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چارچوبنظریکرسيهاي
آزادانديشيازنگاهرهبرمعظمانقالب

هش��ت س��ال پيش بود ک��ه جمعي از دانش آموختگان و پژوهش��گران ح��وزه علميه در نامه اي ب��ه مقام معظم 
رهبري، موضوع »نهضت علمي و آزادانديش��ي« را مطرح کردند. مقام معظم رهبري از مطالب مطرح شده در نامه 
مذکور، اس��تقبال کرده و در جواب تاکيد کردند: به نظر مي رس��د که هر س��ه روش پيشنهادي شما يعني تشکيل1( 
»کرس��ي هاي نظريه پردازي« 2( »کرس��ي هاي پاس��خ به سؤاالت و شبهات« و 3( »کرس��ي هاي نقد و مناظره«، 
روش هايي عملي و معقول باشند و خوب است که حمايت و مديريت شوند به نحوي که هرچه بيشتر، مجال علم، 

گسترش يافته و فضا بر دکانداران و فريبکاران و راهزنان راه علم و دين، تنگ  تر شود.1 
از آن زمان به بعد شاهد بوديم که راه اندازي کرسي هاي آزادانديشي در دانشگاه هاي مختلف کشور به طور جدي 
مطرح شد و برخي دانشگاه ها گام هاي عملي را نيز در اين زمينه برداشتند، هر چند هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب، 
فاصل��ه زيادي وجود دارد. به نظر می رس��د م��رور ديدگاه های رهبر فرزانه انقالب در اين زمينه کمک ش��اياني به 
ترسيم چارچوب مناسب براي راه اندازی کرسي هاي آزادانديشي می کند و قبل از هر چيز بايد با بازخوانی فرمايشات 

معظم له، تصويري درست و دقيق از اين کرسي ها در ذهن مخاطب ايجاد شود.
مرور فرمايش��ات ايشان نشان مي دهد که رهبر انقالب، چارچوب نظری دقيقي را در اين زمينه مشخص کرده و 
تفاوت آزادانديشي با مقوالتي همچون بنيادشکني، هرج و مرج، بي بندوباري، اظهار نظرهای عوامانه، جنجال آفريني 

و ... را به خوبي مشخص کرده اند. 
از نظر ايشان، دو تفکر افراطي و تفريطي در اين زمينه وجود دارد و در حالي که يک گروه، نگران از دست رفتن 
بنيادهاي اصيل جامعه هس��تند، گروه ديگر راه افراط را در پيش گرفته و بر اين باورند که آزادانديش��ي بدون در هم 
شکستن بنيادهاي اصيل جامعه ممکن نيست. در حالي که طرفداران هر دو طرز تفکر در اشتباهند و بايد در رفتار 

خود راه تعادل را در پيش گيرند.2  
همچني��ن معظم له بارها تصريح کرده اند که آزادانديش��ي نه به معناي ديکتات��وري و تعطيل کردن تفکر و عقل 
است و نه به مفهوم اغتشاش فکري و هرج و مرج در عرصه انديشه و تحقق اين هدف از راه گفتگوی محترمانه، 
عاقالنه، منصفانه و با استدالل، عملی است.3  تامل دقيق در سخنراني های رهبرمعظم انقالب نشان می دهد براي 
به نتيجه رس��يدن کرسي هاي آزادانديشي، بايد نقش��ه راهي وجود داشته باشد که باعث رسيدن انسان به قله شده 
و از انحراف در مس��ير، جلوگيري کند و اصرار بر اين مس��اله به معناي اس��تفاده از تجارب و برنامه ريزي است و نه 

تحجر و رفتار غير عقالني.4 
تش��ريح ديدگاه های نظری ولي امر مسلمين در مورد کرسي هاي آزادانديشي، نيازمند مجال بيشتري است اما بد 
نيست به عنوان نکته آخر به دغدغه معظم له در مورد پرهيز از لفاظی و جنجال آفريني هم اشاره شود. به گفته ايشان 

بايد فضاي بحث منطقي و استداللي در اين کرسي ها حاکم باشد تا در نهايت حق، قابل فهم و درک باشد.5   
اميد اس��ت در آينده نزديک، با عملي شدن رهنمودهاي رهبر معظم انقالب در مورد کرسي هاي آزادانديشي، که 

در اين نوشتار به طور خالصه به آنها اشاره شد، گامي در جهت تحقق منويات ايشان برداريم. 

1 - پاسخ به نامه جمعي از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علميه در مورد 
کرسي هاي نظريه پردازي )16 بهمن 1381(

2-  بيانات در ديدار اعضای انجمن اهل قلم ) 7 بهمن 1381 (
3-  همان

4-  همان
5 - بيانات در جلسه با نخبگان علمي کشور ) 6 آبان 88(

89
ن 

ستا
زم

 - 
73

ره
ما

ش
ری

 خب
ی و

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
ری

ش
ن

4



سه ش��نبه 26 بهم��ن، اولين همايش 
ملي کرسي هاي آزاد انديشي، فرصت ها 
و چالش ه��ا با حضور وزي��ر فرهنگ و 
ارشاد اس��المي، تني چند از نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي، روساي برخي 
دانش��گاه  ها و جمعي از انديشمندان در 
مجتمع فرهنگي امام خميني )ره( برگزار 

شد.
در مراس��م افتتاحيه اين همايش يک 
روزه، دکتر س��يدمحمد حس��يني )وزير 
فرهنگ و ارشاد اس��المي(، با اشاره به 
تاکي��د و مطالبه مق��ام معظم رهبري از 
نخبگان جامعه ب��راي پيگيري موضوع 
کرسي هاي آزاد انديشي، گفت: در وهله 
اول باي��د خود اس��اتيد، دانش��جويان و 
صاحبان انديشه در اين حوزه وارد شوند 

و بعد، مسووالن حمايت کنند.
وزي��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المي با 
تبريک ميالد پيامبر نور و رحمت گفت: 
پيامبر اسالم، کسي است که اولين آيه اي 
که بر او نازل ش��د، »اقرأ« و معجزه اش 
کتاب بود و اين تبيين رسالت انبياست.

وي تصري��ح ک��رد: انبي��اء آمدن��د تا 
گنجينه هاي عقل و دانش را بارور کنند 
و غّل و زنجير خراف��ات و موهومات را 
بزداين��د و در قرآن، آيات فراواني داريم 
که انس��ان ها را ب��ه تفک��ر و تعقل فرا 

مي خواند.
وي با بيان اين نکته که غرب از همه 
ابزاره��ا براي تبليغ تفکر خود اس��تفاده 
مي کند، افزود: کرسي هاي آزاد انديشي 

مي تواند تريبوني براي انقالب باشد.
وزي��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المي بر 
لزوم نق��د آرا و نظرات، در کمال احترام 
و با اس��تفاده از اصول علمي تاکيد کرد 
و گف��ت: در مراکز علمي و دانش��گاه ها 
بايد دائمًا آم��وزش و پژوهش مورد نقد 
قرار گيرد چرا که تکرار مکررات، ثمري 

ندارد و در رّد و اثبات هاس��ت که روحيه 
علمي، تداوم و استمرار مي يابد.

وي با اش��اره به فرمايش مقام معظم 
رهبري اظهار داشت: در بحث استفاده از 
نظرات، نه معتقد به جمود و دگم انديشي 
هستيم و نه هرج و مرج و شالوده شکني. 
نقد آرا و طرح چالش ها و ش��بهات بايد 
بر پايه و مباني درس��ت، استوار باشد که 
مس��لمًا نياز به اش��راف و احاطه علمي 
زي��ادي دارد و محي��ط ما باي��د محيط 
نقد مس��تدل، علمي و منصفانه باشد نه 
محيط تکفير و توهين و نه حالت جمود 
ذهني که مجال طرح انديشه هاي جديد 

را سلب کند.
دکت��ر  مراس��م همچني��ن  اي��ن  در 
دانش��گاه(، طي  )ريي��س  جبل عامل��ي 
س��خناني ه��دف از بح��ث و مناظره را 
کشف حقيقت ذکر کرد و گفت: به تاکيد 
قرآن کريم، حق بايد از باطل جدا شود. 
در ط��ول تاريخ، هم باطل چهره بطالن 
خود را در زير چتر غبار آلود منطق هاي 
پوش��الي و مغالطه ها پنهان کرده و هم 
طرح مباحث به ش��يوه علمي و منطقي 
در فضاي علمي، چه��ره حق را نمايان 

ساخته است. 
وي با اين تصريح که افتخار ما پيروي 
از حضرت صديقه طاهره )س( است که 
اولي��ن بحث علمي را ب��ا مخالفين آغاز 
کردند، گفت: افتخار مي کنيم که ائمه ما 
همگي اهل مباحثه، مناظره و گفت وگو 
و تروي��ج آن بوده اند و افتخار ما به اين 
اس��ت که بيش از هزار س��ال، مرجعيت 
ش��يعه، دنباله روي ائمه در آزادانديش��ي 
بودند و ما هن��وز اين گوهر گران بها را 

در حوزه هاي علميه داريم. 
وي تاکيد کرد: اين همه رشد و ترقي 
و بلوغ که در بش��ريت ايجاد شده، همه 
دس��تاورد مجاهده علماي بزرگ ماست 

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

کرسيهايآزادانديشي
ميتواندتريبوني
برايانقالبباشد

 دكتر سيدمحمد حسيني
 )وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي(

دكتر محمد سعيد جبل عاملي 
)رييس دانشگاه(
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و متاس��فيم که اين فرآين��د جهاد براي 
کش��ف علم و حقيقت، به دانشگاه هاي 
ما که بيش از يکصد س��ال عمر دارند، 

راه پيدا نکرده است.
رييس دانش��گاه به تصوي��ب آيين نامه 
کرس��ي هاي آزاد انديش��ي در ش��وراي 
فرهنگي دانش��گاه اشاره کرد و افزود: اين 
فضا را ابتدا در حوزه اساتيد تمرين مي کنيم 
و بعد به مرور و بس��ته به سليقه و مطالبه 
دانشجويان، به حوزه هاي دانشجويي نيز 
تّسري خواهيم داد. وي تصريح کرد: اگر 
بخواهيم وحدت واقعي حوزه و دانشگاه را 
تحقق دهيم، بايد با ابزار درست انديشيدن 

و تحليل مساله آشنا شويم.
دکت��ر جبل عاملي در خاتمه تاکيد کرد: 
ما ب��ه دنبال ارتقاي قدرت تحليل و تفکر 
در همه اقشار دانش��گاهي هستيم و اين 
کار را به ش��يوه هاي تخصص��ي آن ادامه 

مي دهيم.
در بخ��ش ديگ��ري از اين مراس��م، 
حجت االسالم و المسلمين ابراهيمي نژاد 
)رييس دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم 
رهب��ري در دانش��گاه( اي��ن همايش را 
برخاسته از احساس مسووليت و نگراني 
از تاخير و تعليل در اجراي فرامين مقام 
معظم رهبري دانس��ت و افزود: اس��الم 
عزيز، در تش��ويق و ترغيب بشريت به 
کس��ب علم، پيشتاز است و ارزش تفکر 
آن قدر باالس��ت که در بعضي روايات، 
يک س��اعت تفکر، معادل يک س��ال و 
در جايي ديگر معادل هفتاد سال عبادت 

است.
حجت االسالم و المسلمين ابراهيمي نژاد 
با تقس��يم آفات تفک��ر به آف��ات دروني 
و بيرون��ي گف��ت: ي��ک سلس��له قيود و 
کش��ش هايي به صور مختل��ف در درون 
انسان هست که مي تواند روي افکار ما نيز 
تاثير گذارد و راه حل اين آفت، ذکر، دوري 
از غفلت و داشتن سلوک فردي است چرا 
ک��ه آن آزادي که خ��دا مطرح مي کند، از 
مت��ن عبوديت مي گذرد. آف��ت دوم، مانع 
بيروني اس��ت که مع االس��ف س��اخته و 
پرداخته خود ماس��ت و همتي الزم است 

تا برطرف شود.
حجت االس��الم و المس��لمين دکت��ر 
نصي��ري )دبير علمي هماي��ش( نيز در 
ابتداي اين مراس��م در س��خناني اظهار 
داشت: از جمله برکات ارزشمند انقالب 
اس��المی، آزادی و آزادانديش��ی است و 

گفت: مقصود از آزادانديش��ی، شکستن 
حصارهای کاذب تنيده به دور حقايق و 
جسارت نقد آراء با تکيه بر مبانی علمی 

است. 
دبير علم��ي همايش اف��زود: امروز در 
سايه س��ار فرازمند انق��الب، به رغم همه 
دشمنی ها، کارش��کنی ها و عنادها، شاهد 
رشد و ش��کوفايی معنويت، اخالق، علم 
و فن��اوری در زمينه ه��ای مختلف علمی 
هس��تيم که هم��ه اينها رهين رس��تن از 
زنجيرهای بسته بر ذهن و فکر فرهيختگان 

و انديشمندان اين آب و خاک است. 
دکت��ر نصي��ري تصري��ح ک��رد: اگر 
بر آزادانديش��ی، نظريه پ��ردازی، نقد و 
ن��وآوری و نهضت توليد علم به ويژه در 
عرصه های سياس��ی تأکيد داريم، راهی 
جز اس��تقبال و تش��ويق اين دس��ت از 
آزادانديشی ها و آزاد انديشان نداريم. اين 
ام��ر از آن رو اهميت خود را باز می يابد 
که ما در آستانه دهه پيشرفت و عدالت 
قرار داش��ته و افق برترين کشور منطقه 
را ت��ا دو دهه ديگر برای خود ترس��يم 

کرده ايم.
حجت االس��الم و المس��لمين دکت��ر 
نصيري، از تاثيرپذيري از آراي پيش��ينيان 
و عدم جسارت نقد آراي آنان و همين طور 
بي��م از مخالف��ت عوام، به عن��وان موانع 
آزادانديش��ي نام برد و افزود: آزادانديش��ي 
در فضاي سياسي به معناي فراهم ساختن 
فضاي گفت و گو، تعاطي فکري، تضارب 
آراء و نق��د در فضايي س��الم و علمي، با 
رعايت اصول ارزشي و اخالقي است. وي 
ابراز اميدواري کرد برگزاري اولين همايش 
کرس��ي هاي آزادانديش��ي، فرصت ه��ا و 
چالش ها، طليعه مبارکي براي بالندگي هر 
چه بيشتر دانش��گاه هاي کشور در عرصه 

آزادانديشي باشد.
ارايه س��ه مقاله توسط حجت االسالم 
و المس��لمين دکت��ر س��ليمان خاکبان، 
حجت االسالم و المسلمين بهروز لک و 
دکتر غالمرضا نور محمدي و سخنراني 
دکت��ر چلداوي )مس��وول هم انديش��ي 
اس��اتيد و عضو هيات علم��ي و رييس 
دانش��کده مهندس��ي برق( و برگزاري 
علمي- تخصصي  آزادانديش��ي  کرسي 
ب��ا موض��وع »دانش��جوي کارآفرين يا 
دانشجويان،  توسط  کارمند«  دانشجوي 
از برنامه هاي ديگر اين همايش، پس از 

مراسم افتتاحيه بود.

حجت االسالم و المسلمين ابراهيمي نژاد 
)رييس دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم 

رهبري در دانشگاه(

حجت االسالم و المسلمين دكتر نصيري 
)دبير علمي همايش(

دكتر غالمرضا نور محمدي
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نويد؛ اولين ماهواره دانشجويي كشور
ماهواره نويد علم وصنعت، اولين ماهواره دانشجويي کشور است که 
قابليت ها و ويژگي هاي منحصر به فرد دارد و حاکي از نبوغ سرش��ار 
در متخصصان متعهد ايران اسالمي است. اين ماهواره اولين ماهواره 
سنجش از دور کشور است که قادر است با قدرت تفکيک مکاني بهتر 
از 400 متر، عکس��برداري از زمين را انجام دهد. اين ماهواره با جرم 
kg 50، ب��ا قرارگيري در مداري بيضوي با زاويه انحراف مداري 55 
درجه نسبت به صفحه استوا، قابليت عکسبرداري بهتر از 400 متر به 

صورت پانکروماتيک )تک طيفي( را دارد.
همچنين با اين ماهواره مي توان يک پيام عمومي را - که از قبل 
در حافظه ذخيره ش��ده است- در هر زمان دلخواه، پخش کرد. اين 
پيام که مزين به نام »يا مهدي )عج(« است، از طريق ترمينال هاي 
کاربر توس��ط هر کاربري که در رويت ماهواره باش��د، قابل دريافت 
مي باشد. در ماهواره نويد علم وصنعت، به منظور تست عملکرد واقعي 
زيرسيستم کنترل حرارت- که وظيفه تامين دماي مطلوب قطعات را 
ب��ه عهده دارد- در 27 نقطه از بدنه س��ازه اصلي و قطعات ماهواره، 
سنسور حرارتي قرار گرفته که دماي آنها توسط ماهواره، نمونه برداري 
و به ايستگاه زميني براي تحليل توسط متخصصان، ارسال مي گردد. 
در اين راستا مشخصات کلي ماموريت و محموله نويد علم  وصنعت 

در جدول )1( الي )4( خالصه شده است.

اين ماهواره داراي  زير سيستم هاي محموله تصوير برداري، کنترل 
وضعيت، س��ازه، مخابرات، الکترونيک روي برد و توان الکتريکي و 
کنترل حرارت اس��ت که مدل فضايي آن تمامي تس��ت هاي لرزه و 

سيکل خال حرارتي را طي کرده و آماده تحويل به پرتابگر است.

با حضور رئيس جمهور و در دهه مبارك فجر

دوماهوارهمليظفرونويدعلموصنعت
رونماييشدند

مشخصات مأموريت

NAVID-ST SATپروژه
مداربيضوي

ارتفاع250 تا 375 کيلومتر
زاويه انحراف مداري55 درجه

ابعاد50*50*50 سانتي متر مکعب
جرم ماهواره50 کيلوگرم

پايدارسازيچرخان
طول عمر مأموريت2 ماه

جدول 4: مشخصات ماموريت 

مشخصات محموله
NAVID-ST SATپروژه

قدرت تفکيک400 متر
طيفنور مرئي

اندازه کادر100*100 کيلومتر مربع
جدول 1: مشخصات محموله تصويربرداري

مشخصات محموله پيام عمومي

پياميا مهدي )عج(
سطح پوشش1200*1200 کيلومتر مربع

جدول 3: مشخصات محموله پيام عمومي

مشخصات محموله پيام علمي
نوع محموله علمياندازه گيري دماي قطعات

تعداد27 سنسور
جدول 2: مشخصات محموله علمي

اش�اره: در آس�تانه فرا رس�يدن سي 
و دومين س�الگرد انقالب شکوهمند 
اسالمي، نمونه مهندسي ماهواره ملي 
ظفر عل�م و صنع�ت و نمونه فضايي 
ماهواره ملي نويد عل�م وصنعت، 18 
بهم�ن با حض�ور رئيس جمه�ور  در 
س�الن اج�الس س�ران كش�ورهاي 

اسالمي رونمايي شد.
هر دو ماهواره  ملي ظفر علم و صنعت 
)ZAFAR-ST SAT( و نوي�د عل�م 
 )SAT NAVID-ST( صنع�ت  و 
در مركز تحقيقات فضايي دانش�گاه 

علم و صنعت اي�ران و با دانش بومي 
طراحي و ساخته شده اند.گفتني است 
نمونه مهندسي ماهواره ملي نويد علم 
وصنعت، بهمن ماه س�ال گذشته، در 
حضور رئي�س جمه�وري رونمايي و 
آزمايش شده بود. نمونه فضايي اين 
ماهواره اكنون در نوبت پرتاب قرار دارد. 
بنا بر گفته دكتر حسين بلندي )رييس 
مركز تحقيق�ات فضايي دانش�گاه(، 
ماه�واره مل�ي نويد عل�م وصنعت در 
 س�ال 1390 و ماه�واره مل�ي ظف�ر

قابليت ه�اي  ك�ه  علم و صنع�ت   

پيشرفته تري دارد در س�ال 1391با 
پرتابگره�اي ايراني پرت�اب خواهند 

شد.
ساخت نمونه مهندسي ماهواره ملي ظفر 
علم وصنعت، با اتکا به تجربيات موفق 
پروژه قبلي صورت گرفته و در مقايسه 
با ماموريت سيستم ماهواره نويد علم 
وصنعت، بي�ش از 9 برابر ارتقا يافته 
اس�ت كه اين موضوع ارتقاي سطح 
فناوري در طراحي و ساخت تجهيزات 
الکترونيک�ي و مکانيک�ي ماه�واره را 

ايجاب و در پي داشته است.
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در نمونه فضايي ماهواره نويد علم وصنعت، عالوه بر ماموريت اشاره 
شده در قبل،  قابليت رنجينگ نيز اضافه شده است که بر اساس آن، 

موقعيت ماهواره در حين و پس از پرتاب، قابل اندازه گيري مي باشد.
ظفر؛ يك ماهواره كامال عملياتي

ماهواره ملي ظفر علم و صنعت )ZAFAR-SAT( ماهواره کاماًل 
عملياتي با سطح فناوري باال و پيشرفته با قابليت عکسبرداري به صورت 
رنگي با قدرت تفکيک بهتر از 80 متر و دريافت پيام بين کاربران است.
ماموريت اصلي ماهواره ظفر علم وصنعت شامل عکس برداري رنگي 
با تفکيک مکاني بهتر از 124 متر بوده است که با تالش متخصصان، 
به بهتر از 80 متر ارتقا يافته اس��ت. ماموري��ت دوم ماهواره ملي ظفر 
عل��م وصنعت، ارس��ال و دريافت پيام به ان��دازه يک صفحه A4 بين 
کاربران است. ماموريت ديگر آن تعيين موقعيت ماهواره پس از پرتاب 
به کمک رنجينگ به منظور بررسي صحت عمليات آن است. در اين 
راستا مشخصات کلي ماموريت و محموله هاي ماهواره ملي ظفر علم 

وصنعت در جدول هاي )5( الي )8( خالصه شده است.

کارب��رد تصاوي��ر دريافتي اين ماه��واره، به طور خالصه ش��امل 
حوزه هاي زير مي باشد:

 شناسايي ذخاير نفت و گاز
 شناسايي معادن مانند زغال سنگ،  ماسه و ساير کاني ها

 شناسايي جنگل، چمن زار و محصوالت کشاورزي
 شناسايي زمين هاي شور و قليايي و فرسايش خاک

 شناسايي آتش سوزي جنگل و چمن زار
 شناسايي امراض گياهان و آفت حشرات

 شناسايي آلودگي محيط زيست
در ماموريت محموله ذخيره و ارسال پيام، هدف ارايه اين سرويس 

بين کاربرهاي مختلف به شرح شکل زير مي باشد: 

مقايسه دو ماهواره
در ماهواره ملي نويدعلم و صنعت به تصاوير سياه و سفيد با دقت 
400 متر دست مي يابيم ولي در ماهواره ملي ظفر دوربين هاي رنگي 
با دقت 80 متر تصويربرداري مي کنند که پيش��رفت پانصد درصدي 

را شاهد هستيم.
همچنين ماهواره ملي ظفر با توجه به آنکه در مدار 500 کيلومتري 
دايره اي قرار مي گيرد داراي طول عمر بيشتري نسبت به ماهواره ملي 
نويد اس��ت به گونه اي که طول عمر تجهيزاتي آن سه سال و طول 

عمر مداري آن 1/5 سال است.
ع��الوه بر آن ارتفاع ماهواره ملي نويد علم و صنعت 250 تا 375 
کيلومتر است در حالي که ماهواره ملي ظفر از ارتفاع 500 کيلومتري 

تصويربرداري مي کند.
قابل ذکر است که ابعاد ماهواره ملي نويد علم و صنعت، نيم متر در 
ني��م متر در نيم متر بوده که اين ابعاد در ماهواره ملي ظفر به 63 در 

63 در 80 سانتي متر تغيير کرده است.
به غير از آنکه طول عمر تجهيزاتي و مداري و نيز قدرت تفکيک 
دوربين در ماهواره ملي ظفر ارتقا يافته، بايد اشاره کرد که پايدارسازي 
در ماهواره نويد به صورت چرخان و در ماهواره ملي ظفر به صورت 

سه محوره انجام مي شود.
 همچنين دقت کنترل وضعيت در ماهواره ظفر يک درجه اس��ت 
که نسبت به ماهواره نويد علم و صنعت، 300 درصد بهبود يافته است 
و س��رعت ارسال تصاوير در آن نسبت به ماهواره ملي نويد 15 برابر 

ارتقا يافته است.

مشخصات مأموريت

ZAFAR-ST SATپروژه
مداردايروي

ارتفاع500 کيلومتر
زاويه انحراف مداري55 درجه

ابعاد80*63*63 سانتيمتر مكعب
جرم ماهوارهحداکثر 90 کيلوگرم

پايدارسازيسه محوره
طول عمر مدارييك و نيم سال

جدول 5: مشخصات ماموريت 

مشخصات محموله
ZAFAR-ST SATپروژه

قدرت تفکيک مکاني80 متر
طيفرنگي ) سبز و قرمز و نزديك زير قرمز(

اندازه کادر80 *80 کيلومتر مربع
جدول 6 : مشخصات محموله تصويربرداري

مشخصات محموله

نوعارسال و دريافت پيام
A4 مقدار پياميک صفحه

حداقل تعداد کاربران2 کاربر
حداکثر تعداد کاربران40

س��طح پوش��ش زمين با عرض 
جغرافيايي ±50

سطح پوشش

جدول 7: مشخصات محموله ارسال و دريافت پيام

مشخصات محموله
1 KHz نوعارسال فرکانس

UHFباند فرکانسي
جدول 8 : مشخصات محموله رنجينگ

11

    
مأموریت این محموله ارائه سرویس ذخیره و ارسال پیام بین کاربرهاي مختلف به شرح شـکل   

براي لینک پایین و    UHFاي هستندکه در باند   هاي ساده  کاربران مجهز به ترمینال. باشد زیر می
 .کند براي لینک باال کار می VHFباند 

 
 

 :قابلیت هاي این محموله به شرح زیر می باشد 
 .کاربرانانتقال اطالعات از یک کاربر به تمامی 

 .معینی از کاربرانانتقال اطالعات از یک کاربر به یک کاربر خاص یا گروه 
 .کیلو بایت 3دریافت پیام از یک کاربر حداکثر به حجم 

 .ذخیره پیام ارسالی
 . ارسال داده به کاربران مقصد

 
ایستگاه زمینی به همراه جدول مشخصات   افزار کامپیوتر روي برد این محموله و  معماري نرم

در ادامه آمده سیستمی آن 
 .است

 
 

 

 نحوه ارتباط ماهواره با کاربران: 8شکل

 ترمینال کاربران محموله ذخیره و ارسال ماهواره ظفر علم و صنعت: 9شکل 

نحوه ارتباط ماهواره با کاربران
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در پ��ي اس��تقرار دبيرخان��ه يازدهمين 
جش��نواره هفته پژوهش و فناوري استان 
تهران در دانش��گاه عل��م و صنعت ايران 
به دبي��ري دکتر ش��هرام محمدنژاد)عضو 
هيات علمي دانشکده مهندسي برق(، اين 
جشنواره روزهاي 4، 5 و7 دي ماه با حضور 
استاندار و معاونان استانداري تهران، نايب 
رييس مجلس شوراي اس��المي، روساي 
دانشگاه هاي استان تهران، ريس سازمان 
صناي��ع و معادن اس��تان ته��ران، مديران 
دس��تگاه هاي اجرايي، مسووالن پژوهشي 
دانش��گاه ها، مراک��ز صنعت��ي، آموزش و 
پرورش و پژوهشگران صنعت و دانشگاه، 
در محل س��الن همايش هاي پژوهشکده 

خودرو دانشگاه برگزار شد.
در روز اول اين جشنواره، مرتضي تمدن 
)اس��تاندار تهران( ب��ا گراميداش��ت هفته 
پژوهش و تش��کر از مس��ووالن دانشگاه 
که ميزباني سلس��له همايش ه��اي هفته 
پژوهش را به عهده گرفتند، به س��ه رخداد 
اخير و مهم کشور اشاره کرد و گفت: امروز 
نگاه مهمي در مس��ووالن کشور نسبت به 
توس��عه علمي شاهد هس��تيم که توجه ما 
را ب��ه خ��ود جلب و همت م��ا را مضاعف 
خواه��د کرد. اولين مورد، طراحي و تدوين 
الگوي اس��المي- ايراني است که در نزد 
مقام معظم رهبري در جمع صاحب نظران 

مطرح ش��د و نگاه اساسي و راهبردي که 
معظم له در امر تدوين ش��اخص توسعه در 
کش��ور معين فرمودند. جهت و نگاهي که 
ايشان براي اصول طراحي راهبردي الگوي 
اسالمي – ايراني مطرح کردند ناظر بر اين 
موضوع اس��ت که نظام جمهوري اسالمي 
براي آينده کش��ور و توسعه و تعالي ايران 
تا رس��يدن به نقطه اي که شايس��ته ملت 

ماست، طرح و ايده دارد.
تمدن اف��زود: نکته ديگر ک��ه اخيراً در 
کش��ور رخ داد، تصوي��ب عموم��ي برنامه 
پنچم توسعه بود که اس��تمرار برنامه هاي 
اول تا چهارم توس��عه است. در فصل دوم 
برنامه پنجم توس��عه، ن��کات مهمي را در 
عرص��ه پژوهش ش��اهد هس��تيم و نکته 
اساس��ي، توجه به تحول بنيادين در نظام 
پژوهش کشور است. يعني رسيدن به اين 
موضوع که آنچه نيازهاي پژوهشي کشور 
را پاس��خ مي دهد نهايتًا دانش��گاه است و 
حرکت ه��اي پراکنده، گاهي مي تواند تمام 
س��رمايه ها را به خود اختصاص دهد بدون 
آنک��ه نتيجه مناس��بي عايد کش��ور کند. 
از همي��ن رو و ب��ا همين نگ��رش بود که 
دبيرخانه پژوهش استان را براي اولين بار 
در يک دانشگاه داير کرديم و طبيعتًا آنچه 
عمق کار پژوهش را مي تواند رقم بزند اين 
است که محصول خود را از مسير خودش 

يازدهمينجشنوارههفته

پژوهشوفناورياستانتهران

بهميزبانيدانشگاهعلموصنعت
ايرانبرگزارشد

مرتضي تمدن )استاندار تهران(
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به دست آورد.
وي حماي��ت مالي از آموزش هاي عالي 
کاربردي در رش��ته هاي تخصصي علوم و 
توجه به خريد نتيجه محصوالت در بخش 
دولتي را از ديگر برنامه هاي پنجم توسعه 

برشمرد.
تم��دن از ورود بخ��ش خصوص��ي به 
فرآيند تحقيق و پژوهش، ابراز خرس��ندي 
ک��رد و تصري��ح نمود بخ��ش دولتي بايد 
سياست گذاري کند و از درگير شدن در کار 
اجرايي پژوه��ش، اجتناب کند تا ديگراني 
که شايس��ته و بايس��ته اين عرصه هستند 

بتوانند کار خود را به انجام رسانند.
در روز اول هماي��ش ک��ه ب��ا عن��وان 
»دانشگاه، صنعت و پژوهش« برگزار شد، 
دکتر جبل عاملي )قايم مقام ستاد همايش 
هفت��ه پژوهش و فناوري اس��تان تهران و 
رييس دانش��گاه( به مهمان��ان و مدعوين 
خيرمق��دم گف��ت و از برگ��زاري همايش 
استاني بزرگداش��ت هفته پژوهش در اين 

دانشگاه ابراز خوشحالي کرد. 
وي ب��ا تاکي��د ب��ر اينک��ه توج��ه ويژه 
مسووالن استانداري به خصوص استاندار 
تهران نسبت به دانشگاه ها جاي تقدير دارد، 
افزود: اهتمام و حمايت مسووالن اجرايي 
کشور نس��بت به دانشگاه ها و تواضع آنان 
در قبال دانش��گاهيان در س��ال هاي اخير، 

مثال زدني است.
وي ب��ا تايي��د اي��ن نگاه که پيش��رفت 
ب��ه  وابس��ته  ب��ه ط��ور ج��دي  کش��ور 
پذيرش  افزود:  دانشگاه هاس��ت،  پيشرفت 

مستلزم  کش��ور،  تحقيقاتي  ماموريت هاي 
توسعه زير ساخت هاي تحقيقاتي پيشرفته 
است و بخش عمده س��رمايه گذاري هاي 
تحقيقات��ي نه توس��ط بخ��ش خصوصي، 
بلکه توس��ط بخش دولتي انجام مي شود، 
پس همچن��ان نيازمند حماي��ت دولت از 

دانشگاه ها هستيم.
رييس دانش��گاه در خاتمه تصريح کرد: 
توسعه زير ساخت هاي پژوهشي دانشگاه ها 
از اولويت ه��اي مهم دانش��گاه هاي بزرگ 
اس��ت و اگر مي خواهيم دانش��گاه، مسير 
را هم��وار ببيند نيازمند اهتم��ام جدي در 
اين بخش اس��ت. وي ابراز اميدواري کرد 
اعتمادي که بين دانش��گاه و صنعت و در 
مراکز دولتي ايجاد شده است زمينه ساز آن 
باش��د که بتوان ماموريت ه��اي تحقيقاتي 
بزرگتر را همزمان با توس��عه زير ساخت ها 

به دانشگاه ها واگذار کرد.
پس از آن دکتر شهرام محمدنژاد )دبير 
س��تاد همايش هفته پژوه��ش و فناوري 
استان تهران و عضو هيات علمي دانشگاه( 
گزارشي از روند فعاليت دبيرخانه اين ستاد 
ارايه کرد. وي به بيش از سه هزار مکاتبه 
ب��ا 58 دانش��گاه و مرک��ز پژوهش��ي، 15 
فرمانداري و 63 سازمان علمي و برگزاري 
دو س��مينار توجيهي اشاره کرد و افزود: در 
دبيرخان��ه همايش، اس��ناد 33 طرح و 35 
پژوهش��گر را درياف��ت کرديم ک��ه مورد 
بررسي قرار خواهد گرفت. وي از استاندار 
تهران، مسووالن دانشگاه و اعضاي کميته 

علمي و کميته اجرايي تقدير کرد.

پس از آن دکتر رهايي )رييس دانشگاه 
صنعتي امير کبير( در س��ه مح��ور ارتباط 
صنعت و دانش��گاه در سياس��ت هاي کلي 
برنامه پنجم توس��عه، تجاري س��ازي علم 
و فن��اوري و محيط زيس��ت؛ دکتر بلندي 
)عضو هيات علمي دانش��کده مهندس��ي 
برق دانش��گاه( در خصوص تجاري سازي 
مهن��دس  پژوهش��ي،  دس��تاوردهاي 
مس ف��روش )ريي��س س��ازمان صنايع و 
معادن اس��تان ته��ران( در زمينه حمايت 
از واحدهاي تحقيقات��ي؛ دکتر اصغري )از 
جهاد دانش��گاهي مرک��ز( و دکتر گئورگ 
قره پتيان )از دانش��گاه صنعت��ي اميرکبير(  

سخنراني کردند.
در اين روز، استاندار تهران به همراهي 
رييس و هيات رييس��ه دانش��گاه از پروژه 
س��اخت استخر دانش��گاه، بازديد به عمل 

آورد.
در دومين روز همايش هفته پژوهش و 
فناوري اس��تان تهران که با عنوان »نقش 
آم��وزش و پ��رورش در زيرس��اخت هاي 
پژوهش��ي کشور« برگزار شد، دکتر توفيق 
)رييس پژوهش��گاه مواد و انرژي و عضو 
هيات علمي دانش��گاه(، بر موضوع سوال 
برانگيز کردن دانش��جويان و دانش آموزان 
تاکيد ک��رد و گفت: وظيفه معلمان در اين 
نس��ل، صرفًا انتقال اطالعات نيست بلکه 

انتقال شيوه هاي فکر کردن است.
دکتر توفيق ب��ه چند نکته براي اصالح 
نظام آموزش��ي از جمله مالک عمل قرار 
نگرفت��ن نم��ره و اين که ب��ه جاي طرح 

س��واالتي که محفوظ��ات دانش آموزان را 
باال ببرد او را وادار به فکر کنيم پرداخت.

در ادامه مراس��م، دکتر فاطمي )استاد و 
محقق دانشگاه هاروارد(، به عنوان سخنران 
علم��ي هماي��ش بر اين نکت��ه که دانش، 
کاربردي کردن اطالعات است تاکيد کرد 
و گفت: تحقيقاتي که در س��ال هاي اخير 
در دانشگاه ها و س��اير موسسات آموزشي 
انجام گرفته، نش��ان مي دهد که بس��ياري 
از افت ه��اي تحصيلي و مش��کالت داخل 
موسس��ات آموزش��ي به خاط��ر دو عامل 
کمبود هاي احساسي عاطفي درون و برون 

فردي فرآيند يادگيري رخ مي دهد.
وي اصالح شکل ارتباط را موضوع مهم 
ديگر دانست و گفت: دانش بايد در سطوح 
ارتباطي تجلي پيدا کند و در کنار مس��ايل 

شناختي، بايد به تعامل نيز توجه کرد.  
در ادامه اين مراس��م، دکتر بهشتيان )از 
س��ازمان آموزش و پ��رورش و عضو بنياد 
نخبگان اي��ران( به موض��وع پژوهش در 
عمل پرداخت. سپس دکتر حقاني)از اداره 
کل آموزش فني و حرفه اي استان تهران(، 
دکتر اسدا... مرتضايي)رييس اداره ارتقاي 
علمي و نيروي انس��اني س��ازمان آموزش 
و پرورش ش��هر تهران(، دکتر اس��ماعيل 
شيعه)عضو هيات علمي دانشکده معماري 
و شهرس��ازي دانشگاه(، دکتر غالمحسين 
حيدري)رييس دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
رودهن( و دکت��ر غالمعلي احمدي)رييس 
دانش��کده علوم انس��اني دانش��گاه شهيد 

بهشتي( به ايراد سخنراني پرداختند.
نهادين��ه کردن برنامه ه��اي آموزش در 
سطح اس��تان، ارزيابي پژوهش بر اساس 
تفک��ر ارزش��ي، نقش آم��وزش و پرورش 
در ش��کل گيري زيرس��اخت هاي پژوهش 
اس��تان تهران، تعامل دانشگاه ها و مراکز 
پژوهش��ي با صنعت و نقش آن در استان 
و چالش ه��اي پي��ش روي پژوه��ش، از 
محوره��اي تخصصي روز دوم جش��نواره 

بود.

عن��وان  ب��ا  س��وم  روز  در  هماي��ش   
»چالش هاي پژوهش��ي اس��تان- ارزيابي 
پژوهشي بر اس��اس تفکر ارزشي« برگزار 
ش��د و در آن از پژوهش��گران برتر استان 
و ني��ز دانش��گاه، طي مراس��م جداگانه اي 

تجليل به عمل آمد.
در اين روز حجت االس��الم والمسلمين 
ابوترابي)ناي��ب ريي��س مجلس ش��وراي 
اسالمي( مهمان ويژه بود. وي در سخنان 
خود، تحول علمي را بزرگترين دس��تاورد 
نظام جمهوري اسالمي خواند و افزود: اين 
مهمترين و بلندترين و با ارزش ترين گامی 
است که نظام جمهوری اسالمی برداشته 
و تمامی دس��تاوردها و سرمايه هايی که به 
دس��ت آورده ايم، در سايه همين انقالب و 

انفجار علم است.
  ناي��ب رييس مجلس گف��ت: آنچه در 
اي��ران اس��المی اتفاق افت��اده، پيوند علم 
و دان��ش در حوزه معرفتی ب��ا حوزه علوم 
تجرب��ی اس��ت و امروز، اف��رادی در علوم 
تجربی افتخار می آفرينند که علوم انسانی، 
معرفتی و اخالق��ی در عقيده و رفتار آنان 

تجلی يافته است.
  نايب رييس مجلس در بخش ديگری 
از صحبت های خود، نقش دانش��گاه ها را 
در اج��رای طرح هدفمندس��ازی يارانه ها، 
بی بديل دانست و گفت: بايد با تکنولوژی 
ديگ��ری صنع��ت، کش��اورزی و توليد را 
مديري��ت ک��رد و اي��ن تحول، ثم��ره کار 
پژوهشی دانشگاهيان است. وی همچنين 
دانش��کده مهندس��ی خودروي دانش��گاه 
عل��م و صنع��ت ايران را پش��توانه صنعت 
خودروس��ازی کشور خواند و در پايان ابراز 
اميدواری کرد به نقطه ای برسيم که هيچ 
تصميمی از ُخرد و کالن اتخاذ نگردد مگر 
آنک��ه مهر جامع��ه دانش��گاهی را بر خود 

داشته باشد.
  دکت��ر جبل عاملی )رييس دانش��گاه(، 
نيز در اين مراس��م بعد از گفتن خير مقدم 
ب��ه مهمانان، س��خنان خود را ب��ا ارتقای 

دانش��گاه علم و صنعت اي��ران در جايگاه 
دوم دانشگاه های فنی و مهندسی کشور به 
اس��تناد پايگاه علوم استنادی جهان اسالم 
آغاز کرد و س��پس به تبيين روند تدوين و 

پيگيری سند راهبردی دانشگاه پرداخت.
  دکت��ر جب��ل عامل��ی اف��زود: اکنون 
در ش��رايطی از کش��ور هس��تيم که اسناد 
باالدس��تی توس��عه علمی و آموزش عالی 
کش��ور، ب��ه خوبی تدوين ش��ده و س��ند 
چش��م انداز، به نقطه بسيار خوب و اميدوار 
کننده ای رس��يده اس��ت. همچنين برنامه 
پنجم توسعه در بخش آموزش عالی کشور، 
عالمان��ه طراح��ی ش��ده و اميدواری های 

بسياری ايجاد کرده است.
  وی حرکت دادن دانش��گاه به س��مت 
دانشگاه نوآور، خالق و کارآفرين، تأسيس 
دانش��کده های جديد به ويژه در رشته های 
بين دانشکده ای، ورود به حوزه های انرژی 
و محيط زيس��ت، تعريف جايگاه دانشگاه 
در حوزه بين الملل، تأس��يس شرکت های 
دانش بني��ان، تنوع در ش��يوه های پذيرش 
دانش��جو به وي��ژه دانش��جويان دکتری، 
تحول در ش��يوه های آموزش��ی، داش��تن 
برنام��ه ب��رای جذب نخب��گان و ضرورت 
تحول در ساختارهای نظام اداری دانشگاه 
را از برنامه ه��ا و فرصت های کليدی پيش 
رو در دانش��گاه ب��ر ش��مرد و ب��ر اجرای 
برنامه های تح��ول فرهنگی در حوزه های 

گوناگون دانشگاه، تأکيد کرد.
  پ��س از آن دکتر علی احمدی ) عضو 
هي��أت امنای دانش��گاه( در زمينه ارزيابی 
پژوهشی با رويکرد تفکر ارزشی سخنرانی 
ک��رد.در اين روز مهن��دس ترکي ) معاون 
اس��تاندار اس��تان تهران( س��خنران ديگر 

مراسم بود.
پس از مراس��م مشترک دانشگاه، تقدير 
از پژوهشگران برتر دانشگاه علم و صنعت 
ايران و يازدهمين جشنواره هفته پژوهش و 
فناوري استان تهران در دو سالن دانشکده 
مهندسي راه آهن و پژوهشکده خودرو پي 

 دكتر شهرام محمدنژاد
)دبير ستاد همايش هفته پژوهش و فناوري استان تهران(

حجت االسالم والمسلمين ابوترابي
)نايب رييس مجلس شوراي اسالمي( 

دكتر علی احمدی ) عضو هيأت امنای دانشگاه(

دكتر رهايي )رييس دانشگاه صنعتي امير كبير(

مهندس تركي)معاون استاندار استان تهران(

دكتر بازيار )معاون پژوهش و فناوری دانشگاه(
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به دست آورد.
وي حماي��ت مالي از آموزش هاي عالي 
کاربردي در رش��ته هاي تخصصي علوم و 
توجه به خريد نتيجه محصوالت در بخش 
دولتي را از ديگر برنامه هاي پنجم توسعه 

برشمرد.
تم��دن از ورود بخ��ش خصوص��ي به 
فرآيند تحقيق و پژوهش، ابراز خرس��ندي 
ک��رد و تصري��ح نمود بخ��ش دولتي بايد 
سياست گذاري کند و از درگير شدن در کار 
اجرايي پژوه��ش، اجتناب کند تا ديگراني 
که شايس��ته و بايس��ته اين عرصه هستند 

بتوانند کار خود را به انجام رسانند.
در روز اول هماي��ش ک��ه ب��ا عن��وان 
»دانشگاه، صنعت و پژوهش« برگزار شد، 
دکتر جبل عاملي )قايم مقام ستاد همايش 
هفت��ه پژوهش و فناوري اس��تان تهران و 
رييس دانش��گاه( به مهمان��ان و مدعوين 
خيرمق��دم گف��ت و از برگ��زاري همايش 
استاني بزرگداش��ت هفته پژوهش در اين 

دانشگاه ابراز خوشحالي کرد. 
وي ب��ا تاکي��د ب��ر اينک��ه توج��ه ويژه 
مسووالن استانداري به خصوص استاندار 
تهران نسبت به دانشگاه ها جاي تقدير دارد، 
افزود: اهتمام و حمايت مسووالن اجرايي 
کشور نس��بت به دانشگاه ها و تواضع آنان 
در قبال دانش��گاهيان در س��ال هاي اخير، 

مثال زدني است.
وي ب��ا تايي��د اي��ن نگاه که پيش��رفت 
ب��ه  وابس��ته  ب��ه ط��ور ج��دي  کش��ور 
پذيرش  افزود:  دانشگاه هاس��ت،  پيشرفت 

مستلزم  کش��ور،  تحقيقاتي  ماموريت هاي 
توسعه زير ساخت هاي تحقيقاتي پيشرفته 
است و بخش عمده س��رمايه گذاري هاي 
تحقيقات��ي نه توس��ط بخ��ش خصوصي، 
بلکه توس��ط بخش دولتي انجام مي شود، 
پس همچن��ان نيازمند حماي��ت دولت از 

دانشگاه ها هستيم.
رييس دانش��گاه در خاتمه تصريح کرد: 
توسعه زير ساخت هاي پژوهشي دانشگاه ها 
از اولويت ه��اي مهم دانش��گاه هاي بزرگ 
اس��ت و اگر مي خواهيم دانش��گاه، مسير 
را هم��وار ببيند نيازمند اهتم��ام جدي در 
اين بخش اس��ت. وي ابراز اميدواري کرد 
اعتمادي که بين دانش��گاه و صنعت و در 
مراکز دولتي ايجاد شده است زمينه ساز آن 
باش��د که بتوان ماموريت ه��اي تحقيقاتي 
بزرگتر را همزمان با توس��عه زير ساخت ها 

به دانشگاه ها واگذار کرد.
پس از آن دکتر شهرام محمدنژاد )دبير 
س��تاد همايش هفته پژوه��ش و فناوري 
استان تهران و عضو هيات علمي دانشگاه( 
گزارشي از روند فعاليت دبيرخانه اين ستاد 
ارايه کرد. وي به بيش از سه هزار مکاتبه 
ب��ا 58 دانش��گاه و مرک��ز پژوهش��ي، 15 
فرمانداري و 63 سازمان علمي و برگزاري 
دو س��مينار توجيهي اشاره کرد و افزود: در 
دبيرخان��ه همايش، اس��ناد 33 طرح و 35 
پژوهش��گر را درياف��ت کرديم ک��ه مورد 
بررسي قرار خواهد گرفت. وي از استاندار 
تهران، مسووالن دانشگاه و اعضاي کميته 

علمي و کميته اجرايي تقدير کرد.

پس از آن دکتر رهايي )رييس دانشگاه 
صنعتي امير کبير( در س��ه مح��ور ارتباط 
صنعت و دانش��گاه در سياس��ت هاي کلي 
برنامه پنجم توس��عه، تجاري س��ازي علم 
و فن��اوري و محيط زيس��ت؛ دکتر بلندي 
)عضو هيات علمي دانش��کده مهندس��ي 
برق دانش��گاه( در خصوص تجاري سازي 
مهن��دس  پژوهش��ي،  دس��تاوردهاي 
مس ف��روش )ريي��س س��ازمان صنايع و 
معادن اس��تان ته��ران( در زمينه حمايت 
از واحدهاي تحقيقات��ي؛ دکتر اصغري )از 
جهاد دانش��گاهي مرک��ز( و دکتر گئورگ 
قره پتيان )از دانش��گاه صنعت��ي اميرکبير(  

سخنراني کردند.
در اين روز، استاندار تهران به همراهي 
رييس و هيات رييس��ه دانش��گاه از پروژه 
س��اخت استخر دانش��گاه، بازديد به عمل 

آورد.
در دومين روز همايش هفته پژوهش و 
فناوري اس��تان تهران که با عنوان »نقش 
آم��وزش و پ��رورش در زيرس��اخت هاي 
پژوهش��ي کشور« برگزار شد، دکتر توفيق 
)رييس پژوهش��گاه مواد و انرژي و عضو 
هيات علمي دانش��گاه(، بر موضوع سوال 
برانگيز کردن دانش��جويان و دانش آموزان 
تاکيد ک��رد و گفت: وظيفه معلمان در اين 
نس��ل، صرفًا انتقال اطالعات نيست بلکه 

انتقال شيوه هاي فکر کردن است.
دکتر توفيق ب��ه چند نکته براي اصالح 
نظام آموزش��ي از جمله مالک عمل قرار 
نگرفت��ن نم��ره و اين که ب��ه جاي طرح 

س��واالتي که محفوظ��ات دانش آموزان را 
باال ببرد او را وادار به فکر کنيم پرداخت.

در ادامه مراس��م، دکتر فاطمي )استاد و 
محقق دانشگاه هاروارد(، به عنوان سخنران 
علم��ي هماي��ش بر اين نکت��ه که دانش، 
کاربردي کردن اطالعات است تاکيد کرد 
و گفت: تحقيقاتي که در س��ال هاي اخير 
در دانشگاه ها و س��اير موسسات آموزشي 
انجام گرفته، نش��ان مي دهد که بس��ياري 
از افت ه��اي تحصيلي و مش��کالت داخل 
موسس��ات آموزش��ي به خاط��ر دو عامل 
کمبود هاي احساسي عاطفي درون و برون 

فردي فرآيند يادگيري رخ مي دهد.
وي اصالح شکل ارتباط را موضوع مهم 
ديگر دانست و گفت: دانش بايد در سطوح 
ارتباطي تجلي پيدا کند و در کنار مس��ايل 

شناختي، بايد به تعامل نيز توجه کرد.  
در ادامه اين مراس��م، دکتر بهشتيان )از 
س��ازمان آموزش و پ��رورش و عضو بنياد 
نخبگان اي��ران( به موض��وع پژوهش در 
عمل پرداخت. سپس دکتر حقاني)از اداره 
کل آموزش فني و حرفه اي استان تهران(، 
دکتر اسدا... مرتضايي)رييس اداره ارتقاي 
علمي و نيروي انس��اني س��ازمان آموزش 
و پرورش ش��هر تهران(، دکتر اس��ماعيل 
شيعه)عضو هيات علمي دانشکده معماري 
و شهرس��ازي دانشگاه(، دکتر غالمحسين 
حيدري)رييس دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
رودهن( و دکت��ر غالمعلي احمدي)رييس 
دانش��کده علوم انس��اني دانش��گاه شهيد 

بهشتي( به ايراد سخنراني پرداختند.
نهادين��ه کردن برنامه ه��اي آموزش در 
سطح اس��تان، ارزيابي پژوهش بر اساس 
تفک��ر ارزش��ي، نقش آم��وزش و پرورش 
در ش��کل گيري زيرس��اخت هاي پژوهش 
اس��تان تهران، تعامل دانشگاه ها و مراکز 
پژوهش��ي با صنعت و نقش آن در استان 
و چالش ه��اي پي��ش روي پژوه��ش، از 
محوره��اي تخصصي روز دوم جش��نواره 

بود.

عن��وان  ب��ا  س��وم  روز  در  هماي��ش   
»چالش هاي پژوهش��ي اس��تان- ارزيابي 
پژوهشي بر اس��اس تفکر ارزشي« برگزار 
ش��د و در آن از پژوهش��گران برتر استان 
و ني��ز دانش��گاه، طي مراس��م جداگانه اي 

تجليل به عمل آمد.
در اين روز حجت االس��الم والمسلمين 
ابوترابي)ناي��ب ريي��س مجلس ش��وراي 
اسالمي( مهمان ويژه بود. وي در سخنان 
خود، تحول علمي را بزرگترين دس��تاورد 
نظام جمهوري اسالمي خواند و افزود: اين 
مهمترين و بلندترين و با ارزش ترين گامی 
است که نظام جمهوری اسالمی برداشته 
و تمامی دس��تاوردها و سرمايه هايی که به 
دس��ت آورده ايم، در سايه همين انقالب و 

انفجار علم است.
  ناي��ب رييس مجلس گف��ت: آنچه در 
اي��ران اس��المی اتفاق افت��اده، پيوند علم 
و دان��ش در حوزه معرفتی ب��ا حوزه علوم 
تجرب��ی اس��ت و امروز، اف��رادی در علوم 
تجربی افتخار می آفرينند که علوم انسانی، 
معرفتی و اخالق��ی در عقيده و رفتار آنان 

تجلی يافته است.
  نايب رييس مجلس در بخش ديگری 
از صحبت های خود، نقش دانش��گاه ها را 
در اج��رای طرح هدفمندس��ازی يارانه ها، 
بی بديل دانست و گفت: بايد با تکنولوژی 
ديگ��ری صنع��ت، کش��اورزی و توليد را 
مديري��ت ک��رد و اي��ن تحول، ثم��ره کار 
پژوهشی دانشگاهيان است. وی همچنين 
دانش��کده مهندس��ی خودروي دانش��گاه 
عل��م و صنع��ت ايران را پش��توانه صنعت 
خودروس��ازی کشور خواند و در پايان ابراز 
اميدواری کرد به نقطه ای برسيم که هيچ 
تصميمی از ُخرد و کالن اتخاذ نگردد مگر 
آنک��ه مهر جامع��ه دانش��گاهی را بر خود 

داشته باشد.
  دکت��ر جبل عاملی )رييس دانش��گاه(، 
نيز در اين مراس��م بعد از گفتن خير مقدم 
ب��ه مهمانان، س��خنان خود را ب��ا ارتقای 

دانش��گاه علم و صنعت اي��ران در جايگاه 
دوم دانشگاه های فنی و مهندسی کشور به 
اس��تناد پايگاه علوم استنادی جهان اسالم 
آغاز کرد و س��پس به تبيين روند تدوين و 

پيگيری سند راهبردی دانشگاه پرداخت.
  دکت��ر جب��ل عامل��ی اف��زود: اکنون 
در ش��رايطی از کش��ور هس��تيم که اسناد 
باالدس��تی توس��عه علمی و آموزش عالی 
کش��ور، ب��ه خوبی تدوين ش��ده و س��ند 
چش��م انداز، به نقطه بسيار خوب و اميدوار 
کننده ای رس��يده اس��ت. همچنين برنامه 
پنجم توسعه در بخش آموزش عالی کشور، 
عالمان��ه طراح��ی ش��ده و اميدواری های 

بسياری ايجاد کرده است.
  وی حرکت دادن دانش��گاه به س��مت 
دانشگاه نوآور، خالق و کارآفرين، تأسيس 
دانش��کده های جديد به ويژه در رشته های 
بين دانشکده ای، ورود به حوزه های انرژی 
و محيط زيس��ت، تعريف جايگاه دانشگاه 
در حوزه بين الملل، تأس��يس شرکت های 
دانش بني��ان، تنوع در ش��يوه های پذيرش 
دانش��جو به وي��ژه دانش��جويان دکتری، 
تحول در ش��يوه های آموزش��ی، داش��تن 
برنام��ه ب��رای جذب نخب��گان و ضرورت 
تحول در ساختارهای نظام اداری دانشگاه 
را از برنامه ه��ا و فرصت های کليدی پيش 
رو در دانش��گاه ب��ر ش��مرد و ب��ر اجرای 
برنامه های تح��ول فرهنگی در حوزه های 

گوناگون دانشگاه، تأکيد کرد.
  پ��س از آن دکتر علی احمدی ) عضو 
هي��أت امنای دانش��گاه( در زمينه ارزيابی 
پژوهشی با رويکرد تفکر ارزشی سخنرانی 
ک��رد.در اين روز مهن��دس ترکي ) معاون 
اس��تاندار اس��تان تهران( س��خنران ديگر 

مراسم بود.
پس از مراس��م مشترک دانشگاه، تقدير 
از پژوهشگران برتر دانشگاه علم و صنعت 
ايران و يازدهمين جشنواره هفته پژوهش و 
فناوري استان تهران در دو سالن دانشکده 
مهندسي راه آهن و پژوهشکده خودرو پي 

 دكتر شهرام محمدنژاد
)دبير ستاد همايش هفته پژوهش و فناوري استان تهران(

حجت االسالم والمسلمين ابوترابي
)نايب رييس مجلس شوراي اسالمي( 

دكتر علی احمدی ) عضو هيأت امنای دانشگاه(

دكتر رهايي )رييس دانشگاه صنعتي امير كبير(

مهندس تركي)معاون استاندار استان تهران(

دكتر بازيار )معاون پژوهش و فناوری دانشگاه(
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گرفته شد.
 در س��الن خودرو، دکت��ر بازيار )معاون 
پژوه��ش و فناوری دانش��گاه(، ب��ه ارايه 
گزارش��ی از عملک��رد پژوهش دانش��گاه 
پرداخ��ت و در انته��ای اي��ن مراس��م از 
پژوهش��گران برتر سال 1388 دانشگاه به 
شرح زير با اهدای لوح و هدايا تقدير شد:

 دانشکده مهندسی مواد و متالورژي 
نفر اول: دکتر سعيد قدرت نما شبستری؛ 
نف��ر دوم: دکتر فرهاد گلس��تانی فرد؛ نفر 

سوم: دکتر شهرام خير انديش 
  دانشکده مهندسی مکانيك 

 نفر اول: دکتر محمودمهرداد ش��کريه؛ 
نفر دوم: دکتر مجي��د رضا آيت الهی؛ نفر 

سوم: دکتر محرم حبيب نژاد 
  دانشکده مهندسی عمران 

نفر اول: دکتر علی کاوه؛ نفر دوم: دکتر 
اميرفرشاد اعتماد شهيدی؛ نفر سوم: دکتر 

غالمرضا قدرتی اميری 
  دانشکده مهندسی برق 

نف��ر اول: دکتر حيدرعلی ش��ايانفر؛ نفر 
دوم: دکتر ش��هرام جديد؛ نفر س��وم: دکتر 

محمد خلج اميری 
  دانشکده مهندسی راه آهن 

نف��ر اول: دکتر س��يد ج��واد ميرمحمد 
صادقي؛ نف��ر دوم: دکتر جبارعلی ذاکری؛ 

نفر سوم: دکتر داوود يونسيان 
  دانشکده مهندسی كامپيوتر

نف��ر اول: دکتر محمدرضا جاهد مطلق؛ 
نف��ر دوم: دکتر محمد فتحی؛ نفر س��وم: 

دکتر محسن شريفی 
  دانشکده مهندسی صنايع 

نفر اول: دکتر رسول نورالسناء؛ نفر دوم: 
دکتر س��يد محمد سيدحس��ينی؛ نفر سوم: 

دکتر سيد جعفر سجادی 
  دانشکده مهندسی شيمی 

نف��ر اول: دکتر تورج محمدی؛ نفر دوم: 
دکتر سيد نظام الدين اشرفی زاده؛ نفر سوم: 

دکتر علی اهلل وردی 
  دانشکده مهندسی خودرو 

نفر اول: دکتر جواد مرزبان راد؛ نفر دوم: 
دکتر اوستا گودرزی 

  دانشکده معماری و شهرسازي
نف��ر اول: دکتر راضيه س��ادات رضازاده؛ 

نفر دوم: دکتر فاطمه مهديزاده 
  دانشکده شيمی 

نف��ر اول: دکتر منصور انبي��اء؛ نفر دوم: 
دکتر محمد رضا نعيمی جمال؛ نفر س��وم: 

دکتر سيدمحمد هاشميان زاده 
  دانشکده رياضی 

نفر اول: دکتر عبداهلل ش��يدفر؛ نفر دوم: 
دکت��ر خس��رو مالک نژاد؛ نفر س��وم: دکتر 

جليل رشيدی نيا 
  دانشکده فيزيك 

نفر اول: دکتر محمدحسين مهديه؛ نفر 
دوم: دکت��ر بيژن غفاری؛ نفر س��وم: دکتر 

ادريس فيض آبادی 
  واحد اراک 

  دکتر ابوالفضل احمدی 
  واحد بهشهر 

  دکتر محمد رضا سرمستی امامی 
 همچنين از دکت��ر آزاده تجردی )رتبه 
دوم دانش��گاه در کيفيت پژوهش- تعداد 
ارجاعات(، دکتر حسين بلندی )همکار برتر 

در ايج��اد ارتباط پژوهش��ی در صنعت در 
سال 1388( دکتر محمد سليمانی)همکار 
برجس��ته در ايج��اد ارتباط پژوهش��ی در 
صنعت در سال1388( و دکتر نوروزمحمد 
نوری )برگزيده بيس��ت و سومين جشنواره 
بين المللي خوارزمی( تقدير شد. عالوه بر 
آن، س��ايت دانشکده مهندس��ی مکانيک 
و س��ايت پژوهش��کده الکترونيک و مجله 
معماری در حوزه اطالع رس��انی به عنوان 

برگزيده انتخاب شدند.
  گفتنی است حجت االسالم والمسلمين 
ابوترابی پيش از حضور در مراس��م تقدير 
از پژوهش��گران برتر دانشگاه، با همراهی 
اعض��ای هي��أت رييس��ه، از س��ه مرک��ز 
تحقيقات��ی ماه��واره، فن��اوری عصبی و 
موسس��ه کامپوزيت ايران بازديد به عمل 

آورد. 
 يازدهمي��ن جش��نواره هفت��ه پژوهش 
و فناوری اس��تان تهران، ب��ا تقدير از 19 
پژوهش��گر برت��ر اس��تان در بخش ه��اي 
پژوهش��گران دانش��گاه ها و س��ازمان ها، 
پژوهشگران برتر دانشگاه ها و دستگاه های 
اجرايی شهرس��تان هاي اس��تان تهران و 
پژوهش��گران برتر دانش آم��وزی، به کار 
خ��ود پاي��ان داد.گفتني اس��ت در بخش 
پژوهشگران برتر دانشگاه ها و سازمان ها، 
دکتر منصور انبي��اء و مهندس عبدالحميد 
نقره کار از دانش��گاه عل��م و صنعت ايران 
و ط��رح دکتر عباس عرفاني��ان اميدوار با 
عن��وان »ايس��تادن و گام برداش��تن افراد 
پاراپلژيک با اس��تفاده از فناوري عصبي«  

مورد تقدير قرار گرفتند.

*خانم دكتر مهديزاده ابتدا انتخاب سركار 
به عنوان پژوهش�گر برتر كشور را به شما 
تبريك مي گويم. خواهش�مندم مختصري 
در مورد س�وابق تحصيلي و آموزشي خود 

بفرماييد؟
بنده در سال 1364 در دوره کارشناسي ارشد 
پيوسته در رشته معماري دانشکده هنرهاي 
زيباي دانش��گاه تهران پذيرفته ش��دم و در 
س��ال 1372 دانش آموخته ش��دم. بعد براي 
ادامه تحصيل به کشور انگلستان و دانشگاه 
ش��فيلد رفتم و در سال 1384 درجه دکتري 
خ��ود را در رش��ته مرمت و نگه��داري اخذ 

کردم.
در طول تحصيل و پس از آن، دوره هاي 
آموزشي متعدد ديگري را گذراندم که از آن 
ميان مي توانم ب��ه دوره تخصصي مديريت 
برنامه ري��زي بحران در محوطه هاي ميراث 

فرهنگي جهان��ي در مناطق زلزله خيز- که 
در دانشگاه ريتسوميکان کشور ژاپن برگزار 

شد- اشاره کنم.
*از چ�ه زماني ب�ه عضويت هي�ات علمي 

دانشگاه علم وصنعت ايران درآمديد؟
از س��ال 1377، يعن��ي از وقت��ي دوره 
کارشناسي ارش��د را به پايان بردم تا کنون. 
البت��ه س��ال هاي 75-1374 در دانش��گاه 
بين المللي ام��ام خمين��ي)ره(، عضو هيات 
علم��ي بودم و در س��ال هاي 77-1375 به 
عنوان عضو هيات علمي در دانشکده مرمت 
ابنيه و بافت ها در مرکز آموزش عالي ميراث 
فرهنگي مش��غول بودم و پيش از آن )74-
1369( در سمت محقق و طراح و مدرس در 
دفتر فني جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران و 
بنياد مسکن انقالب اسالمي کار مي کردم و 
همزمان تدريس در دانشگاه بين المللي امام 

خميني )ره( را هم بر عهده داشتم.
*چ�ه دروس�ي را در دانش�گاه تدري�س 
كرده اي�د و در زمين�ه هداي�ت پايان نام�ه 

دانشجويان، چه سوابقي داريد؟
آسيب شناسي ابنيه و بافت هاي تاريخي، 
فن شناسي مرمت، شناخت سازه هاي سنتي، 
مقدمات طراحي معماري يک، روش تحقيق، 
زبان تخصصي و همچني��ن روش تحقيق 
پيشرفته را در دوره دکتري تدريس می کنم 
و البته قب��ال دروس ديگری را هم تدريس 
ک��رده ام. در زمين��ه هداي��ت پايان نامه ها، 
راهنمايي 19 پروژه کارشناسي ارش��د خاتمه 
يافته و 6 پايان نامه دکتري درحال انجام را 

بر عهده دارم.
*خانم دكتر مهديزاده، زمينه هاي تخصصي 

فعاليت شما در رشته معماري چيست؟
اول، معم��اري پاي��دار بومي و س��نتي از 

اشاره: دكتر فاطمه مهديزاده سراج، استاديار گروه معماري دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت 
ايران، در يازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر كشور از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

به عنوان »پژوهشگر برتر كشور در گروه هنر« معرفي شد.
از اين پژوهشگر دانشگاه، در مراسمي كه دي ماه سال جاري در سالن اجالس سران كشورهاي اسالمي با حضور 
وزير علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد با اهداي لوح و هديه، تقدير به عمل آمد. به اين بهانه با سركار خانم دكتر 

مهديزاده گفت و گويي انجام داديم كه مي خوانيد:

رسالتمن
کشفرازهايابنيهتاريخيو

تطبيقآنبامعماريامروزاست
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گرفته شد.
 در س��الن خودرو، دکت��ر بازيار )معاون 
پژوه��ش و فناوری دانش��گاه(، ب��ه ارايه 
گزارش��ی از عملک��رد پژوهش دانش��گاه 
پرداخ��ت و در انته��ای اي��ن مراس��م از 
پژوهش��گران برتر سال 1388 دانشگاه به 
شرح زير با اهدای لوح و هدايا تقدير شد:

 دانشکده مهندسی مواد و متالورژي 
نفر اول: دکتر سعيد قدرت نما شبستری؛ 
نف��ر دوم: دکتر فرهاد گلس��تانی فرد؛ نفر 

سوم: دکتر شهرام خير انديش 
  دانشکده مهندسی مکانيك 

 نفر اول: دکتر محمودمهرداد ش��کريه؛ 
نفر دوم: دکتر مجي��د رضا آيت الهی؛ نفر 

سوم: دکتر محرم حبيب نژاد 
  دانشکده مهندسی عمران 

نفر اول: دکتر علی کاوه؛ نفر دوم: دکتر 
اميرفرشاد اعتماد شهيدی؛ نفر سوم: دکتر 

غالمرضا قدرتی اميری 
  دانشکده مهندسی برق 

نف��ر اول: دکتر حيدرعلی ش��ايانفر؛ نفر 
دوم: دکتر ش��هرام جديد؛ نفر س��وم: دکتر 

محمد خلج اميری 
  دانشکده مهندسی راه آهن 

نف��ر اول: دکتر س��يد ج��واد ميرمحمد 
صادقي؛ نف��ر دوم: دکتر جبارعلی ذاکری؛ 

نفر سوم: دکتر داوود يونسيان 
  دانشکده مهندسی كامپيوتر

نف��ر اول: دکتر محمدرضا جاهد مطلق؛ 
نف��ر دوم: دکتر محمد فتحی؛ نفر س��وم: 

دکتر محسن شريفی 
  دانشکده مهندسی صنايع 

نفر اول: دکتر رسول نورالسناء؛ نفر دوم: 
دکتر س��يد محمد سيدحس��ينی؛ نفر سوم: 

دکتر سيد جعفر سجادی 
  دانشکده مهندسی شيمی 

نف��ر اول: دکتر تورج محمدی؛ نفر دوم: 
دکتر سيد نظام الدين اشرفی زاده؛ نفر سوم: 

دکتر علی اهلل وردی 
  دانشکده مهندسی خودرو 

نفر اول: دکتر جواد مرزبان راد؛ نفر دوم: 
دکتر اوستا گودرزی 

  دانشکده معماری و شهرسازي
نف��ر اول: دکتر راضيه س��ادات رضازاده؛ 

نفر دوم: دکتر فاطمه مهديزاده 
  دانشکده شيمی 

نف��ر اول: دکتر منصور انبي��اء؛ نفر دوم: 
دکتر محمد رضا نعيمی جمال؛ نفر س��وم: 

دکتر سيدمحمد هاشميان زاده 
  دانشکده رياضی 

نفر اول: دکتر عبداهلل ش��يدفر؛ نفر دوم: 
دکت��ر خس��رو مالک نژاد؛ نفر س��وم: دکتر 

جليل رشيدی نيا 
  دانشکده فيزيك 

نفر اول: دکتر محمدحسين مهديه؛ نفر 
دوم: دکت��ر بيژن غفاری؛ نفر س��وم: دکتر 

ادريس فيض آبادی 
  واحد اراک 

  دکتر ابوالفضل احمدی 
  واحد بهشهر 

  دکتر محمد رضا سرمستی امامی 
 همچنين از دکت��ر آزاده تجردی )رتبه 
دوم دانش��گاه در کيفيت پژوهش- تعداد 
ارجاعات(، دکتر حسين بلندی )همکار برتر 

در ايج��اد ارتباط پژوهش��ی در صنعت در 
سال 1388( دکتر محمد سليمانی)همکار 
برجس��ته در ايج��اد ارتباط پژوهش��ی در 
صنعت در سال1388( و دکتر نوروزمحمد 
نوری )برگزيده بيس��ت و سومين جشنواره 
بين المللي خوارزمی( تقدير شد. عالوه بر 
آن، س��ايت دانشکده مهندس��ی مکانيک 
و س��ايت پژوهش��کده الکترونيک و مجله 
معماری در حوزه اطالع رس��انی به عنوان 

برگزيده انتخاب شدند.
  گفتنی است حجت االسالم والمسلمين 
ابوترابی پيش از حضور در مراس��م تقدير 
از پژوهش��گران برتر دانشگاه، با همراهی 
اعض��ای هي��أت رييس��ه، از س��ه مرک��ز 
تحقيقات��ی ماه��واره، فن��اوری عصبی و 
موسس��ه کامپوزيت ايران بازديد به عمل 

آورد. 
 يازدهمي��ن جش��نواره هفت��ه پژوهش 
و فناوری اس��تان تهران، ب��ا تقدير از 19 
پژوهش��گر برت��ر اس��تان در بخش ه��اي 
پژوهش��گران دانش��گاه ها و س��ازمان ها، 
پژوهشگران برتر دانشگاه ها و دستگاه های 
اجرايی شهرس��تان هاي اس��تان تهران و 
پژوهش��گران برتر دانش آم��وزی، به کار 
خ��ود پاي��ان داد.گفتني اس��ت در بخش 
پژوهشگران برتر دانشگاه ها و سازمان ها، 
دکتر منصور انبي��اء و مهندس عبدالحميد 
نقره کار از دانش��گاه عل��م و صنعت ايران 
و ط��رح دکتر عباس عرفاني��ان اميدوار با 
عن��وان »ايس��تادن و گام برداش��تن افراد 
پاراپلژيک با اس��تفاده از فناوري عصبي«  

مورد تقدير قرار گرفتند.

*خانم دكتر مهديزاده ابتدا انتخاب سركار 
به عنوان پژوهش�گر برتر كشور را به شما 
تبريك مي گويم. خواهش�مندم مختصري 
در مورد س�وابق تحصيلي و آموزشي خود 

بفرماييد؟
بنده در سال 1364 در دوره کارشناسي ارشد 
پيوسته در رشته معماري دانشکده هنرهاي 
زيباي دانش��گاه تهران پذيرفته ش��دم و در 
س��ال 1372 دانش آموخته ش��دم. بعد براي 
ادامه تحصيل به کشور انگلستان و دانشگاه 
ش��فيلد رفتم و در سال 1384 درجه دکتري 
خ��ود را در رش��ته مرمت و نگه��داري اخذ 

کردم.
در طول تحصيل و پس از آن، دوره هاي 
آموزشي متعدد ديگري را گذراندم که از آن 
ميان مي توانم ب��ه دوره تخصصي مديريت 
برنامه ري��زي بحران در محوطه هاي ميراث 

فرهنگي جهان��ي در مناطق زلزله خيز- که 
در دانشگاه ريتسوميکان کشور ژاپن برگزار 

شد- اشاره کنم.
*از چ�ه زماني ب�ه عضويت هي�ات علمي 

دانشگاه علم وصنعت ايران درآمديد؟
از س��ال 1377، يعن��ي از وقت��ي دوره 
کارشناسي ارش��د را به پايان بردم تا کنون. 
البت��ه س��ال هاي 75-1374 در دانش��گاه 
بين المللي ام��ام خمين��ي)ره(، عضو هيات 
علم��ي بودم و در س��ال هاي 77-1375 به 
عنوان عضو هيات علمي در دانشکده مرمت 
ابنيه و بافت ها در مرکز آموزش عالي ميراث 
فرهنگي مش��غول بودم و پيش از آن )74-

1369( در سمت محقق و طراح و مدرس در 
دفتر فني جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران و 
بنياد مسکن انقالب اسالمي کار مي کردم و 
همزمان تدريس در دانشگاه بين المللي امام 

خميني )ره( را هم بر عهده داشتم.
*چ�ه دروس�ي را در دانش�گاه تدري�س 
كرده اي�د و در زمين�ه هداي�ت پايان نام�ه 

دانشجويان، چه سوابقي داريد؟
آسيب شناسي ابنيه و بافت هاي تاريخي، 
فن شناسي مرمت، شناخت سازه هاي سنتي، 
مقدمات طراحي معماري يک، روش تحقيق، 
زبان تخصصي و همچني��ن روش تحقيق 
پيشرفته را در دوره دکتري تدريس می کنم 
و البته قب��ال دروس ديگری را هم تدريس 
ک��رده ام. در زمين��ه هداي��ت پايان نامه ها، 
راهنمايي 19 پروژه کارشناسي ارش��د خاتمه 
يافته و 6 پايان نامه دکتري درحال انجام را 

بر عهده دارم.
*خانم دكتر مهديزاده، زمينه هاي تخصصي 

فعاليت شما در رشته معماري چيست؟
اول، معم��اري پاي��دار بومي و س��نتي از 

اشاره: دكتر فاطمه مهديزاده سراج، استاديار گروه معماري دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت 
ايران، در يازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر كشور از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

به عنوان »پژوهشگر برتر كشور در گروه هنر« معرفي شد.
از اين پژوهشگر دانشگاه، در مراسمي كه دي ماه سال جاري در سالن اجالس سران كشورهاي اسالمي با حضور 
وزير علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد با اهداي لوح و هديه، تقدير به عمل آمد. به اين بهانه با سركار خانم دكتر 

مهديزاده گفت و گويي انجام داديم كه مي خوانيد:

رسالتمن
کشفرازهايابنيهتاريخيو

تطبيقآنبامعماريامروزاست

پژوهشگر برتر هنر كشور:
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نقط��ه نظر تاريخ��ي، ويژگي هاي معماري، 
س��ازه اي و فن��ي. دوم، مطالع��ه و مرم��ت 
و مقاوم س��ازي ل��رزه اي ابني��ه و بافت هاي 
تاريخ��ي، مباني نظري و تکنولوژي مرمت. 
س��وم، مديريت بحران در بناها و بافت هاي 
ميراث فرهنگي. اينها زمينه ها و موضوعاتي 
اس��ت که مورد توج��ه و تحقيق من بوده و 
از زمينه هاي تخصصي کار حرفه اي من به 

شمار مي روند.
*ش�ما به عنوان پژوهشگر برتر كشور در 
گروه هنر انتخاب ش�ده ايد و مسلماً مبناي 
اين انتخ�اب، كميت و كيفي�ت پروژه هاي 
علمي و پژوهش�ي ش�ما بوده اس�ت. لطفاً 
در مورد سوابق پژوهشي خود كه منجر به 
كسب اين عنوان افتخار آميز شده، توضيح 

دهيد.
به ط��ور کلي بنده از زمان بازگش��ت به 
اي��ران )1384(، در زمين��ه ابني��ه تاريخي، 
پاي��داری محيطی و اجتماع��ی کار کرده ام 
و معتق��دم کش��ف رازهاي پنه��ان بناهاي 
تاريخ��ي، مي تواند راهگش��اي بس��ياري از 

مش��کالت معماري و طراحي جامعه امروز 
باش��د. مجموعه تحقيق��ات و پژوهش هاي 
من تاکنون در قال��ب 16 مقاله در مجالت 
بين المللي )ISI,ISC( و همين طور مجالت 
علمي – پژوهش��ي و علم��ي – ترويجي و 

مروري منتشر شده است.
يکي از اين مقاالت، تحت عنوان »استفاده 
از مناب��ع طبيعي در تهويه: کاربرد بادگير در 
حفاظت و نگهداري« به عنوان برجسته ترين 
مقاله در ارتباط با نمايش و استفاده عالي در 
کارب��رد تحقيقات تاريخي در حرفه حفاظت 
 APT و نگهداري س��ال 2008 از س��وي
)موسسه حفاظت از معماري ميراثي( انتخاب 
 Ann de  و موف��ق ب��ه دريافت جاي��زه
Fort-Menares Award  شد. مقاله 
ديگر من با عنوان »حفاظت و مقاوم سازي 
ابنيه تاريخي با مصالح بنايي غير مسلح در 
برابر زلزله« در س��ال 2004 از سوي همين 
موسس��ه، مقاله برگزي��ده و تحقيق برتر در 
ميان دانش��جويان دکتري شناخته و جايزه

کرد. عالوه  دريافت   AwardStipend

بر اين، تاکن��ون24 مقاله در کنفرانس هاي 
بين المللي داخلي و خارجي ارايه کرده ام.

در زمينه تاليف و ترجمه کتاب، سه کتاب 
»نگره نگاهداش��ت معاصر«، »100 خانه« 
و »رس��اله پاياني راهنماي پژوهش��گران و 
دانشجويان معماري و شهرسازي« را ترجمه 
 کرده ام ک��ه همراه با مقدمه ای که بر کتاب 
» 100 خانه«  نوشته ام همگي چاپ و منتشر 
شده اند. يک کتاب هم به زبان انگليسي در 

دست تاليف دارم.
*در مورد كتاب اخير، توضيحات كامل تري 
بفرمايي�د كه در چه موضوعي اس�ت و چه 

زماني منتشر خواهد شد.
 PERSIANبنده اين کتاب را تحت عنوان
 ARCHITECTURAL HERITAGE:
 Form, Structure and Conservation
با هم��کاري دکتر محمد حج��ازي )عضو 
هيات علمي دانش��گاه اصفهان( در دس��ت 
تاليف دارم. کتاب، در زمينه ميراث فرهنگي 
اي��ران و به زبان انگليس��ي در 12 فصل به 
شکل مصور تاليف و چاپ مي شود و اين کار 
به  سفارش يک ناشر انگليسي در حال انجام 
اس��ت که تا پايان بهمن ماه 1389 تحويل 
ناش��ر خواهد شد و اميد است تا اواسط سال 

2011 ميالدي، به زيور چاپ آراسته شود.
در اين کتاب آقاي دکتر حجازي، بخش 
سازه اي و من بخش هاي معماري و ميراث 
فرهنگي را کار مي کنم و انتظار داريم با توجه 
به اينکه اين کتاب، اولين و جامع ترين مرجع 
به زبان انگليسي در اين زمينه خواهد بود، در 
زمينه شناساندن آثار گرانقدر ابنيه تاريخي و 
ميراث فرهنگی کشورمان به جهانيان، بسيار 

مفيد فايده و تاثيرگذار باشد.
*خان�م دكت�ر مهدي�زاده، چ�ه طرح هاي 

تحقيقاتي را تاكنون به ثمر رسانده ايد؟
از طري��ق معاون��ت پژوه��ش و فناوري 
دانشگاه، چهار پروژه تحقيقاتي تحت عناوين 
»مورفولوژي طاق هاي بنايي تاريخي ايران«، 
»آناليز منظر ش��هري بم«، »امکان سنجي 
البراتوار ه��اي موجود در اي��ران- مرتبط با 
ابنيه« و »ش��ناخت ترک در ساختمان هاي 
با مصالح بنايي« را در فاصله سال هاي 85 
ت��ا 88 به انجام رس��اندم و همچنين عضو 
گ��روه نمايندگي اي��ران در تنظيم آيين نامه 
 Tokyo Declaration for بين الملل��ي 
 the Protection of World Cultural
 Heritage from Seismic Disasters
)ژاپ��ن- 2008 ميالدي(، مس��وول و عضو 
هيات داوري بيستمين جشنواره بين المللي 

خوارزمي )1385( و مس��وول و عضو هيات 
داوري هشتمين جش��نواره جوان خوارزمي 

)1385( بوده ام.
* چ�ه چي�زي در معماري گذش�ته ايران، 

شما را بيشتر مجذوب مي كند؟
کش��ف رازهاي پنهان در معماري سنتي 
ابنيه تاريخي. اگر س��يري در معماري قديم 
ايران داش��ته باشيم مي بينيم که در گذشته، 
استفاده بسيار مناسب تري از منابع طبيعي آب 
و باد و خورش��يد مي شد و شاهديم که کنار 
گذاشتن اين طراحي ها، چه اثرات مخربي در 
طبيعت و زايل کردن اليه ازن داشته است. 
هر کش��ور، نيروي طبيعي خود را دارد مثاًل 
کش��ور ما آفتاب و اروپا، بادهاي قوي دارد. 
اگ��ر آنها از باد و ما از نيروي خورش��يدمان 
به طرز صحيح استفاده مي کرديم و مثاًل در 
توليد الکتريسته از اين منابع طبيعي استفاده 
مي کرديم اث��رات گلخان��ه اي، ديگر اتفاق 
نمي افت��اد. اين ها مواردي اس��ت که در آثار 

تاريخي ما رعايت مي شده است.
 من رمزگش��ايي و تطبيق اي��ن قوانين 
با معماري امروز را رس��الت خود مي دانم و 
اميدوارم بتوانيم با طراحي هاي جديد نشأت 
گرفت��ه از معماري س��نتي اي��ران،  مصارف 
ان��رژي در س��اختمان ها را بهينه کنيم. من 
ت��الش دارم بدان��م المان ه��اي تاريخي و 
ارزش هاي نه��ان در آن چگونه مي تواند در 
دنياي امروزي پيوند زده شود و مورد استفاده 

قرار گيرد.
*ش�ما مي فرماييد مي توان با اس�تفاده از 
رازه�اي معم�اري گذش�ته، طراحي ه�اي 
بهتري انج�ام داد. تاكنون چه مطالعات و 
اقداماتي در اين زمينه شده است و اساساً 
اين كار در شرايط و نيازهاي امروز جامعه، 

عملي هست؟
اين کار قطعاً ش��دني اس��ت و با توجه به 
واقعي شدن قيمت انرژي در کشور، ضرورت 
بيشتري خواهد يافت. معتقدم گذشتگان ما، 
راه هاي اس��تفاده و در اختي��ار گرفتن منابع 
طبيع��ي )منابع غي��ر فس��يلي( را به خوبي 

مي دانسته اند و به کار مي برده اند. 
ش��ما به بادگيرهاي شهر يزد نگاه کنيد. 
اي��ن بادگيرها صرفاً سيس��تم تهويه نبودند 
بلکه رطوبت نس��بتي محي��ط را هم تامين 
مي کردن��د و ي��ا در حمام تاريخ��ي ميمند، 
مالحظ��ه مي کنيم که با تعبي��ه کانال هاي 
عب��ور ه��وا در کف حم��ام و هداي��ت دود 
ناش��ي از سوخت به داخل کانال ها، استفاده 
دوگان��ه اي از انرژي به عم��ل مي آوردند و 

ک��ف حمام را گرم مي کردند. االن مي بينيم 
که سيس��تم گرمايش از کف را دارند مطرح 
مي کنند که همان موضوع قديمي را به ذهن 
متبادر مي کند. حال بايد ببينيم در معماري 
ام��روز، با در نظر گرفتن مس��ايل امنيتي و 
بلندمرتبه س��ازي ها، چگونه مي توان اصول 
مفيد قديمي را به اج��را درآورد. در واقع دو 
بخش کار عمده در اي��ن زمينه داريم؛ اول 

کشف و شناسايي و دوم تطبيق.
در مورد امکان انجام اين کار بايد بگويم 
االن يک��ي از دانش��جويان دکتري که من 
دارم،  برعه��ده  را  پايان نام��ه اش  هداي��ت 
موضوع پايان نامه خود را به کارگيری انرژي 
خورشيدي در ابنيه معاصر، تعريف و تحقيق 

کرده است. 
در اين پايان نامه، اين بحث بررسي شده 
که بدون استفاده از سلول فتوولتائيک براي 
جذب انرژي خورشيدي، چگونه مي توان با 
اس��تفاده از فرم و طرح معماري کاري کرد 
که در زمس��تان، بيش��ترين جذب انرژي و 
در تابس��تان بيشترين سايه را داشته باشيم. 
همان کاري که در معماري سنتي ما انجام 
مي شد. تاکيد مي کنم کشور ما تا امروز قدر 
انرژي را نمي دانست ولي از اين پس ناچاريم 
اين انقطاع تاريخي را از ميان برداريم و من 
تنها راه حل را، بازگشت به گذشته و استفاده 
از رم��وز ابني��ه تاريخي در معم��اري امروز 

مي دانم.
*با توجه به سابقه تدريس دروس مختلف 
رش�ته معماري و همين طور ادامه تحصيل 
در اروپ�ا، وضعيت تدريس اين رش�ته در 
دانش�گاه هاي كش�ور را چگون�ه ارزياب�ي 

مي كنيد؟
به نظر من نظام آموزش��ي کشور، نيازمند  
تحول است. شيوه کنوني تدريس و استفاده 
از جزوه درس��ي، کاماًل منس��وخ است و من 
شخصاً تئوري هاي آموزشي ديگري را - غير 
از آنچه در حال اجرا اس��ت- درست مي دانم. 
يک تئوريسين آموزشي به نام ويليام ييتس 
جمله اي دارد که مي گويد: آموزش، پر کردن 
يک سطل نيس��ت بلکه روشن کردن شعله 
و س��پردن آن به دست دانشجوست. به نظر 
من هم ذهن دانش��جو را نبايد پر کرد و تازه 
ب��ا فرض اينکه م��درس خ��ودش بداند، در 
دنياي انفجار اطالعاتي امروز، اساساً اين کار 

غيرممکن است. 
مهم نشان دادن راه است و اينکه دانشجو 
بفهم��د چگونه بس��ته ب��ه فراخ��ور تحقيق 
خود، دنب��ال راه برود. به نظ��ر من اين ايده 

حداق��ل در تحصيالت تکميل��ي و خصوصًا 
کارشناسي ارشد، الزم است. کارشناسي ارشد 
يعني نش��ان دادن راه تحقيق به دانش��جو و 
ن��ه آم��وزش دادن دوباره. از نظ��ر من فوق 
ليس��انس، فيلتر و حد واس��ط بين آموزش و 
راه اس��ت که دانشجو بتواند در دوره دکتري، 
راه خ��ودش را پي��دا کند. خود م��ن االن دو 
درس آسيب شناس��ي و فن شناسي ساختمان 
را تدريس مي کنم، آنقدر مطلب زياد اس��ت 
ک��ه فقط مي توان راه را نش��ان داد. در دوره 
دکت��ري هم روش تحقي��ق را ارايه می دهم  
که يک ترم عمدتا ماهيت دوره دکتری و در 
ترم بعد، طراحي تحقيق و شيوه های تحقيق 
را مورد بحث قرار مي دهم.نکته ديگر، توجه 
به دروس علوم پايه است. در خارج از کشور 
مي داني��م که در دوره دبس��تان، مدرس بايد 
عالوه بر کفاي��ت تحصيلي، مدارک ديگري 
نظير نحوه تدريس و ....هم داش��ته باشد که 
اين اهميت توجه به علوم پايه را مي رساند. در 
دانشگاه هم اين دروس بايد مورد توجه ويژه 
باش��ند و موضوع آخر در رابطه با اين رشته 
اينک��ه PHD بدون آزمايش��گاه،  بي معني 
است و مي شود تئوري و پرسشنامه. يکي از 
ضعف هاي عمده دانشجويان فارغ التحصيل 
ما در خارج از کشور هم عملي نبودن آنهاست. 
البته خوشبختانه اخيراً در دانشگاه ما فرصت 
ايجاد چند آزمايشگاه در دانشکده فراهم شده 

که بسيار ضروري است.
*و سخن آخر.....

يک ضرب المثل انگليس��ي هس��ت که 
مي گويد شغلي انتخاب کن که دوست داري، 
آنوقت ديگ��ر يک روز ه��م در عمرت کار 
نکردي چون تماماً لذت برده اي! معتقدم اگر 
عشق نباشد، نمي توان کار کرد و خوشحالم 

که با عشق، اين حرفه را پي مي گيرم. 
اميدوارم هر چه زودتر کار تاليف کتابم هم 
به پايان برسد تا معماري و ميراث فرهنگي 

ايران بيش از گذشته در دنيا بدرخشد.
 همچنين اميد دارم که بتوانيم با همکاری 
ديگر هم��کاران، در زمينه بهره وری انرژی 
از طريق راه حل ه��ای معماری و از طريق 
طراحی فرم مناسب در بناها و شهرهايمان، 
قدمی در جه��ت کاهش خطرات زيس��ت 
محيطی و در عين حال افزايش رفاه بشری 
برداري��م.در پاي��ان نيز الزم م��ی دانم تا از 
سرکار عالی و مسووالن روابط عمومی براي 
تالش هايشان در جهت معرفی و همچنين 
فراهم آوردن اين امکان در جهت رس��اندن 

پيام ها تشکر و قدردانی وافر به عمل آورم.
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نقط��ه نظر تاريخ��ي، ويژگي هاي معماري، 
س��ازه اي و فن��ي. دوم، مطالع��ه و مرم��ت 
و مقاوم س��ازي ل��رزه اي ابني��ه و بافت هاي 
تاريخ��ي، مباني نظري و تکنولوژي مرمت. 
س��وم، مديريت بحران در بناها و بافت هاي 
ميراث فرهنگي. اينها زمينه ها و موضوعاتي 
اس��ت که مورد توج��ه و تحقيق من بوده و 
از زمينه هاي تخصصي کار حرفه اي من به 

شمار مي روند.
*ش�ما به عنوان پژوهشگر برتر كشور در 
گروه هنر انتخاب ش�ده ايد و مسلماً مبناي 
اين انتخ�اب، كميت و كيفي�ت پروژه هاي 
علمي و پژوهش�ي ش�ما بوده اس�ت. لطفاً 
در مورد سوابق پژوهشي خود كه منجر به 
كسب اين عنوان افتخار آميز شده، توضيح 

دهيد.
به ط��ور کلي بنده از زمان بازگش��ت به 
اي��ران )1384(، در زمين��ه ابني��ه تاريخي، 
پاي��داری محيطی و اجتماع��ی کار کرده ام 
و معتق��دم کش��ف رازهاي پنه��ان بناهاي 
تاريخ��ي، مي تواند راهگش��اي بس��ياري از 

مش��کالت معماري و طراحي جامعه امروز 
باش��د. مجموعه تحقيق��ات و پژوهش هاي 
من تاکنون در قال��ب 16 مقاله در مجالت 
بين المللي )ISI,ISC( و همين طور مجالت 
علمي – پژوهش��ي و علم��ي – ترويجي و 

مروري منتشر شده است.
يکي از اين مقاالت، تحت عنوان »استفاده 
از مناب��ع طبيعي در تهويه: کاربرد بادگير در 
حفاظت و نگهداري« به عنوان برجسته ترين 
مقاله در ارتباط با نمايش و استفاده عالي در 
کارب��رد تحقيقات تاريخي در حرفه حفاظت 
 APT و نگهداري س��ال 2008 از س��وي
)موسسه حفاظت از معماري ميراثي( انتخاب 
 Ann de  و موف��ق ب��ه دريافت جاي��زه
Fort-Menares Award  شد. مقاله 
ديگر من با عنوان »حفاظت و مقاوم سازي 
ابنيه تاريخي با مصالح بنايي غير مسلح در 
برابر زلزله« در س��ال 2004 از سوي همين 
موسس��ه، مقاله برگزي��ده و تحقيق برتر در 
ميان دانش��جويان دکتري شناخته و جايزه
کرد. عالوه  دريافت   AwardStipend

بر اين، تاکن��ون24 مقاله در کنفرانس هاي 
بين المللي داخلي و خارجي ارايه کرده ام.

در زمينه تاليف و ترجمه کتاب، سه کتاب 
»نگره نگاهداش��ت معاصر«، »100 خانه« 
و »رس��اله پاياني راهنماي پژوهش��گران و 
دانشجويان معماري و شهرسازي« را ترجمه 
 کرده ام ک��ه همراه با مقدمه ای که بر کتاب 
» 100 خانه«  نوشته ام همگي چاپ و منتشر 
شده اند. يک کتاب هم به زبان انگليسي در 

دست تاليف دارم.
*در مورد كتاب اخير، توضيحات كامل تري 
بفرمايي�د كه در چه موضوعي اس�ت و چه 

زماني منتشر خواهد شد.
 PERSIANبنده اين کتاب را تحت عنوان
 ARCHITECTURAL HERITAGE:
 Form, Structure and Conservation
با هم��کاري دکتر محمد حج��ازي )عضو 
هيات علمي دانش��گاه اصفهان( در دس��ت 
تاليف دارم. کتاب، در زمينه ميراث فرهنگي 
اي��ران و به زبان انگليس��ي در 12 فصل به 
شکل مصور تاليف و چاپ مي شود و اين کار 
به  سفارش يک ناشر انگليسي در حال انجام 
اس��ت که تا پايان بهمن ماه 1389 تحويل 
ناش��ر خواهد شد و اميد است تا اواسط سال 

2011 ميالدي، به زيور چاپ آراسته شود.
در اين کتاب آقاي دکتر حجازي، بخش 
سازه اي و من بخش هاي معماري و ميراث 
فرهنگي را کار مي کنم و انتظار داريم با توجه 
به اينکه اين کتاب، اولين و جامع ترين مرجع 
به زبان انگليسي در اين زمينه خواهد بود، در 
زمينه شناساندن آثار گرانقدر ابنيه تاريخي و 
ميراث فرهنگی کشورمان به جهانيان، بسيار 

مفيد فايده و تاثيرگذار باشد.
*خان�م دكت�ر مهدي�زاده، چ�ه طرح هاي 

تحقيقاتي را تاكنون به ثمر رسانده ايد؟
از طري��ق معاون��ت پژوه��ش و فناوري 
دانشگاه، چهار پروژه تحقيقاتي تحت عناوين 
»مورفولوژي طاق هاي بنايي تاريخي ايران«، 
»آناليز منظر ش��هري بم«، »امکان سنجي 
البراتوار ه��اي موجود در اي��ران- مرتبط با 
ابنيه« و »ش��ناخت ترک در ساختمان هاي 
با مصالح بنايي« را در فاصله سال هاي 85 
ت��ا 88 به انجام رس��اندم و همچنين عضو 
گ��روه نمايندگي اي��ران در تنظيم آيين نامه 
 Tokyo Declaration for بين الملل��ي 
 the Protection of World Cultural
 Heritage from Seismic Disasters
)ژاپ��ن- 2008 ميالدي(، مس��وول و عضو 
هيات داوري بيستمين جشنواره بين المللي 

خوارزمي )1385( و مس��وول و عضو هيات 
داوري هشتمين جش��نواره جوان خوارزمي 

)1385( بوده ام.
* چ�ه چي�زي در معماري گذش�ته ايران، 

شما را بيشتر مجذوب مي كند؟
کش��ف رازهاي پنهان در معماري سنتي 
ابنيه تاريخي. اگر س��يري در معماري قديم 
ايران داش��ته باشيم مي بينيم که در گذشته، 
استفاده بسيار مناسب تري از منابع طبيعي آب 
و باد و خورش��يد مي شد و شاهديم که کنار 
گذاشتن اين طراحي ها، چه اثرات مخربي در 
طبيعت و زايل کردن اليه ازن داشته است. 
هر کش��ور، نيروي طبيعي خود را دارد مثاًل 
کش��ور ما آفتاب و اروپا، بادهاي قوي دارد. 
اگ��ر آنها از باد و ما از نيروي خورش��يدمان 
به طرز صحيح استفاده مي کرديم و مثاًل در 
توليد الکتريسته از اين منابع طبيعي استفاده 
مي کرديم اث��رات گلخان��ه اي، ديگر اتفاق 
نمي افت��اد. اين ها مواردي اس��ت که در آثار 

تاريخي ما رعايت مي شده است.
 من رمزگش��ايي و تطبيق اي��ن قوانين 
با معماري امروز را رس��الت خود مي دانم و 
اميدوارم بتوانيم با طراحي هاي جديد نشأت 
گرفت��ه از معماري س��نتي اي��ران،  مصارف 
ان��رژي در س��اختمان ها را بهينه کنيم. من 
ت��الش دارم بدان��م المان ه��اي تاريخي و 
ارزش هاي نه��ان در آن چگونه مي تواند در 
دنياي امروزي پيوند زده شود و مورد استفاده 

قرار گيرد.
*ش�ما مي فرماييد مي توان با اس�تفاده از 
رازه�اي معم�اري گذش�ته، طراحي ه�اي 
بهتري انج�ام داد. تاكنون چه مطالعات و 
اقداماتي در اين زمينه شده است و اساساً 
اين كار در شرايط و نيازهاي امروز جامعه، 

عملي هست؟
اين کار قطعاً ش��دني اس��ت و با توجه به 
واقعي شدن قيمت انرژي در کشور، ضرورت 
بيشتري خواهد يافت. معتقدم گذشتگان ما، 
راه هاي اس��تفاده و در اختي��ار گرفتن منابع 
طبيع��ي )منابع غي��ر فس��يلي( را به خوبي 

مي دانسته اند و به کار مي برده اند. 
ش��ما به بادگيرهاي شهر يزد نگاه کنيد. 
اي��ن بادگيرها صرفاً سيس��تم تهويه نبودند 
بلکه رطوبت نس��بتي محي��ط را هم تامين 
مي کردن��د و ي��ا در حمام تاريخ��ي ميمند، 
مالحظ��ه مي کنيم که با تعبي��ه کانال هاي 
عب��ور ه��وا در کف حم��ام و هداي��ت دود 
ناش��ي از سوخت به داخل کانال ها، استفاده 
دوگان��ه اي از انرژي به عم��ل مي آوردند و 

ک��ف حمام را گرم مي کردند. االن مي بينيم 
که سيس��تم گرمايش از کف را دارند مطرح 
مي کنند که همان موضوع قديمي را به ذهن 
متبادر مي کند. حال بايد ببينيم در معماري 
ام��روز، با در نظر گرفتن مس��ايل امنيتي و 
بلندمرتبه س��ازي ها، چگونه مي توان اصول 
مفيد قديمي را به اج��را درآورد. در واقع دو 
بخش کار عمده در اي��ن زمينه داريم؛ اول 

کشف و شناسايي و دوم تطبيق.
در مورد امکان انجام اين کار بايد بگويم 
االن يک��ي از دانش��جويان دکتري که من 
دارم،  برعه��ده  را  پايان نام��ه اش  هداي��ت 
موضوع پايان نامه خود را به کارگيری انرژي 
خورشيدي در ابنيه معاصر، تعريف و تحقيق 

کرده است. 
در اين پايان نامه، اين بحث بررسي شده 
که بدون استفاده از سلول فتوولتائيک براي 
جذب انرژي خورشيدي، چگونه مي توان با 
اس��تفاده از فرم و طرح معماري کاري کرد 
که در زمس��تان، بيش��ترين جذب انرژي و 
در تابس��تان بيشترين سايه را داشته باشيم. 
همان کاري که در معماري سنتي ما انجام 
مي شد. تاکيد مي کنم کشور ما تا امروز قدر 
انرژي را نمي دانست ولي از اين پس ناچاريم 
اين انقطاع تاريخي را از ميان برداريم و من 
تنها راه حل را، بازگشت به گذشته و استفاده 
از رم��وز ابني��ه تاريخي در معم��اري امروز 

مي دانم.
*با توجه به سابقه تدريس دروس مختلف 
رش�ته معماري و همين طور ادامه تحصيل 
در اروپ�ا، وضعيت تدريس اين رش�ته در 
دانش�گاه هاي كش�ور را چگون�ه ارزياب�ي 

مي كنيد؟
به نظر من نظام آموزش��ي کشور، نيازمند  
تحول است. شيوه کنوني تدريس و استفاده 
از جزوه درس��ي، کاماًل منس��وخ است و من 
شخصاً تئوري هاي آموزشي ديگري را - غير 
از آنچه در حال اجرا اس��ت- درست مي دانم. 
يک تئوريسين آموزشي به نام ويليام ييتس 
جمله اي دارد که مي گويد: آموزش، پر کردن 
يک سطل نيس��ت بلکه روشن کردن شعله 
و س��پردن آن به دست دانشجوست. به نظر 
من هم ذهن دانش��جو را نبايد پر کرد و تازه 
ب��ا فرض اينکه م��درس خ��ودش بداند، در 
دنياي انفجار اطالعاتي امروز، اساساً اين کار 

غيرممکن است. 
مهم نشان دادن راه است و اينکه دانشجو 
بفهم��د چگونه بس��ته ب��ه فراخ��ور تحقيق 
خود، دنب��ال راه برود. به نظ��ر من اين ايده 

حداق��ل در تحصيالت تکميل��ي و خصوصًا 
کارشناسي ارشد، الزم است. کارشناسي ارشد 
يعني نش��ان دادن راه تحقيق به دانش��جو و 
ن��ه آم��وزش دادن دوباره. از نظ��ر من فوق 
ليس��انس، فيلتر و حد واس��ط بين آموزش و 
راه اس��ت که دانشجو بتواند در دوره دکتري، 
راه خ��ودش را پي��دا کند. خود م��ن االن دو 
درس آسيب شناس��ي و فن شناسي ساختمان 
را تدريس مي کنم، آنقدر مطلب زياد اس��ت 
ک��ه فقط مي توان راه را نش��ان داد. در دوره 
دکت��ري هم روش تحقي��ق را ارايه می دهم  
که يک ترم عمدتا ماهيت دوره دکتری و در 
ترم بعد، طراحي تحقيق و شيوه های تحقيق 
را مورد بحث قرار مي دهم.نکته ديگر، توجه 
به دروس علوم پايه است. در خارج از کشور 
مي داني��م که در دوره دبس��تان، مدرس بايد 
عالوه بر کفاي��ت تحصيلي، مدارک ديگري 
نظير نحوه تدريس و ....هم داش��ته باشد که 
اين اهميت توجه به علوم پايه را مي رساند. در 
دانشگاه هم اين دروس بايد مورد توجه ويژه 
باش��ند و موضوع آخر در رابطه با اين رشته 
اينک��ه PHD بدون آزمايش��گاه،  بي معني 
است و مي شود تئوري و پرسشنامه. يکي از 
ضعف هاي عمده دانشجويان فارغ التحصيل 
ما در خارج از کشور هم عملي نبودن آنهاست. 
البته خوشبختانه اخيراً در دانشگاه ما فرصت 
ايجاد چند آزمايشگاه در دانشکده فراهم شده 

که بسيار ضروري است.
*و سخن آخر.....

يک ضرب المثل انگليس��ي هس��ت که 
مي گويد شغلي انتخاب کن که دوست داري، 
آنوقت ديگ��ر يک روز ه��م در عمرت کار 
نکردي چون تماماً لذت برده اي! معتقدم اگر 
عشق نباشد، نمي توان کار کرد و خوشحالم 

که با عشق، اين حرفه را پي مي گيرم. 
اميدوارم هر چه زودتر کار تاليف کتابم هم 
به پايان برسد تا معماري و ميراث فرهنگي 

ايران بيش از گذشته در دنيا بدرخشد.
 همچنين اميد دارم که بتوانيم با همکاری 
ديگر هم��کاران، در زمينه بهره وری انرژی 
از طريق راه حل ه��ای معماری و از طريق 
طراحی فرم مناسب در بناها و شهرهايمان، 
قدمی در جه��ت کاهش خطرات زيس��ت 
محيطی و در عين حال افزايش رفاه بشری 
برداري��م.در پاي��ان نيز الزم م��ی دانم تا از 
سرکار عالی و مسووالن روابط عمومی براي 
تالش هايشان در جهت معرفی و همچنين 
فراهم آوردن اين امکان در جهت رس��اندن 

پيام ها تشکر و قدردانی وافر به عمل آورم.
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»قطب علم��ي اتوماس��يون و بهره برداري 
سيستم هاي قدرت« يکي از چهار قطب علمي 
تاسيس ش��ده در دانشگاه علم وصنعت ايران 
اس��ت که از س��ال 1385 در دانشگاه تاسيس 
شده اس��ت. اين قطب درس��ال 1389 موفق 
شد به عنوان قطب برتر علمي کشور در ميان 
تمامي قطب هاي فني و مهندسي شناخته شود 
و در يازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران 
و فناوران برتر مورد تقدير و تجليل قرار  گيرد.

قطب، در لغت به معناي نقطه اي است که 
از اهميت بس��يار زيادي برخوردار اس��ت و  به 
تعبيري سطح بسيار کوچکي است که از عمق 
بسياري برخوردار است. صنعت هر کشور براي 
پيشرفت، يک سلس��له نيازهاي اساسي دارد 
و آن نيازهاي اساس��ي را بين دانش��گاه هاي 
مختلف توزيع مي کند ک��ه بتوانند به صورت 
عمق��ي روي آن  نيازهاي تخصصي کار کنند. 
در دانش��گاه ها اين وظيفه مي بايست بر عهده 

قطب هاي علمي موجود در آن گذاشته شود.
قطب علم��ي »اتوماس��يون و بهره برداري 
سيس��تم هاي قدرت« با هدف پاسخگويي به 
نيازهاي تحقيقاتي صنعت برق کشور در شاخه 
»قدرت« راه اندازي شده و هم اکنون 3 استاد 
تمام، 6 دانشيار و 4 استاديار دانشکده مهندسي 
ب��رق، هس��ته  اصلي اي��ن قطب را تش��کيل 

مي دهند.
دکتر شهرام جديد، مدير اين قطب علمي در 

تعريف ساده اي که از »اتوماسيون و بهره برداري 
سيستم هاي قدرت« ارايه مي دهد، مي گويد: در 
شبکه برق کش��ور، هر گاه ضرورت داشت تا 
ني��روي انس��اني را حذف کني��م و اطالعات 
را ب��ه صورت خودکار درياف��ت و در مورد آنها 
تصميم گيري کنيم، وارد حوزه »اتوماسيون« 
ش��ده ايم و وقت��ي که قصد اس��تفاده بهينه از 
تجهيزات اين صنعت را داشته  باشيم به بخش 

»بهره برداري« پرداخته ايم.
اهداف و برنامه ها

دکت��ر جدي��د، اه��داف و برنامه ه��اي اين 
قط��ب علمي را ارتقاي دانش کارشناس��ي در 
زمينه هاي آموزشي و پژوهشي، ارتقاي دانش 
فني و  تخصصي در سطح دانشگاه و صنعت، 
گس��ترش مرزهاي دانش و فناوري در سطح 
مل��ي و بين المللي و اعت��الي موقعيت علمي 
کشور، اشاعه فرهنگ اتوماسيون و کاربردهاي 
IT در مديري��ت صنعت کش��ور، توليد دانش 
بوم��ي در ح��وزه بهره ب��رداري ش��بکه هاي 
ب��رق، ايج��اد و جلب فرصت ه��اي همکاري 
ب��ا گروه هاي تحقيقاتي مرتب��ط با زمينه هاي 
اتوماسيون و بهره برداري سيستم هاي قدرت در 
داخل و خارج از کشور و مشارکت در حوزه هاي 
تصميم س��ازي و تصميم گيري صنعت کشور 
پيرامون موضوعات اتوماسيون و بهره برداري 

سيستم هاي قدرت عنوان کرد.
قط��ب علم��ي اتوماس��يون و بهره برداري 

سيس��تم هاي ق��درت، انج��ام فعاليت ه��اي 
تحقيقاتي هشت آزمايشگاه تحقيقاتي شامل 
»کنت��رل سيس��تم هاي ق��درت«، »مديريت 
انرژي و بار سيس��تم هاي قدرت«، »حفاظت 
و اتوماسيون شبکه هاي برق«، »کيفيت توان 
در سيستم هاي الکتريکي«، »رله و حفاظت«، 
»فش��ار قوي و مواد مغناطيس��ي«، »کنترل 
موتورهاي الکتريکي« و »ماشين مخصوص 

و درايو« را در اختيار دارد.
كميته هاي تخصصي

شش کميته تخصصي اين قطب به ترتيب 
عبارتند از: »کنترل و ديناميک سيس��تم هاي 
قدرت«، »سيس��تم هاي قدرت تجديد ساختار 
يافت��ه«، »حفاظت سيس��تم هاي ق��درت«، 
»کيفيت توان«، »ميدان هاي الکترومغناطيسي 
و عايق هاي الکتريک��ي« و »پايش و کنترل 

ماشين هاي الکتريکي«.
 مدير قطبي علمي اتوماسيون و بهره برداري 
سيستم هاي قدرت، بزرگترين مشکل بر سر راه 
رش��د اين قطب را عدم حمايت صنعت کشور 
از آن مي دان��د و مي گويد: قطب ها مثل نهالي 
هس��تند که از ط��رف وزارت عل��وم در داخل 
دانش��گاه ها به منظور حل مش��کالت صنعت 
کاشته مي شوند و براي رشد آنها مي بايست از 
سوي صنعت، حمايت شوند تا نتيجه دهند اما 

اين اتفاق نمي افتد.
 ش��هرام جدي��د ارتب��اط گراي��ش قدرت 

آشناييباقطبعلميبرتر

سال1389کشور
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دانش��کده مهندس��ي برق با اي��ن گرايش در 
ساير دانشگاه هاي ديگر کشور را در حد ارتباط 
گروه هاي آموزشي مي داند و از برگزاري دوره ها 
و کارگاه هاي آموزشي به صورت کوتاه مدت، 
ميان مدت و بلند مدت به شکل حضوري و نيمه 
حضوري، تهيه و تدوين جزوه، کتاب، استاندارد، 
CD آموزشي و ... براي موسسات آموزشي و 
پژوهشي و ش��رکت هاي برق منطقه اي و ...، 
انجام طرح هاي آموزش��ي و پژوهش��ي براي 
سازمان هاي آموزشي و پژوهشي و شرکت ها، 
برگزاري س��مينارها و نشس��ت هاي علمي و 
تخصصي، تعريف،  تدوين و انجام آزمايش هاي 
تخصصي و باالخره مش��اوره فني و علمي به 
صنايع کشور و صنعت برق به عنوان بخشي از 

خدمات علمي- تخصصي قطب، ياد مي کند.
عملکرد قطب

مدير قطب علمي اتوماسيون و سيستم هاي 
قدرت، با اش��اره به اينکه دوره دوم اين قطب 
نيز تثبيت و آغاز شده است، به عملکرد آن در 
فاصله س��ال هاي 84 تا 88 به اين شرح اشاره 

داشت: 

 برنامه ري��زي مجدد دروس کارشناس��ي 
و تقويت محتواي دروس در راس��تاي اهداف 

آموزشي قطب
 طراحي دوره کارشناسي ارش��د حفاظت 

سيستم هاي قدرت
 برگ��زاري دوره کارشناسي ارش��د قدرت 
براي شرکت برق منطقه اي باختر )يک دوره( 

 برگ��زاري دوره کارشناسي ارش��د قدرت 
براي کارشناس��ان صنايع مختلف استان هاي 

آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل )سه دوره(
 ارايه دوره هاي کوتاه مدت و کارگاه هاي 
آموزش��ي براي بازآموزي کارشناسان صنعت 
برق در زمينه هاي مرتبط با اهداف آموزشي و 

پژوهشي قطب
 برگزاري نشست تخصصي تخليه جزئي 
به منظور انعکاس مشکالت و نيازهاي صنعت 
برق و دستاوردهاي تحقيقاتي محققين در اين 

زمينه
 ج��ذب و اج��راي 22 پ��روژه صنعتي و 

کاربردي براي صنايع کشور
 برنامه ريزي براي تاليف و انتش��ار کتب 

تخصص��ي در زمينه ه��اي مربوط ب��ه کاربرد 
اتوماسيون و بهره برداري سيستم  هاي قدرت

 انتش��ار ويژه نامه تخصصي اتوماسيون و 
بهره برداري سيستم قدرت در چارچوب مجله 

 IJEEE علمي- پژوهشي
 انتش��ار بي��ش از 350 مقاله در مجالت 
ISI، علمي پژوهشي و کنفرانس هاي علمي 

و  بين المللي
 کسب باالترين تعداد مقاالت چاپ شده 
در ميان دانشگاه هاي کشور در کنفرانس هاي 
س��اليانه مهندس��ي برق اي��ران و کنفرانس 

بين المللي برق در سال هاي 84 تا 88
 برگزاري س��ومين کنفرانس تخصصي 
حفاظت و کنترل سيستم هاي قدرت در سال 

1387 در دانشگاه علم و صنعت ايران
پ��روژه   50 از  بي��ش  اختص��اص   
کارشناسي ارشد به تحقيقات کاربردي و مورد 
نياز صنعت کشور در راستاي برنامه هاي قطب

 ارايه و تصويب 16 پيشنهاد پروژه دکترا 
در راستاي اهداف و برنامه هاي قطب

 Curtin برق��راري ارتباط با دانش��گاه 
استراليا براي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي 

مشترک.
استاد گروه قدرت دانشکده مهندسي برق، در 
خصوص علت انتخاب قطب علمي »اتوماسيون 
و بهره برداري سيس��تم هاي قدرت« به عنوان 
برترين قطب فني و مهندسي کشور اين طور 
مي گويد: به نظر م��ن، اين قطب با همکاري 
و همياري تمامي اعضاي خود و جهت گيري 
فعاليت هاي قطب در راستاي نيازهاي صنعت 
برق کش��ور و ارايه کام��ل فعاليت هاي انجام 
ش��ده، موفق به اخذ باالتري��ن رتبه علمي در 

کشور گرديده است.
وي در مورد س��اختار قطب گفت: ش��وراي 
قطب، مرکب از اعضاي آن، در جلسه اي مدير 
قط��ب را انتخاب مي کنند و  از طريق معاونت 
پژوهشي دانشگاه به رييس دانشگاه پيشنهاد 
مي دهند. قطب ها از لحاظ بودجه اي مستقل از 
دانشکده ها هستند و مستقيماً زير نظر معاونت 

پژوهشي  به فعاليت مي پردازند.
دکتر جديد، برنامه آينده اين قطب را تالش 
ب��ر اين موضوع دانس��ت که صنايع کش��ور، 
نيازهاي تحقيقاتي خود را از طريق قطب هاي 

علمي کشور حل نمايند.
عالقه مندان براي آش��نايي بيشتر با قطب 
علمي »اتوماسيون و بهره برداري سيستم هاي 
ق��درت« مي توانن��د به صفحه اصلي س��ايت 
 http://iust.ac.ir آدرس  ب��ه  دانش��گاه 

مراجعه نمايند.
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دکتر س��يد جعفر س��جادی در س��ال 1345 در تهران متولد شد. 
تحصيالت ابتدايی و راهنمايی خود را در مدرس��ه جعفری اسالمی 
در دوران قبل از انقالب به پايان رس��انيد. وی در س��ال 1363 وارد 
دانش��گاه عل��م و صنعت ايران ش��د و تحصيالت خود را در رش��ته 
کارشناسی مهندسی صنايع ادامه داد. دکتر سجادی در سال 1367 به 
دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنايع در دانشگاه تربيت مدرس 
وارد شد و پايان نامه کارشناسی ارشد خود را در زمينه ارايه يک مدل 
برنامه ريزی رياضی برای حمل و نقل بار در راه آهن جمهوری اسالمی 
ايران به انجام رس��انيد. وی در سال 1370 موفق به دريافت بورس 
دکتری از طريق کنکور سراس��ری ش��د و در سال 1372 براي ادامه 
تحصيل، به خارج از کشور عزيمت نمود. دوره دکترای رشته مهندسی 
صنايع را در دانش��کده مهندسی سيستم دانشگاه واترلو ظرف چهار 
سال به پايان رسانيد و پس از فراغت از تحصيل به کشور بازگشت. 
دکتر سجادی از سال 1379 به عنوان عضو هيأت علمی دانشگاه علم 
و صنعت ايران مشغول به فعاليت است. وي در سه حوزه پژوهشی، 

آموزشی و اجرايی، فعاليت های فراوانی را به انجام رسانيده  است.
در حوزه فعاليت های پژوهشی، دکتر سجادی موفق به راهنمايی 
هشت دانشجوی دکتری بوده اند که سه نفر از اين افراد تاکنون از رساله 
خود دفاع کرده اند. وي همچنين در حوزه دانشجويان کارشناسی ارشد، 
هدايت قريب به  پنجاه دانشجوی کارشناسی ارشد را بر عهده داشته 
اس��ت. با توجه به اين واقعيت که دانشگاه بايد بستری مناسب برای 
حل مشکالت صنعت کشور باشد، دکتر سجادی  پروژه های صنعتی 
فراوانی در زمينه رفع نيازهای کشور انجام داده است، از جمله در سال 
1387 به دنبال اجرای فرآيند خصوصی سازی شرکت مخابرات ايران، 
دکتر سجادی موفق به انجام پژوهشی شد که برای اولين بار در تاريخ 
کشور منجر به تحليل اقتصادی اين شرکت گرديد و از سوی بسياری 

از کارشناسان و مسووالن کشور، مورد استفاده قرار گرفت.
دکتر س��جادی تاکنون بيش از 20 طرح صنعتی با س��ازمان های 
مختلف دولتی به ثمر رسانده که از آن جمله می توان به طرح فرآيند 
خصوصی سازی در سال های اخير و نقش آن در افزايش سهم صنعت 
و معدن در توليد ناخالص و انحصارات در عرصه توليد با توجه به نقش 

دولت در برخی از کاالهای صنعتی و معدنی اشاره نمود. 
از دکتر سجادي تاکنون 40 مقاله ISI در بيش از 15 ژورنال معتبر 

منتشر شده است که برخي از اين مقاالت، در زمره مقاالت پر استناد 
قرار دارند که از اين جمله می توان به موارد زير اشاره نمود:1

 Number of
citations

Title

21 A probabilistic bi-level linear
 multi-objective programming
 problem to supply chain
 planning

15 Optimal production and
marketing planning

11 An efficient genetic algorithm
 for determining the optimal
 price discrimination

9 A modular approach to ERP
system selection

همچنين از ايش��ان بيش از 50 مقاله علمی پژوهشی و 20 مقاله 
کنفرانسی در ژورنال ها و کنفرانس های معتبر داخل و خارج از کشور 
به چاپ رس��يده است. دکتر سجادی 10 کتاب درسی در زمينه های 
مختلف مهندس��ی صناي��ع تأليف کرده که از آن مي��ان می توان به 
عناوين بورس، تحقيق در عمليات، برنامه ريزی خطی و مهندس��ی 

مالی اشاره کرد. 
دکتر سجادی سردبير دو مجله تخصصی بين المللی به نام های 

International Journal of Industrial Engineering Computations
و Management Science Letters است که اين دو مجله در بيش از 

30 نمايه معتبر دنيا قرار دارند. 
در حوزه فعاليت های آموزش��ی، دکتر س��جادي طی س��ال های 
متمادی مدرس واحدهای مختلف آموزش��ی در سطوح کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری بوده  است که از آن جمله می توان به تحقيق 
در عمليات 1 و 2، بهينه س��ازی مدل های غير خطی، اقتصادسنجی، 

برنامه ريزی رياضی و  بورس، اشاره داشت. 
از سمت هاي اجرايي دکتر سجادي در دانشگاه علم وصنعت ايران 
معاون پژوهشی دانشکده مهندسي صنايع )88-1384( و مدير گروه 
رش��ته مهندسی صنايع در واحد مجازی از سال 1388 تا کنون بوده 
 اس��ت. دکتر سيد جعفر سجادي در سال 1389 به رتبه استادي ارتقا 

يافت.                                     

آشناييبايكاستاد؛

دکترسيدجعفرسجادی

چهارمين همايش ملي مهندسي ارزش، با شعار »نوآوري و مديريت بهينه منابع و مصارف«، 
توسط انجمن مهندسي ارزش ايران و دانشگاه علم و صنعت ايران، 21 دي ماه در اين دانشگاه 

برگزار شد.
اين همايش با اهداف توس��عه فرهنگ مهندسی ارزش با توجه به الزامات قانونی موجود 
در کش��ور و ارايه راهبردهای انجمن در اين زمينه؛ ش��ناخت کارکردهای مهندسی ارزش در 
مديريت بهينه منابع و مصارف با تاکيد بر نوآوری؛ نقش مديريت/مهندسی ارزش در تحقق 
اهداف س��ند چشم انداز بيست ساله کش��ور؛ آشنايی با انتظارات بخش های مختلف کشور از 
مهندس��ی ارزش؛ ايجاد زمينه مناس��ب برای تبادل تجارب کاربردی، تعامل اعضا و انتقال 
يافته های علمي و بررسی و تحليل جايگاه و کارکردهای مهندسی ارزش در پروژه های موفق 

کشور، برگزار شد. 
در مراس��م افتتاحي��ه چهارمي��ن هماي��ش مل��ي مهندس��ي ارزش، مهندس اس��فنديار 
رحيم مشايي)مشاور و رييس دفتر رييس جمهور( سخنراني کرد. وي گفت: اواًل قرار گرفتن 
واژه مهندسي و ارزش در کنار هم، ادبيات جديدي در دنيا و به ويژه ايران به شمار مي رود چرا 
که ارزش، يک مقوله ذهني و انتزاعي در بسياري از  نقاط جهان تلقي مي شود و مهندسي، امر 

عيني و عملياتي است که اتکاء بر رياضيات دارد و ناظر بر محاسبات است.
مهندس مشايی با بيان اينکه مهندسی ارزش، خالقيت و نوآوری را در پی خواهد داشت 
که توانايی ريسک باال را می طلبد، اظهار کرد: با انجام مهندسی ارزش بهره وری، رشد يافته 
و انس��ان، به کارهای بزرگ و پر منفعت تمايل پيدا می کند.  وی يادآور ش��د: دولت بايد در 
تمامی عرصه ها، توسعه مهندسی ارزش را حمايت کند که امروز اين آمادگی در دولت دهم 

وجود دارد.
وي تاکيد کرد: ما اساساً ارزش را در زمين ذهن، ارزيابي مي کنيم و در صحنه عمل به دنبال 

آن نيستيم و راه حل، در بازگشت يا ورود ما به مهندسي ارزش است.
در بخش ديگري از مراسم افتتاحيه اين همايش يک روزه، دکتر جبل عاملي )رييس دانشگاه( 
به مهمانان خير مقدم گفت و با اشاره به موفقيت هاي عظيم مهندسي ارزش در طول يک دهه 
فعاليت آن در کشور، گفت: در سال هاي آغاز برنامه چهارم توسعه، آمارهاي نگران کننده اي از 
پروژه هاي عمراني کشور داشتيم و گمان مي رفت طوالني  شدن مدت اجراي پروژه ها، صرفا 
به دليل کمبود اعتبارات است، در حالي که با مهندسي ارزش ديديم  داليل متفاوتی،  منجر 
به بروز ضعف در مديريت پروژه هاي عمراني ش��ده است و در دولت اخير شاهد بوديم که با 

استفاده از مهندسي ارزش، هزينه ها و زمان اجرای طرح ها بهينه شده است.
نايب رييس انجمن مهندس��ی ارزش افزود: در س��ال 1388حدود 30 هزار ميليارد تومان 
در طرح ه��اي عمران��ي در بخش اعتبارات تملک هاي دارايي س��رمايه اي قرار داديم که اگر 
بسترهاي قانوني فراهم مي شد تا پروژه ها حتماً از مسير مهندسي ارزش بگذرند، 3 هزار ميليارد 
تومان صرفه جويي مي داشتيم. وي گفت: در برنامه سوم و چهارم توسعه،  الزامات قانوني فراهم 

شد ولي آيين نامه هاي اجرايي به نحو مطلوب در دستور کار سازمان ها قرار نگرفت.
دکتر جبل عاملي تاکيد کرد: همواره استدعاي ما از مسووالن تصميم ساز کالن کشور اين 
بوده که بسترهاي قانوني الزم را براي تحقق اجراي مهندسي ارزش -حداقل در پروژه هاي 
عمراني کشور- فراهم کنند و اميدواريم با مواد بسيار خوب برنامه پنجم، آيين نامه ها و بسترهاي 

چهارمينهمايشملي
مهندسيارزش
دردانشگاهعلموصنعت
ايرانبرگزارشد

Google Scholar -1

مهندس اسفنديار  رحيم مشايي
)مشاور و رييس دفتر رييس جمهور(
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دکتر س��يد جعفر س��جادی در س��ال 1345 در تهران متولد شد. 
تحصيالت ابتدايی و راهنمايی خود را در مدرس��ه جعفری اسالمی 
در دوران قبل از انقالب به پايان رس��انيد. وی در س��ال 1363 وارد 
دانش��گاه عل��م و صنعت ايران ش��د و تحصيالت خود را در رش��ته 
کارشناسی مهندسی صنايع ادامه داد. دکتر سجادی در سال 1367 به 
دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنايع در دانشگاه تربيت مدرس 
وارد شد و پايان نامه کارشناسی ارشد خود را در زمينه ارايه يک مدل 
برنامه ريزی رياضی برای حمل و نقل بار در راه آهن جمهوری اسالمی 
ايران به انجام رس��انيد. وی در سال 1370 موفق به دريافت بورس 
دکتری از طريق کنکور سراس��ری ش��د و در سال 1372 براي ادامه 
تحصيل، به خارج از کشور عزيمت نمود. دوره دکترای رشته مهندسی 
صنايع را در دانش��کده مهندسی سيستم دانشگاه واترلو ظرف چهار 
سال به پايان رسانيد و پس از فراغت از تحصيل به کشور بازگشت. 
دکتر سجادی از سال 1379 به عنوان عضو هيأت علمی دانشگاه علم 
و صنعت ايران مشغول به فعاليت است. وي در سه حوزه پژوهشی، 

آموزشی و اجرايی، فعاليت های فراوانی را به انجام رسانيده  است.
در حوزه فعاليت های پژوهشی، دکتر سجادی موفق به راهنمايی 
هشت دانشجوی دکتری بوده اند که سه نفر از اين افراد تاکنون از رساله 
خود دفاع کرده اند. وي همچنين در حوزه دانشجويان کارشناسی ارشد، 
هدايت قريب به  پنجاه دانشجوی کارشناسی ارشد را بر عهده داشته 
اس��ت. با توجه به اين واقعيت که دانشگاه بايد بستری مناسب برای 
حل مشکالت صنعت کشور باشد، دکتر سجادی  پروژه های صنعتی 
فراوانی در زمينه رفع نيازهای کشور انجام داده است، از جمله در سال 
1387 به دنبال اجرای فرآيند خصوصی سازی شرکت مخابرات ايران، 
دکتر سجادی موفق به انجام پژوهشی شد که برای اولين بار در تاريخ 
کشور منجر به تحليل اقتصادی اين شرکت گرديد و از سوی بسياری 

از کارشناسان و مسووالن کشور، مورد استفاده قرار گرفت.
دکتر س��جادی تاکنون بيش از 20 طرح صنعتی با س��ازمان های 
مختلف دولتی به ثمر رسانده که از آن جمله می توان به طرح فرآيند 
خصوصی سازی در سال های اخير و نقش آن در افزايش سهم صنعت 
و معدن در توليد ناخالص و انحصارات در عرصه توليد با توجه به نقش 

دولت در برخی از کاالهای صنعتی و معدنی اشاره نمود. 
از دکتر سجادي تاکنون 40 مقاله ISI در بيش از 15 ژورنال معتبر 

منتشر شده است که برخي از اين مقاالت، در زمره مقاالت پر استناد 
قرار دارند که از اين جمله می توان به موارد زير اشاره نمود:1

 Number of
citations

Title

21 A probabilistic bi-level linear
 multi-objective programming
 problem to supply chain
 planning

15 Optimal production and
marketing planning

11 An efficient genetic algorithm
 for determining the optimal
 price discrimination

9 A modular approach to ERP
system selection

همچنين از ايش��ان بيش از 50 مقاله علمی پژوهشی و 20 مقاله 
کنفرانسی در ژورنال ها و کنفرانس های معتبر داخل و خارج از کشور 
به چاپ رس��يده است. دکتر سجادی 10 کتاب درسی در زمينه های 
مختلف مهندس��ی صناي��ع تأليف کرده که از آن مي��ان می توان به 
عناوين بورس، تحقيق در عمليات، برنامه ريزی خطی و مهندس��ی 

مالی اشاره کرد. 
دکتر سجادی سردبير دو مجله تخصصی بين المللی به نام های 

International Journal of Industrial Engineering Computations
و Management Science Letters است که اين دو مجله در بيش از 

30 نمايه معتبر دنيا قرار دارند. 
در حوزه فعاليت های آموزش��ی، دکتر س��جادي طی س��ال های 
متمادی مدرس واحدهای مختلف آموزش��ی در سطوح کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری بوده  است که از آن جمله می توان به تحقيق 
در عمليات 1 و 2، بهينه س��ازی مدل های غير خطی، اقتصادسنجی، 

برنامه ريزی رياضی و  بورس، اشاره داشت. 
از سمت هاي اجرايي دکتر سجادي در دانشگاه علم وصنعت ايران 
معاون پژوهشی دانشکده مهندسي صنايع )88-1384( و مدير گروه 
رش��ته مهندسی صنايع در واحد مجازی از سال 1388 تا کنون بوده 
 اس��ت. دکتر سيد جعفر سجادي در سال 1389 به رتبه استادي ارتقا 

يافت.                                     

آشناييبايكاستاد؛

دکترسيدجعفرسجادی

چهارمين همايش ملي مهندسي ارزش، با شعار »نوآوري و مديريت بهينه منابع و مصارف«، 
توسط انجمن مهندسي ارزش ايران و دانشگاه علم و صنعت ايران، 21 دي ماه در اين دانشگاه 

برگزار شد.
اين همايش با اهداف توس��عه فرهنگ مهندسی ارزش با توجه به الزامات قانونی موجود 
در کش��ور و ارايه راهبردهای انجمن در اين زمينه؛ ش��ناخت کارکردهای مهندسی ارزش در 
مديريت بهينه منابع و مصارف با تاکيد بر نوآوری؛ نقش مديريت/مهندسی ارزش در تحقق 
اهداف س��ند چشم انداز بيست ساله کش��ور؛ آشنايی با انتظارات بخش های مختلف کشور از 
مهندس��ی ارزش؛ ايجاد زمينه مناس��ب برای تبادل تجارب کاربردی، تعامل اعضا و انتقال 
يافته های علمي و بررسی و تحليل جايگاه و کارکردهای مهندسی ارزش در پروژه های موفق 

کشور، برگزار شد. 
در مراس��م افتتاحي��ه چهارمي��ن هماي��ش مل��ي مهندس��ي ارزش، مهندس اس��فنديار 
رحيم مشايي)مشاور و رييس دفتر رييس جمهور( سخنراني کرد. وي گفت: اواًل قرار گرفتن 
واژه مهندسي و ارزش در کنار هم، ادبيات جديدي در دنيا و به ويژه ايران به شمار مي رود چرا 
که ارزش، يک مقوله ذهني و انتزاعي در بسياري از  نقاط جهان تلقي مي شود و مهندسي، امر 

عيني و عملياتي است که اتکاء بر رياضيات دارد و ناظر بر محاسبات است.
مهندس مشايی با بيان اينکه مهندسی ارزش، خالقيت و نوآوری را در پی خواهد داشت 
که توانايی ريسک باال را می طلبد، اظهار کرد: با انجام مهندسی ارزش بهره وری، رشد يافته 
و انس��ان، به کارهای بزرگ و پر منفعت تمايل پيدا می کند.  وی يادآور ش��د: دولت بايد در 
تمامی عرصه ها، توسعه مهندسی ارزش را حمايت کند که امروز اين آمادگی در دولت دهم 

وجود دارد.
وي تاکيد کرد: ما اساساً ارزش را در زمين ذهن، ارزيابي مي کنيم و در صحنه عمل به دنبال 

آن نيستيم و راه حل، در بازگشت يا ورود ما به مهندسي ارزش است.
در بخش ديگري از مراسم افتتاحيه اين همايش يک روزه، دکتر جبل عاملي )رييس دانشگاه( 
به مهمانان خير مقدم گفت و با اشاره به موفقيت هاي عظيم مهندسي ارزش در طول يک دهه 
فعاليت آن در کشور، گفت: در سال هاي آغاز برنامه چهارم توسعه، آمارهاي نگران کننده اي از 
پروژه هاي عمراني کشور داشتيم و گمان مي رفت طوالني  شدن مدت اجراي پروژه ها، صرفا 
به دليل کمبود اعتبارات است، در حالي که با مهندسي ارزش ديديم  داليل متفاوتی،  منجر 
به بروز ضعف در مديريت پروژه هاي عمراني ش��ده است و در دولت اخير شاهد بوديم که با 

استفاده از مهندسي ارزش، هزينه ها و زمان اجرای طرح ها بهينه شده است.
نايب رييس انجمن مهندس��ی ارزش افزود: در س��ال 1388حدود 30 هزار ميليارد تومان 
در طرح ه��اي عمران��ي در بخش اعتبارات تملک هاي دارايي س��رمايه اي قرار داديم که اگر 
بسترهاي قانوني فراهم مي شد تا پروژه ها حتماً از مسير مهندسي ارزش بگذرند، 3 هزار ميليارد 
تومان صرفه جويي مي داشتيم. وي گفت: در برنامه سوم و چهارم توسعه،  الزامات قانوني فراهم 

شد ولي آيين نامه هاي اجرايي به نحو مطلوب در دستور کار سازمان ها قرار نگرفت.
دکتر جبل عاملي تاکيد کرد: همواره استدعاي ما از مسووالن تصميم ساز کالن کشور اين 
بوده که بسترهاي قانوني الزم را براي تحقق اجراي مهندسي ارزش -حداقل در پروژه هاي 
عمراني کشور- فراهم کنند و اميدواريم با مواد بسيار خوب برنامه پنجم، آيين نامه ها و بسترهاي 

چهارمينهمايشملي
مهندسيارزش
دردانشگاهعلموصنعت
ايرانبرگزارشد

Google Scholar -1

مهندس اسفنديار  رحيم مشايي
)مشاور و رييس دفتر رييس جمهور(
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قانوني الزم براي کار در اين حوزه ايجاد شود.
دکتر خداداد واحدي)دبير همايش( نيز گزارش��ي از روند برگزاري همايش هاي مهندس��ي 
ارزش و برنامه هاي همايش چهارم، ارايه کرد و با تاکيد بر لزوم به کارگيري مهندسي ارزش 
در کشور براي کاهش هزينه و زمان و افزايش کيفيت کار، افزود: طي يک دهه فعاليت انجمن 
مهندس��ي ارزش، بيش از 250 پروژه در کشور، مهندسي ارزش شد که صدها ميليارد تومان 

صرفه جويي در هزينه را به دنبال داشت.
دکتر واحدی، مهندسی ارزش را چارچوبی مطمئن برای تصميم گيری بر اساس کار تيمی 
خواند و گفت: هدف اصلی اين متدولوژی، حذف هزينه های غير ضروری بدون کاهش کيفيت 

در محصول و پروژه است.
 دبي��ر همايش ملی مهندس��ی ارزش تصريح کرد:  مهندس��ی ارزش با تاکيد بر خالقيت 
می تواند نقش عمده ای در عرصه جهانی و ايجاد انگيزه و اعتماد متقابل ايجاد کند. وي با بيان 
اينکه شايد کمتر تکنيکي در دنيا باشد که به صورت قانون درآمده باشد، گفت: از اهداف مهم 
و اساسي مهندسي ارزش، حذف هزينه هاي غير ضروري، افزايش سود، بهبود کيفيت، توسعه 
سهم بازار، صرفه جويي در زمان، بهبود بهره وري و استفاده موثر از منابع است. دبير همايش 
به تبيين رازهاي موفقيت مهندسي ارزش پرداخت و افزود: يکي از راز هاي موفقيت مهندسي 
ارزش، ماندگار بودن آن است. همين طور اينکه جامع و تمام شمول است و براي همه فرآيندها، 
رويه ها، محصوالت و پروژه ها مورد استفاده قرار مي گيرد. موضوع ديگر، نتيجه گرا بودن آن 

است و از اين رو مورد توجه افرادي است که به دنبال نتايج برتر هستند.
اراي��ه 8 مقاله به صورت ش��فاهی،14 مقال��ه به صورت پوس��تری و 11 مقاله به صورت 
درج در لوح فش��رده،  ارايه سه سخنرانی تخصصی »مهندسی ارزش در طول عمر پروژه«، 
»جراحی هزينه ها با روش های نظام مند خالق« و »عوامل کليدی موفقيت مطالعات ارزش«، 
برگزاری سمينارها و کارگاه های آموزشی )Workshop( ، برگزاری نمايشگاه های جانبی 
از عکس های مطالعات مهندسی ارزش انجام شده در سطح کشور، کتب، مجالت، نرم افزارها 
و دستاوردهای سازمان ها در اين حوزه و انتشار فصلنامه و لوح  فشرده همايش، از برنامه های 

اصلی اين همايش بودند.
در اين همايش همچنين نشست تخصصی با موضوع »به کارگيری مهندسی ارزش در 
استراتژی های کالن وزارت نفت«، توسط سه تن از عضاي کميته علمي همايش: دکتر 
سيد عليرضا ميرمحمدصادقی، دکتر عليرضا علی احمدی و دکتر محمدسعيد جبل عاملی 

ارايه شد. 
مقاالت، در محورهاي تخصصي نقش مديريت/ مهندس��ی ارزش در توسعه فرهنگ 
همت و کار مضاعف، صرفه جويی ملي، بهبود بهره وری ملی، توس��عه کارآفرينی، ارتقای 
جايگاه رقابتی سازمان ها، نوآوری و خالقيت، مديريت پروژه، مديريت کيفيت و مديريت 
ريس��ک؛ کاربرد استانداردها در توس��عه مهندسی ارزش؛ توسعه نرم افزارها و به کارگيری 
فن آوری اطالعات در متدولوژی مهندس��ی ارزش؛ تلفيق مديريت/ مهندس��ی ارزش با 
س��اير رويکردها و تکنيک های مديريتی؛ کاربرد مديريت/ مهندس��ی ارزش در طراحی، 
اجرا و بهره برداری؛ جايگاه قانونی مديريت/ مهندس��ی ارزش و فرصت ها و چالش های 
مديريت/ مهندس��ی ارزش، ارايه شدند و در اختتاميه، از مديران عامل شرکت مهندسی 
و س��اختمان صنايع نفت، شرکت نفت سپاهان، ش��رکت مهندسی مشاور مهاب قدس، 
شرکت مهندسی و ساخت تاسيس��ات دريايی، شرکت ملی نفتکش ايران، رياست مرکز 
مطالعات و پژوهش های لجس��تيکی و مدير عامل پژوهش��کده حمل و نقل وزارت راه و 

ترابری به عنوان حاميان همايش، تقدير شد.
گفتنی است مهندس��ی ارزش، تکنيکی است که امروزه  به عنوان يک روش اثربخش و 
خالق در برآورده کردن اهداف طرح های اجرايی سازمان ها با کمترين هزينه و افزايش کارکرد 
شناخته می شود. با گذشت يک دهه از رويکرد مهندسی ارزش در کشورمان، مهندسی ارزش 
به عنوان تکنيکی موفق و نتيجه گرا، ارزيابی ش��ده و صرفه جويی های عمده ای در هزينه و 

زمان اجرای طرح ها به همراه داشته است. 
اولين کنفرانس ملی مهندس��ی ارزش، س��ال 1381 در دانشگاه صنعتی اميرکبير، دومين 
کنفرانس س��ال 1384 در دانش��گاه علم و صنعت ايران و س��ومين همايش سال 1387 در 

دانشگاه تهران با همکاری انجمن مهندسی ارزش ايران برگزار شده اند.

*جن�اب آق�ای دكتر انبي�اء ابت�دا انتخاب 
جنابعالی به عنوان پژوهش�گر برتر كشور 
را به شما تبريك می گوييم. خواهشمندم 
مختص�ری در م�ورد س�وابق تحصيل�ی و 

آموزشی خود بفرماييد؟
بسم ا... الرحمن الرحيم

بنده هم تش��کر می کن��م و از فرصتی 
که برای اي��ن گفتگو اختص��اص داده ايد 

قدردانی می کنم. 
اينجانب س��ال 1337 متولد شدم، دوره 

ابتداي��ی و متوس��طه را در زادگاه خ��ود، 
شهرس��تان نور مازن��دران و شهرس��تان 
آم��ل، ط��ی ک��ردم و در س��ال 1355 در 
رش��ته رياض��ی ديپل��م گرفتم. در س��ال 
1363 تحصيالت عالی را در رشته شيمی 
دانشگاه تربيت معلم تهران شروع کردم و 
نهايت��ًا در س��ال 1385، در مقطع دکترای 
تخصصی )ph.D.( رشته شيمی از همان 

دانشگاه دانش آموخته شدم.
*از چ�ه زمانی ب�ه عضويت هي�أت علمی 

دانشگاه علم و صنعت ايران در آمديد؟
ش��روع همکاری من با دانشگاه علم و 
صنعت ايران به س��ال 1373 باز مي گردد 
و بنده از مرداد ماه همان س��ال به عنوان 
عضو هيأت علمی، به اس��تخدام دانشگاه 

درآمدم.
*چ�ه دروس�ی را در دانش�گاه تدري�س 
كرده اي�د و در زمين�ه هداي�ت پايان نام�ه 

دانشجويان، چه سوابقی داريد؟
دروس ش��يمی عمومی، شيمی تجزيه 

مقدمه: دكتر منصور انبياء )عضو هيات علمي دانشکده شيمي و رييس پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران( 
درمراسم يازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر كشور، به عنوان پژوهشگر برتر كشور در بخش 
تبديل علم به ثروت، معرفي و از وزير علوم، لوح و هديه خود را دريافت كرد. با ايشان مصاحبه اي انجام داده ايم كه 

از نظرتان مي گذرد.

حبانصنايع،توانمندي
اگرصا

محققاندانشگاهيراباورکنند

خهتبديلعلمبهثروتهم
چر

تكميلخواهدشد

پژوهشگر برتر كشور:

دكتر خداداد واحدي)دبير همايش(

89
ن 

ستا
زم

 - 
73

ره
ما

ش
ری

 خب
ی و

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
ری

ش
ن

20



قانوني الزم براي کار در اين حوزه ايجاد شود.
دکتر خداداد واحدي)دبير همايش( نيز گزارش��ي از روند برگزاري همايش هاي مهندس��ي 
ارزش و برنامه هاي همايش چهارم، ارايه کرد و با تاکيد بر لزوم به کارگيري مهندسي ارزش 
در کشور براي کاهش هزينه و زمان و افزايش کيفيت کار، افزود: طي يک دهه فعاليت انجمن 
مهندس��ي ارزش، بيش از 250 پروژه در کشور، مهندسي ارزش شد که صدها ميليارد تومان 

صرفه جويي در هزينه را به دنبال داشت.
دکتر واحدی، مهندسی ارزش را چارچوبی مطمئن برای تصميم گيری بر اساس کار تيمی 
خواند و گفت: هدف اصلی اين متدولوژی، حذف هزينه های غير ضروری بدون کاهش کيفيت 

در محصول و پروژه است.
 دبي��ر همايش ملی مهندس��ی ارزش تصريح کرد:  مهندس��ی ارزش با تاکيد بر خالقيت 
می تواند نقش عمده ای در عرصه جهانی و ايجاد انگيزه و اعتماد متقابل ايجاد کند. وي با بيان 
اينکه شايد کمتر تکنيکي در دنيا باشد که به صورت قانون درآمده باشد، گفت: از اهداف مهم 
و اساسي مهندسي ارزش، حذف هزينه هاي غير ضروري، افزايش سود، بهبود کيفيت، توسعه 
سهم بازار، صرفه جويي در زمان، بهبود بهره وري و استفاده موثر از منابع است. دبير همايش 
به تبيين رازهاي موفقيت مهندسي ارزش پرداخت و افزود: يکي از راز هاي موفقيت مهندسي 
ارزش، ماندگار بودن آن است. همين طور اينکه جامع و تمام شمول است و براي همه فرآيندها، 
رويه ها، محصوالت و پروژه ها مورد استفاده قرار مي گيرد. موضوع ديگر، نتيجه گرا بودن آن 

است و از اين رو مورد توجه افرادي است که به دنبال نتايج برتر هستند.
اراي��ه 8 مقاله به صورت ش��فاهی،14 مقال��ه به صورت پوس��تری و 11 مقاله به صورت 
درج در لوح فش��رده،  ارايه سه سخنرانی تخصصی »مهندسی ارزش در طول عمر پروژه«، 
»جراحی هزينه ها با روش های نظام مند خالق« و »عوامل کليدی موفقيت مطالعات ارزش«، 
برگزاری سمينارها و کارگاه های آموزشی )Workshop( ، برگزاری نمايشگاه های جانبی 
از عکس های مطالعات مهندسی ارزش انجام شده در سطح کشور، کتب، مجالت، نرم افزارها 
و دستاوردهای سازمان ها در اين حوزه و انتشار فصلنامه و لوح  فشرده همايش، از برنامه های 

اصلی اين همايش بودند.
در اين همايش همچنين نشست تخصصی با موضوع »به کارگيری مهندسی ارزش در 
استراتژی های کالن وزارت نفت«، توسط سه تن از عضاي کميته علمي همايش: دکتر 
سيد عليرضا ميرمحمدصادقی، دکتر عليرضا علی احمدی و دکتر محمدسعيد جبل عاملی 

ارايه شد. 
مقاالت، در محورهاي تخصصي نقش مديريت/ مهندس��ی ارزش در توسعه فرهنگ 
همت و کار مضاعف، صرفه جويی ملي، بهبود بهره وری ملی، توس��عه کارآفرينی، ارتقای 
جايگاه رقابتی سازمان ها، نوآوری و خالقيت، مديريت پروژه، مديريت کيفيت و مديريت 
ريس��ک؛ کاربرد استانداردها در توس��عه مهندسی ارزش؛ توسعه نرم افزارها و به کارگيری 
فن آوری اطالعات در متدولوژی مهندس��ی ارزش؛ تلفيق مديريت/ مهندس��ی ارزش با 
س��اير رويکردها و تکنيک های مديريتی؛ کاربرد مديريت/ مهندس��ی ارزش در طراحی، 
اجرا و بهره برداری؛ جايگاه قانونی مديريت/ مهندس��ی ارزش و فرصت ها و چالش های 
مديريت/ مهندس��ی ارزش، ارايه شدند و در اختتاميه، از مديران عامل شرکت مهندسی 
و س��اختمان صنايع نفت، شرکت نفت سپاهان، ش��رکت مهندسی مشاور مهاب قدس، 
شرکت مهندسی و ساخت تاسيس��ات دريايی، شرکت ملی نفتکش ايران، رياست مرکز 
مطالعات و پژوهش های لجس��تيکی و مدير عامل پژوهش��کده حمل و نقل وزارت راه و 

ترابری به عنوان حاميان همايش، تقدير شد.
گفتنی است مهندس��ی ارزش، تکنيکی است که امروزه  به عنوان يک روش اثربخش و 
خالق در برآورده کردن اهداف طرح های اجرايی سازمان ها با کمترين هزينه و افزايش کارکرد 
شناخته می شود. با گذشت يک دهه از رويکرد مهندسی ارزش در کشورمان، مهندسی ارزش 
به عنوان تکنيکی موفق و نتيجه گرا، ارزيابی ش��ده و صرفه جويی های عمده ای در هزينه و 

زمان اجرای طرح ها به همراه داشته است. 
اولين کنفرانس ملی مهندس��ی ارزش، س��ال 1381 در دانشگاه صنعتی اميرکبير، دومين 
کنفرانس س��ال 1384 در دانش��گاه علم و صنعت ايران و س��ومين همايش سال 1387 در 

دانشگاه تهران با همکاری انجمن مهندسی ارزش ايران برگزار شده اند.

*جن�اب آق�ای دكتر انبي�اء ابت�دا انتخاب 
جنابعالی به عنوان پژوهش�گر برتر كشور 
را به شما تبريك می گوييم. خواهشمندم 
مختص�ری در م�ورد س�وابق تحصيل�ی و 

آموزشی خود بفرماييد؟
بسم ا... الرحمن الرحيم

بنده هم تش��کر می کن��م و از فرصتی 
که برای اي��ن گفتگو اختص��اص داده ايد 

قدردانی می کنم. 
اينجانب س��ال 1337 متولد شدم، دوره 

ابتداي��ی و متوس��طه را در زادگاه خ��ود، 
شهرس��تان نور مازن��دران و شهرس��تان 
آم��ل، ط��ی ک��ردم و در س��ال 1355 در 
رش��ته رياض��ی ديپل��م گرفتم. در س��ال 
1363 تحصيالت عالی را در رشته شيمی 
دانشگاه تربيت معلم تهران شروع کردم و 
نهايت��ًا در س��ال 1385، در مقطع دکترای 
تخصصی )ph.D.( رشته شيمی از همان 

دانشگاه دانش آموخته شدم.
*از چ�ه زمانی ب�ه عضويت هي�أت علمی 

دانشگاه علم و صنعت ايران در آمديد؟
ش��روع همکاری من با دانشگاه علم و 
صنعت ايران به س��ال 1373 باز مي گردد 
و بنده از مرداد ماه همان س��ال به عنوان 
عضو هيأت علمی، به اس��تخدام دانشگاه 

درآمدم.
*چ�ه دروس�ی را در دانش�گاه تدري�س 
كرده اي�د و در زمين�ه هداي�ت پايان نام�ه 

دانشجويان، چه سوابقی داريد؟
دروس ش��يمی عمومی، شيمی تجزيه 

مقدمه: دكتر منصور انبياء )عضو هيات علمي دانشکده شيمي و رييس پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران( 
درمراسم يازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر كشور، به عنوان پژوهشگر برتر كشور در بخش 
تبديل علم به ثروت، معرفي و از وزير علوم، لوح و هديه خود را دريافت كرد. با ايشان مصاحبه اي انجام داده ايم كه 

از نظرتان مي گذرد.

حبانصنايع،توانمندي
اگرصا

محققاندانشگاهيراباورکنند

خهتبديلعلمبهثروتهم
چر

تكميلخواهدشد

پژوهشگر برتر كشور:

دكتر خداداد واحدي)دبير همايش(
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مهندس��ی، ش��يمی تجزي��ه پيش��رفته و 
را  فيزيکوشيميايی  جداس��ازی  روش های 
برای مقاطع کارشناس��ی مهندسی شيمی 
و کارشناسی ارش��د شيمی تدريس کرده ام. 
همچني��ن تاکن��ون راهنماي��ی و هدايت 
بي��ش از 99 پ��روژه، پايان نامه و رس��اله 
در رش��ته های مهندسی ش��يمی و شيمی 
کارشناسی ارش��د  کارشناس��ی،  مقاطع  در 
و دکت��ری را بر عهده داش��ته ام که اغلب 
آنه��ا انج��ام پذيرفت��ه و تع��دادی هم در 
حال انجام اس��ت. نکت��ه حايز اهميت اين 
اس��ت که پژوهشی که دانش��جو در پايان 
ي��ک مقطع تحصيلی انج��ام می دهد بايد 
بتواند مورد اس��تفاده بخش های صنعتی و 
توليدی قرار گيرد. با توجه به اين رويکرد، 
به ويژه در س��ال های اخير، دانشجويان به 
گونه اي هدايت می ش��وند که موضوعات 
پايان نامه ه��ا و رس��اله ها را در زمينه های 
م��ورد نياز صنايع انتخ��اب کنند. با همين 
دانشجويان  تمامی  پايان نامه  جهت گيری، 
تحت راهنماي��ی اينجانب بدون اس��تثناء 

مورد حمايت مالی صنايع مختلف، به ويژه 
در حوزه نفت، گاز و پتروشيمی قرار گرفته 

است.
* زمينه ه�ای تحقيقات�ی فعاليت ش�ما در 

رشته شيمی چيست؟
مبادله کننده ه��ای معدنی، جاذب های 
مزوپ��روس، م��واد جدي��د نانو س��اختار، 
 HTPLC, HPLC &( کروماتوگرافی
GSC( حذف آالينده های آلی و معدنی از 
فاضالب صنعتی، روش های خالص سازی 
برای بازيابی ترکيبات شيميايی مختلف از 
پس��اب صنعتی و کاربرد مواد جديد برای 

استفاده در کارخانجات صنعتی مختلف.
*در م�ورد س�وابق اجراي�ی خ�ود توضيح 

بفرماييد؟
بنده از بدو پذيرش در دانشگاه و شروع 
ب��ه تحصيل، همکاری خ��ود را به صورت 
رس��می با جهاد دانشگاهی شروع کردم و 
اين همکاری تا پايان تحصيالت در مقطع 
کارشناسی ارش��د ادامه داشت. پس از آن، 
حدود 4 سال در سمت های مدير کل امور 

اداری و مدي��ر بانک اطالعات��ی مديران 
کشور در س��ازمان امور استخدامی کشور 
خدمت کردم. بعد از ورود به دانشگاه علم 
و صنعت ايران و به م��وازات فعاليت های 
آموزشی و پژوهشی، برخی مسؤوليت های 
اجراي��ی را هم در دانش��گاه عهده دار بودم 
که از جمله آنها می توانم مدير امور اداری، 
مدير دفت��ر همکاری های علمی و صنعتی 
با صنعت نفت، رييس واحد نور دانش��گاه 
عل��م و صنعت ايران، مدي��ر دفتر برنامه و 
بودجه، معاون طرح و توس��عه دانش��گاه، 
سرپرس��ت معاونت دانشجويی و فرهنگی 
دانش��گاه و رييس دانش��کده شيمی را نام 
ببرم. عالوه بر آن، در کميته ها و شوراهای 
متعددی در دانشگاه عضويت داشته ام و در 
کميس��يون دايمی هيأت امنای دانشگاه و 
شورای دانش��گاه، همچنان عضويت دارم. 
در حال حاضر هم با حفظ وظايف آموزشی 
و پژوهش��ی در دانش��گاه، بر اساس حکم 
وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوری در 
سمت رييس پژوهشگاه شيمی و مهندسی 
شيمی ايران در حال انجام وظيفه هستم.

*ش�ما به عنوان پژوهشگر برتر كشور در 
بخش تبديل علم به ثروت انتخاب شده ايد 
و مسلماً مبنای اين انتخاب، كميت و كيفيت 
پروژه ه�ای علمی و پژوهش�ی ش�ما بوده 
اس�ت. لطفاً در مورد سوابق پژوهشی خود 
كه منجر به كس�ب اين عنوان افتخارآميز 

شده، توضيح دهيد؟
اينجانب از س��ال 1377 همکاری خود 
را از طريق اج��رای پروژه های تحقيقات 
کاربردی با صنايع مختلف و عمدتًا صنايع 
نفت، گاز و پتروش��يمی آغ��از کردم. طی 
اين سال ها ارتباط مستمر خود را به ويژه 
با صنع��ت نفت حفظ کرده و بر اس��اس 
سفارش��ات اين بخش، تاکنون موفق به 
انج��ام ح��دود 30 پروژه صنعتی ش��ده ام 
و اخي��راً ني��ز تالش خود را برای ش��روع 
همکاری با س��اير صنايع، بيش��تر کرده ام 
و پيش بينی بنده اين اس��ت که با عنايت 
خ��دای متع��ال بتوانم در آين��ده نزديک، 
در اج��رای پروژه های صنعتی بيش��تری 

توفيق داش��ته باش��م. الزم به ذکر است 
با عالقه و اهتمامی که نس��بت به اجرای 
کامل اين پروژه ها داشته ام، موفق شده ام 
برای تمامی اين پروژه ه��ا از کارفرمايان 
و همچنين از معاونت پژوهشی دانشگاه، 
گواهی خاتمه انجام کامل آنها را دريافت 
نماي��م ک��ه در بيش��تر اي��ن پروژه ها، از 
همکاری دانشجويان خود بهره گرفته ام. 
ع��الوه بر آن ب��ه موازات اج��رای برخی 
از اي��ن پروژه ها، موفق ب��ه چاپ کتب و 
مقاالت متعددی ش��ده ام که با احتس��اب 
انتشارات مستخرج از پروژه های صنعتی، 
پايان نامه ها و رس��اله های دانش��جويان، 
تاکن��ون ح��دود 200 مقال��ه در مجالت 
معتبر بين الملل��ی و داخلی و کنفرانس ها 
به چاپ رس��انيده و همچني��ن 4 عنوان 
کتاب )دو عنوان چاپ ش��ده و دو عنوان 
زير چاپ( تدوين نموده ام و تعداد20 ثبت 
اختراع نيز دارم که به نظر می رسد حاصل 
آموزش��ی،  فعاليت های  مجموع��ه  اي��ن 
پژوهشی و علمی، س��بب شد که افتخار 
پيدا کنم تا در يازدهمين جشنواره انتخاب 
پژوهشگران برتر به عنوان تنها پژوهشگر 
برت��ر در زمينه تبديل علم ب��ه ثروت در 
س��طح کشور، انتخاب شوم و از اين بابت 

خداوند منان را سپاسگزارم.
*آق�ای دكت�ر انبياء، ب�ه تع�داد طرح هاي 
تحقيقاتي خود اش�اره فرموديد. مهمترين 
طرح هايي كه تا كنون به ثمر رس�انده ايد، 

كدامند؟
از جمله مهمترين طرح هايی که تا کنون 
به انجام رسانيده ام می توانم پروژه طراحی 
واحد پيشتاز SBR ) پتروشيمی بندر امام(،        
پروژه اس��تفاده از گوگرد در س��اخت بتن 
گوگ��ردی )پااليش��گاه بن��در عب��اس( و 
پروژه بررسی راهکارهای کاهش آلودگی 
زيست محيطی جيوه )پتروشيمی بندر امام( 
را ن��ام ببرم. البته ط��رح مهم ديگری هم 
تحت عنوان جداس��ازی هيدروژن سيستم

و   FUEL Gas ، Engine Gas
اس��تفاده از آن در Recycle Gas واحد 
کاتاليس��تی )پااليشگاه کرمانش��اه( را در 
دست اتمام دارم که اين طرح هم می تواند 

يک��ی از طرح های کاربردی بس��يار خوب 
باشد.

*با توجه به سابقه تدريس دروس مختلف 
رش�ته شيمی، وضعيت تدريس و پژوهش 
اين رشته در دانشگاه های كشور را چگونه 

ارزيابی می كنيد؟ 
رشته ش��يمی، يکی از رشته های علمی 
زنده دنياس��ت. ب��ه عقيده بن��ده، عليرغم 
قدم��ت طوالنی اي��ن رش��ته در دنيا و در 
کش��ور ما ايران و همچنين تأثيرات جدی 
آن در زندگی نسل بشر به خصوص انسان 
عصر حاضر، متأسفانه بايد گفت اين رشته 
در کش��ور و حتی بعضًا نزد خواص، مورد 
بی مه��ری قرار می گيرد ک��ه من اميدوارم 
در س��ال 2011 که س��ال جهانی شيمی 
نامگذاری شده اس��ت، ابعاد و زوايای اين 

رشته بيشتر مورد بررسی قرار گيرد.
 ب��ا اين وجود بايد عرض کنم که ايران 
در رشد چاپ مقاالت در رشته شيمی، رتبه 
اول را در جهان دارد و از نظر چاپ مقاالت 
بين المللی در حوزه ش��يمی در سال 2008 
ميالدی، ايران رتبه 18 را در جهان کسب 
کرد و در همين س��ال، در رشته پليمر که 
يکی از زير ش��اخه های شيمی است رتبه 
دهم و در ش��يمی آلی هم رتبه سيزدهم را 

به خود اختصاص داد.
 ب��ه ط��ور کلی اي��ران از س��ال 2005 
ميالدی به بعد، هم از حيث تعداد مقاالت 
و ه��م از نظر تعداد ارجاع��ات، در منطقه 
رتبه اول را دارد و حتی کش��ور ترکيه را به 
عنوان رقيب اصلی کنار گذاشته ايم. تعداد 
مقاالت ISI  چاپ شده توسط دانشمندان 
شيميست، به تنهايی از تعداد مقاالت چاپ 
شده توسط ساير دانشمندان کشورمان در 
چهار ش��اخه ديگ��ر علوم پاي��ه )رياضی، 
زيست شناسی(،  و  زمين شناس��ی  فيزيک، 
بيشتر است. بنابراين با توجه به پتانسيل و 
استعدادی که در دانشمندان شيمی کشور 
وج��ود دارد و همچنين نظر به کاربردهای 
گس��ترده اين رشته، جا دارد تا به آن توجه 
بيش��تری ش��ود چرا که هيچ چيز در دنيا 
وجود ندارد که شيمی در آن نقش نداشته 

باشد.

*عمده ترين نقاط ق�وت و ضعف پژوهش 
در كش�ور را چ�ه می داني�د و از نظر ش�ما، 

راهبردهای رفع اين معضالت چيست؟
متأس��فانه ب��ا سياس��تی ک��ه در دوران 
طاغوت بر دانش��گاه های ما حکم فرما بود، 
اس��تادان، دانشجويان را بيش��تر در حوزه 
آموزش سرگرم می کردند حال اينکه رمز 
خودکفايی، در پژوهش اس��ت و اين نکته 
حايز اهميتی است که متوليان امر آموزش 
عال��ی ب��ا درک آن در س��ال های اخي��ر، 
آموزش پژوهش مدار را راهبرد دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی کش��ور قرار داده اند. 
به عقيده بنده، برای موفقيت در اين مسير 
الزم اس��ت اواًل س��از و کار دانشگاه ها بر 
اس��اس اين مأموري��ت، متحول ش��ود و 
در کن��ار آن، امکانات و زير س��اخت های 
پژوهش��ی ارتقا پيدا کند و از سوی ديگر، 
صاحبان صناي��ع هم توانمندی محققان و 
پژوهش��گران دانش��گاهی را باور داشته و 
در تکمي��ل چرخه تبديل عل��م به فناوری 
و تجاری سازی، بيشتر مش��ارکت نمايند. 
بنابراي��ن به نظر می رس��د اگ��ر اين حلقه 
همکاری کامل ش��ود چرخ��ه تبديل علم 
به ثروت هم تکميل خواهد ش��د و انشاا... 
بتواني��م در دهه چهارم انقالب اس��المی 
اي��ران- که به ده��ه عدالت و پيش��رفت 
نام گذاری شده اس��ت- به قطع وابستگی 

کامل، دست پيدا کنيم.
و سخن آخر...

 دانش��گاه علم و صنعت ايران به حول 
و قوه الهي به ويژه در چند س��ال اخير، در 
تأمين زير ساخت ها و به موازات آن، انجام 
تحقيقات پژوهش��ی و کاربردی، قدم های 
بسيار خوبی برداش��ته است اما با شناختی 
ک��ه از توانمندی ه��ا و ظرفيت های علمی 
اين دانش��گاه وجود دارد انتظار آن می رود 
با برنامه ريزی های مناسب تر، انشاا... بتواند 
جايگاه علمی باالتری را در س��طح ملی و 

بين المللی به خود اختصاص دهد. 
خدمتگ��زاران  هم��ه  از  خاتم��ه  در 
دانشگاه به س��هم خود قدردانی می کنم 
و از روابط عمومی دانش��گاه هم مجدداً 

سپاس��گزارم.
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مهندس��ی، ش��يمی تجزي��ه پيش��رفته و 
را  فيزيکوشيميايی  جداس��ازی  روش های 
برای مقاطع کارشناس��ی مهندسی شيمی 
و کارشناسی ارش��د شيمی تدريس کرده ام. 
همچني��ن تاکن��ون راهنماي��ی و هدايت 
بي��ش از 99 پ��روژه، پايان نامه و رس��اله 
در رش��ته های مهندسی ش��يمی و شيمی 
کارشناسی ارش��د  کارشناس��ی،  مقاطع  در 
و دکت��ری را بر عهده داش��ته ام که اغلب 
آنه��ا انج��ام پذيرفت��ه و تع��دادی هم در 
حال انجام اس��ت. نکت��ه حايز اهميت اين 
اس��ت که پژوهشی که دانش��جو در پايان 
ي��ک مقطع تحصيلی انج��ام می دهد بايد 
بتواند مورد اس��تفاده بخش های صنعتی و 
توليدی قرار گيرد. با توجه به اين رويکرد، 
به ويژه در س��ال های اخير، دانشجويان به 
گونه اي هدايت می ش��وند که موضوعات 
پايان نامه ه��ا و رس��اله ها را در زمينه های 
م��ورد نياز صنايع انتخ��اب کنند. با همين 
دانشجويان  تمامی  پايان نامه  جهت گيری، 
تحت راهنماي��ی اينجانب بدون اس��تثناء 

مورد حمايت مالی صنايع مختلف، به ويژه 
در حوزه نفت، گاز و پتروشيمی قرار گرفته 

است.
* زمينه ه�ای تحقيقات�ی فعاليت ش�ما در 

رشته شيمی چيست؟
مبادله کننده ه��ای معدنی، جاذب های 
مزوپ��روس، م��واد جدي��د نانو س��اختار، 
 HTPLC, HPLC &( کروماتوگرافی
GSC( حذف آالينده های آلی و معدنی از 
فاضالب صنعتی، روش های خالص سازی 
برای بازيابی ترکيبات شيميايی مختلف از 
پس��اب صنعتی و کاربرد مواد جديد برای 

استفاده در کارخانجات صنعتی مختلف.
*در م�ورد س�وابق اجراي�ی خ�ود توضيح 

بفرماييد؟
بنده از بدو پذيرش در دانشگاه و شروع 
ب��ه تحصيل، همکاری خ��ود را به صورت 
رس��می با جهاد دانشگاهی شروع کردم و 
اين همکاری تا پايان تحصيالت در مقطع 
کارشناسی ارش��د ادامه داشت. پس از آن، 
حدود 4 سال در سمت های مدير کل امور 

اداری و مدي��ر بانک اطالعات��ی مديران 
کشور در س��ازمان امور استخدامی کشور 
خدمت کردم. بعد از ورود به دانشگاه علم 
و صنعت ايران و به م��وازات فعاليت های 
آموزشی و پژوهشی، برخی مسؤوليت های 
اجراي��ی را هم در دانش��گاه عهده دار بودم 
که از جمله آنها می توانم مدير امور اداری، 
مدير دفت��ر همکاری های علمی و صنعتی 
با صنعت نفت، رييس واحد نور دانش��گاه 
عل��م و صنعت ايران، مدي��ر دفتر برنامه و 
بودجه، معاون طرح و توس��عه دانش��گاه، 
سرپرس��ت معاونت دانشجويی و فرهنگی 
دانش��گاه و رييس دانش��کده شيمی را نام 
ببرم. عالوه بر آن، در کميته ها و شوراهای 
متعددی در دانشگاه عضويت داشته ام و در 
کميس��يون دايمی هيأت امنای دانشگاه و 
شورای دانش��گاه، همچنان عضويت دارم. 
در حال حاضر هم با حفظ وظايف آموزشی 
و پژوهش��ی در دانش��گاه، بر اساس حکم 
وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوری در 
سمت رييس پژوهشگاه شيمی و مهندسی 
شيمی ايران در حال انجام وظيفه هستم.

*ش�ما به عنوان پژوهشگر برتر كشور در 
بخش تبديل علم به ثروت انتخاب شده ايد 
و مسلماً مبنای اين انتخاب، كميت و كيفيت 
پروژه ه�ای علمی و پژوهش�ی ش�ما بوده 
اس�ت. لطفاً در مورد سوابق پژوهشی خود 
كه منجر به كس�ب اين عنوان افتخارآميز 

شده، توضيح دهيد؟
اينجانب از س��ال 1377 همکاری خود 
را از طريق اج��رای پروژه های تحقيقات 
کاربردی با صنايع مختلف و عمدتًا صنايع 
نفت، گاز و پتروش��يمی آغ��از کردم. طی 
اين سال ها ارتباط مستمر خود را به ويژه 
با صنع��ت نفت حفظ کرده و بر اس��اس 
سفارش��ات اين بخش، تاکنون موفق به 
انج��ام ح��دود 30 پروژه صنعتی ش��ده ام 
و اخي��راً ني��ز تالش خود را برای ش��روع 
همکاری با س��اير صنايع، بيش��تر کرده ام 
و پيش بينی بنده اين اس��ت که با عنايت 
خ��دای متع��ال بتوانم در آين��ده نزديک، 
در اج��رای پروژه های صنعتی بيش��تری 

توفيق داش��ته باش��م. الزم به ذکر است 
با عالقه و اهتمامی که نس��بت به اجرای 
کامل اين پروژه ها داشته ام، موفق شده ام 
برای تمامی اين پروژه ه��ا از کارفرمايان 
و همچنين از معاونت پژوهشی دانشگاه، 
گواهی خاتمه انجام کامل آنها را دريافت 
نماي��م ک��ه در بيش��تر اي��ن پروژه ها، از 
همکاری دانشجويان خود بهره گرفته ام. 
ع��الوه بر آن ب��ه موازات اج��رای برخی 
از اي��ن پروژه ها، موفق ب��ه چاپ کتب و 
مقاالت متعددی ش��ده ام که با احتس��اب 
انتشارات مستخرج از پروژه های صنعتی، 
پايان نامه ها و رس��اله های دانش��جويان، 
تاکن��ون ح��دود 200 مقال��ه در مجالت 
معتبر بين الملل��ی و داخلی و کنفرانس ها 
به چاپ رس��انيده و همچني��ن 4 عنوان 
کتاب )دو عنوان چاپ ش��ده و دو عنوان 
زير چاپ( تدوين نموده ام و تعداد20 ثبت 
اختراع نيز دارم که به نظر می رسد حاصل 
آموزش��ی،  فعاليت های  مجموع��ه  اي��ن 
پژوهشی و علمی، س��بب شد که افتخار 
پيدا کنم تا در يازدهمين جشنواره انتخاب 
پژوهشگران برتر به عنوان تنها پژوهشگر 
برت��ر در زمينه تبديل علم ب��ه ثروت در 
س��طح کشور، انتخاب شوم و از اين بابت 

خداوند منان را سپاسگزارم.
*آق�ای دكت�ر انبياء، ب�ه تع�داد طرح هاي 
تحقيقاتي خود اش�اره فرموديد. مهمترين 
طرح هايي كه تا كنون به ثمر رس�انده ايد، 

كدامند؟
از جمله مهمترين طرح هايی که تا کنون 
به انجام رسانيده ام می توانم پروژه طراحی 
واحد پيشتاز SBR ) پتروشيمی بندر امام(،        
پروژه اس��تفاده از گوگرد در س��اخت بتن 
گوگ��ردی )پااليش��گاه بن��در عب��اس( و 
پروژه بررسی راهکارهای کاهش آلودگی 
زيست محيطی جيوه )پتروشيمی بندر امام( 
را ن��ام ببرم. البته ط��رح مهم ديگری هم 
تحت عنوان جداس��ازی هيدروژن سيستم
و   FUEL Gas ، Engine Gas
اس��تفاده از آن در Recycle Gas واحد 
کاتاليس��تی )پااليشگاه کرمانش��اه( را در 
دست اتمام دارم که اين طرح هم می تواند 

يک��ی از طرح های کاربردی بس��يار خوب 
باشد.

*با توجه به سابقه تدريس دروس مختلف 
رش�ته شيمی، وضعيت تدريس و پژوهش 
اين رشته در دانشگاه های كشور را چگونه 

ارزيابی می كنيد؟ 
رشته ش��يمی، يکی از رشته های علمی 
زنده دنياس��ت. ب��ه عقيده بن��ده، عليرغم 
قدم��ت طوالنی اي��ن رش��ته در دنيا و در 
کش��ور ما ايران و همچنين تأثيرات جدی 
آن در زندگی نسل بشر به خصوص انسان 
عصر حاضر، متأسفانه بايد گفت اين رشته 
در کش��ور و حتی بعضًا نزد خواص، مورد 
بی مه��ری قرار می گيرد ک��ه من اميدوارم 
در س��ال 2011 که س��ال جهانی شيمی 
نامگذاری شده اس��ت، ابعاد و زوايای اين 

رشته بيشتر مورد بررسی قرار گيرد.
 ب��ا اين وجود بايد عرض کنم که ايران 
در رشد چاپ مقاالت در رشته شيمی، رتبه 
اول را در جهان دارد و از نظر چاپ مقاالت 
بين المللی در حوزه ش��يمی در سال 2008 
ميالدی، ايران رتبه 18 را در جهان کسب 
کرد و در همين س��ال، در رشته پليمر که 
يکی از زير ش��اخه های شيمی است رتبه 
دهم و در ش��يمی آلی هم رتبه سيزدهم را 

به خود اختصاص داد.
 ب��ه ط��ور کلی اي��ران از س��ال 2005 
ميالدی به بعد، هم از حيث تعداد مقاالت 
و ه��م از نظر تعداد ارجاع��ات، در منطقه 
رتبه اول را دارد و حتی کش��ور ترکيه را به 
عنوان رقيب اصلی کنار گذاشته ايم. تعداد 
مقاالت ISI  چاپ شده توسط دانشمندان 
شيميست، به تنهايی از تعداد مقاالت چاپ 
شده توسط ساير دانشمندان کشورمان در 
چهار ش��اخه ديگ��ر علوم پاي��ه )رياضی، 
زيست شناسی(،  و  زمين شناس��ی  فيزيک، 
بيشتر است. بنابراين با توجه به پتانسيل و 
استعدادی که در دانشمندان شيمی کشور 
وج��ود دارد و همچنين نظر به کاربردهای 
گس��ترده اين رشته، جا دارد تا به آن توجه 
بيش��تری ش��ود چرا که هيچ چيز در دنيا 
وجود ندارد که شيمی در آن نقش نداشته 

باشد.

*عمده ترين نقاط ق�وت و ضعف پژوهش 
در كش�ور را چ�ه می داني�د و از نظر ش�ما، 

راهبردهای رفع اين معضالت چيست؟
متأس��فانه ب��ا سياس��تی ک��ه در دوران 
طاغوت بر دانش��گاه های ما حکم فرما بود، 
اس��تادان، دانشجويان را بيش��تر در حوزه 
آموزش سرگرم می کردند حال اينکه رمز 
خودکفايی، در پژوهش اس��ت و اين نکته 
حايز اهميتی است که متوليان امر آموزش 
عال��ی ب��ا درک آن در س��ال های اخي��ر، 
آموزش پژوهش مدار را راهبرد دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی کش��ور قرار داده اند. 
به عقيده بنده، برای موفقيت در اين مسير 
الزم اس��ت اواًل س��از و کار دانشگاه ها بر 
اس��اس اين مأموري��ت، متحول ش��ود و 
در کن��ار آن، امکانات و زير س��اخت های 
پژوهش��ی ارتقا پيدا کند و از سوی ديگر، 
صاحبان صناي��ع هم توانمندی محققان و 
پژوهش��گران دانش��گاهی را باور داشته و 
در تکمي��ل چرخه تبديل عل��م به فناوری 
و تجاری سازی، بيشتر مش��ارکت نمايند. 
بنابراي��ن به نظر می رس��د اگ��ر اين حلقه 
همکاری کامل ش��ود چرخ��ه تبديل علم 
به ثروت هم تکميل خواهد ش��د و انشاا... 
بتواني��م در دهه چهارم انقالب اس��المی 
اي��ران- که به ده��ه عدالت و پيش��رفت 
نام گذاری شده اس��ت- به قطع وابستگی 

کامل، دست پيدا کنيم.
و سخن آخر...

 دانش��گاه علم و صنعت ايران به حول 
و قوه الهي به ويژه در چند س��ال اخير، در 
تأمين زير ساخت ها و به موازات آن، انجام 
تحقيقات پژوهش��ی و کاربردی، قدم های 
بسيار خوبی برداش��ته است اما با شناختی 
ک��ه از توانمندی ه��ا و ظرفيت های علمی 
اين دانش��گاه وجود دارد انتظار آن می رود 
با برنامه ريزی های مناسب تر، انشاا... بتواند 
جايگاه علمی باالتری را در س��طح ملی و 

بين المللی به خود اختصاص دهد. 
خدمتگ��زاران  هم��ه  از  خاتم��ه  در 
دانشگاه به س��هم خود قدردانی می کنم 
و از روابط عمومی دانش��گاه هم مجدداً 

سپاس��گزارم.
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2- معرفی سيستم كنترل اتوماتيك 
قطار

عملک��رد ام��ن و کارآمد سيس��تم های 
حمل و نقل ريلی، به طور عميقی وابس��ته 
ب��ه عملکرد مناس��ب و صحيح سيس��تم 
کنت��رل اتوماتيک قطار )ATC( اس��ت. 
سيستم ATC، با ايجاد حرکت خالصی1  
قط��ار و با اس��تفاده از اطالعات لحظه  ای 
مس��ير و داده  های به هنگام ترافيک خط 
و با اس��تفاده از ورودی  های مرجع موجود 
در قط��ار، ب��ه کنت��رل بهينه ترم��ز و نيز 
تنظي��م نيروی تراکش��ن می پ��ردازد. اين 
امر به نحوی انجام م��ی  پذيرد که برنامه 
زمانی حرکت به موقع اجرا گردد و موجب 
مص��رف بهينه انرژی و ني��ز بهبود فاکتور 

راحتی مسافر گردد. 
عموما در سيس��تم حم��ل و نقل ريلی، 
 ،ATC سيس��تم کنترل اتوماتي��ک قطار
 ش��امل سيس��تم حفاظت اتوماتيک قطار 
 ATP 2، سيستم عملکرد اتوماتيک قطار   
ATO 3 و سيس��تم نظ��ارت اتوماتي��ک 
قطار  ATS اس��ت که بلوک دياگرامی از 
نحوه ارتباطات اين بخش ها در ش��کل)1( 
نش��ان داده شده اس��ت. همان طور که در 
 ATO ش��کل)1( آورده ش��ده، سيس��تم
کنت��رل وضعي��ت موتوره��ای تراکش��ن، 
سيس��تم ترمز و همچني��ن عمليات توقف 
در ايس��تگاه را انج��ام می ده��د. بنابراين 
ATO، اثر مس��تقيم بر توس��عه عملکرد 
قط��ار و سيس��تم کنت��رل اتوماتيک قطار 
دارد. پر واضح اس��ت که با توجه به توسعه 
حمل و نقل ريلی و استانداردهای مختلف، 
الزاماتی براي کنترل ديناميک قطار مطرح 
شد که عوامل متعددی در آن دخالت دارند 
و ب��ه منظور برآورده ک��ردن اين الزامات، 
اس��تراتژی های کنترل هوش��مند در سال 

 ، PID1980 وارد عم��ل ش��دند. کنترل
الگوريتم ژنتيک، منطق فازی، سيستم هاي 
خبره و ش��بکه  های عصبی از پيشنهاداتی 
بودند که مطرح شدند و برای کنترل بهينه 
وس��ايل نقليه، برنامه ريزی مصرف انرژی، 
ترمز مناس��ب، توقف دقيق و تعقيب دقيق 
منحنی حرکت توسط قطار، مورد استفاده 
ق��رار گرفتند. البته الزم به ذکر اس��ت که 
در س��ال های اخي��ر، الگوريتم های کنترل 
مبتنی بر آموزش و ني��ز کنترل هيبريدی 

نيز مورد توجه قرار گرفته است ]3[.

سيستم  های اوليه و سنتی ATC دارای 
مش��کالتی بود که وجود همين مشکالت 
به حرکت اين سيستم به سمت نسل های 

جديدتر، سرعت بخش��يده است. اهم اين 
مشکالت عبارتند از:

1-کنت��رل ترمز به صورت پله ای انجام 
می ش��ود و در نتيج��ه کاه��ش هدوی به 
س��بب تع��داد پله های محدود س��رعت و 

برنامه ريزی پيچيده، بسيار مشکل است.
2- بس��ياری از تجهي��زات در بخ��ش 
مرک��زی وجود دارد و تع��داد زيادی کابل 
از تجهيزات مرکزی به مدار  راه ها و ديگر 
تجهيزات، متصل است که هزينه تعمير و 

نگهداری سيستم را باال می برند.
3- هنگام��ی ک��ه قطار وارد بخش��ی 
می ش��ود که دارای س��رعت مج��از پايين 
اس��ت، ترمزها به تندی عمل می کنند که 
اين امر، راحتی مس��افر را تحت تاثير قرار 

می دهد ]4[.
3- بررس�ی سيس�تم  های كنت�رل 

اتوماتيك قطار در راه آهن ژاپن
ژاپن يک��ی از کش��ورهای پيش��رو در 
توس��عه حم��ل و نق��ل ريل��ی اس��ت، لذا 
بررسی سيس��تم  های ATC به کارگرفته 

ش��ده و نحوه استفاده از س��طوح مختلف 
تکنولوژی ATC در اين کشور، می تواند 
ن��کات جالب توجه��ی را در بر داش��ته و 
جهت گي��ری آينده تحقيقات در اين زمينه 
را مش��خص نماي��د. در راه آه��ن ژاپ��ن، 
سيس��تم هاي کنترل اتوماتيک قطار در 4 
 سطح مختلف )س��طح 0 تا 3( دسته بندی

 می شوند که عبارتند از: 
:)ATS-S( سطح صفر

در سيستم ATS-S 4 )توقف اتوماتيک 
قط��ار(، ي��ک آژير و يا زن��گ مخصوص، 
ضميمه عاليم می   ش��ود )به ط��ور مثال، 
س��يگنال س��بز که به معنی حرکت است 
بدون زنگ، سيگنال زرد که نمای احتياط 
اس��ت با يک زنگ قطع و وصل ش��ونده و 

س��يگنال قرمز که نمای خطر است با يک 
زنگ ممت��د همراه اس��ت(. در اين روش 
با توجه به اينکه عالي��م، موجب افزايش 
هش��ياری راهب��ر می ش��وند، مي توانند تا 
حدی سبب افزايش سرعت و بهبود ايمنی 
گردند. در اين سيستم، اگر نسبت به توقف 
به موقع ت��رن اقدامات الزم انجام نپذيرد، 
پس از ي��ک دوره زمانی ثاب��ت )حدود 5 
ثاني��ه( ترمز ب��ه ص��ورت اتوماتيک فعال 

گشته و قطار متوقف می شود]1[.
:)ATS-P( سطح يك 

در سيستم ATS-P، نياز به توجه دايم 
راهبر به س��رعت قطار نيست و در صورت 
تج��اوز قطار از الگوی5 س��رعتی که برای 
ه��ر ترن و بر اس��اس ترافيک مس��ير، در 
نظر گرفته   ش��ده   است يک آژير  به صدا 
در خواه��د آمد و ترمز معمولی6 به صورت 

خودکار، فعال می شود.  ]1[.
:)D-ATC( سطح دو 

در سيس��تم   D-ATC 7، با استفاده 
از برق��راری ارتب��اط مخابرات��ی دايم بين 

1- مقدمه:
نخس��تين سيس��تم حمل و نقل ريلی، در سال 1830 ميالدی 
بين ش��هرهای ليورپول و منچستر در انگلستان به وجود آمد. بعد 
از آن بود که سيس��تم سيگنالينگ، برای افزايش امنيت و کارايی 
خطوط ريلی و همچنين امکان باال بردن ترافيک ريلی پديدار شد 
و تکنولوژی آن با پيش��رفت فناوری ارتباط��ات الکترونيکی ارتقا 
يافت. در سال 1841 ميالدی، از يک سيستم ابتدايی سيگنالينگ 
در دو س��ر يک تونل اس��تفاده ش��د و ه��دف از آن جلوگيری از 
ورود همزم��ان دو قطار به داخل تونل بود. در واقع اين سيس��تم 
آغاز پيدايش سيستم س��يگنالينگ بالک ثابت برای جلوگيری از 
برخورد قطارها با يکديگر بود. پس از آن نخستين مدار  راهی که 
می  توانست موقعيت قطار در طول ريل را مشخص کند در سال 

1872 اختراع شد.
 در سال 1921، ژاپن آزمايش   های مختلفی را به منظور بهبود 
کنترل حرکت قطار اجرا کرد. بر اين اساس، اولين تجهيزات اخطار 
داخل کابين- که پدر سيستم نظارت اتوماتيک قطار )ATS (1 به 
حساب می آيد- در سال 1954 در خط يامانوته و کيهين توهوکو 
نصب ش��د. در س��ال 1962 پس از تصادف مرگباری که در خط 
ميکاواش��يمای کش��ور ژاپن رخ داد، قابليت ترمز اتوماتيک نيز به 
سيستم ATS پيشين )که تنها توانايی هشدار به راهبر را داشت( 

اضافه گرديد.
 بع��د از آن و با توجه اينکه سيس��تم  ATSقابليت خود را در 

افزاي��ش ايمنی سيس��تم حمل و نقل ريلی نش��ان داد، در آوريل 
1966 تمام خطوط ريلی کش��ور ژاپن به اين سيس��تم که به نام  

ATS-S معروف شده بود، مجهز شدند ]1[.
در واقع اين مجموعه پيش��رفت  ها، س��ر آغاز حرکت به سمت 

سيستم های کنترل اتوماتيک قطار ) ATC ( 2 بود. 
پيدايش سيستم کنترل اتوماتيک قطار و استفاده از اين سيستم 
که قدمتی در حدود س��ه دهه دارد بس��ياری از مشکالت سيستم 
کنترل و س��يگنالينگ را حل کرده است؛ اما همانگونه که پيشتر 
نيز اشاره ش��د، افزايش تقاضای رو به رشد در حوزه حمل و نقل 
عمومی و باالخص حمل و نقل ريلی )به دليل مشخصات منحصر 
به فرد اين سيستم، از جمله آسودگی مسافر و ايمنی باال در مقايسه 
با س��اير سيس��تم  های حمل و نقل عمومی و همچنين دارا بودن 
نق��اط قوت متنوع از جمله کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی 
هوا، کاهش آلودگی صوتی و . . .( و همچنين نياز دنيای امروز به 
سيس��تم کنترل دقيق برای قطار، عملکرد موثر سسيستم حمل و 
نقل ريلی، کاهش زمان س��ير و دست يافتن به ساير ويژگی های 
يک حمل و نقل مدرن، س��بب شد که سيستم ATC به سرعت 
از قالب س��نتی خود خارج ش��ده و با به کارگيری تکنولوژی های 
روز )IT، پ��ردازش ديجيتال، ارتباطات راديويی و . . .( خود را به 
صورت يک سيس��تم به روز ش��ده، مطابق نيازهای فعلی سيستم 

راه آهن در آورد ]2[.

سيستمهایکنترلاتوماتيكقطار،
فناوریهایپيشينوجهتگيریهایآينده

مولفان: دکتر بيژن معاونی)استاديار گروه راه آهن برقی، دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران(
علی سياهوشی )دانشجوی کارشناسی ارشد راه آهن برقی، دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران(

چکيده:
افزاي�ش ترافي�ك خط�وط ريلی و 
نياز به س�رعت های باالت�ر، وظيفه 
راهب�ران را بيش از پيش س�نگين 
كرده اس�ت. اين در حالی است كه 
در نظر گرفت�ن فاكتورهايی از قبيل 
ايمنی، رعايت استانداردهای راحتی 
مديري�ت  و  بهينه س�ازی  مس�افر، 
ان�رژی مصرف�ی، اس�تفاده از م�د 
حركت خالصی ترن و . . . سيس�تم 
كنترل و س�يگنالينگ سنتی و مبتنی 
بر راهبر را وادار به حركت به سمت 

سيس�تمهای كنترل اتوماتيك قطار 
)ATC( نم�وده اس�ت. در كنار اين 
م�وارد، افزاي�ش روز اف�زون تقاضا 
برای استفاده از سيستم هاي حمل و 
نقل ريلی، نياز به كنترل بهتر و موثرتر 
حركت قطارها و جابه جايی ايمن را 
بيش از پيش نمايان كرده است. در 
اين ميان، طبيعی اس�ت كه سيستم 
ATC - كه ب�ر روی تنظيم حركت 
قطار متمركز است- از درجه اهميت 
بااليی برخوردار مي باش�د. استفاده 
از سيس�تم ATC، موجب آسودگی 

بيش�تر س�فر، بهبود مشخصه های 
س�رعت و اراي�ه س�رويس بهت�ر 
می ش�ود. در اي�ن مقاله، ب�ا معرفی 
سيس�تم ATC ب�ه ط�ور اجمالی و 
برشمردن معايب سيستم های سنتی 
ATC، رون�د تکامل اين سيس�تم، 
بررسی و س�مت و سوی گسترش 
آينده اين تکنولوژی نوپا، نشان داده 
خواهد شد و در نهايت يك الگوريتم 
هوش�مند كنت�رل اتوماتي�ك قطار، 
مطابق ب�ا جهت گيری های آتی اين 

تکنولوژی، ارايه می شود.

 1-AutomAtic TrAin Supervision
2-AutomAtic TrAin control

 1-coAsting Mode
 2-AutomAtic TrAin Protection
3-AutomAtic TrAin operAtion
4-AutomAtic TrAin SToP device

5-pAttern
6- service BrAke
7- DigitAl AnD decentrAlizeD Atc

پذیرد که برنامه زمانی حرکت به موقع اجرا گردد و موجب مصرف بهینه انرژي و نیز بهبود این امر به نحوي انجام می. پردازد می

  . فاکتور راحتی مسافر گردد

، ATP 1، شامل سیستم حفاظت اتوماتیک قطار  ATCعموما در سیستم حمل و نقل ریلی، سیستم کنترل اتوماتیک قطار 

است که بلوك دیاگرامی از نحوه ارتباطات این  ATSو سیستم نظارت اتوماتیک قطار   ATO 2م عملکرد اتوماتیک قطارسیست

کنترل وضعیت موتورهاي  ATOآورده شده، سیستم ) 1(همانطور که در شکل . نشان داده شده است) 1(ها در شکل بخش

اثر مستقیم بر توسعه عملکرد  ،ATOبنابراین . دهد تراکشن، سیستم ترمز و همچنین عملیات توقف در ایستگاه را انجام می

پر واضح است که با توجه به توسعه حمل و نقل ریلی و استانداردهاي مختلف، . قطار و سیستم کنترل اتوماتیک قطار دارد

به منظور برآورده کردن این الزامات،  و د که عوامل متعددي در آن دخالت دارندرل دینامیک قطار مطرح شنتکبراي  الزاماتی

هاي خبره و ، الگوریتم ژنتیک، منطق فازي، سیستم PIDکنترل. وارد عمل شدند 1980هاي کنترل هوشمند در سال استراتژي

ریزي مصرف انرژي، ترمز  کنترل بهینه وسایل نقلیه، برنامه هاي عصبی از پیشنهاداتی بودند که مطرح شدند و برايشبکه

-البته الزم به ذکر است که در سال. مورد استفاده قرار گرفتند ،مناسب، توقف دقیق و تعقیب دقیق منحنی حرکت توسط قطار

  .[3]تهاي کنترل مبتنی بر آموزش و نیز کنترل هیبریدي نیز مورد توجه قرار گرفته اسهاي اخیر، الگوریتم

  

  

  ATC، معماري سیستم 1 

هاي  داراي مشکالتی بود که وجود همین مشکالت به حرکت این سیستم به سمت نسل ATCسنتی  هاي اولیه وسیستم

  :اهم این مشکالت عبارتند از. سرعت بخشیده است ،جدیدتر

Automatic Train Protection
Automatic Train Operation

ATC شکل 1، معماری سيستم
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2- معرفی سيستم كنترل اتوماتيك 
قطار

عملک��رد ام��ن و کارآمد سيس��تم های 
حمل و نقل ريلی، به طور عميقی وابس��ته 
ب��ه عملکرد مناس��ب و صحيح سيس��تم 
کنت��رل اتوماتيک قطار )ATC( اس��ت. 
سيستم ATC، با ايجاد حرکت خالصی1  
قط��ار و با اس��تفاده از اطالعات لحظه  ای 
مس��ير و داده  های به هنگام ترافيک خط 
و با اس��تفاده از ورودی  های مرجع موجود 
در قط��ار، ب��ه کنت��رل بهينه ترم��ز و نيز 
تنظي��م نيروی تراکش��ن می پ��ردازد. اين 
امر به نحوی انجام م��ی  پذيرد که برنامه 
زمانی حرکت به موقع اجرا گردد و موجب 
مص��رف بهينه انرژی و ني��ز بهبود فاکتور 

راحتی مسافر گردد. 
عموما در سيس��تم حم��ل و نقل ريلی، 
 ،ATC سيس��تم کنترل اتوماتي��ک قطار
 ش��امل سيس��تم حفاظت اتوماتيک قطار 
 ATP 2، سيستم عملکرد اتوماتيک قطار   
ATO 3 و سيس��تم نظ��ارت اتوماتي��ک 
قطار  ATS اس��ت که بلوک دياگرامی از 
نحوه ارتباطات اين بخش ها در ش��کل)1( 
نش��ان داده شده اس��ت. همان طور که در 
 ATO ش��کل)1( آورده ش��ده، سيس��تم
کنت��رل وضعي��ت موتوره��ای تراکش��ن، 
سيس��تم ترمز و همچني��ن عمليات توقف 
در ايس��تگاه را انج��ام می ده��د. بنابراين 
ATO، اثر مس��تقيم بر توس��عه عملکرد 
قط��ار و سيس��تم کنت��رل اتوماتيک قطار 
دارد. پر واضح اس��ت که با توجه به توسعه 
حمل و نقل ريلی و استانداردهای مختلف، 
الزاماتی براي کنترل ديناميک قطار مطرح 
شد که عوامل متعددی در آن دخالت دارند 
و ب��ه منظور برآورده ک��ردن اين الزامات، 
اس��تراتژی های کنترل هوش��مند در سال 

 ، PID1980 وارد عم��ل ش��دند. کنترل
الگوريتم ژنتيک، منطق فازی، سيستم هاي 
خبره و ش��بکه  های عصبی از پيشنهاداتی 
بودند که مطرح شدند و برای کنترل بهينه 
وس��ايل نقليه، برنامه ريزی مصرف انرژی، 
ترمز مناس��ب، توقف دقيق و تعقيب دقيق 
منحنی حرکت توسط قطار، مورد استفاده 
ق��رار گرفتند. البته الزم به ذکر اس��ت که 
در س��ال های اخي��ر، الگوريتم های کنترل 
مبتنی بر آموزش و ني��ز کنترل هيبريدی 

نيز مورد توجه قرار گرفته است ]3[.

سيستم  های اوليه و سنتی ATC دارای 
مش��کالتی بود که وجود همين مشکالت 
به حرکت اين سيستم به سمت نسل های 

جديدتر، سرعت بخش��يده است. اهم اين 
مشکالت عبارتند از:

1-کنت��رل ترمز به صورت پله ای انجام 
می ش��ود و در نتيج��ه کاه��ش هدوی به 
س��بب تع��داد پله های محدود س��رعت و 

برنامه ريزی پيچيده، بسيار مشکل است.
2- بس��ياری از تجهي��زات در بخ��ش 
مرک��زی وجود دارد و تع��داد زيادی کابل 
از تجهيزات مرکزی به مدار  راه ها و ديگر 
تجهيزات، متصل است که هزينه تعمير و 

نگهداری سيستم را باال می برند.
3- هنگام��ی ک��ه قطار وارد بخش��ی 
می ش��ود که دارای س��رعت مج��از پايين 
اس��ت، ترمزها به تندی عمل می کنند که 
اين امر، راحتی مس��افر را تحت تاثير قرار 

می دهد ]4[.
3- بررس�ی سيس�تم  های كنت�رل 

اتوماتيك قطار در راه آهن ژاپن
ژاپن يک��ی از کش��ورهای پيش��رو در 
توس��عه حم��ل و نق��ل ريل��ی اس��ت، لذا 
بررسی سيس��تم  های ATC به کارگرفته 

ش��ده و نحوه استفاده از س��طوح مختلف 
تکنولوژی ATC در اين کشور، می تواند 
ن��کات جالب توجه��ی را در بر داش��ته و 
جهت گي��ری آينده تحقيقات در اين زمينه 
را مش��خص نماي��د. در راه آه��ن ژاپ��ن، 
سيس��تم هاي کنترل اتوماتيک قطار در 4 
 سطح مختلف )س��طح 0 تا 3( دسته بندی

 می شوند که عبارتند از: 
:)ATS-S( سطح صفر

در سيستم ATS-S 4 )توقف اتوماتيک 
قط��ار(، ي��ک آژير و يا زن��گ مخصوص، 
ضميمه عاليم می   ش��ود )به ط��ور مثال، 
س��يگنال س��بز که به معنی حرکت است 
بدون زنگ، سيگنال زرد که نمای احتياط 
اس��ت با يک زنگ قطع و وصل ش��ونده و 

س��يگنال قرمز که نمای خطر است با يک 
زنگ ممت��د همراه اس��ت(. در اين روش 
با توجه به اينکه عالي��م، موجب افزايش 
هش��ياری راهب��ر می ش��وند، مي توانند تا 
حدی سبب افزايش سرعت و بهبود ايمنی 
گردند. در اين سيستم، اگر نسبت به توقف 
به موقع ت��رن اقدامات الزم انجام نپذيرد، 
پس از ي��ک دوره زمانی ثاب��ت )حدود 5 
ثاني��ه( ترمز ب��ه ص��ورت اتوماتيک فعال 

گشته و قطار متوقف می شود]1[.
:)ATS-P( سطح يك 

در سيستم ATS-P، نياز به توجه دايم 
راهبر به س��رعت قطار نيست و در صورت 
تج��اوز قطار از الگوی5 س��رعتی که برای 
ه��ر ترن و بر اس��اس ترافيک مس��ير، در 
نظر گرفته   ش��ده   است يک آژير  به صدا 
در خواه��د آمد و ترمز معمولی6 به صورت 

خودکار، فعال می شود.  ]1[.
:)D-ATC( سطح دو 

در سيس��تم   D-ATC 7، با استفاده 
از برق��راری ارتب��اط مخابرات��ی دايم بين 

1- مقدمه:
نخس��تين سيس��تم حمل و نقل ريلی، در سال 1830 ميالدی 
بين ش��هرهای ليورپول و منچستر در انگلستان به وجود آمد. بعد 
از آن بود که سيس��تم سيگنالينگ، برای افزايش امنيت و کارايی 
خطوط ريلی و همچنين امکان باال بردن ترافيک ريلی پديدار شد 
و تکنولوژی آن با پيش��رفت فناوری ارتباط��ات الکترونيکی ارتقا 
يافت. در سال 1841 ميالدی، از يک سيستم ابتدايی سيگنالينگ 
در دو س��ر يک تونل اس��تفاده ش��د و ه��دف از آن جلوگيری از 
ورود همزم��ان دو قطار به داخل تونل بود. در واقع اين سيس��تم 
آغاز پيدايش سيستم س��يگنالينگ بالک ثابت برای جلوگيری از 
برخورد قطارها با يکديگر بود. پس از آن نخستين مدار  راهی که 
می  توانست موقعيت قطار در طول ريل را مشخص کند در سال 

1872 اختراع شد.
 در سال 1921، ژاپن آزمايش   های مختلفی را به منظور بهبود 
کنترل حرکت قطار اجرا کرد. بر اين اساس، اولين تجهيزات اخطار 
داخل کابين- که پدر سيستم نظارت اتوماتيک قطار )ATS (1 به 
حساب می آيد- در سال 1954 در خط يامانوته و کيهين توهوکو 
نصب ش��د. در س��ال 1962 پس از تصادف مرگباری که در خط 
ميکاواش��يمای کش��ور ژاپن رخ داد، قابليت ترمز اتوماتيک نيز به 
سيستم ATS پيشين )که تنها توانايی هشدار به راهبر را داشت( 

اضافه گرديد.
 بع��د از آن و با توجه اينکه سيس��تم  ATSقابليت خود را در 

افزاي��ش ايمنی سيس��تم حمل و نقل ريلی نش��ان داد، در آوريل 
1966 تمام خطوط ريلی کش��ور ژاپن به اين سيس��تم که به نام  

ATS-S معروف شده بود، مجهز شدند ]1[.
در واقع اين مجموعه پيش��رفت  ها، س��ر آغاز حرکت به سمت 

سيستم های کنترل اتوماتيک قطار ) ATC ( 2 بود. 
پيدايش سيستم کنترل اتوماتيک قطار و استفاده از اين سيستم 
که قدمتی در حدود س��ه دهه دارد بس��ياری از مشکالت سيستم 
کنترل و س��يگنالينگ را حل کرده است؛ اما همانگونه که پيشتر 
نيز اشاره ش��د، افزايش تقاضای رو به رشد در حوزه حمل و نقل 
عمومی و باالخص حمل و نقل ريلی )به دليل مشخصات منحصر 
به فرد اين سيستم، از جمله آسودگی مسافر و ايمنی باال در مقايسه 
با س��اير سيس��تم  های حمل و نقل عمومی و همچنين دارا بودن 
نق��اط قوت متنوع از جمله کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی 
هوا، کاهش آلودگی صوتی و . . .( و همچنين نياز دنيای امروز به 
سيس��تم کنترل دقيق برای قطار، عملکرد موثر سسيستم حمل و 
نقل ريلی، کاهش زمان س��ير و دست يافتن به ساير ويژگی های 
يک حمل و نقل مدرن، س��بب شد که سيستم ATC به سرعت 
از قالب س��نتی خود خارج ش��ده و با به کارگيری تکنولوژی های 
روز )IT، پ��ردازش ديجيتال، ارتباطات راديويی و . . .( خود را به 
صورت يک سيس��تم به روز ش��ده، مطابق نيازهای فعلی سيستم 

راه آهن در آورد ]2[.

سيستمهایکنترلاتوماتيكقطار،
فناوریهایپيشينوجهتگيریهایآينده

مولفان: دکتر بيژن معاونی)استاديار گروه راه آهن برقی، دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران(
علی سياهوشی )دانشجوی کارشناسی ارشد راه آهن برقی، دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران(

چکيده:
افزاي�ش ترافي�ك خط�وط ريلی و 
نياز به س�رعت های باالت�ر، وظيفه 
راهب�ران را بيش از پيش س�نگين 
كرده اس�ت. اين در حالی است كه 
در نظر گرفت�ن فاكتورهايی از قبيل 
ايمنی، رعايت استانداردهای راحتی 
مديري�ت  و  بهينه س�ازی  مس�افر، 
ان�رژی مصرف�ی، اس�تفاده از م�د 
حركت خالصی ترن و . . . سيس�تم 
كنترل و س�يگنالينگ سنتی و مبتنی 
بر راهبر را وادار به حركت به سمت 

سيس�تمهای كنترل اتوماتيك قطار 
)ATC( نم�وده اس�ت. در كنار اين 
م�وارد، افزاي�ش روز اف�زون تقاضا 
برای استفاده از سيستم هاي حمل و 
نقل ريلی، نياز به كنترل بهتر و موثرتر 
حركت قطارها و جابه جايی ايمن را 
بيش از پيش نمايان كرده است. در 
اين ميان، طبيعی اس�ت كه سيستم 
ATC - كه ب�ر روی تنظيم حركت 
قطار متمركز است- از درجه اهميت 
بااليی برخوردار مي باش�د. استفاده 
از سيس�تم ATC، موجب آسودگی 

بيش�تر س�فر، بهبود مشخصه های 
س�رعت و اراي�ه س�رويس بهت�ر 
می ش�ود. در اي�ن مقاله، ب�ا معرفی 
سيس�تم ATC ب�ه ط�ور اجمالی و 
برشمردن معايب سيستم های سنتی 
ATC، رون�د تکامل اين سيس�تم، 
بررسی و س�مت و سوی گسترش 
آينده اين تکنولوژی نوپا، نشان داده 
خواهد شد و در نهايت يك الگوريتم 
هوش�مند كنت�رل اتوماتي�ك قطار، 
مطابق ب�ا جهت گيری های آتی اين 

تکنولوژی، ارايه می شود.

 1-AutomAtic TrAin Supervision
2-AutomAtic TrAin control

 1-coAsting Mode
 2-AutomAtic TrAin Protection
3-AutomAtic TrAin operAtion
4-AutomAtic TrAin SToP device

5-pAttern
6- service BrAke
7- DigitAl AnD decentrAlizeD Atc

پذیرد که برنامه زمانی حرکت به موقع اجرا گردد و موجب مصرف بهینه انرژي و نیز بهبود این امر به نحوي انجام می. پردازد می

  . فاکتور راحتی مسافر گردد

، ATP 1، شامل سیستم حفاظت اتوماتیک قطار  ATCعموما در سیستم حمل و نقل ریلی، سیستم کنترل اتوماتیک قطار 

است که بلوك دیاگرامی از نحوه ارتباطات این  ATSو سیستم نظارت اتوماتیک قطار   ATO 2م عملکرد اتوماتیک قطارسیست

کنترل وضعیت موتورهاي  ATOآورده شده، سیستم ) 1(همانطور که در شکل . نشان داده شده است) 1(ها در شکل بخش

اثر مستقیم بر توسعه عملکرد  ،ATOبنابراین . دهد تراکشن، سیستم ترمز و همچنین عملیات توقف در ایستگاه را انجام می

پر واضح است که با توجه به توسعه حمل و نقل ریلی و استانداردهاي مختلف، . قطار و سیستم کنترل اتوماتیک قطار دارد

به منظور برآورده کردن این الزامات،  و د که عوامل متعددي در آن دخالت دارندرل دینامیک قطار مطرح شنتکبراي  الزاماتی

هاي خبره و ، الگوریتم ژنتیک، منطق فازي، سیستم PIDکنترل. وارد عمل شدند 1980هاي کنترل هوشمند در سال استراتژي

ریزي مصرف انرژي، ترمز  کنترل بهینه وسایل نقلیه، برنامه هاي عصبی از پیشنهاداتی بودند که مطرح شدند و برايشبکه

-البته الزم به ذکر است که در سال. مورد استفاده قرار گرفتند ،مناسب، توقف دقیق و تعقیب دقیق منحنی حرکت توسط قطار

  .[3]تهاي کنترل مبتنی بر آموزش و نیز کنترل هیبریدي نیز مورد توجه قرار گرفته اسهاي اخیر، الگوریتم

  

  

  ATC، معماري سیستم 1 

هاي  داراي مشکالتی بود که وجود همین مشکالت به حرکت این سیستم به سمت نسل ATCسنتی  هاي اولیه وسیستم

  :اهم این مشکالت عبارتند از. سرعت بخشیده است ،جدیدتر

Automatic Train Protection
Automatic Train Operation

ATC شکل 1، معماری سيستم
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1-DigitAl communicAtion & control FoR ShinkAnsen-Atc
 2-ADvAnceD TrAin ADministrAtion AnD communicAtions SySTeM
 3-DAtA bAse

1-AvAilAbility
 2-europeAn TrAin
control SySTeM

 3-chinA TrAin control

SySTeM
4-unmAnneD
5-voronoi Algorithm
6-mAgnus linDhe20

7-ogren
8-nAvigAtion Function

  9-coRTeS
 10- coverAge control

 11-on-boArD
12-WAysiDe
13- mode

4-   سيستم های کنترل و مخابرات ديجيتال در D-ATC اجازه می دهد حجم زيادتری از اطالعات ما بين تجهيزات کنار خط و سيستم نصب 
شده بر روی قطار، رد و بدل شود. اين اطالعات می تواند داده های مفيدی در ارتباط با حفاظت قطار و همچنين اطالعاتی در خصوص ترن پيشين 

باشد. گردآوری تمامي اين اطالعات در کابين قطار، امکان کنترل دقيق تری در خصوص فواصل بين ترنها ايجاد مي کند. 
5- اطالعات مس��ير، ش��امل موقعيت فعلی ترن، قوس های خط، شيب خط )شيب طولی و عرضی( و همچنين محدوديت های ناشی از 

از مسيرهای فرعی موجود در طول مسير است.

توان به سازگاري آن با استانداردهاي بین می  ATACهاي قابل توجهاز جمله توانمدي .قطار مورد استفاده قرار می گیردشده در 
  .المللی اشاره نمود که به گسترش آن در دنیا کمک نموده و خواهد نمود

  

3-1-    ATC   D-ATC:  

 د و سیستم چند مرحله اي ترمز،نهاي آنالوگ جاري در ریل حمل می شواطالعات سرعت توسط سیگنال ATCدر سیستم سنتی 
در یک سیستم . بسیار متفاوت عمل می نماید D-ATCدر مقابل سیستم . کند کنترل سرعت یکسانی را بر تمام خط تحمیل می

بر اساس  .راه آشکار می سازندتجهیزات کنار خط حضور قطار را در طول مدار )D-ATC( دیجیتالغیرمتمرکز کنترل اتوماتیک 
قطار فعلی تعیین می گردد و اطالعات مربوط به این نقطه توقف از طریق ریل و  و تنظیمات سرعت مکان قطار جلویی محل توقف

اطالعات  این سیستم،ضمنا تجهیزات . قطار ارسال می گرددداخل  نصب شده درکنترل  سیستمدر قالب یک سیگنال دیجیتال به 
هنگامی که قطار اطالعات را از . نمایندخود ذخیره می  1اطالعات عملکرد قطارهاي مختلف را در پایگاه داده مسیر و همچنین

صورت اتوماتیک داده هاي پایگاه داده را مورد پردازش ه ب نصب شده در قطار کنترلتجهیزات کنار خط دریافت می نماید، سیستم 
  .[4] [2] مشاهده می گردد )2(شکل که نمونه اي از عملکرد آن در . قرار داده و یک ترمز یک مرحله اي بهینه را سبب می گردد

   
  . )شکل سمت چپ( D-ATCو  )شکل سمت راست( معمول ATCه شماتیک سیستم ، مقایس2 

اي را بکار می برد که بر اساس اطالعات توقف ک مرحلهکنترل ترمز ت D-ATC سیستمدیده می شود،  )2(همانگونه که در شکل 
فاصله  می سازد براي یک پروفایل حفاظتی مشخص، در مدت زمان کمتر و درقادر  قطار را کنار خط است وتجهیزات دریافتی از 

کاهش امکان ي افزایش راحتی مسافر، ابه معن امر این .یا کاهش سرعت داشته باشد آنالوگ توقف ATCکمتري نسبت به سیستم 
  .رفیت خط استبراي استفاده از حداکثر ظهدوي و در واقع ایجاد بستر الزم 

  :صورت زیر برشمردبه را می توان  D-ATCبنابر این تاثیرات استفاده از سیستم 

Data base

  

  

  شماتیک کنترل کننده مجزا براي هر قطار 3 

اومت و مق) رابطه دیویسبا استفاده از (هاي حرکتی مقاومتهاي صورت گرفته، سازيشبیه دردر مدل ارائه شده براي هر قطار 
نیز با  ID-ATCد، اطالعات مورد نیاز کنترل کننده نگردهاي داخلی به سیستم اعمال میشیب و قوس مسیر بصورت فیدبک

. گرددمیتامین ) 4مشابه شکل (یافتی از بالیس هاي دراستفاده از فیدبک سرعت و موقعیت قطار تحت کنترل و همچنین سیگنال
متمرکز فرایند کنترل بطور غیر  ار  مستقل از سایرین وکننده هر قطسیستم پیشنهادي این است که کنترلنکته قابل ذکر در مورد 

  . نمایدرا اداره می

  

  
ID-ATCپارامترهاي مورد نیاز براي اجراي الگوریتم  4 

  

تجهيزات کنار خط و سيستم الکترونيکی 
قطار، محلی که قطار الزم اس��ت متوقف 
گ��ردد و همچنين س��رعت مج��از قطار، 
مش��خص می شود. پس از مشخص شدن 
محل توقف، سيس��تم با اعمال يک ترمز 
تک پله  ای در فاصله ای مناس��ب، قطار را 
متوقف می س��ازد. اي��ن تکنولوژی در خط 
کيهين- توهوکو به عنوان  D-ATC و 
1DS-ATC    در خط شينکانسن با نام

به کار گرفته شده است]1[.
)ATACS( سطح سه 

پيش��رفت های اخي��ر ح��وزه تکنولوژی 
اطالعات، يک سيس��تم کنت��رل جديد با 
ن��ام   ATACS 2 ب��رای سيس��تم هاي 
حم��ل و نقل ريل��ی معرفی کرده اس��ت. 
در اين سيس��تم، هر قط��ار موقعيت خود 
را کش��ف و ب��ه س��اير قطاره��ا از طريق 
ي��ک ارتباط راديويی مخاب��ره می کند]1[. 
در اي��ن سيس��تم، هر بخش خ��ط به چند 
ناحي��ه کنترل��ی تقس��يم و در ه��ر ناحيه 
از ي��ک کنترل کنار خط و يک ايس��تگاه 

راديويی اس��تفاده می ش��ود. کنترل  کننده 
کنار خ��ط، وظيفه تعيي��ن موقعيت دقيق 
قطار، کنترل فاصله ها، کنترل سوئيچ  زنی، 
کنترل تقاطع  های هم سطح و ايجاد امنيت 
ب��رای امور تعمير و نگه��داری را بر عهده 
دارد. ايس��تگاه راديويی نيز براي ارتباط با 
کامپيوتر نصب شده در قطار، مورد استفاده 
قرار می گيرد. از جمله توانمندی های قابل 
توج��هATAC  می ت��وان به س��ازگاری 
آن با اس��تانداردهای بين المللی اشاره کرد 
که به گس��ترش آن در دنيا کمک کرده و 

خواهد نمود.

3-1- مقايسه سيستم های معمول
:D-ATC و سيستم  ATC

در سيس��تم س��نتی ATC، اطالعات 
س��رعت توس��ط س��يگنال  های آنال��وگ 
جاری در ريل، حمل می ش��وند و سيستم 
چن��د مرحل��ه ای ترم��ز، کنترل س��رعت 
يکس��انی را بر تمام خ��ط تحميل می کند. 
در مقاب��ل، سيس��تم D-ATC بس��يار 
متف��اوت عمل می نمايد. در يک سيس��تم 
ديجيتال  غيرمتمرک��ز  اتوماتي��ک  کنترل 
خ��ط،  کن��ار  تجهي��زات   ،)D-ATC(
حضور قط��ار را در طول مدار  راه آش��کار 
می س��ازند. بر اس��اس مکان قطار جلويی، 
محل توقف و تنظيمات سرعت قطار فعلی 
تعيين می ش��ود و اطالعات مربوط به اين 
نقط��ه توقف از طريق ريل و در قالب يک 
سيگنال ديجيتال به سيستم کنترل نصب 
شده در داخل قطار ارسال می گردد. ضمنا 
تجهيزات اين سيس��تم، اطالعات مس��ير 
و همچنين اطالع��ات عملکرد قطارهای 
مختل��ف را در پاي��گاه داده3 خ��ود ذخيره 

می کن��د. هنگامی که قط��ار، اطالعات را 
از تجهي��زات کنار خط درياف��ت می کند، 
سيس��تم کنت��رل نصب ش��ده در قطار به 
صورت اتوماتيک، داده های پايگاه داده را 
پردازش ک��رده و يک ترمز يک مرحله ای 
بهينه را س��بب می ش��ود ک��ه نمونه ای از 
عملکرد آن در شکل )2( مشاهده می گردد 

.]4[  ]2[
 همان گون��ه ک��ه در ش��کل )2( ديده 
می شود، سيستم D-ATC، کنترل ترمز 
تک مرحله  ای را به کار می برد که بر اساس 
اطالعات توقف دريافتی از تجهيزات کنار 

خط اس��ت و قطار را قادر می س��ازد برای 
يک پروفايل حفاظتی مش��خص، در مدت 
زمان کمتر و در فاصله کمتری نس��بت به 
سيس��تم ATC آنالوگ، توقف يا کاهش 
س��رعت داش��ته باش��د. اين امر به معنای 
افزاي��ش راحتی مس��افر، ام��کان کاهش 
هدوی و در واقع، ايجاد بس��تر الزم برای 

استفاده از حداکثر ظرفيت خط است.
بنابراي��ن تاثيرات اس��تفاده از سيس��تم 
D-ATC را می ت��وان به ص��ورت زير 

برشمرد:
 کاهش هدوی و زمان سفر

 کنترل فاصله دقيق قطارها 4  
 بهبود راحتی مس��افر به واس��طه نوع 

ترمزگيری
 کاه��ش هزينه ه��ا و افزايش ميزان 
دسترس��ی سيستم به واس��طه ساده شدن 

تجهيزات کنار خط]2[
خودگ�ردان،  حرك�ت  و  س�ير   -4

ATACS آينده ای برای سيستم
با پيش��رفت سيس��تم هاي مخابراتی و 

انتقال اطالع��ات، امکان حرکت و س��ير 
خودگ��ردان قطاره��ا و ني��ز حرکت ايمن 
آنها بر اس��اس داده های مسير )موجود در 
پاي��گاه داده  های سيس��تم( وجود دارد. به 
ويژه سيس��تم هاي نصب ش��ده در قطار، 
موقعيت قطار را آشکار و مديريت می کند. 
از س��وی ديگ��ر، موقعيت مد نظ��ر براي 
توقف قطار نيز به واس��طه سيس��تم کنار 
خط، در اختيار اس��ت. در نتيجه سيس��تم 
کنترل قطار، پروفيل چکينگ سرعت را به 
وسيله محاسبات مکرر )مبنی بر اطالعات 
مس��ير ( 5 توليد می نمايد که به يک س��ير 

ايمن منجر مي شود. به هر حال، با افزايش 
ظرفيت ارس��ال اطالعات بي��ن تجهيزات 
کنار خط و بهبود سيستم هاي کنترل نصب 
شده در قطار و همچنين متمايل شدن به 
سمت سيستم  ها و الگوريتم  های هوشمند 
کنترل قطار، نياز به ادوات کنار خط، رفته 
رفته کمرنگ می ش��ود ک��ه اين خود، گام 
موثری در راستای کاهش هزينه  های تمام 
شده سيس��تم )اعم از هزينه  های احداث و 
همچنين هزينه  های تعمير و نگهداری( و 
ارتقاي دسترس پذيری1  سيستم است. لذا، 
سمت و سوی جهانی سيستم هاي کنترل 
اتوماتيک قطار  به س��مت هوشمندسازی 
هر چه بيش��تر سيستم هاي نصب شده در 
ترن ه��ا و تصميم س��ازی غيرمتمرکز ولی 
هماهنگ ما بين آنها اس��ت. اين تمايالت 
در تحقيق��ات س��اير کش��ورها ني��ز قابل 
مش��اهده است که از آن جمله می توان به 
سيستم  ETCS 2 و نيز CTCS 3 اشاره 

کرد ]3[.
4-1- كنترل هوشمند- غيرمتمركز 

حركت قطار:
با توج��ه به آنچ��ه در خص��وص انواع 
سيس��تم هاي کنترل اتوماتيک قطار، ارايه 
ش��د و نظر به حرکت اي��ن تکنولوژی به 
سمت س��ير و حرکت خودگردان قطارها، 
در بخ��ش پايانی اي��ن مقاله ب��ه معرفی 
يک نظريه نوين و کارآمد سيس��تم کنترل 
اتوماتيک پرداخته می ش��ود ک��ه می تواند 
به عن��وان گزينه  ای در بح��ث اتوماتيک 
کردن سيس��تم حمل و نقل کشور به طور 
جدی تر مورد مطالعه و بررس��ی قرار گيرد. 
اين سيس��تم بر مبنای نظريه سيستم هاي 
چند عامله، بر پا ش��ده اس��ت و عالوه بر 

دارا ب��ودن مزاي��ای يک سيس��تم کنترل 
اتوماتيک و مدرن، از مزايای سيستم هاي 
چند عامله نيز بهره می برد. سيس��تم چند 
عامله، سيس��تمی است متشکل از چندين 
زير سيس��تم يا عامل ک��ه اين عامل  ها به 
طور هوشمند و بر اساس الگوريتم از پيش 
تعيين ش��ده و بدون دخالت انس��ان4  يک 

کار مشخص را انجام می  دهند. 
ايده سيستم های ATC مبتنی بر تئوری 
سيس��تم هاي چند عامله، به الگوريتمي به 
نام الگوريتم ورونوي5 -  که به مساله عدم 
برخ��ورد بين عامل های يک سيس��تم چند 
عامل��ه می  پردازد- باز می گ��ردد. پيدايش 
الگوريتم ورونوي به س��ال 2004 ميالدي 
بر مي گ��ردد زماني که مگن��وس لينده6  با 
ترکيب دو اثر اوگرن7  در زمينه تابع هدايت8  
و کورتس9  در زمينه کنترل پوشش��ي10 ، به 
الگوريتمي به ن��ام الگوريتم ورونوي براي 
هدايت يک گ��روه از روبات هاي متحرک 
دس��ت ياف��ت ]5[. آنچه در اي��ن مقاله به 
طور ويژه به آن پرداخته ش��ده است تعميم 
الگوريت��م ورون��وي به مس��اله ATC و 
سيس��تم هاي حمل و نقل ريلی اس��ت به 
ط��وری که حاص��ل، يک سيس��تم کنترل 
اتوماتيک قطار ب��ا ويژگي هايي منحصر به 
فرد مانند عدم تمرکز و هوشمندي الگوريتم 
مي باش��د که به خوبي می تواند پاسخگوي 
نياز سيستم  هاي حمل و نقل ريلي امروزه 
باشد. در روش پيشنهادی کنترل هوشمند-
غيرمتمرکز قطار )ID-ATC(، هر قطار 
نقش يک عامل را در مجموعه سيستم چند 
عامله بازي مي کند. به عبارت ديگر، فرايند 
کنت��رل هر قط��ار به ص��ورت غيرمتمرکز 
)مس��تقل از س��اير قطارها( ولی هماهنگ 

با س��اير ترن ها و به نحو هوشمندي انجام 
م��ي  پذيرد. منطق حاکم ب��ر تصميم گيري 
منفرد هر قطار، الگوريتم ورونوي مي باشد. 
به اين صورت که کنترل کننده در سيس��تم 
ID-ATC در هر قطار به طور لحظه اي 
اطالعات دريافتي از سنس��ورهاي داخلي11  
 و باليس ه��اي کن��ار خ��ط12  را پ��ردازش 
م��ي  نمايد و فاصله اي��ن قطار تا قطارهاي 
جلوي��ي و عقبي، محاس��به مي گردد. آنگاه 
بر حس��ب اي��ن فاصله، ب��ه تصميم  گيري 
مي  پ��ردازد به طوري که هدف، قرار گرفتن 
ه��ر قطار در ميانه فاصله دو قطار جلويي و 
عقب��ي به منظور حفظ امين��ی در کل خط 

است.
حال�ت  در  الگوريت�م  اراي�ه   -2-4

خاص:
در اينجا براي سادگي و بدون آنکه کليت 
مساله از بين برود، سه قطار در حد فاصل 
بين دو ايستگاه، در نظر گرفته می  شود به 
طوري که اين س��ه قطار، از ايستگاه مبدأ 
شروع به حرکت کرده و در ايستگاه مقصد، 
يکي پ��س از ديگري متوقف مي   ش��وند. 
همان طور که مسلم است، در عمل هميشه 
تعداد قطارها بيش از اين تعداد اس��ت که 
معادل اضافه شدن تعداد قطارهاي مياني 
است. همانگونه که در شکل )3( مشاهده 
مي ش��ود کنترل کنن��ده ID-ATC که 
به صورت مجزا براي تک تک قطارها تعبيه 
شده است، پس از دريافت اطالعات مورد 
نياز ) شامل: موقعيت و سرعت قطار تحت 
کنترل و همچنين قطار جلويي و عقبي( و 
با استفاده از الگوريتم طراحی شده، حالت 
کاري  مناس��ب13 )اع��م از: ناحيه ترمزي، 
تراکش��ني و يا س��رعت ثابت( ب��ه همراه 
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1-DigitAl communicAtion & control FoR ShinkAnsen-Atc
 2-ADvAnceD TrAin ADministrAtion AnD communicAtions SySTeM
 3-DAtA bAse

1-AvAilAbility
 2-europeAn TrAin
control SySTeM

 3-chinA TrAin control

SySTeM
4-unmAnneD
5-voronoi Algorithm
6-mAgnus linDhe20

7-ogren
8-nAvigAtion Function

  9-coRTeS
 10- coverAge control

 11-on-boArD
12-WAysiDe
13- mode

4-   سيستم های کنترل و مخابرات ديجيتال در D-ATC اجازه می دهد حجم زيادتری از اطالعات ما بين تجهيزات کنار خط و سيستم نصب 
شده بر روی قطار، رد و بدل شود. اين اطالعات می تواند داده های مفيدی در ارتباط با حفاظت قطار و همچنين اطالعاتی در خصوص ترن پيشين 

باشد. گردآوری تمامي اين اطالعات در کابين قطار، امکان کنترل دقيق تری در خصوص فواصل بين ترنها ايجاد مي کند. 
5- اطالعات مس��ير، ش��امل موقعيت فعلی ترن، قوس های خط، شيب خط )شيب طولی و عرضی( و همچنين محدوديت های ناشی از 

از مسيرهای فرعی موجود در طول مسير است.

توان به سازگاري آن با استانداردهاي بین می  ATACهاي قابل توجهاز جمله توانمدي .قطار مورد استفاده قرار می گیردشده در 
  .المللی اشاره نمود که به گسترش آن در دنیا کمک نموده و خواهد نمود

  

3-1-    ATC   D-ATC:  

 د و سیستم چند مرحله اي ترمز،نهاي آنالوگ جاري در ریل حمل می شواطالعات سرعت توسط سیگنال ATCدر سیستم سنتی 
در یک سیستم . بسیار متفاوت عمل می نماید D-ATCدر مقابل سیستم . کند کنترل سرعت یکسانی را بر تمام خط تحمیل می

بر اساس  .راه آشکار می سازندتجهیزات کنار خط حضور قطار را در طول مدار )D-ATC( دیجیتالغیرمتمرکز کنترل اتوماتیک 
قطار فعلی تعیین می گردد و اطالعات مربوط به این نقطه توقف از طریق ریل و  و تنظیمات سرعت مکان قطار جلویی محل توقف

اطالعات  این سیستم،ضمنا تجهیزات . قطار ارسال می گرددداخل  نصب شده درکنترل  سیستمدر قالب یک سیگنال دیجیتال به 
هنگامی که قطار اطالعات را از . نمایندخود ذخیره می  1اطالعات عملکرد قطارهاي مختلف را در پایگاه داده مسیر و همچنین

صورت اتوماتیک داده هاي پایگاه داده را مورد پردازش ه ب نصب شده در قطار کنترلتجهیزات کنار خط دریافت می نماید، سیستم 
  .[4] [2] مشاهده می گردد )2(شکل که نمونه اي از عملکرد آن در . قرار داده و یک ترمز یک مرحله اي بهینه را سبب می گردد

   
  . )شکل سمت چپ( D-ATCو  )شکل سمت راست( معمول ATCه شماتیک سیستم ، مقایس2 

اي را بکار می برد که بر اساس اطالعات توقف ک مرحلهکنترل ترمز ت D-ATC سیستمدیده می شود،  )2(همانگونه که در شکل 
فاصله  می سازد براي یک پروفایل حفاظتی مشخص، در مدت زمان کمتر و درقادر  قطار را کنار خط است وتجهیزات دریافتی از 

کاهش امکان ي افزایش راحتی مسافر، ابه معن امر این .یا کاهش سرعت داشته باشد آنالوگ توقف ATCکمتري نسبت به سیستم 
  .رفیت خط استبراي استفاده از حداکثر ظهدوي و در واقع ایجاد بستر الزم 

  :صورت زیر برشمردبه را می توان  D-ATCبنابر این تاثیرات استفاده از سیستم 

Data base

  

  

  شماتیک کنترل کننده مجزا براي هر قطار 3 

اومت و مق) رابطه دیویسبا استفاده از (هاي حرکتی مقاومتهاي صورت گرفته، سازيشبیه دردر مدل ارائه شده براي هر قطار 
نیز با  ID-ATCد، اطالعات مورد نیاز کنترل کننده نگردهاي داخلی به سیستم اعمال میشیب و قوس مسیر بصورت فیدبک

. گرددمیتامین ) 4مشابه شکل (یافتی از بالیس هاي دراستفاده از فیدبک سرعت و موقعیت قطار تحت کنترل و همچنین سیگنال
متمرکز فرایند کنترل بطور غیر  ار  مستقل از سایرین وکننده هر قطسیستم پیشنهادي این است که کنترلنکته قابل ذکر در مورد 

  . نمایدرا اداره می

  

  
ID-ATCپارامترهاي مورد نیاز براي اجراي الگوریتم  4 

  

تجهيزات کنار خط و سيستم الکترونيکی 
قطار، محلی که قطار الزم اس��ت متوقف 
گ��ردد و همچنين س��رعت مج��از قطار، 
مش��خص می شود. پس از مشخص شدن 
محل توقف، سيس��تم با اعمال يک ترمز 
تک پله  ای در فاصله ای مناس��ب، قطار را 
متوقف می س��ازد. اي��ن تکنولوژی در خط 
کيهين- توهوکو به عنوان  D-ATC و 
1DS-ATC    در خط شينکانسن با نام

به کار گرفته شده است]1[.
)ATACS( سطح سه 

پيش��رفت های اخي��ر ح��وزه تکنولوژی 
اطالعات، يک سيس��تم کنت��رل جديد با 
ن��ام   ATACS 2 ب��رای سيس��تم هاي 
حم��ل و نقل ريل��ی معرفی کرده اس��ت. 
در اين سيس��تم، هر قط��ار موقعيت خود 
را کش��ف و ب��ه س��اير قطاره��ا از طريق 
ي��ک ارتباط راديويی مخاب��ره می کند]1[. 
در اي��ن سيس��تم، هر بخش خ��ط به چند 
ناحي��ه کنترل��ی تقس��يم و در ه��ر ناحيه 
از ي��ک کنترل کنار خط و يک ايس��تگاه 

راديويی اس��تفاده می ش��ود. کنترل  کننده 
کنار خ��ط، وظيفه تعيي��ن موقعيت دقيق 
قطار، کنترل فاصله ها، کنترل سوئيچ  زنی، 
کنترل تقاطع  های هم سطح و ايجاد امنيت 
ب��رای امور تعمير و نگه��داری را بر عهده 
دارد. ايس��تگاه راديويی نيز براي ارتباط با 
کامپيوتر نصب شده در قطار، مورد استفاده 
قرار می گيرد. از جمله توانمندی های قابل 
توج��هATAC  می ت��وان به س��ازگاری 
آن با اس��تانداردهای بين المللی اشاره کرد 
که به گس��ترش آن در دنيا کمک کرده و 

خواهد نمود.

3-1- مقايسه سيستم های معمول
:D-ATC و سيستم  ATC

در سيس��تم س��نتی ATC، اطالعات 
س��رعت توس��ط س��يگنال  های آنال��وگ 
جاری در ريل، حمل می ش��وند و سيستم 
چن��د مرحل��ه ای ترم��ز، کنترل س��رعت 
يکس��انی را بر تمام خ��ط تحميل می کند. 
در مقاب��ل، سيس��تم D-ATC بس��يار 
متف��اوت عمل می نمايد. در يک سيس��تم 
ديجيتال  غيرمتمرک��ز  اتوماتي��ک  کنترل 
خ��ط،  کن��ار  تجهي��زات   ،)D-ATC(
حضور قط��ار را در طول مدار  راه آش��کار 
می س��ازند. بر اس��اس مکان قطار جلويی، 
محل توقف و تنظيمات سرعت قطار فعلی 
تعيين می ش��ود و اطالعات مربوط به اين 
نقط��ه توقف از طريق ريل و در قالب يک 
سيگنال ديجيتال به سيستم کنترل نصب 
شده در داخل قطار ارسال می گردد. ضمنا 
تجهيزات اين سيس��تم، اطالعات مس��ير 
و همچنين اطالع��ات عملکرد قطارهای 
مختل��ف را در پاي��گاه داده3 خ��ود ذخيره 

می کن��د. هنگامی که قط��ار، اطالعات را 
از تجهي��زات کنار خط درياف��ت می کند، 
سيس��تم کنت��رل نصب ش��ده در قطار به 
صورت اتوماتيک، داده های پايگاه داده را 
پردازش ک��رده و يک ترمز يک مرحله ای 
بهينه را س��بب می ش��ود ک��ه نمونه ای از 
عملکرد آن در شکل )2( مشاهده می گردد 

.]4[  ]2[
 همان گون��ه ک��ه در ش��کل )2( ديده 
می شود، سيستم D-ATC، کنترل ترمز 
تک مرحله  ای را به کار می برد که بر اساس 
اطالعات توقف دريافتی از تجهيزات کنار 

خط اس��ت و قطار را قادر می س��ازد برای 
يک پروفايل حفاظتی مش��خص، در مدت 
زمان کمتر و در فاصله کمتری نس��بت به 
سيس��تم ATC آنالوگ، توقف يا کاهش 
س��رعت داش��ته باش��د. اين امر به معنای 
افزاي��ش راحتی مس��افر، ام��کان کاهش 
هدوی و در واقع، ايجاد بس��تر الزم برای 

استفاده از حداکثر ظرفيت خط است.
بنابراي��ن تاثيرات اس��تفاده از سيس��تم 
D-ATC را می ت��وان به ص��ورت زير 

برشمرد:
 کاهش هدوی و زمان سفر

 کنترل فاصله دقيق قطارها 4  
 بهبود راحتی مس��افر به واس��طه نوع 

ترمزگيری
 کاه��ش هزينه ه��ا و افزايش ميزان 
دسترس��ی سيستم به واس��طه ساده شدن 

تجهيزات کنار خط]2[
خودگ�ردان،  حرك�ت  و  س�ير   -4

ATACS آينده ای برای سيستم
با پيش��رفت سيس��تم هاي مخابراتی و 

انتقال اطالع��ات، امکان حرکت و س��ير 
خودگ��ردان قطاره��ا و ني��ز حرکت ايمن 
آنها بر اس��اس داده های مسير )موجود در 
پاي��گاه داده  های سيس��تم( وجود دارد. به 
ويژه سيس��تم هاي نصب ش��ده در قطار، 
موقعيت قطار را آشکار و مديريت می کند. 
از س��وی ديگ��ر، موقعيت مد نظ��ر براي 
توقف قطار نيز به واس��طه سيس��تم کنار 
خط، در اختيار اس��ت. در نتيجه سيس��تم 
کنترل قطار، پروفيل چکينگ سرعت را به 
وسيله محاسبات مکرر )مبنی بر اطالعات 
مس��ير ( 5 توليد می نمايد که به يک س��ير 

ايمن منجر مي شود. به هر حال، با افزايش 
ظرفيت ارس��ال اطالعات بي��ن تجهيزات 
کنار خط و بهبود سيستم هاي کنترل نصب 
شده در قطار و همچنين متمايل شدن به 
سمت سيستم  ها و الگوريتم  های هوشمند 
کنترل قطار، نياز به ادوات کنار خط، رفته 
رفته کمرنگ می ش��ود ک��ه اين خود، گام 
موثری در راستای کاهش هزينه  های تمام 
شده سيس��تم )اعم از هزينه  های احداث و 
همچنين هزينه  های تعمير و نگهداری( و 
ارتقاي دسترس پذيری1  سيستم است. لذا، 
سمت و سوی جهانی سيستم هاي کنترل 
اتوماتيک قطار  به س��مت هوشمندسازی 
هر چه بيش��تر سيستم هاي نصب شده در 
ترن ه��ا و تصميم س��ازی غيرمتمرکز ولی 
هماهنگ ما بين آنها اس��ت. اين تمايالت 
در تحقيق��ات س��اير کش��ورها ني��ز قابل 
مش��اهده است که از آن جمله می توان به 
سيستم  ETCS 2 و نيز CTCS 3 اشاره 

کرد ]3[.
4-1- كنترل هوشمند- غيرمتمركز 

حركت قطار:
با توج��ه به آنچ��ه در خص��وص انواع 
سيس��تم هاي کنترل اتوماتيک قطار، ارايه 
ش��د و نظر به حرکت اي��ن تکنولوژی به 
سمت س��ير و حرکت خودگردان قطارها، 
در بخ��ش پايانی اي��ن مقاله ب��ه معرفی 
يک نظريه نوين و کارآمد سيس��تم کنترل 
اتوماتيک پرداخته می ش��ود ک��ه می تواند 
به عن��وان گزينه  ای در بح��ث اتوماتيک 
کردن سيس��تم حمل و نقل کشور به طور 
جدی تر مورد مطالعه و بررس��ی قرار گيرد. 
اين سيس��تم بر مبنای نظريه سيستم هاي 
چند عامله، بر پا ش��ده اس��ت و عالوه بر 

دارا ب��ودن مزاي��ای يک سيس��تم کنترل 
اتوماتيک و مدرن، از مزايای سيستم هاي 
چند عامله نيز بهره می برد. سيس��تم چند 
عامله، سيس��تمی است متشکل از چندين 
زير سيس��تم يا عامل ک��ه اين عامل  ها به 
طور هوشمند و بر اساس الگوريتم از پيش 
تعيين ش��ده و بدون دخالت انس��ان4  يک 

کار مشخص را انجام می  دهند. 
ايده سيستم های ATC مبتنی بر تئوری 
سيس��تم هاي چند عامله، به الگوريتمي به 
نام الگوريتم ورونوي5 -  که به مساله عدم 
برخ��ورد بين عامل های يک سيس��تم چند 
عامل��ه می  پردازد- باز می گ��ردد. پيدايش 
الگوريتم ورونوي به س��ال 2004 ميالدي 
بر مي گ��ردد زماني که مگن��وس لينده6  با 
ترکيب دو اثر اوگرن7  در زمينه تابع هدايت8  
و کورتس9  در زمينه کنترل پوشش��ي10 ، به 
الگوريتمي به ن��ام الگوريتم ورونوي براي 
هدايت يک گ��روه از روبات هاي متحرک 
دس��ت ياف��ت ]5[. آنچه در اي��ن مقاله به 
طور ويژه به آن پرداخته ش��ده است تعميم 
الگوريت��م ورون��وي به مس��اله ATC و 
سيس��تم هاي حمل و نقل ريلی اس��ت به 
ط��وری که حاص��ل، يک سيس��تم کنترل 
اتوماتيک قطار ب��ا ويژگي هايي منحصر به 
فرد مانند عدم تمرکز و هوشمندي الگوريتم 
مي باش��د که به خوبي می تواند پاسخگوي 
نياز سيستم  هاي حمل و نقل ريلي امروزه 
باشد. در روش پيشنهادی کنترل هوشمند-

غيرمتمرکز قطار )ID-ATC(، هر قطار 
نقش يک عامل را در مجموعه سيستم چند 
عامله بازي مي کند. به عبارت ديگر، فرايند 
کنت��رل هر قط��ار به ص��ورت غيرمتمرکز 
)مس��تقل از س��اير قطارها( ولی هماهنگ 

با س��اير ترن ها و به نحو هوشمندي انجام 
م��ي  پذيرد. منطق حاکم ب��ر تصميم گيري 
منفرد هر قطار، الگوريتم ورونوي مي باشد. 
به اين صورت که کنترل کننده در سيس��تم 
ID-ATC در هر قطار به طور لحظه اي 
اطالعات دريافتي از سنس��ورهاي داخلي11  
 و باليس ه��اي کن��ار خ��ط12  را پ��ردازش 
م��ي  نمايد و فاصله اي��ن قطار تا قطارهاي 
جلوي��ي و عقبي، محاس��به مي گردد. آنگاه 
بر حس��ب اي��ن فاصله، ب��ه تصميم  گيري 
مي  پ��ردازد به طوري که هدف، قرار گرفتن 
ه��ر قطار در ميانه فاصله دو قطار جلويي و 
عقب��ي به منظور حفظ امين��ی در کل خط 

است.
حال�ت  در  الگوريت�م  اراي�ه   -2-4

خاص:
در اينجا براي سادگي و بدون آنکه کليت 
مساله از بين برود، سه قطار در حد فاصل 
بين دو ايستگاه، در نظر گرفته می  شود به 
طوري که اين س��ه قطار، از ايستگاه مبدأ 
شروع به حرکت کرده و در ايستگاه مقصد، 
يکي پ��س از ديگري متوقف مي   ش��وند. 
همان طور که مسلم است، در عمل هميشه 
تعداد قطارها بيش از اين تعداد اس��ت که 
معادل اضافه شدن تعداد قطارهاي مياني 
است. همانگونه که در شکل )3( مشاهده 
مي ش��ود کنترل کنن��ده ID-ATC که 
به صورت مجزا براي تک تک قطارها تعبيه 
شده است، پس از دريافت اطالعات مورد 
نياز ) شامل: موقعيت و سرعت قطار تحت 
کنترل و همچنين قطار جلويي و عقبي( و 
با استفاده از الگوريتم طراحی شده، حالت 
کاري  مناس��ب13 )اع��م از: ناحيه ترمزي، 
تراکش��ني و يا س��رعت ثابت( ب��ه همراه 
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  شماتیک کنترل کننده مجزا براي هر قطار 3 

اومت و مق) رابطه دیویسبا استفاده از (هاي حرکتی مقاومتهاي صورت گرفته، سازيشبیه دردر مدل ارائه شده براي هر قطار 
نیز با  ID-ATCد، اطالعات مورد نیاز کنترل کننده نگردهاي داخلی به سیستم اعمال میشیب و قوس مسیر بصورت فیدبک

. گرددمیتامین ) 4مشابه شکل (یافتی از بالیس هاي دراستفاده از فیدبک سرعت و موقعیت قطار تحت کنترل و همچنین سیگنال
متمرکز فرایند کنترل بطور غیر  ار  مستقل از سایرین وکننده هر قطسیستم پیشنهادي این است که کنترلنکته قابل ذکر در مورد 

  . نمایدرا اداره می

  

  
ID-ATCپارامترهاي مورد نیاز براي اجراي الگوریتم  4 
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 اي مساوي از هر دو همسایهاره سعی دارد هر قطار در فاصلهوهم مطابق روش ورونوي اي است که-عملکرد الگوریتم به گونه 

صورت ه ب وانتمی مربوطه را الگوریتم. جلویی و عقبی خود، عدم برخورد مابین قطارها را نیز به نحو قابل اطمینانی تحقق بخشد
  .ارائه نمودزیر 

  . . .  دریافت اطالعات مربوط به دینامیک قطار، کیفیت ترمز و  -0مرحله 

  هایافت اطالعات از سنسورها و بالیسدر -1مرحله 

  . . .محاسبه نیروهاي مقاوم حرکتی و نیروهاي وابسته به شیب، قوس و  -2مرحله 

   .تعیین سرعت و موقعیت قطار تحت کنترل و قطارهاي جلویی و عقبی آن -3مرحله 

  )ترمز، تراکشن و یا سرعت ثابت(انتخاب ناحیه کاري مناسب  -4مرحله 

  ارسال سیگنال به بخش ترمز و تراکشن -5مرحله 

1بازگشت به مرحله  -6مرحله 

  

ما بین قطارها نمودارهاي سرعت و مسافت  ،متروي تهران دوخط  الگوریتم فوق بر اساس اطالعات واقعی با اجراي شبیه سازي
  .در آمده است )6(و  )5(شکل به صورت 

  
 ID-ATCالگوریتم  خط سه متروي تهران بر اساس قطارها در نمودار سرعت سه قطار در شبیه سازي حرکت 5 

  )خط چین: خط ممتد، قطار سوم: قطار دومسرعت اي، خط ستاره: قطار اولسرعت (
دو

 ID-ATCنمودار فاصله مابین سه قطار در شبیه سازي حرکت قطارها در خط سه متروي تهران بر اساس الگوریتم  6 
)خط چین: 3و2خط ممتد، فاصله بین قطار : 2و1فاصله بین قطار (

  

5 -  :  

نقش مهم و غیر قابل انکاري را در حفظ ایمنی قطارها و کنترل ترافیک ) ATC(هاي کنترل اتوماتیک قطار - امروزه سیستم
حمل ونقل ریلی و افزایش حجم تقاضا و ترافیک در این  صنعت توسعهبا توجه به  ،لذا. کنندهاي حمل ونقل ریلی بازي میسیستم
از این . شودپذیري باال بیش از پیش احساس میرل اتوماتیک توانمند و با انعطافهاي کنتت بویژه در ایران، نیاز به سیستمصنع

در کشورهاي توسعه یافته همچون ژاپن می تواند راهگشاي نیازهاي  ATCرشد و ارتقاي سیستم هاي  ،جهت، توجه به روند تاریخی
مقاله،  در این. در این حوزه باشدگذاري و سرمایهآینده سیستم حمل و نقل ریلی کشور و نیز روشن کننده مسیر آینده تحقیقات 

در جهت ارائه ) ID-ATC(غیر متمرکز - هوشمند ATCهاي بحث سیستمدر ژاپن،  ATCهاي مختلف سیستم لپس از بررسی نس
در بخش . را تحت تاثیر قرار دهد ATCراهکار براي مساله سیر و حرکت خودگردان معرفی گردید که می تواند آینده سیستم هاي 

-شبیه یه این روش بر اساس تحقیقات صورت گرفته در دانشکده مهندسی راه آهن ارائه گردید و نتایجآخر این مقاله، ایده هاي اول

  .متروي تهران نشان داده شد دوسازي آن براي خط 

   

6 -   

[ ] Masayuki Matsumoto, “The Revolution of Train Control System in JAPAN” IEEE 
conferene, ,pp - . 

دو

جزئي��ات فنی الزم را در ه��ر حالت براي 
قطار را مشخص می  سازد.]6 [.

در م��دل اراي��ه ش��ده براي ه��ر قطار 
گرفت��ه،  ص��ورت  شبيه س��ازی  های  در 
مقاومت هاي حرکتي )با اس��تفاده از رابطه 

ديويس( و مقاومت ش��يب و قوس مس��ير 
به صورت فيدبک  هاي داخلي، به سيس��تم 
اعم��ال مي  گردن��د. اطالعات م��ورد نياز 
کنترل کننده ID-ATC  نيز با اس��تفاده 
از فيدبک س��رعت و موقعيت قطار تحت 
کنترل و همچنين س��يگنال هاي دريافتي 
از باليس )مشابه شکل 4( تامين مي گردد. 
نکته قابل ذکر در مورد سيستم پيشنهادي 
اين اس��ت که کنت��رل  کننده ه��ر قطار،  
مستقل از س��ايرين و به طور غيرمتمرکز، 

فرايند کنترل را اداره مي  نمايد. 

  عملکرد الگوريتم به گونه اي است که 
مطابق روش ورونوي، همواره س��عي دارد 
هر قط��ار در فاصله  اي مس��اوي از هر دو 
همسايه جلويي و عقبي خود، عدم برخورد 
مابين قطارها را نيز به نحو قابل اطميناني 

تحقق بخشد. الگوريتم مربوط را مي  توان 
به صورت زير ارايه کرد:

مرحل��ه 0- دريافت اطالعات مربوط به 
ديناميک قطار، کيفيت ترمز و . . .  

مرحله 1- دريافت اطالعات از سنسورها 
و باليس  ها

مرحل��ه 2- محاس��به نيروه��اي مقاوم 
حرکتي و نيروهاي وابسته به شيب، قوس 

و . . .
مرحل��ه 3- تعيين س��رعت و موقعيت 
قط��ار تحت کنت��رل و قطارهاي جلويي و 

عقبي آن
مرحله 4- انتخاب ناحيه کاري مناسب 

)ترمز، تراکشن و يا سرعت ثابت(
مرحله 5- ارس��ال س��يگنال به بخش 

ترمز و تراکشن

مرحله 6- بازگشت به مرحله 1
با اجرای شبيه س��ازی الگوريتم فوق بر 
اس��اس اطالعات واقعی خط دوي متروی 
تهران، نمودارهای س��رعت و مس��افت ما 
بي��ن قطارها به صورت ش��کل )5( و )6( 

در آمده است.
ش��کل 5، نمودار سرعت س��ه قطار در 
شبيه س��ازی حرک��ت قطاره��ا در خط دو 
ID- متروی تهران بر اس��اس الگوريتم

  ATC
)س��رعت قط��ار اول: خط س��تاره  ای، 

س��رعت قطار دوم: خط ممتد، قطار سوم: 
خط چين(

 شکل 6، نمودار فاصله مابين سه قطار 
در ش��بيه سازی حرکت قطارها در خط دو  
ID- متروی تهران بر اس��اس الگوريتم

  ATC
)فاصله بين قطار 1و2: خط ممتد، فاصله 

بين قطار 2و3: خط چين(
5- جمع بندی

امروزه سيس��تم های کنت��رل اتوماتيک 
قط��ار )ATC(، نقش مه��م و غير قابل 
ان��کاری را در حفظ ايمنی قطارها و کنترل 

ترافيک سيس��تم هاي حم��ل و نقل ريلی، 
بازی می  کنند. لذا، با توجه به توسعه صنعت 
حمل و نقل ريلی و افزايش حجم تقاضا و 
ترافيک در اين صنعت، به ويژه در ايران، نياز 
به سيستم هاي کنترل اتوماتيک توانمند و با 
انعطاف  پذيری باال، بيش از پيش احساس 
می  شود. از اين رو، توجه به روند تاريخی، 
رش��د و ارتقای سيس��تم های ATC در 
کش��ورهای توس��عه يافته همچون ژاپن، 
می تواند راهگشای نيازهای آينده سيستم 
حمل و نقل ريلی کشور و نيز روشن کننده 
مس��ير آينده تحقيقات و سرمايه  گذاری در 

اين حوزه باشد. در اين مقاله، پس از بررسی 
نس��ل  های مختلف سيس��تم ATC در 
ژاپن، بحث سيستم هاي ATC هوشمند-
غي��ر متمرک��ز )ID-ATC( در جه��ت 
ارايه راهکار برای مس��اله س��ير و حرکت 
خودگردان، معرفی ش��د که می تواند آينده 
سيستم های ATC را تحت تاثير قرار دهد. 
در بخش آخر اين مقاله، ايده های اوليه اين 
روش بر اساس تحقيقات صورت گرفته در 
دانش��کده مهندسی راه آهن، ارايه گرديد و 
نتايج شبيه  سازی آن برای خط دوي متروی 

تهران نشان داده شد.
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  شماتیک کنترل کننده مجزا براي هر قطار 3 

اومت و مق) رابطه دیویسبا استفاده از (هاي حرکتی مقاومتهاي صورت گرفته، سازيشبیه دردر مدل ارائه شده براي هر قطار 
نیز با  ID-ATCد، اطالعات مورد نیاز کنترل کننده نگردهاي داخلی به سیستم اعمال میشیب و قوس مسیر بصورت فیدبک

. گرددمیتامین ) 4مشابه شکل (یافتی از بالیس هاي دراستفاده از فیدبک سرعت و موقعیت قطار تحت کنترل و همچنین سیگنال
متمرکز فرایند کنترل بطور غیر  ار  مستقل از سایرین وکننده هر قطسیستم پیشنهادي این است که کنترلنکته قابل ذکر در مورد 

  . نمایدرا اداره می

  

  
ID-ATCپارامترهاي مورد نیاز براي اجراي الگوریتم  4 
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 اي مساوي از هر دو همسایهاره سعی دارد هر قطار در فاصلهوهم مطابق روش ورونوي اي است که-عملکرد الگوریتم به گونه 

صورت ه ب وانتمی مربوطه را الگوریتم. جلویی و عقبی خود، عدم برخورد مابین قطارها را نیز به نحو قابل اطمینانی تحقق بخشد
  .ارائه نمودزیر 

  . . .  دریافت اطالعات مربوط به دینامیک قطار، کیفیت ترمز و  -0مرحله 

  هایافت اطالعات از سنسورها و بالیسدر -1مرحله 

  . . .محاسبه نیروهاي مقاوم حرکتی و نیروهاي وابسته به شیب، قوس و  -2مرحله 

   .تعیین سرعت و موقعیت قطار تحت کنترل و قطارهاي جلویی و عقبی آن -3مرحله 

  )ترمز، تراکشن و یا سرعت ثابت(انتخاب ناحیه کاري مناسب  -4مرحله 

  ارسال سیگنال به بخش ترمز و تراکشن -5مرحله 

1بازگشت به مرحله  -6مرحله 

  

ما بین قطارها نمودارهاي سرعت و مسافت  ،متروي تهران دوخط  الگوریتم فوق بر اساس اطالعات واقعی با اجراي شبیه سازي
  .در آمده است )6(و  )5(شکل به صورت 

  
 ID-ATCالگوریتم  خط سه متروي تهران بر اساس قطارها در نمودار سرعت سه قطار در شبیه سازي حرکت 5 

  )خط چین: خط ممتد، قطار سوم: قطار دومسرعت اي، خط ستاره: قطار اولسرعت (
دو

 ID-ATCنمودار فاصله مابین سه قطار در شبیه سازي حرکت قطارها در خط سه متروي تهران بر اساس الگوریتم  6 
)خط چین: 3و2خط ممتد، فاصله بین قطار : 2و1فاصله بین قطار (

  

5 -  :  

نقش مهم و غیر قابل انکاري را در حفظ ایمنی قطارها و کنترل ترافیک ) ATC(هاي کنترل اتوماتیک قطار - امروزه سیستم
حمل ونقل ریلی و افزایش حجم تقاضا و ترافیک در این  صنعت توسعهبا توجه به  ،لذا. کنندهاي حمل ونقل ریلی بازي میسیستم
از این . شودپذیري باال بیش از پیش احساس میرل اتوماتیک توانمند و با انعطافهاي کنتت بویژه در ایران، نیاز به سیستمصنع

در کشورهاي توسعه یافته همچون ژاپن می تواند راهگشاي نیازهاي  ATCرشد و ارتقاي سیستم هاي  ،جهت، توجه به روند تاریخی
مقاله،  در این. در این حوزه باشدگذاري و سرمایهآینده سیستم حمل و نقل ریلی کشور و نیز روشن کننده مسیر آینده تحقیقات 

در جهت ارائه ) ID-ATC(غیر متمرکز - هوشمند ATCهاي بحث سیستمدر ژاپن،  ATCهاي مختلف سیستم لپس از بررسی نس
در بخش . را تحت تاثیر قرار دهد ATCراهکار براي مساله سیر و حرکت خودگردان معرفی گردید که می تواند آینده سیستم هاي 

-شبیه یه این روش بر اساس تحقیقات صورت گرفته در دانشکده مهندسی راه آهن ارائه گردید و نتایجآخر این مقاله، ایده هاي اول

  .متروي تهران نشان داده شد دوسازي آن براي خط 

   

6 -   

[ ] Masayuki Matsumoto, “The Revolution of Train Control System in JAPAN” IEEE 
conferene, ,pp - . 

دو

جزئي��ات فنی الزم را در ه��ر حالت براي 
قطار را مشخص می  سازد.]6 [.

در م��دل اراي��ه ش��ده براي ه��ر قطار 
گرفت��ه،  ص��ورت  شبيه س��ازی  های  در 
مقاومت هاي حرکتي )با اس��تفاده از رابطه 

ديويس( و مقاومت ش��يب و قوس مس��ير 
به صورت فيدبک  هاي داخلي، به سيس��تم 
اعم��ال مي  گردن��د. اطالعات م��ورد نياز 
کنترل کننده ID-ATC  نيز با اس��تفاده 
از فيدبک س��رعت و موقعيت قطار تحت 
کنترل و همچنين س��يگنال هاي دريافتي 
از باليس )مشابه شکل 4( تامين مي گردد. 
نکته قابل ذکر در مورد سيستم پيشنهادي 
اين اس��ت که کنت��رل  کننده ه��ر قطار،  
مستقل از س��ايرين و به طور غيرمتمرکز، 

فرايند کنترل را اداره مي  نمايد. 

  عملکرد الگوريتم به گونه اي است که 
مطابق روش ورونوي، همواره س��عي دارد 
هر قط��ار در فاصله  اي مس��اوي از هر دو 
همسايه جلويي و عقبي خود، عدم برخورد 
مابين قطارها را نيز به نحو قابل اطميناني 

تحقق بخشد. الگوريتم مربوط را مي  توان 
به صورت زير ارايه کرد:

مرحل��ه 0- دريافت اطالعات مربوط به 
ديناميک قطار، کيفيت ترمز و . . .  

مرحله 1- دريافت اطالعات از سنسورها 
و باليس  ها

مرحل��ه 2- محاس��به نيروه��اي مقاوم 
حرکتي و نيروهاي وابسته به شيب، قوس 

و . . .
مرحل��ه 3- تعيين س��رعت و موقعيت 
قط��ار تحت کنت��رل و قطارهاي جلويي و 

عقبي آن
مرحله 4- انتخاب ناحيه کاري مناسب 

)ترمز، تراکشن و يا سرعت ثابت(
مرحله 5- ارس��ال س��يگنال به بخش 

ترمز و تراکشن

مرحله 6- بازگشت به مرحله 1
با اجرای شبيه س��ازی الگوريتم فوق بر 
اس��اس اطالعات واقعی خط دوي متروی 
تهران، نمودارهای س��رعت و مس��افت ما 
بي��ن قطارها به صورت ش��کل )5( و )6( 

در آمده است.
ش��کل 5، نمودار سرعت س��ه قطار در 
شبيه س��ازی حرک��ت قطاره��ا در خط دو 
ID- متروی تهران بر اس��اس الگوريتم

  ATC
)س��رعت قط��ار اول: خط س��تاره  ای، 

س��رعت قطار دوم: خط ممتد، قطار سوم: 
خط چين(

 شکل 6، نمودار فاصله مابين سه قطار 
در ش��بيه سازی حرکت قطارها در خط دو  
ID- متروی تهران بر اس��اس الگوريتم

  ATC
)فاصله بين قطار 1و2: خط ممتد، فاصله 

بين قطار 2و3: خط چين(
5- جمع بندی

امروزه سيس��تم های کنت��رل اتوماتيک 
قط��ار )ATC(، نقش مه��م و غير قابل 
ان��کاری را در حفظ ايمنی قطارها و کنترل 

ترافيک سيس��تم هاي حم��ل و نقل ريلی، 
بازی می  کنند. لذا، با توجه به توسعه صنعت 
حمل و نقل ريلی و افزايش حجم تقاضا و 
ترافيک در اين صنعت، به ويژه در ايران، نياز 
به سيستم هاي کنترل اتوماتيک توانمند و با 
انعطاف  پذيری باال، بيش از پيش احساس 
می  شود. از اين رو، توجه به روند تاريخی، 
رش��د و ارتقای سيس��تم های ATC در 
کش��ورهای توس��عه يافته همچون ژاپن، 
می تواند راهگشای نيازهای آينده سيستم 
حمل و نقل ريلی کشور و نيز روشن کننده 
مس��ير آينده تحقيقات و سرمايه  گذاری در 

اين حوزه باشد. در اين مقاله، پس از بررسی 
نس��ل  های مختلف سيس��تم ATC در 
ژاپن، بحث سيستم هاي ATC هوشمند-
غي��ر متمرک��ز )ID-ATC( در جه��ت 
ارايه راهکار برای مس��اله س��ير و حرکت 
خودگردان، معرفی ش��د که می تواند آينده 
سيستم های ATC را تحت تاثير قرار دهد. 
در بخش آخر اين مقاله، ايده های اوليه اين 
روش بر اساس تحقيقات صورت گرفته در 
دانش��کده مهندسی راه آهن، ارايه گرديد و 
نتايج شبيه  سازی آن برای خط دوي متروی 

تهران نشان داده شد.
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مدارج و موفقيت هاي تحصيلي
 پذيرفته شده دوره کارشناسي دانشگاه علم وصنعت ايران در رشته 
رياضي- س��ال 1378 و دانش آموخته س��ال 1383 با معدل 16/42 به 

عنوان رتبه دوم کارشناسي
 پذيرفته شده دوره کارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت ايران در 
رشته رياضي کاربردي- سال 1383 و دفاع از پايان نامه با عنوان »حل 
معادله انتگرالي فردهلم نوع اول به کمک روش گشتاور چند مقياسي« 
به راهنمايي دکتر خسرو مالک نژاد و مشاوره دکتر جليل رشيد ي نيا در 

سال 1385 با کسب عنوان رتبه اول 
 ورود به دوره دکتري در سال 1386 و اتمام دوره در سال 1389 با 
کسب رتبه اول و دفاع از پايان نامه دکتري تحت عنوان »کاربرد قضيه 
نقط��ه ثابت در معادالت انتگرال غيرخطي و بررس��ي جواب برخي از 

مدل هاي کاربردي آن«، به راهنمايي دکتر خسرو مالک نژاد
 دانشجوي ممتاز آموزشي- پژوهشي در هر سه مقطع

 دانش آموز ممتاز دبيرس��تان و کس��ب مقام هاي دوم و س��وم در 
المپيادهاي رياضي و زبان انگليسي

فعاليت هاي پژوهشي دانشگاهي
 چاپ هشت مقاله ISI در مجالت معتبر بين المللي

 انتشار چهار مقاله در مجالت علمي – پژوهشي 
 شرکت و ارايه مقاله در 12 کنفرانس بين المللي

 مش��ارکت در 5 طرح بنيادي- پژوهش��ي در سطح دانشگاهي و 
کش��وري به عنوان مجري و يا همکار طرح )2 طرح دانش��گاهي و 3 

طرح کشوري(
 ش��رکت در يک دوره س��ه ماهه فرصت مطالعاتي در دانش��گاه 

پلي تکنيک تورين، کشور ايتاليا
 تاليف کتاب »معادالت ديفرانسيل معمولي« در سال 1388 براي 

داوطلبان کنکور کارشناسي ارشد 

 داوري مقاالت مجالت داخلي و خارجي و طرح هاي پژوهشي

عضويت در مجامع علمي
 بنياد ملي نخبگان

 باشگاه پژوهشگران دانشجو و جوان
 انجمن رياضي ايران

* آقاي دكتر نوري، ش�ما تمام مقاطع تحصيل خود را در دانش�کده 
رياضي اين دانشگاه با موفقيت طي كرديد و با شايستگي دانشجوي 
نمونه س�ال 89 كش�ور شناخته ش�ديد. تحصيل در اين دانشگاه را 

چگونه ارزيابي مي كنيد و چگونه مي توان دانشگاه نمونه بود؟
بنده در مجموع از دانشکده رياضي، رضايت دارم و معتقدم بسياري 
از دوستانم که شاهد فعاليت  و تالش های علمی آنان بوده ام شايستگي 
احراز عنوان دانش��جوي نمونه کش��وري را داشته اند. همين طور اشاره 
مي کنم به اين موضوع که سال گذشته، دکتر سعيد سهرابي از دانشکده 
رياضي دانشگاه علم وصنعت ايران به عنوان دانشجوي نمونه کشوري 
دس��ت يافت که ايشان هم دانشجوي پروفسور مالک نژاد بودند و من 
تربيت دو دانشجوي نمونه در دو سال متوالي را، تبلور بخشي از خدمات 
ارزنده اين اس��تاد فرهيخته به جامعه دانش��گاهي مي دانم و از ايشان 

صميمانه سپاسگزارم.
پيشنهاد من براي ارتقاي دانشکده و دانشگاه، فرهنگ سازي روحيه 
تالش، همت، اراده قوی و پرسش��گري است و به نظر من با پرهيز از 
افکار افراطي و تفريطي، مي توان گام هاي موثري در راس��تاي توليد و 
گسترش علم برداشت. اگر فردی، جوياي موفقيت و پيشرفت باشد بايد 
با ايمان به نتيجه کار در سايه توکل به خداوند، داراي فکر انتظام يافته و 
انگيزه کافي باشد تا بتواند هدف روشني را در ذهن خود مجسم سازد. 

*شما چه موانعي را بر سر راه آموزش و پژوهش كشور مي بينيد؟
به طور خالصه و فهرس��ت وار عرض کنم: 1- عدم توجه کافي به 
اس��تعدادها و اولويت هاي پژوهش��ي مانند به وجود آوردن چالش هاي 
مختلف براي پژوهشگران و درگير کردن آنها با مسايل اوليه و روزمره 
از قبيل عدم تامين منابع که زمان و انرژي زيادي را از آنها مي گيرد. 2- 
عدم وجود نگاهي جامع و نظام گرا و نبود انسجام و يکپارچگي در امور 
پژوهشي و تحقيقاتي که به طور عمده باعث دوباره کاري و هم پوشاني 
فعاليت هاي اين حوزه شده و به بازيگران بعضاً ناشي، اجازه ورود به اين 
حوزه را مي دهد. 3- مش��کل مدرک گرايي که متاسفانه به دليل شرط 
الزم بودن براي دريافت مجوز هر ش��غلي در کشور ما، اجتناب ناپذير 
شده است. 4- عدم جامعيت شاخص هاي سنجش ميزان فعاليت هاي 
علمي- پژوهشي انجام شده که ارجاعات و کاربردي بودن پژوهش را 

مد نظر قرار نمي دهند.
* پيش�نهادات شما براي ارتقاي وضعيت آموزش و پژوهش جامعه 

دانشگاهي كشور چيست؟
استفاده از ديدگاه هاي نوين و نقد و بررسي همه جانبه مسايل توليد 
و اش��اعه دانش؛ 2- تالش در زمين��ه نهادينه کردن علم در جامعه به 
منظور افزايش توان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي براي رفع 
مشکالت کشور؛ 3- ارج گذاري بيشتر به خالقيت و ابتکار پژوهشگران 
جوان با معيار سنجي مناسب؛ 4- حمايت از استعدادهاي برتر و نخبه 
و فراه��م آوردن حداقل هايي براي کار پژوهش��ي و تحقيقاتي، که به 
نظ��ر بنده تاليف چندي��ن مقاله و کتاب و کارهاي متعدد آموزش��ي و 
پژوهشي که ثمره چندين سال تحقيق مي باشد، ارزشي کمتر از کسب 
مدال هاي ورزشي ندارد و مستوجب تقدير است؛ 5- بازنگري سرفصل 

دروس دانش��گاهي و توجه کافي به پوياي��ي، کاربردي و روزآمد بودن 
آنه��ا؛ 6- کاس��تن از دغدغه هاي دانش��جويان تحصيالت تکميلي و 
انجام فعاليت هاي مناسب براي جلوگيري از فرار مغزها و رفع سستي، 
آسيب پذيري و از دست رفتن خودباوري عزيزان دانشجو با ايجاد انگيزه 
پيشرفت بيشتر؛ 7- ايجاد و تقويت رشته هاي ميان رشته اي با پيشنهاد 
اس��تادان و ارايه آن به وزارت علوم. به عنوان مثال در رش��ته رياضي 
مي توان رشته هايي نظير رياضي صنعتي، رياضي زيستي و رياضي مالي 
را توس��عه داد که اولي در فني و مهندس��ي،  دومي در علوم پزش��کي 
و س��ومي در علوم اقتصاد و مديريت کاربرد دارد. البته در دانش��گاه ما 
راه اندازي گرايش رياضي مالي، در دس��تور کار قرار گرفته است و الزم 
است اشاره کنم که در س��ال های اخير، گام های مؤثرتری در راستای 

بهبود و ارتقاي سطح آموزش و پژوهش کشور برداشته شده است. 
و سخن آخر....

بار ديگر از استاد راهنماي خود جناب آقاي پروفسور خسرو مالک نژاد، 
که اي��ن موفقيت را مرهون راهنمايی های بی دريغ و بی وقفه ايش��ان 
می دانم، تش��کر مي کنم. همين طور از زيباترين آفرينش  خالق، يعني 
م��ادر و خانواده خوبم به پاس زحم��ات فراواني که براي من متحمل 
می شوند خاضعانه و به حکم ادب، تشکر می نمايم و قدرداني مي کنم از 
همسرم و خانواده مهربانشان که در اين دوران ياريگر من بودند، به ويژه 
همسرم که بيش از من به امور پژوهشي و فعاليت های علمي بنده توجه 
داشتند و سرمايه  ماندگار من هستند. اين افتخار را به اين عزيزان تقديم 
مي کنم و اميد دارم با توفيقات الهي بتوانم حداقل بخشي از زحمات آنان 
را جبران کنم و برای جامعه علمی کشور عزيزم ايران، مثمر ثمر باشم. از 

نشريه پيام هم به خاطر اين مصاحبه تشکر مي کنم.

دانشجوي نمونه كشوري:

بازنگريسرفصلدروسدانشگاهيوتوجهکافي
بهپويايي،کاربرديوروزآمدبودنآنهاموجب

ارتقايدانشگاهاست
اشاره: دكتر كاظم نوري هفت چشمه )دانش آموخته دوره دكتري رياضي دانشگاه(، دانشجوي نمونه كشوري سال 
1389 از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شناخته شد. وي متولد سال 1359 در آذرشهر از توابع آذربايجان 
شرقي است و هم اكنون به عنوان استاديار، در دانشگاه سمنان به تدريس در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد 

رياضي مشغول است. ضمن تبريك به دكتر نوري، مصاحبه ايشان با نشريه پيام را مي خوانيم.
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مدارج و موفقيت هاي تحصيلي
 پذيرفته شده دوره کارشناسي دانشگاه علم وصنعت ايران در رشته 
رياضي- س��ال 1378 و دانش آموخته س��ال 1383 با معدل 16/42 به 

عنوان رتبه دوم کارشناسي
 پذيرفته شده دوره کارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت ايران در 
رشته رياضي کاربردي- سال 1383 و دفاع از پايان نامه با عنوان »حل 
معادله انتگرالي فردهلم نوع اول به کمک روش گشتاور چند مقياسي« 
به راهنمايي دکتر خسرو مالک نژاد و مشاوره دکتر جليل رشيد ي نيا در 

سال 1385 با کسب عنوان رتبه اول 
 ورود به دوره دکتري در سال 1386 و اتمام دوره در سال 1389 با 
کسب رتبه اول و دفاع از پايان نامه دکتري تحت عنوان »کاربرد قضيه 
نقط��ه ثابت در معادالت انتگرال غيرخطي و بررس��ي جواب برخي از 

مدل هاي کاربردي آن«، به راهنمايي دکتر خسرو مالک نژاد
 دانشجوي ممتاز آموزشي- پژوهشي در هر سه مقطع

 دانش آموز ممتاز دبيرس��تان و کس��ب مقام هاي دوم و س��وم در 
المپيادهاي رياضي و زبان انگليسي

فعاليت هاي پژوهشي دانشگاهي
 چاپ هشت مقاله ISI در مجالت معتبر بين المللي

 انتشار چهار مقاله در مجالت علمي – پژوهشي 
 شرکت و ارايه مقاله در 12 کنفرانس بين المللي

 مش��ارکت در 5 طرح بنيادي- پژوهش��ي در سطح دانشگاهي و 
کش��وري به عنوان مجري و يا همکار طرح )2 طرح دانش��گاهي و 3 

طرح کشوري(
 ش��رکت در يک دوره س��ه ماهه فرصت مطالعاتي در دانش��گاه 

پلي تکنيک تورين، کشور ايتاليا
 تاليف کتاب »معادالت ديفرانسيل معمولي« در سال 1388 براي 

داوطلبان کنکور کارشناسي ارشد 

 داوري مقاالت مجالت داخلي و خارجي و طرح هاي پژوهشي

عضويت در مجامع علمي
 بنياد ملي نخبگان

 باشگاه پژوهشگران دانشجو و جوان
 انجمن رياضي ايران

* آقاي دكتر نوري، ش�ما تمام مقاطع تحصيل خود را در دانش�کده 
رياضي اين دانشگاه با موفقيت طي كرديد و با شايستگي دانشجوي 
نمونه س�ال 89 كش�ور شناخته ش�ديد. تحصيل در اين دانشگاه را 

چگونه ارزيابي مي كنيد و چگونه مي توان دانشگاه نمونه بود؟
بنده در مجموع از دانشکده رياضي، رضايت دارم و معتقدم بسياري 
از دوستانم که شاهد فعاليت  و تالش های علمی آنان بوده ام شايستگي 
احراز عنوان دانش��جوي نمونه کش��وري را داشته اند. همين طور اشاره 
مي کنم به اين موضوع که سال گذشته، دکتر سعيد سهرابي از دانشکده 
رياضي دانشگاه علم وصنعت ايران به عنوان دانشجوي نمونه کشوري 
دس��ت يافت که ايشان هم دانشجوي پروفسور مالک نژاد بودند و من 
تربيت دو دانشجوي نمونه در دو سال متوالي را، تبلور بخشي از خدمات 
ارزنده اين اس��تاد فرهيخته به جامعه دانش��گاهي مي دانم و از ايشان 

صميمانه سپاسگزارم.
پيشنهاد من براي ارتقاي دانشکده و دانشگاه، فرهنگ سازي روحيه 
تالش، همت، اراده قوی و پرسش��گري است و به نظر من با پرهيز از 
افکار افراطي و تفريطي، مي توان گام هاي موثري در راس��تاي توليد و 
گسترش علم برداشت. اگر فردی، جوياي موفقيت و پيشرفت باشد بايد 
با ايمان به نتيجه کار در سايه توکل به خداوند، داراي فکر انتظام يافته و 
انگيزه کافي باشد تا بتواند هدف روشني را در ذهن خود مجسم سازد. 

*شما چه موانعي را بر سر راه آموزش و پژوهش كشور مي بينيد؟
به طور خالصه و فهرس��ت وار عرض کنم: 1- عدم توجه کافي به 
اس��تعدادها و اولويت هاي پژوهش��ي مانند به وجود آوردن چالش هاي 
مختلف براي پژوهشگران و درگير کردن آنها با مسايل اوليه و روزمره 
از قبيل عدم تامين منابع که زمان و انرژي زيادي را از آنها مي گيرد. 2- 
عدم وجود نگاهي جامع و نظام گرا و نبود انسجام و يکپارچگي در امور 
پژوهشي و تحقيقاتي که به طور عمده باعث دوباره کاري و هم پوشاني 
فعاليت هاي اين حوزه شده و به بازيگران بعضاً ناشي، اجازه ورود به اين 
حوزه را مي دهد. 3- مش��کل مدرک گرايي که متاسفانه به دليل شرط 
الزم بودن براي دريافت مجوز هر ش��غلي در کشور ما، اجتناب ناپذير 
شده است. 4- عدم جامعيت شاخص هاي سنجش ميزان فعاليت هاي 
علمي- پژوهشي انجام شده که ارجاعات و کاربردي بودن پژوهش را 

مد نظر قرار نمي دهند.
* پيش�نهادات شما براي ارتقاي وضعيت آموزش و پژوهش جامعه 

دانشگاهي كشور چيست؟
استفاده از ديدگاه هاي نوين و نقد و بررسي همه جانبه مسايل توليد 
و اش��اعه دانش؛ 2- تالش در زمين��ه نهادينه کردن علم در جامعه به 
منظور افزايش توان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي براي رفع 
مشکالت کشور؛ 3- ارج گذاري بيشتر به خالقيت و ابتکار پژوهشگران 
جوان با معيار سنجي مناسب؛ 4- حمايت از استعدادهاي برتر و نخبه 
و فراه��م آوردن حداقل هايي براي کار پژوهش��ي و تحقيقاتي، که به 
نظ��ر بنده تاليف چندي��ن مقاله و کتاب و کارهاي متعدد آموزش��ي و 
پژوهشي که ثمره چندين سال تحقيق مي باشد، ارزشي کمتر از کسب 
مدال هاي ورزشي ندارد و مستوجب تقدير است؛ 5- بازنگري سرفصل 

دروس دانش��گاهي و توجه کافي به پوياي��ي، کاربردي و روزآمد بودن 
آنه��ا؛ 6- کاس��تن از دغدغه هاي دانش��جويان تحصيالت تکميلي و 
انجام فعاليت هاي مناسب براي جلوگيري از فرار مغزها و رفع سستي، 
آسيب پذيري و از دست رفتن خودباوري عزيزان دانشجو با ايجاد انگيزه 
پيشرفت بيشتر؛ 7- ايجاد و تقويت رشته هاي ميان رشته اي با پيشنهاد 
اس��تادان و ارايه آن به وزارت علوم. به عنوان مثال در رش��ته رياضي 
مي توان رشته هايي نظير رياضي صنعتي، رياضي زيستي و رياضي مالي 
را توس��عه داد که اولي در فني و مهندس��ي،  دومي در علوم پزش��کي 
و س��ومي در علوم اقتصاد و مديريت کاربرد دارد. البته در دانش��گاه ما 
راه اندازي گرايش رياضي مالي، در دس��تور کار قرار گرفته است و الزم 
است اشاره کنم که در س��ال های اخير، گام های مؤثرتری در راستای 

بهبود و ارتقاي سطح آموزش و پژوهش کشور برداشته شده است. 
و سخن آخر....

بار ديگر از استاد راهنماي خود جناب آقاي پروفسور خسرو مالک نژاد، 
که اي��ن موفقيت را مرهون راهنمايی های بی دريغ و بی وقفه ايش��ان 
می دانم، تش��کر مي کنم. همين طور از زيباترين آفرينش  خالق، يعني 
م��ادر و خانواده خوبم به پاس زحم��ات فراواني که براي من متحمل 
می شوند خاضعانه و به حکم ادب، تشکر می نمايم و قدرداني مي کنم از 
همسرم و خانواده مهربانشان که در اين دوران ياريگر من بودند، به ويژه 
همسرم که بيش از من به امور پژوهشي و فعاليت های علمي بنده توجه 
داشتند و سرمايه  ماندگار من هستند. اين افتخار را به اين عزيزان تقديم 
مي کنم و اميد دارم با توفيقات الهي بتوانم حداقل بخشي از زحمات آنان 
را جبران کنم و برای جامعه علمی کشور عزيزم ايران، مثمر ثمر باشم. از 

نشريه پيام هم به خاطر اين مصاحبه تشکر مي کنم.

دانشجوي نمونه كشوري:

بازنگريسرفصلدروسدانشگاهيوتوجهکافي
بهپويايي،کاربرديوروزآمدبودنآنهاموجب

ارتقايدانشگاهاست
اشاره: دكتر كاظم نوري هفت چشمه )دانش آموخته دوره دكتري رياضي دانشگاه(، دانشجوي نمونه كشوري سال 
1389 از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شناخته شد. وي متولد سال 1359 در آذرشهر از توابع آذربايجان 
شرقي است و هم اكنون به عنوان استاديار، در دانشگاه سمنان به تدريس در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد 

رياضي مشغول است. ضمن تبريك به دكتر نوري، مصاحبه ايشان با نشريه پيام را مي خوانيم.
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تاريخچه
دانش��کده معماري و شهرس��ازي، از سال 
1347 به صورت دانشکده ای مستقل از رشته 
عمران فعاليت خود را با پذيرش دانش��جو در 
مقطع کارشناسي رشته معماري و شهرسازي 

آغاز کرد.

سابقه آموزشی
اي��ن دانش��کده از س��ال 1362 مبادرت به 
پذي��رش دانش��جو در مقاطع کارشناس��ی و 

تحصيالت تکميلی  به شرح زير نموده است:
 پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد 
پيوسته رش��ته معماري و شهرس��ازي؛ سال 

1362
 پذيرش دانش��جو در مقطع کارشناس��ي 

رشته طراحي صنعتي؛ سال 1372
 پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد 
ناپيوسته رشته شهرسازي با گرايش برنامه ريزي 

شهري و منطقه اي؛ سال 1377
 پذيرش دانش��جو در مقطع کارشناس��ي 
رش��ته معم��اري و شهرس��ازي و همچني��ن 
پذيرش دانش��جو در مقطع کارشناسي ارش��د 
ناپيوسته رش��ته شهرسازي با گرايش طراحي 

شهري؛ سال 1378
 پذيرش دانشجو در مقطع دکتراي رشته 

معماري؛ سال 1379
  پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد 
ناپيوس��ته معماري با گرايش ه��اي پايداري، 

مسکن، فناوري؛ سال 1382
مقط��ع  در  دانش��جو  پذي��رش   
کارشناسي ارش��د ناپيوسته فراگير رشته 
معماري ب��ا گرايش معماري و رش��ته 
شهرسازي با گرايش برنامه ريزي شهري 

و منطقه اي؛ سال 1383
 پذيرش دانش��جو در مقطع کارشناس��ي 

ارشد ناپيوسته رشته مرمت؛ سال 1384
پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد 

ناپيوسته فراگير رشته مرمت؛ سال 1384
 پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد 
ناپيوسته معماري با گرايش آموزشي- فرهنگي؛ 

سال 1385
 پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد 
ناپيوسته معماري با گرايش بهداشتي- درماني؛ 

سال 1387
 پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد 

ناپيوسته طراحي صنعتي؛ سال 1387
 پذيرش دانشجو در مقطع دکتراي رشته 

شهرسازي؛ سال 1388

گروه های آموزشی
گروه هاي زير مجموعه دانشکده معماري و 

شهرسازي عبارتند از:
 معماري

 شهرسازي
 مرمت 

 طراحي صنعتي

آشناييبا
دانشكده

معماریو
شهرسازی

اعضاي هيات علمی
در حال حاض��ر، 31 نفر عضو هيات علمی 
در دانش��کده به فعاليت آموزشی - پژوهشی 
اش��تغال دارند که از اين تعداد يک نفر با رتبه 
اس��تادي، پنج نفر با رتبه دانشياري و 25 نفر 

استاديار می باشند. 

امکانات آموزشی
اين دانش��کده عالوه بر کالس های درس، 
دارای12 آتلي��ه اس��ت ک��ه تمام��ی آنها به 

سيستم هاي سمعي و بصري مجهز هستند.
سالن اجتماعات دانشکده، داراي گنجايش 
115 نفر و مجهز به امکانات صوتی و تصويری، 
براي انجام سخنرانی های علمی و ديگر مراسم 
دانشکده، مهيا می باشد.نمايشگاه آثار هنري، 
در مکاني مستقل در طبقه زيرزمين ساختمان 
مرک��زي و همچنين نمايش��گاه دايمی در 
طبقات زيرزمين و همکف، فضاي مناسبی 
را براي ارايه طرح ها و آثار هنری دانشجويان 

فراهم آورده است.
در حال حاضر، کارگاه های دانشکده معماري 
و شهرسازي عبارتند از: کارگاه فن ساختمان، 
کارگاه  عکاس��ي،  کارگاه   حج��م،  کارگاه 

فايبرگالس و کارگاه سراميک.
ضمن��ا" با توجه به افزايش فضای فيزيکی 
دانشکده، به زودی کارگاه ها و آزمايشگاه های 
جديدی راه اندازی می شوند که عناوين تعدادی 

از آنها به شرح زير است:
 دفتر فنی دانشکده  

 گ��روه معم��اری: کارگاه س��فت کاری 
معماری، کارگاه نازک کاری معماری

 گ��روه طراح��ی صنعت��ی: آزمايش��گاه 
ارگونومی و آنتروپومتری، آزمايشگاه کاربردی 
نور و رنگ در محصول، آزمايش��گاه کاربردی 
ه��وا و احس��اس های انس��انی در محصول، 
آزمايش��گاهUCD  )طراحی انس��ان محور(، 

آزمايشگاه مدلسازی سه بعدی تصوير.
  گروه شهرس��ازی: آزمايش��گاه تجربی 

واقعيت مجازی
  گروه مرمت: آزمايشگاه تحقيقات اپتيک، 
آزمايشگاه اکوستيک، آزمايشگاه خشک مرمت، 

کارگاه مرمت.

فعاليت هاي پژوهشی
دانش��کده معماري و شهرس��ازي عالوه بر 
فعاليت هاي آموزشي ، رسالت پژوهش در زمينه 
تحقيقات پايه اي و اجراي��ي را بر عهده دارد و 
در اين زمينه، فعاليت هاي گسترده اي را انجام 
مي دهد. در راس��تاي اي��ن فعاليت ها، اعضاي 
هيات علمي دانش��کده، عالوه بر مشارکت در 
پروژه هاي عمراني، در بسياري از پژوهش هاي 
راهبردي دستگاه هاي ذيربط نيز مشارکت دارند. 
در اين دانشکده پروژه هاي عمراني مختلفي با 
هدف ارتقا و  اش��اعه معماري و شهرسازي و 
ايج��اد ارتباط با ارگان هاي اجرايي کش��ور، به 
انجام مي رسد. اعم اين فعاليت ها در سه زمينه 
پژوهش��ي ، خدمات مشاوره اي و عمراني انجام 
مي پذيرند.انجمن علمی معماری و شهرسازی 
اي��ران ني��ز از س��ال 1387 با هم��ت اعضاي 
هيات علمی اين دانش��کده تشکيل شده و به 
فعاليت های خود در س��طح ملی ادامه می دهد.
همچنين در جهت تشکيل قطب علمی معماری 
و شهرسازی ايرانی - اسالمی در سطح کشور 

نيز اقدامات اوليه انجام شده است.

مركز تحقيقات معماري و شهرسازي
  اين مرکز در س��ال 1376 بنا بر خط مشي 
آموزش عالي کش��ور مبني بر ضرورت توسعه 
تحصيالت تکميل��ي و مراکز پژوهش��ي، در 
دانش��کده معم��اري و شهرس��ازي پايه ريزي 
و فعاليت ه��اي آن آغ��از گردي��د و طرح هاي 
تحقيقاتي متنوعي در ابعاد نظري – کاربردي 
و طراح��ي – کاربردی به طور خاص در حوزه 
معماری و شهرسازی از بعد ايرانی–اسالمی، 

در اين مرکز انجام شده است. 

كتابخانه دانشکده
کتابخانه دانش��کده به مس��احت 312 متر 
مربع ش��امل مخ��زن کتاب، بخ��ش اداري و 
سالن مطالعه مي باش��د. کتابخانه الکترونيک 
در س��اختمان معماري واقع ش��ده که عمدتًا 
نوار کاس��ت،CD  و مجموعه مقاالت، در آن 
نگهداري و داراي فضاي کار و مطالعه مي باشد. 
کتابخانه الکترونيک، داراي7 دستگاه کامپيوتر 
بوده که 4 دستگاه آن به شبکه اينترنت متصل 

و 3 دستگاه ديگر به منظور جستجو و خدمات 
فني، مورد استفاده قرار مي گيرد. کتابخانه داراي 
حدود 12075 جلد- عنوان کتاب اس��ت که از 
اين تعداد، 7827 جلد به زبان فارسي و 4248 
جلد به زبان هاي التين مي باش��د. در آرش��يو 
کتابخانه نيز 1200 جل��د پايان نامه معماري، 
200 جلد پايان نامه شهرسازي و300 جلد پايان 

نامه طراحي صنعتي وجود دارد.
سايت كامپيوتر دانشکده 

سايت دانشکده معماري و شهرسازي در سال 
1371 تاسيس شد. اين سايت به مساحت کلي 
147 متر مربع مش��تمل بر سالن اصلي سايت 
براي فعاليت هاي علمي و پژوهشي دانشجويان 
به مس��احت حدود 85 مترمربع؛ کالس درس 
براي انجام فعاليت هاي آموزش��ي کامپيوتر به 
مساحت 30 متر مربع و اتاق مسوول داخلي و 
سرور دانشکده به مساحت 15متر مربع است.
اين مرکز با 37 دستگاه کامپيوتر، يک دستگاه 
تخت��ه هوش��مند )Smart board( و يک 
دس��تگاه ويدئو پروژکتور به شبکه دانشگاه و 
اينترنت متصل مي باشد و اعضاي هيات علمي 

و دانشجويان از اين امکان استفاده مي کنند.

دفتر ارتباط با صنعت
اه��م فعاليت ه��اي دفتر ارتب��اط با صنعت 

دانشکده عبارت است از:
 برگزاري نمايش��گاه ارتباط با صنعت در 

قالب پروژه 9 رشته طراحي صنعتي
 معرفي دفتر ارتباط با صنعت دانشکده به 

برخي از صنايع
 انجام جلسات مشترک با برخي از صنايع 
 راه اندازي چندين گ��روه کاري در قالب 
دفت��ر ارتباط ب��ا صنعت با اس��تفاده از نيروي 

دانشجويي
 برگ��زاري نمايش��گاه آث��ار مدلس��ازي 

دانشجويان
 انعق��اد قرارداد پژوهش��ي با س��ازمان ها 
و نهادهای خارج از دانش��گاه )مانند س��ازمان 
نوس��ازي و توس��عه و تجهيز مدارس کشور، 

شهرداری ها، وزارت مسکن و شهرسازی و...(
 هداي��ت پروژه ه��اي دانش��جويي براي 

شرکت در مسابقات 
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تاريخچه
دانش��کده معماري و شهرس��ازي، از سال 
1347 به صورت دانشکده ای مستقل از رشته 
عمران فعاليت خود را با پذيرش دانش��جو در 
مقطع کارشناسي رشته معماري و شهرسازي 

آغاز کرد.

سابقه آموزشی
اي��ن دانش��کده از س��ال 1362 مبادرت به 
پذي��رش دانش��جو در مقاطع کارشناس��ی و 

تحصيالت تکميلی  به شرح زير نموده است:
 پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد 
پيوسته رش��ته معماري و شهرس��ازي؛ سال 

1362
 پذيرش دانش��جو در مقطع کارشناس��ي 

رشته طراحي صنعتي؛ سال 1372
 پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد 
ناپيوسته رشته شهرسازي با گرايش برنامه ريزي 

شهري و منطقه اي؛ سال 1377
 پذيرش دانش��جو در مقطع کارشناس��ي 
رش��ته معم��اري و شهرس��ازي و همچني��ن 
پذيرش دانش��جو در مقطع کارشناسي ارش��د 
ناپيوسته رش��ته شهرسازي با گرايش طراحي 

شهري؛ سال 1378
 پذيرش دانشجو در مقطع دکتراي رشته 

معماري؛ سال 1379
  پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد 
ناپيوس��ته معماري با گرايش ه��اي پايداري، 

مسکن، فناوري؛ سال 1382
مقط��ع  در  دانش��جو  پذي��رش   
کارشناسي ارش��د ناپيوسته فراگير رشته 
معماري ب��ا گرايش معماري و رش��ته 
شهرسازي با گرايش برنامه ريزي شهري 

و منطقه اي؛ سال 1383
 پذيرش دانش��جو در مقطع کارشناس��ي 

ارشد ناپيوسته رشته مرمت؛ سال 1384
پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد 

ناپيوسته فراگير رشته مرمت؛ سال 1384
 پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد 
ناپيوسته معماري با گرايش آموزشي- فرهنگي؛ 

سال 1385
 پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد 
ناپيوسته معماري با گرايش بهداشتي- درماني؛ 

سال 1387
 پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد 

ناپيوسته طراحي صنعتي؛ سال 1387
 پذيرش دانشجو در مقطع دکتراي رشته 

شهرسازي؛ سال 1388

گروه های آموزشی
گروه هاي زير مجموعه دانشکده معماري و 

شهرسازي عبارتند از:
 معماري

 شهرسازي
 مرمت 

 طراحي صنعتي

آشناييبا
دانشكده

معماریو
شهرسازی

اعضاي هيات علمی
در حال حاض��ر، 31 نفر عضو هيات علمی 
در دانش��کده به فعاليت آموزشی - پژوهشی 
اش��تغال دارند که از اين تعداد يک نفر با رتبه 
اس��تادي، پنج نفر با رتبه دانشياري و 25 نفر 

استاديار می باشند. 

امکانات آموزشی
اين دانش��کده عالوه بر کالس های درس، 
دارای12 آتلي��ه اس��ت ک��ه تمام��ی آنها به 

سيستم هاي سمعي و بصري مجهز هستند.
سالن اجتماعات دانشکده، داراي گنجايش 
115 نفر و مجهز به امکانات صوتی و تصويری، 
براي انجام سخنرانی های علمی و ديگر مراسم 
دانشکده، مهيا می باشد.نمايشگاه آثار هنري، 
در مکاني مستقل در طبقه زيرزمين ساختمان 
مرک��زي و همچنين نمايش��گاه دايمی در 
طبقات زيرزمين و همکف، فضاي مناسبی 
را براي ارايه طرح ها و آثار هنری دانشجويان 

فراهم آورده است.
در حال حاضر، کارگاه های دانشکده معماري 
و شهرسازي عبارتند از: کارگاه فن ساختمان، 
کارگاه  عکاس��ي،  کارگاه   حج��م،  کارگاه 

فايبرگالس و کارگاه سراميک.
ضمن��ا" با توجه به افزايش فضای فيزيکی 
دانشکده، به زودی کارگاه ها و آزمايشگاه های 
جديدی راه اندازی می شوند که عناوين تعدادی 

از آنها به شرح زير است:
 دفتر فنی دانشکده  

 گ��روه معم��اری: کارگاه س��فت کاری 
معماری، کارگاه نازک کاری معماری

 گ��روه طراح��ی صنعت��ی: آزمايش��گاه 
ارگونومی و آنتروپومتری، آزمايشگاه کاربردی 
نور و رنگ در محصول، آزمايش��گاه کاربردی 
ه��وا و احس��اس های انس��انی در محصول، 
آزمايش��گاهUCD  )طراحی انس��ان محور(، 

آزمايشگاه مدلسازی سه بعدی تصوير.
  گروه شهرس��ازی: آزمايش��گاه تجربی 

واقعيت مجازی
  گروه مرمت: آزمايشگاه تحقيقات اپتيک، 
آزمايشگاه اکوستيک، آزمايشگاه خشک مرمت، 

کارگاه مرمت.

فعاليت هاي پژوهشی
دانش��کده معماري و شهرس��ازي عالوه بر 
فعاليت هاي آموزشي ، رسالت پژوهش در زمينه 
تحقيقات پايه اي و اجراي��ي را بر عهده دارد و 
در اين زمينه، فعاليت هاي گسترده اي را انجام 
مي دهد. در راس��تاي اي��ن فعاليت ها، اعضاي 
هيات علمي دانش��کده، عالوه بر مشارکت در 
پروژه هاي عمراني، در بسياري از پژوهش هاي 
راهبردي دستگاه هاي ذيربط نيز مشارکت دارند. 
در اين دانشکده پروژه هاي عمراني مختلفي با 
هدف ارتقا و  اش��اعه معماري و شهرسازي و 
ايج��اد ارتباط با ارگان هاي اجرايي کش��ور، به 
انجام مي رسد. اعم اين فعاليت ها در سه زمينه 
پژوهش��ي ، خدمات مشاوره اي و عمراني انجام 
مي پذيرند.انجمن علمی معماری و شهرسازی 
اي��ران ني��ز از س��ال 1387 با هم��ت اعضاي 
هيات علمی اين دانش��کده تشکيل شده و به 
فعاليت های خود در س��طح ملی ادامه می دهد.
همچنين در جهت تشکيل قطب علمی معماری 
و شهرسازی ايرانی - اسالمی در سطح کشور 

نيز اقدامات اوليه انجام شده است.

مركز تحقيقات معماري و شهرسازي
  اين مرکز در س��ال 1376 بنا بر خط مشي 
آموزش عالي کش��ور مبني بر ضرورت توسعه 
تحصيالت تکميل��ي و مراکز پژوهش��ي، در 
دانش��کده معم��اري و شهرس��ازي پايه ريزي 
و فعاليت ه��اي آن آغ��از گردي��د و طرح هاي 
تحقيقاتي متنوعي در ابعاد نظري – کاربردي 
و طراح��ي – کاربردی به طور خاص در حوزه 
معماری و شهرسازی از بعد ايرانی–اسالمی، 

در اين مرکز انجام شده است. 

كتابخانه دانشکده
کتابخانه دانش��کده به مس��احت 312 متر 
مربع ش��امل مخ��زن کتاب، بخ��ش اداري و 
سالن مطالعه مي باش��د. کتابخانه الکترونيک 
در س��اختمان معماري واقع ش��ده که عمدتًا 
نوار کاس��ت،CD  و مجموعه مقاالت، در آن 
نگهداري و داراي فضاي کار و مطالعه مي باشد. 
کتابخانه الکترونيک، داراي7 دستگاه کامپيوتر 
بوده که 4 دستگاه آن به شبکه اينترنت متصل 

و 3 دستگاه ديگر به منظور جستجو و خدمات 
فني، مورد استفاده قرار مي گيرد. کتابخانه داراي 
حدود 12075 جلد- عنوان کتاب اس��ت که از 
اين تعداد، 7827 جلد به زبان فارسي و 4248 
جلد به زبان هاي التين مي باش��د. در آرش��يو 
کتابخانه نيز 1200 جل��د پايان نامه معماري، 
200 جلد پايان نامه شهرسازي و300 جلد پايان 

نامه طراحي صنعتي وجود دارد.
سايت كامپيوتر دانشکده 

سايت دانشکده معماري و شهرسازي در سال 
1371 تاسيس شد. اين سايت به مساحت کلي 
147 متر مربع مش��تمل بر سالن اصلي سايت 
براي فعاليت هاي علمي و پژوهشي دانشجويان 
به مس��احت حدود 85 مترمربع؛ کالس درس 
براي انجام فعاليت هاي آموزش��ي کامپيوتر به 
مساحت 30 متر مربع و اتاق مسوول داخلي و 
سرور دانشکده به مساحت 15متر مربع است.

اين مرکز با 37 دستگاه کامپيوتر، يک دستگاه 
تخت��ه هوش��مند )Smart board( و يک 
دس��تگاه ويدئو پروژکتور به شبکه دانشگاه و 
اينترنت متصل مي باشد و اعضاي هيات علمي 

و دانشجويان از اين امکان استفاده مي کنند.

دفتر ارتباط با صنعت
اه��م فعاليت ه��اي دفتر ارتب��اط با صنعت 

دانشکده عبارت است از:
 برگزاري نمايش��گاه ارتباط با صنعت در 

قالب پروژه 9 رشته طراحي صنعتي
 معرفي دفتر ارتباط با صنعت دانشکده به 

برخي از صنايع
 انجام جلسات مشترک با برخي از صنايع 
 راه اندازي چندين گ��روه کاري در قالب 
دفت��ر ارتباط ب��ا صنعت با اس��تفاده از نيروي 

دانشجويي
 برگ��زاري نمايش��گاه آث��ار مدلس��ازي 

دانشجويان
 انعق��اد قرارداد پژوهش��ي با س��ازمان ها 
و نهادهای خارج از دانش��گاه )مانند س��ازمان 
نوس��ازي و توس��عه و تجهيز مدارس کشور، 

شهرداری ها، وزارت مسکن و شهرسازی و...(
 هداي��ت پروژه ه��اي دانش��جويي براي 

شرکت در مسابقات 
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افتخارات
دكتر مصطفی بهزادفر

 برنده نشان طالی مسابقه بهترين برنامه 
حل مشکل مسکن از دانشگاه اصفهان، سال 

 1363
 کس��ب مق��ام اول برای بهترين اس��تاد 
حرف��ه ای و بهترين مقاله از س��مپوزيوم گذار 
معماری و شهرس��ازی در خاورميانه- کش��ور 

آلمان، سال1388
 کسب جايزه کتاب فصل از وزارت ارشاد 
براي کتاب»زيرس��اخت هاي شهري«، سال 

1388
مهندس مهدی خرم

ثبت اختراع با عنوان »طراحي بازي با الهام 
از بازي هاي سنتي«، سال 1386

دكتر راضيه رضازاده
 کس��ب عنوان کتاب برگزيده دانش��گاه 
تهران براي کتاب »تاريخ شکل شهر«، سال 

1368
 کس��ب عنوان کتاب برگزيده دانش��گاه 
الزهرا براي کتاب »تاريخ ش��کل شهر«، سال 

1368
 کس��ب عنوان کتاب برگزيده دانش��گاه 
علم و صنعت ايران براي کتاب »تاريخ شکل 

شهر«، سال 1368
 کسب عنوان محقق نمونه، سال 1381

 کسب عنوان پژوهشگر برگزيده گروه هنر 
در دانشگاه علم و صنعت ايران، سال 1385

دكتر اسماعيل شيعه
کسب عنوان کتاب سال براي کتاب »مباني 

برنامه ريزي شهري«، سال1370
مهندس حسن صادقی نائينی

ثب��ت اختراع با عنوان »طراحی و س��اخت 
دستگاه آنتروپومتری«، سال 1386

دكتر محسن صفار دزفولی
ثب��ت اختراع با عنوان »طراحی و س��اخت 
دوش ماساژور حمام با قابليت ماساژ مکانيکی 

و شستشوی بدن«، سال 1386
دكتر محسن فيضی

کسب رتبه اول و دريافت جايزه از جشنواره 
ملی معماری سبز، سال 1388

دكتر ناصر كلينی
دريافت جايزه بهتري��ن مقاله در کنفرانس 

کانسی ژاپن، سال 1388
دكتر اصغر محمدمرادی

کسب عنوان کتاب برگزيده سال از وزارت 
مس��کن براي کتاب »دوازده درس مرمت«، 

سال 1378
دكتر فاطمه مهديزاده

 درياف��ت جايزه از موسس��ه بين المللی 
تکنولوژی مرمتAPT((، سال 1384

 درياف��ت جايزه از موسس��ه بين المللی 
تکنولوژی مرمت)APT( در نيويورک، سال 

1388
 کسب عنوان پژوهش��گر برتر کشور در 

گروه هنر، سال 1388
دكتر هاشم مسدد

 کس��ب مق��ام اول در مس��ابقه طراحي 
مجموعه اس��باب ب��ازي پارک��ي مخصوص 

گروه هاي سني خاص، سال1385
  ثب��ت اختراع  با عن��وان »طراحی پايه 

سقفی دستگاه ويدئو پروژکتور«، سال 1386
 کسب رتبه اول در نمايشگاه دستاوردهای 
پژوهش��ی وزارت عل��وم ب��ا ط��رح »صندلی 

چندمنظوره«، سال 1388
دكتر غالمحسين معماريان

 کس��ب عنوان پژوهشگر نمونه کشور از 
سوي سازمان ميراث فرهنگي، سال1385

دكتر مجيد مفيدی شميرانی
 کسب مقام اول در مسابقه طراحی بنای 

يادمان گلزار شهدا، سال 1381
 دريافت تقدير مقاله برتر در بخش معماری 
خورشيدی از اولين کنفرانس انرژی های تجديد 

پذير، سال 1387
مهندس عبدالحميد نقره كار

 انتخ��اب ب��ه عنوان رياس��ت کرس��ی 
نظريه پردازی در حلقه معماری و شهرس��ازی 
از س��وي شورای عالی انقالب فرهنگی، سال 

1387
 کس��ب عنوان پژوهشگر برگزيده استان 

تهران، سال 1388
دكتر محسن وفامهر

دانش��جوی نمونه کشوری در مقطع دکترا، 
سال 1383

 ثبت چهار مورد اختراع با عناوين:
»جا به جايی محراب قديمی مسجدالشهدای 
علم و صنعت ايران با استفاده از تکنيک ويژه 

انتقال«، سال 1384
»طراحی و ساخت اسکله فلزی با استفاده از 
فونداسيون منفی با قابليت باال بردن مقاومت 

فشاری شمع ها«، سال 1384
»طراحی و ساخت پناهگاه های چند منظوره 
با قابلي��ت ايجاد مقاومت فش��اری ضربه ای، 
انفجاری و تامين نيارهای متناس��ب«، س��ال 

1384
»حفظ و تغيي��ر م��کان المان های نفيس 
معماری با اس��تفاده از روش ري��ل گذاری«،  

سال 1386
 نخبه برگزيده ش��اهد و ايثارگر و انتشار 

تمبر از تصوير، سال 1387
 کسب رتبه اول رشته معماری و شهرسازی 

در جشنواره ايثارگران پژوهشگر، سال 1389

*جناب آقاي حمزه نژاد، از مدارج و موفقيت هاي تحصيلي خود از زمان 
پيش از دانش�گاه تاكنون بفرماييد و اينک�ه دوران تحصيل را چگونه 

گذرانديد؟
دوران تحصيل مدرسه را در محله قديمی در محله آبمنگل تهران 
گذراندم. هميشه در طول دوران مدرسه شاگرد دوم تا پنجم بودم و در 
سال چهارم دبيرستان، رتبه اول مدرسه را کسب کردم. در همان دوران، 
چندين رتبه اول کشوري و استاني در مسابقات قرآن يا نهج البالغه در 
رشته قرائت يا حفظ، کسب کردم و تحصيل من در مدارس ديني از آن 
زمان آغاز  شد. در سال1373 در دوره کارشناسي ارشد پيوسته معماري 
دانش��گاه علم وصنعت ايران پذيرفته ش��دم. اوايل دوران دانشجويي، 
همزمان عاليق شخصي خود را در سه حوزه معماري، فيزيک و نجوم 
و مطالعات علوم انساني )غربی و اسالمي( به شدت پي گرفتم به طوري 
که نمي دانستم ادامه تحصيل من در کدام رشته خواهد بود. بنده موفق 
ش��دم دروس حوزوي را تا اتمام دوره مقدمات و سطح، در حوزه استاد 
مجتهدي )مدرسه ميرزا موسي( پيش ببرم. درس های فلسفه و عرفان 
را تاکنون ادامه داده ام و اکنون در فلس��فه، مدتی است آموختن شرح 

منظومه مرحوم س��بزواري و شرح اشارات ابن سينا را آغاز کرده ام. در 
فلسفه غرب، در سال 1376در درس های هايدگر دکتر بابک احمدي 
)دانش��گاه تهران( ودر س��ال 1378 درس های هوسرل و به طور کلی 
پديدارشناسی دکتر رشيديان )دانشگاه شهيد بهشتي( شرکت می کردم 
و اين مطالعات و کالس ها را هنوز دنبال می کنم. فيزيک و نجوم را از 
دبيرستان پی گيری می کردم و اين علوم را در دانشگاه صنعتي شريف 
زير نظر استاد موحدنژاد، جدی تر دنبال کردم. آن سال ها يک دستگاه 
تلسکوپ س��اختم و در برخی مراکز و رصدخانه ها کالس هاي نجوم 
برگزار می کردم. پس از دانش آموختگي در س��ال 1381، دوره خدمت 
نظام وظيفه را در قالب طرح سرباز – دانشجو در دفتر نهاد نمايندگي 
مقام معظم رهبري در همين دانش��گاه گذراندم. در آن دوران مسوول 
بخش دانشجويان ممتاز و استادان بودم و چند نشست با حضور اساتيد 
و انديشمندان برگزار کرديم. سال 1384 در دوره دکتري اين دانشگاه 
پذيرفته ش��دم. از س��ال دوم، به تدريج  گرايش معماري اسالمي را با 
عاليق خود سازگارتر ديدم و پژوهشی را آغاز کردم  که تاکنون ادامه 

دارد. 

دانشجوي نمونه كشوري:

هدفمکارفرارشتهايوايجادپيوندبينمعماريو
علوماسالمياست

اشاره: مهدي حمزه نژاد )دانشجوي دوره دكتري معماري( يکي از سه برگزيده اي است كه امسال از دانشگاه علم وصنعت 
ايران به عنوان نمونه كشوري انتخاب و در مراسم نوزدهمين دوره انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالي، از رييس جمهور لوح و هديه دريافت كرد. وي فردي بسيار كوشاست كه عالوه بر رشته تحصيلي اش در دو 

زمينه علوم انساني و اسالمي و نجوم هم آموخته ها و تجربياتي دارد. از زبان خودش با وي بيشتر آشنا شويد.
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افتخارات
دكتر مصطفی بهزادفر

 برنده نشان طالی مسابقه بهترين برنامه 
حل مشکل مسکن از دانشگاه اصفهان، سال 

 1363
 کس��ب مق��ام اول برای بهترين اس��تاد 
حرف��ه ای و بهترين مقاله از س��مپوزيوم گذار 
معماری و شهرس��ازی در خاورميانه- کش��ور 

آلمان، سال1388
 کسب جايزه کتاب فصل از وزارت ارشاد 
براي کتاب»زيرس��اخت هاي شهري«، سال 

1388
مهندس مهدی خرم

ثبت اختراع با عنوان »طراحي بازي با الهام 
از بازي هاي سنتي«، سال 1386

دكتر راضيه رضازاده
 کس��ب عنوان کتاب برگزيده دانش��گاه 
تهران براي کتاب »تاريخ شکل شهر«، سال 

1368
 کس��ب عنوان کتاب برگزيده دانش��گاه 
الزهرا براي کتاب »تاريخ ش��کل شهر«، سال 

1368
 کس��ب عنوان کتاب برگزيده دانش��گاه 
علم و صنعت ايران براي کتاب »تاريخ شکل 

شهر«، سال 1368
 کسب عنوان محقق نمونه، سال 1381

 کسب عنوان پژوهشگر برگزيده گروه هنر 
در دانشگاه علم و صنعت ايران، سال 1385

دكتر اسماعيل شيعه
کسب عنوان کتاب سال براي کتاب »مباني 

برنامه ريزي شهري«، سال1370
مهندس حسن صادقی نائينی

ثب��ت اختراع با عنوان »طراحی و س��اخت 
دستگاه آنتروپومتری«، سال 1386

دكتر محسن صفار دزفولی
ثب��ت اختراع با عنوان »طراحی و س��اخت 
دوش ماساژور حمام با قابليت ماساژ مکانيکی 

و شستشوی بدن«، سال 1386
دكتر محسن فيضی

کسب رتبه اول و دريافت جايزه از جشنواره 
ملی معماری سبز، سال 1388

دكتر ناصر كلينی
دريافت جايزه بهتري��ن مقاله در کنفرانس 

کانسی ژاپن، سال 1388
دكتر اصغر محمدمرادی

کسب عنوان کتاب برگزيده سال از وزارت 
مس��کن براي کتاب »دوازده درس مرمت«، 

سال 1378
دكتر فاطمه مهديزاده

 درياف��ت جايزه از موسس��ه بين المللی 
تکنولوژی مرمتAPT((، سال 1384

 درياف��ت جايزه از موسس��ه بين المللی 
تکنولوژی مرمت)APT( در نيويورک، سال 

1388
 کسب عنوان پژوهش��گر برتر کشور در 

گروه هنر، سال 1388
دكتر هاشم مسدد

 کس��ب مق��ام اول در مس��ابقه طراحي 
مجموعه اس��باب ب��ازي پارک��ي مخصوص 

گروه هاي سني خاص، سال1385
  ثب��ت اختراع  با عن��وان »طراحی پايه 

سقفی دستگاه ويدئو پروژکتور«، سال 1386
 کسب رتبه اول در نمايشگاه دستاوردهای 
پژوهش��ی وزارت عل��وم ب��ا ط��رح »صندلی 

چندمنظوره«، سال 1388
دكتر غالمحسين معماريان

 کس��ب عنوان پژوهشگر نمونه کشور از 
سوي سازمان ميراث فرهنگي، سال1385

دكتر مجيد مفيدی شميرانی
 کسب مقام اول در مسابقه طراحی بنای 

يادمان گلزار شهدا، سال 1381
 دريافت تقدير مقاله برتر در بخش معماری 
خورشيدی از اولين کنفرانس انرژی های تجديد 

پذير، سال 1387
مهندس عبدالحميد نقره كار

 انتخ��اب ب��ه عنوان رياس��ت کرس��ی 
نظريه پردازی در حلقه معماری و شهرس��ازی 
از س��وي شورای عالی انقالب فرهنگی، سال 

1387
 کس��ب عنوان پژوهشگر برگزيده استان 

تهران، سال 1388
دكتر محسن وفامهر

دانش��جوی نمونه کشوری در مقطع دکترا، 
سال 1383

 ثبت چهار مورد اختراع با عناوين:
»جا به جايی محراب قديمی مسجدالشهدای 
علم و صنعت ايران با استفاده از تکنيک ويژه 

انتقال«، سال 1384
»طراحی و ساخت اسکله فلزی با استفاده از 
فونداسيون منفی با قابليت باال بردن مقاومت 

فشاری شمع ها«، سال 1384
»طراحی و ساخت پناهگاه های چند منظوره 
با قابلي��ت ايجاد مقاومت فش��اری ضربه ای، 
انفجاری و تامين نيارهای متناس��ب«، س��ال 

1384
»حفظ و تغيي��ر م��کان المان های نفيس 
معماری با اس��تفاده از روش ري��ل گذاری«،  

سال 1386
 نخبه برگزيده ش��اهد و ايثارگر و انتشار 

تمبر از تصوير، سال 1387
 کسب رتبه اول رشته معماری و شهرسازی 

در جشنواره ايثارگران پژوهشگر، سال 1389

*جناب آقاي حمزه نژاد، از مدارج و موفقيت هاي تحصيلي خود از زمان 
پيش از دانش�گاه تاكنون بفرماييد و اينک�ه دوران تحصيل را چگونه 

گذرانديد؟
دوران تحصيل مدرسه را در محله قديمی در محله آبمنگل تهران 
گذراندم. هميشه در طول دوران مدرسه شاگرد دوم تا پنجم بودم و در 
سال چهارم دبيرستان، رتبه اول مدرسه را کسب کردم. در همان دوران، 
چندين رتبه اول کشوري و استاني در مسابقات قرآن يا نهج البالغه در 
رشته قرائت يا حفظ، کسب کردم و تحصيل من در مدارس ديني از آن 
زمان آغاز  شد. در سال1373 در دوره کارشناسي ارشد پيوسته معماري 
دانش��گاه علم وصنعت ايران پذيرفته ش��دم. اوايل دوران دانشجويي، 
همزمان عاليق شخصي خود را در سه حوزه معماري، فيزيک و نجوم 
و مطالعات علوم انساني )غربی و اسالمي( به شدت پي گرفتم به طوري 
که نمي دانستم ادامه تحصيل من در کدام رشته خواهد بود. بنده موفق 
ش��دم دروس حوزوي را تا اتمام دوره مقدمات و سطح، در حوزه استاد 
مجتهدي )مدرسه ميرزا موسي( پيش ببرم. درس های فلسفه و عرفان 
را تاکنون ادامه داده ام و اکنون در فلس��فه، مدتی است آموختن شرح 

منظومه مرحوم س��بزواري و شرح اشارات ابن سينا را آغاز کرده ام. در 
فلسفه غرب، در سال 1376در درس های هايدگر دکتر بابک احمدي 
)دانش��گاه تهران( ودر س��ال 1378 درس های هوسرل و به طور کلی 
پديدارشناسی دکتر رشيديان )دانشگاه شهيد بهشتي( شرکت می کردم 
و اين مطالعات و کالس ها را هنوز دنبال می کنم. فيزيک و نجوم را از 
دبيرستان پی گيری می کردم و اين علوم را در دانشگاه صنعتي شريف 
زير نظر استاد موحدنژاد، جدی تر دنبال کردم. آن سال ها يک دستگاه 
تلسکوپ س��اختم و در برخی مراکز و رصدخانه ها کالس هاي نجوم 
برگزار می کردم. پس از دانش آموختگي در س��ال 1381، دوره خدمت 
نظام وظيفه را در قالب طرح سرباز – دانشجو در دفتر نهاد نمايندگي 
مقام معظم رهبري در همين دانش��گاه گذراندم. در آن دوران مسوول 
بخش دانشجويان ممتاز و استادان بودم و چند نشست با حضور اساتيد 
و انديشمندان برگزار کرديم. سال 1384 در دوره دکتري اين دانشگاه 
پذيرفته ش��دم. از س��ال دوم، به تدريج  گرايش معماري اسالمي را با 
عاليق خود سازگارتر ديدم و پژوهشی را آغاز کردم  که تاکنون ادامه 

دارد. 

دانشجوي نمونه كشوري:

هدفمکارفرارشتهايوايجادپيوندبينمعماريو
علوماسالمياست

اشاره: مهدي حمزه نژاد )دانشجوي دوره دكتري معماري( يکي از سه برگزيده اي است كه امسال از دانشگاه علم وصنعت 
ايران به عنوان نمونه كشوري انتخاب و در مراسم نوزدهمين دوره انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالي، از رييس جمهور لوح و هديه دريافت كرد. وي فردي بسيار كوشاست كه عالوه بر رشته تحصيلي اش در دو 

زمينه علوم انساني و اسالمي و نجوم هم آموخته ها و تجربياتي دارد. از زبان خودش با وي بيشتر آشنا شويد.
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*كارهاي عملي و پژوهشي كه در طول دوران تحصيل دانشگاهي خود 
انجام داديد در چه محورهايي بوده است؟

مهمترين کار من در دوره تحصيل، ش��رکت در دو پروژه پژوهشی 
ملي است. که جهت گيري علمی بنده را تحت تاثير خود قرار دادند و به 
نظرم برکات زيادي در زندگی من به دنبال داشتند. عمده مقاالت من، 
زاييده مطالعات همين پژوهش هاست. بيشتر آنها هم مقاالتی است که 
تنها يا مشترک برای شرکت در همايش ها آماده شده که تعدادآنها بالغ 
بر 30 مقاله است. عالوه بر آن، 8 مقاله تاليف يا ترجمه اي به مجالت 
علمي – پژوهش��ي ارايه کرده ام که دو مورد آن چاپ و منتشر شده و 

بقيه در مراحل بررسي و اخذ پذيرش هستند.
*در مورد اين پروژه های پژوهشی، توضيحات بيشتري مي فرماييد؟

ش��روع اين ماجرا در س��ال 1376 بود که يک دوره روش تحقيق 
را نزد دکتر منصورنژاد )از اس��تادان دانشگاه تهران( به طور خصوصي 
مي آموختم. در آن س��ال، پروژه ملي »راهبردهاي عملي تحقق گفت 
و گوي تمدن ها« از طرف رياس��ت جمهور وقت درجهاد دانش��گاهي 
دانش��گاه تهران به ايش��ان واگذار شده بود و ايش��ان از من در بخش 
گفتگوی تمدنها در عرصه هنري دعوت به همکاری کردند. روی آن 
پروژه، دو س��ال کار کرديم که نتيجه طرح در قالب دو مجلد به چاپ 
رسيد. اين اولين گام من براي مشارکت در يک پروژه ملي بود. پس از 
آن وزارت مسکن و شهرسازي، پروژه اي به دانشگاه علم وصنعت ايران 
واگذار کرد تحت عنوان »هويت اس��المي در معماري و شهرسازي« 
که باز هم موضوع آن گفت و گوي تمدن ها و حرفي که ما در عرصه 
معماري اسالمي براي گفتن داريم بود. مسوول پروژه، مهندس نقره کار 
بودند و در آشنايی که در کالس و پروژه درسی با من پيدا کردند از من 
دعوت به همکاری کردند . اين پروژه حدود 9 س��ال به طول انجاميد 
که نتايج آن در وزارت مس��کن چاپ شد و  پايان نامه کارشناسي ارشد 
من از دل اين پروژه تعريف شد. پايان نامه هزار صفحه اي که نزديک 
به 5 هزار س��اعت زمان ش��مارش ش��ده روي آن کار کردم و تحت 
عنوان »جس��تاري در پديدارشناس��ي معماري معاصر در بستر سنت 
اسالمي«، به راهنمايي دکتر اس��المي )از استادان دانشگاه تهران( و 
مشاوره مهندس نقره کار انجام و در سال 1381 دفاع شد. در خالل اين 
پژوهش همکاری با مهندس نقره کار را در امر تدريس آغاز کردم. در 
طي اين سال ها سه جزوه درسی با عناوين »انسان، طبيعت، معماري«، 
»حکمت هنر اس��المي« و »مباني نظري معماري« شکل گرفت که 
برخی از آنها اکنون به چاپ رسيده يا زير چاپ است. کار در کنار اين 
استادان، تجربيات بسيار ارزش��مندی برای من )در حد توان ضعيفم( 

ايجاد نمود که به خاطر آن خدا را بسيار شاکرم.
*اشاره كرديد كه زمينه مورد عالقه شما در معماري، معماري اسالمي 

است. در اين زمينه، كار اجرايي و طراحي هم انجام داده ايد؟
بل��ه. بن��ده از اواخر دوران کارشناس��ي به دليل نوع رش��ته خود با 
ش��رکت هاي فعال در زمينه طراحي و ساخت، مرتبط شدم و کارهايی 
طراحی کردم که برخی از آنها س��اخته هم شده اند. از آخرين کارهايي 
که در زمينه طراحي انجام داده ام يکي يادمان ش��هداي شرق کارون 
)17کيلومتری اهواز( و ديگري يادمان ش��هداي تالش)شمال کشور( 

است که اولي تاييد و پذيرفته شده و دومي در مراحل بررسي است. 
*در مورد پايان نامه دكتري خود بفرماييد موضوع پروژه چيست؟

من در ادامه کار دوره کارشناسي ارش��د و گرايش های نظری خودم، 
پايان نامه اي با عن��وان »اصول مفهومی طراحي فضاهاي مقدس در 
مذهب ش��يعه« زير نظر مهندس نق��ره کار و دکتر معماريان )اعضاي 

هيات علمي دانشکده معماري دانش��گاه( برگزيدم که ان شا ءا... سال 
1390 زم��ان دفاع آن خواهد بود. کار در بخش معماري اس��المي و 
به ويژه مس��اجد و مصالها به نظر من نياز کش��ور است و پروژه هاي 
پرهزينه و سنگيني در ساخت بناهاي مذهبي، مساجد جامع، مصالها و 
زيارتگاه ها در حال اجرا است که مشکالت عديده اي در طراحي دارند 

و نيازمند توجه علمي و کارشناسي هستند.
*يکي از شاخص هاي انتخاب دانشجوي نمونه كشوري، فعاليت هاي 
فرهنگي و فوق برنامه اس�ت. در اين زمينه چه فعاليت هايي داش�ته و 

داريد؟
بنده در طول دوران دانشجويي در کانون هاي فرهنگي، عضو فعال 
بودم. مدتی کانونی تحت عنوان حافظ، داير و کالس هاي حافظ شناسي 
را  در آن فعال کرديم و از برخی متفکران هم برای سخنرانی دعوت 
می کرديم. همين ط��ور کالس نهج البالغ��ه را در همکاری با کانون 
قرآن و عترت دانشگاه برگزار کرديم و در کانون قرآن و عترت، روش 
تحقيق ديني، دوره آموزشي چهل حديث حضرت امام)ره( و .... را ارايه 

نموده ام.
*اكنون به چه فعاليتي اشتغال داريد و برنامه و هدف شما براي آينده 

چيست؟
از زمان تحصيل در دوره دکتري، در دانش��کده معماري چند درس 
در همکاری با اس��تاد راهنمايم و يا به طور مس��تقل،  به دانشجويان 
کارشناس��ي و کارشناسي ارشد اين دانشگاه و دانشگاههای ديگر ارايه 
نم��وده ام. براي آينده و پس از دانش آموختگي، ناگزير به پيگيري کار 
در فضاي دانش��گاهي در قالب آموزش و پژوهش هستم. به اميد خدا 
عاليق خود و کار در زمينه علوم انساني را ادامه خواهم داد و هدفم اين 
است در اين دو حوزه، کار بين رشته اي انجام دهم. به ويژه در عرصه 
بين المللي معماري اس��المي، مشتاقم مطالعات جهاني داشته باشم و 
بتوانم س��نت اصيل و ارزشمند قدس��ي و شيعه ايران را به دنيا عرضه 
کنم و همين طور، دس��تاوردهاي کشورهای ديگر را به معماري کشور 
خودم منتقل کنم چرا که مساجد و به ويژه زيارتگاه ها، در کشور های 
اسالمی، کالبدهاي متفاوت و حساسيت هاي ويژه ای دارند که بايد مورد 

توجه خاص قرار گيرند.
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تاريخچه و كليات:
ايده انتقال بی س��يم ان��رژی الکتريکی، 
تقريب��ا به ان��دازه خود توليد ب��رق قدمت 
دارد. در آغاز قرن بيستم)100 سال قبل(، 
نيکال تسال اس��تفاده از کويل های بزرگ 
برای انتقال برق از طريق اليه تروپوس��فر 
اتمس��فر ب��ه خانه ه��ا را پيش��نهاد داد. او 
حتی ش��روع به س��اخت يک ب��رج به نام 
واردن کلي��ف در النگ آيلند نيويورک کرد 
که ي��ک برج مخابراتی خيل��ی بزرگ بود 
که می توانس��ت با استفاده از آن، ايده خود 
برای انتقال بی سيم انرژی برق را بيازمايد. 
ولی داس��تان جايی قطع ش��د که حاميان 
مال��ی وی دريافتن��د که هي��چ راه عملی 
وج��ود ندارد که بتوان مطمئن ش��د مردم 
پ��ول برقی را که از آن اس��تفاده می کنند، 
می پردازند، اما در عوض شبکه برق سيمی 

گسترش يافت.
انتقال بی س��يم دوب��اره در دهه 1960 
ب��روز ياف��ت، زمان��ی که ي��ک هليکوپتر 
مينياتوری به نمايش درآمد که انرژی خود 
را از امواج مايکرووي��وی دريافت می کرد 
ک��ه از زمين به آن تابيده می ش��د. برخی 

ادعا کردند که يک روز ما قادر خواهيم بود 
که نيروی مورد نياز فضاپيماهای خود را با 
تابان��دن پرتوهای ليزر به آنها تامين کنيم 
و به همين ترتيب، کارهای نظری زيادی 
ب��ر روی احتمال تابان��دن نيرو به زمين از 
فضاپيماهاي��ی ک��ه انرژی خورش��يدی را 

جذب می کنند، انجام شد.

ب��ا اين وج��ود، انتقال نيروی بی س��يم 
زمي��ن به زمي��ن در فاصل��ه طوالنی، نياز 
به زيرس��اخت های گ��ران قيمتی دارد و با 
نگرانی ه��ا در مورد امني��ت انتقال انرژی 
الکتريک��ی از طري��ق ام��واج مايکروويو 

پرتوان، از اين ايده استقبال چنداني نشد.
س��ومين احتمال نيز القای مغناطيس��ی 
اس��ت ک��ه جذاب تري��ن انتخ��اب ب��رای 
کاربرد های بزرگ محلی است. يک ميدان 
مغناطيسی متناوب که از يک کويل ناشی 
می ش��ود که می تواند در کويل ديگری که 
در نزديکی آن باش��د، جريان الکتريکی را 
القا کند. اين همان روش��ی است که خيلی 
از ابزارها مانند مس��واک های برقی و حتی 
برخ��ی از موبايل ها، باطری ه��ای خود را 
ش��ارژ می کنند و  اصل ش��ناخته شده ای 
اس��ت ک��ه در صورت��ی که دو ش��یء در 
فرکانس مش��ابهی رزونانس داشته باشند، 
انرژی منتقل ش��ده، خيلی بيشتر می شود. 
وقتی که يک خوانن��ده اپرا با صدای خود 
يک ليوان را به لرزش در می آورد از همين 
اصل اس��تفاده می کند. باي��د ببينيم که آيا 
می توان به همي��ن ترتيب، بازدهی ميدان 
مغناطيس��ی را در فواص��ل طوالنی تر باال 

برد يا نه!؟
گرچ��ه تئ��وری کارب��ردی مرب��وط به 
انتقال الکتريس��يته به صورت بدون سيم، 
از مبانی نس��بتًا پيچيده ای نش��ات گرفته 

فنآوریانتقالانرژيالكتريكيبهصورتبيسيم
)WiTricity Technology(

مولفان: دکتر علی عبدالعالی و اشکان آذرفر)دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ايران(
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است اما به منظور درک تکنولوژی به کار 
گرفته شده در اين زمينه، آگاهی از برخی 
مفاهيم بنيادی کافی اس��ت. برای نيل به 
اين مقصود، در اين مقاله نخس��ت برخی 
از مفاهيم اساس��ی در زمينه الکتريسيته و 
مغناطيس بيان می ش��ود و در ادامه سعی 
می شود از طريق بررسی مفهوم ” تشديد“، 
تکنولوژی مربوط به انتقال الکتريسيته به 
صورت بدون س��يم، به ش��کل س��اده ای 

توضيح داده شود.
نکته اينجاس��ت که اگ��ر فرکانس، در 
مدار فرس��تنده انرژی با گيرن��ده متفاوت 
باش��د، رزونان��س اتفاق نمی افت��د. نتيجه 
اين خواهد بود که انرژی ارس��الی از سوی 
فرس��تنده، هم فاز با انرژی که در گيرنده 
وجود دارد نخواهد بود و در نتيجه آن، اين 
دو همديگر را خنث��ی می کنند. ولی گروه 
به اين نکته توجه داش��ت که اگر فرستنده 
و گيرنده رزونانت باش��ند، ميدان ها در دو 
کويل با هم س��نکرون خواهند بود که به 
اين معنی اس��ت که تداخل آنها س��ازنده 
اس��ت و مقدار انرژی منتقل شده افزايش 
می يابد. در برخ��ی موارد، افزايش بازدهی 
در اث��ر رزونان��س می تواند بي��ش از صد 
ه��زار بار بي��ش از حالت ب��دون رزونانس 
باش��د. با چنين ارايه های نويدبخش��ی، به 
نظر محتم��ل می آيد که انتقال نيرو بدون 
س��يم، در آينده نقش مهم��ی در منازل ما 
بازی کند. اگر درآينده پايانه هايي با فاصله 
نزديک براي انتقال برق بي سيم، در نقاط 
گوناگ��ون و به تعداد کافي نصب ش��وند، 
از داشتن  الکترونيکي ش��خصي  وس��ايل 
بات��ري بي نياز ش��ده و ب��ه راحتي و بدون 
نياز به س��يم و هميشه و در همه مکان ها 
و موقعيت ه��ا به ني��روي الکتريکي الزم 

دسترسي پيدا خواهند کرد.
الکتريسيته

به بيانی بسيار ساده، الکتريسيته جريان 
الکترون ها در يک رس��انا يا بار الکتريکي 

در فضای عايقی همچون اتمسفر - مانند 
صاعق��ه و رعد   و   برق - و ب��ه طور کلي، 
راهي مناسب براي انتقال انرژي الکتريکي 

از يک مکان به مکان ديگر است.
مغناطيس

 نيروي مغناطيسي، يک نيروي بنيادي 
در طبيعت اس��ت که باعث مي شود اشياي 
به خصوصي يکديگر را دفع يا جذب کنند. 
در واقع، اشياي داراي خاصيت مغناطيسي 
از طريق ميدان هاي مغناطيسي به يکديگر 
ني��رو وارد مي کنن��د. زمين ني��ز خود يک 

آهن ربای ارزشمند است.

الکترومغناطيس
اصل القاي الکترومغناطيس، بيان کننده  
آن است که يک ميدان الکتريکي متغير با 
زمان، توانايي ايجاد يک ميدان مغناطيسي 
متغي��ر و يک ميدان مغناطيس��ي متغير با 
زمان، توانايي ايجاد يک ميدان الکتريکي 

متغير را دارد.

براي مثال اگر از يک حلقه يا س��يم پيچ 
رسانا، جريان متناوبی بگذرد در اطراف آن 
يک ميدان مغناطيسي قوي توليد مي شود. 
حال در صورتی که يک حلقه يا س��يم پيچ 

رس��اناي ديگر در نزديک��ي آن قرار گيرد، 
در س��يم پيچ ثانويه به دليل قرارگرفتن در 
ميدان مغناطيس��ي متغير س��يم پيچ اوليه، 
ي��ک جريان متناوب متناس��ب با نس��بت 
تعداد دور س��يم پيچ ها ايجاد مي ش��ود که 
اين موضوع، مبناي کار ترانس��فورماتورها 
و ژنراتورها اس��ت که در آن ها سيم پيچ ها 
بسيار نزديک به هم چيده مي شوند. جريان 
الکتريکي ايجادشده در يکي از آن ها باعث 
ايجاد ميدان مغناطيسي نوساني مي شود و 
سيم پيچ دوم مي تواند از آن انرژي دريافت 
کن��د، اما با افزايش مس��افت س��يم پيچ ها 
از ه��م، اين س��يم پيچ هاي غيرتش��ديدي 

اثرگذاري خود را از دست مي دهند.  

 Energy(ان�رژي ج�ف�ت ش��دن 
)Coupling

    جفت ش��دن انرژي يا توان، هنگامي 
صورت مي گيرد که يک منبع انرژي بتواند 
ان��رژي خود را به يک ش��يء ديگر منتقل 
کند. يک مثال س��اده از اين پديده، جفت 
ش��دن مکانيکي لوکوموتيو و قطار اس��ت 
به طوري که ان��رژي مکانيکي لوکوموتيو 
توس��ط يک واس��طه به قطار منتقل شده 
و آن را حرک��ت مي ده��د. بهترين نمونه 
الکتريکي اين پديده، همان ترانسفورماتور  
اس��ت با  اين تفاوت که در ترانسفورماتور، 

واسطه انتقالي وجود ندارد.
 )Resonance(تشديد

   تش��ديد، يک ويژگي مهم در بسياري 
از سيستم هاي مکانيکي و الکتريکی است 
که به ط��ور خالصه مي توان آن را به اين 
صورت بيان کرد: "بيشترين مقدار  انرژي 
وقتي ب��ه يک سيس��تم نوس��انگر انتقال 
مي ياب��د که نوس��انگر در فرکانس طبيعي 

خود نوسان کند."
براي مث��ال يک تاب را در نظر بگيريد. 
کل انرژی موج��ود در تاب به عنوان يک 
نوس��انگر، حاص��ل جمع انرژي جنبش��ي 
و پتانس��يل آن اس��ت و اين نوس��انگر با 
س��رعتی معين که به طول تاب بس��تگي 
دارد نوس��ان مي کند. حال اگر کودکي که 

در تاب نشس��ته حرکت پاها و دستانش را 
به خوبي با نوس��ان تاب هماهنگ کند، در 
اي��ن صورت تاب با فرکانس تش��ديد خود 
نوس��ان ک��رده و در نتيجه حرکات س��اده  
اندام بدن کودک باعث مي ش��ود تا انرژي 
در پر  بازده ترين حالت، به سيس��تم منتقل 
ش��ده و دامنه  نوسان تاب افزايش يابد. در 
ادامه، به بررس��ي دقيق تر پديده  تش��ديد، 

پرداخته می شود.
    حرکت هارمونيک ساده را به عنوان 
ساده ترين حرکت نوسانی در نظر مي گيريم. 
هارمونيک  حرک��ت  تناوبي  ويژگي ه��اي 
س��اده به خواص فيزيکي سيستم نوسانگر 
بستگي دارد. يک سيستم نوسانگر در حالت 
اي��ده آل در فرکانس طبيعي خود نوس��ان 
مي کن��د و هر سيس��تم نوس��انگر، داراي 
يک يا چند فرکانس طبيعي- متناس��ب با 
تعداد درجات آزادي سيستم - است. البته 
اگر يک نوس��انگر هارمونيک تحت تاثير 
ني��روي خارجي قرار بگيرد، ممکن اس��ت 
نوع حرکت نوس��اني و فرکانس نوسان آن 
به طور کل��ي تغيير کند. ب��ه عنوان مثال 
مي ت��وان با اعم��ال يک ني��روي خارجي 
به سيس��تم نوس��انگر مورد نظر، آن را به 
نوسان با يک فرکانس خاص واداشت. در 
ادامه، با در نظر گرفتن سيستم وزنه-  فنر 
به عنوان يک نوس��انگر هارمونيک، ثابت 
می کنيم اگر يک نيروي خارجي متناوب با 
فرکانسی برابر با فرکانس طبيعي نوسانگر، 
به سيس��تم اعمال ش��ود آن��گاه انرژي در 
پر بازده ترين حالت به نوسانگر منتقل شده 
و دامن��ه  نوس��ان به ماکزيم��م مقدار خود 
مي رس��د. اما قبل از آن قصد داريم پديده  
ميرايي)Damping( و تاثير آن بر روي 
حرکت نوس��انگر را بررسي کرده و پس از 
آن نوسان تشديد شده و ويژگي هاي آن را 

بررسي کنيم.
)Damping(ميرايي

    در واق��ع ”ميراي��ي“ عامل��ی اس��ت 
ک��ه باع��ث تلف ش��دن انرژي نوس��انگر 
مي ش��ود. می توان گفت تمام حرکات های 
هارمونيکي که به عنوان هارمونيک ساده 
در نظر گرفته می شوند، حقيقتا هارمونيک 
س��اده نيس��تند زيرا همواره ي��ک نيروي 
اتالفگر مانند مقاومت هوا يا اصطکاک در 
اين نوسان ها وجود دارد که باعث کاهش 
ان��رژي و در نتيجه کاهش دامنه  نوس��ان 
با گذش��ت زمان مي ش��ود. کاهش دامنه 
نوس��ان )ميرايي( يک ويژگي بارز نوسان 

ميرا است.

از آنجا که معادله  حرکت يک نوس��انگر 
هارموني��ک مي��را در حالت واقعي بس��يار 
پيچيده اس��ت لذا در اينجا فرض مي کنيم 
نيروي مقاومت هوا متناس��ب با س��رعت 

نوسانگر باشد و در نتيجه داريم:

 )b(در صورت��ی ک��ه ضري��ب ميراي��ي
کوچک باش��د با حل معادله ديفرانس��يل 
فوق، معادله  حرکت يک نوس��انگر ميرا به 

صورت زير به دست می آيد: 

دامنه  نوس��ان حرکت نوس��اني ميرا به 
صورت يک تابع نزول��ي با زمان توصيف 
مي شود که نشان مي دهد دامنه  حرکت با 

گذشت زمان، به صفر ميل مي کند.
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يعن��ی نوس��انگر  طبيع��ي  فرکان��س  از 
کمتر است و در حالتي 
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که ميرايي وجود نداش��ته باشد
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داريم:
    در ادام��ه نش��ان می دهي��م اگر يک 
ني��روي خارجي متناوب با فرکانس ωe به 
نوس��انگر ميرا اعمال شود، آنگاه فرکانس 
نوسانگر پس از مدتي به ωe خواهد رسيد. 
همچني��ن در صورتی که ωe=ωo باش��د، 
پدي��ده تش��ديد اتفاق مي افت��د و با فرض 
کوچک ب��ودن ضريب ميراي��ی، می توان 
گف��ت دامن��ه نوس��ان در اي��ن حالت به 

بيش��ترين مقدار خود مي رسد. فرض کنيد 
يک ني��روي متناوب خارج��ي به صورت
ب��ه سيس��تم وزنه- 
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فنر اعمال شود. تحت اين شرايط، معادله   : به شکل زیر است 

ديفرانس��يل حاکم بر سيستم به شکل زير 
است: 

ب��ا توج��ه ب��ه معادل��ه ف��وق، پاس��خ 
ب��ه ص��ورت مان��دگار سيس��تم  حال��ت 

 است که دامنه حرکت نوسانگر از رابطه 
زير به دست می آيد: 

از رابطه باال مي توان فهميد دامنه  نوسان، 
يک مقدار ثابت است که به ضريب ميرايي 
b و فرکانس نيروي خارجي متناوب ωe و 
فرکانس طبيعي نوسانگر ωo بستگي دارد. 
حال اگر برای به دس��ت آوردن مقداري از 
ωe که به ازاي آن A ماکزيمم مي ش��ود 
– اين مقدار را با ωr نمايش داده ايم - از 
رابطه به دس��ت آمده برای A نس��بت به 
ωe مشتق گرفته و برابر با صفر قرار  دهيم 

رابطه زير برای ωr حاصل می شود:

گرچ��ه در صورت عدم وج��ود ميرايی در 
ازای ب��ه  دامن��ه  ماکزيم��م   سيس��تم، 
 ωe=ω0 حاصل می ش��ود اما با توجه به 
رابطه فوق، در حالت��ی که ميرايی موجود 
در سيس��تم قاب��ل ص��رف نظ��ر نباش��د، 
ماکزيمم دامنه به ازای فرکانس��ی کمتر از 
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است اما به منظور درک تکنولوژی به کار 
گرفته شده در اين زمينه، آگاهی از برخی 
مفاهيم بنيادی کافی اس��ت. برای نيل به 
اين مقصود، در اين مقاله نخس��ت برخی 
از مفاهيم اساس��ی در زمينه الکتريسيته و 
مغناطيس بيان می ش��ود و در ادامه سعی 
می شود از طريق بررسی مفهوم ” تشديد“، 
تکنولوژی مربوط به انتقال الکتريسيته به 
صورت بدون س��يم، به ش��کل س��اده ای 

توضيح داده شود.
نکته اينجاس��ت که اگ��ر فرکانس، در 
مدار فرس��تنده انرژی با گيرن��ده متفاوت 
باش��د، رزونان��س اتفاق نمی افت��د. نتيجه 
اين خواهد بود که انرژی ارس��الی از سوی 
فرس��تنده، هم فاز با انرژی که در گيرنده 
وجود دارد نخواهد بود و در نتيجه آن، اين 
دو همديگر را خنث��ی می کنند. ولی گروه 
به اين نکته توجه داش��ت که اگر فرستنده 
و گيرنده رزونانت باش��ند، ميدان ها در دو 
کويل با هم س��نکرون خواهند بود که به 
اين معنی اس��ت که تداخل آنها س��ازنده 
اس��ت و مقدار انرژی منتقل شده افزايش 
می يابد. در برخ��ی موارد، افزايش بازدهی 
در اث��ر رزونان��س می تواند بي��ش از صد 
ه��زار بار بي��ش از حالت ب��دون رزونانس 
باش��د. با چنين ارايه های نويدبخش��ی، به 
نظر محتم��ل می آيد که انتقال نيرو بدون 
س��يم، در آينده نقش مهم��ی در منازل ما 
بازی کند. اگر درآينده پايانه هايي با فاصله 
نزديک براي انتقال برق بي سيم، در نقاط 
گوناگ��ون و به تعداد کافي نصب ش��وند، 
از داشتن  الکترونيکي ش��خصي  وس��ايل 
بات��ري بي نياز ش��ده و ب��ه راحتي و بدون 
نياز به س��يم و هميشه و در همه مکان ها 
و موقعيت ه��ا به ني��روي الکتريکي الزم 

دسترسي پيدا خواهند کرد.
الکتريسيته

به بيانی بسيار ساده، الکتريسيته جريان 
الکترون ها در يک رس��انا يا بار الکتريکي 

در فضای عايقی همچون اتمسفر - مانند 
صاعق��ه و رعد   و   برق - و ب��ه طور کلي، 
راهي مناسب براي انتقال انرژي الکتريکي 

از يک مکان به مکان ديگر است.
مغناطيس

 نيروي مغناطيسي، يک نيروي بنيادي 
در طبيعت اس��ت که باعث مي شود اشياي 
به خصوصي يکديگر را دفع يا جذب کنند. 
در واقع، اشياي داراي خاصيت مغناطيسي 
از طريق ميدان هاي مغناطيسي به يکديگر 
ني��رو وارد مي کنن��د. زمين ني��ز خود يک 

آهن ربای ارزشمند است.

الکترومغناطيس
اصل القاي الکترومغناطيس، بيان کننده  
آن است که يک ميدان الکتريکي متغير با 
زمان، توانايي ايجاد يک ميدان مغناطيسي 
متغي��ر و يک ميدان مغناطيس��ي متغير با 
زمان، توانايي ايجاد يک ميدان الکتريکي 

متغير را دارد.

براي مثال اگر از يک حلقه يا س��يم پيچ 
رسانا، جريان متناوبی بگذرد در اطراف آن 
يک ميدان مغناطيسي قوي توليد مي شود. 
حال در صورتی که يک حلقه يا س��يم پيچ 

رس��اناي ديگر در نزديک��ي آن قرار گيرد، 
در س��يم پيچ ثانويه به دليل قرارگرفتن در 
ميدان مغناطيس��ي متغير س��يم پيچ اوليه، 
ي��ک جريان متناوب متناس��ب با نس��بت 
تعداد دور س��يم پيچ ها ايجاد مي ش��ود که 
اين موضوع، مبناي کار ترانس��فورماتورها 
و ژنراتورها اس��ت که در آن ها سيم پيچ ها 
بسيار نزديک به هم چيده مي شوند. جريان 
الکتريکي ايجادشده در يکي از آن ها باعث 
ايجاد ميدان مغناطيسي نوساني مي شود و 
سيم پيچ دوم مي تواند از آن انرژي دريافت 
کن��د، اما با افزايش مس��افت س��يم پيچ ها 
از ه��م، اين س��يم پيچ هاي غيرتش��ديدي 

اثرگذاري خود را از دست مي دهند.  

 Energy(ان�رژي ج�ف�ت ش��دن 
)Coupling

    جفت ش��دن انرژي يا توان، هنگامي 
صورت مي گيرد که يک منبع انرژي بتواند 
ان��رژي خود را به يک ش��يء ديگر منتقل 
کند. يک مثال س��اده از اين پديده، جفت 
ش��دن مکانيکي لوکوموتيو و قطار اس��ت 
به طوري که ان��رژي مکانيکي لوکوموتيو 
توس��ط يک واس��طه به قطار منتقل شده 
و آن را حرک��ت مي ده��د. بهترين نمونه 
الکتريکي اين پديده، همان ترانسفورماتور  
اس��ت با  اين تفاوت که در ترانسفورماتور، 

واسطه انتقالي وجود ندارد.
 )Resonance(تشديد

   تش��ديد، يک ويژگي مهم در بسياري 
از سيستم هاي مکانيکي و الکتريکی است 
که به ط��ور خالصه مي توان آن را به اين 
صورت بيان کرد: "بيشترين مقدار  انرژي 
وقتي ب��ه يک سيس��تم نوس��انگر انتقال 
مي ياب��د که نوس��انگر در فرکانس طبيعي 

خود نوسان کند."
براي مث��ال يک تاب را در نظر بگيريد. 
کل انرژی موج��ود در تاب به عنوان يک 
نوس��انگر، حاص��ل جمع انرژي جنبش��ي 
و پتانس��يل آن اس��ت و اين نوس��انگر با 
س��رعتی معين که به طول تاب بس��تگي 
دارد نوس��ان مي کند. حال اگر کودکي که 

در تاب نشس��ته حرکت پاها و دستانش را 
به خوبي با نوس��ان تاب هماهنگ کند، در 
اي��ن صورت تاب با فرکانس تش��ديد خود 
نوس��ان ک��رده و در نتيجه حرکات س��اده  
اندام بدن کودک باعث مي ش��ود تا انرژي 
در پر  بازده ترين حالت، به سيس��تم منتقل 
ش��ده و دامنه  نوسان تاب افزايش يابد. در 
ادامه، به بررس��ي دقيق تر پديده  تش��ديد، 

پرداخته می شود.
    حرکت هارمونيک ساده را به عنوان 
ساده ترين حرکت نوسانی در نظر مي گيريم. 
هارمونيک  حرک��ت  تناوبي  ويژگي ه��اي 
س��اده به خواص فيزيکي سيستم نوسانگر 
بستگي دارد. يک سيستم نوسانگر در حالت 
اي��ده آل در فرکانس طبيعي خود نوس��ان 
مي کن��د و هر سيس��تم نوس��انگر، داراي 
يک يا چند فرکانس طبيعي- متناس��ب با 
تعداد درجات آزادي سيستم - است. البته 
اگر يک نوس��انگر هارمونيک تحت تاثير 
ني��روي خارجي قرار بگيرد، ممکن اس��ت 
نوع حرکت نوس��اني و فرکانس نوسان آن 
به طور کل��ي تغيير کند. ب��ه عنوان مثال 
مي ت��وان با اعم��ال يک ني��روي خارجي 
به سيس��تم نوس��انگر مورد نظر، آن را به 
نوسان با يک فرکانس خاص واداشت. در 
ادامه، با در نظر گرفتن سيستم وزنه-  فنر 
به عنوان يک نوس��انگر هارمونيک، ثابت 
می کنيم اگر يک نيروي خارجي متناوب با 
فرکانسی برابر با فرکانس طبيعي نوسانگر، 
به سيس��تم اعمال ش��ود آن��گاه انرژي در 
پر بازده ترين حالت به نوسانگر منتقل شده 
و دامن��ه  نوس��ان به ماکزيم��م مقدار خود 
مي رس��د. اما قبل از آن قصد داريم پديده  
ميرايي)Damping( و تاثير آن بر روي 
حرکت نوس��انگر را بررسي کرده و پس از 
آن نوسان تشديد شده و ويژگي هاي آن را 

بررسي کنيم.
)Damping(ميرايي

    در واق��ع ”ميراي��ي“ عامل��ی اس��ت 
ک��ه باع��ث تلف ش��دن انرژي نوس��انگر 
مي ش��ود. می توان گفت تمام حرکات های 
هارمونيکي که به عنوان هارمونيک ساده 
در نظر گرفته می شوند، حقيقتا هارمونيک 
س��اده نيس��تند زيرا همواره ي��ک نيروي 
اتالفگر مانند مقاومت هوا يا اصطکاک در 
اين نوسان ها وجود دارد که باعث کاهش 
ان��رژي و در نتيجه کاهش دامنه  نوس��ان 
با گذش��ت زمان مي ش��ود. کاهش دامنه 
نوس��ان )ميرايي( يک ويژگي بارز نوسان 

ميرا است.

از آنجا که معادله  حرکت يک نوس��انگر 
هارموني��ک مي��را در حالت واقعي بس��يار 
پيچيده اس��ت لذا در اينجا فرض مي کنيم 
نيروي مقاومت هوا متناس��ب با س��رعت 

نوسانگر باشد و در نتيجه داريم:

 )b(در صورت��ی ک��ه ضري��ب ميراي��ي
کوچک باش��د با حل معادله ديفرانس��يل 
فوق، معادله  حرکت يک نوس��انگر ميرا به 

صورت زير به دست می آيد: 

دامنه  نوس��ان حرکت نوس��اني ميرا به 
صورت يک تابع نزول��ي با زمان توصيف 
مي شود که نشان مي دهد دامنه  حرکت با 

گذشت زمان، به صفر ميل مي کند.
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که ميرايي وجود نداش��ته باشد
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  .کند به صفر میل می ،زمان

0
کمتر است و در حالتی که میرایی وجود    یعنی همچنین فرکانس نوسان میرا از فرکانس طبیعی نوسانگر

     :داریم  0نداشته باشد
فرکانس نوسانگر آنگاه  اعمال شود،به نوسانگر میرا  یک نیروي خارجی متناوب با فرکانس  اگردهیم مینشان  در ادامه    

با فرض کوچک افتد و اتفاق می تشدیدباشد، پدیده  همچنین در صورتی که  .خواهد رسید  پس از مدتی به
فرض کنید یک نیروي متناوب  .رسدبه بیشترین مقدار خود میدر این حالت دامنه نوسان توان گفت می ،ضریب میرایی بودن

معادله دیفرانسیل حاکم بر سیستم  ،تحت این شرایط. شود اعمال فنر - سیستم وزنهه ب 0خارجی به صورت
  : به شکل زیر است 

داريم:
    در ادام��ه نش��ان می دهي��م اگر يک 
ني��روي خارجي متناوب با فرکانس ωe به 
نوس��انگر ميرا اعمال شود، آنگاه فرکانس 
نوسانگر پس از مدتي به ωe خواهد رسيد. 
همچني��ن در صورتی که ωe=ωo باش��د، 
پدي��ده تش��ديد اتفاق مي افت��د و با فرض 
کوچک ب��ودن ضريب ميراي��ی، می توان 
گف��ت دامن��ه نوس��ان در اي��ن حالت به 

بيش��ترين مقدار خود مي رسد. فرض کنيد 
يک ني��روي متناوب خارج��ي به صورت
ب��ه سيس��تم وزنه- 

5 
 

. شودمی با گذشت زماننوسان  وجود دارد که باعث کاهش انرژي و در نتیجه کاهش دامنه هاهوا یا اصطکاك در این نوسان
 .ستا ان میرایک ویژگی بارز نوس) میرایی(کاهش دامنه نوسان 

  

  
  

کنیم نیروي فرض می لذا در اینجارمونیک میرا در حالت واقعی بسیار پیچیده است ها حرکت یک نوسانگر ادلهمعاز آنجا که 
  :داریم  باشد و در نتیجهمقاومت هوا متناسب با سرعت نوسانگر 

2

2

  
به نوسانگر میرا به صورت زیر  حرکت یک معادله فوق، معادله دیفرانسیل با حل کوچک باشد (b)ضریب میراییدر صورتی که 
  : آید دست می

حرکت با گذشت  دهد دامنهشود که نشان می تابع نزولی با زمان توصیف میبه صورت یک حرکت نوسانی میرا نوسان  دامنه
  .کند به صفر میل می ،زمان

0
کمتر است و در حالتی که میرایی وجود    یعنی همچنین فرکانس نوسان میرا از فرکانس طبیعی نوسانگر

     :داریم  0نداشته باشد
فرکانس نوسانگر آنگاه  اعمال شود،به نوسانگر میرا  یک نیروي خارجی متناوب با فرکانس  اگردهیم مینشان  در ادامه    

با فرض کوچک افتد و اتفاق می تشدیدباشد، پدیده  همچنین در صورتی که  .خواهد رسید  پس از مدتی به
فرض کنید یک نیروي متناوب  .رسدبه بیشترین مقدار خود میدر این حالت دامنه نوسان توان گفت می ،ضریب میرایی بودن

معادله دیفرانسیل حاکم بر سیستم  ،تحت این شرایط. شود اعمال فنر - سیستم وزنهه ب 0خارجی به صورت
فنر اعمال شود. تحت اين شرايط، معادله   : به شکل زیر است 

ديفرانس��يل حاکم بر سيستم به شکل زير 
است: 

ب��ا توج��ه ب��ه معادل��ه ف��وق، پاس��خ 
ب��ه ص��ورت مان��دگار سيس��تم  حال��ت 

 است که دامنه حرکت نوسانگر از رابطه 
زير به دست می آيد: 

از رابطه باال مي توان فهميد دامنه  نوسان، 
يک مقدار ثابت است که به ضريب ميرايي 
b و فرکانس نيروي خارجي متناوب ωe و 
فرکانس طبيعي نوسانگر ωo بستگي دارد. 
حال اگر برای به دس��ت آوردن مقداري از 
ωe که به ازاي آن A ماکزيمم مي ش��ود 
– اين مقدار را با ωr نمايش داده ايم - از 
رابطه به دس��ت آمده برای A نس��بت به 
ωe مشتق گرفته و برابر با صفر قرار  دهيم 

رابطه زير برای ωr حاصل می شود:

گرچ��ه در صورت عدم وج��ود ميرايی در 
ازای ب��ه  دامن��ه  ماکزيم��م   سيس��تم، 
 ωe=ω0 حاصل می ش��ود اما با توجه به 
رابطه فوق، در حالت��ی که ميرايی موجود 
در سيس��تم قاب��ل ص��رف نظ��ر نباش��د، 
ماکزيمم دامنه به ازای فرکانس��ی کمتر از 
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فرکانس ω0 به دس��ت می آيد. با توجه به 
ش��کل زير وقتی فاصل��ه ωe از ω0 زياد 
باشد، تنها ارتعاش��ات کوچکی در سيستم 
ديده می ش��ود و همچنين ماکزيمم دامنه 
ارتعاش��ات ب��ا افزاي��ش ضري��ب ميرايی، 

کاهش می يابد. 
تکنول�وژي انتق�ال الکتريس�يته به 

صورت بدون سيم 
براي انتقال انرژي الکتريکي به صورت 
بدون سيم، دو ايده  مهم وجود دارد که آنها 

را مورد بررسي قرار مي دهيم:

 I( انتق��ال از طري��ق اش��عه  لي��زر و 
سلول هاي فتوولتائيک

در اين روش، اش��عه ليزر از فرستنده به 
س��لول هاي فتوولتائيک گيرن��ده، برخورد 
کرده و توليد الکتريس��يته مي کند و از اين 
طري��ق انرژي بين منب��ع و مصرف کننده 
انتقال مي ياب��د. البته اين روش  با معايب 

زيادي همراه است:
الف- بازده پايين در فاصله هاي زياد

ب- دومين مش��کلي که بر سر راه اين 
ن��وع از انتقال انرژي وجود دارد آن اس��ت 
که گيرنده اشعه ليزر، حتمًا بايد در راستاي 
انتش��ار پرتوها ق��رار گي��رد و در غير اين 
صورت، ق��ادر به دريافت انرژي نيس��ت. 
البته با قرار دادن المپ هاي فلوئورس��نت 
در دس��تگاه گيرنده، مي توان جهت تابش 

اين پرتوها را شناسايی کرد.
ج- براي ش��ارژ هر مصرف کننده، يک 

پرتو جداگانه الزم است.
بنابراين انتقال از اين طريق بسيار گران 

قيمت و کم بازده است.
 II( ايده دوم، اس��تفاده از همان قاعده  
س��اده  القاي الکترومغناطيس است، اما با 
اين تفاوت که فرکانس نوسان ميدان هاي 
مغناطيسي س��يم-پيچ هاي اوليه و ثانويه، 
کام��اًل رزونانت ب��وده و در نتيجه تداخل 
اي��ن ميدان ها س��ازنده اس��ت ک��ه باعث 

انتق��ال حداکثر ميزان ان��رژي و باال رفتن 
بازده می ش��ود. از طرفي معايب ايده  قبلي 
را هم ندارد، يعني اين ميدان مي تواند تمام 
دستگاه هاي گيرنده  اطراف خود را پوشش 
دهد و نيازي به راستا يا جهت خاصي هم 

ندارد.
اين ايده براي اولين بار در س��ال 2007 
آزمايش ش��د که در آن انتقال 60 وات در 
فاصل��ه  2 مت��ر با ب��ازده 50 درصد تجربه 
ش��د. پس از آن نظريه پردازان اين ايده، با 
تاسيس شرکتي به نام WiTricity  به 
پيش��برد آن پرداختند و در آخرين آزمايش 
در سال گذشته با ساخت دو کويل مربعي 
به  ابعاد 30 سانتي متر، که يکي در گيرنده 
و ديگري در فرس��تنده  ق��رار گرفته بود، 
توانس��تند ي��ک تلويزي��ون 50 واتي را در 

فاصله 0/5 متري، روشن کنند.

يك پيشنهاد اوليه برای آزمايش
1.  در آزماي��ش واي تراي س��يتي، دو 
س��يم پيچ مس��ي رو به روي هم از سقف 
آويزان و دو ش��اخه س��يم پيچ فرستنده به 
پريز برق و دو ش��اخه س��يم پيچ گيرنده به 

المپ 60 واتي متصل شدند.
2.  ب��ا جري��ان متناوب به ج��اي جريان 
ثابت، درون س��يم پيچ فرستنده، يک ميدان 

مغناطيسي متغير و غيرتشعشعي ايجاد شد.
3. با اس��تفاده از اين ميدان مغناطيسي 
غيرتشعش��عي، بيش��تر ني��روي برقي که 
س��يم پيچ دريافت کنن��ده نمي تواند جذب 
کند )به جاي اين که از طريق تشعش��ع در 
محيط اطراف، پخش ش��ده و هدر رود( در 
مجاورت سيم پيچ فرستنده باقي مانده و با 
ميزان کردن سيم پيچ مسي دوم )گيرنده( 
در فرکانس��ي مش��ابه، ميدان مغناطيسي 

تشديد مي شود.
الق��ای  اث��ر پدي��ده  ام��ر در  اي��ن   .4
يک  ايج��اد  موج��ب  الکترومغناطيس��ی، 
جريان الکتريس��يته جاري و روشن شدن 

المپ متصل به مدارگيرنده مي شود.
5. حت��ي با گذاش��تن مانع��ي در ميان 
دو س��يم پيچ نيز المپ، ب��رق کافي جهت 

روشن شدن دريافت مي کند.

جمع بندی 
تعداد معدودی از موسسات، در حال تحقيق 
و توس��عه فناوری ه��ای انتق��ال ان��رژی برق 
به صورت بی س��يم هستند و در اين راه ايده ها، 
اصول مهارت��ی و راه کارهايی ت��ازه برای اين 
فناوری مطرح کرده و به کار برده اند که هر يک 
موجب فراهم آوردن موقعيت ها و فرصت های 
گوناگون عظيمی شده اند. همه آنها به گونه ای با 
مشکالت سر راه اين فناوری دست و پنجه نرم 
می کنند و يکی يکی آنها را از سر راه برمی دارند. 
برخی از اين روش ها صفحاتی نيرو رس��ان را 
به عنوان شارژر مورد استفاده قرار می دهند که 
باي��د با مبدل های مخصوص خ��ود در تماس 
باشند و در واقع کامال بی سيم نيستند، اما اين ها 
نيز هر يک مراتبی از راحتی و آسايش را برای 
کاربران فراهم می آورد که در جای خود دارای 

ارزش و اهميت است. 
پيش��رفت و تحول همه اين فناوری ها، در 
نهايت به بی نيازی از اتصال دستگاه های مختلف 
به پريزهای برق و امکان شارژ باتری های آنها 
به صورت بی س��يم ختم ش��ده که حاصل آن 
آسايش هر چه بيشتر مصرف کنندگان خواهد 
بود. هم اکنون حتي داشتن يک اتصال بي سيم 
از اينترنت هم برايمان بس��يار جالب اس��ت و 
مي توانيم اطالعات را به صورت بي سيم دريافت 
کنيم. با به کارگيري اين سيستم مي توان برق 
مورد نياز انواع وس��ايل برقي از جمله رايانه ها، 
تلويزيون ه��ا و س��اير سيس��تم هاي صوتي و 
تصويري موجود در يک ساختمان را از طريق 
يک دس��تگاه شارژر مادر تامين کرد بدون اين 
که نياز به اتصال مستقيم آنها به سيستم برق 
ساختمان باش��د.  مطمئناً داشتن سيستم هاي 
انتقال انرژي بي سيم، بسيار شيرين تر و جذاب تر 

از آن خواهد بود!
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مهندس محمد ميران بيگي، يکي از سه 
دانش��جويي است که امس��ال از دانشگاه 
عل��م وصنع��ت ايران ب��ه عن��وان نمونه 
کش��وري انتخاب و معرفي ش��ده اس��ت. 
وي متولد سال 1362 در تهران و ورودي 
سال 1381 در رش��ته مهندسي مهندسي 
پزش��کي - بيوالکتريک دانش��گاه صنعتي 
اميرکبي��ر اس��ت. در س��ال 1386 با تغيير 
گرايش به دوره کارشناسي ارشد مهندسي 
برق/ کنترل دانش��گاه علم وصنعت ايران 
راه يافت و در س��ال 1389 اين دوره را با 
معدل ممتاز به اتمام رساند. عنوان پايان نامه 
دوره کارشناسي وي »روش غير تهاجمي 
برداشت دما از روي تصاوير سونوگرافي« 
و عن��وان پايان نام��ه کارشناسي ارش��دش 
براي  پيش بيني  کنترل کنن��ده  »طراح��ي 
سيس��تم هاي مديريت زنجيره تامين« به 
راهنمايي دکتر علي اکبر جاللي و مشاوره 

دکتر محمدرضاجاهدمطلق بوده است.
مهن��دس ميران بيگ��ي که ه��م اکنون 

مهندسي  دکتري  دوره  دانش��جوي 
ب��رق/ کنت��رل دانش��گاه ته��ران 
دوره  در  اس��ت   )1389 )ورودي 
کارشناس��ي، 4 مقال��ه و در دوره 
کارشناسي ارش��د، 18 مقاله علمي 
به مجالت علمي- پژوهش��ي و 
کنفرانس ه��اي معتبر ارايه کرده 
اس��ت. زمينه ه��اي تخصص��ي 
کنت��رل،  ش��امل  او  مق��االت 
مطبوع،  تهوي��ه  سيس��تم هاي 
و  ارزش،  تعمي��ر  مهندس��ي 

نگهداري و سيس��تم هاي اقتصادي است. 
وي همچنين ي��ک عنوان کتاب با عنوان 
»کنترل کننده سيستم هاي زنجيره تامين« 

در دست تاليف دارد.
مهن��دس ميران بيگي، دانش��گاه علم و 
صنعت ايران را واجد بس��ترهاي مناس��ب 
انجام امور پژوهشي مي داند و معتقد است 
پژوهش��کده هاي موجود در اين دانشگاه، 
زمينه ه��اي خوبي ب��راي پرداختن به کار 

پژوهشي ايجاد کرده است.
وي توکل به خدا، ياری و همراهی پدر 
و مادر و راهنمايی های ارزنده و دلس��وزانه 
دکت��ر جالل��ی را دالي��ل موفقي��ت خود 
برمي شمارد.اين دانشجوي نمونه کشوري، 
ادامه کار پژوهش��ي و فعالي��ت به عنوان 
مدرس دانش��گاه را، ه��دف و برنامه آينده 

خود مي داند.

آشناييبادانشجوي
نمونهکشوري
درمقطعکارشناسيارشد
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نام كتاب: طراحی سرفصل دروس و ارزيابی کتاب
مولف: دکتر حسين ساالريان

چاپ اول: 1389 
شمارگان: 1000 

قيمت: 27000 ريال
موضوع: کتاب های درسی –  ارزشيابی 

با وجود اينکه کتاب های زيادی در خصوص ارزيابی و طراحی 
سرفصل دروس وجود دارد، اما هيچ کدام اطالعاتی را که در اين 

کتاب ارايه ش��ده، عرضه نکرده ان��د. اطالعات جامع در خصوص 
لزوم ارزيابي کتاب، طراحی سرفصل دروس، انتخاب و ارزيابی در 

اين کتاب ارايه شده است. 
به نظ��ر مؤلف، کتاب هاي قبلي بيش از اندازه فنی و مش��کل 
بوده اند يا به صورت وظايف و س��واالتی آورده ش��ده بودند که در 
يک ترم مورد اس��تفاده قرار گيرند. در اين کتاب همه اين مطالب 
در يک مجموعه گرد آمده اند. موضوع مهم و کليدی اين است که 
اين کتاب می تواند برای دبيران و دانش آموزان در وزارت آموزش 
و پرورش مفيد واقع ش��ود، به خصوص به خاطر بخش کاربردی 

ارزيابی کتاب ها در مدارس راهنمايی و دبيرستان.
اين کتاب از ش��ش فصل تش��کيل شده اس��ت: فصل اول در 
خصوص ل��زوم ارزيابي کتاب ه��ا در مدارس و نظ��رات مختلف 
صاحب نظران در اين خصوص س��خن می گويد. فصل دوم شامل 
طراحی سرفصل  دروس، تعريف و انواع آن و عواملی که بايد مد 

نظر قرار گيرند، است. 
طراحی سرفصل دروس، از بسياری جهات حاصل کار و تالش 
محققان در زمينه آموزش زبان انگليس��ی می باشد. فصل سوم به 
انتخاب نکات گرامری، تلفظ و لغات، به ترتيب توالی آنها و ديگر 

نکات مهم می پردازد.
فصل چهارم ش��امل استفاده از اينترنت به عنوان اساسی برای 
فعاليت ه��ای همراه با کتاب و يا حتی به عنوان کتاب می باش��د. 
فص��ل پنج��م عواملی را ک��ه در ارزيابی کتاب م��ورد توجه قرار 
می گيرن��د و اطالعات قبل��ی الزم در خصوص مخاطب، آموزش 
دهنده، سرفصل دروس و موسسه را در بر می گيرد. فصل ششم، 
کتاب های دوره راهنمايی و دبيرس��تان را با تمرينات کاربردی در 

قالب چند کار، مورد ارزيابی قرار می دهد.

تازههایانتشاراتدانشگاه
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نام كتاب: اصول و کاربرد ميکروسکوپ های الکترونی و روش های نوين 
آناليز ابزار شناسايی دنيای نانو

مولفان: دکتر پيروز مرعشی، دکتر سعيد کاويانی، دکتر حسين سرپولکی 
و دکتر عليرضا ذوالفقاری

چاپ دوم: 1389 )ويرايش دوم با اضافات و تصحيحات(
شمارگان: 1000 جلد

قيمت: 70000 ريال
امروزه بررس��ی ويژگی ه��ا و خواص مواد، بدون مطالعه ريزس��اختار 
امکان پذير نيست. بررسی آرايش اتمی به همراه آناليز موضعی، اطالعات 

ارزش��مندی برای درک کامل خ��واص و رفتار م��واد و طراحی مواد نو 
و پيش بينی خواص مورد نياز، فراهم نموده اس��ت. توس��عه دنيای نانو، 
مرهون پيش��رفت و تکامل ابزار شناسايی ريزساختار و خواص موضعی 
مواد است. محققان، با استفاده از تکنيک های جديد، بر اساس استفاده از 
پروب های الکترونی، يونی مکانيکی، الکتريکی، مغناطيسی و فوتونی، بر 
محدوديت های نور مريی به عنوان يک پروب شناسايی، فايق آمده اند به 
گونه ای که بزرگنمايی های باالتر از يک ميليون برابر و در مقياس س��ه 

بعدی تا حد تفکيک اتمی، امکان پذير شده است.
اس��تفاده از الکترون براي تهيه تصاوير با بزرگنمايی های باالتر از حد 
قدرت ميکروسکوپ نوری، از اواخر دهه 1920 ميالدی مطرح شد و امروزه 
تا حد تهيه تصوير از اتم های جداگانه، پيشرفت کرده است. عالوه براين، 
امکان به دس��ت آوردن اطالعات ساختاری و ارتباط دادن آن به تصاوير 
الکترونی به دس��ت آمده، ويژگی منحصر به فرد اين روش می باشد که 
امکان مطالعه نواقص بلوری و روابط اجزاي مختلف بلوری نمونه را فراهم 
می آورد. قابليت مشاهده سطوح ناصاف نيز کاربرد اين ميکروسکوپ ها را 
گسترش داده است. همچنين، ابداع روش های متفاوت، به دست آوردن 
اطالعات شيميايی را از طريق اندازه گيری و تفسيرسيگنال های ناشی از 
بر هم کنش های بين پرتوي الکترونی و اجزای اتم های نمونه، امکان پذير 
کرده است. عالوه بر ميکروسکوپ های الکترونی، برخی روش های ديگر 
نيز برای مشاهده ريزساختار، ابداع شده اند. در اين کتاب، سعی شده تا با 
بهره گيری از مطالعات و تجريبات نويسندگان در زمينه ميکروسکوپ های 
الکترون��ی و تکنيک های آناليزی تکميلی، اصول کار اين دس��تگاه ها و 
بعضی از کاربردهای آنها به صورت روشن توضيح داده شود تا عالوه بر 
عزيزانی که با مطالعه اين کتاب وارد اين حوزه می شوند، برای استادان و 
محققان نيز مفيد باشد. همچنين تکنيک های مطرح شده در اين کتاب، 
در طيف گس��ترده ای از حوزه های مختلف پژوهشی از جمله: متالورژی، 

سراميک، شيمی، فيزيک، پليمر، پزشکی و داروسازی، کاربرد دارند.

نام كتاب: خواندن ماهرانه
مولف: دکتر حسين ساالريان

چاپ اول: 1389 
شمارگان: 1000جلد 

قيمت: 33000 ريال
موضوع: زبان انگليسی – کتاب های درسی برای خارجيان، خواندن – 

استنباط
هدف ازخواندن، خواندن برای معنی کردن يا بازسازی، منظور نويسنده 
است. دانشجويان بايستی بياموزند که با خواندن به شيوه ای خالق تعامل 
کنند تا بتوانند معنا را مشخص کنند. بايد توجه شود که روند ارتباطی در 
تمام مهارت های زبانی، روندی تبديلی است. به منظور دستيابی به هدف 

خواندن، اين کتاب می تواند تا حد زيادی مفيد واقع شود.
اين کتاب از چهارده بخش تشکيل شده است که هريک از آنها درباره 
دس��تورات مفصلی در خصوص مهارت های خواندن می باش��د که  برای 
درک مفهوم متون و پاس��خ دهی آسان به سواالت درک مطلب، مفهوم 
متون و پاسخ دهی آسان به سواالت درک مطلب، ضروری می باشد. نکات 
کليدی ديگری نيز دارای اهميت هس��تند مانند: مت��ون جالب و به روز، 
مهارت های ساخت کلمات و اشکال کلمات، کلمات مشابه و يا چند پهلو، 
آزمون های درک مطلب )ب��ه روش پرکردن جای خالی( با متون جالب، 
تمرينات و تحليل های گرامری و زنگ تفريح های آموزشی. اين کتاب به  

خصوص برای افزايش دانش لغات مفيد است.
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نام دانشجو: حميدرضا کبروي
رشته تحصيلي: مهندسي برق

استاد راهنما: دکترعّباس عرفانيان اميدوار
عنوان رساله: ايستادن بدون اتکاء در افراد دچار ضايعه نخاعي 

به  وسيله تحريک الکتريکي عملکردي
تاريخ دفاع: 89/10/1

نام دانشجو: شمس ا... سالميان
رشته تحصيلي: مهندسي برق

استاد راهنما: دکتر شهرام محمدنژاد
عنوان رس�اله: طراحی و مدلسازی تکرارکننده کوانتومی در 

مخابرات کوانتومی راه دور
تاريخ دفاع: 89/10/8

نام دانشجو: فاطمه ثقفي
رش�ته تحصيلي: مهندس��ي صنايع -مديريت سيس��تم و 

بهره وري
استاد راهنما: دکتر عليرضا علي احمدي

عنوان رساله: شناخت عوامل کليدي موفقيت دولت الکترونيکي 
مبتني بر آينده شناسي و استفاده از تجارب دنيا

تاريخ دفاع: 89/10/11

نام دانشجو: حسن شرفي

ارائه یک مدل شبکه مصنوعی براي پیش  - بینی مقدار   مقاومت روانگرایی با استفاده از یک بانک داده گسترده که از پارامترهـاي  
موثر خاك نظیر تنش همه جانبه، تراکم نسبی، تخلخل و درصد ریزدانـه و پـارامتر بارـگذاري نظیـر تعـداد ـسیکل        هـاي مـورد نیـاز     
روانگرایی تشکیل شده است .   

روانگرایی، نسبت مقاومت تناوبی، فشار :   آب حفره  اي دینامیکی، خـاك   هـاي ـسیلتی، روش انرژي،دـستگاه بـرش      
استوانه توخالی،   شبکه عصبی   

پایان     نامه براي دریافت درجه دکتري    

در رشته مهندسی عمران گرایش مکانیک خاك و پی   

  :             

          

ارائه دهنده  : حسن شرف   ی

استاد راهنما  : دکتر محمد حسن باز ی ار   

استاد مشاور  : دکتر عل شف ی عی   ی

اسات ی د کم ی ته داور ان :   

داوران خارج دانشگاه  : دکتر س ی د محسن حائر دکتر عل و ي نورزاد ی   

داو ران داخل دانشگاه : دکتر حس  ی ن صالح زاده، دکتر عل  اکبر حشمت ی و دکتر حب ی ی ب شاه نظر  ي

زمان دفاع  : روز دوشنبه  13 / 10 / 89   

مکان دفاع  : سالن اجتماعات دانشکده عمران

رشته تحصيلي: مهندسي عمران- مکانيک خاک و پي  
استاد راهنما: دکتر محمد حسن بازيار

عنوان رساله: ارزيابي پتانسيل روانگرايي و پيش بيني ميزان 
فشار آب حفره اي در خاک هاي الي دار با استفاده از معيار انرژي

تاريخ دفاع: 89/10/13

نام دانشجو: مسيح اهلل معصومي
رشته تحصيلي: معماري

استاد راهنما: دکتر پروين السادات قائم مقامي
عنوان رس�اله: بررسي تحليلي معابر پياده شهري از طريق 
نگرش سنجي شهروندان )مطالعه موردي شهر سبزوار- خيابان 

بيهق(
تاريخ دفاع: 89/10/15

نام دانشجو: امين لشکرآرا
رشته تحصيلي: مهندسي برق- قدرت

استاد راهنما: مهندس احد کاظمي
عنوان رساله: مدلسازي ديناميکي UPFC ترکيب شده با جا 

به جاگر فازي و کنترل کننده هيبريد توان
تاريخ دفاع: 89/10/15 

نام دانشجو: مزدک نيک بخت
رشته تحصيلي: مهندسي عمران- سازه

استاد راهنما: دکتر علي کاوه
عنوان رس�اله: تحليل تقارن و نظم در س��ازه ها با استفاده از 

تئوري گروپ، نظريه گراف و جبر خطي
تاريخ دفاع: 89/10/21

نام دانشجو: سيدمحمد موسوي
رشته تحصيلي: مهندسي برق- قدرت

استاد راهنما: دکتر محسن کالنتر
عنوان رساله: تامين بار مجزا از شبکه به وسيله سيستم ترکيبي 

بادي- ميکروتوربين با استفاده از کنترل کننده نظارتي 
تاريخ دفاع: 89/11/4 

معرفيدفاعيههايدکتري
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نام دانشجو: مهرداد خاندائي
رشته تحصيلي: مهندسي مکانيک- طراحي کاربردي

استاد راهنما: دکتر محمد صديقي
عنوان رساله: شبيه سازي و تست تجربي فرآيند شکل دهي 

الکترومغناطيسي
تاريخ دفاع: 89/11/30 

نام دانشجو: ماندانا عادلي
رشته تحصيلي: مهندسي مواد- شناس��ايي و انتخاب مواد 

فلزي
استادان راهنما: دکتر محمدرضا ابوطالبي- دکتر سيدحسين 

سيدين
عنوان رساله: مطالعات تجربي و شبيه سازي تاثير فعال سازي بر 

فرآيند سنتز احتراقي ترکيبات بين فلزي
تاريخ دفاع: 89/12/1 

نام دانشجو: وحيد ابوئي مهريزي
رشته تحصيلي: مهندسي مواد- شناس��ايي و انتخاب مواد 

فلزي
استادان راهنما: دکتر سعيد قدرت نما شبستري- دکتر حسن 

ثقفيان
عنوان رس�اله: تاثير ترکيبات بين فلزي حاوي آهن بر رفتار 

سايشي آلياژ آلومينيوم سيليسيم يوتکتيک
تاريخ دفاع: 89/12/8 

نام دانشجو: رضا شريفي
رشته تحصيلي: مهندسي برق- قدرت

استاد راهنما: دکتر حسين حيدري
عنوان رس�اله: الگوريتم طراحي محدود سازه هاي ابررساني 

جريان خطا با تصميم گيري چند معياره
تاريخ دفاع: 89/12/8 

نام دانشجو: امير افشين فتاحي
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع – مهندسي سيستم هاي 

اقتصادي اجتماعي
استاد راهنما: دکتر مسعود باباخاني

عنوان رس�اله: ارايه مدلي براي پايش رخدادهاي کمياب در 
بهداش��ت و درمان با اس��تفاده از رويکرد تورم تعداد صفرها در 

توزيع هاي گسسته 
تاريخ دفاع: 89/12/9 

نام دانشجو: عليرضا رهبري
رشته تحصيلي: مهندسي مکانيک – طراحي کاربردي

استاد راهنما: دکتر مهدي بيدآبادي
عنوان رساله: حل تحليلي احتراق ذرات ارگانيک ريز جامد

تاريخ دفاع: 89/12/10 

نام دانشجو: اميد رهايي
رشته تحصيلي: معماري

استاد راهنما: دکتر پروين السادات سجادي قائم مقامي
عنوان رساله: معيارهاي مطلوب براي طراحي ساختمان هاي 
صنعتي با هدف ارتقاي تهويه صنعتي عمومي )نمونه موردي: 

ساختمان تعميرگاه مرکزي پااليشگاه تهران(
تاريخ دفاع: 89/11/4 

نام دانشجو: سوران شنگه پور
رشته تحصيلي: معماری و شهرسازی

اس�تادان راهنما: دکتر هاش��م هاش��م ن��ژاد، دکتر منصور 
سپهری مقدم

عنوان رس�اله: ارايه يک الگوی طراحی معماری مجازی به 
منظور افزايش مشارکت اجتماعی در شهر تهران

تاريخ دفاع: 89/11/19

نام دانشجو: علی محمد رنجبرکرمانی
رشته تحصيلي: معماري و شهرسازي

اس�تادان راهنم�ا: مهن��دس عبدالحميد نق��ره کار و دکتر 
غالمحسين معماريان

عنوان رس�اله: روش س��امانه ای در طراحی معماری در پرتو 
بينش اسالمی

تاريخ دفاع: 89/11/19

نام دانشجو: محمد خدابخشي
رشته تحصيلي: مهندسي برق- مخابرات- ميدان

استاد راهنما: دکتر احمد چلداوي
عنوان رساله: شبيه سازي و تحليل اثرات امواج الکترومغناطيس 

سيستم مخابرات سلولي روي بدن انسان
تاريخ دفاع: 89/11/20 

نام دانشجو: جعفر زارعي
رشته تحصيلي: مهندسي برق- کنترل

استاد راهنما: دکتر جواد پشتان
عنوان رساله: تشخيص عيب بر مبناي رويتگر مقاوم در يک 

فرآيند غيرخطي
تاريخ دفاع: 89/11/25 

نام دانشجو: محمدرضا ذوقي
رشته تحصيلي: مهندسي برق- مخابرات

استاد راهنما: دکتر حسين کهايي
عنوان رساله: مديريت انتخاب حسگرها جهت افزايش کارايي 

شبکه هاي حسگر بي سيم در کاربرد رهگيري هدف
تاريخ دفاع: 89/11/25 

نام دانشجو: جواد کاتبي
رشته تحصيلي: مهندسي عمران- زلزله

استاد راهنما: دکتر فريدون اميني
عنوان رساله: بررسي کاربرد تئوري پسخوراند کمي در کنترل 

سازه هاي با چند درجه آزادي
تاريخ دفاع: 89/11/25 
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يوساخت
مباركبادموفقيتبزرگدانشگاهدرطراح

ماهوارههايظفرونويدعلموصنعتايران

نام دانشجو: مهدي شريفي
رشته تحصيلي: مهندسي عمران- سازه

استادان راهنما: دکتر پرويز قدوسي- دکتر رسول احمدي
عنوان رساله: بررسی خواص رئولوژی بتن های خودتراکم و 

رفتار آن در اعضاي خمشی تحت اثر بارهای رفت و برگشت
تاريخ دفاع: 89/12/10 

نام دانشجو: علي اميري
رش�ته تحصيلي: مهندس��ي کامپيوتر- هوش مصنوعي و 

رباتيک
استاد راهنما: دکتر فتحي

عنوان رس�اله: آناليز ماتريس هاي مستطيلي و کاربرد آن در 
بازيابي و خالصه سازي ويدئويي

تاريخ دفاع: 89/12/11 

نام دانشجو: مصطفي سرلک
رشته تحصيلي: مهندسي برق- قدرت
استاد راهنما: دکتر سيد محمدشهرتاش

عنوان رساله: تشخيص نوع و محل خطاي امپدانس باال با 
ايجاد امضاء براي تشخيص الگو

تاريخ دفاع: 89/12/11 

نام دانشجو: محمدحسين کاظمي نژاد
رشته تحصيلي: مهندسی عمران گرايش مهندسي آب

استادان راهنما: دکتر عباس يگانه بختياري و دکتر امير اعتماد 
شهيدي

عنوان رساله: شبيه س��ازي عددي پديدة آبشستگي مجاور 
خطوط لوله به روش دو فازة اويلر-اويلر

تاريخ دفاع: 89/12/11

نام دانشجو: امين جعفري رامياني
رش�ته تحصيلي: مهندسي مواد – شناسايي و انتخاب مواد 

فلزي
استادان راهنما: دکتر محمدرضا ابوطالبي – دکتر سيد حسين 

سيدين
عنوان رساله: مدل سازي توسعه ساختار انجمادي و جدايش 
 )DC( ماکروسکپي در فرآيند ريخته گري مداوم تبريد مستقيم

آلياژهاي آلومينيوم
تاريخ دفاع: 89/12/14 

نام دانشجو: امير حسين ميثمي
رش�ته تحصيلي: مهندسي مواد – شناسايي و انتخاب مواد 

فلزي
استاد راهنما: دکتر رضا قاسم زاده

عنوان رساله: بهينه سازي عمليات ترمو مکانيکي و حرارتي 
کوئيچ مستقيم تمپر فوالد 4140 با استفاده از شبيه سازي رياضي 

و فيزيکي
تاريخ دفاع: 89/12/15 

نام دانشجو: فرهاد فاني صابري
رشته تحصيلي: مهندسي برق- کنترل

استاد راهنما: دکتر حسين بلندي
عنوان رس�اله: طراحي و مدلسازي سيستم تعيين و کنترل 
وضعيت س��ه محوره براي يک ماهواره تصويربرداري با تلفيق 

روش هاي طولي و عرضي
تاريخ دفاع: 89/12/15 

نام دانشجو: امين تقوي
رشته تحصيلي: فيزيک- حالت جامد
استاد راهنما: دکترمهدي اسماعيل زاده

عنوان رساله: برهم کنش الکترون- ليزر در حضور ميدان هاي 
مختلف مغناطيسي يا الکترومغناطيسي ويگلر، مغناطيسي محوري، 

الکتريکي کانال يوني و بررسي آشوب در آنها
تاريخ دفاع: 89/12/15

نام دانشجو: مهدي مراديان
رشته تحصيلي: مهندسي برق

استاد راهنما: دکتر محمد خلج امير حسيني
عنوان رساله: بهبود مشخصات تشعشعي آنتن شکافي طولي
تاريخ دفاع: 89/12/16

نام دانشجو: يعقوب بهجت
رشته تحصيلي: مهندسي شيمي

عنوان رساله: مدلسازی CFD راکتور سه فازی )گاز-مايع-
FCC  جامد( فرايند

استاد راهنما: دکتر شاهرخ شاه حسينی
تاريخ دفاع: 89/12/22

نام دانشجو: حبيب قرباني نژاد فومني
رشته تحصيلي: مهندسی برق گرايش مخابرات- ميدان

استاد راهنما: دکتر محمد خلج امير حسيني
عنوان رس�اله: تحليل و طراحي بهينه فيلترهاي موجبري 
و فضايي فش��رد ه داراي دي  الکتريک با در نظر گرفتن کوپالژ 

متقابل
تاريخ دفاع: 89/12/23
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