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بيس��ت و سه تا بيست و هفتم آذرماه 1392، هفته ملی پژوهش 
و فناوری در کش��ور بود با شعار محوری »پژوهش و فناوری، کليد 
توسعه پايدار«. اين هفته با اسامی اقتصاد دانش بنيان، کليد تحقق 
حماسه اقتصادی؛ علوم انس��انی اسالمی، تمدن سازی نوين دينی؛ 
مرجعيت علمی، اقتدار علمی؛ توليد درون زا، خودباوری ملی؛ پژوهش 
تقاضامح��ور، فناوری ايرانی؛ جهاد علمی، ش��هدای علم و فناوری، 
تعالی ايران اسالمی و نيز با اجرای برنامه های ويژه در سراسر کشور 
گرامی داشته شد. از جمله اين مراسم ويژه، برگزاری مراسم تجليل از 
پژوهشگران برتر کشور با حضور رييس جمهور بود که خوشبختانه دو 
عضو برجسته هيات علمی دانشگاه علم و صنعت ايران نيز به عنوان 
پژوهشگر برگزيده گروه فنی- مهندسی و گروه هنر مورد تقدير وزير 

علوم، تحقيقات و فناوری قرار گرفتند.
درباره لزوم توجه و اهميت پژوهش در کشور، مطالب و تاکيدات 
بسيار ی از زبان مقامات طراز اول کشور گفته و شنيده شده است. از 
جمله آنکه مقام معظم رهبری بارها در ديدار نخبگان کشور با ايشان 
و در مناسبت های مختلف ديگر، تصريح کردند: »علم و تحقيق، کليد 
قطعي پيشرفت کشور است« و »برای خدمت رسانی بهتر به مردم، 

کارهای دقيق پژوهشی الزم است«.
يقينا پژوهش و تحقيق کردن، يک مجاهده مستمر علمي و  کليد 
رشد ملت هاست اما الزامات پژوهش و بسترهای مورد نياز آن کدامند 
و آيا در کشور اين زمينه ها فراهم است يا اينکه چه بايد کرد، محل 

تامل و بازنگری است.
رييس جمهور در س��خنرانی روز 25 آذرماه در جمع پژوهشگران 
برگزيده کش��ور،  به  نکات بس��يار کليدی و مهم در حوزه پژوهش 
اش��اره کردند. اين نکات، ضمن برخورداری از جامعيت، از يک نظام 
طبقه بندی ش��ده برخوردار اس��ت که می تواند مسير حرکت تحقق 
اهداف پژوهشی کشور را روشن تر کند. بازخوانی رئوس اين مطالب، 

خالی از لطف و فايده نيست.
رييس جمهور در اين مراس��م با اش��اره به اينکه پژوهش بايد به 
بهبود کيفيت زندگي مردم بينجامد و مقصد عالي آن پاس��خگويي 
به نيازها و مطالبات به حق مردم باش��د، گفت: پژوهش بايد موجب 
کارآمدي مديريت کشور شود و در اين راستا افزايش تقاضا در بخش 
پژوهش يکي از برنامه هاي دولت تدبير و اميد است. همچنين فضای 
حاکم بر پژوهش، بايد متناسب سازی شود. رييس جمهوری تصريح 

کرد دس��تگاه های اجرايی بايد برای حل مسايل کاربردی جامعه، از 
تحقيق و پژوهش های موجود و آينده، بهره گيری کنند و نکته اول 
کليدی وی، اولويت بندی طرح های پژوهش��ی بر اس��اس نياز اول 
کشور بود آنجا که تاکيد کرد: ما بايد در مرزهای دانش حرکت کنيم 
اما نبايد پروژه های پرهزين��ه ای تعريف کنيم که اولويت و نياز اول 
کش��ور نيس��ت. رييس جمهوری تصريح کرد: پژوهش بايد موجب 
کارآمدی مديريت کشور شود. توسعه دانش در سايه پژوهش امکان 
می يابد و پژوهش به محيط مناسب و مساعد نياز دارد. محيطی که 
منشأ آزادی آکادميک است. همچنين در عين قدم برداشتن در زمينه 
پژوهش به سمت فناوری و فناوری به سمت توليد ثروت و قدرت، 
در اولويت بندی مسايل و آنچه که توان و نياز و مطالبه جامعه است، 
طبق برنامه، يک مس��ير و راهکار دقيق حرکت کرد. امروز همگان 
باور دارند که هرگونه س��رمايه گذاری در علم و فناوری، بازگش��ت 
سرمايه دارد و پيشرفت های دنيا بر پايه پشتوانه پيشرفت های علمی 
اس��ت. به طور کلی، پژوهش يک غايت غنی از حيات است که هر 
کش��وری را زنده به قدرت دانايی اش می کند و يک راهنمای قابل 
احترام برای ره پيمايان قله توسعه است و آنگاه که پژوهش و تحقيق 
ما، به نيازها و مطالبات مردم و بهبود کيفيت زندگی جامعه و بش��ر 
منتهی ش��ود، آن پژوهش برای ماارزشمند است. همچنين استفاده 
بهينه از منابع محدود برای دس��تيابی به اهداف مطلوب، بايد مسير 

ما در پژوهش باشد.
احيای پروژه های کاربردی، تصويب طرح های پژوهشی نيازمحور 
برای دستگاه های اجرايی، واگذاری طرح های مطالعاتی و پژوهشی 
به دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی، تقوي��ت ارتباط و تعامل بين 
دس��تگاه های اجرايی و مراکز پژوهش��ی، راه اندازی بانک اطالعات 
مورد نياز پژوهش، حمايت مادی و معنوی از طرح های پژوهش��ی و 
پژوهشگران، تجاری سازی اختراعات، ايجاد يک کارگروه مشترک از 
پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان با تجربه دستگاه های اجرايی، 
ايجاد هماهنگی بين آموزش و پژوهش، کيفی سازی سطح آموزش 
عالی، تجهيز امکانات آزمايش��گاهی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی، ملزم نمودن دستگاه های دولتی برای استفاده از طرح های 
پژوهش��ی توليد شده در دانش��گاه ها در پروژه های اجرايی، از جمله 
راهکارهای ارتقای جايگاه پژوهش و پژوهش��گر در کش��ور به نظر 

می رسد. 

 پژوهش و فناوری
كلید توسعه پايدار 
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با حک��م دکتر فرجی دان��ا )وزير علوم، 
تحقيق��ات و فن��اوری(، دکت��ر محمدعلی 
دانش��کده  بافقی)دانش��يار  برخ��ورداری 
مهندس��ی عمران دانش��گاه(، ب��ه عنوان 
سرپرس��ت دانش��گاه علم و صنعت ايران 

منصوب شد.
در پ��ی اين انتص��اب، مراس��م معارفه 
سرپرست جديد دانش��گاه، بيست و هفتم 
آذر م��اه 1392، ب��ا حضور دکت��ر فريدون 
)مش��اور و مدير کل دفت��ر وزارتی(، دکتر 
برخورداری )سرپرس��ت جديد دانشگاه( و  
اعضای شورای دانش��گاه، در محل سالن 
جلسات ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار 

گرديد.
دکت��ر  مراس��م،  اي��ن  از  بخش��ی  در 
عبدالحس��ين فريدون )مشاور وزير و مدير 

کل حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری(، بعد از تسليت فرا رسيدن اربعين 
حسينی و گراميداشت سالروز وحدت حوزه 
و دانش��گاه، در س��خنانی از تالش وزارت 
علوم برای ايجاد محيطی آرام و با نش��اط 
علمی در دانش��گاه ها سخن گفت و افزود: 
آرامش توامان با نشاط در دانشگاه ها الزمه 
حفظ و ارتقای رش��د علمی و دستيابی به 
اهداف عاليه نظام است و برای اين منظور 
بايد از مديريت افراد با تجربه در دانشگاه ها 

استفاده نمود.
وی گفت: حفظ حرمت و کرامت تمامی 
دانشگاهيان، فراهم نمودن محيط شاداب 
دانش��گاهی برای فعالي��ت اعضای هيات 
علم��ی، تش��کل ها و انجمن های علمی از 

ضروريات يک دانشگاه مطلوب است.

دکت��ر فري��دون در بخش ديگ��ری از 
س��خنان خود گف��ت: وزير عل��وم به من 
ماموري��ت دادن��د تا صميمان��ه از زحمات 
دکتر جبل عاملی، )رييس سابق دانشگاه(، 
اعضای هيات رييسه و شورای اين دانشگاه 

تشکر نمايم.
مشاور وزير علوم در پايان صحبت های 
خود از دکتر برخورداری)سرپرست دانشگاه 
عل��م و صنع��ت اي��ران(، به خاط��ر قبول 
مس��ئوليت مديريت دانشگاه تشکر کرد و 
برای وی در انجام اين مس��ئوليت آرزوی 

توفيق نمود.
در بخش ديگری از اين مراس��م، دکتر 
محمدعلی برخورداری )سرپرست دانشگاه 
علم و صنع��ت ايران(، بعد از درخواس��ت 
همکاری و همراهی از دانش��گاهيان علم 

مراسم معارفه سرپرست جديد دانشگاه 
برگزار شد
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و صنعت ايران گفت: علی رغم وجود اين ديدگاه در خارج از دانشگاه علم 
و صنعت نس��بت به اين دانش��گاه که اينجا محيطی پر حاشيه است، من 
چنين نظری ندارم بلکه تجربه بيش از سي سال فعاليت در اين دانشگاه 
به من می گويد که وقتی مس��اله »دانشگاه« باشد، همه دانشگاهيان علم 

و صنعت ايران به فکر رشد و ارتقای آن هستند.
دکتر برخورداری در پايان اين مراسم، از زحمات دکتر جبل عاملی)رييس 
س��ابق دانش��گاه(، قدردانی نمود و گفت: چون اين دانش��گاه دارای يک 
برنامه بلند مدت مدون و کارشناس��ی شده است، بنده سعی بر انجام آن 
دارم و در مواردی اگر اصالحاتی الزم داش��ته باشد، با ديدگاه جمعی آن 

را اصالح خواهيم نمود.
در ابتدای اين مراسم، حجت االسالم والمسلمين ابراهيمی نژاد)مسوول 
دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و صنعت ايران(، 
در س��خنانی سالروز وحدت حوزه و دانشگاه را گرامی داشت و به رشد و 
موفقيت دانشگاه علم و صنعت در چند سال اخير اشاره کرد و گفت: دکتر 
جبل عامل��ی، در طول دوره مديريت خود با صفا، صميميت و اخالص در 

عمل، زحمات زيادی را برای رشد اين دانشگاه داشت. 
در پايان اين مراس��م، حکم انتصاب دکت��ر برخورداری و نامه قدردانی 
وزير علوم از خدمات دکتر جبل عاملی، قرائت و اعضای ش��ورای دانشگاه 

نيز با قرائت بيانيه ای از خدمات دکتر جبل عاملی قدردانی کردند.
ش��ايان ذکر اس��ت دکتر محمدعلی برخورداری، دانش��يار دانش��کده 
مهندس��ی عمران دانشگاه علم و صنعت ايران است که تحصيالت دوره 
دکتری خود را در س��ال 1359 در گرايش س��ازه در دانش��گاه ميشيگان 
امريکا به پايان برد و س��ابقه رياس��ت پژوهشکده سوانح طبيعی )از سال 
1386 تا 1388(؛ رياس��ت دانش��گاه تربيت معلم تهران )س��ال 1381 تا 
1385(؛ رياس��ت دانشگاه زنجان )سال 1378 تا 1381(؛ رياست دانشگاه 
يزد )س��ال 1374 تا 1377( را در کارنامه اجرايی خود دارد. وی همچنين 
از س��ال 1377 تا 1378 معاون اداری و مالی و از س��ال 1360 تا 1362 

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران بوده است.

دکتر فريدون: حفظ حرمت و 
کرامت تمامی دانشگاهيان،  
فراهم نمودن محيط شاداب 
دانشگاهی برای فعاليت اعضای 
هيات علمی، تشکل   ها و 
انجمن های علمی از ضروريات 
يک دانشگاه مطلوب است
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مراسم ويژه گراميداشت هفته پژوهش و تقدير از پژوهشگران برگزيده 
دانشگاه، هجدهم آذرماه 1392 با حضور هيات رييسه و اعضای هيات 

علمی دانشگاه، در مجتمع فرهنگی امام خمينی )ره( برگزار شد.
در اين مراس��م، دکتر جبل عاملی )رييس وقت دانش��گاه(، با تشکر 
از همه دس��ت اندرکاران برگزاری مراسم هفته پژوهش و روز پژوهش 
در دانش��گاه، به تبيين آثار اجرای برنامه راهبردی دانشگاه و رتبه بندی 
دانش��گاه علم وصنعت ايران بر اساس ارزيابی های معتبر پرداخت. وی 
توضيح داد: در حال حاضر حدود 55 درصد دانشجويان اين دانشگاه در 
تحصيالت تکميلی فعال هستند و نسبت دانشجو به عضو هيات علمی 
در سال 91 عدد 20 بوده که با هدف گذاری سال 94 )18( فاصله زيادی 
دارد. وی اف��زود: آهنگ تغيير هرم جمعيتی دانش��گاه در بحث اعضای 
هيات علمی به س��مت کيفی شدن و عمق بخشی، آهنگ قابل قبولی 
اس��ت و نيز، س��رانه مقاالت در پايان سال 91 ، 2/3 مقاله است که در 

سال 1394 بايد به عدد 3 بالغ گردد.
دکت��ر جبل عاملی گفت: دانش��گاه علم وصنعت اي��ران در ارتباط با 
بودجه ه��ای تحقيقاتی، وضع مطلوبی دارد. همچنين در بحث ارتباط با 
صنعت تا پايان 5 ماهه اول سال 92، حدود 9 ميليارد وصولی قراردادهای 
صنعتی داش��تيم و حدود نيمی از اعضای هي��ات علمی در رابطه با آن 

فعال هستند که اين يکی از ايده ال های دانشگاه است.
وی در بخش ديگری از س��خنان خود به تبيين چالش ها، فرصت ها 
و اولويت های دانش��گاه پرداخت و با طرح اين س��وال که آيا ش��اخص 
ارزيابی اساتيد و دانشگاه تنها مقاالت ISI است و آيا توليد اين مقاالت، 
پاس��خگوی نيازهای کشور هست يا خير، توضيح داد: بايد توجه داشت 
مسير طوالنی و دشواری طی کرديم تا به اين نقطه رسيديم. نمی توان 
انتظار داشت بخشی از فعاليت اعضای هيات علمی که بهترين مقاالت 
را در بهترين ژورنال ها به چاپ می رسانند و بيشترين ارجاعات را دارند، 

به سمت فعاليت های کاربردی هدايت شوند.
دکت��ر جبل عاملی با انتقاد از اين نظريه که دانش��گا ه ها بايد خودکفا 
باشند، گفت: در تمام دنيا، دانشگاه هايی که در مرز دانش قرار دارند توسط 
دولت ها حمايت می ش��وند. وی تاکيد کرد: اگر بودجه های تحقيقاتی و 
پژوهش��ی در کشور به صورت هدفمند به دانش��گاه ها اختصاص يابد، 

زيرساخت ها به صورت علمی فراهم می شود.
وی تصريح کرد: امروز مجموعه اساتيد ما، درون صنعت وارد شده و 
با آن عجين شده اند و صنعت به دانشگاه اعتماد کرده و بلوغی در اين 
بخش حاصل شده است. حال سوال اينجاست که حد تعادل چيست و 
چه بخش��ی از توليد علم بايد در مرز دانش و چه بخش��ی از آن بايد در 

مرز فناوری باشد.
دکتر جبل عاملی با اشاره به اين نکته که در حوزه اشاعه دستاوردهای 
علم��ی با محوري��ت مقاالت، جايگاه خود را پي��دا کرده ايم، تاکيد کرد: 
در بخش فناوری نياز به زيرس��اخت داريم و در حوزه مديريت فناوری 

نيازمند تقويت هستيم.
 وی چش��م انداز دانش��گاه در حوزه توسعه فناوری را افزايش سهم و 
جايگاه نرم در توس��عه فناوري؛ ضرورت ارتقای توانمندی در مديريت 
فناوری، در مهندسی سيستم و در مديريت پروژه؛ تدوين نظام نوآوری 
و اختراع��ات توصيف کرد و افزود: به نظر می رس��د در مستندس��ازی 
دس��تاوردهای فناوری نيز ضعف داريم و اگر بتوانيم براساس محتوای 
علم، س��رفصل دروس خود را تغيير دهيم، دانش��ی بومی س��ازی شده 

خواهيم داشت که از دل کار صنعتی ما جوشيده است.
 رييس سابق دانشگاه، در پايان تاکيد کرد: بايد در حفظ و ارتقای وجهه 
ملی دانش��گاه در همه ابعاد تالش کني��م و اين کار، نيازمند يکپارچگی 
و تقوي��ت اهتمام ورزی علم و صنعتی اس��ت. همچني��ن هرگز نبايد به 
حوزه های غير ارزش افزا وارد شويم که سّم مهلکی برای دانشگاه است.

 پژوهشگران برگزيده
دانشگاه علم وصنعت ايران تقدير شدند
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سخنران بعدی مراس��م، دکتر منتظری )رييس پژوهشگاه و معاون 
پژوه��ش و فناوری دانش��گاه( بود که گزارش��ی از اه��ّم فعاليت های 
پژوهشی در س��ال تحصيلی 92-91 و اهداف کالن دانشگاه در حوزه 
پژوهش و فناوری ارايه داد. وی برگزاری جش��نواره پژوهش و فناوري؛ 
برنامه ريزی برای برگزاری نشست روس��ای دانشگاه های گروه D-8؛ 
تاسيس دبيرخانه طرح های کالن ملی و راه اندازی و توسعه پژوهشگاه 
علم وصنعت را از اهّم فعاليت های اين معاونت در يک س��ال گذش��ته 

اعالم کرد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، سرانه مقاالت ISI در دانشکده های 
مختلف را تش��ريح کرد و گفت: در دانشکده مهندسی مکانيک، سرانه  
4/6 مقاله در س��ال 91 را داش��تيم در حالی که متوس��ط دانشگاه عدد 

2/25 می باشد. 
همچنين دانشکده مهندسی شيمی به سرانه 4 رسيده است. عالوه بر 
اين در امتياز مقاالت، باالترين امتياز را در دانشکده مهندسی مکانيک 
و دانشکده مهندسی برق داش��ته ايم. وی افزود: در بخشISC، از نظر 
مجموع تعداد و امتياز مقاالت، دانشکده مهندسی صنايع، دارای باالترين 

رتبه در سال 1391 بوده  است.
دکتر منتظری اعالم کرد: در بخش ارجاعات، دانشگاه از سال 1391 
جه��ش فوق العاده ای را تجربه کرده به گونه ای که س��رانه ارجاعات از 
عدد 7/5 در س��ال 1390 به عدد 24/6 رسيده است. در تعداد ارجاعات 
نيز دانش��کده مهندس��ی مواد با 2051 ارجاع در صدر قرار دارد. عالوه 
بر اين در امتياز کل اعتبار پژوهش��ی، دانشکده مهندسی مکانيک اول، 
دانشکده مهندس��ی مواد و متالورژی دوم و دانشکده مهندسی عمران 

سوم بوده اند.
  در انتهای اين مراس��م، برترين های پژوهش و فناوری به شرح زير 

معرفی و تقدير شدند:
   برگزيدگان بر اساس امتياز اعتبار پژوهشی در سال 1391:

 دکتر تورج محمدی )دانشکده مهندسی شيمی(؛ دکتر محمودمهرداد 
ش��کريه )دانش��کده مهندس��ی مکانيک(؛ دکت��ر فرهاد گلس��تانی فرد 
)دانشکده مهندسی موادومتالورژی(؛ دکتر علی کاوه )دانشکده مهندسی 
عمران(؛ دکتر حس��ين بلندی )دانشکده مهندسی برق(؛ دکتر سيد جواد 
ميرمحمدصادقی )دانش��کده مهندس��ی راه آه��ن(؛ دکتر منص��ور انبياء 
)دانشکده ش��يمی(؛ دکتر محمدرضا عليرضايی )دانشکده رياضی(؛ دکتر 
مهدی اسماعيل زاده )دانشکده فيزيک(؛ دکتر محمد عبدالهی )دانشکده 
مهندس��ی کامپيوتر(؛ دکتر محمدرضا محمدعليها )دانش��کده مهندسی 
صنايع(؛ دکتر رضا سعادتی )واحد بهشهر(؛ دکتر جواد مرزبان راد )دانشکده 
مهندسی خودرو(؛ دکتر محسن فيضی )دانشکده معماری وشهرسازی( و 

دکتر علی نصيری )گروه فرهنگ و معارف اسالمی(.
   برترين ها براساس امتياز کل اعتبار پژوهشی:

دکتر تورج محمدی )دانشکده مهندسی شيمی(؛ رتبه اول 

دکتر محمودمهرداد شکريه )دانشکده مهندسی مکانيک(؛ رتبه دوم 
دکتر مجيدرضا آيت اللهی )دانشکده مهندسی مکانيک(؛ رتبه سوم 

   برترين ها در بخش فناوری:
دکتر حسين بلندی )دانشکده مهندسی برق(؛ رتبه اول 

دکتر افشين شريعت )دانشکده مهندسی عمران(؛ رتبه دوم 
دکتر نوروزمحمد نوری )دانشکده مهندسی مکانيک(؛ رتبه سوم 

   برترين ها بر اساس امتياز کل مقاالت:
 دکتر تورج محمدی )دانشکده مهندسی شيمی(؛ رتبه اول 

دکتر محرم حبيب نژاد )دانشکده مهندسی مکانيک(؛ رتبه دوم 
دکتر علی کاوه )دانشکده مهندسی عمران(؛ رتبه سوم 

   بانوی پژوهش��گر برتر سال 1391: دکتر آزاده تجردی )دانشکده 
شيمی(

همچنين در اين مراس��م از اساتيد پيشکس��وت: دکتر رسول اژئيان 
)دانش��کده فيزيک(؛ دکتر واهاک مارقوسيان )دانشکده مهندسی مواد 
و متالورژی(؛ دکتر حس��ين بيس��ادی )دانشکده مهندس��ی مکانيک(؛ 
دکتر ش��مس نوبخت )دانشکده مهندسی عمران(؛ مهندس اصغر حاج 
سقطی)دانش��کده مهندس��ی مکانيک(؛ دکترکريم مردمی )دانش��کده 
معماری و شهرسازی(؛ دکتر سيد محمود ميرطباطبايی )گروزه زبان های 
خارجی(؛ دکتر غالمعلی رضايی راد )دانشکده مهندسی برق( تجليل شد 

و نيز لوح تقديری به فرزند مرحوم دکتر کاشانی مطلق اهدا گرديد.
عالوه براين خانم ها طاهره صفاری )دانشکده مکانيک(؛ مريم اسدی 
)دانشکده مهندس��ی برق( و مريم جعفری )دانشکده شيمی( به عنوان 

کارشناسان پژوهشی برگزيده، مورد تقدير قرار گرفتند.
گفتن��ی اس��ت در اي��ن روز به مناس��بت هفته پژوهش، جش��نواره 
دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ايران، با حضور 

هيات رييسه و اعضای شورای دانشگاه، رسما افتتاح شد.
نمايشگاه دستاوردهای دانشگاه شامل پژوهشگاه ها، قطب های علمی، 
مجالت، انتشارات دانشگاه، مراکز تحقيقاتی، طرح های کالن ملی و... 
به مدت يک هفته در دانش��گاه بر پا ش��د. اين نمايش��گاه شامل 160 
غرفه و در مساحتی به وسعت 2000 متر مربع در سطح دانشگاه برگزار 
گرديد. نمايشگاه دستاوردها، نمونه ای از مجموعه فعاليت های علمی و 

پژوهشی دانشگاه بود که برای اولين بار به نمايش گذاشته شد.
در مراسم افتتاح نمايش��گاه، رييس وقت دانشگاه و هيات همراه، از 
غرفه های اين نمايشگاه بازديد کردند و مجريان طرح های کالن ملی و 
مديران برخی آزمايشگاه های تحقيقاتی،  به توضيح آخرين دستاوردهای 

پژوهشی خود پرداختند.
گفتنی است در جش��نواره دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه 
علم و صنعت ايران، عالی ترين دس��تاوردها و توانمندي های دانش��گاه 
علم و صنعت ايران همزم��ان با هفته پژوهش در معرض ديد همگان 

قرار داده شد.
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پ��ی گرفت و اي��ن دوره را با موفقي��ت به اتمام 
رساند. از آنجا که پس از انقالب، بورس تمامی 
اعزام ش��دگان دوران پهل��وی و از جمله دکتر 
قاهری، قطع ش��ده بود؛ وی مجبور به استخدام 
در يک موسسه تحقيقاتی که استاد راهنمايش 
از موسس��ان آن بود، گرديد. دکتر قاهری پس 
از پايان تحصيالت، بالفاصله به وطن بازگشت 
و به امر تدريس و تحقيق در دانش��گاه مشغول 
شد و از زمان بازگشت تاکنون، عالوه بر تدريس 
در دانشگاه، مش��اغل اجرايی متعددی از جمله: 
مديری گ��روه عمران- آب، معاون پژوهش��ی 
دانش��کده و  رياست دانشکده مهندسی عمران 
دانشگاه، معاون پژوهشی دانشگاه، عضويت در 
هيات مميزه دانشگاه، سرپرستی کميته منتخب 
دانشکده مهندسی عمران، عضويت در کميسيون 
تخصصی هيات مميزه دانش��گاه و عضويت در 
هيات تحريريه س��ه مجله علمی تخصصی را 

عهده دار بوده است.
دکتر قاه��ری عالوه بر تدري��س و آموزش، 
ب��ه فعاليت ه��ای مختلفی مش��غول ب��وده و از 
جمله  در وزارت عل��وم، تحقيقات و فناوری در 
زمينه های مختل��ف از جمله تهيه س��واالت و 
برگزاری کنکورهای کارشناسی، کارشناسی ارشد 
و دکتری، مش��ارکت داش��ته و ني��ز عضو فعال 
انجمن ه��ای علم��ی، عض��و کميس��يون های 
تخصصی از جمله کميسيون تخصصی آبياری و 

زهکشی قطب های علمی کشور بوده است. 
مديريت س��تاد امور رفاه��ی اعضای هيات 
علمی کش��ور، عضوي��ت در کميس��يون های 
تخصص��ی وزارت نيرو، هم��کاری در برگزاری 
همايش ها وکنفرانس های داخلی و بين المللی، 
نمايندگی ايران در کميته های تحقيق و توسعه1، 
ارزيابی عملکرد پروژه های آبياری و زهکش��ی2 
درکميسيون بين المللی آبياری و زهکشی3 را نيز 

عهده دار بوده است.

وی در صنعت آب کش��ور و طراحی و اجرای 
پروژه های متعدد و کالن آبياری و زهکش��ی در 
سطح کشور فعاليت مستمر داشته که از آن جمله 
پروژه ده هزار هکتاری آبياری بارانی کش��ت و 
صنعت مغان و پروژه بيست هزار هکتاری نيشکر 
جنوب اهواز را می توان نام برد. همچنين طراحی 
بی شمار ش��بکه های آبياری و تحت فشار و کم 
فش��ار، ش��بکه های جمع آوری فاضالب و روان 
آب ه��ای س��طحی  و مش��ارکت در طراحی و 
اج��رای تصفيه خانه های فاضالب را در کارنامه 
خود دارد و از س��ال 1365، به عنوان  مشاور در 
شرکت مشاوره آبسو، تا سال 1385 به طور فعال 
در امور طراحی و نظ��ارت بر اجرای ده ها پروژه 

آب و فاضالب مشارکت داشته است.
فعاليت های آموزشی، پژ وهشی و تحقيقاتی 
دکت��ر قاه��ری عبارتن��د از: تدري��س دروس 
مختلف آب از جمله هيدرول��وژی، هيدرولوژی 
پيشرفته، هيدروليک، شبکه های جمع آوری آب 
و فاض��الب، هيدرولوژی آب ه��ای زيرزمينی و 
آلودگی آن، هيدروژئولوژی و مکانيک سياالت از 
سال 1352 تاکنون، تاليف و ترجمه دو جلد کتاب 
تخصصی درسی و همکاری در ترجمه چهار جلد 
کتاب راهنم��ا در زمينه صنع��ت آب و تعدادی 
جزوات درس��ی، راهنماي��ی و هدايت 29 پروژه 
تحقيقاتی کارشناسی ارشد و دکترا، انعقاد سيزده 
قرارداد پژوهشی خاتمه يافته با وزارت خانه های 
مختلف، ارايه بيش از ش��صت مقاله در مجالت 
و کنفرانس ه��ای ملی و بين الملل��ی، طراحی، 
مديريت، و نظارت ب��ر اجرای بيش از 50 طرح 
عمرانی در قالب قراردادهای شخصی و شرکت 

مشاور آبسو.
دکت��ر قاه��ری در در س��ال 1392 به مرتبه 
استادی ارتقا يافت و حال حاضر، به امر تدريس 
و تحقيق در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه 

مشغول می باشد.

آشنايی با يک استاد؛

 دكتر
 عباس قاهری

دکتر عباس قاهری، اسفندماه سال 1321 در 
خانواده ای مذهب��ی در نجف آباد اصفهان متولد 
ش��د. دوران ابتدايی را در مدرس��ه شيخ بهايی 
به پايان رس��اند. دوران متوسطه را در دبيرستان 
دهقان در رشته رياضی فيزيک با رتبه ممتاز در 
شهرس��تان نجف آباد گذراند و ب��ه عنوان دانش 
آموخت��ه نمونه، با موفقي��ت در آزمونی که بين 
ش��اگردان ممتاز دبيرستان های اين شهر برگزار 
شد، برای ش��رکت در امتحان اس��تانی بورس 
تحصيلی اعطاي��ی دولت ايتاليا به اداره فرهنگ 
اس��تان اصفهان معرفی ش��د که متاسفانه اين 
فرصت به وی داده نشد. در آن زمان، دانشگاه ها 
به طور جداگانه کنکور برگزار می کردند لذا وی 
با اندک پس اندازی ک��ه اندوخته بوده، همراه با 
يکی از همکالس��ی های خود راهی تهران شد 
و در کنکور دانش��کده های فنی دانشگاه تهران، 
پلی تکنيک، کشاورزی تهران، دانشسرای عالی 
و هنرستان صنعتی نارمک آن وقت تهران- که 
بعدها به دانشکده و دانشگاه تبديل شد- شرکت 
نمود. وی در تمام دانشکده هايی که امتحان داده 
بود پذيرفته شد و با توجه به امکاناتی که در آن 
زمان به دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران 
داده می ش��د، در دانشگاه علم و صنعت ايران در 
مقطع کارشناسی ارش��د پيوسته رشته مهندسی 
عمران پذيرفته و مش��غول تحصيل ش��د. دکتر 
قاهری، تحصيالت خود را در چهار س��ال پايان 
رس��اند و به عنوان دانش آموخته ممتاز، مشمول 
دريافت بورس تحصيل��ی برای دوره دکتری در 
آمري��کا گرديد که به علت انج��ام فعاليت های 
سياسی دوران تحصيل، از اعزام محروم شد. وی 
پس از پايان دوره سربازی، مدتی در سازمان آب 
و برق استان خوزستان، سازمان برنامه و بودجه 
و سازمان عمران کهکيلويه )به عنوان کارشناس 
آبياری، معاون س��ازمان و س��پس سرپرس��ت 
سازمان( فعاليت کرد و سپس با ارايه درخواست، 
به دانشکده علم و صنعت ايران منتقل شد. دکتر 
قاهری پس از سه سال تدريس در سمت مربی، 
با ب��ورس وزارت علوم وقت، عازم آمريکا ش��د 
و مج��ددا دوره کارشناسی ارش��د و به دنبال آن، 
دکترای خ��ود را در دپارتمان عمران دانش��گاه 
ايالتی کلرادو در گرايش منابع آب و هيدرولوژی 

(1) ReseaRch & Development committee

 (2)peRfoRmance assessment of iRRigation & DRainage committee

  (3)inteRnational congRess on iRRigation anD DRainage (iciD)
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اولين همايش تخصصی آموزش��ي اندازه گيری هيدروکربن ها 
)ميترين��گ( در صنايع نفت، گاز، پااليش و پتروش��يمی، توس��ط  
دانش��کده مهندسی شيمی دانشگاه علم و صنعت ايران و شرکت 
پايانه های نفتی ايران، طی روزهای بيستم و بيست و يکم آذرماه 

1392 در دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار شد.
اين همايش در چند محور تخصصی ش��امل انواع فناوری های 
مربوط ب��ه ميترينگ )اندازه گي��ری کّمی( نف��ت، گاز و فرآورده؛ 
اس��تانداردهای مل��ی و بين الملل��ی در اندازه گيری نف��ت، گاز و 
فرآورده؛ عمليات پرووينگ و کاليبراس��يون انواع ميتر در صنعت؛ 
نگهداری و تعميرات تجهي��زات اندازه گيري و فناوری های نوين 
در اندازه گي��ری کّم��ی نف��ت، گاز و فرآورده برگزار ش��د و اولين 
همايش در موضوع تخصصی سيس��تم های اندازه گيری در کشور 

به شمار می رود.
در مراس��م افتتاحيه اي��ن همايش آموزش��ی- تخصصی، ابتدا 
دکتر صادقی)رييس دانش��کده مهندسی ش��يمی دانشگاه( ضمن 
خوش��امدگويی به مهمانان، در خصوص اهميت ميترينگ گفت: 
با در نظر گرفتن احجام نفت و گاز در کش��ور، مس��تحضريد که 
يک درصد اختالف اندازه گيری می تواند چه خس��اراتی را متوجه 
فروش��نده يا خريدار نمايد. وی ابراز امي��دواری کرد اين همايش 
بتواند ش��روعی برای کمک به حل اين موضوع مهم در کش��ور 

باشد.
س��خنران بعدی مراس��م افتتاحيه، مهندس سيدپيروز موسوی 
)مديرعامل ش��رکت پايانه های نفتی ايران( بود که به اختصار در 
خصوص فعاليت های ش��رکت پايانه های نفتی ايران سخن گفت. 

وی برگزاری اين همايش را در جهت تحقق اهداف صنعت نفت 
در توليد، توس��عه و صادرات دانست و گفت: به روز بودن فناوری 
در اين س��ه حوزه با توجه به ش��رايط موجود کش��ور، به صورت 
ال��زام درآمده اس��ت و اگر بخواهيم جايگاه خ��ود را حفظ کرده و 
ارتق��ا دهيم، باي��د فاصله خويش را با علم دني��ا کم کنيم. وی با 
تاکيد بر اينکه پايانه های نفتی خارک، عسلويه و نکا از دقيق ترين 
پايانه های منطقه و جهان به ش��مار می روند، افزود: هرگونه عدم 
توج��ه به بحث سيس��تم های اندازه گيری، طبع��ا تبعات منفی به 

دنبال دارد.  
مهندس حس��ن منتظر تربتی)عضو هيات مديره ش��رکت ملی 
گاز ايران( س��خنران بعدی مراس��م افتتاحيه ب��ود که با موضوع 
»اندازه گيری گاز، ش��رايط ديروز، امروز و افق 1404« سخنرانی 
ک��رد. وی گفت: بح��ث اندازه گيری از چند زاوي��ه مختلف قابل 
بررس��ی است که حفظ و صيانت از منافع ملی و نيز ايجاد اعتماد 
بين خريدار و فروش��نده از آن جمله است و توضيح داد در صنعت 
گاز کش��ور، اکنون 1500 سيستم ميترينگ بزرگ و حدود 16/5 
ميليون سيس��تم ميترينگ خانگی فعال اس��ت که فضای بس��يار 
گس��ترده ای را در بحث اندازه گيری می طلب��د و جای کار زيادی 

برای بخش خصوصی دارد. 
عضو هيات مديره ش��رکت ملی گاز ايران، توجه به موضوعات 
اندازه گي��ری در س��رفصل دروس دانش��گاهی، دس��تيابی ب��ه 
تکنولوژی های روز طراحی و س��اخت سيس��تم های اندازه گيری، 
توس��عه ساخت کنتورهای هوش��مند و تدوين استانداردهای ملی 
اندازه گي��ری را از جمله نيازهای اندازه گيری برش��مرد و تصريح 

در دانشگاه علم و صنعت ایران؛

اولین همايش تخصصی آموزشي اندازه گیری هیدروكربن ها 
)میترينگ(در صنايع نفت، گاز، پااليش و پتروشیمی برگزار شد
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کرد: بايد سيستم های اندازه گيری جديد نظير کنتورهای هوشمند، 
منطب��ق با نيازها و تکنولوژی روز و هماهنگ با زيرس��اخت های 

موجود کشور ساخته شود.
دکتر توکلی)معاون پژوهش��ی پژوهشگاه اس��تاندارد( سخنران 
بعدی مراس��م بود که در اهميت اندازه شناس��ی و اندازه گيری در 
عل��وم مختلف س��خن گفت. وی اندازه شناس��ی را به س��ه گروه 
صنعت��ی، قانونی و علمی تقس��يم بندی کرد و گفت: پژوهش��گاه 

استاندارد، از متوليان اصلی اندازه شناسی علمی در کشور است. 
سپس دکتر محمدعلی عمادی)مدير پژوهش و فناوری شرکت 
مل��ی نفت ايران( با اش��اره به فضای مل��ی اصل 44 گفت: نقش 
اندازه گيری به لحاظ مديريت مخازن و منابع هيدروکربنی بس��يار 

پررنگ است.
مهندس بياتانی)مدير مهندسی شرکت ملی صادرات گاز ايران( 
ني��ز با اعالم بيش از 33 تريلي��ون متر مکعب حجم ذخاير گازی 
اي��ران، گفت: در ح��ال حاضر يک درصد از ب��ازار جهانی گاز به 
ايران اختصاص دارد که بر اس��اس س��ند چش��م انداز 1404 بايد 
به رش��د 16 درصدی برسيم. برای رسيدن به اين رشد، بايد بالغ 
ب��ر 500 ميليون متر مکع��ب گاز صادر کنيم که عالوه بر خطوط 
لوله، نيازمند اس��تفاده از ديگر امکانات گاز است. وی افزود: برای 
اندازه گيری گاز، بايد پارامترهای کّمی و کيفی را مورد اندازه گيری 
قرار دهيم. وی تاکيد کرد: در سيستم های اندازه گيری، مالک بايد 

دقت سيستم باشد نه هزينه دستگاه ها.
دکتر س��يدعلی حسينی)مديرعامل شرکت بورس انرژی ايران( 
س��خنران بعدی بود. وی گفت: اندازه گيری دقيق با ابزار مناسب 

می توان��د از اتالف مناب��ع عمومی و يا خصوصی جلوگيری کند و 
در ي��ک اقتصاد بزرگ می تواند منافع ملی را مورد توجه قرار دهد 
و ع��الوه بر اين، اندازه گيری دقي��ق می تواند مبادالت تجاری را 

سرعت و توسعه بخشد.
بعد از آن مهندس ش��هبازی)مدير برنامه ريزی تلفيقی شرکت 
پايانه های نفت ايران(، س��خنرانی کرد که از اخذ گواهينامه معتبر 
بين المللی 17025، در زمينه آزمون س��نجی نفت خام برای اولين 

بار در خارک خبر داد.
آخرين س��خنران افتتاحيه، دکتر سيدحسن هاشم آبادی )عضو 
هيات علمی دانش��کده مهندسی شيمی و دبير همايش( بود. وی 
ارتقای دانش ميترينگ را از اهداف اصلی اين همايش برشمرد و 
با اش��اره به استقبال خوب به عمل آمده از اين همايش، تفکيک 
ش��رکت کنندگان را 40 درصد از شرکت ملی نفت؛ 23 درصد از 
ش��رکت ملی گاز؛ 8 درص��د از پتروش��يمی؛ 4 درصد از پخش و 
پااليش و 25 درصد از بخش خصوصی اعالم کرد. دبير همايش 
توضيح داد س��خنرانی ها در چهار بخش تقس��يم شده اند و عالوه 
بر نمايش��گاه جانبی، هفت ميزگرد تخصص��ی با عناوين: جايگاه 
اس��تاندارد و کاليبراسيون و چشم انداز آن در صنعت نفت؛ جايگاه 
اس��تاندارد و کاليبراسيون و چش��م انداز آن در صنعت گاز؛ جايگاه 
استاندارد و کاليبراسيون و چشم انداز آن در صنعت پااليش و پخش 
فراورده هاي نفتي؛ جايگاه اس��تاندارد و کاليبراسيون و چشم انداز 
آن در صنعت پتروش��يمي؛ الزامات و راهکارهاي يکپارچه س��ازي 
روش ه��اي اندازه گيري کّمي و کيفي نفت خام در مبادي ورودي 
و خروجي ش��رکت هاي تابعه ش��رکت ملي نفت ايران؛ بررسي و 

دکتر صادقی- رییس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه

دکتر توکلی- معاون پژوهشی پژوهشگاه استاندارد

مهندس سیدپیروز موسوی - مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران

مهندس حسن منتظر تربتی- عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران
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م��وردکاوي نقش پژوهش، فناوري و انتقال تکنولوژي در ارتقای 
کارايي و دقت سيس��تم هاي ميترين��گ و نمونه گيري، چالش ها 
و راهکارها؛ نقد و بررس��ي سيس��تم هاي آموزشي و سياست هاي 
آموزش عالي در تربيت کارش��ناس متخصص و کارامد در زمينه 

سيستم هاي ميترينگ و نمونه گيري، برنامه ريزی شده است.
دکت��ر هاش��م آبادی گفت: عالوه ب��ر اين ب��رای اين همايش 
دو روزه، کارگاه آموزش��ی »پرووين��گ ميترهای اولتراس��ونيک، 
ميتره��ای توربيني و ميترهایPD« در نظر گرفته ش��ده که طی 
دو روز، در ديماه س��ال جاری در پايانه عسلويه برگزار می شود و 
برنامه ريزی برای برگزاری کارگاه ديگری در ماهش��هر در زمينه 
ميترهای سايز کوچک در دست انجام است. در ضمن يکی ديگر 
از برنامه های جانبی همايش، برپايی نمايش��گاهی از شرکت های 
فعال در موضوع ميترينگ در کش��ور با ه��دف معرفی خدمات و 
دستاوردهای آنها بوده است که تعداد 15 شرکت در اين نمايشگاه 

حضور فعال داشته اند.
شناس��ايی ظرفيت های موجود در کشور در موضوع ميترينگ؛ 
تالش در جهت آموزش عملی و نظری موضوعات مختلف مرتبط 
ب��ا ميترينگ؛ تالش در جه��ت معرفی حساس��يت هاي موضوع 
ميترين��گ در کش��ور و ل��زوم توجه بيش��تر ش��رکت ها و مراکز 

تحقيقاتی به آن؛ رص��د فناوری های نوين در ميترينگ و معرفی 
آنها به شرکت های داخلی؛ توس��عه دانش ميترينگ در کشور در 
جهت رفع مش��کالت، دسترسی به دانش طراحی و ساخت انواع 
سيس��تم های ميترين��گ و پرووينگ مورد نياز در کش��ور؛ تالش 
در جه��ت ايفاي نقش موثرتر در اس��تانداردهای مل��ی )IPS( و 
بين الملل��ی )IP ISO، ASTM، API( با توجه به ش��رايط خاص 
کشور در منطقه؛ معرفی پتانسيل های موجود در مراکز تحقيقاتی 
و دانشگاهي کش��ور در جهت رفع مشکالت ميترينگ در کشور، 
از اهداف برگزاری اولين همايش تخصصی آموزشي اندازه گيری 
هيدروکربنها)ميترينگ( در صنايع نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی 

بوده است.
گفتنی است گروه پژوهشی ميترينگ، در سال 1390 در دانشگاه 
علم و صنعت ايران و با مش��ارکت جمعی از اساتيد دانشگاه های 
کش��ور، فعال در کارهای تحقيقاتی مرب��وط به اندازه گيری کّمی 
هيدروکربن ها و همچني��ن افراد با تجربه در اين موضوع و فعال 
در صنعت، مجوز فعاليت از وزارت نفت دريافت کرد که تنها قطب 

فعال مورد تاييد در کشور می باشد.

دکتر سیدحسن هاشم آبادی- عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و دبیر همایشدکتر محمدعلي عمادي- مدیر پ ژ وهش و فناوري شرکت ملي نفت ایران
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• آق�ای دکت�ر ش�جاعی فرد، ابتدا 
مقدمه ای از ظه�ور و فعاليت صنعت 

خودرو در کشور بيان بفرماييد.
صنعت خودروسازی در ايران درسال 1336 
با اتاق س��ازی برای کاميون ها آغاز ش��د و به 
تدري��ج پيش رفت تا در س��ال 1343، قانونی 
وضع ش��د که ه��ر کارخانه ای در کش��ور که 
بخواهد خودروس��ازی کند باي��د بتواند برخی 
قطعات آن را داخلی س��ازی نمايد. لذا در اين 
سال، ش��رکت ايران ناسيونال- که نمايندگی 
کرايس��لر در ايران را داش��ت- اقدام به مونتاژ 
کرايس��لر با نام پيکان نمود و از همان زمان، 
داخلی س��ازی قطعات مختلف آن در کش��ور 
شروع گرديد. اين برنامه ادامه داشت تا در سال 
1348، خودروی ژيان در ايران مونتاژ ش��د و 
خودروهای آريا و شاهين، شورلت امريکايی و 
غيره، حتی بدون ساخت قطعات، کار مونتاژ را 
ادامه دادند. پس از پيروزی انقالب نيز بخشی 

از قطعات باقی مانده ورودی، به صورت مونتاژ 
داخلی به فروش می رس��يدند. با شروع جنگ 
تحميلی،کارخانه های خودروسازی مختلف، به 
حمايت از جنگ پرداخت��ه و در کنار توليدات 
خود، به تولي��د قطعات مورد نياز جنگ، نظير 

خمپاره، پرداختند.
مکاني�ک  مهندس�ی  دانش�کده   •
دانشگاه علم و صنعت ايران از اولين 
و فعالترين دانشکده های مکانيک در 
سطح کشور است. اين دانشکده چه 
فعاليت ه�ای ش�اخصی در خصوص 

خودروسازی داشته است؟
از اوايل سال 1366، کميته ای از سوی دولت 
وقت به نام »کميته خودروی ملی«، تشکيل 
ش��د که در آن، ش��ش وزير از جمل��ه وزرای 
صنايع، اقتصاد، بازرگانی، س��پاه، يک رييس 
دانشگاه و يک نفر نماينده از وزارت علوم)که 
اينجانب بودم( حضور داشتند. اين کميته سه 

سال فعاليت کرد و تصميم گرفت در راستای 
حمايت از توليد خودروی ملی، س��ميناری به 
همين نام برگزار کند. سمينار خودروی ملی به 
مدت س��ه روز در سال 1369 در دانشگاه علم 
و صنعت ايران برگزار ش��د که اينجانب دبير 
آن بودم و چند وزير در آن س��خنرانی داشتند. 
در طی اين سمينار، برای اولين بار، نمايشگاه 
صنعت خودرو در اين دانش��گاه بر پا ش��د. در 
اين هماي��ش تصميم گرفته ش��د مصوبات 
س��مينار، برای کارخانه های خودروس��ازی و 
وزارتخانه های ذی ربط، الزم االجرا باش��د و از 
جمله تصميمات اتخاذ شده اين بود که ايجاد 
مراکز تحقيق و توس��عه، در کنار کارخانجات 
خودروس��ازی، الزاميس��ت. ب��رای انجام اين 
دس��تورالعمل، کارخانه ه��ای ايران خ��ودرو و 
سايپا در س��ال 1370، يعنی چهار ماه پس از 
برگزاری سمينار مورد اشاره، اقدام به تاسيس 
اين مراکز تحقيق و توس��عه نمودند که امروز 

معرفی طرح كالن ملی؛
B طراحی كفی خودروی كالس

ش�ورای عتف، در س�ال 1390، پروژه کالن ملی  با عنوان »طراحی کفی خودروی کالس B« را به دانشگاه علم و 
صنعت ايران واگذار کرد. اين پروژه عظيم، يکی از چند پروژه ای است که از سوی شورای عتف به محوريت دانشگاه 
علم و صنعت ايران سپرده شده و اجرا می شود. همچنين دانشگاه های صنعتی اميرکبير، خواجه نصيرالدين طوسی 
و دانشگاه تهران، به عنوان دانشگاه های همکار طرح، انتخاب و معرفی شده اند. برای آگاهی از کّم و کيف اجرای 
اين پروژه طراحی خودروی ملی ايران، با دکتر محمدحسن شجاعی فرد )رييس دانشکده مهندسی خودرو و مدير 

پروژه( گفت و گويی انجام داديم که ضمن تشکر از ايشان، تقديم حضور می شود.
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هم موجود است. از سوی ديگر، وزارت علوم 
موظف شد پژوهشکده های مهندسی خودرو را 
در دانشگاه های مختلف ايجاد کند و دانشکده 
مهندسی خودرو نيز در فرصت مناسب تاسيس 
شود. سرانجام اين کميته، کار خود را با انتشار 
يک منش��ور پايان داد و ه��ر وزيری در حوزه 
اختيارات خود، مصوبات منشور را دنبال کرد. از 
اين بين، دانشگاه علم و صنعت ايران در سال 
1370، ابت��دا با ن��ام مرکز تحقيقات مکانيک 
خودرو، اقدام به تاسيس پژوهشکده کرد و بعد 
به تدريج با افزايش گروه ها، در س��ال 1376، 
موفق ب��ه اخذ موافقت قطعی از وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری به نام پژوهشکده مهندسی 
خ��ودرو گرديد. در س��ال 1378، رييس وقت 
س��ازمان گس��ترش نظر به تاسيس دانشکده 
خودرو در يکی ديگر از دانش��گاه های فنی- 
مهندس��ی تهران داشت ولی با توجه به وجود 
پژوهشکده مهندسی خودرو در دانشگاه علم و 
صنعت ايران، پيگيری بس��يار زيادي از سوی 
رياست وقت دانش��گاه علم و صنعت ايران و 
اينجانب، برای تاس��يس دانش��کده مهندسی 
خودرو در اين دانش��گاه ص��ورت پذيرفت تا 
باالخره عليرغم رقابت گسترده دانشگاه های 
بزرگ برای تاس��يس اين دانشکده، دانشکده 
مهندس��ی خودرو با حمايت مديران وقت، در 
دانش��گاه علم و صنعت ايران تاس��يس شد و 
اکنون ني��ز در دوره های کارشناسی ارش��د و 
دکتری، در حد مطلوب، مشغول فعاليت است.

• چرا و چگونه شورای عتف، پروژه 
ملی طراح�ی کفی خ�ودروی کالس 
B را به دانش�گاه علم وصنعت ايران 

سپرد؟
 دانشگاه علم و صنعت ايران از آغاز تاسيس 
پژوهشکده، همواره در حال مذاکره با صنعت 
خودرو ب��وده تا ضمن رف��ع نيازهای موجود، 
نس��بت به طراحی پلتفرم ملی اقدام کند ولی 
هرگاه نام��ی از خودرو يا پلتفرم ملی به ميان 
آورديم، ش��اهد بوديم در يکی از کارخانجات، 
خودرويی به نام خودروی ملی رونمايی ش��د 
در حالی که می دانستيم ملی نيست. به عنوان 
مثال، خودروی سمند که کاملترين خودرو در 
اين رده ها بوده است، طی قرارداد با کشور آلمان 
و آن هم با قرارداد فرعی با کش��ور انگلستان، 
بر مبنای پلتفرم پ��ژوی 405 بوده که هزينه 
آن ب��ه قيمت وقت، 500 ميلي��ون دالر)500 
ميليارد تومان( بوده اس��ت و به نظر من، تنها 
امتياز آن برای کش��ورمان، بودن برند ايرانی 
سمند و دانش آموختن تعداد بسيار محدودی 
از مهندس��ان ايران خودرو در آلمان بود بدون 

آنکه دان��ش فنی طراحی آن، به ايران منتقل 
ش��ود. موتور ملی نيز سرنوشتی بهتر از سمند 
نداشت. اين موتور در حقيقت مالکيت ملی دارد 
چراکه در آخن آلمان، کامال طراحی و به ايران 
تحويل گرديد و عليرغم ادعای خودروسازان، 
مهندسان ايرانی، هيچ گونه نقشی در طراحی 
موتور ملی نداشتند و لذا پس از گذشت حدود 
10 سال، متخصصان ايرانی به تدريج قادر به 

انجام تغييراتی بر روی آن شدند.
سرانجام در اسفندماه س��ال 1390، بحث 
انجام طرح های کالن ملی از طريق ش��ورای 
عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مطرح 
ش��د که پروژه های کالن، در دانش��گاه های 
مختلف به صورت کنسرس��يوم و به ش��رط 
مش��خص بودن مشتری و خريدار طرح برای 

ساخت واگذار شود. البته با توجه به اينکه قباًل 
هم طرح ه��اي کالني از طرف دانش��کده و 
پژوهشکده معرفي شده بود )نظير طرح کالن 
موت��ور ديزل( کاره��اي مقدماتي با همکاري 
بعضي از همکاران دانش��کده و پژوهش��کده 
انجام و وقتي نياز به جذب حداقل سه دانشگاه 
همکار و توافق آنها و پيگيري ارتباط با صنعت 
که مشکل هم بود الزم شد، باالجبار اينجانب 
خودم وارد عمل شدم تا کار با مشکلي مواجه 
نش��ده و با س��رعت انجام ش��ود. در شورای 
عتف، مجموعا 40 طرح مطرح شد که اولين، 
هواپيم��ای 150 نفره بود و پروژه پلتفرم ملی، 
رتبه دوم را داش��ت. اين پروژه با بودجه 100 

ميليارد تومان، تصويب شد و در آن، دانشگاه 
علم و صنعت ايران، دانشگاه محور و با توجه به 
اينکه پيگيری پروژه کال از سوی پژوهشکده 
مهندسی خودروی اين دانشگاه صورت گرفته 
بود، محل اجرای آن، اين پژوهش��کده تعيين 
شد. همچنين اينجانب از طرف رياست محترم 
وقت دانش��گاه به عنوان مجری اصلی طرح، 
معرفی ش��دم. البته قباًل توافق دانشگاه های 
صنعتی اميرکبير، خواجه نصيرالدين طوسی و 
در ادامه، دانشگاه تهران، به عنوان دانشگاه های 

همکار طرح، اخذ و معرفی شده بودند. 
• از زمان تصويب طرح تا کنون چه 
اقدامات�ی در زمينه اج�رای آن انجام 

شده است؟
در ح��ال حاض��ر تقس��يم کار دقيقی بين 
دانشگاه محور و دانش��گاه های همکار انجام 
داديم به طوری که تمامی بخش های پلتفرم، 
صندلی و تزئينات داخلی، اتاق و تمامی قطعات 
به جز موتور و گيربکس، بر عهده دانشگاه علم 
و صنعت ايران است. بخش موتور را دانشگاه 
صنعتی اميرکبير و بخش گيربکس را دانشگاه 
صنعتی خواجه نصير بر عهده دارند. همچنين 
از بدو تصويب اين پروژه و پيش از اخذ بودجه، 
به دنبال ش��رکت ي��ا موسس��ه ای بوديم که 
آمادگی س��اخت اين خودرو را پس از طراحی 
داش��ته باشد که شرکت پايوران، آمادگی خود 
را اع��الم کرد و تفاهم نام��ه ای با معاون وزير 
علوم و رياست وقت سازمان گسترش نوسازی 
صنايع ايران امضا ش��د، لذا مقدمات کار برای 
همکاری با سازنده نهايی نيز شروع شد. تفاوت 
اين شرکت با شرکت های بزرگ خودروسازی 
اين اس��ت ک��ه از تواناي��ی و امکانات خوبی 
برخوردار اس��ت و نمی خواهد به شکل سنتی 
از قبيل مونتاژ و... کار را دنبال کند بلکه يک 
کارخانه خودروسازی صنعتی و مدرن خواهد 
بود. اين پروژه يک پروژه ميان رشته ای است 
و لذا تقريبا تمام دانش��کده های دانشگاه را در 
بر می گي��رد و در صورتی که افرادی آمادگی 
همکاری داشته باشند از دانشکده فيزيک گرفته 
تا برق وکامپيوتر، مکانيک و مواد و متالورژی، 
صنايع، عمران، معماری، مهندسی شيمی و... 
همگی می توانند نق��ش موثری در اجرای آن 
داشته باشند. بديهی است چون سابقه طراحی 
پلتفرم خودرو در ايران وجود ندارد، ما مجبوريم 
از تمامی نيروهای صنعتی داخل و حتی خارج 
از کشور اس��تفاده کنيم چون صنعت خودرو، 
صنعت High Tech است، دسترسی به اين 
طراح��ی، از بزرگتري��ن موفقيت های صنعت 
کشور خواهد بود. در همين راستا، از مشاوران 

  پروژه ملي طراحي 
کفي خودروي کالس 

B با بودجه صد ميليارد 
تومان، تصويب شد و 
در آن، دانشگاه علم و 
صنعت ايران، دانشگاه 

محور است. در اين 
پروژه، طراحي و ساخت 

تمامي بخش هاي 
خودرو، به جز موتور 
و گيربکس، بر عهده 
دانشگاه علم و صنعت 
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و متخصص��ان خوبی که در صنعت خودروی 
کش��ور، تجارب خوبی به دس��ت آورده بودند، 
اس��تفاده کردي��م و با چند گروه از مش��اوران 
خارجی هم زمينه ارتب��اط و همکاری فراهم 
کرديم. در طول يک سال گذشته، تالش های 
زيادی انجام شد و نمونه هايی از طراحی بدنه 
را انجام داديم. همچنين يک نمونه يک چهارم 
  CNC به صورت م��دل و ديجيتال از طريق
س��اختيم که در نمايش��گاه هفت��ه پژوهش، 
س��ال 91 بين تمامی غرفه های دانشگاه ها و 

طرح های کالن، رتبه اول را کسب کرد.
• به زبان س�اده تر بفرماييد در اين 
پروژه چه مشخصاتی برای خودرو در 
نظر گرفته ش�ده اس�ت که طراحی و 

اجرا می شود؟
اين پ��روژه، در واقع طراحی خودروی ملی 
در کالس B می باش��د. کالس ه��ای خودرو 
ب��ه ترتيب ش��امل E، D، C ، B و A اس��ت 
که هر چ��ه از A  به س��مت E برويم، ابعاد 
خودرو بزرگتر می شود. ما پس از يک بررسي 
 B,C علمي روي حدود 300 خودروي کالس
مدل2013 مشخصات اوليه خودرو را انتخاب 
کردي��م. خودوری مد نظر م��ا، يک خودرو با 
ظرفيت پنج نفر و حدود 1600 سی سی موتور، 
دارای دنده اتوماتيک و دستی، با سرعت حدود 
180 تا 200 کيلومتر بر س��اعت است و بين 
95 تا 110 اسب بخار، قدرت دارد که گشتاور 
حدود 120 تا 140 دارد. البته اين اعداد، توسط 
گ��روه طراحی، ب��ه صورت دقيق اس��تخراج 

خواهد شد.

• ناظ�ر اجرای اين طرح کالن ملی 
کيست؟

با توجه به آنکه طرح های کالن، کنسرسيوم 
اس��ت و بودجه قابل توجهی دارند، گروه های 
نظارت��ی متفاوت��ی برای آنه��ا در نظر گرفته 
می شود که به ترتيب عبارتند از شورای عالی 
عتف، کميس��يون دائمی شورای عالی عتف، 
کميس��يون تخصصی )حمل و نقل( شورای 
عالی عتف، ش��ورای راهبردی پروژه )شامل 
سازنده نهايی و دانشگاه های عضو کنسرسيوم(، 
شورای مديران مسئول هر دانشگاه و ارتباط با 
صنعت هر دانشگاه و يک ناظر که متخصص 
اين کار است و از طرف کميسيون تخصصي 

انتخاب و معرفي مي شود.
• م�دت زمان اجرای پ�روژه چقدر 

تعيين شده است؟
قرار اس��ت اولين نمونه اين پروژه تا پايان 
س��ال 1394، س��اخته و ب��رای آزمايش های 
استاندارد، تحويل سازنده نهايی گردد. در حال 
حاضر، تيم های تخصصی برای قسمت های 
مختلف در بخش عمده ای از موارد، تشکيل و 
بخش هايی نيز در حال تشکيل است. در اتاق 
طراحی دفتر مرکزی پروژه که در پژوهشکده 
مهندسی خودرو مستقر اس��ت، حدود30 نفر 
از دانش��جويان ارشد و دکتری و متخصصان 
صنعت، اشتغال می يابند که اکنون نيز تعدادی 
مشغول کار ش��ده اند. البته مشاوران برجسته 
صنعت خ��ودرو، اعم از داخل��ي و خارجي در 
رون��د حرکت اين طرح کالن با پژوهش��کده 
همکاري مستقيم مي کنند. در نتيجه مي توان 

گفت تاکنون کارهاي بسيار مهمي انجام شده 
است و اميدواريم به موقع، شاهد پايان پروژه 

باشيم.
• وسخن آخر...

اين پروژه از تمام دانشجويانی که بتوانند 
پايان نامه کارشناسی ارش��د و دکتری خود را 
در راستای پروژه تعريف کنند، حمايت مالی 
می کند که آيين نامه آن نيز توس��ط معاونت 
پژوهش��ی دانش��گاه، به اطالع دانشکده ها 
خواهد رس��يد. پيش بينی ما اين اس��ت که 
حداق��ل، 200 پروژه کارشناسی ارش��د و 50 
پروژه دکتری در راس��تای طراحی پلتفرم در 
دانشگاه هاي عضو کنسرسيوم تعريف شوند. 
الزم به ذکر است بايد ترتيبی اتخاذ شود 
تا پروژه هايی که ب��رای طرح های کالن به 
عنوان پايان نامه تحصيالت تکميلی تعريف 
می ش��وند، از برخی محدوديت های موجود 
در آيين نامه ها معاف باش��ند ت��ا افراد بتوانند 
با آرامش خيال بيش��تری نسبت به طراحی 
قطع��ات مختل��ف اي��ن صنعت پيش��رفته 

تکنولوژيکی اقدام کنند.
 در پاي��ان ني��ز از هم��ه عزيزان��ی که در 
معاون��ت پژوهش��ی وزارت علوم، دانش��گاه 
عل��م و صنع��ت اي��ران، ش��رکت پاي��وران، 
کميسيون های تخصصی از قبيل حمل و نقل 
و همه دست اندرکاران حوزه معاونت پژوهشی 
دانش��گاه و همکاران خويش در دانش��کده و 
پژوهشکده مهندسی خودرو که از بدو پيگيری 
پروژه تا کنون همکاري صميمانه اي داشته اند، 

سپاسگزاری می کنم.
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در اين مراس��م، دکتر مهراد )سرپرست ISC(،  با 
اين توضيح که در 60 سال اخير، توسعه علمی جهان 
بي��ش از آن چيزی ب��وده که از بدو تاري��خ تا نيمه 
دوم قرن بيس��تم رخ داد، گفت: اين رش��د، معطوف 
به سياست گذاری هاس��ت و همه کشورها می کوشند 
پله ه��ای ترق��ی را ط��ی کنن��د. در اي��ران نيز اين 
سياست ها تدوين شده و دانشگاه ها مامور اجرای آن 
هس��تند. وی گفت: ايران حدود 4/4 درصد جمعيت 
دانشجويی دارد که حدود 23 درصد آن در کاردانی، 
65 درصد در کارشناس��ی و 12 درصد در تحصيالت 
تکميلی )9 در صد کارشناسی ارشد و مابقی دکتری( 
هستند. وی درصد دانش��جويان کشور در علوم پايه 
را 7 درصد و در فنی و مهندسی، 32/5 درصد اعالم 
کرد. همچنين گفت: در کش��ور، حدود 280 انجمن 

علم��ی، 142 قطب علمی، 1178 مجله پژوهش��ی، 
630 مرکز پژوهشی و 117 مرکز رشد داريم.

ريي��س مرک��ز منطق��ه ای اطالع رس��انی علوم و 
فناوری، رتبه کنونی کش��ورمان را با باالترين رش��د 
تولي��دات علم��ی، مق��ام اول دنيا و به لح��اظ تعداد 
مقاالت، ش��انزدهم جهان و اول در غرب آسيا اعالم 
ک��رد و اف��زود: هندوس��تان، برزيل و تاي��وان، تنها 
کش��ورهای نوظهور علمی هستندکه قبل از ايران و 

جايگاه شانزدهم آن قرار دارند. 
دکتر مهراد تصريح کرد: نظام های استنادی، تنها 
مقاالت را رصد نمی کنند بلکه آنچه کاوش می کنند، 
تراوش��ات ذهن��ی و علمی انديش��مندان و محققان 
در هر ش��کل و فرمی اس��ت و بنابراي��ن نزديک به 
20 ش��کل از اطالعات وجود دارد که البته در راس 

 گزارشی از مراسم
 روز فعالیت های بین المللی دانشگاه

سرپرست ISC در 
اولين مراسم روز 
بين الملل دانشگاه:

دانشگاه علم و 
صنعت ايران از 
دانشگاه های ممتاز  
و  افتخارآفرين 
کشور است

اش�اره: مراس�م روز فعاليت ه�ای علمی و بين المللی دانش�گاه علم و صنع�ت ايران، با 
حضور رييس مرکز منطقه ای اطالع رس�انی علوم و فناوری و سرپرس�ت پايگاه استنادی 
علوم جهان اسالم)ISC( و دکتر کريمی)معاون مرکز همکاری های بين المللی وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری(، شانزدهم آذرماه 1392 در مجتمع فرهنگی امام خمينی)ره( برگزار 
شد. دکتر مهراد )رييس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پايگاه 
اس�تنادی علوم جهان اس�الم( س�خنران اصلی نخستين مراس�م روز بين الملل دانشگاه 
ب�ود که با موضوع اندازه گيری علمی، رتبه بندی و ارتقای کيفيت؛ از منظر علم س�نجی به 
دس�تاوردهای پژوهشی دانش�گاه علم و صنعت ايران نگاه کرد. آنچه در ادامه می خوانيد 

گزارشی از برگزاری اين مراسم است.
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آن، مق��االت و مجالت ق��رار دارند. وی توضيح داد که 65 درصد 
توليدات علمی ما در شکل مقاله است و مابقی در ساير اشکال که 
اگر تنها مقاالت را مبنای سنجش توسعه علمی قلمداد می کرديم 

آن رتبه 16 حاصل نمی شد. 
سرپرس��ت پايگاه اس��تنادی علوم جهان اس��الم)ISC(، گفت: 
سياست های کلی برنامه پنج ساله، دستيابی به جايگاه دوم علمی 
و فناوری و تثبيت آن و نقش��ه جامع علمی کش��ور، پيش��تازی در 
مرزه��ای دانش و فناوری ب��ا مرجعيت علمی در جه��ان را به ما 

تکليف می کنند. 
وی توسعه علمی ايران را چشمگير توصيف کرد و اعالم نمود: 
مطابق نظام اس��کوپوس، در س��ال 1979 ميالدی، در کل ايران، 
توان مقاله 339 مقاله بوده اس��ت. در س��ال 1997، بيش از هزار 
مقاله را در کش��ور تجربه کرديم و اين عدد در سال 2006 از مرز 
10 هزار مقاله گذش��ت و در 2007، به 14هزار و در 2012 به 37 

هزار مقاله استاندارد بين المللی بالغ گرديد.
دکتر مهراد وضعيت کش��ور به لحاظ اس��تنادات علمی را خوب 
دانس��ت و گفت: اس��تناد يعنی اس��تاندارد در علم و نشانگر توان 
علمی است. وی متوسط ضريب تاثير نشريات ايرانی در 2012 را 
609/. اعالم کرد و گفت کش��ورهای مالزی و ترکيه بعد از ايران 

قرار دارند.
 ISI وی ب��ا اي��ن توضيح که بي��ش از 80 درصد انتش��ارات در
متعلق به دو منطقه اروپای غربی و امريکای ش��مالی است، گفت: 
نظام های اس��تنادی، مبتنی بر زبان است و تنها دانشمند ايرانی در 
بخش انگليس��ی ISC، دکتر علی کاوه )استاد دانشکده مهندسی 

عمران دانشگاه علم و صنعت ايران( است.
رييس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری، در بررسی 
رفتار نويس��ندگی مقاالت گف��ت: 31درصد مق��االت ISC، تک 
نويس��نده؛ 24 درصد دو نويسنده و 19 درصد سه نويسنده دارند و 
مابقی مربوط به کار تيمی بوده است و مقاالت تک نويسنده، 14 

درصد کل مقاالت را در بر می گيرد.
سرپرس��ت پايگاه اس��تنادی علوم جهان اس��الم)ISC(، سپس 
ب��ا اراي��ه آمار به مقايس��ه دانش��گاه علم و صنعت اي��ران در بين 
دانشگاه های کشور و تبيين رتبه آن پرداخت. مطابق اين آمار، در 
ISC، دانش��گاه علم و صنعت ايران در توليد علم )انتشارات نمايه 
شده(، رتبه هفتم کش��ور را داراست. در برگزاری همايش ها، رتبه 
س��وم کشور را دارد و در مجموع )مقاالت و برگزاری همايش ها(، 

رتبه پنجم کش��ور در بين دانش��گاه ها را داراس��ت که رتبه بسيار 
ارزش��مندی است. همچنين عدد سهم اين دانشگاه از کل مقاالت 
 ،ISI 2 و از مقاالت همايش ها، 4 می باشد. عالوه بر اين در ،ISC
رتبه دانش��گاه عل��م و صنعت ايران با ثب��ت 7018 مدرک، هفتم 
کش��ور است و در اس��کوپوس)Scopus( با 1212 مدرک در سال 

2013، مجددا هفتم کشور اعالم شده است.
همچنين س��ه پژوهشگر برتر دانش��گاه علم و صنعت ايران بر 
حس��ب ميزان توليدات علمی آنها در ISI، ب��ه ترتيب: دکتر علی 
کاوه)اس��تاد دانشکده مهندس��ی عمران( با 3 درصد کل، مهندس 
احد کاظمی)دانش��يار دانش��کده مهندس��ی ب��رق( و دکتر محرم 
حبيب نژاد کورايم)اس��تاد دانشکده مهندس��ی مکانيک( بوده اند. از 
حيث استناد نيز دکتر علی کاوه در کل کشور، هفتمين دانشمند پر 
استناد است و دکتر تورج محمدی )استاد دانشکده مهنسی شيمی 

دانشگاه(، به اين لحاظ رتبه 37 را در کشور دارا هستند.
وی ع��الوه بر اي��ن اعالم کرد: 4855 عض��و هيات علمی اين 
دانشگاه، 10-1 مقاله ISI، 530 نفر 20-11 مقاله، 109 نفر 30-
21 مقال��ه و 3 نف��ر بيش از يکصد مقاله ISI داش��ته اند و نيز، 42 
درصد توليد علم دانش��گاه علم و صنعت ايران در س��ه سال اخير 
بوده است و 27 نفر، يک سوم مقاالت ISI دانشگاه علم و صنعت 

ايران را توليد می کنند. 
سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسالم تاکيد کرد: توليدات 
علمی دانش��گاه علم و صنعت ايران نش��ان می دهد در شش سال 
اخير، دانش��گاه و اعض��ای هيات علم��ی آن کار کرده اند و پيش 
از آن، ع��دد گويا و برجس��ته ای وجود ندارد. همچنين بيش��ترين 
مش��ارکت اي��ن دانش��گاه در توليدات علمی س��ه س��ال اخير، به 
ترتيب با کش��ورهای امريکا، کانادا، انگليس، استراليا و آلمان بوده 
و بر حس��ب دانشگاه های داخل، با دانش��گاه آزاد اسالمی، خواجه 

نصيرالدين طوسی، تهران، صنعتی شريف و صنعتی اميرکبير.
دکتر مهراد سپس با بيان شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها در 
نظام سايماگو)SIR( گفت: بر اساس ارزيابی سايماگو، دانشگاه علم 
و صنعت ايران در دنيا رتبه 589، در منطقه رتبه 20 و در کش��ور، 
رتبه 7 را دارد. وی توضيح داد: رتبه دانش��گاه علم و صنعت ايران 
در حوزه مهندس��ی در س��طح بين المللی در دوره 2010 تا 2012، 
يکصد و س��يزدهم دنياست و اين عدد بسيار عالی و افتخارآميزی 
اس��ت. وی افزود: همچنين اين دانش��گاه، بر اساس شاخص های 
رتبه بندی ترکيه-که معيارهای متفاوتی دارد- رتبه 9 کش��وری و 

دکتر خرمی شاد- مدیر دفتر همکاری های علمی و بین  المللی دانشگاه دکتر مهراد-رییس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری
 و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
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911 جهانی را دارد.وی با اين تصريح که دانش��گاه علم و صنعت 
ايران از دانش��گاه های ممتاز و افتخارآفرين کش��ور اس��ت، گفت: 
اعضای هيات علمی اين دانش��گاه در سه سال قبل، حدود 2000 
مقاله ارايه کرده اند که 14 هزار استناد داشته است. اين، عدد بسيار 
خوبی است ضمن آنکه 37 درصد اين تعداد را کشورهای پيشرفته 
داش��ته اند و اين موضوع، نش��ان می دهد تا چه حد مقاالت، وزين 
و علمی بوده که کش��ورهای پيش��رفته به علم ما رجوع کرده اند. 

همچنين 14درصد استنادها داخلی بوده است.
پيش از س��خنان دکتر مه��راد، دکت��ر جبل عاملی)رييس وقت 
دانش��گاه( با تبريک هفته پژوهش و تش��کر از حضور مهمانان و 
حاضران در جلسه، به خال موجود در دانشگاه و کشور در خصوص 
عدم اطالع رس��انی در خصوص دس��تاوردهای پژوهشی اعضای 
هيات علمی اشاره کرد وگفت: در سال های اخير، دانشگاه ها بيش 
از پيش به حوزه فناوری ورود يافته و دستاوردهای خوبی داشته اند 
که اين حاصل تالش اس��اتيدی است که انگيزه خدمت گذاری در 
آنها موج می زند. وی افزود: با بازديد از آزمايشگاه های تحقيقاتی و 
پس از تاسيس پژوهشگاه، به اين مهم پی برديم که در فعاليت های 
دانش��گاه، غير از فعاليت های علمی ک��ه خروجی آن مقاالت و يا 
کتاب هايی اس��ت که در مجالت و مراکز معتبر به چاپ می رسد، 
فعاليت هايی وجود دارد که مجموعه دانش��گاه از آن مطلع نيستند 
و گاه در دو دانش��کده مجاور، اس��اتيد از پروژه و فعاليت پژوهشی 
هم اط��الع ندارند که اين در خصوص بخش ه��ای بيرونی نيز تا 
حدی صادق اس��ت. از اين رو، امس��ال نمايش��گاه هفته پژوهش 
را با تاکيد بر فناوری برگزار می کنيم تا بخش��ی از دس��تاوردهای 
آزمايش��گاه های تحقيقاتی، ارتباط ب��ا صنعت و نيز طرح های ملی 

معرفی شوند. 
آخرين س��خنران اين مراس��م، دکت��ر خرمی ش��اد )مدير دفتر 
همکاری ه��ای علم��ی و بين  المللی دانش��گاه( بود ک��ه به تبيين 
برنامه های اي��ن دفتر برای ارتقای بيش از پيش وجهه بين المللی 

دانشگاه پرداخت. 
مدي��ر دفتر همکاری های علمی و بين المللی دانش��گاه، تالش 
برای برگزاری دوره های تحصيالت تکميلی به صورت مش��ترک 
با دانش��گاه ها و موسس��ات تحقيقاتی خارج از کشور؛ فعال نمودن 
تفاهم نامه های دانشگاه با دانشگاه ها و موسسات خارج و گسترش 
تفاهم نامه ها با دانش��گاه ها و مراک��ز علمی- تحقيقاتی و صنعتی؛ 
ورود فعاليت های بين المللی در مفاد گرنت اساتيد؛ ميزبانی نشست 

روسای دانش��گاه های کشورهای عضو سازمان دی- هشت و نيز 
برگزاری مراس��م ساليانه روز بين الملل دانش��گاه را از برنامه های 
دفتر همکاری های علمی و بين المللی در اين راستا ذکر کرد. وی 
ايفای نقش محور ديپلماس��ی دانشگاهی جهان اسالم را دورنمای 

اين دانشگاه در حوزه بين الملل اعالم کرد.
در پايان اين مراسم، با حضور دکتر مهراد، دکتر کريمی)معاون 
مرکز همکاری های بين المللی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری(، 
دکت��ر جبل عامل��ی، دکتر منتظ��ری )رييس پژوهش��گاه و معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه( و دکتر خرمی شاد، از 11 عضو هيات 
علمی دانشگاه به عنوان استاد برجسته روابط بين الملل دانشگاه با 

اهدای لوح و هدايا تجليل شد.

اس�امی و فعاليت ه�ای برگزي�دگان، به ش�رح زير 
می باشد:

 دکتر مجيدرضا آيت اللهی؛ اس��تاد دانش��کده مهندس��ی 
مکانيک. فعاليت های متنوع  بين المللی از قبيل:

    انجام طرح های تحقيقاتی مش��ترک با اس��اتيد و محققان 
کشورهای ايتاليا و انگلستان 

    ايجاد زمينه انعقاد تفاهم نامه با دانش��گاه های ميالن ايتاليا 
و مااليای مالزی 

    استفاده و بهره گيری از تفاهم نامه های منعقده 
    اراي��ه دوره ه��ای کوتاه م��دت آموزش��ی و پ ژوهش��ی در 

دانشگاه های ميالن ايتاليا و مااليای مالزی 
    عضوي��ت در کميت��ه علم��ی تع��دادی از کنفرانس ه��ای 

بين المللی 
 ISI عضو هيات تحريريه تعدادی مجله    

    استاد مدعو دانشگاه مااليا 
   دکتر علی بيت اللهی؛ اس��تاد دانش��کده مهندسی مواد و 

متالورژی. فعاليت های متنوع بين المللی از قبيل:
    انجام طرح های تحقيقاتی مش��ترک با اس��اتيد و محققان 

کشورهای کره جنوبی، مالزی و سوئد 
    ايجاد زمينه انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه Ajou کره جنوبی 

و مرکز تحقيقات مواد پيشرفته مالزی 
    استفاده و بهره گيری از تفاهم نامه های منعقده 

    ارايه دوره های کوتاه مدت آموزش��ی و پ ژوهش��ی در مرکز 
تحقيقات مواد پيش��رفته مالزی )SIRIM( و مرکز تحقيقات مواد 
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پيشرفته سوريه 
    همکاری با کنفرانس های نانو فناوری مشترک ايران-هند، 

ايران-برزيل و ايران-ژاپن 
 دکتر علی کاوه؛ استاد دانشکده مهندسی عمران. فعاليت های 

متنوع بين المللی از قبيل:
    چاپ دو کتاب توسط انتشارات معتبر خارجی 

    انجام طرح های تحقيقاتی مش��ترک با اس��اتيد و محققان 
کشورهای خارجی 

    چاپ مقاالت متعدد )ISI & ISC( در مجالت معتبر علمی 
جهان 

   دکت�ر محمدحس�ن ش�جاعی فرد؛ اس��تاد دانش��کده 
مهندسی مکانيک. فعاليت های متنوع بين المللی از قبيل:

    عضوي��ت در باالترين س��طح انجمن مهندس��ان مکانيک 
 )IMechE( انگلستان

    ايجاد زمينه انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی 
انگلستان 

    بهره گيری از تفاهم نامه های منعقده 
   دکتر محرم حبيب نژاد کورايم؛ استاد دانشکده مهندسی 

مکانيک. فعاليت های متنوع بين المللی از قبيل:
    همکاری با اس��اتيد برجس��ته  مؤسسات و دانشگاه های معتبر 

جهان 
    پذيرش و آموزش دانشجويان کارآموز خارجی 

    چ��اپ مق��االت متع��دد )ISI & ISC( در 50 مجل��ه  معتبر 
علمی جهان 

    اح��راز رتب��ه هفت��م نان��وی کش��ور در هفتمين جش��واره 
برترين های نانو 

   دکتر رس�ول نورالسناء؛ استاد دانشکده مهندسی صنايع.  
فعاليت های متنوع بين المللی از قبيل:

  چاپ کتاب توسط انتشارات معتبر خارجی 
   انجام طرح های تحقيقاتی مشترک با دانشگاه های کشورهای 

مصر و آمريکای شمالی 
   دکتر علی الهوردی؛ دانش��يار دانش��کده مهندسی شيمی.

فعاليت های متنوع بين المللی از قبيل:
   انج��ام طرح های تحقيقاتی مش��ترک با اس��اتيد و محققان 

کشورهای فرانسه و مالزی 
   چاپ کتاب توسط انتشارات معتبر خارجی 

   راهنم��ای و مش��اوره پايان نامه با همکاری دانش��گاه های 
استراليا، ايتاليا و فرانسه 

   ايجاد زمينه انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه کازان روسيه 
   استفاده و بهره گيری از تفاهم نامه  های منعقده 

   مهندس عبدالحميد نقره کار؛ دانشيار دانشکده معماری 
و شهرسازی 

   برنده جايزه در شش��مين جش��نواره بين المللی فارابی جهت 
ارايه رس��اله نظريه پردازی با عنوان تعامل ادارکی انسان با فضا در 

معماری 
  دکتر علی اکبر جاللی؛ استاد دانشکده مهندسی برق 

   چاپ کتاب توسط انتشارات معتبر خارجی 
    دکتر بيژن معاونی؛ استاديار دانشکده مهندسی راه آهن 

   چاپ کتاب توسط انتشارات معتبر خارجی 
   دکتر بهروز مشهدی؛ دانشيار دانشکده مهندسی خودرو 

   چاپ کتاب توسط انتشارات معتبر خارجی
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تقابل بين توليدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی الکتريکي همواره به عنوان يک مس��اله مهم مطرح بوده اس��ت. آنچه که برا ی 
توليدکننده حا يز اهميت اس��ت، جبران کامل هزينه های ناش��ی از توليد انرژی الکتريکي و البته دستيابی به سودی معقول می باشد. در 
مقابل، مصرف کنندگان می خواهند درک بهتری از ميزان انرژی مصرفی خود داشته باشند و بتوانند بودجه خود را بهتر مديريت کنند. 
وجود يک مکانيزم فروش اعتباری )پيش پرداخت( برق می تواند به اين دو نياز مهم توليدکنندگان و مصرف کنندگان پاس��خ مناس��بی 
ارايه دهد. در اين روش، مصرف کننده، معادل پولی انرژی مورد نياز خود را به صورت پيش پرداخت، می پردازد. دراين صورت شرکت 
توليدکنن��ده، به��ای برق توليدی خود را قبل از مصرف آن )در واق��ع از ديد توليدکننده، قبل از توليد آن( به طورکامل دريافت می کند 
و مصرف کنن��دگان نيز در مقابل، از ميزان انرژی خريداری ش��ده خود و مقدار هزينه ای که در قب��ال اين ميزان از انرژی پرداخته اند، 
مطلع می باشند. بنابراين مصرف کننده می توا ند با اتخاذ يک برنامه ريزی منا سب، هم انرژی مصرفی و هم بودجه خود را بهتر مديريت 

کند.
کليد واژگان: فروش اعتباری برق، مديريت مصرف. 

سامانه فروش اعتباری برق
مولفان: دکتر شهرام جديد )عضو هيات علمی دانشکده مهندسی برق(
 علی قهقرايی زمانی )دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسی برق(

در سيس��تم اندازه گي��ری س��نتی )مرس��وم( و در جاي��ی ک��ه 
مصرف کننده از طريق اين سيس��تم، برق را دريافت می کند، اين 
ب��اور برای مصرف کننده ايجاد می ش��ود که برق، حق اوس��ت و 
صورت حس��ابی که در آخر هر ماه برای ا و ارس��ال می ش��ود اين 
ح��ق را نقض می کند ! عالوه بر اين، در سيس��تم س��نتی معموال 
مصرف کنندگان به دقت قرا ئت کنتورهايش��ان بدگمان می شوند 
و نمی توانند درک کنند که چگونه صورت حس��اب ارس��ال شده، 
معادل برق مصرفی آنها ست. در نتيجه، سيستم سنتی، نارضايتی 
مش��تری را به دنبال دارد و مصرف کننده نمی تواند اين واقعيت را 
احس��اس کند که وقتی ا و هزينه برق را پرداخت می کند، در واقع 

کااليي را خريداری کرده است . 
در صورت��ی که توليدکننده برق، ميل به بازاريابی پويا داش��ته 
باش��د، الزم اس��ت تا اين تغيير را در باور مشتريان ايجاد کند که 
برق، حق آنها نيس��ت بلکه کااليی اس��ت که می توانند خريداری 

کنند . به وسيله پياده سازی مکانيزم فروش اعتباری، برق می تواند 
ب��رای اولين بار به عنوان يک کاال مانند س��اير کاالها خريداری 

شود]1[ .
آن چيزی که مکانيزم فروش اعتباری برق را بس��يار س��ودمند 
جل��وه می دهد، اين اس��ت که برق در نگاه اول، از ديد مش��تری 
می توان��د به عنوان يک کاال در نظر گرفته ش��ود. از ديد مصرف 

کنن��دگان، فروش اعتباری برق س��بب درک بهت��ر آنها از ميزان 
انرژی مصرفی و مديريت بهتر بودجه هايش��ان می ش��ود. از ديد 
توليدکنن��دگان برق، مکانيزم فروش اعتباری، خطر مصرف بدون 
پرداخ��ت پ��ول را کاه��ش داده و جريان نقدينگی را به س��مت 
شرکت هايش��ان بهبود می بخش��د. بعالوه هزينه ه��ای مربوط به 
ارس��ال صورت حس��اب ها و قرائت کنتوره��ا، هزينه های قطع و 
وص��ل مجدد و موا نع اداری مرس��وم در اين نوع مکانيزم فروش 

برق، حذف می شوند .
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بحث ه��ای اوليه در خص��وص کنتورهای اعتباری برق، از س��ال 
1989 مي��الدی در ش��رکت برق آفريقای جنوب��ی )Eskom( مطرح 
ش��دند. ماحصل اين بحث ها منجر به تعيين مش��خصات کّمی برای 
کنتورهای اعتباری شد. در سال 1990 اين مشخصات کامل تر شدند 
و يک س��ری خصوصيات حفاظتی به کنتورها اضافه شد. در نهايت، 
پس از ش��کل گيری يک فرايند تکاملی، مبنای سيستم اعتباری برق 
موجود توسط ش��رکت برق آفريقای جنوبی )Eskom( ايجاد گرديد. 
به نظر می رس��د آفريقای جنوبی هم اکنون رهبر جهان در تکنولوژی 
اعتباری )پيش پرداخت( برق باشد تا آنجا که کشورهای زيادی از استا 

نداردهای آفريقای جنوبی در اين زمينه اس��تفاده می کنند]2[. تا سال 
2012 بيش از 40 کش��ور اين تکنولوژی را به کارگرفته اند به عنوان 
مثال حدود 3/5 ميليون مصرف کننده در انگليس و بيش از 6 ميليون 

در آفريقای جنوبی.
الزم به ذکر اس��ت که وقتی صحبت از برق اعتباری می ش��ود بايد 
کل سيستم اعتباری برق را در نظر گرفت. برق اعتباری بايد بر اساس 
نگرش��ی سيستمی باش��د و مديريت درآمدها و نگهداری آن ناگزير به 
عملکرد کل سيستم وابس��ته است. سيستم فروش اعتباری برق برای 
هر دوی توليدکنندگان و مصرف کنندگان سودمند است. اين مزيت ها در 
اشکال مختلفی خود را نشان می دهند و سبب بهبود عملکرد بخش های 
توليد و توزيع برق و همچنين افزايش درآمدها می شوند. مزايای متعددی 
 )Eskom( از طريق سيس��تم اعتباری به ش��رکت برق آفريقای جنوبی

رسيده است که در اينجا به ذکر برخی از اين مزايا پرداخته می شود :
• بهبود خدمت رس��اني به مشتريان از طريق حذف تاخير در صدور 
صورت حساب ها و يا ارسال نشدن صورت حساب ها، همچنين عدم نياز 

به سيستم اضافی برای صدور صورت حساب
• هدايت جريان وجوه نقدی در جهت بهبود کسب وکار 

• حذف هزينه قرا ئت کنتورها )چرا که ديگر نيازی به قرائت کنندگان 
کنتور نيست(

• بازياب��ی بدهی های ناش��ی از بدحس��ابی ها؛ به عن��وان مثال در 
منطقه ای، هر زمان که مشتری يک کارت اعتباری می خرد بايد ابتدا 

مبلغ 15درصد از بدهی های قبلی خود را بپردازد
• حذف هزينه های قطع ارتباط و اتصال مجدد و زحمت های اداری 

ايجاد شده در اين خصوص
• نصب آسانتر کنتورهای اعتباری نسبت به انواع قديمی و همچنين 

کاهش هزينه های نصب برای توليدکننده و مصرف کننده
• کنترل آس��ان تقلب ه��ا )کالهبرداری ها( به کم��ک کنتورهای 

اعتباری
• عدم مراجعه حضوری کارمندان شرکت توزيع برق به محل اسکان 
مشتريان جهت قرائت کنتورها و در نتيجه کاهش مخاطرات زندگی 

برای کارمندان ؛ توجه به اين مساله در خصوص آفريقای جنوبی بسيار 
مهم است چرا که آنجا کشوری با آمار جرا يم باالست و شکا ف طبقاتی 

زيادی بين مردم سفيد پوست و سياه پوست وجود دارد 
• حذف خطر قرائت نادرست کنتورها )که سبب کاهش شکايت های 

مردمی می شود(
• سيستم فروش اعتباری برق، سرانجام عملکرد سيستم مديريت 
درآمدهای ش��رکت برق آفريقای جنوبی)Eskom( را بهبود بخشيده 

است 
سيستم اعتباری همچنين مزايايی را برای مصرف کنندگان به دنبال 

دا رد که عبارتند از:
• مصرف کنندگان درک بهتری از ميزان انرژی مصرفی خود دارند. 
اين امر سبب می شود که مصرف کنندگان از مصرف غير ضروری برق 

خودداری کنند
• مصرف کنندگان می توانند ميزان انرژی مصرفی خود را کنترل و 

بودجه هايشان را بهتر مديريت کنند 
• مصرف کنندگان می توانند رمزهای اعتباری را در هر زمان و مکان 

که برايشان مناسبتر است خريداری کنند 
• مصرف کنندگان ديگر هزينه ای را جهت قطع برق و وصل مجدد 
آن نمی پردازند و همچنين انتظاری برای وصل مجدد برق نمی کشند

• امکان پرداخت بدهی ها برای مصرف کنندگان فراهم می شود
در بخش دوم اين مقاله، اجزای سيس��تم ف��روش اعتباری برق و 
نح��وه ارتباط اين اجزا مورد مطالعه ق��رار می گيرد. همچنين در ادامه 
اين بخ��ش، انواع رمزهای اعتباری و کنتوره��ای اعتباری متناظر با 
اين رمزها تشريح می شوند. در بخش سوم، نمونه هايی از کاربردهای 
سيستم فروش اعتباری برق ارايه خواهد شد که عبارتند از جلوگيری 
از پمپاژ بيش از حد آب های زيرزمينی، کاهش تلفات غيرفنی و کاربرد 

در شبکه های هوشمند. 

اصول عملکرد سيستم های فروش اعتباری برق
سيستم اعتباری پايه که در سال 1993 توسط شرکت برق آفريقای 

جنوبی)Eskom( ايجاد گرديد شامل مولفه های زير می باشد : 
1( کنتورهای اعتباری  

2( ماش��ين های فروش: جايی ک��ه مصرف کنندگان برق می توانند 
  )CDUs(اعتبار خريداری کنند. اين مراکز با نام واحدهای توزيع اعتبار

شناخته شده ا ند.   
3(  متمرکزکننده ه��ای داده )DCs( ک��ه مديريت واحدهای توزيع 
اعتبار و جمع آوری داده های تراکنشی از اين واحدها را  بر عهده دارند. 
اين نهادهای مديريتی همچنين با عنوان ايستگاه های اصلی سيستم 

)SMSs( نيز شنا خته شده اند .
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فرايند ا ندازه گيری اعتباری برق، در س��ه س��طح ايجاد شده که به 
ترتيب عبارتند از: س��طح اول، کنتور اعتباری؛ س��طح دوم، ايس��تگاه 
فروش)CDU( و سطح سوم، ايستگاه اصلی سيستم )SMS(. مطابق 
ش��کل 4، مصرف کننده ای که می خواهد ب��رق را خريداری کند، ابتدا 
کارت کنتور خود را به فروش��نده می دهد و س��پس معادل پولی مقدار 
انرژی مورد نياز خود را پرداخت می کند. سپس ماشين فروش، يک رمز 
عددی يا مغناطيسی را برای مصرف کننده ايجاد می کند. مصرف کننده 
اين رمز را می گيرد و به خانه می برد و به کنتور نصب ش��ده در محل 
خود وارد می کند. پس از آن داده های تراکنشی، جهت اهداف مديريتی 
داده ها از ماشين فروش به ايستگاه اصلی سيستم )SMS( و کامپيوتر 
پردازنده مرکزی بارگذاری می شوند . در ادامه، مطابق با مصرف انرژی 
از اعتبار اوليه کنتور کسر می شود. ا گر مقدار شارژ اوليه تمام شود، خط 
متصل به کنتور توس��ط يک رله ضامن دار داخل کنتور قطع می شود. 
ايستگاه اصلی سيستم)SMS(، پايگاه ذخيره سازی داده اصلی در سيستم 

است و تمام انواع داده ها در اين ايستگاه اداره می شوند .
ش��رکت برق آفريقای جنوب��ی)Eskom(، از دو نوع تکنولوژی رمز 
برای کنتورهای اعتباری اس��تفاده می کند. هر دوی اين رمزها يکبار 
مصرف ب��وده و فقط مجازند که يکبار در کنتور مربوط، وارد ش��وند. 
اين دو نوع رمز عبارتند از: 1( کارت های کاغذی يکبار مصرف با يک 
عالمت مغناطيسی؛ 2( رمز عددی که يک باريکه  کاغذی با شماره ای 

16 تا 20 رقمی است و توسط مصرف کننده با استفاده از صفحه کليد 
روی کنتور به کنتور وارد می شود. 

انتخاب رمز، به نوع کنتور  اعتباری)که ش��امل دو نوع کنتور کارت 
مغناطيسی و کنتور عددی می باشد( بس��تگی دارد. کنتورهای کارت 
مغنا طيسی، رمزهای مغناطيسی را می پذيرند در حالی که کنتورهای 
عددی، فقط قابليت پذيرش رمز های عددی را دارند. رمزهای عددی 
برای کنتورهای مورد استفاده در آفريقای جنوبی منحصر به فرد است و 
در نتيجه، نيازی به حمل و نقل فيزيکی رمزها نيست و از طرق مختلف 

مانند تلفن نيز قابل فروش است. 
رمزهای مورد استفاده در سيستم اعتباری به دو دسته يک طرفه و 
دو طرفه تقسيم می شوند. رمزهای يک طرفه ، اعتبار را انتقال می دهند 
و اطالعات رس��يده به کنت��ور را از مرکز فروش، کنترل می کنند. اين 
رمزه��ا معموال بعد از مصرف از بين می روند. اش��کال اصلی رمزهای 
يک طرفه اين است که شرکت توزيع برق نمی تواند اطالعات مربوط 
به مقدار برق توزيع ش��ده از طريق توزيع کنندگان سيستم اعتباری را 
بازيابی کند. در مقابل، رمزهای دو طرفه بايد توس��ط مصرف کننده به 
مرکز فروش برای خريد بعدی برگردانده شوند. ازطريق رمز برگردانده 
ش��ده، امکان قرائت داده های ذخيره شده توسط کنتور برای کارکنان 
ش��رکت برق فراهم می ش��ود. در اين صورت، پردازش آماری توسط 

سيستم مديريت داده قابل انجام است.
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شکل)5(: انواع مختلف کنتورهای اعتباری عددی دارای صفحه کلید جهت پذیرش رمزهای عددی

شکل)6(: انواع مختلف کنتورهای اعتباری کارت مغناطیسی جهت پذیرش رمزهای مغناطیسی

نمونه هايی از کاربردهای سيستم فروش اعتباری برق
در اين بخ��ش، به بررس��ی کاربردهای مختلف سيس��تم فروش 
اعتب��اری برق پرداخته می ش��ود. کاربردهايی ک��ه در اين بخش ذکر 
شده اند، عبارتند از: استفاده از اين سيستم جهت کنترل پمپاژ بيش از 
حد آب های زيرزمينی، تاثير اين سيستم در کاهش تلفات غير فنی و در 
نتيجه کاهش تلفات کل سيستم و بکارگيری تکنولوژی اعتباری برق 

در شبکه های هوشمند .  

ال�ف( کاربرد جه�ت کنترل پمپاژ بي�ش از حد آب های 
زيرزمينی

پمپاژ بيش ازحد آب های زيرزمينی، مشکلی جهانی است که شديدا 
در مناطق خش��ک، مشکل آفرين اس��ت. پيدايش اين نگرانی ابتدا در 
مناطق س��احلی عمان به وجود آمد چرا که در آنجا پمپاژ بيش از حد 
آب  های زيرزمينی، منجر به نفوذ آب دريا و کاهش درجه کيفيت آب، 
پس از تصفيه ش��ده اس��ت. با اين وجود، عليرغ��م اقدامات گوناگون 
صورت گرفته در اين زمينه، کاهش س��طوح آب های زيرزمينی هنوز 
ه��م ا دامه دارد و آب دريا نيز به طور پيوس��ته در مناطق س��احلی به 

آب های زيرزمينی نفوذ می کند .
در مرجع ش��ماره]3[ چارچوبی برای مح��دود کردن برق مصرفی 
مورد نياز جهت پمپاژ آب های زيرزمينی بدون دخالت در سياست های 

قيمت گذاری برق، پيش��نهاد شده است. پيشنهاد به اين صورت است: 
نصب کنتورهای اعتباری برق در چاه ها همزمان با تخصيص سهميه 
آب )که قابل تبديل به س��هميه برق اس��ت(. محدود کردن س��هميه 
ب��رق از طريق نصب کنتورهای اعتباری تنظيم ش��ده در يک اعتبار 
محدود، امکان پذير است . مزيت ديگر استفاده از سهميه برق به جای 
تغيير در قيمت برق، اين است که چنين اقدامی هيچ بار اقتصادی ای 
به کش��اورزان وارد نمی کند؛ بعالوه در اثر پياده س��ازی سهميه برق، 
هزينه ه��ای نظارتی در اين حالت خيلی کمتر از هزينه های نظارت و 

اندازه گيری مستقيم جريان آب می شود . 
نتاي��ج حاصل از پياده س��ازی اين سيس��تم )س��هميه بندی برق از 
طري��ق تخصيص اعتبار مح��دود به کنتورهای اعتب��اری( روی يک 
شبکه، س��ودی معادل 199 ميليون دالر را نشان می دهد. با توجه به 
کاهش 177 ميليون متر مکعب از آب پمپ ش��ده، هزينه های دولت 
)هزينه های مربوط به پياده سازی سيستم اعتباری برق(، تقريبا با توجه 
به اين ذخيره س��ازی انرژی، جبران شده است. نمودار تغييرات سودها 
و زيان های حاصله برای کش��اورزان در يک دوره مورد مطالعه معين، 
مطابق ش��کل 7 نمايش داده شده اس��ت. مطا بق با نمودار، مالحظه 
می شود که از سال ششم پياده سازی طرح به بعد، به علت بهبود کيفيت 
آب، درآمد کش��اورزان نسبت به حالتی که طرح پياده سازی اجرا نشده 

بود، بيشتر شده است.
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ب( کاهش تلفات غير فنی
بررسی وکاهش تلفات، از جمله موضوعات مهم و شناخته شده  در 
مهندسی سيستم توزيع برق و بهبود عملکرد سيستم توزيع می باشند. 
تلفات کلی انرژی الکتريکی، در بردارنده تلفات فنی و تلفات غير فنی 
)تجاری( است. تلفات غير فنی، عمدتا از مسايلی از قبيل سرقت برق، 
دستکاری کنتورها و ناکارآمدی سيستم تجاری)بازرگانی( ناشی می شود. 
اين دس��ته از تلفات، شامل موارد زير می باش��د: الف( مصرف انرژی 
اندازه گيری نشده به وس��يله بای پس کردن کنتورها؛ ب( تغيير دقت 
کنتور به وسيله دستکاری منبع و سيم های ترانسفورماتور اندازه گيری؛ 
ج( خطاه��ای موجود در صورت حس��اب و قرائت کنتورها؛ د( تخمين 
غيردقيق ميزان مصرف انرژی مش��تريانی که در مناطق دور دس��ت 
هستند؛ ه( وسايل مصرف کننده انرژی فاقد کنتور در نيروگاه ها و پست 

ها و... 
يکی از انواع روش های معرفی ش��ده برای کاهش تلفات غير فنی 
و در نتيجه کاهش تلفات سيستم، استفاده از کنتورهای اعتباری برق 

است. کنتورهای اعتباری، دارای قابليت های منحصر به فردی هستند 
که در اينجا به بيان برخی از اين قابليت ها پرداخته می شود :

• ش��رکت توزيع ب��رق می تواند با اين کنتوره��ا جهت تنظيم نرخ 
تعرفه ها و دريافت حس��اب )از طريق کارت های نقدی( ارتباط برقرار 

کند .
• اين کنتورها دقت بيشتری را برای بارهای غيرخطی در مقايسه با 

کنتورهای سنتی دارند .
• پ��س از تجاوز مصرف از حداکثر تقاض��ا، جريان برق ورودی به 
کنتور از طريق يک سيستم خودکار جاسازی شده در اين کنتور قطع 

می شود.
• سرقت برق در اين کنتورها تقريبا غيرممکن است. زمان و مقدار 

سرقت انرژی و همچنين محل سرقت در اينجا قابل تعيين است .
تجربه های بين  المللی نش��ان داده اس��ت که کنتورهای اعتباری، 
ابزار خوبی برای کاهش تلفات غير فنی )به ويژه اختالالت تجاری و 

خطاهای موجود در صورت حساب( می باشند]4[.
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شکل)7(: سودها و زیان های حاصله برای بودن و نبودن سهمیه بندی آب/برق

شکل)8(: ساختار کلی شبکه های الکتریکی هوشمند
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ج( کاربرد در شبکه های هوشمند
امروزه در سرتاسر جهان، مفهوم شبکه های هوشمند مورد استقبال 
زيادی قرار گرفته اس��ت. شبکه های هوشمند، زيرساخت های معتبر و 
موثری را در بخش های انتقال و توزيع برق ايجاد می کنند )شکل 8(. 
اين شبکه ها می توانند به طور هوشمندا نه، امکان تطابق توليد و مصرف 
و همچنين کاهش بار ا وج را فراهم آورند. کنتورهای هوشمند، عمدتا 
بخش��ی از يک شبکه هوشمند می باش��ند که امکان اندازه گيری برق 
زمان واقعی )Real Time(  و همچنين اعالم هشدارهای قطعی برق 
را فراهم می آورند؛ برخالف کنتورهای سنتی که ميزان مصرف انرژی 
الکتريک��ی را به صورت يکجا ا ندازه گيری می کنند و معموال يکبار در 

ماه قرائت می شوند.
شرکت های توزيع برق می تو انند تعرفه های اعتباری )پيش پرداخت( 
را بدون مراجعه به محل نصب کنتورهای هوشمند، پياده سازی نمايند. 
بنابراين با بکارگيری کنترل از راه دور و برنامه ريزی مجدد، الزم نيست 

که کنتورهای هوشمند را با نوع اعتباری آن تعويض نمود]5[ . 

 نتيجه گيری
نتاي��ج حاصل از اين تحقيق را می توان در چند مورد به صورت زير 

خالصه نمود  :
• کنتورهای س��نتی معايب زيادی دارند که سبب می شود صنعت 
ب��رق از وجود اين کنتورها رنج ببرد. اين کنتورها دقت پايينی دارند و 
عملکرد آنها به وسيله دما و تداخل الکترومغناطيسی می تواند دچار تغيير 
شود. عالوه بر اين، چرخش ديسک می تواند توسط لرزش، دچار وقفه 
شود و حتی ديسک چرخان در حالت بی باری نيز می چرخد. همچنين 

فرايند تهيه صورت حساب در سيستم اندازه گيری سنتی، مستعد دريافت 
نواقص متعددی اس��ت که سرانجام باعث می شود مشتريان در چنين 

سيستمی از نظر روانی و مالی رنج ببرند .
• کنتورهای انرژی الکترونيکی)اعتباری( به خاطر کم مصرف بودن، 
دقت باال، مستقل بودن از دما، توانايی ذخيره داده و  برقراری امنيت و 
ارتباطات از راه دور، جايگزين کنتورهای سنتی می شوند. کنتور انرژی 
الکترونيک��ی، قابليت قرا ئت ميزان مصرف و ذخيره آن در حافظه خود 

را دارد .
• سامانه فروش اعتباری برق اين امکان را به مشتريان می دهد تا 
ميزان مشخصی اعتبار خريداری کرده و تا لحظه ا تمام اعتبار خريداری 
شده، برق مصرف کنند . به عبارت ديگر، مشتريان بايد قبل از مصرف 
برق، پول آن را بپردازند . بنابراين در چنين سيس��تمی نياز به تخمين 
قيمت برق توس��ط مصرف کنندگان نيس��ت و آنها می توانند مخارج 
ماهانه خود را برنامه ريزی کرده و بودجه هايشان را ذخيره کنند. بعالوه 
ديگر هيچ نگرانی ای درباره قطع برق به خاطر پرداخت نکردن صورت 

حساب ها وجود ندارد. 
• از ديد توليدکنندگان برق، سيستم اندازه گيری اعتباری، هزينه های 
مربوط به ارس��ال صورت حساب ها و گزارش��ات را حذف خواهد کرد. 
هيچ صورت حسابی برای مصرف کنندگان ارسال نمی شود و بنابراين 
هزينه های مربوط به صورت حساب های کاغذی ذخيره می شود. قرائت 
غير دقيق کنتورها ديگر وجود ندارد چرا که با پياده سازی اين سيستم،  
نيازی به هيچ نيروی انسانی برای قرائت کنتورها و اتصال مجدد برق 

نيست.

مراجع:

 [1] h.a.Bos, «the implementation of a pRe-paiD electRicity system in a thiRD woRlD enviRonment», seventh inteRnational

confeRence on meteRing appaRatus anD taRiffs foR electRicity supply, 17-19 nov 1992, pp 146 – 150

 [2] D.D. tewaRi, tushaaR shah , «an assessment of south afRican pRepaiD electRicity expeRiment,lessons leaRneD, anD

theiR policy implications foR Developing countRies», eneRgy policy, volume 31, issue 9, July 2003, pp 911-927

[3] slim ZekRi, «contRolling gRounDwateR pumping online», JouRnal of enviRonmental management, 2009, pp 3581- 3588.

 [4] J.R.agüeRo, «impRoving the efficiency of poweR DistRiBution systems thRough technical anD non-technical losses

 ReDuction» ,tRansmission anD DistRiBution confeRence anD exposition (t&D), 2012, pp 1-8

 [5] t.makonese, D.k.kimemia anD h.J.annegaRn , «assesment of fRee Basic electRicity anD use of pRe-paiD meteRs in south

afRica», Domestic use of eneRgy confeRence (Due), 3-4 apRil 2012,pp 165-172
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هش��تم آبانماه 1392، جش��ن تقدير از دانش��جويان ممتاز 
آموزشی و پژوهشی سال تحصيلی 92-1391 دانشگاه، توسط 
معاونت آموزش��ی و روابط عمومی دانشگاه و با حضور اعضای 

هيات رييسه دانشگاه برگزار شد.
  در اين مراس��م، پس از قرائت آيات��ی از کالم ا... مجيد و 
پخش سرود ملی جمهوری اس��المی ايران، دکتر جبل عاملی 
)رييس وقت دانش��گاه(، سخنرانی کرد. وی با اشاره به انتشار 
گزارش 2013 يونس��کو در خصوص توس��عه منابع انسانی در 
دني��ا گفت: در اين رتبه بندی معتبر جهانی، کش��ور ايران پس 
از ک��ره در رتب��ه دوم جهان قرار گرفته و پ��س از آن چين و 
ش��يلی قرار دارند و از کش��ورهای منطقه ني��ز، ترکيه در رتبه 
نهم است. وی افزود: دراين گزارش، مجموع شاخص هايی که 
منابع انسانی را شکل می دهد، عمدتا شامل حوزه های آموزش 
و بهداشت و سپس مديريت است و کسب رتبه دوم جهان در 
توسعه منابع انسانی توسط کشورمان، نشان می دهد ما در چه 

حوزه هايي توانستيم بر مشکالت و چالش ها غلبه کنيم.

دکت��ر جبل عاملی تاکيد کرد: اگ��ر بخواهيم تحوالت عظيم 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در کش��ور ايجاد کنيم، قطعا به 
افراد توانمند نياز داريم و اين قشر توانمند، همان قشر فرهيخته 
دانشگاهی است. وی افزود: گفتمان غالب بايد گفتمان علمی 
باشد و خوب است ابتدا اين گفتمان در حوزه های علمی حاکم 
ش��ود. وی خطاب به دانش��جويان ممتاز گفت: برای حاکميت 
اين گفتمان، شما که از برجس��تگان اين دانشگاه هستيد بايد 
اين توانمندی را در خود ايج��اد کنيد تا بتوانيد در محيط های 
مختلف، موثر باشيد و نه تاثيرپذير و فضا را به نفع حاکم کردن 

نظرات قشر پيشتاز و دانشگاهی، تغيير دهيد.
س��خنران بع��دی مراس��م، حجت االس��الم والمس��لمين 
ابراهيمی نژاد )مسوول دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری 
در دانش��گاه(، بود که در خصوص جايگاه علم و تعبير ائمه از 

علم به نور، سخن گفت.
اج��رای تواش��يح گ��روه ليله الق��در و پخش کلي��پ معرفی 
دانش��جويان ممتاز، ديگر بخش های اين مراسم بود. سپس با 

آموزشی و پژوهشی دانشگاه تقدير شدند
410 دانشجوي ممتاز
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حضور رييس وقت دانش��گاه، از زحمات دکتر فتحيان )معاون 
آموزش��ی دانشگاه(، با اهدای لوح تقدير شد و در ادامه مراسم، 
با حضور اعضای هيات رئيسه دانشگاه و اعضای هيات علمی 

هر دانشکده، از دانشجويان ممتاز تقدير شد.
ش��ايان ذکر است در اين مراس��م، از 187 دانشجوی ممتاز 
مقطع کارشناسی، 187 ممتاز آموزشی مقطع کارشناسی ارشد، 
11 دانش��جوی ممتاز آموزش��ی مقطع دکتری و همچنين 25 
دانش��جوی ممتاز پژوهشی تجليل شد. عالوه بر اين در بخش 
دانشجويان المپياد علمی و نمونه، 2 دانشجوی نمونه کشوری، 
يک جوان برتر کش��ور، 4 برگزي��ده المپياد علمی و 2 مقام آور 

مسابقات رباتيک، مورد تقدير قرار گرفتند.
در اين بررس��ی، دانش��جويان کارشناس��ی ورودی 1389، 
1390و 1391 و نيز دانشجويان کارشناسی ارشد ورودی بهمن 

ماه 1390 و مهر1391 مد نظر بودند.
گفتنی اس��ت مطابق آيين نامه مصوب، ممتازين آموزشی در 
مقطع کارشناس��ی، با ش��رط حداقل 30 واحد گذرانده در سال 
تحصيلی 92-1391، لحاظ و سه نفر اول هر رشته گرايش بر 
اساس معدل سال تحصيلی 92-91 اعالم گرديدند. همچنين 
مطاب��ق آيين نام��ه و با لحاظ ش��رايط دانش��کده ای، ممتازين 

آموزشی مقطع کارشناسی ارشد با شرط حداقل 21 واحد، لحاظ 
گرديده و دو نفر اول هر رش��ته گرايش بر اس��اس معدل سال 
تحصيلی 92-91 اعالم ش��دند. ضم��ن آنکه انتخاب ممتازين 
مقطع دکتری، بر مبنای کس��ب باالترين معدل با شرط قبولی 
در امتح��ان جامع و تصويب موض��وع پايان نامه از طرف اداره 
تحصي��الت تکميل��ی و از بي��ن دانش��جويان ورودی مهرماه 

1390، صورت گرفت.
ممتازين پژوهش��ی نيز مطابق ش��رايط آيين نامه پژوهشی، 
با شرط دانش��جو بودن در س��ال تحصيلی 92-91 انتخاب و 
معرفی ش��دند. حد نصاب معدل سال برای دانشجويان مقطع 
کارشناس��ی، 16 و برای مقطع کارشناس��ی ارشد، 16/5 بوده 

است.
الزم به ذکر اس��ت دانش��جويان دو دانش��کده تازه تاسيس 
»فناوری های نوين« و »مهندس��ی پيش��رفت«، از امسال به 
جمع دانش��جويان ممتاز دانشگاه راه يافتند و برای اولين بار در 

اين جشن، تقدير شدند.
اسامی دانشجويان ممتاز آموزشی سال تحصيلی 1391-92 
ک��ه دارای باالترين مع��دل کل دانش��گاه در مقاطع مختلف 

تحصيلی بوده اند، به شرح زير است:

مقطع کارشناسی: 
فرشاد بحرينی، رشته 

 مهندسی برق، 
ورودی 1391 با معدل 

19/65

مقطع کارشناسی 
ارشد: عليرضا باباخان، 
 رشته مهندسی پيشرفت-

 مديريت تکنولوژی، 
ورودی 1391 با معدل 

19/36

مقطع دکتری: 
مهرداد آشتيانی، رشته 

 مهندسی کامپيوتر-
 نرم افزار، ورودی 1390 با 

معدل 19/9
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تازه های انتشارات دانشگاه
اس��ت. امروزه فوالد در حجم وس��يعی در زندگی بشر -چه 
در س��اخت س��ازه ها و چه در توليد اجزای ماشين ها- به کار 
م��ی رود. هر چند دانش فوالد، از ميان هزاران س��ال تمدن 
بش��ری عبور کرده تا به امروز رسيده است و ممکن است به 
نظر برسد که اين دانش، به انتهای خود رسيده است اما فقط 
 ،compendex در سال2011 ميالدی و در بانک اطالعاتی
بيش از 20 هزار مقاله تحقيقاتی چاپ ش��ده از فوالد در دنيا 
به ثبت رسيده است. پس با تمام وسيع بودن حجم اطالعات 
فعلی در خصوص فوالد به نظر می رس��د که دانش فوالد به 
هيچ عنوان به انتهای خود نرس��يده، بلکه به آن نزديک هم 
نش��ده اس��ت. ش��ايد دليل اين امر را بتوان چنين گفت که 
با هر کش��فی و يا اختراعی، هر چند مش��کلی حل می شود، 
اما ناش��ناخته ها و سوال های بس��يار پيچيده تر و عميق تری 
ظاهر می گردند. پس همواره حجم ناشناخته های بشر، رو به 

افزايش است نه کاهش.
در س��ال های اخي��ر، فوالدهای مدرن با اس��تحکام باال، 
بس��يار مورد توجه قرار گرفته اند. يکی از اين دسته ها- يعنی 
فوالدهای دوفازی- هر چند که در دهه 70 ميالدی اختراع 
ش��ده اند اما در  س��ال های اخير، اس��تفاده از آنه��ا به خاطر 
خواص ويژه شان- يعنی س��يالن پيوسته و کار سختی زياد 
و همچني��ن جذب انرژی زياد قبل از شکس��ت- در صنايع 

خودروسازی، مورد توجه قرار گرفته اند.
نگارنده، بيش از يازده سال مشغول به تحقيق در خصوص 
فوالده��ای دوف��ازی بوده و تاکن��ون، تع��داد 19 پايان نامه 
کارشناس��ی، 9پايان نامه کارشناسی ارش��د و ي��ک پايان نامه 
دکت��را در خصوص فوالد دوفازی ب��ه راهنمايی او به اتمام 
رس��يده است. لذا برآن شده است تا مجموعه کارهای انجام 
ش��ده را به صورت کتاب در آورد تا قابل استفاده محققان و 

صنعتگران ايرانی باشد.
کتاب حاضر ش��امل هش��ت فصل اس��ت. در فصل اول، 
مقدمه و در فصل دوم، فرآيندهای توليد فوالد دو فازی بيان 
شده است. فصل س��وم، به متالورژی فيزيکی فوالدهای دو 
فازی،فصل چهارم به خواص مکانيکی فوالدهای دوفازی و 
فصل پنجم، به پارامترهای تاثيرگذار در فوالدهای دو فازی 
اختصاص يافته اس��ت. فصول ششم تا هشتم نيز به ترتيب، 
شامل س��ايش فوالدهای دو فازی، جوش��کاری فوالدهای 
دو ف��ازی و فوالدهای دو فازی فريتی بينيتی و س��ه فازی 

می شود.

نام کتاب: فوالدهای دو فازی
مولف�ان: دکتر ش��هرام خيرانديش، دکتر محس��ن اس��دی 

اسدآباد
چاپ اول: 1392

شمارگان: 1000 جلد
قيمت: 160000ريال

موضوع: فوالد پرمقاومت، فوالد، فاز، قانون و تعادل

بيش از چند هزار سال از پيدايش آهن و فوالد می گذرد و قطعا 
در تمدن های باستانی، تکنولوژی توليد اين فلز به پيشرفت های 
فراوان��ی دس��ت يافته بود اما توليد انبوه فوالد، فقط در اواس��ط 
ق��رن نوزدهم ميالدی در اروپا و به خاطر اختراع کنورتر بس��مر 
امکان پذير گرديد. شروع دانش امروزی متالورژی، به اوايل قرن 
بيس��تم ميالدی بر می گردد و پيشرفت اين دانش، قطعا وابسته 
و مديون دستگاه های آناليز و اندازه گيری خواص متفاوت فلزات 
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تجربه دارد. به عبارت ديگر، تجربه ضروری اس��ت اما بايد 
بر پايه دانش باشد. 

مديريت علمی بيش از 70 سال قدمت دارد، اما مديريت 
در صنعت س��اخت و پروژه های عمرانی، در سی سال اخير 
بر مبنای علمی مطرح ش��ده است. علوم مديريت پروژه در 
صنعت س��اخت را می توان ب��ه دو بخش علوم فنی و علوم 

انسانی تقسيم کرد.
در بخش علوم فنی، موضوع هايی مانند کنترل کيفيت و 
مديريت تدارکات مطرح می ش��ود درحالی که علوم انسانی، 
طيف گس��ترده ای از موضوع ها مانند مديري��ت ارتباطات، 
مديريت منابع انسانی، مديريت انگيزش و مديريت تعارض 
را ش��امل می شود. به عبارت ديگر، مدير پروژه نه تنها بايد 
از دان��ش فنی-که ش��امل طراحی  و اجرای س��ازه ها نيز 
می ش��ود- برخوردار باش��د، بلکه بايد مجهز به دانش علوم 
انس��انی نيز باشد زيرا به هرحال، پروژه توسط منابع انسانی 
اجرا می ش��ود و مدي��ر پروژه، به طور مس��تقيم با تيم های 

پروژه کار می کند.
متاس��فانه بس��ياری از نظريه های مديريتی، بر اس��اس 
فرهنگ غربی مطرح شده اند اما مروری بر ادبيات موضوع، 
نشان می دهد که حتی در غرب، در چند سال اخير، مديريت 
بر اس��اس اصول اخالقی مطرح ش��ده اس��ت و تعداد زياد 
مقاله ه��ا در اين زمينه، مبين اين واقعيت می باش��د. اين در 
حالی اس��ت که بيش از 1400 سال است که دين اسالم بر 
مديري��ت بر مبنای کرامت انس��انی و اصول اخالقی تاکيد 
دارد. هرچن��د تاکن��ون، چند کت��اب در ايران ب��ه مديريت 
اس��المی اختص��اص يافته و چند مقال��ه در دنيا، مربوط به 
مديريت اس��المی در پروژه های عمرانی منتشر شده است، 
اما هنوز تحقيقات گسترده ای نياز است تا از مبانی اسالمی 

در حوزه پروژه های عمرانی استفاده شود.
مطال��ب اي��ن کتاب، در واق��ع برگرفته از حوزه درس��ی 
مولف اس��ت که بيش از 16 س��ال در اين زمينه تدريس و 
با همکاری دانش��جويان کارشناسی ارشد و دکتری تحقيق 
می کند اما قبل از انتشار اين کتاب، جزوه درسی با استفاده 
از نتايج تحقيقات مولف و پژوهش��گران ديگر، به روز شده 
اس��ت. ب��ه طور کلی، هرچن��د اين کتاب ب��ه عنوان کتاب 
درس��ی برای مقطع کارشناسی ارشد در گرايش مهندسی و 
مديريت ساخت محسوب می شود، اما مهندسان کشورمان 

نيز می توانند از آن بهره گيرند. 

نام کتاب: مديريت پروژه های عمرانی
مولف: دکتر پرويز قدوسی

چاپ اول: 1392   
شمارگان: 1000 جلد
قيمت: 290000 ريال

عمران��ی–  طرح ه��ای  طرح ه��ا،  مديري��ت  موض�وع: 
برنامه ريزی

امروزه به دليل پيچيدگی ش��رايط درونی و بيرونی پروژه ها، 
ناش��ی از پيش��رفت فن��اوری و درک دانش بيش��تر کارکنان، 
مديريت با گذش��ته متفاوت است. در چنين شرايطی، مدير بايد 
از دانش  و مهارت کافی برخوردار باشد. البته صالحيت و تعهد 
نيز از ارکان مهم مديريت محسوب می شوند و مديريت سنتی 
و تکيه بر تجربه، ديگر قادر نيس��ت اهداف شرکت يا پروژه را 
برآورده سازد. حوزه های دانش مديريت پيچيده است و نياز به 
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محترم می توانند از اين کتاب برای تدريس در مقاطع کارشناسی و 
يا کارشناسی ارش��د و دکتری استفاده نمايند. بدين منظور، مباحثی 
با عنوان »يادگيری بيش��تر« و »تحقي��ق و پژوهش«، مخصوص 
دانش��جويان تحصيالت تکميلی تدوين گرديده است که می تواند 

زمينه ساز کارهای تحقيقاتی و پژوهشی برای اين عزيزان باشد.
ارايه درس کنترل گسسته زمان در مقاطع تحصيالت تکميلی، 
معموال با پروژه و تحقيق توام است. برای انجام پروژه نياز به اجرايی 
کردن آموخته های تئوری است، بنابراين فصل ششم که به معرفی 
دستورها و راهکارهايی از نرم افزار Matlab اختصاص دارد، در اين 

زمينه بسيار مفيد می باشد.
س��اختار و مباحث مطرح ش��ده در اين کتاب بدين گونه اس��ت: 
فص��ل اول، به مرور پاره ای از مفاهيم و تعاريف پايه و اساس��ی در 
کنت��رل اختصاص دارد. در فصل دوم، بيش��تر ب��ه تبيين و تعريف 
کنترل گسس��ته زمان اختصاص داده شده است. در ابتدای فصل، 
به مقايسه کنترل پيوسته يا گسسته زمان پرداخته و مزايا و معايب 
هر يک برشمرده می شود. فصل سوم کتاب، به بررسی رفتار زمانی 
سيستم های گسسته زمان اختصاص دارد. در اين فصل، رفتارهای 
گذرا و ماندگار سامانه های گسسته زمان، از مسير رفتارهای مشابه در 
سيستم های پيوسته زمان تبيين می گردد. بررسی پايدار سيستم های 
گسس��ته زمان نيز جزو مباحث اين فصل اس��ت. گسسته س��ازی 
سيستمی پيوسته زمان ممکن اس��ت رفتارهای زمانی آن را تحت 
تاثي��ر قرار دهد به خصوص اس��تفاده از نگهدار مرتبه صفر در يک 
س��امانه کنترل، عواقبی را به دنب��ال دارد که اين موضوع به همراه 
رفتار فرکانس��ی سيس��تم های گسس��ته زمان در اين فصل، مورد 
رسيدگی قرار گرفته است. فصل چهارم کتاب، ابتدا لزوم استفاده از 
کنترل کننده در سامانه کنترل بيان گرديده، سپس کنترل کننده های 
پيوس��ته و گسسته زمان با يکديگر مقايسه شده اند، آنگاه به بحث 
تنظيم کنترل کننده ها پرداخته ش��ده اس��ت. در فصل پنجم نيز به 
موضوع طراحی و تنظيم  کنترل کننده های گسسته زمان پرداخته 
ش��ده است. دانشجويان می توانند با اس��تفاده از مطالب اين فصل، 
درستی نتايجی که به روش های تحليلی به دست آوردند را بررسی 

نموده، تئوری هايی را که قبال آموخته اند اجرايی نمايند.
در انتهای هر فصل، مس��ايل حل نش��ده زيادی آورده شده که 
می توان��د به عنوان تکليف و برای ارزش��يابی به دانش��جويان داده 
ش��ود. فصل آخر اين کتاب، به مسايل متنوع اختصاص دارد. اکثر 
اين مس��ايل، با تحلي��ل الزم و با مرور و ي��ادآوری مطالب فصول 
قبل حل ش��ده اند. اين مسايل عالوه بر مس��ايل پايانی هر فصل، 
می تواند به عنوان مرجعی برای طراحی سواالت آزمون های درس 
کنترل گسسته زمان، مورد استفاده قرار گيرند. برای مشارکت بيشتر 
دانش��جويان، حل قسمت هايی از بعضی مسايل به آنها واگذار شده 
اس��ت. از ويژگی های ديگر اين فصل، پرداختن به پاره ای از نکات 
و مفاهيم کليدی کنترل گسس��ته زمان در البه الی مسايل مطرح 

شده می باشد. 

نام کتاب: سيستم های کنترل گسسته زمان
مولف: دکتر سيدحجت سبزپوشان

چاپ اول: 1392
شمارگان: 1000 جلد
قيمت: 220000 ريال

موضوع: سيستم های گسسته زمانی، نظريه کنترل

رايانه ها و سيس��تم های ريز پردازنده ای امروزی با داده های گسسته 
زمان کار می کنند. همچنين بسياری از وسايل و تجهيزات مورد استفاده 
در س��امانه های کنترل، مانند حس��گرها و وسايل اندازه گيری، گسسته 
زمان هس��تند، نتيجه آنکه سامانه های کنترل گسسته زمان در زندگی 

انسان امروزه جايگاه و اهميت ويژه ای دارد. 
درس کنترل ديجيتالی- به عبارت درست تر، کنترل گسسته زمان- 
با توجه به اهميت و لزوم آش��نايی مهندس��ان با کنترل گسسته زمان، 
در برنامه آموزش��ی بسياری از رشته های مهندسی قرار داده شده است. 
آشنايی با کنترل گسسته زمان، چه در زمينه تئوری و چه در زمينه کنترل 
کاربردی و صنعتی، يکی از نيازهای مهندس��ان کنترل است. البته اين 
آشنايی برای ساير مهندسانی که در رشته تخصصی خود به گونه ای با 

سيستم های کنترل سر وکار دارند نيز ضروری می باشد.
از آنجايی که درس کنترل گسسته زمان، در مقطع کارشناسی گرايش 
کنترل و همچني��ن در مقطع کارشناسی ارش��د گرايش های گوناگون 
مهندس��ی برق، تدريس می ش��ود؛ نياز به کتابی جامع که بتواند برای 
تدريس در هر دو مقطع مناسب بوده و سرفصل های مصوب را پوشش 
دهد، بسيار احساس می شد. در اين کتاب، هر جا که نياز به يادآوری و 
يا مرور مفاهيم پيوسته زمان بوده است اين کار با بيان يک مثال ساده 
و مفهومی و يا مروری روان و س��ريع انجام پذيرفته اس��ت. نحوه بيان 
مطالب در اين کتاب به گونه ای اس��ت که می تواند در تمام رشته های 
فنی مانند برق و مکانيک و گرايش های مربوط، تدريس ش��ود. اساتيد 
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 در الکترومتالورژی همانطوری که از اس��م آن برمی آيد، 
از جريان الکتريس��يته برای توليد فلز استفاده می کنند. برای 
توليد يک فلز ممکن اس��ت در مراحل مختلف، به تناسب از 
هر يک از ش��اخه های مذکور استفاده ش��ود، پيرومتالورژی 
که قديمی ترين روش توليد فلزات محس��وب می شود، هنوز 

بيشترين سهم در توليد فلزات در صنعت را داراست.
يکی از دروس مهم برای دانش��جويان رش��ته مهندس��ی 
مواد، اصول اس��تخراج فل��زات به ويژه اص��ول فرآيندهای 
پيرومتالورژی است. نگارنده بعد از سال ها تدريس و تحقيق 
در اين زمينه، خالء وجود کتابی جامع به زبان فارسی در اين 

زمينه را احساس می کرد. 
عليرغ��م آن که کتاب های متعددی به زبان انگليس��ی در 
اي��ن زمينه به چاپ رس��يده ک��ه تمام يا فصول��ی از آنها به 
پيرومتالورژی پرداخته اند ولی متاسفانه به زبان فارسی کتابی 

نوشته نشده بود.
برای مطالعه اين کتاب داشتن اطالعات اوليه و پايه ای از 
ش��يمی و فيزيک ضروری است. اين کتاب نه تنها می تواند 
برای دانش��جويان تمامی مقاطع مهندسی مواد قابل استفاده 
باشد بلکه برای ساير دانشجويان رشته هايی که می خواهد در 
مورد استخراج فلزات اطالعات کسب کنند نيز می تواند مفيد 
باشد. همچنين مهندس��انی که در صنايع مختلف استخراج 
فلزات مش��غول به خدمت رس��انی هس��تند نيز می توانند در 
جهت افزايش و به روز کردن دانش خود، اين کتاب را مورد 

استفاده قرار دهند.
اين کتاب در پانزده فصل تنظيم و در کنار مباحث پايه ای 
و تئوريک به مس��ايل مربوط به تکنولورژی توليد فلزات نيز 
پرداخته ش��ده است. تمامی مراحل ممکن در توليد فلزات از 
روش ه��ای پيرومتالورژی نظير تکلي��س، گدازس، تصفيه و 
حتی مس��ايل زيس��ت محيطی مربوط به اين فرآيندها مورد 
بحث و بررسی قرار گرفته اند. هرچند از اسم کتاب بر می آيد 
که بايد اصول کليه فرآيندهای پيرومتالورژی به صورت کلی 
مورد بررسی و تعميق قرار گيرند ولی برای درک بهتر،گاهی 
به اجبار مصادقی از فلزات خاصی ارايه ش��ده اس��ت. طبيعتا 
تکنول��وژی توليد از يک فل��ز به فلز ديگر ممکن اس��ت از 
نظر اصول، مشابه باشد ولی در جزئيات، تفاوت هايی خواهد 
داشت لذا امکان ارايه جزئيات مربوط به توليد هر فلز در اين 

کتاب وجود نداشته است.

نام کتاب: اصول فرآيندهای پيرومتالورژی
مولفان: دکترمنصور سلطانيه، دکتر ماندانا عادلی

چاپ اول: 1392
شمارگان: 1000 جلد
قيمت: 250000 ريال

موضوع: متالورژی

 متالورژی اس��تخراجی علم و هنر اس��تخراج فلزات از سنگ 
معدن وتصفيه آنهاس��ت. متالورژی استخراجی شامل سه شاخه 
اصلی پيرومتالورژی، هيدرومتالورژی و الکترومتالورژی اس��ت. 
پيرومتال��ورژی روش های توليد فلزات در درجه حرارت های باال 
را مورد بحث قرار می دهد. روش های هيدرومتالورژی، توليد فلز 
از طريق حل کردن سنگ معدن در محلول های آبی و توليد فلز 

از يون محلول را شامل می گردد.
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صنعتی می باشد. از طرف ديگر، دبی سيال)مقداری از سيال 
جرمی/حجمی که در واحد زمان عبور می کند( در بس��ياری 
موارد، ش��اخص اصلی در معامالت مختلف برای س��نجش 
ارزش اقتصادی سياالت قرار می گيرد. از آنجايی که در اين 
موارد رضايت معامله مهم اس��ت، توافق بر روی نوع سامانه 
اندازه گيری دبی، دقت و استاندارد اندازه گيری، بسيار اهميت 
پيدا می کند. متاس��فانه دانش��جويان مهندسی و همين طور 
ش��اغلين در صنعت، آموزش ه��ای الزم را در اين خصوص 
دريافت نمی کنند، لذا مش��اهده می شود با بی توجهی يا کم 
توجهی به حساس��يت های باالی اين ابزار مهم اندازه گيری 
در صنع��ت، گاهی خس��ارات زيادی نصيب فروش��ندگان يا 
خريداران می گردد. کتاب حاضر، سعی دارد که خالء موجود 
در عدم دسترس��ی به منابع جامع وکامل را به نحو مطلوبی 

پر نمايد.
کتاب پبش رو، مشتمل بر پنج فصل می باشد که فصل اول 
کتاب، به مبانی مکانيک سياالت و اصول کلی جريان سنجی 
اختصاص داده شده است. استانداردها و اصول صحت سنجی 
اندازه گيری دبی در صنعت، انواع دس��تگاه های صحت سنج 
يکی از س��ر فصل های مهم در مبحث دبی سنجی می باشد 
که در فصل دوم تالش ش��ده اس��ت در حد ضرورت، مورد 
بحث و بررس��ی قرار گي��رد. جريان های مختلف س��يال را 
می توان به دو دسته کلی تک فازی و چند فازی تقسيم کرد. 
برای اندازه گيری دبی هر کدام از اين جريان ها، مکانيزم های 
خاصی پيش��نهاد می ش��ود که به ترتيب در دو فصل س��وم 
و چهارم به بررس��ی اين مکانيزم ها، انواع جريان س��نج های 
صنعت��ی، نحوه عملکرد آنها، معايب و محاس��ن اس��تفاده از 
آنها در صنعت پرداخته ش��ده اس��ت. يکی از س��واالت مهم 
در اندازه گيری دبی جريان ها، چگونگی انتخاب جريان س��نج 
مناسب اس��ت که در فصل پنجم به آن پرداخته شده است. 
ضمن��ا رويکرد گذش��ته و آينده صنعت در اس��تفاده از انواع 
جريان س��نج ها در اين فصل، مورد بحث قرار گرفته اس��ت. 
برای درک عميق تر نحوه عملکرد جريان س��نج های مختلف 
به همراه کتاب، لوح فش��رده ارايه ش��ده اس��ت. با توجه به 
مباحث فوق، کتاب حاضر برای تمامی دانشجويان مهندسی 
مکاني��ک، ش��يمی، مواد، عم��ران و ش��اغالن صنعت قابل 

استفاده می باشد.

 ن�ام کت�اب: اندازه گي��ری جري��ان س��ياالت در صنع��ت
)جريان های تک فازی و چند فازی(

مولف: دکتر سيدحسن هاشم آبادی
چاپ اول: 1392   

شمارگان: 1000 جلد
قيمت: 210000 ريال

موضوع: جريان سنج ها، ابزار اندازه گيری

 بی ش��ک يک��ی از موضوعات مهم در صنع��ت، اندازه گيری 
کميت ه��ای مختلف عملياتی جهت کنترل فرآيندهاس��ت. اين 
اهميت زمانی بيشتر می ش��ود که کميت مورد نظر، معيار خريد 
ي��ا فروش قرار بگي��رد. اندازه گيری دب��ی جريان های گاز، مايع 
يا چند ف��ازی يکی از پارامترهای مه��م کنترلی در فرآيندهای 
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معرفـي دفاعـیه هـاي دكـتري
نام دانشجو: هادی سليمی

رشته تحصيلي: مهندسی کامپيوتر
استاد راهنما: دکتر محسن شريفی

عنوان رس�اله: زمانبندی توزيعی و آگاه از انرژی 
ماشين های مجازی به منظور پشتيبانی از محيط های 

محاسباتی ابری
تاريخ دفاع: 92/7/6

نام دانشجو: مريم محمدی
رشته تحصيلي: معماری و شهرسازی

اس�تادان راهنما: دکتر راضيه رض��ازاده و دکتر 
مصطفی عباس زادگان

استاد مشاوره: دکتر فرزان سجودی
عنوان رساله: تدوين اصول رمزگذاری در منظر شهری 
پايدار فرهنگی با بهره گيری از رويکرد نشانه شناسی )مورد 

پژوهشی: شهرک چشمه و محله گلستان، منطقه  22 شهرداری تهران(
تاريخ دفاع: 92/7/7

نام دانشجو: غالمرضا ايالتی
رشته تحصيلي: مهندسی عمران- حمل و نقل

استاد راهنما: دکتر  عبدالرضا شيخ االسالمی
عنوان رساله: مدلسازی تخصيص بهينه کشتی ها 

به اسکله های کانتينری در  بنادر
تاريخ دفاع: 92/7/9

نام دانشجو: بهاره کامران زاد
رشته تحصيلي: دانشکده مهندسی عمران - آب

استادان راهنما: دکتر امير اعتمادشهيدي و دکتر 
عباس يگانه بختياری

استاد مشاور: دکتر وحيد چگيني
عن�وان رس�اله: بررس��ي اثر تغيير اقليم بر رژيم 

انرژی امواج در خليج فارس
تاريخ دفاع: 92/7/16

نام دانشجو: حسن مطلبی پاقلعه
رشته تحصيلي: مهندسی کامپيوتر

استاد راهنما: دکتر محمد عبدالهی ازگمی
عن�وان رس�اله: اراي��ه و تحلي��ل زمان��ی يک 

صورت بندی برای مدلسازی سيستم های هيبريد
تاريخ دفاع: 92/7/21

نام دانشجو: احمد گلی خوراسگانی
رشته تحصيلي: مهندسی عمران- راه و ترابری

استاد راهنما: دکتر حسن زياری
عنوان رس�اله: تحليل خصوصيات مخلوط های 

آسفالتی اصالح شده با نانو لوله های کربني
تاريخ دفاع: 92/7/28

نام دانشجو: فاطمه ذبيحی جمنانی
رشته تحصيلي: شيمی

اس�تادان راهنم�ا: دکتر آزاده تج��ردی و دکتر 
شهرآرا افشار

 SiO2 عنوان رساله: سنتز و شناسايی نانو ذرات
و تاثير آن بر خواص ترموفيزيکی سيال

تاريخ دفاع: 92/7/30

نام دانشجو: همام نفاخ موسوی
رشته تحصيلي: مهندسی مواد و متالورژی

استادان راهنما: دکتر محمدرضا ابوطالبی و دکتر 
سيدحسين سيدين

عنوان رس�اله: بهينه س��ازی جوش پذيری سوپر 
آلياژهای رس��وب سخت ش��ونده پايه نيکل حاوی 

 Nb, Ti+Al مقادير متفاوت
تاريخ دفاع: 92/8/7
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نام دانشجو: احسان عادلی مسبب
رشته تحصيلي: مهندسی کامپيوتر
استاد راهنما: دکتر محمود فتحی

عنوان رس�اله: رويکردی توزيع ش��ده مبتنی بر 
بينايی ماشين برای شناسايی فعاليت انسان

تاريخ دفاع: 92/8/13

نام دانشجو: حامد سرکرده
رشته تحصيلي: مهندسی عمران- آب

اس�تادان راهنما: دکتر ابراهي��م جباری و دکتر 
زراتی

عنوان رس�اله: مطالعه عوامل مؤثر بر تش��کيل 
گرداب درمخزن و استهالک آن در طول تونل های 

نيروگاهي
تاريخ دفاع: 92/8/18

نام دانشجو: سارا دانشمند
رشته تحصيلي: معماری و شهرسازی

اس�تادان راهنما: دکتر مهران علی الحس��ابی و 
مهندس عبدالحميد نقره کار

اس�تادان مش�اور: دکتر راضيه رضازاده و دکتر 
مصطفی عباس زادگان

عنوان رساله: ارتقای روش ارزيابي مسير و بهبود 
عملکرد مسيريابي، مطالعه موردي: بازار وکيل شيراز

تاريخ دفاع: 92/8/21

نام دانشجو: نيما ديهيم
رشته تحصيلي: مهندسی عمران- سازه

اس�تادان راهنما: دکتر محمدعلی برخورداری و 
دکتر احمد نيکنام

استاد مشاور: دکتر عبدا... حسينی  
عن�وان رس�اله: بررس��ی آزمايش��گاهی تقويت 
خمشی س��تون بتن آرمه با اس��تفاده از آرماتورهای 

NSM در روش GFRP و الياف GFRP
تاريخ دفاع: 92/8/28

نام دانشجو: سعيد نوروزيان ملکی
رشته تحصيلي: معماری

اس�تادان راهنما: دکتر محس��ن فيضی و دکتر 
سيدباقر حسينی

استاد مشاور: دکتر بهرام صالح صدق پور
عنوان رساله: معيارهای طراحانه ارتقای سرزندگی 
محالت مسکونی)واحد همسايگی با نشاط و سرزنده(
تاريخ دفاع: 92/9/3

نام دانشجو: حجت حسين زاده
رشته تحصيلي: مهندسی عمران- آب

استاد راهنما: دکتر محسن سعيدی
عنوان رس�اله: رويکرد چند مقياس��ه در طراحی 

بهينه احيای بيولوژيکی آب های زيرزمينی
تاريخ دفاع: 92/9/4

نام دانشجو: بهزاد ذاکری
رشته تحصيلي:  مهندسی عمران

اس�تادان راهنما: دکتر غالمرضا قدرتی و دکتر 
هرمز فاميلی

استاد مشاور: دکتر جيمی الن پدجت
عن�وان رس�اله: ارزيابی آس��يب پذيری لرزه ای 
پل های بيه ) مورب( مقاوم س��ازی ش��ده با استفاده 

از روش های احتماالتی
تاريخ دفاع: 92/9/5

نام دانشجو: محمد مزيدی شرف آبادي
رش�ته تحصيلي: مهندس��ی مکاني��ک -تبديل 

انرژی
استاد راهنما: دکتر محمدحسن شجاعي فرد

عنوان رساله: بررس��ي تجربي و تحليلي تماس 
حرارتي بين سوپاپ دود و نشيمنگاه آن

تاريخ دفاع: 92/9/30
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نمايشگاه دستاوردهاي پ ژوهش و فناوري 
دانشگاه علم و صنعت ايران




