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رهبر معظم انقالب اسالمی ایران، بیست و نهم بهمن ماه سال جاری، 
سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی« را ابالغ کردند. ابالغ این سیاست ها 
از سوی رهبر انقالب، بی ش��ک سرمایه تحقق حماسه اقتصادی است 
اما اقتصاد مقاومتی چیس��ت؟ اقتصاد مقاومتی از چند جنبه، قابل تامل 
است. اول، نوآوری و شکوفایی که به عنوان محرک رشد پایدار شناخته 
می ش��ود. دوم، اصالح الگوی مصرف، چرا که علم اقتصاد، علم استفاده 
بهین��ه از امکانات و منابع محدود در راس��تای ارضای نیازهای نامحدود 
بشری اس��ت. سوم، لزوم کار جهادگونه برای جبران عقب ماندگی های 
کشور و دستیابی به رشد شتابان. چهارم، حمایت از تولید داخلی. با کاهش 
وابس��تگی به دنیای خارج -و به خصوص دنیای غرب که مجری فشار 
و تحریم بر کشورمان است- اثربخشی تحریم ها کاهش می یابد و این 
امر به رش��د و ش��کوفایی اقتصاد می انجامد. پنجم، حمایت از عوامل 
تولید داخلی که عالوه بر تعامل پویا با دنیاي خارج و استفاده از امکانات 
تجارت آزاد، امنیت اقتصادي کش��ور را حفظ و تاثیرات سوء تهدیدهای 
نوسانات محیط بین المللي اقتصادي را به حداقل می رسانند. ششم، تأکید 
بر فعالیت های دانش بنیان. گسترش فعالیت های دانش بنیان، عامل بهبود 
کیفیت و کارآیی تولید داخل و باالرفتن سطح نوآوری در کشور می شود. 
ای��ن موارد در نفس خود، افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی و س��رعت 

بخشیدن به رشد را سبب خواهند شد. 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، آغ��ازی برای انقالب در اقتصاد 
است. اقتصاد وابسته به نفت، منجر به فشار بیشتر تحریم ها شده است. 
این وابس��تگی س��بب ش��ده تا تحریم نفت، به عنوان کانال مشخص، 
درآمدهای ارزی کش��ور را تحت کنترل ق��رار دهد. تا زمانی که اقتصاد 
ما متکی به نفت باش��د، هر گونه شوک نفتی، منجر به شوک اقتصادی 
ما می شود حال چه به واسطه نوسانات قیمت نفت باشد، چه به واسطه 
تحریم ه��ا. این موضوع در مت��ن ابالغیه مقام معظم رهبری با تاکید بر 
پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور 
و س��اماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور 
و افزایش س��هم تولید و صادرات محص��والت و خدمات دانش بنیان و 
دس��تیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه؛ در یک بند، دیده و 
تاکید شده است. همچنین تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی 
آن به ویژه در محیط های علمی، آموزش��ی و رس��انه ای و تبدیل آن به 
گفتمان فراگیر و رایج ملی، تصریحی است که به نقش دیگر دانشگاه ها 

اشاره دارد. 
در مدل های جدید رش��د اقتصادی، بهره وری عوامل تولید، به عنوان 
یکی از ارکان رش��د اقتصادی معرفی می ش��ود و دانش به عنوان یکی 

از مؤثرترین عوامل در بهره وری و رش��د اقتصادی مطرح اس��ت. امروزه 
اصط��الح اقتصاد دانش بنیان، گویای تأکید بر نقش دانش و فناوری در 
جریان توسعه  اقتصادی است. کاربردی کردن دانش و استفاده  مؤثرتر از 
آن در گسترش ظرفیت ها و ارتقای درجه  بهره برداری از منابع است که 
تحقق یک اقتصاد دانش بنیان را ممکن می سازد. با این اقتصاد می توان 
نقصان بکارگیری دانش در سطوح تولید -که در کشور ما بسیار مشهود 
است- را ارتقا داد. الزمه اساسی توسعه اقتصاد دانش بنیان نیز، گسترش 
شرکت های دانش بنیان است. شرکت های دانش بنیان، یعنی شرکت هایی 
که در آنها سرمایه اصلی، فکر و مغز انسان هاست. این شرکت ها، هم در 
تحقق اقتصاد دانش بنی��ان و هم در مدل اقتصاد مقاومتی کارا، نقش و 
کاربرد دارند و با توجه به ویژگی های خود و پویایی و تطبیق با ش��رایط 
محیط پیرامونی و انعطاف پذیری باال، ظرفیت مناس��بی برای مواجهه با 
ش��رایط تحریم را دارا هس��تند بنابراین در راستای اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در کش��ور و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت؛ رونق 
تولید و حمایت از شرکت های دانش بنیان، چراغ راه آینده است. اگر بتوانیم 
اقتصاد دانش بنی��ان را به خوبی عملیاتی کنیم، حتماً اقتصادی خواهیم 
داش��ت که می تواند جایگزین نفت باشد. در حقیقت، اقتصادی متکی بر 
دانش و فناوری، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو و نیز کاهش وابستگی 
بودجه کشور به نفت، از جمله جهت گیری های مهم سیاست های اقتصاد 
مقاومتی است. نقش و جایگاه شرکت های دانش   بنیان، پارک های علم و 
فناوری، محیط های علمی و دانشگاهی و سازمان ها و نهادهای تحقیقاتی 
و پژوهش��ی در رشد اقتصاد دانش بنیان حایز اهمیت است. شرکت های 
دانش بنیان و س��ازمان  های علمی، با انجام تحقیقات و مطالعات متعدد 
در باب مسایل اقتصادی و تولیدی، موجب فراهم سازی نیازهای علمی 
و پژوهشی عرصه اقتصاد جامعه می شوند و اقتصاد مبتنی بر علم و دانش 
را در جه��ت تامین نیازها و خواس��ته های جامعه یاری می کنند. تقویت 
ارتباط بین صنعت و دانش��گاه که در حقیقت، مقوله رساندن تحقیقات 
علمی کشور به حوزه صنعتی و تجاری سازی آنها و تولید ثروت از رشد 
علمی کشور است، راهبردی اساسی است. این را هم باید توجه داشت که 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، تنها مختص شرایط امروز و تحریم کشور 
نیست. اقتصاد مقاومتي الگوی غالبي است که متناسب با شرایط جامعه 
امروز ما و با تمرکز بر استقالل اقتصادي کشور مطرح شده است. در این 
بین، میدان برای اندیشمندان، صاحب نظران و دانشگاهیان برای تالش 
و نوآوری و ابتکار باز است تا با همت و تالش خود، تحقق بخش اقتصاد 

مقاومتی در کشور باشند.  
هر جمله از مفاد اقتصاد مقاومتی، دریایی است خروشان که می تواند 
اقتصاد کشورمان را بهبود بخشد و این مهم میسر نمی شود مگر اینکه 
از نخبگان، مبتکران و مخترعان حمایت ش��ود. مهمترین سرمایه برای 
پیش��رفت و توسعه، جوانان دانشگاهی هستند که پا به عرصه سازندگی 
می گذارند، لذا دانشگاه ها باید در تحقق اقتصاد مقاومتی پیشگام باشند و 

آن را به عنوان یک ضرورت، به گفتمان رایج تبدیل کنند.

لزوم پيشگامی دانشگاه ها
در تحقق اقتصاد مقاومتی
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• جن�اب آق�اي دكت�ر برخ�ورداري، لطفاً به 
اختص�ار درباره س�وابق تحصیل�ی، علمی، 

پژوهشی و اجرایی خود صحبت بفرمایید.
من دانشجوی رشته راه و ساختمان همین 
دانش��گاه بوده ام و پس از فراغت از تحصیل، 
چون رتبه اول را کسب کرده بودم، به استخدام 
دانشگاه درآمدم و با بورس دانشگاه به امریکا 
اعزام ش��دم. دوره فوق لیس��انس و دکتری 
خود را در رش��ته عمران )س��ازه( در دانشگاه 

ایالتی میشیگان به پایان رساندم و به دانشگاه 
بازگشتم. در دانشگاه علم و صنعت ایران، در 
سمت های رییس دانشکده مهندسی عمران، 
مدیر بودجه و طرح و برنامه، معاون پژوهشی 
و مع��اون اداری و مال��ی خدمت ک��رده ام و 
مدتی نیز در دانشگاه یزد، سمت های ریاست 
مجتمع فنی و مهندس��ی، معاونت آموزشی و 
ریاست دانشگاه را به عهده داشتم. افتخار این 
را نیز داش��ته ام که در سمت ریاست دانشگاه 

زنجان و دانش��گاه خوارزمی نیز انجام وظیفه 
نمایم.

• شما در مراسم معارفه خود، بر قانونمندی 
و ش�فافیت به عنوان اص�ول مدیریتی خود 
تاكید بس�یار داش�تید و نیز م�ژده دادید در 
دوران ریاس�ت شما، ش�اهد ادامه یا اعمال 
تبعیض نخواهیم بود. الزمه این كار، دریافت 
و ارایه اطالعات صحیح و به هنگام اس�ت. 
این مهم از چه طریقی اجرایی خواهد شد؟

دكتر برخورداري:
حفظ كرامت انسانی و حرمت افراد را 

مستمرا در نظر خواهيم داشت
جناب آقای دكتر برخورداری، از زمان پذیرش مس�وولیت مدیریت دانش�گاه، در جلسات متعدد، در مراسم معارفه 
خویش و یا مصاحبه های مطبوعاتی، به بیان برخی نقطه نظرات و شاخص های مدیریتی خود پرداخته اند. با توجه 
به تغییر مدیریت دانشگاه و برخی تفاوت ها در روش های اعمال مدیریت، سواالت، ابهامات و انتقادات متعددی از 
سوی دانشگاهیان مطرح بود كه روابط عمومی دانشگاه را بر آن داشت در راستای اجرای رسالت خطیر خود مبنی 
بر اطالع رسانی دقیق و شفاف، مصاحبه ای با ریاست محترم دانشگاه ترتیب دهد. آنچه در ادامه می آید، حاصل این 
گفت و گو است. از دكتر برخورداری كه با دقت و توجه خاص، به این سواالت پاسخ فرمودند، صمیمانه سپاسگزاریم 

و امید داریم این باب، همچنان گشوده باشد.
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درست است. همانطور که می گویید الزمه 
قانونمندی، شفافیت است یعنی اطالع رسانی 
در هم��ه م��وارد، جز موارد بس��یار محدود که 
محرمانه می باش��د. وظیفه اطالع رس��انی به 
عهده شماست. مسئوالن روابط عمومی باید بر 
اساس تخصص و تجربه کاری، بسترهای الزم 
را فراهم کنند و روش های مناسب را پیشنهاد 
دهند. حوزه ریاست نیز محلي است که پذیراي 
نظرات، پیشنهادات و انتقادات اساتید، کارکنان 

و دانشجویان دانشگاه مي باشد.
• راهکار عملی ش�ما برای اس�تفاده از خرد 
جمعی و جلب مشاركت اعضای هیات علمی 

و احتماالً كاركنان و دانشجویان چیست؟
اس��تفاده از خ��رد جمع��ی ک��ه مهمترین 
عامل پیشرفت اس��ت از طریق ایجاد فضای 
همفکری میس��ر است؛ به طوری که اساتید، 
کارکنان و دانش��جویان بتوانند به راحتی و با 
عالق��ه، نظرات خود را مط��رح کنند. نظرات 
دانش��جویان از طریق تشکل ها و تجمع های 
دانشجویی )از قبیل سخنرانی و تریبون آزاد( 
و همچنین از طریق نوشتاری- که نشریه های 
متعدد دانش��جویی می باشد- منتقل می شود. 
مدیریت دانش��گاه نیز هر از گاهی جلس��ات 
مس��تقیم با دانش��جویان برگزار خواهد کرد 
تا از فضای حاکم بر بدنه دانش��جویی مطلع 
شود. اساتید، نظرات خود را از طریق اعضای 
ش��ورای دانشگاه که نمایندگان منتخب آنان 
هستند و همین طور از طریق شورای صنفی 
منعک��س خواهند ک��رد. ب��رای کارکنان نیز 
برنامه ای داری��م که به نحوی، رابطین از هر 
واحد تعیین ش��وند تا ارتباط متقابل موثر بین 

کارکنان و مدیران برقرار شود.
• مطالبات زیادی از سوی كاركنان دانشگاه 
مطرح ش�ده اس�ت. پاس�خ ش�ما ب�ه این 

درخواست ها چیست؟
کارمندان ش��رافتمند م��ا، محدودیت های 
دانشگاه را می دانند و توقعی هم خارج از توان 
ما ندارند. ما هم به مشکالت و گرفتاری های 
آنان آگاهیم و همواره در جهت بهبود شرایط 
آنان کوش��ش خواهیم کرد. حداقل هایی که 
می توانیم و حتماً انجام خواهیم داد به ش��رح 

زیر است: 
  حفظ کرامت انس��انی و حرمت افراد را 
مس��تمراً در نظر خواهیم داشت و هیچگاه به 

شأن همکاری، کم توجهی نخواهد شد.
  ه��ر امکان قانونی ک��ه برای همکاران 
فراهم ش��ود، هر چند برای دانش��گاه هزینه 
داشته باشد، بدون کم و کاست در اختیار آنان 

قرار خواهد گرفت.

  تبعی��ض، ض��د عدالت و ض��د اهداف 
انقالب اس��المی اس��ت. تعه��د می کنم که 
اجازه داده نخواهد ش��د در اج��رای ضوابط، 
به هیچ عنوان بین همکاران تبعیضی اعمال 
شود و با ش��فافیت کامل، بر اساس مقررات 
و آیین نامه ه��ای تدوین ش��ده، حق هر کس 

لحاظ خواهد شد.
  امنی��ت کام��ل ش��غلی و ف��ردی افراد 
تضمین می ش��ود و هیچگاه ب��ه دلیل انتقاد 
یا اعت��راض یا احقاق حق توس��ط همکاران 
)هرچند صحیح نباشد(، کسی مورد کم لطفی 

قرار نخواهد گرفت.
  تحق��ق موارد ف��وق در گروی همدلی 
و همکاری تمامی پرس��نل دانشگاه می باشد 
که با توجه به ش��ناختی که از آنان دارم قطعٌا 
با درک ش��رایط موجود، ما را در دستیابی به 

اهداف ذکر شده یاری خواهند نمود.
• نظرتان درباره فعالیت هاي دانشجویی در 

دانشگاه چیست؟
دانش��جو رکن اصلی و به تعبیري فلسفه 
وجودی دانشگاه است. مأموریت و مسئولیت 
دانشگاه، آموزش، پژوهش و رسالت اجتماعی 
است. دو مأموریت اول روشن است. در مورد 
رس��الت اجتماع��ی که به مفه��وم اثرگذاری 
دانشگاه در ارتقای ابعاد مختلف جامعه است، 
نقش دانشجویان، بسیار قابل مالحظه است. 
دانش��جویان باید درکنار آموزش و پژوهش، 
خ��ود را برای مدیریت کالن جامعه در آینده، 
آماده و تجهیز کنند. این کار میسر نیست مگر 
با تحلیل مس��تمر مسایل اجتماعي و تمرین 
چگونگ��ی تبادل نظر مطلوب با یکدیگر. اگر 
فعالیت اجتماعی دانشجویان محدود باشد، به 
منزله عدم پیشرفت این وجه مهم از رسالت 
دانش��جویی است. لذا، دانش��گاه عالقه دارد 
که دانش��جویان عزیز، هم��گام با آموزش و 
پژوهش، در فعالیت های اجتماعی )هر کس 
ب��ه تمایل خود در زمینه های علمی، مذهبی، 
سیاسی، هنری، ورزشی و ...( مشارکت داشته 
باشد. از آنجا که برای هر فعالیت در دانشگاه، 
نیازمند بس��تر قانونی هستیم؛ انشاءا... تالش 

خواهد شد تا:
  ش��ورای صنفی دانش��جویان در اولین 

فرصت تشکیل شود.
  حمایت و توج��ه به انجمن های علمی 

توسعه یابد.
  تش��کل های قانونی موجود، به فعالیت 

بیشتر تشویق شوند.
  درخواس��ت مج��وز تش��کل جدید، به 
سرعت مورد بررسی قرار گیرد و در چارچوب 

ریی�س دانش�گاه، 
ج�ز از طری�ق حکم 
قانونی، اجازه و اختیار 
را  كسی  بازگرداندن 
ندارد. صالح كش�ور 
و اص�والً وظیف�ه ما، 
اجرای دقیق و صحیح 
قان�ون اس�ت و حال 
اگر اج�راي قانون به 
خوش  افرادی  مذاق 
نمی آید، توقع نداشته 
باشند دانشگاه براي 
خوشایند آنان قانون 

را زیر پا بگذارد
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قانون، مجوز الزم صادر گردد.
از دانشجویان عزیز نیز مي خواهم در تمامی 
فعالیت های خ��ود، اصول کرامت انس��انی و 
قانونم��داری را رعایت کنند ت��ا موجبات باال 
رفت��ن ضری��ب همدلی و مش��ارکت عمومی 
فراهم گ��ردد و در جّوی آرام و س��الم، زمینه 
توسعه پایدار فعالیت های خود را فراهم سازند.

• جناب آق�اي دكتر برخ�ورداري، اگر اجازه 
بدهید س�واالتي را در خصوص اتفاقاتي كه 
پس از سرپرس�تي ش�ما در دانش�گاه روي 
داد و در پاره اي از موارد متاس�فانه رسانه اي 
هم ش�د مطرح نمایم. شاید مهمترین آنها، 
تح�ت عن�وان بازگرداندن اس�اتید اخراجي 
ب�ه دانش�گاه بود. لطف�ا نظر خ�ود را در این 
خصوص بیان بفرمایید و در ادامه، چند نکته 

دیگر هم وجود دارد كه مطرح خواهم نمود.
در سال های گذش��ته، تعدادی از اساتید به 
دالیل متعدد اخراج ش��ده اند. بعضی از آنان به 
مراجع قانونی مراجعه کرده اند و مدعی هستند 
که اخراج آنان وفق قانون نبوده اس��ت. مراجع 
قضایی نیز پ��س از طی مراحل قانونی الزم- 
که معمواًل بس��یار طوالنی است- اعالم رای 
می کنند که بر اساس این آراء و در مورد بعضی 
از اساتید، حکم به ابطال اقدام قبلی و بازگشت 
به کار داده ش��ده اس��ت. طبعاً دانشگاه خود را 
موظف به اجرای قانون می داند و بر اساس نظر 
مراجع قانونی، اح��کام آنان را صادر می نماید. 
الزم به توضیح است که رییس دانشگاه، جز از 
طریق حکم قانونی اجازه و اختیار بازگرداندن 
کسی را ندارد. صالح کشور و اصواًل وظیفه ما، 
اجرای دقیق و صحیح قانون است و حال اگر 
اج��راي قانون به مذاق افرادی خوش نمی آید، 
توقع نداشته باشند دانشگاه براي خوشایند آنان 

قانون را زیر پا بگذارد. 
و  گروه ه�ا  روس�ای  انتخ�اب  م�ورد  در   •
دانشکده ها، چرا خواس�ته اید دو نفر معرفی 

شوند؟
قباًل که مدیران گ��روه، انتخابی بودند نیز 
آیین نامه، دو نفر را پیش بینی کرده بود. دلیل 
آن هم اینست که گاهی مالحظاتی وجود دارد 

که الزم می شود به نفر دوم، حکم داده شود.
• مثالً چه مالحظاتی؟

این مالحظات به هیچ وجه از نوع نزدیکی 
به مدیریت یا وابس��تگی به گروه های خاص، 
که ممکن اس��ت بعضی فکر کنند، نیس��ت. 
مالحظات��ی که ممکن اس��ت وجود داش��ته 
باشد مثاًل رییس دانشکده، باید تمام وقت در 
دانش��کده حضور داشته باشد. لذا اگر این امر، 
برای نفر اول محقق نباشد، نفر دوم منصوب 

می شود. مورد دیگر مس��أله گردش مدیریت 
اس��ت که در بعضی دانش��کده های موفق ما، 
سال ها تجربه ش��ده و بسیار مفید بوده است. 
اگر نفر اول، رییس قبلی باش��د و اختالف آراء 
زیاد نباشد، ممکن است به منظور نیروسازی، 
نف��ر دوم منصوب ش��ود. از نکات دیگري که 
مورد توجه ما مي باشد، برنامه ارایه شده توسط 
دو فرد انتخاب ش��ده  اس��ت که با جمیع این 

شرایط، تصمیم گیري الزم صورت مي گیرد.
• تعدادی از اس�اتید، در م�ورد هیأت ممیزه 
سوال كرده اند كه افرادی با امتیازات حداقلی، 
ارتق�ا یافته ان�د و افرادی با امتیازات بس�یار 

باالتر، ارتقا نیافته اند. پاسخ شما چیست؟
برای پاس��خ به سوال شما الزم است قانون 
هی��أت ممیزه را مرور کنیم. بر اس��اس قانون 
موج��ود، پرونده هر یک از هم��کاران محترم 
هیات علم��ی، در کمیس��یون های تخصصی 
مطرح می گ��ردد و در صورت کس��ب حداقل 
امتیازات الزم، به هیأت ممیزه ارایه می ش��ود. 
پ��س از ارای��ه مج��دد امتیازات عض��و هیات 
علمی متقاضی و بررسی هاي الزم درباره آن، 
رای گیری مخفی به عمل می آید و در صورت 
کسب اکثریت آراء، ارتقا تصویب می شود. لذا، 
ممکن اس��ت فردی ب��ا امتیازات بس��یار باال، 
رای الزم را کس��ب نکن��د و دیگ��ری با دارا 
بودن حداقل امتی��ازات، ارتقا یابد. به هر حال 
ای��ن قانون موجود اس��ت. دل نگرانی اعضای 
هیات علمی در خص��وص زمان و نحوه طرح 
درخواست ها نیز به اینجانب منتقل شده است 
که اطمینان می دهم همواره به نوبت، پرونده ها 
مورد رسیدگی قرار گیرد و به ضوابط موضوعه 

که قباًل اطالع رسانی می شود، پایبند باشیم.
• بعضی از اس�اتید س�وال می كنن�د كه چرا 
هی�أت ممی�زه كه از ب�دو تأس�یس انتخابی 
بوده است، اكنون به صورت انتصابی تعیین 

می شود؟
درست اس��ت. مراجع قانونی ذیربط، قانون 
را عوض کرده اند و در اختیار دانش��گاه نیست. 
طبق آیین نامه موجود، انتخاب اعضای هیأت 
علمی عضو هیأت ممیزه دانش��گاه، در اختیار 
ریی��س دانش��گاه می باش��د. اینجانب تالش 
خواهم نمود تا با بهره گی��ری از نظر اعضای 
محترم هیأت علمی دانشگاه، نسبت به معرفی 
اعض��ای هی��أت ممی��زه اقدام نمای��م و نظر 

شخصی خود را کمتر دخیل نمایم.
• سوال مهمی نیز مطرح شده كه چرا هیأت 
ممیزه فعلی، قبل از پایان دوره منحل نش�ده 

تا هیأت ممیزه جدید منصوب شود؟
در این خصوص، اطالعي ندارم.

تبعی��ض، ض��د 
عدال���ت و ض��د 
انق��الب  اه��داف 
اسالمی است. تعهد 
می كن�م ك�ه اج�ازه 
نخواه�د ش�د  داده 
ضوابط،  اج�رای  در 
به هیچ عن�وان بین 
هم�کاران، تبعیضی 
اعم�ال ش�ود و ب�ا 
ش�فافیت كام�ل، بر 
اس�اس مق�ررات و 
آیین نامه های تدوین 
ش�ده، حق هر كس 

لحاظ خواهد شد
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مرکز تحقیقات فضایی دانش��گاه علم و صنعت ایران از ابتداي 
سال 1386به منظور دستیابي به فناوري طراحی و ساخت ماهواره 
با توانایي سنجش از راه دور و برقراري ارتباط مخابراتي و انتقال 
داده، با همکاري مجموعه اي متش��کل از اس��اتید و دانشجویان 
دکتري و کارشناسي ارش��د دانشگاه، آغاز به کار نموده است. این 
مرکز در س��ال 1390 در سي و دومین سالگرد انقالب شکوهمند 
اس��المي ایران با افتخار، اولین محص��ول فضایي خود به عنوان 
»ماه��واره ملي نوی��د علم و صنعت«که توس��ط فرزندان والیت 
طراحي و ساخته شده اس��ت را به ملت بزرگ ایران تقدیم نمود. 
تحق��ق صد در ص��دی ماموریت های تعریف ش��ده این ماهواره، 
شامل پخش پیام »یا مهدی )عج(«، تصویربرداری با دقت مکانی 
400 متر و انتقال دمای 26 نقطه از ماهواره به ایس��تگاه زمینی؛ 
نویدبخش آینده اي روشن از فعالیت هاي کشور در عرصه فضایي 
بوده اس��ت، به نحوي که دانش��گاه علم و صنع��ت ایران افتخار 
یاف��ت دومین محصول فضایی خود با عنوان »ماهواره تدبیر علم 
و صنعت« که از سوی سازمان فضایی ایران انجام آن ابالغ شده 
اس��ت را در آبان 1392 و در آس��تانه ماه پیروی خون بر شمشیر، 
تجمیع نموده و پس از گذراندن موفقیت آمیز تست های محیطی 
ارتعاش��ی و حرارتی، در دی م��اه 1392 جهت قرارگیری در مدار 
تحوی��ل پرتابگر دهد. این ماهواره که توس��عه یافته ماهواره نوید 
علم و صنعت اس��ت، دارای ماموریت عکسبرداری با دقت مکانی 
100 مت��ر، امکان ارس��ال و دریافت پیام به ان��دازه یک صفحه، 
سیس��تم تعیین موقعیت با استفاده از سیستم موقعیت یابی جهانی 
)GPS(، ماموری��ت فاصله یابی و رهگیری ماهواره با اس��تفاده از 
ایس��تگاه زمینی می باشد. طراحی و ساخت زیر سیستم های جدید 
این ماهواره از خرداد ماه 1392 آغاز شده و تمامي زیرسیستم های 
ای��ن ماهواره، جهت تامین نیازمندی های ماموریت، ارتقا یافته به 
ط��وري که ماهواره تدبیر علم و صنعت در س��طح فناوری، حدود 
400 در صد نس��بت به ماهواره نوید توس��عه داده شده است که 
انتظار می رود با ص��دور فرمان پرتاب، به فضل الهی در آینده ای 

بسیار نزدیک در مدار قرار گیرد.  

فازهاي اصلي پروژه و روند كلي فعالیت ها
فازه��اي اصلي پروژه طراحی و س��اخت ماه��واره تدبیر علم و 

صنعت را مي توان در چند مرحله زیر خالصه نمود:
  دمونت��اژ نمونه کیفی ماهواره نوید علم و صنعت و تایید آن 

برای استفاده در ماهواره تدبیر علم و صنعت 
  طراحي اولیه قطعات جدید 

  طراحي جزیی
  مرحله سفارش و خرید قطعات

  مرحله ساخت و تست تابعی 
  مرحله ساخت، یکپارچه سازي و مونتاژ نمونه پروازی

  مرحله تست پذیرش 
  مرحله تحویل ماهواره به پیمانکار پرتاب

  مرحله تحویل گیري ماهواره در مدار
به منظور انجام صحیح فعالیت هاي هر یک از فازها، شکس��ت 
کار ب��ه دو بخ��ش فضایی و زمینی انجام ش��ده اس��ت. در بخش 
زمینی، توس��عه ایس��تگاه های جدید ش��امل تله متری، تله کامند و 
تصویر انجام ش��ده به طوري که فرآیند تس��ت تابعی ایس��تگاه با 
حض��ور نمونه پ��روازی در محل مرکز تحقیقات فضایی دانش��گاه 
علم و صنعت انجام و مورد تایید قرار گرفت. در این پروژه، بخش 
فضایي ش��امل یک ماهواره کوچک است که باید قادر به برآوردن 

ماموریت ماهواره باشد. 

مشخصات عمومي ماهواره تدبیر علم و صنعت
ماه��واره تدبیر عل��م و صنعت دارای ماموریت عکس��برداری با 
دقت مکانی 100 متر، امکان ارس��ال و دریافت پیام به اندازه یک 
صفحه، سیس��تم تعیین موقعیت با استفاده از سیستم موقعیت یابی 
جهانی )GPS(، ماموریت فاصله یابی و رهگیری ماهواره با استفاده 
از ایس��تگاه زمینی می باشد. مش��خصات کلي ماموریت و محموله 
ماهواره تدبیر علم و صنعت و مقایس��ه آن ب��ا ماهواره نوید علم و 

صنعت در جداول صفحه بعد، خالصه شده است.

رونمايی از دومين ماهواره طراحی و 
ساخت دانشگاه علم و صنعت ايران

ثبت برگ زرین دیگری  در دفترافتخارات دانشگاه
اش�اره: ماهواره »تدبیرعلم وصنع�ت«، همزمان با روزملی فناوری فضایی،چهاردهم بهمن ماه 1392و درآستانه س�ی 
وششمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، باحضور دكترشریعت مداری )معاون اجرایی رییس جمهور( و دكتر 
دهقان )وزیردفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( در سالن اجالس سران، رونمایی شد. ماهواره »تدبیرعلم وصنعت«كه 
دومین ماهواره طراحی و س�اخت دانش�گاه علم و صنعت ایران است، توسعه یافته ماهواره »نویدعلم وصنعت« و 
دارای ماموریت های عکس�برداری بادقت مکانی 100 متر اس�ت. در این مطلب، با مختصات و كاربردهای دومین 
ماهواره محصول مركز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران و دستاورد بسیار بزرگ اساتید و دانشجویان 

این مركز آشنا می شوید.
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مالحظات)درصد پیشرفت(ماهواره تدبیر علم و صنعتماهواره نوید علم و صنعتپروژه

-بیضويبیضوينوع مدار

-km 250 تا   kmkm375 250 تا  km375ارتفاع

-5555زاویه انحراف مداري

1/45برابر افزایش حجم50*50*72/4 سانتي متر مکعب50*50*50 سانتي متر مکعبابعاد

-2 ماه2 ماهطول عمر مداري

4 برابر قدرت تفکیک بیشتربهتر از m 100حداقلm  400قدرت تفکیک مکانی دوربین

-نور مرئينور مرئيطیف نوري

65 برابر حجم حافظه65*4 فریم4 فریمحجم حافظه دوربین

100 درصد ارتقای سطح فناوريرنجینگ، GPS، تخمین موقعیترنجینگتعیین موقعیت

100 درصد ارتقای سطح فناوريپخش عمومی پیام و ارسال و دریافت دادهپخش عمومی پیامارسال و دریافت

100 درصد ارتقای سطح فناوري16 کاربر-تعداد كاربران ارسال و دریافت

-چرخانچرخانپایدارسازي

-3 درجه3 درجهدقت كنترل

-بهتر از 1/5 درجه1/5 درجهتعیین وضعیت

-Kbit/sec2.8  Kbit/sec  2.8نرخ ارسال تله متري

-Kbit/sec1.2  Kbit/sec  1.2نرخ ارسال تله كامند

-Kbit/sec38.4 Kbit/sec 38.4نرخ ارسال تصویر

-w20 w 20حداكثر توان تولیدي

100 درصد ارتقای سطح فناوريمونوپالس-سیستم رهگیری

100 درصد ارتقای سطح فناوريرنج دو طرفه-فاصله یابی

مالحظات)درصد پیشرفت(ماهواره تدبیر علم و صنعتماهواره نوید علم و صنعتپروژه

-UHFUHFفركانس ایستگاه تله كامند

-kbit/sec1.2 kbit/sec 1.2نرخ ارسال ایستگاه تله كامند

-UHFUHFفركانس ایستگاه تله متری

-kbit/sec2/8 kbit/sec  2/8نرخ ارسال  ایستگاه تله متری

-UHFUHFفركانس ایستگاه دریافت تصویر

-kbit/sec38.4 kbit/sec 38.4  نرخ ارسال  ایستگاه دریافت تصویر

فركانس ایستگاه دریافت و ارسال 
پیام

-UHF100 درصد ارتقای سطح فناوري

نرخ ارسال  ایستگاه دریافت و ارسال 
پیام

-  1.2 kbit/sec100 درصد ارتقای سطح فناوري

100 درصد ارتقای سطح فناوريAz-ElAz-Elنوع پدستال

100 درصد ارتقای سطح فناوري3 درجه-دقت رهگیری مونوپالس

100 درصد ارتقای سطح فناوريبهتر از m 500-دقت فاصله یابی

جدول 1- ماموریت و مشخصات ماهواره های نوید و تدبیر علم و صنعت

جدول 2- مشخصات ایستگاه های ماهواره های نوید و تدبیر

ب��ه منظور تحقق ماموریت بخش فضای��ی، ماهواره به چندین 
زیرسیستم ش��امل تصویربرداری، ارس��ال و دریافت پیام، تعیین 
و کنترل وضعیت، انرژی، تعیی��ن موقعیت، تله متری، تله کامند و 

مدیریت داده، سازه، حرارت و مخابرات، تقسیم مي شود. در ادامه، 
هر یک از آنها تش��ریح و دس��تاوردهاي هر یک به تفکیک ارایه 

مي گردد.
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C&DH 1- زیرسیستم
این زیرسیستم، شامل دو بخش اصلی تله متری و تله کامند است. بخش 
تله کامند با اس��تفاده از سیستم مخابرات، وظیفه انتقال سیگنال به منظور 
راه ان��دازی، تغیی��ر و یا خاتمه دادن به یک وظیفه در ماه��واره را بر عهده 
دارد. آنچ��ه در این بخش اهمی��ت دارد، قابلیت اطمینان، ایمنی و کاهش 
احتم��ال دریافت و اجرای نادرس��ت فرامین می باش��د. بخش تله متری با 
استفاده از زیرسیستم مخابرات، تمامی اطالعات و پارامترهای مهم و حیاتی 
زیرسیستم های مختلف ماهواره را نمونه برداری کرده و برای ایستگاه زمینی 
ارسال می نماید. همچنین ارسال تاییدیه های دریافت دستورها و داده های 
ارس��الی به ماهواره، توسط این بخش با همکاری تله کامند برای ایستگاه 
زمینی مخابره می ش��ود. در ضمن بخش تله متری، اجرای ماموریت های 
ارسال پیام عمومی را برای تمام ایستگاه های از پیش تعیین شده و اجرای 

ماموریت نمونه برداری از دمای قطعات ماهواره را بر عهده دارد.
2- زیرسیستم تصویربرداری

محموله تصویربرداری در ماهواره، وظیفه دریافت تصویر با رزولوش��ن 
تعیین شده، فریم بندی اطالعات و در نهایت، تحویل داده به واحد مخابرات 
جهت ارسال به ایستگاه دریافت تصویر را داراست. از مشخصه های اصلی 
یک محموله تصویربرداری، رزولوشن و در حقیقت قابلیت تفکیک مکانی 
آن است. قابلیت تفکیک مکانی، در واقع مأموریت محموله تصویربرداری 
را تعیین می کند. مأموریت محموله تصویربرداری در این ماهواره، دریافت 
تصاویر با رزولوش��ن 100 متر است. محموله تصویربرداری، دارای سه زیر 

بخش جداگانه زیر می باشد:
  اپتیک

CCD برد  
  برد مدیریت داده

محموله تصویربرداری و نحوه ارتباطات آن با سایر زیرسیستم ها در شکل 
زیر آمده است.

 

Power

CAN 
Driver

A/D Temperature 
and Current 

Sensors

FLASH1

P
a
n

C
C
D

FPGA
Processor

A/D

Camera_Main

Optic

شکل: بلوک دیاگرام دوربین محموله تصویربرداری
با توجه به نوع تکنیک تصویربرداری جاروبی )Push broom( این ماهواره، 
سنسور دوربین آن خطی می باشد، لذا تصویر از مجموع چند خط تشکیل شده 
است. تعداد این خطوط با توجه به میزان جاروب مورد نیاز، قابل تنظیم می باشد. 
داده های ارسالی توسط مخابرات، در حقیقت مجموعه این خطوط می باشند. 
نرم افزار ایستگاه دریافت تصویر، پس از دریافت این اطالعات، با کنار هم قرار 

دادن این خطوط و تصحیح هندسی، تصویر را نمایان می کند.
دستاوردهای زیرسیستم تصویر برداری
  طراحی اولیه محموله تصویربرداری ماهواره

  طراحی جزئی محموله تصویربرداری ماهواره
  ساخت و تست نمونه های آزمایشگاهی، مهندسی و فضایی زیرسیستم 

 CCD محموله تصویربرداری و قطعات آن ش��امل: برد مدیریت داده، برد
و اپتیک

)ODS1(3- زیرسیستم تعیین موقعیت
موقعیت یابی و تعیین مدار ماهواره از جمله زیرسیس��تم های اساسی هر 
ماهواره می باش��ند و عملکرد دیگر زیرسیستم های ماهواره )مانند تعیین و 
کنت��رل وضعیت، تصویربرداری و ارس��ال و دریافت داده(،  به دقت تعیین 
مدار و موقعیت یابی ماهواره بستگی دارند. از جمله کاربردهای تعیین مدار 
ماهواره می توان  به مطالعه ژئودینامیک، پرتونگاری از اتمسفر و ارتباطات 

اشاره کرد.
ماموریت ODS ماهواره تدبیر

  دریاف��ت،  اص��الح و ذخیره س��ازی داده موقعیت دریافت ش��ده از 
GPS زیرسیستم

 GPSتخمین موقعیت با استفاده از فیلترکالمن با استفاده از داده های  
موجود

  ق��راردادن اطالعات موقعیت در اختیار زیرسیس��تم های دیگر نظیر 
زیرسیستم تصویربرداری

  ارسال داده هایGPS ذخیره شده به ایستگاه در زمان رؤیت ماهواره
  تخمین TLEماهواره با استفاده از داده های GPS دریافتی از ماهواره

دستاوردهای زیرسیستم تعیین موقعیت
  طراحی زیرسیستم تعیین موقعیت

  ساخت و تست نمونه آزمایشگاهی، مهندسی و فضایی
  بکارگیری گیرنده GPS فضایی برای اولین بار در کشور

مشخصات برد GPS زیرسیستم تعیین موقعیت
مقدارمشخصات فني

حدود 1.5 واتتوان الکتریکي

5 ولتولتاژ تغذیه 

کمتر از  100 گرمجرم 

mm×150 mm 60ابعاد

RS232 . RS422ارتباط سریال 

2 عددتعداد آنتن ها

FPGA.DSPپردازشگر

º C 40~0دمای مطلوب كاری

º C 65~30-دمای عملکردی
مشخصات برد  ODS  زیرسیستم تعیین موقعیت

مقدارمشخصات فني

حدود 0.2 واتتوان الکتریکي

5 ولتولتاژ تغذیه 

کمتر از  200 گرمجرم 

mm×110 mm 75ابعاد

RS232ارتباط سریال 

ARMپردازشگر

º C 40~0دمای مطلوب كاری

º C 65~30-دمای عملکردی

1.Orbit Determination System
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4- زیر سیستم سازه
مهمترین و اولین وظیفه س��ازه، مهیا نمودن یک حفاظ مکانیکي براي 
تمامی قس��مت هاي داخلي ماهواره مي باشد. همچنین س��ازه الزم است 
نیازهاي اولیه زیرمجموعه ها شامل هم محوري حسگرها،  محرک ها، آنتن ها 
و نیازهاي مجموعه براي مرزهاي مش��ترک، یکپارچگي و تست را فراهم 
س��ازد. سازه باید طوري طراحي گردد تا نیروهاي وارده در هنگام پرتاب و 
همچنین نیروه��اي وارده به همه زیرمجموعه ها را تحمل نماید. با توجه 
به نیازهاي مداري، س��ازه ماهواره به گونه اي طراحي مي گردد که وسایل 
جانبي گسترش یابنده،  براي اجتناب از اثر متقابل ارتعاشات و سیستم هاي 
کنترل وضعیت، داراي سختي باالیي باشند. همچنین سازه آنتن ها، داراي 
دقت باالیي بوده تا بتوان از اثرات کوچک ناشي از تغییرات حرارت صرف 

نظر کرد.
طراحي سازه اصلي ماهواره بر اساس قیود و محدودیت هاي پرتابگر)شامل 
محدودیت هاي جرمي، ابعادي، فرکانس طبیعي(، نیروهاي وارده بر س��ازه 

قبل و حین پرتاب، نوع کنترل و ماموریت ماهواره انجام مي شود. 
دستاوردهاي زیر سیستم سازه

ماهواره تدبیر نس��بت به ماهواره نوی��د، دارای تغییرات قابل توجهی در 
مأموریت می باشد. طراحی سازه باید به نحوی صورت می گرفت تا در عین 
محقق ساختن نیازمندی های عملیاتی جدید، محدودیت وزن ماهواره، تأمین 
فرکانس های طبیعی، قرارگیری در محدوده ابعادی، تأمین خواص جرمی 
مطلوب و استحکام در برابر بارهای وارده از طرف پرتابگر را برآورده نماید. 
ماهواره تدبیر با در نظر گرفتن محدودیت های اعالم شده از طرف پرتابگر 

طراحی شده و مشخصات آن به صورت زیر می باشد:
  وزن ماهواره 50 کیلوگرم

  فرکانس های طبیعی بیشتر از 25 و 60 هرتز
  ابعاد سازه اصلی 50*50*50 سانتی متر مکعب

  ابعاد سازه با جرم: 72/4*50*50 سانتی متر مکعب

5- زیر سیستم كنترل حرارت
وظیفه اصلی زیرسیستم کنترل حرارت در هر ماهواره، حفظ دمای تمام 
قطعات، در بازه های دمایی مناسب آنها، جهت عملکرد در شرایط مختلف 
مداری می باش��د زیرا ماهواره در حرکت م��داری خود، همواره تحت تأثیر 
بارهای حرارتی خارجی)از طرف خورشید و زمین و تلفات حرارتی تجهیزات 
الکتریکی داخلی( گرم شده و در اثر تابش حرارتی به فضای بی کران، سرد 

می شود.

مهمترین نیازمن��دي حرارتي، باقی ماندن دماي قطع��ات در محدوده 
دمایي مجازشان)شامل محدوده های دمایی کارکرد مداري، بقا و نگهداري( 
مي باشد. گرادیان دمایی هم در قطعاتي که به انبساط هاي حرارتي نامتقارن 
حساس��ند و همچنین در قطعات داراي تجهی��زات اپتیکي، داراي اهمیت 
مي باشد. به عالوه سرعت گرمایش و سرمایش، نیازمندي دیگري است که 

در برخي از قطعات ماهواره نباید از نرخ خاصي تجاوز نماید. 
دو روش کلی در طراحی حرارتی ماهواره ها، روش های فعال و روش های 
غیر فعال می باش��ند. هنگامي که سادگی، هزینه کم و قابلیت اعتماد باال 
مورد نیاز باشد، روش کنترل غیرفعال، ترجیح داده مي شود. در این روش از 
رنگ های سیاه و سفید، آنودایز و آلوداین، به عنوان پوشش سطوح و گاه از 
هیتر و و عایق چندالیه برای کنترل دماي تجهیزات حساس به دما، استفاده 
می شود که در ماهواره تدبیر علم و صنعت از این روش استفاده شده است. 

دستاوردهاي زیر سیستم كنترل حرارت
طراح��ی حرارت��ی ماهواره تدبیر عل��م و صنعت، با رویک��رد اصالح و 
بهینه س��ازی طراحی حرارتی ماهواره نوید و با روش غیر فعال انجام شده 
است. در این راستا، سطوح سازه ای بیرونی ماهواره برای رسیدن به تعادل 
حرارتی مناس��ب با محیط مداری، دارای پوشش آلومینیوم صیقلی بوده و 
تمامی س��طوح سازه ای داخلی، دارای پوشش رنگ سیاه فضایی و سطوح 

باکس ها دارای پوشش آنودایز سیاه مات می باشند. 
تحلیل های حرارتی با اس��تفاده از نرم افزارهای مناسب و روش 

المان محدود انجام شده اند.
 

محاسبه شرایط تابشی مداری

6- زیرسیستم انرژي
زیرسیستم انرژي ماهواره، توان مورد نیاز زیر سیستم هاي مختلف را از 
زم��ان پرتاب تا قرار گرفتن ب��ر روي مدار مربوطه و در طي دوره ماموریت 
تامین مي نماید. با توجه به هزینه هاي بسیار زیاد ساخت، پرتاب و نگهداري 
ماهواره ها، طراحي بهینه سیستم انرژي الکتریکي آنها با قابلیت اطمینان باال، 
الزم و ضروري مي باشد. مدت مأموریت و میزان انرژي مورد نیاز ماهواره به 

ماهیت و هدف مأموریت بستگي دارد. 
بلوک دیاگرام کلي سیس��تم انرژي ماهواره تدبیر در ش��کل صفحه 
بعد نشان داده شده است. آرایه هاي خورشیدي، انرژي خورشیدي را به 
انرژي الکتریکي تبدیل مي کنند. انرژي الکتریکي تولید شده از طریق 
سیستم کنترل، تنظیم و توزیع توان به زیرسیستم های مختلف ماهواره 
توزی��ع می گردد. در طول مدت خورش��ید گرفتگي، این توان توس��ط 
یک سیستم ذخیره کننده انرژي )شامل باتري هاي قابل شارژ(، تأمین 
 )BTR&RGB( مي شود. باتری های رنجینگ و بورد تغذیه رنجینگ
وظیفه تامین توان مورد نیاز برای فرستنده رنجینگ را در لحظات اولیه 

پس از پرتاب بر عهده دارند.
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  مشخصات زیرسیستم انرژی ماهواره تدبیر
مشخصاتپارامترها

w 40توان بیشینه مصرفی ماهواره

w 4توان متوسط مصرفی ماهواره

بدنه اینوع آرایه های خورشیدی

مونوکریستال نوع سلول خورشیدی
سیلیکون

نیکل کادمیمنوع باتری ها

DETتركیب زیرسیستم انرژی

5+، 5-، 12/5+، خطوط ولتاژ قابل تحویل
13+، 13- و 20+ 

ولت

دستاوردهاي گروه زیر سیستم انرژي
طراحي، ساخت و تست نمونه پروازی قطعات زیرسیستم انرژی

)Solar Panels( آرایه های خورشیدی ماهواره تدبیر  
)BT( باتری های قابل شارژ  

)Battery Charger(شارژر باتري   
)BTR&RGB( سیستم تغذیه فرستنده رنجینگ  

 DC-DC(در سیستم توزیع توان ماهواره تدبیر DC-DC مبدل هاي  
)Converter

7- زیر سیستم تعیین و كنترل وضعیت
به منظور پایدارس��ازی و تحق��ق نیازمندی ها جهت انج��ام مأموریت 
برنامه ریزی شده برای ماهواره، پس از جدایش و استقرار آن در مدار مربوط، 
زیر سیستم تعیین وضعیت، وظیفه تعیین و تخمین وضعیت و سرعت زاویه ای 
ماهواره را بر عهده دارد و این داده ها را در اختیار زیر سیستم کنترل وضعیت 
قرار می دهد تا پایدارسازی، کنترل جهت و تصحیح وضعیت ماهواره انجام 
شود. در این ماهواره برای پایدارسازی وضعیت، از روش پایدارسازی چرخان 
استفاده شده اس��ت. در این نوع پایدارسازی، سختی ژیروسکوپی ناشی از 
چرخش ماهواره، حول محور ماکزیمم ممان اینرسی، موجب پایداری و حفظ 
وضعیت ماهواره در دستگاه اینرسی و مقاومت در برابر اغتشاشات محیطی 
خواهد ش��د. این زیرسیس��تم، پس از تعیین وضعیت به کمک حسگرها و 
تعیین خطای وضعیت، بر اساس قوانین کنترلی، گشتاورهای متناسب با این 
خطا را به کمک عملگرها بر پیکره ماهواره وارد می کند به طوری که وضعیت 

واقعی ماهواره به وضعیت مطلوب برسد.
مش��خصات زیر سیس��تم تعیین و کنترل وضعی��ت ماهواره در 

جدول زیر آمده است:
مشخصاتپارامترها

kg  3.7جرم زیرسیستم

w  5توان مصرفی زیرسیستم

چرخاننوع پایدارسازی

rpm 4نرخ چرخش

°3.0 ±دقت كنترل وضعیت

دقت تعیین محور چرخش 
ماهواره

± 1.5°

 3 عملگر مغناطیسیعملگرها

یک حسگر مغناطیسی فالکس حسگرها
گیت، یک حسگر مغناطیسی 

HMC، 4 حسگر خورشید آنالوگ

دستاوردهای زیر سیستم تعیین و كنترل وضعیت
دستاوردهای زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت به شرح ذیل می باشد:

  س��اخت و تس��ت نمونه فضایی قطعات زیرسیستم تعیین وکنترل 
وضعیت شامل:

  عملگر مغناطیسی
  کامپیوتر روی برد کنترل وضعیت

  حسگر خورشید آنالوگ
  حسگر مغناطیسی سه محوره فالکس گیت

HMC حسگر مغناطیسی سه محوره  
  سیم پیچ هلمهولتز به منظور کالیبراسیون حسگر مغناطیسی

  سخت افزار در حلقه زیرسیستم کنترل وضعیت
  تولید نرم افزار تحمل پذیر با خطا )FTC( زیرسیستم تعیین وضعیت

8- زیرسیستم مخابرات ماهواره تدبیر 
زیرسیستم مخابرات ماهواره تدبیر، ارتقا یافته زیرسیستم مخابرات ماهواره 
نوید است. زیرسیستم مخابرات ماهواره تدبیر را می توان به دو بخش زمینی 
و فضایی تقسیم کرد. لینک های مخابراتی ماهواره تدبیر عبارتند از: تله متری، 

.S&F تله کامند، تصویر و
تمامی لینک های مخابراتی در بخش زمینی و فضایی در یک تقسیم بندی 

بلوک دیاگرام زیرسیستم انرژي ماهواره تدبیر 
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کلی دارای دو بخش IF و RF هستند. بخش IF شامل گیرنده و فرستنده 
و مدارات واس��ط و بخش RF شامل المان های شبکه های تغذیه، تقویت 

کننده ها، فیلترها و آنتن ها می باشد.
مشخصات کلی زیرسیستم مخابرات ماهواره تدبیر

مقدار/ نوعپارامتر

VHF. UHFباند فركانسی

Kbps 1.2نرخ داده تله كامند

kbps 2.2نرخ داده تله متری

kbps 38.4نرخ داده تصویر

dBm 118-حساسیت گیرنده تله كامند

)BER( 6-10نرخ داده خطای تله كامند

)BER( 5-10نرخ داده خطای تله متری

)BER( 5-10نرخ داده خطای تصویر

watt 10توان ارسال تصویر

watt 5توان ارسال تله متری

watt 100توان ارسال فرستنده ایستگاه زمینی تله كامند

وظایف زیرسیستم مخابرات
وظایف اصلی زیرسیستم مخابرات ماهواره تدبیر در شکل زیر نشان داده 

شده است.

وظایف زیرسیستم مخابرات ماهواره تدبیر

)S&F( 9- محموله ذخیره و ارسال
محموله ذخیره و ارس��ال ماهواره اي، ش��بکه اي مخابراتي متش��کل از 
ی��ک ماهواره LEO  و تعدادي ترمینال کاربري اس��ت که در یک منطقه 
جغرافیایي، پراکنده ش��ده اند. یکی از ماموریت هاي ماه��واره تدبیر، ایجاد 
ارتباط بین دو کاربر به صورت ارس��ال و دریافت داده مي باشد که از طریق 
محموله S&F عملیاتی شده است. ارسال و دریافت داده بین دو کاربر بدین 
صورت است که یکي از کاربران، داده خود را با یک آدرس کاربر مقصد به 

ماهواره مي فرستد. ماهواره با دریافت پیام، آن را در حافظه خود ذخیره کرده 
و سپس زماني که ماهواره، در رویت کاربر مقصد قرار گرفت، داده به صورت 
اتوماتیک براي کاربر مقصد، فرستاده می شود. همچنین امکان ارسال پخش 
همگانی نیز فراهم گردیده است. در صورتي که کاربري بخواهد، مي تواند 
داده خود را به صورت پخش همگاني انجام دهد و کاربرانی که در آن ناحیه 

قرار داشته باشند، پیام را دریافت می کنند.
محموله ذخیره و ارس��ال ماهواره تدبیر علم و صنعت ش��امل دو بخش 

می باشد:
  زیرسیستم S&F در بخش ماهواره

  هندست در بخش زمینی

S&F زیرسیستم
زیرسیستم S&F وظیفه دریافت داده ها از کاربران، ذخیره داده در حافظه، 
مدیری��ت حافظه و خواندن از حافظه و ارس��ال داده به کاربران را بر عهده 

دارد. 
  

زیرسیستم ذخیره و ارسال

هندست 
هندست در واقع مجموعه ارتباطی کوچک قابل حملی است که کاربران 
زمینی از طریق آن با ماهواره در ارتباط می باشند و می توانند داده خود را به 
واسطه ماهواره به کاربران دیگر ارسال کنند و یا داده ای که کاربران دیگر 

برای کاربر مذکور ارسال کرده اند را دریافت نمایند.
مشخصات هندست

مشخصاتپارامترها

mm 200*99*50ابعاد

Max 500 grوزن

240min)In maximum مدت زمان كاركرد باتری
)power consumption

RGB LCDصفحه نمایش

Kbps 1.2 نوع سرویس

1GBحجم حافظه
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 کنفران��س بین المللی مکانیک جامدات 
تجربی )X-Mech-2014(، توس��ط قطب 
علمی مکانیک جامدات و دینامیک تجربی 
در روزه��ای 29 و 30 بهم��ن ماه 1392، 
در دانش��کده مهندس��ی مکانیک دانشگاه 
عل��م و صنعت ایران و به زبان انگلیس��ی 
برگزار ش��د. این کنفران��س بین المللی دو 
روزه، محورهای��ی چ��ون االستیس��یته و 
پالستیس��یته؛ مکانیک شکست؛ تجزیه و 
تحلیل تنش تجربی؛ خستگی؛ اکوستیک 
و ارتعاشات؛ میکرو و نانو مواد؛ بیومکانیک؛ 

دینامیک سازه و... را در بر می گرفت.
 هدف از برپایی ای��ن کنفرانس، ایجاد 
فضای��ی مناس��ب برای تب��ادل ایده ها در 
زمین��ه مکانیک جام��دات تجرب��ی بود. 
افتتاحیه این کنفرانس در سالن آمفی تئاتر 
مهن��دس نبوی برگزار ش��د. در مراس��م 
افتتاحی��ه، دکت��ر محمودمهرداد ش��کریه 
به عنوان دبیر کنفرانس س��خنرانی کرد. 

وی ضمن خ��وش آمدگویی به میهمانان 
داخلی و خارجی، به بیان اهداف برگزاری 
کنفرانس پرداخت و خاطر نش��ان کرد که 
دومین دوره کنفرانس بین المللی مکانیک 
جامدات تجربی، با اس��تقبال قابل توجهی 
از س��وی محققان داخلی و خارجی روبرو 
ش��د به طوری که از کشورهای مختلفی 
نظیر کانادا، فرانس��ه، گرجستان، روسیه، 
عم��ان، مال��زی و ایتالی��ا، مقاالت��ی به 
دبیرخانه کنفرانس ارس��ال شد. همچنین 
در فراخ��وان اولی��ه، بی��ش از 400 مقاله 
ب��ه دبیرخانه کنفرانس ارس��ال گردید که 
نهایتًا 213 مقاله به عنوان مقاالت نهایی 
پذیرفته ش��دند که 144 مقاله به صورت 
ارایه ش��فاهی و 69 مقاله به صورت ارایه 
پوستری برگزیده شدند. دبیر کنفرانس در 
ادامه، با بیان اینکه تعداد مقاالت ارس��الی 
در ای��ن دوره ب��ه دو براب��ر افزایش یافته 
اس��ت، از رش��د تحقیقات آزمایشگاهی در 

X-Mech-2014 
در دانشگاه علم و صنعت ايران

این كنفرانس بین المللی 
دو روزه، محورهایی 
چون االستیسیته و 

پالستیسیته؛   مکانیک 
شکست؛ تجزیه و 

تحلیل تنش تجربی؛ 
خستگی؛   اكوستیک 
و ارتعاشات؛ میکرو  و 
نانو مواد؛  بیومکانیک؛ 

دینامیک سازه و... را در 
بر  می گرفت
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سال های اخیر در نقاط مختلف کشور خبر 
داد که نویدبخش آینده ای پربار در عرصه 
تحقیقات آزمایش��گاهی در کش��ور است. 
پس از آن، دکتر احمدیان به عنوان رییس 
قط��ب علم��ی مکانیک جام��دات تجربی 
س��خنرانی کرد. وی توانمندي های قطب 
را در خصوص مطالعات آزمایش��گاهی در 
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و 

صنعت ایران تشریح نمود.
در ادام��ه، دو ت��ن از میهمان��ان خارجی 
از کش��ورهای مال��زی و ایتالیا ب��ه عنوان 
س��خنرانان کلی��دی به ارای��ه مطالب خود 
پرداختند. پ��س از آن در روز اول 69 مقاله 
به صورت پوستر و 32 مقاله نیز به صورت 
ش��فاهی ارایه ش��د. در روز دوم نیز سومین 
س��خنران کلیدی از کش��ور ایتالیا به ایراد 
س��خنرانی پرداخت و س��پس لوح تقدیری 
از س��وی دبیرخانه کنفرانس به سخنرانان 
کلیدی حاض��ر در کنفرانس اهدا ش��د. در 
ادام��ه کنفران��س، 112 مقاله ب��ه صورت 

ش��فاهی ارایه ش��د. الزم به ذکر است که 
مقاالت ارایه شده منتخب در کنفرانس، در 
مجالت تخصصی به چاپ خواهند رس��ید. 
گفتنی اس��ت بسترس��ازی، تبیین و توسعه 
فعالیت های آموزشی و پژوهش های بنیادی 
و کارب��ردی در داخل کش��ور در چارچوب 
مطالعات تجربی مرتبط با مکانیک جامدات 
و دینامی��ک؛ تثبی��ت و اعت��الی موقعیت 
علمی و پژوهشی کشور در سطح منطقه ای 
و فراملی و انتش��ار نتای��ج یافته های علمی 
با انجام پژوهش های مس��تقل و مش��ترک 
با مراک��ز تحقیقاتی فراملی و در راس��تای 
اه��داف قطب علمی؛ توس��عه فناوري های 
نوی��ن در جهت رف��ع نیازهای کش��ور در 
زمینه های تخصصی مرتبط با توانمندی ها 
و اهداف قطب علم��ی و نیز تربیت نیروی 
انس��انی متخصص با قابلیت های پژوهش 
تجربی، از اه��داف کالن و کلی راه اندازی 
قطب علم��ی مکانیک جام��دات تجربی و 

دینامیک به شمار می رود.

دكتر احمديان- رييس قطب علمي مكانيك جامدات تجربي

استاد دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت ايران

پروفسور M.N.Tamin- استاد دانشكده مهندسي مكانيك 

دانشگاه تكنولوژي مالزي

پروفسور M.Guagliano- استاد دانشكده مهندسي مكانيك 

پلي تكنيك ميالن ايتاليا
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• جناب آقای مهندس عباسی ابتدا لطفا خود و اعضای گروهتان را 
معرفی كنید و به بیان ساده طرحتان را معرفی كنید.

بنده ثاراله عباسی هستم، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مکانیک 
دانشگاه علم و صنعت ایران، ورودي 1388. همکارانم در طرح، آقایان 
قانعی و سندگل، دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی 
مکانیک این دانشگاه هستند که به راهنمایی دکتر تقوی این پروژه را 
به انجام رس��اندیم. طرحی که در پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی 
موفق به کس��ب رتبه سوم بخش پژوهش های کاربردی شد، طراحی 
و ساخت تست کمپرسور محوری بود. اجرای این طرح، از اوایل سال 
1389 کلید خورد و در قالب سمینار کارشناسی ارشد تعریف شد یعنی 
امکان سنجی طراحی و ساخت دستگاه در سمینار صورت گرفت. از آنجا 
که این طرح بار مالی نس��بتا سنگینی داشت، با مساعدت دکتر تقوی 
)استاد راهنمای پروژه(، ستاد توسعه هوا-فضای نهاد ریاست جمهوری 
ب��ه عنوان حامی مالی، ما را همراهی کرد. همچنین صنعت س��اخت 
موتورهای توربینی، حامی علمی طرح بوده اس��ت. از سال 1390، این 

طرح در قالب تز دکتری و دو پایان نامه کارشناسی ارش��د پیگیری شد 
به گونه ای که شاکله اصلی تزها، ساخت این دستگاه و کار با آن بود. 
برای این کار ابتدا طراحی مقدماتی انجام شد و مقاالت بسیاری را مرور 
کردیم. از آنجا که توربین های گازی، مرتبط با صنایع هوافضا هستند، 
محدودیت های زیادی برایش وجود داشت. با توجه به نبود مرجع کامل 
و جامع در داخل کشور و اینکه این بحث در زمره تحریم ها قرار گرفته 
بود، جمع آوری اطالعات در این زمینه نیز دشواری های خاص خود را 
داشت. البته تجربیات جناب آقای دکتر تقوی، بسیار راهگشا بود و خود 
ایشان به دلیل خألیی که در این زمینه در کشور احساس کرده بودند، 
این طرح را پیشنهاد دادند. برای ساخت این دستگاه، با مجموعه بیرون 
از دانش��گاه همکاری کردیم و از مشاوره استادان زیادی بهره گرفتیم. 
در نهایت، این دستگاه با دانش طراحان و تحلیل های مختلف، در سال 
1392 ساخته شد. می توانم بگویم مطالعات علمی و باال بردن دانش 
فنی پیرامون این موضوع و افزایش سطح کلی اطالعات در مورد نتایج، 

از دستاوردهای این طرح بوده است. 

كسب دو عنوان سومی در
پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمی

 دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران موفق به كسب دو مقام سوم در بخش پژوهش های كاربردی پانزدهمین 
جشنواره جوان خوارزمی شدند. گروه اول شامل مهندس ثارا... عباسی، مهندس محمدمهدی قانعی و مهندس جواد 
س�ندگل، به سرپرس�تی دكتر رضا تقوی زنوز و از دانشکده مهندسی مکانیک با پروژه »طراحی و ساخت دستگاه 
تست كمپرسورهای محوری سرعت پایین« بود و مقام دیگر را مهندس مصطفی خوش طبخ از دانشکده مهندسی 
عمران با طرح  »دستگاه لزجت یاب تطبیقي بتن خود تراكم در كارگاه هاي عمراني« كسب كرد. ضمن تبریک كسب 
این موفقیت های علمی به همه این عزیزان، برای آشنایی بیشتر با دو طرح یاد شده، گفت و گوهایی را با مهندس 

عباسی و مهندس خوش طبخ انجام دادیم كه از نظرتان می گذرد. 92
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• لطفا در خصوص كاركرد كلی دستگاه توضیح دهید.
مقدمتا عرض کنم که توربین ه��ای گازی، اعم از زمینی و هوایی 
شامل کمپرسور، محفظه احتراق و توربین هستند. توربین های گازی 
هوایی، در موتورهای توربو جت و توربو فن نیروی محرکه و جلوبرنده 
هواپیم��ا را تامین می کنند و در توربین ه��ای گاز زمینی جهت تولید 
توان الکتریکی و انرژی مکانیکی کاربرد دارند. کمپرسور، از مهمترین 
اجزای موتورهای توربین گازی است که نقش افزایش فشار در سیکل 
توربین گاز را ایفا می کند. کمپرس��ورهای محوری به لحاظ طراحی، 
مهمترین و پیچیده  ترین بخش توربین های گازی محسوب می شوند. 
طبیعتا عملکرد مناسب موتور هواپیما، ناشی از عملکرد صحیح همه 
اجزاس��ت و کمپرسور محوری، از مهمترین این اجزا به شمار می رود. 
برای رس��یدن به طراحی کمپرس��ور محوری و بهینه سازی مناسب 
آن، الزم اس��ت بتوانیم کمپرس��ور را همانگونه که در موتور کار می 
کند، آزمایش کنیم. در واقع نیاز به طراحی و بهینه سازی قسمت های 
مختلف توربین و علی الخصوص کمپرس��ور آن همواره وجود دارد و 
باید آزمایش های متعدد با رعایت تمامی استانداردها و در نظر گرفتن 
شرایط واقعی کار در توربین گاز صورت گیرد. خال آزمایشگاه کاملی که 
بتواند در شرایط واقعی، کمپرسور را شبیه سازی و تست کند، در کشور 
کامال احساس می شد. تجربیات تحقیقات انجام شده در  آزمایشگاه 
آیرودینامیک دانشگاه علم و صنعت ایران نشان می داد که تست های 
کسکیدکمپرسور محوری به دلیل ساده سازی های صورت گرفته نمی 
تواند تمام وقایع و پدیده  های داخل کمپرس��ور محوری را شبیه سازی 
کند و نتایج، دقت کافی را ندارند. بنابراین برای انجام تست هایی که 
کمپرس��ور را دقیقا در شرایط واقعی عملکرد در توربین گاز قرار دهد، 
نیاز به طراحی و ساخت این دستگاه بود. در این طرح، ما موفق شدیم 
دس��تگاهی بس��ازیم که بتوان رخدادهای درون کمپرسور محوری را 

مورد بررسی و تحقیق قرار داد.  
• با این دستگاه، مشخصا چه آزمایش هایی در زمینه تست كمپرسور 

انجام می شود و نتایج حاصل از ساخت و استفاده آن چیست؟
در ط��رح حاضر، یک دس��تگاه تس��ت ریگ کمپرس��ور، ش��امل 
یک کمپرس��ور محوری با رتور ایزوله ب��ه منظور انجام آزمایش های 
عملکردی و بررس��ی پدیده های مختلف در حوزه مکانیک سیاالت، 
طراحی و ساخته شده است. اجزای اصلی تستر شامل موتور الکتریکی، 
جعبه دنده افزاینده، سیستم تراتلینگ، کوپلینگ ها، حسگرهای دور، 

فشار، دما و دبی و نیز سیستم اخذ اطالعات کامپیوتری می باشد. 
به کمک این دس��تگاه با انجام تراتلین��گ، منحنی های عملکرد 
کمپرسور شامل نحوه تغییرات نسبت فشار و بازده بر حسب شدت جریان 
جرمی در دورهای مختلف  به دست آورده شد. خواص دینامیک گاز 
ازجمله نسبت فشار و دما در طبقات مختلف و همچنین توزیع شعاعی 
فشار نیز با نصب حس��گرها، پراب ها و تپینگ های مناسب در داخل 
کمپرسور، تحت ش��رایط عملکردی طرح و خارج طرح، اندازه گیری 
گردی��د. در کنار آن، شناس��ایی پدیده های مختل��ف آیرودینامیکی و 
سیاالتی که در کمپرسور اتفاق می افتد، نظیر جریان نشتی نوک پره ها 
و ناپایداری های درون کمپرسور و اثر اصالحات هندسه پوسته خارجی 
)Casing Treatment( بر بهبود عملکرد کمپرسور، مورد بررسی قرار 
گرفت. به کمک این دس��تگاه، موارد دیگر نظیر اثرات میزان رطوبت 
ه��وای ورودی بر عملکرد کمپرس��ور را نیز می توان بررس��ی نمود. 
همچنین بررسی روش های کنترلی مختلف که برای اصالح ناپایداری 
ها بکار گرفته می شود از اهداف دستگاه می باشد. این دستگاه در عین 

حال، دارای سنس��ورینگ و سیستم جمع آوری اطالعات کامپیوتری 
خاصی اس��ت که عالوه بر مش��خصه های عملکردی متوسط گیری 
شده، می توان مش��خصه های لحظه ای پدیده ها مثل فشار استاتیک 
بر روی پوسته را با فرکانس داده برداری باالیی ثبت می کند. با انجام 
تحلیل های فرکانسی بر سیگنال های استخراجی، درک عمیق تری از 
پدیده ها حاصل می گردد. در مجموع، مزایای اجرای طرح، شامل تست 
کمپرسور؛ ارایه پیشنهاد برای انجام بهینه سازی های احتمالی در فرایند 
طراحی؛ ایجاد زمینه های الزم به منظور خودکفایی در زمینه طراحی، 
تست و ساخت انواع کمپرسورها و نیز سرویس دهی به صنایع و مراکز 
تحقیقاتی مختلف از جمله ش��رکت ها و موسس��ات وابسته به وزارت 

نفت، نیرو و صنایع هوایی.
• درباره دیگر قابیلت ها و ویژگی های خاص این دستگاه توضیحات 

بیشتری بفرمایید.
این دس��تگاه، قابلیت افزایش دور محور ت��ا rpm 13000)دور در 
دقیقه( و ارتقای سنس��ورینگ را داراس��ت. یکی از سنسورهایی مورد 
اس��تفاده از جمله سنسورهای تحریمی است که قابلیت بسیار باالیی 
دارد و برای اولین بار در ایران توانس��تیم برخی ناپایداری هایی که در 
کمپرس��ور اتفاق می افتد را شناس��ایی کرده و با روش های اصالحی 
خاصی، این پدیده های نامطلوب حذف و عملکرد صحیح کمپرس��ور 
رقم می خورد. بعالوه ماژوالر بودن بخش های مختلف امکان ارتقاي 
این دس��تگاه و افزودن اجزای دیگر نظیر پره های راهنمای ورودی و 
طبقات دیگر را ایجاد کرده اس��ت. امکان تعبیه انواع کمپرس��ورها در 

اندازه های مینی با اندازه های مختلف وجود دارد. 
• این دس�تگاه در حال حاضر كجا اس�تقرار داده شده است و طرح 

مذكور چه موفقیت هایی را از آن خود كرده است؟
دستگاه تست ریگ کمپرسور محوری، در آزمایشگاه آیرودینامیک 
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه مستقر شده است. این دستگاه، 
ثبت اختراع ش��ده و در پانزدهمین جش��نواره ج��وان خوارزمی، حایز 
رتبه س��وم بخش پژوهش های کاربردی ش��د. عالوه ب��ر این، تایید 
علمی از س��ازمان صنایع هوایی دریافت کرده است. همچنین پایان 
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نامه کارشناسی ارشد همکاران طرح، در کنفرانس هوا-فضا به عنوان 
پایان نامه برتر انتخاب و معرفی شد. 

• به عنوان یکی از طراحان و سازندگان دستگاه، موفقیت ویژه این 
طرح را چه می دانید؟

خودکفایی در راستای تست انواع کمپرسور.
• ب�ا توجه ب�ه تجربه و دان�ش خوبی كه از طراحی و س�اخت این 

دستگاه حاصل كردید، برنامه آینده شما چه خواهد بود؟
ابت��دا ع��رض کنم که دس��تگاه تس��ت کمپرس��ورهای محوری 
سرعت پایین، قابل ارتقاس��ت و ما در آن، یک طبقه از کمپرسورها- 
کمپرسورهای محوری- را مورد بررسی قرار دادیم. بر این اساس من 
پروژه دکتری خود را تحقیق تجربی و عددی شکل گیری استال دورانی 
ناشی از جریان نشتی نوک پره های کمپرسور محوری، تعریف کرده ام 
که در اصل، به شناخت ناپایداری های کمپرسور در ابتدای شکل گیری 
آن کمک می کند. در رابطه با این دس��تگاه پروژه دکتری دیگری نیز 
با عنوان کنترل جریان نش��تی نوک از طریق تزریق جت از پوسته و 
همچنین دو پروژه کارشناسی ارشد و چند سمینار فوق لیسانس تعریف 

شده که همگی از دستاوردهای علمی اجرای این طرح هستند.
پ��روژه دیگری ک��ه در نظر داریم انجام دهیم، طراحی و س��اخت 
دستگاه تست ریگ کمپرسور سرعت باالست که طرح بسیار کاربردی 
و پروژه عظیمی اس��ت و در آن می توانیم دیگر طبقات کمپرس��ور را 
شبیه س��ازی و روش های مختلف کنترلی را اعمال نماییم. دس��تگاه 
قبلی، بیش��تر مطالعه پدیده هایی بود که در کمپرس��ور در ابعاد مینی 
و در س��رعت های پایین اتفاق می افتد و لذا اگر بخواهد به تس��ت در 
ابعاد بزرگتر و س��رعت های باال تبدیل ش��ود، امکانات بیشتری مورد 

نیاز خواهد بود.
• و سخن آخر؟

از جناب آقای دکتر تقوی، رییس محترم دانشکده مهندسی مکانیک 
و استاد راهنمای پروژه بسیار سپاسگزارم.

***

• جناب آقای مهندس خوش طبخ، لطفا به اختصار خودتان را معرفی 
كنید و بفرمایید چه دستگاهی را طراحی و ساخته  اید؟

بنده مصطفی خوش طبخ، متولد سال 1368 در شهرستان مشهد 
هس��تم. ورودی س��ال 1390 مهندس��ی عمران گرایش مهندسی و 
مدیریت ساخت در دانشگاه علم و صنعت ایران که بهمن ماه 1392 از 
پروژه خود تحت عنوان بررسی تاثیر رهبری پروژه از دیدگاه اسالم بر 
موفقیت پروژه های عمرانی، به راهنمایی دکتر پرویز قدوسی و مشاوره 
دکتر باقرپور دفاع کردم. مقطع کارشناس��ی را در دانشگاه بجنورد در 
رش��ته مهندس��ی عمران- عمران گذراندم و در هر دو مقطع، دانش 
آموخته ممتاز بودم. در حال حاضر نیز در قرارگاه سازندگی خاتم)ص( 
مشغول به کار هستم و با توجه به امتیاز ممتازی، قصد ادامه تحصیل 
در مقطع دکتری همین دانش��گاه را دارم. ایده س��اخت دس��تگاهی 
کارگاه��ی و کاربردی از همان زم��ان کار در قرارگاه به ذهنم خطور 
کرد. دستگاهی که طراحی کرده و ساخته ام تحت عنوان »لزجت یاب 
تطبیقی بتن خودتراکم« اس��ت که در کارگاه های عمرانی و صنعت 
س��اخت و ساز کاربرد دارد و از س��ال 1390 کار طراحی و ساخت آن 
را ش��روع کردیم. در این طرح ک��ه در بخش پژوهش های کاربردی 
پانزدهمی��ن جش��نواره جوان خوارزمی به مقام س��وم دس��ت یافت، 
مهندس محمدحسین خزعلی )دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی 
و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر( همکار بنده بودند. ما این 
طرح را به صورت آزاد در جش��نواره شرکت دادیم و آن را در سازمان 

علمی-پژوهشی به ثبت رسانده ایم.
• درباره كاربردها و ویژگی های این دستگاه توضیح بفرمایید.

همانطور که می دانید بتن، از پرکاربردترین مصالح س��اخت و ساز 
اس��ت. بتن خود تراکم، بتنی با کارآیی و روانی باالس��ت که آن را با 
سه معیار می شناسیم: 1- قابلیت عبور)برای قطعات مسلح و متراکم(؛ 
2- قابلیت پرکنندگی)برای قطعات با هندسه و شکل پیچیده( و 3- 
عدم جدا شدگی. دستگاه لزجت یاب تطبیقی بتن خودتراکم، در واقع به 
عنوان معیاری برای سنجش و کنترل کیفیت بتن در کارگاه ها طراحی 
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و س��اخته شده اس��ت. دس��تگاه لزجت یاب تطبیقی بتن خودتراکم، 
دستگاهی کاربردی است که به وسیله آن بتن مطلوب در آزمایشگاه 
ساخته می شود و با آن می توان انحراف معیار و لزجت بتن را سنجید. 
 دو مالک را در این دس��تگاه به صورت خالقانه و ابتکاری اس��تفاده
کرده  ایم. اول، زمان آس��تانه تس��لیم بتن و دوم، تعداد دور کلی موتور 
)پروانه(. همچنین ساخت چهار نوع پروانه دستگاه متناسب با انواع بتن 
ها، باعث برتری این دستگاه نسبت به سایر دستگاه هاست. عالوه بر 
آن، دورسنجی که در دستگاه مورد استفاده قرار گرفته، قابلیت افزایش 

یا کاهش دور موتور با شیب خطی را دارد. برای 
این دستگاه، سه مرحله در نظر گرفته شده 
است: 1- شیب افزایشی از سرعت صفر 
تا سرعت مشخص؛ 2- سرعت ثابت و 
3- شیب کاهشی از سرعت مشخص تا 
سرعت صفر. در مجموع، تعداد دور کلی 
که موتور در بتن می زند، معیار و مالک 
برای دارا بودن یا نبودن کیفیت مورد نظر 

بتن است.
• ب�رای س�اخت ای�ن دس�تگاه از 
نمونه ه�ای دیگر موج�ود در طراحی و 
ساخت دستگاه اس�تفاده كردید یا كار 

نویی بوده است؟
در حقیقت در ایران فقط یک نمونه 
مشابه از این دستگاه را شناسایی کردیم 
ک��ه آن هم در همین دانش��گاه علم و 
صنع��ت ایران اس��ت و توس��ط جناب 
آقای دکتر قدوسی )عضو هیات علمی 
دانشکده مهندسی عمران این دانشگاه(، 
ساخته ش��ده اس��ت و آن، دستگاهی 
رئومتر است که در نمونه آزمایشگاهی 
ساخته ش��ده و خاصیت رئولوژی بتن 
را به عنوان کّم��ی و در حد تحقیقاتی 

آزمایش می کند. 
• هزینه ساخت دستگاه چه میزان 

بوده و حامی مالی داشتید یا خیر؟
س��اخت دس��تگاه تا فاز کنونی آن، 
حدود 150 میلیون ریال هزینه داش��ته 
است. متاس��فانه چون آیین نامه مدونی 

برای حمایت از طرح های ش��رکت کننده در جشنواره وجود نداشت، 
معاونت پژوهشی دانشکده قادر به تامین هزینه های ساخت دستگاه 

و مساعدت مالی نبود.
• چنانچ�ه كیفیت بتن با این دس�تگاه اندازه گیری نش�ود، چه 

مشکلی در پروژه های عمرانی بروز می كند؟
اگر لزجت و روانی بتن، مطلوب نبوده و تایید شود، در هنگام اجرا 
و بتن ریزی، بحث جداشدگی و ته نشینی پیش می آید که در مقاومت 
س��ازه و نمای آن تاثیرگذار خواهد بود. همچنین ممکن است حین 

اجرا، مشکالتی ایجاد شود.
• با توجه به اینکه می فرمایید دستگاه لزجت یاب تطبیقی بتن 
خودتراكم، دستگاهی كاربردی است كه برای اولین بار در كشور 

ساخته شده، امکانی برای تجاری سازی آن فراهم كرده اید؟
صحبت هایی برای تجاری سازی دستگاه داشته ایم ولی در حال 
ارتقای دس��تگاه هس��تیم به گونه ای که بتوان از آن در پروژه های 

مختلف استفاده کرد. 
همچنین بن��ا داریم نمونه ارتقا یافته را در جش��نواره بین المللی 

خوارزمی شرکت دهیم.
• این دستگاه تا كنون در پروژه های عملیاتی مورد استفاده قرار 

گرفته است؟
بله. این دس��تگاه، اولین بار در پروژه بزرگراه طبقاتی صدر مورد 
اس��تفاده قرار گرفت. در حال حاضر نیز دس��تگاه در کارخانه تولید 
قطعات بتن پیش س��اخته شهید رجایی، 
مستقر و مورد اس��تفاده است تا با آن 
کیفیت بتنی که در کارخانه ساخته می 

شود، بررسی شود. 
علم�ی،  فعالیت ه�ای  دیگ�ر   •
پژوهشی و فرهنگی شما چه مواردی 

را شامل می شود؟
بنده س��ه مقال��ه در کنفرانس های 
داخلی و خارجی ارایه کرده ام. پنج مقاله 
علمی و پژوهشی مستخرج از پایان نامه 
ارایه کرده ام و یک مقاله ISI مستخرج 
از پایان نامه در دس��ت تالیف دارم. در 
زمینه فرهنگی، از زمان کارشناسی تا 
کنون عضو بسیج دانش��جویی بودم. 
در هیات محبان الحسین)ع( دانشگاه 
عضو هس��تم و از ماه مبارک رمضان 
حفظ قران را ش��روع ک��ردم و اکنون 

حافظ چهار جزء قران هستم. 
• و سخن اخر...

از همسرم تش��کر می کنم که برای 
رس��یدن به ای��ن موفقی��ت، انگیزه و 
دلگرمی من بودند. همین طور از استاد 
خود، جناب آقای دکتر قدوس��ی که در 
این دو سال، علیرغم مشغله بسیار کاری، 
ما را از راهنمایی خود محروم نکردند و 
در هر حال، کمک و راهنمای ما بودند، 
سپاس��گزارم و از خدا می خواهم هر چه 

خیر و مصلحت ماست مقدر فرماید.
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مل��ی هیدرودینامیک  دومین همایش 
کاربردی، هفتم اس��فندماه 1392 توسط 
دانش��کده مهندس��ی مکانیک دانش��گاه 
عل��م و صنع��ت ای��ران و ب��ا همکاری 
دانش��کده مهندس��ی دری��اي دانش��گاه 
صنعتی امیرکبیر در دانش��کده مهندسی 
مکانیک دانش��گاه برگزار شد تا فرصتی 
 مناس��ب برای مدیران صنایع، مهندسان 
حوزه  های طراحی و اجرا و پژوهشگرانی 
باشد که در حوزه هیدرودینامیک فعالیت 
دارن��د. ه��دف از ای��ن همای��ش، ایجاد 
فرصت��ی یک روزه ب��رای عرضه آخرین 
یافته های علمی و فنی پژوهشگران این 
عرصه و آش��نایی کارشناس��ان، مدیران 
صنایع، پژوهشگران و طراحان، با نیازها 

و توانمندی های یکدیگر بود.
محورهای تخصصی این همایش ملی، 
بر اساس اولویت های کشور تفکیک شده 
و محورهاي متنوعي ش��امل: 1- ارزیابي 
تجربي و نظري نیروهاي وارد بر اجس��ام 
غوطه ور و شناور و مشتقات هیدرودینامیکي؛ 
هواده��ی  و  طبیع��ی  2-کاویتاس��یون 

ش��ده)تحلیل تجربی و نظری کاویتاسون 
در پروانه ه��ا و هیدروفویل ه��ا؛ تحلی��ل 
تجربی و نظری کاویتاس��یون در مجاری 
بس��ته و تجهیزات هیدرومکانیکال سدها 
و ش��یرها(؛ 3- سیستم های کاهش درگ 
)کاهش درگ به روش سوپرکاویتاس��یون 
هوادهی ش��ده و طبیعی؛کاهش درگ به 
روش پوش��ش دهی م��واد هیدروفوبیک، 
مواد هیدروفیلیک و مواد فعال در س��طح؛ 
کاه��ش درگ ب��ه کم��ک تزری��ق گاز، 
میکروحباب، ذرات جامد و تزریق سیاالت 
غی��ر نیوتن��ی(؛  4- سیس��تم های رانش 
)سیستم های رانش ش��ناورها و بدنه های 
زی��ر س��طحی(؛ 5- مطالع��ات تجربی و 
نظری انتشار امواج آکوستیک در زیر آب؛ 
6- طراحی س��امانه های دریایی )طراحی 
الگوریتم ها و سیس��تم های نوین کنترل؛ 
رویه ه��ای طراح��ی مقدمات��ی و طراحی 
کلی سامانه های دریایی( و 7- نیازمندي 
ها، چالش ها و افق ه��ای آینده در صنایع 
مرتبط با هیدرودینامی��ک کاربردی را در 

بر می گرفت.

دومين همايش ملی
هيدروديناميک كاربردی برگزار شد

دومین همایش 
ملي هیدرودینامیک 
كاربردي،  فرصتي 

مناسب براي مدیران 
صنایع،  مهندسان 

حوزه طراحي و اجرا و 
پژوهشگراني بود كه 

در حوزه هیدرودینامیک 
فعالیت دارند
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مهندس جبل عاملياندكتر نوروزمحمد نوري- دبير همايشدكتر تقوي زنوز- رييس دانشكده مهندسي مكانيك

در مراس��م افتتاحی��ه ای��ن همای��ش، 
دکت��ر تق��وی زن��وز )رییس دانش��کده 
مهندس��ی مکانیک(، بعد از خیر مقدم به  
ش��رکت کنندگان در کنفرانس و تقدیر از 
قابلیت های  از  برگزارکنن��دگان،  زحمات 
کاربردي  هیدرودینامی��ک  پژوهش��کده 
و س��امانه های دریای��ی دانش��گاه علم و 

صنعت سخن گفت.
در ادام��ه، دکت��ر نوروزمحم��د نوری 
)ریی��س پژ وهش��کده  هیدرودینامی��ک 
کارب��ردي و س��امانه هاي دریایي و دبیر 
کارب��ردي(،  هیدرودینامی��ک  همای��ش 
تعداد مقاالت اولیه انتخاب ش��ده از میان 
مجموع��ه مق��االت دریافت��ي مرتبط با 
محورهاي همایش را 85 مقاله ذکر کرد 
که از میان این تعداد، 27 مقاله به صورت 
پوستر و 30 مقاله به صورت شفاهی ارایه 

گردید.

سخنران کلیدی افتتاحیه این همایش، 
موسس��ه  از  جبل عاملی��ان  مهن��دس 
آموزش��ی- تحقیقاتی صنایع دفاعی بود 
که با عنوان »راهکارهای موثر بر کاهش 
کلی زمان از ایده تا محصول« سخنرانی 

نمود.
گفتن��ی اس��ت در این همای��ش ملی، 
دو س��خنرانی با موضوع��ات: »چالش ها 
و نیازه��ای ح��وزه هیدرودینامی��ک در 
س��امانه های دریای��ی« و »چالش ه��ا و 
افق های توس��عه الگوریتم های هدایت و 
کنترل سامانه های دریایی« ارایه گردید.

در مراس��م اختتامیه نیز از مقاالت برتر 
تقدیر شد.

یادآور می ش��ود، اولی��ن همایش ملی 
هیدرودینامیک کاربردی در س��ال 1389 
در دانش��گاه علم و صنع��ت ایران برگزار 

شده بود.

 در این همایش 
یک روزه، 27 مقاله 
پوستري و 30 مقاله 
شفاهي در موضوعات 
و محورهاي مرتبط   
هیدرودینامیک 
كاربردي ارایه گردید     
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هفتمین س��مینار دو س��االنه هندسه و 
توپول��وژی، روزه��ای نه��م و دهم بهمن 
ماه 1392 به میزبانی دانشکده ریاضی در 
دانش��گاه علم و صنعت ای��ران و با حضور 
حدود دویس��ت نفر از اساتید و دانشجویان 
و  کارشناسی ارشد  کارشناس��ی،  دوره های 
دکتری هندسه برگزار ش��د. دبیر سمینار، 
دکت��ر مه��دی نجفی خواه؛  دبی��ر اجرایی 
آن دکتر محمدباق��ر قائمی و  دبیر علمی 
س��مینار، دکتر مگرویچ تومانیان بودند. در 
این س��مینار دو روزه، از می��ان 97 مقاله 
ارسال ش��ده، 86 مقاله پذیرفته شد که از 
آن میان، 78  مقاله به صورت س��خنرانی 
تخصصی و 8  مقاله به صورت س��خنرانی 
عموم��ی ارای��ه گردی��د. دانش��گاه علم و 
صنع��ت ای��ران و انجمن ریاض��ی ایران، 
برگزارکنندگان هفتمین س��مینار هندسه و 

توپولوژی بودند.
در مراس��م افتتاحیه که نه��م بهمن ماه 
برگزار ش��د، ابتدا دکتر مهدی نجفی خواه 
)دبیر س��مینار(، ضمن خوش آمدگویی، در 
اهمی��ت برگزاری چنین س��مینارهایی در 
س��طح دانش��گاه و کش��ور، خالصه ای از 

برنامه های پی��ش رو را ارایه کرد. وي در 
ادام��ه، از آقای دکتر اس��رافیلیان یاد نمود 
و از راه اندازی رش��ته هندس��ه در دانشگاه 
عل��م و صنع��ت ای��ران در س��ال 1373 
قدردانی نموده، برگزاری این سمینار را در 
راستای کوشش های سالیان متوالی ایشان 
و همچنین اعضای هیات علمی دانشکده 
ریاضی دانست. سپس دکتر دوایی مرکزی 
)معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و رییس 
پژوهش��گاه علم و صنعت(، در سخنانی به 
مهمان��ان ش��رکت کننده در س��مینار خیر 
مقدم گف��ت و در ادامه صحبت های خود، 
ه��دف از برگزاری کنفرانس های علمی را 
ارایه دس��تاوردهای علمی، نقد و بررس��ی 
دیدگاه ها و شبکه س��ازی ذکر کرد و گفت: 
اص��وال برگزاری ای��ن کنفرانس ها چه به 
صورت ملی و چه به ص��ورت بین المللی، 
زمینه جهانی س��ازی م��ا را فراهم خواهد 

نمود. 
در ادام��ه، دکتر دهق��ان )رییس انجمن 
ریاضی(، س��خنرانی ک��رد. وی در ابتدای 
صحبت ه��ای خ��ود، از دانش��گاه عل��م و 
صنع��ت ای��ران ب��رای برگ��زاری چهل و 

هشتمین کنفرانس ریاضی در سال 1396 
دعوت کرد و در ادامه اظهار داشت: دانش 
امروز ما به فناوری فردا تبدیل خواهد شد 
و هر چ��ه ما دانش خود را توس��عه دهیم 
به تبع آن فناوری را توس��عه داده ایم. وی 
اف��زود: آنچه در تبدی��ل دانش به فناوری، 
بیش��ترین نقش را دارد، ریاضیات است و 
برنامه ریزی و س��رمایه گذاری ای که برای 
علوم پایه و ریاضیات می شود می تواند در 

این فرایند، بسیار موثر باشد. 
رییس انجمن ریاضی ایران، تاکید کرد: 
توس��عه ریاضیات، با س��رمایه گذاری های 
اندک هم میس��ر اس��ت، عالوه ب��ر آنکه 
دانش و منطق و تفکر ریاضی، در گفتمان 
و ارتباط��ات جامع��ه و حت��ی مع��ادالت 
اقتصادی و سیاس��ی نقش عمده ای دارد. 
بش��ر امروز، بدون منط��ق و تفکر ریاضی 
نمی تواند با پیش��رفت های جدید رو به رو 
ش��ود و همه اینها جدا از بحث تخصصی 
رش��ته و علم ریاضی، نشان می دهد برای 

این رشته حقیقتا باید برنامه ریزی کرد. 
دکتر دهقان همچنین در ارتباط با نقش 
اینگونه س��مینارها و چگونگی اجرای آنها 

گزارشی از برگزاری
هفتمين سمينار هندسه و توپولوژی
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توضیحات مبس��وطی ارایه کرد و با اشاره 
به تاریخچه علم ریاضی، گفت: هر چند در 
چند سال اخیر، تالش های چشمگیری در 
علم ریاضی داشته ایم، اما هرگز نتوانستیم 
جایگاه گذشتگان خود را در رشد این علم 
به دست آوریم و برای بررسی دالیل افت 
خود، نیاز داریم وضعیت حداقل دویس��ت 
سال اخیر خود را بررسی کنیم. کشورهای 
پیش��رفته هرگاه به بح��ران جدی برخورد 
می کنند، فورا عل��وم پایه خود را بازنگری 
می کنند چون سنگ بنا و آغاز علوم دیگر 
اس��ت. ما نیز باید به این نقطه برس��یم و 
این ممکن نیست مگر آنکه به طور دقیق، 
تاری��خ ریاضی خود و حداقل تاریخ معاصر 
آن را بدانی��م و از ت��وان علمی و امکانات 

کشور در این زمینه با خبر باشیم.
رییس انجمن ریاضی ایران، از تشکیل 

کمیس��یون تاریخ معاصر ایران در انجمن 
ریاض��ی ایران خب��ر داد و از عالقه مندان 
برای عضویت ی��ا همکاری در این کمیته 

دعوت کرد.
 در روز اول س��مینار، س��خنرانی های 
تخصص��ی پ��س از مراس��م افتتاحی��ه به 
صورت موازی ش��روع و ت��ا بعد از ظهر به 
طول انجامید. س��پس جمع��ی از مهمانان 
متقاض��ی، به برنامه تفریحی بازدید از برج 

میالد که تدارک دیده شده بود، رفتند.
صب��ح دهم بهمن م��اه و در دومین روز 
برگزاری سمینار، سخنرانی های عمومی و 
تخصص��ی از  صبح تا بع��د از ظهر ادامه 
یافت. پس از آن پنل هندس��ه که ش��اید 
بتوان گفت مهمترین ماحصل این سمینار 
بود، با حضور جمعی از اساتید و برجستگان 
هندسه کشور برگزار گردید. در این برنامه، 

به برخی مشکالت و نقایصی که در مسیر 
رش��د و پیشرفت این شاخه از ریاضیات در 
کشور وجود دارد و راه حل هایی برای حل 

این مسایل پرداخته شد. 
مراس��م اختتامیه نیز  با سخنرانی دکتر 
غالمحس��ین ی��اری )ریی��س دانش��کده 
ریاضی(، ش��روع و با گزارشی از برگزاری 
س��مینار توس��ط دکتر مهدی نجفی خواه 
)دبیر سمینار(، ادامه یافت. دکتر نجفی خواه 
نقطه قوت در برگزاری این س��مینار را در 
هم��کاری تمام اعض��ای هی��ات علمی، 
دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و نیز 
بسیاری از دانشجویان کارشناسی، فارغ از 
گرایش تخصصی ش��ان دانست. او ضمن 
س��پاس از خداوند متعال ب��راي بذل این 
موهب��ت، از تمام کس��اني که در برگزاري  

سمینار، همکاري نمودند، قدردانی کرد.

دكتر دهقان- رييس انجمن رياضيدكتر دوايي مركزي- معاون پ ژوهش و فناوريدكتر نجفي خواه- دبير سمينار
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در آینده نزدیک، آنقدر کفش های ورزشی خود را می پوشید تا پاره شود. 
آنقدر با راکت های اسکواش خود بازی می کنید تا بشکند و آنقدر از تلفن های 
هوش��مند خود استفاده خواهید کرد تا صفحه نمایشگر آن خراش بردارد و 
مجبور شوید که آن را دور بیاندازید. اینجاست که باید پول بدهید و تمام این 
وسایل را دوباره خریداری کنید. اما اگر در تولید این وسایل از موادی استفاده 
ش��ود که بتواند مانند گیاهان و جانوران، آس��یب های وارده را خود به خود 
ترمیم کند، چه اتفاقی می افتد؟ دانشمندان معتقدند که به زودی محصوالتی 
به بازار خواهند آمد که از خاصیت خودترمیمی برخوردار می باشند. پیشنهاد 
تولید مواد هوشمند به دهه 1960 میالدی برمی گردد. در آن زمان محققان 
کش��ور ش��وروی در مورد مواد هوشمند مقاالتی منتشر کردند. اما در سال 
2001 میالدی بود که دانشگاه ایلینویز آمریکا نیز در این زمینه تحقیقاتی 
انجام داد و نتیجه تحقیقات مذکور به تولید مواد هوشمند منجر گردید. یکی 
از کاربردهای مواد خودترمیم شونده، تلفن های هوشمند یا تبلت هایی است 
که روی صفحه نمایش��گر آنها خط نمی افتد. اگر صفحات نمایش��گر این 
تجهیزات خراش بردارد، برگرداندن وضوح نوری به آنها کار دشواری خواهد 
بود. به عالوه در دانشگاه ایلینویز روی موادی تحقیق شده است که می توانند 
ترک های شیش��ه های ضدگلوله را نیز ترمیم کنند. اگر به شیش��ه جلوی 
خودروهای ضدگلوله تیری اصابت گردد، شیشه خرد می شود اما به داخل 
یا خارج پرتاب نمی گردد، با این وجود نمی توان از پشت آن مناظر خارجی 
را به وضوح مشاهده نمود. محققان دانشگاه ایلینویز می خواستند بدانند آیا 
می توان شیشه جلوی خودرو را با موادی پوشاند که بتواند ترک های آن را پر 
نماید. اگر چنین ماده ای یافت می شد، برای پر کردن ترک های کوچکتر هم  
از آن استفاده می گردید. محققان دانشگاه بریستول انگلستان معتقدند موادی 
وجود دارند که ذاتاً دارای خاصیت خودترمیمی می باشند و زیر نور خورشید 
فعال می گردند. هنگامی که روی عینک ایمنی سربازان خط می افتد، آن را 
در آب می جوش��انند تا خراش ها و ترک ها برطرف گردد اما نمی توان برای 
پر کردن ترک های روی صفحه نمایش تلفن، به این روش عمل نمود. در 
این موارد تنها کاری که می توان کرد این است که به مدت 24 ساعت تلفن 

را زی��ر نور آفتاب قرار داد تا برخی از ترک های آن ترمیم گردد. اگر فردی 
بخواهد گوشی تلفن هوشمند خود را بفروشد، برای برطرف کردن خراش 
صفحه نمایش آن از روش های متعددی استفاده می کند و این اطالعات را 
در اختیار خریدار نیز قرار می دهد. ولی اگر قصد فروش آن را نداشته باشد، 
در مورد این روش ها، با هیچکس دیگر صحبت نمی کند. محققان دانشگاه 
ایلینویز داخل یک رزین زمینه پلیمری، میکروکپسول هایی را تزریق نمودند 
که حاوی یک مایع ترمیم کننده بود. هنگامی که در این پلیمر ترکی ایجاد 
می ش��د، به میکروکپسول فشاری وارد می آمد و آن را پاره می کرد. به این 
ترتیب مایع ترمیم کننده از میکروکپسول خارج می شد و در تماس با پلیمر 
قرار می گرفت. مایع ترمیم کننده با کاتالیستی که قباًل به پلیمر اضافه شده 
بود، واکنش شیمیایی پلیمریزاسیون انجام می داد و به این ترتیب ترک بسته 
می شد. بعد از بسته ش��دن ترک، رزین زمینه پلیمری 75درصد چقرمگی 

اولیه خود را باز می یافت. 
  

در صورت بروز ترک، میکروکپسول ها پاره می گردند و ماده خودترمیم  آزاد می شود

ط��ی دهه اخی��ر، گروه تحقیقاتی دانش��گاه ایلینویز روش اس��تفاده 
از میکروکپس��ول را اص��الح و تکمی��ل نمود و اخیراً نی��ز برای ترمیم 
آسیب های مدارهای الکتریکی از سیستم خودترمیم شونده جدید استفاده 
نموده است. در تخته مدار چاپی مذکور، تراشه ها از جنس طال بودند و 
هنگامی که در تراش��ه های مذکور آسیبی ایجاد گردید، فلز مایع داخل 

ترجمه: دكتر محمودمهرداد شکریه
)عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک(

كاربردهای نامحدود 
كامپوزيت های 

خودترميم شونده 
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میکروکپس��ول ها آزاد شد و مدار را به صورت خود به خود ترمیم نمود. 
پس از ترمیم تراشه های موجود در این مدار، خاصیت رسانایی الکتریکی 
این تراش��ه ها به اندازه قبلی خود بازگش��ت. با این فن��اوری، مدارهای 
الکترونیکی می توانند بدون دخالت انسان، آسیب های وارده را شناسایی 
و ترمیم کنند. به این ترتیب می توان یک گام به پیش رفت و در آینده، 
مدارهای الکترونیکی غیرقابل تخریب تولید نمود. از مدارهای الکترونیکی 
خودترمیم مذکور، می توان در هواپیماهای جنگی استفاده نمود زیرا ادوات 
مذکور، تحت تنش های فراوانی قرار می گیرند و دچار آسیب های جدی 
می گردند. ضمناً از مدارهای مذکور می توان در ش��اتل های فضایی نیز 
بهره جست زیرا این فضاپیماها  به مدت طوالنی در جّو خارج از زمین 
به س��ر می برند و تعمیر کردن مدارهای الکترونیکی آنها در فضا بسیار 
مش��کل است. به عنوان مثال اگر میکروتراشه های موجود در مدارهای 
الکترونیکی مریخ نورد کیوریاس��یتی در اثر تنش های ترمومکانیکی از 
لحاظ مکانیکی دچار شکست گردند )ترک بردارند( یا هنگام فرود این 
کاوشگر، در اتصاالت مدار الکترونیکی آن نقصی بروز کند، نه می توان 
مدار الکترونی آس��یب دیده آن را جایگزین نمود و نه می توان نس��بت 
ب��ه تعمیر آن اقدام کرد. بنابراین وجود یک سیس��تم خودترمیم در این 
فضاپیما کاماًل ضروری به نظر می رس��د. محققان دانشگاه ایلینویز، از 
طریق شرکت های دانشگاهی و با جذب 4 میلیون دالر سرمایه توانستند 
مواد خودترمیم خ��ود را در مقیاس تجاری تولید نمایند. در محیط های 
خورنده، از میکروکپس��ول های مذکور در روکش ها، رنگ ها و چسب ها 
استفاده می گردد و به این وسیله جلوی خسارات  ناشی از خوردگی گرفته 
می ش��ود. در سراسر جهان، خوردگی ساالنه 500 میلیارد دالر خسارت 
وارد می کند. صنعت نفت و گاز یکی از صنایعی اس��ت که به ش��دت با 
خوردگی رو به رو می باش��د. در تجهیزات حفاری س��کوهای نفت، در 
خطوط لوله انتقال نفت و گاز و در پاالیش��گاه ها برای اس��تفاده از مواد 
خودترمیم شونده پتانس��یل زیادی وجود دارد. استفاده از مواد خودترمیم 
در س��ازه ها و محیط های در معرض خوردگی سبب می گردد که طول 
عمر آنها افزایش یابد و فواصل زمانی تعمیر و نگهداری آنها طوالنی تر 
گردد. به این ترتیب در این بخش از صنعت، هم از لحاظ اقتصادی و هم 
از لح��اظ زمانی به میزان قابل توجهی صرفه جویی می گردد. خوردگی، 
تجهیزات زیادی را از خط س��رویس دهی خارج می کند و به این ترتیب 

روزانه 624،000 میلیون دالر به صنعت نفت و گاز خسارت می زند.
زره پوش ها، خودروها و کشتی های نظامی از دیگر بازارهای روکش های 
خودترمیم می باشند. دانشگاه ایلینویز، 30 محصول خودترمیم شونده تولید 
نموده اس��ت و در حال حاضر بر روی آنها آزمایش هایی انجام می دهد. 
پیش بینی می گردد که شش ماه پس از تولید نمونه های آزمایشی، دانشگاه 
ایلینوی��ز بتواند آنها را در مقیاس تجاری در اختیار مش��تریان قرار دهد. 
برخ��ی تولیدکنندگان به محصوالتی که بیش از معمول عمر می کنند، 
روی خوش نش��ان نمی دهند. به جز تولیدکنندگان رنگ و روکش که 
می دانند اگر محصوالت آنها دوام زیادی داشته باشند، مشتریان حاضرند 
برای هر لیتر آن قیمت باالیی بپردازند. عالوه بر قطعات هواپیماها، در 
بخش ورزش و س��رگرمی نیز می توان از مواد خودترمیم شونده استفاده 
نمود. دانشمندان علم مواد به این دو بخش، به چشم مشتریانی می نگرند 
که در میان مدت از بازارهای مصرف مواد خودترمیم شونده خواهند بود. 
امروزه در تمام بخش های صنعت برای استفاده از مواد خودترمیم شونده، 
پتانسیل باالیی وجود دارد. فقط در سال گذشته در همین زمینه 200 مقاله 
منتشر شده است. دانشمندان نیز از موادی نظیر پلیمرها و کامپوزیت ها 
گرفته تا فلزات و س��رامیک ها را مورد مطالعه قرار می دهند تا بتوانند با 

استفاده از آنها مواد خودترمیم شونده ای تولید نمایند.
از سال 2001 میالدی برای تولید مواد خودترمیم شونده عالوه بر روش 
میکروکپسول های خودترمیم کننده، دو روش دیگر نیز پیشنهاد شده است. 
در روش اول ک��ه از سیس��تم گردش خون جانوران اله��ام می گیرد، مواد 
خودترمیم ش��ونده از طریق کانال ها یا مجراهایی شبیه مویرگ، سیاهرگ 
و سرخرگ به قسمت های آسیب دیده منتقل می گردد )شکل زیر( و پدیده 

خودترمیمی اتفاق می افتد.

در روش دوم ب��رای برخی مواد یک خاصیت خودترمیمی ذاتی معرفی 
می ش��ود. چنین موادی با ایجاد پیوندهای ش��یمیایی برگشت پذیر با یک 

کاتالیست، می توانند ترک ها را تعمیر کنند )شکل زیر(.

در روش میکروکپسول های خودترمیم کننده، پدیده خودترمیمی اینگونه 
توضیح داده می ش��ود که از یک طرف با اضافه کردن کپسول های حاوی 
مواد خودترمیم به س��اختار یک ماده و از طرف دیگر با افزودن دیگر مواد 
شیمیایی )کاتالیست( به ساختار آن ماده، می توان سبب شد که هنگام بروز 
ترک، کپسول در اثر وارد شدن فشار، پاره شود و مواد خودترمیم موجود در 
آن آزاد گردد و با کاتالیس��ت واکنش شیمیایی پلیمریزاسیون انجام دهد و 

ترک پر شود )شکل زیر(.

هنگام توضیح دادن پدیده خودترمیمی، مالحظه می گردد که هر سه 
روش از نقاط ضعف و قوتی برخوردار می باشند. نقطه ضعف میکروکپسول ها 
این اس��ت که چون مواد خودترمیم موجود در آنها مصرف می گردد و به 
اتمام می رسد بنابراین باید خاصیت خودترمیمی میکروکپسول ها نیز پس 
از مدتی از بین بر ود. برای شروع پدیده خودترمیمی در موادی که خاصیت 
ذاتی خودترمیمی دارند، باید از محرکی نظیر گرما یا نور اس��تفاده ش��ود. 
چنی��ن محرک هایی در برخی کاربردها از خود عملکرد مطلوبی نش��ان 
می دهند اما در برخی کاربردها نیز وجود چنین محرک هایی خطرناک و 
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مضّر می باشد. اگر ترک در مقیاس میکروسکوپیک رخ داده باشد، سیستم 
خودترمیمی بر پایه کپس��ول یا سیستم دارای خاصیت ذاتی خودترمیمی 
برای ترمیم آن گزینه های خوبی هس��تند. اما اگر ترک رشد کرده باشد، 
برای تعمیر آن هیچیک از دو سیستم مذکور کارآیی الزم را ندارند و باید 
از سیستم بر پایه گردش خون )سیستم مجرایی یا کامپوزیت های آونددار( 
استفاده نمود زیرا وجود شبکه ای از مجراهای انتقال مواد خودترمیم سبب 
می گردد که مقدار زی��ادی ماده خودترمیم به داخل ترک منتقل گردد و 
ترک را پر نماید. اما اگر پیش از آغاز پدیده خودترمیمی، ماده خودترمیم 
از مجراها بیرون تراود، پدیده خودترمیمی با مش��کالتی مواجه می گردد. 
محققان دانش��گاه بریستول الیافی را تولید کرده اند که در آن مجراهایی  
تعبیه شده است و برای عبور دادن مواد خودترمیم از میان کامپوزیت زمینه 
پلیمری مورد اس��تفاده قرار می گیرد. می توان از این سیستم برای ترمیم 
ترک هایی که در هواپیما ایجاد می شود، استفاده کرد. مواد کامپوزیتی که 
در بخش های س��ازه ای هواپیماها به کار می روند، در اثر تنش های وارده 
دچار ترک خوردگی می گردن��د. معمواًل این ترک ها در محل هایی ایجاد 
می گردند که از نظر، پنهان اس��ت به همین خاطر ترک های مذکور رشد 
می کنند و س��ازه هواپیما را از هم می پاشند. محققان دانشگاه بریستول 
قادرند محل های مذکور که داخل پوس��ته هواپیما قرار گرفته اند را با این 
الیاف مجرادار تقویت کنند و از انتش��ار ترک جلوگی��ری نمایند اما ابتدا 
باید نیروی هوایی آمریکا را با مزایای این فناوری آشنا سازند. استفاده از 
فناوری مذکور باعث می گردد که مسافران و خدمه هواپیما در طول سفر 
از امنیت کافی برخوردار باشند. ضمناً با استفاده از این فناوری هزینه تعمیر 
هواپیماها به طور چشمگیری کاهش می یابد. محققان دانشگاه بریستول 
قصد دارند چالش هایی که بر س��ر راه اس��تفاده از سیستم مجرادار وجود 
دارند را برطرف نمایند. جایگزین نمودن سیستم میکروکپسول با سیستم 
مجرادار و اس��تفاده از شبکه مجرایی آن هم در دو الی سه جهت، باعث 
می گردد که کار تولید پارچه های تقویت کننده مجرادار با مشکالتی همراه 
شود. مشکل دیگر این اس��ت که حین رخ دادن پدیده خودترمیمی باید 
بتوان جریان ماده خودترمیم را داخل مجراها طوری کنترل نمود که این 
ماده درست به سمت ترک هدایت شود و همان ناحیه را تعمیر کند. مانند 
خون که داخل رگ به حالت مایع است اما به محض خارج شدن از رگ 
لخته می گردد. در سیس��تم مذکور این خطر وجود دارد که پس از فعال 
شدن پدیده خودترمیمی، در کل شبکه مجراها واکنش شیمیایی صورت 
گیرد و مایع خودترمیم شونده موجود در کل سیستم، به صورت جامد در 
آید. تنها عیب سیستم خودترمیمی مجرایی همین است وگرنه این سیستم 
از جهات دیگر از کارآیی باالیی برخوردار می باش��د و به طور گسترده ای 
مورد استفاده قرار می گیرد. با این روش می توان یک سازه را 15، 20 و یا 

30 مرتبه تعمیر نمود.
محققان دانشگاه کیس وس��ترن ریزرو )واقع در ایالت اوهایو، آمریکا( 
پلیم��ری تولید نمودند که در زیر اش��عه ماورای بنفش فعال می گردد و 
از خود خاصیت خودترمیمی نشان می دهد. این پلیمر به صورت رنگ، 
روی خودرو را پوش��ش می دهد و در صورت خراش برداش��تن، خود را 
ترمیم می کند. رنگ های پلیمری رایج از زنجیره های بلند پلیمری ساخته 
ش��ده اند اما پلیمر مذکور که ذاتاً توانایی تشکیل پیوند های شیمیایی و 
شروع واکنش خودترمیمی را دارا می باشد، از زنجیره های کوتاه پلیمری 
تشکیل شده اس��ت. یون های فلزی موجود در کاتالیست فلزی، مانند 
چسب عمل می کنند و زنجیره های کوتاه پلیمری را به یکدیگر متصل 
می کنند. سپس تابش اشعه ماورای بنفش سبب می گردد تا این اتصاالت 
ضعیف گردد و پلیمر مذکور از حالت جامد خارج شده و به صورت مایع در 

بیاید. بیرون آوردن پلیمر از زیر تابش اشعه ماورای بنفش باعث می گردد 
ک��ه پلیمر مج��دداً به صورت جامد در بیای��د و بتواند ترک های موجود 
در س��ازه را به صورت خود به  خ��ود ترمیم نماید. پس از آنکه محققان 
دانشگاه کیس وسترن ریزرو توانستند خاصیت خودترمیمی پلیمر مذکور را 
به اثبات برسانند، تصمیم گرفتند که نسل جدیدی از فیلم های خودترمیم 
را تولید نمایند. فیلم های مذکور نظیر موادی که در مرمت و نگهداری 
عکس های قدیمی مورد اس��تفاده قرار می گیرند، عمل می کنند. با این 
تفاوت که خواص آنها طوری ارتقا یافته است که بتوانند در کاربردهای 

خاصی، نظیر تعمیر ترک نیز مورد استفاده قرار گیرند.
محققان دانش��گاه فنی- مهندس��ی ِدلفت )واقع در کشور هلند( یک 
نوع بتن خودترمیم کننده تولید کرده اند. بتن یکی از پرکاربردترین مصالح 
ساختمانی است که همواره با خطر ترک خوردن روبرو می باشد. یکی از 
مش��کالت موجود در بتن این است که هنگام گرفتن و سخت شدن، در 
آن ت��رک ایجاد می گردد. به مرور زمان آب و مواد ش��یمیایی از طریق 
ترک های مذکور به داخل بتن نفوذ کرده و باعث گس��ترش ترک و در 
نهایت متالش��ی شدن بتن می گردد. بتن خودترمیم کننده ای که توسط 
محققان دانش��گاه ِدلفت تولید ش��د از طول عمر باالیی برخوردار است 
به همین جهت هزینه تولید سازه های بتنی را به طور قابل مالحظه ای 
کاه��ش می دهد. هنگام مخل��وط کردن این بتن، ب��ه آن باکتری های 
تولیدکننده َکلسیت )واکنش شیمیایی کربنات کلسیم و اکسیژن منجر به 
تولید کلسیت می گردد که در طبیعت به صورت گچ، سنگ آهک، سنگ 
مرمر و عقیق یافت می شود( و مواد مغذی اضافه می گردد. باکتری های 
مذکور به صورت هاگ هستند و قبل از ایجاد ترک به صورت غیرفعال 
باق��ی می مانند. به محض ایجاد ترک و نفوذ آب به داخل بتن، هاگ ها 
فعال می ش��وند و از آب و مواد مغذی تغذیه کرده و سنگ آهک بلورین 

تولید می کنند. بلورهای مذکور ترک ها و منافذ بتن را می بندند.
مدت هاست که محققان دانش��گاه ایلینویز روی مواد پیشرفته تری کار 
می کنند که مانند اس��تخوان، خاصیت خودترمیمی دارند. مواد مذکور طی 
طول عمر مفید خود هر نوع آس��یب وارده را به صورت خود به خود ترمیم 
و نوس��ازی می کنند. برای ایجاد خاصیت خودترمیم��ی در مواد باید روی 
سیستم زیستی موجودات مطالعات بیش��تری صورت گیرد. محققان باید 
کامپوزیت های پیش��رفته تری تولید نمایند که خاصیت خودترمیمی داشته 
باش��ند. در حال حاضر کامپوزیت های موجود فقط ترکیبی از رزین و الیاف 
می باشند و تنها کاری که در مورد آنها می توان انجام داد این است که جهت 
الیاف را در رزین تغییر داد و به کامپوزیت خواص مکانیکی جدیدی بخشید. 
فعال برای ش��روع، می توان تحقیق کرد که مواد موجود در طبیعت چگونه 
از خود خاصیت خودترمیمی نشان می دهند. آنگاه با الگو گرفتن از طبیعت 

می توان کامپوزیت هایی با خاصیت خودترمیمی تولید نمود.

باکتری های تولیدکننده سنگ آهک به بتن اضافه می شوند و هنگامی که آب، از طریق ترک 
وارد بتن می گردد، باکتری های مذکور از آن تغذیه کرده و سنگ آهک بلورین تشکیل می دهند. 

بلورهای مذکور باعث بسته شدن ترک می گردد.
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صنعت ایران به چاپ رسیده است. کتاب 
»پ��ردازش داده ه��ا در گیرنده هاي تک 
فرکانسه GPS« از تالیفات دکترموسوی، 
خص��وص  در  فارس��ی  کت��اب  اولی��ن 
سیس��تم های موقعیت ی��اب ماه��واره ای 

GPS در کشور محسوب می شود. 
دکت��ر موس��وی، هدای��ت ح��دود 40 
پایان نامه کارشناسی ارشد و بیش از 100 
پایان نامه کارشناسی را بر عهده داشته و 
همچنین پژوهش��گر برتر دانشگاه علم و 
صنعت ایران در سال های 1385 و 1386 

بوده است.
از مس��ئولیت هاي اجرای��ي او می توان 
به مدیر گروه مهندس��ي کامپیوتر، معاون 
پژوهش��ی و نیز معاون آموزشی در واحد 
بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران؛ مدیر 
تحصیالت تکمیلي و معاون آموزشی در 
دانش��کده مهندس��ی برق دانشگاه اشاره 
کرد. وي در حال حاضر، مدیر تحصیالت 
تکمیلي دانشگاه و سردبیر مجله علمی- 
پژوهش��ی دریا فنون و اس��تاد دانشکده 

مهندسی برق می باشد.

آشنايی با يک استاد؛
دكتر موسوی

دکتر سیدمحمدرضا موسوی میرکالیی، 
در س��ال 1354 در شهر نوشهر در استان 
مازن��دران متولد ش��د. دوره دبیرس��تان 
دبیرس��تان  در  ریاض��ی  رش��ته  در  را 
میرزا کوچک خان جنگلی نوشهر در سال 

1372 به پایان رساند. 
س��پس برای ادامه تحصیل به تهران 
آمد و در دانش��گاه عل��م و صنعت ایران 
مش��غول تحصیل ش��د. دوره کارشناسی 
را ب��ا معدل 17/15 به عن��وان رتبه اول 
در س��ال 1376، دوره کارشناسی ارشد را 
در مدت س��ه نیمسال با معدل 18/07 به 
عن��وان رتبه اول در س��ال 1377 و دوره 
دکتری را با معدل 19/25 به عنوان رتبه 

اول در سال 1382 به پایان رساند.
و  آموزش��ي  تخصص��ي  زمینه ه��اي 
تعیی��ن  سیس��تم هاي  وی،  تحقیقات��ي 
الکترونیکي،  دف��اع  ماهواره اي،  موقعیت 
طراحی سیس��تم های هوشمند، پردازش 
س��یگنال هاي دیجیتال و سیس��تم هاي 
میکروپروسسوري می باشد. دکتر موسوی 
حدود 15 پروژه  صنعتي را با صنایع مختلف 

از جمله سازمان هوافضا، برق منطقه ای، 
س��تاد میکروالکترونی��ک معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری و ش��رکت 

مخابرات، به اتمام رسانده است.
وی تاکنون موف��ق به چاپ حدود 70 
مقاله در مجالت معتبر علمی – پژوهشی 
و ISI و ارای��ه بی��ش از 100 مقال��ه در 
کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی، در 
زمینه هاي تحقیقاتي خود ش��ده است. از 
 جمله این مجالت بسیار معتبر می توان به

 Journal of GPS Solutions،
و   Journal of Neural Systems
 Journal of Intelligent and Fuzzy
Systems اش��اره نم��ود. همچنین وي 
برن��ده جایزه بهترین مقاله در س��ي امین 
کنفرانس بین المللي سنجش از راه دور در 
کشور چین شده و عنوان بهترین مقاله را 
الکترونیک و  در یازدهمی��ن کنفران��س 
فرصت ه��ای فرارو در دانش��گاه صنعتی 

شریف کسب نموده است.
وی دارای چه��ار جل��د کت��اب تالیفی 
است که توسط انتشارات دانشگاه علم و 
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دانش��گاه،  اجتماع��ی  و  فرهنگ��ی  معاون��ت 
روزهای شش��م و هفتم اس��فندماه 1392، جشن 
دانش آموختگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 

92-1391 را برگزار کرد. 
دکت��ر  حض��ور  ب��ا  ک��ه  جش��ن  ای��ن  در 
اعض��ای  و  دانش��گاه(  برخورداری)سرپرس��ت 
هی��ات رییس��ه برگزار ش��د، حدود پانص��د نفر از 
دانش آموختگان کارشناسی به همراه خانواده های 

خود شرکت داشتند.
مراسم جش��ن دانش آموختگی، با تالوت آیات 
قران و پخش س��رود ملی کش��ورمان آغاز شد و 
در ادامه، دکتر برخورداری)سرپرس��ت دانش��گاه(، 
ضمن خوشامدگویی و تبریک به دانش آموختگان 
و خانواده آنان، گفت: به تمام فرزندان عزیزمان که 
امروز به کس��وت دانش آموختگی در آمدند تبریک 
می گویم و آرزو دارم از این پس نیز در زندگی موفق 
باش��ند و پرچم پر افتخار دانشگاه علم و صنعت را 
نظیر اس��الف خود، همواره در اهتزاز داشته باشند. 
بچه های ما از بهترین ها هس��تند و امروز وقتی به 
این جوانان نگاه می کن��م من نیز از هیجان لبریز 

می شوم.
دکتر برخ��ورداری خطاب ب��ه دانش آموختگان 
حاضر در جش��ن گفت: امروز از جهتی احس��اس 
آرامش می کنید که اس��ترس امتحان��ات را ندارید، 
ولی حتما همه ش��ما به این نکت��ه توجه دارید که 
از این پس، مسئولیت رسالت اجتماعی دانشگاه بر 
دوش شما نهاده شده است. وی افزود: در سال های 
گذشته، در این دانشگاه جوانانی دانش آموخته شده 
و به کش��ور خدمت کرده اند و ام��روز نام و اعتبار 

دانش��گاه را در جامعه در جایگاه بسیار باالیی نگه 
داش��ته اند. طبیعتا ش��ما نیز وظیفه خود می دانید و 
آرزوی ما نیز هست که تالش کنید سطح علمی، 
فن��ی و اجتماعی خود را در حدی ارتقا دهید که به 
توفیق الهی بتوانید نام دانشگاه علم و صنعت ایران 

را در کل کشور و جهان، روز به روز اعتال دهید.
سرپرست دانشگاه، در بخش دیگر سخنان خود 
خطاب به دانش آموختگان گفت: ما و همه استادان 
دانشگاه، هم به شما بدهکاریم و هم طلبکار. بدهکار 
از ای��ن جهت که نفس هم صحبتی و همکاری با 
ش��ما همواره حقیقتا به ما انرژی می دهد و پیوسته 
لذت بخش است بنابراین ما هم از شما استفاده کرده 
و می کنیم و متقابال هم سعی کرده ایم و می کنیم 
در حدی که در توانمان بوده س��طح علمی شما را 
ارتقا دهیم تا برای خدمت باالتر به کشور و میهن 

خود، آماده شوید. 
دکتر برخورداری با اش��اره به کالم مقام معظم 
رهبری که فرمودند »سربلندی ایران عزیز در گروی 
عزم مستحکم جوانان و نخبگان این کشور است«، 
تاکید کرد: شما هم جوان هستید و هم نخبه؛ پس 
یک مسئولیت س��نگین برای آینده، بر دوش شما 
قرار می گیرد که از همین امروز باید آن را احساس 
کنید و در این راه قدم بردارید. طبیعی است دانشگاه 
نیز در آینده هر جا الزم باش��د کمک خواهد کرد. 
وی تصریح کرد: سعی می کنیم بستری فراهم شود 
تا ارتباط شما دانش آموختگان با دانشگاه حفظ شود 
تا هم اطالعات مورد نیازتان را از دانشگاه بگیرید و 
هم در هر صنعتی اگر وارد می شوید، بتوانید خدماتی 

به دانشگاه ارایه نمایید.

سرپرست دانشگاه:

مسئوليت  رسالت اجتماعی دانشگاه 
بر دوش دانش آموختگان است

سرپرست دانشگاه، در خصوص اهمیت مهندسی 
در دنیای امروز، با اش��اره به بحث تعابیر مختلف از 
رشته های فنی مهندسی گفت: مهندسی، محدود به 
بحث فنی نیست و در همه امور، مهندسی هست. 
هر امری در دنیا نیاز به مهندس��ی دارد، همانطور 
که امروز مهندس��ی زمان، مهندس��ی پزش��کی، 
مهندسی ذهن و مهندسی سیاسی داریم. بنابراین 
شما مهندس��ان که در عین حال، فنی هم هستید 
حقیقتا مدیران آینده کشور هستید که باید نظم و 
اداره کشور را مهندسی کنید. وی تاکید کرد: از هم 
اکنون خودتان را آماده کنید، ما نیز چش��م به شما 

دوخته ایم. 
پس از آن، مادر ش��هید حمیدرسول خمینی در 
س��خنان کوتاهی خواستار ادامه راه شهیدان شد و 
دکتر برخورداری با اهدای هدیه از وی تقدیر کرد.

گفتنی است در سال تحصیلی 92-1391، بیش 
از 900 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت ایران در 
مقطع کارشناسی، دانش آموخته شدند که جمعی از 

آنها در این جشن شرکت کردند.

دكتر برخورداري: 
شما مهندسان،  حقیقتا 

مدیران آینده كشور 
هستید كه باید نظم و 

اداره كشور را مهندسی 
كنید
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پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران 
16 و 17 بهمن ماه 1392 در دانشکده مهندسی 
مکانیک دانش��گاه علم و صنعت ایران برگزار 
شد. این کنفرانس به منظور به اشتراک گذاری 
دستاوردهای پژوهشگران بخش های مختلف 
دانشگاه و صنعت، توسط انجمن احتراق ایران 

و دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.
محوره��ای اصلی ای��ن کنفرانس، تئوری 
س��وخت و احتراق، سوخت و احتراق صنعتی، 
موتوره��ای درونس��وز، سیس��تم های توان و 
پیش��رانش، محیط زیست و ایمنی، سوخت و 
احتراق در بخش های تجاری و مس��کونی و 
مدیریت و اقتصاد س��وخت و احتراق را شامل 
می شد. در پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق 
ایران، در مجموع 120 مقاله دریافت ش��د که 
از این تعداد 60 مقاله برای ارایه ش��فاهی در 

کنفرانس برگزیده شد.
این کنفرانس پ��س از تالوت قرآن مجید 
و پخش س��رود جمهوری اس��المی ایران، با 
خوش آمدگوی��ی دکت��ر حیدری ن��ژاد )رییس 
انجمن احتراق( و دکتر تقوی )رییس دانشکده 
مهندس��ی مکانیک( آغاز ش��د. دکتر حجت 
قاسمی )عضو هیات علمی دانشکده مهندسی 

مکانیک(، دبیر این کنفرانس دو روزه بود. وی 
گزارش��ی از روند برگزاری کنفرانس ارایه داد 
و جامعه هدف این کنفرانس را دانش��جویان 
تحصیالت تکمیلی، اساتید و صاحبان صنایع 

دانست. 
دبی��ر کنفرانس، به وس��عت کارب��رد این 
علم اش��اره کرد و گفت: از وس��ایل خانگی تا 
سیستم های پیش��رفته صنعتی مانند ماهواره 
و هواپیم��ا با موضوع احتراق، رابطه تنگاتنگ 
دارند و همین امر نش��ان دهنده اهمیت توجه 
به این مقوله است. دکتر قاسمی اظهار داشت: 
مسایلی چون نحوه به کارگیری سوخت های 
جدید، بهبود راندمان احتراق، افزایش کارایی 
سیستم ها و کاهش انتشار آالینده ها موضوعاتی 
است که ذهن پژوهشگران این علم را به خود 
مش��غول کرده و بر اهمی��ت پرداختن به علم 

احتراق افزوده است.
در این کنفرانس، سه سخرانی کلیدی توسط 
مهندس مصطفی میرس��یلم با عنوان »آینده 
فرآینده��ای احتراقی«، دکتر ب��رات قبادیان 
با عنوان »آینده تولید و کاربرد س��وخت های 
زیس��تی مایع در ایران و جهان«، و مهندس 
ای��وب عادلی با عنوان »عوام��ل تاثیرگذار بر 

انتخاب مشعل برای کوره ها« ارایه شد.
همچنین دبیر پنجمین کنفرانس س��وخت 
و احتراق، از برگزاری دومین دوره جش��نواره 
عکس شعله در حاشیه این کنفرانس خبر داد و 
گفت: این جشنواره با هدف قابل فهم نمودن 
مضامین پیچیده سوخت و احتراق برای عموم 

مردم به کمک هنر عکاسی برگزار می شود.
وی محورهای این جش��نواره را ش��عله از 
دیدگاه هنری، ش��عله از دیدگاه ایمنی، شعله 
از دیدگاه محیط زیس��ت و ش��عله از دیدگاه 
فن��اوری عنوان کرد و اف��زود: از مجموع 90 
عکس دریافتی، 43 عکس برای ش��رکت در 
جش��نواره انتخاب و در نهای��ت 3 عکس به 

عنوان عکس های برتر معرفی شدند.
در پایان این کنفران��س، از یک پایان نامه 
برتر مقطع دکت��ری، 3 پایان نامه برتر مقطع 
کارشناسی ارش��د و 2 پایان نام��ه برتر مقطع 
کارشناس��ی که در حوزه علم احتراق نوش��ته 

شده بودند، با اهدای جوایز تقدیر شد.
همچنین در حاش��یه پنجمی��ن کنفرانس 
س��وخت و احتراق ای��ران، انتخابات اعضای 
هیات مدی��ره انجمن احتراق ایران نیز برگزار 

شد.

گزارشی از برگزاری
پنجمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران
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تازه های انتشارات دانشگاه
در حال حاضر، کتب فارس��ی معدودی در زمینه کاربرد 
پلیمرها در پزش��کی وجود دارند، اما جای خالی کتابی که 
جنبه های مختلف مورد نیاز عالقه مندان به این موضوع را 

تامین نماید، احساس می شد.
 مش��کل اساسی در تدوین چنین کتابی از آن جا ناشی 
می شود که مخاطبان آن تنها به دانشجویان رشته بیومواد 
محدود نمی ش��وند، بلکه دانشجویان رش��ته های شیمی، 
مهندسی شیمی، علوم و مهندسی پلیمر و برخی رشته های 

پزشکی را نیز در بر می گیرد.
 این در حالی است که هر یک از این گروه ها به تناسب 
پیش��ینه تحصیلی خود، تنها با پاره ای از مطالب مرتبط با 

بحث کاربرد پلیمرها در پزشکی آشنا هستند. 
به عنوان مثال، دانشجویان رشته های شیمی و پزشکی، 
درک عمیقی از مبانی خواص مکانیکی در پلیمرها ندارند، 
در حالی که دانشجویان رشته مهندسی مواد و متالورژی، 
از مفهوم ارتباط ساختاری پلیمرها با خواص شیمیایی آنها 

کم و بیش بی اطالع هستند. 
لذا در این کتاب سعی شده تا متن به گونه ای تهیه شود 
که ه��ر خواننده، صرف نظر از پیش��ینه تحصیلی خویش 

بتواند از مطالب آن برحسب نیاز، بهره مند گردد.
این کتاب شامل شش فصل است. فصل اول، مقدمه ای 
بر زیس��ت مواد، انواع زیس��ت مواد و فرآوری زیست مواد، 
خ��واص مهم زیس��ت مواد و دورنمای آین��ده؛ فصل دوم، 
مقدم��ه ای بر پلیمرها، س��اختار پلیمرها، خواص مکانیکی 
پلیم��ری، کاربردهای متعدد پلیمرها، روش های س��نتز و 
س��اخت پلیمرها، مواد افرودنی به پلیمرها، کامپوزیت های 
پلیم��ری؛ فصل س��وم، تخری��ب پلیمرها؛ فص��ل چهارم، 
پلیمرهای زیس��ت تخریب پذیر؛ فصل پنج��م، پلیمرها در 
پزش��کی، نتیجه گیری، چش��م انداز آینده و فصل شش��م 
ش��امل پیوس��ت یک: س��اختارهای مونومری پلیمرهای 
متداول و پیوست دو: دمای ذوب و شیشه ای شدن برخی 

پلیمرها است.

نام كتاب: مبانی وکاربرد پلیمرها در پزشکی
مولف�ان: دکتر محمدرض��ا نعیمی جم��ال، مهندس جواد 
مرادی��ان، مهندس ش��یما هن��رور، مهندس کوث��ر اصغرپور، 

مهندس امیر صیفوری 
چاپ اول: 1392

شمارگان: 1000 جلد
قیمت: 180000 ریال

موض�وع: پلیمرها در پزش��کی، مواد زیس��ت پزش��کی، 
پلیمرها- زیست سازگاری
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می ش��ود بنابراین ارزیابی خطر سالمتی ناشی از انرژیRF بسیار 
مهم می باش��د. در سال های اخیر، صنعت تلفن همراه، دستخوش 
رشد سریعی گردیده است. در سال 1389، سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباط��ات رادیویی، با همکاری دانش��گاه عل��م و صنعت ایران، 
پروژه ای تحقیقاتی را با عنوان »تدوین دستور العمل حفاظت در برابر 
امواج الکترومغناطیسی« به انجام رساند که در گردآوری این کتاب، 

از نتایج آن تحقیقات استفاده شده است. 
این کتاب دارای هشت فصل می باشد. در فصل اول، به تعریف 
کمّیت ه��ای مورد نیاز در بررس��ی های الکترومغناطیس��ی )مانند 
میدان های الکتریکی و مغناطیسی و کمیت SAR( پرداخته شده 
است. همچنین در این فصل، منابع مختلف تولید امواج و اهمیت و 
ضرورت استفاده از طیف الکترومغناطیسی توسط بشر و نقش آن در 

توسعه و پیشرفت جامعه ذکرشده است.
در فصل دوم، به فیزیولوژی بدن انسان پرداخته شده است. تمرکز 
اصل��ی دانش فیزیولوژی، عمدتا در حد اعضا و سیس��تم های بدن 
می باش��د. در این فصل، تالش می شود ویژگی ها و مکانیسم های 
اختصاصی بدن انس��ان به همراه دس��تگاه های اصلی بدن تبیین 

شوند.
در فصل س��وم، تاثیرات زیستی انرژی امواج رادیویی بیان شده 
اس��ت. در ابتدا نحوه تاثیر و مکانیزم های مختلف تزویج امواج در 
بافت های زنده بررسی شده است. سپس نتایج تحقیقات بیولوژیکی 
اث��رات پرتوگیری در برابر تاب��ش امواج رادیویی RF بیان ش��ده 
است. این نتایج، پس از انتشار ضوابط و معیارهای سازمان جهانی 
بهداشت برای سالمت محیطی در میدان های مغناطیسی محدوده 
300HZ~300GHZ، منتشر شده اند. بررسی های انجام شده در 
زمینه تاثیرات، به صورت گزارش های مختلف آورده شده و در هر 

زمینه با یک جدول، این گزارشات جمع بندی شده است.
در فصل چهارم، قوانین و اس��تانداردها در کش��ور های مختلف 
شرح داده شده است. در فصل پنجم، روش های محاسباتی تخمین 
میزان پرتوگیری و تعیین حدود ایمن در اطراف یک منبع تشعشعی، 
ارایه ش��ده اس��ت و فرمول های الزم برای این محاس��بات، بیان 
گردیده است. هدف فصل ششم، تعیین و مشخص کردن روش ها 
و ابزارهایی برای اندازه گیری و محاسبه میدان های الکترومغناطیسی 
است که هم در ناحیه میدان دور و هم در ناحیه میدان نزدیک، از 
منبع الکترومغناطیسی قرار دارند. بدین منظور ابتدا به تعریف و تبیین 
یک س��ری مفاهیم اولیه پرداخته می شود. سپس مباحثی در مورد 
اندازه گی��ری میدان خارجی مطرح می گ��ردد و در نهایت، در مورد 

اندازه گیری میدان های داخلی بافت، بحث خواهد شد.
در فصل هفتم، به معرفی سازمان های مرتبط و قوانین موجود در 
هر یک از سازمان ها پرداخته می شود و نحوه تاثیرگذاری آنها مورد 

بررسی قرار می گیرد.
در فصل هشتم، خالصه ای از فعالیت های پژوهشی انجام شده 

در زمینه تشعشعی در کشور ایران مطرح می گردد.

نام كتاب: حفاظت در تابش امواج الکترومغناطیسی
مولفان: دکتر محمد سلیمانی، مهندس حمیدرضا جلیلیان خالقی، 

دکتر سیدمحمد هاشمی، دکتر وحید نیری، دکتر طاهره سلیمانی
چاپ اول: 1392

شمارگان: 1000 جلد
قیمت: 150000 ریال

موض�وع: ام��واج الکترومغناطی��س، ام��واج الکترومغناطی��س- 
پیش بینی های  ایمنی 

یک��ی از مهمتری��ن کاربرده��ای ان��رژی رادیویی، فراه��م کردن 
س��رویس های ارتباطی رادیویی برای اس��تفاده های عمومی، صنعتی 
و دولتی می باش��د. بخش تلویزیونی و رادیویی، تلفن همراه س��لولی، 
ارتباطات رادیویی برای سرویس های اورژانسی و رادارهای هواشناسی و 
ارتباطات ماهواره ای، مثال های خوبی از این کاربردهای مهم می باشند.
کاربردهای غیر رادیویی شامل: گرمایش صنعتی، اجاق های مایکروویو 
و دس��تگاه های بس��ته بندی حرارت��ی و ابزارهای پزش��کی نیز برخی 
از کاربردهای مفید این امواج هس��تند. اگرچ��ه تابش در بازه فرکانس 
رادیویی، غیر یون ساز می باشد، بدین معنی که این امواج انرژی کافی 
برای شکستن پیوندهای شیمیایی بین اتم ها یا خارج کردن الکترون ها 
از مدارش��ان را )یونیزاسیون( ندارند، ولی در عین حال باید پرتوگیری، 

محدود وکنترل شود.
هنگامی که یک میدان الکترومغناطیسی با فرکانس رادیویی به یک 
ساختار بیولوژیکی برخورد کند، آن پرتو توسط سیستم بیولوژیکی دچار 
انتقال، بازتاب، انکس��ار و همچنین پراکندگی می شود. این پدیده ها در 
سیستم بیولوژیکی، میدان های مغناطیسی و الکترونیکی تولید می کنند. 
میدان های تولید شده، منجر به تاثیرات گوناگونی بر بافت ها و سلولها 

92
ن 

ستا
زم

 - 
84

ره 
ما

ش

ری
 خب

ی و
نگ

ره
ی، ف

لم
ه ع

ری
ش

ن

29



معرف�ي دفاع�يه ه�اي دك�تري
نام دانشجو: محمدحسین شاعری

رشته تحصیلی: مهندسی مواد و متالورژی
اس�تادان راهنم�ا: دکت��ر محمدتق��ی صالحی و 

دکترحسین سیدین
استاد مشاور: دکتر محمدرضا ابوطالبی

عنوان رساله: بررسی رفتار آلیاژ آلومنیوم 7075 در 
 ECAP تغییرشکل پالستیک شدید به وسیله فرآیند

جهت دستیابی به ساختار فوق ریزدانه
تاریخ دفاع: 1392/10/8

نام دانشجو: حسن حاج عبداللهي
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

استاد راهنما: دکتر سپهر صنایع
عنوان رس�اله: مدلس��ازي و بهینه س��ازي فني- 
اقتصادي سیستم هاي تولید همزمان برودت، حرارت 

)CCHP(و توان
تاریخ دفاع: 1392/10/17

نام دانشجو: فرزاد علوی
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
استاد راهنما: دکتر فرزانه فیضی

عن�وان رس�اله: گس��ترش تئ��وری اغتش��اش 
ترمودینامیکی به فاز جامد

تاریخ دفاع: 92/10/17

نام دانشجو: محمدعلی طبرسا
رشته تحصیلی: معماری و شهرسازی

اس�تادان راهنما: دکتر غالمحس��ین معماریان و 
دکتر اصغر محمدمرادی

عنوان رس�اله: گونه شناس��ی خانه های سنتی در 
بافت تاریخی گرگان و برگرفت اصول و راهکارهای 

راهبردی آنها
تاریخ دفاع: 92/10/18

نام دانشجو: مسعود اسم خانی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

استاد راهنما: دکتر محمودمهرداد شکریه
استاد مشاور: دکتر فتح اله طاهری بهروز

عنوان رس�اله: رفتار خس��تگی کامپوزیت های 
الیافی/پلیمری با افزودنی های نانو ذره ای

تاریخ دفاع: 1392/10/24

نام دانشجو: محمد منان رئیسی
رشته تحصیلی: معماری و شهرسازی

استادان راهنما: مهندس عبدالحمید نقره کار و دکتر مردمی
استاد مشاور: دکتر کرم الهی

عنوان رس�اله: معناشناس��ی در آث��ار معماری برای 
ارتقای طراحی مساجد- پژوهش موردی: معناپردازی)از 

بعد هندسی و فضایی( در مساجد معاصر تهران
تاریخ دفاع: 1392/10/30

نام دانشجو: سیدمجتبی شفیعی
رش�ته تحصیلی: مهندس��ی عمران گرایش راه و 

ترابری
استاد راهنما: دکتر علی منصور خاکی

عنوان رساله: تدوین استراتژی تخصیص منابع در 
سیستم چند وجهی حمل و نقل همگانی شهری

تاریخ دفاع: 92/11/5

نام دانشجو: مریم صالحی
رشته تحصیلی: مهندسی مواد و متالوژی

اس�تاد راهنم�ا: دکتر س��عید شبس��تری و دکتر 
محمدعلی  بوترابی

عنوان رس�اله: بررسی خواص و س��اختار آلیاژ پایه
Al-Ni با ایجاد رسوبات نانومتری در فرآیند انجماد 

سریع و مطالعه روش متراکم سازی گرم
تاریخ دفاع: 1392/11/7
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نام دانشجو: حامد حمیدی جمنانی
رش�ته تحصیل�ی: مهندس��ی عم��ران گرایش 

مهندسی زلزله
اس�تادان راهنم�ا: دکتر محمدعلی برخورداری و 

دکتر احمد نیکنام
عنوان رساله: اثر جابجایی ماندگار روی طیف پاسخ 

در ساختگاه حوزه نزدیک گسل به روش احتماالتی
تاریخ دفاع: 92/11/8

نام دانشجو: افشین حسینی
رش�ته تحصیل�ی: مهندس��ی عم��ران گرایش 

مهندسی زلزله
اس�تادان راهنم�ا: دکتر محمدعلی برخورداری و 

دکتر احمد نیکنام
عنوان رساله: بررسی اثرات جابجایی ماندگار زلزله 

در حوزه نزدیک گسل به روش تعینی
تاریخ دفاع: 92/11/8

نام دانشجو:محمد حسین گودرزی
رشته تحصیلی: مهندسی مواد و متالورژی

اس�تادان راهنما: دکتر سید محمدعلی بوترابی و 
دکتر حسین عربی

استاد مشاور: دکتر سیدحسین سیدین
عنوان رس�اله: بررس��ی تاثیر فرایند تغییر ش��کل 
ش��دید ECAP بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 

آلومینیوم 2024
تاریخ دفاع: 92/11/19

نام دانشجو: میالد مجتهدی
رشته تحصیلی: مهندسی مواد و متالورژی

اس�تادان راهنما: دکتر مس��عود گودرزی و دکتر 
محمدرضا ابوطالبی

عنوان رس�اله: مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی 
  Cu-Fe انحالل حالت جامد در آلیاژهای نانوساختار

تولید شده از طریق آلیاژسازی مکانیکی
تاریخ دفاع: 92/11/20

نام دانشجو:محمدمهدی پایدار
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع-صنایع

استاد راهنما: دکتر محمد سعیدي مهرآباد
استاد مشاور:دکتر ابراهیم تیموری

عنوان رساله: طراحي مدل جامع زنجیره تامین و 
سیستم هاي تولید سلولي در شرایط عدم قطعیت

تاریخ دفاع: 92/11/27

نام دانشجو: سیدمحمد میرنجفی زاده
رشته تحصیلی: مهندسی  شیمی

استاد راهنما: دکتر محمدتقی صادقی
عنوان رساله: بررسی ساختار شعله در مشعل غیر 

CFD پیش آمیخته با استفاده از شبیه سازی 
تاریخ دفاع: 92/11/27

نام دانشجو: محسن سبحانی
رشته تحصیلی: مهندسی مواد و متالورژی

استادان راهنما: دکتر حسین عربی و دکتر علیرضا 
میرحبیبی

عنوان رساله: بررسی مکانیزم تشکیل دی بورید 
تیتانیوم به صورت در جا در مذاب و اثر این ذرات بر 

رفتار عملیات حرارتی آلیاژ مس- تیتانیوم
تاریخ دفاع: 92/11/30

نام دانشجو: محمد جدیدی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

استاد راهنما: دکتر فرزاد بازدیدی تهرانی
عنوان رس�اله: تحلیل مدل های دینامیکی جبری 

LES  بردار شار آشفته زیر شبکه
تاریخ دفاع: 92/11/30

نام دانشجو: هادی ضیاء الدینی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران گرایش سازه

استاد راهنما: دکتر رضا عباس نیا
عن�وان رس�اله: بررسي و مدلس��ازي رفتار بتن 
محصور ش��ده با FRP تحت بارگذاري فش��اري 

تکراري
تاریخ دفاع: 92/12/3

نام دانشجو: وحید اسماعیلی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

استاد راهنما: دکتر فرناز برزین پور
اس�تادان مش�اور: دکتر احمد ماکوی��ی و دکتر 

کامران شهانقی
عنوان رس�اله: مدل ریاض��ی یکپارچه غیرقطعی 
جهت فازهای آمادگی و واکنش در مدیریت زنجیره 

امداد )زلزله(
تاریخ دفاع: 92/12/3

نام دانشجو: احسان پورهادی کله بستی
رشته تحصیلی: ریاضی

استاد راهنما: دکتر اسدا... آقاجانی
عن�وان رس�اله: برخ��ی قضایای نقط��ه  ثابت در 

فضاهای خاص و کاربردها
تاریخ دفاع: 92/12/11

نام دانشجو: احمدرضا یزدانیان
رشته تحصیلی: ریاضی

استادان راهنما: دکتر عبدا... شیدفر و دکتر خلیل 
پاریاب

عن�وان رس�اله: برخی روش های ع��ددی درحل 
مس��ایل س��هموی حاصل ازمدل های ارزش گذاری 

اختیار معامله
تاریخ دفاع: 92/12/12
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تصحیح و پوزش

در ش��ماره قبل نشریه پیام و در 
صفحه معرفی اس��تاد، اشتباهاتی در 
درج بیوگراف��ی جناب آق��ای دکتر 
قاه��ری رخ داد که ضمن پوزش از 
ایشان، بدینوس��یله اصالح می گردد 
آقای دکتر قاهری پس از دیپلم، در 
مقطع کارشناسی ارشد پیوسته رشته 
مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده 
کشاورزی دانشگاه تهران پذیرفته و 
در سال 1391 به رتبه استادی نایل 

آمده است.

نام دانشجو: سعید صالح اردستانی
رشته تحصیلی: فیزیک

استاد راهنما: دکتر رسول اژئیان
عنوان رساله: نقش الیه سد کننده اکسایتون)بافر( 

در سلول های خورشیدی آلی
تاریخ دفاع: 92/12/13

نام دانشجو:علیرضا تاجیک داوودی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران گرایش سازه

اس�تادان راهنما: دکتر غالمرضا قدرتی امیری و 
دکتر رضا عباس نیا  

عن�وان رس�اله: تحلیل پوش آور بهنگام ش��ونده 
اصالح شده بر اساس جا به جایي

تاریخ دفاع: 92/12/17

نام دانشجو: فاطمه هاشم زاده
رشته تحصیلی: شیمی

اس�تادان راهنما: دکتر رحمت ا... رحیمی و دکتر 
علی غفاری نژاد

عنوان رساله: سنتز و شناسایی فوتوکاتالیست های 
نانوس��اختار ب��ر پایه نیوبی��م و بررس��ی کاربردهای 

فوتوکاتالیستی این ترکیبات
تاریخ دفاع: 92/12/18

نام دانشجو: حمیدرضا کریمی زارچي
رشته تحصیلی: مهندسی مواد و متالورژی

اس�تادان راهنما: دکنر منصور س��لطانیه و دکتر 
محمدرضا ابوطالبی

عنوان رساله: بررسی تشکیل آلومیناید تیتانیم به 
روش آلومینایزینگ فاز گازی

تاریخ دفاع: 92/12/18

نام دانشجو: نرگس زهری
رشته تحصیلی: شیمی

استاد راهنما: دکتر سیدابوالفضل سیدسجادی
استاد مشاور: دکتر محمدحسین کشاورز

عن�وان رس�اله: ارایه مدلی جامع برای پیش بینی 
انرژی اکتیواسیون تجزیه  حرارتی دسته های مختلف 
مواد پرانرژی و بررسی ارتباط آن با پارامترهای مؤثر 

حساسیت انفجاری و طراحی چند مولکول جدید
تاریخ دفاع: 92/12/21

نام دانشجو: محمد شامخی امیری
رشته تحصیلی: مهندسی عمران گرایش سازه
استادان راهنما: دکتر غالمرضا قدرتی امیری 

عنوان رساله: ارایه مدل های کاهندگی لرزه ای با 
استفاده از الگوریتم توسعه ژنی

تاریخ دفاع: 92/12/24

ش��دیم متوج��ه  نش����ریه،  تهی��ه  روزه��اي  آخری��ن   در 
حکم جناب آقای دکتر برخورداری برای »ریاس��ت دانشگاه علم 
و صنعت ایران«، از س��وی ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و در 
هفتصد و چهل و سومین جلسه این شورا، مورد تایید قرار گرفته 
اس��ت. این انتخاب شایسته و بایس��ته را به دکتر برخورداری و 
دانشگاهیان علم و صنعت ایران تبریک می گوییم و برای ایشان، 

دوام توفیقات و سربلندی روزافزون مسئلت داریم.
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ب�رگ�زاري جش�ن
دان�ش آموخت�گان




