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روزهاي پاياني سال 1390 را در حالي پشت سر مي گذاريم كه در دانشگاه علم و صنعت ايران شاهد به ثمر رسيدن 
طرح هاي علمي و فني چشمگير و بي سابقه اي بوديم. اين امر باعث شد نام اين دانشگاه و اساتيد و دانشجويان متعهد 
و متخصصش بارها بر زبان ها جاري ش��ود و نقش مهم اين دانش��گاه مادر، در كمک به توسعه پرشتاب علمي كشور 

و تحقق جنبش نرم افزاري بيش از پيش اثبات گردد.
بي ترديد مهمترين دس��تاورد دانش��گاه علم و صنعت ايران در س��ال 1390، پرتاب موفقيت آميز ماهواره نويد علم 
و صنع��ت به فضا در ايام ا... فجر انقالب اس��المي بود. به نتيجه رس��اندن اين ط��رح علمي – صنعتي كامال بومي 
كه 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 كارشناسان و متخصصان خارجي 
ش��د. اين مهم تحقق نيافت مگر در س��ايه تالش بي وقفه و خودباوري دانش��مندان مومن دانشگاه و از سوي ديگر، 
دورانديش��ي مديراني كه از س��الها پيش، بر لزوم تمركز بر مقوله تحقيقات  كاربردي تاكيد كرده و در سال هاي اخير، 
س��ند چش��م انداز دانشگاه را بر اين مبنا ترسيم كردند كه دانشگاه علم و صنعت ايران بايد در چند حوزه اساسي مورد 

نياز كشور، ماموريت گرا عمل كند. 
ب��ر اس��اس همين رويکرد، دانش��گاه علم و صنعت اي��ران در كنار حوزه تحقيقات فضاي��ي و پرتاب ماهواره -كه 
موفقيت هاي عظيم آن بر كس��ي پوش��يده نيس��ت- در بخش هاي فناوري عصبي، نانو  و كامپوزيت نيز به ش��کل 
متمركز و قوي و بر مبناي طرح هاي 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 بين المللي كسب كرده است. 
عالوه بر اينها، دانش��گاه در سالي كه گذشت، پيشرفت هاي بسيار قابل مالحظه اي در پيشبرد اهداف توسعه اي خود 
داشته است كه تجهيز آزمايشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و بهره برداري از طرح هاي عمراني نظير افتتاح ساختمان هاي 
دانشکده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات و مركز تحقيقات نانو از جمله آنهاست. از اين رو مي توان سال 1390 
را  س��ال اثبات توانمندي هاي دانش��گاهيان علم و صنعت ايران در عرصه علم و فناوري و به بار نشستن طرح هاي 
تحقيقاتي دانس��ت كه از چند س��ال قبل براي عملي كردن آنها در درازمدت برنامه ريزي هاي مفصلي صورت گرفته 
بود. اين موفقيت ها، مسئوالن عالي رتبه كشور را با تخصص و توانايي هاي استثنايي محققان و پژوهشگران دانشگاه 
علم و صنعت ايران بيش��تر آشنا كرد و زمينه را براي همکاري هاي گسترده تر علمي و صنعتي ميان دو طرف فراهم 

ساخت. 
سالي كه گذشت، سال درخشش خورشيد علم و پيوند آن با صنعت در دانشگاه علم و صنعت ايران بود و اميدواريم 
مسير موفقيت هاي 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��المي و نيل به اس��تقالل و خودكفايي همه جانبه كش��ور، هموار 

گردد.

سال 90؛ سال تحقق جنبش نرم افزاري
 در دانشگاه علم و صنعت ايران 
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بخش زميني شامل ايستگاه زميني است كه وظيفه دريافت اطالعات 
تله متري 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 مي باش��د. مش��خصات 
كل��ي ماموريت و محموله ماهواره نوي��د علم و صنعت در جدول هاي 

صفحه بعد خالصه شده است.

مشخصات فني ماهواره نويد و كاركرد آن
مشخصات فنی

مقداركميت مورد نظر
بيضوينوع مدار

55 درجهزاويه شيب مداري
250 كيلومترارتفاع حضيض مداري

375 كيلومترارتفاع اوج مداري
50 كيلوگرمجرم ماهواره

50×50×50 سانتيمتر مکعبابعاد
چرخاننوع پايدارسازي

2 ماهطول عمر ماموريت 
مغناطيسينوع كنترل
100×100 كيلومترمربعابعاد تصوير

1 دوربين پنکروماتيکتعداد و نوع دوربين
3 درجهدقت كنترل وضعيت

3 عدد عملگر مغناطيسيعملگرها
1 عدد حسگر مغناطيسي سه محوره و 4 عدد حسگرها

حسگر خورشيد آنالوگ 2 محوره

اشاره: ماهواره »نويد علم و 
صنعت ايران« كه به صورت 
كامـال بومی و بـراي اولين 
بار توسـط دانشـگاهيان 
دانشـگاه علـم و صنعت 

سـاخته شـده، در خجسـته 
ايام دهه مبـارک فجر انقالب 

اسالمي، توسط ماهواره بر سفير نويد به فضا پرتاب و در مدار 
بيضوی با حضيض 270 كيلومتـر و اوج 370 كيلومتر تزريق 
گرديـد. دكتر احمدي نـژاد )رييس جمهوری اسـالمی ايران( 
بامـداد چهاردهم بهمن مقارن با روز ملـی فناوری فضايی، از 
طريق ويدئو كنفرانس و با ذكر»يامهدی)عجل اهلل تعالی فرجه 
الشريف(« دستور پرتاب ماهواره ملی نويد علم وصنعت را صادر 
كـرد. در اتاق فرمان پرتاب ماهواره نويد علم و صنعت ايران، 
دكتر كامران دانشـجو )وزير علوم، تحقيقات و فناوری(، دكتر 
علی اكبر صالحی) وزير امور خارجه( و دكتر حميد فاضلی )رييس 
سازمان فضايی كشور( حضور داشتند. ماموريت ماهواره نويد 
علم و صنعت، شـامل عكسـبرداري از سـطح 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.  

ساخت و پرتاب موفق ماهواره 

نويد علم و صنعت ايران؛ نشانه 

توانمندي جوانان دانشجو
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تصاوير دريافتي ماهواره نويد علم و صنعت، داراي كاربردهاي 
عمليات��ي در حوزه ه��اي جّو و علوم هواشناس��ي، منابع و بالياي 

طبيعي مي باشد.
ماه��واره نويد علم و صنعت ايران كه تماما به دس��تان تواناي 
گروهي 60 نفره از اس��اتيد و دانش��جويان اين دانش��گاه طراحي 
و س��اخته شده اس��ت، اولين ماهواره دانش��گاهي كشور به شمار 
مي رود و با فناوري صد در صد بومي ساخته و پرتاب شده است. 
اين ماهواره از جمله ماهواره های س��نجش از راه دور اس��ت كه 
ماموريت آن تصويربرداری از زمين با دقت تصويربرداری مناسب 

است.
اين ماهواره كامال بومي، دارای زير سيس��تم های تامين توان، 
زيرسيس��تم تعيي��ن و كنترل 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 -كه ش��امل زير سيس��تم مخاب��رات، زير 
سيس��تم كنترل حرارت و زير سيس��تم سازه مي باشد- بخش تله 
متری، كامپيوتر روی برد و دريافت فرمان از ايستگاه های 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  
ايستگاه هاي زمينی انجام می شود. اين ايستگاه ها شامل ايستگاه 
درياف��ت تله متری، ارس��ال فرمان و ايس��تگاه درياف��ت تصوير 

می باشند. 
بنابر گفته دكتر حس��ين بلندي)مدير مرك��ز تحقيقات فضايي 
دانشگاه(، ماهواره دانشجويي نويد در هر شبانه روز، 6 بار از فراز 
ميهن عزيزمان عبور می كند و در ديد ايس��تگاه های زمينی قرار 

می گيرد. 
وي افزود: ماموريت س��طح يک ماه��واره نويد علم و صنعت، 
تصوير برداری از س��طح زمين در طي��ف مرئی با قدرت تفکيک 
مناس��ب ب��رای ماموريت محوله و ارس��ال تصاوي��ر و اطالعات 
پايش��ی سيس��تم در مدار LEO به ايستگاه های زمينی و پخش 

مشخصات محموله

NAVID-ST SATپروژه

قدرت تفکيکمناسب برای هواشناسی و منابع طبيعی

طيفنور مرئي

اندازه كادر100*100 كيلومتر مربع

مشخصات مأموريت

NAVID-ST SATپروژه

مداربيضوي

ارتفاع250 تا 375 كيلومتر

زاويه انحراف مداري55 درجه

ابعاد50*50*50 سانتي متر مکعب

جرم ماهواره50 كيلوگرم

پايدارسازيچرخان

طول عمر مأموريت2 ماه

مشخصات محموله پيام عمومي

پياميا مهدي )عج(

سطح پوشش1200*1200 كيلومتر مربع

مشخصات محموله علمي

نوع محموله علمياندازه گيري دماي قطعات

تعداد26 سنسور
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پي��ام عمومي »يا مهدي )عج(« اس��ت و قب��ل از پرتاب، تمامی 
فرايندهای الزم اين ماهواره و تست های عملکردی آن در حضور 

كارشناسان سازمان فضايی با موفقيت انجام شده بود.
ه��م اكنون مطابق پيش بينی، ماه��واره نويد علم و صنعت هر 
90 دقيقه يک دور به دور زمين مي چرخد و با دوربين نصب شده 
بر روی آن كه از رزولوشن مناسبی نيز برخوردار است، به گرفتن 
عکس از روی ايران و ارس��ال آن به ايس��تگاه های زمينی اقدام 

مي كند.
بنابر گفته متخصصان، ماهواره نويد علم وصنعت در مقايس��ه 
ب��ا ماهواره های قبلی پرتاب ش��ده، از تکنولوژی كنترل وضعيت 
جديدتری بهره مند اس��ت كه پايداری آن چرخان بوده و سيستم 
رزولوشن تصويربرداری آن افزايش يافته است و سيستم توان آن 
نيز از طريق س��لول های خورشيدی، انرژی مورد نياز آن را تامين 

می كند.
آخرين دستاوردهاي ماهواره نويد 

1- دستيابي به تکنولوژي طراحی و ساخت ماهواره
2- دستيابي به فن آوري فضايي

3- سنجش از دور
4- برقراري ارتباط مخابراتي و انتقال داده

ECSS 5- بومي سازي استاندارد
6- س��اخت و بهره برداري از پنل هاي خورشيدي ساخت داخل 

و تامين انرژی ماهواره در طول عمر آن
7- س��اخت و بهره برداري از س��ازه هاي هاني كومبي ساخت 

داخل و تحمل شرايط پرتاب
واگذاري ماموريت ساخت ماهواره به دانشگاه

ماموري��ت تحقيقات��ي طراحي و س��اخت ماه��واره نويد علم و 
صنعت، در س��ال 1385 به دانش��گاه علم و صنعت ايران واگذار 
شد. س��فارش دهنده ماهواره نويد علم و صنعت، كه توسط مركز 
تحقيقات فضايي دانش��گاه علم و صنعت ايران طراحي و ساخته 

شده، سازمان فضايي ايران بوده است. 
كار ب��ر روی پروژه ماهواره نويد از مرداد 1388 آغاز ش��د و به 
طور متوسط تعداد 60 محقق در مدت زمان 2/5 سال بر روی اين 

پروژه مش��غول كار بوده اند. اغلب محققان اين مركز، دانشجويان 
و دانش آموختگان مقاطع كارشناسی ارشد و دكترای دانشگاه علم 

و صنعت ايران می باشند.
 در مجم��وع، 8 گروه فنی در اين پروژه مش��اركت داش��ته اند 
كه ش��امل تخصص هايی از قبيل مهندس��ی ب��رق- الکترونيک، 
مخاب��رات، كنترل، انرژی، مکانيک س��ياالت، مکانيک جامدات، 

هوافضا، فيزيک و صنايع می باشد.
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 همکاري 69 شركت و 

مركز صنعتي داخل كشور، صورت پذيرفته است. 
رييس مركز تحقيقات فضايي دانش��گاه، ماه��واره نويد علم و 
صنع��ت را حاصل تالش و پش��تکار جوانان ايران زمين دانس��ت 
كه تحريم های موجود نتوانسته از پيشرفت، دقت و سرعت عمل 

آنها بکاهد.
دكتر بلندی عنوان كرد: اي��ن افتخار وجود دارد كه ايران جزو 
معدود كش��ورهايی اس��ت كه طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره ها 
را ب��ه تنهاي��ی و بدون كمک كش��ورهای دارای فن��اوری انجام 

می دهد.
وی روند س��اخت و پرتاب ماهواره در كش��ور را بسيار جهشی 
خواند و تاكيد كرد: اين دس��تاورد بزرگ، نتيجه هماهنگ ش��دن 

صنعت و دانشگاه است.
برنامـه آينده مركز تحقيقـات ماهواره بـراي 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 عمده اي نسبت 
به ماهواره نويد علم و صنعت دارد كه در جدول زير با مشخصات 

فنی ماهواره نويد مقايسه شده است.
اين ماهواره پيشرفته، به ياري خداوند با ماهواره بر سيمرغ، به فضا 

پرتاب خواهد شد.
مقايسه مشخصات فني ماهواره نويد و ظفر علم و صنعت

ماهواره ظفر علم و صنعتماهواره نويد علم و صنعت
1/5 سال2 ماهعمر
دايرويبيضويمدار

500 كيلو متر275 كليومترارتفاع مداري
650*650*53850*53*53ابعاد
حدود 90 كيلوگرم50 كيلوگرموزن

سه محورهچرخانپايدارسازي
قدرت تفکيک محموله 

تصوير برداري
80 متر400  متر

دس��تيابی به اين موفقيت ارزشمند علمی توسط فرزندان غيور 
ايران اس��المي را به  ملت ايران به ويژه جامعه دانشگاهی كشور 
و تمامي دانش��مندان و محققان مركز تحقيقات فضايي دانشگاه، 

تبريک مي گوييم.
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همزمان با دهه فجر انقالب اس��المي و 
ايام خجس��ته هفته وحدت، ساختمان جديد 
دانشکده مهندسي كامپيوتر و مركز تحقيقات 
فناوري اطالعات، 18 بهمن ماه 1390 افتتاح 

شد.
در آيين گشايش ساختمان جديد دانشکده 
مهندسي كامپيوتر و مركز تحقيقات فناوري 
اطالعات دانشگاه كه با حضور حجه االسالم 
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 دانشکده برگزار شد 
ابتدا نماآهنگي از روند ساخت اين دانشکده و 
مركز تحقيقات از مراسم كلنگ زني تا تکميل 
پروژه پخش شد. س��پس دكتر جبل عاملي 
)رييس دانش��گاه( با تبريک ميالد خجسته 
رسول مکرم اسالم )ص( و صادق آل محمد 
)ع( و ابراز خرس��ندي از همزماني افتتاح اين 
پروژه با ايام با س��عادت ميالد و ايام اهلل دهه 
فجر انقالب، از همه دست اندركاران ساخت و 

به ثمررسيدن اين پروژه تقدير و تشکر نمود. 
ريي��س دانش��گاه ب��ا اش��اره به ف��راز و 
نش��يب هاي تکميل اين پ��روژه، از دريافت 
اعتبار ساخت دانش��کده تا كلنگ زني آن در 
اواخر س��ال 1388 و س��پس تحويل موقت 
آن در پايي��ز 1390، ابراز اميدواري كرد تا با 
تجهيز آن در س��ال آينده، اين دانش��کده در 
سطح دانش��گاه و نظام آموزش عالي كشور 

بدرخشد و دستاوردهاي بزرگي داشته باشد.
رييس دانش��گاه با بيان اينکه دانش��گاه 
علم وصنعت ايران به لحاظ توليد علم، رتبه 
دوم دانش��گاه هاي فني- مهندسي كشور و 
در چهار دانش��کده مهندسي برق، مکانيک، 
مواد و صنايع، رتبه نخس��ت كش��ور را دارد 
اف��زود: به فض��ل پروردگار، پيش��رفت هاي 
بسيار چش��مگيري را در حوزه هاي فناوري 
كه دانشگاه ما در آن ماموريت داشته است، 

شاهد بوده ايم.
دكت��ر جبل عاملي 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 
شبانه روزي داشته و استادان مركز تحقيقات 
فضايي ب��ه همراهي حدود 60 دانش��جوي 
كارشناسي ارشد و دكتري، توانستند اين پروژه 

عظيم را انجام دهند. 
دكت��ر جبل عاملي همچنين با اش��اره به 
موفقيت ه��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 فعاليت هاي چشمگيري دارد و در 
حوزه مخابرات و الکترونيک، همگام با ديگر 
دانشگاه ها، در پيشرفت صنايع دفاعي نقش 

داشته و دارد.
پس از آن دكتر طائب )مشاور وزير علوم، 
تحقيقات و فناوري( با تبريک هفته وحدت 
و گراميداش��ت ياد و خاط��ره امام راحل )ره( 
و ابالغ تبريک وزير علوم به مناسبت پرتاب 
موفقيت آميز ماه��واره نويد علم وصنعت به 
سه نکته اشاره كرد. وي در بحث رتبه بندي 

گزارش آيين گشايش ساختمان جديد دانشكده 
مهندسي کامپيوتر و مرکز تحقيقات فناوري اطالعات 
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دانش��گاه ها تاكيد كرد: ما كش��ور خاص با 
اهداف و ارزش هاي خاص هستيم و بنابراين 
بايد رتبه بندي خاص خود با ش��اخص هاي 
خود را داشته باشيم كه آيين نامه  آن تدوين 
شده و به زودي ابالغ مي شود. وي گفت: ما 
در اين رتبه بندي در بخش مقاالت، به سرانه 
مقاالت امتياز مي دهي��م و نه تعداد آن و در 
دانش��گاه هاي 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 فرموده اند و ما هنوز 

در حدي كه بايد، انجام وظيفه نکرده ايم.   
مش��اور وزير علوم، در مبح��ث دوم خود 
ب��ه كاربردي بودن پروژه ه��اي تحقيقاتي و 
مقاالت اشاره داشت و با تذكر اين نکته كه 
پيش از انقالب، دانشگاه علم وصنعت ايران 
موفق ترين دانشگاه درحوزه كاربرد بود، گفت: 
دانش��گاه علم وصنعت ايران يک دانش��گاه 
واليت مدار بوده و هس��ت و ان شاءا... خواهد 
بود. رهبر ما فرمودن��د 90 درصد پروژه هاي 
تحقيقاتي و مقاالت دانش��گاه بايد در حوزه 
كاربرد باشد و در شاخص هاي وزارت علوم، 
اين يک ركن اساسي است كه اميدواريم در 
دانش��گاه علم وصنعت ايران، زودتر از همه 
دانش��گاه ها، 90 درصد پروژه ه��ا كاربردي 

شوند.
دكتر طائب در بخش سوم سخنان خود، به 
توان بالقوه افزايش جذب دانشجويان دكتري 
پرداخت و گفت: مطابق بررس��ي هاي انجام 
شده، با فرض آنکه تنها 25درصد استادياران 
ما در دانشگاه هاي كشور دانشجوي دكتري و 

حداكثر همزمان سه دانشجو داشته باشند، از 
توان بالقوه جذب 16 هزار دانشجوي دكتري 
در سال برخورداريم. وي در توضيح اين مطلب 
افزود: براس��اس پروژه اي كه با حوزه كاربرد، 
توافق ش��ده و كل هزينه را آنها مي پردازند 
مي توانيم پنج هزار دانش��جوي پژوهش��ي 
درمقط��ع دكتري جذب كني��م. مي ماند 11 
هزار دانش��جوي آموزشي و پژوهشي كه به 
دليل كمبود اعتبارات به بودجه دانش��گاهها 
تحميل مي شود. يعني با كمال تاسف نقيصه 
ك��م ارزش، يعني اعتب��ارات، محور و عامل 
تصميم گيري ما ش��ده است كه خوشبختانه 
اقای رييس جمهور قول تامين اعتبارات آن 

را داده اند.   
وي تصريح كرد: دانشگاه ها نبايد به خاطر 
پول و اعتب��ار، پذيرش تحصيالت تکميلي 
را كاه��ش دهن��د و اگ��ر روزي 90 درصد 
دانش��جويان تحصيالت تکميل��ي ما پروژه 
كارب��ردي ارايه دهند، ب��ه لحاظ اقتصادي و 
فرهنگي، وضعيت به مراتب بهتري خواهيم 

داشت.
سومين سخنران مراسم، حجه االسالم و 
المس��لمين ابوترابي )نماينده مردم تهران و 
معاون قوانين مجلس شوراي اسالمي( بود. 
وي دانشگاه علم وصنعت ايران را برخوردار 
از ظرفيت هاي 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 يک تحول تحسين برانگيز در اين 
مجموعه هستيم و ظرفيت هاي علمي و تعهد 
به اسالم، انقالب و ملت ويژگي هايي 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 گره هاي 
خ��ود و حضور در عرصه ه��اي دانش محور، 
بايد ب��ه دانش��گاه رو آورد چنانکه اگر پيوند 
علم و فناوري نبود قطعاً در زمينه ماهواره و 
نانو، گامي برنداشته بوديم. وي افزود: امروز 
جهت گيري 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 مي كند.
و  مهمان��ان  مراس��م،  اي��ن  پاي��ان  در 
ش��ركت كنندگان، از قس��مت هاي مختلف 
ساختمان جديد دانشکده 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 دانشکده مهندسي 
كامپيوت��ر، با زيربن��اي 6450 مت��ر مربع و 
آزمايشگاه هاي تحقيقاتي فناوري اطالعات 
شامل 1450 متر مربع مي باشد كه از بهمن 
م��اه 1388 آغ��از و در آذرماه 1390 تحويل 
موقت ش��د. اين پروژه مجموعا پنج  طبقه، 
ده كالس آموزش��ي با ظرفيت 422 نفر، 24 
آزمايشگاه تحقيقاتي، 7 آزمايشگاه آموزشي و 
20 اتاق اس��اتيد به همراه سايت كامپيوتر و 

كتابخانه را شامل مي شود.

حجه االسالم و المسلمين ابوترابي )نماينده مردم 
تهران و معاون قوانين مجلس شوراي اسالمي( دكتر طائب )مشاور وزير علوم، تحقيقات و فناوري(

دكتر طائب:
اگر روزي 90 درصد دانشجويان 

تحصيالت تكميلي ما پروژه 
كاربردي ارايه دهند، به لحاظ 

اقتصادي و فرهنگي، وضعيت به 
مراتب بهتري خواهيم داشت

حجه االسالم و المسلمين 
ابوترابي: ظرفيت هاي علمي و 
تعهد به اسالم، انقالب و ملت 
ويژگي هايي است كه در اين 
دانشگاه، به عنوان نماد مطرح 

است
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آيين نامه ش��وراي انقالب فرهنگي مصوب فروردين 1369 و دستورالعمل 
اجرايي مربوطه، برنامه ريزي براي تبديل اين مركز تحقيقات به پژوهشکده 
آغاز ش��د. س��رانجام در مردادماه 1377، موافقت اصولي و در تيرماه 1380 
موافقت قطعي تاسيس پژوهش��کده الکترونيک از وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري اخذ ش��د. اين پژوهشکده در س��ال هاي آغازين تاسيس، داراي 
س��ه گروه پژوهش��ي »ابزار دقيق و اتوماسيون صنعتي«، »نيمه هادي« و 
»مدارهاي الکترونيکي« بوده و در آن چهار آزمايشگاه فعال، مستقر بودند 
كه شامل آزمايش��گاه نيمه هادي، آزمايش��گاه اپتوالکترونيک، آزمايشگاه 
اتوماسيون صنعتي و كنترل و آزمايشگاه ابزار دقيق و طراحي مدار بوده است 
كه اين آزمايش��گاه ها و گروه ها بعداً تغييراتی داشته و چند گروه پژوهشي 

جديد مطرح شده است.
 در حـال حاضر چـه امكانات و ظرفيت هايي در پژوهشـكده 

الكترونيك دانشگاه موجود است؟
در خص��وص پتانس��يل هاي پژوهش��کده الکترونيک، باي��د بگويم كه 
آزمايش��گاه نيمه هادي اين پژوهش��کده با در اختيار داش��تن دستگاه  ها و 
تجهيزات منحصر به فرد در زمينه ه��اي ميکروالکترونيک و فناوری نانو، 
از ظرفيت و توانمندی بس��يار بااليی برخوردار است. نمونه بارز و شاخص 

پژوهشكده 
الكترونيك دانشگاه:

 بازنگري در
ساختار و اهداف

مقدمه
پژوهشكده الكترونيك يكی از موسسات پژوهشی مهم 
دانشگاه علم و صنعت ايران می باشد. اين پژوهشكده 
در طول مدت فعاليـت خود افت و خيزهايي را تجربه 
كرده و اينك در مرحله بازبيني اهداف و تجديد ساختار 
اسـت. براي آشنايي با اين مركز پژوهشي و اطالع از 
تغييرات آن، با دكتر ياوند حسني )رييس پژوهشكده 
الكترونيك( مصاحبه اي انجام داديم كه ضمن سپاس 

از ايشان، از نظرتان مي گذرد.

  آقاي دكتر ابتدا درخصوص آغاز و سابقه فعاليت پژوهشكده 
الكترونيك توضيح بفرماييد.

پژوهشکده الکترونيک دانشگاه علم وصنعت ايران درسال 1375  با 
همت جمعی از  اس��اتيد دانشکده برق در س��اختماني با زيربناي حدود 
1700 متر مربع با عنوان »مركز تحقيقات الکترونيک« تاس��يس ش��د 
و در س��ال 1376 شکل و ساختار رسمي پيدا كرد. سپس  در چارچوب 
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اين تجهيزات  دس��تگاه اليه نش��انی هم بافتی از نوع MBE مي باشد كه 
تنها نمونه موجود در ايران اس��ت. با اس��تفاده از اين دستگاه، امکان رشد 
اليه هاي تک كريس��تالي نيمه هادي نامتجانس با دقت در حد چند اليه  
اتمی امکان پذير است. بايد اضافه كنم رشد كريستال به صورت اليه نشانی 
با روش های ديگري نيز امکان پذير است، ليکن دقت و كيفيت محصول و 
قابليت های اين دستگاه با هيچ سيستم ديگري قابل مقايسه نيست. عالوه 
بر اين دستگاه، در مجموعه اتاق تميز پژوهشکده، دستگاه هاي اندازه گيري 
مختلفي از جمله دس��تگاه پروفايلرECV وجود دارد كه با اس��تفاده از آن 
مي ت��وان چگونگی توزيع ناخالصی ها دراليه هاي نيمه ه��ادي را ارزيابي 
 ،MBE كرد. با اس��تفاده از اين دستگاه، عالوه بر ارزيابي خروجي دستگاه
ارايه خدمات به دانشگاه هاي ديگر نيز انجام می گيرد. در حال حاضر اين 
آزمايشگاه، بستر مناسبی را برای توسعه بيشتر صنعت ميکروالکترونيک و 
فناوری نانو در كشور به وجود آورده است و در صورت حمايت مبادی ذيربط، 
در مدت كوتاهی می توان مجموعه آزمايشگاهی و تحقيقاتی بسيار فعال 
و موفقی را در عرصه ميکرو الکترونيک و فناوری نانو به وجود آورد. عالوه 

بر حوزه نانو و ميکروالکترونيک، پژوهشکده 
در عرصه های متنوع ديگری هم ظرفيت ها 
و پتانسيل های بی نظيری دارد. از جمله در 
عرصه ه��ای هوا فضا، فن��اوری اطالعات، 
طراحی مدارات و سيستم های الکترونيکی 
مختلف هم تقاض��ا از طرف صنعت و هم 
توانمندی و طرح هايی در پژوهشکده وجود 
دارد و ان ش��اء ا ... ب��رای عملياتی نمودن 
اين طرحها و به فعل رساندن توانمندی ها 

برنامه ريزی خواهد شد.
خـاص  ويژگـي  شـما  نظـر  از   
پژوهشـكده الكترونيـك دانشـگاه 

چيست؟
جواب شما را با اين توضيح آغاز مي كنم 
كه به طور كلي، پژوهشکده هاي موجود در 
كشور را مي توان در سه گروه تقسيم بندي 
پژوهش��کده هاي  دس��ته  ي��ک  ك��رد. 
سازمان هاي صنعتي هستند. گروهي ديگر 
پژوهشکده هاي غير دانشگاهي اند و دسته 
س��وم كه پژوهش��کده  ما هم از آن جمله 
است، پژوهشکده هاي دانشگاهي هستند. 

ويژگي خاص پژوهشکده  هاي دانشگاهي، برخورداري آنها از اساتيد مجرب 
در حوزه هاي علمي و صنعتي مختلف است و از اين منظر، پژوهشکده هاي 
دانشگاه علم وصنعت ايران، ويژگي  ممتازي دارند، زيرا به علت متمركز بودن 
دانشگاه، پژوهشکده هاي آن از اين فرصت و قابليت بزرگ برخوردارند كه 
بتوانند از همه ظرفيت هاي دانشگاه و توانمندي هاي استادان همه رشته ها 

بهره مند شوند.
نکته ديگر آنکه دانش��گاه علم و صنعت در عرصه ارتباط با صنعت در 
ابعاد مختلف س��ابقه درخشانی دارد و پژوهش��کده اين آمادگی را دارد كه 
توانمندی های موجود در دانشگاه را همسو نموده و در راستاهای طرح های 
پژوهش��ی بزرگ كه معموال توسط اعضاي هيات علمی به صورت منفرد 

قابل انجام نيستند، برنامه ريزی نمايد.
 اشاره كرديد كه پژوهشكده الكترونيك، افت و خيزهايي در 
فعاليت  خود داشـته است. اوالً دوران اوج فعاليت آن چه زماني 

بوده و اكنون در چه موقعيتي به سر مي برد؟
پژوهشکده الکترونيک در دوره هايي فعاليت خوبی داشته  و در دوره هايی 

نيز گرفتار افت و ايستايی بوده است.  بنده دو عامل را در اين افت و خيزها 
دخيل مي دانم. اول داليل و عوامل عمومي كه در سطح كشور در عرصه 
پژوهش اثرگذار اس��ت و دوم، عواملی كه پژوهشکده الکترونيک دانشگاه 
عل��م و صنع��ت را به طور خاص، تحت تاثير قرار داده اس��ت. صحبت در 
خصوص عوامل عمومی در سطح كشور از حوصله بحث ما خارج است اما 
در خصوص عواملی كه به طور خاص، پژوهشکده الکترونيک را تحت تاثير 

قرار داده، ذكر نکاتی الزم به نظر می رسد.
ب��ه نظر حقير، عواملی كه باعث ركود و افت فعاليت های پژوهش��کده 
شده اند، اساسی و ريشه دار هستند. شايد دوران اوج فعاليت هاي پژوهشکده 
را بتوان سال 1386 دانست كه بر اساس ارزيابي وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري، پژوهشکده الکترونيک دانشگاه به عنوان رتبه اول پژوهشکده هاي 
كشور انتخاب و معرفي شد. طبيعتا پژوهشکده بر اساس معيارهای مطرح 
گزينش مورد اشاره، باالترين امتياز را به دست آورده است ليکن اين بدان 
معنی نيس��ت كه ريش��ه مش��کالت را منحصرا در دوره پس از آن زمان 
جستجو كنيم. ريشه مشکالتی كه در حال حاضر گريبان گير پژوهشکده 
الکتروني��ک اس��ت، از س��نخ برنامه ريزی 
عمليات��ی و اجرايی نيس��ت، بلک��ه از نوع 
س��اختاری و برنامه ريزی راهبردی اس��ت. 
اين مش��کالت در دوران اوج فعاليت های 
پژوهش��کده نيز وجود داش��ته اس��ت اما 
فرصت های مقطعی در اختيار پژوهشکده، 
منجر به پوش��يده ماندن مش��کالت شده 
است. به طوری كه با از دست رفتن طبيعی 
فرصت ها، پژوهشکده نتوانسته فرصت های 
جديدی را به دس��ت آورد يا فرصت سازی 
نمايد. در واقع،  پژوهشکده فاقد سازمان و 
برنامه ريزی درازمدتی بوده كه در سايه آن 
بتواند در دوران اوج خود زير ساخت فناورانه، 
دانشی و سازمانی قدرتمندی به وجود آورد 
و در نتيجه گرفتار افت و ركود س��ريع شده 

است. 
 براي خروج پژوهشكده از اين ركود 

نسبي چه تدابيري انديشيده ايد؟
با توجه به ريش��ه يابی مشکالت خاص 
پژوهش��کده كه ع��رض ك��ردم،  بنده در 
مدت چند ماهي كه مسئوليت پژوهشکده 
را عهده دار هس��تم، تالش خود حول سه محور اصلی متمركز نموده ام كه 
عبارتند از بازنگري و حتی طراحی مجدد اهداف، بازنگري ساختار و سازمان 
پژوهش��کده و برنامه ريزي براي دستيابي به اهداف جديد. در مورد محور 
اول ك��ه بازنگري اهداف اس��ت، اين اقدام ض��روري به نظر مي آمد چون 
هدفگذاري اي كه در س��ال 1376 براي پژوهش��کده انجام شده بود ديگر 
پاسخگوي ش��رايط فعلي نيست. مس��لماً دانش و فناوري در كشور ما از 
س��ال 76 تاكنون رشد سريعي داش��ته و فضاي حاكم و اقتضائات امروز، 
كاماًل متفاوت با آن چيزي اس��ت كه در دو دهه قبل با آن مواجه بوديم. 
امروز حركت كشور به سمت دانش هاي بنيادي و علوم بين رشته اي است 
و عالوه بر آن در هدفگذاري هاي كالن كش��ور در ساليان اخير، اهداف و 
موضوعاتي مورد توجه قرار گرفته كه قطعاً در هدفگذاري پژوهشکده بايد 
مورد توجه جدي واقع ش��وند. از جمله اين مباحث مي توان توليد دانش و 
فناوري، توليد ثروت ناشي از فناوري و تجاري سازي فناوري هاي نوظهور 

را مطرح كرد.
در خصوص محور دوم يعني بازنگري ساختار، اين امر از دو منظر ضرورت 

در سال 1386 بر اساس ارزيابي 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 
پژوهشكده الكترونيك دانشگاه به 
عنوان رتبه اول پژوهشكده هاي 

كشور انتخاب و معرفي شد
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داش��ت. اول در سطح فرا دانش��گاهي كه به دستور العمل اجرايي آيين نامه 
شوراي انقالب فرهنگي باز مي گردد و به نظر مي رسد مي توان اصالحاتي 
در آن ايجاد كرد كه پژوهش��کده هاي كشور بتوانند پيشرفت بهتري داشته 
باش��ند. به عنوان مثال، پيش��نهاد بنده در اين خصوص، تمايز قايل شدن 
بين پژوهشکده هاي دانشگاهي با ساير پژوهشکده ها از حيث اعضاي هيات 
علمي اس��ت چرا كه براساس دستورالعمل اجرايي، هر گروه پژوهشي بايد 
حداق��ل داراي 5 عضو هي��ات علمي و از اين تعداد باي��د حداقل 3 نفر به 
صورت تمام وقت باشند كه اين موضوع براي دانشگاه به لحاظ تمام وقت 
بودن اعضاي هيات علمي مشکالتي دارد اما براي ديگر پژوهشکده ها بسيار 
مناسب است. در واقع مفهوم اين نسبت 3 به 2 اين است كه پژوهشکده را 
60 تا 70 درصد از دانشگاه جدا مي كند و اين يعني كاهش تمايل اعضاي 
هيات علمي براي همکاري با پژوهشکده و هم آنکه پژوهشکده را از فضاي 
علمي كل دانشگاه، جدا مي كند. ساختار فعلي پژوهشکده با آنچه از سوي 
وزارت علوم پيش بني ش��ده، فاصله گرفته و همين باعث شده توانمندي و 
ظرفيت پژوهشکده به صورت بالقوه باقي بماند.ما براي بازنگري در اهداف 

و ساختار پژوهشکده، برنامه هاي منسجمي 
طراحي كرده ايم كه به اهداف خود دس��ت 
يابيم و اين نيازمند حمايت و كمک رياست 
دانش��گاه، هيات رييس��ه و هي��ات امناي 
دانش��گاه اس��ت تا برنامه هاي مختلف در 
حوزه هاي مالي و اجرايي بتواند دنبال شود.
ان شاءاهلل اين سه اين محور را با اين ديدگاه 
كه بتواني��م پژوهش��کده الکترونيک را به 
جايگاه واقعی و شايسته خودش ارتقا دهيم، 
پی گيری خواهيم نمود. طبيعی است كه اين 
حركت نياز به كمک و همراهی مس��والن 
محترم دانشگاه از يک سو و اعضای محترم 
هيات علمی و بدنه پژوهش��ی دانش��گاه از 
 سوی ديگر دارد. بنده اين فرصت را مغتنم 
می ش��مارم و از همه عزي��ران، بخصوص 
 اعض��اي هي��ات علم��ی دانش��گاه، تقاضا 
می كنم ما را در اين مسير همراهی و ياری 
فرمايند. ديدگاه بنده در مورد گستره دانشی 
پژوهشکده يک ديگاه فرا دانشکده ای و بين 
رشته ای است. خوشبختانه در ساليان اخير، 
كش��ور ما ضرورت تجميع و همسوس��ازی 

رشته های مختلف دانشگاهی را براي رسيدن به فناوری های نوين دريافته 
است. به نظر بنده، پژوهشکده ها مناسبترين و بهترين جايگاه را برای همسو 
و مجتمع نمودن توانمندی علمی دانش��کده های مختلف دارند و می تواند 
مهمترين نقش را در جهت اكتساب و توسعه فناوری های نوين ايفا نمايد.

انشاءا... به زودی برنامه های منسجمی را برای استفاده از تجربه و توانمندی 
اعضاي محترم هيات علمی دانشگاه، بخصوص دانشکده برق در خصوص 

سه محور ياد شده انجام خواهيم داد.
 پژوهشـكده الكترونيـك در حال حاضر توانايـي انجام چه 
پروژه هايي دارد و چه طرح هاي پژوهشي اينك در پژوهشكده 

در دست انجام است؟
در اين پژوهشکده، پروژه هاي متعددي در حوزه هاي ميکروالکترونيک 
انجام شده و با تجربه هاي بسيار ارزشمند و همين طور تجهيزات منحصر 
به فردي كه داريم اين آمادگي در س��طح وس��يعي وجود دارد كه بتوانيم 
همکاري وسيعي را با سازمان هاي صنعتي و مراكز پژوهشي كشور داشته 
باش��يم.در عرصه فناوري نانو هم اين آمادگ��ي را داريم كه باب همکاري 

گسترده اي گشوده ش��ود. در حوزه  هوا- فضا تاكنون پروژه هاي خوبي در 
س��طح پژوهشکده و دانشگاه انجام ش��ده و پژوهشکده االن محل خوبي 
براي متمركز كردن اين توانمنديهاس��ت و ظرفيت خوبي براي همکاري 
با س��ازمان ها و مراكز تحقيقاتي مرتبط،  وج��ود دارد. همين طور در حوزه 
اوينيک و صنايع هواپيمايي، پتانسيل هاي خوبي در پژوهشکده الکترونيک 
هست. در ديگر عرصه هاي صنعتي نظير اتوماسيون صنعتي هم فعاليت ها 
و پروژه هايي در گذشته انجام شده و آمادگي براي توسعه اين توانمندي ها 

وجود دارد.
در مورد پروژه هاي دس��ت انجام بايد بگويم پژوهشي را از سال 1386 
با صاايران آغاز كرده ايم كه پروژه بزرگي اس��ت و با اس��تفاده از دس��تگاه 
MBE انجام مي ش��ود. اين پروژه به داليل مختلفي متوقف بود و اكنون 
بررسي هايي براي ادامه آن مذاكره انجام داديم كه دوباره پروژه به جريان 
بيفتد. عالوه بر آن در حوزه IT نيز پژوهشکده الکترونيک فعال است و چند 

پروژه بزرگ و كوچک در دست انجام دارد.
 يكـي از مباحثي كـه در پژوهش امروزه مورد تاكيد اسـت و 
تعقيب مي شود، تجاري سازي فناوري 
و توليد ثروت از راه توليد علم است. 
به نظر شما اين امر چگونه در كشور 

محقق مي شود؟
عالوه بر برنامه ريزي هايي كه الزم است 
در هر پژوهشکده و مركز تحقيقاتي انجام 
شود، به نظر من نکته اي را بايد مورد توجه 
قرار داد و آن اينکه بايد همه دست اندركاران 
عرصه پژوهش، اهداف و منافع بلند مدت 
براي خود ترسيم كنند و منافع كوتاه مدت 
را در اولويت ه��اي بعدي قرار دهند و البته 
الزمه اين كار اين است كه استادان بتوانند 
همگ��را ش��وند و تجمي��ع توانمندي هاي 
دانش��گاهي را ب��ه وج��ود آوري��م كه اين 
مي تواند فرهنگ پژوهش��ي جديدي ايجاد 
كند و البته كامل ترين شکل اين فرهنگ، 
وقتي به دست مي آيد كه همه عواملي كه 
در اين حوزه فعال هستند با تکيه بر روحيه 
جهادي و انگيزه هاي معنوي، حركت اصيلي 
را پي ري��زي كنند و اي��ن همان حركت در 
راستاي فرمايش مقام معظم رهبري است 
ك��ه فرمودند باي��د يک جهاد اقتصادي را آغاز ك��رد و حركتي جهادي در 

عرصه اقتصاد انجام داد.
 و سخن آخر...

پژوهشکده الکترونيک دانشگاه علم و صنعت ايران از سرمايه سازمانی، 
آزمايشگاهی و نيروهای متخصصی برخوردار است كه نظير آن در كشور 
انگشت شمار است. در سطح كشور نيز صنعت و پژوهش صنعتی به حمد 
الهي توسعه خوبی پيدا كرده و تقاضا و كشش برای فعاليت های پژوهشی 
صنعتی، بسيار زياد است. همان طور كه مطرح شد، پژوهشکده بايد بايد به 
سمت و سوی اكتساب و توسعه دانش و فناوری های جديد حركت كند و 
الزمه اين امر، تلفيق دانشها و رشته های مختلف در يک چارچوب نظام مند 
اس��ت. در دانشگاه، فضای بسيار مناسب و بی نظيری برای رسيدن به اين 
مقصود وجود دارد و پژوهش��کده الکترونيک نيز قطعا در برنامه ريزی هاي 
خود به اين موضوع توجه جدی خواهد داشت. ان شاءا... برنامه ريزي هاي 
پژوهش��کده الکترونيک را در تعامل با تمام اعضا و اركان دانش��گاه و در 

راستای بهره گيری از همه توانمندی های دانشگاه، تنظيم خواهيم نمود. 

پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم 
و صنعت ايران از سرمايه سازمانی، 
آزمايشگاهی و نيروهای متخصصی 

برخوردار است كه نظير آن در كشور، 
انگشت شمار است
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نوزده��م بهم��ن م��اه 1390 همايش 
دانش آموختگان دانشگاه، ويژه دانشجويان 
مقاط��ع كارشناس��ي، كارشناسي ارش��د و 
دكتري، با معرفي و تقدير از دانش آموختگان 

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، 
 1386 ورودي  دانش آموخت��گان  وي��ژه 
كارشناس��ي و دكت��ري و ورودي ه��اي 
1387 و 1388 مقط��ع كارشناسي ارش��د 
تمامي رش��ته هاي دانش��گاه ب��ود كه در 
آن دانش آموختگان ممتاز )از هر رش��ته 
دو نف��ر( مورد تقدير قرار گرفتند. انتخاب 
ممتازان، بر اساس كسب باالترين معدل 
كل فارغ التحصيلي به شرط حداقل دوره 
تحصيل )براي دانشجويان كارشناسي و 
دكتري 4 سال و كارشناسي ارشد 2 سال( 
ص��ورت گرفت ك��ه بر اين اس��اس، 44 

دانشجوي  دانشجوي كارشناس��ي، 128 
كارشناسي ارش��د و 6 دانشجوي دكتري 
ب��ه عن��وان دانش آموخته ممت��از، لوح و 
جوايز خود را از رياس��ت دانشگاه دريافت 

كردند. 
در همايش دانش آموختگان دانش��گاه، 
حجه االسالم و المس��لمين ابراهيمي نژاد 
)مدي��ر دفتر نهاد نمايندگ��ي مقام معظم 
رهب��ري در دانش��گاه( كس��ب موفقيت 
دانش آموخت��گان در طي مدارج و مراتب 
علم��ي را به آنان تبريک 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 حساس ترين 
شرايط و موقعيت ها هم احساس ناراحتي 
نمي كن��د و اگر اين معنا را نداند، در بطن 
خوشي ها و رفاه كامل نيز خرسند نيست. 
لذا حضرت امي��ر عليه الس��الم فرمودند 

خداوند رحم��ت كند كس��ي را كه بداند 
از كج��ا آمده، براي چه آم��ده و به كجا 

مي خواهد برود.
حجه االسالم و المسلمين ابراهيمي نژاد 
افزود: دوران جواني، دوران كسب تجربه و 
مقطعي بسيار حساس است كه ساختمان 
فکري، روحي، معنوي و ارزشي انسان در 
آنجا رقم مي خورد و ش��ما در اين مقطع، 
مشغول كس��ب علم و دانش بوديد. وي 
به دانش آموختگان متذكر شد: اكنون كه 
يک مقطع تحصيلي را با موفقيت به پايان 
برده ايد توجه كنيد به امانت و رسالتي كه 
مل��ت و نظ��ام بر دوش ما گذاش��ته اند و 
همان طور كه دوران تحصيل را به خوبي 
مديري��ت كرديد، براي اين رس��الت هم 

برنامه ريزي و مديريت داشته باشيد.
وي تصريح كرد: كس��ب علم و دانش ، 
به خ��ودي خود هدف و مقص��ود بالذات 
نيس��ت بلکه پل و مسيري است كه بايد 

برگزاري همايش دانش آموختگان 
دانشگاه و تقدير از ممتازان 
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از آن عب��ور كرد ت��ا آمادگي الزم براي 
انج��ام وظيفه اي 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 جبل عاملي )رييس دانش��گاه( 
نيز با تبريک دانش آموختگي مهندسان 
جوان و تقدير از برگزاركنندگان همايش 
دانش آموخت��گان، ب��ه بي��ان دو نکت��ه 
اساسي بسنده كرد: تکيه بر سرمايه هاي 
ارزشمند دانشگاه و دوم مطالبه جامعه از 

دانش آموختگان.
رييس دانش��گاه، دانشجويان مستعد، 
فعال و پر نش��اط و اس��اتيد طراز اول را 
سرمايه هاي 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 آماده س��ازي فضاي فيزيکي 
آن كه در بخش مساعدس��ازي نس��بي، 
موفقيت هاي زيادي نصيب دانشگاه شد 
و در بخش هايي نيز هنوز نتوانس��ته ايم 
آنچه در شأن دانشجويان و استادان اين 

دانشگاه است را مهيا كنيم.
رييس دانش��گاه افزود: در سال هاي 
گذش��ته، به دليل بسياري كم لطفي ها 
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 فعاليت ه��اي علمي دانش��گاه بوده و 
هس��تند و با مديريت خوب اس��اتيد، ما 
امروز به نقطه اي رس��يده ايم كه در كل 
كش��ور رتبه دوم فني – مهندسي را به 
لحاظ تولي��د علم، به خ��ود اختصاص 
داده اي��م و اي��ن ب��ر اس��اس ارزياب��ي 
موسس��ات معتبر علم��ي و بين المللي 
است كه بر روي همه دانشگاه هاي دنيا 
انجام گرفته و ام��روز رفتارها و نگاه ها 
و عکس العمل هايي كه از جامعه علمي 
ارتقاي  كش��ور مي بينيم مويد همي��ن 

جايگاه است.
دكتر جبل عاملي گفت: امروز دانشگاه 
علم و صنعت ايران، در حوزه حركت در 
مرز فناوري و تجاري سازي دستاوردهاي 
علمي، جزو برترين دانشگاه هاي كشور 
است كه يکي 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 اينکه پروژه اي در چنين سطح در مرز 
تکنولوژي روز دني��ا، از صفر تا صد به 
دس��ت متخصصان جوان دانش��گاهي 

انجام شود، بسيار حايز اهميت است.
دكتر جبل عاملي تاكيد كرد: ما هيچگاه 
در دانش��گاه علم و صنعت ايران، مدعي 
پذي��رش نخبگان به مفهوم��ي كه امروز 
در جامعه  ش��ناخته مي ش��ود نبوده ايم و 
ج��ذب 500 ت��ا 1000 نف��ر اول كنکور، 
جزو اولويت هاي دانشگاه نبوده كه در آن 
س��رمايه گذاري كند اما درصد قبولي هاي 
دانش آموختگان كارشناس��ي ما در مقطع 
دان��ش آموختگان  كارشناس�ي ارش���د و 
كارشناسي ارشد در دوره دكتري، به نسبت 
ديگر دانشگاه ها، بسيار بيشتر است و اين 
نشان مي دهد 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 دانش آموختگان ما به خوبي 

از عهده آن برآمده اند.
رييس دانشگاه در بخش دوم سخنانش 
خطاب ب��ه دانش آموخت��گان حاضر در 
جلسه گفت: در دوران دانشجويي شما، 
تمام مطالبات، يک سويه و از سمت شما 
به دانشگاه، جامعه و خانواده هايتان بوده 
اس��ت و همه مالحظه شما را مي كردند 
كه بس��تر مناسب براي رشد شما فراهم 
شود. اما اكنون جهت مطالبات، معکوس 
ش��ده اس��ت. االن ش��ما خانم و آقاي 
مهندس ش��ده ايد 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، قابليت ها 
و توانمندي ه��اي ش��ما آنچ��ه در طول 
تحصيل ارزاني تان ش��د قطعًا 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 آنکه براي ايران عزيز 

موثر باشيد.

 امروز دانشگاه علم 
و  صنعت ايران، در 

حوزه حركت در مرز فناوري 
و تجاري سازي دستاوردهاي 
علمي، جزو برترين 
دانشگاه هاي كشور است
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دكت��ر اصغر محمدمرادی متولد  س��ال 1333، دورۀ دبيرس��تان را در 
رش��تۀ رياضی در دبيرس��تان دهقان تبريز به سال1350 ه�.ش به پايان 
رساند. سپس برای ادامۀ تحصيل، عازم كشور ايتاليا شد. وي دورۀ دكتری 
معماری را به صورت پيوسته در دانشگاه ُرم با درجۀ ممتاز به پايان رساند. 
سپس به دليل گرايش در رشتۀ تخصصی مرمت و احراز اين توانمندی، 
موف�ق شد از كشور ايتاليا براي ادامۀ تحصيل در رشته مطالعه، شناخت 
و مرمت بناها و بافت های تاريخی، بورس تحصيلي دريافت كند. وي در 
س��ال 1361 اين دوره را با موفقيت و كس��ب تجارب ارزنده به پايان برد 
و تا س��ال  1363 در  دفاتر معماری ش��هر رم تجربه اندوخت. او در سال 
1364 به ايران بازگشت و به عنوان عضو هيات علمي دانشکده معماري 
و شهرسازي دانش��گاه علم و صنعت ايران، فعاليت آموزشي و پژوهشي 

خود را آغاز كرد.
دكتر محمدمرادي از همان ابتدا، مباحث مربوط به معماری و شهرسازی 
اصيل ايرانی باالخص دوران اسالمی را مد نظر داشت و ميراث معماری و 
شهرسازی كشور به خصوص بخش های زنده و فعال آنها را در دستور كار 
آموزشی، پژوهشی و اجرايی خود قرار داد زيرا بر اين باور بود كه از طريق 
تجارب اجرايی و پژوهش��ي، خالء عمده ای كه مربوط به مبانی نظری در 

آموزش معماری و شهرسازی ايرانی است، قابل جبران خواهد بود.  
او در دورۀ كارشناسي ارش���د پيوسته معماری، به تدريس دروسی مانند 
مرمت و احيای ابنيه و بافت های تاريخی، مبانی نظری مرمت، ش��ناخت 
بناه��ای تاريخی، نقد و تحليل فضای معماری با تأكيد بر معماری اصيل 

ايران دوران اسالمی پرداخت و پايان نامه های كارشناسي ارشد زيادی را در 
زمينۀ طراحی در كنار بناها و بافت های با ارزش، هدايت و راهنمايي نمود. 
وي بيش از بيست مورد پروژه كارشناسی ارشد مرمت را در زمينه تخصصی 
فوق، راهنمايی نموده و افراد زبدۀ دوره را به مسئوالن اجرايی در نهادهای 
مربوط معرفی نموده است. اين افراد اكنون چه در بخش خصوصی و چه 

در نهادهای اجرايی، مشغول خدمتگزاری هستند. 
دكتر محمدمرادي تاكنون هدايت هش��ت پايان نام��ه  دوره دكتري را 
عهده دار بوده اس��ت. وي در س��ال 1384 دورۀ كارشناسی ارشد، مرمت و 
احي��ای ابنيه و بافت های تاريخی را در دانش��گاه علم و صنعت راه اندازی 
كرد و از همان س��ال، مجدداً مديريت گروه مرمت را عهده دار بود و البته 
هم��کاری خود در گروه معماری،  باالخص در دورۀ دكتري را  ادامه داده  

است.  
اهم فعالّيت های طراحی دكتر محمدمرادي، در س��ال 1364 از ارتباط 
با صنعت آغاز ش��د كه در اين مورد خاص، همکاري او با سازمان ميراث 
فرهنگی و وزارت مسکن و شهرسازی )دفتر نوسازی و بهسازی شهری( و 
شهرداری های شهرهای تاريخی قابل ذكراست. وي طرح های تحقيقاتی 
و اجرايی را در ش��هرهايی از جمله زنجان )محدودۀ تاريخی 70 هکتاری 
بازار تاريخی(، نايين )محدودۀ 60 هکتاری محدودۀ بازار تاريخی(، كرمان 
)مح��دودۀ 120 هکتاری محدودۀ بازار تاريخی( و قزوين )محدودۀ بازار و 
محلۀ قديمی متصل به آن( به انجام رس��اند. وي در سال های1369-70 
در همکاری با مؤسسه ای ايتاليايی، طراحی دو بيمارستان در منجيل و آب 
برطارم را آغاز نمود و طرح واقعی يک بيمارستان با الگوی اصيل ايرانی را 
به تصويب رساند. طرح های فوق، توسط جامعۀ مشترك اروپا پس از زلزلۀ 
رودبار مورد سرمايه گذاری قرار گرفت. تعدادی از طرح هايی كه توسط دكتر 
مرادي به اجرا در آمده، توسط يک هيأت علمی منتخب مورد ارزيابی قرار 
گرفته و جزو آثار ارزنده و بديع هنری تشخيص داده شدند. طرح های فوق، 
همگی در جهت نيازهای واقعی كشور بوده و مورد توجه مراجع ذی صالح 

اجرايی قرار گرفتند. 
همچنين طرح تحقيقاتی بررسی تجارب احيا و معاصرسازی بافت های 
تاريخی در مركز تحقيقاتی معماری و شهرسازی ايران توسط او به تصويب 
رسيده است.  از دكتر محمدمرادي، 40 مقاله در مجالت علمی – پژوهشی 
و در مجموعه مقاالت سمينارهاي داخلی و خارجی و همچنين  مقاله ای 
مربوط به بازار تبريز از وی در دايره المعارف معماری جهان به چاپ رسيده 
است. عالوه بر اين تعدادی كتاب از وی به چاپ رسيده كه از جملۀ آنها: 
»دوازده درس مرمت« كه چندين مرتبه تجديد چاپ و ناياب ش��ده و در 
سال 1387 مورد تجديد نظر اساسی قرار گرفته است؛ »معرفی تعدادی از 
ابنيۀ سنتی معماری ايران و تحليلی بر ويژگی های فضايي آنها« و مجموعه 
مقاالت س��مينار »تداوم حيات در بافت قديم ش��هرهای ايران« است كه 
دكتر محمدمرادي، دبيري سمينار آن را در سال 1368 در دانشگاه علم و 

صنعت ايران عهده دار بوده است. 
دكتر محمدمرادي، چندين دوره در شورای فنی سازمان ميراث فرهنگی 
كشور عضو بوده و همچنين عضو شورای راهبردی تعدادی از محوطه های 
جهانی، عضو كميته تخصصی ثبت آثار تاريخی، يکی از اعضای مؤس�س 
ش��ورای بين المللی ايکوموس ايران  )شورای حفاظت از بناها و بافتهای 
تاريخی(؛ عضو هيأت داوران چند مس��ابقۀ معماری؛ مشاور معين سازمان 
ميراث فرهنگی در سال  1373؛ عضو هيأت تحريريه تعدادی از مجالت 
معتبر معماری؛ محقق نمونه دانشکده معماری در سال های  1378 ،1386 
و 1387؛ عضو داوری چند دوره در جشنواره بين المللی خوارزمی و همچنين 
عضو هيأت مميزه دانشگاه علم و صنعت در پنج دورۀ متوالی بوده است. 

آشنايي با يك استاد؛

 دکتر اصغر 
محمد مرادي 
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از آنجا كه در صنايع هوافضا و صنايع 
نظامی مواد بر پايه پليمرهای تقويت شده 
با الي��اف، از مزايای منحص��ر به فردی 
برخوردارن��د، ل��ذا از اواس��ط دهه 1950 
مي��الدی توجه محققان و مهندس��ان از 
مواد يکپارچه س��نتی به سوی اين مواد 
معطوف گشت. نس��بت باالی استحکام 
به وزن، خواص ضد خوردگی و س��فتی 
شکس��ت باال از مزاي��ای مواد ب��ر پايه 
پليمرهای تقويت شده با الياف می باشند. 
م��واد كامپوزيت��ی مذكور ك��ه از الياف 
مقاوم��ی نظير كربن، شيش��ه يا آراميد و 
از يک زمينه پليمری با اس��تحکام پايين 
تش��کيل ش��ده اند، صنايع هوافضا، توليد 
وس��ايل تفريحی، خودرو، ساخت وس��از 
و توليد لوازم ورزش��ی را تحت س��يطره 
خ��ود درآورده اند. از آنج��ا كه پليمرهای 

تقويت ش��ده با الياف، سبک هستند برای 
صنايع��ی كه در آنها عامل زمان و هزينه 
حمل ونقل از اهميت خاصی برخوردارند، 
مزايای زيادی ايجاد می كنند. به عبارت 
ديگ��ر با اس��تفاده از پليمره��ای مذكور، 
مواد در حجم بيش��تری توليد می شوند و 
چون اين پليمرها س��بک هستند، هنگام 
نقل وانتق��ال آنها مصرف س��وخت و به 
تبع آن انتش��ار كربن، كاه��ش می يابد. 
متأسفانه بعضی از پليمرهای تقويت شده 
با الياف، تجديدپذير نيستند، قابل بازيافت 
)به  نيستند  زيست تجزيه پذير  نمی باشند، 
طور طبيعی توس��ط ميکروارگانيس��م ها 
تجزيه نمی شوند(، برای توليد آنها انرژی 
زيادی مصرف می ش��ود و استنشاق آنها 
خطرناك است. به همين دليل نمی توان 
در ارتقاي كيفي��ت برخی از محصوالت 

داخل س��اختمان )نظير مبلمان، پارتيشن 
و س��ازه های ثانويه ای نظي��ر در، پنجره، 
س��ايه بان و غيره( از آنها بهره جست و از 
اين طريق به حفظ محيط زيست كمک 

كرد.
مزايـای اسـتفاده از پليمرهای 

تقويت شده با الياف
اگرچه سالهاس��ت كه ب��ه دليل ارزان 
با  تقويت ش��ده  كامپوزيت ه��ای  ب��ودن 
الياف شيشه و استحکام نسبی آنها برای 
برط��رف كردن بس��ياری از مش��کالت 
سازه ها از اين مواد استفاده می گردد، اما 
اين كار به نوبه خود برای محيط زيست 
مشکالتی ايجاد می كند كه امروزه بيشتر 
كش��ورهای غربی با آن مشکالت دست 
به گريبان هستند. در حال حاضر آگاهی 
مردم جهان در م��ورد حفاظت از محيط 

روند تحقيقات جديد در مورد 
کامپوزيت های الياف طبيعی

تاليف: دكتر محمود مهرداد شكريه)عضو هيات علمي دانشكده مهندسي مكانيك 

و رييس موسسه كامپوزيت ايران(
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زيس��ت افزاي��ش يافته اس��ت به همين 
دليل توليد مواد كامپوزيتی قابل بازيافت 
و مقاوم در برابر ش��رايط زيست محيطی 
در كانون توجه توليدكنندگان كامپوزيت 
از  بس��ياری  در  اس��ت.  گرفت��ه  ق��رار 
كش��ورها، مقرراتی كه ب��رای حفاظت از 
محيط زيس��ت وضع شده است به همراه 
تقاضاه��ای مش��تريان، توليدكنن��دگان 
م��واد و محصوالت كامپوزيت��ی را وادار 
كرده اس��ت ك��ه در چرخه ط��ول عمر 
محصوالت خ��ود صدماتی ك��ه ممکن 
اس��ت محصوالت آنها به محيط زيست 
وارد  كنند را در نظر داش��ته باشند. چرخه 
طول عمر محصوالت، از مرحله بازيافت 
محصول تا دور انداختن آن را نيز شامل 
می ش��ود. به همين ترتيب در آمريکا نيز 
توليدكنندگان تش��ويق ش��دند كه طبق 
راهبرد 4Rs )كاهش آالينده ها، استفاده 
مجدد از دورريزها، بازيافت و بازگش��ت 
مج��دد م��واد ب��ه خ��ط توليد(، م��واد و 
محصوالتی عرضه كنن��د كه اول مقدار 
زباله و مقدار مواد س��می كه توس��ط آن 
به محيط زيست وارد می شود، كم باشد. 
دوم، بت��وان از آن محصوالت و ظروف 
بسته بندی آنها مجدداً استفاده كرد. سوم، 
در ص��ورت صدمه ديدن محصول بتوان 

آن را تعمي��ر ك��رد. چهارم، ت��ا آنجا كه 
می ش��ود محصول را بازيافت كرد يعنی 
محصول��ی ارايه كرد كه تمام آن از مواد 
بازيافت شده باشد. وقتی تمام اين مراحل 
اجرا ش��ود، ديگر محصول قابل استفاده 

نمی باشد و می توان آن را دور انداخت. 
ب��ر اس��اس نکات��ی ك��ه در همي��ن 
قسمت به آن پرداخته ش��د، برای توليد 
محص��والت داخ��ل س��اختمان و برای 
توليد زيس��ت داروها، الي��اف طبيعی )چه 
آنهاي��ی كه منش��اء گياه��ی دارند و چه 
آنهايی كه منشاء حيوانی دارند( به عنوان 
انتخاب ش��دند.  تقويت كننده های جديد 
جدول يک، خ��واص مکانيکی چند نوع 

الياف طبيعی را نشان می دهد.
تحقيقات فراوان حاكی از آن است كه 
اگر الياف ش��اهدانه، سيس��ال )از گياهی 
مکزيکی ب��ه ن��ام آگاوی(، جوت )كنف 
هن��دی ك��ه ب��رای توليد گون��ی به كار 
می رود(، الياف نارون و بامبو )نی( با ماده 
گرمانرم زمينه آغش��ته ش��وند، در توليد 
كامپوزيت های آلی )سبز(، می توان از آنها 
به عنوان يک تقويت كننده عالی استفاده 
كرد. از آنجا كه الياف مذكور تجديدپذير 
هستند، استفاده فراوان از آنها نه به محيط 
زيست آسيب جدی وارد می كند و نه در 

شرايط آب وهوايی، تغييرات مهمی ايجاد 
می كند. با اي��ن وجود، منطقه جغرافيايی 
كه اي��ن الياف در آنجا رش��د می كنند و 
دوره رشد الياف مذكور از مواردی هستند 
كه نوع الياف مورد استفاده در كامپوزيت 
س��بز را تعيين می كنند. ب��ه عنوان مثال 
در مزارع نی كش��ورهای چي��ن، ژاپن و 
مالزی باي��د به اندازه مصرف داخلی اين 
كش��ورها محصول به عمل آورده شود و 
اگ��ر صاحبان مزارع بي��ش از حد مجاز، 
به كش��ت و برداشت اين محصول اقدام 
كنند، از طرف دولت جريمه خواهند شد. 
دوره رش��د گي��اه نی 6 الی 8 ماه اس��ت 
و مقدار دی اكس��يد كربن��ی كه اين گياه 
ج��ذب می كن��د و ميزان اكس��يژنی كه 
توليد می كند تقريبًا 3 برابر گياهان ديگر 
اس��ت، بنابراين از مناطق��ی كه اين گياه 
در آنها رش��د می كند و قب��اًل نيز به آن 
مناطق اشاره ش��د، نمی توان برای توليد 
كامپوزيت نی برداش��ت ك��رد. در گروه 
الي��اف طبيعی كه منش��اء گياهی دارند، 
می توان از الياف سلولزی يا مواد سلولزی 
تشکيل دهنده بافت چوب نام برد. چوب، 
نی و علف، س��اقه، برگ، تنه و دانه گياه 
ج��زو الياف س��لولزی يا مواد س��لولزی 
تش��کيل دهنده بافت چوب هستند و در 

پنبهكتانسيسال  نارگيلرامیجوتشاهدانهشيشه Eخواص/الياف
)g/m3( 2/551/481/461/51/251/331/41/51چگالی
)MPa( 1500400-700800-800500220600-900400-2400550استحکام كششی
)GPa( 8012-737097704463860مدول كششی
1/639357-25391421/2-31/61/8215افزايش طول در نقطه شکست )درصد(
812416081011744408---جذب رطوبت )درصد(

جدول 1: خواص مکانيکی الياف شيشه نوع E و چند نوع الياف گياهی 
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تولي��د كامپوزيت های پايه پليمری مورد 
استفاده قرار می گيرند. چوب بلوط كه جزو 
چوب های س��خت است و چوب كاج كه 
جزو چوب های نرم است در زيرمجموعه 
گروه چوب قرار می گيرند. علف اسپارتو 
)ك��ه در تولي��د كاغذ ب��ه كار می رود( و 
نيش��کر، جزو خانواده نی و علف هستند. 
گندم، ذرت، جو، چاودار، جوی دوس��ر و 
برنج در زيرگروه س��اقه ق��رار می گيرند. 
كتان، جوت، ش��اهدانه، رامی و كنف در 
زيرگروه تنه هس��تند. دانه پنبه، شلتوك 
برنج و اس��تبرق از زيرمجموعه های دانه 
می باش��ند. الياف نارگيل هم جزو الياف 
طبيعی غير س��لولزی می باش��ند. الياف 
طبيعی كه منش��اء حيوانی دارند عبارتند 

از: پشم، پوست و ابريشم.
 در گروه پش��م و پوس��ت می توان از 
پشم گوس��فند، موی بز، موی خرگوش، 
پوست گاو، ترمه )جنس ترمه از كرك و 
پشم يا ابريشم است(، موی اسب، موی 
انس��ان و پ��ر پرندگان نام برد. ابريش��م 
كرم ابريش��م و تار عنکبوت هم در گروه 
ابريش��م قرار می گيرند. الياف معدنی نيز 
ي��ک نوع ديگر از الياف طبيعی هس��تند 
كه آزبس��ت )پنبه نس��وز(، سنگ معدنی 
وولس��تونايت و الي��اف غير آل��ی در اين 
گروه جای می گيرند. الياف س��اخت بشر 
نيز در توليد كامپوزيت ها مورد اس��تفاده 

قرار می گيرند.
از  اسـتفاده  عمـده  مشـكالت 

الياف گياهی در مواد كامپوزيتی
صورت  زي��ادی  فعاليت های  اگرچ��ه 
الي��اف گياه��ی در  گرفت��ه اس��ت ت��ا 
كامپوزيت ها مورد اس��تفاده قرار گيرند، 
اما هنوز در اين راه مش��کالت عمده ای 
وجود دارد. ثبات كيفيت و ثبات ش��کل 
اين الياف، دمای فرآيند توليد كامپوزيت 
از الياف گياهی، قابليت جذب آب توسط 

الياف، خواص آب دوس��تی و آب گريزی 
الياف، چس��بندگی بين الياف و زمينه )به 
همراه ارتقا دادن كيفيت س��طح يا بدون 
ارتقا دادن كيفيت سطح( و قابليت خيس 
ش��دن الي��اف در مراحل مختل��ف توليد 
كامپوزي��ت از موضوعات��ی هس��تند كه 
استفاده از الياف در كامپوزيت ها را بسيار 

پيچيده می كنند. 
س��اختار، تركي��ب و آراي��ش تارها در 
يک رش��ته از الياف بسيار پيچيده است. 
حتی در اليافی كه از يک نوع می باشند، 
مورفول��وژی  و  الي��اف  مفت��ول  ط��رح 
)ريخت شناسی( سطح آنها با هم متفاوت 
است. از آنجا كه الياف گياهی در طيبعت 
وج��ود دارن��د و هزينه آماده س��ازی آنها 
كمتر از هزينه آماده سازی الياف ديگری 
اس��ت كه در محصوالت نسبتًا مقاوم به 
كار می روند، در توليد محصوالت داخلی، 
قطعات س��اختمانی و قطعات س��ازه  ای 
)نظير س��ازه های جانبی س��اختمان مثل 
پنجره، سايه بان و س��اير سازه های غير 
بارب��ر( و در قطع��ات داخل��ی خ��ودرو و 

هواپيما از آنها استفاده می گردد. 
ب��ه جز الياف گياهی، ن��وع ديگری از 
الي��اف طبيعی وج��ود دارند ك��ه دارای 
منشاء حيوانی می باشند و اخيراً در توليد 
زيس��ت داروها از آنها استفاده می شود. از 
پيله كرم ابريش��م، تار عنکبوت، پر مرغ 
و موی انس��ان برای تقوي��ت پليمرهای 
زيس��ت تجزيه پذير/ زيس��ت تخريب پذير 
اس��تفاده می ش��ود و ب��ه اي��ن ترتي��ب 
پليمرهاي��ی تولي��د می گردن��د كه صد 
در ص��د زيس��ت تجزيه پذير می باش��ند. 
از م��واد مذكور می توان ب��ه عنوان يک 
تقويت كننده پروتئينی اس��تفاده كرد كه 
توس��ط بدن انس��ان ج��ذب می گردد و 
بر آن هيچ اثر س��وئی باق��ی نمی گذارد. 
ام��روزه پيله كرم ابريش��م و پر مرغ را با 

اس��يد پلی الكتيک آغش��ته می كنند و از 
آن كامپوزيتی می س��ازند ك��ه در ترميم 
استخوان  مورد استفاده قرار می گيرد. به 
ع��الوه می توان از اين الي��اف به عنوان 
اليه های تقويت كننده عرضی اس��تفاده 
ك��رد و به اين ترتيب الي��اف كامپوزيتی 
بافت ش��ده را در مقاب��ل ورق��ه ش��دن 
محافظت كرد. از آنجا كه موی انس��ان 
و حي��وان به وف��ور يافت می ش��ود و با 
پلی اس��تر و پلی پروپيلن آغشته می شود، 
می ت��وان در تولي��د پالس��تيک هايی با 
اس��تحکام متوس��ط از آن بهره جست. 
برخی از استفاده كنندگان از كامپوزيت ها 
ب��ه علل روان ش��ناختی از ب��ه كار بردن 
محصوالت��ی كه از اجزای بدن انس��ان 

ساخته شده  باشند، سر باز می زنند.
 بنابراين پيش��نهاد اس��تفاده از اليافی 
كه منش��اء حيوانی دارند توس��ط صنايع 
)ب��ه خصوص در كش��ورهای آس��يايی( 
پذيرفته نشد. اما در كامپوزيت های جديد 
از  الي��اف پر مرغ به عنوان تقويت كننده 
استفاده می گردد. آزمايش ها حاكی از آن 
اس��ت كه وقتی پر پرندگان غيرپروازی 
با رزين اپوكس��ی و اس��يد پلی الكتيک 
آغش��ته می شود، نس��بت به پر پرندگان 
پ��روازی از اس��تحکام مکانيکی بهتری 

برخوردار می گردد. 
زي��را در نوك پ��ر پرن��دگان پروازی 
حفره هايی وجود دارد و وجود اين حفره ها 
باعث می شود كه پر با ماده زمينه به طور 

كامل آغشته نشود. 
خ��واص مکانيک��ی چند ن��وع الياف 
طبيع��ی كه منش��اء حيوان��ی دارند و به 
عنوان تقويت كننده پليمرها مورد استفاده 
قرار می گيرند، در جدول 2 آمده اس��ت. 
كامپوزيت های بر پايه پليمر برای استفاده 
كردن از اليافی كه منشاء حيوانی دارند با 
مشکالت بيش��تری رو به رو می شوند تا 
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مدول يانگ )MPa(ازدياد طول در نقطه شکست )درصد(استحکام كششی )MPa(الياف با منشاء حيوانی
1840117-97217-875تار عنکبوت
17-6904099915-610ابريشم پيله كرم ابريشم
3/4-352/3-17425-120پشم
موی سر انسان:
-موی افراد مسن
-موی افراد جوان

-------3/43
------4/46

جدول2: خواص اليافی كه منشاء حيوانی دارند

مواقع��ی كه در آن كامپوزيت ها از اليافی 
استفاده می شود كه منشاء گياهی دارند. 
كامپوزيت ه��ای بر پاي��ه الياف، درون 
نسوج بدن كاشته می شوند يا از آنها برای 
ترميم استخوان استفاده می شود، بنابراين 
منشاء اين الياف و فرآيند استرليزه كردن 

آنها بسيار حائز اهميت است. 
در قالبگي��ری تزريقی الي��اف مذكور، 
باي��د دم��ا كاماًل تح��ت نظارت باش��د. 
معمواًل دمای تخريب اليافی كه منش��اء 
حيوان��ی دارند )نظي��ر ابريش��م(، حدود 
C°190 اس��ت در حاليکه دمای تخريب 
 200°C اسيد پلی الكتيک بين 180 الی
می باشد. برای برقراری اتصال محکم تر 
بين الياف و ماده زمينه بايد كيفيت سطح 
الياف ارتقا ياب��د. مدول يانگ كامپوزيت 
الياف ابريش��م و اس��يد پلی الكتيک در 
مقايسه با مدول يانگ اسيد پلی الكتيک 
تقويت نشده افزايش می يابد، در حالی كه 
اس��تحکام كشش��ی آن كاهش می يابد. 
بايد اليه پروتئينی از روی الياف با منشاء 

حيوانی برطرف شود. 
الي��ه پروتئينی مذكور مانع ايجاد يک 
اتص��ال محکم بين الي��اف و ماده زمينه 
می گ��ردد كه اي��ن امر باع��ث می گردد 
كامپوزيت حاصله نيز از اس��تحکام كافی 
برخ��وردار نباش��د. از آنجا ك��ه الياف با 

منش��اء حيوانی از الي��اف گياهی گران تر 
هس��تند، در توليد محص��والت داخلی از 
آنها اس��تفاده نمی ش��ود و فقط آنها را در 
توليد زيس��ت داروها مورد اس��تفاده قرار 

می دهند. 
پتانسيل استفاده از كامپوزيت های 

الياف طبيعی
در مباحث علمی و ساير مباحث مربوط 
به كامپوزيت ها، پتانسيل استفاده از الياف 
طبيعی مورد بررس��ی قرار گرفته است و 
در چند كشور هنوز اين مباحث در جريان 
است. هنگامی كه مقدار الياف گياهی در 
ماده زمينه پليمری افزايش يابد، خواص 
مکانيکی بيش��تر كامپوزيت های گياهی 
ني��ز افزايش می يابد. ب��ا اين وجود طبق 
مقاالتی كه در اي��ن زمينه ارايه گرديده 
اس��ت، اس��تحکام نهايی كامپوزيت های 
مذك��ور كاه��ش می ياب��د. در طراحی و 
مهندسی مواد، استفاده از اليافی كه منشاء 
گياهی و حيوانی دارند توجه بس��ياری از 
صنايع زيست مهندسی را به خود معطوف 
داشته است و طی سال های اخير در اين 
زمين��ه تحقيقات جامعی ص��ورت گرفته 

است.
 البت��ه نباي��د از نظ��ر دور داش��ت كه 
در كامپوزيت ه��ای الي��اف طبيعی موارد 
زيادی نظير اتصال بين سطوح و خواص 

انتقال تنش هنوز حل نش��ده باقی مانده 
اس��ت. بايد در آينده مطالعات بيش��تری 
انج��ام ش��ود ت��ا در نتيج��ه آن الي��اف 
طبيعی در حل مشکالت زيست محيطی 
موفق تر عمل كنند. مركز عالی مهندسی 
كامپوزيت ه��ای بر پايه الي��اف واقع در 
استراليا، اس��تفاده از كامپوزيت های آلی 
)س��بز( را در كانون توجه خود قرار داده 
اس��ت و از كامپوزيت های بر پايه الياف 
طبيع��ی )ه��م اليافی كه منش��اء گياهی 
دارند، هم اليافی كه منشاء حيوانی دارند( 
و از پليمرهای معدنی در پروژه های خود 

استفاده می كند.
 اخيراً مركز ف��وق با همکاری صنعت 
در زمينه ساخت وس��از، طراحی و ساخت 
پليمره��ای  مصنوع��ی،  صخره ه��ای 
تقويت ش��ده ب��ا الي��اف ش��اهدانه و نی، 
ترميم كننده های استخوان از جنس مواد 
زيست تخريب پذير  و  زيس��ت تجزيه پذير 
پروژه هاي��ی را اجرا كرده اس��ت. هدف 
نهايی اي��ن مركز، يافتن م��واد ديگری 
اس��ت كه به كمک آنها پليمرها تقويت 
شوند و به اين ترتيب موادی توليد گردند 
كه ضمن برخورداری از اس��تحکام باال، 
ارزان ب��وده و به محيط زيس��ت صدمه 
نزنن��د و بت��وان در تولي��د و مهندس��ی 

محصوالت از آنها بهره جست.
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 خانم سعيدي نژاد لطفا خود را معرفي بفرماييد و در خصوص 
مدارج تحصيلي خود توضيح دهيد؟

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

نامه مقطع دكتری می باشم.

 عنـوان پايان نامه هـاي كارشناسي ارشـد و دكتـري شـما 
چيست؟

در مقطع كارشناسي ارشد، »فضاهاي نرم دار احتمالي و آناليز 
تابع��ي آنها« به راهنماي��ي دكتر محمدباقر قائم��ي و در دوره 
دكتري، »برخي مسايل p)x( – الپالسين 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 
كنکور سراس��ري بود و از همان ابتدا هم قصد داشتم اين رشته 
را تا پايان دوره دكتري ادامه دهم و همين انگيزه هم مهمترين 

عامل پيش برنده من براي ادامه اين مسير بود.

آشنايي با دو دانشجوي نمونه کشوري 
مقدمه:

سميه سعيد ي نژاد )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 1390 برگزيده 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، مصاحبه اي كه با اين عزيزان 

انجام داده ايم را مي خوانيد. 
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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 
ويژه اي داش��تم و اكنون هم بيش از پي��ش به آن عالقه  دارم. 
علت��ش هم اين اس��ت كه دانش��گاه علم وصنع��ت ايران يک 
دانش��گاه كامال انقالبي و تحول گراست. از سويي در مقايسه با 
ديگر دانشگاه ها، دانشجويان علم وصنعت ايران نشاط و انرژي 
خاص��ي دارند و اكنون كه در اينجا تدريس مي كنم اين ويژگي 
خاص را در دانش��جويان مي بينم. دانش��جويان ما واقعا سرشار 
از ان��رژي و ظرفيت های 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 فعاليت هاي پژوهشـي چه شاخص هايي موجب انتخاب 

شما به عنوان دانشجوي نمونه كشوري شد؟
در ح��دود 10 مورد مقاله علمی كه  مس��تخرج از موضوعات 
تحقيقات من در دوران تحصيل بوده است، توانست امتياز الزم 

را در اين بخش بدست آورد.
  در بخش فعاليت هاي فرهنگي هم شما امتياز خوبي داريد. 

در اين مورد توضيح دهيد.
م��ن در كن��ار درس، مس��ايل غيردرس��ي و ف��وق برنامه و 
پژوهش ه��اي فرهنگ��ي را پيگيري كردم و از س��ال 1380 در 
برنامه هاي فرهنگي متعددي ش��ركت داشتم. اين اواخر نيز در 
چندين پژوهش فرهنگي در عرصه مهندسي فرهنگي مشاركت 
داش��تم كه از جمله آنها مي توانم به دو پژوهش »ش��اخص ها و 
اركان دانش��گاه اسالمي« و »تحول نظام آموزشی – پژوهشی 
مقطع دكتری« اش��اره كن��م كه با انجمن مهندس��ي فردا  در 

دانشگاه در حال انجام است.
انجمن مهندسي فردا متش��کل از اساتيد و دانشجويان دوره 
دكتري است كه الگويش در دانشگاه علم و صنعت ايران فراهم 
آم��ده و نتايج پژوهش هايي كه در اين انجمن انجام مي ش��ود 
در صورت تکميل ش��دن، وارد نظام آموزش عالي ش��ده و سند 
خوبي ب��راي تصميم گيري مديران خواهد ش��د. اگر نتايج اين 
تحقيقات مدون ش��وند يک منبع فکري آم��اده و اصول مباني 
نظري براي مديران دانش��گاه و وزارت علوم در جهت اسالمي 

شدن و پيشرفت دانشگاه و مهندسي فرهنگي آن است.
  و سخن آخر...

انتخاب به عنوان دانشجوي نمونه كشوري،  افتخاري مسرت 
بخش براي همه دانش��جويان و حاصل زحمات اساتيد، خانواده 

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 جهش وار در مسير پر 
ش��تاب علمی كش��ور بردارند و چه بهتر كه ب��ا حركت در اين 
جبهه، توفيق شهادت چونان شهيد احمدی روشن ها و سايرين 

نصيبشان شود. 
در پايان، از تک تک استادان دانشکده رياضي و به ويژه اساتيد 
راهنمايم، از خانواده ام 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 پشتيباني هاي همسرم، بسيار سپاسگزارم و 

خدا را شاكرم.
 جنـاب آقـاي مهنـدس نوروزيـان، ابتـدا خـود را معرفـي 

بفرماييد؟
بنده متولد سال 1363 در شهرستان ملکان از توابع آذربايجان 
ش��رقي هستم. مقاطع تحصيلي را تا ديپلم در شهرستان ملکان 
گذراندم و در س��ال 1380 با رتبه 189 در كنکور سراس��ري در 
رشته مهندسي معماري دانش��گاه علم و صنعت ايران پذيرفته 
شدم. در مقطع كارشناسي ، به عنوان دانشجوي ممتاز دانشکده، 
دانش آموخته گرديده و به دليل كس��ب رتبه اول، در بهمن ماه 
1384 بدون كنکور وارد مقطع كارشناسي ارش��د شدم. در سال 
1386 به عنوان دانش��جوي ممتاز آموزش��ي و ممتاز پژوهشي 
انتخاب ش��دم. در دوره دكتری از سوي وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري،  بورس اعزام به خارج از كش��ور به بنده تعلق گرفت 
و همزمان امکان ادامه تحصيل در دوره دكتري دانش��گاه هاي 
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 1388 اين مقطع را شروع كردم و تاكنون 
واحدهاي آموزشي را با معدل 19/75 طي كرده و امتحان جامع 
را گذرانده ام و اكنون در مرحله پايان نامه به سر مي برم. در سال 
جاري، هم به عنوان دانشجوي ممتاز آموزشي و هم پژوهشگر 

برتر دانشگاه شناخته شدم.
  كارهـاي پژوهشـي كـه منجر به انتخاب شـما بـه عنوان 

دانشجوي نمونه كشوري سال 1390 شد چيست؟
اراي��ه 2 مقاله ISI نمايه ش��ده و 2 مقال��ه كه پذيرش چاپ 
دريافت كرده است و ارايه 12 مقاله ISC و علمي- پژوهشي، 2 
مقاله علمي- ترويجي و 12 مقاله در كنفرانس هاي بين المللي و 
ملي از ابتداي تحصيالت تکميلی تا كنون، از كارهاي پژوهشي 
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اينجانب بوده اس��ت. همچنين بنده يک 
عن��وان كتاب در زمينه تخصصي رش��ته 
معماري، تاليف كرده ام كه در دست چاپ 
ق��رار دارد و امي��دوارم تا ارديبهش��ت ماه 

1391 منتشر شود.
در  پژوهشـي  طرح هـاي  زمينـه  در   
رشـته معماري، چه فعاليت هايي انجام 

داده ايد؟
بنده 5 طرح پژوهشي داشته ام كه يکي 
از آنها با بنياد مس��کن انقالب اس��المي، 
سه طرح با معاونت پژوهشي دانشگاه )به 
عنوان همکار( و يک طرح نيز با سازمان 

پدافند غيرعامل بوده است.
پايان نامـه  موضـوع  و  عنـوان   
كارشناسي ارشد و دكتري شما چيست؟

پايان نامه كارشناسي ارش��دم »طراحي 
مسکن فراگير« به راهنمايي دكتر مهران 
علي الحس��ابي ب��ود و پايان نامه دكتري 

ك��ه مش��غول كار بر روي آن هس��تم 
»معيارهاي معمارانه ارتقاي سرزندگي 
مح��الت  و  همس��ايگي  واحده��اي 
مسکوني« است كه به راهنمايي دكتر 
محسن فيضي و دكتر سيدباقر حسيني 
در دس��ت انجام است. اين پايان نامه به 
ايجاد فضاهاي وي��ژه برای فعاليت هاي 
جمع��ي و مش��تركي كه مي ت��وان بين 
خانواده ه��ا در محي��ط همس��ايگي ب��ا 
رعايت ايمني فضا، شفافيت و معيارهاي 
خاص تعريف ك��رد، مي پردازد و افزايش 
حضورپذيري م��ردم و انجام فعاليت هاي 
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. 
و  معمـاري  رشـته  انتخـاب  علـت   
شهرسـازي از سوي شـما چه بود و به 
عنوان فردي كه در اين رشـته تحصيل 
كرده ايد 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 
تحصيل كرده ان��د، بنابراين معماري جزو 
انتخاب هاي اوليه من در كنکور سراسري 
ب��ود و بعد به دليل ابت��کارات و خالقيتي 
كه در اين رش��ته وجود دارد ترجيح دادم 

همين رشته را ادامه دهم.
به نظ��ر م��ن يک��ي از معضالتي كه 
وجود دارد، كمبود امکانات در بخش هاي 
آزمايشگاهي و كارگاهی در رشته معماري 

اس��ت كه بس��ياري از كارهاي پژوهشي 
به خاط��ر اين كمبود انجام نمي ش��ود و 
دانش��جويان هم رغبت كمتري به انجام 
آن پي��دا مي كنن��د. مث��اًل در تحقيق��ات 
مربوط به آكوس��تيک و ص��وت، به دليل 
عدم وجود تجهي��زات كافي، پروژه هاي 
دانش��جويان ب��ه درازا مي كش��د و آنه��ا 
ناچارن��د به خاطر نب��ود تجهيزات و ابزار 
س��نجش، منتظر بمانند تا تجهيزات وارد 
گردد. اگر آزمايشگاه هاي دانشگاه   تجهيز 
ش��وند، گام موثري در پيشرفت و توسعه 

دانش فني معماري برداشته خواهد شد.
 برنامه آينده شما پس از دانش آموختگي 

چيست؟
عالقه دارم ب��ه عنوان عضو آكادميک 
در يکي از دانش��گاه هاي كشور، مشغول 
تدريس و تحقيق شوم و اميد دارم فرصت 

خدمتگ��زاري در محيط ه��اي 

دانشگاهي برايم فراهم شود.
 و سخن پاياني؟

من اي��ن موفقيت را از الطاف بی كران 
خداون��د متعال ك��ه در هميش��ه زندگی 
امداده��ای او را ق��دم به قدم احس��اس 
نم��وده ام، مي دان��م. در اي��ن رابطه بايد 
از زحم��ات، حمايت ه��ا و هدايت ه��ای 
بي دري��غ پدر و م��ادرم كه نقش بس��يار 
مهم��ي در جهت گيری های اعتقادی كه 
همانا بيش��ترين تأثير را در سير اعتالء و 
پيشرفت من داشته اس��ت، سپاسگزاری 
نمايم و از اس��اتيد عزيزم به ويژه اساتيد 
راهنمايم كه با آموزش ها و راهنمايی های 
ارزنده خود، مسير پيشرفت علمی را برايم 
گش��ودند، س��پاس ويژه دارم و در خاتمه 
از تمامی كاركنان دانش��کده و دانش��گاه 

تشکر می نمايم.
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مهندس��ی پزش��کی چيس��ت و كاربرد آن 
چيس��ت؟ همانطور كه مش��خص اس��ت اين 
رشته، حاصل تعامل بين رشته های مهندسی 
و پزشکی اس��ت. به اين ترتيب كه با استفاده 
از دان��ش پزش��کی و ش��ناخت بيماری ه��ای 
گوناگون، مهندس��ان توانايی های فنی خود را 
در جهت بهبود كارايی های رش��ته پزشکی به 
كار می گيرند. هدف اصلی از رش��ته مهندسی 
پزش��کی، كمک به بهبود روش های درمانی و 
افزايش سطح سالمت افراد جامعه می باشد. به 
طور عمده، مهندسان در اين رشته به سه روش 
اصلی قادر به افزايش كارايی رش��ته پزش��کی 
هس��تند. اين سه رويکرد شامل: شناخت منشا 
اصلی بيماری ها، درمان بيماری ها و س��اخت 
دستگاه هايی اس��ت كه در مراحل مختلف، به 

كمک پزشکان می آيد.
ش��ناخت بيماری ه��ا يک��ی از كاربردهای 
مهم اين رش��ته می باش��د. منشا بس��ياری از 
عملکردهای انس��ان به خصوص فعاليت های 
مربوط به مغز، هنوز برای متخصصان اين امر 
ناشناخته است. فعاليت های مربوط به عملکرد 
مغز مربوط به حافظه )به عنوان مثال برای به 
خاطر س��پردن و يا به ي��اد آوردن يک مطلب 
خاص( يکی از مواردی اس��ت كه در اين علم 
به بررسی آن پرداخته می شود. شناخت نواحی 
تاثير گذار مرتبط با ان��واع حواس مانند ديدن، 
ش��نيدن، تکلم، بويايی و المس��ه نيز از ديگر 
مواردی اس��ت كه در اين رشته به آن بها داده 
می ش��ود. با ش��ناختن اين نواحی در مغز، علم 
پزش��کی قادر به درمان بس��ياری از بيماری ها 
مانند آلزايمر، انواع اختالالت حواس��ی مرتبط 

با آس��يب در س��لول های مغ��زی خواهد بود. 
معموال برای ش��ناخت اين نواحی با استفاده از 
محرك های خارجی، تحريک نواحی مختلف 
مغز را با اس��تفاده از حسگرهای مختلف يافته 
و نواحی تحريک يافته را می س��نجند. اين كار 
مس��تلزم آزمايش��ات فراوانی است كه بر روی 
افراد سالم انجام می شود. اين آزمايشات معموال 
سال ها به طول می انجامد. پس از بررسی ها و 
تحليل های الزم روی سيگنال های اخذ شده از 
نواحی مختلف و رس��يدن به نتايج قابل قبول، 
آزمايشاتی نيز بر روی افراد بيمار انجام می گيرد 
تا با توجه به تفاوت اين نواحی در افراد س��الم 
و بيم��ار، راه حل��ی برای برطرف ك��ردن اين 
نقاي��ص در بيمار در نظر گرفته ش��ود. امروزه 

فرآين��د ش��ناخت بيماری ها، يک��ی از مباحث 
قابل توجه محققان مهندس��ی پزشکی است. 
به عنوان مثال دانش��مندان انگليسی در مجله 
ب��ه    ”Implementation Science“
بررس��ی تغييرات عصبی  و ش��ناختی  و تاثير 
آن روی صحبت كردن پرداخته اند.  موس��يقی 
درمانی يکی ديگر از مس��ايلی است كه امروزه 
با توجه به ش��ناخت نواحی تاثيرگذار مغز مورد 

توجه قرار گرفته است)1(.
در علم پزش��کی، منش��ا اصلی بسياری از 
بيماری ها  و چگونگی درمان آنها شناخته شده 
اس��ت، اما  در بس��ياری از موارد، علم پزشکی 
به تنهايی ق��ادر به درمان آنها نمی باش��د. در 
اين م��وارد، دانش و فن مهندس��ان به كمک 

مهندسی پزشكی و نقش آن 
در شناخت و درمان بيماری ها
مؤلفان: مهندس فاطمه خاتمي)دانش آموخته كارشناسي ارشد مهندسي برق( 

دكتر محمدرضا دليري )عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق(

شکل 1. شناخت نواحی تاثير گذار در مغز و كاربرد آن در موسيقی درمانی
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پزش��کان آمده و به درم��ان بيماری ها كمک 
می كن��د. بيماری های قلبی و مفصلی از جمله 
اين بيماری هاس��ت. به عنوان مثال س��اخت 
ضربان ساز )pace maker( توسط مهندسان 
پزشکی ش��اخه الکترونيک و كارگذاری آن در 
نزديکی قلب توسط پزشک جراح، باعث منظم 
شدن ريتم های قلبی  فرد بيمار شده است.)2( 
ساختن بافت های مصنوعی  هماهنگ با محيط 
داخلی بدن توسط مهندسان مواد و كاشت آنها 
در بدن، س��اخت مفصل ها و پروتزها توس��ط 
مهندس��ان پزشکی با گرايش مواد و مکانيک، 

همگی نمونه هايی از فعاليت های مهندس��ان 
پزش��کی در جهت درمان بيماری ها می باشد. 
مهندسان مکانيک، با اس��تفاده از دانش خود 
در زمينه مکانيک كالس��يک و شناخت روابط 
ديناميکی حاكم ب��ر ارگان ها و اندام های بدن، 
ب��رای درم��ان بيماری ها به كمک پزش��کان 
آمده اند. س��اخت اندام های مصنوعی و كمک 
به اف��راد معلول نيز امروزه بس��يار مورد توجه 

مهندسان پزشکی قرار گرفته است )3(. 

س��اخت دس��تگاه های مختل��ف توس��ط 
مهندسان پزشکی، يکی ديگر از رويکردهای 
مهم اين رش��ته در راستای كمک به پزشکان 
براي تشخيص و درمان بيماری ها می باشد. به 
عنوان مثال، امروزه بدون اس��تفاده از بسياری 
از دستگاه های عکس��برداری، مانند اشعهX و 
سی تی اسکن،  تشخيص بسياری از بيماری ها 
غير ممکن می باشد. عالوه بر اينکه مهندسان 
با ساخت دس��تگاه های پزشکی در تشخيص 
بيماری به كمک پزش��کان آمده ان��د، امروزه 
مهندسان به س��اخت دستگاه ها و روبات هايی 

پرداخته اند كه بيشتر به عنوان يک دستيار قادر 
به كمک به پزش��کان هستند. اندازه و كارايی 
اين روبات ها می تواند بس��يار متفاوت باش��د. 
گاهی اي��ن روبات ها در اندازه نانو بوده و براي 
عکسبرداری از نواحی مختلف داخلی بدن مورد 
اس��تفاده قرار می گيرند. گاهی اين روبات ها در 
اتاق جراحی به كمک پزش��کان جراح آمده و 
باعث افزايش دقت عمل جراح می شود و گاهی 
اين روبات ها در س��ايز يک انسان بوده و نقش 

پرستار را  براي كمک به بيمار ايفا می كنند. با 
توجه به كاربرد گسترده اين روبات ها، استفاده 
از آنها امروزه در رش��ته پزشکی بسيار متداول 
شده اس��ت و هر روزه روبات های جديدی به 

بازار عرضه می شود)4(.
تعامل، همواره باعث پيش��رفت می ش��ود و 
علوم مختلف نيز از اين قاعده مستثنی نيستند. 
تعامل بين مهندسان و پزشکان، باعث به وجود 
آمدن رشته جديدی به نام »مهندسی پزشکی« 
ش��ده است. با گسترش اين تعامالت پزشکان 
با ياری مهندس��ان ق��ادر به افزايش س��طح 

دانش خود از انس��ان و بيماری های مربوط به 
او ش��ده و عالوه بر آن می توانند با س��رعت و 
دقت بيشتری به تشخيص و درمان بيماری ها 
بپردازند. به همين دليل امروزه شاهد گسترش 
فراوان اين رشته در مراكز تحقيقاتی و آموزشی 
تمام جهان هس��تيم و اميد می رود با افزايش 
تعامالت س��اير علوم در رشته پزشکی، درمان 
بيماری های س��خت و بدون عالج، به زودی 

زود امکان پذير شود.

)pace maker( شکل2. ضربان ساز

شکل3. اندام های مصنوعی جهت كمک به افراد معلول
شکل 4. انواع روبات های ساخت شده و بکار 

گيری آن در رشته پزشکی

 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

 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.
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تازه های انتشارات دانشگاه

نام كتاب: تحليل و طراحي مدارهاي الکترونيک)الکترونيک2(
مولف: دكتر سيد جواد ازهري

چاپ اول: 1390 
شمارگان: 1000 جلد
قيمت: 120000 ريال

موضوع: مدارهاي الکترونيکي – طرح و محاسبه
  الکترونيک، دانش��ي اس��ت بس��يار وس��يع كه عموما به سه 
بخش افزاره، مدارها و س��امانه ها تقس��يم مي ش��ود. ب��ا توجه با 
اينکه س��امانه هاي الکترونيکي به عنوان هدف نهايي از تحصيل 
و توس��عه اين دانش و فن، خود از مدارها تش��کيل مي ش��وند و 
افزاره هاي الکترونيک��ي نيز با همه اهميت خود اگر در مدارها به 
كار نروند بي حاصل خواهند بود، بنابراين مدارهاي الکترونيکي را 
چه به لحاظ اهميت و كاربرد خود آنها و چه به دليل پل ارتباطي 
س��ه بخش ياد شده، مي توان 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��کيل مي دهند كه همس��اني 
خوب��ي با طبيعت و ماهي��ت الکترونيک -كه تركيب��ي هم افزا از 
 علم و عمل مي باش��د- دارند. از آنجايي ك��ه امروزه بيش از 95

 در صد صنعت جهاني از ترانزيستورهاي اثر ميدان FET استفاده 

مي كنند، فصل اول اين كتاب به معرفي اين ترانزيس��تور، توضيح 
مدل هاي م��داري و منحني ه��اي مش��خصه عملکردهاي مهم 
ايس��تا )DC( و پوي��ا )AC( و 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 الکترونيک��ي در كل و تقويت كننده ها به  طور خاص و 
آن هم در فركانس هاي پايين مي باشد. بررسي دقيق تر و تفصيلي 
حد باالي فركانسي اين پاسخ ها نيز نيازمند بررسي مدل فركانس 
باالي افزاره هاي الکترونيکي است كه خارج از محدوده موضوعي 
اي��ن كتاب مي باش��د. فصل چهارم، به موض��وع پايه اي و فراگير 
منابع جريان اختصاص يافته است. از آنجايي كه امروزه كاربرد و 
اهميت آينه هاي جريان و مدارهاي منتجه چون ناقل هاي جريان 
و تقويت كننده هاي جريان كمتر از منابع جريان نيس��ت، بنابراين 

به آينه هاي جريان هم در اين فصل پرداخته شده است. 
فص��ل پنجم، پيرامون تقويت كننده ه��اي قدرت و موضوعات 
ويژه س��يگنال بزرگ از جمله اعوج��اج و ناخطينگي، بازده مدار، 
توان هاي الکترونيکي مختل��ف درگير و امينت  مدار و بخصوص 
ترانزيس��تور و نحوه حفاظت آن مي باشد. در فصل ششم، پس از 
تفکيک مقدمات��ي و كوتاه انواع تقوي��ت كننده ها، به يکي ديگر 
از موضوع��ات مهم مدارهاي الکترونيک يعني پس��خور)فيدبک( 
پرداخته ش��ده است. گرچه از كاربردهاي مهم پسخور مي توان به 
تقويت كننده هاي عملياتي و تفاضلي اش��اره نمود اما اين موضوع 
ب��ه فصل هاي هفتم و هش��تم كه به تقويت كننده هاي ياد ش��ده 
اختصاص يافته اند، واگذار ش��ده اس��ت. يکي از مدارهاي بس��يار 
مه��م و مطرح روز يعن��ي تقويت كننده تفاضل��ي، موضوع بحث 
فصل هفتم مي باش��د. اين مدار به عنوان سر سلسله ساختارهاي 
 اساس��ي و پركار بردي چون تقويت كننده هاي ترا هدايتي س��اده
)gm-amplifiers( و عمليات��ي)OTA(، مبدل ه��اي ولت��اژ ب��ه 
جري��ان، ECLه��ا، SCLه��ا و تقويت كننده هاي 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 كننده هاي 
عمليات��ي)آپ- امپ ه��ا(، اين اولي��ن مدار مجتم��ع )IC( دنياي 
الکترونيک و نماينده اجتماع سازگار و هدفدار تقريبا عموم تقويت 
كننده ه��اي الکترونيکي، 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 شده اند و البته 

وزن خاصي نيز به كاربردهاي اين مدار داده شده است.
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نام كتاب: طراحي و بهينه يابي كنترلر سوخت موتور جت بر اساس 
Min –Max روش

مولفان: دكتر مرتضي منتظري، دكتر سهيل جعفري
چاپ اول: 1390

جلد: 1000 جلد
قيمت: 45000 ريال

موضوع:  توربين هاي گازي هوا گرد – دستگاه هاي سوخت
موتورهاي توربين گاز به عنوان سيستم محركه اجسام پرنده، جايگاه 
ويژه اي را در صنايع هوايي خود اختصاص داده اند. همچنين سيستم هاي 
كنترل س��وخت اين موتورها از اهميت بااليي برخوردار مي باشند زيرا بر 
خالف موتورهاي توربين گاز مورد استفاده در موشک ها، موتورهاي مورد 
استفاده در هواپيماها، به منظور تامين  تراست در مانورهاي مختلف، نياز 
به يک سيستم كنترل براي تنظيم نيروي تراست دارند. سيستم هاي اوليه 
كنترل اين موتورها در بدو تولد آنها )اوايل دهه 40 ميالدي( به صورت 
هيدرومکانيکي طراحي شده و مورد استفاده قرار مي گرفتند. از اوايل دهه 
70 با رشد سريع كامپيوترهاي ديجيتالي، بخش عمده اي از اين كنترلرها 
ب��ه صورت الکترونيکي در آمده و با نام هايي همچون كنترل ديجيتالي 
موتور )DEC( وFADEC2 وارد بازارصنايع هوايي شدند. با توجه به رشد 
روز افزون سيس��تم هاي كنترل موتورهاي توربين گاز، مطالعات زيادي 
در اين زمينه انجام شده و روش هاي كنترلي مختلف با توجه به اهداف 
كنترل��ي متفاوت طراحي و به صورت هاي گوناگون بر روي كنترلرهاي 

موتور پياده سازي شده اند.
از س��وي ديگر با رشد س��ريع كامپيوترهاي ديجيتالي و سيستم هاي 
محاسباتي با سرعت باال، استفاده از روش هاي عددي، بهينه سازي و به 
ويژه روش هاي 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 سيستم هاي خطي و غير خطي، پوشش دادن كل فضاي حل مساله و 
در نتيجه عدم همگرايي به اكسترمم هاي محلي و امکان استفاده مناسب 
و كارآمد در مسايل بهينه سازي چند هدفه از جمله مزايايي است كه اين 

روش ه��ا را طي دو دهه اخير به عنوان يک جايگزين مناس��ب و قابل 
اطمينان براي روش هاي تحليلي معرفي نموده است. در اين كتاب ضمن 
معرفي انواع موتورهاي توربين گاز هوايي، نحوه مدلسازي رياضي موتور 
در حالت هاي پايا وگذرا و طراحي و بهينه سازي سيستم كنترل سوخت 
موتورهاي جت، ارايه شده است. عالوه بر آن، با توجه به تجربيات عملي 
نويس��ندگان در طراحي و ساخت كنترلر سوخت الکترونيکي براي يک 
موتور توربوجت تک محوره، نتايج آن به همراه روش هاي مورد استفاده 
ارايه شده است. از اين نقطه نظر مي توان 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 يک معرفي و دس��ته بندي مي شود. در فصل دوم، مدلسازي 
رياضي موتورهاي توربين گاز هوايي ارايه مي شود. در اين فصل، پيشينه 
پژوهش مدلسازي اين موتورها از بدو تولد آنها تا به امروز مرور گشته و 
مدل رياضي موتورهاي جت ارايه مي گردد. س��پس شبيه سازي عملکرد 
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 
مي گيرد و نياز به سيستم كنترل براي رعايت محدوديت هاي فيزيکي 

موتور بررسي مي گردد.
در فصل س��وم، طراحي كنترلر سوخت Min-Max براي موتورهاي 
جت ارايه مي شود. بدين منظور، ابتدا نيازمندي هاي كنترلي موتور معرفي 
مي گردد. سپس س��اختارهاي مختلف كنترلي مورد استفاده در صنعت، 
ارايه و دسته بندي شده و پس از مقايسه اين روش ها با يکديگر، الگوريتم 
كنترلي Min-Max به عنوان يک روش مناسب براي كنترل موتورهاي 
Min- جت تشريح مي گردد. در پايان اين فصل، نتايج شبيه سازي كنترلر

Max در كن��ار مدل موتور توربوجت ارايه و ناحيه ايمن عملکرد موتور، 
مشخص مي گردد.

در فصل چهارم، روش هاي بهينه سازي، دسته بندي و معرفي مي شوند. 
در اين فصل، ابتدا روش هاي كالسيک مبتني برگرادان توضيح داده شده 
و به عدم كارآيي آنها در مس��اله مورد بحث، اش��اره مي گردد. سپس به 
بررسي و دس��ته بندي روش هاي غيرمبتني برگراديان پرداخته مي شود. 
در ادامه، با دسته بندي محاسن و معايب هر يک از اين روش ها، تعدادي 
از الگوريتم مبتني بر جمعيت براي بهينه س��ازي مس��اله مورد مطالعه، 
معرفي و تشريح مي گردد.درپايان در فصل پنجم، كاربرد الگوريتم هاي 
مبتني بر جمعيت، انتخاب ش��ده. بدين منظور ابتدا فرمول بندي مساله 
تنظيم پارامترهاي كنترلر سوخت موتور توربوجت به صورت يک مساله 
بهينه سازي مهندسي ارايه مي شود. آنگاه تابع هدف، به صورت تک هدفه 
و چند هدفه تعريف مي ش��ود. الگوريتم هاي بهينه س��ازي چند هدفه به 
جاي يک ج��واب نهايي يک مجموعه جواب به عن��وان خروجي ارايه 
مي دهند كه انتخاب جواب مناس��ب از مي��ان آنها به نظر و هدف طراح 
از بهينه سازي بستگي دارد. در ادامه، نتايج به دست آمده از بهينه سازي 
الگوريتم هاي مختلف با يکديگر و همچنين با نتايج كنترلر اوليه مقايسه 
ش��ده و روش هاي مختلف بهينه س��ازي از ديدگاه هاي مختلف از قبيل 
س��رعت همگرايي، نتايج بدست آمده وزمان شبيه سازي در مورد مساله 
مورد مطالعه با يکديگر مقايسه مي شوند. در پايان اين فصل، پياده سازي 

و تست كنترلر سوخت طراحي شده تشريح مي گردد.
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AC نام كتاب: مبدل هاي توان باال و درايوهاي
Bin Wu :مولف

مترجم: دكتر سيدسعيد فاضل
چاپ اول: 1390

جلد:500 جلد
قيمت: 65000 ريال

موضوع:  مبدل هاي جريان برق
با پيش��رفت ف��ن آوري س��اخت ادوات نيمه ه��ادي همچون 
GCT,IGBT، درايوهاي نوين توان باال با ولتاژ متوسط)MV( به 
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 شده اند.
با وجود رش��د تحقيقات و همچنين پيش��رفت درايوهاي ولتاژ 
 ،1MW100 تاMW 13/8( در مح��دودهKV2/3 تاKV(متوس��ط
كت��ب نمايش دهنده اين فن آوري در دس��ترس نب��وده و لذا اين 
كت��اب با تحليل جامعي بر روي س��اختارهاي مختلف مبدل هاي 

ت��وان ب��اال، درايوهاي و سيس��تم هاي كنترل پيش��رفته، آخرين 
ف��ن آوري موجود در اين زمينه را معرفي نموده و س��پس با ارايه 
يک روش طراحي)با جداول و شکل ها(، چالش هاي عملي موجود 
و روش هاي ح��ذف آنها در شبيه س��ازي كامپيوتري و همچنين 
پياده سازي عملي را بيان مي نمايد. اين كتاب، يک 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 يک كتاب ماخذ براي درس الکترونيک قدرت و درايوهاي 

AC در مقطع كارشناسي ارشد 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 مبدل هاي توان و ادوات نيمه 

هادي ارايه شده است.
بخش دوم،يکسوس��ازهاي ديودي و تريس��توري چند پالس��ه، 
ساختار يکسوسازهاي 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 هارمونيک نيز بحث شده است. 
بخش سوم، مبدل هاي منبع ولتاژ چند سطحي، تحليل دقيقي 
بر روي ساختار اينورترهاي مختلف منبع ولتاژ)VSI( يعني اينورتر

NPC واينورتر سري چند سطحيH-Bridge  انجام و روش هاي 
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 pwm، بر روي 
تعدادي از اينورترهاي منبع جريان)CSI( و يکسوس��ازهاي مورد 
اس��تفاده در درايوهاي ولتاژ متوس��ط تمركز نموده است. چندين 
 ،)PWM(تکنيک مدوالس��يون همانند مدوالسيون عرض پالس
ح��ذف هارمونيک ه��اي انتخاب��ي )SHE( و مدوالس��يون بردار 
فضايي)SVM(تحلي��ل و همچنين كنترل ضري��ب توان واحد و 
كنت��رل ميرايي فعال براي يکسوس��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 كارخانه هاي سازنده به 
بازار معرفي شده اند، تمركز نموده است. دو روش كنترل پيشرفته 
درايوها، يعني كنترل مبتني بر ميدان )FOC( و كنترل مس��تقيم 
گش��تاور )DTC( تجزيه و تحليل شده است و براي فهم ساده تر 
اين روش هاي پيچيده، پيش��نهاداتي با روش��ي س��اده ارايه شده 

است.
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معرفـي دفاعـيه هـاي دکـتري
نام دانشجو: بهمن نيرومند

رشته تحصيلي: مهندسي عمران 
استاد راهنما: دكتر حميدرضا رازقي
استاد مشاور: دكتر حسين غياثيان

عنـوان رسـاله: مطالع��ه سيس��تم پايه ه��اي 
سنگريزه اي كوبش��ي )RAPs( در خاك هاي نرم 

)مطالعه موردي در بندر بوشهر(
تاريخ دفاع: 90/10/5

نام دانشجو: مهدی عالمی رستمی
رشته تحصيلي: مهندسي برق

استاد راهنما: دكتر اديب ابريشميفر
استاد مشاور: دكتر فرزاد رجايي سلماسي

عنـوان رسـاله: تحلي��ل ديناميک��ی، طراح��ی و 
پياده سازی كنترل كنندۀ موتور القايي سه فاز بر مبنای 
تئوری اختالل با در نظر گرفتن تلفات و اشباع هسته
تاريخ دفاع: 90/10/7

نام دانشجو: احمد قادري
رشته تحصيلي: مهندسي مواد و متالورژي

اسـتاد راهنما: دكتر حس��ين عربي و دكتر سعيد 
رستگاري

عنوان رساله: تاثير تف جوشي فعال سازي شده بر 
فرسايش دماي باالي كامپوزيت هاي تنگستن - مس
تاريخ دفاع: 90/10/10

نام دانشجو: سعيد روحاني  
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع

استاد راهنما: دكتر مهدي غضنفري
استاد مشاور: دكتر محمد فتحيان

عنوان رسـاله: ارزيابی هوش تجاری حاصل از 
سيستم های سازمانی با رويکرد چند معياره فازی 

تاريخ دفاع: 90/10/17

 
نام دانشجو: مهدي حريري

رشته تحصيلي: مهندسي برق
استاد راهنما: دكتر شهريار برادران شکوهي

عنوان رسـاله: روش های تركيب��ی مقاوم برای 
سيستم های بيومتريک

تاريخ دفاع: 90/10/18

 نام دانشجو: سعيد محمديان
رشته تحصيلي: رياضي گرايش گراف

استاد راهنما: دكتر مهدي عالئيان
عنـوان رسـاله: مدلس��ازی رياض��ی در تعيين 
مجموعه ه��ا و چندجمله ای ه��ای احاط��ه كنن��ده، 
پوش��ش، اس��تقالل، جورس��ازی و برچسب گذاری 

گراف ها
تاريخ دفاع: 90/10/19

 نام دانشجو: مژگان كريمي نژاد
رشته تحصيلي: فيزيک

استاد راهنما: دكتر افشين نميرانيان
اس��پين قطبي��ده در  تراب��رد  عنـوان رسـاله: 

نانوساختارهای كربنی
تاريخ دفاع: 90/10/20

 نام دانشجو: اميركيوان ممتاز
رشته تحصيلي: مهندسي برق
استاد راهنما: دكتر علي صدر

عنوان رساله: طراحي و شبيه سازي يک الگوريتم 
هوش��مند پردازشي به منظور تش��خيص عيوب در 

تصاوير آزمون فراصوت
تاريخ دفاع: 90/10/21
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 نام دانشجو: علی  تقی ذوقی
رشته تحصيلي: مهندسی شيمی

استادان راهنما:  دكتر فرزانه فيضی و دكتر سعيد 
زرين پاشنه

عنـوان رسـاله: بررس��ی ترموديناميکی جذب 
دي اكسيدكربن در مخلوط حالل های آمينی

تاريخ دفاع: 90/10/21

نام دانشجو: خديجه حسنلو  
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع

استاد راهنما: دكتر سيدحسيني
استاد مشاور: دكتر سجادي

عنوان رساله: مدل جديد پويا )چند دوره ای( برای 
مديريت س��بد اوراق بهادار جهت پوش��ش ريسک 

تحت نرخ های متفاوت وامگيری و وامدهی
تاريخ دفاع: 90/10/26

نام دانشجو: احمد مالبهرامي  
رشته تحصيلي: رياضي

استاد راهنما: دكتر عبداهلل شيدفر
عنوان رسـاله: رهيافت تحليلی و عددی برخی  
مدل ه��ای رياضی و كاربرده��ای آن در فيزيک و 

بيولوژی
تاريخ دفاع: 90/10/26

 نام دانشجو: نازيال ابراهيمي
رشـته تحصيلي: مهندس��ي مکاني��ک گرايش 

طراحي كاربردي
استاد راهنما: دكتر محرم حبيب نژاد 

عنـوان رسـاله: تحليل ديناميکي ميکروسکوپ 
نيروی اتمی مود ضربه ای در هوا و مايع در مقياس 

نانو
تاريخ دفاع: 90/11/11

 نام دانشجو: افشار بازيار
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع گرايش مديريت 

سيستم و بهره وري
اسـتادان راهنمـا: دكتر ابراهيم تيموري و دكتر 

عليرضا معيني
عنوان رسـاله: پوياي��ي اعتماد در ش��بکه هاي 

مشاركتي توسعه فناوري
تاريخ دفاع: 90/11/12

نام دانشجو: سعيد يعقوبي  
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع 

استاد راهنما: دكتر نوري
استادان مشـاور: دكتر مهدوي و دكتر توكلي 

مقدم
عنوان رسـاله: تخصيص  منابع در سيستم چند 

پروژه ای تحت شرايط تصادفی و پويا
تاريخ دفاع: 90/11/15

نام دانشجو: حميدرضا حيدری  
رشـته تحصيلي: مهندس��ی مکانيک گرايش 

طراحی كاربردی
استادان راهنما: دكتر محمد حق پناهی و دكتر 

محرم حبيب نژاد
عنوان رساله: تعيين ظرفيت حمل بار منيپوالتور 

با لينک انعطاف پذير تحت تغيير شکل بزرگ
تاريخ دفاع: 90/11/19

 نام دانشجو: پيمان مرادي
رشته تحصيلي: مهندسی شيمي
استاد راهنما: دكتر متين پروری

عنوان رساله: بررسی اثرات ساختار كاتاليست در 
گوگرد زدايی با اس��تفاده از هيدروژن از خوراك دی 

بنزو تيوفن
تاريخ دفاع: 90/11/23

 نام دانشجو: سيامک اسالمي
رشته تحصيلي: مهندسی مکانيک 
استاد راهنما: دكتر رضا تقوی زنوز

عنوان رسـاله: تحليل ع��ددی و تجربی جريان 
ورتکس نشتی نوك پره های كمپرسور محوري

تاريخ دفاع: 90/11/25

 نام دانشجو: سيد ناصر رضوی 
رشته تحصيلي: مهندسي كامپيوتر

استاد راهنما: دكتر ناصر مزينی
عنوان رساله: ارايه يک مدل چند عاملی هولونی 
به منظور شبيه سازی چندسطحی پويا و بالدرنگ: 

كاربرد در شبيه سازی ازدحام
تاريخ دفاع: 90/11/26

 نام دانشجو: حميد غيور
رشته تحصيلي: مهندسي مواد و متالورژي

اسـتادان راهنما: دكتر حميدرضا رضايی و دكتر 
شمس الدين ميردامادی

عنوان رسـاله: تأثير عوامل فرايند بر س��نتز نانو 
ميله های ZnO به روش رشد هيدروترمال با هدف 

فوق آبگريزی 
تاريخ دفاع: 90/11/30

 نام دانشجو:   اسماعيل نجفي
رشته تحصيلي: رياضي

استاد راهنما:  دكتر خسرو مالک نژاد
عنوان رسـاله: حل عددي مع��ادالت انتگرال و 
انتگرال- ديفرانس��يل ولتراي غير خطي با استفاده 

از روش شبه خطي سازي 
تاريخ دفاع: 90/12/1
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آغاز بهره برداري از
 ساختمان جديد   دانشكده مهندسي كامپيوتر

و مركز تحقيقات فناوري اطالعات

در دهه فجر انقالب اسالمي:

 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 توزيع وايبول با 
استفاده از انتروپی 

تاريخ دفاع: 90/12/3
 

نام دانشجو:  نويد خادمي  
رشته تحصيلي: مهندسي عمران

اسـتادان راهنمـا: دكتر جليل ش��اهي و دكتر 
محمود احمدي ن  ژاد

استاد مشاور: دكتر افشين شريعت مهيمني
عنوان رساله: مدلسازي انحراف تصميم گيري در 
انتخاب گسسته با استفاده از آماره هاي ناپارامتري: 

مطالعه موردي انتخاب مد ريلي
تاريخ دفاع: 90/12/6

 نام دانشجو:  سيد عليرضا داوری
رشته تحصيلي: مهندسي برق

استاد راهنما: دكتر داوود عرب خابوری
عنوان رسـاله: شبيه س��ازی و پياده سازی روش 
پيش بين كنترل گشتاور برای موتور القايی و بدون 

استفاده از حسگر سرعت
تاريخ دفاع: 90/12/7

 نام دانشجو:  سعيد سعيدی جم
رشته تحصيلي: عمران گرايش مکانيک خاك 

و پی 
استاد راهنما: دكتر نادر شريعتمداری

عنوان رسـاله: تاثي��ر دما بر رفت��ار مکانيکی- 
حرارتی مخلوط های بنتونيت- ماسه

تاريخ دفاع: 90/12/7

 نام دانشجو: فاطمه نسبي
رشته تحصيلي: معماري و شهرسازي

اسـتاد راهنما:  دكتر س��يدباقر حس��يني و دكتر 
مهران علي الحسابي

استاد مشاور: دكتر بهرام  صالح صدق پور
عنـوان رسـاله: مدل ادراك كيفي��ت بصري در 
خانه هاي س��نتي؛ نمونه موردي: مس��کن در بافت 

قديم شهر بوشهر
تاريخ دفاع: 90/12/8

نام دانشجو: محسن لشني
رشته تحصيلي: رياضي محض

استاد راهنما: دكتر مهدي عالئيان
عنوان رسـاله: گروه خود ريختی ها و گراف های 

يال انتقالی
تاريخ دفاع: 90/12/15

 نام دانشجو:  مجتبي مهدوي نيا
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 ويژگي هاي كالبدي در بناهاي بلند مرتبه 
اداري ايران )مطالعه موردي: پهنه اقليمي نيمه گرم 

و خشک، كالن شهر تهران(
تاريخ دفاع: 90/12/16

نام دانشجو:  ياسر عطار ايزي
رشته تحصيلي: مهندسي برق

استاد راهنما: دكتر ابوالفضل فالحتی
عنوان رساله: سيس��تم هاي همياري چندرله ای 

چندآنتني در كانال هاي بي سيم محوشدگي
تاريخ دفاع: 90/12/17

نام دانشجو: مهدی رجبی
رشته تحصيلي: مهندسي برق

استاد راهنما:  دكتر نادر كمجانی
 TLM عنوان رساله: بهبودپاسخ فركانسي الگوريتم
در شبيه س��ازي پاشندگي مربوط به ناپيوستگي هاي 

Metamaterials مايکرواستريپي و
تاريخ دفاع: 90/12/24

نام دانشجو:  زهره نيکوروش  
رشته تحصيلي: رياضي

استاد راهنما: دكتر غالمحسين ياري
عنوان رسـاله: كاربرد انتروپ��ی در فرآيندهای 

تصادفی
تاريخ دفاع: 90/12/24

نام دانشجو: مهدي جاللوند  
رشته تحصيلي: رياضي

استاد راهنما:  دكتر بتول جذبي 
عنـوان رسـاله: حل عددی مع��ادالت انتگرال 

ولترای نوع دوم با هسته منفرد ضعيف
تاريخ دفاع: 90/12/23

 نام دانشجو: آرمين جبارزاده
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع

استاد راهنما:  شادروان دكتر ميربهادرقلی آريانژاد
استاد مشاور: سيد غالمرضا جاللی نائينی

عنوان رساله: ارايه مدل و روش حل برای مساله 
جايابی - موجودی يکپارچه در شرايط عدم قطعيت 
تاريخ دفاع: 90/12/24
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گشايش مركز تحقيقات نانو

آغاز بهره برداري از
 ساختمان جديد   دانشكده مهندسي كامپيوتر

و مركز تحقيقات فناوري اطالعات

در دهه فجر انقالب اسالمي:

و 




