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نقش پژوهش در توس��عه همه جانبه پایدار، چنان برجس��ته و 
انكارناپذیر اس��ت که می توان آن را بدون تردید، نيروی محرک 
توسعه در همه حوزه ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سياست و جامعه 
دانست. پژوهش، عامل مهمی  در توليد دانش، دانایی و پيشرفت 
جامعه انسانی است تا جایی که ميزان پژوهش های انجام شده در 

هر جامعه، شاخص توسعه یافتگی آن جامعه به حساب می آید. 
در حال حاضر، کشور ما تحت شدیدترین تحریم ها و محاصره 
اقتص��ادی اس��ت و ای��ن در حالی اس��ت که در داخل کش��ور، 
توانمندی های بس��ياری برای برون رفت و غلبه بر این تحریم ها 
وجود دارد. ش��اید به همين س��بب س��تاد ملی هفته پژوهش و 
فناوری، ش��عار هفته پژوهش امسال را »پژوهش تقاضا محور و 
توليد دانش بنيان، زیر بنای اقتصاد مقاومتی« اعالم کرده اس��ت. 
حال، س��وال اینجاست که در س��الی که شدت تحریم ها بر عليه 
کشور ما افزایش پيدا کرده است و همگان از اقتصاد مقاومتی، به 
عنوان راه مقابله با آن صحبت به ميان می آورند، وظيفه و نقش 

دانشگاهيان در بُعد عملی چيست؟ 
به طور حتم، قش��ر دانشگاهي باید براي عزت و اقتدار جایگاه 
ایران اسالمي، از طریق علم وارد شود تا دانشگاه ها نقش تاریخي 
و حس��اس خود را به خوبي ایفا کنند. باید توجه داش��ت اقتصاد 
مقاومت��ی را نمی   توان صرف��ًا مقاومت اقتصادی دانس��ت، بلكه 
ایجاد امنيت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر ش��وک   های 
خارجی اقتصادی نيز از ش��اخصه   های بارز اقتصاد مقاومتی است. 
در این راس��تا، هدایت فضاي دانشگاه ها به سوي مسایل اصلي 
کش��ور در حوزه اقتصاد و صنعت؛ تقویت کارآمدي دانش��گاه ها 
در حل مش��كالت روز کشور؛ ایجاد روحيه جهادي و تالشگرانه 
در دانش��جویان و اس��اتيد در عرصه جنگ اقتصادي؛ پيگيري و 
تحقق مطالب��ات رهبري در خصوص جهاد اقتصادی؛ حمایت از 
توليد ملي و ارتباط دانش��گاه و صنعت و سوق دادن پایان نامه ها 
و تحقيقات دانش��گاهي به س��مت اقتصاد مقاومتي و رقابتي؛ از 
راهكارهای دانش��گاه ها در برون رفت از شرایط تحریم و تقویت 

پایه های استقالل اقتصادی کشور است.

تكي��ه بر فن��اوري بوم��ي و تدوین دانش فن��ی در حوزه های 
استراتژیك در حرکت اقتصادي کشور نيز، ضرورتي انكار ناپذیر 
اس��ت و در این بي��ن، تعریف و اجرای طرح ه��اي کالن ملي با 
بهره گيري از ظرفيت هاي علمي فناورانه کش��ور، فصل مشترک 
اقتصاد رقابتي و مقاومتي و از کارآمدترین راهبردهای دانشگاه ها 
در این بين به نظر می رس��د. همچنين واگذاری طرح های کالن 
مل��ی به دانش��گاه ها، ویژگی ها و برکات خاص خ��ود را دارد. در 
مرحله نخست، خودباوری و غرور ملی را تقویت می کند و باعث 
باال رفتن اعتماد به نفس مردم و جامعه علمی کش��ور می ش��ود. 
این طرح ها همچنين دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی را به سمت 
کارآفرینی و نيازمحوری س��وق می دهد، ضم��ن اینكه به دليل 
طراح��ی این طرح ها بر اس��اس نيازمندی های کش��ور و حضور 
دس��تگاه های اجرایی در فرآیند طراحی، یك تقویت جهش��ی در 
رواب��ط بين صنعت و دانش��گاه ایجاد می کن��د. طرح های کالن 
ملی به دليل اینكه به ش��دت به دانش تكيه دارند و بر اس��اس 
فناوری های پيش��رفته ش��كل گرفته اند، تقویت کنن��ده اقتصاد 
دانش بنيان نيز خواهند ب��ود. طرح های کالن ملی، بخش عمده  
اطالعات علمی کش��ور را مدیریت خواهند کرد و یك ش��ناخت 
صحيح و جامع از نيازها و اولویت های کش��ور به دست می دهند 
چراکه پيش��نهادات این طرح ها از تمامی سطوح گرفته و بررسی 
ش��ده و در نهایت، در صورت س��ازگاری با اس��ناد باالدس��تی و 

نيازهای جامعه، برگزیده می شوند. 
در این جریان مبارک، شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوري 
)عتف(، به دانش��گاه عل��م و صنعت ایران بر حس��ب ظرفيت و 
توانمندی های علمی اثبات شده اش، ماموریت های بزرگی واگذار 
کرده اس��ت و هم اکنون دانش��گاه علم و صنعت ایران، در س��ه 
طرح کالن مل��ی »طراحی پلتفرم ملی برای خودروی س��واری 
کالسB«، »پياده س��ازی فناوری ملی سامانه حمل و نقل ریلی 
پر سرعت« و »طراحی و ساخت پروتز عصبی حرکتی زیرجلدی 
برای بازیابی عملكرد حرکتی«، به عنوان »دانشگاه محور« و در 
چند طرح کالن دیگر، به عنوان »دانشگاه همكار« برگزیده شده 

و در این جهاد علمی، مشارکت فعال دارد.
اميد اس��ت دانش��گاه ها و مراکز علمی و پژوهشی با تعریف و 
اجرای طرح های کالن ملی و بر اس��اس دستاوردهای پژوهشی 
خ��ود، بتوانند الگویی مناس��ب ب��رای پيش��رفت، در عين حفظ 

استقالل ارایه دهند. 

پـژوهش
 زیر بنای اقتصاد مقاومتی 
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مراس��م گراميداش��ت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برگزیده 
دانشگاه علم و صنعت ایران، بيست و ششم آذرماه، با حضور دکتر نسرین 
س��لطان خواه )معاون علمی و فناوری ریيس جمهور و ریيس بنياد ملی 

نخبگان(، هيات ریيسه و اعضاي هيات علمي دانشگاه برگزار شد.
 در این مراس��م، پژوهشگران برتر دانشگاه، معرفی و با اهدای لوح و 

هدایا مورد تجليل قرار گرفتند.
دکتر سلطان خواه که به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه حضور یافته 
بود، ابتدا با حضور در مقبره الشهدای دانشگاه و نثار فاتحه، به روح پر فتوح 
شهيدان ادای احترام نمود. سپس طی مراسمی، تندیس ماهواره نوید علم 
و صنعت را رونمایی کرد. این مراس��م با حضور دکتر فاضلی)سرپرست 
س��ازمان فضایی کش��ور(، دکتر خيام نكویی)معاون فن��اوری و نوآوری 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری(، پرویز کرمي )مشاور معاون 
علمي و فناوري ریيس جمهور(، دکتر عبدوس )معاون اداره کل ستادهاي 
راهبردي ریاست جمهوري(، دکتر بلندی)ریيس مرکز تحقيقات فضایی 

دانشگاه( و اعضای هيات ریيسه دانشگاه برگزار شد. 
در ادامه، دکتر س��لطان خواه و هيات همراه، از مرکز تحقيقات فضایی 
دانش��گاه علم و صنعت ایران بازدید و از نزدیك، در جریان فعاليت های 

این مرکز تحقيقاتی قرار گرفتند. 
یادآور می شود محققان مرکز تحقيقات فضایی دانشگاه علم و صنعت 
ایران، برای نخس��تين بار در کش��ور، موفق به طراحی و س��اخت بومی 
ماه��واره نوید علم و صنعت ایران ش��دند که این ماه��واره، بهمن ماه 
س��ال گذشته با موفقيت در مدار زمين قرار گرفت و همه ماموریت های 

تحقيقاتی خود را به انجام رساند.
مع��اون علمی و فناوری ریيس جمه��ور، در ادامه در مرکز تحقيقات 
فناوری عصبی دانشگاه، حضور یافت. در این بازدید که به همراهي دکتر 
زالي)معاون نظارت و برنامه ریزي سازمان نظام پزشكي و ریيس بخش 
جراحي مغز و اعصاب بيمارستان ش��هدا( انجام شد، هيات بازدیدکننده 
در جریان اقدامات و آخرین یافته های پژوهش��ی پژوهشگران این مرکز 
در زمينه طراحی و ساخت پروتز عصبی حرکتی زیرجلدی برای بازیابی 
عملكرد حرکتی بيماران دچار ضایعه نخاعی، قرار گرفتند. ساخت نمونه 
مهندس��ي پروتز عصبي پاراواک، از سال 1388 در مرکز فناوری عصبی 
و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت  جمهوری، آغاز و در سال 
1391 به پایان رس��يده است. این سيستم، تاکنون بر روي 8 بيمار دچار 

ضایعه نخاعي، به کار گرفته شده است. 
پ��س از آن، ریيس بنياد ملی نخبگان، در جمع اعضای هيات علمی 

دانشگاه علم و صنعت ایران و مراسمی که به منظور گراميداشت هفته 
پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه برگزار مي شد؛ شرکت 

و سخنرانی کرد.
دکتر س��لطان خواه ضمن ابراز خرسندي از حضور در دانشگاه علم و 
صنعت ایران، گفت: خوشحالم که به بهانه هفته پژوهش توانستم در جمع 
شما باشم و از بخشي از دستاوردهاي علمي- فناورانه که در سایه تالش 
و مجاهدت شما حاصل شده بازدید کنم. دستاوردهایي که مایه مباهات 

شما و افتخار همه ما و ملت سربلند ایران است.
وي اف��زود: هفته پژوهش، بهانه اي براي قدرشناس��ي و پاسداش��ت 
زحمات پژوهش��گران و اساتيد محقق در جاي جاي کشور است اما من 
فكر مي کنم یكي از بهترین راهها به نش��انه قدرشناس��ي و پاسداشت 
دس��تاوردهای علمي- فناورانه و تحقيقی اس��اتيد، باز ک��ردن راهها و 
بسترس��ازي اس��ت که عزیزان ما در ادامه راه، نتایج حاصل از تحقيقات 

خود را به عينه و در عمل شاهد باشند. 
وي تاکيد کرد: خوش��بختانه در مرحله ای هستيم که اهداف علمي و 
فناوري کشور به مرحله بلوغ و تكامل خود می رسد و افزود: هدفگذاري 
در این دهه، این است که نتایج حاصل از تحقيق و پژوهش، باید کاربردي 
باش��د. این هدفگذاری ای اس��ت که مقام معظم رهبری تعيين کردند و 
فرمودند علم و دانش ما، باید مایه اقتدار ما، مایه استقالل ما و مایه ثروت 
برای ما باشد. یعنی عالوه بر اینكه این علم باید موجب تعالی روح و فكر 
و اندیشه باشد، در حوزه اقتداربخشی به نظام جمهوری اسالمی در عرصه 
جهانی هم باید ایفای مسئوليت کند. دکتر سلطان خواه تصریح کرد: مقام 
معظم رهبری، همه زوایا و همه جوانب علم نافع را در نظر دارند و ما را به 
آن سمت رهنمون می کنند. خوشبختانه جامعه علمي- فناوري ما هم این 
پيام مقام معظم رهبری را به خوبي درک کردند و حرکت جامعه علمی و 

فناوری به همان سمتی است که ایشان مطالبه کرده اند. 
معاون علمی و فناوری ریيس جمهور گفت: باید به سمت تحقيقاتی 
برویم که در راس��تای رفع نيازهای کشور و حل معضل باشد و تصریح 
کرد: طرح ماهواره و سيستم عصبی برای معلوالن قطع نخاعی، در جهتی 
است که به یكی از نيازهای کشور پاسخ دهد و طرح هایی که امروز بازدید 

کردم، دقيقا در همين راستا بود.
وی در پایان س��خنانش ضمن تاکيد بر اینك��ه تالش و نظر ریيس 
جمهور، این اس��ت که عليرغم وج��ود محدودیت ها، تا ح��د مقدور در 
بخش ه��ای علم و فناوری و دانش��گاهی کاهش بودجه صورت نگيرد، 
گفت: دانشگاه علم و صنعت ایران حق زیادی به گردن این کشور و مردم 

معاون علمي و فناوري رییس جمهور:

دانشگاه علم و 
 صنعت ایران
  حق زیادی

 به گردن این کشور 
و مردم دارد
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دارد و این دانشگاه توانسته هم محققان و دانش آموختگان خوب، تربيت 
و به کشور تحویل دهد و هم عالوه بر آن توانسته مدیرانی را تربيت کند 

که در سطح ملی و کشوری، منشا خدمات و اثرات زیادی باشند. 
در بخشي از این مراس��م، دکتر جبل عاملي )ریيس دانشگاه(، ضمن 
خوشامدگویي به همه مهمانان، گفت: به نظر ما، امروز دانشگاه ها در حوزه 
فناوري هم به نقطه خوبي رس��يده اند و ما افتخار و اعالم می کنيم ما از 
مرزهای فناوري گذشته ایم و دانشگاهها اکنون، هم در حوزه توليد علم و 

هم توليد فناوری، در مرز فناوری و دانش روز دنيا قرار گرفته اند. 
ریيس دانش��گاه، نياز دهه بعد را ورود به فناوری نرم و تربيت مدیران 
کارآمد و توانمند برای بخش فناوری اعالم کرد و افزود: توانمندس��ازی 
مدی��ران و تحویل پژوهش��گرانی خالق، کارآم��د و کارآفرین به چرخه 

فناوری، مساله روز ما و از اولویت های جدی کشور است.
دکتر بازیار )معاون پژوهش و فناوري دانش��گاه( ني��ز در ابتداي این 
مراسم، گزارشي از عملكرد پژوهشي سال گذشته دانشگاه به اجمال ارایه 
کرد. وي تعداد مقاالت ISI س��ال 2012 ميالدي دانشگاه را 830 مقاله 
و سرانه مقاالت در این سال را 2/24 مقاله براي هر عضو هيات علمي 
عنوان کرد و افزود: در مقاالت ISC هم پيشرفت هاي خوبي داشته ایم 
و س��رانه 1/5 مقاله براي هر عضو هيات علمي را ش��اهد بوده ایم. وي 
گفت: آنچه بيش از تعداد مقاالت، مایه خوش��حالي ماست این است که 
این مقاالت چه قدر مورد ارجاع دیگران قرار داش��ته که در سال 2011 
ميالدي، 3000 ارجاع را ش��اهد بوده ایم و این کيفيت مقاالت را نش��ان 
مي دهد و موفقيت بس��يار بزرگي است. وي همچنين حجم قراردادهاي 
منعقده سال 1390 دانشگاه را 57/5 ميليارد تومان عنوان کرد. در پایان 
این مراسم مطابق روال هر سال، پژوهشگران برگزیده دانشكده ها معرفی 

شدند. اسامی این افراد به شرح زیر است:
دانشکده مهندس�ی برق: دکتر محمد س��ليمانی؛ دانشکده 
مهندس�ی خودرو: دکتر جواد مرزبان راد؛ دانش�کده مهندسی 
راه آهن: دکتر داوود یونس��يان؛ دانش�کده ریاضی: دکترمحمدباقر 
قائمی؛ دانش�کده شیمی: دکتر منصور انبيا؛ دانشکده مهندسی 
شیمی: دکتر س��يدنظام الدین اش��رفی زاده؛ دانش�کده مهندسی 
صنایع: دکتر احمد ماکویی؛ دانش�کده مهندس�ی عمران: دکتر 
علی کاوه؛ دانشکده فیزیک: دکتر مهدی اسماعيل زاده؛ دانشکده 
مهندس�ی کامپیوتر: دکتر محسن شریفی؛ دانشکده معماری و 

شهرسازی: دکتر محسن فيضی؛ دانشکده مهندسی مکانیک: 
دکتر مجيدرضا آیت اللهی؛ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی: 

دکتر سعيد قدرت نما شبستری.
 همچنين دکت��ر امين ميراحمدی)دانش��كده مهندس��ی مكانيك(، 
دکتر حميد بهبهانی)دانش��كده مهندس��ی عم��ران(، دکتر محمدعلی 
برخورداری)دانشكده مهندسی عمران(، دکتر سيدجواد ازهری)دانشكده 
مهندس��ی برق(، دکتر فرخ حجت کاشانی)دانش��كده مهندس��ی برق(، 
دکتر محمدعلی شفيعا)دانش��كده مهندسی صنایع(، دکتر سيدغالمرضا 
جاللی)دانشكده مهندسی صنایع(، دکتر شمس الدین ميردامادی)دانشكده 
مهندس��ی مواد و متالورژی(، دکتر عباس طائب)دانش��كده مهندس��ی 
شيمی(، دکتر محمدمهدی کاشانی مطلق)دانشكده شيمی(، دکتر روح ا... 
عقدایی)دانشكده فيزیك(، دکتر بتول جذبی)دانشكده ریاضی( و حجت 
االس��الم والمسلمين حبيبی)گروه معارف اس��المی( به عنوان »اساتيد 

پيشكسوت«، مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این جلس��ه 1- دکتر محمودمهرداد شكریه از موسسه کامپوزیت 
ایران- دانشكده مهندسی مكانيك؛ دکتر عباس عرفانيان اميدوار از مرکز 
تحقيقات فناوری عصبی- دانشكده مهندسی برق؛ دکتر حسين بلندی 
از مرکز تحقيقات فضایی- دانشكده مهندسی برق و مهندس عبدالحميد 
نقره کار )نظریه پرداز برجسته(- دانشكده معماری و شهرسازی به عنوان 

»فناوران برتر دانشگاه« معرفی شدند.
عالوه بر این دکتر هادی خرمی ش��اد )دانشكده مهندسی مكانيك(، 
دکتر محمدرضا دليری )دانش��كده مهندسی برق(، دکتر مرتضی باقری 
)دانشكده مهندسی راه آهن(، دکتر علی ملكی )دانشكده شيمی( و دکتر 
سيدعلی چاوشيان )دانشكده مهندسی عمران(، به عنوان »اعضای هيات 
علمی جوان برگزیده« و از بين اعضای هيات علمی خانم، دکتر فاطمه 
مهدیزاده سراج )دانشكده معماری و شهرسازی( و دکتر فرناز برزین پور 
)دانشكده مهندسی صنایع(؛ طاهره صفاری به عنوان کارشناس پژوهشی 
برتر و مهندس مهدی آذرفام به عنوان کارش��ناس آموزشی برتر معرفی 
شدند و نيز از مهندس سعيدی کيا به دليل همكاری و پشتيبانی از دانشگاه 
علم و صنعت ایران و از مهندس ابراهيم صادقی به خاطر خدمات شایسته 
وی در راه اندازی دانشگاه علم و صنعت ایران در پردیس کنونی تجليل 

و قدردانی شد.

بازديد از مركز تحقيقات فضاييبازديد از مركز تحقيقات فناوري عصبيرونمايي تنديس ماهواره نويد
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مقدمه
دوران  در  ک��ه  غرب��ی  فرهن��گ   
نوگرایی)مدرنيسم( رویكردی یك بعدی و 
مادی به هستی و انسان داشت، در دوران 
فرانوگرایی )پس��ت مدرنيس��م(، در حوزه 
علوم انس��انی و مباحث معرفت شناس��ی، 
دچ��ار شكاکي��ت و نس��بی گرایی شده 
اس��ت. حاصل این رویكرد در حوز فلسفه 
هنر، زیبایی شناس��ی و مبانی و معيارهای 
ارزیابی آثار هنری و معماری؛ هرج و مرج 
)آنارشيسم( و پوچ گرایی )نيهيليسم( شده 
است. آنچه امروز، به عنوان هنر پيشرو و 
پيشتاز )آوانگارد( در رسانه های تبليغاتی، 
مطرح و از آن دفاع می شود، دور تسلسلی 
حق برانداز، با نام  ساختارشكنی )واسازی( 
در مباح��ث معرفت شناس��ی، معياره��ای 
زیبایی شناسی و فلسفه هنر و ارزیابی آثار 
هنری است. در یك کلمه می توان گفت 
هم��ه پيامبران اله��ی و بخصوص پيامبر 

خاتم)ص(، برای مبارزه با این ش��كاکيت 
و نس��بی گرایی و ساختارشكنی در حوزه 
هستی شناس��ی، انسان شناس��ی و فلسفه 

هنر در طول تاریخ، رسالت یافته اند. 
ساختار عمومی دولت های قبل از انقالب 
اس��المی ایران و بخصوص دانشگاه های 
م��ا نيز با این رویكردها س��امان یافته اند. 
ب��ه همي��ن دلي��ل، اس��تادان و محتوای 
 آموزشی دانشگاه های ما و در نتيجه، کل 
سيس��تم های برنامه ریزی، قانون سازی و 
مهندسان طراح و مشاور ما، مستقيم و غير 
مس��تقيم، از این نگرش به معماری، تاثير 
می پذیرند. ش��اید بتوان گف��ت مهمترین 
پيام و مس��ئوليت انقالب اسالمی ایران، 
مبارزه بی امان و عميق با این رویكردهای 
ح�ق بران��داز و کفرآميز در حوزه فرهنگ 
و تم��دن برآمده از آن، در س��طح جهانی 
اما عليرغ��م هش��دارهای مكرر  اس��ت. 
حضرت امام)ره( و مق��ام معظم رهبری، 

در پرهيز از تفكر ترجمه ای و توصيه های 
مجام��ع  تش��كيل  ب��ه   نس��بت  اکي��د 
با  آزاداندیشی، اسالمی کردن دانشگاه ها 
وحدت محتوایی حوزه و دانش��گاه، تغيير 
و اصالح محتوای دروس علوم انسانی و 
هنر مبتنی بر فرهنگ اس��المی، دوری از 
بی  هویتی در حوزه هنر و معماری و ایجاد 
آثار معماری با هویت اس��المی – ایرانی؛ 
متأسفانه تاکنون اقدامی اساسی، بنيانی و 
مؤثر و س��امان بخش، در این حوزه ها به 
عمل نيامده اس��ت. تشكيل قطب علمی 
معماری در نهادهای دانشگاهی و متمرکز 
نمودن خبرگان دردآشنا و با انگيزه و ایجاد 
امكانات و تجهيزاتی شایسته این رسالت 
تاریخ��ی، می تواند اقدام��ات پراکنده و تا 
ح��دودی بی برنام��ه را، در یك س��اختار 
متمرکز و بس��امان به نام »قطب علمی« 

تجميع نماید. 
و اه��داف  ب��ا  اینچنين��ی   اجتماع��ی 

معرفی اهداف
 و برنامه های قطب علمی معماری اسالمی 

اش�اره: مهرماه امس�ال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موافقت اصولی خود با پیش�نهاد دانشکده معماری و شهرسازی 
دانشگاه، مبنی بر تاسیس قطب علمی معماری اسالمی را ابالغ کرد. در پی اخذ این مجوز از وزارت علوم، دکتر جبل عاملی 
)رییس دانش�گاه(، طی حکمی، مهندس عبدالحمید نقره کار) عضو هیات علمی و رییس دانش�کده معماری و شهرس�ازی 
دانشگاه( را به سمت »مدیر قطب علمی معماری اسالمی«، منصوب کرد. دکتر محسن فیضی، دکتر محمدرضا پورجعفر، دکتر 
فاطمه مهدیزاده سراج، دکتر حمید ماجدی، دکتر محمدرضا اسالمی، دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر اسماعیل شیعه و دکتر علی 
یاران، همکاران اصلی قطب علمی معماری اسالمی هستند. )این افراد، اعضای مصوب شورای عالی قطب های علمی هستند 
و متعاقبا، استادان برجسته دیگری به عنوان اعضای افتخاری و اعضای هم بسته، انتخاب و معرفی خواهند شد(. آنچه در پی 
می آید، توضیحاتی است که مهندس نقره کار در معرفی اهداف و برنامه های این قطب علمی در حال تاسیس، در اختیار نشریه 

قرار داده اند که ضمن تشکر و آرزوی توفیق برای ایشان و همکاران این قطب علمی، از نظرتان می گذرد.
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 انگيزه های الهی، مبتنی بر فرهنگ غنی 
و تمدن س��از اس��المی و تجربي��ات واال 
و ارزش��مند تاریخی آن، قطع��ا می تواند 
نص��رت، لطف و توفي��ق و تأیيد الهی را 
نيز در ایجاد بستری برای جامعه مطلوب 
اس��المی و معماری مناسب آن، به همراه 

داشته باشد. 
ب��ا توجه ب��ه ابعاد فرهنگ��ی در قانون 
اساسی و بر پایه قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اس��المی ای��ران، قطب علم��ی معماری 
اسالمی، در دانشكده معماری و شهرسازی 
 دانش��گاه عل��م و صنعت ایران تأس��يس 

می شود. 
هدف اصلی

هدف اصلی از ایجاد این قطب علمی، 
ب��رای  آوردن زمينه ه��ای الزم  فراه��م 
پژوهش درباره معماری، از منظر فرهنگ 
غن��ی اس��الم اس��ت. این پژوهش ها ما 
را ق��ادر می س��ازد تا اص��ول راهبردی و 
کارب��ردی اس��الم را، در فرآیند طراحی، 
استنباط و اس��تنتاج نمایيم. شرایط فوق، 
بس��تر الزم ب��رای نظری��ه پردازی های 
خالقان��ه برای ایجاد هویت اس��المی – 
ایران��ی در معماری و شهرس��ازی بحران 
زده معاصر را فراهم خواهد نمود و رسالت 
تاریخی و جهانی انقالب اس��المی را در 
این مقوله تحقق خواهد بخش��يد. اهداف 
ف��وق، در قالب م��وارد زیر قاب��ل تبيين 

می باشد:
بع��د  دو  در  هدف ه��ا  پيگي��ری   -1
راهبردی – مفهومی و کاربردی – تجربی

2- تعریف و س��اماندهی پژوهش های 
ميان رش��ته ای در حوزه هایی نظير فلسفه 

هنر و زیبایی شناسی اسالمی
3- زمينه س��ازی ب��رای ارتب��اط ميان 
پژوهشگران این قطب و سایر محققان: 

ال��ف – محققان علوم ح��وزوی نظير 
متكلمان، فيلسوفان، فقيهان، حقوقدانان، 

مربيان اخالق، عرفان و... 
ب  - محققان علوم انسانی در دانشگاه ها 
نظير معرفت شناس��ان، فيلسوفان، اساتيد 
دروس روش تحقيق و برنامه ریزی، شرق-
شناسان و غرب شناسان، اساتيد تاریخ هنر 
 و معماری، اخالق حرف��ه ای، حقوقدانان

 بين المللی و...
و  تجرب��ی  عل��وم  محقق��ان  پ-   
مهندس��ی مربوط با رش��ته معماری نظير 
اس��اتيد عمران، مكانيك، شيمی، صنایع، 

متالورژی، برق، کامپيوتر و... 
4- زمينه س��ازی برای ارتباط س��ازنده 
ميان این قطب علمی و دستاوردهای آن، 
با نهادهای دولت��ی و غيردولتی معماری. 
همچنين کمك ب��ه کارگروه معماری در 
ش��ورای تخصصی تحول و ارتقای علوم 
انسانی و اس��تادان دانشكده های مربوط، 
در جه��ت اص��الح س��رفصل و محتوای 
دروس آموزشی مبتنی بر هویت اسالمی 

و نيازهای روزآمد کشور 
5- س��اماندهی و تنظيم نقش��ه جامع 
علم��ی– تخصصی معماری در راس��تای 
برنامه ه��ای کوت��اه، مي��ان و دراز مدت 

کشور

آزاداندیش��ی،  جلس��ات  برگ��زاری   -6 
هم اندیشی، دانش افزایی و تقویت کرسی های 

نظریه پردازی 
ب��رای  کارگروه های��ی  تش��كيل   -  7
کمك به اس��اتيد دانش��گاه ها در بازنویسی 
برنامه ه��ای درس��ی )اص��الح و روزآم��د 
نمودن س��رفصل ها، معرفی منابع و مراجع 
معتب��ر و تبيي��ن و تأليف محت��وای اصيل 
 اسالمی برای دروس معماری نظير دروس

 نظ��ری - عمل��ی در مقاطع کارشناس��ی، 
کارشناسی ارشد و دکتری و دروس مربوط به 

مباحث مشترک بين معماری و شهرسازی
8- زمينه س��ازی برای فرهنگ س��ازی 
معم��اری از طری��ق رس��انه های عمومی 

تصویری، صوتی و مكتوب 

9-زمينه سازی در جهت آموزش های 
مجازی در حوزه معماری 

 
روش ه�ای اج�رای برنام�ه برای 

تحق�ق اهداف آن 
 تعریف یك ساختار کلی و هدفمند با 
موضوعات مشخص و مكمل برای تحقيقات 
و گس��ترش مرزهای دان��ش در این حوزه 
و در جهت هدایت رس��اله های دانشجویان 
تحصيالت تكميلی و اساتيد محقق، مبتنی 

بر حكمت هنر و معماری اسالمی 
 ایجاد امكانات الزم سخت افزاری و 
نرم افزاری در جهت تسهيل امور پژوهشی 
از قبيل اح��داث کتابخانه های تخصصی 
ميان رش��ته ای، بایگانی نرم افزاری، تهيه 
و تنظيم اس��ناد علمی پيش��ين)مكتوب، 
صوت��ی و تصویری(، ایجاد یك س��ایت 
و مرکز اس��ناد جام��ع و جهانی در دو بعد 
فرهن��گ و تمدن اس��المی در حوزه آثار 

هنری و معماری 
 کم��ك در ایجاد امكانات الزم برای 
ارایه دروس تخصصی به صورت مجازی 
و در س��طح بين المللی، توس��ط محققان 

خبره حوزه و دانشگاه 
 همكاری با وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری در جهت روزآمد نمودن سرفصل 
 دروس، اص��الح محتوای آنه��ا و تأليف

 کتا ب های درس��ی رشته معماری، مبتنی 
بر فرهنگ و تمدن اسالمی 

 همكاری عملی ب��ا نهادهای دولتی 
در جهت اص��الح سياس��ت ها، برنامه ها، 
قوانين و آیين نامه ه��ای موجود مبتنی بر 

فرهنگ اسالمی 
و  دولت��ی  نهاده��ای  ب��ا  هم��كاری   
غيردولتی در جهت تشكيل و تقویت جلسات 
آزاداندیش��ی، دانش افزای��ی، همایش ه��ای 
ض��روری و برگزاری مس��ابقات جهت دار و 
هدفمن��د مبتنی بر احيای هوی��ت ایرانی – 

اسالمی در معماری 
هدف آرمان��ی قطب علم��ی معماری 
اس��المی، بسترس��ازی مناسب و مطلوب 
حيات طيبه فردی و اجتماعی انس��انها، با 
تكيه بر فطرت الهی آنان است که از طریق 
پژوهش، آم��وزش و خلق آثار معماری و 
شهرسازی اصيل، مبتنی بر فلسفه هنر و 
زیبایی شناسی اسالمی ارایه می شود. اميد 
 اس��ت دس��تاوردهای این قطب، الگویی

 الهام بخ��ش ب��رای هم��ه انس��ان های 
کمال جوی جهان باشد.

هدف آرمانی 
قطب علمی معماری 
اسالمی،  بسترسازی 

مناسب و مطلوب 
حیات طیبه فردی و 
اجتماعی انسانها، با 
تکیه بر فطرت الهی 

آنان است که از طریق 
پژوهش، آموزش و 
خلق آثار معماری و 
شهرسازی اصیل،  
مبتنی بر فلسفه هنر  

و  زیبایی شناسی 
اسالمی ارایه می شود 91
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دکت��ر س��پهر صنایع، در س��ال 1338 متولد ش��د و در س��ال   
1362 مدرک کارشناس��ی خود را از دانشگاه علم و صنعت ایران، 
سال1366 مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه صنعتی اميرکبير و 
سال 1376، مدرک دکتری خود را از دانشگاه کيس وسترن ریزرو 

)اوهایو، آمریكا( دریافت نمود.
وي از سال 1376 به عضویت هيات علمي دانشكده مهندسي 
مكانيك دانش��گاه علم و صنعت ایران در آم��ده و در کنار انجام 
فعاليت هاي پژوهش��ي، در مقاطع کارشناس��ي و کارشناسي ارشد، 
تدری��س مي کند. زمينه های تدریس دکتر س��پهر صنایع در دوره 
کارشناس��ی، موتورهای احتراق داخل��ی، ترمودیناميك و طراحی 
مبدل های حرارتی و در دوره کارشناسی ارشد دروس ترمودیناميك 
آماری و توربولنس است. به عالوه، وي مدیر آزمایشگاه بهينه سازی 
سيستم های انرژی است که حدود 12 سال از تأسيس آن می گذرد 

و فعاليت های پژوهشی آن در مباحث زیر می باشد:
1- طراحي، مدلس��ازي پایدار و گذرا، بهينه سازي سيكل هاي 
نيروگاه های بخار، گاز و ترکيبي، سيستم هاي توليد هم زمان گرما، 
س��رما و قدرت )CCHP و Co-generation( و موتورهاي 

احتراق داخلي
2- طراحي و بهينه س��ازي ان��واع مبدل هاي حرارتي یك فاز و 
دو فاز، سيس��تم های بازیافت حرارت )از جمله سيستم های گاز- 
گاز با هس��ته ثابت و دوار، بویلرهای بازیافت سيكل های ترکيبی( 
همچنين مدلسازي، بهينه س��ازي و ارایه برنامه تميزکاري شبكه 

مبدل هاي حرارتي
3- طراحي، بهس��ازي، س��اخت و نمونه س��ازي سيستم هاي 
تأسيسات، تبرید و پمپ حرارتی )زمينی- هوایی- گازسوز( و انجام 
تس��ت هاي عملكرد بر مبناي اس��تانداردهاي مربوط و نيز انجام 

مميزي انرژي در ساختمان
4- طراحی و بهينه س��ازی سيس��تم های احتراق، مشعل های 

صنعتی، کوره ها و بویلرها
دکتر سپهر صنایع دارای 147 مقاله کنفرانس )داخلی و خارجی( 

و 36 مقاله در مجالت ISI است.
وي همچنين مترجم کتاب های زیر می باشند:

1- موتورهاي احتراق داخلي )ترجمه(، انتشارات دانشگاه علم و 
صنعت ایران- چاپ 1384

2- مبادله کن ه��اي گرما )مبدل هاي حرارتي(- انتخاب، تعيين 
شرایط عملكرد و طراحی گرمایی )ترجمه و گردآوری(، انتشارات 

دانشگاه علم و صنعت ایران- چاپ 1389
دکتر س��پهر صنای��ع تا به ح��ال، راهنمایی 41 دانش��جوی 
کارشناس��ی، 65 دانش��جوی کارشناسی ارش��د و 3 دانشجوی 
دکتری را عهده دار بوده   اس��ت و هم اکنون راهنمایي پایان نامه 
2 دانش��جوي کارشناسي، 14 دانش��جوي کارشناسي ارشد و 3 

دانشجوي دکتري را بر عهده دارد.
وي هم اکنون با رتبه علمی اس��تادي، در دانش��كده مهندسی 

مكانيك دانشگاه علم و صنعت ایران مشغول به کار است.

آشنایي با یك استاد؛
 دکتر سپهر صنایع
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؟؟؟؟

ب��ا حض��ور ریي��س و اعضاي هيات ریيس��ه 
دانشگاه، مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز علمی 
و پژوهش��ی سال 1390 دانش��گاه، بيست و دوم 
آبانماه 1391 در آمفی تئاتر شهيد بهرامی برگزار 

شد.
 در این مراس��م که به همت معاونت آموزشی 
و رواب��ط عموم��ی و ب��ا حض��ور دانش��جویان 
 ممت��از و خانواده ه��ای آن��ان برگزار ش��د، دکتر 
جبل عاملی)ریي��س دانش��گاه( س��خنرانی کرد. 
وی گفت: این مراس��م نمادین است و اگر امروز 
دانشگاه به نقطه ای رسيده که در بسياری از رشته 
ها و گرایش ها، رتبه اول توليد علم در کش��ور را 
دارد، همه مرهون تالش و زحمات دانش��جویان 

و اساتيد ماست. 
ریيس دانش��گاه افزود: همچنين اگر در حوزه 
فناوری، رتبه اول و ممتاز کشور را داریم و هفت 
ماموریت تحقيقاتی ویژه به دانشگاه علم و صنعت 
ایران واگذار ش��ده، مرهون ت��الش مدیران ادوار 
گذشته دانشگاه، اساتيد و دانشجویان ماست و اگر 
هشت قطب علمی برتر کشور، در شش دانشكده 
مهم و ممتازمان به عنوان محور فعاليت های علمی 
تخصصی کشور، فعال است؛ باید از دانشجویان و 

فعاالن خط مقدم دانشگاه تقدیر کنيم. 
ریيس دانشگاه، به برخی پيشرفت های علمی 
و پژوهش��ی دانش��گاه از جمله کسب رتبه ممتاز 
کش��ور به لحاظ س��رانه توليد مقاالت و کس��ب 
رتبه ه��ای اول کش��وری در کنكور کارشناس��ی 
ارش��د و دکتری توسط دانش آموختگان دانشگاه 

اش��اره کرد و با گراميداش��ت ی��اد و خاطره 104 
ش��هيد واالمقام دانشگاه و پنج شهيد گمنام آن، 
در آس��تانه ایام سوگواری ساالر ش��هيدان، ابراز 
اميدواری کرد فضای دانشگاه علم و صنعت ایران 
فضای اخالق، معنویت و شور حسينی باشد و این 
دانش��گاه حماسی و عاشورایی، در خدمت توسعه 

علم و فناوری در ایران عزیز، سربلند باشد.
در ابتدای این مراس��م همچنين دکتر ش��فيعا 
)از اساتيد پيشكسوت دانشكده مهندسی صنایع(، 
س��خنرانی علمی با عنوان»موفقي��ت حرفه ای 
نخب��گان« ارایه ک��رد و در ادامه ني��ز دکتر فرخ 

 حجت کاشانی )استاد دانشكده مهندسی برق و از 
چهره های ماندگار کشوری( در سخنان کوتاهی، 
به مقایس��ه فضا و امكانات تحصيلی و آموزشی 
زم��ان تحصيل خود با ش��رایط امروز دانش��گاه 
پرداخت. همچنين در بخشی از این مراسم، کليپی 

از معرفی چهره های ماندگار دانشگاه و نيز معرفی 
دانشجویان برگزیده پخش شد و گروه موسيقی 
الهی نيایش به اجرای برنامه پرداختند. در خاتمه، 
دانشجویان ممتاز مقاطع و رشته ها و گرایش های 

مختلف به تفكيك دانشكده، معرفی شدند. 
دکتر فتحيان)معاون آموزش��ی دانش��گاه(، در 
مصاحبه اختصاصی با نش��ریه پيام، درباره نحوه 
انتخاب دانش��جویان ممتاز آموزشی و پژوهشی 
گفت: روند انتخاب دانش��جویان ممتاز، مبتنی بر 
آیين نامه مصوب هيات ریيسه دانشگاه است که 
در این چند س��ال به اجرا گذاشته شده و مالک 
محاسبات و اس��تخراج اسامی، عملكرد آموزشی 
یا پژوهش��ی در سال تحصيلی قبل )1390-91( 
بوده اس��ت که در آن چند مح��ور در نظر گرفته 
شده اس��ت. محور اول، آموزشی است که در آن 
دانشجویان رتبه اول، دوم و سوم مقطع کارشناسی 
ه��ر رش��ته- گرایش ب��ا توجه به معدل س��ال 
تحصيلی دانش��جو و رتبه های اول و دوم مقطع 
کارشناسی ارشد )مشروط به گذراندن تعداد واحد 
درسی مشخص(، بر اساس معدل سال تحصيلی 
مورد نظر، انتخاب می ش��وند و در مقطع دکتری، 
از بين دانش��جویانی که امتحان جامع را گذرانده ا 
ند، فردی که باالترین معدل کل را داش��ته باشد، 
انتخاب و معرفی می گ��ردد. به عبارتی، انتخاب 
ممتازان آموزشی، بر اساس کسب باالترین معدل 
هر رش��ته- گرایش است. وی افزود: دانشجویان 
ممتاز برای ورودی های مختلف انتخاب می شوند 
و امسال برای کارشناسی، سه ورودی آخر یعنی 

مراسم تقدیر از 462 دانشجوی ممتاز
علمی و پژوهشی دانشگاه برگزار شد

معاون آموزشي 
دانشگاه:

هدف از برگزاري 
هرساله مراسم تقدیر از 
دانشجویان ممتاز، ایجاد 
جّو شور و نشاط علمي و 

فضاي رقابتي است
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دكتر حجت كاشاني- عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي برقدكتر شفيعا- عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي صنايعدكتر فتحيان- معاون آموزشي

ورودی  سال های 88، 89 و 90 و برای کارشناسی 
ارشد، فقط ورودی های 1390 را مد نظر داشتيم.

دکت��ر فتحي��ان در خصوص نح��وه انتخاب 
دانش��جویان ممتاز پژوهشی گفت: در محور دوم 
که پژوهش اس��ت، موضوع داوری مطرح است 
که بر اساس معيارهای خاص، مقاالت پژوهشی، 
کتاب و طرح پژوهش��ی دانشجویان توسط امور 
پژوهش دانش��گاه و دفتر امور خالقيت ها، مورد 
ارزیابی و کارشناس��ی واقع می ش��ود و بر اساس 
حد نصاب موجود در آیين نامه و کس��ب باالترین 
امتياز پژوهش��ی، از هر مقطع یك نفر به عنوان 

پژوهشگر برتر معرفی می شود. 
وی افزود: محور دیگر، افتخارآفرینان است که 
شامل 1- دانشجویان نمونه کشوری )که هر ساله 
توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، انتخاب 
و معرفی می ش��وند(؛ 2- دانشجویان دارنده رتبه 
اول تا دهم المپياد کشوری )المپيادی که هر سال 
 توسط س��ازمان سنجش آموزش کش��ور برگزار 
می شود(؛ 3- نفرات برتر المپياد داخلی)مرحله قبل 
از کشوری(؛ 4- مدال آوران مسابقات بين المللی یا 

ملی)نظير مدال آوران مسابقات رباتيك( است.
معاون آموزش��ی دانش��گاه، هدف از برگزاری 
هر س��اله مراس��م تقدیر از دانش��جویان ممتاز را 
ایجاد جّو ش��ور و نشاط علمی عنوان کرد و گفت: 

 

می خواهيم دانش��جویان ما بدانند که دانشگاه به 
 این موضوع اهميت می دهد و دانشجویانی که در 
حوزه های علمی- پژوهشی کار می کنند با علم به 
این موضوع که س��الی یك بار این ارزیابی انجام 
می ش��ود، وارد رقابت علمی ش��وند. در واقع، همه 
دانشجویان با این آیين نامه همانند آیين نامه پذیرش 
بدون کنكور دانش��جویان ممتاز، آشنا هستند و از 
شرایط آن اطالع دارند بنابراین در فضایی رقابتی، 

شور و نشاط علمی در دانشگاه افزون می شود.
آم��ار دانش��جویان منتخ��ب  وی درب��اره 
آموزشی و پژوهشی سال تحصيلی 1390-91 

دانش��گاه توصي��ح داد: مجموع دانش��جویان 
ممت��از س��ال 1390 دانش��گاه، 462 نفر بوده 
اس��ت که از این تع��داد 407 نفر ممتاز علمی 
و 55 نف��ر ممتاز پژوهش��ی، المپي��ادی، نمونه 
رباتي��ك  مس��ابقات  برگزی��ده  و   کش��وری 
بوده اند. همچنين امسال نفرات اول هر مقطع 
در سطح کل دانشگاه، استخراج گردیده و مورد 

تشویق ویژه قرار گرفتند. 
بنابر اطالع معاونت آموزشی دانشگاه، اسامی 
و مش��خصات این ممتازان آموزشی که باالترین 
معدل س��ال تحصيلی 91-1390 را در س��طح 
دانش��گاه در مقاطع خود کسب کرده اند، به شرح 

زیر است:
کریم��ی،  م��ژگان   •
 1388 س��ال  ورودی 
رشته معماری- نفر اول 
مقط��ع کارشناس��ی با 

معدل19/90

• زهرا دانشجو، ورودی 
ش��ته  1 ر 3 9 0 ل سا
مهندس��ی مكاني��ك/

نفر  کاربردی-  طراحی 
اول مقطع کارشناس��ی 

ارشد با معدل 19/68

• حميد ماجانی، ورودی 
رش��ته   1389 س��ال 
ریاضی/آناليز- نفر اول 
مقطع دکتری با معدل 

19/57

همچني��ن آمار دانش��جویان ممتاز آموزش��ی 
ب��ه تفكيك مقط��ع، ش��امل 227 دانش��جو در 
 مقط��ع کارشناس��ی؛ 169 دانش��جو در مقط��ع 
کارشناسی ارشد و 11 دانشجو در مقطع دکتری، 
34 ممتاز پژوهشی و 21 نفر افتخارآفرینان بوده 
است که این آمار در سال گذشته به ترتيب 232، 
161 و 11 ممتاز آموزش��ی  و 35 ممتاز پژوهشی 
بوده است که نرخ رشد 20 درصدی تعداد ممتازان 

امسال نسبت به سال قبل را نشان می دهد. 
گفتنی اس��ت تعداد ممتازان هر سه مقطع به 

تفكيك دانشكده به شرح زیر است:
دانشكده مهندسی برق؛ 53 نفر

دانشكده مهندسی پيشرفت؛ 5 نفر
دانشكده مهندسی خودرو؛ 18 نفر
دانشكده مهندسی راه آهن؛ 42 نفر

دانشكده ریاضی؛ 26 نفر
گروه زبان های خارجی؛ یك نفر

دانشكده شيمی؛ 11 نفر
دانشكده مهندسی شيمی؛ 25 نفر
دانشكده مهندسی صنایع؛ 26 نفر
دانشكده مهندسی عمران؛ 31 نفر

دانشكده فيزیك؛ 19 نفر
دانشكده مهندسی کامپيوتر؛ 31 نفر

دانشكده معماری و شهرسازی؛ 45 نفر
دانشكده مهندسی مكانيك؛ 38 نفر

دانشكده مهندسی مواد و متالورژی؛ 35 نفر
آموزش الكترونيكی؛ 15 نفر

واحد بهشهر؛ 29 نفر
واحد اراک؛ 12 نفر
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آقای دکتر علی احمدی، ابتدا درباره ضرورت های تأسیس 
دانشکده مهندسی پیشرفت و روند تأسیس این دانشکده 

توضیح بفرمایید.
از ساليان قبل، ضرورت راه اندازی رشته های مدیریتی و اقتصادی برای 
تربيت نيروهای مدیریتی و کارشناس��ان اقتصاد صنعتی در سطح کشور 
احس��اس می شد و در این راس��تا، دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنایع 
در دانشكده های مهندسی صنایع دانشگاه های مشهور فنی و مهندسی 

کش��ور شكل گرفت و س��اليانی چند، این روند ادامه داشت. در دانشگاه 
علم و صنعت ایران نيز عالوه بر این روند، مجتمع آموزش عالی صنایع 
ایران، با امكانات وزارت صنایع و تحت نظارت دانشكده مهندسی صنایع 
دانش��گاه علم و صنعت ایران، در تهران و مراکز تعدادی از اس��تان های 
کشور اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنایع می کرد 
و دانش��كده  مهندس��ی صنایع، بر روند پذیرش دانشجو، تعيين اساتيد، 
ارزیابی پایان نامه های تحصيلی و مدارک دانش آموختگان این مجتمع، 

آشنایی با دانشکده
 مهندسی پیشرفت

 در گفت و گو با رییس جدید دانشکده
پیش�گفتار: بر پایی تمدن اس�المی در عصر حاضر، از جمله آمال بزرگ مسلمانان جهان و جمهوری اسالمی ایران 
می باش�د. تمدن اس�المی، دارای ابعاد و وجوه متعددی است که اگر بخواهیم آن را در قالب روح و کالبد تمدن احصا 
نماییم، می توان روح و نرم افزار آن را »فرهنگ و س�بک زندگی مس�لمانان« و کالبد و س�خت افزار آن را »پیشرفت« 
نامید.الزمه برپایی تمدن اس�المی از یک س�و، پیش�رفت در علوم و فناوری های مورد نیاز بشری، اقتدار همه جانبه 
برای حفظ هویت اس�المی و استقالل ممالک اس�المی، توان تولید و خوداتکایی در تامین نیازهای زندگی نسل های 
حال و آتی، ممالک اسالمی آباد و دارای هویت اسالمی است و از سوی دیگر، مستلزم تربیت انسان هایی وارسته و 
خداجو، خانواده هایی سالم و جامعه ای دارای فرهنگ آکنده از فضایل اخالقی و به دور از رذایل اجتماعی، در راستای 
تش�کیل امت واحده و حکومت عدل جهانی اس�ت. دس�تیابی به این امور، جز در س�ایه اس�تمرار جمهوری اسالمی 
ایران، همراه با طراحی و پیاده س�ازی الگوی اس�المی- ایرانی پیش�رفت، تحول در علوم اجتماعی و انسانی بر پایه 
آموزه های اس�المی، اصالح س�بک زندگی ایرانی و حاکمیت دولت و نظام اسالمی که تحت رهبری فقیه عادل جامع 
الش�رایط اداره ش�ود، میس�ر نیست. حال، دانش�گاه ها و حوزه های علمیه که پایگاه اسالم شناس�ان و فضالی علوم 
دین�ی و دانش�مندان و محققان علوم و فناوری های روز اس�ت، باید در ماموریت ه�ا و نقش آفرینی های خود، بازبینی 
داش�ته باش�ند و از یک س�و با تولید دانش اس�المی و فناوری های نافع و از س�وی دیگر با تربیت اسالم شناس�ان 
 و کارشناس�ان حکوم�ت دین�ی و مهندس�ان، کارآفرین�ان، کارشناس�ان و مدی�ران م�ورد نی�از ب�رای اداره جوامع،

 زیرساخت های اصلی برای شکوفایی تمدن اسالمی، اصالح جوامع اسالمی و زمینه های الزم برای تعالی امت اسالمی 
و برپایی حکومت عدل جهانی به رهبری حضرت ولی عصر عج ا... را فراهم نمایند. دانشگاه علم و صنعت ایران، به 
عنوان فیضیه دانشگاه ها، این افتخ��ار را دارد که در راستای پاسخگویی به مطالبه مقام معظم رهبری برای »مشارکت 
در طراحی الگوی اس�المی- ایرانی پیش�رفت و اصالح سبک زندگی ایرانی«، تالش وافری نموده و از جمله اقدام به 
راه اندازی دانشکده مهندسی پیشرفت و پذیرش دانشجو در بعضی از رشته های مدیریتی و اقتصادی نموده است.
برای معرفی بیش�تر این دانش�کده، با دکتر علیرضا علی احمدی )رییس جدید دانشکده مهندسی پیشرفت( گفت و 

گویی انجام دادیم که ضمن تشکر از ایشان، از نظرتان می گذرد.
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نظارت داشت و مدارک فارغ التحصيلی تعداد قابل توجه دانش آموختگان 
آن، با تأیيد دانشگاه علم و صنعت ایران صادر می شد. 

در این اثنا، در دانشگاه صنعتی شریف حرکت ابتكاری جدیدی شكل 
گرفت و منجر به تأس��يس دانشكده اقتصاد و مدیریت در یك دانشگاه 
فنی و مهندس��ی معتبر کشور ش��د. البته این اقدام با چالش های جدی 
مواجه بود به گونه ای که نهایتاً این دانش��كده، در خارج از فضای سایت 
مرکزی دانشگاه صنعتی شریف، استقرار یافت. در دانشگاه علم و صنعت 
ایران نيز به دليل پاره ای از چالش های داخلی و درگير بودن اساتيد در امور 
مجتمع آموزش عالی صنایع و شعبات آن، ایده تشكيل دانشكده مدیریت 
و مهندس��ی توسعه، جامه عمل نپوش��يد تا با تغيير سياست های وزارت 
صنای��ع، مبنی بر تغيير مأموریت مجتمع آموزش عالی صنایع ایران و با 
تأخيری چندین ساله و در دولت دهم، مسئوالن دانشگاه برای شكل گيری 
»دانشكده مدیریت و مهندسی توسعه«، اقدام نمودند و مجوزهای الزم 
اخذ گردید تا با رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اس��تعمال 
واژه »پيش��رفت« به جای واژه »توسعه«، مواجه شدند که با مجوز شورا 
و هيأت امنای دانش��گاه، نسبت به تغيير نام این دانشكده به »مهندسی 
پيشرفت«، اقدام نمودند و مأموریت علمی این دانشكده را ترميم کردند.

دانشكده مهندسی پيشرفت، ماموریت دارد تا عالوه بر تربيت مدیران 
مهندس��ی و کارشناس��ان اقتصادی، در زمينه طراحی تمدن اسالمی و 
دستيابی به الگوی اسالمی- ایرانی پيشرفت و طراحی برنامه های سبك 
زندگی اس��المی – ایرانی و تربيت نيروی انسانی مورد نياز برای تحقق 

این امور، ایفای مسئوليت نماید. 
 ای�ن دانش�کده از چه زمانی و در چه مقاطعی دانش�جو 

پذیرفته است؟
دانش��كده مهندسی پيش��رفت از س��ال تحصيلی 91-1390، در دو 
رشته »مدیریت تكنولوژی« و »توسعه اقتصادی و برنامه ریزی«، اقدام 
به پذیرش دانش��جو در مقطع کارشناسی ارش��د نمود و این روند را برای 
سال تحصيلی 92-1391 نيز استمرار بخشيده است. برای سال تحصيلی 
93-1392 نيز فعاًل بنا بر پذیرش دانشجو در این دو رشته دایر و رشته 

مدیریت اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد است. 
در ح�ال حاضر در این دانش�کده چه تع�داد عضو هیات 

علمی و دانشجو وجود دارد؟
در مجم��وع، این دانش��كده دارای 45 دانش��جوی کارشناسی ارش��د 
می باش��د که در دو طبقه از ساختمان جدیدالتاسيس دانشكده مهندسی 
صنایع، مشغول تحصيل هس��تند. در حال حاضر، اعضای هيأت علمی 
این دانش��كده 15 نفر )ش��امل 14 نفر تمام وقت و یك نفر، عضو نيمه 
وقت( اس��ت که متش��كل از تعدادی از اساتيد فعلی دانشكده مهندسی 

صنای��ع که در ح��ال انتقال به این 
دانش��كده هس��تند و عالوه بر آن، 
تعدادی دانش��يار و استاد انتقالی از 
سایر دانشگاه های معتبر و تعدادی 
اعضای هيأت علمی استادیار جدید 
و تعدادی دانش��جوی بورسيه دوره 

دکتری خواهد بود.
چ�ه  از  دانش�کده  ای�ن 

امکاناتی برخوردار است؟
بخشی از امكانات نظير کتابخانه، 
س��ایت کامپيوت��ر و... ب��ه صورت 
مشترک با دانشكده مهندسی صنایع 

مورد اس��تفاده دانشجویان هر دو دانشكده مهندسی صنایع و مهندسی 
پيشرفت می باش��د. دانشكده مهندسی پيشرفت، درصدد ترميم اعضای 
هيأت علمی دانشكده و راه اندازی رشته های جدید تحصيلی در دوره های 
تحصيالت تكميلی می باش��د در حوزه طراحی الگوی اسالمی – ایرانی 
پيشرفت و اعتالی سبك زندگی اسالمی- ایرانی، با شورای عالی مرکز 

طراحی الگو و شورای عالی انقالب فرهنگی همكاری فعالی دارد.
این دانش�کده چه اه�داف و ماموریت های�ی را پیگیری 

خواهد کرد؟
  طراح��ی و اجرای دوره های تحصيالت تكميل��ی مورد نياز برای 
منظومه س��ازی، نظریه س��ازی، نظریه پ��ردازی، الگوپ��ردازی، طراحی، 
سياستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت کالن تمدن جهانی اسالم، پس از 
رسميت بخشی دوره ها در مراجع ذیربط و پذیرش دانشجو در رشته ها و 

گرایش های مرتبط با پيشرفت اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی کشور
  تامين و یا توليد منابع علمی با رویكرد اسالمی- تطبيقی- کاربردی 

برای دروس و گرایش های اولویت دار
  مطالعه و تحقيق پيرامون منظومه پردازی، نظام سازی، الگوپردازی، 
نظریه سازی، سياستگذاری، برنامه ریزی، طراحی سبك زندگی و... و هر 

آنچه در باب تمدن اسالمی ضروری است
  تربيت س��رمایه های اجتماعی متفكر و سرآمد در طراز جمهوری 

اسالمی ایران در حوزه های مرتبط
  پاس��خگویی به نيازهای تعليم و تربيتی در حوزه های پيش��رفت 
اقتص��ادی، مدیریت��ی و اجتماع��ی مدی��ران عالی کش��ور و همچنين 
دانش��جویان و طالب سایر مراکز آموزش عالی دانشگاهی و حوزوی در 

کنار تحصيالت رسمی در یكی از مراکز آموزش عالی کشور
برنامه های آتی دانش�کده مهندسی پیشرفت چه خواهد 

بود؟
در بعد آموزش��ی، این دانشكده در راستای نيازسنجی آموزشی، برای 
احصای نيازهای پيشرفت اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی کالن 
کش��ور و همچنين تربيت مدیران مهندس��ی و کارشناسان اقتصادی و 

طراحان و برنامه ریزان نظام های کالن و . . . برنامه ریزی نموده است. 
در بُعد مطالعاتی و پژوهش��ی، این دانش��كده همكاری های خود را با 
دست اندرکاران طراحی الگوی اسالمی- ایرانی پيشرفت و طراحی سبك 
زندگی اسالمی- ایرانی مردم، استمرار خواهد بخشيد و در حوزه تحول 
در علوم اجتماعی و علوم انس��انی در حوزه های سازگار با مأموریت های 
این دانشكده، پيش قدم خواهد بود. این دانشكده، خود را برای حل مسایل 
کالن جامعه اسالمی با اولویت پيشرفت امور اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی 
و فرهنگی در حوزه های منظومه پردازی، نظریه س��ازی، سياستگذاری، 
برنامه ری���زی ک���الن، ط�راحی 
نظامات و سيس��تم های کارکردی 
مهيا خواهد نمود. همچنين جذب 
دانش آموختگان ممتاز مراکز علمی 
کشور برای تربيت متفكران متعهد 
و کارشناس��ان و مدی��ران توانمند 
ب��رای طراح��ی و برپای��ی تمدن 
اسالمی، الگوی اسالمی – ایرانی 
پيشرفت و برنامه های تعالی سبك 
زندگی اس��المی- ایرانی در سطح 
تحصيالت تكميلی را در چشم انداز 

خویش، آینده نگاری نموده است.  رييس دانشكده مهندسي پيشرفت و اعضاي هيأت علمي آن
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 دانشگاه علم و صنعت ایران
 و اجرای طرح کالن ملی

اشاره: خردادماه سال جاری و همزمان با هفته محیط زیست، قرارداد اجرای شش طرح پژوهشي کالن ملی در حوزه 
محیط زیست، بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست از یک سو و شش دانشگاه به 
عنوان مجري محوري، از سوي دیگر منعقد شد. در این چارچوب، قرارداد مربوط به چالش هاي محیط زیستي در 
حوزه محیط زیست انساني، تحت عنوان »پایش کیفی، حفاظت و مدیریت آالینده های آب، خاک و هوای جمهوری 
اسالمی ایران« به مبلغ 230 میلیارد ریال، براي مدت پنج سال با دانشگاه علم و صنعت ایران منعقد شد. به منظور 
اطالع از جزئیات این پروژه و معرفي این طرح کالن ملي، با دکتر نادر ش�ریعتمداری)عضو هیات علمی دانش�کده 

مهندسی عمران و مجری این طرح(، مصاحبه ای انجام دادیم که ضمن سپاس از ایشان، از نظرتان می گذرد.
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آقای دکتر شریعتمداری، ابتدا لطفا 
در خص�وص ضرورت های تعریف 
طرح کالن پای�ش کیفی، حفاظت 
و مدیریت آالینده های آب، خاک و 

هوای کشور، توضیح بفرمایید.
همانگونه ک��ه مطلعي��د، اولویت هاي 
زیس��ت محيطي در مباحث توس��عه، به 
ق��دري اثرگ��ذار اس��ت که ام��روز هيچ 
کش��وري نمي تواند توسعه پایدار را بدون 
زیس��ت محيطي  اصالح ش��اخص هاي 
پيش ببرد. از این رو پس از بيس��ت سال 
و در س��ال ج��اري مي��الدي، کنفرانس 
بين المللی محيط زیس��ت با عنوان ریو+ 
20 در شهر ریودوژانيرو برزیل برگزار شد 
تا در آن ش��اخص هاي زیس��ت محيطي 
ک��ه در کنفرانس اول تعریف ش��ده بود، 
مورد بررس��ي مجدد و بازکارشناسي قرار 
گيرد و ببينند اوال در این بيس��ت س��ال، 
چقدر پيش��رفت در زمينه کمك به حفظ 
محيط زیس��ت وجود داشته و ثانيا چقدر 
نياز اس��ت که کار جدي ت��ري در زمينه 
زیس��ت  محيط  اص��الح ش��اخص هاي 

صورت پذیرد. 
در ای��ن کنفران��س همچني��ن مباني 
توس��عه را در مقياس بين المللي در حوزه 
محيط زیست و بر اساس اولویت ها مورد 
ارزیابي مجدد قرار دادند که در همه آنها 
بخش عمده اصالحات، مربوط به کاهش 

آلودگي هاي آب، خاک و هواست. 
در کش��ور ما نيز اقدامات بس��ياري در 
این زمينه انجام شده و سازمان حفاظت 

محيط زیست - به عنوان متكفل اصلي 
حل و فصل مس��ایل زیس��ت محيطي- 
قاب��ل  و  زی��اد  فعاليت ه��اي  تاکن��ون 
توجهي طي س��اليان متمادي و در قالب 
قرارداده��اي متعدد پژوهش��ي و اجرایي 
به عمل آورده اس��ت اما به نظر مي رسد 
عليرغم این تالش ه��ا، به علل مختلف 
از جمل��ه پراکندگ��ي مطالع��ات یا انجام 
تحقيق��ات موازي )بعض��ا تكراري و غير 
کاربردي(، اهداف این س��ازمان، آنگونه 

که باید و شاید محقق نشده است. 
ب��ا توجه به موارد ف��وق - که می توان آن 
را از جمله چالش های امر تحقيق در دیگر 
حوزه ها نيز نام برد و در راستای سياست های 
معاونت پژوهش��ی وزارت علوم تحقيقات 
و فناوری به منظور س��اماندهی تحقيقات 
کارب��ردی و تجربه قبلی ای��ن معاونت در 
مورد حمایت از طرح های کالن تحقيقاتی و 
تشكيل کنسرسيوم های تحقيقاتی به جای 
پروژه های موردی و انفرادی، از یك سال 
پيش، با حضور نمایندگان سازمان حفاظت 
محيط زیس��ت، وزارت علوم، دانش��گاه ها 
و مراکز تحقيقاتي، جلس��ات کارشناسی و 
مش��ورتی متعددی تشكيل گردید. در این 
مرحله، ضمن تعيين دانش��گاه های محور، 
گروه ه��ای تخصصی فرعی با مش��ارکت 
فعال دیگر دانش��گاه ها تش��كيل و ش��رح 
خدمات اجمالی برای هر حوزه در راستای 
مأموریت ه��ای س��ازمان حفاظت محيط 
زیست و طبق اولویت هاي پژوهشي اعالم 
ش��ده آن س��ازمان و با توجه به ظرفيت و 

توانمندي دانشگاه ها تهيه گردید. در نهایت، 
این مذاکرات و بررسی ها منجر به انعقاد پنج 
قرارداد طرح کالن ملی به شرح:  1- پایش، 
حفاظت و احياي زیست بومی در پهنه های 
آبی کش��ور )با دانشگاه تهران(؛ 2- پایش، 
حفاظت و احياي تنوع زیستی )با دانشگاه 
شهيد بهشتی(؛ 3- پایش کيفی، حفاظت 
و مدیریت آالینده های آب، خاک و هوا )با 
دانش��گاه علم و صنعت ایران(؛ 4- کاربرد 
فناوری های نوین در حوزه محيط زیس��ت 
)با دانشگاه صنعتی شریف( و 5- توسعه و 
ارتقای فرهنگ زیس��ت محيطی با هدف 
افزایش مشارکت مردم؛ جمعاً با اعتبار حدود 
1200 ميليارد ریال برای مدت پنج س��ال 
گردید. ضمن اینكه قرارداد مستقلی هم در 
این چارچوب تحت عنوان مطالعه و بررسی 
ریزگردها بر اساس مصوبه هيات دولت، با 

دانشگاه شهيد چمران منعقد شد. 

در پی انعقاد این قرارداد تحقیقاتی، 
تا کن�ون چه فعالیت های�ی به ثمر 

رسیده است؟
ب��ا توجه ب��ه اهميت و ابع��اد پروژه ها 
و ب��ه منظ��ور اطمينان از ثمربخش��ی و 
یكپارچه س��ازی تحقيق��ات م��ورد نظر، 
پ��س از انعق��اد ای��ن قرارداده��ا، ط��ی 
جلس��ات متعددی با حض��ور نمایندگان 
وزارت عل��وم و س��ازمان و نيز مجریان 
این پروژه ه��ا، بررس��ی های الزم برای 
طراحی ساختار مناس��ب برای چگونگی 
هدایت و راهب��ری این پروژه ها به عمل 
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آمد. براي انجام این پروژه بزرگ ملي و 
طرح کالن پژوهشي، ابتدا تاسيس دفتر 
مدیریت طرح پيش��نهاد ش��د که پس از 
بررس��ی و تأیيد توس��ط کارفرما، توسط 
معاونت پژوهشی وزارت علوم به منظور 
وحدت رویه به تمام دانشگاه های محور، 
جه��ت اجرا ابالغ گردی��د. در این طرح، 
ضم��ن تعری��ف چش��م انداز و مأموریت 
دفتر مدیریت طرح، س��اختار مدیریتی و 
اجرایی کالن پروژه و نحوه ارتباط فنی و 
حقوقی با کارفرما، دانشگاه ها و محققان، 
پيش بينی ش��ده اس��ت.  بر اس��اس این 
ساختار، س��ه معاونت پژوهشی، اجرایی 
پيش بين��ی  برنامه ری��زی،  و  نظ��ارت  و 
ش��ده اس��ت. ع��الوه ب��ر ای��ن، تمامي 
راهبردی  فعاليت های  و  سياستگذاری ها 
این دفتر، تحت نظر ش��وراي راهبري- 
متشكل از مدیر و معاونان دفتر مدیریت 
طرح، نماین��دگان تام االختيار کارفرما و 
پنج نفر از کارشناسان خبره و صاحب نظر 
در حوزه محيط زیس��ت انسانی- صورت 

خواهد گرفت. 

در م�ورد  اقدام�ات عمل�ی که تا 
کنون در این جهت صورت گرفته، 

توضیح بفرمایید.
اقداماتي که در این دفتر انجام ش��ده 
شامل شكل دهی ساختار مدیریت طرح از 
جمله تعيين مدیران کليدی، تعيين اعضای 
شوراي راهبري، برگزاري جلسات مرتب 
ش��ورا و بر اس��اس نتایج تعيين عناوین 
اصل��ي، تعریف زیرپروژه هایي اس��ت که 
باید شرح خدمات براي آنها تعریف شود.  
در این دفتر، بن��ده به عنوان مدیر، دکتر 
س��عيدي )عضو هيات علمي دانش��كده 
مهندس��ی عمران دانشگاه علم و صنعت 
ایران(، به عنوان معاون پژوهشي و دبير 
ش��وراي راهبري و مهندس ملكي فر به 
عن��وان مع��اون نظ��ارت و برنامه ریزی، 
مس��ئوليت داریم. برای تشكيل شورای 
راهبری، از پنج نفر از نخبگان این حوزه، 
شامل دکتر علي محمد نوریان )قائم مقام 
سابق س��ازمان حفاظت محيط زیست(، 
دکت��ر رضا مكنون )عض��و هيات علمي 
دانش��گاه صنعتي اميرکبير(، دکتر عباس 
افشار )عضو هيات علمي دانشگاه علم و 
صنعت ایران(، دکتر احمد خدادادي )عضو 
هيات علمي دانش��گاه تربي��ت مدرس( 
و دکت��ر محمدرضا صب��ور )عضو هيات 

علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصير( نيز  
دع��وت به عمل آمد که با تأیيد کارفرما، 
شروع به کار نمودند. تاکنون موفق شدیم 
جلسات مرتب شورای راهبری را تشكيل 
داده و پس از بررس��ی های همه جانبه به 
منظور تهيه ش��رح خدم��ات تفصيلی در 
چارچ��وب قرارداد موجود، هش��ت محور 
فرع��ی ب��ا عناوین زیر تصوی��ب گردید: 
حفاظ��ت و پای��ش و مدیری��ت آلودگي 
آب هاي س��طحي؛ حفاظ��ت و پایش و 
زیرزمين��ي؛ حفاظت  مدیریت آب ه��اي 
و پای��ش و مدیریت آلودگ��ي فاضالب؛ 
حفاظ��ت و پای��ش و مدیری��ت ه��واي 

ش��هري؛ حفاظ��ت و پای��ش و مدیریت 
آلودگ��ي ه��وا- منابع ثاب��ت و صنعتي؛ 
حفاظت و پایش و مدیریت پسماندهاي 
شهري و بيمارس��تاني؛ حفاظت و پایش 
و مدیری��ت پس��ماندهاي صنعتي- ویژه 
غير شهري؛ حفاظت و پایش و مدیریت 

آلودگي خاک. 
برای اجرای این مرحله و تهيه ش��رح 
خدم��ات تفصيل��ی، زمان بندي س��ه تا 
چهار ماه��ه در نظر گرفته ای��م. تاکنون 
براي کساني که آماده همكاري هستند، 
یك بانك اطالعات��ي فراهم کرده ایم و 
طراحي سایتي را در دست انجام داریم تا 
تصميم گيري پروژه ها، ارایه گزارش ها و 

غيره در آن مندرج شود. 
تالش داریم با شناسایی و بهره گيری از 

همة ظرفيت های دانشگاه ها، متخصصان 
و کارشناس��ان صاحب نظر کشور در این 
حوزه ه��ا، کار جمع��ي مان��دگاري انجام 
ش��ود. هدف اصلي، فراتر از انجام پروژه 
تحقيقات��ي، ایجاد ظرفيتي اس��ت که به 
عنوان چش��م انداز دفت��ر مدیریت طرح 
تعریف ش��ده و آن خلق یك ایده بومي 
و معي��ار در مدیری��ت پروژه هاي بزرگ 
پژوهش��ي در س��طح کش��ور اس��ت که 
اميدواریم منجر به کار بزرگ پژوهش��ي 
با همكاري همه دس��ت اندرکاران ش��ود 
و ارزش ای��ن کار ش��اید از نتایج موردي 
تحقيقات، فراتر و بيش��تر باش��د. س��عي 
مي کني��م جزیره اي عمل نش��ود و براي 
رس��يدن به منافع کالن مش��ترک ملي، 

منافع خود را سازماندهي کنيم. 

معموال در مسیر اجرای پروژه های 
کالن و مل�ی، موان�ع و مش�کالت 
زیادی وجود دارد. مشکل احتمالی 

شما در این مسیر چه بوده است؟
عل��ی رغم گذش��ت حدود ش��ش م��اه از 
امضای قرارداده��ا و ایجاد توقعات در بين 
تمام��ی فعاالن این ح��وزه، هنوز مكانيزم 
تعيين منابع مالی این پروژه ها مش��خص 
نيست. تاکنون 100 ميليون تومان از محل 
اعتبار معاونت پژوهشي وزارت علوم برای 
هر یك از ش��ش پروژه کالن جهت انجام 
اقدام��ات اوليه و تأس��يس دفاتر مدیریت 
ط��رح و فراهم نمودن مقدمات، اختصاص 
یافته اس��ت. طبق مذاکرات به عمل آمده، 
قرار اس��ت منابع مالی مورد نياز به صورت 
مشترک توسط س��ازمان حفاظت محيط 
زیس��ت، معاونت علمی و فناوري ریاست 
جمهوري و معاونت پژوهشي وزارت علوم 
تأمين گ��ردد که تاکنون به ج��ز مبلغ یاد 
شده، مبلغ دیگری محقق نشده است ولي 
مسئوالن سازمان حفاظت محيط زیست، 
به جد پيگير موضوع هس��تند تا به زودی 
منابع اولي��ه و در حد پيش پرداخت را براي 
ش��روع جدي پروژه ها تامين کنند. منتظر 
هستيم مشكل مالي برطرف شود تا کارها 

در روال پيش بيني شده انجام پذیرد.
در دانش��گاه، به دنبال تهيه مكان مناسب 
و مقدمات مربوط به تجهيز دفتر هس��تيم.

مذاکراتی ه��م در این مورد با مس��ئوالن 
ذیربط داش��ته ایم و منتظ��ر اعالم تصميم 
قطعی در این مورد هس��تيم. همچنين در 
داخل دانشگاه علم و صنعت ایران، در حال 

دکتر شریعتمداري:
هدف اصلي،  فراتر 

از انجام پروژه 
تحقیقاتي،   ایجاد 
ظرفیتي است که 

به عنوان چشم انداز 
دفتر مدیریت طرح، 
تعریف شده و آن 

خلق یک ایده بومي و 
معیار در دفتر مدیریت 

پروژه هاي بزرگ 
پژوهشي در سطح 

کشور است

91
ز 

ائي
- پ

 8
ه 0

ار
شم

ری
 خب

ی و
نگ

ره
ی، ف

لم
ه ع

ری
ش

ن

14



شناس��ایي ظرفيت همكاران فعال در حوزه 
محيط زیست هستيم. 

تاکنون عزیزانی از دانش��كده هاي عمران، 
شيمي، مهندسي ش��يمي و صنایع، اعالم 
آمادگ��ی کرده ان��د و در تالش هس��تيم تا 
همزمان با تأمين منابع مالی و فعال شدن 
پروژه ها بتوانيم امكان ارتباط و حضور جدی 
آنها در پروژه دانشگاه و نيز در دیگر پروژه هاي 
کالن زیست محيطی را ساماندهی کنيم و 
اميدواریم بتوانيم با برنامه ریزی و همكاری 
دیگر اعضای هيات علمی دانش��گاه علم و 
صنعت ایران، نقش ویژه ای در این عرصه 

ایفا نمایيم. 

 با توجه به س�وابق دانش�گاه علم 
و صنع�ت ایران در حوزه تحقیقات 
مرب�وط به حفاظت، پای�ش و رفع 
آلودگ�ي خ�اک، در م�ورد ضرورت 
اجرای این پروژه و در مورد عوامل 

آلودگی خاک توضیح بفرمایید.
به ط��ور کلي خاک، یك��ي از منابع مهم 
و ارزش��مند طبيع��ت اس��ت و از آنجا که 
95 درص��د غذاي انس��ان از خاک تامين 
مي شود، بدون داشتن خاک سالم، حيات 
بر روي آن امكان پذیر نخواهد بود. عالوه 
بر تامين مواد غذای��ي، خاک ها به عنوان 
پاالینده هاي طبيعت محسوب مي شوند و 
این پایش در اثر خواص فيزیكي، خواص 
ش��يميایي و خواص زیس��تي آنها حاصل 
مي ش��ود که به ورود مواد، ارگانيست هاي 
زیس��تي یا ان��رژي ب��ه درون خاک منتج 
مي گ��ردد و تغيير کيفيت خاک را س��بب 
مي شود. عوامل ایجاد آلودگي در خاک ها 
هم شامل عوامل کشاورزي،  فعاليت هاي 
صنعت��ي، عوامل نفت��ي و زباله هاس��ت. 
براساس آمار، درصد کمي از فاضالب هاي 
صنعتي و خانگي در کشور تصفيه شده و 
بخش عمده ای��ن فاضالب ها به صورت 
خام و تصفيه نشده، به محيط زیست وارد 
مي شوند که این روند، آلودگي خاک و نيز 
آب هاي زیرزمين��ي را در پي دارد و نمونه 
بارز آن را می توان در افزایش ميزان نيترات 

در آب چاه ها دید. 
تا به امروز اس��تان اصفهان، جنوب تهران، 
عس��لویه بوش��هر، زمين هاي اطراف مس 
سرچش��مه، استان سيس��تان و بلوچستان 
و بخش عمده ای از خوزس��تان، در ش��مار 
آلوده تری��ن مناطق ای��ران از نظر آلودگي 

خاک گزارش شده اند. 

چه راهکارهای کل�ی برای کاهش 
آلودگی خاک و ی�ا جلوگیری از آن 

وجود دارد؟
کاهش استفاده از کودهاي شيميایي و 
آفت کش ه��ا با جایگزین  کردن کودهاي 
بيولوژیك؛ استفاده مجدد از مواد دورریز 
و پس��ماندها؛ تجدید پوشش هاي گياهي 
و کنترل فرس��ایش خ��اک؛ اصالح مواد 
زاید جامد و کاهش آلودگي هاي ناشي از 
رخدادهاي طبيعي و نظامي از مهم ترین 
آلودگ��ي خاک به  رویكرده��اي کنترل 

شمار مي روند. 

روش انج�ام مطالع�ات در زمین�ه 
اج�رای پروژه حفاظ�ت و پایش و 

مدیریت آلودگي خاک چیست؟
روش انجام مطالعات، تدوین استراتژي 
واحد کشوري در قالب مطالعات متمرکز 
در کارگروه ه��اي تخصص��ي، تش��كيل 
متخصص��ان  از  متش��كل  کميته ه��اي 
قطب ه��اي صنعتي براي انجام مطالعات 
در خص��وص ارزیابي مناب��ع آلوده کننده 
اس��ت. اس��اس مطالعات کنت��رل و رفع 
آلودگي خاک بر مبناي تحليل ریس��ك 

اس��ت و تحليل ریس��ك ش��امل منابع، 
مسيرها و گروه هاي هدف آلودگي است. 
اولين مرحله، تش��ریح جزئيات ضایعات 
آلوده کننده در منابع )ش��امل نوع، غلظت 
و مشخصات فيزیكي و ش��يميایي آنها( 
اس��ت. پس از آن، تحليل مس��ير شامل 
کّمي کردن ميزان تبخير، جذب، تجزیه 
و حرک��ت از منبع ترکيب��ات آلوده کننده 
ص��ورت مي پذیرد و اگر تحليل مس��ير، 
نش��ان دهد ک��ه آلودگي ب��ه گروه هاي 
هدف )مانن��د انس��ان، گونه هاي خاص 
در معرض خطر و... ( مي رس��د، آلودگي 
از نظر سم شناس��ي و بهداش��تي تحليل 
مي ش��ود و در صورت ل��زوم،  روش هاي 
رفع آلودگي بررسي شده و گزینه مناسب 
ب��ا باالتری��ن بازده پيش��نهاد مي ش��ود. 
بر این اس��اس، ط��رح جام��ع مدیریت 
 آلودگ��ي خاک ها را مي ت��وان در مراحل 

چهار گانه ذیل ارایه کرد:
 شناسایي عوامل آلوده کننده خاک ها در 

کشور و مستندسازي وضعيت موجود
  امكان س��نجي و ارای��ه گزینه ه��اي 
مناس��ب روش هاي جلوگي��ري، کنترل، 
پای��ش و رفع آلودگي ه��ا در هر بخش و 
به خصوص مدیریت علمي دفن ضایعات 
شهري، صنعتي، بيمارستاني و زباله هاي 

خاص در مراکز دفن مهندسي 
 طراحي تحقيقات مرتبط، بر اساس نتایج 

حاصل از مراحل اول و دوم
  تهيه برنامه اجرایي بر اساس یافته ها 
و مل��زم کردن تمامی بخش هاي اجرایي 

به ابالغ استراتژي هاي تدوین شده

اعتبار اجرای این طرح و مدت زمان 
اج�رای پروژه، چه ق�در پیش بینی 

شده است؟
اعتبار اولية کل��ي طرح کالن »پایش 
کيفی، حفاظ��ت و مدیریت آالینده های 
آب، خ��اک و ه��وا« با دانش��گاه علم و 
صنعت ایران، بر اس��اس ش��رح خدمات 
اجمالی ارایه ش��ده، 230 ميلي��ارد ریال 
ب��ود که از این اعتب��ار، بخش مربوط به 
حفاظت، پایش و مدیریت آلودگي خاک، 
45 ميليارد ری��ال و زمان اجراي آن پنج 
سال پيش بينی شده که پس از تهيه شرح 
خدمات تفصيلی و بررس��ی های بيش��تر، 

ممكن است تغييراتی داشته باشد.
از شما برای شرکت در این مصاحبه 

سپاسگزاریم.

کاهش استفاده از 
کودهاي شیمیایي و آفت  

کش ها
 با جایگزین  کردن 
کودهاي بیولوژیک؛

 استفاده مجدد از مواد 
دورریز و پسماندها؛ 

تجدید پوشش هاي 
گیاهي و کنترل فرسایش 

خاک؛ اصالح مواد 
زاید جامد و کاهش 
آلودگي هاي ناشي

 از رخدادهاي طبیعي 
و نظامي از مهم ترین 
رویکردهاي کنترل 

آلودگي خاک به شمار 
مي روند 
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مقدمه
ساختمان های س��نتی، درصد بس��يار زیادی از انرژی توليدی 
توس��ط نيروگاه ها با س��وخت فس��يلی را مصرف می کنند و نقش 
مهمی در تولي��د گازهای گلخانه ای دارند. انرژی مورد اس��تفاده 
در بخش س��اختمان ها، پيوس��ته در حال افزایش می باشد که دو 
علت عمده دارد. اول اینكه، تعداد ساختمان ها روز به روز در حال 
افزایش اس��ت و  دوم اینكه به دليل افزایش تجهيزات الكتریكی 
در س��اختمان ها، مصرف برق آنها در حال افزایش اس��ت. از این 
رو به منظور کاهش وابس��تگی به س��وخت های فسيلی، کاهش 
هزینه برق مصرفی س��اختمان ها و همچنين کاهش آالینده های 
توليدی؛ کاهش ميزان مصرف انرژی در س��اختمان ها مورد توجه 
قرار گرفت و مفهوم خانه های کم مصرف1 مطرح ش��دند. به طور 
معم��ول در خانه ه��ای کم مصرف، برخ��ی از  از فناوری ها نظير: 
عایق بن��دی با عملكرد حرارتی باال ش��امل عایق بندی دیوارها و 
س��قف و اس��تفاده از درها و پنجره ها با عملكرد حرارتی مطلوب، 
اس��تفاده از سيستم ها و تجهيزات با کارایی باالتر )به عنوان مثال 
اس��تفاده از  المپ های فلورسنت و LED در سيستم روشنایی( 
و یا اس��تفاده از سيس��تم های گرمایش و س��رمایش ب��ا بازدهی 
باالت��ر و مصرف کمتر، مد نظر اس��ت. در ای��ن خانه ها همچنين 
از گرمای خورش��يد، برای گرم کردن محي��ط خانه و همچنين از 
آب گرم کن های خورش��يدی برای گرم کردن بخش��ی از آب گرم 

مورد نياز ساختمان استفاده می شود. 
با پيش��رفت فناوری  انرژی ه��ای تجدیدپذیر، نظير س��لول های 
خورش��يدی و توربين ه��ای بادی و افزایش تولي��د این محصوالت 

و در نتيجه کاهش قيمت این وس��ایل، اس��تفاده از آنها برای توليد 
انرژی الكتریكی در ساختمان ها افزایش پيدا کرد و مفهوم خانه های 
با مصرف انرژی نزدیك صفر2 و یا خانه های با مصرف بسيار پایين 
انرژی3 مطرح شدند. ميزان مصرف انرژی این خانه ها مقدار کمی از 
ميزان توليد انرژی در این خانه ها بيشتر است، بنابراین این خانه ها حتما 

باید به شبكه برق متصل باشند.
 چنانچه ميزان مصرف ان��رژی در یك خانه، برابر با ميزان توليد 
انرژی در این خانه باشد و یا به ميزان توليد انرژی محدود شده باشد؛ 
 ب��ه چنين خانه ای، خانه با مصرف انرژی صفر می گویند. این خانه ها 
می توانند به طور مس��تقل از شبكه به کار خود ادامه دهند. خانه های 
قابل حمل و همچنين وجود برخی مس��ایل امنيتی در برق رسانی به 

پایگاه های نظامی، باعث افزایش این گونه ساختمان ها شده اند.
استفاده از خانه های با مصرف انرژی صفر، در مناطقی که دسترسی 
به شبكه وجود دارد، منطقی نيست چون افزایش سرمایه گذاری اوليه و 
استفاده از ذخيره سازهای انرژی براي کاهش عدم اطمينان به منظور 
در دسترس پذیری حداقل انرژی مورد نياز، مقرون به صرفه نمی باشد. 
لذا خانه های با مجموع مصرف انرژی صفر4 در مناطقی که دسترسی 
 به ش��بكه وجود دارد، مطرح ش��دند. این خانه ها به ش��بكه متصل 
می باشند و در صورت کاهش ميزان انرژی توليدی نسبت به ميزان 
مصرف انرژی در برخی از ساعات شبانه روز  و یا در برخی از فصول، 
مقداری انرژی از شبكه دریافت و در صورت بيشتر بودن ميزان انرژی 
توليدی در برخی از س��اعات شبانه روز  و یا در برخی از فصول، مازاد 
انرژی توليدی خود را به شبكه تزریق می کنند. به عبارت دیگر، این 

خانه ها از شبكه به عنوان ذخيره ساز استفاده می کنند.

خانه های هوشمند
 با مصرف انرژی صفر

مولفان: دکتر شهرام جدید )عضو هیات علمي دانشکده مهندسي برق و رییس پژوهشکده سبز( 
و مهندس امید همایي )دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي برق(

 در سال های اخیر، دولت به دلیل تمایل به کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و همچنین کاهش آالینده های 
تولیدی و مش�ترکان به دلیل افزایش قیمت برق، به س�مت کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها حرکت کرده اند. 
همچنین با رشد بسیار زیاد فناوری های تولید انرژی تجدید پذیر، حرکت در این مسیر تسهیل شده است. کاهش 
میزان انرژی مصرفی در ساختمان، با طراحی مناسب ساختمان و استفاده از تجهیزات با راندمان باالتر، اولین مرحله  
 حرکت به س�مت کاهش میزان انرژی مصرفی س�اختمان می باش�د. در مرحله بعد، می توان با تولید انرژی توسط 
مولد های مقیاس کوچک از قبیل توربین های بادی و سیستم های فتوولتائیک، بخش زیادی از انرژی مورد استفاده 
 در س�اختمان را در هم�ان مح�ل تولید کرد. با توجه به افزایش تعداد سیس�تم ها و متغیر ه�ای قابل کنترل در این 
ساختمان ها، سیستم های مدیریت ساختمان به منظور بهره برداری از تجهیزات و همچنین مدیریت میزان انرژی 

مصرفی در بخش های مختلف یک ساختمان، مفید می باشند.

1- Low-energy house
2- near-zero energy buildings

3- ultra-low energy houses
4- net-zero energy building
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شكل 1: خانه مستقل از شبكه

انواع خانه ها 
انواع خانه ها را از لحاظ ميزان مصرف انرژی می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

1( خانه های متصل به شبکه
در زی��ر، چهار تعریف اصلی از خانه های با مصرف انرژی صفر 

متصل به شبكه بيان شده است.
 خانه با مجموع انرژی مصرفی صفر5

ی��ك خانه با مجم��وع انرژی مصرفی صف��ر، حداقل به ميزان 
ان��رژی مصرفی در طول یك س��ال، انرژی توس��ط منابع انرژی 
تجدیدپذیر توليد می کند. این خانه به ش��بكه متصل می باش��د و 
انرژی مازاد خود را به شبكه تزریق و همچنين کمبود انرژی  خود 

را از شبكه دریافت می کند. 
 خانه با مجموع انرژی اولیه مصرفی صفر6

ی��ك خانه با انرژی اوليه مصرفی صف��ر، باید حداقل به ميزان 
ان��رژی مصرفی خود در یك س��ال، انرژی توليد کن��د. این نوع 
س��اختمان، به شبكه متصل می باش��د و در زمان های پرباری که 
ميزان مصرفش بيش از توليدش می باشد، از شبكه برق می گيرد 
و در زمان های کم باری، انرژی به شبكه تزریق می کند. این خانه 
باید عالوه ب��ر ميزان انرژی مصرفی از ش��بكه، به ميزان تلفات 
توان ایجاد ش��ده در ش��بكه به س��بب مصرف انرژی ساختمان، 
انرژی به ش��بكه تزریق کن��د. بنابراین ميزان توليد انرژی در این 
س��اختمان، از ميزان توليد انرژی در س��اختمان با مجموع انرژی 

صفر بيشتر می باشد.
 خانه با مجموع آالینده تولیدی صفر7

 ی��ك خان��ه ب��ا آالیندگ��ی صف��ر، حداقل ب��ه ميزان��ی که از 
انرژی های  توليد شده توسط منابع توليد انرژی آلوده کننده محيط 
زیست اس��تفاده می کند، انرژی توس��ط منابع انرژی تجدیدپذیر 

پاک8 توليد کرده و به شبكه تزریق مي کند. 
 خانه با هزینه مجموع انرژی صفر9

در یك خانه با هزینه  انرژی صفر، مقدار پول دریافت ش��ده از 
شبكه به ازای ميزان توان تزریق شده به شبكه، باید حداقل برابر 
با مقدار پول پرداختی مش��ترک به ش��بكه، ب��ه ازای ميزان توان 
دریافت شده باشد. منظور از هزینه در این تعریف، هزینه در طول 

یك سال می باشد.
2( خانه های مستقل از شبکه10

یكی دیگ��ر از انواع خانه ها با مصرف ان��رژی صفر، خانه های 
مس��تقل از ش��بكه می باش��ند.  این خانه ها به هيچ گونه شبكه و 
 یا منبع انرژی در خارج از محل خانه متصل نيس��تند. این نوع از 
خانه ه��ا نيازمن��د ان��واع مختلف از مناب��ع ان��رژی تجدیدپذیر و 
 ذخيره س��از های انرژی برای زمانی که خورش��يد نمی تابد و یا باد

 نمی وزد، می باشند.

5- Net Zero Site Energy
6- Net Zero Source Energy

7- Net Zero Energy Emissions
8- emissions-free renewable energy

9- Net Zero Energy Cost
10- Off-the-grid
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11- Site & Ecology
12- Ventilation

13- Shading

عوامل تاثیرگذار بر میزان مصرف انرژی 
برای صفر کردن مصرف انرژی یك خانه، کاهش ميزان مصرف 
انرژی در خانه، اولين قدم به حس��اب می آید. عوامل تاثيرگذار بر 

ميزان مصرف انرژی به صورت زیر دسته بندی می شوند:
1( محل احداث و بوم شناسی 11

انتخاب محل خانه، تاثير بسيار زیادی بر طراحی خانه و توانایی 
برای رس��يدن ب��ه هدف مورد نظر یعنی مص��رف مجموع انرژی 

صفر دارد. محل خانه معموال بر این موارد تاثير خواهد گذاشت:
• میزان استفاده از انرژی خورشید

 دسترس��ی خوب به خورشيد در تمام طول سال، برق توليدی 
توسط سيستم فتوولتائيك را حداکثر می کند.

 با قرار دادن س��الن و اتاق های خواب به منظور بهره مندی از 
گرما و روشنایی روز در مكان مناسب، ميزان انرژی مصرفی برای 

گرمایش خانه کاهش می یابد.
• توانایی استفاده از تهویه طبیعی

• نقشه و چیدمان خانه
• هزینه ساخت و ساز و در برخی موارد مصالح ساختمانی

• محیط کلی خانه و رفاه و شادی ساکنان
2( نمای ساختمان

و  در  ک��ف،  س��قف،  دیواره��ا،  ش��امل  س��اختمان  ی��ك   نم��ای 
پنجره ها، المان های بسيار مهمی در طراحی هستند که می توانند تاثير بسيار 
زیادی بر کارایی انرژی ساختمان و سالمتی و راحتی ساکنان داشته باشند.

عوامل مهم در این رابطه به صورت زیر می باشند:
  ساخت دیوارها و سقف

ساخت و ساز دیوارها و سقف، تاثير قابل توجهی بر کارایی حرارتی 
س��اختمان خواهد گذاش��ت. به طور کلی هرچه انرژی بيش��تری از 
طریق دیوارها خارج شود، به منظور قرار دادن دمای خانه در محدوده 

مشخص، باید انرژی ورودی به ساختمان افزایش یابد.
  تهویه 12

طراح��ی س��اختمان به گونه ای ک��ه نياز به سيس��تم تهویه را 
کاهش ده��د، باعث صرفه جوی��ی زیادی در مص��رف انرژی در 

ساختمان می شود.

شكل2: تهويه طبيعی خانه

شكل2: تهويه طبيعی خانه

  سایه13
طراح��ی س��ایه، گرمای تابس��تان را ب��ه حداقل می رس��اند و 
دسترس��ی به خورشيد در زمس��تان را حداکثر می کند. با این نوع 
طراحی، ميزان انرژی استفاده شده برای گرم کردن ساختمان در 
زمس��تان و ميزان انرژی استفاده شده برای سرد کردن ساختمان 

در تابستان کاهش می یابد. 
 

شكل3: طراحی سايه

3( عایق بندی
در هنگام انتخاب عایق های حرارتی باید توجه کنيم که:

 این عایق از منابع پایدار ساخته شده و اثرات زیست محيطی 
کمی داشته باشد.

 این موضوع اهميت دارد که عایق، خواص حرارتی خود را در 
طول عمر مفيدش حفظ کند.

 عایق ه��ای مورد اس��تفاده، ح��اوی مواد غير قاب��ل بازیافت 
نباشند.

طراحی و نصب عایق مناسب در خانه ها، به طور ميانگين مقدار انرژی از 
دست رفته از طریق نمای ساختمان را حداقل به نصف کاهش می دهد.
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پنجره ه��ا یك��ی از مهمترین بخش هایی می باش��ند که انرژی 
زیادی از طریق آنها هدر می رود.

پنجره ها سه نقش کليدی را در یك ساختمان ایفا می کنند:
الف( باعث ورود گرما به داخل ساختمان می شوند. بنابراین قرار 
گرفتن پنجره ها در محل درس��ت به منظور حداکثر ش��دن ميزان 

ورود نور خورشيد به داخل خانه، بسيار مهم است.
ب ( مانع از خروج گرما از داخل س��اختمان می شوند. برای این 

منظور باید به خوبی عایق بندی شوند.
ج ( سومين عملكرد پنجره ها جابجایی هوای خانه با هوای تازه 

می باشد.
برخی از نمونه های پربازده پنجره در زیر ليست شده اند:

1. پنجره های دوجداره 14
2. پنجره های سه جداره15

3. شيشه های با جداره  خال
درشكل 4، تفاوت عایق بندی خوب و عایق بندی بد نشان داده 
ش��ده اس��ت. همانطور که در شكل، مش��خص است خانه سمت 
راس��ت با عایق بندی خوب، تلفات حرارتی بسيار کمتری نسبت 

به خانه چپ با عایق بندی نامناسب دارد.

شكل4:تفاوت عايق بندی خوب و عايق بندی بد

4 ( تجهیزات
اس��تفاده از تجهيزات پربازده و کم مصرف در ساختمان، تاثير 

بسزایی در کاهش ميزان مصرف انرژی ساختمان دارد.
ب��ا رعایت کردن نكات فوق می ت��وان مصرف انرژی در یك 

ساختمان را تا مقدار زیادی کاهش داد. 
منابع انرژی در خانه ها با مصرف انرژی صفر

یك��ی از ویژگی های مه��م خانه های با مص��رف انرژی صفر، 
اس��تفاده از تكنولوژی ه��ای توليد در محل می باش��د. به منظور 
کاه��ش پيچيدگی ها و همچنين کاه��ش هزینه های تعميرات و 
نگه��داری، باید در طراح��ی از افزایش تنوع سيس��تم های توليد 
انرژی اجتناب ش��ود. منابع انرژی قابل اس��تفاده در ساختمان ها 
به دو دس��ته تقس��يم می ش��وند: 1- منابع انرژي تجدیدپذیر،2- 

انرژي هاي تجدید ناپذیر.

منابع انرژی تجدیدپذیر
انرژی های تجدید پذیر از منابع طبيعی مانند نور خورش��يد، باد، 
گرمای زمين و انرژی امواج، توليد می ش��ود. اکثر توليدات انرژی 
تجدیدپذی��ر، برای توليدات بزرگ  مقياس مناس��ب می باش��ند اما 
بعض��ی از تكنولوژی هاي تجدیدپذیر، ب��رای کاربرد های مقياس 

کوچك و مستقل از شبكه، مناسب است.
خورش��يد و ب��اد، دو منبع انرژی تجدیدپذیر اس��ت که در اکثر 

مناطق، قابل استفاده می باشند.
1( خورشید

 PV تولید برق با استفاده از پنل های خورشیدی  
س��لول های فتوولتائيك، انرژی نور خورش��يد را به برق تبدیل 
می کند. از س��لول های خورشيدی می توان  هم در مناطق شهری 
و هم در مناطق روستایی استفاده کرد. این سلولها را می توان  بر 

روی سقف اکثر خانه ها نصب کرد.
 

شكل5: پنل  خورشيدی

 تولید گرما با استفاده از آبگرمکن های خورشیدی
توجه داشته باشيم که پنل های گرمایش خورشيدی، به منظور 
تامين کل آب گرم خانه طراحی نمی شود، بلكه ممكن است آنها 

فقط به عنوان سيستم پيش گرم کن آب به کار بروند.
    

شكل6: آبگرم كن های خورشيدی

14- Double Glazed Windows
15- Triple Glazed Windows
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 شكل7: سيستم تامين آب گرم ساختمان

 2( باد
به منظور توليد برق با اس��تفاده از انرژی باد، از دو نوع توربين 

محور عمودی و محور افقی می توان استفاده کرد.
  توربین های بادی کوچک)محور افقی(

 

شكل8: توربين  بادی محور افقی

  توربین های بادی حلزونی 16
 بر خ��الف ژنراتور های کوچ��ك بادی ک��ه دارای محور افقی 
می باش��ند محور روت��ور توربين های بادی حلزون��ی،  به صورت 
عم��ودی حرکت می کند. این توربين ها مزایای زیادی نس��بت به 

توربين های محور افقی دارند.
 توربين های بادی حلزونی برای مناطق مسكونی مناسب می باشند.

  با کمترین سرعت باد، روتور شروع به چرخش می کند.
  ای��ن توربين ها می توانند در فاصله  بس��يار نزدیك به زمين نصب 

شوند.
 صرف نظر از جهت باد، به چرخش درمی آیند. 

 این توربين ها همچنين در مناطق با سرعت باد باال به طور ایمن به 
کار خود ادامه می دهند.    

  

شكل9: توربين های بادی حلزونی

انرژی های تجدیدناپذیر
اصلی تری��ن منب��ع توليد ان��رژی با اس��تفاده از مناب��ع انرژی 
تجدیدناپذی��ر در س��اختمان ها، واحدهای تولي��د همزمان انرژی 
و گرم��ا CHP(17( می باش��ند. در ی��ك واح��د CHP، گرمای 
 مفي��د و ان��رژی الكتریكی به ط��ور همزمان از ی��ك منبع توليد
 می شوند. توان الكتریكی توليدی این CHPهای کوچك، کمتر 
 از 50 کيلو وات می باش��د. واحد های مقياس بزرگ CHP، برای 

کاربرد های تجاری مناسب هستند.
 

واحد ه��ای CHP کوچك، بر اس��اس فناوری های مختلفی کار 
مي کنن��د. از جمله این فناوری ها می توان به موارد زیر به اش��اره 

کرد:
 موتورهای احتراق داخلی 18

Stirling موتورهای 
 پيل سوختی 

خانه هوشمند
به طور کلی، تجهيز س��اختمان ب��ه مجموعه تجهيزاتی که به 
منظ��ور افزایش کارایی و بهره وری و ایجاد محيطی مطبوع برای 
س��اکنان آن طراحی و اجرا می گردند، هوشمندس��ازی ساختمان 
ناميده می ش��ود. یكی از بخش های بسيار مهم هر خانه هوشمند، 

سيستم مدیریت انرژی ساختمان است.

سیستم مدیریت انرژی ساختمان
 ب��ا ورود سيس��تم های جدی��د از قبي��ل مناب��ع تولي��د انرژی 
تجدید پذی��ر، توليد همزمان برق و حرارت، سيس��تم های کنترل 
گرما و س��رما و کنترل روش��نایی در س��اختمان ها و لزوم کنترل 
مرکزی آنها، نياز به یك سيس��تم یكپارچ��ه و قابل برنامه ریزی 
احس��اس می ش��ود. امروزه به منظور دس��تيابی ب��ه اهداف فوق، 
سيس��تم یكپارچه مدیریت ساختمان، تحت عنوانBMS 19رشد 

یافته است.
در این مجموعه، اطالعات متغيرها نظير روش��ن، خاموش، کم 
یا زیاد بودن ميزان روشنایی، درجه حرارت، فشار، رطوبت، ولتاژ، 
آمپر و یا وضعيت و حالت کارکرد تجهيزات نظير پمپ، فن، بویلر و 
چيلر، توسط حسگرها اندازه گيری می شوند. داده های اندازه گيری 

16- Helical Wind Turbines
17- Combined Heat and Power

18- Internal Combustion Engines
19-  Building Management System 
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ش��ده، به کنترل کننده  مرکزی ارسال می شوند و سيستم کنترل، 
پ��س از دریافت و آناليز داده ها، فرمانها را به عملگرها و موتورها، 
نظير ش��يرهای برقی، موتور دمپرها، کنتاکتورها و غيره ارس��ال 
می کند.با اس��تفاده از زیر س��اخت مخابراتی موج��ود در خانه های 
هوش��مند و با استفاده از کنترلر های هوش��مند، می توان عملكرد 
خانه را ب��ه طور کامل کنترل کرد. همچني��ن از طریق کامپيوتر 
می توان به تمامی این ش��بكه دسترسی داشت و از این طریق نيز 
می توان اطالعات و هش��دارها را دریافت، ذخيره و بررسی کرد و 
همچني��ن می توان به تمامی عملگرها فرم��ان صادر نمود. مدل 

عملكرد یك خانه هوشمند، در شكل 12 نشان داده شده است.
 

شكل11: كنترلر يک ساختمان هوشمند

 
 

شكل12: مدل عملكرد خانه هوشمند

از مزایای خانه هوشمند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1( سيستم مدیریت مصرف انرژی

2( کنترل تمامي تجهيزات هوش��مند، توسط دستگاه کنترل از 
راه دور

3( کنترل و پایش تجهيزات منزل در همه زمان ها با استفاده از 
سيستم هاي کنترلي نصب شده در محل هاي مورد عالقه

4( افزایش عمر مفيد تجهيزات و کاهش نرخ خرابی آنها
5( کاهش هزینه های نگهداری و راهبری

6( کنترل دما )تنظيم و کنترل هوشمندانه سرمایش، گرمایش 
و تهویه فضا بر اساس زمان، دمای هوای بيرون، حضور و یا عدم 

حضور ساکنان(
7( کنترل روشنایی

 توانای��ي ایجاد تغيي��رات در هنگام تغيير روش��نایی خارج از 
ساختمان

 تنظيم و کنترل هوش��مندانه روشنایی بر اساس زمان، ميزان 
شدت نور طبيعی و نيز حضور و یا عدم حضور ساکنان.

 ایجاد و اجرای س��ناریوهای مختلف کنترل روش��نایی، مانند 
سناریوي مهمان، تلویزیون، ورود، خروج و ...

8( وجود تجهيزات ارتباطی بين کاربران و سيستم 
 ایجاد تغييرات بر حسب موارد مورد نياز، تغيير در نوع کاربری، 

تغيير بر حسب نياز ساکنان
 برنامه ریزی و کنترل تمامی تجهيزات امنيتی مثل دوربين ها 

و سنسورها و سایر امكانات مرتبط
9( وجود پرده های برقی و سایر تجهيزات موتوری

جمع بندی
 کاهش ان��رژی مصرفی در یك خانه با اس��تفاده از طراحی 
مناسب و جایگزینی تجهيزات قدیمی با تجهيزات با کارایی باالتر 
و مصرف پایين تر، اولين قدم در حرکت به س��مت خانه با انرژی 

مصرفی صفر می باشد.
 افزایش تنوع سيس��تم های به کار رفته برای توليد انرژی، از 
طرفی باعث افزایش پيچيدگی سيس��تم ش��ده و از طرفی باعث 
افزایش قابليت اعتماد سيس��تم توليد انرژی می شود. لذا باید بين 

این دو جنبه، مصالحه ای صورت پذیرد.
 س��اختمان ها در مناطق آب و هوایی مختلف، از جنبه ميزان 
ان��رژی مصرفی برای مصارف مختل��ف و همچنين  امكان توليد 
انرژی توس��ط منابع مختل��ف، تفاوت زیادی دارن��د. لذا طراحی 
ساختمان ها در مناطق آب و هوایی مختلف، تفاوت زیادی دارد. 

 چنانچ��ه ان��رژی توليدی در یك س��اختمان، از منابع انرژی 
تجدیدپذیر باش��د، به دليل عدم تولي��د آالینده های هوا، مزایای 

زیست محيطی زیادی را برای جامعه فراهم می کند.
 جهت ثبت ميزان توان دریافتی از ش��بكه و یا توان تزریقی 
به شبكه در ساعات مختلف یك شبانه روز، زیرساخت مخابراتی، 

ضروری می باشد. 
 حرکت به س��مت خانه هاي با مصرف انرژی صفر در تمامی 
نق��اط یك ش��هر و برای تمام��ی خانه ها امكان پذیر نيس��ت. در 
آپارتمان ه��ا و برج ها، به دليل  عدم دسترس��ی به فضای کافی و 
مناس��ب برای نصب توليد کننده های انرژی، رس��يدن به مصرف 
نزدیك به صفر، کار دشواری است. با این حال، در این ساختمان ها 
با کاهش مصرف انرژی ) به کار بردن تجهيزات با کارایی باالتر و 
مصرف کمتر( و همچنين استفاده از mCHP می توان به ميزان 

زیادی، مصرف انرژی را کاهش داد.
 ب��ا توجه به تجمع خانه های با قابلي��ت توليد ميزان انرژی 
مورد نياز خود در در نواحی خاص، باید توجه داش��ت اس��تفاده 
تمامی خانه ها از ی��ك نوع بخصوص از انرژی های تجدیدپذیر 
)مثال فتوولتائيك( ممكن اس��ت در برخی از ساعات شبانه روز، 
باعث تزریق ميزان زیادی انرژی به ش��بكه ش��ود و یا در طول 

ساعات شب، ميزان زیادی انرژی از شبكه دریافت کند.
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آق�اي دکتر یونس�یان، ضمن عرض تبریک به مناس�بت 
انتخاب ش�ما به عنوان پژوهش�گر برتر ح�وزه حمل و نقل 
ریلي، لطفا بیوگرافي کوتاهي از س�وابق و افتخارات علمي و 

تحصیلي خود بفرمایید.
اینجانب داوود یونس��يان، متولد 1355 ته��ران، دانش آموخته رتبه اول 
مهندسي مكانيك در مقطع دکتري از دانشگاه صنعتي شریف هستم. در 
دوره تحصيل در دانش��گاه، دو بورس تحصيلي به بنده تعلق گرفت. اولي 
در دانشگاه ساوتهمتون انگليس)84-1383( بود و دومي را به عنوان دوره 
پسادکترا در دانشگاه صنعتي اونتاریو کش��ور کانادا )85-1384( گذراندم. 
در س��ال  1385، دانشجوي نمونه کش��وري مقطع دکتري شناخته شده 
و از ریيس جمهور، لوح دریافت کردم. پس از فراغت از تحصيل، 3 سال 
در دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه هاي صنعتي شریف و اميرکبير به 
صورت استاد مدعو تدریس داشتم و از سال 1385 در دانشكده مهندسي 
 راه آهن دانشگاه علم وصنعت ایران به عنوان عضو هيات علمي مشغول به 
کار مي باش��م. در سال 1389 به رتبه دانشياري ارتقا یافتم.  از سال 86 تا 
90 به عنوان معاون پژوهشي دانشكده مهندسي  راه آهن و از سال 1390 
به عنوان ریيس این دانشكده، مشغول خدمت هستم . در حال حاضر مدیر 
قطب علمي حمل و نقل ریلي کش��ور که در دانشگاه و دانشكده خودمان 
مستقر هست نيز مي باشم. قطب علمي حمل و نقل ریلي، یكي از افتخارات 
دانش��گاه ما و متشكل از اعضاي هيات علمي دانشكده مهندسي  راه آهن 
دانشگاه علم و صنعت ایران و چند دانشگاه مطرح کشور است. این قطب 

علمي که در سال 1390 تاسيس یافت، از ارکان و مراجع تصميم گيري در 
بخش ریلي کشور است و نقش مرجعيت علمي کشور در حوزه حمل و نقل 
ریلي را ایفا خواهد نمود. اینجانب همچنين در 5 ژورنال بين المللي خارج 
از کشور و یك مجله ISC داخل کشور، عضو هيات تحریریه هستم. تا 
کنون در کميته علمي بيش از 10 کنفرانس بين المللي، فعاليت داشته ام و 
ریاست سومين کنفرانس بين المللي پيشرفت هاي اخير در مهندسي  راه آهن 

را در سال آینده عهده دار خواهم بود. 
 علت انتخاب شما به عنوان پژوهشگر برتر حوزه حمل و 
نقل ریلي از س�وي انجمن حمل و نق�ل ریلي ایران چه بوده 

است؟
انجم��ن حم��ل و نق��ل ریلي، هر س��ال یك محق��ق را ب��ا توجه به 
ش��اخص هاي پژوهش��ي مد نظر خود به عنوان پژوهشگر برتر این حوزه 
انتخاب و معرفي مي کند. البته در موارد دیگري نظير مدیر برتر، پيشكسوت 
حوزه حمل و نقل و... هم انتخاب برتر وجود دارد اما در انتخاب پژوهشگر 
برتر، ش��اخص هایي مثل مقاالت و پروژه هاي تحقيقاتي مد نظر انجمن 
است و در بحث مقاالت هم، به تعداد ارجاعات به مقاالت توجه مي شود. 
بن��ده تا کنون بيش از 110مقاله داش��ته ام که این تعداد 35 مقاله، ISI و 
مابقي، مربوط به مجالت علمي- پژوهش��ي و کنفرانس هاي بين المللي 
 Web ایندکس( من، بر اساس ارزیابي H( H است. همچنين شاخص
Of Science، عدد 10 اس��ت که نشان مي دهد بنده حداقل 10 مقاله 
ISI که هر یك بيش از 10 بار اس��تناد داشته باشد، منتشر نموده ام. بنده 

گفتگو با پژوهشگر برتر
حوزه حمل و نقل ریلي

اش�اره: دکتر داوود یونس�یان )رییس و دانشیار دانشکده مهندس�ي راه آهن(، از سوي انجمن حمل و نقل ریلي، به 
عنوان پژوهشگر برتر حوزه حمل و نقل ریلي کشور برگزیده و معرفي شد. از برگزیدگان این انجمن، در چهاردهمین 
کنفرانس بین المللي حمل و نقل ریلي که با حضور مسئوالن وزارت راه و شهرسازي و جمعي از نمایندگان مجلس 
شوراي اسالمي، روزهاي دوم و سوم آبان ماه 1391 در سالن همایش هاي رازي برگزار شد، با اهداي لوح و تندیس 
توسط معاون  وزیر راه و شهرسازي تقدیر به عمل آمد. با دکتر یونسیان به همین بهانه مصاحبه اي ترتیب داده ایم 

که تقدیم مي شود.
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تاکنون دو مقاله پر استناد داشته ام که اولي طي 5 سال، 60 استناد داشته 
و دومي در طي دو س��ال پس از انتش��ار، بيش از 30 استناد داشته است. 
عالوه بر این، یك جلد کتاب در دس��ت چاپ که به زبان انگليسي است 
و توسط انتشارات بين المللي اسپرینگر منتشر خواهد شد. همچنين بيش 
از 10 پ��روژه تحقيقات��ي را در حوزه حمل و نقل ریل��ي و در بخش هاي 
مختلف صنعت  راه آهن از جمله  راه آهن جمهوري اس��المي، شرکت هاي 
واگن سازي و مترو انجام داده ام و در سال 2006 ميالدي، از سوي موسسه 
انگليس��ي ساگزکوبرگ به عنوان یكي از محققان کليدي جهان در حوزه 

علوم محاسباتي و مهندسي، برگزیده شدم.
مهمترین پروژه هاي تحقیقاتي شما کدام ها است.

از اهم پروژه هایي که مدیریت آن را بر عهده داشته ام،  مي توانم به پروژه 
»تست استاتيكي و دیناميكي بدنه واگن ملي مترو« اشاره کنم که در سال 
1388 و براي اولين بار در ایران انجام شد و در آن، واگن ملي طراحي شده 
توسط کارخانه واگن سازي پلور سبز مورد تست تنش استاتيكي و دیناميكي 
قرار گرفت. باید بگویم که واگن هاي قطار و مترو، براي صدور مجوز سير 
در خطوط، نياز به آزمایش هایي دارند که استقامت واگن  را در برابر شرایط 
مختلف بارگذاري بسنجد. این پروژه شامل تست هاي 9 گانه اي است که 
شرایط مختلف را بر روي شاسي و بدنه واگن و در نقاط بحراني، شبيه سازي 
و در قالب ميداني، اعمال مي کند و سپس این تنش ها که معرف استقامت 
بدنه واگن اس��ت را با مقادیر مجاز مقایس��ه مي نماید. پس از اجراي این 
پروژه در سال 1388، فرآیند انجام این تست، بومي سازي شد و دیگر نيازي 
نيست که واگن هاي ساخت داخل، براي انجام این آزمایش ها به خارج از 
کشور ارسال شوند.پروژه دیگر، تحت عنوان »تعيين حریم مجاز ساخت و 
ساز در اطراف خطوط  راه آهن با در نظر گرفتن اثرات ارتعاشات منتقله به 
سازه هاي اطراف خط« است که در مرکز تحقيقات  راه آهن، در سال 1387 
انجام شد. هدف از انجام این پروژه، سنجش تاثير ارتعاشات ناشي از عبور 
قطار بر سازه هاي اطراف خطوط  راه آهن بود که در آن، فاصله مجاز احداث 
س��اختمان ها )اعم از مسكوني و ایس��تگاه ها( از نظر ارتعاشاتي که منتقل 

مي ش��ود به گونه اي تعيين مي شد که از حد استاندارد، 
خارج نش��ود. در انجام این پروژه، خواص مكانيكي 
خاک هر منطقه و س��رعت و ب��ار محوري قطار با 
استفاده از تست هاي ميداني، در نظر گرفته مي شد 
و فاصله ایمن با توجه به سه عامل تعيين کننده بار 
محوري، سرعت و جنس خاک، با هدف اجتناب 
از آزردگي ساکنان و جلوگيري از تخریب تدریجي 
س��اختمان در اثر خستگي، تعيين مي شد. در این 
پروژه دانشگاه علم و صنعت ایران طرف قرارداد 

بوده است.
به عن�وان رییس دانش�کده مهندس 
 راه آهن، آینده حمل و نقل ریلي در ایران 

را چگونه ارزیابي مي کنید؟
سرمایه گذاری در  راه آهن جمهوری اسالمی در 
هر دو بخش درون و برون شهری به تبع وضعيت 
پيشرفت کشور،  بسيار باالست و در 15 تا 20 سال 
اخير، رشد چش��مگيری را هم در این حوزه شاهد 
هستيم. به طور مثال اکنون در 9 شهر کشور مترو در 
حال تاسيس است که این تعداد در 10 سال گذشته 
فقط شامل متروي تهران بوده است. در حوزه حمل 
و نقل برون شهری هم برنامه دولت، احداث ساالنه 
1000 کيلومتر خط آهن جدید اس��ت که عدد بزرگی 
اس��ت. به نظر من، افق صنعت حمل و نقل ریلی در 
ایران، با در نظر داشتن توجهی که هم در حوزه مجلس 

و قانونگذاری و هم در حوزه دولت به آن مبذول می شود، روشن است و 
کشور هم گریزی ندارد اال اینكه به این سمت رو آورد چرا که هم ایمنی 
زیادی در این حمل و نقل هس��ت و از سویی به جهت ابعاد جغرافيایی، 

کشور ما مستعد گسترش  راه آهن است. 
به نظر شما سهم دانشکده مهندسی  راه آهن این دانشگاه، از 
گسترش صنعت حمل و نقل ریلی کشور چه میزان بوده است؟

دانشكده مهندسی  راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران از بدو تاسيس 
در س��ال 1376، نقش بسيار مثبت و تاثيرگذاری در این صنعت ایفا کرده 
به گونه ای که امروز در تمام سطوح مدیریتی  راه آهن، دانش آموختگان این 
دانش��كده حضور چشمگير دارند. به عنوان مثال، هم اکنون معاونان حمل 
و نقل ریلی در هر دو حوزه درون و برون شهری، از دانش آموختگان این 
دانش��كده هستند که این برای دانشكده و دانش��گاه، مایه مباهات است. 
همچنين به اذعان مس��ووالن حمل و نقل ریلی درون و برون ش��هری، 
دانش��جویان و دانش آموختگان ما در حوزه شرکت های مشاور و سازنده و 

خدمت رسانی، بسيار فعال و موفق عمل کرده اند. 
از نظر شما بزرگترین دستاورد دانشکده مهندسی  راه آهن 

این دانشگاه چیست؟ 
دانش��كده مهندس��ی  راه آهن، همواره دو ماموریت را دنبال کرده است: 
ماموریت اول، تربيت و ارتقای نيروی انس��انی متخصص بوده که در این 
بخش، بس��يار موفق عمل کرده و درصد ب��االی جذب دانش آموختگان 
دانش��كده در صنعت ریل��ی، موید این گفته اس��ت. ماموریت دوم، تامين 
نيازهای تحقيقاتی و پژوهشی صنعت ریلی کشور است که در این بخش 
هم، بيش از 50 پروژه تحقيقاتی ظرف این 15 سال توسط دانشكده انجام 
ش��ده و از این حيث، رکوردی در دانشگاه است. از مهمترین دستاوردهای 
دانشكده، مش��ارکت موثر آن در تعریف و اجرای پروژه کالن ملی»قطار 
پر س��رعت ایران« اس��ت که از پروژهای مصوب شورای عتف بوده و در 
اردیبهش��ت ماه 1391 به دانش��گاه علم و صنعت ایران به عنوان مجری 
محوری ابالغ ش��د و هدف از آن، دس��تيابی به دانش فنی طراحی قطار 
پر س��رعت )350 کيلومتر در ساعت( در کشور است. 
این دانش��كده همچني��ن چندین پ��روژه دیگر را در 
س��طح ملی انج��ام داده که مزایا و فواید آن ش��امل 
حال  راه آهن کشور است. از سویی با توجه به ماهيت 
کاربردی دانش��كده، ارتباط خوبی ب��ا  راه آهن برقرار 
ش��ده به گونه ای که اکنون ساالنه بيش از 40 پروژه 
کارشناسی ارشد دانشجویان ما در  راه آهن تعریف شده 

و از سوی آنها مورد حمایت قرار گرفته است. 
و سخن آخر...

از ای��ن فرصت برای اط��الع رس��انی دو عنوان از 
برنامه های دانش��كده اس��تفاده می کنم. اول اینكه، ما 
انش��اءا... روز 16 بهمن و در ایام فجر انقالب اس��المی 
ایران، جش��ن پانزدهمين س��الگرد تاسيس دانشكده را 
برنامه ری��زی کرده ایم که مروری بر دس��تاوردهای این 
دانشكده خواهد داش��ت. مورد دوم هم اینكه دانشكده 
مهندس��ی  راه آهن، در پی برگزاری موفق دو کنفرانس 
قبلی خود، س��ومين کنفرانس بين المللی پيشرفت های 
اخير در مهندسی  راه آهن را اردیبهشت ماه 1392 برگزار 
می کند که تمامی محقق��ان و صنعتگران حمل و نقل 
ریلی مخاطب آن هستند. تا کنون محققان و پيش آهنگان 
صنعت ریلی 23 کشور دنيا دعوت ما برای حضور در این 
کنفرانس را پذیرفته اند و برنامه های این کنفرانس شامل 
ارایه مقاالت، برگزاری کارگاه های آموزش��ی، سخنرانی 

کليدی و برگزاری نمایشگاه دستاوردهاست.
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طرح مساله
مهندس نقره کار می گوید: حكمت و فلس��فه هنر و معماری معاصر 
و راهبرده��ا و کاربردهای ناش��ی از آن، به بح��ران و ناهنجاری های 
فزاینده ای دچار ش��ده است. حاصل این وضعيت در طراحی معماری، 
بی ارتباط شدن ایده های فضایی- هندسی معماران از نيازهای واقعی 
و متن��وع مخاطبان و خودبنيادی فرم از محتواس��ت و جدایی صورت 
از معنا و س��رانجام، صورت پرستی )فرماليسم(، گونه ای بت پرستی در 
حوزه هنر و معماری تلقی می ش��ود. وی در این رساله، راه برون رفت 
 از بح��ران را، پي��روی از مكتب اس��الم و ابعاد نظ��ری- عملی آن و 

تجربه های مثبت تاریخی در تمدن اسالمی می داند.

پرسش بنیادی
پرس��ش بنيادی رساله این اس��ت که ایده های فضایی و هندسی 
مناسب برای هر یك از ابزارها و شيوه های ادراکی انسان، کدام است 
و آیا می توان در پاس��خ ب��ه کارکردهای گوناگون، ایده های فضایی و 
هندس��ی متناسبی را انتخاب و طراحی نمود؟ همين طور این سواالت 
که چگونه بر پایه انسان شناسی اسالمی، می توان ایده های فضایی- 
هندس��ی ای را در معماری به دس��ت داد که متناسب با نيازهای آلی 
و عالی یا س��ير آفاقی و انفسی انس��ان ها باشد و اساسا، خاستگاه این 

ایده ها کدامند؟

طرح فرضیه
فرضيه رساله این است که »ایده های فضایی- هندسی«، جان مایه 
آثار معماری هس��تند. این ایده ها باید متناس��ب با کارکرد ساختمان و 
نيازهای متفاوت و متنوع انس��ان ها، انتخاب و طراحی شوند. بنابراین 
در این رس��اله، نيازهای انسان، مبتنی بر ابزار ادراکی متنوع او- یعنی 
حواس پنچگانه، عقل و قلب- در دو عرصه کلی س��ير آفاقی و س��ير 
انفسی، تبيين شده و برای هر عرصه، هندسه متناسب با آن پيشنهاد 
ش��ده است. برای مثال، در ساخت گردش��گاه و باغ و گذرگاه ها و در 
پاس��خ به نيازهای آفاقی، پيشنهاد این است که از هندسه های سيال 
 و م��واج )انس��ان، متحرک؛ نقطه دید نيز متن��وع و متغير و متحرک( 
بهره گي��ری ش��ود و ب��رای س��اختمان هایی مانند نيایش��گاه و تاالر 

مهندس نقره کار؛
 نظریه پرداز برجسته ششمین 
جشنواره بین المللی فارابی 
شناخته شد
اش�اره: جش�نواره بین المللی فارابی، ویژه تحقیقات علوم 
انس�انی و اس�المی اس�ت و توس�ط وزارت علوم، تحقیقات 
و فن�اوری، ب�ه ص�ورت س�االنه برگزار می ش�ود. شش�مین 
مرک�ز  در   1391 آبانم�اه  فاراب�ی،  بین الملل�ی   جش�نواره 
همایش ه�ای بین الملل�ی ب�رج می�الد برگزار ش�د.  موضوع 
اصل�ي این جش�نواره، »شناس�ایي و معرفي آثار پژوهش�ي 
برت�ر در ح�وزه عل�وم انس�اني و اس�المي« بود. در مراس�م 
اختتامی�ه این جش�نواره که ب�ا حضور رییس جمه�ور و وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری برگزار ش�د، از  هفت تن برگزیده 
ویژه این جش�نواره و صاحبان43 اث�ر برگزیده با اهدای لوح 
و جوایزی قدردانی ش�د که در این بین، مهندس عبدالحمید 
نق�ره کار )عض�و هیات علم�ی و رییس دانش�کده معماری و 
شهرس�ازی دانش�گاه(، ب�رای ارای�ه نظریه »تعامل انس�ان 
ب�ا ایده ه�ای فضای�ی – هندس�ی در معم�اری«، ب�ه عنوان 
نظریه پرداز برجسته معرفی و در زمره برگزیدگان ویژه، مورد 
 تجلیل رییس جمهور و  وزیر علوم قرار گرفت. آنچه در ادامه 
می خوانید توضیحات مهندس نقره کار درباره این نظریه مطرح 

شده است که ضمن سپاس از ایشان، تقدیم می شود.
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سخنرانی، در پاسخ به نيازهای انفسی، از هندسه دارای مرکز، محور، 
جهت و قرینه س��ازی )انس��ان، ثابت و نقطه دید ني��ز ثابت(. به این 
ش��كل، نسبی و اعتباری بودن عناصر هندس��ی، مایه تنوع و تحول 
فضایی ش��ده و در همان حال، استقالل انس��ان در تعامل با عناصر 

محيطی، اختيار و آزادی آنها را سلب نمی کند.

توضیح
این نظریه، عالوه بر ساختار جهان بينی و معرفت شناسی اسالمی، 
بر پایه انسان شناس��ِی برگرفته از روایتی از حضرت علی)ع( است که 
ایش��ان نفس انس��ان را دارای چهار مرتبه گياهی، حيوانی، عقالنی 
و روحانی دانس��ته و برای هر کدام از نف��وس، پنج قوه و دو حاصل 

ادراکی برشمرده است. 

روند اثبات فرضیه
در این رساله همانگونه که اشاره شد، مكتب اسالم و ابعاد نظری 
و عمل��ی و تجربه های تاریخ��ی آن، راه حل برون رف��ت از بحران 
عنوان ش��ده و روند طرح و اثبات این نظریه نيز بدینگونه اس��ت که 
ابتدا رش��ته معم��اری، در بُعد هنری آن، جزو علوم انس��انی معرفی 
ش��ده اس��ت. این رس��اله، روش تحقيق در این حوزه را با توجه به 
تعارض دیدگاهها- که بر پایه انواع مكاتب اعتقادی و فلسفی است- 
رویك��ردی کل نگر )مبناگرای جامع و مانع( و مبتنی بر مراتب وجود 
 و ان��واع ابزار وش��يوه های ادراکی انس��ان و داوری کالم معصومين

 می داند چراکه از منظر اسالم، این رویكرد با توجه به حقایق عوالم 
وجود و ابزار متنوع ادراکی انس��ان، در حوزه علوم انس��انی و مباحث 
بين رشته ای، برتری آشكاری بر سایر مكاتب شناخت شناسی دارد.

 س��پس روند موضوعی مباحث معم��اری از بُعد طولی و عرضی 
ب��ر پای��ه اصول حاکم بر ه��ر یك از موضوعات، مطرح ش��ده و در 
ادامه، در یك بررس��ی تطبيقی، جامع و مانع بودن انسان شناس��ی، 
زیبایی شناس��ی و فلسفه هنر اسالمی نسبت به مكاتب رقيب، تبيين 
شده اس��ت. آنگاه با ارایه تعریفی جامع و مانع از معماری، ایده های 
فضایی- هندس��ی، جان مایه آثار معماری معرفی ش��ده و با توجه به 
اینكه آثار معماری در رابطه با انس��ان و نيازه��ای او جنبه اعتباری 
دارند، ایده های فضایی- هندس��ی مناس��ب برای هر یك از ابزار و 
ش��يوه های ادراکی انس��ان ها، جداگانه تبيين و ارایه ش��ده است. در 
انتها، برای اثبات فرضيه مطرح ش��ده، شواهدی از معماری آفرینش 
و معصومين عليهم الس��الم و روند تبدیل آتش��كده ها به مساجد در 
س��ده های نخست اس��الم و نيز معماری دوران اسالمی بخصوص 
معماری مساجد ایرانی- اسالمی، به عنوان مصادیق اصيل و مجرب 

تاریخی، تشریح و تبيين شده است.

معماری، گرایشی میان دانشی
مطابق این رس��اله، معماری گرایش��ی ميان دانش��ی است با این 
توضي��ح که در فراین��د طراحی، ایده های هنرمن��دان و معماران، از 
عميق تری��ن الیه های وجودی آنها سرچش��مه می گيرد و مخاطبان 
و اس��تفاده کنندگان آنها هم انسانها هس��تند پس اگر معماری را به 
عنوان یك پدیده در نظر بگيریم، هم علت فاعلی و هم علت غایی 

آن جزو علوم انسانی شمرده می شوند.
 از س��وی دیگر، چگونگی کالبدپردازی و پيكربندی بنا به عنوان 
 علت ه��ای صوری و م��ادی آن، به م��واد و مصالح م��ادی مربوط 
می ش��ود، بنابراین معم��اری به حوزه علوم تجربی ني��ز راه می یابد. 
همچنين معماری در بس��تر طبيعت، سامان پيدا می کند پس عوامل 
محيطی موثر بر آن هم در حوزه علوم زیستی وارد می شود. بنابراین 
در مجموع، معماری با هر س��ه حوزه علوم مادی، زیس��تی و انسانی 
سر و کار دارد و تعریف اجمالی »معماری= مهندسی ساختمان+هنر 

ساختمان« را می توان پذیرفت. 

مهمترین نتایج رساله
* نق��د گرایش ه��اي فرانوگ��را)Post Modern( در معماري 

معاصر غرب از بعد نظري، عملي و آثار
 * ط��رح گرایش معم��اري به عنوان یك فرایند ميان دانش��ي، از

 کلي ترین مباحث علوم انساني یعني ایده ها و آرمان هاي هنرمندان 
تا فلسفه هنر و تجلي معنا در صورت و در خلق آثار معماري

* تاکي��د بر ضرورت انتخاب یك مكت��ب جامع و مانع به عنوان 
مبن��اي روش پژوه��ش و راهنماي نظر و عم��ل در برنامه ریزي ها، 

آموزش ها، تجارب و ارزیابي و نقد آثار هنري و معماري
* تنظيم روابط موضوعي این گرایش بين رشته اي در یك نمودار 

طولي و منطقي
* تنظيم روابط موضوعي این گرایش بين ابعاد نظري، عملي، آثار 

و اصول حاکم بر هر کدام
* نق��د و ارزیاب��ي مكاتب شناخت شناس��ي تا زیبایي شناس��ي و 

شيوه هاي خلق آثار معماري از منظر اسالمي
* طرح انسان شناسي جامع و مانع از منظر حضرت علي)ع(

* طرح جامع و مانع بودن مكتب زیبایي شناس��ي اسالمي نسبت 
به مكاتب رقيب و تاکيد بر همس��اني تجربه هاي معرفت شناس��ي و 
زیبایي شناس��ي به عنوان جوهر هنر و مبناي هر گونه اصالحات در 

این حوزه
* پاس��خ به سئواالت اساسي در مقوله فلسفه هنر)رابطه هنرمند، 

اثر هنري و مخاطب( در جهت برون رفت از بحران معاصر
* نظریه پردازي در مورد ایده هاي فضایي- هندس��ي مناسب در 
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معم��اري براي هر یك از ابزار و ش��يوه هاي ادراکي انس��اني و نقد 
دیدگاه هاي رقيب در این حوزه

* اثبات نظریات ارایه ش��ده در مقایسه دو نماد معمارانه مثبت و 
منفي در مجموعه بيت ا... الحرام

* اثبات ایده هاي فضایي- هندسي ارایه شده در تناظر آنها با سه 
نوع هندسه موجود در مناسك سه گانه حج )سعي، طواف و نماز(

* اثبات نظریات ارایه شده در تبدیل آتشكده ها به مسجد با تغيير 
ماهوي آنها توسط مسلمانان

* ارایه ش��واهدي تجربي از معماري و شهرسازي دوران اسالمي 
 ایران بخصوص از طراحي و معماري مساجد

عصاره دستاوردهاي این نظریه
عصاره دس��تاوردهاي این نظریه را مي توان در چند محور اصلي 

خالصه نمود:
1-ارزیاب��ي و نقد فرماليس��م معاصر )اصال��ت خودبنياد ایده هاي 

فضایي- هندسي و کالبد در معماري(
2-  تأیي��د رویكرد پيروي ف��رم از عملكرد با مضمون و محتواي 
جدید و اسالمي یعني حفظ اصول، بدون تقليد از الگوهاي تكراري

3- تبيين نيازهاي انس��ان هاي بهره ور، با کالبد معماري به عنوان 
رابطه )هدف با وسيله(

4- تبيين رابطه محتوا با کالبد )رابطه نيازهاي انسان  هاي بهره و ر 
با محصول معماري( به عنوان تجلي

5- تبيي��ن مجموع نيازهاي انس��ان ها در دو س��ير کلي آفاقي و 
انفس��ي، مبتني بر نفوس گياهي و حيواني انسان ها و نفوس عقالني 

و روحاني آنان
6- تبيين رابطه نيازهاي انفس��ي و معنوي انس��ان ها با نيازهاي 
آفاقي و مادي آنها به عنوان رابطه هدف با وس��يله، مبتني  بر اصل 

همه هستي براي انسان  و انسان ها براي تكامل
7- تبيين هندس��ه ها و ایده هاي فضایي مناس��ب براي نيازهاي 
س��ير در انفسي انسان- نيازهاي عقالني و روحاني- یعني فضاهاي 
درونگرا، س��كون آفرین، منظم، وحدت بخش ب��ا محورهاي یگانه یا 

محورهاي متقاطع و مرکزیت فضاهاي خالي، یا حداکثر آبنما
8- تبيين هندس��ه ها و ایده هاي فضای��ي )نامنظم، متكثر، متغير، 
متنوع و س��يال و م��واج و ...( مناس��ب براي نيازهاي س��ير آفاقي 

انسان
9- ب��ا رویك��رد این نظریه و ب��ا ثابت و نوعي دانس��تن نيازهاي 
فطري و روحي انسان ها و جهت و غایت آنها و در عين حال نسبي، 
اعتباري و تنوع پذیر بودن س��بك ها و ش��يوه هاي خلق اثر، مي توان 
ميلياردها س��بك هنري و معم��اري و آثار هنري و معماري خالقانه 
و بدیع با حفظ اصول و ارزش هاي ثابت داش��ت. )نقد راه حل دوگانه 

پنداشتن حفظ محتواي هاي ثابت و عدم تكرار و تقليد الگوها(
10- ایجاد تنوع در بكارگيري انواع ایده هاي فضایي و هندس��ي 
در طراحي و س��اخت آثار معماري و شهرس��ازي ب��ا حفظ اصول و 

ارزش هاي ثابت انساني
11- الویت گذاري فضاهاي متنوع شهري و تنظيم آنها بر اساس 
نَْيا مزرعه اآلِخَرة نيازهاي اصلي و فرعي انسان ها مبتني بر اصل الدُّ
12- وضوح، صداقت، صراحت، آش��نایي و صميميت در گفتمان 
معماري و شهرس��ازي با مخاطبان خود به دليل ایجاد رابطه تجلي 

بين صورت و معنا

13- تبيي��ن اص��ول حكيمان��ه و اج��راي عادالن��ه معم��اري 
معصومين)ص( و معماري و شهرس��ازي دوران اس��المي بر اساس 

نظریه ارایه شده
14- در این نظریه، تقابل مغالطه آميز حفظ و اصول و ارزش هاي 
انس��اني با خالقيت و بدیع آفریني و یا لزوم ساختارش��كني اصول و 
ارزش ها براي ایجاد نوآوري و تنوع آفریني، مورد نقد قرار مي گيرد.

موضوعات مکمل
موضوعات��ي  که مي تواند مكمل این رس��اله در تحقق  معماري  از 

دیدگاه ایراني- اسالمي  باشد:
1- بررس��ي تطبيقي در مورد آرایه ها در معماري ایراني- اسالمي 

و سایر مكاتب معماري
2- بررس��ي تطبيق��ي در م��ورد نمادگرایي در معم��اري ایراني- 

اسالمي و سایر مكاتب معماري
3- محله مح��وري ب��ا مرکزی��ت مس��جد و دیگ��ر کارکردهاي 

فرهنگي
4- رابط��ه هنرمند، اث��ر هنري و مخاطب��ان در معماري ایراني- 

اسالمي
5- روش  پژوهش در مباحث ميان دانشي مانند هنرها و معماري

6- اصول و روابط گزاره هاي نظري، عملي و آثار هنري از منظر 
اسالمي

7- اصول و مبانی در تحقق پذیری معماری و شهرسازی ایرانی- 
اسالمی

8- رابط��ه انس��ان ب��ا عناص��ر محيط��ي از جمل��ه معم��اري و 
شهرسازي
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نام کتاب: اصول کوانتوم الكترونيك و محاس��بات کوانتومي 
نوري

مولف�ان: دکت��ر ش��هرام محمدن��ژاد و مهن��دس معصوم��ه 
طاهرخاني

چاپ اول: 1391
شمارگان: 1000جلد
قیمت: 120000ریال

موضوع: کوانتوم و فوتون

تئوري کوانتوم، اساس درک ما از پدیده هاي فيزیكي در مقياس 
اتم��ي و حت��ي در بعضي از مواق��ع، در مقياس ماکروس��كوپيك 
مي باش��د. ام��روزه کوانتوم در بيش��تر زمينه هاي علم��ي کاربرد 
دارد ک��ه در مهندس��ي، موضوع��ات مهم و پرکارب��ردي از قبيل 
ترانزیس��تورهاي نيمه هادي، ليزرها، کوانتوم اپتيك و افزاره هاي 
ملكولي را شامل مي شود. با پيشرفت تكنولوژي، تعداد فزاینده اي 

از افزاره هاي الكترونيك، الكترواپتيك و نانو الكتریك به طریقي 
رفت��ار مي کنند که تنها با اس��تفاده از تئ��وري کوانتوم، قابل فهم 
مي باشد. به همين دليل، یكي از اهداف اوليه  این کتاب این است 

که بتواند این درک و دید را در خواننده به وجود بياورد.
این کتاب، عالوه بر این که مي تواند مورد اس��تفاده  محققان و 
پژوهشگران واقع شود، به عنوان مرجع درس کوانتوم الكترونيك 
نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. ساختار و مفاهيم این کتاب، 
حاصل سال ها تدریس کوانتوم الكترونيك مي باشد. در این کتاب 
س��عي ش��ده اس��ت در کنار ریاضيات و مفاهيم تئوري کوانتوم، 
کاربرد این مفاهيم در سيستم هاي واقعي مخصوصا سيستم هاي  
الكترونيكي -به دليل اهميتشان در تكنولورژي امروز- بيان شود. 
هم چنين ب��راي فهم هرچه بيش��تر مطالب، بع��د از هر مبحثي، 
مثال هاي مناسبي حل شده است. در فصل اول، پدیده هاي اوليه 
فيزی��ك کوانتومي معرفي مي ش��ود و س��پس ایده هاي ضروري 
تئوري کوانتوم، بسط داده مي شود. در فصل دوم، تئوري کوانتوم 
از دید تابع موج، تبيين گش��ته و سپس این تئوري براي تعدادي 
از مسایل ساده از قبيل چاه ها و سدهاي کوانتومي به کار مي رود. 
در فصل س��وم، ریاضيات مورد نياز براي کوانتوم آورده شده است 
ب��ه نحوي ک��ه فرضيات کوانتوم، فرموله ش��ده و ب��ا مثال هایي 
تش��ریح ش��ده اند. در ادامه  این فصل، به توصيف و بررسي پدیده  
مهم��ي در علم کوانت��وم به نام درهم تنيدگي پرداخته مي ش��ود. 
همچني��ن اثر اندازه گيري بر سيس��تم کوانتومي نيز در این فصل 
به تفضيل بررس��ي مي شود و بخش آخر این فصل، به محاسبات 
کوانتومي اختصاص یافته اس��ت. در فصل چهارم، یكي از مباحث 
کليدي در تئوري کوانتوم یعني نوس��انگر هارمونيك، با اس��تفاده 
از عملگره��اي خلق و فنا توضيح داده مي ش��ود. در فصل پنجم، 
ان��دازه حرکت زاویه اي اتم هي��دروژن به عنوان یك مثال عملي 
مهم، بررس��ي و محاس��به مي شود. در فصل شش��م، دو نمونه از 
سيستم کوانتومي مهم یعني سيم ها و نقطه هاي کوانتومي، نحوه  
س��اخت و روابط حاکم بر آنها، به تفضيل ش��رح داده شده اند. در 
فصل هفتم، رفتار کوانتومي نور، به عنوان یك سيستم کوانتومي 
برای انجام محاس��بات کوانتومي بررسي مي ش��ود. در ادامه این 
فص��ل، چگونگي توليد زوج فوتون هاي دره��م تنيده -که امروز 
یك��ي از مهم ترین مناب��ع در انجام محاس��بات کوانتومي نوري 
محسوب مي شود- شرح داده شده است. فصل هشتم، به آخرین 
پيش��رفت هاي حاصل شده در زمينه  محاسبات کوانتومي نوري با 

استفاده از اپتيك خطي، اختصاص یافته است.

تازه های انتشارات دانشگاه
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ن�ام کت�اب: مقدم��ه اي ب��ر جریان ه��اي آش��فته و 
مدل سازي هاي آن

مولفان: دکتر محمدحسن شجاعي فرد و مجتبي طحاني
چاپ اول: 1391

شمارگان: 1000 جلد
قیمت: 76000 ریال

موضوع: تالطم، س��ياالت- دینامي��ك- داده پردازي، 
سياالت- مكانيك – داده پردازي و الیه مرزي

نام کتاب: شبكه های توزیع هوشمند
مولفان: دکتر شهرام جدید و عليرضا ذکریازاده

چاپ اول: سال1391
شمارگان: 1000 جلد
قیمت: 160000ریال

موضوع: برق- نيرو- توزیع

جریان هاي آشفته، از پيچيده ترین و متداول ترین شكل حرکت 
س��ياالت در طبيعت و کاربردهاي مهم مهندس��ي اس��ت. جریان 
س��ياالت در پمپ ها، کمپرسورها، خطوط انتقال نفت و پتروشيمي 
و نيز اختالط س��وخت و ه��وا در موتوره��ا، نمونه هایي از جریان 
آشفته هس��تند. لذا مطالب این کتاب براي استادان،  دانشجویان و 
صنعتگران رش��ته هاي مختلفي چون مهندسي مكانيك، مهندسي 
هوافض��ا، مهندس��ي ش��يمي و بس��ياري دیگ��ر از تخصص هاي 
مهندس��ي، قابل استفاده اس��ت. مطالب مرتبط با موضوع جریان 
آش��فته، از ناملم��وس و غيرقاب��ل پيش بيني تری��ن مباح��ث علم 
مهندسي مكانيك به شمار آمده و متاسفانه اکثر کتاب هاي موجود 
به زبان هاي مختل��ف، عمدتا به معادالت و مفاهيم تئوري مرتبط 
با جریان ه��اي توربوالنس پرداخته و کمتر به مفاهيم فيزیكي آن 
توجه شده است. لذا براي درک بيشتر موضوع، به تشریح فيزیكي 
و کاربردي مس��ایل به هم��راه روابط حاکم ب��ر جریان ها، اهتمام 
گردیده اس��ت. در این کتاب، عليرغم محوری��ت مباحث فيزیكي 
عميق، به بررسي معادالت ریاضياتي حاکم بر جریان هاي مختلف 
آش��فته و هم چنين روش مدل س��ازي آنها در یكي از نرم افزارهاي 

تجاري بسيار پرکاربرد نيز پرداخته شده است.
این کتاب داراي پنج فصل اس��ت. فصل اول، مرور الیه مرزي 
و طبيعت جریان هاي آش��فته؛ فصل دوم شبيه سازي و مدل کردن 
عدد جریان هاي آشفته؛ فصل سوم، شرح مدل هاي جریان آشفته؛ 
فصل چهارم، مباحث برگزیده در مدل س��ازي جریان هاي آشفته و 
فصل پنجم، مدل هاي آش��فتگي در نرم اف��زار فلوئنت و مثال هاي 

مرتبط را مورد بحث و بررسي قرار داده است.

صنع��ت برق از بدو ش��كل گيری تا به ام��روز، تغييرات چش��مگيری را چه در 
زیرس��اخت ها و چه در نحوه بهره برداری تجربه نموده اس��ت. بی شك مهمترین 
پدیده ای که در آینده ای نزدیك، همه  سيس��تم های قدرت با آن رو به رو خواهند 
بود، بحث هوشمندسازی شبكه برق است که با توجه به مشكالت فعلی سيستم 
قدرت، ضرورت ایجاد تغييرات اساس��ی در آن امری بدیهی به  نظر می رس��د. رفع 
این نواقص، سيستم قدرتی را مجسم می نماید که قابليت پایش همه اجزای خود 
را به صورت بهنگام داش��ته و سهم قابل توجهی از توليد توان خود را توسط منابع 
تجدیدپذیر ایج��اد می نماید. همچنين از مولدهای تولي��د پراکنده تجدیدپذیر، به 
طور گس��ترده در ش��بكه توزیع و در سمت مصرف کنندگان استفاده خواهد نمود و 
 مش��تریان، توانایی ش��رکت در بازار انرژی و افزایش منافع خود را خواهند داشت. 
پياده سازی کامل شبكه های هوشمند، نيازمند در اختيار داشتن نيروهای مجرب و 
زبده ای در زمينه ساخت فن آوری های نوین، پياده سازی زیرساخت ها و بهره برداری 
اصولی از شبكه  می باشد. کتاب حاضر، با توجه به نوظهور بودن مفهوم شبكه های 
هوشمند و اهميت بخش تحقيقات در آن، تاليف شده و در آن کتاب سعی شده تا 
موضوعات و مفاهيم ضروری در شبكه های هوشمند با تمرکز بر روی سيستم های 
توزیع، گردآوری و ارایه گردد. این کتاب، به عنوان مرجع درسی برای دانشجویان 
کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق در گرایش سيستم های قدرت، بسيار مفيد 
خواهد بود. همچنين با توجه به حرکت کش��ور به س��مت ایجاد زیرس��اخت های 
ش��بكه هوشمند، این کتاب می تواند مرجعی برای مطالعه مهندسان و کارشناسان 
شرکت های برق برای ارتقای سطح آگاهی آنها باشد. فصول ارایه شده در این کتاب 
ش��امل: فصل اول، مقدمه؛ فصل دوم، معرفی شبكه هوشمند انرژی و اجزای آن؛ 
فصل سوم، زیر ساخت اندازه گيری پيشرفته؛  فصل چهارم، پاسخگویی بار و انواع 
مدل های آن؛  فصل پنجم، پاس��خگویی بار در شبكه های هوشمند؛ فصل ششم، 
ریزش��بكه ها؛ فصل هفتم، بهره برداری از ش��بكه توزیع هوشمند و  فصل هشتم، 
چشم انداز و نقش��ه راه شبكه هوشمند است. این کتاب، اولين و تنها مرجع فارسی 
در زمينه شبكه های هوشمند می باشد که می تواند برای دانشجویان و کارشناسان 

صنعت برق بسيار مفيد باشد.
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ن�ام کت�اب: اص��ول و مباني طرح هندس��ي راه آه��ن )خطوط، 
ایستگاه ها، تقاطعات و انشعابات(

مولف: دکتر سيدجواد ميرمحمدصادقي
چاپ اول: 1391

شمارگان: 500 جلد
قیمت: 100000 ریال

موضوع: راه آهن- مهندسي، راه آهن – طرح و ساختمان  
   

کميت وکيفيت سيس��تم حم��ل و نقل یك کش��ور، از مهم ترین 
نش��انه هاي توس��عه یافتگي آن کش��ور اس��ت. از ميان سيستم هاي 
موجود، سيس��تم حمل و نقل ریلي داراي امتيازهاي ویژه اي اس��ت 
که توجه خاص بس��ياري از دولت ها ازجمله دولت جمهوري اسالمي 
ایران را به خود معطوف داش��ته اس��ت. از مهم تری��ن امتيازهایي که 
سيستم حمل و نقل ریلي را از سایر سيستم هاي حمل و نقل متمایز 
مي س��ازد، مي توان ب��ه مواردي همچون ظرفيت ب��االي حمل بار و 
مس��افر، ایمني س��ير، برخ��ورداري از زمان بندي حرکت منس��جم و 
منظم، توانایي دس��تيابي به س��رعت هاي باال )قاب��ل رقابت با حمل 
و نق��ل هوای��ي(، برخورداري از صرفه اقتص��ادي به ویژه در مصرف 
س��وخت و در نهایت، آلودگي زیس��ت محيطي بسيار کم اشاره نمود. 
موارد فوق، دالیلي بوده اس��ت که امروزه جهان شاهد رشد و توسعه 
قابل مالحظه اي در حمل و نقل ریلي به خصوص در احداث خطوط 

جدید با سرعت هاي باال مي باشد.
از جمله مواردي که به طور اساس��ي کمتر بدان پرداخته شده و در 

عين حال، یكي از موارد بسيار ضروري در توسعه راه آهن ها محسوب 
مي گردد؛ تدوین مباني طرح هندس��ي مس��يرها، خطوط ایستگاه ها، 
تقاطع��ات و انش��عاب ها در خطوط راه آهن و مترو اس��ت. نگاهي به 
تمامی کتب و مراجع موجود مرتبط با این موضوع، نمایانگر آن است 
که هنوز مرجع مدون و جامعي که در برگيرنده همه این موارد باشد، 
تدوین یا تاليف نش��ده است. تقریبا تمامي کتب، مراجع، استانداردها 
و ضوابط موجود در زمينه طرح هندس��ي راه آه��ن، در مباني نظري 
انش��عاب ها و انواع تقاطع ها به ط��ور کفایت بحث و تحليل ننموده و 

جامعه مهندسي، از این ضعف رنج مي برد.
امروزه ش��رکت هاي مش��اوره و پيمانكاران راه آه��ن، نيازمند ارایه 
روش��ي مش��خص و مدون و در عين حال پوش��ش دهن��ده تمامی 
مباحث طرح هندسي خطوط راه آهن و مترو در محورهاي اصلي، در 
ایستگاه ها و همچنين در تقاطعات و انشعاب ها مي باشند. این موضوع 
در ایران، با توجه به کاهش قدرت دسترس��ي کارشناسان و طراحان 
راه آهن کش��ور به تجربه هاي جهاني - که گاه انحصاري ش��ده و در 

دسترس عمومي قرار نمي گيرد - بسيار محسوس است. 
     کتاب حاضر- که تدوین و تاليف آن از سال1384 آغاز گردیده 
اس��ت- به مباحث طرح هندسي مسير، خطوط ایستگاه ها و تقاطع ها 
و انش��عاب های خطوط راه آهن و مترو مي پردازد و تالش��ي است که 
ه��دف آن، برطرف نمودن کمبودهاي موجود در کش��ور مي باش��د. 
در این کتاب، س��عي ش��ده  تا حد ممكن، به تمامی اس��تانداردها و 
آیين نامه هاي سایر کش��ورها در زمينه طرح هندسي خطوط راه آهن 
و مترو توجه ش��ود و ضواب��ط آنها در کتاب س��ایر تجربيات و نتایج 
تحقيقاتي که در دو دهه اخير در عرصه بين المللي و در حيطه مباحث 
کتاب انجام گرفته است، مورد استفاده قرار گيرد. این کتاب اگر چه با 
یك دید جامع و بين المللي نوشته شده است، ولی نگاه اساسي خود را 
به امكانات و مش��خصات راه آهن ایران معطوف داشته است. در این 
راس��تا نتایج تحقيقاتي که در دو دهه اخير در ایران به دس��ت آمده 

است، به طور اکيد مد نظر قرار گرفته است.
این کتاب، در سه بخش کلي تنظيم شده است و هر بخش نيز به 
نوبه خود، مش��تمل بر تعدادي فصول مرتبط با موضوع بخش مربوط 
مي باش��د. در بخش اول با عنوان طراحي مسير، ضمن بيان مطالعات 
مقدماتي، روش مرس��وم در طراحي هندسي مس��ير راه آهن، اعم از 
درون ش��هري و برون شهري )شامل مس��يریابي، طراحي مسير در 
صفحه افق، نيمرخ طولي، نيمرخ عرضي، محاس��بات احجام و نهایتا 
کنترل عوامل بهره برداري در طراحي مسير راه آهن( ارایه شده است. 
دربخش دوم، با عنوان طرح هندس��ي خطوط ایستگاه، به دو مبحث 
عمده ش��امل: جانمایي  نوع و تعداد خطوط ایستگاه و طرح هندسي 
خطوط ایستگاه هاي راه آهن و مترو، پرداخته شده است. بخش سوم، 
تحت عنوان طراحي تقاطع ها و انش��عاب ها، الگوریتم کاملي از طرح 
هندس��ي هریك از ادوات انش��عاب، تقاطع و چليپا ارایه داده اس��ت. 
برای درک بيشتر روند طراحي تقاطع ها و انشعاب ها در پایان هریك 
از فصول بخش س��وم، مساله کاملي در زمينه طرح هندسي دستگاه 
خطوط، ارایه و حل ش��ده اس��ت. در تاليف کتاب، س��عي شده تا حد 

امكان، مفاهيم روشن و دقيق ارایه شود.
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معرفـي دفاعـیه هـاي دکـتري
نام دانشجو: مجيد غيوری ثالث

رشته تحصیلي: مهندسی کامپيوتر
استاد راهنما: دکتر مصطفی حق جو

عنوان رس�اله: کنترل احتماالتی تماميت 
در سيستم های مدیریت جریان داده

تاریخ دفاع: 91/7/2

نام دانشجو: مسعود ذوالفقاري
رشته تحصیلي: ریاضي

استاد راهنما: دکتر حميد آقا توالیي
عن�وان رس�اله: مدول ه��اي ضربي و نيم 

مدول هاي نيم اول ضعيف
تاریخ دفاع: 91/7/8

نام دانشجو: مجيد مافی
رشته تحصیلي: مهندسي مكانيك
استاد راهنما: دکتر مهدی بيدآبادی

عنوان رس�اله: مدلس��ازی احت��راق ذرات 
آهن

تاریخ دفاع: 91/7/10

نام دانشجو: سيدحامد معراجي
رشته تحصیلي: مهندسی عمران- آب

استاد راهنما: دکتر عباس قاهری
استاد مشاور: دکتر پرویز ملك زاده

عنوان رس�اله: توسعه روش دیفرانسيل 
شبيه س��ازی  در   )DQM( کوادراچ��ر 
ع��ددی جریان آش��فته و کارب��رد آن در 

اطراف خطوط لوله
تاریخ دفاع: 91/7/11

نام دانشجو: وهاب نكوکار
رشته تحصیلي: مهندسی برق- کنترل

استاد راهنما: دکتر عباس عرفانيان
عنوان رس�اله: کنترل مقاوم گام برداشتن 
در اف��راد دچ��ار ضایع��ه نخاعی به وس��يله  

تحریك الكتریكی عملكردي
تاریخ دفاع: 91/7/12

نام دانشجو: مرتضي زنگانه
رشته تحصیلي: مهندسی عمران- آب

استاد راهنما: دکتر عباس یگانه بختياری
عنوان رساله: مدلسازی دو فازه آبشستگی 
پای لوله های انتقال در اثر جریان با استفاده 
از مدل ترکيبی روش هيدرودیناميك ذرات 

هموار و روش المان های مجزا
تاریخ دفاع: 91/7/15

نام دانشجو: محسن ایراني رهقي
رشته تحصیلي: مهندسي مكانيك

استاد راهنما: دکتر محرم حبيب نژاد 
عنوان رس�اله: محاسبه ماکزیمم بار مجاز 
ب��ازوي مكانيك��ي با مفاصل االس��تيك به 

روش کنترل بهينه غيرخطی حلقه بسته
تاریخ دفاع: 91/7/15

نام دانشجو: صابر یكانی مطلق
رشته تحصیلي: مهندسی مكانيك- تبدیل 

انرژي
استاد راهنما: دکتر مهدي نویدبخش
استاد مشاور: دکتر نوروزمحمد نوري

عن�وان رس�اله: مطالع��ه بني��ادی کاهش 
درگ اصطكاکی در جریان توربوالن حاوی 

ميكروحباب
 تاریخ دفاع: 91/7/19
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نام دانشجو: جواد محمودي مهر
رشته تحصیلي: مهندسي مكانيك

استاد راهنما: دکتر سپهر صنایع
عنوان رس�اله: مدلس��ازي و بهينه س��ازي 

خطوط انتقال گاز طبيعي
تاریخ دفاع: 91/7/25

نام دانشجو: مهدي رضایي
رشته تحصیلي: ریاضي محض

استاد راهنما: دکتر مهدی عالیيان
عنوان رساله: حرکت گروه های جایگشتی 

تحت عمل های گوناگون
تاریخ دفاع: 91/7/27

نام دانشجو: موسی نخعی بدرآبادی
رشته تحصیلي: فيزیك

استاد راهنما: دکتر رسول اژئيان
عن�وان رس�اله: س��اخت و بهينه س��ازی 
ناهمگ��ون  آل��ی  س��لول های خورش��يدی 

نانوساختار
تاریخ دفاع: 91/7/29

نام دانشجو: مسعود محمودي
رشته تحصیلي: مهندسي مكانيك
استاد راهنما: دکتر محمد صدیقي

عن�وان رس�اله: تنش ه��ا ي پس��ماند در 
ورق ه��اي آلومينيومي حاصل از فرآیند نورد 
در کانال زاویه دار )ECAR( و بررسي تاثير 

پارامترهاي فرآیند بر آن
تاریخ دفاع: 91/8/1

نام دانشجو: مهرک محمودی
رشته تحصیلي: مهندسی شيمي

استاد راهنما: دکتر محمدتقي صادقي
عنوان رس�اله: مدلس��ازی و بهينه س��ازی 

فرآیند فرازآوری پيوسته با گاز 
تاریخ دفاع: 91/8/2

نام دانشجو: عبدالسالم قادری
رشته تحصیلي: مهندسي صنایع

استاد راهنما: دکتر محمدسعيد جبل عاملي
استاد مشاور: دکتر فرناز برزین پور

عن�وان رس�اله: توس��عه  مدل ریاضی مس��اله    
مكان یابی تسهيالت و طراحی شبكه در حالت پویا
تاریخ دفاع: 91/8/3

نام دانشجو: کریم لك نژادی
رشته تحصیلي: مهندسی عمران- سازه

استاد راهنما: دکتر علی کاوه
عنوان رس�اله: روش های فراکاوش��ی و 

نظریه گراف ها در بهينه یابی سازه ها
تاریخ دفاع: 91/8/7

نام دانشجو: محمدمهدی محمدی
رشته تحصیلي: مهندسي کامپيوتر

استاد راهنما: دکتر احمد اکبری
عن�وان رس�اله: تش��خيص ناهنجاری در 
ش��بكه با طراحی روش های نگاشت ویژگی 

و رده بند ترکيبی سریع
تاریخ دفاع: 91/8/16

نام دانشجو: عليرضا چاجي
رشته تحصیلي: ریاضي- آمار

استاد راهنما: دکتر غالمحسين یاري
عن�وان رس�اله: تعيين وزن ه��ای عملگر 
ميانگين وزنی مرتب شده بر اساس ماکزیمم 

انتروپی
تاریخ دفاع: 91/8/20

نام دانشجو: عباس ذکري
رشته تحصیلي: معماري و شهرسازي

استادان راهنما: دکتر مصطفی 
عباس زادگان و دکتر منصور سپهری مقدم

استاد مشاور: دکتر راضيه رضازاده
عنوان رس�اله: تحليل و بررسی ارتباطات 
معنایی کالبد بناهای ش��هری به منظور تدوین قاعده  فرم مطلوب 

در فرایند طراحی معماری
تاریخ دفاع: 91/8/21

نام دانشجو: امير ایزدی
رش�ته تحصیلي: مهندسي عمران- راه و 

ترابري
اس�تادان راهنما: دکتر حمي��د بهبهانی و 

دکتر حسن زیاری
خصوصي��ات  تحلي��ل  رس�اله:  عن�وان 
مخلوط های آس��فالتی نيم��ه گرم در اثر پيرش��دگی و ارایه مدل 

شيارشدگی 
تاریخ دفاع: 91/8/22
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نام دانشجو: سيروس آقاجری
رشته تحصیلي: مهندسي عمران- سازه

استاد راهنما: دکتر غالمرضا قدرتي اميري
عن�وان رس�اله: توليد شتاب نگاش��ت های 
مصنوع��ی س��ازگار)منطبق( ب��ا طيف خطر 
یكسان بر اساس الگوریتم پرندگان و شبكه 

عصبی مصنوعی
تاریخ دفاع: 91/8/24

نام دانشجو: زهرا فرزان یار
رشته تحصیلي: مهندسي کامپيوتر

استاد راهنما: دکتر محمدرضا کنگاوری
عن�وان رس�اله: عنوان ارای��ه مدلی جهت 
کش��ف مجموعه اقالم مكرر از محيط های 
همت��ا ب��ه همتا ب��زرگ مقياس ب��ا نگرش 

جریانی بودن داده 
تاریخ دفاع: 91/9/7

نام دانشجو: ستاره سخاوت
رشته تحصیلي: مهندسي مكانيك

استاد راهنما: دکتر نوروزمحمد نوري
استاد مشاور: دکتر مصطفي حسينعلي پور

درگ  ني��روی  کاه��ش  عن�وان رس�اله: 
اصطكاکی روی دیوار در جریان س��يال غير 

قابل تراکم به کمك پوشش دهی 
تاریخ دفاع: 91/9/8

نام دانشجو: ميرحميد حسيني
رشته تحصیلي: مهندسي عمران- زلزله

اس�تادان راهنما: دکتر فری��دون امينی و 
دکتر احمد نيكنام

عنوان رس�اله: پایش س��المت س��ازه ای 
و تش��خيص آس��يب در س��ازه ها بر اساس 
اطالع��ات م��ودال و ترميم س��ازه ها با آلياژ 

) SMA( شكل یاب
تاریخ دفاع: 91/9/11

نام دانشجو: نوید کالنتري
عم��ران-  مهندس��ي  تحصیل�ي:  رش�ته 

مهندسي برنامه ریزي حمل و نقل
استاد راهنما: دکتر شهریار افندي زاده 

عنوان رس�اله: ارایه مدل طراحي ش��بكه 
چند م��دي دو مرحله براي تصميم گيري در 
سيس��تم هاي حمل و نقل شهري با استفاده 

از برنامه ریزي ترکيباتي 
تاریخ دفاع: 91/9/20

نام دانشجو: پرشنگ دوکوهكی
رش�ته تحصیل�ي: مهندس��ي صنای��ع - 

مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
استاد راهنما: دکتر رسول نورالسناء

استادان مشاور: دکتر تقی اخوان نياکی و 
دکتر کاظم نقندریان

عنوان رس�اله: توس��عه نمودارهاي کنترل 
مارکوف-مبنا براي پایش داده هاي دودویي    

همبسته   
 تاریخ دفاع: 91/9/25
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