش��ی در
سطح کشور فعالیت مستمر داشته که از آن جمله
پروژه ده هزار هکتاری آبیاری بارانی کش��ت و
صنعت مغان و پروژه بیست هزار هکتاری نیشکر
جنوب اهواز را میتوان نام برد .همچنین طراحی
بیشمار ش��بکههای آبیاری و تحت فشار و کم
فش��ار ،ش��بکههای جمعآوری فاضالب و روان
آبه��ای س��طحی و مش��ارکت در طراحی و
اج��رای تصفیه خانههای فاضالب را در کارنامه
خود دارد و از س��ال  ،1365به عنوان مشاور در
شرکت مشاوره آبسو ،تا سال  1385به طور فعال
در امور طراحی و نظ��ارت بر اجرای دهها پروژه
آب و فاضالب مشارکت داشته است.
فعالیتهای آموزشی ،پژ وهشی و تحقیقاتی
دکت��ر قاه��ری عبارتن��د از :تدری��س دروس
مختلف آب از جمله هیدرول��وژی ،هیدرولوژی
پیشرفته ،هیدرولیک ،شبکههای جمعآوری آب
و فاض�لاب ،هیدرولوژی آبه��ای زیرزمینی و
آلودگی آن ،هیدروژئولوژی و مکانیک سیاالت از
سال  1352تاکنون ،تالیف و ترجمه دو جلد کتاب
تخصصی درسی و همکاری در ترجمه چهار جلد
کتاب راهنم��ا در زمینه صنع��ت آب و تعدادی
جزوات درس��ی ،راهنمای��ی و هدایت  29پروژه
تحقیقاتی کارشناسیارشد و دکترا ،انعقاد سیزده
قرارداد پژوهشی خاتمه یافته با وزارتخانههای
مختلف ،ارایه بیش از ش��صت مقاله در مجالت
و کنفرانسه��ای ملی و بینالملل��ی ،طراحی،
مدیریت ،و نظارت ب��ر اجرای بیش از  50طرح
عمرانی در قالب قراردادهای شخصی و شرکت
مشاور آبسو.
دکت��ر قاه��ری در در س��ال  1392به مرتبه
استادی ارتقا یافت و حال حاضر ،به امر تدریس
و تحقیق در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه
مشغول میباشد.

7

شماره  - 83پاييز 92

دکتر عباس قاهری ،اسفندماه سال  1321در
خانوادهای مذهب��ی در نجفآباد اصفهان متولد
ش��د .دوران ابتدایی را در مدرس��ه شیخ بهایی
به پایان رس��اند .دوران متوسطه را در دبیرستان
دهقان در رشته ریاضی فیزیک با رتبه ممتاز در
ش
شهرس��تان نجفآباد گذراند و ب��ه عنوان دان 
آموخت��ه نمونه ،با موفقی��ت در آزمونی که بین
ش��اگردان ممتاز دبیرستانهای این شهر برگزار
شد ،برای ش��رکت در امتحان اس��تانی بورس
تحصیلی اعطای��ی دولت ایتالیا به اداره فرهنگ
اس��تان اصفهان معرفی ش��د که متاسفانه این
فرصت به وی داده نشد .در آن زمان ،دانشگاهها
به طور جداگانه کنکور برگزار میکردند لذا وی
با اندک پساندازی ک��ه اندوخته بوده ،همراه با
یکی از همکالس��یهای خود راهی تهران شد
و در کنکور دانش��کدههای فنی دانشگاه تهران،
پلی تکنیک ،کشاورزی تهران ،دانشسرای عالی
و هنرستان صنعتی نارمک آن وقت تهران -که
بعدها به دانشکده و دانشگاه تبدیل شد -شرکت
نمود .وی در تمام دانشکدههایی که امتحان داده
بود پذیرفته شد و با توجه به امکاناتی که در آن
زمان به دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران
داده میش��د ،در دانشگاه علم و صنعت ایران در
مقطع کارشناسیارش��د پیوسته رشته مهندسی
عمران پذیرفته و مش��غول تحصیل ش��د .دکتر
قاهری ،تحصیالت خود را در چهار س��ال پایان
رس��اند و به عنوان دانشآموخته ممتاز ،مشمول
دریافت بورس تحصیل��ی برای دوره دکتری در
آمری��کا گردید که به علت انج��ام فعالیتهای
سیاسی دوران تحصیل ،از اعزام محروم شد .وی
پس از پایان دوره سربازی ،مدتی در سازمان آب
و برق استان خوزستان ،سازمان برنامه و بودجه
و سازمان عمران کهکیلویه (به عنوان کارشناس
آبیاری ،معاون س��ازمان و س��پس سرپرس��ت
سازمان) فعالیت کرد و سپس با ارایه درخواست،
به دانشکده علم و صنعت ایران منتقل شد .دکتر
قاهری پس از سه سال تدریس در سمت مربی،
با ب��ورس وزارت علوم وقت ،عازم آمریکا ش��د
و مج��ددا دوره کارشناسیارش��د و به دنبال آن،
دکترای خ��ود را در دپارتمان عمران دانش��گاه
ایالتی کلرادو در گرایش منابع آب و هیدرولوژی

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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در دانشگاه علم و صنعت ایران؛

اولينهمايشتخصصیآموزشياندازهگيریهيدروکربنها
(ميترينگ)در صنايع نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيمی برگزار شد
اولين همايش تخصصی آموزش��ي اندازهگيری هيدروکربنها
(ميترين��گ) در صنايع نفت ،گاز ،پااليش و پتروش��يمی ،توس��ط
دانش��کده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت
پایانههای نفتی ایران ،طی روزهای بیستم و بیست و یکم آذرماه
 1392در دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.
این همایش در چند محور تخصصی ش��امل انواع فناوریهای
مربوط ب��ه ميترينگ (اندازهگي��ری ک ّمی) نف��ت ،گاز و فرآورده؛
اس��تانداردهای مل��ی و بينالملل��ی در اندازهگيری نف��ت ،گاز و
فرآورده؛ عمليات پرووينگ و کاليبراس��يون انواع ميتر در صنعت؛
نگهداری و تعميرات تجهي��زات اندازهگيري و فناوریهای نوين
در اندازهگي��ری ک ّم��ی نف��ت ،گاز و فرآورده برگزار ش��د و اولین
همایش در موضوع تخصصی سیس��تمهای اندازهگیری در کشور
به شمار میرود.
در مراس��م افتتاحیه ای��ن همایش آموزش��ی -تخصصی ،ابتدا
دکتر صادقی(رییس دانش��کده مهندسی ش��یمی دانشگاه) ضمن
خوش��امدگویی به مهمانان ،در خصوص اهمیت میترینگ گفت:
با در نظر گرفتن احجام نفت و گاز در کش��ور ،مس��تحضرید که
یک درصد اختالف اندازهگیری میتواند چه خس��اراتی را متوجه
فروش��نده یا خریدار نماید .وی ابراز امی��دواری کرد این همایش
بتواند ش��روعی برای کمک به حل این موضوع مهم در کش��ور
باشد.
س��خنران بعدی مراس��م افتتاحیه ،مهندس سیدپيروز موسوی
(مدیرعامل ش��رکت پایانههای نفتی ایران) بود که به اختصار در
خصوص فعالیتهای ش��رکت پایانههای نفتی ایران سخن گفت.

وی برگزاری این همایش را در جهت تحقق اهداف صنعت نفت
در تولید ،توس��عه و صادرات دانست و گفت :به روز بودن فناوری
در این س��ه حوزه با توجه به ش��رایط موجود کش��ور ،به صورت
ال��زام درآمده اس��ت و اگر بخواهیم جایگاه خ��ود را حفظ کرده و
ارتق��ا دهیم ،بای��د فاصله خویش را با علم دنی��ا کم کنیم .وی با
تاکید بر اینکه پایانههای نفتی خارک ،عسلویه و نکا از دقیقترین
پایانههای منطقه و جهان به ش��مار میروند ،افزود :هرگونه عدم
توج��ه به بحث سیس��تمهای اندازهگیری ،طبع��ا تبعات منفی به
دنبال دارد.
مهندس حس��ن منتظر تربتی(عضو هیات مدیره ش��رکت ملی
گاز ایران) س��خنران بعدی مراس��م افتتاحیه ب��ود که با موضوع
«اندازهگیری گاز ،ش��رایط دیروز ،امروز و افق  »1404سخنرانی
ک��رد .وی گفت :بح��ث اندازهگیری از چند زاوی��ه مختلف قابل
بررس��ی است که حفظ و صیانت از منافع ملی و نیز ایجاد اعتماد
بین خریدار و فروش��نده از آن جمله است و توضیح داد در صنعت
گاز کش��ور ،اکنون  1500سیستم میترینگ بزرگ و حدود 16/5
میلیون سیس��تم میترینگ خانگی فعال اس��ت که فضای بس��یار
گس��تردهای را در بحث اندازهگیری میطلب��د و جای کار زیادی
برای بخش خصوصی دارد.
عضو هیات مدیره ش��رکت ملی گاز ایران ،توجه به موضوعات
اندازهگی��ری در س��رفصل دروس دانش��گاهی ،دس��تیابی ب��ه
تکنولوژیهای روز طراحی و س��اخت سیس��تمهای اندازهگیری،
توس��عه ساخت کنتورهای هوش��مند و تدوین استانداردهای ملی
اندازهگی��ری را از جمله نیازهای اندازهگیری برش��مرد و تصریح

دکتر صادقی -رییس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه

مهندس حسن منتظر تربتی -عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

دکتر توکلی -معاون پژوهشی پژوهشگاه استاندارد

میتوان��د از اتالف مناب��ع عمومی و یا خصوصی جلوگیری کند و
در ی��ک اقتصاد بزرگ میتواند منافع ملی را مورد توجه قرار دهد
و ع�لاوه بر این ،اندازهگیری دقی��ق میتواند مبادالت تجاری را
سرعت و توسعه بخشد.
بعد از آن مهندس ش��هبازی(مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت
پایانههای نفت ایران) ،س��خنرانی کرد که از اخذ گواهینامه معتبر
بینالمللی  ،17025در زمینه آزمون س��نجی نفت خام برای اولین
بار در خارک خبر داد.
آخرین س��خنران افتتاحیه ،دکتر سیدحسن هاشمآبادی (عضو
هیات علمی دانش��کده مهندسی شیمی و دبیر همایش) بود .وی
ارتقای دانش میترینگ را از اهداف اصلی این همایش برشمرد و
با اش��اره به استقبال خوب به عمل آمده از این همایش ،تفکیک
ش��رکت کنندگان را  40درصد از شرکت ملی نفت؛  23درصد از
ش��رکت ملی گاز؛  8درص��د از پتروش��یمی؛  4درصد از پخش و
پاالیش و  25درصد از بخش خصوصی اعالم کرد .دبیر همایش
توضیح داد س��خنرانیها در چهار بخش تقس��یم شدهاند و عالوه
بر نمایش��گاه جانبی ،هفت میزگرد تخصص��ی با عناوین :جايگاه
اس��تاندارد و كاليبراسيون و چشمانداز آن در صنعت نفت؛ جايگاه
اس��تاندارد و كاليبراسيون و چش��مانداز آن در صنعت گاز؛ جايگاه
استاندارد و كاليبراسيون و چشمانداز آن در صنعت پااليش و پخش
فراوردههاي نفتي؛ جايگاه اس��تاندارد و كاليبراسيون و چشمانداز
آن در صنعت پتروش��يمي؛ الزامات و راهكارهاي يكپارچهس��ازي
روشه��اي اندازهگيري ك ّمي و كيفي نفت خام در مبادي ورودي
و خروجي ش��ركتهاي تابعه ش��ركت ملي نفت ايران؛ بررسي و
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کرد :باید سیستمهای اندازهگیری جدید نظیر کنتورهای هوشمند،
منطب��ق با نیازها و تکنولوژی روز و هماهنگ با زیرس��اختهای
موجود کشور ساخته شود.
دکتر توکلی(معاون پژوهش��ی پژوهشگاه اس��تاندارد) سخنران
بعدی مراس��م بود که در اهمیت اندازهشناس��ی و اندازهگیری در
عل��وم مختلف س��خن گفت .وی اندازهشناس��ی را به س��ه گروه
صنعت��ی ،قانونی و علمی تقس��یمبندی کرد و گفت :پژوهش��گاه
استاندارد ،از متولیان اصلی اندازهشناسی علمی در کشور است.
سپس دکتر محمدعلی عمادی(مدیر پژوهش و فناوری شرکت
مل��ی نفت ایران) با اش��اره به فضای مل��ی اصل  44گفت :نقش
اندازهگیری به لحاظ مدیریت مخازن و منابع هیدروکربنی بس��یار
پررنگ است.
مهندس بیاتانی(مدیر مهندسی شرکت ملی صادرات گاز ایران)
نی��ز با اعالم بیش از  33تریلی��ون متر مکعب حجم ذخایر گازی
ای��ران ،گفت :در ح��ال حاضر یک درصد از ب��ازار جهانی گاز به
ایران اختصاص دارد که بر اس��اس س��ند چش��مانداز  1404باید
به رش��د  16درصدی برسیم .برای رسیدن به این رشد ،باید بالغ
ب��ر  500میلیون متر مکع��ب گاز صادر کنیم که عالوه بر خطوط
لوله ،نیازمند اس��تفاده از دیگر امکانات گاز است .وی افزود :برای
اندازهگیری گاز ،باید پارامترهای ک ّمی و کیفی را مورد اندازهگیری
قرار دهیم .وی تاکید کرد :در سیستمهای اندازهگیری ،مالک باید
دقت سیستم باشد نه هزینه دستگاهها.
دکتر س��یدعلی حسینی(مدیرعامل شرکت بورس انرژی ایران)
س��خنران بعدی بود .وی گفت :اندازهگیری دقیق با ابزار مناسب

مهندس سیدپيروز موسوی  -مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران

دكتر محمدعلي عمادي -مدیر پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ایران
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م��وردكاوي نقش پژوهش ،فناوري و انتقال تكنولوژي در ارتقای
كارايي و دقت سيس��تمهاي ميترين��گ و نمونهگيري ،چالشها
و راهكارها؛ نقد و بررس��ي سيس��تمهاي آموزشي و سياستهاي
آموزش عالي در تربيت كارش��ناس متخصص و كارامد در زمينه
سيستمهاي ميترينگ و نمونهگيري ،برنامهریزی شده است.
دکت��ر هاش��مآبادی گفت :عالوه ب��ر این ب��رای این همایش
دو روزه ،کارگاه آموزش��ی «پرووين��گ ميترهای اولتراس��ونيک،
ميتره��ای توربيني و ميترهای »PDدر نظر گرفته ش��ده که طی
دو روز ،در دیماه س��ال جاری در پایانه عسلویه برگزار میشود و
برنامهریزی برای برگزاری کارگاه دیگری در ماهش��هر در زمینه
میترهای سایز کوچک در دست انجام است .در ضمن یکی دیگر
از برنامههای جانبی همایش ،برپایی نمایش��گاهی از شرکتهای
فعال در موضوع میترینگ در کش��ور با ه��دف معرفی خدمات و
دستاوردهای آنها بوده است که تعداد  15شرکت در این نمایشگاه
حضور فعال داشتهاند.
شناس��ايی ظرفيتهای موجود در کشور در موضوع ميترينگ؛
تالش در جهت آموزش عملی و نظری موضوعات مختلف مرتبط
ب��ا ميترينگ؛ تالش در جه��ت معرفی حساس��يتهاي موضوع
ميترين��گ در کش��ور و ل��زوم توجه بيش��تر ش��رکتها و مراکز

دکترسیدحسنهاشمآبادی-عضوهیاتعلمیدانشکدهمهندسیشیمیودبیرهمایش

تحقيقاتی به آن؛ رص��د فناوریهای نوين در ميترينگ و معرفی
آنها به شرکتهای داخلی؛ توس��عه دانش ميترينگ در کشور در
جهت رفع مش��کالت ،دسترسی به دانش طراحی و ساخت انواع
سيس��تمهای ميترين��گ و پرووينگ مورد نياز در کش��ور؛ تالش
در جه��ت ايفاي نقش موثرتر در اس��تانداردهای مل��ی ( )IPSو
بينالملل��ی ( )IP ISO، ASTM، APIبا توجه به ش��رايط خاص
کشور در منطقه؛ معرفی پتانسيلهای موجود در مراکز تحقيقاتی
و دانشگاهي کش��ور در جهت رفع مشکالت ميترينگ در کشور،
از اهداف برگزاری اولين همايش تخصصی آموزشي اندازهگيری
هيدروکربنها(ميترينگ) در صنايع نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيمی
بوده است.
گفتنی است گروه پژوهشی ميترينگ ،در سال  1390در دانشگاه
علم و صنعت ايران و با مش��ارکت جمعی از اساتيد دانشگاههای
کش��ور ،فعال در کارهای تحقيقاتی مرب��وط به اندازهگيری ک ّمی
هيدروکربنها و همچني��ن افراد با تجربه در اين موضوع و فعال
در صنعت ،مجوز فعاليت از وزارت نفت دريافت کرد که تنها قطب
فعال مورد تاييد در کشور میباشد.

• آق�ای دکت�ر ش�جاعیفرد ،ابتدا
مقدمهای از ظه�ور و فعالیت صنعت
خودرو در کشور بیان بفرمایید.
صنعت خودروسازی در ایران درسال 1336
با اتاقس��ازی برای کامیونها آغاز ش��د و به
تدری��ج پیش رفت تا در س��ال  ،1343قانونی
وضع ش��د که ه��ر کارخانهای در کش��ور که
بخواهد خودروس��ازی کند بای��د بتواند برخی
قطعات آن را داخلیس��ازی نماید .لذا در این
سال ،ش��رکت ایرانناسیونال -که نمایندگی
کرایس��لر در ایران را داش��ت -اقدام به مونتاژ
کرایس��لر با نام پیکان نمود و از همان زمان،
داخلیس��ازی قطعات مختلف آن در کش��ور
شروع گردید .این برنامه ادامه داشت تا در سال
 ،1348خودروی ژیان در ایران مونتاژ ش��د و
خودروهای آریا و شاهین ،شورلت امریکایی و
غیره ،حتی بدون ساخت قطعات ،کار مونتاژ را
ادامه دادند .پس از پیروزی انقالب نیز بخشی

از قطعات باقیمانده ورودی ،به صورت مونتاژ
داخلی به فروش میرس��یدند .با شروع جنگ
تحمیلی،کارخانههای خودروسازی مختلف ،به
حمایت از جنگ پرداخت��ه و در کنار تولیدات
خود ،به تولی��د قطعات مورد نیاز جنگ ،نظیر
خمپاره ،پرداختند.
• دانش�کده مهندس�ی مکانی�ک
دانشگاه علم و صنعت ایران از اولین
و فعالترین دانشکدههای مکانیک در
سطح کشور است .این دانشکده چه
فعالیته�ای ش�اخصی در خصوص
خودروسازی داشته است؟
از اوایل سال  ،1366کمیتهای از سوی دولت
وقت به نام «کمیته خودروی ملی» ،تشکیل
ش��د که در آن ،ش��ش وزیر از جمل��ه وزرای
صنایع ،اقتصاد ،بازرگانی ،س��پاه ،یک رییس
دانشگاه و یک نفر نماینده از وزارت علوم(که
اینجانب بودم) حضور داشتند .این کمیته سه

سال فعالیت کرد و تصمیم گرفت در راستای
حمایت از تولید خودروی ملی ،س��میناری به
همین نام برگزار کند .سمینار خودروی ملی به
مدت س��ه روز در سال  1369در دانشگاه علم
و صنعت ایران برگزار ش��د که اینجانب دبیر
آن بودم و چند وزیر در آن س��خنرانی داشتند.
در طی این سمینار ،برای اولین بار ،نمایشگاه
صنعت خودرو در این دانش��گاه بر پا ش��د .در
این همای��ش تصمیم گرفته ش��د مصوبات
س��مینار ،برای کارخانههای خودروس��ازی و
وزارتخانههای ذیربط ،الزماالجرا باش��د و از
جمله تصمیمات اتخاذ شده این بود که ایجاد
مراکز تحقیق و توس��عه ،در کنار کارخانجات
خودروس��ازی ،الزامیس��ت .ب��رای انجام این
دس��تورالعمل ،کارخانهه��ای ایرانخ��ودرو و
سایپا در س��ال  ،1370یعنی چهار ماه پس از
برگزاری سمینار مورد اشاره ،اقدام به تاسیس
این مراکز تحقيق و توس��عه نمودند که امروز
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ی با عنوان «طراحی کفی خودروی کالس  »Bرا به دانشگاه علم و
ش�ورای عتف ،در س�ال  ،1390پروژه کالن مل 
صنعت ایران واگذار کرد .این پروژه عظیم ،یکی از چند پروژهای است که از سوی شورای عتف به محوریت دانشگاه
علم و صنعت ایران سپرده شده و اجرا میشود .همچنین دانشگاههای صنعتی امیرکبیر ،خواجه نصیرالدین طوسی
کم و کیف اجرای
و دانشگاه تهران ،به عنوان دانشگاههای همکار طرح ،انتخاب و معرفی شدهاند .برای آگاهی از ّ
این پروژه طراحی خودروی ملی ایران ،با دکتر محمدحسن شجاعیفرد (رییس دانشکده مهندسی خودرو و مدیر
پروژه) گفت و گویی انجام دادیم که ضمن تشکر از ایشان ،تقدیم حضور میشود.
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هم موجود است .از سوی دیگر ،وزارت علوم
موظف شد پژوهشکدههای مهندسی خودرو را
در دانشگاههای مختلف ایجاد کند و دانشکده
مهندسی خودرو نیز در فرصت مناسب تاسیس
شود .سرانجام این کمیته ،کار خود را با انتشار
یک منش��ور پایان داد و ه��ر وزیری در حوزه
اختیارات خود ،مصوبات منشور را دنبال کرد .از
این بین ،دانشگاه علم و صنعت ایران در سال
 ،1370ابت��دا با ن��ام مرکز تحقیقات مکانیک
خودرو ،اقدام به تاسیس پژوهشکده کرد و بعد
به تدریج با افزایش گروهها ،در س��ال ،1376
موفق ب��ه اخذ موافقت قطعی از وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به نام پژوهشکده مهندسی
خ��ودرو گردید .در س��ال  ،1378رییس وقت
س��ازمان گس��ترش نظر به تاسیس دانشکده
خودرو در یکی دیگر از دانش��گاههای فنی-
مهندس��ی تهران داشت ولی با توجه به وجود
پژوهشکده مهندسی خودرو در دانشگاه علم و
صنعت ایران ،پیگیری بس��یار زيادي از سوی
ریاست وقت دانش��گاه علم و صنعت ایران و
اینجانب ،برای تاس��یس دانش��کده مهندسی
خودرو در این دانش��گاه ص��ورت پذیرفت تا
باالخره علیرغم رقابت گسترده دانشگاههای
بزرگ برای تاس��یس این دانشکده ،دانشکده
مهندس��ی خودرو با حمایت مدیران وقت ،در
دانش��گاه علم و صنعت ایران تاس��یس شد و
اکنون نی��ز در دورههای کارشناسیارش��د و
دکتری ،در حد مطلوب ،مشغول فعالیت است.
• چرا و چگونه شورای عتف ،پروژه
ملی طراح�ی کفی خ�ودروی کالس
 Bرا به دانش�گاه علم وصنعت ایران
سپرد؟
دانشگاه علم و صنعت ایران از آغاز تاسیس
پژوهشکده ،همواره در حال مذاکره با صنعت
خودرو ب��وده تا ضمن رف��ع نیازهای موجود،
نس��بت به طراحی پلتفرم ملی اقدام کند ولی
هرگاه نام��ی از خودرو یا پلتفرم ملی به میان
آوردیم ،ش��اهد بودیم در یکی از کارخانجات،
خودرویی به نام خودروی ملی رونمایی ش��د
در حالی که میدانستیم ملی نیست .به عنوان
مثال ،خودروی سمند که کاملترین خودرو در
این ردهها بوده است ،طی قرارداد با کشور آلمان
و آن هم با قرارداد فرعی با کش��ور انگلستان،
بر مبنای پلتفرم پ��ژوی  405بوده که هزینه
آن ب��ه قیمت وقت 500 ،میلی��ون دالر(500
میلیارد تومان) بوده اس��ت و به نظر من ،تنها
امتیاز آن برای کش��ورمان ،بودن برند ایرانی
سمند و دانش آموختن تعداد بسیار محدودی
از مهندس��ان ایرانخودرو در آلمان بود بدون

آنکه دان��ش فنی طراحی آن ،به ایران منتقل
ش��ود .موتور ملی نیز سرنوشتی بهتر از سمند
نداشت .این موتور در حقیقت مالکیت ملی دارد
چراکه در آخن آلمان ،کامال طراحی و به ایران
تحویل گردید و علیرغم ادعای خودروسازان،
مهندسان ایرانی ،هیچگونه نقشی در طراحی
موتور ملی نداشتند و لذا پس از گذشت حدود
 10سال ،متخصصان ایرانی به تدریج قادر به
انجام تغییراتی بر روی آن شدند.
سرانجام در اسفندماه س��ال  ،1390بحث
انجام طرحهای کالن ملی از طریق ش��ورای
عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مطرح
ش��د که پروژههای کالن ،در دانش��گاههای
مختلف به صورت کنسرس��یوم و به ش��رط
مش��خص بودن مشتری و خریدار طرح برای

پروژه ملي طراحي
كفي خودروي كالس
 Bبا بودجه صد میلیارد
تومان ،تصویب شد و
در آن ،دانشگاه علم و
صنعت ایران ،دانشگاه
محور است .در اين
پروژه ،طراحي و ساخت
تمامي بخشهاي
خودرو ،به جز موتور
و گيربكس ،بر عهده
دانشگاه علم و صنعت
ايران است

ساخت واگذار شود .البته با توجه به اينكه قب ً
ال
هم طرحه��اي كالني از طرف دانش��كده و
پژوهشكده معرفي شده بود (نظير طرح كالن
موت��ور ديزل) كاره��اي مقدماتي با همكاري
بعضي از همكاران دانش��كده و پژوهش��كده
انجام و وقتي نياز به جذب حداقل سه دانشگاه
همكار و توافق آنها و پيگيري ارتباط با صنعت
كه مشكل هم بود الزم شد ،باالجبار اينجانب
خودم وارد عمل شدم تا كار با مشكلي مواجه
نش��ده و با س��رعت انجام ش��ود .در شورای
عتف ،مجموعا  40طرح مطرح شد که اولین،
هواپیم��ای  150نفره بود و پروژه پلتفرم ملی،
رتبه دوم را داش��ت .این پروژه با بودجه 100

میلیارد تومان ،تصویب شد و در آن ،دانشگاه
علم و صنعت ایران ،دانشگاه محور و با توجه به
اینکه پیگیری پروژه کال از سوی پژوهشکده
مهندسی خودروی این دانشگاه صورت گرفته
بود ،محل اجرای آن ،این پژوهش��کده تعیین
شد .همچنین اینجانب از طرف رياست محترم
وقت دانش��گاه به عنوان مجری اصلی طرح،
معرفی ش��دم .البته قب ً
ال توافق دانشگاههای
صنعتی امیرکبیر ،خواجه نصیرالدین طوسی و
در ادامه ،دانشگاه تهران ،به عنوان دانشگاههای
همکار طرح ،اخذ و معرفی شده بودند.
• از زمان تصویب طرح تا کنون چه
اقدامات�ی در زمینه اج�رای آن انجام
شده است؟
در ح��ال حاض��ر تقس��یم کار دقیقی بین
دانشگاه محور و دانش��گاههای همکار انجام
دادیم به طوری که تمامی بخشهای پلتفرم،
صندلی و تزئینات داخلی ،اتاق و تمامی قطعات
به جز موتور و گیربکس ،بر عهده دانشگاه علم
و صنعت ایران است .بخش موتور را دانشگاه
صنعتی امیرکبیر و بخش گیربکس را دانشگاه
صنعتی خواجه نصیر بر عهده دارند .همچنین
از بدو تصویب این پروژه و پیش از اخذ بودجه،
به دنبال ش��رکت ی��ا موسس��های بودیم که
آمادگی س��اخت این خودرو را پس از طراحی
داش��ته باشد که شرکت پایوران ،آمادگی خود
را اع�لام کرد و تفاهمنام��های با معاون وزیر
علوم و ریاست وقت سازمان گسترش نوسازی
صنایع ایران امضا ش��د ،لذا مقدمات کار برای
همکاری با سازنده نهایی نیز شروع شد .تفاوت
این شرکت با شرکتهای بزرگ خودروسازی
این اس��ت ک��ه از توانای��ی و امکانات خوبی
برخوردار اس��ت و نمیخواهد به شکل سنتی
از قبیل مونتاژ و ...کار را دنبال کند بلکه یک
کارخانه خودروسازی صنعتی و مدرن خواهد
بود .این پروژه یک پروژه میانرشتهای است
و لذا تقریبا تمام دانش��کدههای دانشگاه را در
بر میگی��رد و در صورتی که افرادی آمادگی
همکاری داشته باشند از دانشکده فیزیک گرفته
تا برق وکامپیوتر ،مکانیک و مواد و متالورژی،
صنایع ،عمران ،معماری ،مهندسی شیمی و...
همگی میتوانند نق��ش موثری در اجرای آن
داشته باشند .بدیهی است چون سابقه طراحی
پلتفرم خودرو در ایران وجود ندارد ،ما مجبوریم
از تمامی نیروهای صنعتی داخل و حتی خارج
از کشور اس��تفاده کنیم چون صنعت خودرو،
صنعت  High Techاست ،دسترسی به این
طراح��ی ،از بزرگتری��ن موفقیتهای صنعت
کشور خواهد بود .در همین راستا ،از مشاوران
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و متخصص��ان خوبی که در صنعت خودروی
کش��ور ،تجارب خوبی به دس��ت آورده بودند،
اس��تفاده کردی��م و با چند گروه از مش��اوران
خارجی هم زمینه ارتب��اط و همکاری فراهم
کردیم .در طول یک سال گذشته ،تالشهای
زیادی انجام شد و نمونههایی از طراحی بدنه
را انجام دادیم .همچنین یک نمونه یکچهارم
به صورت م��دل و دیجیتال از طریق CNC
س��اختیم که در نمایش��گاه هفت��ه پژوهش،
س��ال  91بین تمامی غرفههای دانشگاهها و
طرحهای کالن ،رتبه اول را کسب کرد.
• به زبان س�ادهتر بفرمایید در این
پروژه چه مشخصاتی برای خودرو در
نظر گرفته ش�ده اس�ت که طراحی و
اجرا میشود؟
این پ��روژه ،در واقع طراحی خودروی ملی
در کالس  Bمیباش��د .کالسه��ای خودرو
ب��ه ترتیب ش��امل  E، D، C ، Bو  Aاس��ت
که هر چ��ه از  Aبه س��مت  Eبرویم ،ابعاد
خودرو بزرگتر میشود .ما پس از يك بررسي
علمي روي حدود  300خودروي كالس B,C
مدل 2013مشخصات اوليه خودرو را انتخاب
كردي��م .خودوری مد نظر م��ا ،یک خودرو با
ظرفیت پنج نفر و حدود  1600سیسی موتور،
دارای دنده اتوماتیک و دستی ،با سرعت حدود
 180تا  200کیلومتر بر س��اعت است و بین
 95تا  110اسب بخار ،قدرت دارد که گشتاور
حدود  120تا  140دارد .البته این اعداد ،توسط
گ��روه طراحی ،ب��ه صورت دقیق اس��تخراج
خواهد شد.

• ناظ�ر اجرای این طرح کالن ملی
کیست؟
با توجه به آنکه طرحهای کالن ،کنسرسیوم
اس��ت و بودجه قابل توجهی دارند ،گروههای
نظارت��ی متفاوت��ی برای آنه��ا در نظر گرفته
میشود که به ترتیب عبارتند از شورای عالی
عتف ،کمیس��یون دائمی شورای عالی عتف،
کمیس��یون تخصصی (حمل و نقل) شورای
عالی عتف ،ش��ورای راهبردی پروژه (شامل
سازنده نهایی و دانشگاههای عضو کنسرسیوم)،
شورای مدیران مسئول هر دانشگاه و ارتباط با
صنعت هر دانشگاه و يك ناظر كه متخصص
اين كار است و از طرف كميسيون تخصصي
انتخاب و معرفي مي شود.
• م�دت زمان اجرای پ�روژه چقدر
تعیین شده است؟
قرار اس��ت اولین نمونه این پروژه تا پایان
س��ال  ،1394س��اخته و ب��رای آزمایشهای
استاندارد ،تحویل سازنده نهایی گردد .در حال
حاضر ،تیمهای تخصصی برای قسمتهای
مختلف در بخش عمدهای از موارد ،تشکیل و
بخشهایی نیز در حال تشکیل است .در اتاق
طراحی دفتر مرکزی پروژه که در پژوهشکده
مهندسی خودرو مستقر اس��ت ،حدود 30نفر
از دانش��جویان ارشد و دکتری و متخصصان
صنعت ،اشتغال مییابند که اکنون نیز تعدادی
مشغول کار ش��دهاند .البته مشاوران برجسته
صنعت خ��ودرو ،اعم از داخل��ي و خارجي در
رون��د حركت اين طرح كالن با پژوهش��كده
همكاري مستقيم مي كنند .در نتيجه ميتوان

گفت تاكنون كارهاي بسيار مهمي انجام شده
است و اميدواريم به موقع ،شاهد پايان پروژه
باشيم.
• وسخن آخر...
این پروژه از تمام دانشجویانی که بتوانند
پایاننامه کارشناسیارش��د و دکتری خود را
در راستای پروژه تعریف کنند ،حمایت مالی
میکند که آییننامه آن نیز توس��ط معاونت
پژوهش��ی دانش��گاه ،به اطالع دانشکدهها
خواهد رس��ید .پیشبینی ما این اس��ت که
حداق��ل 200 ،پروژه کارشناسیارش��د و 50
پروژه دکتری در راس��تای طراحی پلتفرم در
دانشگاههاي عضو كنسرسيوم تعریف شوند.
الزم به ذکر است باید ترتیبی اتخاذ شود
تا پروژههایی که ب��رای طرحهای کالن به
عنوان پایاننامه تحصیالت تکمیلی تعریف
میش��وند ،از برخی محدودیتهای موجود
در آییننامهها معاف باش��ند ت��ا افراد بتوانند
با آرامش خیال بیش��تری نسبت به طراحی
قطع��ات مختل��ف ای��ن صنعت پیش��رفته
تکنولوژیکی اقدام کنند.
در پای��ان نی��ز از هم��ه عزیزان��ی که در
معاون��ت پژوهش��ی وزارت علوم ،دانش��گاه
عل��م و صنع��ت ای��ران ،ش��رکت پای��وران،
کمیسیونهای تخصصی از قبیل حمل و نقل
و همه دستاندرکاران حوزه معاونت پژوهشی
دانش��گاه و همکاران خویش در دانش��کده و
پژوهشکده مهندسی خودرو كه از بدو پیگیری
پروژه تا کنون همكاري صميمانهاي داشتهاند،
سپاسگزاری میکنم.
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اش�اره :مراس�م روز فعاليته�ای علمی و بينالمللی دانش�گاه علم و صنع�ت ایران ،با
حضور رییس مرکز منطقهای اطالعرس�انی علوم و فناوری و سرپرس�ت پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم( )ISCو دکتر کریمی(معاون مرکز همکاریهای بینالمللی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری) ،شانزدهم آذرماه  1392در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) برگزار
شد .دکتر مهراد (رییس مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه
اس�تنادی علوم جهان اسلام) س�خنران اصلی نخستین مراس�م روز بینالملل دانشگاه
ب�ود که با موضوع اندازهگیری علمی ،رتبهبندی و ارتقای کیفیت؛ از منظر علمس�نجی به
دس�تاوردهای پژوهشی دانش�گاه علم و صنعت ایران نگاه کرد .آنچه در ادامه میخوانید
گزارشی از برگزاری این مراسم است.
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سرپرست  ISCدر
اولين مراسم روز
بينالمللدانشگاه:
دانشگاه علم و
صنعت ايران از
دانشگاههایممتاز
و افتخارآفرين
کشوراست

در این مراس��م ،دکتر مهراد (سرپرست  ،)ISCبا
این توضیح که در  60سال اخیر ،توسعه علمی جهان
بی��ش از آن چیزی ب��وده که از بدو تاری��خ تا نیمه
دوم قرن بیس��تم رخ داد ،گفت :این رش��د ،معطوف
به سیاستگذاریهاس��ت و همه کشورها میکوشند
پلهه��ای ترق��ی را ط��ی کنن��د .در ای��ران نیز این
سیاستها تدوین شده و دانشگاهها مامور اجرای آن
هس��تند .وی گفت :ایران حدود  4/4درصد جمعیت
دانشجویی دارد که حدود  23درصد آن در کاردانی،
 65درصد در کارشناس��ی و  12درصد در تحصیالت
تکمیلی ( 9در صد کارشناسیارشد و مابقی دکتری)
هستند .وی درصد دانش��جویان کشور در علوم پایه
را  7درصد و در فنی و مهندسی 32/5 ،درصد اعالم
کرد .همچنین گفت :در کش��ور ،حدود  280انجمن

علم��ی 142 ،قطب علمی 1178 ،مجله پژوهش��ی،
 630مرکز پژوهشی و  117مرکز رشد داریم.
ریی��س مرک��ز منطق��های اطالعرس��انی علوم و
فناوری ،رتبه کنونی کش��ورمان را با باالترین رش��د
تولی��دات علم��ی ،مق��ام اول دنیا و به لح��اظ تعداد
مقاالت ،ش��انزدهم جهان و اول در غرب آسیا اعالم
ک��رد و اف��زود :هندوس��تان ،برزیل و تای��وان ،تنها
کش��ورهای نوظهور علمی هستندکه قبل از ایران و
جایگاه شانزدهم آن قرار دارند.
دکتر مهراد تصریح کرد :نظامهای استنادی ،تنها
مقاالت را رصد نمیکنند بلکه آنچه کاوش میکنند،
تراوش��ات ذهن��ی و علمی اندیش��مندان و محققان
در هر ش��کل و فرمی اس��ت و بنابرای��ن نزدیک به
 20ش��کل از اطالعات وجود دارد که البته در راس

و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
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آن ،مق��االت و مجالت ق��رار دارند .وی توضیح داد که  65درصد
تولیدات علمی ما در شکل مقاله است و مابقی در سایر اشکال که
اگر تنها مقاالت را مبنای سنجش توسعه علمی قلمداد میکردیم
آن رتبه  16حاصل نمیشد.
سرپرس��ت پایگاه اس��تنادی علوم جهان اس�لام( ،)ISCگفت:
سیاستهای کلی برنامه پنج ساله ،دستیابی به جایگاه دوم علمی
و فناوری و تثبیت آن و نقش��ه جامع علمی کش��ور ،پیش��تازی در
مرزه��ای دانش و فناوری ب��ا مرجعیت علمی در جه��ان را به ما
تکلیف میکنند.
وی توسعه علمی ایران را چشمگیر توصیف کرد و اعالم نمود:
مطابق نظام اس��کوپوس ،در س��ال  1979میالدی ،در کل ایران،
توان مقاله  339مقاله بوده اس��ت .در س��ال  ،1997بیش از هزار
مقاله را در کش��ور تجربه کردیم و این عدد در سال  2006از مرز
 10هزار مقاله گذش��ت و در  ،2007به 14هزار و در  2012به 37
هزار مقاله استاندارد بینالمللی بالغ گردید.
دکتر مهراد وضعیت کش��ور به لحاظ اس��تنادات علمی را خوب
دانس��ت و گفت :اس��تناد یعنی اس��تاندارد در علم و نشانگر توان
علمی است .وی متوسط ضریب تاثیر نشریات ایرانی در  2012را
 ./609اعالم کرد و گفت کش��ورهای مالزی و ترکیه بعد از ایران
قرار دارند.
وی ب��ا ای��ن توضیح که بی��ش از  80درصد انتش��ارات در ISI
متعلق به دو منطقه اروپای غربی و امریکای ش��مالی است ،گفت:
نظامهای اس��تنادی ،مبتنی بر زبان است و تنها دانشمند ایرانی در
بخش انگلیس��ی  ،ISCدکتر علی کاوه (استاد دانشکده مهندسی
عمران دانشگاه علم و صنعت ایران) است.
رییس مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری ،در بررسی
رفتار نویس��ندگی مقاالت گف��ت31 :درصد مق��االت  ،ISCتک
نویس��نده؛  24درصد دو نویسنده و  19درصد سه نویسنده دارند و
مابقی مربوط به کار تیمی بوده است و مقاالت تک نویسنده14 ،
درصد کل مقاالت را در بر میگیرد.
سرپرس��ت پایگاه اس��تنادی علوم جهان اس�لام( ،)ISCسپس
ب��ا ارای��ه آمار به مقایس��ه دانش��گاه علم و صنعت ای��ران در بین
دانشگاههای کشور و تبیین رتبه آن پرداخت .مطابق این آمار ،در
 ،ISCدانش��گاه علم و صنعت ایران در تولید علم (انتشارات نمایه
شده) ،رتبه هفتم کش��ور را داراست .در برگزاری همایشها ،رتبه
س��وم کشور را دارد و در مجموع (مقاالت و برگزاری همایشها)،

رتبه پنجم کش��ور در بین دانش��گاهها را داراس��ت که رتبه بسیار
ارزش��مندی است .همچنین عدد سهم این دانشگاه از کل مقاالت
 2 ،ISCو از مقاالت همایشها 4 ،میباشد .عالوه بر این در ،ISI
رتبه دانش��گاه عل��م و صنعت ایران با ثب��ت  7018مدرک ،هفتم
کش��ور است و در اس��کوپوس( )Scopusبا  1212مدرک در سال
 ،2013مجددا هفتم کشور اعالم شده است.
همچنین س��ه پژوهشگر برتر دانش��گاه علم و صنعت ایران بر
حس��ب میزان تولیدات علمی آنها در  ،ISIب��ه ترتیب :دکتر علی
کاوه(اس��تاد دانشکده مهندس��ی عمران) با  3درصد کل ،مهندس
احد کاظمی(دانش��یار دانش��کده مهندس��ی ب��رق) و دکتر محرم
حبیبنژاد کورایم(اس��تاد دانشکده مهندس��ی مکانیک) بودهاند .از
حیث استناد نیز دکتر علی کاوه در کل کشور ،هفتمین دانشمند پر
استناد است و دکتر تورج محمدی (استاد دانشکده مهنسی شیمی
دانشگاه) ،به این لحاظ رتبه  37را در کشور دارا هستند.
وی ع�لاوه بر ای��ن اعالم کرد 4855 :عض��و هیات علمی این
دانشگاه 1-10 ،مقاله  530 ،ISIنفر  11-20مقاله 109 ،نفر -30
 21مقال��ه و  3نف��ر بیش از یکصد مقاله  ISIداش��تهاند و نیز42 ،
درصد تولید علم دانش��گاه علم و صنعت ایران در س��ه سال اخیر
بوده است و  27نفر ،یک سوم مقاالت  ISIدانشگاه علم و صنعت
ایران را تولید میکنند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم تاکید کرد :تولیدات
علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران نش��ان میدهد در شش سال
اخیر ،دانش��گاه و اعض��ای هیات علم��ی آن کار کردهاند و پیش
از آن ،ع��دد گویا و برجس��تهای وجود ندارد .همچنین بیش��ترین
مش��ارکت ای��ن دانش��گاه در تولیدات علمی س��ه س��ال اخیر ،به
ترتیب با کش��ورهای امریکا ،کانادا ،انگلیس ،استرالیا و آلمان بوده
و بر حس��ب دانشگاههای داخل ،با دانش��گاه آزاد اسالمی ،خواجه
نصیرالدین طوسی ،تهران ،صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر.
دکتر مهراد سپس با بیان شاخصهای رتبهبندی دانشگاهها در
نظام سایماگو( )SIRگفت :بر اساس ارزیابی سایماگو ،دانشگاه علم
و صنعت ایران در دنیا رتبه  ،589در منطقه رتبه  20و در کش��ور،
رتبه  7را دارد .وی توضیح داد :رتبه دانش��گاه علم و صنعت ایران
در حوزه مهندس��ی در س��طح بینالمللی در دوره  2010تا ،2012
یکصد و س��یزدهم دنیاست و این عدد بسیار عالی و افتخارآمیزی
اس��ت .وی افزود :همچنین این دانش��گاه ،بر اساس شاخصهای
رتبهبندی ترکیه-که معیارهای متفاوتی دارد -رتبه  9کش��وری و
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 911جهانی را دارد.وی با این تصریح که دانش��گاه علم و صنعت
ایران از دانش��گاههای ممتاز و افتخارآفرین کش��ور اس��ت ،گفت:
اعضای هیات علمی این دانش��گاه در سه سال قبل ،حدود 2000
مقاله ارایه کردهاند که  14هزار استناد داشته است .این ،عدد بسیار
خوبی است ضمن آنکه  37درصد این تعداد را کشورهای پیشرفته
داش��تهاند و این موضوع ،نش��ان میدهد تا چه حد مقاالت ،وزین
و علمی بوده که کش��ورهای پیش��رفته به علم ما رجوع کردهاند.
همچنین 14درصد استنادها داخلی بوده است.
پیش از س��خنان دکتر مه��راد ،دکت��ر جبلعاملی(رییس وقت
دانش��گاه) با تبریک هفته پژوهش و تش��کر از حضور مهمانان و
حاضران در جلسه ،به خال موجود در دانشگاه و کشور در خصوص
عدم اطالعرس��انی در خصوص دس��تاوردهای پژوهشی اعضای
هیات علمی اشاره کرد وگفت :در سالهای اخیر ،دانشگاهها بیش
از پیش به حوزه فناوری ورود یافته و دستاوردهای خوبی داشتهاند
که این حاصل تالش اس��اتیدی است که انگیزه خدمتگذاری در
آنها موج میزند .وی افزود :با بازدید از آزمایشگاههای تحقیقاتی و
پس از تاسیس پژوهشگاه ،به این مهم پی بردیم که در فعالیتهای
دانش��گاه ،غیر از فعالیتهای علمی ک��ه خروجی آن مقاالت و یا
کتابهایی اس��ت که در مجالت و مراکز معتبر به چاپ میرسد،
فعالیتهایی وجود دارد که مجموعه دانش��گاه از آن مطلع نیستند
و گاه در دو دانش��کده مجاور ،اس��اتید از پروژه و فعالیت پژوهشی
هم اط�لاع ندارند که این در خصوص بخشه��ای بیرونی نیز تا
حدی صادق اس��ت .از این رو ،امس��ال نمایش��گاه هفته پژوهش
را با تاکید بر فناوری برگزار میکنیم تا بخش��ی از دس��تاوردهای
آزمایش��گاههای تحقیقاتی ،ارتباط ب��ا صنعت و نیز طرحهای ملی
معرفی شوند.
آخرین س��خنران این مراس��م ،دکت��ر خرمی ش��اد (مدیر دفتر
همکاریه��ای علم��ی و بینالمللی دانش��گاه) بود ک��ه به تبیین
برنامههای ای��ن دفتر برای ارتقای بیش از پیش وجهه بینالمللی
دانشگاه پرداخت.
مدی��ر دفتر همکاریهای علمی و بینالمللی دانش��گاه ،تالش
برای برگزاری دورههای تحصیالت تکمیلی به صورت مش��ترک
با دانش��گاهها و موسس��ات تحقیقاتی خارج از کشور؛ فعال نمودن
تفاهمنامههای دانشگاه با دانشگاهها و موسسات خارج و گسترش
تفاهمنامهها با دانش��گاهها و مراک��ز علمی -تحقیقاتی و صنعتی؛
ورود فعالیتهای بینالمللی در مفاد گرنت اساتید؛ میزبانی نشست

روسای دانش��گاههای کشورهای عضو سازمان دی -هشت و نیز
برگزاری مراس��م سالیانه روز بینالملل دانش��گاه را از برنامههای
دفتر همکاریهای علمی و بینالمللی در این راستا ذکر کرد .وی
ایفای نقش محور دیپلماس��ی دانشگاهی جهان اسالم را دورنمای
این دانشگاه در حوزه بینالملل اعالم کرد.
در پایان این مراسم ،با حضور دکتر مهراد ،دکتر کریمی(معاون
مرکز همکاریهای بینالمللی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)،
دکت��ر جبلعامل��ی ،دکتر منتظ��ری (رییس پژوهش��گاه و معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه) و دکتر خرمی شاد ،از  11عضو هیات
علمی دانشگاه به عنوان استاد برجسته روابط بینالملل دانشگاه با
اهدای لوح و هدایا تجلیل شد.
اس�امی و فعاليته�ای برگزي�دگان ،به ش�رح زير
میباشد:
دکتر مجيدرضا آيت اللهی؛ اس��تاد دانش��کده مهندس��ی
مکانيک .فعاليتهایمتنوعبينالمللیاز قبيل:
انجام طرحهای تحقيقاتی مش��ترک با اس��اتيد و محققان
کشورهای ايتاليا و انگلستان
ايجاد زمينه انعقاد تفاهمنامه با دانش��گاههای ميالن ايتاليا
و مااليای مالزی
استفاده و بهرهگيری از تفاهمنامههای منعقده
ارای��ه دورهه��ای کوتاهم��دت آموزش��ی و پژوهش��ی در
دانشگاههای ميالن ايتاليا و مااليای مالزی
عضوی��ت در کميت��ه علم��ی تع��دادی از کنفرانسه��ای
بينالمللی
عضو هيات تحريريه تعدادی مجله ISI
استاد مدعو دانشگاه مااليا
دکتر علی بيت اللهی؛ اس��تاد دانش��کده مهندسی مواد و
متالورژی .فعاليتهای متنوع بينالمللی از قبيل:
انجام طرحهای تحقيقاتی مش��ترک با اس��اتيد و محققان
کشورهای کره جنوبی ،مالزی و سوئد
ايجاد زمينه انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه  Ajouکره جنوبی
و مرکز تحقيقات مواد پيشرفته مالزی
استفاده و بهرهگيری از تفاهمنامههای منعقده
ارایه دورههای کوتاهمدت آموزش��ی و پژوهش��ی در مرکز
تحقيقات مواد پيش��رفته مالزی ( )SIRIMو مرکز تحقيقات مواد

دکتر رس�ول نورالسناء؛ استاد دانشکده مهندسی صنايع.
فعاليتهای متنوع بينالمللی از قبيل:
چاپ کتاب توسط انتشارات معتبر خارجی
انجام طرحهای تحقيقاتی مشترک با دانشگاههای کشورهای
مصر و آمريکای شمالی
دکتر علی الهوردی؛ دانش��يار دانش��کده مهندسی شيمی.
فعاليتهای متنوع بينالمللی از قبيل:
انج��ام طرحهای تحقيقاتی مش��ترک با اس��اتيد و محققان
کشورهای فرانسه و مالزی
چاپ کتاب توسط انتشارات معتبر خارجی
راهنم��ای و مش��اوره پایاننامه با همکاری دانش��گاههای
استراليا ،ايتاليا و فرانسه
ايجاد زمينه انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه کازان روسيه
استفاده و بهرهگيری از تفاهمنامههای منعقده
مهندس عبدالحميد نقرهکار؛ دانشيار دانشکده معماری
و شهرسازی
برنده جايزه در شش��مين جش��نواره بينالمللی فارابی جهت
ارایه رس��اله نظريهپردازی با عنوان تعامل ادارکی انسان با فضا در
معماری
دکتر علی اکبر جاللی؛ استاد دانشکده مهندسی برق
چاپ کتاب توسط انتشارات معتبر خارجی
دکتر بيژن معاونی؛ استاديار دانشکده مهندسی راهآهن
چاپ کتاب توسط انتشارات معتبر خارجی
دکتر بهروز مشهدی؛ دانشيار دانشکده مهندسی خودرو
چاپ کتاب توسط انتشارات معتبر خارجی
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پيشرفته سوريه
همکاری با کنفرانسهای نانو فناوری مشترک ايران-هند،
ايران-برزيل و ايران-ژاپن
دکتر علی کاوه؛ استاد دانشکده مهندسی عمران .فعاليتهای
متنوع بينالمللی از قبيل:
چاپ دو کتاب توسط انتشارات معتبر خارجی
انجام طرحهای تحقيقاتی مش��ترک با اس��اتيد و محققان
کشورهای خارجی
چاپ مقاالت متعدد ( )ISI & ISCدر مجالت معتبر علمی
جهان
دکت�ر محمدحس�ن ش�جاعی فرد؛ اس��تاد دانش��کده
مهندسی مکانيک .فعاليتهای متنوع بينالمللی از قبيل:
عضوي��ت در باالترين س��طح انجمن مهندس��ان مکانيک
انگلستان ()IMechE
ايجاد زمينه انعقاد تفاهمنامه با دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی
انگلستان
بهرهگيری از تفاهمنامههای منعقده
دکتر محرم حبيبنژاد کورايم؛ استاد دانشکده مهندسی
مکانيک .فعاليتهای متنوع بينالمللی از قبيل:
همکاری با اس��اتيد برجس��ته مؤسسات و دانشگاههای معتبر
جهان
پذيرش و آموزش دانشجويان کارآموز خارجی
چ��اپ مق��االت متع��دد ( )ISI & ISCدر  50مجل��ه معتبر
علمی جهان
اح��راز رتب��ه هفت��م نان��وی کش��ور در هفتمين جش��واره
برترينهای نانو
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سامانه فروش اعتباری برق

مولفان :دکتر شهرام جدید (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق)
علی قهقرایی زمانی (دانشجوی كارشناسيارشد مهندسی برق)

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

تقابل بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی الكتريكي همواره به عنوان یک مس��اله مهم مطرح بوده اس��ت .آنچه که برای
تولیدکننده حایز اهمیت اس��ت ،جبران کامل هزینههای ناش��ی از تولید انرژی الكتريكي و البته دستیابی به سودی معقول میباشد .در
مقابل ،مصرفکنندگان میخواهند درک بهتری از میزان انرژی مصرفی خود داشته باشند و بتوانند بودجه خود را بهتر مدیریت کنند.
وجود یک مکانیزم فروش اعتباری (پیش پرداخت) برق میتواند به این دو نیاز مهم تولیدکنندگان و مصرفکنندگان پاس��خ مناس��بی
ارایه دهد .در این روش ،مصرفکننده ،معادل پولی انرژی مورد نیاز خود را به صورت پیشپرداخت ،میپردازد .دراین صورت شرکت
تولیدکنن��ده ،به��ای برق تولیدی خود را قبل از مصرف آن (در واق��ع از دید تولیدکننده ،قبل از تولید آن) به طورکامل دریافت میکند
و مصرفکنن��دگان نیز در مقابل ،از میزان انرژی خریداری ش��ده خود و مقدار هزینهای که در قب��ال این میزان از انرژی پرداختهاند،
مطلع میباشند .بنابراین مصرفکننده میتواند با اتخاذ یک برنامهریزی مناسب ،هم انرژی مصرفی و هم بودجه خود را بهتر مدیریت
کند.
کلید واژگان :فروش اعتباری برق ،مدیریت مصرف.
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در سیس��تم اندازهگی��ری س��نتی (مرس��وم) و در جای��ی ک��ه
مصرفکننده از طریق این سیس��تم ،برق را دریافت میکند ،این
ب��اور برای مصرفکننده ایجاد میش��ود که برق ،حق اوس��ت و
صورت حس��ابی که در آخر هر ماه برای او ارس��ال میش��ود این
ح��ق را نقض میکند! عالوه بر این ،در سیس��تم س��نتی معموال
مصرفکنندگان به دقت قرائت کنتورهایش��ان بدگمان میشوند
و نمیتوانند درک کنند که چگونه صورت حس��اب ارس��ال شده،
معادل برق مصرفی آنهاست .در نتیجه ،سیستم سنتی ،نارضایتی
مش��تری را به دنبال دارد و مصرفکننده نمیتواند این واقعیت را
احس��اس کند که وقتی او هزینه برق را پرداخت میکند ،در واقع
کاالیي را خریداری کرده است.
در صورت��ی که تولیدکننده برق ،میل به بازاریابی پویا داش��ته
باش��د ،الزم اس��ت تا این تغییر را در باور مشتریان ایجاد کند که
برق ،حق آنها نیس��ت بلکه کاالیی اس��ت که میتوانند خریداری

کنند .به وسیله پیادهسازی مکانیزم فروش اعتباری ،برق میتواند
ب��رای اولین بار به عنوان یک کاال مانند س��ایر کاالها خریداری
شود[.]1
آن چیزی که مکانیزم فروش اعتباری برق را بس��یار س��ودمند
جل��وه میدهد ،این اس��ت که برق در نگاه اول ،از دید مش��تری
میتوان��د به عنوان یک کاال در نظر گرفته ش��ود .از دید مصرف
کنن��دگان ،فروش اعتباری برق س��بب درک بهت��ر آنها از میزان
انرژی مصرفی و مدیریت بهتر بودجههایش��ان میش��ود .از دید
تولیدکنن��دگان برق ،مکانیزم فروش اعتباری ،خطر مصرف بدون
پرداخ��ت پ��ول را کاه��ش داده و جریان نقدینگی را به س��مت
شرکتهایش��ان بهبود میبخش��د .بعالوه هزینهه��ای مربوط به
ارس��ال صورت حس��ابها و قرائت کنتوره��ا ،هزینههای قطع و
وص��ل مجدد و موانع اداری مرس��وم در این نوع مکانیزم فروش
برق ،حذف میشوند.

¼Á {|n» ¶Á Á « ÉZÅÄÀËÅ ,ZÅÂfÀ¯ dWY« Á ZÅ[Zu cÂ µZY Ä] Â]» ÉZÅÄÀËÅ ÃÁÔ ] .|z]Ê» {Â^Æ] ½ZËZÅd¯ d

».|¿ÂÊ» ¥~u ,©] Á§ ¹Ì¿Z°» Â¿ ¾ËY { ¹Â» ÉY{Y ¿YÂ

ÌÌ¤e dÆm ¹Z³ ¾Ì·ÁY

Ã|ÀÀ¯ ¥» { ÁZ] ¾ËY ÉZ¬·Y
¯dÓZ¯ ®Ë ,©] Ä
ª¬ve Á

]Ã|ÀÀ¯ ¥» ÁZ

¿ÊfËZZ

»Ã|ÀÀ¯ ¥

ÊfÀ ºfÌ

É¿Y ÉÌ³ ÃY|¿Y

©] ÉZ^fY Á§ ¹Ì¿Z°» ÉZ Ã{ZÌa
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صورتحسابها و یا ارسال نشدن صورتحسابها ،همچنین عدم نیاز این رمزها تشریح میشوند .در بخش سوم ،نمونههایی از کاربردهای
به سیستم اضافی برای صدور صورتحساب
سیستم فروش اعتباری برق ارایه خواهد شد که عبارتند از جلوگیری
• هدایت جریان وجوه نقدی در جهت بهبود کسب وکار
از پمپاژ بیش از حد آبهای زیرزمینی ،کاهش تلفات غیرفنی و کاربرد
کنندگان در شبکههای هوشمند.
• حذف هزینه قرائت کنتورها (چرا که دیگر نیازی به قرائت24
کنتور نیست)
• بازیاب��ی بدهیهای ناش��ی از بدحس��ابیها؛ به عن��وان مثال در اصول عملکرد سیستمهای فروش اعتباری برق
منطقهای ،هر زمان که مشتری یک کارت اعتباری میخرد باید ابتدا
سیستم اعتباری پایه که در سال  1993توسط شرکت برق آفریقای
مبلغ 15درصد از بدهیهای قبلی خود را بپردازد
جنوبی( )Eskomایجاد گردید شامل مولفههای زیر میباشد:
 )1کنتورهای اعتباری
• حذف هزینههای قطع ارتباط و اتصال مجدد و زحمتهای اداری
 )2ماش��ینهای فروش :جایی ک��ه مصرفکنندگان برق میتوانند
ایجاد شده در این خصوص
• نصب آسانتر کنتورهای اعتباری نسبت به انواع قدیمی و همچنین اعتبار خریداری کنند .این مراکز با نام واحدهای توزیع اعتبار()CDUs
شناخته شدهاند.
کاهش هزینههای نصب برای تولیدکننده و مصرفکننده
 )3متمرکزکنندهه��ای داده ( )DCsک��ه مدیریت واحدهای توزیع
• کنترل آس��ان تقلبه��ا (کالهبرداریها) به کم��ک کنتورهای
اعتبار و جمعآوری دادههای تراکنشی از این واحدها را بر عهده دارند.
اعتباری
• عدم مراجعه حضوری کارمندان شرکت توزیع برق به محل اسکان این نهادهای مدیریتی همچنین با عنوان ایستگاههای اصلی سیستم
مشتریان جهت قرائت کنتورها و در نتیجه کاهش مخاطرات زندگی ( )SMSsنیز شناخته شدهاند.
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شکل( :)3مولفههای تشکیلدهنده سیستم فروش اعتباری برق
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فرایند اندازهگیری اعتباری برق ،در س��ه س��طح ایجاد شده که به
ترتیب عبارتند از :س��طح اول ،کنتور اعتباری؛ س��طح دوم ،ایس��تگاه
فروش( )CDUو سطح سوم ،ایستگاه اصلی سیستم ( .)SMSمطابق
ش��کل  ،4مصرفکنندهای که میخواهد ب��رق را خریداری کند ،ابتدا
کارت کنتور خود را به فروش��نده میدهد و س��پس معادل پولی مقدار
انرژی مورد نیاز خود را پرداخت میکند .سپس ماشین فروش ،یک رمز
عددی یا مغناطیسی را برای مصرفکننده ایجاد میکند .مصرفکننده
این رمز را میگیرد و به خانه میبرد و به کنتور نصب ش��ده در محل
خود وارد میکند .پس از آن دادههای تراکنشی ،جهت اهداف مدیریتی
دادهها از ماشین فروش به ایستگاه اصلی سیستم ( )SMSو کامپیوتر
پردازنده مرکزی بارگذاری میشوند .در ادامه ،مطابق با مصرف انرژی
از اعتبار اولیه کنتور کسر میشود .اگر مقدار شارژ اولیه تمام شود ،خط
متصل به کنتور توس��ط یک رله ضامندار داخل کنتور قطع میشود.
ایستگاه اصلی سیستم( ،)SMSپایگاه ذخیرهسازی داده اصلی در سیستم
است و تمام انواع دادهها در این ایستگاه اداره میشوند.
ش��رکت برق آفریقای جنوب��ی( ،)Eskomاز دو نوع تکنولوژی رمز
برای کنتورهای اعتباری اس��تفاده میکند .هر دوی این رمزها یکبار
مصرف ب��وده و فقط مجازند که یکبار در کنتور مربوط ،وارد ش��وند.
این دو نوع رمز عبارتند از )1 :کارتهای کاغذی یکبار مصرف با یک
عالمت مغناطیسی؛  )2رمز عددی که یک باریک ه کاغذی با شمارهای

 16تا  20رقمی است و توسط مصرفکننده با استفاده از صفحه کلید
روی کنتور به کنتور وارد میشود.
انتخاب رمز ،به نوع کنتوراعتباری(که ش��امل دو نوع کنتور کارت
مغناطیسی و کنتور عددی میباشد) بس��تگی دارد .کنتورهای کارت
مغناطیسی ،رمزهای مغناطیسی را می پذیرند در حالی که کنتورهای
عددی ،فقط قابلیت پذیرش رمزهای عددی را دارند .رمزهای عددی
برای کنتورهای مورد استفاده در آفریقای جنوبی منحصر به فرد است و
در نتیجه ،نیازی به حمل و نقل فیزیکی رمزها نیست و از طرق مختلف
مانند تلفن نیز قابل فروش است.
رمزهای مورد استفاده در سیستم اعتباری به دو دسته یک طرفه و
دو طرفه تقسیم میشوند .رمزهای یک طرفه ،اعتبار را انتقال میدهند
و اطالعات رس��یده به کنت��ور را از مرکز فروش ،کنترل میکنند .این
رمزه��ا معموال بعد از مصرف از بین میروند .اش��کال اصلی رمزهای
یک طرفه این است که شرکت توزیع برق نمیتواند اطالعات مربوط
به مقدار برق توزیع ش��ده از طریق توزیع کنندگان سیستم اعتباری را
بازیابی کند .در مقابل ،رمزهای دو طرفه باید توس��ط مصرفکننده به
مرکز فروش برای خرید بعدی برگردانده شوند .ازطریق رمز برگردانده
ش��ده ،امکان قرائت دادههای ذخیره شده توسط کنتور برای کارکنان
ش��رکت برق فراهم میش��ود .در این صورت ،پردازش آماری توسط
سیستم مدیریت داده قابل انجام است.

شکل( :)4سیستم فروش اعتباری برق کلی
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]©تگذاری برق ،پیش��نهاد شده است .پیشنهاد به این صورت است:
قیم
اعتباری برق
سیستم
کاربردهای
¿¼Ä¿Âاز
هایی
نمونه
در این بخ��ش ،به بررس��ی کاربردهای مختلف سیس��تم فروش نصب کنتورهای اعتباری برق در چاهها همزمان با تخصیص سهمیه
اعتب��اری برق پرداخته میش��ود .کاربردهایی ک��ه در این بخش ذکر آب (که قابل تبدیل به س��همیه برق اس��ت) .محدود کردن س��همیه
شدهاند ،عبارتند از :استفاده از این سیستم جهت کنترل پمپاژ بیش از ب��رق از طریق نصب کنتورهای اعتباری تنظیم ش��ده در یک اعتبار
امکا27نپذیر است .مزیت دیگر استفاده از سهمیه برق به جای
حد آبهای زیرزمینی ،تاثیر این سیستم در کاهش تلفات غیر فنی و در محدود،
27
نتیجه کاهش تلفات کل سیستم و بکارگیری تکنولوژی اعتباری برق تغییر در قیمت برق ،این است که چنین اقدامی هیچ بار اقتصادیای
به کش��اورزان وارد نمیکند؛ بعالوه در اثر پیادهس��ازی سهمیه برق،
در شبکههای هوشمند.
هزینهه��ای نظارتی در این حالت خیلی کمتر از هزینههای نظارت و
ال�ف) کاربرد جه�ت کنترل پمپاژ بی�ش از حد آبهای اندازهگیری مستقیم جریان آب میشود.
نتای��ج حاصل از پیادهس��ازی این سیس��تم (س��همیهبندی برق از
زیرزمینی
پمپاژ بیش ازحد آبهای زیرزمینی ،مشکلی جهانی است که شدیدا طری��ق تخصیص اعتبار مح��دود به کنتورهای اعتب��اری) روی یک
در مناطق خش��ک ،مشكلآفرين اس��ت .پیدایش این نگرانی ابتدا در شبکه ،س��ودی معادل  199میلیون دالر را نشان میدهد .با توجه به
مناطق س��احلی عمان به وجود آمد چرا که در آنجا پمپاژ بیش از حد کاهش  177میلیون متر مکعب از آب پمپ ش��ده ،هزینههای دولت
آبهای زیرزمینی ،منجر به نفوذ آب دریا و كاهش درجه كيفيت آب( ،هزینههای مربوط به پیادهسازی سیستم اعتباری برق) ،تقریبا با توجه
پس از تصفيه ش��ده اس��ت .با این وجود ،علیرغ��م اقدامات گوناگون به این ذخیرهس��ازی انرژی ،جبران شده است .نمودار تغییرات سودها
صورت گرفته در این زمینه ،کاهش س��طوح آبهای زیرزمینی هنوز و زیانهای حاصله برای کش��اورزان در یک دوره مورد مطالعه معین،
ه��م ادامه دارد و آب دریا نیز به طور پیوس��ته در مناطق س��احلی به مطابق ش��کل  7نمایش داده شده اس��ت .مطابق با نمودار ،مالحظه
میشود که از سال ششم پیادهسازی طرح به بعد ،به علت بهبود کیفیت
آبهای زیرزمینی نفوذ میکند.
در مرجع ش��ماره[ ]3چارچوبی برای مح��دود کردن برق مصرفی آب ،درآمد کش��اورزان نسبت به حالتی که طرح پیادهسازی اجرا نشده
مورد نیاز جهت پمپاژ آبهای زیرزمینی بدون دخالت در سیاستهای بود ،بیشتر شده است.
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است .کنتورهای اعتباری ،دارای قابلیتهای منحصر به فردی هستند
ب) کاهش تلفات غیر فنی
بررسی وکاهش تلفات ،از جمله موضوعات مهم و شناخته شده در که در اینجا به بیان برخی از این قابلیتها پرداخته میشود:
• ش��رکت توزیع ب��رق میتواند با این کنتوره��ا جهت تنظیم نرخ
مهندسی سیستم توزیع برق و بهبود عملکرد سیستم توزیع میباشند.
تلفات کلی انرژی الکتریکی ،در بردارنده تلفات فنی و تلفات غیر فنی تعرفهها و دریافت حس��اب (از طریق کارتهای نقدی) ارتباط برقرار
(تجاری) است .تلفات غیر فنی ،عمدتا از مسایلی از قبیل سرقت برق ،کند.
• این کنتورها دقت بیشتری را برای بارهای غیرخطی در مقایسه با
دستکاری کنتورها و ناکارآمدی سیستم تجاری(بازرگانی) ناشی میشود.
این دس��ته از تلفات ،شامل موارد زیر می باش��د :الف) مصرف انرژی کنتورهای سنتی دارند.
• پ��س از تجاوز مصرف از حداکثر تقاض��ا ،جریان برق ورودی به
اندازهگیری نشده به وس��یله بایپس کردن کنتورها؛ ب) تغییر دقت
کنتور به وسیله دستکاری منبع و سیمهای ترانسفورماتور اندازهگیری؛ کنتور از طریق یک سیستم خودکار جاسازی شده در این کنتور قطع
ج) خطاه��ای موجود در صورتحس��اب و قرائت کنتورها؛ د) تخمین میشود.
• سرقت برق در این کنتورها تقریبا غیرممکن است .زمان و مقدار
غیردقیق میزان مصرف انرژی مش��تریانی که در مناطق دوردس��ت
ت سرقت انرژی و همچنین محل سرقت در اینجا قابل تعیین است.
هستند؛ ه) وسایل مصرفکننده انرژی فاقد کنتور در نیروگاهها و پس 
تجربههای بینالمللی نش��ان داده اس��ت که کنتورهای اعتباری،
ها و...
یکی از انواع روشهای معرفی ش��ده برای کاهش تلفات غیر فنی ابزار خوبی برای کاهش تلفات غیر فنی (به ویژه اختالالت تجاری و
و در نتیجه کاهش تلفات سیستم ،استفاده از کنتورهای اعتباری برق خطاهای موجود در صورتحساب) میباشند[.]4
شکل( :)8ساختار کلی شبکههای الکتریکی هوشمند
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ج) کاربرد در شبکههای هوشمند
امروزه در سرتاسر جهان ،مفهوم شبکههای هوشمند مورد استقبال
زیادی قرار گرفته اس��ت .شبکههای هوشمند ،زیرساختهای معتبر و
موثری را در بخشهای انتقال و توزیع برق ایجاد میکنند (شکل .)8
این شبکهها میتوانند به طور هوشمندانه ،امکان تطابق تولید و مصرف
و همچنین کاهش بار اوج را فراهم آورند .کنتورهای هوشمند ،عمدتا
بخش��ی از یک شبکه هوشمند میباش��ند که امکان اندازهگیری برق
زمان واقعی ( )Real Timeو همچنین اعالم هشدارهای قطعی برق
را فراهم میآورند؛ برخالف کنتورهای سنتی که میزان مصرف انرژی
الکتریک��ی را به صورت یکجا اندازهگیری میکنند و معموال یکبار در
ماه قرائت میشوند.
شرکتهای توزیع برق میتوانند تعرفههای اعتباری (پیش پرداخت)
را بدون مراجعه به محل نصب کنتورهای هوشمند ،پیادهسازی نمایند.
بنابراین با بکارگیری کنترل از راه دور و برنامهریزی مجدد ،الزم نیست
که کنتورهای هوشمند را با نوع اعتباری آن تعویض نمود[.]5

مراجع:

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

نتیجه گیری
نتای��ج حاصل از این تحقیق را میتوان در چند مورد به صورت زیر
خالصه نمود:
• کنتورهای س��نتی معایب زیادی دارند که سبب میشود صنعت
ب��رق از وجود این کنتورها رنج ببرد .این کنتورها دقت پایینی دارند و
عملکرد آنها به وسیله دما و تداخل الکترومغناطیسی میتواند دچار تغییر
شود .عالوه بر این ،چرخش دیسک میتواند توسط لرزش ،دچار وقفه
شود و حتی دیسک چرخان در حالت بی باری نیز میچرخد .همچنین

فرایند تهیه صورتحساب در سیستم اندازهگیری سنتی ،مستعد دریافت
نواقص متعددی اس��ت که سرانجام باعث میشود مشتریان در چنین
سیستمی از نظر روانی و مالی رنج ببرند.
• کنتورهای انرژی الکترونیکی(اعتباری) به خاطر کم مصرف بودن،
دقت باال ،مستقل بودن از دما ،توانایی ذخیره داده و برقراری امنیت و
ارتباطات از راه دور ،جایگزین کنتورهای سنتی میشوند .کنتور انرژی
الکترونیک��ی ،قابلیت قرائت میزان مصرف و ذخیره آن در حافظه خود
را دارد.
• سامانه فروش اعتباری برق این امکان را به مشتریان میدهد تا
میزان مشخصی اعتبار خریداری کرده و تا لحظهاتمام اعتبار خریداری
شده ،برق مصرف کنند .به عبارت دیگر ،مشتریان باید قبل از مصرف
برق ،پول آن را بپردازند .بنابراین در چنین سیس��تمی نیاز به تخمین
قیمت برق توس��ط مصرفکنندگان نیس��ت و آنها میتوانند مخارج
ماهانه خود را برنامهریزی کرده و بودجههایشان را ذخیره کنند .بعالوه
ت
دیگر هیچ نگرانیای درباره قطع برق به خاطر پرداخت نکردن صور 
حسابها وجود ندارد.
• از دید تولیدکنندگان برق ،سیستم اندازهگیری اعتباری ،هزینههای
مربوط به ارس��ال صورتحسابها و گزارش��ات را حذف خواهد کرد.
هیچ صورت حسابی برای مصرفکنندگان ارسال نمیشود و بنابراین
هزینههای مربوط به صورتحسابهای کاغذی ذخیره میشود .قرائت
غیر دقیق کنتورها دیگر وجود ندارد چرا که با پیادهسازی این سیستم،
نیازی به هیچ نیروی انسانی برای قرائت کنتورها و اتصال مجدد برق
نیست.

[1] H.A.Bos, «The implementation of a pre-paid electricity system in a third world Environment», Seventh International
Conference on Metering Apparatus and Tariffs for Electricity Supply, 17-19 Nov 1992, pp 146 – 150
[2] D.D. Tewari, Tushaar Shah , «An assessment of South African prepaid electricity experiment,lessons learned, and
their policy implications for developing countries», Energy Policy, Volume 31, Issue 9, July 2003, pp 911-927

[3] Slim Zekri, «Controlling groundwater pumping online», Journal of Environmental Management, 2009, pp 3581- 3588.
[4] J.R.Agüero, «Improving the Efficiency of Power Distribution Systems through Technical and Non-Technical Losses
Reduction» ,Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D), 2012, pp 1-8
[5] T.Makonese, D.K.Kimemia and H.J.Annegarn , «Assesment of free basic electricity and use of pre-paid meters in South
Africa», Domestic Use of Energy Conference (DUE), 3-4 April 2012,pp 165-172
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 410دانشجوي ممتاز

آموزشی و پژوهشی دانشگاه تقدیر شدند

هش��تم آبانماه  ،1392جش��ن تقدير از دانش��جويان ممتاز
آموزشی و پژوهشی سال تحصيلی  1391-92دانشگاه ،توسط
معاونت آموزش��ی و روابط عمومی دانشگاه و با حضور اعضای
هيات رييسه دانشگاه برگزار شد.
در اين مراس��م ،پس از قرائت آيات��ی از کالم ا ...مجيد و
پخش سرود ملی جمهوری اس�لامی ايران ،دکتر جبلعاملی
(رييس وقت دانش��گاه) ،سخنرانی کرد .وی با اشاره به انتشار
گزارش  2013يونس��کو در خصوص توس��عه منابع انسانی در
دني��ا گفت :در اين رتبهبندی معتبر جهانی ،کش��ور ايران پس
از ک��ره در رتب��ه دوم جهان قرار گرفته و پ��س از آن چين و
ش��يلی قرار دارند و از کش��ورهای منطقه ني��ز ،ترکيه در رتبه
نهم است .وی افزود :دراين گزارش ،مجموع شاخصهايی که
منابع انسانی را شکل میدهد ،عمدتا شامل حوزههای آموزش
و بهداشت و سپس مديريت است و کسب رتبه دوم جهان در
توسعه منابع انسانی توسط کشورمان ،نشان میدهد ما در چه
حوزههايي توانستيم بر مشکالت و چالشها غلبه کنيم.

دکت��ر جبلعاملی تاکيد کرد :اگ��ر بخواهيم تحوالت عظيم
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی در کش��ور ايجاد کنيم ،قطعا به
افراد توانمند نياز داريم و اين قشر توانمند ،همان قشر فرهيخته
دانشگاهی است .وی افزود :گفتمان غالب بايد گفتمان علمی
باشد و خوب است ابتدا اين گفتمان در حوزههای علمی حاکم
ش��ود .وی خطاب به دانش��جويان ممتاز گفت :برای حاکميت
اين گفتمان ،شما که از برجس��تگان اين دانشگاه هستيد بايد
اين توانمندی را در خود ايج��اد کنيد تا بتوانيد در محيطهای
مختلف ،موثر باشيد و نه تاثيرپذير و فضا را به نفع حاکم کردن
نظرات قشر پيشتاز و دانشگاهی ،تغيير دهيد.
س��خنران بع��دی مراس��م ،حجت االس�لام والمس��لمين
ابراهيمینژاد (مسوول دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری
در دانش��گاه) ،بود که در خصوص جايگاه علم و تعبير ائمه از
علم به نور ،سخن گفت.
اج��رای تواش��يح گ��روه ليلهالق��در و پخش کلي��پ معرفی
دانش��جويان ممتاز ،ديگر بخشهای اين مراسم بود .سپس با

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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ارشد :علیرضا باباخان،
رشته مهندسی پیشرفت-
مدیریت تکنولوژی،
ورودی  1391با معدل
19/36

مقطع دکتری:
مهرداد آشتیانی ،رشته
مهندسی کامپیوتر-
نرمافزار ،ورودی  1390با
معدل 19/9
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حضور رييس وقت دانش��گاه ،از زحمات دکتر فتحيان (معاون
آموزش��ی دانشگاه) ،با اهدای لوح تقدير شد و در ادامه مراسم،
با حضور اعضای هيات رئيسه دانشگاه و اعضای هيات علمی
هر دانشکده ،از دانشجويان ممتاز تقدير شد.
ش��ايان ذکر است در اين مراس��م ،از  187دانشجوی ممتاز
مقطع کارشناسی 187 ،ممتاز آموزشی مقطع کارشناسیارشد،
 11دانش��جوی ممتاز آموزش��ی مقطع دکتری و همچنين 25
دانش��جوی ممتاز پژوهشی تجليل شد .عالوه بر اين در بخش
دانشجويان المپياد علمی و نمونه 2 ،دانشجوی نمونه کشوری،
يک جوان برتر کش��ور 4 ،برگزي��ده المپياد علمی و  2مقامآور
مسابقات رباتيک ،مورد تقدير قرار گرفتند.
در اين بررس��ی ،دانش��جويان کارشناس��ی ورودی ،1389
1390و  1391و نيز دانشجويان کارشناسیارشد ورودی بهمن
ماه  1390و مهر 1391مد نظر بودند.
گفتنی اس��ت مطابق آييننامه مصوب ،ممتازين آموزشی در
مقطع کارشناس��ی ،با ش��رط حداقل  30واحد گذرانده در سال
تحصيلی  ،1391-92لحاظ و سه نفر اول هر رشته گرايش بر
اساس معدل سال تحصيلی  91-92اعالم گردیدند .همچنين
مطاب��ق آييننام��ه و با لحاظ ش��رايط دانش��کدهای ،ممتازين

آموزشی مقطع کارشناسیارشد با شرط حداقل  21واحد ،لحاظ
گرديده و دو نفر اول هر رش��ته گرايش بر اس��اس معدل سال
تحصيلی  91-92اعالم ش��دند .ضم��ن آنکه انتخاب ممتازين
مقطع دکتری ،بر مبنای کس��ب باالترين معدل با شرط قبولی
در امتح��ان جامع و تصويب موض��وع پاياننامه از طرف اداره
تحصي�لات تکميل��ی و از بي��ن دانش��جويان ورودی مهرماه
 ،1390صورت گرفت.
ممتازين پژوهش��ی نیز مطابق ش��رايط آييننامه پژوهشی،
با شرط دانش��جو بودن در س��ال تحصيلی  91-92انتخاب و
معرفی ش��دند .حد نصاب معدل سال برای دانشجويان مقطع
کارشناس��ی 16 ،و برای مقطع کارشناس��ی ارشد 16/5 ،بوده
است.
الزم به ذکر اس��ت دانش��جويان دو دانش��کده تازه تاسيس
«فناوریهای نوين» و «مهندس��ی پيش��رفت» ،از امسال به
جمع دانش��جويان ممتاز دانشگاه راه يافتند و برای اولين بار در
اين جشن ،تقدير شدند.
اسامی دانشجويان ممتاز آموزشی سال تحصيلی 1391-92
ک��ه دارای باالترين مع��دل كل دانش��گاه در مقاطع مختلف
تحصيلی بودهاند ،به شرح زير است:

تازههای انتشارات دانشگاه

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نام کتاب :فوالدهای دو فازی
مولف�ان :دکتر ش��هرام خیراندیش ،دکتر محس��ن اس��دی
اسدآباد
چاپ اول1392 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت160000 :ریال
موضوع :فوالد پرمقاومت ،فوالد ،فاز ،قانون و تعادل
بیش از چند هزار سال از پیدایش آهن و فوالد میگذرد و قطعا
در تمدنهای باستانی ،تکنولوژی تولید این فلز به پیشرفتهای
فراوان��ی دس��ت یافته بود اما تولید انبوه فوالد ،فقط در اواس��ط
ق��رن نوزدهم میالدی در اروپا و به خاطر اختراع کنورتر بس��مر
امکانپذیر گردید .شروع دانش امروزی متالورژی ،به اوایل قرن
بیس��تم میالدی بر میگردد و پیشرفت این دانش ،قطعا وابسته
و مدیون دستگاههای آنالیز و اندازهگیری خواص متفاوت فلزات

اس��ت .امروزه فوالد در حجم وس��یعی در زندگی بشر -چه
در س��اخت س��ازهها و چه در تولید اجزای ماشینها -به کار
م��یرود .هر چند دانش فوالد ،از میان هزاران س��ال تمدن
بش��ری عبور کرده تا به امروز رسیده است و ممکن است به
نظر برسد که این دانش ،به انتهای خود رسیده است اما فقط
در سال 2011میالدی و در بانک اطالعاتی ،compendex
بیش از  20هزار مقاله تحقیقاتی چاپ ش��ده از فوالد در دنیا
به ثبت رسیده است .پس با تمام وسیع بودن حجم اطالعات
فعلی در خصوص فوالد به نظر میرس��د که دانش فوالد به
هیچ عنوان به انتهای خود نرس��یده ،بلکه به آن نزدیک هم
نش��ده اس��ت .ش��اید دلیل این امر را بتوان چنین گفت که
با هر کش��فی و یا اختراعی ،هر چند مش��کلی حل میشود،
اما ناش��ناختهها و سوالهای بس��یار پیچیدهتر و عمیقتری
ظاهر میگردند .پس همواره حجم ناشناختههای بشر ،رو به
افزایش است نه کاهش.
در س��الهای اخی��ر ،فوالدهای مدرن با اس��تحکام باال،
بس��یار مورد توجه قرار گرفتهاند .یکی از این دستهها -یعنی
فوالدهای دوفازی -هر چند که در دهه  70میالدی اختراع
ش��دهاند اما در س��الهای اخیر ،اس��تفاده از آنه��ا به خاطر
خواص ویژهشان -یعنی س��یالن پیوسته و کار سختی زیاد
و همچنی��ن جذب انرژی زیاد قبل از شکس��ت -در صنایع
خودروسازی ،مورد توجه قرار گرفتهاند.
نگارنده ،بیش از یازده سال مشغول به تحقیق در خصوص
فوالده��ای دوف��ازی بوده و تاکن��ون ،تع��داد  19پایاننامه
کارشناس��ی9 ،پایاننامه کارشناسیارش��د و ی��ک پایاننامه
دکت��را در خصوص فوالد دوفازی ب��ه راهنمایی او به اتمام
رس��یده است .لذا برآن شده است تا مجموعه کارهای انجام
ش��ده را به صورت کتاب در آورد تا قابل استفاده محققان و
صنعتگران ایرانی باشد.
کتاب حاضر ش��امل هش��ت فصل اس��ت .در فصل اول،
مقدمه و در فصل دوم ،فرآیندهای تولید فوالد دو فازی بیان
شده است .فصل س��وم ،به متالورژی فیزیکی فوالدهای دو
فازی،فصل چهارم به خواص مکانیکی فوالدهای دوفازی و
فصل پنجم ،به پارامترهای تاثیرگذار در فوالدهای دو فازی
اختصاص یافته اس��ت .فصول ششم تا هشتم نیز به ترتیب،
شامل س��ایش فوالدهای دو فازی ،جوش��کاری فوالدهای
دو ف��ازی و فوالدهای دو فازی فریتی بینیتی و س��ه فازی
میشود.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

امروزه به دلیل پیچیدگی ش��رایط درونی و بیرونی پروژهها،
ناش��ی از پیش��رفت فن��اوری و درک دانش بیش��تر کارکنان،
مدیریت با گذش��ته متفاوت است .در چنین شرایطی ،مدیر باید
از دانش و مهارت کافی برخوردار باشد .البته صالحیت و تعهد
نیز از ارکان مهم مدیریت محسوب میشوند و مدیریت سنتی
و تکیه بر تجربه ،دیگر قادر نیس��ت اهداف شرکت یا پروژه را
برآورده سازد .حوزههای دانش مدیریت پیچیده است و نیاز به
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نام کتاب :مدیریت پروژههای عمرانی
مولف :دکتر پرویز قدوسی
چاپ اول1392 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 290000 :ریال
موض�وع :مدیری��ت طرحه��ا ،طرحه��ای عمران��ی–
برنامهریزی

تجربه دارد .به عبارت دیگر ،تجربه ضروری اس��ت اما باید
بر پایه دانش باشد.
مدیریت علمی بیش از  70سال قدمت دارد ،اما مدیریت
در صنعت س��اخت و پروژههای عمرانی ،در سی سال اخیر
بر مبنای علمی مطرح ش��ده است .علوم مدیریت پروژه در
صنعت س��اخت را میتوان ب��ه دو بخش علوم فنی و علوم
انسانی تقسیم کرد.
در بخش علوم فنی ،موضوعهایی مانند کنترل کیفیت و
مدیریت تدارکات مطرح میش��ود درحالی که علوم انسانی،
طیف گس��تردهای از موضوعها مانند مدیری��ت ارتباطات،
مدیریت منابع انسانی ،مدیریت انگیزش و مدیریت تعارض
را ش��امل میشود .به عبارت دیگر ،مدیر پروژه نه تنها باید
از دان��ش فنی-که ش��امل طراحی و اجرای س��ازهها نیز
میش��ود -برخوردار باش��د ،بلکه باید مجهز به دانش علوم
انس��انی نیز باشد زیرا به هرحال ،پروژه توسط منابع انسانی
اجرا میش��ود و مدی��ر پروژه ،به طور مس��تقیم با تیمهای
پروژه کار میکند.
متاس��فانه بس��یاری از نظریههای مدیریتی ،بر اس��اس
فرهنگ غربی مطرح شدهاند اما مروری بر ادبیات موضوع،
نشان میدهد که حتی در غرب ،در چند سال اخیر ،مدیریت
بر اس��اس اصول اخالقی مطرح ش��ده اس��ت و تعداد زیاد
مقالهه��ا در این زمینه ،مبین این واقعیت میباش��د .این در
حالی اس��ت که بیش از  1400سال است که دین اسالم بر
مدیری��ت بر مبنای کرامت انس��انی و اصول اخالقی تاکید
دارد .هرچن��د تاکن��ون ،چند کت��اب در ایران ب��ه مدیریت
اس�لامی اختص��اص یافته و چند مقال��ه در دنیا ،مربوط به
مدیریت اس�لامی در پروژههای عمرانی منتشر شده است،
اما هنوز تحقیقات گستردهای نیاز است تا از مبانی اسالمی
در حوزه پروژههای عمرانی استفاده شود.
مطال��ب ای��ن کتاب ،در واق��ع برگرفته از حوزه درس��ی
مولف اس��ت که بیش از  16س��ال در این زمینه تدریس و
با همکاری دانش��جویان کارشناسیارشد و دکتری تحقیق
میکند اما قبل از انتشار این کتاب ،جزوه درسی با استفاده
از نتایج تحقیقات مولف و پژوهش��گران دیگر ،به روز شده
اس��ت .ب��ه طور کلی ،هرچن��د این کتاب ب��ه عنوان کتاب
درس��ی برای مقطع کارشناسیارشد در گرایش مهندسی و
مدیریت ساخت محسوب میشود ،اما مهندسان کشورمان
نیز میتوانند از آن بهره گیرند.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نام کتاب :سیستمهای کنترل گسسته زمان
مولف :دکتر سیدحجت سبزپوشان
چاپ اول1392 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 220000 :ریال
موضوع :سیستمهای گسسته زمانی ،نظریه کنترل
رایانهها و سیس��تمهای ریز پردازندهای امروزی با دادههای گسسته
زمان کار میکنند .همچنین بسیاری از وسایل و تجهیزات مورد استفاده
در س��امانههای کنترل ،مانند حس��گرها و وسایل اندازهگیری ،گسسته
زمان هس��تند ،نتیجه آنکه سامانههای کنترل گسسته زمان در زندگی
انسان امروزه جایگاه و اهمیت ویژهای دارد.
درس کنترل دیجیتالی -به عبارت درستتر ،کنترل گسسته زمان-
با توجه به اهمیت و لزوم آش��نایی مهندس��ان با کنترل گسسته زمان،
در برنامه آموزش��ی بسیاری از رشتههای مهندسی قرار داده شده است.
آشنایی با کنترل گسسته زمان ،چه در زمینه تئوری و چه در زمینه کنترل
کاربردی و صنعتی ،یکی از نیازهای مهندس��ان کنترل است .البته این
آشنایی برای سایر مهندسانی که در رشته تخصصی خود به گونهای با
سیستمهای کنترل سر وکار دارند نیز ضروری میباشد.
از آنجایی که درس کنترل گسسته زمان ،در مقطع کارشناسی گرایش
کنترل و همچنی��ن در مقطع کارشناسیارش��د گرایشهای گوناگون
مهندس��ی برق ،تدریس میش��ود؛ نیاز به کتابی جامع که بتواند برای
تدریس در هر دو مقطع مناسب بوده و سرفصلهای مصوب را پوشش
دهد ،بسیار احساس میشد .در این کتاب ،هر جا که نیاز به یادآوری و
یا مرور مفاهیم پیوسته زمان بوده است این کار با بیان یک مثال ساده
و مفهومی و یا مروری روان و س��ریع انجام پذیرفته اس��ت .نحوه بیان
مطالب در این کتاب به گونهای اس��ت که میتواند در تمام رشتههای
فنی مانند برق و مکانیک و گرایشهای مربوط ،تدریس ش��ود .اساتید

محترم میتوانند از این کتاب برای تدریس در مقاطع کارشناسی و
یا کارشناسیارش��د و دکتری استفاده نمایند .بدین منظور ،مباحثی
با عنوان «یادگیری بیش��تر» و «تحقی��ق و پژوهش» ،مخصوص
دانش��جویان تحصیالت تکمیلی تدوین گردیده است که میتواند
زمینهساز کارهای تحقیقاتی و پژوهشی برای این عزیزان باشد.
ارایه درس کنترل گسسته زمان در مقاطع تحصیالت تکمیلی،
معموال با پروژه و تحقیق توام است .برای انجام پروژه نیاز به اجرایی
کردن آموختههای تئوری است ،بنابراین فصل ششم که به معرفی
دستورها و راهکارهایی از نرمافزار  Matlabاختصاص دارد ،در این
زمینه بسیار مفید میباشد.
س��اختار و مباحث مطرح ش��ده در این کتاب بدین گونه اس��ت:
فص��ل اول ،به مرور پارهای از مفاهیم و تعاریف پایه و اساس��ی در
کنت��رل اختصاص دارد .در فصل دوم ،بیش��تر ب��ه تبیین و تعریف
کنترل گسس��ته زمان اختصاص داده شده است .در ابتدای فصل،
به مقایسه کنترل پیوسته یا گسسته زمان پرداخته و مزایا و معایب
هر یک برشمرده میشود .فصل سوم کتاب ،به بررسی رفتار زمانی
سیستمهای گسسته زمان اختصاص دارد .در این فصل ،رفتارهای
گذرا و ماندگار سامانههای گسسته زمان ،از مسیر رفتارهای مشابه در
سیستمهای پیوسته زمان تبیین میگردد .بررسی پایدار سیستمهای
گسس��ته زمان نیز جزو مباحث این فصل اس��ت .گسستهس��ازی
سیستمی پیوسته زمان ممکن اس��ت رفتارهای زمانی آن را تحت
تاثی��ر قرار دهد به خصوص اس��تفاده از نگهدار مرتبه صفر در یک
س��امانه کنترل ،عواقبی را به دنب��ال دارد که این موضوع به همراه
رفتار فرکانس��ی سیس��تمهای گسس��ته زمان در این فصل ،مورد
رسیدگی قرار گرفته است .فصل چهارم کتاب ،ابتدا لزوم استفاده از
کنترلکننده در سامانه کنترل بیان گردیده ،سپس کنترلکنندههای
پیوس��ته و گسسته زمان با یکدیگر مقایسه شدهاند ،آنگاه به بحث
تنظیم کنترلکنندهها پرداخته ش��ده اس��ت .در فصل پنجم نیز به
موضوع طراحی و تنظیم کنترلکنندههای گسسته زمان پرداخته
ش��ده است .دانشجویان میتوانند با اس��تفاده از مطالب این فصل،
درستی نتایجی که به روشهای تحلیلی به دست آوردند را بررسی
نموده ،تئوریهایی را که قبال آموختهاند اجرایی نمایند.
در انتهای هر فصل ،مس��ایل حل نش��ده زیادی آورده شده که
میتوان��د به عنوان تکلیف و برای ارزش��یابی به دانش��جویان داده
ش��ود .فصل آخر این کتاب ،به مسایل متنوع اختصاص دارد .اکثر
این مس��ایل ،با تحلی��ل الزم و با مرور و ی��ادآوری مطالب فصول
قبل حل ش��دهاند .این مسایل عالوه بر مس��ایل پایانی هر فصل،
میتواند به عنوان مرجعی برای طراحی سواالت آزمونهای درس
کنترل گسسته زمان ،مورد استفاده قرار گیرند .برای مشارکت بیشتر
دانش��جویان ،حل قسمتهایی از بعضی مسایل به آنها واگذار شده
اس��ت .از ویژگیهای دیگر این فصل ،پرداختن به پارهای از نکات
و مفاهیم کلیدی کنترل گسس��ته زمان در البهالی مسایل مطرح
شده میباشد.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

متالورژی اس��تخراجی علم و هنر اس��تخراج فلزات از سنگ
معدن وتصفیه آنهاس��ت .متالورژی استخراجی شامل سه شاخه
اصلی پیرومتالورژی ،هیدرومتالورژی و الکترومتالورژی اس��ت.
پیرومتال��ورژی روشهای تولید فلزات در درجه حرارتهای باال
را مورد بحث قرار میدهد .روشهای هیدرومتالورژی ،تولید فلز
از طریق حل کردن سنگ معدن در محلولهای آبی و تولید فلز
از یون محلول را شامل میگردد.
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نام کتاب :اصول فرآیندهای پیرومتالورژی
مولفان :دکترمنصور سلطانیه ،دکتر ماندانا عادلی
چاپ اول1392 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 250000 :ریال
موضوع :متالورژی

در الکترومتالورژی همانطوری که از اس��م آن برمیآید،
از جریان الکتریس��یته برای تولید فلز استفاده میکنند .برای
تولید یک فلز ممکن اس��ت در مراحل مختلف ،به تناسب از
هر یک از ش��اخههای مذکور استفاده ش��ود ،پیرومتالورژی
که قدیمیترین روش تولید فلزات محس��وب میشود ،هنوز
بیشترین سهم در تولید فلزات در صنعت را داراست.
یکی از دروس مهم برای دانش��جویان رش��ته مهندس��ی
مواد ،اصول اس��تخراج فل��زات به ویژه اص��ول فرآیندهای
پیرومتالورژی است .نگارنده بعد از سالها تدریس و تحقیق
در این زمینه ،خالء وجود کتابی جامع به زبان فارسی در این
زمینه را احساس میکرد.
علیرغ��م آن که کتابهای متعددی به زبان انگلیس��ی در
ای��ن زمینه به چاپ رس��یده ک��ه تمام یا فصول��ی از آنها به
پیرومتالورژی پرداختهاند ولی متاسفانه به زبان فارسی کتابی
نوشته نشده بود.
برای مطالعه این کتاب داشتن اطالعات اولیه و پایهای از
ش��یمی و فیزیک ضروری است .این کتاب نه تنها میتواند
برای دانش��جویان تمامی مقاطع مهندسی مواد قابل استفاده
باشد بلکه برای سایر دانشجویان رشتههایی که میخواهد در
مورد استخراج فلزات اطالعات کسب کنند نیز میتواند مفید
باشد .همچنین مهندس��انی که در صنایع مختلف استخراج
فلزات مش��غول به خدمترس��انی هس��تند نیز می توانند در
جهت افزایش و به روز کردن دانش خود ،این کتاب را مورد
استفاده قرار دهند.
این کتاب در پانزده فصل تنظیم و در کنار مباحث پایهای
و تئوریک به مس��ایل مربوط به تکنولورژی تولید فلزات نیز
پرداخته ش��ده است .تمامی مراحل ممکن در تولید فلزات از
روشه��ای پیرومتالورژی نظیر تکلی��س ،گدازس ،تصفیه و
حتی مس��ایل زیس��ت محیطی مربوط به این فرآیندها مورد
بحث و بررسی قرار گرفتهاند .هرچند از اسم کتاب بر میآید
که باید اصول کلیه فرآیندهای پیرومتالورژی به صورت کلی
مورد بررسی و تعمیق قرار گیرند ولی برای درک بهتر،گاهی
به اجبار مصادقی از فلزات خاصی ارایه ش��ده اس��ت .طبیعتا
تکنول��وژی تولید از یک فل��ز به فلز دیگر ممکن اس��ت از
نظر اصول ،مشابه باشد ولی در جزئیات ،تفاوتهایی خواهد
داشت لذا امکان ارایه جزئیات مربوط به تولید هر فلز در این
کتاب وجود نداشته است.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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ن�ام کت�اب :اندازهگی��ری جری��ان س��یاالت در صنع��ت
(جریانهای تک فازی و چند فازی)
مولف :دکتر سیدحسن هاشمآبادی
چاپ اول1392 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 210000 :ریال
موضوع :جریانسنجها ،ابزار اندازهگیری
بی ش��ک یک��ی از موضوعات مهم در صنع��ت ،اندازهگیری
کمیته��ای مختلف عملیاتی جهت کنترل فرآیندهاس��ت .این
اهمیت زمانی بیشتر میش��ود که کمیت مورد نظر ،معیار خرید
ی��ا فروش قرار بگی��رد .اندازهگیری دب��ی جریانهای گاز ،مایع
یا چند ف��ازی یکی از پارامترهای مه��م کنترلی در فرآیندهای

صنعتی میباشد .از طرف دیگر ،دبی سیال(مقداری از سیال
جرمی/حجمی که در واحد زمان عبور میکند) در بس��یاری
موارد ،ش��اخص اصلی در معامالت مختلف برای س��نجش
ارزش اقتصادی سیاالت قرار میگیرد .از آنجایی که در این
موارد رضایت معامله مهم اس��ت ،توافق بر روی نوع سامانه
اندازهگیری دبی ،دقت و استاندارد اندازهگیری ،بسیار اهمیت
پیدا میکند .متاس��فانه دانش��جویان مهندسی و همین طور
ش��اغلین در صنعت ،آموزشه��ای الزم را در این خصوص
دریافت نمیکنند ،لذا مش��اهده میشود با بی توجهی یا کم
توجهی به حساس��یتهای باالی این ابزار مهم اندازهگیری
در صنع��ت ،گاهی خس��ارات زیادی نصیب فروش��ندگان یا
خریداران میگردد .کتاب حاضر ،سعی دارد که خالء موجود
در عدم دسترس��ی به منابع جامع وکامل را به نحو مطلوبی
پر نماید.
کتاب پبش رو ،مشتمل بر پنج فصل میباشد که فصل اول
کتاب ،به مبانی مکانیک سیاالت و اصول کلی جریانسنجی
اختصاص داده شده است .استانداردها و اصول صحتسنجی
اندازهگیری دبی در صنعت ،انواع دس��تگاههای صحتسنج
یکی از س��ر فصلهای مهم در مبحث دبیسنجی میباشد
که در فصل دوم تالش ش��ده اس��ت در حد ضرورت ،مورد
بحث و بررس��ی قرار گی��رد .جریانهای مختلف س��یال را
میتوان به دو دسته کلی تک فازی و چند فازی تقسیم کرد.
برای اندازهگیری دبی هر کدام از این جریانها ،مکانیزمهای
خاصی پیش��نهاد میش��ود که به ترتیب در دو فصل س��وم
و چهارم به بررس��ی این مکانیزم ها ،انواع جریانس��نجهای
صنعت��ی ،نحوه عملکرد آنها ،معایب و محاس��ن اس��تفاده از
آنها در صنعت پرداخته ش��ده اس��ت .یکی از س��واالت مهم
در اندازهگیری دبی جریانها ،چگونگی انتخاب جریانس��نج
مناسب اس��ت که در فصل پنجم به آن پرداخته شده است.
ضمن��ا رویکرد گذش��ته و آینده صنعت در اس��تفاده از انواع
جریان س��نج ها در این فصل ،مورد بحث قرار گرفته اس��ت.
برای درک عمیقتر نحوه عملکرد جریانس��نجهای مختلف
به همراه کتاب ،لوح فش��رده ارایه ش��ده اس��ت .با توجه به
مباحث فوق ،کتاب حاضر برای تمامی دانشجویان مهندسی
مکانی��ک ،ش��یمی ،مواد ،عم��ران و ش��اغالن صنعت قابل
استفاده میباشد.

نام دانشجو :هادی سليمی
رشته تحصيلي :مهندسی کامپیوتر
استاد راهنما :دکتر محسن شريفی
عنوان رس�اله :زمانبندی توزيعی و آگاه از انرژی
ماشينهای مجازی به منظور پشتيبانی از محيطهای
محاسباتی ابری
تاريخ دفاع92/7/6 :

نام دانشجو :احمد گلی خوراسگانی

رشته تحصيلي :مهندسی عمران -راه و ترابری
استاد راهنما :دکتر حسن زياری
عنوان رس�اله :تحليل خصوصيات مخلوطهای
آسفالتی اصالح شده با نانو لولههای کربني
تاريخ دفاع92/7/28 :

نام دانشجو :غالمرضا ایالتی
رشته تحصيلي :مهندسی عمران -حمل و نقل
استاد راهنما :دکتر عبدالرضا شیخاالسالمی
عنوان رساله :مدلسازی تخصیص بهینه کشتیها
به اسکلههای کانتینری در بنادر
تاريخ دفاع92/7/9 :

نام دانشجو :فاطمه ذبيحی جمنانی
رشته تحصيلي :شیمی
اس�تادان راهنم�ا :دکتر آزاده تج��ردی و دکتر
شهرآرا افشار
عنوان رساله :سنتز و شناسايی نانو ذرات SiO2
و تاثير آن بر خواص ترموفيزيکی سيال
تاريخ دفاع92/7/30 :

نام دانشجو :بهاره کامرانزاد
رشته تحصيلي :دانشکده مهندسی عمران  -آب
استادان راهنما :دكتر امير اعتمادشهيدي و دکتر
عباس یگانه بختیاری
استاد مشاور :دکتر وحيد چگيني
عن�وان رس�اله :بررس��ي اثر تغيير اقليم بر رژيم
انرژی امواج در خليج فارس
تاريخ دفاع92/7/16 :

نام دانشجو :همام نفاخ موسوی
رشته تحصيلي :مهندسی مواد و متالورژی
استادان راهنما :دکتر محمدرضا ابوطالبی و دکتر
سیدحسین سيدين
عنوان رس�اله :بهينهس��ازی جوشپذيری سوپر
آلياژهای رس��وب سخت ش��ونده پايه نيکل حاوی
مقادير متفاوت Nb, Ti+Al
تاريخ دفاع92/8/7 :
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نام دانشجو :مریم محمدی
رشته تحصيلي :معماری و شهرسازی
اس�تادان راهنما :دکتر راضیه رض��ازاده و دکتر
مصطفی عباسزادگان
استاد مشاوره :دکتر فرزان سجودی
عنوان رساله :تدوين اصول رمزگذاری در منظر شهری
پایدار فرهنگی با بهرهگیری از رویکرد نشانهشناسی (مورد
پژوهشی :شهرک چشمه و محله گلستان ،منطق ه  22شهرداری تهران)
تاريخ دفاع92/7/7 :

نام دانشجو :حسن مطلبی پاقلعه
رشته تحصيلي :مهندسی کامپیوتر
استاد راهنما :دکتر محمد عبدالهی ازگمی
عن�وان رس�اله :ارای��ه و تحلي��ل زمان��ی يک
صورتبندی برای مدلسازی سيستمهای هيبريد
تاريخ دفاع92/7/21 :

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

معرفـيدفاعـيههـايدكـتري

نام دانشجو :احسان عادلی مسبب
رشته تحصيلي :مهندسی کامپیوتر
استاد راهنما :دکتر محمود فتحی
عنوان رس�اله :رويکردی توزيع ش��ده مبتنی بر
بينايی ماشين برای شناسايی فعاليت انسان
تاريخ دفاع92/8/13 :
نام دانشجو :حامد سرکرده
رشته تحصيلي :مهندسی عمران -آب
اس�تادان راهنما :دکتر ابراهی��م جباری و دکتر
زراتی
عنوان رس�اله :مطالعه عوامل مؤثر بر تش��کيل
گرداب درمخزن و استهالک آن در طول تونلهای
نيروگاهي
تاريخ دفاع92/8/18 :
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نام دانشجو :سارا دانشمند
رشته تحصيلي :معماری و شهرسازی
اس�تادان راهنما :دکتر مهران علیالحس��ابی و
مهندس عبدالحمید نقرهکار
اس�تادان مش�اور :دکتر راضیه رضازاده و دکتر
مصطفی عباسزادگان
عنوان رساله :ارتقای روش ارزيابي مسير و بهبود
از روشهای احتماالتی
عملکرد مسيريابي ،مطالعه موردي :بازار وکيل شيراز
تاريخ دفاع92/8/21 :
نام دانشجو :نیما دیهیم
رشته تحصيلي :مهندسی عمران -سازه
اس�تادان راهنما :دکتر محمدعلی برخورداری و
دکتر احمد نیکنام
استاد مشاور :دكتر عبدا ...حسینی
عن�وان رس�اله :بررس��ی آزمایش��گاهی تقویت
خمشی س��تون بتنآرمه با اس��تفاده از آرماتورهای
 GFRPو الیاف  GFRPدر روش NSM
تاريخ دفاع92/8/28 :

نام دانشجو :سعید نوروزیانملکی
رشته تحصيلي :معماری
اس�تادان راهنما :دکتر محس��ن فیضی و دکتر
سیدباقر حسینی
استاد مشاور :دکتر بهرام صالح صدقپور
عنوان رساله :معیارهای طراحانه ارتقای سرزندگی
محالت مسکونی(واحد همسایگی با نشاط و سرزنده)
تاريخ دفاع92/9/3 :
نام دانشجو :حجت حسینزاده
رشته تحصيلي :مهندسی عمران -آب
استاد راهنما :دکتر محسن سعیدی
عنوان رس�اله :رویکرد چند مقیاس��ه در طراحی
بهینه احیای بیولوژیکی آبهای زیرزمینی
تاريخ دفاع92/9/4 :
نام دانشجو :بهزاد ذاکری
رشته تحصيلي :مهندسی عمران
اس�تادان راهنما :دکتر غالمرضا قدرتی و دکتر
هرمز فامیلی
استاد مشاور :دکتر جیمی الن پدجت
عن�وان رس�اله :ارزیابی آس��یبپذیری لرزهای
پلهای بیه ( مورب) مقاومس��ازی ش��ده با استفاده
تاريخ دفاع92/9/5 :
نام دانشجو :محمد مزيدی شرف آبادي
رش�ته تحصيلي :مهندس��ی مکانی��ک -تبدیل
انرژی
استاد راهنما :دکتر محمدحسن شجاعيفرد
عنوان رساله :بررس��ي تجربي و تحليلي تماس
حرارتي بين سوپاپ دود و نشيمنگاه آن
تاريخ دفاع92/9/30 :

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري
دانشگاه علم و صنعت ايران

