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نقش پژوهش در توس��عه همهجانبه پایدار ،چنان برجس��ته و
انکارناپذیر اس��ت که میتوان آن را بدون تردید ،نیروی محرک
توسعه در همه حوزهها اعم از فرهنگ ،اقتصاد ،سیاست و جامعه
دانست .پژوهش ،عامل مهمیدر تولید دانش ،دانایی و پیشرفت
جامعه انسانی است تا جایی که میزان پژوهشهای انجام شده در
هر جامعه ،شاخص توسعهیافتگی آن جامعه به حساب میآید.
در حال حاضر ،کشور ما تحت شدیدترین تحریمها و محاصره
اقتص��ادی اس��ت و ای��ن در حالی اس��ت که در داخل کش��ور،
توانمندیهای بس��یاری برای برونرفت و غلبه بر این تحریمها
وجود دارد .ش��اید به همین س��بب س��تاد ملی هفته پژوهش و
فناوری ،ش��عار هفته پژوهش امسال را «پژوهش تقاضا محور و
تولید دانشبنیان ،زیر بنای اقتصاد مقاومتی» اعالم کرده اس��ت.
حال ،س��وال اینجاست که در س��الی که شدت تحریمها بر علیه
کشور ما افزایش پیدا کرده است و همگان از اقتصاد مقاومتی ،به
عنوان راه مقابله با آن صحبت به میان میآورند ،وظیفه و نقش
دانشگاهیان در بُعد عملی چیست؟
به طور حتم ،قش��ر دانشگاهي بايد براي عزت و اقتدار جايگاه
ايران اسالمي ،از طريق علم وارد شود تا دانشگاهها نقش تاريخي
و حس��اس خود را به خوبي ايفا كنند .باید توجه داش��ت اقتصاد
مقاومت��ی را نمیتوان صرف�� ًا مقاومت اقتصادی دانس��ت ،بلکه
ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر ش��وکهای
خارجی اقتصادی نیز از ش��اخصههای بارز اقتصاد مقاومتی است.
در این راس��تا ،هدايت فضاي دانشگاهها به سوي مسايل اصلي
کش��ور در حوزه اقتصاد و صنعت؛ تقويت کارآمدي دانش��گاهها
در حل مش��کالت روز کشور؛ ايجاد روحيه جهادي و تالشگرانه
در دانش��جويان و اس��اتيد در عرصه جنگ اقتصادي؛ پيگيري و
تحقق مطالب��ات رهبري در خصوص جهاد اقتصادی؛ حمايت از
توليد ملي و ارتباط دانش��گاه و صنعت و سوق دادن پاياننامهها
و تحقيقات دانش��گاهي به س��مت اقتصاد مقاومتي و رقابتي؛ از
راهکارهای دانش��گاهها در برونرفت از شرایط تحریم و تقویت
پایههای استقالل اقتصادی کشور است.

تكي��ه بر فن��اوري بوم��ي و تدوین دانش فن��ی در حوزههای
استراتژیک در حركت اقتصادي كشور نیز ،ضرورتي انکار ناپذیر
اس��ت و در این بی��ن ،تعریف و اجرای طرحه��اي كالن ملي با
بهرهگيري از ظرفيتهاي علمي فناورانه كش��ور ،فصل مشترك
اقتصاد رقابتي و مقاومتي و از کارآمدترین راهبردهای دانشگاهها
در این بین به نظر میرس��د .همچنین واگذاری طرحهای کالن
مل��ی به دانش��گاهها ،ویژگیها و برکات خاص خ��ود را دارد .در
مرحله نخست ،خودباوری و غرور ملی را تقویت میکند و باعث
باال رفتن اعتماد به نفس مردم و جامعه علمی کش��ور میش��ود.
این طرحها همچنین دانش��گاهها و مراکز پژوهش��ی را به سمت
کارآفرینی و نیازمحوری س��وق میدهد ،ضم��ن اینکه به دلیل
طراح��ی این طرحها بر اس��اس نیازمندیهای کش��ور و حضور
دس��تگاههای اجرایی در فرآیند طراحی ،یک تقویت جهش��ی در
رواب��ط بین صنعت و دانش��گاه ایجاد میکن��د .طرحهای کالن
ملی به دلیل اینکه به ش��دت به دانش تکیه دارند و بر اس��اس
فناوریهای پیش��رفته ش��کل گرفتهاند ،تقویت کنن��ده اقتصاد
دانشبنیان نیز خواهند ب��ود .طرحهای کالن ملی ،بخش عمد ه
اطالعات علمی کش��ور را مدیریت خواهند کرد و یک ش��ناخت
صحیح و جامع از نیازها و اولویتهای کش��ور به دست میدهند
چراکه پیش��نهادات این طرحها از تمامی سطوح گرفته و بررسی
ش��ده و در نهایت ،در صورت س��ازگاری با اس��ناد باالدس��تی و
نیازهای جامعه ،برگزیده میشوند.
در این جریان مبارک ،شورای عالی علوم ،تحقيقات و فناوري
(عتف) ،به دانش��گاه عل��م و صنعت ایران بر حس��ب ظرفیت و
توانمندیهای علمی اثبات شدهاش ،ماموریتهای 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
کالس« ،»Bپیادهس��ازی فناوری ملی سامانه حمل و نقل ریلی
پر سرعت» و «طراحی و ساخت پروتز عصبی حرکتی زیرجلدی
برای بازیابی عملکرد حرکتی» ،به عنوان «دانشگاه محور» و در
چند طرح کالن دیگر ،به عنوان «دانشگاه همکار» برگزیده شده
و در این جهاد علمی ،مشارکت فعال دارد.
امید اس��ت دانش��گاهها و مراکز علمی و پژوهشی با تعریف و
اجرای طرحهای کالن ملی و بر اس��اس دستاوردهای پژوهشی
خ��ود ،بتوانند الگویی مناس��ب ب��رای پیش��رفت ،در عین حفظ
استقالل ارایه دهند.

معاون علمي و فناوري رییس جمهور:

دانشگاه علم و
صنعت ایران
حق زیادی
به گردن این کشور
و مردم دارد
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مراس��م گرامیداش��ت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برگزیده
دانشگاه علم و صنعت ايران ،بیست و ششم آذرماه ،با حضور دکتر نسرین
س��لطانخواه (معاون علمی و فناوری ریيس جمهور و ریيس بنياد ملی
نخبگان) ،هیات رییسه و اعضاي هيات علمي دانشگاه برگزار شد.
در این مراس��م ،پژوهشگران برتر دانشگاه ،معرفی و با اهدای لوح و
هدایا مورد تجلیل قرار گرفتند.
دکتر سلطانخواه که به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه حضور یافته
بود ،ابتدا با حضور در مقبرهالشهدای دانشگاه و نثار فاتحه ،به روح پر فتوح
شهیدان ادای احترام نمود .سپس طی مراسمی ،تنديس ماهواره نويد علم
و صنعت را رونمایی کرد .این مراس��م با حضور دکتر فاضلی(سرپرست
س��ازمان فضايی کش��ور) ،دکتر خیام نکویی(معاون فن��اوری و نوآوری
معاونت علمی و فناوری ریاس��تجمهوری) ،پرويز كرمي (مشاور معاون
علمي و فناوري ریيسجمهور) ،دكتر عبدوس (معاون اداره كل ستادهاي
راهبردي رياست جمهوري) ،دکتر بلندی(رییس مرکز تحقیقات فضایی
دانشگاه) و اعضای هیات رییسه دانشگاه برگزار شد.
در ادامه ،دکتر س��لطانخواه و هیات همراه ،از مرکز تحقیقات فضایی
دانش��گاه علم و صنعت ایران بازدید و از نزدیک ،در جریان فعالیتهای
این مرکز تحقیقاتی قرار گرفتند.
یادآور میشود محققان مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت
ایران ،برای نخس��تین 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 موفقیت در مدار زمین قرار گرفت و همه ماموریتهای
تحقیقاتی خود را به انجام رساند.
مع��اون علمی و فناوری رییس جمه��ور ،در ادامه در مرکز تحقیقات
فناوری عصبی دانشگاه ،حضور يافت .در اين بازديد كه به همراهي دكتر
زالي(معاون نظارت و برنامهريزي سازمان نظام پزشكي و رييس بخش
جراحي مغز و اعصاب بيمارستان ش��هدا) انجام شد ،هيات بازديدكننده
در جریان اقدامات و آخرین یافتههای پژوهش��ی پژوهشگران این مرکز
در زمینه طراحی و ساخت پروتز عصبی حرکتی زیرجلدی برای بازیابی
عملکرد حرکتی بیماران دچار ضایعه نخاعی ،قرار گرفتند .ساخت نمونه
مهندس��ي پروتز عصبي پاراواك ،از سال  1388در مرکز فناوری عصبی
ت جمهوری ،آغاز و در سال
و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس�� 
 1391به پايان رس��يده است .اين سيستم ،تاكنون بر روي  8بيمار دچار
ضايعه نخاعي ،به كار گرفته شده است.
پ��س از آن ،رییس بنیاد ملی نخبگان ،در جمع اعضای هیات علمی

دانشگاه علم و صنعت ایران و مراسمی كه به منظور گرامیداشت هفته
پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه برگزار ميشد؛ شرکت
و سخنرانی کرد.
دکتر س��لطانخواه ضمن ابراز خرسندي از حضور در دانشگاه علم و
صنعت ايران ،گفت :خوشحالم كه به بهانه هفته پژوهش توانستم در جمع
شما باشم و از بخشي از دستاوردهاي علمي -فناورانه كه در سايه تالش
و مجاهدت شما حاصل شده بازديد كنم .دستاوردهايي كه مايه مباهات
شما و افتخار همه ما و ملت سربلند ايران است.
وي اف��زود :هفته پژوهش ،بهانهاي براي قدرشناس��ي و پاسداش��ت
زحمات پژوهش��گران و اساتيد محقق در جاي جاي كشور است اما من
فكر ميكنم يكي از بهترين راهها به نش��انه قدرشناس��ي و پاسداشت
دس��تاوردهای علمي -فناورانه و تحقیقی اس��اتید ،باز ك��ردن راهها و
بسترس��ازي اس��ت كه عزیزان ما در ادامه راه ،نتايج حاصل از تحقيقات
خود را به عینه و در عمل شاهد باشند.
وي تاكيد كرد :خوش��بختانه در مرحلهای هستیم که اهداف علمي و
فناوري كشور به مرحله بلوغ و تكامل خود میرسد و افزود :هدفگذاري
در اين دهه ،اين است كه نتايج حاصل از تحقیق و پژوهش ،بايد كاربردي
باش��د .این هدفگذاریای اس��ت که مقام معظم رهبری تعیین کردند و
فرمودند علم و دانش ما ،باید مایه اقتدار ما ،مایه استقالل ما و مایه ثروت
برای ما باشد .یعنی عالوه بر اینکه این علم باید موجب تعالی روح و فکر
و اندیشه باشد ،در حوزه اقتداربخشی به نظام جمهوری اسالمی در عرصه
جهانی هم باید ایفای مسئولیت کند .دکتر سلطانخواه تصریح کرد :مقام
معظم رهبری ،همه زوایا و همه جوانب علم نافع را در نظر دارند و ما را به
آن سمت رهنمون میکنند .خوشبختانه جامعه علمي -فناوري ما هم اين
پيام مقام معظم رهبری را به خوبي درك كردند و حركت جامعه علمی و
فناوری به همان سمتی است که ایشان مطالبه کردهاند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت :باید به سمت تحقیقاتی
برویم که در راس��تای رفع نیازهای کشور و حل معضل باشد و تصریح
کرد :طرح ماهواره و سیستم عصبی برای معلوالن قطع نخاعی ،در جهتی
است که به یکی از نیازهای کشور پاسخ دهد و طرحهایی که امروز بازدید
کردم ،دقیقا در همین راستا بود.
وی در پایان س��خنانش ضمن تاکید بر اینک��ه تالش و نظر رییس
جمهور ،این اس��ت که علیرغم وج��ود محدودیتها ،تا ح��د مقدور در
بخشه��ای علم و فناوری و دانش��گاهی کاهش بودجه صورت نگیرد،
گفت :دانشگاه علم و صنعت ایران حق زیادی به گردن این کشور و مردم

رونمايي تنديس ماهواره نويد
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دارد و این دانشگاه توانسته هم محققان و دانشآموختگان خوب ،تربیت
و به کشور تحویل دهد و هم عالوه بر آن توانسته مدیرانی را تربیت کند
که در سطح ملی و کشوری ،منشا خدمات و اثرات زیادی باشند.
در بخشي از اين مراس��م ،دكتر جبلعاملي (رییس دانشگاه) ،ضمن
خوشامدگويي به همه مهمانان ،گفت :به نظر ما ،امروز دانشگاهها در حوزه
فناوري هم به نقطه خوبي رس��يدهاند و ما افتخار و اعالم میکنیم ما از
مرزهای فناوري گذشتهایم و دانشگاهها اکنون ،هم در حوزه تولید علم و
هم تولید فناوری ،در مرز فناوری و دانش روز دنيا قرار گرفتهاند.
رییس دانش��گاه ،نیاز دهه بعد را ورود به فناوری نرم و تربیت 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 اولویتهای جدی کشور است.
دكتر بازيار (معاون پژوهش و فناوري دانش��گاه) ني��ز در ابتداي اين
مراسم ،گزارشي از عملكرد پژوهشي سال گذشته دانشگاه به اجمال ارایه
كرد .وي تعداد مقاالت  ISIس��ال  2012ميالدي دانشگاه را  830مقاله
و سرانه مقاالت در اين سال را  2/24مقاله براي هر عضو هيات علمي
عنوان كرد و افزود :در مقاالت  ISCهم پيشرفتهاي خوبي داشتهايم
و س��رانه  1/5مقاله براي هر عضو هيات علمي را ش��اهد بودهايم .وي
گفت :آنچه بيش از تعداد مقاالت ،مايه خوش��حالي ماست اين است كه
اين مقاالت چه قدر مورد ارجاع ديگران قرار داش��ته كه در سال 2011
ميالدي 3000 ،ارجاع را ش��اهد بودهايم و این كيفيت مقاالت را نش��ان
ميدهد و موفقيت بس��يار بزرگي است .وي همچنين حجم قراردادهاي
منعقده سال  1390دانشگاه را  57/5ميليارد تومان عنوان كرد .در پايان
این مراسم مطابق روال هر سال ،پژوهشگران برگزیده دانشکدهها معرفی
شدند .اسامی این افراد به شرح زیر است:
دانشکده مهندس�ی برق :دکتر محمد س��لیمانی؛ دانشکده
مهندس�ی خودرو :دکتر جواد مرزبان راد؛ دانش�کده مهندسی
راهآهن :دکتر داوود یونس��یان؛ دانش�کده ریاضی :دکترمحمدباقر
قائمی؛ دانش�کده شیمی :دکتر منصور انبیا؛ دانشکده مهندسی
شیمی :دکتر س��یدنظامالدین اش��رفیزاده؛ دانش�کده مهندسی
صنایع :دکتر احمد ماکویی؛ دانش�کده مهندس�ی عمران :دکتر
علی کاوه؛ دانشکده فیزیک :دکتر مهدی اسماعیلزاده؛ دانشکده
مهندس�ی کامپیوتر :دکتر محسن شریفی؛ دانشکده معماری و

بازديد از مركز تحقيقات فضايي

شهرسازی :دکتر محسن فیضی؛ دانشکده مهندسی مکانیک:
دکتر مجیدرضا آیتاللهی؛ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی:
دکتر سعید قدرتنما شبستری.
همچنین دکت��ر امین میراحمدی(دانش��کده مهندس��ی مکانیک)،
دکتر حمید بهبهانی(دانش��کده مهندس��ی عم��ران) ،دکتر محمدعلی
برخورداری(دانشکده مهندسی عمران) ،دکتر سیدجواد ازهری(دانشکده
مهندس��ی برق) ،دکتر فرخ حجت کاشانی(دانش��کده مهندس��ی برق)،
دکتر محمدعلی شفیعا(دانش��کده مهندسی صنایع) ،دکتر سیدغالمرضا
جاللی(دانشکده مهندسی صنایع) ،دکتر شمسالدین میردامادی(دانشکده
مهندس��ی مواد و متالورژی) ،دکتر عباس طائب(دانش��کده مهندس��ی
شیمی) ،دکتر محمدمهدی کاشانی مطلق(دانشکده شیمی) ،دکتر روحا...
عقدایی(دانشکده فیزیک) ،دکتر بتول جذبی(دانشکده ریاضی) و حجت
االس�لام والمسلمین حبیبی(گروه معارف اس�لامی) به عنوان «اساتید
پیشکسوت» ،مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این جلس��ه  -1دکتر محمودمهرداد شکریه از موسسه کامپوزیت
ایران -دانشکده مهندسی مکانیک؛ دکتر عباس عرفانیان امیدوار از مرکز
تحقیقات فناوری عصبی -دانشکده مهندسی برق؛ دکتر حسین بلندی
از مرکز تحقیقات فضایی -دانشکده مهندسی برق و مهندس عبدالحمید
نقرهکار (نظریه پرداز برجسته) -دانشکده معماری و شهرسازی به عنوان
«فناوران برتر دانشگاه» معرفی شدند.
عالوه بر این دکتر هادی خرمیش��اد (دانشکده مهندسی مکانیک)،
دکتر محمدرضا دلیری (دانش��کده مهندسی برق) ،دکتر مرتضی باقری
(دانشکده مهندسی راهآهن) ،دکتر علی ملکی (دانشکده شیمی) و دکتر
سیدعلی چاوشیان (دانشکده مهندسی عمران) ،به عنوان «اعضای هیات
علمی جوان برگزیده» و از بین اعضای هیات علمی خانم ،دکتر فاطمه
مهدیزاده سراج (دانشکده معماری و شهرسازی) و دکتر فرناز برزینپور
(دانشکده مهندسی صنایع)؛ طاهره صفاری به عنوان کارشناس پژوهشی
برتر و مهندس مهدی آذرفام به عنوان کارش��ناس آموزشی برتر معرفی
شدند و نیز از مهندس سعیدیکیا به دلیل همکاری و پشتیبانی از دانشگاه
علم و صنعت ایران و از مهندس ابراهیم صادقی به خاطر خدمات شایسته
وی در راهاندازی دانشگاه علم و صنعت ایران در پردیس کنونی تجلیل
و قدردانی شد.

مقدمه
فرهن��گ غرب��ی ک��ه در دوران
نوگرایی(مدرنیسم) رویکردی یک بعدی و
مادی به هستی و انسان داشت ،در دوران
فرانوگرایی (پس��ت مدرنیس��م) ،در حوزه
علوم انس��انی و مباحث معرفتشناس��ی،
دچــار شکاکیــت و نس��بیگرایی شده
اس��ت .حاصل این رویکرد در حوز فلسفه
هنر ،زیباییشناس��ی و مبانی و معیارهای
ارزیابی آثار هنری و معماری؛ هرج و مرج
(آنارشیسم) و پوچگرایی (نيهيليسم) شده
است .آنچه امروز ،به عنوان هنر پیشرو و
پیشتاز (آوانگارد) در رسانههای تبلیغاتی،
مطرح و از آن دفاع میشود ،دور تسلسلی
حقبرانداز ،با نام ساختارشکنی (واسازی)
در مباح��ث معرفتشناس��ی ،معیاره��ای
زیباییشناسی و فلسفه هنر و ارزیابی آثار
هنری است .در یک کلمه میتوان گفت
هم��ه پیامبران اله��ی و بخصوص پیامبر

خاتم(ص) ،برای مبارزه با این ش��کاکیت
و نس��بیگرایی و ساختارشکنی در حوزه
هستیشناس��ی ،انسانشناس��ی و فلسفه
هنر در طول تاریخ ،رسالت یافتهاند.
ساختار عمومی دولتهای قبل از انقالب
اس�لامی ایران و بخصوص دانشگاههای
م��ا نیز با این رویکردها س��امان یافتهاند.
ب��ه همی��ن دلی��ل ،اس��تادان و محتوای
آموزشی دانشگاههای ما و در نتیجه ،کل
سیس��تمهای برنامهریزی ،قانونسازی و
مهندسان طراح و مشاور ما ،مستقیم و غیر
مس��تقیم ،از این نگرش به معماری ،تاثیر
میپذیرند .ش��اید بتوان گف��ت مهمترین
پیام و مس��ئولیت انقالب اسالمی ایران،
مبارزه بیامان و عمیق با این رویکردهای
حـقبران��داز و کفرآمیز در حوزه فرهنگ
و تم��دن برآمده از آن ،در س��طح جهانی
اس��ت .اما علیرغ��م هش��دارهای مکرر
حضرت امام(ره) و مق��ام معظم رهبری،

در پرهیز از تفکر ترجمهای و توصیههای
اکی��د نس��بت ب��ه تش��کیل مجام��ع
آزاداندیشی ،اسالمی کردن دانشگاهها با
وحدت محتوایی حوزه و دانش��گاه ،تغییر
و اصالح محتوای دروس علوم انسانی و
هنر مبتنی بر فرهنگ اس�لامی ،دوری از
بیهویتی در حوزه هنر و معماری و ایجاد
آثار معماری با هویت اس�لامی – ایرانی؛
متأسفانه تاکنون اقدامی اساسی ،بنیانی و
مؤثر و س��امانبخش ،در این حوزهها به
عمل نیامده اس��ت .تشکیل قطب علمی
معماری در نهادهای دانشگاهی و متمرکز
نمودن خبرگان دردآشنا و با انگیزه و ایجاد
امکانات و تجهیزاتی شایسته این رسالت
تاریخ��ی ،میتواند اقدام��ات پراکنده و تا
ح��دودی بیبرنامــه را ،در یک س��اختار
متمرکز و بس��امان به نام «قطب علمی»
تجمیع نماید.
اجتماع��ی اینچنین��ی ب��ا اه��داف و
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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 جبلعاملی
(رییس دانش�گاه) ،طی حکمی ،مهندس عبدالحمید نقرهکار( 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 قطبهای علمی هستند
و متعاقبا ،استادان برجسته دیگری به عنوان اعضای افتخاری و اعضای همبسته ،انتخاب و معرفی خواهند شد) .آنچه در پی
میآید ،توضیحاتی است که مهندس نقرهکار در معرفی اهداف و برنامههای این قطب علمی در حال تاسیس ،در اختیار نشریه
قرار دادهاند که ضمن تشکر و آرزوی توفیق برای ایشان و همکاران این قطب علمی ،از نظرتان میگذرد.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

معرفی اهداف
و برنامه های قطب علمی معماری اسالمی

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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انگیزههای الهی ،مبتنی بر فرهنگ غنی
و تمدنس��از اس�لامی و تجربی��ات واال
و ارزش��مند تاریخی آن ،قطع��ا میتواند
نص��رت ،لطف و توفی��ق و تأیید الهی را
نیز در ایجاد بستری برای جامعه مطلوب
اس�لامی 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�لامی ای��ران ،قطب علم��ی معماری
اسالمی ،در دانشکده معماری و شهرسازی
دانش��گاه عل��م و صنعت ایران تأس��یس
میشود.
هدف اصلی
هدف اصلی از ایجاد این قطب علمی،
فراه��م آوردن زمینهه��ای الزم ب��رای
پژوهش درباره معماری ،از منظر فرهنگ
غنــی اس�لام اس��ت .این پژوهشها ما
را ق��ادر میس��ازد تا اص��ول راهبردی و
کارب��ردی اس�لام را ،در فرآیند طراحی،
استنباط و اس��تنتاج نماییم .شرایط فوق،
بس��تر الزم ب��رای نظری��ه پردازیهای
خالقان��ه برای ایجاد هویت اس�لامی –
ایران��ی در معماری و شهرس��ازی بحران
زده معاصر را فراهم خواهد نمود و رسالت
تاریخی و جهانی انقالب اس�لامی را در
این مقوله تحقق خواهد بخش��ید .اهداف
ف��وق ،در قالب م��وارد زیر قاب��ل تبیین
میباشد:
 -1پیگی��ری هدفه��ا در دو بع��د
راهبردی– مفهومی و کاربردی– تجربی
 -2تعریف و س��اماندهی پژوهشهای
میان رش��تهای در حوزههایی نظیر فلسفه
هنر و زیباییشناسی اسالمی
 -3زمینهس��ازی ب��رای ارتب��اط میان
پژوهشگران این قطب و سایر محققان:
ال��ف – محققان علوم ح��وزوی نظیر
متکلمان ،فیلسوفان ،فقیهان ،حقوقدانان،
مربیان اخالق ،عرفان و...
ب  -محققان علوم انسانی در دانشگاهها
نظیر معرفتشناس��ان ،فیلسوفان ،اساتید
دروس روش تحقیق و برنامهریزی ،شرق-
شناسان و غربشناسان ،اساتید تاریخ هنر
و معماری ،اخالق حرف��های ،حقوقدانان
بینالمللی و...
پ -محقق��ان عل��وم تجرب��ی و
مهندس��ی مربوط با رش��ته معماری نظیر
اس��اتید عمران ،مکانیک ،شیمی ،صنایع،

-9زمینهسازی در جهت آموزشهای
متالورژی ،برق ،کامپیوتر و...
 -4زمینهس��ازی برای ارتباط س��ازنده مجازی در حوزه معماری
میان این قطب علمی و دستاوردهای آن،
با نهادهای دولت��ی و غیردولتی معماری .روشه�ای اج�رای برنام�ه برای
همچنین کمک ب��ه کارگروه معماری در تحقـق اهداف آن
تعریف یک ساختار کلی و هدفمند با
ش��ورای تخصصی تحول و ارتقای علوم
انسانی و اس��تادان دانشکدههای مربوط ،موضوعات مشخص و مکمل برای تحقیقات
در جه��ت اص�لاح س��رفصل و محتوای و گس��ترش مرزهای دان��ش در این حوزه
دروس آموزشی مبتنی بر هویت اسالمی و در جهت هدایت رس��الههای دانشجویان
تحصیالت تکمیلی و اساتید محقق ،مبتنی
و نیازهای روزآمد کشور
 -5س��اماندهی و تنظیم نقش��ه جامع بر حکمت هنر و معماری اسالمی
ایجاد امکانات الزم سختافزاری و
علم��ی– تخصصی معماری در راس��تای
برنامهه��ای کوت��اه ،می��ان و دراز مدت نرمافزاری در جهت تسهیل امور پژوهشی
از قبیل اح��داث کتابخانههای تخصصی
کشور
میان رش��تهای ،بایگانی نرمافزاری ،تهیه
و تنظیم اس��ناد علمی پیش��ین(مکتوب،
صوت��ی و تصویری) ،ایجاد یک س��ایت
و مرکز اس��ناد جام��ع و جهانی در دو بعد
هدفآرمانی
فرهن��گ و تمدن اس�لامی در حوزه آثار
قطبعلمیمعماری
هنری و معماری
اسالمی ،بسترسازی
کم��ک در ایجاد امکانات الزم برای
مناسبومطلوب
ارایه دروس تخصصی به صورت مجازی
حیات طیبه فردی و
و در س��طح بینالمللی ،توس��ط محققان
اجتماعیانسانها،با
خبره حوزه و دانشگاه
تکیه بر فطرت الهی
همکاری با وزارت علوم ،تحقیقات و
آنان است که از طریق
فناوری در جهت روزآمد نمودن سرفصل
پژوهش ،آموزش و
دروس ،اص�لاح محتوای آنه��ا و تألیف
کتابهای درس��ی رشته معماری ،مبتنی
خلق آثار معماری و
بر فرهنگ و تمدن اسالمی
شهرسازیاصیل،
همکاری عملی ب��ا نهادهای دولتی
مبتنیبرفلسفههنر
در جهت اص�لاح سیاس��تها ،برنامهها،
و زیباییشناسی
قوانین و آییننامهه��ای موجود مبتنی بر
اسالمی ارایه میشود
فرهنگ اسالمی
هم��کاری ب��ا نهاده��ای دولت��ی و
 -6برگ��زاری جلس��ات آزاداندیش��ی ،غیردولتی در جهت تشکیل و تقویت جلسات
هماندیشی،دانشافزاییوتقویتکرسیهای آزاداندیش��ی ،دانشافزای��ی ،همایشه��ای
ض��روری و برگزاری مس��ابقات جهتدار و
نظریهپردازی
 - 7تش��کیل کارگروههای��ی ب��رای هدفمن��د مبتنی بر احیای هوی��ت ایرانی –
کمک به اس��اتید دانش��گاهها در بازنویسی اسالمی در معماری
هدف آرمان��ی قطب علم��ی معماری
برنامهه��ای درس��ی (اص�لاح و روزآم��د
نمودن س��رفصلها ،معرفی منابع و مراجع اس�لامی ،بسترس��ازی مناسب و مطلوب
معتب��ر و تبیی��ن و تألیف محت��وای اصیل حیات طیبه فردی و اجتماعی انس��انها ،با
اسالمی برای دروس معماری نظیر دروس تکیه بر فطرت الهی آنان است که از طریق
نظ��ری  -عمل��ی در مقاطع کارشناس��ی ،پژوهش ،آم��وزش و خلق آثار معماری و
کارشناسیارشد و دکتری و دروس مربوط به شهرسازی اصیل ،مبتنی بر فلسفه هنر و
مباحث مشترک بین معماری و شهرسازی زیباییشناسی اسالمی ارایه میشود .امید
 -8زمینهس��ازی برای فرهنگس��ازی اس��ت دس��تاوردهای این قطب ،الگویی
معم��اری از طری��ق رس��انههای عمومی الهامبخ��ش ب��رای هم��ه انس��انهای
تصویری ،صوتی و مکتوب
کمالجوی جهان باشد.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

آشنايي با يك استاد؛
دکتر سپهر صنايع
مبدلهاي حرارتي
 -3طراحي ،بهس��ازي ،س��اخت و نمونهس��ازي سيستمهاي
تأسیسات ،تبرید و پمپ حرارتی (زمینی -هوایی -گازسوز) و انجام
تس��تهاي عملكرد بر مبناي اس��تانداردهاي مربوط و نيز انجام
مميزي انرژي در ساختمان
 -4طراحی و بهینهس��ازی سیس��تمهای احتراق ،مشعلهای
صنعتی ،کورهها و بویلرها
دکتر سپهر صنایع دارای  147مقاله کنفرانس (داخلی و خارجی)
و  36مقاله در مجالت  ISIاست.
وي همچنین مترجم کتابهای زیر میباشند:
 -1موتورهاي احتراق داخلي (ترجمه) ،انتشارات دانشگاه علم و
صنعت ايران -چاپ 1384
 -2مبادلهكنه��اي گرما (مبدلهاي حرارتي) -انتخاب ،تعیین
شرایط عملکرد و طراحی گرمایی (ترجمه و گردآوری) ،انتشارات
دانشگاه علم و صنعت ايران -چاپ 1389
دکتر س��پهر صنای��ع تا به ح��ال ،راهنمایی  41دانش��جوی
کارشناس��ی 65 ،دانش��جوی کارشناسی ارش��د و  3دانشجوی
دکتری را عهدهدار بودهاس��ت و هم اكنون راهنمايي پاياننامه
 2دانش��جوي كارشناسي 14 ،دانش��جوي كارشناسيارشد و 3
دانشجوي دكتري را بر عهده دارد.
وي هماکنون با رتبه علمی اس��تادي ،در دانش��کده مهندسی
مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران مشغول به کار است.
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س��ال

دکت��ر س��پهر صنايع ،در س��ال  1338متولد ش��د و در
 1362مدرک کارشناس��ی خود را از دانشگاه علم و صنعت ايران،
سال 1366مدرک کارشناسیارشد را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و
سال  ،1376مدرک دکتری خود را از دانشگاه كيس وسترن ريزرو
(اوهايو ،آمريكا) دریافت نمود.
وي از سال  1376به عضويت هيات علمي دانشكده مهندسي
مكانيك دانش��گاه علم و صنعت ايران در آم��ده و در كنار انجام
فعاليتهاي پژوهش��ي ،در مقاطع كارشناس��ي و كارشناسيارشد،
تدري��س ميكند .زمینههای تدریس دکتر س��پهر صنایع در دوره
کارشناس��ی ،موتورهای احتراق داخل��ی ،ترمودینامیک و طراحی
مبدلهای حرارتی و در دوره کارشناسیارشد دروس ترمودینامیک
آماری و توربولنس است .به عالوه ،وي مدیر آزمایشگاه بهینهسازی
سیستمهای انرژی است که حدود  12سال از تأسیس آن میگذرد
و فعالیتهای پژوهشی آن در مباحث زیر میباشد:
 -1طراحي ،مدلس��ازي پایدار و گذرا ،بهینهسازي سيكلهاي
نیروگاههای بخار ،گاز و تركيبي ،سيستمهاي توليد همزمان گرما،
س��رما و قدرت ( CCHPو  )Co-generationو موتورهاي
احتراق داخلي
 -2طراحي و بهينهس��ازي ان��واع مبدلهاي حرارتي یک فاز و
دو فاز ،سیس��تمهای بازیافت حرارت (از جمله سیستمهای گاز-
گاز با هس��ته ثابت و دوار ،بویلرهای بازیافت سیکلهای ترکیبی)
همچنين مدلسازي ،بهينهس��ازي و ارايه برنامه تميزكاري شبكه

7
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مراسم تقدیر از  462دانشجوی ممتاز
علمی و پژوهشی دانشگاه برگزار شد
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ب��ا حض��ور ریی��س و اعضاي هیات رییس��ه
دانشگاه ،مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز علمی
و پژوهش��ی سال  1390دانش��گاه ،بیست و دوم
آبانماه  1391در آمفی تئاتر شهید 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 خانوادهه��ای آن��ان برگزار ش��د ،دکتر
جبلعاملی(ریی��س دانش��گاه) س��خنرانی کرد.
وی گفت :این مراس��م نمادین است و اگر امروز
دانشگاه به نقطهای رسیده که در بسیاری از رشت ه
ها و گرایشها ،رتبه اول تولید علم در کش��ور را
دارد ،همه مرهون تالش و زحمات دانش��جویان
و اساتید ماست.
رییس دانش��گاه افزود :همچنین اگر در حوزه
فناوری ،رتبه اول و ممتاز کشور را داریم و هفت
ماموریت تحقیقاتی ویژه به دانشگاه علم و صنعت
ایران واگذار ش��ده ،مرهون ت�لاش مدیران ادوار
گذشته دانشگاه ،اساتید و دانشجویان ماست و اگر
هشت قطب علمی برتر کشور ،در شش دانشکده
مهم و ممتازمان به عنوان محور فعالیتهای علمی
تخصصی کشور ،فعال است؛ باید از دانشجویان و
فعاالن خط مقدم دانشگاه تقدیر کنیم.
رییس دانشگاه ،به برخی پیشرفتهای علمی
و پژوهش��ی دانش��گاه از جمله کسب رتبه ممتاز
کش��ور به لحاظ س��رانه تولید مقاالت و کس��ب
ی
رتبهه��ای اول کش��وری در کنکور کارشناس�� 
ارش��د و دکتری توسط دانشآموختگان دانشگاه

اش��اره کرد و با گرامیداش��ت ی��اد و خاطره 104
ش��هید واالمقام دانشگاه و پنج شهید گمنام آن،
در آس��تانه ایام سوگواری ساالر ش��هیدان ،ابراز
امیدواری کرد فضای دانشگاه علم و صنعت ایران
فضای اخالق ،معنویت و شور حسینی باشد و این
دانش��گاه حماسی و عاشورایی ،در خدمت توسعه
علم و فناوری در ایران عزیز ،سربلند باشد.
در ابتدای این مراس��م همچنین دکتر ش��فیعا
(از اساتید پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع)،
س��خنرانی علمی با عنوان«موفقی��ت حرفهای
نخب��گان» ارایه ک��رد و در ادامه نی��ز دکتر فرخ

معاونآموزشي
دانشگاه:
هدف از برگزاري
هرساله مراسم تقدير از
دانشجويانممتاز،ايجاد
ج ّو شور و نشاط علمي و
فضايرقابتياست
حجت کاشانی (استاد دانشکده مهندسی برق و از
چهرههای ماندگار کشوری) در سخنان کوتاهی،
به مقایس��ه فضا و امکانات تحصیلی و آموزشی
زم��ان تحصیل خود با ش��رایط امروز دانش��گاه
پرداخت .همچنین در بخشی از این مراسم ،کلیپی

از معرفی چهرههای ماندگار دانشگاه و نیز معرفی
دانشجویان برگزیده پخش شد و گروه موسیقی
الهی نیایش به اجرای برنامه پرداختند .در خاتمه،
دانشجویان ممتاز مقاطع و رشتهها و گرایشهای
مختلف به تفکیک دانشکده ،معرفی شدند.
دکتر فتحیان(معاون آموزش��ی دانش��گاه) ،در
مصاحبه اختصاصی با نش��ریه پیام ،درباره نحوه
انتخاب دانش��جویان ممتاز آموزشی و پژوهشی
گفت :روند انتخاب دانش��جویان ممتاز ،مبتنی بر
آییننامه مصوب هیات رییسه دانشگاه است که
در این چند س��ال به اجرا گذاشته شده و مالک
محاسبات و اس��تخراج اسامی ،عملکرد آموزشی
یا پژوهش��ی در سال تحصیلی 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
تحصیلی دانش��جو و رتبههای اول و دوم مقطع
کارشناسیارشد (مشروط به گذراندن تعداد واحد
درسی مشخص) ،بر اساس معدل سال تحصیلی
مورد نظر ،انتخاب میش��وند و در مقطع دکتری،
از بین دانش��جویانی که امتحان جامع را گذراندها
ند ،فردی که باالترین معدل کل را داش��ته باشد،
انتخاب و معرفی میگ��ردد .به عبارتی ،انتخاب
ممتازان آموزشی ،براساس کسب باالترین معدل
هر رش��ته -گرایش است .وی افزود :دانشجویان
ممتاز برای ورودیهای مختلف انتخاب میشوند
و امسال برای کارشناسی ،سه ورودی آخر یعنی

• حمید ماجانی ،ورودی
س��ال  1389رش��ته
ریاضی/آنالیز -نفر اول
مقطع دکتری با معدل
19/57

دكتر شفيعا -عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي صنايع

دكتر حجت كاشاني -عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي برق
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دكتر فتحيان -معاون آموزشي

• زهرا دانشجو ،ورودی
سا ل 1 3 9 0ر ش��ته
مهندس��ی مکانی��ک/
طراحی کاربردی -نفر
ی
اول مقطع کارشناس�� 
ارشد با معدل 19/68
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ی
ی سالهای  89 ،88و  90و برای کارشناس 
ورود 
ارشد ،فقط ورودیهای  1390را مد نظر داشتیم.
دکت��ر فتحی��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 معیارهای خاص ،مقاالت پژوهشی،
کتاب و طرح پژوهش��ی دانشجویان توسط امور
پژوهش دانش��گاه و دفتر امور خالقیتها ،مورد
ارزیابی و کارشناس��ی واقع می ش��ود و بر اساس
حد نصاب موجود در آییننامه و کس��ب باالترین
امتیاز پژوهش��ی ،از هر مقطع یک نفر به عنوان
پژوهشگر برتر معرفی میشود.
وی افزود :محور دیگر ،افتخارآفرینان است که
شامل  -1دانشجویان نمونه کشوری (که هر ساله
توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،انتخاب
و معرفی میش��وند)؛  -2دانشجویان دارنده رتبه
اول تا دهم المپیاد کشوری (المپیادی که هر سال
توسط س��ازمان سنجش آموزش کش��ور برگزار
میشود)؛  -3نفرات برتر المپیاد داخلی(مرحله قبل
از کشوری)؛  -4مدالآوران مسابقات بینالمللی یا
ملی(نظیر مدالآوران مسابقات رباتیک) است.
معاون آموزش��ی دانش��گاه ،هدف از برگزاری
هر س��اله مراس��م تقدیر از دانش��جویان ممتاز را
ایجاد ج ّو ش��ور و نشاط علمی عنوان کرد و گفت:
میخواهیم دانش��جویان ما بدانند که دانشگاه به
این موضوع اهمیت میدهد و دانشجویانی که در
حوزههای علمی -پژوهشی کار میکنند با علم به
این موضوع که س��الی یک بار این ارزیابی انجام
میش��ود ،وارد رقابت علمی ش��وند .در واقع ،همه
دانشجویان با این آییننامه همانند آییننامه پذیرش
بدون کنکور دانش��جویان ممتاز ،آشنا هستند و از
شرایط آن اطالع دارند بنابراین در فضایی رقابتی،
شور و نشاط علمی در دانشگاه افزون میشود.
وی درب��اره آم��ار دانش��جویان منتخ��ب
آموزشی و پژوهشی سال تحصیلی 1390-91

دانش��گاه توصی��ح داد :مجموع دانش��جویان
ممت��از س��ال  1390دانش��گاه 462 ،نفر بوده
اس��ت که از این تع��داد  407نفر ممتاز علمی
و  55نف��ر ممتاز پژوهش��ی ،المپی��ادی ،نمونه
کش��وری و برگزی��ده مس��ابقات رباتی��ک
بودهاند .همچنین 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 تحصیلی  1390-91را در س��طح
دانش��گاه در مقاطع خود کسب کردهاند ،به شرح
زیر است:
• م��ژگان کریم��ی،
ورودی س��ال 1388
رشته معماری -نفر اول
مقط��ع کارشناس��ی با
معدل19/90

همچنی��ن آمار دانش��جویان ممتاز آموزش��ی
ب��ه تفکیک مقط��ع ،ش��امل  227دانش��جو در
مقط��ع کارشناس��ی؛  169دانش��جو در مقط��ع
کارشناسیارشد و  11دانشجو در مقطع دکتری،
 34ممتاز پژوهشی و  21نفر افتخارآفرینان بوده
است که این آمار در سال گذشته به ترتیب ،232
 161و  11ممتاز آموزش��ی و  35ممتاز پژوهشی
بوده است که نرخ رشد  20درصدی تعداد ممتازان
امسال نسبت به سال قبل را نشان میدهد.
گفتنی اس��ت تعداد ممتازان هر سه مقطع به
تفکیک دانشکده به شرح زیر است:
دانشکده مهندسی برق؛  53نفر
دانشکده مهندسی پیشرفت؛  5نفر
دانشکده مهندسی خودرو؛  18نفر
دانشکده مهندسی راهآهن؛  42نفر
دانشکده ریاضی؛  26نفر
گروه زبانهای خارجی؛ یک نفر
دانشکده شیمی؛  11نفر
دانشکده مهندسی شیمی؛  25نفر
دانشکده مهندسی صنایع؛  26نفر
دانشکده مهندسی عمران؛  31نفر
دانشکده فیزیک؛  19نفر
دانشکده مهندسی کامپیوتر؛  31نفر
دانشکده معماری و شهرسازی؛  45نفر
دانشکده مهندسی مکانیک؛  38نفر
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی؛  35نفر
آموزش الکترونیکی؛  15نفر
واحد بهشهر؛  29نفر
واحد اراک؛  12نفر
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آشنایی با دانشکده
مهندسی پیشرفت
در گفت و گو با رییس جدید دانشکده
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پیش�گفتار :بر پایی تمدن اسلامی در عصر حاضر ،از جمله آمال بزرگ مسلمانان جهان و جمهوری اسالمی ایران
میباش�د .تمدن اسلامی ،دارای ابعاد و وجوه متعددی است که اگر بخواهیم آن را در قالب روح و کالبد تمدن احصا
نماییم ،میتوان روح و نرمافزار آن را «فرهنگ و س�بک زندگی مس�لمانان» و کالبد و س�ختافزار آن را «پیشرفت»
نامید.الزمه برپایی تمدن اسلامی از یک س�و ،پیش�رفت در علوم و فناوریهای مورد نیاز بشری ،اقتدار همه جانبه
برای حفظ هویت اسلامی و استقالل ممالک اسلامی ،توان تولید و خوداتکایی در تامین نیازهای زندگی نسلهای
حال و آتی ،ممالک اسالمی آباد و دارای هویت اسالمی است و از سوی دیگر ،مستلزم تربیت انسانهایی وارسته و
خداجو ،خانوادههایی سالم و جامعهای 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 پیادهس�ازی الگوی اسلامی -ایرانی پیش�رفت ،تحول در علوم اجتماعی و انسانی بر پایه
ع
آموزههای اسلامی ،اصالح س�بک زندگی ایرانی و حاکمیت دولت و نظام اسالمی که تحت رهبری فقیه عادل جام 
الش�رایط اداره ش�ود ،میس�ر نیست .حال ،دانش�گاهها و حوزههای علمیه که پایگاه اسالمشناس�ان و فضالی علوم
دین�ی و دانش�مندان و محققان علوم و فناوریهای روز اس�ت ،باید در ماموریته�ا و نقشآفرینیهای خود ،بازبینی
داش�ته باش�ند و از یک س�و با تولید دانش اسلامی و فناوریهای نافع و از س�وی دیگر با تربیت اسالمشناس�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،
زیرساختهای اصلی برای شکوفایی تمدن اسالمی ،اصالح جوامع اسالمی و زمینههای 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 دانشگاهها ،این افتخــار را دارد که در راستای پاسخگویی به مطالبه مقام معظم رهبری برای «مشارکت
در طراحی الگوی اسلامی -ایرانی پیش�رفت و اصالح سبک زندگی ایرانی» ،تالش وافری نموده و از جمله اقدام به
راهاندازی دانشکده مهندسی پیشرفت و پذیرش دانشجو در بعضی از رشتههای مدیریتی و اقتصادی نموده است.
برای معرفی بیش�تر این دانش�کده ،با دکتر علیرضا علیاحمدی (رییس جدید دانشکده مهندسی پیشرفت) گفت و
گویی انجام دادیم که ضمن تشکر از ایشان ،از نظرتان میگذرد.

آقای دکتر علیاحمدی ،ابتدا درباره ضرورتهای تأسیس
دانشکده مهندسی پیشرفت و روند تأسیس این دانشکده
توضیحبفرمایید.
از سالیان قبل ،ضرورت راهاندازی رشتههای مدیریتی و اقتصادی برای
تربیت نیروهای مدیریتی و کارشناس��ان اقتصاد صنعتی در سطح کشور
احس��اس میشد و در این راس��تا ،دوره کارشناسیارشد مدیریت صنایع
در دانشکدههای مهندسی صنایع دانشگاههای مشهور فنی و مهندسی

کش��ور شکل گرفت و س��الیانی چند ،این روند ادامه داشت .در دانشگاه
علم و صنعت ایران نیز عالوه بر این روند ،مجتمع آموزش عالی صنایع
ایران ،با امکانات وزارت صنایع و تحت نظارت دانشکده مهندسی صنایع
دانش��گاه علم و صنعت ایران ،در تهران و مراکز تعدادی از اس��تانهای
کشور اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت صنایع میکرد
و دانش��کده مهندس��ی صنایع ،بر روند پذیرش دانشجو ،تعیین اساتید،
ارزیابی پایاننامههای تحصیلی و مدارک دانشآموختگان این مجتمع،
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نظارت داشت و مدارک فارغالتحصیلی تعداد قابل توجه دانشآموختگان مورد اس��تفاده دانشجویان هر دو دانشکده مهندسی صنایع و مهندسی
آن ،با تأیید دانشگاه علم و صنعت ایران صادر میشد.
پیشرفت میباش��د .دانشکده مهندسی پیشرفت ،درصدد ترمیم اعضای
در این اثنا ،در دانشگاه صنعتی شریف حرکت ابتکاری جدیدی شکل هیأت علمی دانشکده و راهاندازی رشتههای جدید تحصیلی در دورههای
گرفت و منجر به تأس��یس دانشکده اقتصاد و مدیریت در یک دانشگاه تحصیالت تکمیلی میباش��د در حوزه طراحی الگوی اسالمی – ایرانی
فنی و مهندس��ی معتبر کشور ش��د .البته این اقدام با چالشهای جدی پیشرفت و اعتالی سبک زندگی اسالمی -ایرانی ،با شورای عالی مرکز
مواجه بود به گونهای که نهایت ًا این دانش��کده ،در خارج از فضای سایت طراحی الگو و شورای عالی انقالب فرهنگی همکاری فعالی دارد.
مرکزی دانشگاه صنعتی شریف ،استقرار یافت .در دانشگاه علم و صنعت
این دانش�کده چه اه�داف و ماموریتهای�ی را پیگیری
ایران نیز به دلیل پارهای از چالشهای داخلی و درگیر بودن اساتید در امور خواهد کرد؟
مجتمع آموزش عالی صنایع و شعبات آن ،ایده تشکیل دانشکده مدیریت
طراح��ی و اجرای دورههای تحصیالت تکمیل��ی مورد نیاز برای
و مهندس��ی توسعه ،جامه عمل نپوش��ید تا با تغییر سیاستهای وزارت منظومهس��ازی ،نظریهس��ازی ،نظریهپ��ردازی ،الگوپ��ردازی ،طراحی،
صنای��ع ،مبنی بر تغییر مأموریت مجتمع آموزش عالی صنایع ایران و با سیاستگذاری ،برنامهریزی و مدیریت کالن تمدن جهانی اسالم ،پس از
تأخیری چندین ساله و در دولت دهم ،مسئوالن دانشگاه برای شکلگیری رسمیتبخشی دورهها در مراجع ذیربط و پذیرش دانشجو در رشتهها و
«دانشکده مدیریت و مهندسی توسعه» ،اقدام نمودند و مجوزهای الزم گرایشهای مرتبط با پیشرفت اقتصادی ،مدیریتی و اجتماعی کشور
تامین و یا تولید منابع علمی با رویکرد اسالمی -تطبیقی -کاربردی
اخذ گردید تا با رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اس��تعمال
واژه «پیش��رفت» به جای واژه «توسعه» ،مواجه شدند که با مجوز شورا برای دروس و گرایشهای اولویتدار
مطالعه و تحقیق پیرامون منظومهپردازی ،نظامسازی ،الگوپردازی،
و هیأت امنای دانش��گاه ،نسبت به تغییر نام این دانشکده به «مهندسی
پیشرفت» ،اقدام نمودند و مأموریت علمی این دانشکده را ترمیم کردند .نظریهسازی ،سیاستگذاری ،برنامهریزی ،طراحی سبک زندگی و ...و هر
دانشکده مهندسی پیشرفت ،ماموریت دارد تا عالوه بر تربیت مدیران آنچه در باب تمدن اسالمی ضروری است
تربیت س��رمایههای اجتماعی متفکر و سرآمد در طراز جمهوری
مهندس��ی و کارشناس��ان اقتصادی ،در زمینه طراحی تمدن اسالمی و
دستیابی به الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت و طراحی برنامههای سبک اسالمی ایران در حوزههای مرتبط
پاس��خگویی به نیازهای تعلیم و تربیتی در حوزههای پیش��رفت
زندگی اس�لامی – ایرانی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای تحقق
اقتص��ادی ،مدیریت��ی و اجتماع��ی مدی��ران عالی کش��ور و همچنین
این امور ،ایفای مسئولیت نماید.
ای�ن دانش�کده از چه زمانی و در چه مقاطعی دانش�جو دانش��جویان و طالب سایر مراکز آموزش عالی دانشگاهی و حوزوی در
کنار تحصیالت رسمی در یکی از مراکز آموزش عالی کشور
پذیرفته است؟
برنامههای آتی دانش�کده مهندسی پیشرفت چه خواهد
دانش��کده مهندسی پیش��رفت از س��ال تحصیلی  ،1390-91در دو
رشته «مدیریت تکنولوژی» و «توسعه اقتصادی و برنامهریزی» ،اقدام بود؟
در بعد آموزش��ی ،این دانشکده در راستای نیازسنجی آموزشی ،برای
به پذیرش دانش��جو در مقطع کارشناسیارش��د نمود و این روند را برای
سال تحصیلی  1391-92نیز استمرار بخشیده است .برای سال تحصیلی احصای نیازهای پیشرفت اقتصادی ،مدیریتی ،اجتماعی و فرهنگی کالن
 1392-93نیز فع ً
ال بنا بر پذیرش دانشجو در این دو رشته دایر و رشته کش��ور و همچنین تربیت مدیران مهندس��ی و کارشناسان اقتصادی و
طراحان و برنامهریزان نظامهای کالن و  . . .برنامهریزی نموده است.
مدیریت اجرایی در مقطع کارشناسیارشد است.
در بُعد مطالعاتی و پژوهش��ی ،این دانش��کده همکاریهای خود را با
در ح�ال حاضر در این دانش�کده چه تع�داد عضو هیات
دستاندرکاران طراحی الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت و طراحی سبک
علمی و دانشجو وجود دارد؟
در مجم��وع ،این دانش��کده دارای  45دانش��جوی کارشناسیارش��د زندگی اسالمی -ایرانی مردم ،استمرار خواهد بخشید و در حوزه تحول
میباش��د که در دو طبقه از ساختمان جدیدالتاسیس دانشکده مهندسی در علوم اجتماعی و علوم انس��انی در حوزههای سازگار با مأموریتهای
صنایع ،مشغول تحصیل هس��تند .در حال حاضر ،اعضای هیأت علمی این دانشکده ،پیشقدم خواهد بود .این دانشکده ،خود را برای حل مسایل
این دانش��کده  15نفر (ش��امل  14نفر تمام وقت و یک نفر ،عضو نیمه کالن جامعه اسالمی با اولویت پیشرفت امور اقتصادی ،مدیریتی ،اجتماعی
وقت) اس��ت که متش��کل از تعدادی از اساتید فعلی دانشکده مهندسی و فرهنگی در حوزههای منظومهپردازی ،نظریهس��ازی ،سیاستگذاری،
برنامهریـــزی کـــالن ،طـراحی
صنای��ع که در ح��ال انتقال به این
نظامات و سیس��تمهای کارکردی
دانش��کده هس��تند و عالوه بر آن،
مهیا خواهد نمود .همچنین جذب
تعدادی دانش��یار و استاد انتقالی از
دانشآموختگان ممتاز مراکز علمی
سایر دانشگاههای معتبر و تعدادی
کشور برای تربیت متفکران متعهد
اعضای هیأت علمی استادیار جدید
و کارشناس��ان و مدی��ران توانمند
و تعدادی دانش��جوی بورسیه دوره
ب��رای طراح��ی و برپای��ی تمدن
دکتری خواهد بود.
اسالمی ،الگوی اسالمی – ایرانی
ای�ن دانش�کده از چ�ه
پیشرفت و برنامههای تعالی سبک
امکاناتی برخوردار است؟
زندگی اس�لامی -ایرانی در سطح
بخشی از امکانات نظیر کتابخانه،
تحصیالت تکمیلی را در چشمانداز
س��ایت کامپیوت��ر و ...ب��ه صورت
خویش ،آیندهنگاری نموده است.
مشترک با دانشکده مهندسی صنایع
رييس دانشكده مهندسي پيشرفت و اعضاي هيأت علمي آن

دانشگاه علم و صنعت ایران
و اجرای طرح کالن ملی
اشاره :خردادماه سال جاری و همزمان با هفته محيط زيست ،قرارداد اجرای شش طرح پژوهشي کالن ملی در حوزه
محيط زيست ،بین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست از يك سو و شش دانشگاه به
عنوان مجري محوري ،از سوي ديگر منعقد شد .در این چارچوب ،قرارداد مربوط به چالشهاي محيط زيستي در
حوزه محيط زيست انساني ،تحت عنوان «پایش کیفی ،حفاظت و مدیریت آالیندههای آب ،خاک و هوای جمهوری
اسالمی ایران» به مبلغ  230میلیارد ریال ،براي مدت پنج سال با دانشگاه علم و صنعت ایران منعقد شد .به منظور
اطالع از جزئيات اين پروژه و معرفي اين طرح كالن ملي ،با دکتر نادر ش�ریعتمداری(عضو هیات علمی دانش�کده
مهندسی عمران و مجری اين طرح) ،مصاحبهای انجام دادیم که ضمن سپاس از ایشان ،از نظرتان میگذرد.
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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در پی انعقاد این قرارداد تحقیقاتی،
تا کن�ون چه فعالیتهای�ی به ثمر
رسیده است؟
ب��ا توجه ب��ه اهمیت و ابع��اد پروژهها
و ب��ه منظ��ور اطمینان از ثمربخش��ی و
یکپارچهس��ازی تحقیق��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 نیز مجریان
این پروژهه��ا ،بررس��یهای الزم برای
طراحی ساختار مناس��ب برای چگونگی
هدایت و راهب��ری این پروژهها به عمل
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آقای دکتر شریعتمداری ،ابتدا لطفا
در خص�وص ضرورتهای تعریف
طرح کالن پای�ش کیفی ،حفاظت
و مدیریت آالیندههای آب ،خاک و
هوای کشور ،توضیح بفرمایید.
همانگونه ك��ه مطلعي��د ،اولويتهاي
زيس��ت محيطي در مباحث توس��عه ،به
ق��دري اثرگ��ذار اس��ت كه ام��روز هيچ
كش��وري نميتواند توسعه پايدار را بدون
اصالح ش��اخصهاي زيس��ت محيطي
پيش ببرد .از اين رو پس از بيس��ت سال
و در س��ال ج��اري مي�لادي ،كنفرانس
بینالمللی محیط زیس��ت با عنوان ریو+
 20در شهر ريودوژانيرو برزیل برگزار شد
تا در آن ش��اخصهاي زيس��ت محيطي
ك��ه در كنفرانس اول تعريف ش��ده بود،
مورد بررس��ي مجدد و بازكارشناسي قرار
گیرد و ببينند اوال در این بیس��ت س��ال،
چقدر پيش��رفت در زمینه کمک به حفظ
محیط زیس��ت وجود داشته و ثانیا چقدر
نياز اس��ت که كار جديت��ري در زمينه
اص�لاح ش��اخصهاي محيط زيس��ت
صورت پذيرد.
در اي��ن كنفران��س همچني��ن مباني
توس��عه را در مقياس بينالمللي در حوزه
محيط زيست و بر اساس اولويتها مورد
ارزيابي مجدد قرار دادند كه در همه آنها
بخش عمده اصالحات ،مربوط به كاهش
آلودگيهاي آب ،خاك و هواست.
در كش��ور ما نيز اقدامات بس��ياري در
اين زمينه انجام شده و سازمان حفاظت

محيط زيست  -به عنوان متكفل اصلي
حل و فصل مس��ایل زيس��ت محيطي-
تاكن��ون فعاليته��اي زي��اد و قاب��ل
توجهي طي س��اليان متمادي و در قالب
قرارداده��اي متعدد پژوهش��ي و اجرايي
به عمل آورده اس��ت اما به نظر ميرسد
عليرغم اين تالشه��ا ،به علل مختلف
از جمل��ه پراكندگ��ي مطالع��ات يا انجام
تحقيق��ات موازي (بعض��ا تكراري و غير
كاربردي) ،اهداف اين س��ازمان ،آنگونه
كه بايد و شايد محقق نشده است.
ب��ا توجه به موارد ف��وق  -که میتوان آن
را از جمله چالشهای امر تحقیق در دیگر
حوزهها نیز نام برد و در راستای سیاستهای
معاونت پژوهش��ی وزارت علوم تحقیقات
و فناوری به منظور س��اماندهی تحقیقات
کارب��ردی و تجربه قبلی ای��ن معاونت در
مورد حمایت از طرحهای کالن تحقیقاتی و
تشکیل کنسرسیومهای تحقیقاتی به جای
پروژههای موردی و انفرادی ،از يك سال
پيش ،با حضور نمایندگان سازمان حفاظت
محيط زيس��ت ،وزارت علوم ،دانش��گاهها
و مراكز تحقيقاتي ،جلس��ات کارشناسی و
مش��ورتی متعددی تشكيل گردید .در این
مرحله ،ضمن تعیین دانش��گاههای محور،
گروهه��ای تخصصی فرعی با مش��ارکت
فعال دیگر دانش��گاهها تش��کیل و ش��رح
خدمات اجمالی برای هر حوزه در راستای
مأموریته��ای س��ازمان حفاظت محيط
زيست و طبق اولويتهاي پژوهشي اعالم
ش��ده آن س��ازمان و با توجه به ظرفيت و

توانمندي دانشگاهها تهیه گردید .در نهایت،
این مذاکرات و بررسیها منجر به انعقاد پنج
قرارداد طرح کالن ملی به شرح -1 :پایش،
حفاظت و احیاي زیست بومی در پهنههای
آبی کش��ور (با دانشگاه تهران)؛  -2پایش،
حفاظت و احیاي تنوع زیستی (با دانشگاه
شهید بهشتی)؛  -3پایش کیفی ،حفاظت
و مدیریت آالیندههای آب ،خاک و هوا (با
دانش��گاه علم و صنعت ايران)؛  -4کاربرد
فناوریهای نوین در حوزه محیط زیس��ت
(با دانشگاه صنعتی شریف) و  -5توسعه و
ارتقای فرهنگ زیس��ت محیطی با هدف
افزایش مشارکت مردم؛ جمع ًا با اعتبار حدود
 1200میلیارد ریال برای مدت پنج س��ال
گردید .ضمن اینکه قرارداد مستقلی هم در
این چارچوب تحت عنوان مطالعه و بررسی
ریزگردها بر اساس مصوبه هیات دولت ،با
دانشگاه شهید چمران منعقد شد.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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آمد .براي انجام اين پروژه بزرگ ملي و
طرح كالن پژوهشي ،ابتدا تاسيس دفتر
مديريت طرح پيش��نهاد ش��د كه پس از
بررس��ی و تأیید توس��ط کارفرما ،توسط
معاونت پژوهشی وزارت علوم به منظور
وحدت رویه به تمام دانشگاههای محور،
جه��ت اجرا ابالغ گردی��د .در این طرح،
ضم��ن تعری��ف چش��مانداز و مأموریت
دفتر مدیریت طرح ،س��اختار مدیریتی و
اجرایی کالن پروژه و نحوه ارتباط فنی و
حقوقی با کارفرما ،دانشگاهها و محققان،
پیشبینی ش��ده اس��ت .بر اس��اس این
ساختار ،س��ه معاونت پژوهشی ،اجرایی
و نظ��ارت و برنامهری��زی ،پیشبین��ی
ش��ده اس��ت .ع�لاوه ب��ر ای��ن ،تمامي
سیاستگذاریها و فعالیتهای راهبردی
این دفتر ،تحت نظر ش��وراي راهبري-
متشکل از مدیر و معاونان دفتر مدیریت
طرح ،نماین��دگان تاماالختیار کارفرما و
پنج نفر از کارشناسان خبره و صاحبنظر
در حوزه محیط زیس��ت انسانی -صورت
خواهد گرفت.
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در م�ورد اقدام�ات عمل�ی که تا
كنون در اين جهت صورت گرفته،
توضيحبفرماييد.
اقداماتي كه در اين دفتر انجام ش��ده
شامل شكلدهی ساختار مدیریت طرح از
جمله تعیین مدیران کلیدی ،تعيين اعضای
شوراي راهبري ،برگزاري جلسات مرتب
ش��ورا و بر اس��اس نتايج تعيين عناوين
اصل��ي ،تعریف زيرپروژههايي اس��ت كه
بايد شرح خدمات براي آنها تعريف شود.
در اين دفتر ،بن��ده به عنوان مدیر ،دكتر
س��عيدي (عضو هيات علمي دانش��کده
مهندس��ی عمران دانشگاه علم و صنعت
ایران) ،به عنوان معاون پژوهشي و دبير
ش��وراي راهبري و مهندس ملكيفر به
عن��وان مع��اون نظ��ارت و برنامهریزی،
مس��ئولیت داريم .برای تشکیل شورای
راهبری ،از پنج نفر از نخبگان این حوزه،
شامل دكتر عليمحمد نوريان (قائم مقام
سابق س��ازمان حفاظت محيط زيست)،
دكت��ر رضا مكنون (عض��و هيات علمي
دانش��گاه صنعتي اميركبير) ،دكتر عباس
افشار (عضو هيات علمي دانشگاه علم و
صنعت ايران) ،دكتر احمد خدادادي (عضو
هيات علمي دانش��گاه تربي��ت مدرس)
و دكت��ر محمدرضا صب��ور (عضو هيات

علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصير) نيز
دع��وت به عمل آمد که با تأیید کارفرما،
شروع به کار نمودند .تاکنون موفق شدیم
جلسات مرتب شورای راهبری را تشکیل
داده و پس از بررس��یهای همهجانبه به
منظور تهیه ش��رح خدم��ات تفصیلی در
چارچ��وب قرارداد موجود ،هش��ت محور
فرع��ی ب��ا عناوين زیر تصوی��ب گردید:
حفاظ��ت و پاي��ش و مديري��ت آلودگي
آبهاي س��طحي؛ حفاظ��ت و پايش و
مديريت آبه��اي زيرزمين��ي؛ حفاظت
و پاي��ش و مديريت آلودگ��ي فاضالب؛
حفاظ��ت و پاي��ش و مديري��ت ه��واي

دكترشريعتمداري:
هدف اصلي ،فراتر
از انجام پروژه
تحقيقاتي ،ايجاد
ظرفيتياستكه
بهعنوانچشمانداز
دفترمديريتطرح،
تعريف شده و آن
خلق يك ايده بومي و
معيار در دفتر مديريت
پروژههايبزرگ
پژوهشي در سطح
كشوراست
ش��هري؛ حفاظ��ت و پاي��ش و مديريت
آلودگ��ي ه��وا -منابع ثاب��ت و صنعتي؛
حفاظت و پايش و مديريت پسماندهاي
شهري و بيمارس��تاني؛ حفاظت و پايش
و مديري��ت پس��ماندهاي صنعتي -ويژه
غير شهري؛ حفاظت و پايش و مديريت
آلودگي خاك.
برای اجرای این مرحله و تهیه ش��رح
خدم��ات تفصیل��ی ،زمانبندي س��ه تا
چهار ماه��ه در نظر گرفتهای��م .تاكنون
براي كساني كه آماده همكاري هستند،
یک بانك اطالعات��ي فراهم كردهايم و
طراحي سايتي را در دست انجام داريم تا
تصميمگيري پروژهها ،ارایه گزارشها و
غيره در آن مندرج شود.
تالش داریم با شناسایی و بهرهگیری از

همة ظرفیتهای دانشگاهها ،متخصصان
و كارشناس��ان صاحبنظر كشور در اين
حوزهه��ا ،كار جمع��ي مان��دگاري انجام
ش��ود .هدف اصلي ،فراتر از انجام پروژه
تحقيقات��ي ،ايجاد ظرفيتي اس��ت كه به
عنوان چش��مانداز دفت��ر مدیریت طرح
تعريف ش��ده و آن خلق يك ايده بومي
و معي��ار در مديري��ت پروژههاي بزرگ
پژوهش��ي در س��طح كش��ور اس��ت كه
اميدواريم منجر به كار بزرگ پژوهش��ي
با همكاري همه دس��تاندركاران ش��ود
و ارزش اي��ن كار ش��ايد از نتايج موردي
تحقيقات ،فراتر و بيش��تر باش��د .س��عي
ميكني��م جزيرهاي عمل نش��ود و براي
رس��يدن به منافع كالن مش��ترك ملي،
منافع خود را سازماندهي كنيم.
معموال در مسیر اجرای پروژههای
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 بین
تمام��ی فعاالن این ح��وزه ،هنوز مكانيزم
تعيين منابع مالی این پروژهها مش��خص
نيست .تاكنون  100ميليون تومان از محل
اعتبار معاونت پژوهشي وزارت علوم برای
هر یک از ش��ش پروژه کالن جهت انجام
اقدام��ات اولیه و تأس��یس دفاتر مدیریت
ط��رح و فراهم نمودن مقدمات ،اختصاص
يافته اس��ت .طبق مذاکرات به عمل آمده،
قرار اس��ت منابع مالی مورد نیاز به صورت
مشترك توسط س��ازمان حفاظت محيط
زيس��ت ،معاونت علمی و فناوري رياست
جمهوري و معاونت پژوهشي وزارت علوم
تأمین گ��ردد که تاكنون به ج��ز مبلغ ياد
شده ،مبلغ دیگری محقق نشده است ولي
مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست،
به جد پيگير موضوع هس��تند تا به زودی
منابع اولي��ه و در حد پيشپرداخت را براي
ش��روع جدي پروژهها تامين كنند .منتظر
هستيم مشكل مالي برطرف شود تا كارها
در روال پيشبيني شده انجام پذيرد.
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��تهایم و منتظ��ر اعالم تصمیم
قطعی در این مورد هس��تیم .همچنین در
داخل دانشگاه علم و صنعت ایران ،در حال

شناس��ايي ظرفيت همکاران فعال در حوزه
محیط زیست هستیم.
تاکنون عزیزانی از دانش��كدههاي عمران،
شيمي ،مهندسي ش��يمي و صنايع ،اعالم
آمادگ��ی كردهان��د و در تالش هس��تیم تا
همزمان با تأمین منابع مالی و فعال شدن
پروژهها بتوانيم امکان ارتباط و حضور جدی
آنها در پروژه دانشگاه و نیز در دیگر پروژههاي
کالن زیست محیطی را ساماندهی کنیم و
امیدواريم بتوانیم با برنامهریزی و همکاری
دیگر اعضای هیات علمی دانش��گاه علم و
صنعت ايران ،نقش ویژهای در این عرصه
ایفا نماییم.

روش انج�ام مطالع�ات در زمین�ه
اج�رای پروژه حفاظ�ت و پايش و
مديريت آلودگي خاك چیست؟
روش انجام مطالعات ،تدوين استراتژي
واحد كشوري در قالب مطالعات متمركز
در كارگروهه��اي تخصص��ي ،تش��كيل
كميتهه��اي متش��كل از متخصص��ان
قطبه��اي صنعتي براي انجام مطالعات
در خص��وص ارزيابي مناب��ع آلوده كننده
اس��ت .اس��اس مطالعات كنت��رل و رفع
آلودگي خاك بر مبناي تحليل ريس��ك

اعتبار اجرای این طرح و مدت زمان
اج�رای پروژه ،چه ق�در پیشبینی
شده است؟
اعتبار اولیة كل��ي طرح کالن «پایش
کیفی ،حفاظ��ت و مدیریت آالیندههای
آب ،خ��اک و ه��وا» با دانش��گاه علم و
صنعت ايران ،بر اس��اس ش��رح خدمات
اجمالی ارايه ش��ده 230 ،میلی��ارد ریال
ب��ود که از این اعتب��ار ،بخش مربوط به
حفاظت ،پايش و مديريت آلودگي خاك،
 45ميليارد ري��ال و زمان اجراي آن پنج
سال پیشبینی شده که پس از تهیه شرح
خدمات تفصیلی و بررس��یهای بیش��تر،
ممکن است تغییراتی داشته باشد.
از شما برای شرکت در این مصاحبه
سپاسگزاریم.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

كاهش استفاده از
ت
كودهاي شيميايي و آف 
كشها
ن كردن
با جايگزي 
كودهايبيولوژيك؛
استفاده مجدد از مواد
دورريزوپسماندها؛
تجديدپوششهاي
گياهيوكنترلفرسايش
خاك؛ اصالح مواد
زاید جامد و كاهش
آلودگيهايناشي
از رخدادهاي طبيعي
و نظامي از مهمترين
رويكردهايكنترل
آلودگي خاك به شمار
ميروند
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با توجه به س�وابق دانش�گاه علم
و صنع�ت ايران در حوزه تحقیقات
مرب�وط به حفاظت ،پاي�ش و رفع
آلودگ�ي خ�اك ،در م�ورد ضرورت
اجرای این پروژه و در مورد عوامل
آلودگی خاک توضیح بفرمایید.
به ط��ور كلي خاك ،يك��ي از منابع مهم
و ارزش��مند طبيع��ت اس��ت و از آنجا كه
 95درص��د غذاي انس��ان از خاك تامين
ميشود ،بدون داشتن خاك سالم ،حيات
بر روي آن امكانپذير نخواهد بود .عالوه
بر تامين مواد غذاي��ي ،خاكها به عنوان
پااليندههاي طبيعت محسوب ميشوند و
اين پايش در اثر خواص فيزيكي ،خواص
ش��يميايي و خواص زيس��تي آنها حاصل
ميش��ود كه به ورود مواد ،ارگانيستهاي
زيس��تي يا ان��رژي ب��ه درون خاك منتج
ميگ��ردد و تغيير كيفيت خاك را س��بب
ميشود .عوامل ايجاد آلودگي در خاكها
هم شامل عوامل كشاورزي ،فعاليتهاي
صنعت��ي ،عوامل نفت��ي و زبالههاس��ت.
براساس آمار ،درصد كمي از فاضالبهاي
صنعتي و خانگي در كشور تصفیه شده و
بخش عمده اي��ن فاضالبها به صورت
خام و تصفیه نشده ،به محيط زيست وارد
ميشوند كه اين روند ،آلودگي خاك و نيز
آبهاي زيرزمين��ي را در پي دارد و نمونه
بارز آن را میتوان در افزايش ميزان نيترات
در آب چاهها دید.
تا به امروز اس��تان اصفهان ،جنوب تهران،
عس��لويه بوش��هر ،زمينهاي اطراف مس
سرچش��مه ،استان سيس��تان و بلوچستان
و بخش عمدهای از خوزس��تان ،در ش��مار
آلودهتري��ن مناطق اي��ران از نظر آلودگي
خاك گزارش شدهاند.

چه راهکارهای کل�ی برای کاهش
آلودگی خاک و ی�ا جلوگیری از آن
وجود دارد؟
كاهش استفاده از كودهاي شيميايي و
آفتكشه��ا با جايگزين كردن كودهاي
بيولوژيك؛ استفاده مجدد از مواد دورريز
و پس��ماندها؛ تجديد پوششهاي گياهي
و كنترل فرس��ايش خ��اك؛ اصالح مواد
زاید جامد و كاهش آلودگيهاي ناشي از
رخدادهاي طبيعي و نظامي از مهمترين
رويكرده��اي كنترل آلودگ��ي خاك به
شمار ميروند.

اس��ت و تحليل ريس��ك ش��امل منابع،
مسيرها و گروههاي هدف آلودگي است.
اولين مرحله ،تش��ريح جزئيات ضايعات
آلودهكننده در منابع (ش��امل نوع ،غلظت
و مشخصات فيزيكي و ش��يميايي آنها)
اس��ت .پس از آن ،تحليل مس��ير شامل
ك ّمي كردن ميزان تبخير ،جذب ،تجزيه
و حرك��ت از منبع تركيب��ات آلودهكننده
ص��ورت ميپذيرد و اگر تحليل مس��ير،
نش��ان دهد ك��ه آلودگي ب��ه گروههاي
هدف (مانن��د انس��ان ،گونههاي خاص
در معرض خطر و ) ...ميرس��د ،آلودگي
از نظر سمشناس��ي و بهداش��تي تحليل
ميش��ود و در صورت ل��زوم ،روشهاي
رفع آلودگي بررسي شده و گزينه مناسب
ب��ا باالتري��ن بازده پيش��نهاد ميش��ود.
بر اين اس��اس ،ط��رح جام��ع مديريت
آلودگ��ي خاكها را ميت��وان در مراحل
چهارگانه ذيل ارایه كرد:
شناسايي عوامل آلودهكننده خاكها در
كشور و مستندسازي وضعيت موجود
امكانس��نجي و ارای��ه گزينهه��اي
مناس��ب روشهاي جلوگي��ري ،كنترل،
پاي��ش و رفع آلودگيه��ا در هر بخش و
به خصوص مديريت علمي دفن ضايعات
شهري ،صنعتي ،بيمارستاني و زبالههاي
خاص در مراكز دفن مهندسي
طراحي تحقيقات مرتبط ،بر اساس نتايج
حاصل از مراحل اول و دوم
تهيه برنامه اجرايي بر اساس يافتهها
و مل��زم كردن تمامی بخشهاي اجرايي
به ابالغ استراتژيهاي تدوين شده

خانههایهوشمند
با مصرف انرژی صفر

مولفان :دكتر شهرام جدید (عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق و ریيس پژوهشكده سبز)
و مهندس امید همايي (دانشجوي كارشناسيارشد مهندسي برق)
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در سالهای اخیر ،دولت به دلیل تمایل به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و همچنین کاهش آالیندههای
تولیدی و مش�ترکان به دلیل افزایش قیمت برق ،به س�مت کاهش مصرف انرژی در ساختمانها حرکت کردهاند.
همچنین با رشد بسیار زیاد فناوریهای تولید انرژی تجدیدپذیر ،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 مرحل ه
حرکت به س�مت کاهش میزان انرژی مصرفی س�اختمان میباش�د .در مرحله بعد ،میتوان با تولید انرژی توسط
مولدهای مقیاس کوچک از قبیل توربینهای بادی و سیستمهای فتوولتائیک ،بخش زیادی از انرژی مورد استفاده
در س�اختمان را در هم�ان مح�ل تولید کرد .با توجه به افزایش تعداد سیس�تمها و متغیره�ای قابل کنترل در این
ساختمانها ،سیستمهای مدیریت ساختمان به منظور بهرهبرداری از تجهیزات و همچنین مدیریت میزان انرژی
مصرفی در بخشهای مختلف یک ساختمان ،مفید میباشند.
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مقدمه
ساختمانهای س��نتی ،درصد بس��یار زیادی از انرژی تولیدی
توس��ط نیروگاهها با س��وخت فس��یلی را مصرف میکنند و نقش
مهمی در تولی��د گازهای گلخانهای دارند .انرژی مورد اس��تفاده
در بخش س��اختمانها ،پیوس��ته در حال افزایش میباشد که دو
علت عمده دارد .اول اينكه ،تعداد ساختمانها روز به روز در حال
افزایش اس��ت و دوم اینکه به دلیل افزایش تجهیزات الکتریکی
در س��اختمانها ،مصرف برق آنها در حال افزایش اس��ت .از اين
رو به منظور کاهش وابس��تگی به س��وختهای فسیلی ،کاهش
هزینه برق مصرفی س��اختمانها و همچنین کاهش آالیندههای
تولیدی؛ کاهش میزان مصرف انرژی در س��اختمانها مورد توجه
قرار گرفت و مفهوم خانههای کم مصرف 1مطرح ش��دند .به طور
معم��ول در خانهه��ای کم مصرف ،برخ��ی از از فناوریها نظیر:
عایقبن��دی با عملکرد حرارتی باال ش��امل عایقبندی دیوارها و
س��قف و اس��تفاده از درها و پنجرهها با عملکرد حرارتی مطلوب،
اس��تفاده از سیستمها و تجهیزات با کارایی باالتر (به عنوان مثال
اس��تفاده از المپهای فلورسنت و  LEDدر سیستم روشنایی)
و یا اس��تفاده از سیس��تمهای گرمایش و س��رمایش ب��ا بازدهی
باالت��ر و مصرف کمتر ،مد نظر اس��ت .در ای��ن خانهها همچنین
از گرمای خورش��ید ،برای گرمکردن محی��ط خانه و همچنین از
آبگرمکنهای خورش��یدی برای گرم کردن بخش��ی از آب گرم
مورد نیاز ساختمان استفاده میشود.
ی انرژیه��ای تجدیدپذیر ،نظیر س��لولهای
با پیش��رفت فناور 
خورش��یدی و توربینه��ای بادی و افزایش تولی��د این محصوالت

و در نتیجه کاهش قیمت این وس��ایل ،اس��تفاده از آنها برای تولید
انرژی الکتریکی در ساختمانها افزایش پیدا کرد و مفهوم خانههای
با مصرف انرژی نزدیک صفر 2و یا خانههای با مصرف بسیار پایین
انرژی 3مطرح شدند .میزان مصرف انرژی این خانهها مقدار کمی از
میزان تولید انرژی در این خانهها بیشتر است ،بنابراین اینخانهها حتما
باید به شبکه برق متصل باشند.
چنانچه میزان مصرف ان��رژی در یک خانه ،برابر با میزان تولید
انرژی در این خانه باشد و یا به میزان تولید انرژی محدود شده باشد؛
ب��ه چنین خانهای ،خانه با مصرف انرژی صفر میگویند .این خانهها
میتوانند به طور مس��تقل از شبکه به کار خود ادامه دهند .خانههای
قابل حمل و همچنین وجود برخی مس��ايل امنیتی در برقرسانی به
پایگاههای نظامی ،باعث افزایش اینگونه ساختمانها شدهاند.
استفاده از خانههای با مصرف انرژی صفر ،در مناطقی که دسترسی
به شبکه وجود دارد ،منطقی نيست چون افزایش سرمایهگذاری اولیه و
استفاده از ذخیرهسازهای انرژی براي کاهش عدم اطمینان به منظور
در دسترسپذیری حداقل انرژی مورد نیاز ،مقرون به صرفه نمیباشد.
لذا خانههای با مجموع مصرف انرژی صفر 4در مناطقی که دسترسی
به ش��بکه وجود دارد ،مطرح ش��دند .این خانهها به ش��بکه متصل
میباشند و در صورت کاهش میزان انرژی تولیدی نسبت به میزان
مصرف انرژی در برخی از ساعات شبانهروز و یا در برخی از فصول،
مقداری انرژی از شبکه دریافت و در صورت بیشتر بودن میزان انرژی
تولیدی در برخی از س��اعات شبانهروز و یا در برخی از فصول ،مازاد
انرژی تولیدی خود را به شبکه تزریق میکنند .به عبارت دیگر ،این
خانهها از شبکه به عنوان ذخیرهساز استفاده میکنند.

3- ultra-low energy houses
4- net-zero energy building

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

انواع خانهها
انواع خانهها را از لحاظ میزان مصرف انرژی میتوان به صورت زیر دستهبندی کرد:

9- Net Zero Energy Cost
10- Off-the-grid

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

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

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

شکل  :1خانه مستقل از شبکه
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 )1خانههای متصل به شبکه
در زی��ر ،چهار تعریف اصلی از خانههای با مصرف انرژی صفر
متصل به شبکه بیان شده است.
5
خانه با مجموع انرژی مصرفی صفر
ی��ک خانه با مجم��وع انرژی مصرفی صف��ر ،حداقل به میزان
ان��رژی مصرفی در طول یک س��ال ،انرژی توس��ط منابع انرژی
تجدیدپذیر تولید میکند .این خانه به ش��بکه متصل میباش��د و
انرژی مازاد خود را به شبکه تزریق و همچنین کمبود انرژی خود
را از شبکه دریافت میکند.
6
خانه با مجموع انرژی اولیه مصرفی صفر
ی��ک خانه با انرژی اولیه مصرفی صف��ر ،باید حداقل به میزان
ان��رژی مصرفی خود در یک س��ال ،انرژی تولید کن��د .این نوع
س��اختمان ،به شبکه متصل میباش��د و در زمانهای پرباری که
میزان مصرفش بیش از تولیدش میباشد ،از شبکه برق میگیرد
و در زمانهای کمباری ،انرژی به شبکه تزریق میکند .این خانه
باید عالوه ب��ر میزان انرژی مصرفی از ش��بکه ،به میزان تلفات
توان ایجاد ش��ده در ش��بکه به س��بب مصرف انرژی ساختمان،
انرژی به ش��بکه تزریق کن��د .بنابراین میزان تولید انرژی در این
س��اختمان ،از میزان تولید انرژی در س��اختمان با مجموع انرژی
صفر بیشتر میباشد.
7
خانه با مجموع آالینده تولیدی صفر
ی��ک خان��ه ب��ا آالیندگ��ی صف��ر ،حداقل ب��ه میزان��ی که از
انرژیهای تولید شده توسط منابع تولید انرژی آلودهکننده محیط
زیست اس��تفاده میکند ،انرژی توس��ط منابع انرژی تجدیدپذیر

پاک 8تولید کرده و به شبکه تزریق ميکند.
9
خانه با هزینه مجموع انرژی صفر
در یک خانه با هزین ه انرژی صفر ،مقدار پول دریافت ش��ده از
شبکه به ازای میزان توان تزریق شده به شبکه ،باید حداقل برابر
با مقدار پول پرداختی مش��ترک به ش��بکه ،ب��ه ازای میزان توان
دریافت شده باشد .منظور از هزینه در این تعریف ،هزینه در طول
یک سال میباشد.
10
 )2خانههای مستقل از شبکه
یکی دیگ��ر از انواع خانهها با مصرف ان��رژی صفر ،خانههای
مس��تقل از ش��بکه میباش��ند .این خانهها به هیچ گونه شبکه و
یا منبع انرژی در خارج از محل خانه متصل نیس��تند .این نوع از
خانهه��ا نیازمن��د ان��واع مختلف از مناب��ع ان��رژی تجدیدپذیر و
ذخیرهس��ازهای انرژی برای زمانی که خورش��ید نمیتابد و یا باد
نمیوزد ،میباشند.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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عوامل تاثیرگذار بر میزان مصرف انرژی
برای صفر کردن مصرف انرژی یک خانه ،کاهش میزان مصرف
انرژی در خانه ،اولین قدم به حس��اب میآید .عوامل تاثیرگذار بر
میزان مصرف انرژی به صورت زیر دسته بندی میشوند:
11
 )1محل احداث و بومشناسی
انتخاب محل خانه ،تاثیر بسیار زیادی بر طراحی خانه و توانایی
برای رس��یدن ب��ه هدف مورد نظر یعنی مص��رف مجموع انرژی
صفر دارد .محل خانه معموال بر اين موارد تاثیر خواهد گذاشت:
• میزان استفاده از انرژی خورشید
دسترس��ی خوب به خورشید در تمام طول سال ،برق تولیدی
توسط سیستم فتوولتائیک را حداکثر میکند.
با قرار دادن س��الن و اتاقهای خواب به منظور بهرهمندی از
گرما و روشنایی روز در مکان مناسب ،میزان انرژی مصرفی برای
گرمایش خانه کاهش مییابد.
• 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
 )2نمای ساختمان
نم��ای ی��ک س��اختمان ش��امل دیواره��ا ،س��قف ،ک��ف ،در و
پنجرهها ،المانهای بسیار مهمی در طراحی هستند که میتوانند تاثیر بسیار
زیادی بر کارایی انرژی ساختمان و سالمتی و راحتی ساکنان داشته باشند.
عوامل مهم در این رابطه به صورت زیر میباشند:
ساخت دیوارها و سقف
ساخت و ساز دیوارها و سقف ،تاثیر قابل توجهی بر کارایی حرارتی
س��اختمان خواهد گذاش��ت .به طور کلی هرچه انرژی بیش��تری از
طریق دیوارها خارج شود ،به منظور قرار دادن دمای خانه در محدوده
مشخص ،باید انرژی ورودی به ساختمان افزایش یابد.
12
تهویه
طراح��ی س��اختمان به گونهای ک��ه نیاز به سیس��تم تهویه را
کاهش ده��د ،باعث صرفهجوی��ی زیادی در مص��رف انرژی در
ساختمان میشود.

شکل :2تهویه طبیعی خانه

سايه
طراح��ی س��ایه ،گرمای تابس��تان را ب��ه حداقل میرس��اند و
دسترس��ی به خورشید در زمس��تان را حداکثر میکند .با این نوع
طراحی ،میزان انرژی استفاده شده برای گرم کردن ساختمان در
زمس��تان و میزان انرژی استفاده شده برای سرد کردن ساختمان
در تابستان کاهش میيابد.
13

شکل :3طراحی سایه

 )3عایق بندی
در هنگام انتخاب عایقهای حرارتی باید توجه کنیم که:
این عایق از منابع پایدار ساخته شده و اثرات زیست محیطی
کمی داشته باشد.
این موضوع اهمیت دارد که عایق ،خواص حرارتی خود را در
طول عمر مفیدش حفظ کند.
عایقه��ای مورد اس��تفاده ،ح��اوی مواد غیرقاب��ل بازیافت
نباشند.
طراحی و نصب عایق مناسب در خانهها ،به طور میانگین مقدار انرژی از
دست رفته از طریق نمای ساختمان را حداقل به نصف کاهش میدهد.

شکل :2تهویه طبیعی خانه

13- Shading

11- Site & Ecology
12- Ventilation
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پنجرهه��ا یک��ی از مهمترین بخشهایی میباش��ند که انرژی
زیادی از طریق آنها هدر میرود.
پنجرهها سه نقش کلیدی را در یک ساختمان ایفا میکنند:
الف) باعث ورود گرما به داخل ساختمان میشوند .بنابراین قرار
گرفتن پنجرهها در محل درس��ت به منظور حداکثر ش��دن میزان
ورود نور خورشید به داخل خانه ،بسیار مهم است.
ب) مانع از خروج گرما از داخل س��اختمان میشوند .برای این
منظور باید به خوبی عایقبندی شوند.
ج) سومین عملکرد پنجرهها جابجایی هوای خانه با هوای تازه
میباشد.
برخی از نمونههای پربازده پنجره در زیر لیست شدهاند:
14
 .1پنجرههای دوجداره
15
 .2پنجرههای سه جداره
 .3شیشههای با جدار ه خال
درشکل  ،4تفاوت عایقبندی خوب و عایقبندی بد نشان داده
ش��ده اس��ت .همانطور که در شکل ،مش��خص است خانه سمت
راس��ت با عایق بندی خوب ،تلفات حرارتی بسیار کمتری نسبت
به خانه چپ با عایقبندی نامناسب دارد.

منابع انرژی تجدیدپذیر
انرژیهای تجدیدپذیر از منابع طبیعی مانند نور خورش��ید ،باد،
گرمای زمین و انرژی امواج ،تولید میش��ود .اکثر تولیدات انرژی
تجدیدپذی��ر ،برای تولیدات بزرگمقیاس مناس��ب میباش��ند اما
بعض��ی از تکنولوژیهاي تجدیدپذیر ،ب��رای کاربردهای مقیاس
کوچک و مستقل از شبکه ،مناسب است.
خورش��يد و ب��اد ،دو منبع انرژی تجدیدپذیر اس��ت که در اکثر
مناطق ،قابل استفاده میباشند.
 )1خورشید
تولید برق با استفاده از پنلهای خورشیدی PV
س��لولهای فتوولتائیک ،انرژی نور خورش��ید را به برق تبدیل
میکند .از س��لولهای خورشیدی میتوان هم در مناطق شهری
و هم در مناطق روستایی استفاده کرد .این سلولها را میتوان بر
روی سقف اکثر خانهها نصب کرد.

شکل :5پنل خورشیدی

شکل:4تفاوت عایقبندی خوب و عایق بندی بد

 )4تجهیزات
اس��تفاده از تجهیزات پربازده و کم مصرف در ساختمان ،تاثیر
بسزایی در کاهش میزان مصرف انرژی ساختمان دارد.
ب��ا رعایت کردن نکات فوق می ت��وان مصرف انرژی در یک
ساختمان را تا مقدار زیادی کاهش داد.
منابع انرژی در خانهها با مصرف انرژی صفر
یک��ی از ویژگیهای مه��م خانههای با مص��رف انرژی صفر،
اس��تفاده از تکنولوژیه��ای تولید در محل میباش��د .به منظور
کاه��ش پیچیدگیها و همچنین کاه��ش هزینههای تعمیرات و
نگه��داری ،بايد در طراح��ی از افزایش تنوع سیس��تمهای تولید
انرژی اجتناب ش��ود .منابع انرژی قابل اس��تفاده در ساختمانها
به دو دس��ته تقس��یم میش��وند -1 :منابع انرژي تجديدپذير-2،
انرژيهاي تجديدناپذير.

شکل :6آبگرمکنهای خورشیدی

14- Double Glazed Windows
15- Triple Glazed Windows
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تولید گرما با استفاده از آبگرمکنهای خورشیدی
توجه داشته باشیم که پنلهای گرمایش خورشیدی ،به منظور
تامین کل آب گرم خانه طراحی نمیشود ،بلکه ممکن است آنها
فقط به عنوان سیستم پیشگرمکن آب بهکار بروند.

19

انرژیهایتجدیدناپذیر
اصلیتری��ن منب��ع تولید ان��رژی با اس��تفاده از مناب��ع انرژی
تجدیدناپذی��ر در س��اختمانها ،واحدهای تولی��د همزمان انرژی
و گرم��ا  )CHP(17میباش��ند .در ی��ک واح��د  ،CHPگرمای
مفی��د و ان��رژی الکتریکی به ط��ور همزمان از ی��ک منبع تولید
میشوند .توان الکتریکی تولیدی این CHPهای کوچک ،کمتر
از  50کیلو وات میباش��د .واحدهای مقیاس بزرگ  ،CHPبرای
کاربردهای تجاری مناسب هستند.

شکل :7سیستم تامین آب گرم ساختمان
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20

 )2باد
به منظور تولید برق با اس��تفاده از انرژی باد ،از دو نوع توربین
محور عمودی و محور افقی میتوان استفاده کرد.
توربینهای بادی کوچک(محور افقی)

شکل :8توربین بادی محور افقی

توربینهای بادی حلزونی
بر خ�لاف ژنراتورهای کوچ��ک بادی ک��ه دارای محور افقی
میباش��ند محور روت��ور توربینهای بادی حلزون��ی ،به صورت
عم��ودی حرکت میکند .این توربینها مزایای زیادی نس��بت به
توربینهای محور افقی دارند.
توربینهای بادی حلزونی برای مناطق مسکونی مناسب میباشند.
با کمترین سرعت باد ،روتور شروع به چرخش میکند.
ای��ن توربینها میتوانند در فاصل ه بس��یار نزدیک به زمین نصب
شوند.
صرفنظر از جهت باد ،به چرخش درمیآیند.
این توربینها همچنین در مناطق با سرعت باد باال به طور ایمن به
کار خود ادامه میدهند.
16

شماره  - 80پائيز 91

شکل :9توربین های بادی حلزونی

18- Internal Combustion Engines
19- Building Management System

واحده��ای  CHPکوچک ،بر اس��اس فناوریهای مختلفی کار
ميکنن��د .از جمله این فناوریها میتوان به موارد زیر به اش��اره
کرد:
18
موتورهای احتراق داخلی
موتورهای Stirling
پیل سوختی
خانه هوشمند
به طور کلی ،تجهیز س��اختمان ب��ه مجموعه تجهیزاتی که به
منظ��ور افزایش کارایی و بهرهوری و ایجاد محیطی مطبوع برای
س��اکنان آن طراحی و اجرا میگردند ،هوشمندس��ازی ساختمان
نامیده میش��ود .یکی از بخشهای بسیار مهم هر خانه هوشمند،
سیستم مدیریت انرژی ساختمان است.
سیستم مدیریت انرژی ساختمان
ب��ا ورود سیس��تمهای جدی��د از قبی��ل مناب��ع تولی��د انرژی
تجدیدپذی��ر ،تولید همزمان برق و حرارت ،سیس��تمهای کنترل
گرما و س��رما و کنترل روش��نایی در س��اختمانها و لزوم کنترل
مرکزی آنها ،نياز به یک سیس��تم یکپارچ��ه و قابل برنامهریزی
احس��اس میش��ود .امروزه به منظور دس��تیابی ب��ه اهداف فوق،
سیس��تم یکپارچه مدیریت ساختمان ،تحت عنوان19 BMSرشد
یافته است.
در این مجموعه ،اطالعات متغیرها نظیر روش��ن ،خاموش ،کم
یا زیاد بودن میزان روشنایی ،درجه حرارت ،فشار ،رطوبت ،ولتاژ،
آمپر و یا وضعیت و حالت کارکرد تجهیزات نظیر پمپ ،فن ،بویلر و
چیلر ،توسط حسگرها اندازهگیری میشوند .دادههای اندازهگیری
16- Helical Wind Turbines
17- Combined Heat and Power

ش��ده ،به کنترلکنند ه مرکزی ارسال میشوند و سیستم کنترل،
پ��س از دریافت و آنالیز دادهها ،فرمانها را به عملگرها و موتورها،
نظیر ش��یرهای برقی ،موتور دمپرها ،کنتاکتورها و غیره ارس��ال
میکند.با اس��تفاده از زیرس��اخت مخابراتی موج��ود در خانههای
هوش��مند و با استفاده از کنترلرهای هوش��مند ،میتوان عملکرد
خانه را ب��ه طور کامل کنترل کرد .همچنی��ن از طریق کامپیوتر
میتوان به تمامی این ش��بکه دسترسی داشت و از این طریق نیز
میتوان اطالعات و هش��دارها را دریافت ،ذخیره و بررسی کرد و
همچنی��ن میتوان به تمامی عملگرها فرم��ان صادر نمود .مدل
عملکرد یک خانه هوشمند ،در شکل  12نشان داده شده است.

از مزایای خانه هوشمند ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 )1سیستم مدیریت مصرف انرژی
 )2کنترل تمامي تجهیزات هوش��مند ،توسط دستگاه کنترل از
راه دور
 )3کنترل و پایش تجهیزات منزل در همه زمانها با استفاده از
سیستمهاي كنترلي نصب شده در محلهاي مورد عالقه
 )4افزایش عمر مفید تجهیزات و کاهش نرخ خرابی آنها
 )5کاهش هزینههای نگهداری و راهبری
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شکل :12مدل عملکرد خانه هوشمند
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شکل :11کنترلر یک ساختمان هوشمند

 )6کنترل دما (تنظیم و کنترل هوشمندانه سرمایش ،گرمایش
و تهویه فضا بر اساس زمان ،دمای هوای بیرون ،حضور و یا عدم
حضور ساکنان)
 )7کنترل روشنایی
تواناي��ي ايجاد تغيي��رات در هنگام تغيير روش��نایی خارج از
ساختمان
تنظیم و کنترل هوش��مندانه روشنایی بر اساس زمان ،میزان
شدت نور طبیعی و نیز حضور و یا عدم حضور ساکنان.
ایجاد و اجرای س��ناریوهای مختلف کنترل روش��نایی ،مانند
سناریوي مهمان ،تلویزیون ،ورود ،خروج و ...
 )8وجود تجهیزات ارتباطی بین کاربران و سیستم
ايجاد تغييرات بر حسب موارد مورد نياز ،تغيير در نوع کاربری،
تغيير بر حسب نياز ساکنان
برنامهریزی و کنترل تمامی تجهیزات امنیتی مثل دوربینها
و سنسورها و سایر امکانات مرتبط
 )9وجود پردههای برقی و سایر تجهیزات موتوری
جمع بندی
کاهش ان��رژی مصرفی در یک خانه با اس��تفاده از طراحی
مناسب و جایگزینی تجهیزات قدیمی با تجهیزات با کارایی باالتر
و مصرف پایینتر ،اولین قدم در حرکت به س��مت خانه با انرژی
مصرفی صفر میباشد.
افزایش تنوع سیس��تمهای به کار رفته برای تولید انرژی ،از
طرفی باعث افزایش پیچیدگی سیس��تم ش��ده و از طرفی باعث
افزایش قابلیت اعتماد سیس��تم تولید انرژی میشود .لذا باید بین
این دو جنبه ،مصالحهای صورت پذیرد.
س��اختمانها در مناطق آب و هوایی مختلف ،از جنبه میزان
ان��رژی مصرفی برای مصارف مختل��ف و همچنین امکان تولید
انرژی توس��ط منابع مختل��ف ،تفاوت زیادی دارن��د .لذا طراحی
ساختمانها در مناطق آب و هوایی مختلف ،تفاوت زیادی دارد.
چنانچ��ه ان��رژی تولیدی در یک س��اختمان ،از منابع انرژی
تجدیدپذیر باش��د ،به دلیل عدم تولی��د آالیندههای هوا ،مزایای
زیستمحیطی زیادی را برای جامعه فراهم میکند.
جهت ثبت میزان توان دریافتی از ش��بکه و یا توان تزریقی
به شبکه در ساعات مختلف یک شبانهروز ،زیرساخت مخابراتی،
ضروری میباشد.
حرکت به س��مت خانههاي با مصرف انرژی صفر در تمامی
نق��اط یک ش��هر و برای تمام��ی خانهها امکانپذیر نیس��ت .در
آپارتمانه��ا و برجها ،به دلیل عدم دسترس��ی به فضای کافی و
مناس��ب برای نصب تولید کنندههای انرژی ،رس��یدن به مصرف
نزدیک به صفر ،کار دشواری است .با این حال ،در این ساختمانها
با کاهش مصرف انرژی ( بهکار بردن تجهیزات با کارایی باالتر و
مصرف کمتر) و همچنین استفاده از  mCHPمیتوان به میزان
زیادی ،مصرف انرژی را کاهش داد.
ب��ا توجه به تجمع خانههای با قابلی��ت تولید میزان انرژی
مورد نیاز خود در در نواحی خاص ،باید توجه داش��ت اس��تفاده
تمامی خانهها از ی��ک نوع بخصوص از انرژیهای تجدیدپذیر
(مثال فتوولتائیک) ممکن اس��ت در برخی از ساعات شبانهروز،
باعث تزریق میزان زیادی انرژی به ش��بکه ش��ود و یا در طول
ساعات شب ،میزان زیادی انرژی از شبکه دریافت كند.
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اش�اره :دكتر داوود يونس�يان (رييس و دانشيار دانشكده مهندس�ي راهآهن) ،از سوي انجمن حمل و نقل ريلي ،به
عنوان پژوهشگر برتر حوزه حمل و نقل ريلي كشور برگزيده و معرفي شد .از برگزيدگان اين انجمن ،در چهاردهمين
كنفرانس بينالمللي حمل و نقل ريلي كه با حضور مسئوالن وزارت راه و شهرسازي و جمعي از نمايندگان مجلس
شوراي اسالمي ،روزهاي دوم و سوم آبانماه  1391در سالن همايشهاي رازي برگزار شد ،با اهداي لوح و تنديس
توسط معاون وزير راه و شهرسازي تقدير به عمل آمد .با دكتر يونسيان به همين بهانه مصاحبهاي ترتيب دادهايم
كه تقديم ميشود.
آق�اي دكتر يونس�يان ،ضمن عرض تبريك به مناس�بت
انتخاب ش�ما به عنوان پژوهش�گر برتر ح�وزه حمل و نقل
ريلي ،لطفا بيوگرافي كوتاهي از س�وابق و افتخارات علمي و
تحصيلي خود بفرماييد.
اینجانب داوود يونس��يان ،متولد  1355ته��ران ،دانشآموخته رتبه اول
مهندسي مكانيك در مقطع دكتري از دانشگاه صنعتي شريف هستم .در
دوره تحصيل در دانش��گاه ،دو بورس تحصيلي به بنده تعلق گرفت .اولي
در دانشگاه ساوتهمتون انگليس( )1383-84بود و دومي را به عنوان دوره
پسادكترا در دانشگاه صنعتي اونتاريو كش��ور كانادا ( )1384-85گذراندم.
در س��ال  ،1385دانشجوي نمونه كش��وري مقطع دكتري شناخته شده
و از رييس جمهور ،لوح دريافت كردم .پس از فراغت از تحصيل 3 ،سال
در دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاههاي صنعتي شريف و اميركبير به
صورت استاد مدعو تدريس داشتم و از سال  1385در دانشكده مهندسي
راهآهن دانشگاه علم وصنعت ايران به عنوان عضو هيات علمي مشغول به
كار ميباش��م .در سال  1389به رتبه دانشياري ارتقا يافتم .از سال  86تا
 90به عنوان معاون پژوهشي دانشكده مهندسيراهآهن و از سال 1390
به عنوان رييس اين دانشكده ،مشغول خدمت هستم  .در حال حاضر مدير
قطب علمي حمل و نقل ريلي كش��ور كه در دانشگاه و دانشكده خودمان
مستقر هست نيز ميباشم .قطب علمي حمل و نقل ريلي ،يكي از افتخارات
دانش��گاه ما و متشكل از اعضاي هيات علمي دانشكده مهندسيراهآهن
دانشگاه علم و صنعت ايران و چند دانشگاه مطرح كشور است .اين قطب

علمي كه در سال  1390تاسيس يافت ،از اركان و مراجع تصميمگيري در
بخش ريلي كشور است و نقش مرجعيت علمي كشور در حوزه حمل و نقل
ريلي را ايفا خواهد نمود .اینجانب همچنين در  5ژورنال بينالمللي خارج
از كشور و يك مجله  ISCداخل كشور ،عضو هيات تحريريه هستم .تا
كنون در كميته علمي بيش از  10كنفرانس بينالمللي ،فعاليت داشتهام و
رياست سومين كنفرانس بينالمللي پيشرفتهاي اخير در مهندسيراهآهن
را در سال آینده عهدهدار خواهم بود.
علت انتخاب شما به عنوان پژوهشگر برتر حوزه حمل و
نقل ريلي از س�وي انجمن حمل و نق�ل ريلي ايران چه بوده
است؟
انجم��ن حم��ل و نق��ل ريلي ،هر س��ال يك محق��ق را ب��ا توجه به
ش��اخصهاي پژوهش��ي مد نظر خود به عنوان پژوهشگر برتر اين حوزه
انتخاب و معرفي ميكند .البته در موارد ديگري نظير مدير برتر ،پيشكسوت
حوزه حمل و نقل و ...هم انتخاب برتر وجود دارد اما در انتخاب پژوهشگر
برتر ،ش��اخصهايي مثل مقاالت و پروژههاي تحقيقاتي مد نظر انجمن
است و در بحث مقاالت هم ،به تعداد ارجاعات به مقاالت توجه ميشود.
بن��ده تا كنون بيش از 110مقاله داش��تهام كه اين تعداد  35مقاله ISI ،و
مابقي ،مربوط به مجالت علمي -پژوهش��ي و كنفرانسهاي بينالمللي
است .همچنين شاخص  H) Hايندكس) من ،بر اساس ارزيابي Web
 ،Of Scienceعدد  10اس��ت كه نشان ميدهد بنده حداقل  10مقاله
 ISIكه هر يك بيش از  10بار اس��تناد داشته باشد ،منتشر نمودهام .بنده
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تاكنون دو مقاله پر استناد داشتهام كه اولي طي  5سال 60 ،استناد داشته
و دومي در طي دو س��ال پس از انتش��ار ،بيش از  30استناد داشته است.
عالوه بر اين ،يك جلد كتاب در دس��ت چاپ كه به زبان انگليسي است
و توسط انتشارات بينالمللي اسپرينگر منتشر خواهد شد .همچنين بيش
از  10پ��روژه تحقيقات��ي را در حوزه حمل و نقل ريل��ي و در بخشهاي
مختلف صنعتراهآهن از جملهراهآهن جمهوري اس�لامي ،شركتهاي
واگنسازي و مترو انجام دادهام و در سال  2006ميالدي ،از سوي موسسه
انگليس��ي ساگزکوبرگ به عنوان يكي از محققان كليدي جهان در حوزه
علوم محاسباتي و مهندسي ،برگزيده شدم.
مهمترين پروژههاي تحقيقاتي شما كدامها است.
از اهم پروژههايي كه مديريت آن را بر عهده داشتهام ،ميتوانم به پروژه
«تست استاتيكي و ديناميكي بدنه واگن ملي مترو» اشاره كنم كه در سال
 1388و براي اولين بار در ايران انجام شد و در آن ،واگن ملي طراحي شده
توسط كارخانه واگنسازي پلور سبز مورد تست تنش استاتيكي و ديناميكي
قرار گرفت .بايد بگويم كه واگنهاي قطار و مترو ،براي صدور مجوز سير
ن را در برابر شرايط
در خطوط ،نياز به آزمايشهايي دارند كه استقامت واگ 
مختلف بارگذاري بسنجد .اين پروژه شامل تستهاي  9گانهاي است كه
شرايط مختلف را بر روي شاسي و بدنه واگن و در نقاط بحراني ،شبيهسازي
و در قالب ميداني ،اعمال ميكند و سپس اين تنشها كه معرف استقامت
بدنه واگن اس��ت را با مقادير مجاز مقايس��ه مينمايد .پس از اجراي اين
پروژه در سال  ،1388فرآيند انجام اين تست ،بوميسازي شد و ديگر نيازي
نيست كه واگنهاي ساخت داخل ،براي انجام اين آزمايشها به خارج از
كشور ارسال شوند.پروژه ديگر ،تحت عنوان «تعيين حريم مجاز ساخت و
ساز در اطراف خطوطراهآهن با در نظر گرفتن اثرات ارتعاشات منتقله به
سازههاي اطراف خط» است كه در مركز تحقيقاتراهآهن ،در سال 1387
انجام شد .هدف از انجام اين پروژه ،سنجش تاثير ارتعاشات ناشي از عبور
قطار بر سازههاي اطراف خطوطراهآهن بود كه در آن ،فاصله مجاز احداث
س��اختمانها (اعم از مسكوني و ايس��تگاهها) از نظر ارتعاشاتي كه منتقل
ميش��ود به گونهاي تعيين ميشد كه از حد استاندارد،
خارج نش��ود .در انجام اين پروژه ،خواص مكانيكي
خاك هر منطقه و س��رعت و ب��ار محوري قطار با
استفاده از تستهاي ميداني ،در نظر گرفته ميشد
و فاصله ايمن با توجه به سه عامل تعيينكننده بار
محوري ،سرعت و جنس خاك ،با هدف اجتناب
از آزردگي ساكنان و جلوگيري از تخريب تدريجي
س��اختمان در اثر خستگي ،تعيين ميشد .در اين
پروژه دانشگاه علم و صنعت ايران طرف قرارداد
بوده است.
به عن�وان رييس دانش�كده مهندس
راهآهن ،آينده حمل و نقل ريلي در ايران
را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
سرمايهگذاری درراهآهن جمهوری اسالمی در
هر دو بخش درون و برون شهری به تبع وضعیت
پیشرفت کشور ،بسیار باالست و در  15تا  20سال
اخیر ،رشد چش��مگیری را هم در این حوزه شاهد
هستیم .به طور مثال اکنون در  9شهر کشور مترو در
حال تاسیس است که این تعداد در  10سال گذشته
فقط شامل متروي تهران بوده است .در حوزه حمل
و نقل برون شهری هم برنامه دولت ،احداث ساالنه
 1000کیلومتر 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 میشود ،روشن است و
کشور هم گریزی ندارد اال اینکه به این سمت رو آورد چرا که هم ایمنی
زیادی در این حمل و نقل هس��ت و از سویی به جهت ابعاد جغرافیایی،
کشور ما مستعد گسترشراهآهن است.
به نظر شما سهم دانشکده مهندسیراهآهن این دانشگاه ،از
گسترش صنعت حمل و نقل ریلی کشور چه میزان بوده است؟
دانشکده مهندسیراهآهن دانشگاه علم و صنعت ایران از بدو تاسیس
در س��ال  ،1376نقش بسیار مثبت و تاثیرگذاری در این صنعت ایفا کرده
به گونهای که امروز در تمام سطوح مدیریتیراهآهن ،دانشآموختگان این
دانش��کده حضور چشمگیر دارند .به عنوان مثال ،هماکنون معاونان حمل
و نقل ریلی در هر دو حوزه درون و برون شهری ،از دانشآموختگان این
دانش��کده هستند که این برای دانشکده و دانش��گاه ،مایه مباهات است.
همچنین به اذعان مس��ووالن حمل و نقل ریلی درون و برون ش��هری،
دانش��جویان و دانشآموختگان ما در حوزه شرکتهای مشاور و سازنده و
خدمترسانی ،بسیار فعال و موفق عمل کردهاند.
از نظر شما بزرگترین دستاورد دانشکده مهندسیراهآهن
این دانشگاه چیست؟
دانش��کده مهندس��یراهآهن ،همواره دو ماموریت را دنبال کرده است:
ماموریت اول ،تربیت و ارتقای نیروی انس��انی متخصص بوده که در این
بخش ،بس��یار موفق عمل کرده و درصد ب��االی جذب دانشآموختگان
دانش��کده در صنعت ریل��ی ،موید این گفته اس��ت .ماموریت دوم ،تامین
نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی صنعت ریلی کشور است که در این بخش
هم ،بیش از  50پروژه تحقیقاتی ظرف این  15سال توسط دانشکده انجام
ش��ده و از این حیث ،رکوردی در دانشگاه است .از مهمترین دستاوردهای
دانشکده ،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  1391به دانش��گاه علم و صنعت ایران به عنوان مجری
محوری ابالغ ش��د و هدف از آن ،دس��تیابی به دانش فنی طراحی قطار
پر س��رعت ( 350کیلومتر در ساعت) در کشور است.
این دانش��کده همچنی��ن چندین پ��روژه دیگر را در
س��طح ملی انج��ام داده که مزایا و فواید آن ش��امل
حالراهآهن کشور است .از سویی با توجه به ماهیت
کاربردی دانش��کده ،ارتباط خوبی ب��اراهآهن برقرار
ش��ده به گونهای که اکنون ساالنه بیش از  40پروژه
کارشناسیارشد دانشجویان ما درراهآهن تعریف شده
و از سوی آنها مورد حمایت قرار گرفته است.
و سخن آخر...
از ای��ن فرصت برای اط�لاع رس��انی دو عنوان از
برنامههای دانش��کده اس��تفاده میکنم .اول اینکه ،ما
انش��اءا ...روز  16بهمن و در ایام فجر انقالب اس�لامی
ایران ،جش��ن پانزدهمین س��الگرد تاسیس دانشکده را
برنامهری��زی کردهایم که مروری بر دس��تاوردهای این
دانشکده خواهد داش��ت .مورد دوم هم اینکه دانشکده
مهندس��یراهآهن ،در پی برگزاری موفق دو کنفرانس
قبلی خود ،س��ومین کنفرانس بینالمللی پیشرفتهای
اخیر در مهندسیراهآهن را اردیبهشتماه  1392برگزار
میکند که تمامی محقق��ان و صنعتگران حمل و نقل
ریلی مخاطب آن هستند .تا کنون محققان و پیشآهنگان
صنعت ریلی  23کشور دنیا دعوت ما برای حضور در این
کنفرانس را پذیرفتهاند و برنامههای این کنفرانس شامل
ارایه مقاالت ،برگزاری کارگاههای آموزش��ی ،سخنرانی
کلیدی و برگزاری نمایشگاه دستاوردهاست.

مهندس نقرهکار؛

نظریهپرداز برجسته ششمین
جشنواره بینالمللی فارابی
شناخته شد

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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اش�اره :جش�نواره بینالمللی فارابی ،ویژه تحقیقات علوم
انس�انی و اسلامی اس�ت و توس�ط وزارت علوم ،تحقیقات
و فن�اوری ،ب�ه ص�ورت س�االنه برگزار میش�ود .شش�مین
جش�نواره بینالملل�ی فاراب�ی ،آبانم�اه  1391در مرک�ز
همایشه�ای بینالملل�ی ب�رج میلاد برگزار ش�د .موضوع
اصل�ي این جش�نواره« ،شناس�ايي و معرفي آثار پژوهش�ي
برت�ر در ح�وزه عل�وم انس�اني و اسلامي» 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 صاحبان 43اث�ر برگزیده با اهدای لوح
و جوایزی قدردانی ش�د که در این بین ،مهندس عبدالحمید
نق�رهکار (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 ایدهه�ای فضای�ی – هندس�ی در معم�اری» ،ب�ه عنوان
نظریهپرداز برجسته معرفی و در زمره برگزیدگان ویژه ،مورد
تجلیل رییس جمهور و وزیر علوم قرار گرفت .آنچه در ادامه
میخوانید توضیحات مهندس نقرهکار درباره این نظریه مطرح
شده است که ضمن سپاس از ایشان ،تقدیم میشود.

طرح مساله
مهندس نقرهکار میگوید :حکمت و فلس��فه هنر و معماری معاصر
و راهبرده��ا و کاربردهای ناش��ی از آن ،به بح��ران و ناهنجاریهای
فزایندهای دچار ش��ده است .حاصل این وضعیت در طراحی معماری،
بی ارتباط شدن ایدههای فضایی -هندسی معماران از نیازهای واقعی
و متن��وع مخاطبان و خودبنیادی فرم از محتواس��ت و جدایی صورت
از معنا و س��رانجام ،صورتپرستی (فرمالیسم) ،گونهای بتپرستی در
حوزه هنر و معماری تلقی میش��ود .وی در این رساله ،راه برونرفت
از بح��ران را ،پی��روی از مکتب اس�لام و ابعاد نظ��ری -عملی آن و
تجربههای مثبت تاریخی در تمدن اسالمی میداند.
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پرسش بنیادی
پرس��ش بنیادی رساله این اس��ت که ایدههای فضایی و هندسی
مناسب برای هر یک از ابزارها و شیوههای ادراکی انسان ،کدام است
و آیا میتوان در پاس��خ ب��ه کارکردهای گوناگون ،ایدههای فضایی و
هندس��ی متناسبی را انتخاب و طراحی نمود؟ همینطور این سواالت
که چگونه بر پایه انسانشناسی اسالمی ،میتوان ایدههای فضایی-
هندس��یای را در معماری به دس��ت داد که متناسب با نیازهای آلی
و عالی یا س��یر آفاقی و انفسی انس��انها باشد و اساسا ،خاستگاه این
ایدهها کدامند؟
طرح فرضیه
فرضیه رساله این است که «ایدههای فضایی -هندسی» ،جانمایه
آثار معماری هس��تند .این ایدهها باید متناس��ب با کارکرد ساختمان و
نیازهای متفاوت و متنوع انس��انها ،انتخاب و طراحی شوند .بنابراین
در این رس��اله ،نیازهای انسان ،مبتنی بر ابزار ادراکی متنوع او -یعنی
حواس پنچگانه ،عقل و قلب -در دو عرصه کلی س��یر آفاقی و س��یر
انفسی ،تبیین شده و برای هر عرصه ،هندسه متناسب با آن پیشنهاد
ش��ده است .برای مثال ،در ساخت گردش��گاه و باغ و گذرگاهها و در
پاس��خ به نیازهای آفاقی ،پیشنهاد این است که از هندسههای سیال
و م��واج (انس��ان ،متحرک؛ نقطه دید نیز متن��وع و متغیر و متحرک)
بهرهگی��ری ش��ود و ب��رای س��اختمانهایی مانند نیایش��گاه و تاالر

سخنرانی ،در پاسخ به نیازهای انفسی ،از هندسه دارای مرکز ،محور،
جهت و قرینهس��ازی (انس��ان ،ثابت و نقطه دید نی��ز ثابت) .به این
ش��کل ،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
محیطی ،اختیار و آزادی آنها را سلب نمیکند.

مهمترین نتایج رساله
* نق��د گرايشه��اي فرانوگ��را( )Post Modernدر معماري
معاصر غرب از بعد نظري ،عملي و آثار
* ط��رح گرايش معم��اري به عنوان يک فرايند مياندانش��ي ،از
کليترين مباحث علوم انساني يعني ايدهها و آرمانهاي هنرمندان
تا فلسفه هنر و تجلي معنا در صورت و در خلق آثار معماري
* تاکي��د بر ضرورت انتخاب يک مکت��ب جامع و مانع به عنوان
مبن��اي روش پژوه��ش و راهنماي نظر و عم��ل در برنامهريزيها،
آموزشها ،تجارب و ارزيابي و نقد آثار هنري و معماري
* تنظيم روابط موضوعي اين گرايش بينرشتهاي در يک نمودار
طولي و منطقي
* تنظيم روابط موضوعي اين گرايش بين ابعاد نظري ،عملي ،آثار
و اصول حاکم بر هر کدام
* نق��د و ارزياب��ي مکاتب شناختشناس��ي تا زيباييشناس��ي و
شيوههاي خلق آثار معماري از منظر اسالمي
* طرح انسانشناسي جامع و مانع از منظر حضرت علي(ع)
* طرح جامع و مانع بودن مکتب زيباييشناس��ي اسالمي نسبت
به مکاتب رقيب و تاکيد بر همس��اني تجربههاي معرفتشناس��ي و
زيباييشناس��ي به عنوان جوهر هنر و مبناي هر گونه اصالحات در
اين حوزه
* پاس��خ به سئواالت اساسي در مقوله فلسفه هنر(رابطه هنرمند،
اثر هنري و مخاطب) در جهت برونرفت از بحران معاصر
* نظريهپردازي در مورد ايدههاي فضايي -هندس��ي مناسب در

25
شماره  - 80پائيز 91

روند اثبات فرضیه
در این رساله همانگونه که اشاره شد ،مکتب اسالم و ابعاد نظری
و عمل��ی و تجربههای تاریخ��ی آن ،راه حل برونرف��ت از بحران
عنوان ش��ده و روند طرح و اثبات این نظریه نیز 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 تحقیق در این حوزه را با توجه به
تعارض دیدگاهها -که بر پایه انواع مکاتب اعتقادی و فلسفی است-
رویک��ردی کلنگر (مبناگرای جامع و مانع) و مبتنی بر مراتب وجود
و ان��واع ابزار وش��یوههای ادراکی انس��ان و داوری کالم معصومین
میداند چراکه از منظر اسالم ،این رویکرد با توجه به حقایق عوالم
وجود و ابزار متنوع ادراکی انس��ان ،در حوزه علوم انس��انی و مباحث
بین رشتهای ،برتری آشکاری بر سایر مکاتب شناختشناسی دارد.
س��پس روند موضوعی مباحث معم��اری از بُعد طولی و عرضی
ب��ر پای��ه اصول حاکم بر ه��ر یک از موضوعات ،مطرح ش��ده و در
ادامه ،در یک بررس��ی تطبیقی ،جامع و مانع بودن انسانشناس��ی،
زیباییشناس��ی و فلسفه هنر اسالمی نسبت به مکاتب رقیب ،تبیین
شده اس��ت .آنگاه با ارایه تعریفی جامع و مانع از معماری ،ایدههای
فضایی -هندس��ی ،جانمایه آثار معماری معرفی ش��ده و با توجه به
اینکه آثار معماری در رابطه با انس��ان و نیازه��ای او جنبه اعتباری
دارند ،ایدههای فضایی -هندس��ی مناس��ب برای هر یک از ابزار و
ش��یوههای ادراکی انس��انها ،جداگانه تبیین و ارایه ش��ده است .در
انتها ،برای اثبات فرضیه مطرح ش��ده ،شواهدی از معماری آفرینش
و معصومین علیهمالس�لام و روند تبدیل آتش��کدهها به مساجد در
س��دههای نخست اس�لام و نیز معماری دوران اسالمی بخصوص
معماری مساجد ایرانی -اسالمی ،به عنوان مصادیق اصیل و مجرب
تاریخی ،تشریح و تبیین شده است.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

توضیح
این نظریه ،عالوه بر ساختار جهانبینی و معرفتشناسی اسالمی،
شناس��ی برگرفته از روایتی از حضرت علی(ع) است که
بر پایه انسان
ِ
ایش��ان نفس انس��ان را دارای چهار مرتبه گیاهی ،حیوانی ،عقالنی
و روحانی دانس��ته و برای هر کدام از نف��وس ،پنج قوه و دو حاصل
ادراکی برشمرده است.

معماری ،گرایشی میاندانشی
مطابق این رس��اله ،معماری گرایش��ی میاندانش��ی است با این
توضی��ح که در فراین��د طراحی ،ایدههای هنرمن��دان و معماران ،از
عمیقتری��ن الیههای وجودی آنها سرچش��مه میگیرد و مخاطبان
و اس��تفادهکنندگان آنها هم انسانها هس��تند پس اگر معماری را به
عنوان یک پدیده در نظر بگیریم ،هم علت فاعلی و هم علت غایی
آن جزو علوم انسانی شمرده میشوند.
از س��وی دیگر ،چگونگی کالبدپردازی و پیکربندی بنا به عنوان
علته��ای صوری و م��ادی آن ،به م��واد و مصالح م��ادی مربوط
میش��ود ،بنابراین معم��اری به حوزه علوم تجربی نی��ز راه مییابد.
همچنین معماری در بس��تر طبیعت ،سامان پیدا میکند پس عوامل
محیطی موثر بر آن هم در حوزه علوم زیستی وارد میشود .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 میتوان پذیرفت.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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معم��اري براي هر يک از ابزار و ش��يوههاي ادراکي انس��اني و نقد
 -13تبيي��ن اص��ول حکيمان��ه و اج��راي عادالن��ه معم��اري
ديدگاههاي رقيب در اين حوزه
معصومين(ص) و معماري و شهرس��ازي دوران اس�لامي بر اساس
* اثبات نظريات ارایه ش��ده در مقايسه دو نماد معمارانه مثبت و نظريه ارایه شده
منفي در مجموعه بيت ا ...الحرام
 -14در اين نظريه ،تقابل مغالطهآميز حفظ و اصول و ارزشهاي
* اثبات ايدههاي فضايي -هندسي ارایه شده در تناظر آنها با سه انس��اني با خالقيت و بديعآفريني و يا لزوم ساختارش��کني اصول و
نوع هندسه موجود در مناسک سهگانه حج (سعي ،طواف و نماز)
ارزشها براي ايجاد نوآوري و تنوع آفريني ،مورد نقد قرار ميگيرد.
* اثبات نظريات ارایه شده در تبديل آتشکدهها به مسجد با تغيير
ماهوي آنها توسط مسلمانان
موضوعات مکمل
* ارایه ش��واهدي تجربي از معماري و شهرسازي دوران اسالمي
موضوعات��يکه ميتواند مکمل اين رس��اله در تحققمعمارياز
ايران بخصوص از طراحي و معماري مساجد
ديدگاه ايراني -اسالميباشد:
 -1بررس��ي تطبيقي در مورد آرايهها در معماري ايراني -اسالمي
عصاره دستاوردهاي اين نظريه
و ساير مکاتب معماري
عصاره دس��تاوردهاي اين نظريه را ميتوان در چند محور اصلي
 -2بررس��ي تطبيق��ي در م��ورد نمادگرايي در معم��اري ايراني-
خالصه نمود:
اسالمي و ساير مکاتب معماري
-1ارزياب��ي و نقد فرماليس��م معاصر (اصال��ت خودبنياد ايدههاي
 -3محلهمح��وري ب��ا مرکزي��ت مس��جد و ديگ��ر کارکردهاي
فضايي -هندسي و کالبد در معماري)
فرهنگي
 -2تأيي��د رويکرد پيروي ف��رم از عملکرد با مضمون و محتواي
 -4رابط��ه هنرمند ،اث��ر هنري و مخاطب��ان در معماري ايراني-
جديد و اسالمي يعني حفظ اصول ،بدون تقليد از الگوهاي تکراري اسالمي
 -3تبيين نيازهاي انس��انهاي بهرهور ،با کالبد معماري به عنوان
 -5روشپژوهش در مباحث مياندانشي مانند هنرها و معماري
رابطه (هدف با وسيله)
 -6اصول و روابط گزارههاي نظري ،عملي و آثار هنري از منظر
 -4تبيين رابطه محتوا با کالبد (رابطه نيازهاي انسانهاي بهرهور اسالمي
با محصول معماري) به عنوان تجلي
 -7اصول و مبانی در تحققپذیری معماری و شهرسازی ایرانی-
 -5تبيي��ن مجموع نيازهاي انس��انها در دو س��ير کلي آفاقي و اسالمی
انفس��ي ،مبتني بر نفوس گياهي و حيواني انسانها و نفوس عقالني
 -8رابط��ه انس��ان ب��ا عناص��ر محيط��ي از جمل��ه معم��اري و
و روحاني آنان
شهرسازي
 -6تبيين رابطه نيازهاي انفس��ي و معنوي انس��انها با نيازهاي
آفاقي و مادي آنها به عنوان رابطه هدف با وس��يله ،مبتني بر اصل
همه هستي براي انسان و انسانها براي تکامل
 -7تبيين هندس��هها و ايدههاي فضايي مناس��ب براي نيازهاي
س��ير در انفسي انسان -نيازهاي عقالني و روحاني -يعني فضاهاي
درونگرا ،س��کونآفرين ،منظم ،وحدتبخش ب��ا محورهاي يگانه يا
محورهاي متقاطع و مرکزيت فضاهاي خالي ،يا حداکثر آبنما
 -8تبيين هندس��هها و ايدههاي فضاي��ي (نامنظم ،متکثر ،متغير،
متنوع و س��يال و م��واج و  )...مناس��ب براي نيازهاي س��ير آفاقي
انسان
 -9ب��ا رويک��رد اين نظريه و ب��ا ثابت و نوعي دانس��تن نيازهاي
فطري و روحي انسانها و جهت و غايت آنها و در عين حال نسبي،
اعتباري و تنوعپذير بودن س��بکها و ش��يوههاي خلق اثر ،ميتوان
ميلياردها س��بک هنري و معم��اري و آثار هنري و معماري خالقانه
و بديع با حفظ اصول و ارزشهاي ثابت داش��ت( .نقد راهحل دوگانه
پنداشتن حفظ محتوايهاي ثابت و عدم تکرار و تقليد الگوها)
 -10ايجاد تنوع در بکارگيري انواع ايدههاي فضايي و هندس��ي
در طراحي و س��اخت آثار معماري و شهرس��ازي ب��ا حفظ اصول و
ارزشهاي ثابت انساني
 -11الويتگذاري فضاهاي متنوع شهري و تنظيم آنها بر اساس
نيازهاي اصلي و فرعي انسانها مبتني بر اصل ال ُّدن َْيا مزرعه اآلخ َِرة
 -12وضوح ،صداقت ،صراحت ،آش��نايي و صميميت در گفتمان
معماري و شهرس��ازي با مخاطبان خود به دليل ايجاد رابطه تجلي
بين صورت و معنا

تازههای انتشارات دانشگاه

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

تئوري كوانتوم ،اساس درك ما از پديدههاي فيزيكي در مقياس
اتم��ي و حت��ي در بعضي از مواق��ع ،در مقياس ماكروس��كوپيك
ميباش��د .ام��روزه كوانتوم در بيش��تر زمينههاي علم��ي كاربرد
دارد ك��ه در مهندس��ي ،موضوع��ات مهم و پركارب��ردي از قبيل
ترانزيس��تورهاي نيمه هادي ،ليزرها ،كوانتوم اپتيك و افزارههاي
ملكولي را شامل ميشود .با پيشرفت تكنولوژي ،تعداد فزايندهاي
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نام کتاب :اصول كوانتوم الكترونيك و محاس��بات كوانتومي
نوري
مولف�ان :دکت��ر ش��هرام محمدن��ژاد و مهن��دس معصوم��ه
طاهرخاني
چاپ اول1391 :
شمارگان1000 :جلد
قیمت120000 :ریال
موضوع :كوانتوم و فوتون

از افزارههاي الكترونيك ،الكترواپتيك و نانو الكتريك به طريقي
رفت��ار ميكنند كه تنها با اس��تفاده از تئ��وري كوانتوم ،قابل فهم
ميباشد .به همين دليل ،يكي از اهداف اوليه اين كتاب اين است
كه بتواند اين درك و ديد را در خواننده به وجود بياورد.
اين كتاب ،عالوه بر اين كه ميتواند مورد اس��تفاده محققان و
پژوهشگران واقع شود ،به عنوان مرجع درس كوانتوم الكترونيك
نيز ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .ساختار و مفاهيم اين كتاب،
حاصل سالها تدريس كوانتوم الكترونيك ميباشد .در اين كتاب
س��عي ش��ده اس��ت در كنار رياضيات و مفاهيم تئوري كوانتوم،
كاربرد اين مفاهيم در سيستمهاي واقعي مخصوصا سيستمهاي
الكترونيكي -به دليل اهميتشان در تكنولورژي امروز -بيان شود.
همچنين ب��راي فهم هرچه بيش��تر مطالب ،بع��د از هر مبحثي،
مثالهاي مناسبي حل شده است .در فصل اول ،پديدههاي اوليه
فيزي��ك كوانتومي معرفي ميش��ود و س��پس ايدههاي ضروري
تئوري كوانتوم ،بسط داده ميشود .در فصل دوم ،تئوري كوانتوم
از ديد تابع موج ،تبيين گش��ته و سپس اين تئوري براي تعدادي
از مسایل ساده از قبيل چاهها و سدهاي كوانتومي به كار ميرود.
در فصل س��وم ،رياضيات مورد نياز براي كوانتوم آورده شده است
ب��ه نحوي ك��ه فرضيات كوانتوم ،فرموله ش��ده و ب��ا مثالهايي
تش��ريح ش��دهاند .در ادام ه اين فصل ،به توصيف و بررسي پديده
مهم��ي در علم كوانت��وم به نام درهم تنيدگي پرداخته ميش��ود.
همچني��ن اثر اندازهگيري بر سيس��تم كوانتومي نيز در اين فصل
به تفضيل بررس��ي ميشود و بخش آخر اين فصل ،به محاسبات
كوانتومي اختصاص يافته اس��ت .در فصل چهارم ،يكي از مباحث
كليدي در تئوري كوانتوم يعني نوس��انگر هارمونيك ،با اس��تفاده
از عملگره��اي خلق و فنا توضيح داده ميش��ود .در فصل پنجم،
ان��دازه حركت زاويهاي اتم هي��دروژن به عنوان يك مثال عملي
مهم ،بررس��ي و محاس��به ميشود .در فصل شش��م ،دو نمونه از
سيستم كوانتومي مهم يعني سيمها و نقطههاي كوانتومي ،نحوه
س��اخت و روابط حاكم بر آنها ،به تفضيل ش��رح داده شدهاند .در
فصل هفتم ،رفتار كوانتومي نور ،به عنوان يك سيستم كوانتومي
برای انجام محاس��بات كوانتومي بررسي ميش��ود .در ادامه اين
فص��ل ،چگونگي توليد زوج فوتونهاي دره��م تنيده -كه امروز
يك��ي از مهمترين مناب��ع در انجام محاس��بات كوانتومي نوري
محسوب ميشود -شرح داده شده است .فصل هشتم ،به آخرين
پيش��رفتهاي حاصل شده در زمين ه محاسبات كوانتومي نوري با
استفاده از اپتيك خطي ،اختصاص يافته است.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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ن�ام کت�اب :مقدم��هاي ب��ر جريانه��اي آش��فته و
مدلسازيهاي آن
مولفان :دکتر محمدحسن شجاعيفرد و مجتبي طحاني
چاپ اول1391 :
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 76000 :ریال
موضوع :تالطم ،س��ياالت -دينامي��ك -داده پردازي،
سياالت -مكانيك – دادهپردازي و اليه مرزي

شماره  - 80پائيز 91

جريانهاي آشفته ،از پيچيدهترين و متداولترين شكل حركت
س��ياالت در طبيعت و كاربردهاي مهم مهندس��ي اس��ت .جريان
س��ياالت در پمپها ،كمپرسورها ،خطوط انتقال نفت و پتروشيمي
و نيز اختالط س��وخت و ه��وا در موتوره��ا ،نمونههايي از جريان
آشفته هس��تند .لذا مطالب اين كتاب براي استادان،دانشجويان و
صنعتگران رش��تههاي مختلفي چون مهندسي مكانيك ،مهندسي
هوافض��ا ،مهندس��ي ش��يمي و بس��ياري ديگ��ر از تخصصهاي
مهندس��ي ،قابل استفاده اس��ت .مطالب مرتبط با موضوع جريان
آش��فته ،از ناملم��وس و غيرقاب��ل پيشبينيتري��ن مباح��ث علم
مهندسي مكانيك به شمار آمده و متاسفانه اكثر كتابهاي موجود
به زبانهاي مختل��ف ،عمدتا به معادالت و مفاهيم تئوري مرتبط
با جريانه��اي توربوالنس پرداخته و كمتر به مفاهيم فيزيكي آن
توجه شده است .لذا براي درك بيشتر موضوع ،به تشريح فيزيكي
و كاربردي مس��ایل به هم��راه روابط حاكم ب��ر جريانها ،اهتمام
گرديده اس��ت .در اين كتاب ،عليرغم محوري��ت مباحث فيزيكي
عميق ،به بررسي معادالت رياضياتي حاكم بر جريانهاي مختلف
آش��فته و همچنين روش مدلس��ازي آنها در يكي از نرمافزارهاي
تجاري بسيار پركاربرد نيز پرداخته شده است.
اين كتاب داراي پنج فصل اس��ت .فصل اول ،مرور اليه مرزي
و طبيعت جريانهاي آش��فته؛ فصل دوم شبيهسازي و مدلكردن
عدد جريانهاي آشفته؛ فصل سوم ،شرح مدلهاي جريان آشفته؛
فصل چهارم ،مباحث برگزيده در مدلس��ازي جريانهاي آشفته و
فصل پنجم ،مدلهاي آش��فتگي در نرماف��زار فلوئنت و مثالهاي
مرتبط را مورد بحث و بررسي قرار داده است.

نام کتاب :شبکههای توزیع هوشمند
مولفان :دکتر شهرام جدید و علیرضا ذکریازاده
چاپ اول :سال1391
شمارگان 1000 :جلد
قیمت160000 :ریال
موضوع :برق -نیرو -توزیع

صنع��ت برق از بدو ش��کلگیری تا به ام��روز ،تغییرات چش��مگیری را چه در
زیرس��اختها و چه در نحوه بهرهبرداری تجربه نموده اس��ت .بیشک مهمترین
پدیدهای که در آیندهای نزدیک ،هم ه سیس��تمهای قدرت با آن رو به رو خواهند
بود ،بحث هوشمندسازی شبکه برق است که با توجه به مشکالت فعلی سیستم
قدرت ،ضرورت ایجاد تغییرات اساس��ی در آن امری بدیهی بهنظر میرس��د .رفع
این نواقص ،سیستم قدرتی را مجسم مینماید که قابلیت پایش همه اجزای خود
را به صورت بهنگام داش��ته و سهم قابل توجهی از تولید توان خود را توسط منابع
تجدیدپذیر ایج��اد مینماید .همچنین از مولدهای تولی��د پراکنده تجدیدپذیر ،به
طور گس��ترده در ش��بکه توزیع و در سمت مصرفکنندگان استفاده خواهد نمود و
مش��تریان ،توانایی ش��رکت در بازار انرژی و افزایش منافع خود را خواهند داشت.
پیادهسازی کامل شبکههای هوشمند ،نیازمند در اختیار داشتن نیروهای مجرب و
زبدهای در زمینه ساخت فنآوریهای نوین ،پیادهسازی زیرساختها و بهرهبرداری
اصولی از شبک ه میباشد .کتاب حاضر ،با توجه به نوظهور بودن مفهوم شبکههای
هوشمند و اهمیت بخش تحقیقات در آن ،تالیف شده و در آن کتاب سعی شده تا
موضوعات و مفاهیم ضروری در شبکههای هوشمند با تمرکز بر روی سیستمهای
توزیع ،گردآوری و ارایه گردد .این کتاب ،به عنوان مرجع درسی برای دانشجویان
کارشناسیارشد و دکتری مهندسی برق در گرایش سیستمهای قدرت ،بسیار مفید
خواهد بود .همچنین با توجه به حرکت کش��ور به س��مت ایجاد زیرس��اختهای
ش��بکه هوشمند ،این کتاب میتواند مرجعی برای مطالعه مهندسان و کارشناسان
شرکتهای برق برای ارتقای سطح آگاهی آنها باشد .فصول ارایه شده در این کتاب
ش��امل :فصل اول ،مقدمه؛ فصل دوم ،معرفی شبکه هوشمند انرژی و اجزای آن؛
فصل سوم ،زیر ساخت اندازهگیری پیشرفته؛ فصل چهارم ،پاسخگویی بار و انواع
مدلهای آن؛ فصل پنجم ،پاس��خگویی بار در شبکههای هوشمند؛ فصل ششم،
ریزش��بکهها؛ فصل هفتم ،بهرهبرداری از ش��بکه توزیع هوشمند و فصل هشتم،
چشمانداز و نقش��هراه شبکه هوشمند است .این کتاب ،اولین و تنها مرجع فارسی
در زمینه شبکههای هوشمند میباشد که میتواند برای دانشجویان و کارشناسان
صنعت برق بسیار مفید باشد.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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ن�ام کت�اب :اص��ول و مباني طرح هندس��ي راهآه��ن (خطوط،
ايستگاهها ،تقاطعات و انشعابات)
مولف :دکتر سيدجواد ميرمحمدصادقي
چاپ اول1391 :
شمارگان 500 :جلد
قیمت 100000 :ریال
موضوع :راهآهن -مهندسي ،راهآهن – طرح و ساختمان 		
			
كميت وكيفيت سيس��تم حم��ل و نقل يك كش��ور ،از مهمترين
نش��انههاي توس��عهيافتگي آن كش��ور اس��ت .از ميان سيستمهاي
موجود ،سيس��تم حمل و نقل ريلي داراي امتيازهاي ويژهاي اس��ت
كه توجه خاص بس��ياري از دولتها ازجمله دولت جمهوري اسالمي
ايران را به خود معطوف داش��ته اس��ت .از مهمتري��ن امتيازهايي كه
سيستم حمل و نقل ريلي را از ساير سيستمهاي حمل و نقل متمايز
ميس��ازد ،ميتوان ب��ه مواردي همچون ظرفيت ب��االي حمل بار و
مس��افر ،ايمني س��ير ،برخ��ورداري از زمانبندي حركت منس��جم و
منظم ،توانايي دس��تيابي به س��رعتهاي باال (قاب��ل رقابت با حمل
و نق��ل هواي��ي) ،برخورداري از صرفه اقتص��ادي به ويژه در مصرف
س��وخت و در نهايت ،آلودگي زيس��ت محيطي بسيار كم اشاره نمود.
موارد فوق ،داليلي بوده اس��ت كه امروزه جهان شاهد رشد و توسعه
قابل مالحظهاي در حمل و نقل ريلي به خصوص در احداث خطوط
جديد با سرعتهاي باال ميباشد.
از جمله مواردي كه به طور اساس��ي كمتر بدان پرداخته شده و در

عين حال ،يكي از موارد بسيار ضروري در توسعه راهآهنها محسوب
ميگردد؛ تدوين مباني طرح هندس��ي مس��يرها ،خطوط ايستگاهها،
تقاطع��ات و انش��عابها در خطوط راهآهن و مترو اس��ت .نگاهي به
تمامی كتب و مراجع موجود مرتبط با اين موضوع ،نمايانگر آن است
كه هنوز مرجع مدون و جامعي كه در برگيرنده همه این موارد باشد،
تدوين يا تاليف نش��ده است .تقريبا تمامي كتب ،مراجع ،استانداردها
و ضوابط موجود در زمينه طرح هندس��ي راهآه��ن ،در مباني نظري
انش��عابها و انواع تقاطعها به ط��ور كفايت بحث و تحليل ننموده و
جامعه مهندسي ،از اين ضعف رنج ميبرد.
امروزه ش��ركتهاي مش��اوره و پيمانكاران راهآه��ن ،نيازمند ارایه
روش��ي مش��خص و مدون و در عين حال پوش��ش دهن��ده تمامی
مباحث طرح هندسي خطوط راهآهن و مترو در محورهاي اصلي ،در
ايستگاهها و همچنين در تقاطعات و انشعابها ميباشند .اين موضوع
در ايران ،با توجه به كاهش قدرت دسترس��ي كارشناسان و طراحان
راهآهن كش��ور به تجربههاي جهاني  -كه گاه انحصاري ش��ده و در
دسترس عمومي قرار نميگيرد  -بسيار محسوس است.
كتاب حاضر -كه تدوين و تاليف آن از سال 1384آغاز گرديده
اس��ت -به مباحث طرح هندسي مسير ،خطوط ايستگاهها و تقاطعها
و انش��عابهای خطوط راهآهن و مترو ميپردازد و تالش��ي است كه
ه��دف آن ،برطرف نمودن كمبودهاي موجود در كش��ور ميباش��د.
در اين كتاب ،س��عي ش��ده تا حد ممكن ،به تمامی اس��تانداردها و
آييننامههاي ساير كش��ورها در زمينه طرح هندسي خطوط راهآهن
و مترو توجه ش��ود و ضواب��ط آنها در كتاب س��اير تجربيات و نتايج
تحقيقاتي كه در دو دهه اخير در عرصه بينالمللي و در حيطه مباحث
كتاب انجام گرفته است ،مورد استفاده قرار گيرد .اين كتاب اگر چه با
يك ديد جامع و بينالمللي نوشته شده است ،ولی نگاه اساسي خود را
به امكانات و مش��خصات راهآهن ايران معطوف داشته است .در اين
راس��تا نتايج تحقيقاتي كه در دو دهه اخير در ايران به دس��ت آمده
است ،به طور اكيد مد نظر قرار گرفته است.
اين كتاب ،در سه بخش كلي تنظيم شده است و هر بخش نيز به
نوبه خود ،مش��تمل بر تعدادي فصول مرتبط با موضوع بخش مربوط
ميباش��د .در بخش اول با عنوان طراحي مسير ،ضمن بيان مطالعات
مقدماتي ،روش مرس��وم در طراحي هندسي مس��ير راهآهن ،اعم از
درون ش��هري و برون شهري (شامل مس��يريابي ،طراحي مسير در
صفحه افق ،نيمرخ طولي ،نيمرخ عرضي ،محاس��بات احجام و نهايتا
كنترل عوامل بهرهبرداري در طراحي مسير راهآهن) ارایه شده است.
دربخش دوم ،با عنوان طرح هندس��ي خطوط ايستگاه ،به دو مبحث
عمده ش��امل :جانمايي نوع و تعداد خطوط ايستگاه و طرح هندسي
خطوط ايستگاههاي راهآهن و مترو ،پرداخته شده است .بخش سوم،
تحت عنوان طراحي تقاطعها و انش��عابها ،الگوريتم كاملي از طرح
هندس��ي هريك از ادوات انش��عاب ،تقاطع و چليپا ارایه داده اس��ت.
برای درك بيشتر روند طراحي تقاطعها و انشعابها در پايان هريك
از فصول بخش س��وم ،مساله كاملي در زمينه طرح هندسي دستگاه
خطوط ،ارایه و حل ش��ده اس��ت .در تاليف كتاب ،س��عي شده تا حد
امکان ،مفاهيم روشن و دقيق ارایه شود.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نام دانشجو :مجيد غيوری ثالث
رشته تحصيلي :مهندسی كامپيوتر
استاد راهنما :دکتر مصطفی حقجو
عنوان رس�اله :کنترل احتماالتی تماميت
در سيستمهای مديريت جريان داده
تاريخ دفاع91/7/2 :

نام دانشجو :وهاب نكوكار
رشته تحصيلي :مهندسی برق -كنترل
استاد راهنما :دکتر عباس عرفانيان
عنوان رس�اله :کنترل مقاوم گام برداشتن
در اف��راد دچ��ار ضايع��ه نخاعی به وس��يله
تحريک الکتريکی عملکردي
تاريخ دفاع91/7/12 :

نام دانشجو :مسعود ذوالفقاري
رشته تحصيلي :رياضي
استاد راهنما :دکتر حميدآقا تواليي
عن�وان رس�اله :مدوله��اي ضربي و نيم
مدولهاي نيم اول ضعيف
تاريخ دفاع91/7/8 :

نام دانشجو :مرتضي زنگانه
رشته تحصيلي :مهندسی عمران -آب
استاد راهنما :دکتر عباس يگانه بختياری
عنوان رساله :مدلسازی دوفازه آبشستگی
پای لولههای انتقال در اثر جريان با استفاده
از مدل ترکيبی روش هيدروديناميک ذرات
هموار و روش المانهای مجزا
تاريخ دفاع91/7/15 :

نام دانشجو :مجید مافی
رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك
استاد راهنما :دکتر مهدی بیدآبادی
عنوان رس�اله :مدلس��ازی احت��راق ذرات
آهن
تاريخ دفاع91/7/10 :
نام دانشجو :سيدحامد معراجي
رشته تحصيلي :مهندسی عمران -آب
استاد راهنما :دکتر عباس قاهری
استاد مشاور :دکتر پرويز ملکزاده
عنوان رس�اله :توسعه روش ديفرانسيل
کوادراچ��ر ( )DQMدر شبيهس��ازی
ع��ددی جريان آش��فته و کارب��رد آن در
اطراف خطوط لوله
تاريخ دفاع91/7/11 :

نام دانشجو :محسن ايراني رهقي
رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك
استاد راهنما :دکتر محرم حبیبنژاد
عنوان رس�اله :محاسبه ماكزيمم بار مجاز
ب��ازوي مکانيک��ي با مفاصل االس��تیک به
روش کنترل بهينه غیرخطی حلقه بسته
تاريخ دفاع91/7/15 :
نام دانشجو :صابر يکانی مطلق
رشته تحصيلي :مهندسی مكانيك -تبديل
انرژي
استاد راهنما :دکتر مهدي نويدبخش
استاد مشاور :دكتر نوروزمحمد نوري
عن�وان رس�اله :مطالع��ه بني��ادی کاهش
درگ اصطکاکی در جريان توربوالن حاوی
ميکروحباب
تاريخ دفاع91/7/19 :

نام دانشجو :جواد محموديمهر
رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك
استاد راهنما :دكتر سپهر صنايع
عنوان رس�اله :مدلس��ازي و بهينهس��ازي
خطوط انتقال گاز طبيعي
تاريخ دفاع91/7/25 :
نام دانشجو :مهديرضايي
رشته تحصيلي :رياضي محض
استاد راهنما :دکتر مهدی عالییان
عنوان رساله :حرکت گروههای جایگشتی
تحت عملهای گوناگون
تاريخ دفاع91/7/27 :

نام دانشجو :مهرک محمودی
رشته تحصيلي :مهندسی شيمي
استاد راهنما :دکتر محمدتقي صادقي
عنوان رس�اله :مدلس��ازی و بهينهس��ازی
فرآيند فرازآوری پيوسته با گاز
تاريخ دفاع91/8/2 :
نام دانشجو :عبدالسالم قادری
رشته تحصيلي :مهندسي صنايع
استاد راهنما :دکتر محمدسعید جبلعاملي
استاد مشاور :دکتر فرناز برزینپور
عن�وان رس�اله :توس��ع ه مدل ریاضی مس��ا له
مکانیابی تسهیالت و طراحی شبکه در حالت پویا
تاريخ دفاع91/8/3 :

نام دانشجو :عليرضا چاجي
رشته تحصيلي :رياضي -آمار
استاد راهنما :دکتر غالمحسين ياري
عن�وان رس�اله :تعيين وزنه��ای عملگر
ميانگين وزنی مرتب شده بر اساس ماکزيمم
انتروپی
تاريخ دفاع91/8/20 :
نام دانشجو :عباس ذكري
رشته تحصيلي :معماري و شهرسازي
استادان راهنما :دكتر مصطفی
عباسزادگان و دکتر منصور سپهریمقدم
استاد مشاور :دكتر راضيه رضازاده
عنوان رس�اله :تحلیل و بررسی ارتباطات
معنایی کالبد بناهای ش��هری به منظور تدوین قاعد ه فرم مطلوب
در فرایند طراحی معماری
تاريخ دفاع91/8/21 :
نام دانشجو :امير ايزدی
رش�ته تحصيلي :مهندسي عمران -راه و
ترابري
اس�تادان راهنما :دکتر حمي��د بهبهانی و
دکتر حسن زياری
عن�وان رس�اله :تحلي��ل خصوصي��ات
مخلوطهای آس��فالتی نيم��ه گرم در اثر پيرش��دگی و ارایه مدل
شيارشدگی
تاريخ دفاع91/8/22 :
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نام دانشجو :مسعود محمودي
رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك
استاد راهنما :دكتر محمد صديقي
عن�وان رس�اله :تنشه��اي پس��ماند در
ورقه��اي آلومينيومي حاصل از فرآيند نورد
در کانال زاويهدار ( )ECARو بررسي تاثير
پارامترهاي فرآيند بر آن
تاريخ دفاع91/8/1 :

نام دانشجو :محمدمهدی محمدی
رشته تحصيلي :مهندسي كامپيوتر
استاد راهنما :دکتر احمد اکبری
عن�وان رس�اله :تش��خيص ناهنجاری در
ش��بکه با طراحی روشهای نگاشت ويژگی
و ردهبند ترکيبی سريع
تاريخ دفاع91/8/16 :
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

نام دانشجو :موسی نخعی بدرآبادی
رشته تحصيلي :فيزيك
استاد راهنما :دكتر رسول اژئيان
عن�وان رس�اله :س��اخت و بهينهس��ازی
س��لولهای خورش��يدی آل��ی ناهمگ��ون
نانوساختار
تاريخ دفاع91/7/29 :

نام دانشجو :کريم لکنژادی
رشته تحصيلي :مهندسی عمران -سازه
استاد راهنما :دکتر علی کاوه
عنوان رس�اله :روشهای فراکاوش��ی و
نظريه گرافها در بهينهيابی سازهها
تاريخ دفاع91/8/7 :

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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نام دانشجو :سیروس آقاجری
رشته تحصيلي :مهندسي عمران -سازه
استاد راهنما :دكتر غالمرضا قدرتياميري
عن�وان رس�اله :تولید شتابنگاش��تهای
مصنوع��ی س��ازگار(منطبق) ب��ا طیف خطر
یکسان بر اساس الگوریتم پرندگان و شبکه
عصبی مصنوعی
تاريخ دفاع91/8/24 :

نام دانشجو :ميرحميد حسيني
رشته تحصيلي :مهندسي عمران -زلزله
اس�تادان راهنما :دكتر فری��دون امینی و
دكتر احمد نيکنام
عنوان رس�اله :پایش س�لامت س��ازهای
و تش��خیص آس��یب در س��ازهها بر اساس
اطالع��ات م��ودال و ترمیم س��ازهها با آلیاژ
شکلیاب () SMA
تاريخ دفاع91/9/11 :

نام دانشجو :زهرا فرزانيار
رشته تحصيلي :مهندسي كامپيوتر
استاد راهنما :دکتر محمدرضا کنگاوری
عن�وان رس�اله :عنوان ارای��ه مدلی جهت
کش��ف مجموعه اقالم مکرر از محيطهای
همت��ا ب��ه همتا ب��زرگ مقياس ب��ا نگرش
جريانی بودن داده
تاريخ دفاع91/9/7 :

نام دانشجو :نويد كالنتري
رش�ته تحصيل�ي :مهندس��ي عم��ران-
مهندسي برنامهريزي حمل و نقل
استاد راهنما :دكتر شهريار افنديزاده
عنوان رس�اله :ارايه مدل طراحي ش��بكه
چند م��دي دو مرحله براي تصميمگيري در
سيس��تمهاي حمل و نقل شهري با استفاده
از برنامهريزي تركيباتي
تاريخ دفاع91/9/20 :
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نام دانشجو :ستاره سخاوت
رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك
استاد راهنما :دكتر نوروزمحمد نوري
استاد مشاور :دكتر مصطفي حسينعليپور
عن�وان رس�اله :کاه��ش ني��روی درگ
اصطکاکی روی ديوار در جريان س��يال غير
قابل تراکم به کمک پوششدهی
تاريخ دفاع91/9/8 :

نام دانشجو :پرشنگ دوکوهکی
رش�ته تحصيل�ي :مهندس��ي صناي��ع -
مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي
استاد راهنما :دكتر رسول نورالسناء
استادان مشاور :دكتر تقی اخوان نیاکی و
دكتر کاظم نقندریان
عنوان رس�اله :توس��عه نمودارهاي كنترل
ماركوف-مبنا براي پايش دادههاي دودويي
همبسته
تاريخ دفاع91/9/25 :

محـــرم

در دانـشـگاه

