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پیام رییس دانشگاه
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
«هل یستوی الذین یعلمون و الذین
ال یعلمون»
(زمر)9/
فصل��ی دیگ��ر از بهار دانای��ی از راه
رس��یده تا صحیف��ه نوران��ی دانش ،با
انگش��ت تکاپو و تالش دانشجویان و
جویندگان علم و کمال ورق خورد.
بار دیگر شمیم خوش ماه مهرآفرین
مهر ،به مشام میرسد ،ماهی که یادآور
ش��ور و ش��عف و جوش��ش و کوشش
آموزندگان دان��ش و پرورندگان بینش
است.
آغ��از س��ال تحصیل��ی جدی��د را به
جامعه دانش��گاهی؛ استادان پر تالش،
دانش��جویان عزیز و کارکنان ش��ریف
دانشگاه ،ش��ادباش میگویم .همچنین
موفقی��ت در رقاب��ت علم��ی ورود ب��ه
دانشگاهها را به دانشجویان جدیدالورود

که با کوش��ش و ت�لاش وافر ،گامی
دیگ��ر در جه��ت فتح قلهه��ای علم و
معرف��ت برداش��تهاند صمیمانه تبریک
گفته ،حضورشان در جمع خانواده علم
و صنعت ایران را خوشامد میگویم.
امی��دوارم س��ال تحصیل��ی جدی��د،
س��الی توام با رش��د و بالندگی در تمام
عرصهه��ای علمی و فرهنگی باش��د و
برای هم��گان از درگاه خداوند متعال،
دس��تیابی به مدارج عالی علمی ،دینی
و اخالقی ،ت��واًم با موفقیت ،بهروزی و
سعادت را خواهانم.
همزمان��ی هر س��اله ش��روع س��ال
تحصیلی با هفته شکوهمند گرامیداشت
دف��اع مقدس نیز تقارنی نیکوس��ت که
فض��ای دانش��گاه را به ی��اد و خاطره
ش��هیدان ،متبرک ساخته و پاسداری از
حرمت خون شهیدان در سنگر دانشگاه

را ی��ادآور میش��ود .اینجان��ب در مقام
رياست دانش��گاه علم و صنعت ایران،
آمادگی کام��ل این دانش��گاه نامدار و
س��ربلند را در ایفای سهم و نقش موثر
در پیش��برد اهداف آموزش عالی کشور
اعالم نم��وده؛ رج��اء واث��ق دارم این
نهضت علمی بالنده کش��ور ،در س��ایه
مجاهدت دانش��گاهیان و دانش��مندان
و متفکران ایران اس�لامی ،با ش��تاب
روزافزون تداوم خواهد یافت و دانشگاه
علم و صنعت ایران همچون گذشته ،در
جایگاه مناس��بی از این حرکت عظیم و
تحولساز ،به وظیفه خود عمل نموده،
خوش خواهد درخشید انشاءا...
محمدعلی برخورداری
رییس دانشگاه

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

توگو با رییس دانشگاه:
گف 

اش�اره :دکتر برخورداری(رییس دانش�گاه) از اولین روزهای قبول مس�ئولیت مدیریت دانش�گاه و شروع به کار در
سمت سرپرست دانشگاه علم و صنعت ایران در آذرماه  ،1392مکررا بر قانونگرایی و شفافیت عملکرد ،تاکید و بر
پایبندی به این دو اصل مدیریتی ،تصریح کردند .قریب به  9ماه از دور جدید فعالیت دانشگاه تحت مدیریت آقای
دکتر برخورداری میگذرد و در این دوران ،شاهد تغییر و تحوالت مثبت و طرحها و تالشهای ارزندهای بودهایم.
در آستانه سال تحصیلی جدید و به بهانه شروع فصلی دیگر از بهار دانایی و علمآموزی ،فرصت را مغتنم دانستیم در
گفت و گو با ایشان ،نظرات و انتظارات رییس دانشگاه و برنامههای آتی دانشگاه را جویا شویم.

جن�اب آقای دکتر برخ�ورداری،
ضمن تبریک فرا رس�یدن س�ال
تحصیلی جدید ،شما در همایش
اولی�ای دانش�جویان جدیدالورود
کارشناس�ی ،در جم�ع والدی�ن
دانش�جویان س�خنرانی و از
دغدغههای دانشگاه و لزوم ارتباط
تنگاتن�گ خانوادهها و دانش�گاه،
سخن گفتید .در این خصوص چه
صحبتی با دانشجویان دارید؟

اوال ب��ار دیگ��ر ب��ه دانش��جویان
جدیدالورود ،موفقیت در کنکور و پذیرش
آنه��ا در یکی از بهترین دانش��گاههای
کش��ور را تبریک و ش��ادباش میگویم
و تکرار میکنم ش��کرگزاريم که چنین
موهبتهای��ی را خداون��د در اختیار ما
قرار داده اس��ت .دوم��ا از خانوادههای
این عزیزان میخواه��م به گمان آنکه
فرزندان خود را به دانش��گاه سپرده و یا
دیگ��ر نیازی به مراقبت و نظارت وجود

ن��دارد ،توجه خود را کم نکنند و با بذل
همکاری کامل ،ام��ور فرزندان خود را
پیگیری و با دانشگاه در ارتباط باشند.
ب��ه دانش��جویان عزی��ز ک��ه حقیقتا
فرزندان ما هس��تند عرض میکنم شما
از امسال به خانواده علم و صنعت ايران
اضاف��ه و عض��و اين خانواده ش��دهاید.
ما ش��ما را به چش��م يک عضو خانواده
میبينيم .بنابراین تقاضا دارم ش��ما هم
مديران و مس��ووالن دانشگاه را همانند
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جو همدلی و صمیمیت حاکم بر آن است
فضای مشارکتی و ّ
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خان��واده خود بدانید چرا که وظيفه همه
ماس��ت تا به ش��ما کمک کنیمدوران
تحصیل��ی پر بار و ب��ه دور از بحران و
مش��کلی را داش��ته باش��ید .لذا به شما
س��فارش و تاکی��د میکن��م در صورت
مواجهه با هرگونه مش��کل تحصیلی یا
عاطفی و یا حتی انجام خطا و اشتباه ،به
مراکز دانش��گاه که به منظور کمک به
شما پیشبینی شده مراجعه و درخواست
همفکری و راهنمایی کنید.
وظيف��ه دانش��گاه ،کم��ک ب��ه
دانشجوست و مرکز مشاوره دانشجویی،
نه��اد نمايندگ��ی مقام معظ��م رهبری
در دانش��گاه ،حراس��ت و دیگ��ر مراکز
خدمات رسانی ما در خدمت شماست تا
در جهت رفع مش��کالت به وجود آمده
به ش��ما یاری رس��انند .از دانشجویان
میخواه��ماین مراکز را محرم اس��رار
خ��ود بدانند و بن��ده ش��خصا تضمين
میدهم با اين اطالع ،هيچگونه تبعات
منفی متوجه دانشجو نخواهد بود.
در آس�تانه س�ال تحصیلی ،ذکر
چه نکاتی را ضروری میدانید؟
دو توصیه جدی را هم خدمت جوانان
دانش��جوی خود و هم اس��اتید عرض
میکن��م و امیدوارم ب��ه آن توجه کافی
مبذول کنند :اول اینکه به دانش��جويان
عزيز ،س��فارش میکنم همواره مراقب
باش��ند طوری رفتار کنند که دانش��گاه
بتواند در س��ايه قان��ون از آنان حمايت
کن��د و نقطه ضعف اساس��یای در بین
نباشد .به مسئوالن و اساتيد بزرگوار نیز
يادآوری میکنم ک��ه الزمه يادگيری،
تمري��ن و ممارس��ت اس��ت و در حين
تمري��ن ،احتم��ال خط��ا وج��ود دارد.
بنابراين بايد در صورت مشاهده رفتاری
نامتعارف ،به دانشجويان آموزش داد نه
آنکه اقدام به مجازات نمود.
به دانش��گاهیان هم میگویم هر چه
فضا بیش��تر تلطیف ش��ود ،ه��م به نفع
دانش��گاههم به نفع نظ��ام و هم مورد
رضای خداست.
هم��ه ما بای��د حفظ فض��ای همدلی
و صمیمی��ت را وجهه هم��ت خود قرار

دهی��م ت��ا در محیط��ی آرام و علمی،
روند پیشرفت دانشگاه در ابعاد مختلف
آموزش��ی ،پژوهش��ی و فناوری ،تداوم
یابد.
لطفاآماریازپذیرشدانشجویان
ورودی جدی�د و توضیحی درباره
سیاس�تهای آموزش�ی دانشگاه
ارایه بفرمایید.
دانشگاه علم و صنعت ایران در مهرماه
 1393در مقطع کارشناسی و در  20رشته،
 719دانشجو؛ در مقطع کارشناسیارشد در
 97رشته/گرایش ،تعداد  2192دانشجو و

بهدانشگاهیانهم
میگویم هر چه فضا
فشود،هم
بیشترتلطی 
به نفع دانشگاه هم به
نفع نظام و هم مورد
رضای خداست .همه ما
بایدحفظفضایهمدلی
و صمیمیت را وجهه
همت خود قرار دهیم تا
در محیطی آرام و علمی،
روندپیشرفتدانشگاه
در ابعاد مختلف آموزشی،
پژوهشی و فناوری ،تداوم
یابد

بگوی��م  .1پویای��ی علم��ی و آکادمیک
دانش��گاه با تعری��ف دروس جدید برای
هر رش��ته؛  .2حرکت دانش��گاه به سمت
فض��ای رش��تههای بین رش��تهای و .3
ارای��ه تس��هیالت علم��ی ،پژوهش��ی،
مادی و معنوی به دانش��جویان ممتاز را
برنامهریزی کرده و مد نظر داریم.
همچنی��ن ایج��اد ام��کان دسترس��ی
دانش��جویان به ژورناله��ا و بانکهای
اطالعات��ی؛ ارای��ه تس��هیالت رفاهی و
وامهای ویژه؛ ایجاد بستر الزم برای ادامه
تحصیل خ��ارج از روال آزمون و با توجه
به آییننامههای مرب��وط و ایجاد امکان
اخذ واحدهای بیشتر در هر نیمسال برای
نخبگان ،از برنامههای دانشگاه در بخش
ارای��ه تس��هیالت به دانش��جویان ممتاز
است.

از نظر شما -هم به عنوان عضو با
سابقه هیات علمی دانشگاه و هم از
منظر رییس دانشگاه -بزرگترین
خصیصه و ویژگی دانشگاه علم و
صنعت ایران چیست؟
داش��تن محي��ط خ��وب و صميم��ی
که بس��یاری موفقيتهای آموزش��ی و
پژوهش��ی اس��اتيد ،مرهون آن اس��ت.
رمز موفقی��ت این دانش��گاه از دیدگاه
بنده ،فضای مش��ارکتی و ج ّو همدلی و
صمیمیت حاکم بر آن است.
اين موهبت است که همه ،علیرغم
اخت�لاف نظرهای خود ،ه��م جهت و
همدل برای دانشگاه تالش می کنند و
اين تصور من نيست بلکه واقعيتی عيان
اس��ت که کمال همدلی اينجاست و در
کمتر دانشگاهی اين ميزان از همدلی و
همراهی ديده میشود.
عمیقا معتقدم با مشارکت و همافزايی،
زمينه پيشرفت و توسعه دانشگاه فراهم
میشود و چنانچه از همفکری و تعامل
در چنين محيطهايی اس��تفاده نش��ود،
حقیقتا ضرر کرده و مغبونخواهیم بود.

در مقطع دکتری در  50رش��ته/گرایش،
 239دانشجو پذیرفته است با این توضیح
ک��ه آم��ار کارشناسیارش��د م��ا مجموع
دانش��جویان پردیس اصلی ،پردیس  2و
آموزش الکترونیکی را شامل میشود و از
این تعداد نیز  166نفر ،دانش��جوی ممتاز
هستند که مطابق آییننامه ،بدون آزمون
وارد مقطع کارشناسیارشد شدهاند.
از  239دانش��جوی پذیرفت��ه ش��ده
دکت��ری نیز  47دانش��جو ،ممتاز و بدون ش�ما در م�ورد اس�تفاده از خرد
کنکور بودهاند.
جمعی ،تاکی�د و اصرار بس�یاری
در م��ورد بخ��ش دوم س��وال ش��ما و داش�تهاید .در ای�ن خصوص چه
سیاس��تهای آموزش��ی دانش��گاه ،باید اقدامات�ی انج�ام دادهای�د یا چه

خدمتهمکارانخودم
عرض میکنم دانشگاه از
هر حرکتی که در جهت
ایجادبسترمشارکت
عمومی و بهرهمندی از
خردجمعیباشداستقبال
میکند
در تاری��خ  1382/1/25آقایدکت��ر
ش��جاعیفرد از رییس دانش��گاه برای
کان��ون صنف��ی اعضای هی��ات علمی
ک��ه از قبل فعالیت داش��تهاند ،تقاضای
امکانات میکند و درخواس��ت ایش��ان
مورد حمایت قرار میگیرد.
در س��ال  1383ریی��س اداره رفاه،
طبق دس��تور ریی��س وقت دانش��گاه،
مام��ور برگزاری انتخابات میش��ود که
طبق اسناد موجود 222 ،نفر از اعضای
هیات علمی در این انتخابات ش��رکت
میکنند.
یادآور میشوم که در آن زمان ،تعداد
اعضای هی��ات علمی موج��ود چندان
بیش از این تعداد نبوده است.
هی��ات مدی��ره منتخ��ب ،بالفاصله
طبق نظر هم��کاران و با بهرهگیری از
اساس��نامه کانونهای مشابه موجود در
دانش��گاههای دیگر ،اساس��نامه کانون

آق�ای دکتر برخورداری ،اعضای
جدی�د هی�ات امن�ای دانش�گاه
در خردادم�اه گذش�ته انتخ�اب
ش�دند .لطفا نظر خ�ود را در این
خصوص و نقش�ی که هیاتهای
امنای دانشگاهها در پیشبرد امور
دانش�گاه میتوانند داشته باشند،
بفرمایید.
همان طورکه اش��اره کردید ،اعضای
جدی��د هیات امنای دانش��گاه در خرداد
ماه گذشته منصوب شدند.
ای��ن اف��راد ب��ا حک��م وزی��ر علوم،
تحقیقات و فناوری برای مدت  4س��ال
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مس�اله کان�ون صنفیاعض�ای
هیات علم�ی را مطرح نمودید .در
نشریات دانش�گاهی آمده بود که
این کانون غیر قانونی اس�ت ،آیا
اینگونه است؟
این مطلب احتیاج به بحث دارد .اوالً
اگر در امور اجتماعی هم مش��ابه احکام
و مس��ایل فقه��ی ،به ح�لال و حرام و
مباح و مکروه و مس��تحب قایل باشیم،
دور هم جمع ش��دن و تبادل نظر کردن
در جمه��وری اس�لامی نه تنه��ا مباح
میباش��د ،بلکه توصیه هم ش��ده یعنی
مستحب موکد است.
کانون صنفی -که بستر همفکری و
همکاری اعضای هیات علمی در جهت
پیشبرد امور دانش��گاه و دفاع از حقوق
صنفی آنان را فراه��م میکند -از نظر
من مستحب است و دانشگاه که منادی
اس��تفاده از خرد جمعی اس��ت از تالش
آنان سپاسگزار است.
مس��لما تاکید داریم ای��ن امور باید از
طریق بسترهای قانونی که برای آن در

اعضای کانون صنفی اس�اتید،
ادعا میکنند چندین س�ال سابقه
فعالی�ت دارند ول�ی این مطلب از
س�وی برخی تکذیب شده است.
درب�اره ای�ن موض�وع توضیحی
بفرمایید که رفع ابهام شود.
بر اس��اس م��دارک موجود ،ش��روع
فعالیت قانونی این کانون به  11س��ال
قبل باز می گردد.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

برنامههایی در پیش رو دارید؟
زمین��ه این بحث ،بس��یار گس��ترده
اس��ت از قبی��ل به��ا دادن ب��ه نظرات
اعضای محترم هیات علمی ،کارکنان و
دانشجویان دانشگاه در قالب شوراهای
مختلف��ی که در دانش��گاه وج��ود دارد.
حتی س��عی نم��ودهام در م��واردی که
قانون اختیار را به رییس دانش��گاه داده
است ،حتما نظر مش��ورتی همکاران را
داشته باشم.
چنانکه قول داده بودم ،برای انتصاب
روس��ای دانش��کدهها از اعضای هیات
علم��ی ،نظ��ر خواهی ش��ده و مدیران
گروهه��ا با نظ��ر اعضای گ��روه تعیین
میشوند.
ب��رای جلب همکاری و اس��تفاده از
فک��ر دانش��جویان ،ش��ورای صنفی –
دانش��جویی بحمدا ...تش��کیل ش��ده و
فعالیت خود را آغاز کرده است .از کانون
صنفی اعضای هیات علمی نیز خواسته
ش��ده اس��ت تا نظرات و پیش��نهادات
همکاران هیات علمی را ارایه نمایند.

نظر گرفته شده است ،صورت پذیرد.

صنف��ی اعضای هیات علمی دانش��گاه
علم و صنعت ای��ران را تدوین میکند
که ای��ن اساس��نامه ،در مجمع عمومی
بعدی م��ورد تصوی��ب ق��رار میگیرد.
سپس درخواست ثبت کانون و مدارک،
به وزارت کشور ارایه میشود که منتظر
ثبت آن هستند و امیدوارم هرچه زودتر
از مراجع ذیربط ،پاس��خ خود را دریافت
نمایند.
در طول این مدت ،مس��تمراً فعالیت
این کان��ون تحت حمایت مدیران وقت
دانش��گاه بوده اس��ت .مدارک مکتوب
موجود نیز نشان میدهد که همه روسای
دانش��گاه از آن زمان تا کنون ،کانون را
مورد حمایت قرار دادهاند که این امری
طبیعی اس��ت چون اگر دانشگاه از خرد
جمعی فرهیختگان اس��تفاده نکند ،پس
کجا باید این مهم به انجام برسد؟
دو نکت��ه را خدمت هم��کاران خودم
ع��رض میکن��م :اوال دانش��گاه از هر
حرکت��ی ک��ه در جه��ت ایجاد بس��تر
مش��ارکت عمومی و بهرهمندی از خرد
جمعی باش��د اس��تقبال میکن��د؛ دوما
اعضای هیات علمی جدید نیز میتوانند
به عضوی��ت کانون درآیند تا انش��اءا...
قش��ر هیات علمی ،با انسجام بیشتری
بتواند فعالیت کند.
از ش��ورای مرکزی هم درخواس��ت
میش��ود به کمک همکاران توانمند و
موثر ،برنامهای را جهت تأمین مس��کن
اعضای جدید ،طرح و پیگیری نمایند.
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ب��ه عضوی��ت در هیات امناء دانش��گاه
منصوب شدهاند.
اعضای جدید هیات امن��اء را آقایان
مهندس اکبر ت��رکان ،مهندس محمد
س��عیدیکیا ،دکتر س��ید جواد ازهری،
دکتر محمدرضا تابش ،مهندس نصرا...
جهانگ��رد و مهندس همای��ون حائری
خیاوی تش��کیل میدهن��د که همگی
اف��راد توانمند و ش��ناخته ش��دهای در
عرصهه��ای مختلف اجرای��ی ،صنعتی،
علمی و اجتماعی بوده و خوشبختانه با
دانش��گاه و مسایل مربوط به آن ،کامال
آشنا هس��تند .حمایتهای این افراد از
دانش��گاه و دانش��گاهیان در سالهای
گذشته،کامال موید این حرف است.
ضمنا در اینجا بر خود فرض میدانم
از اعضای قبلی هیات امناء یعنی آقایان
دکت��ر محمود احمدینژاد ،دکتر عباس
طائ��ب ،دکت��ر مس��عود میرکاظم��ی،
دکتر محمدحس��ن ش��جاعیفرد ،دکتر
علیرض��ا علیاحمدی و مهندس محمد
س��عیدیکیا (ک��ه خوش��بختانه در این
دوره نیز در خدمتش��ان هستیم) تشکر
نمایم.
همانطور که مس��تحضرید دانشگاهها
نقش محوري در تولیـد علـم و توسـعه
کش��ـور دارند و در چشـمانـداز بیسـت
س��ـاله کش��ور نیـز انتظـارات بس��ـیار
گسـتردهاي از دانش��گاهها وجود دارد.
بدیهی اس��ت امـ��ور دانش��ـگاهها به
عنـ��وان مغز متفکر جامع��ه که وظیفه
ذات��ی تولید علم و به وی��ژه علم بومی
را ب��ه عهده دارند ،قطع��ا باید با قوانین
و مقررات��ی با ویژگیه��اي متفـاوت از
س��ـایر دس��ـتگاهها (با حف��ظ رعایـت
سیاس��ـتها و قـوانین وزارت متبـوع)
اداره ش��ود .قانون تش��کیل هیأت امناء
ب��ه همین منظ��ور در ش��ـوراي عـالی
انقـ�لاب فرهنگی به تصویب رس��یده
و تا ح��د زیادي ،اختی��ارات ویژهاي به
دانشگاهها داده است.
اعضای هیات امناء از شخصيتهاي
علمي ،فرهنگي و يا اجتماعي محلي و
كشوري انتخاب میشوند و تجربه نشان
داده اس��ت که یک هیات امنای خوب،

باید ش��امل ترکیب متوازنی از اس��اتید
خبره دانش��گاهی ،مدی��ران با تجربه و
ش��خصیتهای تاثیرگذار و توانمند در
جذب حمایتهای مادی و معنوی برای
دانشگاه باشد.
به عنوان مثال ،دو دانشکده بزرگ و
کم نظیر دانشگاه -یعنی دانشکدههای
مهندسی راهآهن و مهندسی خودرو -در
سالهای دور و به همت آقایان مهندس
سعیدیکیا و مهندس ترکان ایجاد شده
که خوش��بختانه در دوره جدید هم ،این
عزیزان در کنار س��ایر ش��خصیتهای
مب��رز علمی و اجرای��ی در هیات امنای
دانشگاه حضور دارند.

بدیهیاستامـور
دانشـگاههابهعنـوان
مغزمتفکرجامعهکه
وظیفه ذاتی تولید علم و به
ویژه علم بومی را به عهده
دارند ،قطعا باید با قوانین
و مقرراتی با ویژگیهاي
متفـاوتازسـایر
دسـتگاههاادارهشود

حض��ور تمامی این شایس��تگان در
هی��ات امنای دانش��گاه را به فال نیک
گرفته ،امی��دوارم ب��ا حمایتهای آنها
بتوانی��م ش��اهد ارتقای جای��گاه علمی
دانش��گاه در کش��ور و در عرصهه��ای
جهان��ی باش��یم و در ای��ن دوره نی��ز،
اعضای محترم هیات علمی دانش��گاه،
ب��ا حمای��ت و راهنماییه��ای اعضای
محترم هیات امناء ،در محیطی ماالمال
از نش��اط علمی ،به دور از حاش��یهها و
با بس��یج علمی ،سهم خود را در تحقق
راهبردهای دانش��گاه و پیشرفت علمی
آن ایفا نمایند.

جن�اب ریی�س ،ب�ا وج�ود آنکه
قبلا در خصوص اج�رای احکام
صادره از سوی مراجع ذیصالح و
بازگشت به کار چند تن از اعضای
هی�ات علم�ی ،توضیحات�ی ارایه
شده اس�ت ولی باز هم شاهدیم
که پرس�شها و بعضا اعتراضاتی
در ای�ن مورد عنوان میش�ود .در
ای�ن زمینه اگر توضیح�ی را الزم
میدانید،بفرمایید.
در م��ورد اجرای اح��کام قضایی که
برخی از هم��کاران مطرح میکنند -و
حتی یکی از نشریات وابسته به نهادی
ارزشی ،به طور مکتوب بدان اشاره کرده
است -توضیحات زیر ضروری است:
هم��کاران دانش��گاهی بای��د توج��ه
جدی داشته باشند که مسایل قانونی و
حتی اداری را نمیتوان صرفا براس��اس
شنیدهها و سلیقه شخصی مورد قضاوت
ق��رار داد .دانش��گاه ،خ��ود را مکلف به
رعایت قانون ،بدون هیچ دخل و تصرف
و اعمال نظر شخصی و مدیریتی میداند
و در موارد قضایی ،از دفتر حقوقی -که
سه نفر کارشناس حقوقی در آن فعالیت
دارند -و حسب نیاز ،از حقوقدانان حوزه
معاونت حقوق��ی وزارت متبوع کمک و
بهره میگیرد و در هیچ مورد ،با سلیقه
خ��ود اقدامی نمیکند .اما از آنجا که در
مباحث قانون��ی ،نکات ظریف و دقیقی
دخال��ت دارد ،ممکن اس��ت در مواردی
اظهار نظر ش��خصی دوستان را در پی
داش��ته باش��د که اگر عزیزان��ی در این
م��ورد تردید دارن��د ،میتوانند یک نفر
حقوقدان معرف��ی نمایند تا در مورد هر
پرونده ،توضیحات قانونی از سوی دفتر
حقوقی در اختیارشان قرار داده شود.
و سخن آخر...
ايم��ان دارم می توانيم موفق و پيروز
باش��يم و س��ربلندی دانش��گاه را حفظ
نموده ،ارتقا دهي��م .همه ما در خدمت
مجموعه دانشگاه هستيم که بخشی از
نظام مقدس جمهوری اسالمی است و
تکليف داريم خدمت کنيم و اميدوارم در
پيشگاه خداوند ،رو سفيد باشيم.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

اقتصادمقاومتی:
رقابت سازنده بر پایه دانش و فناوری

اش�اره :به دنبال انقالب فرهنگی در دانشگاههای کشور و یکسانس�ازی مواد درسی و روشهای آموزشی ،چهره
دانشگاه علم و صنعت ایران همانند بعضی دیگر از دانشگاههای بزرگ کشور ،به یک چهره پژوهشی تبدیل شد.
این دانش�گاه ،با پش�توانه قوی دس�تاوردهای علمی و پژوهشی خود ،توفیقات بس�یاری در حرکت شتابنده علمی
خویش به دس�ت آورد به طوری که گزارش س�ال  2014الیدن از رتبهبندی دانش�گاههای جهان ،نشان میدهد
دانش�گاه علم و صنعت ایران به لحاظ تولید مقاالت علمی در نش�ریات معتبر بین المللی ،در جایگاه  526جهان
قرار دارد .بنابر گفته دکتر امیرحسین دوایی مرکزی(معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و رییس پژوهشگاه علم و
صنعت) ،در حال حاضر ورود به حوزههای فناوری نرم ،مد نظر دانشگاه قرار دارد و متناسب با آن ،سیاستگذاریها
کم و کیف این برنامهها و تمهیدات ،مصاحبهای با دکتر
و اقدامات جدید و متفاوتی انجام گرفته است .برای اطالع از ّ
دوایی انجام دادیم که میخوانید.
• برای شروع بحث بفرمایید اساسا
وظیف�ه معاونت پژوه�ش و فناوری
دانشگاه چیست؟
به ط��ور کلی ،وظیفه معاونت پژوهش��ی
خالص��ه میش��ود در کنت��رل اعتب��ارات
پژوهش��یای که به دانشگاه داده میشود تا
این اعتبارات ،با حداکثر اثربخشی و به نحو
بهینه و شایس��ته ،در جهت حل مش��کالت
کش��ور چه در حوزه صنعت ،چ��ه فناوری و

چه ارایه مش��اوره به دس��تگاههای اجرایی،
دولت ،مجلس و س��ایر نهاده��ا و ارگانها
هزینه و به محصول برس��د .برای رس��یدن
ب��ه ای��ن مطل��وب ،توس��عه کار گروهی در
س��طح دانش��گاه و ارزشگذاری ویژه به آن
بای��د مورد توج��ه جدی واقع ش��ود .به این
معنا که سیاس��ت دانش��گاه به سمتی برود
که ش��بکهای از متخصصان ،ب��ا محوریت
اس��اتید در دانش��گاه ش��کل گی��رد و ایجاد

شبکهای متشکل از شرکتهای دانشبنیان
و شرکتهای مس��تقر در مرکز رشد و سایر
عوام��ل موثر در موفقیت دانش��گاه در حوزه
پژوهش و فناوری ،تشویق شود.
• برنامهه�ای معاون�ت پژوه�ش و
فناوری دانش�گاه ،برای تشویق کار
گروهی و ایجاد این ش�بکه گسترده
و کارآ چیست؟
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برای تحقق این هدف چند مس��یر عمده
پیگیری ش��ده اس��ت .1 :تامین زیرس��اخت
آییننامهها و بازنگ��ری در توزیع اعتبارات،
گرنت ،امتیازات و .2 ...تامین زیرساختهای
نرمافزاری بخش پژوهش و ایجاد سیس��تم
یکپارچ��ه اطالع��ات پژوهش��ی .3 ،رعایت
اخ�لاق علمی در تدوین مق��االت و کتابها،
 .4تجهی��ز آزمایش��گاه مرک��زی .5 ،تامین
زیرساختهای تجاری و بازار مدارانه.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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• در بحث بازنگ�ری آییننامهها چه
اقداماتی صورت پذیرفته است؟
ب��ا عنایت به اینکه ش��اخصها هس��تند
ک��ه اه��داف کلی م��ا را محق��ق میکنند،
بازنگریهای��ی در آییننامهه��ای مختل��ف
مرتبط (نظیر اعتبارات ،گرنت ،امتیازات و)...
صورت گرفته اس��ت .مثال بحث طرحهای
کالن مل��ی ،ب��ا این هدف مطرح ش��ده که
دانش��گاهها بتوانند نقشی محوری در ایجاد
یک ش��بکه ملی برای پاس��خگویی به نیاز
واقعی دس��تگاههای بهرهب��ردار ،ایفا کنند.
یعنی موضوع ،فراتر از کار پژوهش��ی صرف
است و سخن از مدیریت حوزهای تخصصی
اس��ت که یک طرفش پژوهش اس��ت یک
طرف ،بهرهب��ردار ،یک س��مت ،صنعت به
عن��وان تولیدکننده و س��مت دیگ��ر ،تامین
کننده مالی .بنابراین مثال در طرحهای ملی،
باید دیدگاه مدیریت ،فرا دانش��گاهی باشد.
روزآمد کردن نحوه مدیریت طرحهای کالن
با هدف توسعهبخش��ی به گستره همکاران،
هیات علمی و دانش��کدهها در اجرای موفق
طرحها انجام شده و آییننامه نحوه حمایت
طرحهای کالن از رسالههای دانشجویی از
طریق عقد قرارداد با اس��اتید راهنما تدوین
گردی��ده اس��ت .در هیات رییس��ه تصويب
کردیم  10درصد اعتبارات طرحهای کالن،
حتم��ا باید صرف حمای��ت از پایاننامههای
دانش��جویی ،خصوصا با رویکرد تحصیالت
تکمیل��ی ش��ود .همچنی��ن آییننامهه��ای
مدیری��ت مالی و گرنت را به س��متی بردیم
که توسعهدهنده دیدگاه شبکهای در اجرای
طرحهای کالن بوده و ش��اخصها ،منطقی
و قابل استدالل باشد .بازنگریهای اخیر در
آیی��ن نامههای مالی و امتیازات پژوهش��ی
مدیریت طرحهای کالن دانش��گاهی ،بستر
جدیدی را برای توس��عه مش��ارکت اعضای
هیات علمی و دانش��جویان و همکاریهای
بین دانشکدهای فراهم ساخته است و نقش
موث��ر و کلیدی مدیران این گونه طرحها در

مش��ارکتجویی علمی و مدیریتی را به نحو
بارزتری در معرض قضاوت منصفانه جامع ه
دانشگاهی قرار خواهد داد.
• در بخ�ش تامین زیرس�اختهای
نرماف�زاری بخ�ش پژوه�ش ،چ�ه
برنامههایی مد نظر معاونت است؟
درصدد ایجاد سیستم یکپارچه اطالعات
پژوهشی هس��تیم و میخواهیم ظرف یکی
ی
دو ماه آینده ،سیس��تم اطالعات پژوهش�� 
آموزش��ی ،ترفیعات ،پژوهشگر نمونه ،استاد
نمونه و به طور کلی هر گونه اطالعاتی که
راجع ب��ه عملکرد اعضای هی��ات علمی در
بع��د آموزش و پژوهش ب��ه صورت پراکنده
و غیر متص��ل داریم را س��امان دهیم .این
سیس��تم ،یکی از زیرس��اختهایی است که
اج��ازه میدهد مدیران دانش��گاه ،روس��ای
دانشکدهها و اعضای هیات علمی ،همچنین

دیگر بهرهبرداران این سیس��تم مثل هیات
ممی��زه ،در جری��ان فعالی��ت اعضای هیات
علمی قرار گیرن��د و نقیصه پر کردن فرمها
به روش دس��تی و مشکالت زمانبری و بی
دقتی در گزارشگیری از عملکرد دانشگاه را
مرتفع میسازد.
• م�ورد دیگری که اش�اره فرمودید،
توجه ب�ه رعای�ت اخلاق علمی در
تدوین مقاالت بود .در این خصوص
توضیح بفرمایید.
یکی از مسائلی که در کل دنیا ،در کشور
ما و در دانش��گاه ،نیازمند دقت بسیار است؛
رعایت اخالق علمی اس��ت .اکنون ما تعداد
بس��یاری دانش��جوی تحصی�لات تکمیلی
و کارشناس��ی داریم که تع��داد زیادی مقاله
 ISIو علمیپژوهش��ی ارایه میدهند .حال
اگ��ر درصد کمی از اینه��ا هم اخالق علمی
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بازنگریه�ای اخیر
در آیی�ن نامهه�ای
مال�ی و امتی�ازات
پژوهش�ی مدیریت
طرحهــــای کالن
دانش�گاهی ،بس�تر
جدی�دی را ب�رای
توس�عه مش�ارکت
اعضــــ�ای هیات
علمی و دانشجویان
و همـــکاریه�ای
بیـــن دانشکدهای
فراهـــ�م س�اخته
اس�ت و نقش موثر
و کلی�دی مدی�ران
ای�ن گون�ه طرحها
در مش�ارکتجویی
علم�ی و مدیریت�ی
را به نح�و بارزتری
در مع�رض قضاوت
منصفان�ه جامع� ه
دانش�گاهی ق�رار
خواهد داد
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را رعای��ت نکنند ،به اعتبار دانش��گاه ضربه دانش��گاه و تامین هزینهه��ای آن از طریق
میزن��د .از س��وی دیگر ،گاه��ی ناآگاهی و ارایه اسناد مالی قابل هزینه از طریق گرنت
عدم آشنایی با قوانین و مقررات ،باعث بروز اساتید ،در حال اقدام و برنامهریزی است.
مشکل میشود .مثال دانشجو نمیداند نباید
عین متن را از جایی کپی کند مگر آنکه نقل • برنامه و سیاست مشخص دانشگاه
قول مستقیم باشد آن هم در حد حداکثر سه در بحث فناوری و تبدیل پژوهش به
جمله ،حتی اگر از مقاله قبلی خود فرد ،بوده کاال چیست؟
باش��د .یا فرد ممکن اس��ت توجه نکند اگر
ورود به بحث فن��اوری ،اقتضائات خاص
مقالهای را برای چاپ به مجلهای سپرد ،در خودش را دارد .از این پس ،رویکرد پژوهش
واقع حق کپیرایت را به مجله واگذار کرده صرف ،تنه��ا در مراک��ز وآزمایش��گاههای
و مالکی��ت حقوقی مقاله دیگر با او نیس��ت تحقیقات��ی دنب��ال میش��ود و در س��اختار
ل��ذا اگر مطلبی را به ص��ورت غیرمتعارف از پژوهش��گاه علم و صنعت ،رویکرد ،فناورانه
مقاله قبل��ی خودش در مقال��ه جدید بیاورد اس��ت یعن��ی پژوهش��گاه ،وظیفه ب��ه بازار
مش��مول کپ 
ی غیر قانونی است .حساسیت رس��اندن محصول را دارد .بر این اس��اس،
ای��ن موضوع ،قبال از طریق ایمیل آییننامه بس��یاری از زیرس��اختهای فناورانه برای
مربوط ،یادآوری ش��ده ولی باید زیرساختی اولی��ن بار در این دانش��گاه در حال ایجاد و
نیز ب��رای کنترل کپی ب��رداری غیر قانونی راهاندازی اس��ت« .دفتر انتق��ال تکنولوژی
از محتوای علمی وجود میداش��ت تا استاد دانش��گاه» و س��اختار بازاریابی حرفهای آن
بتواند کار دانش��جوی خود را بررسی کند .بر که رویک��ردی جهان��ی دارد در محل فعلی
این اساس ،معاونت پژوهشی دانشگاه ،اقدام گنجینه دانش��گاه در حال راهاندازی اس��ت.
ب��ه خرید نرماف��زار  antiplagerismبرای این دفت��ر ،ارای��ه دهنده خدم��ت بازاریابی
پیش��گیری از پدی��ده مخرب ع��دم رعایت حرفهای اس��ت .از کل درآم��د ،درصدی به
اخ�لاق علم��ی در تدوین مق��االت نموده درآمد اختصاصی دانش��گاه واریز میش��ود
است.
و درص��دی به ش��رکت کارگزار ب��ه عنوان
حقالزحمه پرداخت میش��ود .وظیفه تامین
• مورد دیگری که اش�اره فرمودید ،س��رمایه و جلب مش��ارکت س��رمایهگذار و
تجهیز آزمایشگاه مرکزی است .در در موارد فروش ،اخذ لیس��انس و اموری از
این رابطه چه اقداماتی انجام گرفته این دس��ت ،بر عهده دفتر انتقال تکنولوژی
است؟
دانشگاه است.
همچنین «تاسیس فنراه» ()Techroad
در گذش��ته ،تع��داد زی��ادی تجهی��زات
آزمایشگاهی با هزینههای گزاف وارد دانشگاه در محل روبروی دانش��کده عم��ران ،را در
شد که بسیاری از آنها در انحصار یک استاد دس��تور کار داریم که شامل بخشهای زیر
یا یک دانش��کده بوده و ب��ا تغییر عالیق یا اس��ت .1 :واحدهای نمونهس��ازی سریع؛ .2
ترک دانش��گاه از سوی اس��تاد و همچنین واحدهای تامین س��ریع قطعات صنعتی؛ .3
با بروز کوچکترین اش��کال در دس��تگاه ،از ایس��تگاه خالقیت دانشجویی؛  .4دفتر رابط
دسترس دانشگاه و استفاده خارج میشد .از با آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه و سایر
این رو ایجاد و توس��عه آزمایش��گاه مرکزی موسسات.
عالوه ب��ر اینها ،دانش��گاه آن دس��ته از
دانش��گاه با هدف رفع انحصار از تجهیزات
پژوهشی ،در دس��تور کار قرار گرفت .مکان ش��رکتها که ب��ا محوری��ت اس��اتید و از
موقت آزمایش��گاه مرکزی در بخش شمالی آزمایش��گاههای تحقیقات��ی زای��ش یافته و
دانشگاه اس��ت و پس از ساخت پژوهشگاه ،س��پس موفق به کسب نشان دانشبنیان از
یک طبق��ه از آن ب��ه آزمایش��گاه مرکزی مراجع ذیربط ش��دهاند را مورد حمایت قرار
اختص��اص خواهد یافت .مناب��ع اولیه مالی خواه��د داد و چنانچ��ه عضو هی��ات علمی
برای این ام��ر ،در قالب کمک چهار میلیارد مش��تاق باش��د ،دانش��گاه میتواند قرارداد
تومان��ی از وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت صنعتی با ش��رکت منعق��د نماید .محلی که
تامین ش��ده است و به زودی اجرایی خواهد برای تجم��ع این ش��رکتها در نظر گرفته
شد .این آزمایشگاه با مدیریت حرفهای کار ش��ده ،در ضلع شرقی دانشگاه واقع است .با
خواهد کرد .همچنین حل مش��کل استفاده این کار ،هم اینگونه شرکتها صاحب سوابق
از خدمات آزمایش��گاهی و کارگاهی درون علمی جدیتری میشوند ،هم حضور اساتید
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اگ�ر مدیــ�ران
و هم�کاران ح�وز ه
معاون�ت پژوهش�ی
در جل�ب اعتمــ�اد
پژوهش�ـــگران و
فن�اوران دانش�گاه
موف�ق باش�ند ،ب�ا
همفکری و همکاری
آنها ،تحقق آرزوهای
دانش�گاه عل�م و
صنع�ت ای�ران ،ب�ا
هم�ان ب�اور قدیمی
که باید ارزش�ی بود
و اث�ر بخش ،این بار
با چه�رهای فناورانه
و جهان�ی ،دور از
دسترس نخواهد بود

در دانش��گاه تقویت میشود و هم به لحاظ
مالی ،دانشگاه مقداری تخفیف در باالسری
اعمال میکند تا برند علم و صنعت ایران در
جامع��ه و از منظر جهان��ی ،ارزش افزونتری
پیدا کند .همچنین با همکاری دانش��جویان
در ای��ن قرارداده��ا ،آزمایش��گاهها ارزش
افزوده مییابند .در حقیق��ت همافزایی این
شرکتها میتواند موجب ارزشافزایی برای
فرد و دانش��گاه باش��د .البت��ه مقادیر زیادی
برای ساخت و س��از نیاز داریم که به دنبال
مناب��ع مالی دولتی و خصوصی برای تکمیل
ساختمانها هستیم.
ب��ه غیر از این ،برنامهریزی جدیتر برای
توسعه فعالیتهای مرکز رشد دانشگاه برای

کمک به ایجاد کسب و کارهای فناورانه از
دیگر راهکارهایی اس��ت که دانشگاه علم و
صنعت ایران را در جای��گاه رقابتی جدیدی
قرار خواهد داد.

تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی تعبیه شده
تا گروههای دانشجویی (مثل گروه رباتیک)،
بتوانند برای مدت محدود و زیر نظر اس��تاد،
در آن مس��تقر ش��ده و فعالی��ت نمایند .این
ایس��تگاه در کن��ار دو مجموعه دیگر ،عمال
ام��کان حرکت دانش��جو و اس��تاد در حوزه
ساخت و فناوری را فراهم میکنند.
«دفتر راب��ط آزمایش��گاهها وکارگاهها با
س��ایر موسس��ات» نیز وظیفه دارد خدمات
آزمایشگاهی را به صورت متمرکز ،در اختیار
اف��راد قرار دهد .این ش��رکت ،پاس��خگوی
افراد اس��ت و میتواند در چارچوب مقررات،
کاربرانی از خارج از دانش��گاه بپذیرد و چون
فاکتور صادر میکند این امکان که اعضای
هیات علمی بتوانند از گرنت اس��تفاده کنند،
فراه��م میش��ود .در واق��ع با حض��ور این
شرکت ،خدمتی از شرکت بیرونی خریداری
میکنیم.

• درب�اره هر ی�ک از این بخشهای
تش�کیل دهن�ده ف�نراه توضی�ح
بفرمایی�د ک�ه نح�وه فعالی�ت آنه�ا
چگونه است.
واحدهای «نمونهسازی سریع» ،مجهز به
چاپگرهای سه بعدی و دستگاههای پیشرفت ه
جدید برای خدمترس��انی به دانشجویان و
اساتید دانش��گاه خواهد بود و این امکان را
میده��د تا ایدههای فناورانه و مس��بوق به
فعالیته��ای علمی خود را در حداقل زمان،
به صورت واقعی محق��ق نمایند .این واحد،
با دریافت س��فارش از اس��تاد و دانشجو ،در
زمان کوتاهی ،نقشههای اجرایی را در حوزه
ساخت و الکترونیک ،نمونهسازی میکند تا
افراد ،به صورت کارآمد بتوانند ایدههای خود
را محقق سازند.
واحدهای «تامین سریع قطعات صنعتی»
نیز زمینه را ب��رای تحقق ایدههای جدیدی
ک��ه در بیش از  100آزمایش��گاه تحقیقاتی
دانش��گاه متولد میش��وند ،فراه��م خواهد
ساخت و محققان دانشگاه را تشویق میکند
ب��دون دغدغه ،وارد فعالیت فناورانه ش��وند.
در این واحد ،بازارچهای تاس��یس ش��ده که
س��عی دارد با قیمت رقابتی ،قطعات صنعتی
حوزهه��ای مختل��ف را تهی��ه و در اختی��ار
متقاضی قرار دهد.
«ایستگاه خالقیت دانشجویی» ،امکانات
اولیه و فضای کار مناسب را برای گروههای
دانش��جویی فعال در حوزه فن��اوری ،فراهم
خواهد آورد .در این ایستگاه ،امکانات اولیه و

• فنبازار از چه زمانی شروع به کار
خواهد کرد؟
تمامی این واحدها عمال از مهرماه س��ال
جاری به تدریج راهاندازی میشوند و تا پایان
سال جاری ،همگی فعال خواهند بود.
• سخن آخر...
ع��رض میکنم اگر مدی��ران و همکاران
ح��وزه معاونت پژوهش��ی در جل��ب اعتماد
پژوهش��گران و فن��اوران دانش��گاه موف��ق
باش��ند ،با همفکری و همکاری آنها ،تحقق
آرزوهای دانش��گاه علم و صنع��ت ایران ،با
همان باور قدیمی که باید ارزش��ی بود و اثر
بخش ،این بار با چهرهای فناورانه و جهانی،
دور از دسترس نخواهد بود .وظیفه معاونت
پژوه��ش و فن��اوری ،همفک��ری وتعامل با
اعضای هیات علمی دانش��گاه اس��ت و اگر
پژوهشگران و فناوران دانشگاه ،این برنامهها
را باور داشته باشند ،میتوان نیروی به شدت
خالق ذخیره ش��ده در دانشگاه را آزاد کرد.
مطل��ب دیگری ک��ه باید اش��اره کنم اینکه
قراردادهای گرنت  93با افزایش سقف مالی
به زودی منعقد خواهد شد .کتابچه گزارش
عملکرد هشت ماهه حوزه معاونت پژوهش
و فن��اوری نیز با ش��عار «اقتص��اد مقاومتی:
رقابت س��ازنده بر پایه دان��ش و فناوری»،
آماده و به زودی منتشر میشود که گزارش
عملکرد پژوهش��ی جامعه علمی دانشگاه و
گزارش کار معاونت را در بر میگیرد.
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گزارشی از برگزاری
سومینکنفرانسبینالمللی
آلومینیوم ایران

در مراس��م افتتاحیه س��ومين کنفرانس
بين الملل��ی آلوميني��وم اي��ران ،ب��ه ترتیب
دکتر منصور س��لطانیه (عضو هیات علمی
دانش��کده مهندسی مواد و متالورژی و دبیر
کنفران��س) ،دکتر محمدعل��ی برخورداری
(رییس دانش��گاه علم و صنع��ت ایران) و
مهن��دس محم��د پورعطار (مدی��ر فلزات
غیرآهن��ی ایمی��درو) ب��ه ایراد س��خنرانی
پرداختند.
در ای��ن مراس��م ،دکتر س��لطانیه (دبير
س��ومين كنفران��س بين الملل��ي آلومينيوم
ايران) اظهارداش��ت :هدف از برگزاری این
همای��ش ،ارای��ه و بحث در م��ورد آخرین
یافته ها و پیشرفت ها در تمامی زمینه های
آلومینیوم (اعم از تولید ،فرآوری و جنبه های
مختلف مهندسی) و کاربرد این فلز با ارزش
است و در این همایش ،به دنبال آن هستیم
تا محققان ما ضمن ارایه حاصل تحقیقات

خود ،در جریان پژوهش های انجام شده در
ایران و جهان توس��ط همکارانش��ان باشند
و صنعت گ��ران و صاحب��ان صنایع ،آخرین
توانمندی ه��ای خ��ود را در مع��رض دی��د
صاحب نظران قرار دهند.
دبي��ر س��ومين كنفران��س بين الملل��ي
آلوميني��وم ايران اف��زود :دبيرخان��ه دائمي
اي��ن كنفران��س ،در ايميدرو ايجاد ش��ده و
اين كنفرانس به صورت دوس��االنه برگزار
مي ش��ود .وی ابراز امیدواری کرد برگزاری
این کنفرانس تخصصی ،در فرآیند نزدیک
کردن هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه کمک
نماید و اف��زود :حجم باالیی از مقاالت ،به
دبیرخانه همایش ارس��ال ش��د که پس از
داوری های دقیق توس��ط هم��کاران ما در
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مختلف140 ،
مقاله برای این کنفرانس مورد پذیرش قرار
گرفت.

دکتر س��لطانیه در پایان ،از اجرایی شدن
قریب الوقوع قرارداد اح��داث کارخانه 400
کیل��و آمپری آلومینیم جنوب ،با مش��ارکت
س��ازمان ایمیدرو و س��رمایه گذاری غدیر،
با ظرفیت  300هزار تن در س��ال ،توس��ط
شرکت  NFCخبر داد.
دکتر برخورداري (ریيس دانشگاه) نيز به
عنوان دومین سخنران افتتاحیه ،در سخنان
خود خواس��تار توس��عه صنعت آلومينيوم از
سوي دولت شد و تصريح كرد :اين دانشگاه
آمادگي دارد نقش خود را براي توسعه علمي
صنعت آلومينيوم و همكاري با مس��ئوالن
اجرايي كشور به خوبي ايفا كند.
س��پس مهندس پورعط��ار (مدير فلزات
غي��ر آهني ايمي��درو) س��خنرانی کرد .وی
ساخت نيروگاه س��يكل تركيبي با راندمان
باال ب��راي تامي��ن برق مورد ني��از صنعت
آلوميني��وم را ضروري خواند و تصريح كرد:
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س�ومين کنفرانس بينالمللی آلومينيوم ايران( ،)IIAC2014توسط مرکز تحقيقات آلومينيوم ايران دانشگاه علم
و صنعت ايران و س�ازمان توس�عه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران ،روزهای چهار و پنج خردادماه با شعار
«آلومینیوم ،کلید صنعت پایدار» ،در محل هتل المپیک و با حضور جمع کثیری از مهمانان داخلی و خارجی برگزار شد.
این رویداد ،سکویی برای مهندسان و متخصصان سازمانهای آکادمیک و صنعتی ،برای تکامل یک رویکرد جمعی
در راستای دستیابی به نیازهای امروزی و آینده صنعت آلومینیوم محسوب میشود.
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ب��رق در صنعت آلوميني��وم صرفا به عنوان
حامل انرژي و عام��ل مصرف نبوده ،بلكه
به عنوان ماده اوليه و خوراک ،به حس��اب
مي آيد.
مدي��ر فل��زات غيرآهني ايمي��درو گفت:
ايران در سال  2013ميالدي ،با توليد 350
هزار تن آلومينيوم تنها  0/7درصد از توليد
جهاني آن را به خود اختصاص داد و با چهار
پله صعود در جايگاه هفدهم قرار گرفت.
وي بازار رو به رش��د داخل را از مزاياي
رقابتي توس��عه صنعت آلومينيوم برشمرد و
گفت :بر اساس برآوردها ،تقاضاي حداقلي
آلومينيوم كش��ور براي پايان برنامه پنجم،
 600هزار تن و در بيش��ترين حالت از مرز
يک ميليون تن خواهد گذش��ت و كمترين
و بيش��ترين ميزان براي افق چشم انداز در
س��ال  ،1404به ترتيب برابر با يک ميليون
تن و حدود  2ميليون تن برآورد مي شود.
پس از برگزاری مراسم افتتاحیه ،مراسم
افتتاح رس��می نمایش��گاه جنبی کنفرانس
برگزار شد .در نمایشگاه این دوره از کنفرانس
بین المللی آلومینیوم ایران 55 ،غرفه شامل
 18غرفه از ش��رکت های خارجی ،مجالت
و نمایندگی های شرکت های خارجی و 37
غرفه از شرکت های داخلی حضور داشتند.
در نمایش��گاه کنفران��س ،ش��ركت هاي
معتبری از كشورهاي آلمان ،هلند ،فرانسه،
اس��پانيا ،تركيه ،هند ،برزيل ،سوئيس ،دبي،
بحرين ،روس��يه ،چين ،عمان و پاكس��تان،
فناوری ها ،خدمات و محصوالت مربوط به
آلومینیوم و صنایع وابسته و توانمندی های

خ��ود را در قال��ب نمایی کام��ل از صنعت
آلومینی��وم در معرض دي��د عموم قرار داده
بودند.
پس از افتتاح رسمی نمایشگاه ،پنل های
تخصصی ،نشس��ت های تکنولوژی و ارایه
مق��االت آغ��از گردی��د .در نشس��ت های
تکنول��وژی ،ش��رکت های مطرح��ی چون
ایرالک��و ،آلومینی��وم پ��ارس ،ن��ورد اراک،
آلومینیوم جنوب NFC ،چین ،دانیلی ایتالیا،
اتوتک آلمان Claudius Peters ،آلمان و
 Five soliosفرانس��ه ،توانمندی های خود
را عرضه نمودند.
در روز دوم و مراسم اختتامیه کنفرانس،
برندهای برتر در صنعت آلومینیوم انتخاب
و معرفی شد .همچنین از سوی سندیکای
صنایع آلومینیوم س��خنرانی ای��راد گردید.
ضم��ن اینک��ه دکت��ر ابوطالبی ب��ه عنوان
دبیر علمی کنفرانس ،در مراس��م اختتامیه
سخنرانی داشت.
گفتنی است این کنفرانس بین المللی دو
روزه ،در محورهای��ی همچون فرصتهای
س��رمايهگذاری در صنعت آلومينيوم ايران؛
آلومينيوم و بازار مرتبط با آن؛ پيشرفتهای
آتی در محصوالت و کاربردهای آلومينيوم؛
تکنولوژی احيای آلومينيوم (اس��ملتينگ)؛
م��واد اوليه صنع��ت آلومينيوم (نس��وزهای
کاربردی ،بوکس��يت و آلومين��ا ،محتويات
دي��گ احي��ا و)..؛ ریخته گ��ری و انجماد؛
خ��واص مکانیک��ی و ش��کل دهی؛ بازیابی
و محیط زیس��ت؛ متال��ورژی پ��ودر؛ نانو
تکنول��وژی؛ عملیات حرارتی؛ جوش��کاری

و اتص��ال؛ مواد کامپوزیت��ی؛ مواد دیرگداز؛
خوردگی و مهندس��ی سطح؛ شبیه سازی و
اتوماس��یون و مدیریت مص��رف انرژی در
صنای��ع آلومینیوم برگزار و طی آن ،بیش از
 40مقال��ه به صورت ش��فاهی و  90مقاله
پوستری ارایه شد.
الزم به ذکر است که سه کارگاه آموزشی
این کنفرانس ،روزه��ای پیش از برگزاری
کنفران��س در محل مجتم��ع فرهنگی امام
خمینی(ره) در دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار گردی��د .در این کارگاه ها ،دکتر داال
باربا با عن��وان «آندایزینگ پوش��ش دهی
و اکس��تروژن ب��ا توج��ه ب��ه فرآینده��ای
نوی��ن و نیازه��ای بازار»؛ دکت��ر کلمنته با
عن��وان «تکنول��وژی ریخته گ��ری مداوم
ورق آلومینی��وم» و دکت��ر علی ولی الهی با
عنوان «بهینه س��ازی فرآین��د ریختهگری
آلومینی��وم» ،دوره آموزش��ی برگزار کردند.
ع�لاوه بر آن ،پس از اتم��ام کنفرانس نیز،
پروفس��ور های لند و دکت��ر دورین در مورد
«تکنولوژی ذوب و احیای آلومینیوم» و نیز
پروفسور هیرش در مورد «متالورژی تولید
ورق و محصوالت آلومینیومی جهت صنایع
اتومبیل س��ازی و بسته بندی» ،کارگاه ارایه
نمودند.
دورههای اول و دوم کنفرانس بینالمللی
آلومینی��وم ایران ،در س��ال های  2009در
تهران و  2012در اراک برگزار شده است.
مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران ،در سال
 ۱۳۷۳در دانش��گاه عل��م و صنع��ت ایران
پایه گذاری شده است.

دکتر سلطانیه

دكتر برخورداری

مهندس محمد پورعطار

دبيرسومينكنفرانسبينالملليآلومينيومايران

رییس دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیر فلزات غیرآهنی ایمیدرو

آشنایی با یک استاد؛
دکتر اسماعیل شیعه
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دکتر اسماعیل شیعه در سال  1328در شهر
اراک به دنیا آمد .پس از گذراندن دوره ابتدایی
و متوس��طه ،در سال 1350در رشته جغرافیای
انس��انی از دانشگاه اصفهان دانشآموخته شد.
وی در س��ال  1355در رش��ته برنامهری��زی
ش��هری و منطقهای ،موفق به دریافت مدرک
کارشناسیارشد خود از دانشگاه تهران گردید
و در س��ال  1379از دانش��گاه تهران ،مدرک
دکتری شهرسازی خود را دریافت نمود .وی در
سال  ،1364دوره زبان انگلیسی را در دانشگاه
منچستر انگلستان و در سال  ،1379دوره کوتاه
م��دت مدیریت اداری را در س��ازمان مدیریت
دولتی تهران گذراند.
دکتر ش��یعه از س��ال  1357به عنوان عضو
هیات علمی دانش��کده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران ،فعالیت آموزشی
و پژوهش��ی خود را ش��روع کرد .فعالیتهای
آموزش��ی وی ش��امل تدریس دروس مختلف
در مقاطع کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری
میباش��د .از مهمترین درسهایی که تدریس
آنها بر عهده دکتر ش��یعه ب��وده ،برنامهريزی
مجتمعه��ای زيس��تی ،مبان��ی برنامهري��زی
ش��هری ،روشه��ای برنامهريـزی ش��هری،
کارگاه برنامهري��زی ش��هری ،کارگاه محل��ه،
مبانی برنامهريزی کالبدی ،کارگاه برنامهريزی
منطقهای و نظريههای برنامهريزی شهری بوده
است .وی همچنین راهنمایی و هدایت بیش از
 135پاياننامه تحصيالت تکميلی را برعهده
داشته است .زمینههای تخصصی و تحقیقاتی
دکتر ش��یعه عبارت از :برنامهریزی ش��هری،
برنامهریزی مسکن ،برنامهریزی کاربری اراضی
شهری ،تراکم و سرانههای شهری و پایداری
شهری میباشد.
دکتر شیعه ،عالوه بر فعالیتهای آموزشی،
ب��ا برخی از نهادها و موسس��ات پژوهش��ی از
جمله معاونت پژوهش��ی و فناوری دانشگاه در
زمينه انجام تحقيق��ات علمی؛ مرکز مطالعات
برنامهريزی شهری تهران در زمينه مشاورههای
علمی -راهبردی؛ مرکز مطالعاتی و تحقيقاتی
شهرس��ازی و معماری ايران؛ بنياد دانش��نامه
ب��زرگ فارس��ی؛ بنی��اد دایره  المع��ارف بزرگ

اس�لامی؛ انجمن علمی معماری و شهرسازی
ايران؛ بنياد ايرانشناسی (به عنوان عضو جامعه
فرهیختگان کشور)؛ جامعه مهندسان شهرساز
ايران (به عنوان عضو علمی و حرفهای)؛ قطب
علمی معماری و شهرسازی ايران و ...همکاری
داشته است.
وی ع�لاوه ب��ر فعالیته��ای آموزش��ی،
فعالیته��ای پژوهش��ی بس��یاری را به انجام
رس��انده اس��ت .اجرای بیش از  25مورد طرح
تحقیقاتی ک��ه از مهمترین آنها پژوهشهای:
معياره��ای کاربرد اراض��ی در طرحهای جامع
ش��هری ايران؛ فعاليتها ،کارکردها و خدمات
روستايی ايران؛ مقررات ایمنی شهر تهران در
برابر س��وانح طبیعی؛ تهران و سوانح طبیعی؛
مقررات و ضواب��ط قانونی مورد نیاز در تقویت
مدیریت سوانح طبیعی ش��هر تهران؛ بررسی
سير تحوالت تاريخی مدارس و نظام آموزشی
ايران و اصول مکان يابی مجتمعهای آموزشی
در بافتهای شهری میباشد .از دکتر شیعه تا
کن��ون چاپ پنج جلد کتاب تحت عنوانهای:
«مبانی برنامهريزی شهری»« ،با شهر و منطقه
در اي��ران»« ،کارگاه برنامهري��زی ش��هری»،
«آمادهسازی ش��هر برای کودکان» و «آهنگ
صنعت ،آوای شهر» به چاپ رسیده است .کتاب
مبانی برنامهریزی شهری ،به عنوان کتاب سال
دانش��گاهها ش��ناخته ش��ده و تا کنون 35 ،بار
در ش��مارگان  2000ت��ا  5000جلد ،از طریق
دانشگاه علم و صنعت ایران منتشر شده است.
کتاب تالیفی آمادهسازی شهر برای کودکان نیز
در نوع خود ،اولی��ن کتاب در زمینه موضوعی
شهر و کودک بوده که در سال  ،1387به عنوان
کتاب برگزیده جش��نواره پژوهشهای برتر در
حوزه مدیریت شهری انتخاب شده است .عالوه
بر ای��ن ،چاپ بی��ش از  50مقال ه در مجالت
علمی داخلی و خارجی ،چاپ بیش از 20مقاله
در دايرهالمعارفها و دانش��نامهها و بیش از50
مقاله ارایه شده در همایشها وکنفرانسهای
ملی و بینالمللی ،از دیگر فعالیتهای علمی و
پژوهشی این استاد دانشگاه است.
وی همچنین به عنوان عضو هیات تحریریه
در چندین نش��ریه علمی و پژوهشی از جمله

نش��ريه طرح و نماد (دانش��گاه علم و صنعت
ایران) ،نش��ريه شهرس��ازی (جامعه مهندسان
شهرس��از ايران) ،نش��ريه مطالع��ات مديريت
ش��هری (واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد
اسالمی تهران) ،نش��ريه ساخت شهر ،نشريه
بينالمللی فنی و مهندس��ی دانش��گاه علم و
صنعت ايران ،نشريه آرمانشهر ،نشريه مطالعات
و پژوهشهای ش��هری و منطقهای (دانشگاه
اصفهان) ،ش��ورای علم��ی کتاب دانش��نامه
مديريت ش��هری و روس��تايی (بنياد دانشنامه
ب��زرگ فارس��ي) ،نش��ريه مطالعات ش��هری
(دانشگاه کردستان) ،نشريه انديشه شهرسازی
(دانش��گاه بینالمللی امام خمینی(ره)) ،نشريه
شهر (دانشگاه مازندران) و نشريه هفت حصار
(دانشگاه آزاد اسالمی همدان) ،نشریه بینالمللی
دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ،نشریه بینالمللی
مهندسی زلزله (موسسه پژوهشی زلزله) ،نشریه
بینالمللی مهندس��ی معماری و شهرس��ازی
(دانش��گاه علم و صنعت ایران) فعالیت داشته
اس��ت .وی همچنین برای مدت س��ه س��ال،
سردبير فصلنامه چشمانداز امور زيربنايی مجمع
تشخص مصلحت نظام نیز بوده است.
سایر فعاليتهای جنبی علمی -پژوهشی و
حرفهاي دکتر ش��یعه عبارت است از عضويت
ش ملی و بينالمللي
در شورای علمی  22هماي 
و نظ��ارت و همکاری در تهي��ه بیش از هفتاد
طر ح اجرایی شهرسازی در ايران .وی همچنین
بیش از  110لوح تقدیر از موسسات و نهادهای
مختلف علمی و اجرایی کش��ور دریافت نموده
است .دکتر شیعه عالوه بر فعالیتهای آموزشی
و پژوهشی ،دارای سمتهای مختلف اجرایی
و مدیریتی در دانش��گاه عل��م و صنعت ایران
بوده اس��ت که از آن میان میتوان به دو دوره
ریاست دانش��کده معماری و شهرسازی ،یک
دوره معاون دانشکده معماری و شهرسازی ،دو
دوره مديریت امور پژوهش دانشگاه ،سه دوره
مديریت گروه آموزشی شهرسازی و یک دوره
مديریت آموزش دانشگاه اشاره کرد.
دکتر ش��یعه در حال حاضر استاد دانشکده
مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و
صنعت ایران میباشد.
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گفت وگو با استاد نمونه کشوری
اشاره :بیست و سومین دوره تجلیل از اعضای هیات علمی نمونه کشور ،چهاردهم اردیبهشتماه در نهاد ریاست
جمهوری و با حضور دکتر حس�ن روحانی(رییس جمهور) و دکتر رضا فرجی دانا (وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری)
برگزار شد و در آن از  14نفر از اعضای هیات علمی برگزیده دانشگاههای کشور تجلیل به عمل آمد .در این بین،
دکتر مجيدرضا آيتاللهی (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانيک و مدير آزمايشگاه تحقيقاتی خستگی و
شکست دانشگاه) ،از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به عنوان استاد نمونه کشوری در سال  1392انتخاب
و معرفی گرديد .گفتنی است از اولین دوره تقدیر از اساتید نمونه -که در سال  1371برگزار شد -تا کنون ،دانشگاه
علم و صنعت ایران با  16عضو هیات علمی نمونه کش�وری ،جزو  10دانش�گاه برتر در این زمینه بوده است .برای
آشنایی بیشتر با دکتر آیتاللهی ،با ایشان مصاحبهای انجام دادهایم که از نظرتان میگذرد.
• جناب آقای دکتر آیتاللهی با عرض تبریک به شما ،لطفا
مختصرا خود را معرفی بفرمایید.
مجیدرضا آیتاللهی هستم استاد پایه  25دانشگاه علم و صنعت ایران و
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و مدير آزمايشگاه تحقيقاتی
خستگی و شکست .بنده در سال  ،1362مقطع کارشناسی را در دانشکده
مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز کردم .در سال 1367
رشته مهندس��ی مکانیک -مکانیک جامدات را در مقطع کارشناسیارشد
در دانشگاه پلیتکنیک (صنعتی امیرکبیر) پی گرفتم که این دوره تا سال
 1369ادامه یافت .از سال  1370تا  1373به عنوان مربی در دانشگاه علم
و صنعت ایران فعالیت آموزشی داشتم .سال  1373برای ادامه تحصیل به
کشور انگلستان رفتم و دوره دکتری را در دانشگاه بریستول گذراندم .سال
 1378مجددا به دانش��گاه علم و صنعت ایران آمدم و به عنوان اس��تادیار
مشغول کار شدم .در سال  1382به رتبه دانشیاری و سال  1386به استادی
ارتقا یافتم .تا کنون س��ه بار به عنوان پژوهش��گر برتر دانشکده مهندسی

مکانیک و یک بار نیز هيات علمی برگزيده دانش��گاه در س��ال  ،1391بر
اساس امتياز کل اعتبار پژوهشی شناخته شدم.
•حوزههای تحقیقاتی ش�ما به طور مشخص کدامند و چه
دروسی را تدریس میکنید؟
حوزههای تحقيقاتی بنده ،مکانيک جامدات با زمينه تخصصی مکانيک
شکس��ت و تحليل تنش میباشد و دروس اس��تاتیک ،مقاومت مصالح و
رفتار مکانیکی مواد مهندسی را برای مقطع کارشناسی و مکانیک شکست،
روش اجزای محدود و محاس��بات عددی پیش��رفته را برای دانش��جویان
کارشناسیارشد و دکتری تدریس نمودهام.
•تا کنون چه تعداد کتاب ،مقاله و پروژه صنعتی داشتهاید؟
بنده پنج کتاب تالیف کردهام و نیز س��ه فصل از س��ه کتاب خارجی را
نوش��تهام که دو تای آن از انتشارات اشپرینگر است و دیگری را انتشارات
 CRCمنتشر نموده .بالغ بر  140مقاله ژورنال دارم که  115تای آن منتشر
ش��ده در مجالت  ISIاست .نزدیک به  300مقاله کنفرانس و چهار پروژه

صنعت��ی خاتمه یافت��ه و چند پروژه در حال اج��را دارم .همچنین تاکنون،
راهنمایی نزدیک به  60پایاننامه کارشناسیارشد و  12پایاننامه دکتری
را بر عهده داش��تهام که ش��ش نفر از آنها دفاع کرده و شش نفر ،مشغول
تحصیلهستند.
•چه مسئولیتهای علمی و پژوهشی را عهدهدار بودهاید؟
من برای پنج س��ال متوالی ،نماينده اي��ران در کميته راهبردی انجمن
آسيايی مکانيک تجربی ( )ASEMبودهام که همچنان ادامه دارد .همچنين
به عنوان س��ردبير مدعو ويژهنامه يکی از مج�لات  ISIفعالیت کردهام.
ع�لاوه بر این در حال حاضر ،عضو هيات تحريريه س��ه مجله بينالمللی
( )ISIتحت عناوین:
«( »Theoretical and Applied Fracture Mechanicsک��ه
از مج�لات تخصصی اصلی در حوزه مکانيک شکس��ت بوده و توس��ط
موسسه  Elsevierمنتشر میش��ود)؛ «Structural Engineering and
 »Mechanicsو «International Journal of Pressure Vessels
 »and Pipingهستم و تاکنون در بيش از  30مجله  ISIداوری مقاالت را
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معتبر سنگها ،توسط نمونههای نيمه ديسک ترکدار ،شرح داده میشود.
تهيه و انتشار این استاندارد ،حاصل يک سال همکاری تحقيقاتی يک گروه
از محققان از کش��ورهای مختلف جهان بوده است که عالوه بر اینجانب،
شامل دو پژوهشگر از کشور ژاپن ،يک نفر از اياالت متحده آمريکا و يک
نفر از استراليا میشود .مشارکت بنده در اين گروه تحقيقاتی نیز بنا بر دعوت
مستقيم انجمن بینالمللی مکانیک سنگ ( )ISRMو به واسطه فعاليتهای
پژوهشی اینجانب در زمينه رشد ترک در سنگها بود که با همکاری دکتر
محمدرضا محمدعليها (دانشآموخته دکتری دانشکده مهندسی مکانيک و
استاديار دانشکده مهندسی صنايع) انجام شده بود.
•ش�ما وضعی�ت پژوهش در دانش�گاه را چگون�ه ارزیابی
میکنید؟
به نظرم وضع پژوهش در دانش��گاه ،به لحاظ ک ّمی در  10س��ال اخیر،
رشد و توسعه ارزشمندی داشته است و از این نظر ،موفقیتهای خوبی در
پروژههای صنعتی و تحقیقات بنیادی صورت گرفته اس��ت ولی به عقیده
من ،اکنون زمان س��رمایهگذاری روی ارتقای کیفی محصوالت پژوهشی
اس��ت .به عنوان مثال ،توجه جدیتر به پارامترهایی چون تعداد ارجاعات،
ضری��ب تأثیر مجالت ،ضریب hو ...که تاثیرگ��ذاری مقاالت در مجامع
علمی بینالمللی را نشان میدهد ،باید در اولویت جدی دانشگاه قرار گیرد.
باید توجه ویژه به موضوع رتبهبندی جهانی دانشگاهها وکسب موقعیت در
آن داشته باشیم و بسیار مهم است که مدیران محترم دانشگاه ،برنامه جدی
و مدونی برای ارتقای رتبه دانش��گاه در نظامهای رتبهبندی جهانی داشته
باش��ند .اقدام س��ریع و به موقع در این خصوص ،میتواند ظرف چندسال
آینده ،موقعیت دانشگاه را در مقایسه با دانشگاههای رقیب داخلی ،ارتقای
شایستهای دهد .به عنوان یک واقعیت موجود ،عملکرد دانشگاههای دنیا و
ایران ،به طور مرتب مورد ارزیابی قرار میگیرد و موفقیت هر دانشگاه ،در
نظامهای رتبه بندی جهانی و منطقهای بصورت عمومی اعالم میش��ود.
این موضوع ،در سالهای اخیر به طور خاص مورد توجه فزاینده دانشگاهها
قرار گرفته است .ش��اید همه معیارهای موجود در این رتبهبندیها دقیق
نباشد ولی بسیاری از آنها مالکهای پژوهشی و علمی مقبول و منطقیای
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بر عهده داشتهام .به مدت هشت سال ،معاون پژوهشی دانشکده مهندسی
مکانیک بودم و ش��ش س��ال هم مدیر گروه طراحی کاربردی دانشکده را
عهدهدار بودم.
•دیگر موفقیتهای علمی و پژوهشی جنابعالی کدامند؟
ده مقال��ه م��ن تا کنون در فهرس��ت مقاالت داغ مج�لات معتبر ISI
قرارگرفته اس��ت که یکی از آنها طی س��الهای  2011و  ،2012در مجله
– Engineering Fracture Mechanicsکه در حوزه تخصصی مکانيک
شکست باالترین ضریب تاثیر را دارد -طی هفت دوره متوالی جزو مقاالت
داغ این مجله انتخاب شد .بنده همچنین  9مورد ثبت اختراع دارم .عالوه
بر اینها خرس��ندم که بگویم  9عنوان از پاياننامههایی که راهنمايی آنها
توسط اینجانب انجام شده ،موفق به کسب عنوان پاياننامه برتر از سوی
انجمن مهندس��ان مکانيک ،انجمن مهندسان هوافضا و جهاد دانشگاهی
شده است که به این تعداد ،تا به حال سابقهای وجود نداشته و مایه افتخار
دانشآموختگان آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست به شمار میرود.
•از نظر خود ش�ما ،علت انتخابتان به عنوان اس�تاد نمونه
کشوری از سوی وزارت علوم ،چه بوده است؟
کس��ب این عنوان را در مرحله نخس��ت مرهون لطف و عنایت خداوند
باریتعالی میدانم .پس از آن ،فکر می کنم حجم و تنوع کارهای تحقیقاتی
(انتشار مقاالت ژورنال ،تالیف کتاب ،انجام پروژههای صنعتی و دانشگاهی،
ثبت اختراع) ،به عالوه انجام فعالیتهای ش��اخص علمی و پژوهش��ی در
سطح بینالمللی تاثیر زیادی در این موفقیت داشته است.
•درباره مورد اخیر که فرمودید ،توضیح بیشتری میدهید؟
بله .بنده به عنوان مدیر آزمايشگاه تحقيقاتی خستگی و شکست دانشکده
مهندس��ی مکانیک ،در چند فعالیت تحقیقاتی مش��ترک با دانشگاههای
انگلستان ،ایتالیا ،ژاپن ،استرالیا ،اتریش و مالزی همکاری داشته و دارم که
حاصل آن ،انتشار یک استاندارد تخصصی برای انجمن بينالمللی مکانيک
س��نگ  ISRMو چندين مقاله علمی مشترک و سخنرانی علمی در چند
دانش��گاه مالزی ،ایتالیا و اتریش بوده است .بعضی از این همکاریها نیز
(مثل انگلستان ،ایتالیا و مالزی) ،در قالب تبادل دانشجو بوده است.
درباره استاندارد  ،ISRMخدمتتان عرض کنم این استاندارد ،جديدترین
استاندارد انجمن بينالمللی مکانيک سنگ در زمينه اندازهگيری چقرمگی
شکس��ت سنگهاست که با مشارکت آزمايش��گاه تحقيقاتی خستگی و
شکست دانشکده مهندسی مکانيک منتشر گرديد.
در اين استاندارد ،جزئيات فرآيند الزم برای اندازهگيری چقرمگی شکست
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میباشد .مطمئن ًا غفلت از این موضوع میتواند در آیندهای نه چندان دور،
به اعتبار و رتبه علمی دانشگاه لطمه جدی وارد آورد.
•پیشنهاد مشخص شما در این زمینه چیست؟
بس��یاری از معیارهای موجود در نظام رتبهبندی جهانی دانش��گاهها را
میتوان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به همکاریهای علمی مشترک
بینالمللی اس��اتید وابسته دانست .دالیل متعددی برای این موضوع وجود
دارد که جهت اختصار از ذکر آنها در اینجا خودداری مینمایم .در سالهای
اخیر ،دانش��گاههای دنیا در این زمینه سرمایهگذاریهای قابل مالحظهای
انج��ام داده و از منافع اعتباری و علم��ی آن (چه در حوزه فناوری و چه در
حوزه تحقیقات بنیادی) بهرهمند میشوند ولی به نظر میرسد که در حال
حاضر ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،متأسفانه در جهت حمایت از تحقیقات
مش��ترک بینالمللی اساتید ،هیچ اقدام و برنامهای ندارد و در عمل حمایت
جدیای مش��اهده نمیشود .از این رو ،فعالیتهای موجود صرفا بر مبنای
جدیت ،پش��تکار و عالقه فردی اساتید ،حتی بعضا با هزینههای شخصی
ایش��ان انجام میگیرد .به عن��وان مثال ،موضوع دعوت به مش��ارکت در
انتشار استاندارد  ISRMکه پیشتر به آن اشاره شد ،مسلّما حاصل تحقیقات
تخصصی در مدت زمان طوالنی و تمرکز در یک حوزه پژوهش��ی اصیل
میباشد که شاید به ندرت موارد مشابه آن رخ دهد .انتشار استاندارد حاصل
از این فعالیت مشترک بینالمللی ،عالوه بر اعتبار باال در تحقیقات بنیادی،
کاربرد وسیعی در حوزه فناوری دارد چرا که روش ارایه شده در این استاندارد
میتواند در پروژههای مهندسی مرتبط با مکانیک سنگ به طور مستقیم،
به کار گرفته شود ولی در عمل مشاهده میشود که در مالکهای ارزیابی
فعالیت اساتید (مانند فرم امتیاز پژوهشی) کوچکترین بهایی به این مورد یا
موارد ارزشمند مشابهی که همکاران گرامی دیگر در آن فعال میباشند ،داده
نمیشود .عدم بذل توجه کافی در این زمینه ،میتواند به دلسردی وکاهش
رغبت اس��اتید فعال در حوزه بینالمللی منجر ش��ود .در این زمینه باید هم
دفتر همکاریهای علمی بینالمللی و هم معاونت پژوهشی ،تسهیالتی هم

به جهت مالی و تش��ویقی و هم اداری اختصاص دهند .مثال سال گذشته،
دو دانشگاه برتر کشور مالزی از اینجانب جهت بازدید و سخنرانی علمی و
مذاکره برای فعالیتهای مشترک تحقیقاتی دعوت نمودند .علیرغم اینکه
تمامی هزینههای سفر ،توسط دانشگاههای مقصد تأمین میگردید ،ساختار
اداری وزارت علوم و دانش��گاه به ق��دری کند و ناآماده بود که حتی امکان
صدور حکم مأموریت اداری یک هفتهای (بدون هیچ هزینهای) را نداشت.
یعنی متأسفانه ساختار اداری و سیاستهای بی تفاوت و غیر حمایتی موجود،
فقط در راس��تای دلسرد کردن اس��اتید فعال در حوزه تحقیقات بینالمللی
نقش ایفا مینماید .بنابراین با توجه به حسن نیت موجود در مدیران محترم
دانشگاه ،بازنگری فوری در این گونه سیاستگذاریها ضروری میباشد.
•به عنوان یک محقق دانشگاهی ،تجهیزات آزمایشگاهی
و تس�هیالت پژوهش�ی در اختی�ار خ�ود را مناس�ب وکافی
میدانید؟
در زمین��ه تجهیزات ،محدودیته��ای خیلی جدی وج��ود دارد .برای
تحقیقاتی مش��ابه آنچه همکاران ما در دانش��گاه انجام میدهند (و یا در
ردههای پایینتر از آن) ،در کشورهای دیگر (حتی کشورهایی مانند مالزی)،
بودجههای چند صد میلیونی به راحتی در اختیار اساتید قرار داده میشود در
صورتی که ما مجبوریم فعالیت تحقیقاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی را
در قالب منابع بسیار ناچیز اعتبار پژوهشی انجام دهیم که مایه تأسف بسیار
است .به نظر من دستاوردهای پژوهشی ارزشمند همکاران گرامی دانشگاه
در قالب امکانات بس��یار محدود موجود ،جز به واس��طه خالقیت اساتید و
دانشجویان و از خود گذشتگی آنها ،امکانپذیر نبوده است .بدیهی است که
موضوع محدودیت منابع حمایتی میتواند روی کمیت وکیفیت محصوالت
پژوهشی دانشگاه ،در آیندهای نه چندان دور اثر منفی محسوسی بگذارد.
•در مجموع ،وضعیت دانشکده محل خدمت خود را چگونه
ارزیابی میکنید؟
دانش��کده مهندس��ی مکانیک دانش��گاه علم و صنعت ای��ران ،از نظر
فض��ای علمی و تحقیقاتی در وضع مناس��بی قرار دارد .س��اختار منطقی
و با ثبات مدیریتی ،ارزشدهی به فعالیتهای اس��اتید ،پرهیز از مس��ایل
حاش��یهای سیاسی و ...و توجه ویژه به تحقیقات کاربردی و آزمایشگاهی،
از مزایای اصلی آن در مقایس��ه با دانش��کدههای مهندسی مکانیک سایر
دانشگاههاست .البته برای ایجاد چنین نقاط قوتی ،در طول پانزده سال اخیر
زحمات زیادی در دانشکده کش��یده شده است که امیدوارم برای همیشه
تداوم داشته باشد.
•سرفصل دروس دانشکده را در چه وضعی میدانید؟
در مجموع ،سرفصلها در حد خوبی است ولی زمینه برای بهبود و به روز
کردن بیشتر محتوای دروس ،همچنان وجود دارد .به طور خاص ،موضوع
کاربردیت��ر کردن محت��وای دروس میتواند در ارتق��ای کیفی آموزش
مهندسی به دانشجویان ،نقش بسزایی داشته باشد.
•و سخن آخر...
بنده موفقیت ش��خصی خود در دانشگاه را تا حد زیادی مرهون فضای
سازنده و پویای علمی دانشکده و همچنین پشتکار و استعداد دانشجویان
تحصیالت تکمیلی خویش در آزمایش��گاه تحقیقاتی خستگی و شکست
میدانم و خدا را به این س��بب سپاس��گزارم که توفی��ق فعالیت در یک
محیط دوس��تانه و در عین حال ،پویا برای من فراهم ش��ده است .مسلم ًا
سیاس��تگذاریهای کالن مدیران محترم دانش��گاه در دو دهه اخیر در
راس��تای ترغیب همکاران به س��مت دس��تاوردهای فاخر پژوهشی و ارج
نهادن به موفقیتهای ایش��ان نیز در ایجاد انگیزه برای تالش مضاعف،
مؤثر بوده است.

رييس سازمان صنايع هوايی:
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سومين همايش ملی توربينهای گاز ،روزهای
 30و  31اردیبهش��تماه  ،1393در دانشگاه علم و
صنعت ایران و در محورهای تخصصی فرآيندهای
طراحی و تحلي��ل عملکرد؛ طراحی آيروديناميکی
توربو ماش��ينها؛ انتقال حرارت و احتراق؛ تحليل
سازه و ارتعاشات؛ سيستمها وکنترل؛ فناوری مواد
پيشرفته؛ تس��تهای عملکردی ،مولفهای و غير
تخريبی؛ س��اخت و توليد و نیز تعمير و نگهداری
در دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد .سازمان
صنایع هوایی ،س��تاد توس��عه فناوری هوا -فضا،
ش��رکت توربو کمپرس��ور نف��ت ،وزارتخانههای
عل��وم ،تحقیقات ،فناوری ،نیرو و نفت حامیان این
همایش بودند.این همایش ملی ،با سخنرانیدکتر
منطقی (رييس س��ازمان صنايع هوايی و و رییس
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان هوایی و
هوانوردی) ،ايران افتتاح شد.
در مراس��م افتتاحي��ه اين همايش که س��یام
ارديبهشتماه در سالن آمفیتئاتر دانشکده مهندسی
مکانيک دانش��گاه برگزار ش��د؛دکتر برخورداری
(رييس دانشگاه) به شرکت کنندگان در همايش،
خير مق��دم گف��ت .وی گفت :برگزاری س��ومين
همايش توربينهای گاز در دانش��کده مهندس��ی
مکانيک دانش��گاه علم و صنعت ايران ،خود نشان
و دليلی بر جايگاه ويژه اين دانشگاه و دانشکده در
زمينه توربينهای گاز است و اين در حاليست که
دو همايش پيشين نيز توسط اين دانشکده و در اين
دانشگاه برگزار شده است.
رييس دانش��گاه ،با اشاره به سابقه فعال بودن
کارگاهه��ا و گرايش اس��اتيد و دانش��جويان اين
دانش��گاه به کار عملی در کن��ار مباحث تئوری و
آموزشی ،افزود :امروز هم به نوعی ارث گذشته در
اين دانش��گاه جريان دارد و به علت همين ديدگاه،
دانشکده مهندسی مکانيک در بعد عملی و از جمله
توربينهای گازی ،پيشرفت داشته و دارد.
دکتر برخورداری ب��ه دورههای تحول آموزش
عالی کش��ور پس از پيروزی انقالب اسالمی و نيز

به تاسيس پژوهشکده توربينهای گاز در دانشگاه
علم و صنعت ايران ،اش��اره کرد و گفت :اکنون در
جايگاهی هستيم که از مرحله توليد فناوری ،عبور
و ب��ه مرحله تبديل فناوری به ثروت میرس��يم و
تاکيد بر مراکز رش��د و پارکه��ای علم و فناوری
اس��ت تا نتايج تحقيقات ،به محصول تبديل شود
و دستاوردهای عملی برای کشور داشته باشد .وی
ابراز امي��دواری کرد اين هماي��ش ملی ،موجبات
توس��عه دان��ش و فن��اوری در زمينه م��ورد بحث
همايش را فراهم آورد.
سخنران بعدی افتتاحيه ،دکتر تقوی (رييس
دانش��کده مهندس��ی مکانيک و دبير همايش)
بود که گزارش��ی از روند برگزاری همايش ارايه
کرد .وی با اش��اره به محورهای اصلی س��ومين
همايش ملی توربينهای گاز ،توضيح داد در طی
دو روز برگزاری همايش ،پنج نشست تخصصی
در موضوع��ات کنترل و عملکرد؛ کمپرس��ور و
توربین؛ مواد و س��اخت؛ محفظه احتراق و انتقال
حرارت و استحکام و ارتعاشات برگزار میشود و
ني��ز علیرغم تخصصی بودن موضوع همايش،
اس��تقبال خوبی همچون س��الهای گذشته از
سوی صنعت و دانشگاه به عمل آمده است .دبير
همايش اف��زود :از  120مقاله دريافتی 71 ،مقاله
به صورت ش��فاهی و  15مقاله در قالب پوس��تر
ارايه میشود .همچنين در ارايه مقاالت ،بيشترين
مشارکت از صنعت را شرکت توربوکمپرسور نفت
و بيشترين مشارکت دانشگاهی را دانشگاه ميزبان
داشته است.
دکتر منتظ��ری (عضو هيات علمی دانش��کده
مهندسی مکانيک و رييس پژوهشکده توربينهای
گاز) س��خنران بعدی افتتاحيه بود .وی با موضوع
«پژوهش��کده توربينهای گاز؛ س��ابقه ،اهداف و
راهبردها» سخنرانی کرد و به توضيح پروژههای در "Valery Geregorivich Nesterienko
دست انجام پژوهشکده توربينهای گاز پرداخت .از دانشگاه هوايی مسکو بود که با موضوع «روش
ريي��س پژوهش��کده توربينه��ای گاز ،اي��ن تبديل موتورهای هوايی ب��ه زميني» توضيحاتی
پژوهش��کده را ايف��ا کنن��ده نق��ش واس��ط بين ارايه کرد.
آزمايش��گاههای تحقيقاتی و قطبهای علمی با
صنايع و ش��رکتهای دانشبنيان( )R&Dدانست
و اه��داف کالن آن را نقشآفرينی موثر در تعريف
و اجرای پروژهه��ای کالن در حوزه توربين گاز و
نقشآفرينی موثر در تجاریس��ازی فناوری و کار
گروه��ی در اين زمينه برش��مرد و گف��ت :در اين
پژوهشکده 25 ،عضو هيات علمی همکاری دارند
و  10تز دکتری و  23پاياننامه کارشناسیارش��د
مرتبط در آن در حال اجراست.
دکتر منطقی (رييس س��ازمان صنايع هوايی و
رييس ستاد توس��عه فناوری و صنايع دانشبنيان
هوايی و هوانوردی) سخنران کليدی مراسم افتتاحيه
بود که با موضوع «ايجاد شبکه دانشی و صنعتی،
جهت طراحی و توليد موتورهای توربينی هوايی»
سخنرانی کرد .وی تنوع گسترده فناوري؛ ضمنی
بودن فناوریهای به کار رفته؛ زمان طوالنی اجرا و
هزينههای باالی تحقيق و توسعه را از مولفههای
بحث موتور هواپيما برش��مرد و افزود :دنيا به اين
سمت رفته که اينگونه پروژهها را در شبکه ،تعريف
کند .به عبارتی راهاندازی ش��بکه و نهادهای فعال
در امر همکاری بين بخشی با استفاده از ابزارهای
کمک مالی دولت.
دکت��ر منطقی توضيح داد :ش��بکهها بر مبنای
افق بلندمدت همکاری و تعامالت مکرر تش��کيل
میش��ود و ايجاد انگيزه علمی ،اعتماد و برقراری
مالکيت معنوی و داشتن ساختار و مديريت متمرکز،
از عوامل موثر بر موفقيت آن است.
رييس س��ازمان صنايع هوايی ،راهبرد اصلی در
پ��روژه کالن موتور هواپيما را انج��ام کار در يک
شبکه نوآوری دانست و افزود :تجربه شبکهسازی
در اين پروژه میتواند برای کش��ور ،بس��يار مفيد
باش��د .آخري��ن س��خنران افتتاحي��ه ،پروفس��ور

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

انجام کار در يک شبکه نوآوری
راهبرد اصلی در پروژه کالن موتور هواپيماست

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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دو دانشجوی دکتری
موفق دانشگاه را بشناسید

اشاره :دهم خردادماه  ،1393مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه کشوری سال تحصیلی  92-93با حضور معاون
اول رییس جمهور و وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار شد .در این مراسم ،از  42دانشجوی نمونه دانشگاههای
وابسته به وزارت علوم با اهدای لوح تقدیر ،قدردانی شد .خوشبختانه امسال نیز دو دانشجوی موفق دانشگاه علم
و صنعت ایران ،نمونه کشوری مقطع دکتری شناخته شدند :دکتر سیدبابک ابراهیمی (دانشکده مهندسی صنایع؛
نفر اول گروه فنی -مهندسی) و مهندس امیر افکار (دانشکده مهندسی خودرو؛ نفر دهم گروه فنی مهندسی) .برای
آشنایی بیشتر با این دانشجویان نمونه کشوری ،مصاحبههایی با آنان انجام دادیم که ضمن تبریک و آرزوی تداوم
موفقیتهای علمی و پژوهشی آنان ،تقدیم حضور میشود.
•جناب آقای دکتر
ابراهیم�ی ،لطف�ا
خـ�ود را معرف�ی
نموده ،سـوابق و
مو فقیتهــــا ی
تحصیـلیتـان را
بفرمایید.
بن��ده س��یدبابک ابراهیمی ،متولد س��ال
 1363هس��تم ،ورودی  1381کارشناس��ی
مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران.
در دوره کارشناسی ،عناوین مختلفی در زمینه
تحصیلی کس��ب کردم .بنده در این مقطع،
عضو فعال ش��ورای مرکزی انجمن علمی
دانش��کده مهندس��ی صنایع بودم و افتخار
داشتم طی دو سال ،سخنگوی انجمنهای
علمي کشور در محضر مقام معظم رهبری
(مد ظلّه العالی) باش��م .بنده در سال  84به

عنوان دانشجوی نمونه کل دانشگاه ،شناخته
ش��دم و در طول مقطع کارشناسی ،هر سال
به عنوان دانشجوی ممتاز پژوهشی دانشکده
مهندسی صنایع ،معرفی و تقدیر شدم .سال
 1383نیز دانش��جوی افتخارآفرین دانشگاه
بودم و توسط ریاست وقت دانشگاه و مسئول
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مد ظلّه
العالی) در دانش��گاه ،مورد تقدیر قرار گرفتم.
به مدت  1/5سال هم ،دبیر مرکز کارآفرینی
دانشگاه بودم که چهارمین دوره مسابقه ایده
کارآفرین را در س��طح کشور را در باالترین
سطح برگزار نمودم.
بعد از اتمام دوره کارشناسی ،موقعیت شغلی
مناسبی داشتم که مرا وسوسه می کرد به ادامه
تحصیل ،فکر نکنم ولی با تاکیدات خانوادهام
که اکثرا در کسوت اساتید دانشگاهی هستند
و توصیه های پدرانه استاد بسیار ارزشمندم،

جناب آقای دکت��ر باباخانی ،تصمیم گرفتم
در رش��تههای حوزه تجارت و کس��ب و کار
وارد شوم و بنابراین سال  ،1385تغییر رشته
دادم و دوره کارشناسیارشد را در رشته علوم
اقتصادی (با گرایش مالی) دانشکده اقتصاد و
مدیریت دانشگاه صنعتی شریف ،پی گرفتم
که البته از این تصمیم استراتژیک در زندگیام
بسیار خرس��ندم .بنده در سال  ،1386عنوان
پژوهشگر سوم کش��ور را در اولین جشنواره
ملی حرکت به دس��ت آوردم و در سالهای
بعد به عنوان داور و همکار جشنواره حضور
فعال داشتم و از س��وی دبيرکل کميسيون
ملي يونس��کو ،به عنوان دبير علمي دومين
جشنواره ملي حرکت مورد تقدیر قرار گرفتم
و همچنی��ن وزير علوم ،تحقيقات و فناوری
وقت از من به عنوان دس��تيار دبير علمي و
همکار جشنواره در دومين و سومين جشنواره

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

دكترابراهيمي:
دو نکته را در رسیدن
به این جایگاه ،مد نظر
داشتهام و احساس
میکنمکلیدهای
موفقیت بنده این دو
مورد بودهاند :اول ،ایمان
به خدا و در کنار آن ،صبر
و تالش برای رسیدن
به خواستهها و دومین،
دعای خیر مادرم
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ملي حرکت تجلیل کرد .همچنین نمره اول
پایاننامه دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه
صنعتی ش��ریف را در س��ال  1389توانستم
کسب نمایم.
در ادام��ه س��ال  ،1389در مقطع دکتری
مهندس��ی صنای��ع صنایع دانش��گاه علم و
صنعت ایران پذیرفته ش��دم .استاد راهنمای
بنده ابتدا اس��تاد مرحوم ،دکتر میربهادرقلی
آریانژاد بودند که من همواره از ش��اگردی در
محضر ایشان به عنوان افتخار خود نام میبرم
و اعتقاد دارم ایشان مصداق کامل این جمله
هستند :نام نیکو گر بماند زآدمی /بِه کزو ماند
سرای زرنگار .عنوان رساله دکتریام «مدل
چندمتغیره سرایت تالطم در بازار سهام» بود
که آن را تحت حمایت شرکت بورس و اوراق
به��ادار ،با رتبه عالی و در روز دهم خردادماه
س��ال جاری ،مقارن با روز برگزاری مراسم
تجلیل از دانش��جویان نمونه کشوری ،دفاع
کردم .البته این پایاننامه ،در جلسه دیگری
نیز ،در مقابل مدیران عالی و عملیاتی بورس
اوراق به��ادار ،ارایه و با درجه عالی توس��ط
معاونت ب��ورس اوراق بهادار ته��ران ،مورد
تقدیر ق��رار گرفته بود .در مقطع دکتری ،در
س��ال  1392به عنوان جوان برتر کشور در
حوزه علم و فناوری انتخاب و معرفی ش��دم
که توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و
وزارت علوم ،مورد تقدیر گرفتم .عالوه بر آن
در همان سال ،به عنوان کارآفرین برتر استان
تهران شناخته شدم و در نهایت اینکه امسال،
با کسب رتبه اول گروه فنی مهندسی کشور،
به عنوان دانشجوی نمونه کشوری شناخته
شدم.
•چ�ه محص�والت پژوهش�یاي از

پایاننام�ه ش�ما اس�تخراج ش�ده
است؟
از ای��ن پایاننامه 7 ،مقال��ه ISIو  ISCو
یک مجلد کتاب داوری و چاپ شده توسط
بورس ،اس��تخراج گردی��ده و جا دارد همین
جا نهایت سپاس و تش��کر قلبی خودم را از
اس��تاد راهنمای گرانقدرم ،جناب آقای دکتر
سیدمحمد سیدحسینی و استاد مشاورم ،جناب
آقای دکتر باباخانی ،که بنده را در مسیر انجام
رس��اله ،با توصیههای مش��فقانه خود بسیار
یاری و راهنمایی کردند ،ابراز نمایم.
•دیگر فعالیتهای پژوهش�ی ش�ما
چه مواردی را شامل میشود؟
بنده تاکنون  22مقاله  ISIو  ISCو بیش
از  30مقال��ه در کنفرانسه��ای بینالمللی

و مل��ی ارایه ک��ردهام .همچنین پنج عنوان
کتاب تالیف��ی دارم« .مبانی اقتصاد خرد» را
در معیت دکتر باباخانی و «مدلهای سرایت
تالطم در ب��ازار» را با همکاری آقایان دکتر
سیدحسینی و دکتر باباخانی تالیف نمودهام.
کتاب «مدیریت کارآییبخشی و اثربخشی
در انجمنه��ای علم��ی» از دیگ��ر تالیفات
اینجانب اس��ت ک��ه توس��ط وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری منتشر شده و سه مجلد
کتاب دیگر ،تحت عناوین معرفی پایگاههای
علمی رشتههای مهندسی صنایع ،مدیریت
و اقتصاد را به رش��ته تحری��ر درآوردهام که
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم آنها
را به چاپ رسانیده است .عالوه بر اینها ،یک
مجلد کتاب با عنوان «مدیریت ریس��ک در
بازارهای مالی» را در دست نگارش دارم که
در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد.
•ه�م اکنون ب�ه چه کاری مش�غول
هستید؟
در حال حاضر ،مش��اور عالی مرکز مالی
ای��ران هس��تم و در چندین ح��وزه کاری و
اجرای��ی نیز فعالی��ت دارم .در ادامه کارهای
پژوهشی خود نیز ،به دنبال طراحی و توسعه
نرمافزاری جامع ،برای مدلس��ازی سرایت
تالطم در بازارهای مالی هس��تم به گونهای
ک��ه قابلیت نصب ب��ر روی پکیجهای مالی
نرمافزارهایی نظیر  MATLABو SPLUS
را دارا باشد.
•رم�ز موفقیت ش�ما از دید خودتان
چیست؟
من خودم را با تعریفی که عامه از موفقیت
دارند ،فرد موفقی نمیدانم و احس��اس هم
می کنم کشورم پر از جوانان شایستهای است
ک��ه قطعا میتوانن��د در حوزههای مختلف،
خوب بدرخش��ند با این ح��ال ،دو نکته را در
رس��یدن به این جایگاه ،مد نظر داش��تهام و
احساس میکنم کلیدهای موفقیت بنده این
دو مورد بودهاند :اول ،ایمان به خدا و در کنار
آن ،صبر و تالش برای رسیدن به خواستهها
و دومی��ن ،دعای خیر مادرم و حس می کنم
هرکس این دو جزء مهم را در زندگی داشته
باش��د ،در هر مس��یری میتواند موفق شود
و در مقابل هیچ تندب��اد و نیروی مخالف و
بازدارندهای ،سر خم نکند.
•به عنوان دانش�جویی که دو مقطع
تحصیلی را در دانشگاه علم و صنعت
ایران گذراندید ،ارزیابی شما از بعد
پژوهشی این دانشگاه چیست؟
به نظر من قطعا بعد پژوهشی در دانشگاه
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پررنگتر شده و تا حدودی ،بعد آموزش را تحت
تاثیر خود قرار داده است .من فکر می کنم اگر
توازن منطقی بین این دو حفظ گردد ،میتواند
در پیش��برد کیفی دانش��جویان و بخصوص
ب��رای ورود به صنعت و ح��وزه اجرایی ،مفید
باشد چرا که همواره دانشآموختگان دانشگاه
علم و صنعت ایران را به عنوان نیروهای فنی
و عملیاتی میشناختند و از این منظر ،دانشگاه
جایگاه شایس��تهای داشته است و مهم است
این برند برای دانشگاه حفظ شود.
•بهتری�ن خاط�ره ش�ما از دوران
حضورتان در این دانشگاه چیست؟
بهتری��ن خاط��رهام مربوط به س��الهای
 1384و زمان��ی ب��ود ک��ه توانس��تیم مرکز
کارآفرین��ی دانش��گاه که چندین س��ال به
صورت نیمه تعطیل درآمده بود را فعال کنیم
و چندین برنامه با باالترین کیفیت و بیشترین
حضور از سایر دانشگاهها را به انجام برسانیم.
در این راه گرچه زحمات بسیار زیادی متقبل
شدیم (تا جایی که بنده شخصا مجبور شدم با
همکاری سایر دانشجویان اتاق کوچک مرکز
کارآفرینی را رنگ بزنیم و آمادهسازی کنیم)
ولی ثمرهاش آنقدر خوب و ش��یرین بود که
تمام خستگی کار را برطرف می کرد .به خاطر
دارم در آن سال ،بیش از  10کارگاه آموزشی
حرفهای در کش��ور برگزار شد تا دانشجویان
دانش��گاه بتوانند با ایدهه��ای خالقانه خود،
به فضای صنع��ت ورود پیدا کنند .همچنین
برگزیدگان مسابقه سراسری ایده کارآفرین ،به
حوزههای مختلف صنعت و خدمات ،معرفی

ش��دند و چندین مورد از طرحهای منتخب،
قابلیت اجرا و پیادهسازی پیدا کردند.
•ب�ه عن�وان دانش�جوی موفقی که
نمونه کش�وری هم ش�ناخته شده،
چه صحبتی با دیگر دانش�جویان و
دانشگاهیان دارید؟
صحبت من با آنها این است که هر کدام
از ش��ما ،گوهر گرانبهایی هس��تید .خود را
ارزان نفروش��ید و بدانید راه برای پیش��رفت
در حوزهه��ای علمی و معنوی ،تا بینهایت
باز اس��ت و به قول ش��اعر :رس��د آدمی به
جای��ی که به جز خ��دا نبیند /بنگر که تا چه
حد اس��ت ،مقام آدمیت .تا امروز کشور ما در
بعد تئوریک و تولید محتوای پژوهشی ،رشد
بسیار چش��مگیری داشته که شایسته تقدیر
اس��ت اما در بعد عملیاتیس��ازی و اجرایی
نمودن این دانش ،هنوز گامهایی باقی مانده
که باید برداش��ته ش��ود .اه��داف کلی برای
عملیاتیسازی ،در سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری(مدظلّه
العالی) به تمام نهادها و دانشگاهها ابالغ شده،
ترسیم گردیده است و اگر این سیاستها را
مطالعه کنید ،میبینید در چند مورد ،تاکیدات
بس��یار ارزش��مندی صورت گرفته از جمله،
حرکت به س��مت اقتص��اد دانشبنیان و به
تبع آن ،ش��رکتهای دانشبنی��ان که این
ش��رکتها ،قطعا باید توسط پژوهشگران و
اساتید برجس��ته علمی ،تاسیس و مدیریت
ش��ود .از دیگر کلید واژههایی که در بیانات
کرات ببینید ،بحث
حضرت آقا میتوانید به ّ

مردمی کردن اقتصاد است .به عبارت دیگر،
تمامی آحاد اقتصادی جامعه بتوانند در رشد
اقتصادی کشور ،نقش داشته باشند .به نظر
م��ن اگر این خط��وط و دس��تورالعملهای
اجرای��ی آن – که وظیف��ه دولت ،مجلس و
دانشگاهها است -به خوبی پیادهسازی شود
و البت��ه امید -که رمز موفقیت کش��ور ما در
هم��ه مراحل بوده -به همین ش��کل حفظ
ش��ود ،میتوانیم برای ایران عزیز ،جایگاهی
درخشان انتظار داشته باشیم.
•و آخرین سخن...
آخری��ن صحبت��م توصی��ه ب��ه تمام��ی
دانشجویان ،کارکنان و اساتید است .این که ما
در محیطهای دانشگاهی نیاز داریم به تمرین
اخالق و این مهم باید بسیار مورد توجه قرار
گی��رد .باید تمرین کنیم در م��ورد افراد ،زود
قضاوت نکنیم و سعه صدر که از ویژگیهای
انبیاء است را در عمل و رفتار خود ،به صورت
واقعی نشان دهیم .شاید خیلی وقتها چیزی
که میبینیم ،قس��مت کوچک��ی از واقعیتی
باشد که وجود دارد و تصمیمگیری بر مبنای
آن بخ��ش کوچ��ک یا بر مبن��ای نظرات و
تحلیلهای شخصی افراد ،قطعا ما را با اشتباه
مواجه میسازد .اشتباهی که باید در این دنیا
و قطعا در آخرت ،پاس��خگوی آن باشیم .در
پایان ،برای تمامی عزیزانی که در دانش��گاه
ّ
معظ��م علم و صنعت ایران حضور و فعالیت
دارند ،آرزوی سالمت و توفیق الهی دارم و از
آنها خواهشمندم همیشه بنده را از نصیحتها
و راهنماییهای خود بهرهمند سازند.
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من قدرت و نفوذ اساتید
اینجا در صنعت را
بسیارآشکارمیبینمو
همین هم باعث شده
دانشجویان،بیشتر
راغب به کار عملی و
مرتبطباصنعتباشند

و مونتاژکار هستند .دلیل صحبتم افزایش شدید
قیمت خودروها پس از افزایش قیمت ارز است.
ام��روز به نظرم کار خوب��ی در مورد پلتفرم ملی
در دانشگاه ش��روع شده و امیدوارم به محصول
تجاری و تولید انبوه برس��د .در حال حاضر فکر
می کنم ،ب��رای اولین بار در ای��ران و خاورمیانه
باش��د که اس��تارت چنین پروژهای در دانشگاه
زده ش��ده و آرزو دارم این کار ملی و عظیم ،زیر
نظر آقای دکتر شجاعیفرد -که استاد شناخته
شدهای برای دانشگاهیان و صنعت خودروسازی
هستند -به نتیجه مطلوب خود برسد.
•برنامهآیندهشماپسازدانشآموختگی
چیست؟
دوس��ت دارم به عنوان هی��ات علمی جذب
ش��وم و در این زمینه ،خدمت کنم و به صورت
مش��اورهای در صنعت فعال باش��م .میخواهم
از صنعت ،پروژه به دانش��گاه بیاورم و دانش��گاه
را ب��ه صنعت بشناس��انم و اگر بتوانی��م از این
ارتباطات ،استفاده کنیم برای صنعت و دانشگاه
بسیار س��ودمند خواهد بود .ای کاش اکنون که
دانشجوی نمونه کشوری شدیم ،به عنوان امتیاز،
اولویتی برایمان در جذب در نظر گرفته شود.
و سخن آخر...
از مادرم که خیلی زحمتم را کشیدند و همیشه
حامی و دعاگو برایم بودند ،تشکر می کنم .همین
طور از اس��اتید راهنمایم ،آقایان دکتر مرزبان راد
و دکتر مش��هدی که همواره نه تنها در مس��ایل
درس��ی ،بلکه در مس��ایل زندگی خصوصی و کار
هم راهنمایم بودند ،سپاسگزارم و همچنین قدردان
جناب آقای دکتر ش��جاعیفرد هستم که مشوق
من برای ورود به دوره دکتری شدند.
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•جنـــ�اب آقای
مهنــدس افـکار،
بـرای شـروع ابتدا
خـود را مــعرفی
و ســوابـــــق
تحصــیلیتـان را
بفرمایید.
بنده امیر افکار هستم متولد سال  .1362مقطع
کارشناس��ی را س��ال  1380باکسب رتبه  63در
رشته مهندسی مکانیک  طراحی جامدات دانشگاه
صنعتی شریف آغاز کردم .مقطع کارشناسیارشد
را سال 1385در دانش��کده مهندسی خودروی
دانش��گاه علم و صنعت ایران و گرایش طراحی
سیستمهای تعلیق ،ترمز و فرمان ،به دلیل عالقه
خود پی گرفتم .از سال  1386در صنعت خوردو
و شرکت ایران خودرو مشغول کار شدم و بورسیه
این ش��رکت بوده ام .تا سال  ،1388دانشجوی
مقطع کارشناسیارش��د بودم .س��ال  ،1390در
مقطع دکتری مهندس��ی خودروی این دانشگاه
پذبرفته ش��دم و در حال حاضر ،از پروپوزال خود
با عنوان «تحلیل جذب انرژی س��ازههای مدور
تحت بار ضربه ای محوری ناش��ی از برخورد با
کنترل مس��یر پارگی» ،دفاع کردهام و همچنان
مشغول تحصیل در این مقطع میباشم.
•دیگ�ر موفقیته�ای حی�ن تحصی�ل
جنابعالیکدامند؟
بنده رتبه اول آموزشی دانشکده مهندسی در
مقطع دکتری و نفر اول پژوهش��ی آن بودهام و
در اولین جشنواره ایثارگران پژوهشگر ،رتبه اول
مهندسی مکانیک را کسب نمودهام.
•محصوالت پژوهشی شما چه مواردی
را شامل میشود؟
 20مقاله ارایه ک��ردهام که بیش از  10مورد
آن ISI ،و بقیه ،مقاالت کنفرانسهای داخلی و
خارجی است.
•به نظر خودتان ،علت انتخاب ش�ما به
عنوان دانش�جوی نمونه کش�وری چه
بوده است؟
این گزینش در س��ه بعد آموزشی ،پژوهشی
و فرهنگی انجام میش��ود و من مطمئن هستم
افرادی که در بعد پژوهش��ی قویتر باشند ،وجود
داشتند ولی من سعی کردم تک بعدی نباشم و در
همه زمینهها ،حداقلهای الزم را کسب کنم که
از این طریق نیز نمونه شدم.
•فعالیت فرهنگی شما چه مواردی را در
بر میگیرد؟
بنده در کانون فرهنگی تبلیغی مرآت ،مسئولیت
دارم .در این کانون که از س��ال 1387آغاز به کار
ک��رده برای جمعی��ت ایثارگران و اف��راد عادی،

کالسها و اردوهای مختلف برگزار می کنیم .این
کانون در حال حاضر ،حدود  400عضو فعال و 30
ه��زار نفر عضو دارد و من به عنوان مدیر بخش
آموزش��ی و پژوهشی کانون ،مسئولیت برگزاری
دورههای مختلف را به عهده دارم.
•ب�ه عن�وان دانش�جوی دو مقط�ع در
دانشگاه علم و صنعت ایران ،نقطه قوت
این دانشگاه را چه میدانید؟
در دانش��گاه علم و صنعت ای��ران ،ارتباط با
صنعت ،بسیار قویس��ت .نمونهاش پروژه پلتفرم
ملی خودرو که جناب آقای دکتر شجاعیفرد در
دانشکده مهندسی خودرو شروع کردند و تقریبا
همه افراد درون دانشکده و متخصصانی از بیرون
دانش��کده ،درگیر انجام آن میباشند .من قدرت
و نفوذ اس��اتید اینجا در صنعت را بس��یار آشکار
میبینم و همین هم باعث ش��ده دانش��جویان،
بیش��تر راغب به کار عمل��ی و مرتبط با صنعت
باش��ند .در واقع ،در مقایس��ه با دیگر دانشگاهها
نظیر صنعتی ش��ریف که در آن دانشجویان به
دنبال فراهم کردن ش��رایط برای رفتن به خارج
ب��رای ادامه تحصیل هس��تند؛ اینج��ا بچهها از
کار عملی اس��تقبال می کنند و نسبت به انجام
پروژههای صنعتی عالقه نشان میدهند.
•با توجه به اینکه رشته تحصیلی و محل
اش�تغال به کارتان مرتبط با خودروست،
فک�ر میکنید چرا در ای�ن صنعت ،موفق
نبودهایم؟
به نظر م��ن مدیریت دورههای گذش��ته ،به
دنبال س��ودهای مقطع��ی بودان��د و از فرصت
انحصاری بودن خودرو در ایران و منابعی که در
اختیار داشتند ،درست استفاده نکردند ،به R&D
بها ندادند و ب��رای افزایش کیفیت محصوالت
خ��ود برنام��های م��دون نداش��تند و همچنین
محصول جدی��دی مطابق با تکنولوژی روز دنیا
طراحی نکردند .قطعهس��ازان صنعت خودرو به
معنای حقیقی قطعهساز نبوده و بیشتر وارد کننده
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اشاره :پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFDدر صنایع شیمیایی و نفت ،سی و یکم اردیبهشتماه ،1393توسط دانشکده
مهندسیشیمیدانشگاهوباهمکاریانجمنمهندسیشیمیایران،درمجتمعفرهنگیامامخمینی(ره)،برگزارشد.این
کنفرانس ،با هدف استفاده کاربردی از نرمافزارهای شبیهسازی دینامیک سیاالت محاسباتی در صنایع شیمیایی ،نفت
و صنایع وابسته برگزار شد و در آن ،متخصصان ،صاحبنظران ،محققان و دانشپژوهان رشتههای مهندسی مرتبط با
صنایع شیمیایی و نفت ،اعم از مهندسی شیمی ،نفت ،گاز ،پاالیش ،پتروشیمی و مهندسی مکانیک ،به ارایه جدیدترین
دستاوردهای علمی و پژوهشی خود پرداختند .همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی ،فرصت مناسبی را برای ارتباط
نزدیکتر صنعتگران با دانشگاهیان فراهم آورد .محورهاي علمي همايش با توجه به اهداف ،به گونهای تدوين شده بود
تا تمامی زمينههاي علمي ،کاربردي و مديريتي قابل بحث در صنايع شیمیایی و نفت را پوشش دهد .استقبال بیش از
 150نفر از اساتید و دانشجویان سراسر کشور با همراهی بیش از  15درصدی صنعتگران ،این کنفرانس را به یکی از
رویدادهای مهم دانش دینامیک سیاالت محاسباتی در کشور مبدل نمود.
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گزارشی از برگزاری
پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD
در صنایع شیمیایی و نفت

مقدمه
در جهان امروز که ادامه حیات بسیاری
از صنای��ع ،در گ��روی میزان اس��تفاده از
روشهای نوی��ن طراحی فرآیند اس��ت،
اس��تفاده از نرمافزارهای شبیهسازی برای
ایج��اد مدلهای مجازی ،توجه بس��یاری
از صنعتگ��ران را ب��ه خ��ود جل��ب کرده
اس��ت .رو به افول ب��ودن منابع طبیعی و
هزینههای سرسامآور تولید به روشهای
س��نتی ،راهبران صنایع فردا را به س��وی
اس��تفاده از قابلیتهای نرمافزاری ترغیب
میکنند .بررسی اجمالی گسترش استفاده

از نرمافزاره��ای شبیهس��ازی  CFDدر
صنایع گوناگون دنیا ،نشان میدهد CFD
تا چه اندازه در کاه��ش هزینههای تولید
و می��زان ریس��کپذیری صنای��ع ،نقش
داش��ته اس��ت .با این وجود ،کش��ورمان
تاکن��ون از مزیتهای ف��راوان مدلهای
مبتنی بر  ،CFDکمتربهره برده اس��ت و
به نظر می رس��د رفع نیاز صنایع و معرفی
قابلیته��ای شبیهس��ازیهای  CFDدر
کاهش هزینههای تولید؛ نیاز به عزم ملی
برای معرفی این نرمافزارها دارد.
اهداف کنفرانس

دانش��گاه عل��م و صنعت ای��ران ،پيرو
موفقي��ت در برگ��زاری کنفرانس ه��ای
دوره های پي��ش ،پنجمين دوره کنفرانس
ملی کاربرد  CFDدر صنايع ش��يميايی و
نف��ت را با اهداف فراهم نمودن بس��تری
برای تبادل نظر بين کارشناسان ،محققان
و خب��رگان علم��ی و صنعت��ی؛ عرض��ه
دستاوردهای نوين محققان و پژوهشگران
به مجامع علم��ی و صنعتی؛ معرفی ابعاد
وس��يع مدلس��ازیهای  CFDدر صنايع
فرآيندی؛ شناسايی توانمندیهای CFD
و کاربردهای آن و شناسايی محدوديتها

در اعتبار و کاربرد کدهای  CFDموجود و
ترسيم افق پژوهشهای مورد نياز برگزار
کرد.
از دیگ��ر اه��داف اصلي اي��ن همايش،
جهتدهي فعاليت هاي پژوهش��ي مراکز
علمی ،به س��مت رفع نيازهاي واحدهاي
صنعتي و فراهم کردن شرايط بکارگيري
نتاي��ج تحقيقات��ي و تولي��دات علمي در
رف��ع گلوگاههای فرآین��دی و نیز کاهش
هزینهه��ای تولید در س��طح مل��ي بوده
است.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

دبير انجمنمهندسي
شيميايران:
دانشكدهمهندسيشيمي
دانشگاه علم و صنعت
ايران ،انصافاً يكي از
فعالتريندانشكدههاي
مهندسيشيميدركشور
است
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افتتاحیهکنفرانس
در مراس��م افتتاحیه پنجمین کنفرانس
ملی کاربرد  CFDدر صنایع ش��یمیایی و
نفت ،ابتدا دکتر محمدرضا مقبلی (رییس
دانشکده مهندس��ی شیمی) به مهمانان و
ش��رکتکنندگان در همای��ش ،خیر مقدم
گفت و سپس به معرفی اجمالی دانشکده
مهندس��ی شیمی دانش��گاه پرداخت .وی
روند حرکت این دانش��کده را رو به رش��د
توصیف نمود و تعداد دانشجویان دکتری
مش��غول به تحصیل این دانشکده را80 ،
نفر اعالم کرد.
رییس دانش��کده مهندس��ی شیمی ،با
اش��اره به آنکه بخش بزرگ��ی از فعالیت
ارتباط با صنعت این دانشکده به مجموعه
نفت و پتروشیمی مربوط است ،گفت :این
دانشکده در زمینه ارتباط با صنعت کشور،
گس��ترش خوبی داشته است .دکتر مقبلی
اف��زود :در س��رانه مقاالت  ISIدر س��ال
 2005میالدی رقم حدود  ./6را داش��تیم
و امروز ،دانش��کده مهندس��ی ش��یمی در
بین دانشکده های دانشگاه علم و صنعت
ایران ،با س��رانه  ISIحدود  ،4مقام دوم را
داراس��ت .وی تاکید کرد :اینک دانشکده
مهندس��ی ش��یمی دانش��گاه ،تش��کیل
شرکت های دانش بنیان و ارتباط عمیق تر
ب��ا مجموعه صنعتی را از اهداف خود قرار
داده است.
پ��س از آن ،دکتر وحید تقیخانی (دبیر
انجمن مهندس��ی شیمی ایران) ،به تبیین
اهم فعالیتهای این انجمن پرداخت .وی
از میزبان��ی خوب دانش��گاه علم و صنعت
ایران در برگ��زاری همایشها و همکاری
در س��ایر فعالیتهای انجمن مهندس��ی
ش��یمی ای��ران قدردان��ی ک��رد و گفت:
دانش��کده مهندسی شیمی دانشگاه علم و
صنعت ایران ،از دیرباز مبدع حرکت های

اینچنین��ی بوده اس��ت و انصاف��ا ،یکی از
فعالترین دانش��کده های مهندسی شیمی
در کشور است.
دبیر انجمن مهندس��ی شیمی ایران ،با
اش��اره به تالش این انجمن برای ارتقای
جایگاه مهندس��ی ش��یمی ای��ران گفت:
یک��ی از برنامه های اصلی ای��ن انجمن،
تدوین اس��تانداردهای آموزش��ی و اجرای
آن در گروه ها و دانش��کده های مهندسی
شیمی کشور و ارزیابی واحدهای آموزشی
اس��ت .وی افزود :پیگی��ری ارتقای کیفی
دانش��کده ها در حوزه آموزشی ،از وظایف
انجم��ن اس��ت و به حم��دا ،...دانش��کده
مهندس��ی شیمی دانش��گاه علم و صنعت
ایران ،از استاندارد باالیی برخوردار است.
دکت��ر تقی خانی ،بازبینی س��رفصل ها
و تعریف و تدوی��ن برنامه جدید در حوزه
آموزش رشته مهندسی شیمی با تاکید بر
آموزش مهندسی شیمی در حوزه تجارت،
کارآفرین��ی و کس��ب و کار ،تاس��یس
س��ازمان نظام مهندسی ش��یمی کشور و
نیز برگزاری دوره ه��ای فنی و حرفه ای،
المپی��اد و مس��ابقات علم��ی را از دیگ��ر
برنامه های آینده انجمن مهندسی شیمی
ایران برش��مرد و دکتر هاش��م آبادی را به
عنوان مسئول کمیته مسابقات علمی این
انجمن ،معرفی کرد.
پس از نمایش کلیپ ویدئویی تهیه شده
از چهار کنفرانس پیشین ،دکتر فرهاد قدک
(عض��و هیأت علمی دانش��کده هوافضای
دانشگاه جامع امام حسین (ع)) به معرفی
و توصی��ف نرمافزارهای مت��ن باز بر پایه
 CFDپرداخت .وی نبود بانک اطالعاتی
کدهای  CFDرا یکی از مشکالت کشور
در این زمینه دانس��ت و از بس��نده کردن
به کارهای غیر حرفه ای در  ،CFDانتقاد
ک��رد و گف��ت :نتیجه این دو ،آن اس��ت

که کدهای قابل عرضه ب��ه بازار تجاری
نداریم و افراد ،کدها را می نویس��ند و بعد
به سراغ کدهای تجاری موجود می روند.
وی با اش��اره به قدرتمندی نرم افزارهای
رقیب ،گفت :مش��کل جامعه ما این است
که برای نرم افزار ،ارزش قایل نیس��تیم و
در این عرصه ،کامال دنباله رو شده ایم.
دکتر ق��دک در پایان ،از ایده تش��کیل
انجمن علوم و مهندس��ی محاس��باتی در
دانشگاه جامع امام حس��ین(ع) خبر داد و
افزود :در حال حاضر ،سایت نرم افزاری آن
طراحی شده و در حال جمع آوری کدهایی
هستیم که توسط محققان و دانشجویان،
نوشته ش��ده اس��ت .وی همچنین گفت:
دانش��گاه امام حس��ین(ع) ،ایده تش��کیل
انجمن علوم و مهندس��ی محاسباتی را به
عنوان کار ملی ،پس��ندیده و از آن حمایت
می کند و پروژ ه های دانشی مرتبط با این
موضوع را به عنوان کس��ر خدمت در نظر
می گیرد که اطالعات آن بر روی س��ایت
انجمن ،قرار داده می شود.
در پایان افتتاحیه نیز دکتر سیدحس��ن
هاش��مآبادی (دبیر کنفرانس) ،س��خنرانی
کرد .وی ضمن خیر مقدم به همه حاضران،
گفت :یک��ی از اهداف اصلی این همایش
از آغ��از ،این ب��ود که کده��ای بومی در
کشور داشته باشیم .دبیر کنفرانس تصریح
ک��رد :باید با تالش گروهی ،پلتفرم اصلی
نرم افزار در کش��ور ایجاد ش��ود و سپس،
دیگران را به س��مت توس��عه ماژول های
محاسباتی مورد نیاز صنعت ،هدایت کنیم.
برای انجام این کار نیز ،نقاط قوت خوبی
در کش��ور و بزرگان��ی در خارج از کش��ور
داری��م که در موضوع  CFDو روش های
محاسباتی ،صاحب نام هستند.
دکت��ر هاش��م آبادی تاکی��د ک��رد :از
ضرورت های جامعه مهندس��ی ،اعتقاد به
این حقیقت اس��ت که علوم محاس��باتی
می تواند برای صنعت ما راهگش��ا باش��د
و پتانس��یل عظیمی که در کشور هست،
می طلب��د وارد ای��ن فضا ش��ویم و به یاد
داشته باش��یم ،آنچه می تواند کارهای ما
را پایدار کند ،توس��عه جدی نرم افزارهای
بومی است.
دبیر کنفرانس با اش��اره به ایجاد مرکز
محاس��باتی فوق سریع ( )HPCدر کشور،
گفت :توجه به توسعه کدهای بومی CFD
و همچنی��ن راه اندازی مراکز محاس��بات
فوق سریع ،میتواند بسیاری از مشکالت

دکتر سيدحسن هاشمآبادي
دبير همايش

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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دكتر وحيد تقيخاني

دكتر فرهاد فدك
عضو هيات علمي دانشگاه امام حسين

(ع)

فرا روی محققان این موضوع کاربردی را چالشهای پیش روی صنایع کش��ور ،به
مرتفع نماید و تصریح نمود :باید به سمت ویژه در زمینه صنایع وابس��ته به استخراج
استفاده کاربردی از شبیه سازی  CFDدر فلزات (مس و غیره) را ارزیابی کرد.
صنعت برویم.
دبیر کنفرانس در ادامه ،آمار کلی مقاالت کارگاههای تخصصی
رسیده به دبیرخانه کنفرانس را  130عنوان
در حاش��یه برگزاری پنجمین کنفرانس
اعالم کرد که از این تعداد ،طي دو مرحله ملی کاربرد  CFDدر صنایع ش��یمیایی و
داوری 35 ،مقاله براي ارایه شفاهي و  65نفت ،کارگاههای تخصصی مباني CFD
مقاله به صورت ارایه پوس��تری از س��وی و شبيهس��ازي با FLUENT؛ کدنويسي
کميته علمي انتخاب شدند .وی همچنین ( )UDFدر FLUENT؛ شبيهس��ازي
با اعالم آمار  20درصدی مقاالت صنعتی ،جريانه��اي چن��د فازي ب��ا FLUENT
حضور صنعتگران در بخش ارایه مقاالت و شبيهس��ازي جريانه��اي واکن��شدار
را در مقایس��ه با ادوار گذش��ته ،چشمگیر ب��ا  FLUENTاز بی��ن دانش��جویان
وعالقهمندان ،دانشجو پذیرفت .قابل ذکر
توصیف کرد.
دکت��ر هاش��مآبادی اي��ن کنفرانس را اس��ت که این کارگاهها ،پس از برگزاری
حاص��ل تالش جم��ع بزرگ��ی از خانواده کنفران��س و در خردادماه  ،1393در مرکز
مهندس��ی ش��یمی دانس��ت و از استادان  CFDایران (واقع در مرکز رشد واحدهاي
و هم��کاران خود در کميتهه��ای علمی ،فن��اوري دانش��گاه علم و صنع��ت ايران)
سياس��تگذاری ،اجراي��ی و تخصصی و برگزار شد.
دانشجويان آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک
س��یاالت محاس��باتی ( )CFDدانش��کده
مهندس��ی شیمی دانش��گاه و همچنین از
تالش های مهندس مهش��ید آشتیانی به
عنوان مس��ئول کمیته اجرایی کنفرانس،
دبيرهمايش:
تشکر و قدردانی کرد.
سخنرانان کلیدی
دکتر گودرز احمدی (عضو هیات علمی
و رییس دانش��کده مهندس��ی دانش��گاه
کالرکس��ون امریکا) به عنوان س��خنران
کلی��دی همای��ش به ایراد س��خنرانی در
زمین��ه توانمندیه��ای نرمافزاره��ای بر
پای��ه  CFDدر علوم مختلف ،به ویژه در
زمینه تشریح جریانهای آشفته چندفازی
پرداخت.
س��خنران کلیدی دیگر ای��ن همایش،
دکت��ر علی محب��ی (عضو هی��ات علمی
دانش��گاه ش��هید باهنر کرم��ان) بود که

از ضرورتهای جامعه
مهندسی،اعتقادبهاین
حقیقت است که علوم
محاسباتیمیتواندبرای
صنعتماراهگشاباشد
و پتانسیل عظیمی که در
کشورهست،میطلبد
وارد این فضا شویم و به
یاد داشته باشیم ،آنچه
میتواند کارهای ما را
پایدار کند ،توسعه جدی
نرمافزارهایبومیاست

دبير انجمن مهندسي شيمي ايران

میزگرد تخصصی
در ادامه برگزاری پنجمین کنفرانس ملی
کاربرد  CFDدر صنایع ش��یمیایی و نفت،
میزگرد تخصصی با عن��وان «نهضت نرم
افزارهای متن باز؛ افق آینده» با سخنرانی
دکتر قدک و حضور جمعی از کارشناس��ان
دانش��گاهی و صنعتی برگزار شد .از جمله
مهمترین ویژگیهای این میزگرد ،میتوان
به مش��ارکت فعال اساتید و دانشجویان در
بررسی کاس��تیهای نرمافزارهای متداول
اشاره نمود.
س�ومین مس�ابقه انتخاب بهترین
پویانمایی
همچنین در حاش��یه برگزاری کنفرانس،
س��ومین دوره مس��ابقه انتخ��اب بهتری��ن
پویانمای��ی (The Best Animation
 )Awardبرگزار ش��د که در آن ،پویانمایی
س��اخته شده با شبیه سازی  CFDبا عنوان
«شبیه سازی  CFDکریستاالیزر MSMPR
نیترات پتاسیم» به عنوان بهترین پویانمایی
انتخاب و به اعضای تیم از سوی دبیرخانه
کنفرانس ،لوح یادب��ود و تندیس کنفرانس
اعط��ا گردی��د .ای��ن پویانمای��ی ،حاص��ل
همکاری مهندس امی��ر حیدری ،مهندس
س��ورن نوروزی ،دکتر منصور ش��یروانی و
دکتر سیدحسن هاشمآبادی از دانشگاه علم
و صنعت ایران بود .الزم به ذکر اس��ت این
سومین بار است که دانشگاه علم و صنعت
ایران ،میزبان کنفرانس ملی کاربرد CFD
در صنایع ش��یمیایی و نفت می باشد .اولین
کنفرانس ،در سال  1378در دانشگاه رازی
کرمانشاه برگزار شد و چهارمین کنفرانس،
س��ال  1391در دانش��گاه صنع��ت نف��ت.
دانش��گاه علم و صنعت ایران در سال های
 1388و  ،1390برگ��زار کنن��ده دومی��ن و
س��ومین کنفرانس ملی کارب��رد  CFDدر
صنایع شیمیایی و نفت بوده است.

ابزاری موثر در مدیریت مهندسی نگاهداشت

مولفان :دکتر محمد ریاحی (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک)
مهندس مهشاد عطایی (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
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شکل  -1نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت
()Condition Based Maintenance

نگه��داری و تعمیرات مبتنی بر وضعی��ت ( )CBMکه به تعبیر دیگر نت
پیشبینانه /پیش��گویانه ( ،)Predictive Maintenanceنام نهاده شده است،
نت متکی بر شرایط فنی و نت اقتضایی نیز نامیده میشود و موثرترین استراتژی
موجود برای مدیریت داراییهای فیزیکی است .برای استقرار و عملیاتی کردن
نت بر اس��اس وضعیت ،از ابزار مراقبت وضعیت ( )CMاس��تفاده میشود .در
واقع ،مراقبت وضعیت یا پایش وضعیت ،هس��ته اصلی این استراتژی به شمار
میرود .این استراتژی بر این باور استوار است که اغلب خرابیهای ماشینآالت
و تجهیزات صنعتی ،پس از رس��یدن به یک مرحله مش��خص ،نشانههایی از
خ��ود بروز میدهند که میتوان این نش��انهها را به صورت ارتعاش��ات ،صدا،
امواج آلتراس��ونیک ،ذرات فرسایش��ی ،دما و  . . .تشخیص داد و وقوع خرابی
را پیشبین��ی کرد .لذا میتوان قبل از رس��یدن خرابی ب��ه مراحل بحرانی ،با
برنامهریزی و اجرای فعالیت نگهداری و تعمیرات ،پیش��رفت خرابی را متوقف
ساخت .فواصل بازدیدهای پايش وضعيت و فعاليتهای نگهداری و تعميرات،
براس��اس نمودار  P-Fتعيين میگردد .نت بر اساس وضعيت يكي از قويترين
روشهاي نگهداري و تعميرات است كه امروزه در اكثر صنايع شاهد استفاده
روزافزون از آن هستیم.
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معرفی
بدن انسان مانند يک سيستم است كه برای تعيين وضعيت سالمتی
آن عالیم و نش��انههايی از جمله فش��ار خون ،چربی و قند خون ،دمای
بدن ،ضربان قلب و ديگر مسایلی كه امروزه در علم پزشكی هر كدام به
جای خود جهت تعيين وضعيت سالمت تحت بررسی هستند ،مورد توجه
قرار میگیرند .سيستمهای مكانيكی ،الكترونيكی ،الكتريكی ،هيدروليكی
و غیره نيز دارای عالیم و مش��خصههايی هس��تند كه وضعيت كاركرد
نرمال آنها را نش��ان میدهد .لذا با پايش اين عالیم ،ميتوان از سالمت
كاركرد دس��تگاه اطمینان حاصل نمود و عيوب را پيشبينی کرد .عالیم
مختلف ،هر كدام با تكنيک خاصی پايش ميشوند كه با نام تكنيک های
پايش وضعيت شناخته می-شوند .در واقع ،پایش وضعیت ،نوعی پزشكی
مهندسی است.
سوالي كه اغلب مهندسان هنگام استفاده از روشهاي پايش وضعيت
( )Condition Monitoringدر ذهنشان ايجاد ميشود ،هزینه-ساز بودن
یا س��ودآور بودن این روشهاست .وقتي شما در كنار يك ماشين در حال
كار ايس��تادهايد ،ميتوانيد با حواس و تجربيات خود تا حدودي از وضعيت
ماشين مطلع شويد .اما اين حواس وابسته به شخص ،قابل استانداردسازي
نبوده و دقيق نيس��تند .لذا بسياري از عيوب ،از محدوده آنها خارج بوده ،در
نهايت اطالع كافي برای پايش وضعيت ( )CMبه ش��ما ارایه نميدهد .به
داليل ذكر ش��ده ،احتمال وقوع خراب��ي در تجهيزات به همراه هزينههاي
ثانويه تعميرات و توقفات ،بس��يار زياد خواهد بود .لذا ميتوان با تشخيص
به موقع خرابي ،از بس��ياري از خرابيها و توقفهاي غيرمنتظره جلوگیری
کرده و در دوراني كه انرژي ،هزينهساز است و هدررفت مواد نیز بسيار گران
تمام ميشود ،كارايي تجهيزات و قابليت اطمينان آنها را به نحو چشمگيري
افزاي��ش و هزينه نت (نگهداری و تعمیرات) را كاهش داد .نتیجتا با هزينه
بس��يار ناچيز  -نسبت به هزينه تجهيزات و حتي تعميرات آنها – ميتوان
بسياري از هزينههاي ناشي از توقفات و خرابيهاي ثانويه را كاهش داد و
س��ود سرشار آن را در عمل مش��اهده کرد .اين مهم ،در بسياري از صنايع
كشور امروزه اتفاق افتاده است .شركتهايي كه در اين زمينه موفق نبودهاند،
استفاده صحيح از اين روش را ناديده گرفتهاند .تجهيزات مناسب ،آموزش

اهم نيازهاي اجراي يك سيستم
پرس��نل ،برنامهريزي و اجراي صحيح ،از ّ
پايش وضعيت موفق ميباشند.
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پایش وضعیت ( )Condition Monitoring؛

شکل  -2نشانههای تعیینکننده خرابی

منحن��ی  :P-Fمخفف  Potential Failureبه معنای خرابی بالقوه اس��ت.
خرابی بالقوه ،مرحلهای از خرابی ماش��ین است که اولین نشانههای خرابی ،قابل
تشخیص و اندازهگیری هستند .منحنی  ،P-Fوضعیت تجهیز در حال خرابی را
بر حس��ب زمان نش��ان میدهد و هزینه تعمیرات ،با رشد روند خرابی به صورت
فزاینده باال میرود.
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

شکل  -3منحنی P-F
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تعریف پایش وضعیت
پایش وضعیت (یا مراقبت وضعیت) به مجموعه اعمالی میگویند که با پایش
عالیم و مش��خصههایی از تجهیز و بررسی تغییرات آن در طول زمان ،وضعیت
ماشین را تعیین میکند .تکنیک های پايش وضعيت ،بايستی باعث بهبود آگاهی
از وضعيت مكانيزم خرابی ،پيش-بينی عيوب و نشان دادن وضعيت تجهيز باشند
و همچنين كاربردی و مقرون به صرفه باشند .به همين داليل ،فعاليتهای پايش
وضعيت بايس��تی با توجه به محل استفاده تجهيز مورد نظر و شرايط تجهيزات،
مورد استفاده قرار گيرد تا بازدهی الزم را داشته باشد.

هدایت شده است .پایش وضعیت از یکسو ،باعث کاهش هزینههای تولید و از کار
افتادگی دستگاه میشود اما از سوی دیگر ،علل تخریب همچنان پا بر جا هستند
و تخریب مجددا ممکن است رخ بدهد.
مزايای پايش وضعيت
نخستين سوال مهندس��ان و مديرانی كه تاكنون تجربه پایش وضعیت را در
واحدهای خود نداشتهاند ،شايد عدم اطالع از مزايای  CMباشد .اهم اين مزايا
به شرح زير میباشد:
 -1كاهش توقف تجهيزات ،خصوصا توقفهای غيرمنتظره (به دليل اطالع از
وضعيت تجهيز و انجام تعمير ،تنها در صورت بروز اشكال در دستگاه)
 -2كاه��ش هزينه نگهداری و تعمیرات تجهيزات و مصرف قطعات يدكی (به
دليل جلوگيري از خرابیهای ثانويه و عدم باز شدن دستگاه در موارد غير ضروری)
 -3كاه��ش زمان تعمير تجهيز (با برنامهريزی زمان تعمير و نياز به تعويض
قطعات معيوب كه از قبل آماده شده است)
 -4افزايش كيفيت محصوالت
 -5افزايش قابليت اطمينان در عملکرد ماشینآالت
 -6افزايش بهرهوری (با كاهش خرابیها و محصوالت از دست رفته)
 -7بهبود دانش فنی در مجموعه
 -8کاهش استرس در کارکنان و مدیران
تكنيکهای پايش وضعيت
هر تكنيک ،بر عالیم خاصی تمركز داش��ته و بر اس��اس آن ،برای تجهيز
مربوط اس��تفاده میش��ود .گاهی نياز اس��ت تا از دو يا چند تكنيک برای پايش
وضعيت يک دستگاه اس��تفاده گردد .تكنيک های نسبتا رايج پايش وضعيت در
حال حاضر عبارتند از:
 -1استفاده از حواس پنجگانه
 -2آناليز روغن
 -3ترموگرافی (گرما نگاری)
 -4آنالیز آلتراسونیک
 -5آناليز کارایی ()Performance Monitoring
 -6آنالیز جریان مدار
 -7آناليز ارتعاشات
اس�تفاده از حواس پنجگان�ه :ابتداییترین روش برای مراقبت وضعیت
تجهی��زات که هنوز هم در جایگاه خود اهمیت دارد ،اس��تفاده از حواس انس��انی
(دیدن ،ش��نیدن ،لمس کردن و بوییدن) اس��ت .با لمس کردن (به ویژه با کمک
یک سکه) میتوان درکی از ارتعاشات تجهیز بدست آورد؛ همچنین سنجش دما
در برخی موارد که دما خیلی باال نباش��د ،به کمک لمس کردن امکانپذیر است.
بازرس��ی بصری نیز یکی از تکنیک های مهم تستهای غیر مخرب و نیز CM
بهشمار میرود .بسیاری از عیوب (نظیر انواع نشتی ،شکستگی و غیره) از طریق
مش��اهده ،قابل تشخیص هستند .برخی از اش��کاالت و عیوب ،منجر به منتشر
شدن بوی خاصی میشوند که با مشام انسان قابل تشخیص است (مانند برخی
خرابیهای روغن ،خرابی تجهیزات و مدارات الکتریکی و غیره) .نهایتا ش��نوایی
انس��ان یکی از بهترین ابزارها برای آنالیز صدا (هم از لحاظ ک ّمی و هم از لحاظ
کیفی) میباشد .برخی موارد ،گوش انسان برای تشخیص منشا صدا و نوع خرابی
مربوط ،بهتر از دس��تگاههای سنجش صدا عمل می کند و علت این موضوع نیز
قابلیت گوش انسان برای تفاوت گذاشتن بین الگوهای مختلف صدا و ایجاد ارتباط
بین خرابیهای مختلف و نوع صدای ایجاد شده است.

شکل  -4فرایند تخریب تجهیز
پای��ش وضعیت بایس��تی به طور مت��داول و به اندازه کافی ص��ورت گیرد تا
ش��روع تخریب ،آشکار ش��ود و بدین ترتیب پیش از رخداد تخریب ،هدایت آن
صورت پذیرد .پایش وضعیت میتواند به سادگی و با تشخیص عملکرد قطعات
و تجهیزات به وس��یله حواس پنجگانه انس��انی انجام شود و یا در مواردی نیز از
آنالیزهای پیچیده دایمی و پیوسته با استفاده از ابزارها و برنامههای تشخیص و
پیشبینی کامپیوتری صورت پذیرد .بنابراین تنها عیب پایش وضعیت این است
که در آن علت تخریب تجهیز ،متوقف نشده است و صرفا شروع تخریب ،پیش از
رخداد آن کشف شده و از کار افتادگی تجهیز توسط مهندسی نت برنامهریزی و

شکل -5استفاده از حس شنوايی برای CM

1) R. Keith Mobley et. al., Maintenance Engineering Handbook/Seventh Edition, McGraw-Hill, Professional Version, 2012
2) Sondalini, M. et. al. Plant and Equipment Wellness (A Process for Exceptional Equipment Reliability and Maximum Life Cycle Profits),
EA Books, 2013
3) http://cmschool.blogfa.com
4) www.lifetime-reliability.com
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آنالی�ز روغن :ای��ن روش ،نمونه مورد نظر را تحت بررس��ی قرار داده،
م��واد مختلف حاصل از س��ايش و غي��ره را در روغن موتور ،جعب��ه دنده و يا
سيس��تم هيدروليک نش��ان ميدهد .همچنين ،اين روش بر پايه سايشهاي
مجاز صورت گرفته و سايشها و محتويات غير مجاز موجود در روغن را نشان
مي  دهد .اساس کار آناليز روغن ،انعکاس وضعيت دقيق ماشين براي يک دوره
زماني معين از طريق نش��ان دادن وضعيت دستگاههاي مکانيکي در حال کار
میباشد .روغني که با موتور يا اجزاي مکانيکي ديگر در تماس است ،ذرات و
برادههاي فلزي س��اييده شده را ميگيرد .اين ذرات به قدري کوچک هستند
ک��ه به صورت معلق در روغن باقي ميمانند .با تش��خيص و اندازهگيري اين
ناخالصيها ،اطالعاتي از نرخ سايش و مواد خارجي ديگر دريافت ميشود كه
دريافت اين اطالعات ميتواند در تبيين راههاي کاهش سايش و مواد خارجي
تاثير گذار باشد.
ترموگراف�ي (گرما نگاری) :ترموگرافي كه به نامهاي گرما نگاري،
ترموويژن و تصويربرداري حرارتي نيز شناخته ميشود ،تكنيك مهمي است كه
دامنه كاربرد آن بس��يار گسترده و فراتر از بحث مراقبت وضعيت تجهيزات و
ماشينآالت است .در پایش وضعیت تجهيزات و ماشينآالت ،دادهبرداري به
كمك دوربين ترموگرافي صورت ميپذيرد و به این ترتیب ،تمامی اشكاالتي
كه منجر به تغيير در الگوي توزيع دماي س��طحي ميش��وند ،قابل شناسايي
خواهند بود.
آنالیز آلتراسونیک :طیف امواج صوتی با فرکانس باالتر از  20کیلو هرتز
که حد انتهایی شنوایی انسان است ،امواج آلتراسونیک نامیده میشود .برخی از
اشکاالت و عیوب ،منجر به ایجاد امواج آلتراسونیک و پخش آنها میشوند که
با توجه به شدت امواج ،محل عیب با دقت قابل مالحظهای تعیین میگردد؛
زیرا به علت وجود میرایی ،با دور ش��دن از منبع اصلی ،امواج آلتراس��ونيک به
سرعت میرا میشوند.
آنالیز کارایی ( :)Performance Monitoringآنالیز کارایی یکی از
تکنیک های مهم پایش وضعیت است که برای انواع مختلف ماشینآالت و
تجهيزاتي كه آناليزهاي ديگر (مانند ارتعاش��ات) ،جوابگوي پايش كامل آنها
نيس��ت ،کاربرد دارد .جمعآوری اطالعات اولیه (مانند دبی ،فش��ار ،دما ،آمپر
مصرفي و غیره) به کمک انواع گیجها ،نش��انگرها ،سنسورها و ترانسمیترها
صورت میپذیرد .پارامترهای بیان کننده کارایی ماش��ین (نظیر راندمان ،هد
تولیدی و غیره) ،به کمک فرمولها ،روابط ریاضی و بر اساس اطالعات اولیه
محاسبه می-شوند .با مقایس��ه کردن مقادیر پارامترهای بیان کننده کارایی
ماشین در طول عمر آن ،هر گونه انحراف از وضعیت نرمال ،مشخص شده و
میتوان با انجام اقدام اصالحی ،وضعیت را نرمال نمود .این تکنیک به ویژه
برای توربینها ،پمپها ،فنها ،مبدلهای حرارتی و غیره از اهمیت خاصی
برخوردار است.
آنالی�ز جریان م�دار :احتمال خرابي در قس��متهاي مختلف موتور
(اس��تاتور ،روتور ،مدار قدرت ،کیفیت توان) را ميتوان توس��ط روش-هاي
مختلف پايش وضعيت به دست آورد كه از مهمترين آنها در عيب يابي الكترو
موتورها ،روش آناليز جريان مدار ميباشد.
آنالیز ارتعاشات :امروزه ارتعاشات در صنعت ،كاربردهاي زيادي جهت
تحليل ،بررس��ي ،طراحي (از جمله طراحی دینامیکی سازهها و ماشینآالت
دوار ،تس��تهای کنترل کیفیت سیستم تعلیق خودرو ،طراحی سیستمهای
کنترل و ایزوالس��یون ارتعاش��ات) و پايش وضعيت و عيب يابي تجهيزات
به عنوان قویترین ابزار پایش وضعیت ماش��ینآالت دارد .آناليز ارتعاش��ات
ب��ه علت فراه��م آوردن طيف وس��يعي از اطالعات ارزش��مند و همچنین
سرمايهگذاري تقریبا كم ،نسبت به سایر روشهای پایش وضعیت ،اهميت
ويژهاي را كسب كرده است .ارتعاشات ،نشانگر وضعيت تجهيز ميباشد چرا

ك��ه ايجاد هر گونه عيب ،باعث تغيير ني��روي وارده و يا امپدانس مكانيكي
ميگردد و تغيير در هر كدام از آنها س��بب تغيير ارتعاش شده ،ما را از وجود
مشكل در دس��تگاه و يا محيط آن آگاه ميسازد .نیروهای ارتعاشزا (مانند
ناهمراس��تایی ،نامیزانی جرمی ،س��ایش ،خرابی یاتاقانه��ا و چرخدندهها،
نیروهای آیرودینامیکی و هیدرودینامیکی ،نیروهای الکترومغناطیسی ،تماس
قطعات متحرک و ثابت ،اصطکاک و غیره) ،از نوع نیروهای دینامیکی هستند
که بر اثر وجود کاستیهایی در ماشین ایجاد میشوند .برخی از زمینههای
بروز کاس��تی (اختالف از حالت ایدهآل) عبارتند از :محدودیتهای طراحی
و ساخت ،اش��کال در نصب اولیه ،اشکاالت بهرهبرداری ،بروز اشکاالت در
حی��ن تعمیرات و غیره .برخی عوامل نیز ب��دون اینکه از خود نیرویی تولید
کنند ،تنها از طریق تاثیر بر امپدانس ،منجر به تشدید ارتعاش میشوند که
مهمترین آنها عبارتند از :لقی مکانیکی ،تحریک فرکانسهای طبیعی اجزا
(رزونانس) ،ضعف در فونداسیون و یا شاسی ماشینآالت ،ضعیف بودن سازه
و غیره .از آنجایی که رسیدن به حالت ایدهآل امکان پذیر نیست ،همیشه تا
حدی لرزش و ارتعاش در ماشینآالت وجود دارد که مجاز شمرده میشود
اما با گذشت زمان و بر اثر بروز اشکاالت بعدی ،تغییراتی هر چند جزیی در
وضعیت ارتعاشات تجهیز ایجاد میشود (مانند تغییر در شرایط بهرهبرداری
تجهیز ،بروز اشکال مکانیکی -الکتریکی در تجهیز ،تغییر بار وارد بر تجهیز و
غیره) و بعض ًا ارتعاشات ،نسبت به حد مجاز افزایش مییابد .با توجه به اینکه
هر عیب ،مش��خصات خاص ارتعاشی خود را از لحاظ دامنه ،فاز ،فرکانس و
غیره دارد ،با آنالیز ارتعاش و انجام اقدام اصالحی مناسب ،میتوان وضعیت
را به حالت قبل برگرداند .به همین دلیل امروزه ارتعاش��ات یکی از قویترین
ابزارهای تشخیص عیوب ماشین-هاست که در اغلب صنایع مورد استفاده
ق��رار میگیرد .با اجرای صحیح آنالیز ارتعاش در صنایع ،بیش از  ۷۰درصد
عی��وب را به موقع پیشبینی و از بروز خرابیهای ثانویه جلوگیری می کند.
اندازهگيري ارتعاش ميتواند به صورت دایم��ي ( )on-lineو دورهاي (off-
 )lineانجام گیرد .نكته قابل توجه اين است که حدود  80درصد از تجهيزات
اغل��ب كارخانجات را ميتوان با ارتع��اش دورهاي به صورت كامل و مابقي
تجهيزات را به طور نسبي ،تحت پايش قرار داد.
همانطور که پیش��تر اشاره ش��د ،هزینه نگهداری و تعمیرات پیشگویانه
و تکنیک ه��ای پایش وضعیت برای مدی��ران و صاحبان صنایع از اهمیت
بسیاری برخوردار است .هزینه اجرای برنامه نت پیشگویانه بر اساس آنالیز
ارتعاشات ،مقداری از  8000تا  50000دالر را در بر دارد .این در حالی است
که هزینه تکنیک گرما نگاری با استفاده از ترمومترهای مادون قرمز ،سیستم
تصویربرداری مادون قرمز با اسکنر سفید -سیاه و بدون قابلیت ذخیرهسازی
و نیز سیستم تصویربرداری رنگی به همراه میکرو پروسسور ،به ترتیب کمتر
از  ،1000تقریب��ا  8000و بیش��تر از  60000دالر هزینه در بر دارد .هزینه
معمول سیس��تم طیفنگاری بر اساس میکرو پروسس��ور ،مقداری در بازه
 30000تا  60000دالر دارد .هزینه آنالیز س��اده روغن موتور در آزمایشگاه،
مقداری از  20تا  50دالر به ازای هر نمونه در بر دارد .این آنالیز استاندارد شده
شامل اطالعاتی در مورد لزجت ،مواد انحالل ناپذیر کل ،مقدار اسید کل یا
)، TAN (Total Acid Number)، TBN (Total Base Number
حجم س��وخت ،حجم آب میباشد .اگر آنالیز جزئیات بیشتری را به وسیله
تکنیک های طیفنگاری ارایه دهد (مانند توزیع ذرات و اندازه آنها و غیره)،
هزینه این آنالیز ،بیشتر از  150دالر به ازای هر نمونه خواهد بود .در بیشتر
سیستمهای آنالیز آلتراسونیک نیز از اسکنرهایی بدون قابلیت ذخیرهسازی
اطالعات و مقایسه آنها استفاده میشود و لذا هزینه این نوع ابزار اندازهگیری
و تحلیل آلتراس��ونیک ،تقریبا کم بوده و مق��داری کمتر از  1000تا 8000
دالر دارد.

تازههای انتشارات دانشگاه
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نام کتاب :دور برگردان های جایگزین تقاطعات چراغ دار
مولفان :دکتر حمید بهبهانی و مهندس امیرعلی امینی
چاپ اول1392 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 10000 :ریال
موضوع :راهسازی ایران ،راهسازی ،خیابان های ایران

این کتاب ،در 157صفحه و ش��ش فصل به تالیف رسیده
اس��ت .هدف از نگارش کتاب ،تش��ریح و انتق��ال تجربیات
و دان��ش موجود در زمینه دور برگردان های ش��هری و دور
برگردان های جایگزین است.
در فص��ل اول این کتاب؛ مقدمات ،س��اختار کلی کتاب و
اطالع��ات و مفاهیم اولیه در خص��وص حرکات ترافیکی در
انواع مختلف راه های شهری مطرح شده است .در فصل دوم؛
طبقه بندی ،موقعیت و استاندارد فواصل بین دور برگردان ها
آورده شده است .استانداردهای انواع طبقه بندی بازشدگی ها
و دور برگردان های ترکیبی مشخص شده و جانمایی مناسب
و استانداردهای حداقل فاصله بین این تسهیالت در درجات
مختلف راهها به تفضل مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل سوم کتاب؛ استانداردهای طراحی هندسی شامل
نوع باز ش��دگی ،عرض بازشدگی ،مس��افت دید ،طول خط
ش��تاب گیری و انباره ،طول بازش��دگی و خطوط گردش به
چپ ،تشریح شده است .حرکات گردش به چپ غیرمستقیم
و دور برگردان ه��ای جایگزی��ن تقاطع��ات ،در فصل چهارم
کتاب به طور کامل مورد بحث قرار گرفته است .این سیستم
که توس��ط دکتر بهیهانی توسعه یافته است ،از مجموعه ای
از المان های جفت بازش��دگی ها ،پروانه ای ها و مجموعه ای
از اصطالحات هندس��ی تش��کیل ش��ده که هدف از طرح و
اجرای آن ،رفع موقتی نیاز به اجرای تقاطعات غیر هم سطح
بزرگراهی می باشد.
فص��ل پنجم این کتاب ،ب��ه تجهیزات کنت��رل ترافیکی
مرتبط با دور برگردان های ش��هری -نظیر هشدار دهنده و
هدایت مس��یر -اختصاص دارد و در نهای��ت ،آخرین فصل
کتاب ،مالحظات ایمنی مرتبط با این تسهیالت ،شامل نقاط
تداخلی ،ایمنی عابرین پیاده و راهکارهای بهسازی و ارتقای
ایمنی را مطرح کرده است.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نام کتاب :روش های اجرای سازه های بتنی
مولف :دکتر پرویز قدوسی
چاپ اول1392 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 250000 :ریال
موضوع :سازه های بتنی ،سازه های بتنی -طرح و محاسبه

امروزه بسیاری از سازه ها با بتن ساخته می شوند و سهم
بتن در صنعت س��اخت و توس��عه عمرانی کش��ورمان انکار
ناپذیر اس��ت .کیفیت بتن از نظر عمر مفید سازه ها و مقرون
به صرفه بودن ،حایز اهمیت اس��ت .از طرف دیگر ،کش��ور
م��ا در منطقه زلزله خیز ق��رار دارد و کیفی��ت بتن می تواند
نقش اساس��ی در مقابله با زلزله ایفا کند .بتن فقط متکی بر
انتخاب مصالح مناس��ب و تعیین نسبت مخلوط بتن نیست،
بلک��ه روش های اجرا ،از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد بتن و
سازه های بتنی می باشد.
ای��ن کت��اب ،یک گام هر چن��د کوتاه در جه��ت ارتقای
آموزش فناوری س��اخت در س��طح کارشناس��ی و تا حدی،
کارشناسی ارشد است .موضوعات کتاب ،تقربیا سرفصل های
مصوب ش��ورای عال��ی برنامه ریزی درس��ی و وزات علوم،
تحقیقات و فناوری را پوش��ش می دهند .در واقع این کتاب،
حاصل هش��ت س��ال تجربه عملی و بیس��ت سال سوابق
تدریس مولف در دانشگاه علم و صنعت ایران است و در آن
سعی شده است که اصول روش های اجرا به صورت منظم
و آسان ارایه شود.
کتاب ش��امل یازده فصل اس��ت .در فص��ل اول به تولید
س��نگدانه ها؛ در فصل دوم به انبارش مصالح ،پیمان کردن،
مخلوط کردن و انتقال بتن؛ در فصل سوم به آرماتوربندی،
بتن ریزی ،تراکم و عمل آوری بتن؛ در فصل چهارم پرداخت
سطح بتن درزها در دالها؛ در فصل پنجم به بتنریزی تحت
شرایط خاص؛ در فصل ششم به انواع و طراحی قالب ها ،در
فصل هفتم کنترل کیفیت؛ در فصل هشتم به تعیین مقاومت
بتن در سازه ،تحلیل و تفسیر نتایج؛ در فصل نهم به اجرای
بتن ه��ای ویژه؛ در فصل دهم به آس��یب دیدگی های بتن و
روش های پیش��گیری و در فصل یازدهم به س��ازماندهی و
جانمایی کارگاه و ایمنی پرداخته شده است.
یک نکته مهم که باید توجه داشت این است که مطالب
این کتاب ،جنبه آموزشی دارد و برای کارهای حرفه ای ،باید
اس��ناد معتبر کش��ورمان مانند مقررات ملی ساختمان مورد
استفاده قرار گیرند.
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معرفـيدفاعـيههـايدكـتري
نام دانشجو :رویا سلطانی
رشته تحصیلی :مهندسی صنایع
عنوان رس�اله :بهينه س��ازی پايدار قابليت
اطمين��ان سيس��تم ها ب��ا روش تخصي��ص
افزونگ��ي در حالت ع��دم قطعيت و تخفيف
قيمت
استاد راهنما :دکتر سيدجعفر سجادی
اس�تادان مش�اور :دکتر رضا توکلی مقدم ،دکتر جالل صفری و
دکتر محمد مهدوی مزده
تاریخ دفاع93/2/6 :

نام دانشجو :جلیل عبیات
رشته تحصیلی :مهندسی صنایع
عنوان رس�اله :مدلس��ازي تيم ه��اي کاري
پروژه هاي سيس��تمي بر اساس سيستم هاي
چند عاملي و تئوري انطباق
استاد راهنما :دکتر احمد ماکویی
اس�تادان مش�اور :دکت��ر احمدرض��ا ولی و
مهندس محمد حقیقت
تاریخ دفاع93/2/10 :

نام دانشجو :شهاب دهقان
رشته تحصیلی :مهندسی برق
عن�وان رس�اله :برنامهريزی توسعه توليد ،با
در نظ��ر گرفتن واحدهاي نيروگاهی بادی و
عدم قطعيتهای موجود
استاد راهنما :مهندس احد کاظمی
استاد مشاور :دکتر نيما امجدی
تاریخ دفاع93/2/6 :

نام دانشجو :حسین علیزاده
رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر
عنوان رس�اله :انتخاب خوشهبندی ترکيبی
مبتنی بر بهينهسازی رياضی و اجتماعی
استاد راهنما :دکتر بهروز مينايی
تاریخ دفاع93/2/15 :

نام دانشجو :زهرا سادات سيد رئوفي
رشته تحصیلی :مهندسي مواد و متالورژي
عن�وان رس�اله :ت��ز و بررس��ی خ��واص
مکانيک��ی و زيستس��ازگاری داربس��ت
زيس��ت تخريبپذير  Mg-Znبا پوش��ش
نانوهيدروکسی آپاتيت
استاد راهنما :دکتر شمس الدين ميردامادي
تاریخ دفاع93/2/7 :

نام دانشجو :محبوبه ربانی
رشته تحصیلی :شیمی
عنوان رساله :سنتز و تثبيت نانو ذرات مغناطيسی
و پورفيرين بر سطح مزوپروس سيليکا و کاربرد آن
در واکنشهای پليمريزاسيون الفينها ،اکسايش،
سنتز هتروسيکلها و حذف آاليندهها
استاد راهنما :دکتر رحمت ا ...رحيمی
استادان مشاور :دکتر علی ملکی و دکتر حسين غفوری
تاریخ دفاع93/2/17 :

نام دانشجو :سید بابک ابراهیمی
رشته تحصیلی :مهندسی صنایع -صنایع
عن�وان رس�اله :م��دل چندمتغیره س��رایت
تالطم در بازار س��هام ب��ا در نظرگرفتن اثر
حافظه بلند مدت
استاد راهنما :دكتر سیدمحمد سیدحسینی
استاد مشاور :دکتر مسعود باباخانی
تاریخ دفاع93/3/10 :

نام دانشجو :علیرضا سعیدی عزیزکندی
رش�ته تحصیلی :مهندسی عمران -گرایش
خاک و پی
عنوان رس�اله :تحلیل دینامیکی پی شمع با
مدلسازی آزمایشگاهی و عددی
استاد راهنما :دکتر محمدحسن بازیار
تاریخ دفاع93/3/20 :

نام دانشجو :مریم روستا
رشته تحصیلی :شهرسازی
عن�وان رس�اله :بازتعری��ف ش��اخصهای
مکانی مؤث��ر بر ارتقای پای��داری اجتماعی
در بازآفرینی بافتهای فرس��وده ش��هری با
رویکرد ایرانی – اسالمی
استادان راهنما :دکتر اسماعیل شیعه و دکتر
سید عبدالهادی دانشپور
تاریخ دفاع93/3/25 :

نام دانشجو :سحر جعفری چمکاوي
رشته تحصیلی :مهندسی مواد و متالورژی-
سرامیک
عنوان رس�اله :بررس��ی اثر افزودنی فس��فر
و ش��رايط فرايند ب��ر ريزس��اختار و خواص
مغناطيس��ی آلياژه��ای ميکروس��اختار و
نانوساختار پايه آهن
اس�تادان راهنم�ا :دکت��ر عل��ی بيت اللهی و
دکتر بیژن افتخاری يکتا
تاریخ دفاع93/3/12 :
نام دانشجو :سیدحسین ساداتی باالدهی
نام دانشجو :عبدا ...آراسته
رش�ته تحصیل�ی :مهندس��ی عم��ران-
رشته تحصیلی :مهندسی صنایع -صنایع
برنامه ریزی حمل و نقل
عنوان رساله :توسعه نظریه اختیارات طبیعی
عن�وان رس�اله :ارزیابی عملکرد شبکه های
حمل و نقل در دوره بازسازی پس از بحران
در ارزیابی پروژههای پیچیده سرمایهگذاری
سیل
در شرایط عدمقطعیت
استاد راهنما :دکتر علی منصور خاکی
استاد راهنما :دکتر علیرضا علی احمدی
استاد مشاور :دکتر شریعت
تاریخ دفاع93/3/31 :
تاریخ دفاع93/3/18 :
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نام دانشجو :محبوبه اعالیی
رشته تحصیلی :ریاضی کاربردی -احتمال
عن�وان رس�اله :ب��رآورد پارامترها بر اس��اس
الگوريتمهاي عددي -احتمالي در مسايل مالي
استاد راهنما :دکتر رحمان فرنوش
استاد مشاور :دکتر غالمحسین یاری
تاریخ دفاع93/3/10 :

نام دانشجو :احسان بادامی
رشته تحصیلی :مهندسی مواد و متالورژی
عن�وان رس�اله :مدلس��ازی تح��والت
ريزس��اختاری در فرايند ترمومکانيکی آلياژ
آلومينيوم
استاد راهنما :دکتر محمدتقی صالحی
تاریخ دفاع93/3/20 :
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نام دانشجو :سمیه عربی نرئی
رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر
عنوان رس�اله :طراحی و توس��عه مدلهای
اختصاص��ی جهت پيشبينی شکس��تهای
نرم افزاری در زمان اجرا
استاد راهنما :دکتر سعید پارسا
تاریخ دفاع93/2/28 :

نام دانشجو :اميررضا کريمي آذری
رشته تحصیلی :معماری و شهرسازی
عنوان رساله :اصول طراحی موثر بر ارتقاي
خالقيت کودکان درفضای مسکونی
اس�تاد راهنما :دکتر سيدباقرحسينی و دكتر
محسن فيضی
تاریخ دفاع93/3/19 :

نام دانشجو :مونس حکمی زاده
نام دانشجو :امیر حیدری
رشته تحصیلی :مهندسی شیمی
رشته تحصیلی :شیمی
عن�وان رس�اله :شبيهس��ازی  CFDانتقال
عنوان رس�اله :بررس��ی توليد هيدروژن به کمک فوتوکاتاليست
ح��رارت جريان دوفازی واکن��ش دار راکتور
اصالح شده TiO2
بستر قطره ای ( )TBRسولفور زدايی
استاد راهنما :دکتر سیدحسن هاشم آبادی استادان راهنما :دکتر شهرآرا افشار و دکتر آزاده تجردی
تاریخ دفاع93/4/3 :
تاریخ دفاع93/6/11 :
نام دانشجو :مریم روحانی
رشته تحصیلی :مهندسی عمران -آب
عن�وان رس�اله :ن��وآوری در کارب��رد روش
اتوماتای سلولی در طراحی بهینه شبکه های
فاضالب
استاد راهنما :دکتر محمدهادی افشار
93/4/14
تاریخ دفاع:
علی ملکی
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نام دانشجو :علی اسدپور
رشته تحصیلی :مهندسی معماری -معماری
منظر
عن�وان رس�اله :مدل بازنمای��ی رودخانه به
مثابه منظر شهری تصویرپذیر
استادان راهنما :دكتر محسن فیضی و دکتر
فرهنگ مظفر
استاد مشاور :دكتر مصطفی بهزادفر
تاریخ دفاع93/4/17 :

نام دانشجو :سعید ملکی آقاباقر
رشته تحصیلی :شیمی -شیمی معدنی
عنوان رساله:تثبیت کاتالیزورهای انتقال فاز کروم
( )VIروی بس��ترهای نانو مغناطیس هسته-پوسته
 Fe3O4-SiO2و مطالع��ه کاربردهای آنها در س��نتز
مشتقات پیریدینی و اکسایش الکلها
اس�تادان راهنما:دكتر رحم��تا ...رحیمی و دکتر
تاریخ دفاع93/6/30 :
نام دانشجو :اعظم يوسفی
رشته تحصیلی :مهندسی شیمی
استادان راهنما :دکتر علی اللهوردی و دکتر پریسا
حجازی
عنوان رس�اله :ارزيابی تاثي��ر خواص کاتاليزگری
نوری نانوذرات تيتانيم دی اکسايد در کاهش تخريب
بيولوژيکی سيمانCFD
تاریخ دفاع93/6/29 :

ميالدباسعادت

امامرئوف

مبـــــارك

بهار علم و دانش
بر دانشجويان
و دانشگاهيان
فرخنده باد

