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اخالق در پژوهش
و ضرورت تدوين منشورآن

زندگي حرفه اي از جمله پژوهشگري، نيازمند اصولي است كه خط مشي اساسي رفتارهاي اخالقي فرد را ترسيم 
كند. اخالق در پژوهش، يكي از جديدترين ش��اخه هاي اخالق كاربردي و اخالق كاربردي، زمينه اي ميان رشته اي 

است كه از پيوند ميان معارف و مسايل انساني حاصل مي شود.
اخالق در پژوهش دو رهيافت دارد، يكي اخالق موسسه هاي پژوهشي و ديگر اخالق پژوهشگران. گستره اخالق 

پژوهش به اندازه اي وسعت دارد كه اين نكته كه پژوهش بايد كاربرد داشته باشد را هم مي توان در آن گنجاند.
براساس يك نگرش،  پژوهش داراي پنج مرحله انتخاب و تبيين مساله، طراحي و تشريح روش تحقيق،  گردآوري 
اطالعات و داده ها، تحليل و تفسير داده ها و تدوين و نشر نتايج پژوهش است. در هر يك از اين مراحل، سواالتي 
وجود دارد كه اخالق، در پاس��خگويي به آن نقش تاثيرگذار دارد. به عنوان مثال،  نحوه گزارش نتايج پژوهش بايد 

ضامن حقوق مادي و غيرمادي تمام افراد درگير در پژوهش باشد.
يك محقق در برابر ذي نفعان متعددي نظير سرمايه گذاران پژوهش، موضوع پژوهش،  ارزيابان و انتشار دهندگان 

پژوهش، جامعه علمي،  مخاطبان و استفاده كنندگان و در نهايت،  خالق خود مسئوليت دارد.
 از آنجا كه تمام پژوهش ها در معرض تنگناهاي اخالقي هستند، قوانين اخالقي چندي نيز براي برقراري اصول 
در اين تنگناها به وجود آمده و نهادها و كميته هاي گوناگوني در اين راس��تا تش��كيل ش��ده اس��ت؛ از جمله بيانيه 
هلس��ينكي- كه از مهمترين بيانيه ها در زمينه اخالق پژوهش است- و همين طور تشكيل كميته اخالق در انتشار 

پژوهش. 
اكنون در بس��ياري از كشورها براي تحقق اخالق حرفه اي، كدهاي ارزشي و اخالقي تدوين،  آموزش و با اعمال 
نظارت، اعمال مي ش��ود. همچنين پايبندي به تعهدات اخالقي در مقياس سازمان، صرفًا  بر اساس ضوابط اخالقي 
حاصل نمي آيد بلكه موسس��ه هاي پژوهشي بايد با شناخت كامل از عناصر محيط،  حقوق هر يك را رعايت نمايند. 
برخ��ي از اصول مه��م اخالقي در پژوهش عبارتند از توجه به مصرف اخالقي پژوهش )ذغدغه اخالق داش��تن در 
پژوهش(،  داوري و تحليل نظام مند، رعايت اصل تقدم فهم كامل بر نقد، احترام به آراء، توجه به تخصص، رعايت 
انص��اف،  اس��تقالل در پژوه��ش و داوري، نقدگرايي، احترام ب��ه مالكيت فردي و اصل رعاي��ت حقوق ديگران در 

پژوهش هاي گروهي.
تاثير پژوهش در سرنوش��ت جامع��ه، ضرورت جهت گيري اخالقي بر آن را از جه��ات مختلفي توجيه مي كند. با 
چنين دانس��ته هايي و با توجه به روند ش��تابان توليد علم در كشورمان، تدوين »منشور اخالقي پژوهش« به منظور 
فرهنگ س��ازي و آموزش عمومي آن ضرورت مي يابد. همچنين جاي خالي درس اخالق در پژوهش در دانشگاه ها 
ملموس است. در اين راستا به نظر مي رسد بتوان اخالق علمي و مهندسي را در قالب دروس و كارگاه هاي آموزشي 

در دوره هاي تحصيالت تكميلي كه توليدات علمي بيشتري دارند، تدريس و ارايه نمود. 
به نظر مي رس��د پايبندي به مسئوليت هاي اخالقي در س��طح پژوهشگران، محتاج اصول اخالقي پژوهش است 
اما در س��طح موسسه هاي پژوهش��ي،  فراتر از اصول اخالقي، بايد به مرامنامه چند وجهي و كامل اخالق سازماني 

دست يافت.
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 آق�اي نيك نژاد، ابت�دا در مورد 
مس�ابقات بين الملل�ي رباتيك جام 
دانشگاه صنعتي اميركبير و موفقيت 

اخير Immortals توضيح دهيد.
دومين مسابقات بين المللي رباتيك جام 
 )Autocup( دانش��گاه صنعتي اميركبير
و س��ومين دوره مس��ابقات مل��ي رباتيك 
خوارزم��ي از 27 تا 30 مهرم��اه 1389 در 
دانش��گاه اميركبير برگزار ش��د و تيم ما در 
ليگ روبات هاي فوتباليس��ت سايز كوچك 
در هر دو مسابقه به مقام اول دست يافت. 
ما  در اين مسابقات با نسل پنجم ربات هاي 
فوتباليست خود ش��ركت داشتيم. در ليگ 
روبات هاي فوتباليست سايز كوچك، 6 تيم 
ثبت ن��ام و 5 تيم رقاب��ت كردند و رقباي 
اصلي ما تيم هاي دانش��گاه شهيد بهشتي، 
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، شاهد و 
صنعتي اميركبير بودند كه با وجود ميزباني 
تيم دانش��گاه اميركبير توانستيم اين تيم را 

نيز شكست دهيم.
نكته ديگري كه در مورد اين مس��ابقات 
مي توان��م بگويم اين اس��ت ك��ه يكي از 
اعضاي Immortals ب��ه عنوان عضو 

تيم كميته فني مسابقات انتخاب شد.
برگ�زاري  نح�وه  م�ورد  در   
رقابت ه�ا و امتيازات كس�ب ش�ده 

توضيح دهيد.
اولين بازي اين با تيم دانش��گاه ش��هيد 
بهش��تي بود كه توانستيم بازي را با نتيجه 
0-10 ب��ا پي��روزي به اتمام برس��انيم. در 
قواني��ن اين ليگ آمده ك��ه وقتي در بازي 
بين دو تي��م اختالف امتياز به 10 برس��د 
بازي خاتمه مي ياب��د هر چند زمان زيادي 
تا اتمام وقت، مانده باشد. دومين بازي اين 
تيم، با دانشگاه شاهد بود كه توانستيم اين 
تيم را در بازي رفت، 1-2 شكست دهيم و 
به مرحله بعد صعود كنيم. در سومين بازي 
كه رقابت با تيم دانشگاه خواجه نصيرالدين 

طوس��ي بود قدرت اين تي��م براي همگان 
نمايان ش��د چ��را كه با تغيي��ر در تاكتيك 
ب��ازي و اجراي الگوريتم ه��اي جديد، اين 
ب��ازي در مدت 3 دقيقه با نتيجه 0-10 به 
پايان رسيد كه چنين ركوردي در اين ليگ 
منحص��ر به فرد اس��ت. در مرحله بعد، اين 
تيم براي قهرمان��ي بايد تيم هاي اميركبير 
و ش��اهد را مغلوب مي كرد كه توانست در 
بازي با تيم دانشگاه شاهد با نتيجه 0-3 و 
در بازي با تيم دانش��گاه اميركبير با نتيجه 
0-10 به پيروزي برسد و قهرمان اين دوره 

از مسابقات شود. 
روبات ه�اي  لي�گ  م�ورد  در   
برگ�زاري  نح�وه  و  فوتباليس�ت 
مس�ابقات در اي�ن لي�گ توضي�ح 

بفرماييد.
در اين ليگ، مسابقات در زميني به ابعاد 
6×4 متر برگزار مي شود. اندازه روبات ها در 
بزرگتري��ن حد آن، اس��توانه اي به قطر 18 

Immortals ؛ قهرمان ليگ روبات هاي فوتباليست  سايز كوچك

در  دوازدهمين جشنواره 
جوان خوارزمي

تيم رباتيك دانشجويي Immortals،حايز مقام 
قهرماني دومين مسابقات بين المللي رباتيك جام 

دانشگاه صنعتي اميركبير و سومين دوره مسابقات ملي 
رباتيك دوازدهمين جشنواره جوان خوارزمي شد. اين 

تيم پنج نفره شامل دانشجويان كارشناسي ورودي 
1386 دانشگاه به اسامي محمدرضا نيك نژاد )دانشجوي 

مهندسي كامپيوتر و سرپرست تيم(، سيد محمدحسين 
فاضلي )دانشجوي مهندسي راه آهن(، سيد علي قاضي 

ميرسعيد )دانشجوي مهندسي مكانيك( و احسان كمالي 
و سيد علي صالحي )دانشجويان مهندسي برق( است. 

در گفت و گو با اعضايImmortals، با فعاليت هاي اين 
تيم موفق آشنا مي شويم.
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و ارتفاع 15 س��انتي متر است. در ارتفاع 4 
متري از زمين مس��ابقه، دو دوربين نصب 
ش��ده كه با كمترين تاخير ممكن، تصاوير 
را ب��ه كامپيوتر انتق��ال مي دهند. روي هر 
روبات،  عالي��م خاصي با رنگ هاي خاص 
وج��ود دارد كه روبات هاي خودي و حريف 
و ش��ماره بازيكنان را مش��خص مي سازد. 
اين تصاوير در كامپيوت��ر طي يك فرآيند 
سنگين، پردازش مي شوند تا موقعيت دقيق 
ه��ر روبات و توپ در دس��تگاه مختصات،  
مشخص ش��ود و با توجه به الگوريتم هاي 
از پيش نوشته شده، تعيين شود هر روبات 
چه عملي بايد انجام دهد. اين اطالعات به 
صورت كد شده به روبات ها منتقل مي شود 
و در طول برگزاري مس��ابقه، اعضاي تيم 
اجازه ندارند به ش��يوه دس��تي روبات ها را 
كنترل كنند. روبات ه��ا در زمين مي توانند 
با س��رعتي حدود 5 متر بر ثانيه و ش��تاب 
حدود 8 متر بر مج��ذور ثانيه حركت كنند 
و ت��وپ كه از نوع گلف ب��ا جرم حدود 45 
گرم مي باش��د را ش��وت كند. در اين ليگ،  

مس��ابقات در تيم ه��اي پنج نف��ره برگزار 
مي ش��ود و آنچه حايز اهميت است، هوش 
مصنوعي است. يعني اينكه ربات ها چگونه 
آم��وزش ببينند ك��ه در مس��ابقات، نتيجه 

بهتري كسب كنند.
ه�م  گذش�ته  در  ش�ما  تي�م   
حاي�ز افتخارات و موفق به كس�ب 
رتبه هاي برتر مس�ابقات روبوكاپ 
بوده است. لطفاً به اختصار در مورد 

سابقه فعاليت تيم توضيح دهيد.
 Immortals آغاز فعاليت و تشكيل تيم
را مي ت��وان از مهرماه 1383 دانس��ت كه 
اعضاي تيم در سال دوم دبيرستان تحصيل 
مي كردند و اولين موفقيت تيم، كسب مقام 
چهارم كشوري با ساخت روبات  فوتباليست 
دانش آم��وزي ب��ود ك��ه جواز ش��ركت در 
مس��ابقات جهاني ژاپن را ب��ه ارمغان آورد. 
با بروز نقص فني در پردازش��گر روبات ها،  
مس��ابقات  در  موفقيت��ي   Immortals
ژاپن كس��ب نكرد. پس از كنكور سراسري 
و پذي��رش در دانش��گاه، تصمي��م گروه بر 

تمركز بر ليگ روبات هاي فوتباليس��ت قرار 
گرفت. پس از آن ساخت نمونه اوليه روبات  
فوتباليس��ت س��ايز كوچك را از تابس��تان 
1387 آغاز كردي��م كه تا پايان مهر همان 
س��ال به اتمام رس��يد و جواز ش��ركت در 
جشنواره جوان خوارزمي را دريافت كرد. در 
اين مرحله، واحد علمي بس��يج دانشجويي 
و معاونت دانش��جويي و فرهنگي به عنوان 
حاميان تيم به پروژه پيوس��تند كه البته به 
دلي��ل تاخير در دريافت بودج��ه، روبات ما 
به مسابقات خوارزمي نرس��يد. مرحله بعد،  
شركت در مسابقات جهاني روبوكاپ 2009 
اتريش بود ك��ه Immortals به عنوان 
يكي از چهار تيم ايراني توانس��ت س��هميه 
حضور در اين رقابت جهاني را كسب نمايد. 
اين تيم در مس��ابقات جهاني به مقام دهم 
دس��ت يافت كه بهترين رتبه كس��ب شده 
توس��ط يك تيم ايراني در 10 سال اخير به 
ش��مار مي آمد. سپس نس��ل دوم روبات ها 
را در يازدهمين جش��نواره جوان خوارزمي 
شركت داديم كه در ليگ روبات هاي سايز 
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كوچك به مقام دوم رسيد.
برنامه بعدي با اس��تفاده از نس��ل سوم 
روبات ها، شركت در مس��ابقات ايران آزاد 
2010 ب��ود كه ب��ه ميزباني دانش��گاه آزاد 
قزوين در محل نمايشگاه بين المللي تهران 
برگ��زار ش��د و در اين ليگ به مقام س��وم 
 Immortals كشوري دست يافتيم. تيم
 2010 جهان��ي  روب��وكاپ  مس��ابقات  در 
س��نگاپور به مقام سوم مسابقات فني و در 
جشنواره دانش��جويان ممتاز و مبتكر سال 
1389، به عنوان طرح اول اس��تان و طرح 
دوم كش��ور دس��ت يافت. آخرين رتبه هم 
كه كس��ب مقام اول مس��ابقات بين المللي 
رباتيك اميركبير و مقام اول س��ومين دوره 
مس��ابقات مل��ي رباتي��ك در دوازدهمين 

جشنواره جوان خوارزمي بود.
 برنام�ه بعدي تي�م، چه خواهد 

بود؟
مس��ابقات  به  اكن��ون   Immortals
روبوكاپ جهان��ي 2011 تركيه كه تيرماه 
1390 برگ��زار خواهد ش��د مي انديش��د و 

خود را براي ش��ركت در اين مسابقه آماده 
مي سازد.

 اش�اره كردي�د ك�ه اي�ن تي�م 
ب�ا حماي�ت بخ�ش علمي بس�يج 
دانش�جويي در مس�ابقات شركت 
از  مال�ي  حماي�ت  اس�ت.  ك�رده 
تيم ه�اي فع�ال دانش�جويي را چه 
ق�در در كس�ب رتبه در مس�ابقات 

موثر مي دانيد؟
از آنجاي��ي كه روبات ه��اي اين ليگ با 
آخري��ن تكنولوژي هاي دنيا در فرآيندهاي 
ساخت قطعات و مدارهاي الكترونيكي سر 
و كار دارند طراحي و س��اخت اين ربات ها، 
مس��تلزم حمايت هاي مالي و علمي فراوان 
اس��ت. مي توانم بگويم بدون حمايت هاي 
دانشگاه، خيال كسب چنين مقامي نيز دور 

از انتظار بود.
 پيش بين�ي مي كني�د ب�ا توجه 
به س�ابقه فعاليت درخش�ان تيم و 
كس�ب عناوين برتر، به چه رتبه اي 

در مسابقات تركيه دست يابيد؟

اميد داريم در مس��ابقات جهاني تركيه، 
جزو س��ه تي��م اول باش��يم. در طول اين 
سال ها از نظر مدارهاي الكترونيك ربات و 
مكانيك آن به سطح باال و رضايت بخشي 
دست يافته ايم و ديگر درگير كار تعميرات 
روبات ها نيس��تيم و به بهبود الگوريتم هاي 

هوش مصنوعي ربات مي پردازيم.
 و سخن آخر....

از معاون دانش��جويي  تش��كر مي كنيم 
و فرهنگ��ي و همين ط��ور رييس بس��يج 
دانش��جويي و از دكتر برنگي )سرپرس��ت 
سابق تيم و استاد راهنماي فعلي گروه( كه 
 Immortals در نيل به موفقيت ه��اي
نقش بسياري داش��ته اند. مناسب مي دانيم 
كه از جناب آقاي دكتر فتحيان كه از ابتدا 
حامي و مش��وق م��ا در اين ط��رح بودند، 
تش��كر كنيم. به اميد آنكه با اس��تمرار اين 
حمايت ها، ش��اهد موفقيت هاي بيشتر اين 
تيم و ديگر تيم ه��ا و در نتيجه باعث درج 
نام دانشگاه در زمرة دانشگاه هاي پيشرو در 

علم رباتيك دنيا باشيم.
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دانش��گاه علم وصنعت اي��ران همچون 
روال س��ال هاي گذش��ته از دانش��جويان 
ممت��از آموزش��ي و پژوهش��ي، تقدي��ر به 
عمل آورد. هفتم آذرماه س��ال جاري طي 
مراسمي با حضور  هيات رئيسه دانشگاه و 
مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري 
در دانشگاه، از دانشجويان برتر آموزشي و 
پژوهشي دانش��كده ها در سالن اجتماعات 

شهيد بهرامي تجليل شد.

رئي��س دانش��گاه در مراس��م تقدير از 
دانشجويان ممتاز، ضمن تبريك عيد غدير 
خ��م و كس��ب موفقيت هاي دانش��جويان 
ممتاز دانش��گاه، كوتاه بودن عمر مديريت 
در دانشگاه را يكي از چالش هاي دانشگاه 
در سال هاي بعد از انقالب دانست و گفت: 
ب��ا تمركز و اس��تفاده از اس��اتيد توانمند و 
دانشجويان مستعد مي توانيم دستاوردهاي 
داش��ته  دانش��گاه  در  س��هل الوصول تري 

باشيم.
ك��رد:  تاكي��د  جبل عامل��ي  دكت��ر 
س��رمايه گذاري هاي س��نگين براي جذب 
ش��اگردان اول، رويك��رد غال��ب در اي��ن 
دانشگاه نبوده است اما فرايندهاي آموزشي 
به شكلي بوده كه دانشجويان اين دانشگاه 
علي رغم همه كاس��تي ها، خودش��ان را به 
ترازي در س��طح ملي و فراملي رسانده اند 

كه نتيجه آن را امروز مي بينيم. 
رئيس دانش��گاه، افزايش چاپ مقاله در 
مجالت بين المللي از 160 به بيش از 600 

مقاله ظرف چهار س��ال اخي��ر را از جمله 
اثرات جاودانه نيروي انساني دانست.

امكان��ات  كمب��ود  دكترجبل عامل��ي، 
كالبدي و فيزيكي، پژوهش��ي و رفاهي را 
از جمله مس��ايل دانش��گاه علم و صنعت 
ايران در سال هاي گذشته برشمرد و گفت: 
اين دانشگاه،  س��ال ها از امكانات مختلف 
پژوهش��ي و رفاه��ي، عقب نگاه داش��ته 
ش��ده بود كه خوش��بختانه در چهار سال 
گذش��ته،  زيرساخت هاي مناس��بي در اين 
زمينه ايجاد ش��ده اس��ت اما براي رسيدن 
به نتيجه مطلوب، بايد دس��ت كم سه سال 
ديگر، منتظر مان��د. وي اقتدار محيط هاي 
دانش��گاهي را در گروی توانمندي علمي 
آنها دانس��ت و گفت: هر چق��در در زمينه 
علمي، ضعف داشته باشيم به همان اندازه،  

به حاشيه خواهيم رفت.
پايان��ي  بخ��ش  در  دانش��گاه  رئي��س 
س��خنان خود اظهار داش��ت: اگر دانشگاه 
عل��م وصنعت ايران بخواه��د در بين چند 
دانش��گاه تراز اول، نقش آفرين باشد و نيز 
اگر بخواهد در فضاي سياسي كشور خوب 
بدرخشد،  بايد به لحاظ علمي، زنده، پويا و 

به روز باشد.
در مراس��م امس��ال از بيش از 350 نفر 
دانش��جوي ممتاز آموزش��ي، پ  ژوهش��ي و 
افتخار آفرينان دانش��گاه، ب��ا اهداي لوح 

تقدير و هديه تجليل شد.
تحصيل��ي س��ال  در  اس��ت   گفتن��ي 

 89-1388 مطاب��ق آيين نام��ه مص��وب 
انتخ��اب دانش��جويان ممتاز آموزش��ي در 
مقطع كارشناسی، سه نفر اول ورودی های 
88 ،86،87 هر رش��ته/گرايش بر اس��اس 
مع��دل س��ال تحصيل��ی 89-1388، در 
مقطع كارشناسی ارش��د، نفر اول ورودی 
88 هر رش��ته/گرايش در هر دانشكده بر 
اس��اس معدل س��ال تحصيلی 1388-89 
و در مقط��ع دكتری، باالترين معدل كل- 
به ش��رط گذران��دن امتح��ان جامع براي 
ورودی های 87- ممتاز آموزش��ي شناخته 
شدند و دانشجوياني كه باالترين امتياز در 
هر مقطع و دانش��كده را با رعايت سنوات 
مج��از و با لح��اظ حداقل امتي��از تعريف 
ش��ده در آيين نامه مربوط كسب كرده اند، 
همچنين دانش��جوياني كه رتبه زير 10در 
المپياد علمی- دانش��جويی س��ال 1389 

بر اس��اس معرفی وزارت علوم داش��ته اند 
به عنوان ممتاز پژوهش��ي معرفي و تقدير 

شدند.
ب��ر اي��ن اس��اس در مراس��م تقدير از 
دانش��جويان ممتاز آموزشي و پژوهشي در 
مقطع كارشناسی 225 نفر،كارشناسی ارشد 
77 نفر و در مقطع دكتري11 نفر به عنوان 

ممتاز آموزشي شناخته شدند.
ع��الوه ب��ر آن، دانش��جويان برگزيده 
المپياد 5 نفر، نمونه كش��وری 1 نفر، ممتاز 
پژوهش��ی15 نف��ر، برگزيدگان جش��نواره 
حركت 4 نفر و برندگان مسابقات رباتيك 

2 نفر بوده اند.
برگ��زاري چني��ن جش��ن هايي افزايش 
روحيه نشاط و بالندگي علمي دانشجويان 
را موجب گش��ته و ميزان اهميت مديريت 
دانش��گاه ب��ه توانايي علمي و پژوهش��ي 

دانشجويان را مي رساند.
در سنوات گذشته وزارت علوم،  تحقيقات 
و فن��اوري نيز بر توجه وي��ژه به نخبگان 

تاكيد داش��ته و اين موض��وع را با تصويب 
و ابالغ آيين نامه هاي حمايتي از اين گروه 

نشان داده است.
 به عنوان مثال مي توان به امكان ورود 
دانش��جويان نخبه كارشناس��ي به مقطع 
كارشناسي ارش��د و دكتري اش��اره كرد به 
گونه اي كه دانش��جويان ممتاز و نخبه كه 
شرايط الزم را احراز نموده اند مي توانند از 

اين امتياز بهره مند شوند.

 دانشجويان ممتاز دانشگاه برگزاري مراسم تقدير از
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مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري 
در دانشگاه، از دانشجويان برتر آموزشي و 
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رئي��س دانش��گاه در مراس��م تقدير از 
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در دانشگاه را يكي از چالش هاي دانشگاه 
در سال هاي بعد از انقالب دانست و گفت: 
ب��ا تمركز و اس��تفاده از اس��اتيد توانمند و 
دانشجويان مستعد مي توانيم دستاوردهاي 
داش��ته  دانش��گاه  در  س��هل الوصول تري 

باشيم.
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ش��اگردان اول، رويك��رد غال��ب در اي��ن 
دانشگاه نبوده است اما فرايندهاي آموزشي 
به شكلي بوده كه دانشجويان اين دانشگاه 
علي رغم همه كاس��تي ها، خودش��ان را به 
ترازي در س��طح ملي و فراملي رسانده اند 

كه نتيجه آن را امروز مي بينيم. 
رئيس دانش��گاه، افزايش چاپ مقاله در 
مجالت بين المللي از 160 به بيش از 600 
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كالبدي و فيزيكي، پژوهش��ي و رفاهي را 
از جمله مس��ايل دانش��گاه علم و صنعت 
ايران در سال هاي گذشته برشمرد و گفت: 
اين دانشگاه،  س��ال ها از امكانات مختلف 
پژوهش��ي و رفاه��ي، عقب نگاه داش��ته 
ش��ده بود كه خوش��بختانه در چهار سال 
گذش��ته،  زيرساخت هاي مناس��بي در اين 
زمينه ايجاد ش��ده اس��ت اما براي رسيدن 
به نتيجه مطلوب، بايد دس��ت كم سه سال 
ديگر، منتظر مان��د. وي اقتدار محيط هاي 
دانش��گاهي را در گروی توانمندي علمي 
آنها دانس��ت و گفت: هر چق��در در زمينه 
علمي، ضعف داشته باشيم به همان اندازه،  

به حاشيه خواهيم رفت.
پايان��ي  بخ��ش  در  دانش��گاه  رئي��س 
س��خنان خود اظهار داش��ت: اگر دانشگاه 
عل��م وصنعت ايران بخواه��د در بين چند 
دانش��گاه تراز اول، نقش آفرين باشد و نيز 
اگر بخواهد در فضاي سياسي كشور خوب 
بدرخشد،  بايد به لحاظ علمي، زنده، پويا و 

به روز باشد.
در مراس��م امس��ال از بيش از 350 نفر 
دانش��جوي ممتاز آموزش��ي، پ  ژوهش��ي و 
افتخار آفرينان دانش��گاه، ب��ا اهداي لوح 

تقدير و هديه تجليل شد.
تحصيل��ي س��ال  در  اس��ت   گفتن��ي 
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انتخ��اب دانش��جويان ممتاز آموزش��ي در 
مقطع كارشناسی، سه نفر اول ورودی های 
88 ،86،87 هر رش��ته/گرايش بر اس��اس 
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88 هر رش��ته/گرايش در هر دانشكده بر 
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و در مقط��ع دكتری، باالترين معدل كل- 
به ش��رط گذران��دن امتح��ان جامع براي 
ورودی های 87- ممتاز آموزش��ي شناخته 
شدند و دانشجوياني كه باالترين امتياز در 
هر مقطع و دانش��كده را با رعايت سنوات 
مج��از و با لح��اظ حداقل امتي��از تعريف 
ش��ده در آيين نامه مربوط كسب كرده اند، 
همچنين دانش��جوياني كه رتبه زير 10در 
المپياد علمی- دانش��جويی س��ال 1389 

بر اس��اس معرفی وزارت علوم داش��ته اند 
به عنوان ممتاز پژوهش��ي معرفي و تقدير 

شدند.
ب��ر اي��ن اس��اس در مراس��م تقدير از 
دانش��جويان ممتاز آموزشي و پژوهشي در 
مقطع كارشناسی 225 نفر،كارشناسی ارشد 
77 نفر و در مقطع دكتري11 نفر به عنوان 

ممتاز آموزشي شناخته شدند.
ع��الوه ب��ر آن، دانش��جويان برگزيده 
المپياد 5 نفر، نمونه كش��وری 1 نفر، ممتاز 
پژوهش��ی15 نف��ر، برگزيدگان جش��نواره 
حركت 4 نفر و برندگان مسابقات رباتيك 

2 نفر بوده اند.
برگ��زاري چني��ن جش��ن هايي افزايش 
روحيه نشاط و بالندگي علمي دانشجويان 
را موجب گش��ته و ميزان اهميت مديريت 
دانش��گاه ب��ه توانايي علمي و پژوهش��ي 

دانشجويان را مي رساند.
در سنوات گذشته وزارت علوم،  تحقيقات 
و فن��اوري نيز بر توجه وي��ژه به نخبگان 

تاكيد داش��ته و اين موض��وع را با تصويب 
و ابالغ آيين نامه هاي حمايتي از اين گروه 

نشان داده است.
 به عنوان مثال مي توان به امكان ورود 
دانش��جويان نخبه كارشناس��ي به مقطع 
كارشناسي ارش��د و دكتري اش��اره كرد به 
گونه اي كه دانش��جويان ممتاز و نخبه كه 
شرايط الزم را احراز نموده اند مي توانند از 

اين امتياز بهره مند شوند.
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دكت��ر محس��ن كالنتر در ش��هريور ماه س��ال 1340 به دنيا 
آم��د. وي پ��س از اتمام دوره كارشناس��ي در زمينه مهندس��ي 
برق، به انس��تيتو تكنولوژي هند در دهلي ن��و رفته و در مقاطع 
كارشناسي ارشد و دكتري به ترتيب در سال هاي 1367 و 1371 
با رتبه عالي دانش آموخته شد و پس از بازگشت به ايران از سال 
1371 ب��ه تدريس و تحقيق در دانش��گاه عل��م و صنعت ايران 

مشغول شد.
دكتر كالنتر طي دو دوره از فرصت مطالعاتي استفاده كرد و  در 
  University of Toronto ]1384-1385[ دو دانشگاه  كشور كانادا
و ]University of Western Ontario ]1379-1380 به تحقيق 

و تدريس پرداخت.
موضوع��ات تحقيقاتي م��ورد عالقه دكتر كالنت��ر عبارتند از: 
كنت��رل، پايداري و ديناميك سيس��تم هاي قدرت، بهينه س��ازي 
سيس��تم هاي قدرت، سيس��تم هاي تولي��د پراكن��ده، انرژي هاي 

تجديدپذير و انباره هاي انرژي الكتريكي.
از دكت��ر كالنتر تاكنون 36 مقال��ه در مجالت ISI و علمي - 
پژوهش��ي معتبر بين المللي به چاپ رس��يده است و بيش از 100 
مقاله را در كنفرانس هاي ملي و بين المللي ارايه كرده اس��ت. وي 
ترجمه جلدهاي هش��تم و يازدهم كت��اب "تجربيات نيروگاه هاي 
 ”Modern Power Station Practice - British Electricity Council “ ،"پيشرفته

را بر عهده داشته است.
تاكنون 4 دانش��جوي دكترا، 56 دانش��جوي كارشناسي ارشد و 
38 دانش��جوي كارشناسي زير نظر دكتر كالنتر از پايان نامه خود 
دفاع كرده اند و در حال حاضر 4 دانش��جوي دكترا، 11 دانشجوي 
كارشناسي ارشد و 4 دانشجوي كارشناسي مشغول انجام تحقيقات 

ريز نظر ايشان مي باشند.
مسئوليت هاي اجرايي دكتر كالنتر در دانشگاه و دانشكده برق 
عبارتند از: مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه علم و صنعت ايران 
)1384-1381(، عضو ش��وراي مركزي دانش��گاه علم و صنعت 

ايران )1384-1381(، عضو كميته مركزي جذب اس��تاد دانشگاه 
علم و صنعت ايران )1384-1382(، عضو كميته منتخب شوراي 
تحصيالت تكميلي دانشگاه علم و صنعت ايران )1381-1384(، 
مدير گروه قدرت دانشكده مهندسي برق )1378-1376( و معاون 

پژوهشي دانشكده مهندسي برق )1373-1375(.
وي تاكنون 12 پروژه تحقيقاتي - صنعتي را به پايان رس��انده 

و در حال انجام 3 پروژه مي باشد.
دكتر كالنتر همچنين در زمينه برگزاري سمينارهاي تخصصي، 
دوره ه��ا و ميزگردهاي آموزش��ي براي صنايع، فعال اس��ت. وي 
در برگ��زاري كنفرانس ه��اي علمي در زمينه مهندس��ي برق نيز 
فعاليت هاي شايان توجهي داشته كه عبارتند از: رياست هفدهمين 
كنفرانس مهندس��ي برق ايران )1388(، دبيري كنفرانس علمي- 
تخصصي صنع��ت نيروگاه، تجربه اول- نيروگاه حرارتي ش��هيد 
رجاي��ي )1378(، عضويت در كميته علم��ي كنفرانس بين المللي 
نيروگاه ه��اي آب��ي )1380(، عضويت در كميت��ه برگزاركننده و 
مس��ئول كميته ارتباط با صنعت سومين كنفرانس مهندسي برق 
ايران )1374(. ايش��ان از س��ال 1380 تا 1384 نماينده دانشكده 

برق در كنفرانس مهندسي برق ايران بوده اند.
دكتر كالنت��ر با انجمن هاي علمي بس��ياري همكاري كرده و 
در آنه��ا عضويت دارد كه از مي��ان آنها مي توان به اين انجمن ها 
اش��اره ك��رد: عضو هيأت مؤس��س انجم��ن انرژي خورش��يدي 
جمهوري اس��المي ايران، عضو مؤسس قطب علمي اتوماسيون 
و بهره برداري از ش��بكه هاي قدرت، عضو انجمن مهندس��ي برق 

.)IEEE( كانادا و انجمن مهندسي برق آمريكا
وي عهده دار مديريت آزمايشگاه تحقيقاتي انرژي و سيستم هاي 
توليد پراكنده- كه عضو شبكه تحقيقاتي "قطب علمي اتوماسيون 

و بهره برداري از شبكه هاي قدرت"است- مي باشند.
دكتر كالنتر در سال 1380 به رتبه دانشياري و در سال 1389 

به رتبه استادي ارتقاء پيدا كرد.

آشنايي با يك استاد؛
دكتر محسن كالنتر
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كسب مقام اول ليگ روبات  امدادگر مجازي 

در دوازدهمين 

جشنواره جوان 

خوارزمي
»كاوه« تيم دانشجويي مشترك 

دانشگاه علم وصنعت ايران و دانشگاه 
شهيد رجايی، متشكل از مجيد يساري 
)دانشجوي مهندسي فناوري اطالعات 

مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه و 
دانشجوی مهندسی كامپيوتر دانشگاه شهيد 

رجايی(، مجيد صادقي )دانشجوي مهندسي نرم 
افزار دانشكده كامپيوتر دانشگاه( و سيد علي 

ظهيري )دانشجوي مهندسي فناوري اطالعات 
مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه و دانشجوي 

مهندسي كامپيوتر دانشگاه شهيد رجايي( 
به سرپرستي دكتر ناصر مزيني )عضو هيات 

علمي و رئيس دانشكده مهندسي كامپيوتر( در 
مسابقات روباتيك دوازدهمين جشنواره جوان 

خوارزمي به مقام نخست ليگ روبات هاي 
امدادگر مجازي دست يافت. مراسم تقدير از 

برگزيدگان اين جشنواره، پانزدهم آذرماه با 
حضور معاون علمي و فناوري رياست جمهور 

و معاون پژوهشي وزير علوم در سالن اجالس 
سران كشورهاي اسالمي برگزار شد. اين تيم در يازدهمين جشنواره جوان 
خوارزمي )سال گذشته( نيز حايز مقام قهرماني در ليگ فوتبال شبيه سازي 
سه بعدي شده بود. براي كسب اطالعات بيشتر در مورد برنامه ها و اهداف 

تيم كاوه، با دكتر مزيني )سرپرست تيم( گفت وگويي انجام داديم كه 
حاصل آن را مي خوانيد.

آق�اي دكت�ر در م�ورد تش�كيل و 
فعاليت هاي تيم روباتيك كاوه از آغاز 

تاكنون توضيح بفرماييد؟
تيم كاوه در ش��كل فعلی از تابستان 1387 
فعاليت خود را با چهار دانشجو از دانشگاه علم 
وصنعت ايران و دانش��گاه ش��هيد رجايي آغاز 
كرد كه دو نفر از اعضاي آن، س��ابقه فعاليت 
در ديگر تيم هاي روبوكاپ دانشگاه را داشته اند. 
اولين موفقيت اين تيم كسب مقام اول در ليگ 

فوتبال شبيه س��ازي س��ه بعدي در يازدهمين 
جش��نواره جوان خوارزمي بود. پس از آن كاوه 
خود را براي شركت در مسابقات روبوكاپ در 
ليگ هاي ديگر آماده كرد و توانست با افزودن 
دو دانش��جوي كارشناسي ارش��د ورودي 88 
و تالش و برنامه ريزي دقيق، در مس��ابقات 
باز اي��ران )Iran open( كه فروردين ماه 

1389 برگزار شد به رتبه اول ليگ روبات های 
امدادگر مجازی دست يابد. موفقيت بعدي اين 
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تيم، شركت در مسابقات آزاد روبوكاپ 2010 
آلمان بود كه ارديبهشت ماه 1389 برگزار شد 
و كاوه موفق به كس��ب مقام چهارم در ليگ 
فوتبال شبيه س��ازي س��ه بعدي ش��د. آخرين 
دس��تاورد تيم تا كنون نيز كسب مقام اولي در 
ليگ روبات هاي امدادگر مجازي دوازدهمين 

جشنواره جوان خوارزمي بود.
در م�ورد ش�رايط و نح�وه  لطف�اً 
برگ�زاري مس�ابقات در لي�گ روبات 
امدادگر مجازي توضيح دهيد و اينكه 
در اين ليگ چند تيم شركت داشتند؟

اول بايد بگويم لي��گ روبات هاي مجازي، 
ليگ بسيار سختي است چون موارد متعددي 
بايد توس��ط تيم رعايت ش��ود. در حقيقت هم 
بح��ث روباتي��ك مطرح اس��ت و هم مباحث 
مخابراتي و ش��بكه نظير تبادل پيام با س��رور 
مرك��زي و ارتباط بي��ن روبات ها و همچنين 
مس��ايل مختلف طراحی نرم اف��زار و هوش 
مصنوعی نيز از ملزومات اين ليگ اس��ت. در 
اين ليگ معموال به دليل همين پيچيدگی ها،  
ش��ركت كننده هاي محدودي رقابت دارند كه 
در جشنواره امسال هم پنج تيم از ايران شركت 

داشتند.
نحوه اجراي مس��ابقات در ليگ روبات هاي 
امدادگر مجازي به اين ش��كل اس��ت كه در 
فضايي ناش��ناخته )س��اختمان يا فضاي باز( 
حادثه اي مانند زلزله يا س��يل يا آتش س��وزي 
اتفاق افتاده و طبعاً مصدوماني در محل، گرفتار 
شده اند. تيم ها بايد در محيط شبيه سازي،  فضا 
را شناس��ايي، مصدوم را يافته و گزارش دهند. 
مس��ابقه مانند محيط واقعي شبيه سازي شده 
يعني به عنوان مثال در حس��گرها نويز وجود 
دارد در نتيجه به لحاظ امكان ارتباط روبات ها با 
هم و همچنين با كنترل مركزی، عدم قطعيت 
و اطمينان وجود دارد )از نظر شبكه(. از طرف 
ديگر روبات ها بايد در مس��يرهای ناشناخته و 
ناهموار حركت كنند بنابراين مسيريابي و پيدا 
كردن مصدومان حادثه از مش��كالت حركتي 

روبات هاست.
 از س��وي ديگر مانند صحنه هاي طبيعي، 
مقاديري نويز و سيگنال هاي مزاحم صوتي هم 
وجود دارد كه مانع ارتباط آس��ان و بي دردسر 
روبات ها مي ش��ود. در مسابقات جهاني، تعداد 
روبات هاي ش��ركت كنن��ده تا روز مس��ابقه 
مشخص نيست و شرايط و قوانين اين ليگ، 
روز قبل از برگزاري مسابقه اعالم مي شود. در 
اين ليگ، روبات ها در اشكال متفاوت مي توانند 
حضور داشته باش��ند مثاًلٌ خزنده يا چرخ دار يا 
روبات پرنده باشند. تيم ها می توانند كد برنامه 

روبات هاي خود را در اختيار مجريان 
مس��ابقه قرار دهند و در كل، رقابتي 
بسيار س��خت، علمي و جذاب است 
چرا كه انواع و اقس��ام تكنيك هاي 
نرم اف��زاري، روباتيكي و مكانيكي 
مي توان��د در اين ليگ مورد آزمون 

واقع شود.
همكاری دو دانش�گاه در 
اين مس�ابقات چگونه بوده 

است؟
عمال تعريف كار مشاركتی و 
يا مديريت مشترک بسيار دشوار 
است و دانشگاه شهيد رجايی در 
حمايت از تيم مشاركت داشته 
و در بخش حمايت مالی سهيم 

بوده است.
رمز موفقي�ت اين تيم 
از دي�د ش�ما ب�ه عنوان 
سرپرست گروه چيست؟

بعضی از اعضای اين تيم قبال در تيم های 
ديگر نيز فعاليت داشتند ليكن به نظر می رسد 
برنامه ريزی منسجم و كار با برنامه، رمز موفقيت 
اين تيم تاكنون بوده است كه به خوبی توانسته 
اس��ت در رقابت های مختلف، اين انس��جام و 

ساختار را حفظ كند.
به عنوان رئيس دانشكده مهندسي 
كامپيوتر بفرماييد اين دانش�كده چه 
اقدامات�ي ب�راي جذب دانش�جويان 
ب�ه فعاليت ه�اي فوق برنام�ه علمي و 
تشويق آنان براي شركت در مسابقات 

روبوكاپ انجام داده است؟
اين دانشكده برنامه های گسترده ای را برای 
حماي��ت از فعاليت های علم��ی و فوق برنامه 
دانشجويان در دستور كار دارد. روبوكاپ يكی 
از اين فعاليت ها اس��ت و در كنار آن گروه های 
علمی بازی های رايانه ای نيز فعال شده است 
كه امروزه در كشور به عنوان يكی از زمينه های 

بس��يار اس��تراتژيك در تولي��د محص��والت 
نرم افزاری و فرهنگی به آن نگريسته می شود 
و تيم ACM نيز با مديريت مستقيم شورای 
دانشكده و تعيين يك عضو هيات علمی برای 
آن، برنامه ريزی ش��ده است. اين مورد اخير از 
منظر بيرونی بسيار حايز اهميت بوده و اعتبار 

علمی جهانی برای آن منظور می شود.
جنابعالي چه چالش هايي را فرا روي 

تيم هاي دانشجويي مي بينيد؟
طبعا مش��كالت معمول اين نوع فعاليت ها 
همواره وجود داش��ته و چالش های اصلی آن 
شامل موارد زير است: عدم امكان برنامه ريزی 
دراز م��دت، عدم امكان ات��كاء به بودجه های 
حمايتی دانشگاه و نياز به حمايت مالی بيرونی، 
موقت بودن حضور و فعاليت های دانشجويی، 
موضعی و كوتاه مدت بودن تيم های دانشجويی 
و باالخره نياز به همكاری و مديريت اعضای 

محترم هيات علمی.
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1- مقدمه
ب��اران يكي از پديده هاي آب و هوايي اس��ت كه بس��ياري از 
پديده ه��اي آب و هوايي ديگر با آن همبس��تگي دارند. بارندگي 
يا عدم بارندگي منجر به پرآبی و خشكس��الي مي شود كه زندگي 

انس��ان های بس��ياری را تحت تاثير قرار می دهد. از اين رو، بشر 
همواره در تالش ب��وده تا اطالعات خود درباره ميزان بارندگي و 
توزيع رخداد آن را بهبود بخشد. پيش بيني بارش براي كشورهاي 
در حال توس��عه كه اقتصاد آنها مبتني بر كش��اورزي است، بسيار 

كاربردهای سنجش از دور در پيش بينی 
بارندگی و  رخداد سيل

مولفان: دكتر پيمان كبيری )عضو هيأت علمی دانشكده مهندسی كامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران(
عليرضا اميراقدم )دانش آموخته كارشناسی ارشد مهندسی كامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران(
سيروس كوركی نجات )دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی كامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران(
محسن مشكی )دانشجوی دكترای مهندسی كامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران(

چكيده: اين مقاله، چكيده ای از س�ه كار پژوهش�ی می باش�د كه در آزمايش�گاه اتوماسيون 
هوشمند دانشكده مهندسی كامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران انجام گرفته است. هر سه 
پژوهش در حوزه سنجش از دور تعريف شده اند و جهت گيری كلی آنها، پيش بينی بارندگی و 
رخداد سيل است. در كار نخست، شناسايی ابر، مورد توجه قرار گرفته است. عمل شناسايی 
ابر بر مبنای اطالعات تنها پنج باند انجام می ش�ود كه موجب ش�ده تا عمل شناس�ايی ابر با 
سرعت باال و دقت مناسب انجام گيرد. پژوهش دوم، روشی را پيشنهاد می كند كه به كمك 
آن می توان نقشه عمق عوارض زمين را از تصاوير هوايی استخراج كرد. الگوريتم پيشنهادی، 
با تركيب تناظريابی بلوكی و نگرش زمخت به نرم، دو تصوير را دريافت می كند و يك نقشه 
سه بعدی به عنوان خروجی باز می گرداند. در پژوهش سوم، روشی برای پيش بينی پيشنهاد 
ش�ده است كه از داده های ايس�تگاه های زمينی و ماهواره ای برای پيش بينی ميزان بارندگی 
بهره می گيرد. اين روش، به كمك رده بند KNN می تواند با دقت 86 درصد، ميزان بارندگی 

روز آينده را پيش بينی كند.
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مهم اس��ت. برای نمونه، آمارها نشان می دهد كه خشكسالی های 
س��خت بين 2 تا 5 درصد ب��ر توليد ناخالص داخلی كش��ور هند 
تاثيرگذار است ]1[. بارش، نه تنها از جهت اقتصادی دارای اهميت 
است، بلكه گاهی به دليل خسارت های جانی و مالی كه به همراه 
دارد، م��ورد توجه قرار می گيرد. س��يل و خشكس��الی پديده هايی 
هس��تند كه معموال با خس��ارت های مالی و جانی همراه هستند. 
پيش بينی خشكسالی، با استفاده از روش های پيش بينی بارندگی 
بلند مدت انجام می ش��ود. در بسياری كشورها، سامانه هايی برای 
پيش بينی بلند مدت بارندگی وجود دارد كه نتايج به كارگيری آنها 

رضايت بخش، گزارش شده است ]2[. 
بر خالف دو پديده خشكس��الی و پرآبی- ك��ه نياز به پايش و 
بررس��ی بلند مدت دارند- پيش بينی سيل، اندكی پيش از رخداد 
آن ص��ورت می گيرد و به اصطالح از نوع پيش بينی كوتاه مدت 

است. پيش بينی سيل بر مبنای عوامل زير انجام می شود:
 توپوگرافی بخش��ی از حوضه آبريز كه امكان بررسی جريان 

آب به منطقه مورد مطالعه را فراهم می كند
 عوامل محيطی مانند تعيين نوع پوشش سطح زمين )سنگ، 
خاک، گياهان(، براي تخمين نسبت آب جاری شده به آب نفوذی 

و تبخيرشده
 ش��رايطی مانند اش��باع بودن زمين از آب يا پوش��يده بودن 

سطح آن از برف
 پيش بينی ميزان بارش در س��اعات آينده كه به شرايط آب 
و هواي��ی نظير دما، ميزان ابری بودن، فش��ار، رطوبت و نوع ابر 

بستگی دارد
در برآورد ميزان بارندگي، از داده هاي گوناگوني استفاده مي شود. 
اين داده ها می تواند داده های به دست آمده از ايستگاه های زمينی 
ي��ا ماهواره ای باش��د. داده هايی كه در ايس��تگاه های زمينی ثبت 
می ش��وند، دقيق و قابل اطمينان هس��تند اما به نقاط جغرافيايی 
پراكن��ده ای محدود می ش��ود. اين پراكندگی موجب ش��ده تا روز 
به روز گرايش به اس��تفاده از داده های ماهواره ای بيش��تر ش��ود. 
داده های ماهواره ای معموال شامل اطالعاتی مفيد از يك گستره  
جغرافياي��ی پهناور هس��تند. داده هايی كه برای س��نجش ميزان 
بارندگی به كار گرفته می شوند، بيشتر شامل داده هاي مايكروويو 

غير فعال، مادون قرمز و داده هاي طيف مرئي هستند.
در همين رابطه، براي مديريت بحران نياز اس��ت تا در صورت 
رخداد س��يل در مناطق، جاده ها و پل های امن، شناسايی و برای 
اس��تفاده در هنگام بحران در طرح های مديريت بحران مشخص 

شوند.
اين مقاله، به بررسی برخی كارهای صورت گرفته در آزمايشگاه 
اتوماسيون هوشمند دانش��كده مهندسی كامپيوتر دانشگاه علم و 
صنع��ت ايران در حوزه س��نجش از دور اختصاص دارد. در بخش 
نخس��ت، به بررسی روشی برای  آشكارس��ازی ابر، پرداخته شده 
اس��ت. در بخش دوم، روشی برای استخراج عمق عوارض زمين 
م��ورد توجه ق��رار می گيرد كه نقش مهم��ی در پيش بينی رخداد 
س��يل بازی می كند. بخش س��وم نيز به بررسی يك روش براي 

پيش بينی كوتاه مدت بارندگی اختصاص يافته است.
2- آشكارسازی ابرها در تصاوير چندطيفی ماهواره ای

يكی از مسايل مهم در پردازش تصاوير سنجش از دور، شناسايی 
ابرها در تصاوير ماهواره ای اس��ت. ابرها اهميتی فوق العاده در به 

دست آوردن نقش��ة آب و هوايی يك منطقه و اكوسيستم سطح 
زمين و ّج��و دارند. تاثيراتی كه اين ابره��ا در پيش بينی وضعيت 
آب و هوايي دارند، شناس��ايي و استخراج ويژگی های آنها را بيش 
از پي��ش مورد توجه قرار می دهد. بنابراين روش های دقيق و كم 
هزينه شناسايی و طبقه بندی ابرها با استفاده از تصاوير ماهواره ای، 

يكی از موضوعات مورد عالقه بسياری از پژوهشگران است. 
ابره��ا دارای ويژگی های خاصی در طيف  ن��ور مريی، مادون 
قرمز نزديك و مادون قرمز حرارتی هس��تند كه آنها را از س��اير 
عناصر موجود در تصاوير، متمايز می كند. در تصاوير به دست آمده 
از ماهواره ها، به ندرت پيش می آيد كه آس��مان كامال صاف باشد 
و معم��وال تصاوي��ر، كم و بيش تحت تاثير ابره��ا قرار می گيرند. 
در س��نجش از دور برای كاربردهايی كه هدف به طور مستقيم يا 
غير مس��تقيم خود ابرها نيس��تند، ابرها يك مانع بزرگ در تحليل 
عكس های ماهواره ای محسوب می ش��وند و به منظور استخراج 
اطالعات مفيد ت��ر در مرحله پيش پردازش، بايد آنها را به نحوی 

از تصاوير حذف كرد.
بديهی است كه اولين مرحله حذف ابرها از تصاوير، آشكارسازی 
محل دقيق ابرها در تصاوير است. به عبارت ديگر، بايد به گونه ای 
مشخص نمود كه كدام نقاط از تصوير، ابر را نمايش می دهند. در 
كاربردهايی نظير هواشناس��ی كه هدف مطالعه، خود ابرها اس��ت 

نيز آشكارسازی ابرها مرحله ابتدايی كار است.
با پيش��رفت س��ريع س��رعت پردازش كامپيوترها اس��تقبال از 
روش های نوين شناس��ايی و طبقه بندی ابرها از قبيل شبكه های 
عصب��ی، منط��ق فازی ]3، 4 و 5[ بيش��تر ش��ده و به كمك اين 
روش ه��ا، دق��ت شناس��ايی و طبقه بن��دی ابرها ني��ز از افزايش 
چش��مگيری برخوردار شده است. مشكل اصلی اكثر اين روش ها 
زمانگي��ر بودن اين مدل ه��ا و همچنين ع��دم تعميم پذيری آنها 

است.
بيش��تر روش هايی كه برای اي��ن امر طراحی و پياده س��ازی 
ش��ده اند، عمدت��ا بر اس��اس تصاوير چن��د طيف��ی كار می كنند. 
همچنين به علت فراوان��ی ماهواره ها و تفاوت در تعداد باندهايی 
ك��ه آن ماهواره ها برای تهي��ة تصاوير خود پش��تيبانی می كنند، 
شناسايی باندهای مهم )به اين معنی كه اين باندها در تشخيص 
ابر از س��اير باندهای ديگر مهم تر باش��ند( الزم به نظر می رس��د. 
اين كار موجب می ش��ود تا امكان شناسايی ابرها با سرعت باال و 
گاهی به صورت بالدرنگ فراهم ش��ود. برای اين منظور می توان 
با اس��تفاده از روش های انتخ��اب ويژگی، ابتدا باندهای مهم تر را 
انتخاب نم��ود و بر مبنای اطالعاتی كه اي��ن باندها در مورد هر 
نقطه از تصوير فراهم می كنند، نقاط تصوير را به دو دس��ته ابر و 

غير ابر دسته بندی نمود.
شاخص قديمی آشكارسازی ابر ]6[ نيز اگر چه به دليل سادگی 
محاس��به، مش��كل زمان را ح��ل می كند اما به دليل اس��تفاده از 
اطالعات تنه��ا دو باند 1 و 18 از 36 باند ماهواره  MODIS و 
همچنين ضراي��ب 1 و 1- برای مقادير باندها، دقتی نزديك 94 
درصد در تش��خيص ابرها دارد. روش جديدی پيش��نهاد می شود 
كه در آن روش با اس��تفاده از اطالعات پنج باند و ضرايب بهينه 
به دست آمده از الگوريتم ژنتيك برای تعدادی تصوير چند طيفی 
نمونه كه برای آموزش س��امانه به صورت دس��تی عالمت گذاری 
ش��ده بودند، اين دق��ت به بيش از 98 درصد افزايش داده ش��ده 
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است. داده های استفاده شده برای آموزش و آزمون، از سه عكس 
مختل��ف كه از س��اعات مختلف روز )صبح، ظه��ر و بعد از ظهر( 
گرفته ش��ده اند، اس��تخراج شده اس��ت. دقت گزارش شده برای 
عكس های گرفته ش��ده در طول روز می باش��د. ضرايب به دست 
آمده در شاخص آشكارسازی بهينه سازی شده ابر از قابليت تعميم 

پذيری در تصاوير گرفته شده در طی روز برخوردار هستند.
در زي��ر، نتيجه آشكارس��ازی ابرها در ي��ك تصوير چند طيفی 
ماهواره ای نمونه آمده اس��ت. تصوير سمت چپ طيف نور مريی 
)محدوده بينايی انس��ان( را نشان می دهد كه از تركيب سه طيف 
نور قرمز، سبز و آبی تشكيل شده است و در تصوير سمت راست 
ابرهای آشكارسازی شده توسط شاخص آشكارسازی بهينه شده 
ابرها نمايش داده ش��ده اند. در اين تصوير، پيكس��ل های سفيد، 
ابرها و پيكس��ل های س��ياه رنگ، خالی از ابر را نشان می دهند. 
البت��ه در اين تصاوير برای انتخاب نقاط پوش��يده از ابر، ضخامت 

ابرها هم در نظر گرفته شده است. 

                .     
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شكل 1( تصوير ماهواره ای در طيف مريي به همراه تصوير خروجی 
آشكارسازی

3- استخراج نقشه عمق عوارض زمين از تصاوير هوايی 
با استفاده از بينايی استريو

هنگام تصويربرداری از ي��ك صحنه، تنها دو بعد از ابعاد نقاط 
صحنه ثبت می ش��ود. با اس��تفاده از بينايی استريو، بعد سوم قابل 
بازس��ازی است. بينايی استريو از مسايل بينايی ماشين و رباتيك 
است. در اين روش، با مقايسه كردن دو تصوير از يك صحنه كه 
از زوايای مختلف برداشته شده اند، فاصله نقاط از دوربين يا همان 
بعد سوم محاسبه می شود. اساس اين روش، تفاوت جابه جا شدن 
نق��اط مختلف تصوير با جابه جايی دوربين اس��ت، به اين صورت 
كه نقاط دورت��ر از دوربين كمتر و نقاط نزديكتر، بيش��تر جابه جا 

می شوند.
می ت��وان از روش بينايی اس��تريو در تصاوير هوايی از س��طح 
زمين برای به دس��ت آوردن نقش��ه عمق عوارض زمين استفاده 
كرد. در اين مسأله، ارتفاع نقاط مختلف زمين، همان فاصله نقاط 
از دوربين اس��ت. عمق به دس��ت آمده در نقشه، عمق متناسب با 
ارتفاع واقعی نقاط اس��ت. پس از به دست آوردن نقشه عمق و با 
دانستن مشخصات دوربين استفاده شده، می توان مقادير عمق را 

به اندازه های ارتفاع تبديل كرد.
نقشه س��ه بعدی زمين، كاربرد های فراوانی دارد. از نقشه های 

سه بعدی می توان در هواشناسی و پيش بينی حوادث طبيعی مانند 
س��يل و بهمن بهره برد. همچنين، از ش��كل سه بعدی زمين در 
عمليات عمرانی )مانند راه سازی( اس��تفاده می شود. تعيين مسير 
بهينه جاده با داش��تن چنين نقش��ه ای امكان پذير اس��ت. كاربرد 
ديگر اين نقشه ها در طراحی مسير لوله های نفتی است. مكان يابی 
بهينه دكل هاي برق و دكل های مخابراتی به گونه ای كه حداكثر 
نق��اط، تحت پوش��ش امواج راديوي��ی قرار بگيرن��د، كاربردهای 

ديگری برای نقشه های سه بعدی زمين است.
3-1. بينايی استريو

همان طور كه گفته ش��د، در بينايی استريو از دو تصوير استفاده 
می ش��ود. با استفاده از تش��ابه مثلث ها، برای نقاط واقعی صحنه، 
مركز عدس��ی  دوربين و نقاط تشكيل شده روی فيلم دوربين )يا 
حس��گر آن(، رابطه  1 بدس��ت می آيد كه می توان فاصله نقاط از 

دوربين را از آن محاسبه كرد ]7[. 
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در اين رابطه س��ه مجهول وجود دارد. f فاصله كانونی عدسی 
و b ميزان جابه جايی دوربين از دانس��ته های مس��أله هستند و يا 
به راحتی قابل اندازه گيری هس��تند. d مي��زان جابه جايی نقطه 
مفروض اس��ت و بايد محاسبه شود. برای اينكه ميزان جابه جايی 
نقطه ای در تصوير دوم نس��بت به تصوير اول محاسبه شود ابتدا 
بايد نقطه متناظر با آن نقطه در تصوير دوم تش��خيص داده شود. 
اي��ن كار، تناظريابی ن��ام دارد و مهمترين بخش بينايی اس��تريو 

است.
روش های بينايی اس��تريو در يك دسته بندی كلی به دو دسته 
محلی و سراس��ری تقسيم می ش��وند. در روش هاي محلی برای 
تشخيص نقطه متناظر، از اطالعات نقاط همسايه نقطه مفروض 
استفاده شده و نقطه ای كه بيشترين شباهت را داشته باشد نقطه 
متناظر در نظر گرفته می ش��ود. س��پس اقدام به پيدا كردن نقطه 
متناظر نقطه ای ديگر صورت می پذيرد. در روش های سراس��ری 
س��عی می ش��ود تمام نقاط تصوير، همزمان تناظريابی ش��وند و 
نقاط دورتر نيز بر روی انتخاب نقطه متناظر تاثير داش��ته باش��ند. 
هدف از كار، حفظ پيوستگی موجود در نقاط صحنه و عدم وجود 
ناپيوستگی های ش��ديد است كه باعث می شود خطای تناظريابی 
كاه��ش ياب��د ]8[. تناظريابی بلوكی از روش های محلی اس��ت. 
روش های برنامه نويس��ی پويا ]9[، برش گراف ]10[ و الگوريتم 

ژنتيك از جمله روش های سراسری می باشند.
روش��ی كه در اي��ن مقاله به طور كوتاه بررس��ی خواهد ش��د 
 ]11[، از تركي��ب تناظرياب��ی بلوكی و نگرش زمخت به نرم بهره
 می گيرد. در اين روش، نگرشي هرمي وجود دارد كه در سطوح 
مختلف آن ظرافت، افزاي��ش می يابد. يعني ابتدا تناظريابي براي 
تصويري با ظرافت كم صورت مي گيرد س��پس در س��طوح بعد، 

ظرافت افزايش يافته تا در نهايت به ميزان مطلوب برسد.
در اين روش در س��طح اول، تصوير به 4 ناحيه تقس��يم شده و 
قصد بر آن است كه ناحيه متناظر با هر كدام پيدا شود. همانطور 
كه در شكل 2 ديده می شود در اين سطح  بازه جستجو به اندازه 
حداكثر جابه جايي اس��ت. در س��طح بعد هر ك��دام از نواحي به 4 
قس��مت تقسيم ش��ده و براي هر كدام از اين قسمت هاي جديد، 
بلوک متناظر جس��تجو مي گردد. با اين تفاوت كه بازه جس��تجو 
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به اندازه حداكثر جابه جايي نيس��ت بلكه جابه جايي پيدا ش��ده در 
س��طح قبل بازه جستجو در اين سطح را محدود مي كند. با ادامه 
اين روند ظرافت جواب در هر س��طح افزايش می يابد تا به ميزان 

مطلوب برسد.
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شكل 2( سمت راست مرحله اول تناظر بلوكی و نگرش زمخت به نرم، 
سمت چپ مرحله دوم

ش��كل 3 نتايج پياده س��ازی روش توضيح داده ش��ده را نشان 
می ده��د. در اي��ن ش��كل، از چ��پ به راس��ت تصوي��ر اصلی و 
خروجی های به دس��ت آمده نش��ان داده شده است. خروجی اول، 
ش��كل س��ه بعدی زمين بر اساس نقش��ه عمق در سطح سوم و 
خروجی دوم همان ش��كل اس��ت كه تصوير اصل��ی بر روی آن 

نگاشت شده است.

4- اس�تفاده از داده ه�ای زمين�ی و ماه�واره ای ب�رای 
پيش بينی بارندگی

پارامتر ه��ای آب و هواي��ی را می توان به صورت س��ری های 
زمانی ديد. به اين ترتيب ، پيش بينی بارندگی به صورت پيش بينی 
بارش بر حس��ب پارامترهايی در زمان گذشته تعريف می شوند. به 
عب��ارت ديگر، بارش در زمان t به ص��ورت تابعی از پارامترهای 
آب و هوايی در زمان های كوچك تر از t بيان می شود. با افزايش 
فاصل��ه، عدم قطعيت در پيش بينی افزايش می يابد. اين پروژه در 
زمره  پيش بينی های كوتاه مدت جای می گيرد كه زمان پيش بينی 

در آن يك روز است.
ه��دف، پيش بينی ميزان بارندگی روز آينده بر مبنای اطالعات 
زمينی و ماهواره ای در روز جاری اس��ت. هر روز با 40 ويژگی از 
داده های زمين��ی و 36 ويژگی از داده های ماه��واره ای بازنمايی 
می ش��ود. در اين پروژه، پيش بينی بارندگی به صورت يك مساله 
رده بندی تعريف ش��ده اس��ت كه نمونه هاي��ی را دريافت می كند 

و برچس��بی به آنها منتس��ب می كند كه مشخص می كند ميزان 
بارندگی روز آينده چه قدر اس��ت. ميزان بارندگی به يكی از چهار 
برچس��ب 1- بدون بارش، 2- بارش كمت��ر از يك ميليمتر، 3- 
ب��ارش بين يك تا پنج ميليمت��ر و 4- بارش بيش از پنج ميليمتر 
در روز توصيف ش��ده است. برای تعيين نگاشت ورودی-خروجی 
از يك رده بند نزديك ترين k همس��ايه استفاده شد. اين رده بند، 
ب��ا مراجعه به يك مجموعه مرجع نزديك ترين k نمونه به نمونه 
ورودی را مشخص می كند و با توجه به برچسب اكثريت، برچسب 
نمونه ورودی را مش��خص می كند. ش��كل 4، ساختار كلی روش 

پيشنهادی را مشخص می كند.
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شكل 4( ساختار كلی روش پيشنهادی

داده ه��ای زمين��ی، ش��امل اطالعات ثبت ش��ده در ايس��تگاه 
هواشناس��ی فرودگاه مهرآباد تهران اس��ت. اين داده ها از سازمان 
هواشناس��ی كش��ور تهيه ش��ده اند. پارامتر های اندازه گيری شده 
ش��امل دما، فش��ار، ميزان بارندگی، س��رعت و جهت باد، دمای 
خاک در عمق های 5 تا 100 س��انتيمتر، مي��زان ابری بودن هوا 
و ميزان رطوبت اس��ت. اگر ساعت اندازه گيری پارامتر ها را نيز در 
نظر بگيريم، به ازای هر روز بيش از 100 ويژگی گوناگون وجود 
دارد. در اين پروژه برای كاهش ابعاد تنها 40 مورد از ويژگی های 

مهم برای پيش بينی انتخاب شدند.
داده های ماهواره ای ش��امل بيش از 900 تصوير چند طيفی در 
قالب فايل های hdf اس��ت. از ميان اين تعداد فايل، 309  مورد 
مربوط به 7 تا 8 صبح روز های متمايزی از س��ال 2006 ميالدی 
هس��تند. تصاوير اس��تفاده ش��ده از س��ايت MODIS دريافت 
ش��ده اند. داده ها به طور متوسط دارای رزولوشن زمانی 2 تصوير 
در روز و رزولوش��ن مكانی 1 كيلومتر مربع به ازای هر پيكسل از 
تصوير می باش��ند. از هر تصوير، ميزان ش��دت هر يك از 36 باند 
برای نزديك ترين پيكسل تصوير به ايستگاه هواشناسی )مهرآباد( 
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شكل 3( استخراج عمق عوارض زمين روی عكس های گرفته شده برای يك پروژه سد سازی
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مورد نظر استخراج شد. به اين ترتيب از هر تصوير، يك بردار 36 
تايی استخراج می ش��ود كه گويای شدت سنجيده شده برای هر 
يك از باندها روی ايستگاه هواشناسی مورد نظر است. با استفاده 
از داده های موجود، س��اختار پيشنهادی با دقت 86 درصد قادر به 

پيش بينی بارندگی روز آينده است.
5- نتيجه گيری و كارهای آينده

تكنيك های س��نجش از دور، كاربردهای وسيعی در پيش بينی 
بارندگی و رخداد س��يل دارند. در اين مقاله، س��ه پژوهش در اين 
حوزه مورد بررس��ی قرار گرفت. نتايج حاصل از اين سه پژوهش 
و كارهای مشابه نش��ان می دهد كه دامنه و كيفيت تكنيك های 
سنجش از دور به سطحی رسيده است كه بكارگيری عملی آنها را 
توجيه پذير می نمايد. پژوهش های گزارش شده در اينجا قدم های 
اوليه برداشته شده در اين رابطه می باشند و نيازمند پيگيری، كار 
بيش��تر و ادامه پژوهش به هر دو صورت آزمايش��گاهی و ميدانی 

هستند.  
امروزه، اگر چه شناسايی ابرها در مناطق گرمسير و در ساعات 
روز با كيفيت بااليی انجام می ش��ود، اما شناس��ايی ابر در مناطق 
پوشيده از برف و همچنين شناسايی ابر در ساعات شب، همچنان 
با چالش رو به رو اس��ت. برای اس��تخراج نقش��ه عمق عوارض 
زمين، با وجود اينكه تناظر يابی مدتها مورد بررسی و تحقيق قرار 
گرفته و روش هاي متفاوتی برای آن پيش��نهاد ش��ده است، ولی 
هن��وز روش كاملی برای آن ارايه نگرديده اس��ت. در اين ميان، 
تركي��ب روش های موجود و بهينه س��ازی آنها می تواند كارگش��ا 
باش��د. همچنين، يكی از راهكارهای بهبود روش های پيش بينی 
بارندگی، شناس��ايی ارتباط بين پارامترهای آب و هوايی در نقاط 
مجاور محل پيش بينی و  فواصل زمانی مناس��ب نسبت به زمان 

پيش بينی است.
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دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه علم و 
صنعت ايران، در س��ال 1368 رسماً شروع به 
كار نمود. اين دانش��كده ب��ه ترتيب در مقطع 
كارشناسي و سپس در مقاطع كارشناسي ارشد 
و دكت��ري كامپيوت��ر، دانش��جو پذيرفت. اين 
دانشكده علي رغم س��ابقه نه چندان طوالني 
توانسته است در سطح كشور به عنوان يكي از 
مراكز علمي فعال در حوزه كامپيوتر و فناوري 
اطالعات، خود را به جامعه علمي كشور معرفي 
نموده و پروژه هاي كاربردي زيادي را در صنايع 

مربوط به انجام برس��اند. دانش��كده مهندسی 
كامپيوتر، شايد از نظر تعداد قراردادهاي صنعتي 
و پروژه هاي كاربردي از برخي دانشگاه هاي هم 
تراز، آمار كمتري داش��ته باشد ليكن بر خالف 
بسياري از آنها اغلب پروژه ها منجر به محصول 
يا پاسخ مورد نياز صنعت بوده و عملگرا بودن، 
به عنوان ويژگي عمومي دانشگاه علم و صنعت 

ايران، در اين دانشكده نيز مصداق بارز دارد.
دانش��كده مهندس��ي كامپيوتر، زير ساخت 
مناس��ب فن��اوري اطالعات را ب��راي اعضاي 
هيأت علمي و دانش��جويان فراهم نموده و از 
سال 1385 به طور كامل تحت پوشش شبكه 
بي سيم قرار گرفته است. اين دانشكده به منظور 
ارتق��اي توانمندي هاي علم��ي و ايجاد روحيه 
كاربرد محور در دانش��جويان، از س��ال 1388 
تسهيالت قابل توجهي براي تهيه و خريد نت 
بوک براي دانشجويان جديدالورود فراهم آورده 
و با تغيير برنامه درسي براي تعدادي از دروس، 
اج��راي درس را به صورت كاماًل عملي، يعني 
با ضرورت همراه داش��تن كامپيوتر در كالس 
درس، ش��كل داده اس��ت. بازخ��ورد اوليه اين 
رويكرد، حاكي از استقبال دانشجويان و تغيير 
قابل توج��ه در توانمندي ه��اي كاربردي آنها 
به ويژه در دروس برنامه نويسي است. در طرح 
آينده دانشكده مهندسي كامپيوتر، هيچ كس در 
فضاي دانشكده بدون كامپيوتر همراه نخواهد 
بود و توسعه خدمات فناوري اطالعات به صورت 

گسترده پيش بيني شده است.
امكانات آموزشي

اين دانشكده به جز امكانات آموزشي متداول، 
شامل كالس هاي مالتي مدياي مجهز به ويدئو 
پروژكتور و تخته هوش��مند- كه از سالها قبل 
فراهم ش��ده است- آزمايش��گاه هاي آموزشي 
متعددي را در اختيار دارد كه پش��تيباني عملي 
از دروس را ب��ر عهده دارن��د. ضمناً با توجه به 
س��رعت تحوالت علمي در اين رشته خاص، 
طرح دروس آزمايشگاه در حال اصالح و تغيير 
بوده و تالش مي ش��ود متناسب با نياز، به روز 

رساني شود.
از طرف ديگر همان گونه كه در باال نيز ذكر 
ش��د با تغيير و اصالح طرح تعدادي از دروس، 
دانش��كده حركتي را به سمت رويكرد عملي و 
استفاده از كامپيوتر در كالس هاي آموزشي آغاز 
نموده است كه از آن به عنوان ويژگي منحصر 
به ف��رد در فرآيند آموزش در دانش��گاه علم و 
صنعت ايران نسبت به ديگر دانشگاه هاي كشور 

نام برده مي شود.
اعضاي هيات علمي 

در ح��ال حاضر 18 عضو هي��ات علمي به 
همراه 4 كارش��ناس آموزشي در اين دانشكده 

به تدريس اشتغال دارند.
گروه هاي آموزشي

اين دانشكده در مقطع كارشناسي و متناسب با 
دو گرايش موجود، دو گروه آموزشي سخت افزار 

و نرم افزار را داشته و در مقطع كارشناسي ارشد و 
دكتري سه گروه آموزشي سخت افزار، نرم افزار 
و هوش مصنوعي دارد كه تمامي برنامه ريزي و 
هدايت علمي رشته هاي موجود در اين گروه ها 

انجام مي پذيرد.
دوره كارشناسي ارشد

 دوره كارشناسي ارش��د از س��ال تحصيل��ي
 72-1371 راه ان��دازي ش��ده و در س��ال هاي 
بعدي ادامه يافت. در حال حاضر 212 دانشجوي 
كارشناسي ارش��د در قالب سه گرايش معماري 
كامپيوتر، نرم افزار و هوش مصنوعي و رباتيك 

در اين دانشكده مشغول به تحصيل مي باشند.
دوره دكتري

ايجاد دوره دكتري در نيمس��ال دوم 1379 
م��ورد تصويب قرار گرفت و در حال حاضر 60 
دانشجوي دكتري در اين دانشكده به تحصيل 
اشتغال دارند. تعداد اندک فارغ التحصيالن اين 
دانشكده، عمدتاً در دانشگاه هاي مطرح كشور 
جذب ش��ده و ب��ه عنوان عض��و هيات علمي 

اشتغال يافته اند.
كتابخانه دانشكده

دانشكده مهندسي كامپيوتر به همت پرسنل 
س��خت كوش و با انگيزه كتابخانه، از تابستان 
س��ال 1389 اق��دام به ورود اطالع��ات منابع 
توليد ش��ده دانش��كده اعم از پاي��ان نامه هاي 
كارشناسي ارشد و پروژه هاي كارشناسي ارشد و 
دكتري نموده است و در قالب نرم افزار كتابخانه 

ديجيتال توليد شده در يكي از آزمايشگاه هاي 
موجود، سرويس دهي خواهد كرد تا استادان و 
دانشجويان بتوانند به راحتي و از طريق اينترنت، 
با س��ابقه تحقيق��ات در زمينه ه��اي مختلف 
دانش��كده حتي در مقطع كارشناسي نيز آشنا 
ش��وند. از طرف ديگر دانشكده در صدد است 
تا پايان سال 1389 تمامي منابع چاپي مربوط 
را نيز اس��كن نموده و به شكل الكترونيكي در 
اختيار قرار دهد. البته تالش مي شود منابعي كه 
كتابخانه مركزي دانشگاه در حال سرويس دهي 
آنهاست مش��مول اقدام تكراري نشده و هدر 

رفت انرژي و هزينه، وجود نداشته باشد.
خاطر نش��ان مي س��ازد در اين دانش��كده 
اكثر منابع مورد اس��تفاده دانش��جويان اعم از 
كت��اب، گزارش و منابع علمي ديگر، به صورت 
الكترونيكي در اختيار بوده و ميزان اس��تفاده از 

منابع چاپي، روند نزولي دارد.
سايت كامپيوتر

از آنجا كه سياست كالن دانشكده، حركت 
به سمت كامپيوترهاي شخصي است و طي دو 
سال گذشته، دانشجويان ورودي جديد همگي 
مجهز به نت بوک شده اند، تجهيز سايت نيز به 
سمت تهيه فضاي بهره برداري شخصي)بدون 
كامپيوت��ر ثابت مس��تقر روي مي��ز( و تامين 
منابع جانبي از جمله چاپگر، اس��كنر و خدمات 
جانبي رفته اس��ت و بدين شكل، مشكالت و 
نارضايتي هاي احتمالي از كامپيوترهاي مستقر 

در سايت، كاهش مي يابد.
فعاليت هاي دانشجويي 

دانش��جويان دانش��كده، عالوه بر عملكرد 
قابل قبول آموزشي و پژوهشي، در فعاليت هاي 
فوق برنامه نيز شركت داشته و گروه هاي فعالي 
در زمينه ه��اي ACM، روبوكاپ و بازي هاي 
رايان��ه اي دارند و دس��تاوردهاي ارزش��مندي 
تاكنون داش��ته اند. به عن��وان نمونه، تيم هاي 
روبوكاپ دانشكده تقريباً همه ساله در مسابقات 
معتب��ر ملي و بين المللي، حاي��ز رتبه هاي برتر 
)اول تا سوم( ش��ده اند. تيم بازي هاي رايانه اي 
نيز امس��ال با تالش زياد موفق ش��دند اولين 
همايش ملي بازي س��ازان رايان��ه اي به همراه 
بيناد ملي بازي هاي رايانه اي را در اين دانشگاه 
برگزار نمايند كه  واقعه مهم  و با سطح علمي 

بسيار خوب در اين زمينه بود.
آزمايشگاه هاي تحقيقاتي 

پ��ردازش تصوير؛ پ��ردازش ص��دا و گفتار؛ 
سيس��تم هاي پيچيده )آش��وب(؛ اتوماس��يون 
هوشمند؛ پردازش موازي و همروند؛ مدل هاي 
شناختي محاسبه اي؛ مهندسي كارايي و اتكاء 
پذيري؛ رايانش نرم و سيستم هاي چند عامله؛ 
سيس��تم هاي توزيعي؛ پايگاه داده ها و جريان 
داده ها؛ ش��بكه و پردزاش س��ريع؛ شبكه هاي 
كامپيوتري و آزمايشگاه تحقيقاتي شبكه هاي 
بي سيم؛ آزمايش��گاه های تحقيقاتی دانشكده 

مهندسی كامپيوتر هستند.

با دانشكده 
مهندسي 
كامپيوتر 
آشنا شويم
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دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه علم و 
صنعت ايران، در س��ال 1368 رسماً شروع به 
كار نمود. اين دانش��كده ب��ه ترتيب در مقطع 
كارشناسي و سپس در مقاطع كارشناسي ارشد 
و دكت��ري كامپيوت��ر، دانش��جو پذيرفت. اين 
دانشكده علي رغم س��ابقه نه چندان طوالني 
توانسته است در سطح كشور به عنوان يكي از 
مراكز علمي فعال در حوزه كامپيوتر و فناوري 
اطالعات، خود را به جامعه علمي كشور معرفي 
نموده و پروژه هاي كاربردي زيادي را در صنايع 

مربوط به انجام برس��اند. دانش��كده مهندسی 
كامپيوتر، شايد از نظر تعداد قراردادهاي صنعتي 
و پروژه هاي كاربردي از برخي دانشگاه هاي هم 
تراز، آمار كمتري داش��ته باشد ليكن بر خالف 
بسياري از آنها اغلب پروژه ها منجر به محصول 
يا پاسخ مورد نياز صنعت بوده و عملگرا بودن، 
به عنوان ويژگي عمومي دانشگاه علم و صنعت 

ايران، در اين دانشكده نيز مصداق بارز دارد.
دانش��كده مهندس��ي كامپيوتر، زير ساخت 
مناس��ب فن��اوري اطالعات را ب��راي اعضاي 
هيأت علمي و دانش��جويان فراهم نموده و از 
سال 1385 به طور كامل تحت پوشش شبكه 
بي سيم قرار گرفته است. اين دانشكده به منظور 
ارتق��اي توانمندي هاي علم��ي و ايجاد روحيه 
كاربرد محور در دانش��جويان، از س��ال 1388 
تسهيالت قابل توجهي براي تهيه و خريد نت 
بوک براي دانشجويان جديدالورود فراهم آورده 
و با تغيير برنامه درسي براي تعدادي از دروس، 
اج��راي درس را به صورت كاماًل عملي، يعني 
با ضرورت همراه داش��تن كامپيوتر در كالس 
درس، ش��كل داده اس��ت. بازخ��ورد اوليه اين 
رويكرد، حاكي از استقبال دانشجويان و تغيير 
قابل توج��ه در توانمندي ه��اي كاربردي آنها 
به ويژه در دروس برنامه نويسي است. در طرح 
آينده دانشكده مهندسي كامپيوتر، هيچ كس در 
فضاي دانشكده بدون كامپيوتر همراه نخواهد 
بود و توسعه خدمات فناوري اطالعات به صورت 

گسترده پيش بيني شده است.
امكانات آموزشي

اين دانشكده به جز امكانات آموزشي متداول، 
شامل كالس هاي مالتي مدياي مجهز به ويدئو 
پروژكتور و تخته هوش��مند- كه از سالها قبل 
فراهم ش��ده است- آزمايش��گاه هاي آموزشي 
متعددي را در اختيار دارد كه پش��تيباني عملي 
از دروس را ب��ر عهده دارن��د. ضمناً با توجه به 
س��رعت تحوالت علمي در اين رشته خاص، 
طرح دروس آزمايشگاه در حال اصالح و تغيير 
بوده و تالش مي ش��ود متناسب با نياز، به روز 

رساني شود.
از طرف ديگر همان گونه كه در باال نيز ذكر 
ش��د با تغيير و اصالح طرح تعدادي از دروس، 
دانش��كده حركتي را به سمت رويكرد عملي و 
استفاده از كامپيوتر در كالس هاي آموزشي آغاز 
نموده است كه از آن به عنوان ويژگي منحصر 
به ف��رد در فرآيند آموزش در دانش��گاه علم و 
صنعت ايران نسبت به ديگر دانشگاه هاي كشور 

نام برده مي شود.
اعضاي هيات علمي 

در ح��ال حاضر 18 عضو هي��ات علمي به 
همراه 4 كارش��ناس آموزشي در اين دانشكده 

به تدريس اشتغال دارند.
گروه هاي آموزشي

اين دانشكده در مقطع كارشناسي و متناسب با 
دو گرايش موجود، دو گروه آموزشي سخت افزار 

و نرم افزار را داشته و در مقطع كارشناسي ارشد و 
دكتري سه گروه آموزشي سخت افزار، نرم افزار 
و هوش مصنوعي دارد كه تمامي برنامه ريزي و 
هدايت علمي رشته هاي موجود در اين گروه ها 

انجام مي پذيرد.
دوره كارشناسي ارشد

 دوره كارشناسي ارش��د از س��ال تحصيل��ي
 72-1371 راه ان��دازي ش��ده و در س��ال هاي 
بعدي ادامه يافت. در حال حاضر 212 دانشجوي 
كارشناسي ارش��د در قالب سه گرايش معماري 
كامپيوتر، نرم افزار و هوش مصنوعي و رباتيك 

در اين دانشكده مشغول به تحصيل مي باشند.
دوره دكتري

ايجاد دوره دكتري در نيمس��ال دوم 1379 
م��ورد تصويب قرار گرفت و در حال حاضر 60 
دانشجوي دكتري در اين دانشكده به تحصيل 
اشتغال دارند. تعداد اندک فارغ التحصيالن اين 
دانشكده، عمدتاً در دانشگاه هاي مطرح كشور 
جذب ش��ده و ب��ه عنوان عض��و هيات علمي 

اشتغال يافته اند.
كتابخانه دانشكده

دانشكده مهندسي كامپيوتر به همت پرسنل 
س��خت كوش و با انگيزه كتابخانه، از تابستان 
س��ال 1389 اق��دام به ورود اطالع��ات منابع 
توليد ش��ده دانش��كده اعم از پاي��ان نامه هاي 
كارشناسي ارشد و پروژه هاي كارشناسي ارشد و 
دكتري نموده است و در قالب نرم افزار كتابخانه 

ديجيتال توليد شده در يكي از آزمايشگاه هاي 
موجود، سرويس دهي خواهد كرد تا استادان و 
دانشجويان بتوانند به راحتي و از طريق اينترنت، 
با س��ابقه تحقيق��ات در زمينه ه��اي مختلف 
دانش��كده حتي در مقطع كارشناسي نيز آشنا 
ش��وند. از طرف ديگر دانشكده در صدد است 
تا پايان سال 1389 تمامي منابع چاپي مربوط 
را نيز اس��كن نموده و به شكل الكترونيكي در 
اختيار قرار دهد. البته تالش مي شود منابعي كه 
كتابخانه مركزي دانشگاه در حال سرويس دهي 
آنهاست مش��مول اقدام تكراري نشده و هدر 

رفت انرژي و هزينه، وجود نداشته باشد.
خاطر نش��ان مي س��ازد در اين دانش��كده 
اكثر منابع مورد اس��تفاده دانش��جويان اعم از 
كت��اب، گزارش و منابع علمي ديگر، به صورت 
الكترونيكي در اختيار بوده و ميزان اس��تفاده از 

منابع چاپي، روند نزولي دارد.
سايت كامپيوتر

از آنجا كه سياست كالن دانشكده، حركت 
به سمت كامپيوترهاي شخصي است و طي دو 
سال گذشته، دانشجويان ورودي جديد همگي 
مجهز به نت بوک شده اند، تجهيز سايت نيز به 
سمت تهيه فضاي بهره برداري شخصي)بدون 
كامپيوت��ر ثابت مس��تقر روي مي��ز( و تامين 
منابع جانبي از جمله چاپگر، اس��كنر و خدمات 
جانبي رفته اس��ت و بدين شكل، مشكالت و 
نارضايتي هاي احتمالي از كامپيوترهاي مستقر 

در سايت، كاهش مي يابد.
فعاليت هاي دانشجويي 

دانش��جويان دانش��كده، عالوه بر عملكرد 
قابل قبول آموزشي و پژوهشي، در فعاليت هاي 
فوق برنامه نيز شركت داشته و گروه هاي فعالي 
در زمينه ه��اي ACM، روبوكاپ و بازي هاي 
رايان��ه اي دارند و دس��تاوردهاي ارزش��مندي 
تاكنون داش��ته اند. به عن��وان نمونه، تيم هاي 
روبوكاپ دانشكده تقريباً همه ساله در مسابقات 
معتب��ر ملي و بين المللي، حاي��ز رتبه هاي برتر 
)اول تا سوم( ش��ده اند. تيم بازي هاي رايانه اي 
نيز امس��ال با تالش زياد موفق ش��دند اولين 
همايش ملي بازي س��ازان رايان��ه اي به همراه 
بيناد ملي بازي هاي رايانه اي را در اين دانشگاه 
برگزار نمايند كه  واقعه مهم  و با سطح علمي 

بسيار خوب در اين زمينه بود.
آزمايشگاه هاي تحقيقاتي 

پ��ردازش تصوير؛ پ��ردازش ص��دا و گفتار؛ 
سيس��تم هاي پيچيده )آش��وب(؛ اتوماس��يون 
هوشمند؛ پردازش موازي و همروند؛ مدل هاي 
شناختي محاسبه اي؛ مهندسي كارايي و اتكاء 
پذيري؛ رايانش نرم و سيستم هاي چند عامله؛ 
سيس��تم هاي توزيعي؛ پايگاه داده ها و جريان 
داده ها؛ ش��بكه و پردزاش س��ريع؛ شبكه هاي 
كامپيوتري و آزمايشگاه تحقيقاتي شبكه هاي 
بي سيم؛ آزمايش��گاه های تحقيقاتی دانشكده 

مهندسی كامپيوتر هستند.
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چهارمين همايش مش��ترک چهاردهمين 
كنگره س��االنه انجمن مهندسين متالورژي 
ايران و بيست و دومين سمينار ساالنه انجمن 
علمي ريخته گري ايران، بيس��ت و چهارم و 
بيست و پنجم آبان ماه 1389 با حضور اساتيد، 
انديشمندان دانشگاه و مديران برجسته صنعت 
متالورژي و ريخته گري در مجتمع فرهنگي 

امام خميني)ره( دانشگاه برگزار شد.
فراهم س��اختن زمينه مناس��ب براي ارايه 
آخري��ن دس��تاوردهاي علمي، پژوهش��ي و 
صنعت��ي در حوزه هاي مختل��ف متالورژي، 
مهندس��ي مواد و ريخته گري؛ شناخت نيازها 
و قابليت ه��اي صنايع مواد و متالورژي ايران؛ 
مديريت و ساماندهي صنايع متالورژي ايران؛ 
بررس��ي چش��م انداز و آينده مهندسي مواد و 

متالورژي ايران و بررس��ي موانع توسعه اين 
صناي��ع از جمله اه��داف چهارمين همايش 

مشترک دانشگاه علم و صنعت ايران بود.
در مراس��م افتتاحي��ه اي��ن همايش دكتر 
جبل عاملي )رئيس دانشگاه(، با مرور بزرگترين 
چالش هاي دانشگاه هاي كشور در سال هاي 
فعاليت آنان گفت: هر چند در طول اين دوران، 
 همه دانشگاه هاي بزرگ، در حال توسعه بودند 
اما به نظر مي آيد نيروي انساني قادر و توانمند، 
اس��اتيد مجرب و دانشجويان نخبه و مستعد 
كه نسل به نسل با درجه نخبگي بيشتر وارد 
دانش��گاه ها مي شوند بزرگترين سرمايه ما به 
شمار مي آيند كه حفظ اين سرمايه هاي بزرگ، 

نيازمند تدابير عالي و همت جدي تر است.
وي در بخش ديگري از س��خنان خود به 

گذر از ارتباط با صنعت س��نتي اش��اره كرد و 
افزود: در ارتباط با صنعت جديد و تغيير يافته، 
مي بينيم كه صنعت نيازهاي خود را به خوبي 
شناخته و خوب هم به دانشگاه ها اعتماد كرده 
است و از سوي ديگر دانشگاه هم روي خوش 
به صنعت نش��ان داده و خوش��حاليم كه اين 

دوران را با صنعت تجربه مي كنيم.
وي تاكي��د كرد صنعت ب��راي حيات خود 
نيازمن��د توليدات قابل رقابت اس��ت و تنها با 
توسعه مديريت و نيروي انساني و سرمايه گذاري 
روي نيروي انساني خالق مي توان صنعت را از 
وضع فعلي حركت داد. دكتر جبل عاملي گفت: 
راز بقاي صنعت امروز، در حضور بيشترش در 
دانشگاه است و اگر صنعت مي خواهد در اين 
فضاي رقابتي، پايدار بماند و از قيد و بندهاي 

برگزاري چهارمين همايش مشترك انجمن علمي 

مهندسين متالورژي و انجمن ريخته گري ايران 
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غير 
عقالني 
حمايت هاي 
دولت��ي نج��ات 
ارتباط  از  ناگريز  يابد، 

با دانشگاه هاست.
بوترابي )رئيس دانشكده  دكتر 
مهندسي مواد و متالورژي و دبير همايش( 
نيز در س��خناني گفت: عمده ترين مشكل ما 
اين است كه علم را مي شناسيم ولي علي رغم 
داشتن دانش��مندان زبده و متفكر، نمي دانيم 
چگونه علم را به تكنولوژي تبديل كنيم. نحوه 
گذار از علم به تكنولوژي، روش مي خواهد كه 

بايد بياموزيم.
مهن��دس نجم الدين )مديرعامل ش��ركت 
ايران خودرو(، سخنران ديگر مراسم افتتاحيه 
ب��ود. وي ابتدا تاريخچ��ه اي از روند پيدايش 
و فعالي��ت ش��ركت ايران خ��ودرو و صنعت 
خودروسازي كشور ارايه كرد و سپس به تبيين 
ميزان مصرف مواد در خودرو پرداخت و گفت: 
صنعت خودرو، مصرف كننده بيشترين قطعات 

ريخته گري در دنياست.
وي تصريح كرد در ص��ورت به كارگيري 
فرآيندهاي نوين ريخته گري، امكان كاهش 
وزن خ��ودرو به مي��زان 8-5 درصد به وجود 

مي آيد و در صورت كاهش وزن 
خودرو، مصرف سوخت و ميزان 
آاليندگي آن كم مي ش��ود و در 
نتيجه محصول��ي اقتصادي تر و 
قابل رقابت تر، عرضه خواهد شد.

 مدي��ر عام��ل ش��ركت ايران 
خ��ودرو، طرح ه��اي اينترش��يپ، 
از  حماي��ت  پژوهش��ي،  ق��رارداد 
پايان نامه هاي ارشد و دكتري و جذب 
كارآموز را چهار شيوه ارتباط اين شركت 
با دانش��گاه ها عنوان كرد و اظهار داشت 
از اي��ن طريق مي ت��وان از توان تخصصي 
دانشگاه ها در جهت رفع مشكالت اين صنعت 
اس��تفاده نمود. وي ابراز اميدواري كرد نتايج 
اين همايش به برآوردن الزامات ايران خودرو 

در زمينه ريخته گري كمك نمايد.
دكت��ر جالل حجازي )اس��تاد بازنشس��ته 
دانش��كده مهندس��ي مواد و متالورژي( ديگر 
س��خنران مراس��م افتتاحيه بود. وي متذكر 
ش��د كه در تمام بررسي هاي تاريخ مهندسي 
و آموزش مواد و متالورژي، با نام دانشگاه علم 
و صنعت ايران مواجه هستيم و اين دانشگاه 
نوع��ي مبدأ تاريخ و آغازگر ب��راي متالورژي 
اس��ت. اين پيش��گامي، دو سوي يك قضيه 
است؛ اول افتخار مي كنيم به اين سرآمدي و 
دوم، وظيفه سنگيني براي مديران، استادان و 
دانشجويان ماست كه اين روند را حفظ كنند.

در مراس��م اختتاميه اين همايش كه عصر 
بيس��ت و پنجم آبان م��اه برگزار ش��د دكتر 
منص��ور س��لطانيه )دبير علم��ي همايش و 
عضو هيات علمي دانش��كده مهندسي مواد 
ومتال��ورژي(،  دكتر نيلي )رئيس هيات مديره 
انجمن مهندس��ين متالورژي اي��ران(، دكتر 
جالل حجازي )رئي��س هيات مديره انجمن 
ريخته گ��ري اي��ران( و دكت��ر دوامي )عضو 
هيات مديره انجمن علمي ريخته گري ايران( 

سخنراني كردند.
در اين مراسم از دكتر حسين عربي )عضو 
هيات علمي دانش��كده مهندس��ي م��واد و 

متالورژي دانشگاه علم وصنعت ايران( و دكتر 
آشوري )عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي 
شريف( به عنوان استادان برجسته مهندسي 

مواد و متالورژي تجليل شد.
همچنين دكتر مجيد بهمني، مهندس رضا 
وصالي و مهندس هاشم بني هاشمي به عنوان 

مهندسان برجسته، معرفي و تقدير شدند.
در ادامه مراس��م اختتامي��ه، از دكتر جالل 
حجازي به عنوان چهره ماندگار و رئيس هيات 
مديره انجمن مهندسين و جامعه ريخته گران 

ايران تجليل به عمل آمد.
گفتني است مجموعاً 1014 چكيده مقاله و 
740 مقاله كامل در موضوعات فرآيندها؛ مواد 
اوليه و فن��اوري و روش هاي نوين در زمينه 
ريخته گري و انجماد فلزات؛ استخراج فلزات،  
توليد آهن و فوالد، توليدات فلزات غيرآهني؛ 
بررسي هاي غير مخرب در توليد انبوه قطعات 
صنعتي؛ مدل سازي و شبيه سازي فرآيندهاي 
متالوژيك��ي؛ مواد ن��و، نانو م��واد و بيومواد؛ 
مديريت كيفيت، مهندسي ارزش و استانداردها؛ 
پژوهش، توسعه و نوآوري و بهداشت ايمني و 
محيط زيست، به دبيرخانه اين همايش ارسال 
ش��ده بود كه پس از داوري توسط 190 داور 
منتخب از تمامي دانش��گاه هاي ايران و سه 
نوب��ت داوري هر مقال��ه، در نهايت 90 مقاله 
به صورت ش��فاهي و مابقي به شكل پوستر 
در طي دو روز برگزاري همايش ارايه شد. در 
بخش مقاالت ش��فاهي،  هيچ كدام به عنوان 
برتر دس��ت نيافت و 10 مقاله پوس��تري به 
عنوان مقاالت برتر به دريافت لوح و هداياي 

همايش نايل آمدند.
برگ��زاري نمايش��گاه تخصص��ي صنايع 
متالورژي،  ريخته گيري و مهندس��ي مواد، با 
برپاي��ي 24 غرفه از بخش ه��اي جانبي اين 

همايش دو روزه بود.
 همچني��ن در ط��ي اي��ن هماي��ش، 10 
سخنراني كليدي توسط استادان و دانشجويان 
و متخصص��ان متال��ورژي، ريخته گ��ري و 

مهندسي مواد ارايه گرديد.

برگزاري چهارمين همايش مشترك انجمن علمي 

مهندسين متالورژي و انجمن ريخته گري ايران 

مهندس نجم الدين )مديرعامل شركت ايران خودرو(دكتر بوترابي )رئيس دانشكده مهندسي مواد و متالورژي و دبير همايش( 
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آشنايی بيشتر با رشته مهندسی خودرو
مولفان: دكتر جواد مرزبان راد )عضو هيات علمی دانشكده مهندسی خودرو(
 مهندس احمد كشاورزی )دانشجوی دكترای مهندسی خودرو(

مقدمه
گرچ�ه عم�ر صنعت خ�ودروی جهان، كمت�ر از دو قرن 
می باش�د اما رش�د س�ريع درخواس�ت برای خ�ودرو، 
اي�ن صنعت را وادار به حركت س�ريع در رش�د توليد و 
پيشرفت تكنولوژی نمود تا بتواند پاسخگوی روزافزون 
صنايع باالدس�تی مانند حمل و نقل و صنايع زيردس�تی 
ايجاد ش�ده مانند صنعت جهانگردی ش�ود. اين رش�د 
س�ريع و پيچيده ش�دن تكنول�وژی و همچينين مطرح 
ش�دن موضوعات جديدی مانند ايمن�ی خودرو، كاهش 
آلودگی و مصرف س�وخت، باعث ايجاد فش�ار دولت ها، 
سازمان های محيط زيست جهانی و نهادهای غير دولتی 
م�ردم محور )NGO( بر روند توليد و حركت به س�مت 
تغيير تكنولوژی گرديد تا در راستای اهدافی مثل كاهش 
آلودگی های خروجی از اگزوز، بهبود الستيك و سيستم 
فرم�ان و ترمز، افزايش پايداری خودروها بر روی جاده 
و كاهش آس�يب ديدگی سرنش�ينان هنگام تصادفات 
ج�اده ای و بازيافت، فعاليت نمايند. همچنين پتانس�يل 
اقتصادی موجود در اين صنعت باعث ش�د شركت های 
خودروساز زيادی در دنيا متولد شوند و رقابت هر روزه در 
اين حوزه برای به دست گرفتن بازار، شديد تر شود. اكنون 
ديگر صنعت خودرو نياز به متخصصان ويژه ای احساس 
می كرد. كارشناسانی كه عالوه بر اين  كه شناخت كاملی 
نس�بت به خودرو دارند، دارای هوش، توانايی مديريت 
و خالقيت ه�ای وي�ژه ای در اين صنعت باش�ند. انتظار 
می رف�ت آن ها با ش�ناخت كامل از اي�ن صنعت، همراه 
داش�تن توانايی ها و تجربياتی كه در سال های تحصيل 
در دانشكده های جديد و خالقيت هايی كه در مواجهه با 
پروژه های پژوهشی و تحقيقاتی در زمان تحصيل با  آن ها 
رو به رو شدند، وارد بازار خودرو شوند. در نيم قرن اخير 

و در اثر ارتباطاتی كه 

بين اين صنعت و دانشگاه برقرار بود، برخی استادان و 
مسئوالن دانش�گاهی، نياز به ايجاد رشته جديد به نام 
مهندسی خودرو را ضروری دانستند و به سمت ايجاد و 

برنامه ريزی دانشكده ويژه حركت نمودند.
شايد بتوان دانشگاه ميشيگان را نام برد كه با همكاری 
ش�ركت خودروس�ازی جنرال موتور، اولين دانشكده ها 
يا رش�ته های خ�ودرو را ايجاد نمود. در س�ال های بعد، 
در ديگر دانش�گاه ها در كشورهای انگلس�تان، آمريكا، 
آلم�ان، فرانس�ه، كانادا، اس�تراليا، ژاپن و ... نيز رش�ته 
خودرو تاسيس شد. در كشور ما نيز خوشبختانه در يك 
دهه پيش با تالش و كوش�ش پروفسور شجاعی فرد و 
همكاری وزارت صنايع، برای اولين بار رش�ته مهندسی 
خودرو در مقطع كارشناس�ی ارش�د پايه گذاری ش�د و 
دانش�كده مهندس�ی خودرو در دانش�گاه علم و صنعت 
ايران تاسيس گرديد. سپس با جذب و همكاری اساتيد 
داراي تجربه علمی و عملی در رش�ته خ�ودرو، كار خود 
را توس�عه داد و در مقاط�ع ديگر نيز به جذب دانش�جو 
پرداخ�ت. امروزه عالوه بر رش�ته مهندس�ی خودرو، در 
دانشگاه های جهان )دانش�گاه 1Michigan ، دانشگاه  
2Msstate، دانش�گاه  4farmingdale،3ferri  و ...( 
همچنين در ايران )دانش�گاه آزاد اس�المی و دانش�گاه 
جامع علمی و كاربردی(،  رشته های مرتبط ديگری مثل 
رشته مهندسی تكنولوژی خودرو نيز اضافه شده است. 
ش�اخه های ديگری نيز در اين رشته قابل ذكر است، از 
جمله: مديري�ت تكنولوژی در صنعت خ�ودرو، تعمير و 
نگهداری موتورهای بنزينی، تعمير و نگهداری موتورهای 
ديزلی، الكترونيك خودرو، بازاريابی، برنامه ريزی و كنترل 

توليد، خدمات پس از فروش.
1-http://Www. Michigan.edu
2- http://www.msstate .edu
3- http://www.ferris.edu/automotive
engineering-college-degree.htm
4- http://www.farmingdale.edu
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دانش�كده خودروی دانش�گاه علم و 
صنعت ايران

دانش��كده خ��ودرو در س��ال 1379 در 
مقط��ع كارشناسی ارش��د در س��ه گرايش 
»سيس��تم های  محركه«،  »سيس��تم های 
تعليق، ترم��ز و فرمان« و »س��ازه و بدنه 
خودرو«  ش��روع به كار نمود كه هر كدام 
ب��ه مطالعه و تحقيق در بخش��ی از خودرو 
می  پردازند كه در زير به طور مختصر بيان 

می شود: 
گرايش نيروی محركه

چهار موضوع عمده س��وخت، سيس��تم 
سوخت رسانی، موتور و سيستم انتقال قدرت 
در اين گرايش مورد مطالعه قرار می گيرد. 
البت��ه بايد توجه كرد ك��ه هيچكدام از اين 
چهار موضوع را مستقل از هم نمی توان در 
نظر گرفت. به طور مثال نوع سوخت، روی 
طراحی سيس��تم سوخت رس��انی، طراحی 
موتور و طراح��ی گيربكس تاثير می گذارد. 
وظيفه دانش��جوی مشغول به تحصيل و يا 
فارغ التحصيل در اي��ن گرايش، مطالعه و 
تحقيق بر روی اين حوزه ها و يا مشتركات 
آنها خواهد بود تا برای ارتقاي دانش فنی و 
گسترش تكنولوژی در اين خصوص فعاليت 
نماي��د. در زير چند نمون��ه از موضوع هايی 
كه در پايان نامه ها يا پروژه ها انجام شده يا 
قابل انجام می باشد، اشاره شده است. برای 
اطالعات بيش تر از دروس ارايه ش��ده، به 
سايت دانشكده مهندسی خودروي دانشگاه 

علم و صنعت ايران5 مراجعه شود.
 طراحي، شبيه س��ازي و بهينه س��ازي 
موت��ور احتراق داخل��ي در جهت باال بردن 

عملكرد
 طراحي و بهينه سازي منيفولدها 

 طراحي سيستم هاي سوخت رساني و 

كنترل قواي محركه 
قطع��ات  بهينه س��ازي  و  طراح��ي   
قواي محركه همچون س��يلندر، آب بندها، 

ياتاقان ها، رادياتور، كندانسور، اواپراتور 
 طراحي و بهينه س��ازي سيس��تم هاي 

جديد انتقال قدرت 
 قواي محركه جديد 

 انواع جديد س��وخت و سيس��تم هاي 
پاشش و احتراق

 س��وخت های جايگزين و موتورهای 
مربوط به آن ها 

 موتورهای الكتريكی
 پيل سوختی

 موتورهای هيدروژنی
گرايش سيس�تم تعلي�ق، فرمان و 

ترمز
توان ايجاد شده بر روی تاير خودرو بدون 
كنترل باعث آس��يب های جدی به راننده، 
سرنش��ينان، عابري��ن و خودروهای ديگر 
می شود. به همين دليل بايد مطالعاتی روی 
پايداری خودرو در مس��ير مستقيم و مسير 
منحنی شكل، كنترل خودرو بر روی جاده 
و افزايش خوش س��واری خ��ودرو صورت 
گي��رد. اين گرايش از مهندس��ی خودرو به 
مطالعاتی بر روی اين عوامل می پردازد و با 
سيستم هايی در خودرو مثل سيستم تعليق، 
ترمز و فرمان مرتبط است كه وظيفه ايجاد 
اي��ن كيفيت ها را بر عه��ده دارند. كارهای 
پژوهش��ی متنوعی در اي��ن گرايش  قابل 
انجام اس��ت ك��ه در زير به چن��د نمونه از 

آن ها اشاره می شود:
 ديناميك خودرو

 طراحی و بهينه سازی سيستم تعليق
 زوايای چرخ و تاثير آن ها در ديناميك 

خودرو

 طراحی سيستم ترمز
 سيستم های كروز كنترل 

كنت��رل  سيس��تم های   
پايداری

ناوب��ری  و  كنت��رل   
خودروهای بدون سرنشين
گرايش سازه و بدنه

خودرو  طراحی  مطمئنا 
و رعاي��ت ن��كات فنی به 
هم��راه نگاه ب��ه موضوع 
خصوص��ا  بازارياب��ی، 
امروزه كه رقابت فروش 
وي��ژه ای  اهمي��ت  از 
برخوردار است، نياز به اين 
شاخه از رشته خودرو را روشن كرده است.  
شناس��ايی و مطالعه در زمينه  سيستم های 
شاسی، اجزاي سازه ای، اجزاي بدنه خودرو 
و قطع��ات مرتب��ط با آن در اي��ن گرايش 
انج��ام می ش��ود. ام��روزه بح��ث ايمنی و 
كاهش مصرف س��وخت، دو مقوله بس��يار 
مه��م در صنعت خ��ودرو اس��ت. افزايش 
ايمنی مرتبط با طراحی مناس��ب شاس��ی 
و بدن��ه، به منظور باالب��ردن قابليت جذب 
ان��رژی در هنگام تص��ادف و همچنين در 
نظر گرفتن سيس��تم های ايمنی ديگر مثل 
كيسه هوا می باشد. كاهش مصرف سوخت 
نيز با س��بك كردن بدنه كه س��هم بااليی 
در وزن خودرو دارد ميس��ر است كه باعث 
ت��الش در يافتن مواد جايگزي��ن يا تغيير 
در طراح��ی به منظور سبك س��ازی )مثل 
استفاده از تكنولوژی TWB( خواهد بود. 
ع��الوه بر آنها، افزايش عمر قطعات در اثر 
اعمال بارهای خستگی، كاهش ارتعاشات 
وارده به سرنش��ين، كاه��ش نويز، كاهش 
انتقال حرارت در كابين خودرو و مس��ايل 
ايروديناميك��ی ني��ز از موضوعات ديگری 
هس��تند كه در اين گرايش قابل بررس��ی 
می باش��ند. در زي��ر به طور نمون��ه به چند 
موض��وع تحقيقاتی در اين گرايش اش��اره 

می شود. 
 طراحی، بهينه س��ازی و شبيه س��ازی 

كابين و شاسی و قطعات مرتبط با آن
 طراحی و بهينه س��ازی قس��مت های 

مختلف خودرو مانند
 درب ها 
 سپرها 

 درب موتور و صندوق عقب 
 طراحی، بهينه سازی و شبيه سازی سازه 

به منظور افزايش قابليت جذب انرژی
5-  http://www.iust.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=21&slct_pg_id=1082
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 بررس��ی فركانس های طبيعی شاسی 
در جه��ت شناس��ايی بهتر رفتار ارتعاش��ی 

خودرو 
 بررسی مودهای مختلف تصادف

 اس��تفاده از مواد جديد در سازه و بدنه 
خودرو

 راهكارهايی در جهت كاهش س��ر و 
صدای ناش��ی از كاركرد موتور و يا هوای 

عبوری از اطراف خودرو 
 آيروديناميك خودرو

 روش های پيش��رفته توليد در صنعت 
خودرو

 تحلي��ل اكوس��تيك در فضای كابين 
برای بهبود راحتی سرنشينان

همچنين با توجه به اينكه يكی از اهداف 
اي��ن دانش��كده، تربيت مدي��ران خالق و 
كارآمد در صنعت خودرو می باشد دانشكده 
ب��رای تمام گرايش ها، درس های مديريتی 
نيز در نظر گرفته است تا فارغ التحصيالن 
دانش��كده با توجه ب��ه توانمندی های فنی 
خ��ود، قابليت مديري��ت گروه های طراحی 

مهندسی اين صنعت را داشته باشند.
در س��ال 1386 دانش��كده خودرو برای 
اولين بار رش��ته مهندس��ی خ��ودرو را در 
مقطع كارشناس��ی به رشته های مهندسی 
افزود و آغاز به جذب دانشجو در اين مقطع 

تحصيلی با اين اهداف نمود:

 تربيت مهندسان كارآمد براي خطوط 
مختلف توليد در كارخانجات خودروسازي 

 تربي��ت مهندس��ان كارآم��د ب��راي 
بخش هاي مختلف مهندسي در كارخانجات 

خودروسازي و مجموعه سازي همچون: 
 تحقيق و توسعه 

 تحقيقات بازار 
 مهندسي محصول 

 مهندسي توليد 
 تضمين كيفيت 

 تعمير و نگهداري 
 خدمات پس از فروش

 تربيت نيروي انس��اني متناسب براي 
تحصي��ل در مقاطع باالتر در رش��ته هاي 

مختلف
بازار كار اين رشته

ب��ه دليل گ��ردش مالی ب��االی صنعت 
خودرو در جهان، بازار كار گسترده ای برای 
فارغ التحصيالن اين رش��ته در كش��ور و 
جهان وجود دارد كه فارغ التحصيالن اين 
رش��ته با توجه به توانايی ها و قابليت هايی 
كه در زمان تحصيل در اين رشته به دست 
آورده اند می توانند در آن ها مش��غول به كار 

شوند. از  جمله فعاليت در:
 مراكز تحقيقاتی و پژوهش��ی صنعت 

خودرو
 مراكز طراحی و توليد خودرو 

 مراك��ز تحقيقاتی و صنعتی به عنوان 
مهندس مكانيك  

 ديگر بازاره��ای صنعت حمل و نقل 
مانند صنعت ريلی  

 مراكز تعمير و نگهداری خودرو
 مراكز خدمات پس از فروش 
 مراكز آموزش صنعت خودرو

ادامه تحصيل 
دانشجويان كارشناسی مهندسی خودرو، 
بع��د از اتم��ام تحصيل در اين رش��ته قادر 
خواهند بود در همين رش��ته در دانش��كده 
خ��ودرو در اي��ران و ي��ا خارج از كش��ور، 
ادام��ه تحصيل دهن��د. همچنين می توانند 
در ديگ��ر رش��ته های مرتب��ط مهندس��ی 
مكانيك، تحصيالت خ��ود را دنبال كنند. 
ف��ارغ التحصيالن مقطع كارشناسی ارش��د 
اين رش��ته نيز می توانند در همين رشته در 

مقطع دكترا تحصيل نمايند. 
مقطع دكترای مهندس��ی خودرو از سال 
1388 در دانش��كده مهندس��ی خ��ودروی 
دانش��گاه علم و صنعت اي��ران راه اندازی 
شده اس��ت و در حال حاضر دانشجو دارد. 
به ع��الوه، بوده اند فارغ التحصيالن مقطع 
كارشناسی ارش��د در هر سه گرايش كه در 
مقطع دكت��را در داخل و خارج كش��ور در 
رش��ته مهندس��ی مكانيك ادامه تحصيل 

داده اند.   
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تازه های انتشارات دانشگاه

نام كتاب: آهنگ صنعت، آوای شهر
مولف: دكتر اسماعيل شيعه

چاپ اول: 1389 
شمارگان: 1000     

قيمت: 33000 ريال
موضوع: شهرها وشهرستان، شهرنشينی، جامعه شناسی شهری 

و صنعتی كردن
آنچه كه محتوای حاضر را در بر می گيرد، كندوكاوی در خصوص 
ريشه يابی صنعتی شدن شهرها و تاثيرپذيری هايی است كه در چنين 
سكونت گاه هايی اتفاق افتاده است. دركنار اين هدف، قصد از تاليف 
اين كتاب، بررسی چگونگی ورود صنعت به شهرهای متقدم تحت 
استيالی آن و نحوه برخورد شهرها و دولت ها با مشكالت ناشی از 
تاثيرات مثبت و منفی صنعت بر اين پديده بشری می باشد. در كنار 
اين عوامل، اگرچه صنعت در شهرهای كشورهای اروپايی به يكباره 
وارد ش��د و بافت های ش��هری و حيات اجتماعی و اقتصادی آنها را 
دگرگون ساخت، ولی اين پديده در شهرهای كشورهای آمريكايی، 
هم عنان با پيدايش و رش��د شهر و توسعه صنعتی اتفاق افتاد و به 
همين خاطر شهرهای صنعتی شده آمريكايی، با مشكالت كمتری 

به نسبت شهرهای صنعتی شده اروپايی رو به رو شده اند. 
انتخاب نام "آهنگ صنعت، آوای شهر" برای كتاب حاضر، بيشتر 
از آن نظر بوده است كه تا چه اندازه آهنگی كه صنعت در چارچوب 
شرايط خود می نوازد با آوايی كه شهر به عنوان يك محيط انسانی 
مطرح می س��ازد، همنوايی دارد. رون��د و آهنگ صنعت بايد با آوای 
ش��هر در عرصه های مختلف محيطی اع��م از اجتماعی، كالبدی و 
طبيعی همخوان باشد. در غير اين صورت، حضور صنعت علی رغم 
تس��هيالت و جنبه های مثبت خود بر پيكره و اس��اس شهر، حالتی 

ناموزون خواهد يافت. ش��هر، فضايی برای ساكنان و كانون رشد و 
توس��عه اس��تعدادها و محلی برای س��كونت و زندگی همراه با رفاه 
جمعيت در يك محيط زيس��ت س��الم است ولی شرايط و ضوابطی 
دارد. درحالی كه س��وابق موضوع، در ش��هرها و كشورهای صنعتی 
ش��ده و حتی نمونه های آن در ايران نشان مي دهد متاسفانه صنعت 
علی رغم  امكانات و دس��تاوردهای ارزش��مند خود و برخورداری از 
منافع اقتصادی ناش��ی از آن، ضربات شديدی را نيز بر حيات سالم 
زندگی اجتماعی و س��اختار فضايی – كالبدی ش��هرها وارد آورده 
اس��ت. بس��ياری از نوش��ته ها در عرصه های اجتماعی، محيطی و 
كالبدی در قرون نوزدهم و بيس��تم، همچنان كه نمونه هايی از آنها 
نيز در اين كتاب آورده ش��ده است، به نحوی با مشكالت و مسايل 

ناشی از صنعتی شدن شهرها در ارتباط است.
بنا بر مبانی برگرفته از متون علمی شهرسازی، هر برنامه عمرانی 
يا توس��عه ای چنانچه بخواهد بر عرصه ش��هرها وارد ش��ود، ضمن 
در نظر داش��تن قابليت های محيطی و ش��ناخت ارزش های موجود 
فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و طبيعی ش��هرها، بايد به بررس��ی 
اين نكات بپردازد كه اين برنامه چيست و برای رفع چه نيازی ايجاد 
می شود. مخاطب اين برنامه ها چه كسانی هستند و اين برنامه ها به 
چ��ه منظور و در كج��ا به مرحله اجرا در می آيد و آثار و نتايج آن بر 
ش��هر و منطقه و حتی شهرها و حوزه های زيستی همجوار، چگونه 
خواه��د بود. صنعت نبايد با آمدن خود، كش��اورزی را به اضمحالل 
بكشاند و جمعيت شاغل به كار در آن را به سوی خود به مهاجرت 
وا دارد. صنع��ت نبايد به گونه ای عمل كند كه به پيدايش مس��اكن 
فقيرنش��ينی كه در اثر بی برنامگی در توس��عه شهری گريز ناپذير 
می باش��د، دامن بزن��د. صنعت نبابد ب��ر روابط اصي��ل اجتماعی و 
فرهنگ��ی و ديرينگی های آن، نقطه پايانی باش��د و باالخره صنعت 
نبايد به گونه ای شكل گيرد كه آلودگی آب، هوا، خاک، محيط، بو، 
صدا و امثال آن را برای اقشار مختلف و جماعات شهری به ارمغان 
آورد. بلكه صنعت بايد عاملی در حل مش��كالت محس��وب شده و 
برنامه ريزی به منظور هدايت توس��عه صحيح ش��هری را تس��هيل 

نمايد.
هدف از نوش��تن اين كتاب، ريش��ه يابی نحوه حضور در شهرها، 
بررس��ی تاثيرات ناشی از آن بوده است و در كنار خود، برخی ديگر 
از كش��ورهای توسعه يافته و در حال توسعه صنعتی را مورد بررسی 
قرار می دهد. ش��ك نيست نظرات شهرسازی و مبانی علمی آن در 
پايگيری صنعتی ش��هرها در اساس��ی ترين اركان اين مطالعه قرار 
دارد. در عين حال، اين كتاب بر آن است كه ضمن توجه به نكات 
اساسی در ضرورت های گسترش صنعتی شهرها، زمينه را به منظور 
پايگيری درست آنها، آماده نمايد. همچنين ضمن دارا بودن شرايط 
يك كتاب مكمل درسی برای مقاطع مختلف شهرسازی و به ويژه 
دوره های كارشناسی ارشد، استفاده از سوابق صنعتی شدن شهرها را 
به عنوان پيشنهادی برای دست اندركاران و تصميم گيرندگان امور 
صنعتی و برنامه های توسعه صنعتی كشور عزيزمان ايران پيشكش 

نمايد.
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نام كتاب: مبادل��ه كن های گرما )مبدل های حرارتی-جلد1( 
انتخاب، تعيين شرايط عملكرد و طراحی گرمايی

ترجمه وگردآوری: دكتر سپهر صنايع
چاپ اول: 1389

شمارگان: 1000جلد
قيمت: 190000 ريال

موضوع: مبدل های گرمايی
كتاب مبادله كن های گرما )مبدل های حرارتی(، با ترجمه كتاب 
Sadik kakac-hongtan liu آغاز شد. با سال ها تدريس 
و تحقيق در موضوع، مطالب بس��يار مفيدی ش��امل توضيحات و 

متون، ش��كل ها، جداول، مسايل حل شده در ساير كتب مالحظه 
شد كه برای پيوس��تن به كتاب مبادله كن های گرما، بسيار مفيد 
بودن��د. لذا تصميم بر آن ش��د كه برای حف��ظ امانت داری كتاب 
اوليه، مطالب آن كتاب آورده ش��وند. س��پس نكات و توضيحات 
اضافه ش��ده، در قالب پيوس��ت های آن كتاب و يا فصول اضافه 

شده، منظم گرديد.
تعاري��ف و توزي��ع دما در پيوس��ت فصل دوم و يا ش��كل های 
تكامل هيدروديناميكی وگرماي��ی جريان و يا اعداد بدون بعد در 
پيوست فصل سوم، همچنين بسياری روش های مهم در پيوست 
فصول، ارايه و توصيح داده ش��ده اند. به عالوه، مثال های اضافه 
ش��ده بس��يار متعدد كاربردی، مفاهيم و نكات بسيار مهمی را به 
خوانندگان ارايه و انتقال می دهند. ش��كل ها و جداول بسياری نيز 
انتخاب شدند و در مجموعه پيوست و يا فصول افزوده شده، قرار 
گرفتن��د. با مطالب افزوده ش��ده در اين كتاب، برخی از پيوس��ت 
فصول، نظير پيوس��ت فصل نهم )مبادله كن های فش��رده گرما(، 
ب��ه لحاظ تعداد صفحات، بيش از چهار برابر فصل اصلی، در اين 

كتاب اوليه شده است.
ازسوی ديگر، فصولی به طور كامل، ترجمه و يا تدوين شد و در كنار 
فصول كتاب اوليه قرار گرفت. به عنوان مثال، فصل هشتم )ارتعاش 
لوله به س��بب جريان در پوس��ته( و فصل يازده��م )مبادله كن های 
گرمای خنك ش��ونده با هوا و پيوست آن( مطالب جلد اول كتاب و 

عموما به سيال و مبادله كن های يك فاز مربوط است.
مبادله كن ه��ای گرم��ا، اجزاي مهم��ی در نيروگاه ه��ا، صنايع 
فرآيندی و ش��ميايی، گرمايش، تهويه مطبوع، سيستم های تبريد 
و خنك كاری سيستم های الكترونيكی هستند. صنايع بسياری در 
طراحی انواع مبادله كن های گرما فعاليت دارند. همچنين، دروس 
متعددی در كالج ها و دانش��گاه ها، با نام های گوناگون در طراحی 

گرمايی مبادله كن ها ارايه می گردد.

نام كتاب: برنامه ريزی عمليات حمل و نقل ريلی
گردآوری: دكتر مسعود يقينی و مهندس جواد لسان

چاپ اول: 1389
شمارگان: 1000جلد
قيمت: 40000 ريال

موضوع: راه آهن، راه آهن - قطارها، راه آهن ايران
برنامه ري��زی عملي��ات حمل و نق��ل ريلی به معن��ای تعيين، 
پيش بينی و تدوين فعاليت های آينده در راه آهن اس��ت كه شامل 
س��ه س��طح اس��تراتژيك، تاكتيكال و عملياتی می ش��ود. تفاوت 
اين س��طوح، در افق زمان��ی برنامه ريزی، ميزان س��رمايه گذاری 
مورد نياز، روش های مدل س��ازی و مديرانی اس��ت كه درگير آن 
می ش��وند. ب��ا وجود اهميت اي��ن مبحث، تا به ح��ال منبع جامع 
و مناس��بی به زبان فارس��ی، كه در برگيرن��ده مباحث تخصصی 
برنامه ريزی حمل و نقل ريلی باشد، تدوين نشده بود. كتاب پيش 
رو كه حاصل س��ال ها تدريس دروس مرتبط با برنامه ريزی حمل 
و نق��ل ريلی و پژوهش ه��ای متعدد انجام گرفت��ه در اين زمينه 
اس��ت، س��عی در انجام چنين مهمی دارد. جزوه های تدوين شده 
برای تدريس اين درس كه پايه و مبنای اوليه در فرآيند طوالنی 
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نگارش اين كتاب بوده اند، س��ال ها مورد نقد و بررس��ی استادان، 
دانش��جويان و صاحب نظران مهندسی راه آهن كشور بوده است و 
بر اين مبنا، كتاب حاضر به عنوان اولين مرجع يكپارچه فارس��ی 
در زمين��ه برنامه ريزی حم��ل و نقل ريلی، تهيه و تدوين و تقديم 

عالقه مندان شده است.
در نگارش كتاب، س��عی بر اين بوده اس��ت كه تقس��يم بندی 
مباح��ث و اراي��ه مطال��ب، انجام ش��ود كه عالقه من��دان بخش 
عم��ده ای از موضوع های مرتبط با برنامه ريزی حمل و نقل ريلی 
را پيش روی خود داش��ته باشند. در فصل اول، حمل و نقل ريلی 
با نگرش سيستمی و مس��ايل برنامه ريزی در سطوح مختلف آن 
به صورت سلسله مراتبی معرفی شده اند تا خواننده بتواند به درک 
روش��نی در اين زمينه دس��ت يابد. در ادام��ه، در فصل های دوم 
تا دهم، به هريك از مس��ايل برنامه ري��زی حمل و نقل ريلی به 
طور جداگانه توجه ش��ده اس��ت. به اين ترتيب كه در فصل دوم، 
مس��اله برنامه ريزی ايس��تگاه های باری به طور يكپارچه و با در 
نظر گرفتن موضوع های تاثيرگذار آن ارايه ش��ده است. در فصل 
س��وم، گروه بندی واگن ها كه يكی از مس��ايل چالش برانگيز راه 
آهن در بخش جابه جايی بار اس��ت، ارايه ش��ده است. پس از آن 
برنامه ريزی تش��كيل قطار در فصل چهارم و تعيين اندازه ناوگان 
در فص��ل پنجم، مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. در فصل های 
شش��م و هفتم، ب��ه ترتيب به تحليل ظرفيت ايس��تگاه و تحليل 
ظرفيت خط پرداخته شده اس��ت. سپس زمان بندی حركت قطار 
در فصل هش��تم ارايه می شود. در نهايت، فصل های نهم و دهم 

ش��امل مباحثی در زمينه برنامه ريزی خدم��ه قطار و برنامه ريزی 
لكوموتيو اس��ت. در پايان هر فصل، بخش��ی تحت عنوان" برای 
مطالعه بيش��تر "در نظر گرفته شده اس��ت تا عالقه مندان، براي 
دس��ت يابی به مطالب تكميلی بتوانند به منابع مطالعاتی بيشتری 
دست پيدا كنند. همچنين در پايان كتاب، مفاهيم و موضوع های 
پايه ای مطرح در زمينه برنامه ريزی حمل و نقل ريلی  به  صورت 

پيوست ارايه شده است.
مخاطب��ان اين كتاب، نخس��ت دانش��جويان مقاط��ع مختلف 
تحصيلی رش��ته مهندس��ی حمل و نقل ريلی و همچنين س��اير 
گرايش های رش��ته مهندس��ی راه آهن هس��تند. اين كتاب، منبع 
اصل��ی درس روش ه��ای برنامه ريزی حرك��ت قطارها در مقطع 
كارشناس��ی و درس برنامه ري��زی حم��ل و نقل ريل��ی در مقطع 
كارشناسی ارشد رشته مهندسی حمل و نقل ريلی است و می تواند 
ب��ه عنوان منبع مفيدی ب��رای دروس مبانی مهندس��ی راه آهن 
و اص��ول بهره برداری راه آهن برای رش��ته های مهندس��ی خط و 
سازه های ريلی و مهندسی ماش��ين های ريلی مورد استفاده قرار 
گي��رد. گ��روه دوم مخاطبان، كارشناس��ان، محقق��ان، مديران و 
مهندسان در بخش های مختلف صنعت حمل و نقل ريلی هستند 
ك��ه عالقه مند به فراگيری اص��ول و مفاهيم برنامه ريزی حمل و 
نقل می باش��ند. گروه سوم مخاطبان، دانشجويان و محققان ساير 
رشته های دانشگاهی، نظير مهندسی صنايع و مديريت می باشند 
كه به دنبال مطالعه مباحث برنامه ريزی حمل و نقل ريلی و انجام 

پژوهش در اين زمينه هستند.
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نام دانشجو: مهدي اختركاوان
رشته تحصيلي: معماري

استاد راهنما: دكتر اصغر محمدمرادي
استاد مشاور: دكتر سيد مجيد مفيدي شميراني

عنوان رساله: مدل سازي فرآيند ارزيابي و انتخاب 
پروژه هاي مرمتي

تاريخ دفاع: 89/7/3 

نام دانشجو: سعيد پاشازاده
رشته تحصيلي: مهندسي كامپيوتر
استاد راهنما: دكتر محسن شريفي 

عنوان رساله: پشتيباني از كيفيت سرويس دهي در 
سطح ميان افزار براس��اس اولويت براي رديابي صوتي 

هدف در شبكه هاي حسگر بي سيم
تاريخ دفاع: 89/7/4 

نام دانشجو: وحيد بهجت
رشته تحصيلي: مهندسي برق

استاد راهنما: دكتر ابوالفضل واحدي
عنوان رساله: پايش هم زمان ترانسفورماتورهاي 
قدرت جهت شناسايي خطاهاي اتصال كوتاه داخلي با 

استفاده از روش تحليل اجزاي محدود
تاريخ دفاع: 89/7/24 

نام دانشجو: محمود اكبري
رشته تحصيلي: مهندسي عمران- آب

استاد راهنما: دكتر عباس افشار
استاد مشاور: دكتر موسوي

عنوان رساله: بهره برداري بهينه از مخازن چند 
منظوره در شرايط اضطراري

تاريخ دفاع: 89/7/26 

نام دانشجو: محمدرضا شاكرمي
رشته تحصيلي: مهندسي برق

استاد راهنما: مهندس احد كاظمي
عن�وان رس�اله: طراحي و هماهنگ��ي كنترل 
كننده هاي نوسانات بين ناحيه اي در سيستم هاي قدرت 

تحت استرس
تاريخ دفاع: 89/8/5 

نام دانشجو: مهدي فكور
رشته تحصيلي: مهندسي مكانيك
استاد راهنما: دكتر عليرضا گوهري 

عنوان رس�اله: بررس��ي رفتار شكست قطعات 
چوبي با در نظر گرفتن ناحيه فرا روي شكست

تاريخ دفاع: 89/8/5 

نام دانشجو: كاظم نوري هفت چشمه
رشته تحصيلي: رياضي

استاد راهنما: دكتر خسرو مالك نژاد
عنوان رس�اله: كاربرد قضيه نقطه ثابت در 
معادالت انتگرال غيرخطي و بررس��ي جواب 

برخي از مدل هاي كاربردي آن
تاريخ دفاع: 89/8/8 

نام دانشجو: وحيد عظيمي راد
رشته تحصيلي: مهندسي مكانيك

استاد راهنما: دكتر محرم حبيب نژاد
عنوان رس�اله: ماكزيمم ب��ار مجاز بازوي 

متحرک با مفاصل االستيك در حضور مانع
تاريخ دفاع: 89/8/8 

معرفي دفاعيه هاي دكتري
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نام دانشجو: محمدرضا خزايي
رشته تحصيلي: مهندسي عمران- آب

استاد راهنما: دكتر باقر ذهبيون 
عنوان رس�اله: بررس��ي اثر تغيير اقليم بر 

فراواني و بزرگي سيالب ها
تاريخ دفاع: 89/9/7 

نام دانشجو: بهزاد طولمي نژاد
رشته تحصيلي: مهندسي مواد و متالورژي

استادان راهنما: دكتر حسين عربي- دكتر 
محمد شاهميري- دكتر كريمي طاهري

عنوان رس�اله: بررس��ي تئ��وري و عملي 
رفتار تغيير شكل كامپوزيت هاي اليه اي حين 

ECAE فرآيند
تاريخ دفاع: 89/9/14 

نام دانشجو: بهرام نامي
و  م��واد  مهندس��ي  تحصيل�ي:  رش�ته 

متالورژي
ش��مس الدين  دكت��ر  راهنم�ا:  اس�تادان 
ميردامادي- دكتر سعيد شبستري- دكتر سيد 

حسين رضوي
عنوان رس�اله: بررسي اثر كلسيم و عناصر 

AZ91 نادر خاكي بر ريز ساختار و خواص خزشي آلياژ منيزيوم
تاريخ دفاع: 89/9/17 

نام دانشجو: محسن افشاريان
رشته تحصيلي: رياضي

استاد راهنما: دكتر محمدرضا عليرضايي
عنوان رس�اله: محاسبه شاخص هاي رشد 
بهره وري بر پايه تكنولوژي هاي توسعه يافته 

در تحليل پوششي داده
تاريخ دفاع: 89/9/29 

نام دانشجو: ليال سميعي
و  م��واد  مهندس��ي  تحصيل�ي:  رش�ته 

متالورژي
استاد راهنما: دكتر علي بيت اللهي

عن�وان رس�اله: بررس��ي عوام��ل فرآيند 
و عملي��ات حرارت��ي برخ��واص فيزيك��ي و 
ريزساختاري پودرهاي مزو پوراكسيد تيتانيوم 
تاريخ دفاع: 89/9/30 

نام دانشجو: كريم آتشگر
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع

استاد راهنما: دكتر رسول نورالسناء
عنوان رساله: برآورد نقطه تغيير در فرآيند نرمال چند 

متغيره با تغييرات ايزوتونيك به كمك شبكه عصبي 
تاريخ دفاع: 89/8/17 

نام دانشجو: سيد علي سيديان
رشته تحصيلي: معماري

اس�تادان راهنما: دكتر هاشم هاشم نژاد- 
دكتر مصطفي بهزادفر

عنوان رساله: تاثير مولفه هاي طراحي بر جلب 
مشاركت مردمي در معاصرسازي بافت هاي فرسوده 

ايران )نمونه موردي: محله سيروس تهران(
تاريخ دفاع: 89/8/22 

نام دانشجو: مرتضي صديق
رشته تحصيلي: معماري

اس�تادان راهنما: دكتر هاشم هاشم نژاد- 
دكتر محسن فيضي

استادان مشاور: دكتر مصطفي عباس زادگان- 
دكت��ر مصطف��ي بهزاد ف��ر- دكت��ر محمدعلي 

خان محمدي
عنوان رساله: تدوين معيارهاي طراحي سايت هاي تفرجي ساحلي بر 

اساس ارتقاي استفاده پذيري )نمونه موردي: سواحل استان مازندران(
تاريخ دفاع: 89/8/22 

نام دانشجو: وحيدرضا قضاوتي
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع

استاد راهنما: دكتر سعيدي مهرآباد
عن�وان رس�اله: تحليل مدل ه��اي توليد 

سلولي تحت عدم قطعيت
تاريخ دفاع: 89/9/2 

نام دانشجو: علي علي نياز يازي
رشته تحصيلي: مهندسي مكانيك

استاد راهنما: دكتر بهروز فرشي
عن�وان رس�اله: بهينه س��ازي س��ازه ها با 

استفاده از روش نيرو
تاريخ دفاع: 89/9/3 

نام دانشجو: مهرداد يوسف زماني
رشته تحصيلي: معماري

استاد راهنما: دكتر مهران علي الحسابي 
عنوان رساله: بررس��ي و بازتعريف جايگاه 
مشاركت بهره بردار در فرآيند طراحي مسكن 

)مدل يابي مسكن شخصي ساز- سنندج(
تاريخ دفاع: 89/9/7 
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افقي
1- مراسم تقدير از اين افراد در همين شماره گزارش شده است

2- سهل – همراه- پسوند شباهت
3- سرزمين خون و شمشير- از شهرهاي كشورمان

4- از اقسام ظلم به خود- ثروت- با كلك مي آيد- خراش
5- دانشكده اي كه در اين نشريه معرفي شده است- وسيله روشنايي بخش

6- كوه بلند كشورمان- نامبارک- شهري است
7- پادشاه باستاني- هراس- ظالم
8- تاک- يك مناسبت ملی آذرماه

9- كشاكش- الفباي موسيقي- ممارست
10- صفت حّراف- ول

11- چوب خوش بو- نوعي پارچه – برادر شيرازي-  عدد ضايع
12- حيوان وحشي- حركت زمين

13- نويسنده شهير- انواع شيريني را گويند
عمودي

1- در همين دانشگاه بجوييد
2- مخالف آزادگان- تكرار يك حرف- دارو

3- نوعي نان سنتي- سبكي در موسيقي- سرما
4- امر به شنيدن – سختي
5- گناهكار- نقاش معروف

6- غوزه پنبه- زنبور در هم- حرف بيخود
7- پيروز- پست – بن ساختمان

8- نام شهري در ايران- تيم موفق دانشگاه در مسابقات ملي
9- رمز- از حروف الفبا – رنگ آسماني

10-  شيفته- انباز

11-  همراهي – نوعي روش حكومت داري
12-  سالروز شهادت سيدالشهدا )ع(- هم كفش دارد هم الستيك اتومبيل

13-  از حروف الفباي انگليسي- شل- روشنايي
14-  تولد- ناله و فرياد- عدد يك رقمي

14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
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حل جدول را 
بفرستيد و 
جايزه بگيريد
آخرين مهلت 
ارسال:پايان 

بهمن ماه

حل جدول شماره: 71
 برنده شماره قبل

 نام: مينا                       نام خانوادگي: اختياري
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