
شماره 79 - تابستان 1391
دانشگاه علم و صنعت ايران

تاسيس 1308

آغـاز سـال تحصيلـي
 92-1391 مبـارك



قال رسول )ص(:

أََل ِإّن اللَهّ ُيِحّب بَُغاَه اْلِعْلمِ 
همانا خداوند، جويندگان علم را دوست دارد



قال رسول )ص(:

أََل ِإّن اللَهّ ُيِحّب بَُغاَه اْلِعْلمِ 

سرمقاله

گزارش برگزاري يازدهمين كنفرانس آمار ايران

مصاحبه با مسوول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

آشنايي با يك استاد؛ دكتر عقدايي

مقاله علمي: مهندسي نگاهداشت؛ الزمه حياتي براي استمرار توليد ملي  

مقاله علمي: خواندن ذهن انساني توسط كامپيوترها

گزارش كنفران��س نقش صنعت فناوري اطالعات در توليد ناخالص 
ملي در برنامه پنجم

تازه هاي انتشارات دانشگاه

معرفي دفاعيه هاي دكتري

فهرست
2

3

6

8

9

14

16

19

23

مدیر مسئول: دكترمحمدسعيدجبلعاملي
سردبیر: دكتراحمدرضاشاهعلي

مدیرداخلي:فاطمهالساداتميرشريف
گرافیست و صفحه آرا: اميررضااميني

حروفچیني:سميهگندمي
عكاس: داريوشلطيفي
لیتوگرافي و چاپ: زالل

پیام علم و صنعت ایران در درج و ویرایش مطالب 
رسیده آزاد است.

خيابان خيابانهنگامـ ميدانرسالتـ نشاني:تهرانـ
روابطعمومي دانشگاهعلموصنعتايرانـ دانشگاهـ

تلفن هاي تماس: 77240395و77491232

www.iust.ac.ir
Email:pub@iust.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ايران

نشریه علمي، فرهنگي و خبري



رهب��ر معظم انق��الب در ديدار صده��ا تن از اس��اتيد، محققان و 
پژوهش��گران دانش��گاه های كش��ور در ماه مبارک رمضان امسال، 
بر ضرورت تعامل مس��ئوالن در خصوص ايج��اد نظام ملی نوآوری 
تأكي��د و خاطر نش��ان كردن��د: » االن ... يك خأليی وج��ود دارد  و 
همين خأل موجب شده نقشه  جامع علمی هم آنچنان كه بايد و شايد 
عملياتی نشود  و آن عبارت است از همين خأل نظام ملی نوآوری، كه 
عبارت اس��ت از يك شبكه ای از فعاليت ها، تعامل های زنجيره ای، در 
سطح های كالن و ميانی و خرد، بين دستگاه های علمی كشور؛ چه در 
درون محيط علمی، چه بيرون محيط علمی. يك تعامل اينچنينی بايد 
به وجود بيايد، كه اين به عنوان نظام ملی نوآوری شناخته شود. كارش 
هم عبارت است از اينكه جريان دانش و نوآوری را مديريت كند، رصد 
كند، ارزيابی كند، هدايت كند. اين امروز يك چيز الزمی اس��ت و به 

نظر من مسئوالن و مديران بايد به اين مسئله فكر كنند.«
اين تذكر هوشمندانه رهبر انقالب، بار ديگر اذهان را متوجه يكي 
از ابعاد مهم توسعه علم، فناوري و اقتصاد كشور نمود. موضوعي كه 
از آن به عنوان يكي از كليد واژه هاي فهم توس��عه كشورها و تكميل 

زنجيره هاي ارزش اقتصادي ياد مي شود.
نظام ملي نوآوري، مفهومي است كه فراگيري آن از تعداد معدودي 
ن��وآوري  در حوزه محصول و فرآيند، در يك كش��ور خاص و در يك 
بازه زماني مشخص، وسيع تر و فراگيرتر است. اين نظام، مجموعه ای 
از نهادهای مجزا را در بر مي گيرد كه به تنهايی يا به طور مش��ترک، 
در توس��عه و انتش��ار فناوری های جديد، شركت می كنند و چارچوبی 
فراهم می آورند كه از آن طريق، دولتها سياس��ت های موثر بر فرايند 
نوآوری را ش��كل داده و پياده س��ازی كنند. به بيان ديگر، نظام ملي 
نوآوري ش��امل سازمان ها، پيوند بين آنها و يك محيط نهادي است. 
منظور از محيط نهادي، هنجارهاي رسمي و غير رسمي )شامل عادات 
مشترک، عرفها، رويه هاي مورد توافق، ارزش هاي مشترک، قوانين و 
مقررات( اس��ت كه چارچوب تعامل بين سازمان نظام ملي نوآوري را 
توصيف مي نمايد. اگر چه كاركردهاي متنوعي براي نظام ملي نوآوري 
بيان شده، اما در مجموع مي توان كاركردهاي زير را براي آن در نظر 
گرفت: سياست گذاري كلي، تسهيل، هدايت و تامين بودجه تحقيقات 
و نوآوري، انجام تحقيقات و نوآوري، توس��عه نيروي انساني، ارتقاي 

كارآفريني، انتشار فناوري و توليد كاال و خدمات. 
سياس��ت گذاري در نظام ملي فناوري به عنوان مهم ترين كاركرد 
اين نظام، نتايج مهمي در برداشته و از جمله اينكه به ايجاد هماهنگي 
مناسب بين نهادهاي سياس��ت گذار به منظور تصميم گيري و ايجاد 
هماهنگي و انسجام ميان آنها منجر مي شود؛ در برقراري ارتباطات و 

ايجاد تعامالت نظام مند ميان نهادهاي سياست گذار و ديگر نهادها و 
اجزاي نظام، موثر است؛ باعث برقراري جريان سريع اطالعات و دانش 
در اين نظام مي ش��ود و فرايندهاي تصميم سازي يا سياست سازي را 

تسهيل مي كند. 
نتيجه چنين سياست گذاري هايي، ايجاد برخي سازمان ها و بازيگران 
ب��راي ارتقاي عملك��رد نوآورانه كل نظام، بهب��ود عملكرد بازيگران 
موج��ود در راس��تاي تحقق اهداف نظام، ارتق��اي روابط اجزاي نظام 
براي دستيابي به اهداف از قبل معين شده و اعمال تغييرات مثبت در 

عرف هاي تاثيرگذار بر بازيگران و روابط آنها خواهد بود.
براي تعيين سياس��ت هاي كلي يك نظام ملي نوآوري الزم است 
وضعيت موجود، س��نجيده و با وضعيت مطلوب، مقايسه شود. سپس 
ميزان شكاف موجود، شناسايي و نقاط قوت و ضعف آنها تعيين گردد. 
از اين رو استفاده از شاخص هايي كه بتوانند تمامي ابعاد يك نظام ملي 
نوآوري را به صورت كّمي ارزيابي كرده و نمايي از وضعيت موجود آن 

را نشان دهند از ضروريات سياست گذاري نظام ملي نوآوري است. 
بررسي هاي به عمل آمده در كشور نشان مي دهد نظام سياست گذاري 
نوآوري در كشور با مشكالت عديده اي مواجه است كه همين مساله، 
پيش��برد اهداف نظام ملي نوآوري و تحقق جنبش نرم افزاري مد نظر 
رهبر معظم انقالب را با دشواري هايي مواجه ساخته است. عمده ترين 
اين مش��كالت عبارتند از ضعف نهادهاي تخصصي تصميم س��از در 
سياست گذاري نوآوري، ضعف فرهنگي جامعه در زمينه كار گروهي، 
عدم رعايت مالكيت فكري و نبود عزم ملي در زمينه توليد و نوآوري، 
كمبود سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين زمينه، برخي چالش هاي 

سياسي و حقوقي، ضعف بخش هاي مختلف صنعتي و ....
در اي��ن ميان، نهادهاي سياس��ت گذار نيز به علت كم تجربگي در 
زمينه سياست گذاري در حوزه نوآوري، جزئي نگري و عدم بهره مندي 
از ديدگاه هاي نظام مند، كمبود تعامل با صنعت، دانشمندان و نهادهاي 
دانشگاهي، عدم استفاده از يك مدل جامع سياست گذاري نوآوري و 
در نهايت كمبود سيس��تم هاي نظارت بر اجرا، ارزيابي و حسابرس��ي 
فناوري، با مشكالتي مواجه هستند. به نظر مي رسد استفاده از تجارب 
صنايع گوناگون، دانش��گاهيان و اساتيد مجرب و متخصص مي تواند 
خال ايجاد شده در اين زمينه را برطرف كند و كيفيت عملكرد نهادهاي 
سياست گذار در زمينه نوآوري را بهبود ببخشد. با توجه به ارتباط گسترده 
و عميق اس��اتيد و متخصصان با بخش صنعت و درک متناسب آنان 
از نيازهاي جامعه، نقش آفريني دانشگاهيان در اين حوزه بايد مواردي 
همچون كمك به تعيين اولويت هاي نظام ملي نوآوري، تبيين راهبرد 
كس��ب فناوري در حيطه هاي گوناگون، نقش آفريني گس��ترده تر در 
اج��زاي مرتبط بخش خصوصي، ايجاد پيوند ميان نظام ملي نوآوري 
و اهداف س��ند چشم انداز و كمك به تجاري سازي نظام ملي نوآوري 
در كش��ور را در بگيرد و اين امر مس��تلزم حمايت گسترده تر دولت از 

ايده هاي صاحبان صنايع و دانشگاه هاي برتر و خالق كشور است. 

نظام ملی نوآوری، 
محصول تعامل پويای 

دانشگاه، صنعت و دولت
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يازدهمي��ن كنفران��س آم��ار اي��ران با 
هدف فراهم آوردن فرصت مناس��ب برای 
ارايه آخرين دس��تاوردهای علمی، بحث و 
تبادل نظر بين دانشگاهيان، پژوهشگران 
و كارشناس��ان آمار و نيز ارتقای فرهنگ 
آم��اری در جامع��ه، گس��ترش فرهن��گ 
مرزه��ای  پيش��برد  كش��ور،  در  آم��اری 
دان��ش، به روز نگهداش��تن آگاهی جامعه 
دانش��گاهی از علوم روزمره آم��ار، ايجاد 
زمينه های مش��ترک همكاری بين قش��ر 
دانش��گاهی و كارشناس��ان اجرايی، بحث 
و تبادل نظر پيرامون مس��ايل و مشكالت 
آموزش��ی و اجرايی آماری كش��ور، ايجاد 
زمينه های مش��ترک هم��كاری بين همه 
ش��ركت كنندگان و ايج��اد محملی برای 
اراي��ه راه حلهاي��ی برای حل مش��كالت 
آم��اری در كش��ور، روزه��ای 7، 8 و 9 
ش��هريور 1391 توس��ط دانش��گاه علم و 
صنع��ت ايران و با هم��كاری انجمن آمار 
ايران در محورهای ارايه مقاالت تحقيقی 
و گزارش های علمی در تمامی زمينه های 
علوم آماری؛ برگزاری كارگاه های آموزشی 
و تخصصی در زمينه های مختلف آماری؛ 
در  تخصص��ی  ميزگرده��ای  برگ��زاری 
زمينه ه��ای مختل��ف آم��اری و برپاي��ی 

نمايش��گاه كتاب و نرم افزاری آماری در 
محل دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار 
ش��د. در اين كنفرانس مل��ی كه با حضور 
محقق��ان و متخصصان آمار كش��ور و نيز 
ش��ركت كنندگانی از كش��ورهای آلم��ان، 
نيجريه،  ارمنس��تان،  بلغارستان،  لهستان، 
مالزی، كويت، هندوستان، كانادا و امريكا 
برگزار ش��د در مجموع، 378 مقاله در دو 
بخش سخنرانی و پوستر در زمينه های آمار 
نظری و كارب��ردی، احتمال و كاربردهای 
آن، فرايندهای تصادفی، آمار زيستی، آمار 
رس��می، آموزش و س��واد آماری، آمار در 
صنعت و س��اير علوم و ديگ��ر زمينه های 

مرتبط با آمار ارايه شد.
در كنار اين كنفرانس، كارگاه های آشنايی 
با پردازش موازی؛ بررس��ي اعتبار و پايايي 
ابزارها؛ آشنايی با نرم افزار  WinBUGS؛ 
تحلي��ل داده ه��ای فضاي��ی ب��ا نرم افزار  
SpaceStat؛ مدل های آماری جديد برای 
تحلي��ل داده های رس��ته ای و جدول های 
پيشايندی؛ آشنايي با مدل ماركوف پنهان 
و كارب��رد آن در مراقب��ت اپيدميولوژي��ك 
بيماری ها؛ تقري��ب توزيع های چند متغيره 
به وس��يله مدل واين )مفصل های جفتی( 
و كاربردهای آن؛ آش��نايي ب��ا آزمون هاي 

ش��تاب دهنده و چگونگ��ي تعيي��ن قابليت 
اطمين��ان محصوالت توس��ط اين آزمونها 
ارايه گرديد و روز قبل از آغاز كنفرانس نيز 
سيزدهمين مسابقه دانشجويی آمار كشور 
در مح��ل دانش��گاه علم و صنع��ت ايران 

برگزار شد.
در مراس��م افتاحيه يازدهمين كنفرانس 
آمار ايران، ابتدا دكتر رحمان فرنوش)عضو 
هي��ات علمی دانش��كده رياض��ی و دبير 
كنفرانس( به مهمانان و مدعوين خوشامد 
گف��ت. وی ش��ركت كنندگان اي��ن دوره 
كنفرانس را بالغ ب��ر 700 نفر عنوان كرد 
و ب��ه ارايه گزارش مجملی از فعاليت های 

دبيرخانه كنفرانس پرداخت. 
دكت��ر فرنوش با تقدي��ر از حمايت هاي 
حامي��ان هماي��ش، مانن��د معاونت علمي 
و فن��اوري رييس جمه��ور، وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری، مركز و پژوهش��كده 
آم��ار اي��ران، مرك��ز فيزي��ك نظ��ری و 
رياضيات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران؛

 يازدهمين کنفرانس
آمار ايران برگزار شد
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ش��هرداری تهران، بان��ك مركزي ايران، 
و... خاطرنش��ان كرد: كميت��ه علمي اين 
كنفران��س، پس از اتم��ام كنفرانس دهم 
در تبري��ز، فعاليت خ��ود را براي برگزاري 
يازدهمي��ن دوره  كنفران��س آمار از طريق 
انجم��ن آمار و رييس دانش��گاه، آغاز كرد 
و اميدواري��م بتوانيم دوازدهمين دوره  اين 
كنفرانس را در دو س��ال آينده به ميزباني 
دانشگاه رازي كرمانشاه برگزار كنيم. وی 
تعداد مقاالت رس��يده به دبيرخانه را 425 
مقاله عن��وان كرد كه از اي��ن تعداد 378 
مقال��ه در دو بخش ش��فاهی و پوس��تری 
ارايه می شوند و سپس به تبيين محورها، 

اهداف و برنامه های كنفرانس پرداخت.
پ��س از آن دكت��ر جبل عاملی)ريي��س 
دانشگاه(، سخنرانی كرد. دكتر جبل عاملی 
ضمن خوشامدگويی به مهمانان كنفرانس و 
دانشگاه و تشكر از برگزاركنندگان يازدهمين 
كنفرانس آمار ايران، گفت: علم آمار، علمی 
است كه علوم بين رشته ای را بسيار به هم 
مرتبط می سازد و قطعا علم آمار، كاربردهای 
بسيار گسترده ای دارد و اين دانش در طول 
ساليان سال در علوم مختلف، نقش آفرينی 
برجس��ته ای داشته اس��ت. با يك نگاه به 
فرآيندهای تصميم گيری، تصميم سازی و 
برنامه ريزی )اع��م از برنامه ريزی كالن و 
يا در س��طح بنگاه ها(، می بينيم شايد حدود 
60 سال از كاربرد رياضيات و آمار در علوم 
مديريتی می گذرد. برنامه ريزيها، ابتدا ساده 
و توام با پيچيدگی كم بود اما به مرور زمان 
با افزاي��ش ابعاد تصميم گي��ری و پيچيده 
ش��دن فرايندها در س��ازمان و ني��ز ورورد 
عوام��ل غير قطع��ی و نامعل��وم به فضای 
تصميم گيری، جايگاه عل��م آمار و رياضی 
هم در اين فرآيندها برجس��ته ش��د. وی با 
اشاره به اهميت، جايگاه و كاربرد علم آمار 

در دني��اي كنوني، بر كاربردي س��ازي اين 
علم و ورود انديشمندان و پژوهشگران آمار 
كش��ور به حوزه  كاربرد در جهت مديريت 
پايگاه هاي دانش و هوشمندس��ازي فرآيند 
تصميم گيري و تصميم سازي تاكيد كرد و 
افزود: در ش��رايط فعلی كشور كه مطالبات 

جدی اي از دانش��گاهها مطرح است مبنی 
بر اينكه دانش��گاهها به حوزه كاربرد، ورود 
عالمانه بيش��تری داش��ته باش��ند و بتوانند 
مسايل واقعی كشور را حل كنند، استفاده از 
علم آمار در زنجيره تصميم گيری، از اهميت 

بسيار فوق العاده ای برخوردار خواهد شد. 
دكتر جبل عاملی گفت: اكنون در شرايطی 
در حال تصميم گيری در نهادها و سازمانها 

هستيم كه نيازمند هوشمندسازی سازمان و 
زيرسيستم ها و ايجاد پايگاه های دانش برای 
تصميم گيری های بهتر و موثرتر هستيم. وی 
افزود: به وج��ود آوردن پايگاه های دانش و 
اجرای مديريت دانش در سازمانها می تواند 
فرايند تصميم گيری را كارآتر و موثرتر كند و 
در اين رابطه، علم آمار می تواند كاربردهای 

گسترده ای داشته باشد
رييس دانش��گاه در خاتمه س��خنانش 
تصريح كرد: ما به عنوان كس��انی كه در 
حوزه تحقيق در عملي��ات كار می كنيم و 
در فراينده��ای تصميم گي��ری و مديريت 
دانش، نق��ش داريم و به عن��وان افرادی 
كه در دانش��گاه های فنی-مهندسی برای 
كاربردی كردن علوم  بكارگيری تكنيكها 
در فرايند مديريت، تالش می كنيم اميد و 
انتظار داريم اي��ن كنفرانس، يعنی عصاره 
علم آمار كشور، در بخش مديريت دانش 
و هوشمندسازی فرايندهای تصميم گيری 
هم پيامی ارايه كند و ابراز اميدواری كرد 
در كنفرانسهای بعدی، افرادی كه در حوزه 
علم مديريت و كارب��رد آن و برنامه ريزی 
اقتصادی ه��م كار و فعاليت دارند، حضور 

قابل توجهی در كنفرانس داشته باشند. 
دكت��ر ع��ادل آذر )ريي��س مرك��ز آمار 
ايران(، ديگر سخنران مراسم افتتاحيه اين 
كنفران��س بود. وی با گراميداش��ت هفته 
دولت، از دولتمردان ش��هيد اين هفته ياد 
كرد و س��پس با اي��ن تصريح كه  عمق و 
گستره دانش آماری در ايران انصافا قابل 
تقدير اس��ت و فكر می كن��م بتوانيم ادعا 
كنيم از پيشگامان اين علم در دنيا هستيم؛ 
اظهار كرد: علم آمار، توليد دانش می كند 
و از اين رو، ب��رای كاربران در حوزه هاي 

مختلف، مورد عالقه و مهم است. 
وي در ادام��ه، درباره رويكردهاي تعالي 

رييس مركز آمار ايران:
خطاهاي غير نمونه گيري 
آمارگيري يكي از مهمترين 
در  رو  پي��ش  چالش ه��اي 
كيف��ت  افزاي��ش  زمين��ه  
آمارگي��ري اس��ت ك��ه اين 
دليل  ب��ه  عمدت��ا  خطاه��ا 
نداشتن فرمولي دقيق براي 
اين نوع نمونه گيري در نظام 
آماري كش��ور است و براي 
جلوگيري و كاهش اين نوع 
خطاها در برنامه ، از محققان 
و پژوهش��گران مي خواهيم 
كه تحقيقات خود را به اين 

سمت و سو نيز سوق دهند

دكتر عادل آذر - رييس مركز آمار ايراندكتر فرنوش-  دبير كنفرانس
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نظ��ام آماري ايران س��خن گف��ت و تاكيد 
كرد: افزاي��ش كيفيت، افزايش س��رعت، 
حرفه اي گراي��ي، افزاي��ش آمارهاي ثبتي، 
دسترس��ي به جديدترين ابزارهای فناوري 
اطالعات، يكپارچگي نظام آماري كش��ور، 
تعامالت بين المللي، ارتقای فرهنگ آماري 
پاس��خگويان، كارب��ران و برنامه ري��زان و 
پيگي��ري  برنامه  ملي آمار كش��ور از جمله 
رويكردهاي تعالي نظام آماري ايران است.

رييس مركز آمار ايران با اشاره به تدوين 
برنامه در ش��ورای عالی آمار، در خصوص 
نكات مورد توجه در زمينه  افزايش كيفيت-

به عنوان يكي از رويكردهاي تعالي نظام 
آماري ايران- عن��وان كرد: خطاهاي غير 
نمونه گيري آمارگي��ري يكي از مهمترين 
چالش هاي پي��ش رو در زمين��ه  افزايش 
كيف��ت آمارگيري اس��ت كه اي��ن خطاها 
عمدت��ا به دلي��ل نداش��تن فرمولي دقيق 
براي اين نوع نمونه گيري در نظام آماري 
كش��ور اس��ت و براي جلوگيري و كاهش 
اي��ن نوع خطاها در برنام��ه ، از محققان و 
پژوهشگران مي خواهيم كه تحقيقات خود 
را به اين سمت و سو نيز سوق دهند.دكتر 
ع��ادل آذر ادامه داد: انج��ام فعاليت هاي 
ارزيابي نتاي��ج طرح هاي آمارگيري، مانند 
طرح ارزيابي نتايج آمارگيري نيروي كار، 
نظارت مستمر برون سازماني بر طرح هاي 
آمارگيري كش��ور، اس��تفاده از روش هاي 
تحليل��ي ب��راي كنترل نتاي��ج آمارگيري، 
نظارت بر توليد آماره��اي ثبتي و تهيه و 
تدوين اس��تانداردهاي ملي و بين المللي و 
عمل بر اساس اين اس��تانداردها از جمله 
رويكردهاي نظام تعال��ي آماري ايران در 

حوزه  افزايش كيفيت است.
وی تب��ادل بي��ش از 20 تفاهم نام��ه با 
دستگاه هاي اجرايي به منظور توليد آمارهاي 
تخصصي در چارچوب استانداردهاي ملي و 

بين المللي، راه اندازي گرايش آمار رس��مي 
در رش��ته  آمار، حماي��ت از پايان نامه هاي 
كارشناسي ارشد و دكتري، انتشار مجله هاي 
علمي -پژوهش��ي و علم��ي -تخصصي، 
افزاي��ش س��هم دانش آموخت��گان آمار در 
واحده��اي آمار و اطالعات دس��تگاه هاي 
اجرايي به 30 درصد )تا پايان برنامه پنجم( 
و پيگي��ری راه ان��دازي بان��ك اطالعات و 
ش��بكه پژوهشگران و مدرسان آمار رسمي 
در آين��ده نزديك را از ديگر از رويكردهاي 

تعالي نظام آماري ايران برشمرد.
رييس مركز آمار ايران، با انتقاد از وجود 
آمارهای ثبتی پراكنده در كش��ور، افزايش 
آمارهاي ثبتي را يكي ديگر از مش��كالت 
جدي نظام آماري كش��ور دانست و گفت: 
متاس��فانه همچن��ان آماره��اي ثبت��ي به 
صورت جزيره  اي و پراكنده در كشور انجام 
مي شود و اين در حالي است كه تصميمات 
و مصوبات خوبي در برنامه پنجم توس��عه 
براي س��اماندهي آن ديده شده و مركز نيز 
كارهاي��ي در اين زمينه انجام داده اس��ت. 
همچنين آم��وزش مبان��ي آمارهاي ثبتي 
به كاركن��ان واحدهاي آم��ار و اطالعات، 
راه ان��دازي معاون��ت طرح ه��اي آماري و 
آمارهاي ثبتي در مركز آمار و ارزيابي شيوه  
توليد، از جمله فعاليت هايي است كه در اين 

زمينه به انجام رسيده است.
رييس مرك��ز آمار ايران، دس��تيابي به 
جديدتري��ن ابزار فن��اوري اطالعات را از 
ديگ��ر محورهاي تعالي نظام آماري ايران 
دانست و تصريح كرد: تهيه  نرم افزار جامع 
طراحي و اجراي طرح ه��اي آمارگيري و 
پردازش، تهيه س��امانه آموزش مجازي و 
تهي��ه پرتال آمار كش��ور از اقدامات مركز 

آمار در اين زمينه است.
وی در پاي��ان گفت: از جامعه  علمي آمار 
كشور انتظار مي رود كه در جهت مشاركت 

در فعاليت ه��اي برنام��ه  ملي آمار كش��ور، 
اختصاص سهمي از تحقيقات و پايان نامه ها 
ب��ه موضوع��ات آم��ار رس��مي، برگزاري 
و همايش هاي  نشس��ت هاي تخصص��ي 
ويژه بررسي موضوعات نظام آماري كشور 
در دانشگاه ها، اس��تفاده از داده هاي واقعي 
در موضوعات و پروژه هاي درسي، تحليل 
آمارهاي رس��مي با هدف ارزيابي و بهبود 
كيفيت و برقراري ارتباط با صاحب نظران و 
ساير كشورها، بيش از پيش فعاليت نمايند.
دكتر پارسيان)رييس انجمن آمار ايران(، 
آخري��ن س��خنران بخ��ش افتتاحي��ه اين 
كنفرانس بود كه گزارش��ی از فعاليت های 
22 ساله انجمن آمار ايران، ارايه كرد. وی 
در گ��زارش خود به هداي��ت 10 كنفرانس 
مل��ی آمار، برگزاری 8 س��مينار تخصصی، 
5 كنفرانس سيس��تم های فازی، 5 سمينار 
دانشجويی، هدايت 13 مسابقه دانشجويی، 
برگ��زاری 15 كارگاه علم��ی- تخصصی، 
برگ��زاری تور تابس��تانه آمار و مدلس��ازی 
در 7 اس��تان كش��ور )ويژه دبيران آموزش 
و پرورش( و نيز انتش��ار فصلنامه خبرنامه 
انجم��ن، مجله علمی- ترويجی انديش��ه 
آم��اری، مجل��ه دانش��جويی ن��دا و مجله 
علمی-پژوهشی انجمن آمار ايران )به زبان 

انگليسی( اشاره كرد.
در ادام��ه مراس��م افتتاحي��ه، از دكت��ر 
ناصررضا ارقامی )استاد دانشگاه فردوسی 
مش��هد( به پاس تالش ه��ای علمی وی 
در زمين��ه عل��م آم��ار و به عنوان اس��تاد 
برجس��ته دانش آمار كشور و  از مهندس 
محمدباقر س��خاوت به عنوان پيشكسوت 
عرصه اجرايي جامعه آماري تجليل شد و 
همچنين به دكتر محمد آرش��ي و مهدي 
دوست پرس��ت به عنوان پژوهشگر جوان 
برتر زير 40 س��ال، جايزه  دكتر بهبوديان 

)استاد برجسته آمار ايران( اعطا شد.
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 ابت�دا عل�ت برگ�زاری و س�ابقه اج�رای ط�رح 
دانش افزايی اعضای هيات علمی را بفرماييد.

نق��ش بی بديل اس��تاد و جايگاه و موقعيت و تاثيرات اس��تاد و 
مدرس دانشگاه بر روی فراگيران و دانشجويان، بر كسی پوشيده 
نيس��ت و اعتقاد ما اين اس��ت كه اس��تاد ما هر قدر از نظر علمی 
و تخصصی و اطالعات اجتماعی- سياس��ی- اعتقادی توانمندتر 
باش��د، قطعا نقش بهتر و پررنگتری هم در س��اختن نسل جديد 
خواهد داشت. بر اين اساس، شورای انقالب فرهنگی، چهار سال 
پيش و در راستای اس��المی شدن دانشگاهها، طرح دانش افزايی 
اس��اتيد را در پنج موضوع، مصوب كرد كه با تاس��ف تا دو س��ال 
پس از آن به اجرا در نيامد تا اينكه در سال 1390، به همت دفتر 
نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاهها، طرح ضيافت 
انديش��ه اساتيد در ماه مبارک رمضان برگزار شد و امسال نيز اين 

طرح با حضور بيش از 12 هزار استاد اجرا گرديد. مطابق آيين نامه 
دانش افزايی، اعضای هيات علمی می توانند در تبديل وضعيت از 
امتيازات به دس��ت آمده در اين دوره ه��ا بهره گيری كنند و البته 
ااعضاي هيات علمي دانشگاه، می توانند بخشی از امتياز مورد نياز 
ب��رای ارتقای خود )در بخش فرهنگ��ی( را نيز از طريق گذراندن 

اين دوره ها كسب نمايند.

 ط�رح ضيافت انديش�ه اس�اتيد، با چه تع�داد از 
اعضای هيات علمی به اجرا درآمد؟ 

در ضيافت انديش��ه س��ال  1390 كه در سراس��ر كشور برگزار 
گرديد، حدود ش��ش هزار نفر از اعضای هيات علمی دانش��گاهها 
حضور داش��تند. امس��ال هم بسياری از دانش��گاهها تمايل نشان 
دادند كه اين طرح را به اجرا درآورند. در ضيافت انديش��ه امسال، 

با استقبال اعضای هیات علمی جوان؛

دومين دوره دانش افزايی اساتيد 
دانشگاه برگزار شد

اش�اره: تير و ش�هريورماه 1391، برای دومين س�ال متوالی، طرح دانش افزايی اساتيد به اجرا گذاشته شد. برای 
اطاع از چگونگی اجرای اين دوره با حجت االس�ام والمس�لمين ابراهيمی نژاد)مسوول دفتر نهاد نمايندگی مقام 

معظم رهبری در دانشگاه( گفت و گويی انجام داديم كه ضمن تشکر از ايشان می خوانيد.
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12300 تن در سراسر كشور، شركت داشتند كه استقبالی پر شور 
و بي��ش از حد تصور بود و 112 دانش��گاه و پايگاه هم به صورت 
مستقل يا استانی، مجری اين طرح بودند. دانشگاه علم و صنعت 
ايران موفق ش��د اين طرح را در داخل دانشگاه و در دو مرحله در 
مجموع، با 115 نفر از اعضای هيات علمی كه عمومًا از اس��اتيد 
جوان و جديداالس��تخدام هس��تند، برگزار نمايد كه در مقايسه با 
آمار س��ال قبل)50 عضو هيات علمی( افزايش قابل مالحظه ای 

بوده است.

 دوره دانش افزاي�ی اس�اتيد عل�م و صنعت ايران 
در چ�ه محدوده زمانی برگزار ش�د و چه موضوعات و 

مباحثی را دنبال كرده است؟ 
همانط��ور كه عرض ش��د اين دوره را امس��ال در دو مرحله به 
اجرا درآورديم كه هر دوره دو موضوع معرفتی را ش��امل می شد. 
در نوب��ت اول كه از بيس��تم تا بيس��ت و پنجم تيرم��اه 1391 با 
ش��ركت 45 عضو هيات علمی اين دانش��گاه برگزار شد موضوع 
»معرفت شناس��ی و فلسفه علم« توس��ط دكتر مشكات و مبحث 
»اصول تعليم و تربيت« توس��ط دكتر موفق ارايه شد و در نوبت 
دوم ك��ه از يازدهم تا چهاردهم ش��هريورماه ب��ا حضور 75 عضو 
هي��ات علمی برگزار گرديد، »انديش��ه سياس��ی اس��الم و مبانی 
انقالب اسالمی« توسط دكتر خسروپناه و موضوع »اخالق علمی 
و حرفه ای« توسط اينجانب مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. اين 
دوره ها به صورت كارگاهی و در محل باش��گاه اساتيد برگزار شد 
و ش��اهد ش��ركت بسيار فعال اس��تادان بوديم. پس از پايان دوره 
ني��ز، به تعدادی از ش��ركت كنندگان به قيد قرع��ه، كمك هزينه 
س��فر به عمره مفرده تعلق گرف��ت كه اميدواريم از جانب همه ما 
نايب الزياره باشند. ما س��عی كرديم برگزاری اين دوره ها با توجه 
به محدوديت هايی كه داش��تيم و فش��ردگی زمان��ی، به صورت 
مهارتی- آموزش��ی صرف نباش��د از اي��ن رو در پايان دوره، همه 
اعضای هيات علمی ش��ركت كننده در طرح را به ضيافت شام در 
محيط��ی طبيعی دعوت كرديم تا همراه ب��ا خانواده خود در يك 

فضای صميمی، ساعات شاد و بانشاطی را داشته باشند.

 آي�ا دوره دانش افزاي�ی اس�اتيد، ت�داوم خواه�د 
داشت؟

بل��ه. اين دوره ها همچنان ادامه خواهد داش��ت و البته ضيافت 
انديش��ه اس��تادان يا همان دانش افزايی اس��تادان، در پنج محور 
معرفتی تعريف ش��ده كه تا كنون چهار موضوع، به بحث گذاشته 
ش��ده اس��ت. عالوه بر دوره هايی كه نام ب��ردم، موضوع»تاريخ 
تم��دن« يا »تاريخ علم« هم برنامه ريزی ش��ده ك��ه اميدوارم در 

آينده شاهد برگزاری اين دوره هم باشيم. 

  ش�ما مدير مركز هم انديش�ی استادان و نخبگان 
كش�ور هم هستيد. ارزيابی شما از برگزاری اين دوره 

از دانش افزايی اساتيد چيست؟
از آنجا كه اين دوره ها توسط اعضای هيات علمی شركت كننده 
مورد ارزيابی و نظرس��نجی قرار گرفته، مستندات و آمارها نشان 
می ده��د ب��ا قاطعيت می توان گف��ت اي��ن دوره در 95 درصد از 
مراكز اجرايی طرح، قرين موفقيت بوده اس��ت. كارگروه ها عمدتا 

مدرس��ان قوی و صاحب نظر در هر موض��وع را انتخاب و معرفی 
كرده بودند و همت و س��عی بليغ آنها بر اين بوده كه مش��اركت 
شركت كنندگان در دوره هم تامين شود. در اين كالسها از وسايل 
كمك آموزش��ی بهره گيری ش��ده و شاهد حضور 200 مدرس در 

كل كشور بوديم. 

 دفت�ر نه�اد نمايندگ�ی مق�ام معظ�م رهب�ری در 
دانشگاه، طرح ضيافت انديشه دانشجويی را هم اجرا 

كرده بود. در اين باره هم توضيح دهيد؟
بله. اين دفتر در دو سال گذشته، ضيافت انديشه دانشجويی را 
هم برگزار كرد ولی امس��ال به عل��ت تعداد كم متقاضيان، موفق 
به برگزاری آن نش��ديم. از طرفی بر خالف س��ال های گذش��ته 
كه دانش��جويان از ساير دانش��گاهها نيز می توانستند در ضيافت 
داشگاهی ديگر مشاركت كنند، فقط با دانشجويان علم و صنعت 
ايران مواجه بوديم و تعداد آنها نيزمحدود بود. لذا تصميم به عدم 

اجرا گرفته شد.

 و سخن آخر...
اي��ن نكته را بگوي��م كه برگزار كننده دوره ه��ای دانش افزايی 
اس��اتيد، معاونت آموزشی دانشگاه است كه در اينجا الزم می دانم 
از دكتر فتحيان)معاون آموزشی( و همين طور دكتر چلداوی)دبير 
هم انديشی اساتيد( به خاطر پيگيری و حضور فعال و چشمگيرشان 

تشكر كنم.
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 دكترس��يدروح ا… عقدايي، پنجم فروردين ماه سال 1321 هجری شمسي در روستاي عقدا از توابع استان يزد متولد شد. روستايي 
كه بناي آن را به يكي از س��رداران ساس��اني به همين نام نس��بت مي دهند. وي دوره ابتدايي و سه سال اول متوسطه را در دبستان و 
دبيرستان خيام عقدا گذراند و دوره دوم متوسطه را در دبيرستان های حكيم نظامي و اسدآبادي تهران در رشته رياضي به پايان رساند. 
سال1339 در آزمون ورودي دانشسراي عالي تهران پذيرفته شد و در خردادماه 1342 موفق به اخذ درجه كارشناسي فيزيك و علوم 
تربيتي از اين دانش��گاه ش��د. وی از مهرماه 1342، به اس��تخدام وزارت فرهنگ )آموزش و پرورش فعلی( در آمد و به عنوان دبير به 
يزد اعزام ش��د و مدت ش��ش س��ال در دبيرستان هاي ميبد، خدمت كرد. در سال 1348 به تهران آمد و پنج سال در دبيرستان شرف و 
دبيرستان بزرگ تهران تدريس نمود. وی در سال 1353، موفق به اخذ مدرک كارشناسي ارشد فيزيك از دانشگاه تهران شد و آبان ماه 
همان س��ال، به دانش��گاه علم و صنعت ايران منتقل شد. دكتر عقدايی، پس از چهار سال تدريس در گروه فيزيك، در سال 1357، با 
استفاده از بورس تحصيلي به كشور انگلستان عزيمت كرد و دوره يك ساله كارشناسي ارشد »روش هاي فيزيكي شناخت مواد« را در 
دانشگاه اَستون گذراند. سپس دوره دكتري را در دانشگاه برمينگام آغاز كرد و پس از چهار سال تحصيل در اين دانشگاه، در گرايش 

فيزيك حالت جامد - شاخه بلورشناسي، موفق به اخذ مدرک دكتري گرديد. 
دكتر عقدايی از دوم شهريورماه 1362 ، فعاليت در دانشگاه علم و صنعت ايران را  ادامه داد و در اين مدت، عالوه بر تدريس دروس 
فيزيك عمومي، ديناميك، بلورشناسي، روش هاي شناخت مواد و آلودگي هوا؛ فعاليت هاي پژوهشي از جمله: راهنمايي و هدايت تعداد 
زيادي پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري، ترجمه و تاليف دو جلد كتاب و انتشار نزديك به 50 مقاله در مجالت معتبر علمي داخلي 
و خارجي و مجموعه مقاالت همايش��ها و كنفرانس��ها را به انجام رسانده است. وي عالوه بر اين، مسئوليت هاي اجرايي متعددی را در 
دانش��گاه علم و صنعت ايران داش��ته اس��ت كه از آن ميان می توان به مدير گروه فيزيك، رييس دانشكده علوم، مدير دفتر نظارت و 

ارزيابي، مدير گروه حالت جامد و رييس دانشكده فيزيك اشاره كرد. 
دكتر س��يدروح ا... عقدايي، آذرماه 1378 به مرتبه دانش��ياري و ديماه 1390 به مرتبه اس��تادي ارتقا يافت و در حال حاضر به عنوان 

رييس و استاد دانشكده فيزيك مشغول به خدمت مي باشد.

آشنایي با یك استاد:

 دکتر  عقدايي
استاد دانشكده فيزيك
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 مهندسي نگاهداشت؛
لزمه حياتي براي استمرار توليد ملي

مولف: دكتر محمد رياحي- عضو هيات علمي دانشکده مهندسي مکانيك
و رييس هيات مديره انجمن نگهداري و تعميرات )نت( ايران

معرفي 
مهندسي نگاهداشت كه با عنوان نگهداري و تعميرات 

)نت( شناخته مي شود از اركان اصلي و غيرقابل انكار 
جوامع صنعتي و حتي نيمه صنعتي اس��ت. از حفظ 
و نگهداري لوازم اوليه كشاورزي تا پيشرفته ترين 
پديده هاي علمي- صنعت��ي، رعايت اصول نت 
موجب بهينه بخش��ي در توليد و پيش��گيري از 
هزينه ه��اي زايد مي ش��ود. از ل��وازم منزل به 
اشكال مختلف الكتريكي– مكانيكی تا ادوات 

و دستگاه هاي پيشرفته پزشكي، صنعتي، 
توليدي، نيازمندي به داشتن فنون 

نت احساس مي شود تا جايي كه 
از هزينه هاي  بخش عم��ده اي 
جاري را اقتصاد مصروف در امر 

نت، تشكيل مي دهد. 
هزينه ه��اي ن��ت مبتن��ي بر 
كارگر- م��واد، به طور روزافزون 
در حال افزايش است تا جايي كه 
به يك��ي از ارقام عمده اقتصادي 

كش��ورها تبديل شده اس��ت. تنها 
براي هزينه هاي نت لوازم خانگي در اياالت متحده 
امريكا، در س��ال 1981 بيش از 600 ميليارد دالر 
هزينه ش��د كه در س��ال 1991 ب��ه بيش از 800 

ميليارد و در س��ال 2001، به 1200 ميليارد رس��يد 
و در س��ال 2011 هم از مرز دو تريليون دالر گذشت. 

بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه بي��ش از 1/3 هزينه هاي 
مص��روف در امر نگه��داري و تعميرات، به دليل اس��تفاده از 

روش ه��اي ناكارآم��د به هدر مي رود. تا دهه ه��اي اخير، اعتقاد 
عمومي بر اي��ن باور بود كه در خصوص اين امر نمي توان 

اقدام��ات موثري انجام داد و لذا بايس��تي با هزينه هاي 
نت كنار آمد. پژوهش هاي متعددي در اين مورد انجام 
شده است كه بر كاهش چش��مگير هزينه هاي جاري 

ادوات و دستگاه ها به شرط به كارگيري اصول نوين نت داللت دارد.      
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به طور عامه، دو نوع مديريت نت وجود دارد:
 1- كار كردن دس��تگاه تا حد خرابي و س��پس تعميرات براي 
استفاده مجدد. اين نوع مديريت بسيار هزينه بر و وقت گير است و 
به ركود در توليد و بهره برداري از ادوات، منجر مي شود. عالوه بر 

آن، قابليت اطمينان در بكارگيري دستگاه را كاهش مي دهد.
مديري��ت نوع دوم در نت، مبتني بر بكارگيري روش هاي نوين 

و پيشرفته مي باشد كه رايج ترين آنها به شكل زيراست:
PM 1- نت پيشگيرانه

Pdm 2- نت پيش بينانه
CM 3- پايش وضعيت

RCM 4- نت بر اساس قابليت اطمينان
.CMMS5- نت كامپيوتري

نگاهداشت چيست؟
نگاهداش��ت عبارت اس��ت از توصيف مديريت، كنترل، اجرا و 
كيفيت آن دس��ته از فعاليت هايي كه به ش��كل معقول و منطقي، 
ضام��ن موج��ود ب��ودن و عملكرد صحيح س��رمايه ها به ش��كل 
ماش��ين آالت و ادوات ب��ه منظور رس��يدن به اه��داف اقتصادي 

مي باشند.
آيا تعريف باال در خصوص صنايع كشور ما صدق پيدا مي كند؟ 
چه تعداد از ادوات، ماشين آالت، دستگاه ها، لكوموتيوها، هواپيماها، 
كاميون ها و.... در ايران به دليل مش��كالت نت، غيرقابل استفاده 
هستند؟ آيا تمامي دستگاه هاي توليد اتوماتيك CNC در ايران، 
بهره برداري مي ش��وند يا نه؟ اگر چنين ب��ود كه قطعا بهاي تمام 
ش��ده اتومبيل ، كس��ري از قيمت فعلي آن ب��ود!! افت بكارگيري 
ادوات و دس��تگاه ها به دليل مس��ايل نت، هزينه ه��اي زيادي را 

ايجاب مي كند.
 

س��ه واقع��ه خرابي ماش��ين آالت در غرب اس��تراليا كه تيتر 
روزنامه ها شد تنها در شش هفته اتفاق افتاد: 

خراب��ي فلنج در يك دس��تگاه كليدي پااليش��گاهي باعث 
خاموشي سيستم به مدت دو هفته و به لحاظ عدم توليد، منجر 
به زيان س��ي ميلي��ون دالري گرديد. پ��س از انجام تعميرات 
الزم به دليل افت دس��تگاه ها در پروژه توليد گاز طبيعي مايع، 
مشخص ش��د كه در اين مدت، س��يصد ميليون دالر زيان به 

لحاظ عدم توليد، ايجاد شده است.
در بيمارس��تان عمومي شهر، 330 بيمار بستري، به مدت دو 
روز س��رماي شديد را تحمل كردند زيرا يك ديگ بخار خراب 
ش��د كه منجر به ازدياد ريسك شيوع انواع بيماريها در بيماران 

و عيادت كنندگان گرديد.
مش��ابه اينگونه خرابي ها به كّرات در كشور ما اتفاق مي افتد 
هرچند ك��ه بنا به دالي��ل مختلف، بازتاب ض��رر و زيان هاي  
اقتص��ادي ناش��ی از آن، معموال رس��انه اي نمي ش��ود مگر در 
حالت هاي خ��اص، اما بي محابا درصد قاب��ل توجهي از توليد 
ناخال��ص ملي ما، صرف خاموش��ي ها و افت هاي دس��تگاهي 
مي ش��ود ك��ه به دليل ع��دم بكارگي��ري نت پيش��رفته اتفاق 

مي افتند.

بطور كلي، نت براي تمامي صاحبان ادوات و ماش��ين آالت، 
ارزشمند است. برخي برآوردها حاكي از آن است كه بكارگيري 
صحيح اصول نت در يك بنگاه اقتصادي اگر از بخش توليد و 

يا فروش آنجا پول سازتر نباشد، قطعا كمتر هم نيست.
متاس��فانه، افراد ش��اغل در ن��ت در بخش ه��اي مختلف از 
توليد ت��ا خدمات )مانند برق و آب و تلفن(، تنها هنگامی مورد 
توج��ه و تش��ويق قرار مي گيرند كه يك خاموش��ي و خرابي را 
رف��ع مي كنن��د و كمت��ر در حاالتي كه ماش��ين آالت، در حال 
كارند م��ورد توجه و تقدير واقع مي ش��وند. ايجاد فرهنگ نت 
پيش��گيرانه كه قرنها در مملكت ما حتي به شكل ضرب المثل 
»يك مثقال پيش��گيري، از يك خروار مداوا ارزشمندتر است« 
بي��ان مي ش��ود، نيازمند بازنگري جدي اس��ت. براي ش��روع،  
بايستي يك ارزش گذاري اقتصادي بر روي خاموشي ها و افت 
ماش��ين آالت انجام شود. عدم پرواز اعالم شده يك هواپيما به 
دليل خرابي، چه مقدار بار اقتصادي دارد؟ خاموش��ي های برق 
اعالم نش��ده به خاطر خرابي هاي دستگاه ها، چه ضرر و زياني 
ب��ه آحاد جامعه وارد مي كنند؟ ع��دم تحويل به موقع اجناس و 
فرآورده ها به مصرف كنندگان و مش��تريان، چه زيان هاي مالي 

را ايجاد مي كند؟
ابتدا و قبل از ارزش گذاري اقتصادي براي هر كدام از موارد 
افت دستگاهي و خرابي ها، بايد از عامالن پيشگيري، قدرداني 
و تقدير به صورت مختلف اقتصادي – اجتماعي انجام ش��ود. 
در ادامه، با تس��ري اين امر ب��ه تمامی بخش هاي فعاليت هاي 
اقتص��ادي- اجتماعي و خدماتي بايد به ش��رايط ارزش گذاري 
ملي در س��طح مملكت دست يافت كه بر آن اساس، شاغالن 

منضبط و درستكار، مورد تشويق واقع شوند.
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توجيه اقتصادي نت
نگ��رش اقتصادي صرف، حاكي از آن اس��ت كه بنگاه ها به 
اين دليل پول در امر نت هزينه مي كنند كه بازگش��ت سرمايه 
از صرف كردن آن در جاهاي ديگر، بيش��تر است. اگر بنگاه ها 
يا افراد مي توانس��تند ارزش بيش��تري از سرمايه گذاري بر امور 
ديگر حاصل كنند قطعا بدان متمايل مي ش��دند. اين مهم  بدان 
معناس��ت كه بازگشت س��رمايه بر روي نت، بس��يار بيشتر از 

جاهاي ديگر است. 
اگر يك س��رمايه گذاري، برگشت ساالنه 10 درصدی داشته 
باش��د، بايد ده برابر سود حاصل را براي س��رمايه گذاري اوليه 
اختصاص داد. اين اصل، يعني نت، ده برابر ارزش��ي را دارد كه 
بر روي آن سرمايه گذاري مي شود. به عبارت ديگر، يك روشي  
كه به وسيله آن مي توان ارزش گذاري خرابي ها و خاموشي ها را 
Defect And Failure True Costs )DAFT( : تعيين كرد با عنوان
شناخته مي شود. معموال شركت ها و بنگاه ها، انجام اين مهم 
را جدي نمي گيرند و اجازه مي دهند كه خرابي ها اتفاق بيافتد و 

ضرر و زيان هاي حاصل را تحمل مي كنند.
 در ي��ك بنگاه اقتص��ادي مانند مجتمع پااليش��گاهي و يا 
پتروش��يمي، در فواصل معين زماني، خاموشي سراسري اعالم 
مي كنند تا تعميرات و تعويض قطعات انجام ش��ود. به ش��كل 
معمول، اين بازه زماني، ش��ش ماه تا يك س��ال يك بار انجام 
مي ش��ود كه حدوداً دو هفته تا يك ماه، بنگاه تعطيل ش��ده و 
هيچگون��ه توليدي صورت نمي پذي��رد. در يك مورد در ايران، 
پتروشيمي خراس��ان كه توليد كننده عمده كود شيميايي است 
توانس��ت با اعمال مديريت صحيح نت و رعايت اصول علمي 
براي مدت 3/5 س��ال خاموشي سراسري ندهد و توليد پيوسته 

داشته باشد.
ب��ه طور قطع، با بكارگيري اصول DAFT مي توان س��ود 
حاصل از عدم تعطيلي به دليل خاموش��ي تعميراتي را محاسبه 
نمود كه رقم بس��يار چشمگيري خواهد بود. يعني حدود 3 ماه 
پياپي، توليد كود ش��يميايي توس��ط آن كارخانه پتروشيمي در 

سطح كالن مملكتي.
 اي��ن مه��م مي تواند به تمامي ارگان ها بس��ط داده ش��ود و 
ناگهان نرخ توليد ملي ايران اس��المي، از كمتر از يكساعت در 
روز )با محاس��بات خوش��بينانه( به چندين ساعت افزايش يابد. 
ش��ايد غرض از نامگذاري سال توليد ملي، مقداري هم مربوط 
به اين گونه نكات باش��د كه بی شك با رعايت نكات ذكرشده، 

توليد ملي افزايش خواهد داشت.

ي��ك نمونه كاربردي در اياالت متح��ده به اين منظور مورد 
مطالعه قرار گرفت )منحنی 1(. توليد عددي اين كارخانه در دو 
ساعت در شرايط ايده آل 2500 واحد و در شرايط رسمی 1500 
واحد بوده اس��ت كه در طول يكسال 275 ساعت خاموشي كه 
هيچ گونه توليدی انجام نش��د و متجاوز از 600 ساعت كمتر از 
ظرفيت اسمي را تجربه نمودند. همانطور كه در تصوير ضميمه 
بيان مي ش��ود، اين اف��ت توليد را با عن��وان »كارخانه پنهان« 
نامگ��ذاري نمودند كه عدم توليد ذكر ش��ده باعث ضرر و زيان 
500 ميليون دالري در س��ال گرديده  لذا، عدم توليد به داليل 

نت، مترادف با از دست دادن مستقيم توليد، تلقي ميشود.

منحنی 1- جزئيات عدم توليد بر اثر مشکات مربوط به نت در يك 
كارخانه توليدی

ميزان قابليت اعتماد درماش�ين آالت، دستگاه ها و 
ادوات

در س��ال هاي 1960، با معرفي هواپيم��اي غول پيكر 747، 
صناي��ع هوايي اقدام ب��ه پژوهش هايي نمودن��د دال بر اينكه 
كليش��ه »هرچه دس��تگاه قديمي تر، امكان خرابي آن بيشتر« 
تا چه ميزان از اعتبار كاربردي برخوردار اس��ت تا بدان وس��يله 
برنامه ري��زي نت را براي آن هواپيما انجام دهند. در آن دوران، 
ن��رخ تصادفات هوايي حول و ح��وش 60 مورد در يك ميليون 

Takeoff بود.

براي هر 20/000س��اعت پروازي، اين هواپيما به دو ميليون 
س��اعت- نفر كاري در امر نگهداري و تعميرات نياز داشت كه 
بر اساس ساعات كاركرد هواپيما انجام مي شد. اين پيش فرض، 
مورد سوال قرار گرفت و پژوهش در اين باره شروع شد. شش 
الگوي خرابي شناسايي شده كه از آنها سه  مورد بيانگر رابطه اي 
به ش��كل افزايش احتمال خرابي متناسب با سن هواپيما بودند 
اما در مجموع، هر سه الگوي مورد نظر تنها 11درصد خرابي ها 
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را شامل مي شدند )تصوير1(.

تصوير 1-الگوهای ششگانه خرابی هواپيماها

89 درص��د باقي مانده، هيچ گونه رابطه اي با س��ن هواپيما را 
نش��ان نمي داد و تنها حاكي از يك دوره بي انتها از نظر زماني 
با احتمال دايمي خرابي بود. به عبارت ديگر، نتيجه گرفتند كه 

افت يا خرابي، يك واقعه تصادفي است. 
از ط��رف ديگر، خرابي داراي پتانس��يل اراي��ه اخطار قبل از 
وق��وع به ش��رط اندازه گيري هاي دقيق براس��اس پارامترهاي 
تعريف ش��ده و مناسب است كه بيانگر تغيير در وضعيت قطعه، 

ماشين، دستگاه يا سيستم مي باشد.
 به دنبال اين يافته ها، خراب بودن دس��تگاه، سيس��تم و يا 
ماش��ين و يافتن آنها، تنها راه شناس��ايي ن��ت پايش وضعيت  
روش ه��اي  اراي��ه  و   )Condition Monitoring(

پيشگيرانه در شرايط احتمال دايمي خرابي است )تصوير 2(.

تصوير 2-پايش وضعيت و قابليت اطمينان

بر اساس پژوهش هاي انجام شده، تغييرات عمده ای در صنايع هوايي 
و برنامه ه��اي نت آنها اتفاق افتاد. نتايج، كامال تكان دهنده بودند. نفر - 
ساعات كاري براي نت 2000 ساعت پرواز هواپيماي 747، از دو ميليون 
)2/000/000( به 66000 نفر- س��اعت كاهش يافت كه نسبت سي به 

يك )30:1( مي باشد.
اگر درآن زمان، عامه مردم از چنين تغييري مطلع مي شدند، احتماال به 
همان نسبت در اعتمادشان به هواپيما تغيير حادث مي شد. جالب اين است 
كه به همان نسبت، بهينه بخشي در ايمني و قابليت اطمينان در عملكرد 
اين نوع هواپيما حاصل شد. البته اكثر اين دستاوردها در امر نت هواپيما، 
مديون بهينه بخشي نمودن طراحي و تكنولوژي ساخت بوده است ولی 
نگاهداشت مبتني بر پايش وضعيت )CM( و تكنيك هاي اعمال شده، 
ارايه دهنده بخش اعظم اطالعات مورد نياز در امر بهينه س��ازي طراحي 
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اين هواپيما و توسعه آن بوده است.
صنعت به طور عام، فقط هوانوردي نيست و بسيار گسترده تر از آن است. 
ساير بنگاه هاي اقتصادي، نتايج حاصل از اين نوع پژوهش ها را دنبال نموده 
و دريافتند كه درجه بااليي از اعتبار و واقعيت در آنها نهفته است. ادامه اين 
 پژوهش ها منجر به پيدايش يكي از اصول مسلم نت نوين و پيشرو كه با نام
) Reliability Centered Maintenance)RCM ش��ناخته 
مي ش��ود گرديده اس��ت كه اكنون در اغلب صنايع پيش��رفته توليدي و 

خدماتي مورد استفاده قرار دارد.

س�يرتکاملي مديري�ت س�رمايه صنعتي براس�اس نت 
 )Asset Maintenance Management(

از دهه 1980، كارخانه ها، ماشين آالت و سيستم ها به طريق روزافزوني 
پيچيده تر شده  و تقاضاهاي بسيار رقابتي حاكم بر بازار همراه با توقعات 
باال براي عدم وجود خرابي يا افت سيس��تم ها و ادوات، موجب افزايش 

چشمگير هزينه هاي نت شده اند.
هم زمان با درخواس��ت قابليت اعتماد باالتر در عملكرد دستگاه ها با 
قيمت ه��اي ارزان تر، موجي از دانش ه��اي جديد درخصوص آگاهي از 
فرآيند خرابي ها، تكنيك هاي مديريتي بهينه شده و تكنولوژي هاي نوين، 
از راه رسيده اند كه بر اين اساس، فهم و مطالعه ريسك بسيار مهم شده 
است. نكات مربوط به زيست محيط و ايمني در صدر امور قرار گرفته اند. 
انگاره ه��اي جديد ب��روز كرده اند. انگاره هايي از قبي��ل: پايش وضعيت 
)CM(، توليد همزمان )JIT(، استانداردهاي كيفي، سيستم هاي متبحر، 

نت  بر مبناي قابليت اعتماد )RCM( و بسياري ديگر.
در اين راس��تا، پديده نويني ش��كل گرفته است كه با عنوان مديريت 
س��رمايه صنعتي يا Asset Management شناخته مي شود. بدين 
لحاظ، اواس��ط دهه 90 در انگلستان، انستيتوي مديريت سرمايه صنعتي 
ش��كل گرفت.امروزه در اغلب كشورهاي صنعتي و بعضا در ايران )مانند 
نفت و پتروشيمي و...( اين امر توجه مناسبي را جلب كرده است كه منجر به 
تاسيس دپارتماني با همين نام در بنگاه هاي اقتصادي خصوصي يا دولتي 
ش��ده است.شكي نيست كه در حال حاضر، اين پديده در مرحله ابتدايي 
و شكل گيري است اما به سرعت و باحمايت مديران مربوط، در بسياري 
از مكان ها در حال پياده س��ازي و توسعه است. در نهايت، پياده سازي اين 
ايده، منجر به تجميع بسياري از بخش هاي به ظاهر نامربوط تحت يك 
عنوان و با هدف غايي افزايش توليد داخلي- ملي خواهد شد كه بر اساس 

شكل گيري يك مدل پيوسته استراتژيك عمل خواهد كرد.
 مراحل گذار از نت عکس العملي به نت استراتژيك

اج��زای الينفك و حياتي براي گذر از وضعيت موجود در كش��ور در 
خصوص مهندس��ي نگاهداش��ت در تمامی امور، از صنعتي تا تجاري و 
از دولتي تا خصوصي به شرايط استراتژيك كه بتوان با امكانات موجود، 

توليد و بهره وري باالتري را حاصل نمود عبارتند از:
1- دانش بيشتر

2-  مهارت هاي باالتر حرفه اي
3-  نگرش كالن تر و عميق تر ملي و تعالي گرايي بيشتر

4- بهينه بخشي كيفيت سيستمي
5- تجميع و انتگره نمودن سيستم ها

 دانش بيشتر: گهگاه، دوران حاضر را عصر دانش قلمداد مي كنند 
كه بر اثر بلوغ عصر ارتباطات حادث شده است. با دسترسي به اينترنت، 
دانش به شكل روزافزون در اختيار همه قرار گرفته است تا جايی كه در 
بنگاه هاي خودمان مي توانيم از نعمت اينترانت به فرم دلخواه بهره  بگيريم. 
ايزو 9001، پيش نياز قابليت انجام كار توسط افراد را تبحر قرارداده است و 
نه مهارت )Competency Vs. Skill(.  اين بدان معناست كه مردم 
بايد »بفهمند« در حال انجام چه كاري هستند و صرف تقليد در انجام كار، 
مجاز نيست. بعضي كمپاني ها در حال توسعه تبحر كاركنان خود به شكل 
»صالحيت انجام« ي��ا  fitness to operate و براي افراد نت خود 
»صالحيت نگاهداشت« يا Fitness to Maintain مي باشند. اين 
بدان معناست كه افراد نت، بايد دانش فرآيندي را كه دستگاه ها تحت آن 
كار مي كنند داشته باشند. بطور مشابه، اپراتورها، بايد دانش نگاهداشت و 

پيش نيازهاي انجام آن همراه با استراتژي مورد نياز را دارا باشند.
مهارت هاي باالتر: كاربرد مهارت هاي باال و انگيزش براي تعالي، 
همچنان كه در نت دقيق ) Precision Maintenance( مشاهده 
مي شود، به عنوان يك پارامتر بحراني در حذف خرابي هاي دستگاه ها و 
در بحث بهينه بخشي قابليت اعتماد و ادوات و ازدياد زمان ميانگين بين 
خرابي ها )MTBF( نقش عمده دارد كه منجر به موجود بودن بيش��تر 
ادوات و ماش��ين آالت، براي استفاده مي ش��ود. فرآيند حصول »قابليت 
اعتماد بهينه ش��ده بنگاه توليدي« تنه��ا از طريق مهارت هاي دقيق به 
دست می آيد كه خود نيازمند تغيير اساسي در تفكر و نگرش تمامي افراد 

درگير با مهندسي نگاهداشت مي باشد.
نگ�رش كان تر و عميق تر مل�ي و تحصيل تعالي گرايي 
بيش�تر: اين پارامتر، نگاهي فراتر به عمليات بنگاه دارد. تعامل اجزا و 
آحاد درگير در امر توليد، منجر به نفع عمومي مي ش��ود. پديده مديريت 
سرمايه  در راس��تاي نت، )Asset management( گوياي اين امر 

است.
سيستم هاي كيفيت بهينه بخشي شده: اين اصل، به سادگي 
بكارگيري ساختار اصلي ايزو 9001 را مد نظر قرار داده و نياز به مرور دايمي 
تاثيرات نگاهداشت و عمليات و فرآيندهاي ديگر را بر قابليت اعتماد- كه 

منجر به اتخاذ تصميم هاي عملي مي شود- يادآوري مي كند.
تجميع سيستم ها: وقتي سيستم ها تجميع مي شوند، يك جريان 
آزاد داده ه��ا و تبادل اطالعات بين كاربردهايي كه منجر به وحدت رويه 
كاري مي شوند اتفاق مي افتد. با استفاده از اين جريان اطالعات، نگرش 
وسيعتر و اس��تراتژيك براي قابليت اعتماد باالتر قابل حصول تر خواهد 
بود. به عبارت ديگر، بكارگيري تجميع سيستم ها، اجازه مي دهد كه يك 
سيس��تم متحد براي تمامي عمليات به كار گرفته شود كه در نتيجه آن 

بنگاه مي تواند موثرتر به اهداف خود دست يابد.
اميد است كه با عنايت به توضيحات ارايه شده و در سال توليد ملي، 
بتوان با استفاده از امكانات، ادوات و سيستم هاي موجود در كشور، توان 
بالق��وه موجود تولي��د صنعتي را بالفعل نمود و يا حداقل به آن س��مت، 
س��وق داد.بديهي است موارد متعددي از كارخانجات و بنگاه هاي دولتي 
و خصوصي در اين راس��تا وجود دارند كه مي توانند به عنوان الگو مورد 
بهره گيري قرار گرفته و در اين مسير، كمكی موثر براي ايجاد فرهنگ 

الزم در خصوص استمرار نت پيشگيرانه باشند.

 1-Mobley, U. R, Maintenance Engineering
Handbook/7th Edition, McGraw-Hill, Newyork, 2002
 2-Adams E. D. Health Monitoring of structural
Materials and components/ wiley, 2007
3-www.liFetime-reliability.com

 4-Staszewsui, w. et. al. Health Monitoring of
Aerospace structures, wiley, 2004
 5-Sandalini, M. et. al. Asset Maintenance
 Management, Editorial Paper, LTRS. HQ. Publications,
2012
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آي��ا كامپيوترها قادر خواهند بود ذهن انس��انی را بخوانند؟ اين 
س��ئوالی اس��ت كه برای چندين دهه ذهن پژوهشگران در حوزه 
مهندسی عصبی را بخود اختصاص داده است. از آنجا كه هر گونه 
فعاليت ذهنی، نتيجه يك فرآيند فيزيولوژيك در مغز انسانی است، 
آثار را خود را به صورت س��يگنال های الكتريكی و يا ميدان های 
الكتريكی در س��طح قشر مغز نشان می دهد. اين اصل، انگيزه ای 
برای پژوهش��گران در حوزه مهندسی عصبی شده است تا با ثبت 
سيگنال های الكتريكی و يا ميدان الكتريكی مغز انسان و پردازش 
آنها، به جستجوی آنچه در ذهن می گذرد، بپردازند. خواندن ذهن 
انس��انی با پردازش سيگنال های مغزی، مقوله سيستم های واسط 

مغز-كامپيوتر را به وجود آورده است.
در ح��ال حاض��ر،  سيس��تم های ارتباطی مغز ب��ا كامپيوتر، بر 
مبنای س��يگنال های مغزی يك موضوع تحقيقاتی زنده در مراكز 

تحقيقات��ی دنيا بوده و موضوع بس��ياری از پروژه های تحصيالت 
تكميل��ی را در دانش��گاه های دنيا  به خود اختصاص داده اس��ت. 
برای سيستم های واسط مغز-كامپيوتر، كاربردهای زيادی مطرح 
اس��ت. بس��ياری از افراد، در نتيجة س��انحه و يا به دليل بيماري، 
توانايي ه��اي حس��ي حركتي خود را از دس��ت داده ان��د و قادر به 
انجام كارهاي روزمره نيس��تند. پيش��رفت تكنولوژي در دو دهة 
اخير، امكان��ات قابل توجهي براي اين گ��روه از افراد مهيا كرده 
اس��ت. سيس��تم های BCI اين امكان را مي دهن��د تا به كمك 
سيگنال هاي مغزي، بدون نياز به حركت دست، بتوان يك افزاره 
مانند صندلي چرخدار ي��ا يك پروتز مصنوعي را كنترل كرد و يا 

حتی تايپ كرد. 
سيس��تم های واسط مغز-كامپيوتر، در آينده تحولی را در زمينه 
كانال های ارتباطی انس��ان با كامپيوترها و ماشين ايجاد می كنند. 
به عنوان مثال می توان به سيس��تم های صفح��ه كليد مبتنی بر 
سيگنال های مغزی اشاره كرد. اين سيستم ها امكان تايپ كردن، 
بدون حركت فيزيكی دس��ت را فراهم خواهند كرد و فقط با فكر 
كردن، شخص را قادر می سازد تا حروف تصور كرده خود را تايپ 
كند بدون اينكه نياز به تايپ فيزيكی باش��د. انس��ان با اس��تفاده 
از اين سيس��تمها ق��ادر خواهد بود كه يك ريم��وت تلويزيون را 
با ذهن خ��ود كنترل كند بدون اينكه ني��ازی به حركت فيزيكی 
دست باش��د و يا چراغی را با ذهن خود روشن و يا خاموش كند. 
اين سيستمها قادر خواهند بود در آينده، ميزان هوشياری افراد را 

خواندن ذهن انسانی توسط کامپيوترها، 
سيستم های ارتباطی نسل آينده

افق های جديد  از مهندسی عصبی
مؤلف: دكتر عباس عرفانيان اميدوار)عضو هيأت علمي دانشکده 

مهندسي برق و رييس مركز تحقيقات فناوري عصبي(
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در هنگام يك كار، مش��خص كنند و بدين ترتيب می توان ميزان 
آمادگی ش��خص را برای انجام كار در زمان معينی تعيين كرد كه 
مثال آيا ش��خص، آمادگی رانندگی و يا ادامه رانندگی را دارد؟ آيا 
ش��خص آمادگی كنترل هواپيما را در اين روز و در اين س��اعت 
دارد؟ و بسيار سئواالت ديگر كه از موضوعات مورد توجه در اين 

حوزه می باشد.
س��يگنال های مغزی می تواند از سطح پوس��ت سر با گذاشتن 
الكتروده��ای س��طحی اخذ گردد )ش��كل 2(. به اين س��يگنالها 
الكتروآنس��فالوگرام گفته می ش��ود. مهمترين مزيت سيستم های 
واس��ط مغز-كامپيوتر مبتنی بر س��يگنال الكتروآنسفالوگرام، غير 
تهاجمی بودن آن می باشد اما خواندن فعاليت های ذهنی از روی 
چنين سيس��گنال هايی مشكل اس��ت. پژوهشگران در جستجوی 
روش های پردازش س��يگنال پيش��رفته ای هس��تند ك��ه امكان 
استخراج اطالعات الزم از چنين سيگناله ای آشفته را فراهم آورد 
و اين، موضوع بس��ياری از پروژه های دكترا را به خود اختصاص 

داده است.
 

شکل 2: اخذ سيگنال الکتروآنسفالوگرام با استفاده از الکترودهای 
سطحی

اخيراً استفاده از سيگنال های قشر مغز و يا پتانسيل های محلی 
مغز در گسترش سيستم های واس��ط مغز –كامپيوتر مطرح شده 
اس��ت. اين سيگنالها با اس��تفاده از الكترودهايی كه بر روی قشر 
مغز )ش��كل 3(، زير جمجمه و يا درون مغز كار گذاتشه می شود، 
اخ��ذ می گردد. اگر چ��ه تحليل چنين س��يگنال هايی آس��انتر از 
سيگنال الكتروآنسفالوگرام اس��ت، اما كاربرد چنين سيستم هايی 

به علت تهاجمی بودن، بسيار محدود می باشد.

 

 شکل3. اخذ سيگنال های قشر مغز با گذاشتن  الکترودهايی بر روی 
قشر مغز، زير پوست سر

طراحی انواع سيستم های واس��ط مغز-كامپيوتر از  محورهای 
تحقيقاتی مركز فناوری عصبی دانشگاه علم و صنعت ايران است. 
در حال حاضر اين مركز دارای يك آزمايشگاه سيستم های واسط 
مغز-كامپيوتر می باش��د و پژوهش��گران اين مركز تاكنون موفق 
ش��ده اند سيستم هايی برای كنترل پنچه ربات و نوشتن مبتنی بر 

سيگنال های مغزی طراحی كنند. 

ÊËÈÊ  
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ôåúÿ  åþìĠ
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در شکل 1 ساختار يك سيستم ارتباط مغز-كامپيوتر 
نشان داده شده است  

دورنمای سيس��تم های واس��ط مغز-كامپيوتر مرك��ز فناوری 
عصبی دانشگاه علم و صنعت ايران 

ثبت سيگنالهاي مغزي
پردازش

استخراج ويژگي

طبقه بندي

دستور
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 امروزه فناوری اطالعات به عنوان پيشران توسعه ملی مورد 
توجه كش��ورهای جهان اس��ت. با توجه به اثرات مستقيم و غير 
مستقيم فناوری اطالعات در توليد ناخالص داخلی و ملی، تعيين 
مي��زان و چگونگی تاثير آن بر توليد از موضوعات مهم در حوزه 
پژوهش و اجراس��ت. در برنامه پنجم توس��عه كشور نيز بر اين 
موضوع تاكيد ش��ده است. بر اس��اس ماده 46 اين برنامه، مقرر 
اس��ت كه حمايت از صنعت فناوری اطالعات به گونه ای باش��د 
كه در پايان برنامه، س��هم صنعت فناوری اطالعات به 2 درصد 
كل توليد ناخالص داخلی )GDP( كش��ور برس��د. برای نيل به 
ه��دف فوق و يافتن چالش های آن، س��ازمان فناوري اطالعات 
ايران پروژه ای با عنوان »هم انديشي با متخصصان در خصوص 
نقش صنعت فناوري اطالعات در توليد ناخالص داخلي در طول 
برنامه پنجم« را در سال 1390تعريف و اجراي آن را به دانشگاه 
عل��م و صنعت ايران واگذار كرد. هدف اصلی اين پروژه، مطالعه 
و بررس��ی ابعاد مختلف تاثير صنع��ت فناوری اطالعات بر توليد 
ناخالص داخلی كشور و تعيين مهمترين تصميماتی است كه در 

اين حوزه می تواند تغيرات مهم در كشور را باعث شود. 
روش اين پژوهش، هم انديش��ی با متخصصان است و بر اين 
اساس، هم انديش��ی به شكل های مختلف در سه فاز با خبرگان 
چهار گروه مرجع، تعريف شده است. اين چهار گروه عبارتند از:

* گروه دانشوران حوزه فناوری اطالعات 

* گروه سياست گذاران حوزه فناوری اطالعات 
* گروه فناوران حوزه فناوری اطالعات 

* گروه خدمت دهندگان حوزه فناوری اطالعات 
فهرس��ت اوليه خبرگان، ش��امل بي��ش از 200 نف��ر از افراد 
برجسته و كارشناسان ش��ناخته شده در حوزه فناوری اطالعات 
ب��ود كه تجربي��ات قبلی و تحصي��الت آنها در ح��وزه فناوری 
اطالع��ات و اقتص��اد كالن ب��وده و دارای تجرب��ه مديريتی در 
زمينه تصميم گيری و ي��ا توليد و ارايه خدمات در حوزه فناوری 
اطالعات در س��طح ملی هستند. از اين فهرست، پس از بررسی 
در كميت��ه راهبری و جلس��ات متعدد با كارفرم��ا، جمعا 80 نفر 
ك��ه در چهار گروه مذكور قرار دارند برای هم انديش��ی در پروژه 
برگزيده شدند. متدولوژی به كار گرفته شده در اين هم انديشی، 
مبتنی بر روش آينده نگاری است و در آن سعی شده با شناسايی 
مهمترين عدم قطعيت های موجود در مس��ير س��رمايه گذاری بر 
 حوزه های فناوری اطالعات، گام های اساس��ی برداش��ته ش��ود.  
در فاز اول، به منظور يافتن مهمترين تصميمات اتخاذ ش��ده در 
س��اير كش��ورها و داليل آن كه ناشی از مزيت نسبی آنها در به 
اجرا درآوردن آن تصميم بوده اس��ت، مطالعه تطبيقی با جستجو 
در مناب��ع موجود، ص��ورت پذيرفت و  پس از آن، هم انديش��ی 
به ص��ورت مصاحبه و بحث در جلس��ات حض��وری با خبرگان 
منتخب گروههای مرجع انجام و داليل كش��ور ما برای حركت 

به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران؛ 

کنفرانس نقش صنعت فناوری اطالعات در توليد 
ناخالص داخلی در برنامه پنجم برگزار شد 
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در جهت های مختلف تعين شد. برای اين منظور، ابتدا از منابع، 
بيش از 80 پيش��ران توام با عدم قطعيت )به شكل دوگانه های 
تصميم گيری( برای كشور استخراج شد و پس از آن در جلسات 
حض��وری و مصاحبه ها با خبرگان منتخ��ب گروه های مرجع و 
بح��ث در كميته راهبری پروژه، اين تع��داد به 14 مورد كاهش 
ياف��ت و برای هر جهت از هر كدام از آنها، مهمترين حوزه های 
كاری و راهبرده��ا و اقدامات حمايتی ب��رای راهبردها، تعيين و 
نهايتا پس از آن، 9 مورد برای تخصيص سوال از تمام خبرگان 

هر گروه مرجع در فاز دوم پروژه انتخاب شد.
در فاز دوم، دو دور هم انديش��ی به صورت نظرسنجی دلفی از 
طريق وب س��ايت پروژه انجام شد. هدف از اين مرحله، دريافت 
نظ��رات خب��رگان ب��ه تنهاي��ی در دور اول؛ و در دور دوم ارايه 
متوس��ط نظرات گروه ب��ه آنها برای بازنگ��ری احتمالی در نظر 
خب��ره در دور اول بود كه از هر خب��ره در خصوص پنج دوگانه، 

حوزه ها، راهبردها و اقدامات اصلی ذيل هر اقدام، پرسش شد.
در فاز سوم، پس از تحليل نتايج فاز دوم مقرر بود هم انديشی 
به صورت كنفرانسی يك روزه با دعوت از كارشناسان و مديران 
مرتبط، از دس��تگاه های دولتی و بخش خصوصی و مس��ئوالن 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات انج��ام ش��ود. لذا اين 
كنفران��س يك روزه با عن��وان »نقش صنعت فناوری اطالعات 
در توليد ناخالص داخلی در برنامه پنجم«،  بيس��تم تيرماه سال 
1391، با حضور معاون وزي��ر ارتباطات و فناوری اطالعات، در 
دانشگاه علم وصنعت ايران برگزار شد. هدف اين همايش، بحث 
در قالب برگزاری ميزگرد با حضور خبرگان بود و به همين دليل، 
از خبرگانی كه بيشترين نقش را در دو فاز اول و دوم اين پروژه 
بزرگ داش��تند برای ارايه مطالب و بح��ث در ميزگردها دعوت 
شده بود. در ميزگردها، مهمترين دستاوردهای فاز دو، كه توسط 
اعضای كميته راهبری پروژه احصا شده بود، به بحث و بررسی 

گذاشته شد. 
در افتتاحي��ه كنفرانس نق��ش صنعت فن��اوری اطالعات در 
تولي��د ناخالص داخلی در برنامه پنجم، دكتر بهمن ابولحس��نی 
)معاون پژوهشی دانشكده مهندسی برق(، ضمن خوشامدگويی 
ب��ه مهمانان، ب��ه معرفی مختصر دانش��كده مهندس��ی برق و 
فعاليت های آن پرداخت و س��پس مهن��دس علی حكيم جوادی 
)معاون وزير ارتباطات و فناوری اطالعات و دبير ش��ورای عالی 
فناوری اطالعات كش��ور(  و دكتر هادی ش��هريار شاه حس��ينی 

)دبير همايش و مدير گروه مهندسی فناوری اطالعات دانشكده 
مهندسی برق دانشگاه( سخنرانی كردند. 

مهن��دس حكيم ج��وادی )معاون وزي��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالع��ات و دبير ش��ورای عال��ی فناوری اطالعات كش��ور( در 
س��خنانی گفت: م��ن همواره نگ��ران بودم ك��ه كارهايی كه با 
دانش��گاهها ش��روع مي كنيم چقدر به نتيجه می رسد و نتايج آن 
كتابخانه ای است يا حقيقتا كاربردی و عملی خواهد بود تا اينكه 
در پروژه مش��ترک با دانش��گاه علم و صنعت ايران در اجالس 
جامعه جهانی اطالعات، ديدم كه كار بس��يار خوبی انجام گرفت 
كه ع��الوه بر ارايه بس��يار خوب در ژنو، برن��ده يك جايزه هم 
ش��ديم و همه آن حاصل ت��الش و همت دوس��تانمان در اين 
دانش��گاه بود. وی افزود: اين پروژه، اهميت بس��يار زيادی دارد 
و از موضوعاتی اس��ت كه امروز بس��ياری از كشورهای دنيا به 
عنوان ش��اخص اصلی به آن پرداخته اند. مهندس حكيم جوادی 
گف��ت: به دلي��ل الزام قانونی ای كه در برنام��ه پنجم و ماده 46 
وجود داش��ت درخواس��ت كرديم دانشگاه در كنار ما قرار گيرد و 
انتظار داريم اين پروژه نيز با همان سطح كيفيت پروژه قبل، به 

نتيجه برسد.
معاون وزير ارتباطات و فناوری اطالعات و دبير شورای عالی 
فناوری اطالعات كش��ور در ادامه گف��ت: نزديك به 31 درصد 
تولي��د ناخالص داخلی م��ا را چهار حوزه نفت، خ��ودرو، بيمه و 
بانكداری تشكيل می دهد و يكی از راهبردهای ما برای رسيدن 

به توليد ناخالص ملی باالتر، بحث ICT است.
سپس  دكتر شاه حس��ينی)مجری پروژه و دبير كنفرانس(، به 
اراي��ه گزارش��ی از فعاليت های انجام ش��ده پرداخت و به برنامه 
ميزگردها  اش��اره كرد. وی با توضيح روند انجام كار در فازهای 
ي��ك و دو پ��روژه و اعالم اينك��ه حدود 80 نف��ر از خبرگان در 
دور دلفی همكاری داش��ته اند، گفت: نظرات خبرگان چهار گروه 
مرجع مورد پرس��ش در اين پروژه، توس��ط نرم افزارهای تحليل 
آماری، مورد بررسی قرار گرفته است و براين اساس، چهار بسته 
پيش��نهادی از پيش��ران های صنعت فناوری اطالعات استخراج 
ش��ده كه در ميزگردها توسط خبرگان مورد بررسی و بحث قرار 

می گيرد. 
دكتر شاه حسينی با تبيين اين مطلب كه در برنامه پنجم توسعه، 
ديده ش��ده كه سهم صنعت فناوری اطالعات از 2/. درصد به 2 
درص��دGDP )توليد ناخالص ملی( افزايش يابد، گفت: صورت 

مهندس حكيم جوادي- دبير شوراي عالي فناوري اطالعات كشوردكتر شاه حسيني- دبير همايش
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مساله اين بود كه بررسی كنيم ببينيم چگونه می توان اين سهم 
را افزايش داد و به دنبال عوامل موثری باش��يم كه بتواند سهم 
IT در GDP را افزايش دهد كه خوش��بختانه اين كار با سال 
توليد ملی، حمايت از كار و سرمايه ايرانی مقارن شده است. وی 
اف��زود: هدفی كه در اين كنفرانس تعقيب ميكنيم تهيه و تقديم 
بس��ته های سياس��تی اس��ت.  در ابتدای اين برنامه، يعنی سال 
1390، وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات، آيين نامه اجرايی 
كار را تصويب كرد كه با طی مراحل قانونی خود، ابالغ می شود 
و اميدواريم از اواس��ط س��ال 1391، به سمت اجرای بسته های 

سياستی پيشنهاد شده در اين پروژه پيش رويم.
مجری پروژه تاكيد كرد: بس��ياری از برنامه هايی كه در حال 
تدوين اس��ت دچار اين مش��كل هس��تند كه نقطه ش��روع آن 
مشخص نيست. وی افزود: دراين پروژه، خبرگان در چهار گروه 
توزيع ش��ده بودند و با اس��تفاده از خبرگی ايشان اميدواريم كه  

نقطه شروع، درست تدوين شود. 
دكتر شاه حسينی گفت: رويكرد ما در اين پروژه ملی، رويكرد 
آينده پژوه��ی بود و اينكه ببينيم چ��ه هدفگذاری هايی در آينده 

كشور بايد ترسيم شود كه بر اساس آن، برنامه تدوين شود. 
وی با ارايه اين توضيح كه در فاز اول پروژه تصميم گيری های 
مهم، تعيين و در فاز دوم، هم انديشی دلفی به صورت الكترونيكی 
انجام ش��د؛ افزود: خوشحاليم كه اين نخس��تين باری است كه 
دلفی به ص��ورت برخط و به زبان فارس��ی در ايران اتفاق افتاد 
و ويژگ��ی ديگر كه كمتر اجرا ش��ده هم اين اس��ت كه در اين 
دلفی، چهار گروه متفاوت با آرای مختلف ش��ركت داشتند. دكتر 
شاه حسينی توضيح داد: در روش دلفی، يك بار شركت كنندگان 
نظر می دهند و بعد نظر متوسط ديگران را مالحظه می كنند كه 
باعث می شود آرا به هم نزديكتر شود كه البته اين كار به صورت 
بسته انجام می پذيرد. وی حاصل فاز اول و دوم را استخراج 18 
پيش��ران دانس��ت كه هر پيش��ران به عنوان مولفه تاثيرگذار در 
افزايش سهم IT در GDP مطرح است. وي همچنين به اين 
نكته اش��اره كرد كه نتايج اين پ��روژه می تواند در تدوين برنامه 
توسعه ششم -كه بايد در سال بعد مقدمات آن شروع شود- نيز 

به كار آيد.
دكتر شاه حس��ينی در پايان سخنانش از تمام خبرگان شركت 
كننده در نظرس��نجی و حضار و از اعضای كميته راهبری پروژه 
) دكت��ر نادری، دكتر منتظر، دكتر حس��ن زاده و دكتر ش��فيعا( و 
همچنين از متوليان سازمان فناوری اطالعات خصوصا مهندس 
حكيم ج��وادی و مهندس انصاری و گ��روه نظارت پروژه در آن 

سازمان و از اعضای كميته اجرايی كنفرانس تشكر كرد. 
پس از افتتاحيه، دو نشس��ت تخصصی به صورت ميزگرد در 
دانشكده مهندسی برق، برگزار شد. در اين نشستها كه با حضور 
خبرگان��ی از چهار گروه مرجع برگزار ش��د، نتايج تحليلی فاز 2 
پروژه مورد بحث قرار گرفت. در نشس��ت اول، ابتدا خبرگان در 
خصوص متدولوژی پروژه بحث نمودند و برخی پيش��نهادها در 
اين خصوص مطرح شد. سپس چهار بسته پيشنهادی مستخرج 
از نظرات خبرگان در فاز 2 كه از نظرس��نجی دلفی الكترونيكی 
حاصل ش��ده بود مورد بح��ث قرار گرفت و در پايان نشس��ت، 
خب��رگان حاضر، پرسش��نامه های تهيه ش��ده را تكميل كردند. 
در نشس��ت بعدی كه بالفاصله پس از نشس��ت اول شروع شد، 

راهبردها و اقدامات حمايتی در هر بس��ته سياستی مورد بررسی 
قرار گرفت و پرسش��نامه های مربوط، توسط حضار تكميل شد. 
همچنين با توجه به آنكه قرار است پس از فاز سه، امكان حضور 
خبرگان ديگر نيز در پروژه فراهم ش��ود، مقرر ش��د كه هر كدام 
از خبرگان، نسبت به معرفی پنج نفر ديگر برای اضافه شدن به 
مجموعه خبرگان اقدام نم��وده و در خصوص روند انجام پروژه 

به آنها اطالع رسانی نمايند. 
مجري��ان اين پ��روژه ملی، امي��د آن دارند كه ب��ا انجام اين 
پروژه، ضمن ارايه نتايج مطالعات انجام ش��ده، با دريافت نظرات 
خبرگان حوزه فناوری اطالعات بتوانند مناس��ب ترين مسيرها را 
برای آين��ده نزديك )تا پايان برنامه پنجم توس��عه( در افزايش 
س��هم صنعت فناوری اطالعات در توليد ناخالص ملی )ش��امل 
مهمترين تصميم ها، مهمترين حوزه های هر جهت از تصميمات 
 مذكور و مهمترين راهبردها و اقدامات حمايتی( را ترسيم كنند.

براس��اس اين نتايج، كارفرمای پروژه، به عنوان متولی توس��عه 
فناوری اطالعات در كش��ور قادر خواهد بود متناس��ب با شرايط 
و منابعی كه در اختيار دارد نس��بت ب��ه انتخاب و اجرای آنها در 

برنامه های خود اقدام نمايد.
اطالعات بيشتر در خصوص پروژه، در وبگاه آن به نشانی: 

http://itgdp.iust.ac.ir موجود است.

91
ن 

ستا
تاب

- 7
ه 9

ار
شم

ری
 خب

ی و
نگ

ره
ی، ف

لم
ه ع

ري
ش

ن

20



نام كتاب:  شبيه سازي مخزن
گردآورن�دگان: دكتر محمدتقي صادق��ي، فرهاد صابونچي، 

علي محمد محمدي
چاپ اول: 1391

شمارگان: 1000 جلد
قيمت: 100000

موض�وع: نفت، مهندس��ي مخ��ازن  زير زمين��ي، الگوهاي 
رياضي

امروزه شبيه سازي عددي مخازن، به طور گسترده مورد استفاده 
قرار مي گيرد. اصوال دليل اس��تفاده از آنها به خاطر اين است كه 
شبيه س��ازها قادر به حل مسايلي هستند كه با هيچ روش ديگري 
قابل حل نمي باش��د. شبيه س��ازي، تنها راهي اس��ت كه مي تواند 
تا ح��دودي جريان چند فازي را در يك مخ��زن غيرهمگني كه 
داراي ي��ك برنامه زمان بن��دي براي توليد اس��ت، توصيف كند. 
اي��ن برنام��ه زمان بندي ش��ده، تنها تابع خواص مخزن نيس��ت، 
بلكه متاثر از نياز بازارهاي مصرفي، اس��تراتژي س��رمايه گذاري و 
اصول و مقررات دولتي نيز مي باش��د.اعتبار شبيه س��ازهاي مدرن 
و دسترس��ي ب��ه كامپيوترهاي پيش��رفته، دو دلي��ل اصلي براي 
عملي بودن شبيه س��ازي مخزن با همه ابعاد آن اس��ت. با انجام 

اين شبيه س��ازي ها، تصيم گيري هاي پيوس��ته و با برنامه ممكن 
مي ش��ود. شبيه س��ازي هنوز به طور گس��ترده در مخازن كوچك 
اس��تفاده نمي ش��ود و حتي در مخازن بزرگتر ني��ز براي عمليات 
روزانه و عادي مورد اس��تفاده قرار نمي گيرد. اگر شبيه س��ازها به 
توانايي هاي الزم برسند، شبيه سازي به عنوان ابرازي مطمئن در 
دس��ت مهندسان تبديل مي ش��ود. هدف اوليه اين كتاب، تشويق 
مهندسان به اس��تفاده  از شبيه سازي است؛ مهندساني كه تجربه 
شبيه سازي را به جمع آوري اطالعات از آزمايشات بلند مدت محدود 
كرده اند. هدف دوم اين كتاب، تشريح شبيه سازي به صورت قابل 
فهم و موثق اس��ت تا كس��اني كه مهندس مخزن نيستند، بتواند 
مطالب مفيد آن را درک كنند زيرا كه به طور عادي، يك مهندس 
مخزن مواردي را پيشنهاد مي كند ولي اختيار نهايي تصميم گيري 
را ن��دارد و بايد ديگران را در علمي بودن پيش��نهادات خود قانع 
كند. الزمه چنين كاري، ايمان ديگران به ابزارهاي مورد استفاده 
اوس��ت. اين كتاب حاوي يازده فصل مي باشد. دو فصل اول اين 
كتاب، مناس��ب مهندسان بي تجربه در امر شبيه سازي، مديران و 
كال كساني است كه از شبيه سازي استفاده نمي كنند. فصل اول، 
بيان خالصه اي از مهمترين انگيزه هاي اس��تفاده از شبيه سازي و 
همچنين طرح ريزي  فعاليت هاي مختلف  در راستاي يك پروژه 
شبيه سازي است. فصل دوم، به توضيح كيفي مفاهيم شبيه سازي 
مي پردازد. فصل س��وم  و چهارم در رابطه با توصيف، شبيه سازي 
و مديريت مخازن اس��ت. در فصل سوم، درباره فاز طراحي مدل 
مخزن بحث مي ش��ود و ميزان پيچيدگي م��ورد نياز در مطالعات 
شبيه س��ازي مشخص مي گردد. در فصل چهارم، در مورد انتخاب 
اطالعات و داده ها و همچنين تعيين خواص سيال و سنگ براي 
جايگذاري در مدل مخزن بحث مي شود. در فصل پنجم و ششم، 
در رابطه ب��ا فاكتورهاي تصميم گيري كه دق��ت، اعتبار و هزينه 
شبيه س��ازي را تحت تاثي��ر قرار مي دهند و خواص��ي كه بايد در 
انتخاب روش هاي حل، مورد مالحظه قرار گيرند، بحث مي گردد. 
در فص��ل هفتم، روش هاي جامع مديري��ت چاه كه در مدل هاي 
تبلور در برخي از مخازن اس��تفاده مي شوند، توضيح داده مي شود. 
در فصل هش��تم، در مورد برخي از روش هاي توصيف بهتر يك 
مخ��زن بحث مي گردد كه اين كار، با تنظيم خواص مدل مخزن 
ب��راي تطبيق با تاريخچه واقعي آن، ص��ورت مي گيرد. در فصل 
نهم، درباره پيش بيني كارايي آتي يك مخزن و ارزيابي اعتبار اين 
پيش بيني ها، بحث مي شود. در فصل دهم، روش هاي رايج براي 
كاهش ورودي و خروجي شبيه س��ازي فهرس��ت شده كه نتيجه 
اس��تفاده از اين روش ها، فهم و تحلي��ل راحت تر نتايج وگزارش 
آس��انتر آنها به ديگران است. در فصل يازدهم، در مورد وضعيت 
شبيه س��ازها، فرآيندهاي پيچيده تر مثل فرآيند ازدياد برداش��ت، 

بحث مي شود.

تازه های انتشارات دانشگاه
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نام كتاب:  مباني انتشار امواج راديويي
مولف: دكتر محمد خلج اميرحسيني

چاپ اول: 1391
شمارگان: 1000 جلد

قيمت: 48000 ريال
موضوع: امواج راديويي- انتشار

امواج راديويي، امواجي با ماهيت الكترومغناطيس��ي هستند كه 
مطابق با قوانيني خاص، بين ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي، 
در فضا حركت مي كنند. رفتار امواج راديويي به ش��دت به اجسام 
و اش��ياي موجود در محيط انتشار، وابس��ته است. از سوي ديگر، 
زمين داراي س��طحي با عوارض بس��يار متن��وع و داراي جّوي با 
تركيب غير يكنواخت اس��ت از اين رو شناخت نحوه انتشار امواج 
در دو نقطه دلخواه روي كره زمين، نياز به مطالعه داش��ته و حايز 

اهميت بااليي است.

از اهداف مهم اين كتاب، آشنايي با مباني انتشار امواج راديويي 
پيرامون كره زمين و جّو اطراف آن اس��ت. خواننده اين كتاب كه 
احتماال دانش��جو يا مهندس رش��ته برق است، قادر خواهد شد تا 
مس��ايل انتش��ار امواج در طبيعت را درک و تحليل نمايد و تا حد 
زيادي بتواند بعضي شبكه هاي س��اده  راديويي را طراحي نمايد. 
پيش ني��از اين كتاب، دانش و فهم مكف��ي در مورد ماهيت امواج 
راديويي و نحوه تشعش��ع آنها توس��ط آنتن هاست كه معموال در 
دو درس»ميدانه��ا و امواج« و »آنتن يك« در رش��ته مهندس��ي 

برق- مخابرات ارايه مي شوند.
در اين كتاب، ابتدا به عوارض سطحي كره زمين و جّو اطراف 
آن و س��پس بعضي اصول اوليه انتش��ار ام��واج راديويي پرداخته 
مي شود. در ادامه، چگونگي انتشار امواج در سطح كره زمين و جّو 
اط��راف آن مورد مطالعه قرار مي گيرد. در همين راس��تا، مثال ها، 
مسايل و اشكال موجود دركتاب، به گونه اي طراحي شده اند تا به 

واسطه آنها درک و تسلط بر موضوعات مربوط، افزايش يابد.
اين كتاب داراي هفت فصل به شرح ذيل است:

در فصل اول، س��طح كره زمين و تن��وع عوارض موجود روي 
آن و س��پس جّو اطراف كره زمين و اليه هاي مختلف آن معرفي 
مي ش��وند. همچنين ساختار و خواص اليه هاي جوي تروپوسفر و 

يونسفر بررسي مي شوند.
در فص��ل دوم، انتش��ار ام��واج راديويي در فض��اي نامتناهي، 
محيط ه��اي عموم��ي و محيط داراي گاز يونيزه ش��ده بررس��ي 
مي ش��ود. همچنين تئوري هاي نور هندسي، قانون اسنل و نواحي 

فرنل در اين فصل مطالعه مي شوند.
در فص��ل س��وم، رفتار ام��واج در برخورد با چن��د مانع مهم از 
جمله سطح زمين، اليه هاي ناهمگن، نيم صفحه فلزي و اجسام 
محدود، مطالعه مي ش��ود و امواج سطحي و پديده هاي انعكاس، 

پراش، پراكندگي و محوشدگي امواج، معرفي مي گردند.
در فصل چهارم، انتش��ار امواج ناش��ي از آنتن هاي روي هادي، 
كامل و روي زمين واقعي مس��طح يا كروي بررسي شده و امواج 
زميني متشكل از س��ه جزء مستقيم، انعكاسي و سطحي، معرفي 
مي ش��وند. در فصل پنجم، اثرات مهم تروپوس��فر بر امواج زميني 
)شامل خمش مس��ير امواج، تله امواج، پراكندگي امواج، تضعيف 
امواج و محوشدگي( بررسي مي شوند. همچنين اثرات ذرات بارشي 

داخل تروپوسفر مانند باران و برف، بر امواج بررسي مي شوند.
در فصل شش��م، چگونگي و ش��رايط انعكاس امواج از يونسفر 
بررسي و سپس شرايط و مشكالت استفاده از انعكاس و پراكندگي 

يونسفر براي انتشار امواج در باندهاي مختلف مطالعه مي شود.
در فصل هفتم، به انتش��ار ام��واج در بعضي محيط هاي خاص 
مانند كوهستان، دريا، چنگل، تونل، شهرها، داخل ساختمان ها و 

فضا پرداخته مي شود.
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نام كتاب:  ديناميك خاک
مولفان: دكتر محمدحسن بازيار- مهندس زينب قناد 

چاپ اول: 1391
شمارگان: 1000 جلد
قيمت: 140000 ريال

موضوع: خاک – ديناميك، زلزله، مهندسي

عل��م ديناميك خ��اک، با تحقيق��ات مهندس��ان آلمان روي 
پي ماش��ين آالت، عمال در س��ال هاي1930 پا به عرصه وجود 
گذاشت. در آن سالها، عمده تحقيقات ديناميك خاک به صورت 
اراي��ه روابط تجربي بين رفتار پي و س��رعت امواج فش��اري در 
خاک ب��ود. تحقيقات ف��وق، در زمان خود بس��يار معتبر بوده و 
نتايج به دس��ت آمده مهندسان آلماني در ساير كشورها از جمله 
آمريكا وكش��ورهاي اروپ��اي غربي، مورد توجه ب��وده و روابط 
تقريبي- تجربي آنها تا حدود س��ال هاي 1950 مورد اس��تفاده 

قرار مي گرفت.
ب��ه طور كلي مباحث ديناميك خ��اک را مي توان به دو گروه 
كلي بنيادي و كاربردي تقس��يم نمود. در مباحث بنيادي، پاسخ 
سيس��تم هاي يك يا چند درجه آزادي )به صورت جرم متمركز( 
و نحوه انتش��ار امواج يك يا چند بعدي )به صورت جرم پيوسته( 
در محيط ه��اي با خصوصيات كش��ايند و همچنين نحوه تعيين 

خصوصيات ديناميكي خاک قرار دارد.
در بخش كاربردي خاک مي توان به اثر زلزله بر شيبها، ديوار 
حايل، پي هاي س��طحي  و عميق،  اثر ش��مع كوبي، روانگرايي، 
طراح��ي پ��ي ماش��ين آالت و... اش��اره نمود. بخ��ش كاربردي 
ديناميك خ��اک، اخيرا تنوع و توس��عه زيادي يافته اس��ت، لذا 
بخش بنيادي و مباني ديناميك خاک نس��بت به گذش��ته كمتر 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. به همين دليل تصميم گرفته شد 
در كت��اب حاضر، در ابت��دا به اصول بني��ادي و مباني ديناميك 
خاک پرداخته ش��ود و در سه فصل انتهايي، به بخش كاربردي 
يعني پي ماشين آالت، اثر زلزله بر ديوار حايل و پديده روانگرايي 
پرداخته ش��ود. بنابراين كتاب حاضر چنان تنظيم شده است كه 
بخشي از آن براي درس مهندسي زلزله كارشناسي و تمام كتاب 
براي درس ديناميك خاک كارشناسي ارشد مورد استفاده مسقيم 

دانشجويان قرار گيرد.
فصول دوم و س��وم، در واقع مباني ديناميك س��ازه ها شامل 
سيس��تم هاي يك درجه و چند درجه آزادي تحت بارهاي منظم 
)هارمودينامي��ك( و باره��اي گذرا را مطرح و ب��ه بحث ميرايي 
از نوع ويس��كوز و هيس��ترزيس مي پردازد كه ب��ه عنوان مباني 
ديناميك خاک شناخته مي شود. سپس در فصول چهارم و پنجم 
به سيس��تم هاي پيوسته و انتش��ار امواج يك بعدي و چند بعدي 
مي پردازد كه به عنوان مباني ديناميك خاک ش��ناخته مي شود. 
در فصل ششم، نحوه اندازه گيري و تخمين پارامتر مدول برشي 
به عنوان اصلي ترين پارامتر تحليل ديناميكي خاک مورد  بحث 

قرار مي گيرد.
 در فص��ل هفت��م، به منظور آش��نايي با پارامتره��اي زلزله و 
مكانس��يم ايجاد زلزله، نحوه انتش��ار آن و روابط كاهندگي آن، 

توضيحاتي آورده شده است.
س��ه فصل آخر كتاب شامل طراحي پي ماشين آالت، طراحي 
ل��رزه اي دي��وار حايل و موض��وع  روانگراي��ي، از جمله فصول 
كاربردي ديناميك خاک مي باش��د كه با اطمينان مي توان گفت 
ارايه اي��ن مطالب براي اولي��ن بار به صورت كتاب��ي، مي تواند 
نيازه��اي طراحي به روز مهندس��ان ط��راح ژئوتكنيك را تامين 

نمايد.
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ن�ام كت�اب:  الگوريتم ه��اي تكامل��ي؛ مبان��ي، كاربرده��ا، 
پياده سازي

گردآورندگان: دكتر هادي ش��هريار شاه حسيني و دكتر سيد 
محمدرضا موس��وي ميركاليي )اعضاي هيات علمي دانش��كده 

مهندسي برق( و مهندس مرتضي مالجعفري
چاپ اول: 1391

شمارگان: 1000 جلد
قيمت: 100000

موضوع: الگوريتم هاي ژنتيك 

اي��ن كتاب ب��ر موضوع روش ه��اي فرامكاش��فه اي و به طور 
خاص، الگوريتم هاي ژنتيك متمركز اس��ت. مخاطبان آن افرادي 
هس��تند كه به گونه اي با مس��ايل بهينه سازي سر وكار دارند و يا 
دانشجوياني كه داراي دانش پايه اي در علوم رايانه و به خصوص 

الگوريتم ها هستند. اهميت اين كتاب در معرفي تاريخچه، مباني، 
مباحث نظري ساده تا پيشرفته، كار بردها و در نهايت، پياده سازي 
الگوريتم هاي ژنتيك اس��ت. روند كتاب به گونه اي طراحي شده 
است تا خواننده  با شروع از مطالب مقدماتي و سپس پيش رفتن 
به سمت مباحث پيشرفته، خودآموزي پيش روي خود داشته باشد 
كه وي را از مطالعه منابع ديگر  بي نياز س��ازد. مطالب اين كتاب، 
براي دانشجويان نيمس��ال  هاي آخر دوره كارشناسي و سال هاي 
نخس��ت تحصيالت تكميلي مناسب است و براي درس پردازش 
تكاملي، اين كتاب مي تواند به طور كامل در يك نيمسال تحصيلي 
مورد اس��تفاده ق��رار گيرد. عالوه بر آن، به عن��وان كتاب مكمل 
براي دروس ديگري همچون الگوريتم ها، روش هاي بهينه سازي 
تركيب��ي، هوش مصنوع��ي و... نيز  مي تواند ب��ه كار رود. كتاب 
با پي��ش نيازهايي همچون نظريه پيچيدگي محاس��بات وكاربرد 
روش هاي مكاشفه اي و فرامكاش��فه اي در هوش مصنوعي آغاز 
مي شود و حاوي مسايل كاربردي فراواني است كه به طور عمده 
از فصل چهارم آغاز مي شوند.  در اين  فصل، مثال ها به گونه اي 
طراحي ش��ده اند تا خواننده، درک روش��ني از الگوريتم ژنتيك و 
كاربرد آن به دس��ت آورد. مجموعه بعدي مسايل، در فصل ششم 

ارايه شده اند و شامل مسايل عملي تر و پيشرفته تر مي باشد.
اين كتاب حاوي هفت فصل است. فصل اول، نگاه مختصري به 
نظريه پيچيدگي محاسباتي، روش هاي جستجوي هوش مصنوعي 
و بهينه سازي سنتي به همراه تاريخچه اي در مورد الگوريتم هاي 
بهينه س��ازي طبيعي ارايه مي كند.  فص��ل دوم، مفهوم الگوريتم 
ژنتي��ك و مراحل الزم براي يك الگوريتم ژنتيك گسس��ته را به 
همراه يك مثال ساده بيان مي كند. فصل سوم دو هدف را دنبال 
مي كند؛ يكي بيان الگوريتم ژنتيك پيوسته و ديگري نشان دادن 
مزايا و معايب آن در مقايس��ه با الگوريتم ژنتيك گسس��ته. فصل 
چهارم به ارايه مثال هاي كاربردي و پايه اي مي پردازد. اين فصل 
نش��ان مي دهد كه چگونه مي توان از الگوريتم هاي ژنتيك براي 
حل مس��ايل س��اده بهره برد و آنها را براي مسايلي كه پيش رو 
داريم مناسب س��ازي كنيم. فصل پنجم، در مورد مباحث پيشرفته 
در الگوريتم ه��اي ژنتي��ك اس��ت. در اين فص��ل، مطالبي ارايه 
مي ش��وند كه كارايي و قدرت اين الگوريتم ها را به شدت افزايش 
مي دهند.  فصل ششم، به ارايه مثال هاي پيشرفته وكاربردي تري 
در زمينه هاي مختلف از مهندس��ي گرفته تا مديريت، موس��يقي 
و هنر مي پردازد. فصل هفتم، جدا از فصل دو تا ش��ش اس��ت و 
ديگر به الگوريتم ژنتيك نمي پردازد بلكه خواننده را با روش هاي 
بهينه سازي طبيعي ديگر مثل تبريد تدريجي، اجتماع مورچه ها و 
راهبردهاي تكاملي، آش��نا و وي را به س��مت مطالعه روش هاي 
هوش مصنوعي ديگر، براي بهينه س��ازي سوق مي دهد. در ادامه 

كتاب هم، پنج پيوست ارايه شده است.
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معرفـي دفاعـيه هـاي دکـتري
نام دانشجو: محمدهادی معينی

رش�ته تحصيل�ي: مهندس��ی عم��ران گرايش 
مهندسی آب

استاد راهنما:  دكتر امير اعتماد شهيدی
عنوان رساله: توسعه يك مدل عملياتی پيوندی 
برای پيش يابی مشخصات امواج محلی ناشی از باد
تاريخ دفاع: 91/4/3

نام دانشجو: امين حسنوند
رشته تحصيلي: مهندسی شيمی

استاد راهنما:  دكتر سيدحسن هاشم آبادی
عنوان رس�اله: شبيه س��ازی CFD انتقال جرم 

بين فازی در جريان های گاز-مايع 
تاريخ دفاع: 91/4/4

نام دانشجو: محمد هنرپيشه
رشته تحصيلي: مهندسی مكانيك
استاد راهنما: دكتر محمد صديقی

عنوان رس�اله: بررس��ی اثرات نورد بر تنش های 
پسماند در ورق های چند اليه جوش انفجاری

تاريخ دفاع: 91/4/5

نام دانشجو: سيده سميه ميرمرادی
رشته تحصيلي: معماری و شهرسازی

استاد راهنما: دكتر فرهنگ مظفر
استادان مش�اور: دكتر ابراهيم صالحی و دكتر 

محسن فيضی
عنوان رس�اله: ارتباط بهينه مي��ان فضاهای درونی و 
بيرونی مدارس دوره ابتدايی برای ارتقای ارتباطات كودک
تاريخ دفاع: 91/4/7

نام دانشجو: محمدتقی همدانی
رشته تحصيلي: مهندسی مواد و متالورژی

استادان راهنما: دكتر واهاک مارقوسيان و دكتر 
حسين سرپولكی

عنوان رس�اله: بررس��ی اثر تركي��ب و عمليات 
حرارت��ی بر مكاني��زم تبلور و خ��واص مكانيكی و 
بيواكتيويته شيش��ه س��راميك های ميس��ريتی در        

CaO-K2O-CaF2-sio2 سيستم
تاريخ دفاع: 91/4/11

نام دانشجو: ايمان فرح بخش
رشته تحصيلي: مهندسی مواد و متالورژی

استاد راهنما: دكتر عليرضا ذاكری
عنوان رس�اله: بررس��ی روند تغييرات تركيبی و 
ريزساختاری در فرايند آلياژسازی مكانيكی سيستم 

گلوله نيكل-پودر مس
تاريخ دفاع: 91/4/11

نام دانشجو: محمود اقتصادی فرد 
رشته تحصيلي: مهندسی صنايع

استاد راهنما: دكتر سيدغالمرضا جاللی نايينی
استادان مشاور: دكتر تيموری و دكتر شهانقی

عنوان رس�اله: ارايه م��دل برنامه ريزی يكپارچه 
موجودی- توليد با استفاده از نظريه بازي ها

تاريخ دفاع: 91/4/12

نام دانشجو: امين نيك انجام
رشته تحصيلي: مهندسی كامپيوتر

استاد راهنما: دكتر عادل تركمان رحمانی
عن�وان رس�اله: بهب��ود كاراي��ی مدلس��ازی در 

الگوريتم های تخمين موضوع
تاريخ دفاع: 91/4/12
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نام دانشجو: كيا والفی
رشته تحصيلي: مهندسی مكانيك

استاد راهنما:  دكتر امين ميراحمدی
عنوان رس�اله: بهب��ود عملكرد راه ان��دازی پيل 

سوختی اكسيد جامد
تاريخ دفاع: 91/4/18

نام دانشجو: غالمرضا شبيری
رشته تحصيلي: مهندس��ی عمران - مهندسی 

آب
استاد راهنما:  دكتر محمدهادی افشار

عنوان رس�اله: برآورد خط��ا و تظريف تطبيقی در   
روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته هم امكان در 
حالت اويلری و الگرانژی برای حل مسايل سطح آزاد
تاريخ دفاع: 91/4/18

نام دانشجو: حبيب ا... اكبری
رشته تحصيلي: مهندسی مكانيك
استاد راهنما: دكتر امين ميراحمدی

عنوان رس�اله: تدوي��ن دانش فن��ی توليد پيل 
سوختی كربنات مذاب

تاريخ دفاع: 91/4/18

نام دانشجو: غالمرضا شهرياری مقدم
رش�ته تحصيلي: مهندس��ی صناي��ع- مديريت 

سيستم و بهره وری
استاد راهنما: سيدمحمد سيدحسينی

عنوان رس�اله: توسعه متدولوژي يكپارچه پايدار 
ارزيابي اقتصادي- فني كاربرد تلفيقي از انرژي  هاي 
تجديدپذير و انرژي نيروگا ه هاي سيكل تركيبي در 

ساختمان هاي صنعتي ايران
تاريخ دفاع: 91/4/19

نام دانشجو: ايرج خيری زاد
رشته تحصيلي: مهندسی برق- كنترل

استاد راهنما:  دكتر علي اكبر جاللي
استاد مشاور: دكتر محمدصالح تواضعی

عنوان رس�اله: پايدارس��ازی مقاوم سيستم های 
مرتبه كسری

تاريخ دفاع: 91/4/20

نام دانشجو: روح ا... بخشنده چمازكتي
رشته تحصيلي: رياضي

استاد راهنما:  دكتر مهدي نجفي خواه
عنوان رس�اله: روش مس��اله هم ارزي كارتان و 

كاربردهاي آن
تاريخ دفاع: 91/4/21

 نام دانشجو: محمدرضا طاليي
رشته تحصيلي: مهندسی مكانيك

اس�تاد راهنم�ا: مرحوم دكتر غالمعلی عاطفی و 
دكتر منصور عليزاده 

عن�وان رس�اله: ح��ل تحليلی معادل��ه  هدايت 
حرارتی غير فوريه ای براي يك اس��توانه توخالي با 

شرايط مرزي متقارن محوري
تاريخ دفاع: 91/4/24

نام دانشجو: محمد مهديارفر
رشته تحصيلي: مهندسی شيمی

اس�تادان راهنما:  دكتر ت��ورج محمدی و دكتر 
علی مهاجری

عنوان رساله: ساخت و ارزيابي غشاهاي كربني 
به منظور جداسازي گازها

تاريخ دفاع: 91/4/24

نام دانشجو: خسرو شكوری
رشته تحصيلي: فيزيك

استاد راهنما: دكتر مهدی اسمعيل زاده
عنوان رس�اله: تعيين اثرات نقص و برهم كنش 
الكت��رون - الكت��رون در نانوحلقه ه��ای كوانتومی 
منزوی و باز در حضور برهم كنش های اس��پين - 

مدار
تاريخ دفاع: 91/4/28

نام دانشجو: مطهره سعادت پور
رشته تحصيلي: مهندسی عمران- آب

استاد راهنما: دكتر عباس افشار
عن�وان رس�اله: تعيي��ن سياس��ت های بهين��ه 
بهره برداری از مخزن با در نظر گرفتن اهداف كّمی 

و كيفی
تاريخ دفاع: 91/5/4

نام دانشجو: احمد آل احمد
رشته تحصيلي: مهندسي برق

استاد راهنما: دكتر سيداديب ابريشمي فر
استاد مشاور: دكتر مصطفي محمديان

عنوان رس�اله: طراحي و پياد ه سازي يك مبدل 
قدرت با مديري��ت انرژي براي سيس��تم هاي پيل 

سوختي 
تاريخ دفاع: 91/6/21
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کسب رتبه دوم توسط 
دانشگاه علم و صنعت ايران 

در سومین جشنواره ارزیابي 
وبگاه هاي حکومتي؛



ســـــعادت  بـــا  والدت 
بيـت،  اهـــل  كـريمـــه 
 حــضـــرت فــاطـمـــــه
)س(  مـــعصـومــــــــه 

فرخنده باد دهه کرامت

و
ســـــعادت  بـــا  والدت 
بيـت،  اهـــل  كـريمـــه 
 حــضـــرت فــاطـمـــــه
)س(  مـــعصـومــــــــه 

زادروز خـــــجـــســـته 
 ثامــــــــن الـحـجـــــج
حـضرت امـام رضـا)ع(


