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پژوهش و فناوری؛
 پیشران اقتصاد دانش بنیان

»اقتصاد مقاومتى معنايش اين اس��ت 
كه ما يك اقتصادى داش��ته باش��يم كه 
هم روند رو به رش��د اقتصادى در كشور 
محف��وظ بمان��د، هم آس��يب  پذيرى  اش 
كاهش پيدا كند«. )مقام معظم رهبرى(

چنانکه مى داني��م يکى از نقاط ضعف 
اقتصاد كش��ور، ضعف فناورى بنگاه هاى 
اقتصادى اس��ت. در حقيقت اين مس��أله 
اقتصاد و صنعت كش��ور را مصرف كننده  
فناورى  خارجى قرار داده اس��ت كه خود 
زمينه  آسيب پذيرى اقتصاد كشور را فراهم 
و س��اير مؤلفه هاى اقتصاد را تحت تأثير 
قرار مى دهد. شايد از اين روست كه رهبر 
معظم انقالب، يکى از مهم ترين مظاهر 
و مؤثرتري��ن مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى 
را »ش��ركت هاى دانش بنيان« دانس��ته  
و در ج��اى ديگر از اقتص��اد دانش بنيان، 
به عنوان يکى از س��رفصل هاى اقتصاد 

مقاومتى نام مى برند.
در اقتص��اد دانش بنيان، دانش به كاال 
تبديل و به فروش مى رسد و شركت هاى 
دانش بني��ان، به عنوان بنگاه هاى اقتصاد 
دانش بني��ان، نقش محورى در س��اختار 
اين نوع اقتصاد ايفا مى كنند. بر اس��اس 
ماده  يك قانون حمايت از ش��ركت هاى 
دانش بني��ان، »ش��ركت ها و مؤسس��ات 
دانش بنيان، شركت يا مؤسسه  خصوصى 
يا تعاونى اس��ت كه به منظور هم افزايى 
علم و ثروت، توسعه  اقتصاد دانش محور، 
تحقق اهداف علمى و اقتصادى )ش��امل 
گس��ترش و كاربرد اختراع و نوآورى( و 
تجارى س��ازى نتاي��ج تحقيق و توس��عه 

)شامل طراحى و توليد كاال و خدمات( در 
حوزه  فناورى هاى برتر و با ارزش افزوده  
ف��راوان، به ويژه در تولي��د نرم افزارهاى 

مربوط، تشکيل مى شود.«
پژوه��ش،  اس��ت ك��ه  ني��از  ام��روز 
مش��ترى محور باش��د و ظرفيت س��ازي 
و فراه��م نمودن بس��ترهاي الزم براي 
دانش بنيان،  ش��کل گيري ش��ركت هاي 
موض��وع مهم��ي اس��ت ك��ه باي��د ب��ا 
حركتي پر ش��تاب تر دنبال شود. اساتيد، 
دانش��جويان و دانش آموخت��گان، باي��د 
خل��ق ارزش از دان��ش و فن��اوري را به 
عنوان يک��ي از اص��ول كاري و فعاليت 
خود در نظ��ر بگيرند و تولي��د ثروت در 
داخل مرزهاي كش��ور را هدف گذاري و 
اجرايي نمايند. به اين نکته نيز بايد توجه 
داشت كه تجارى سازى فناورى و كسب 
ارزش  از يافته هاى پژوهش��ى و فناورى 
مى توان��د به يکى از راهکارهاى مهم در 
تامين منابع مالى مورد نياز دانش��گاهها 
تبديل ش��ود. در ارتباط با تحقق اقتصاد 
دانش بنيان، انتظار است دانشگاه موضوع 
تجاري سازي پژوهش و تبديل شدن به 
دانشگاه كارآفرين را به عنوان ماموريت 
كليدي خود حفظ نموده و ش��رايط الزم 
براي تحقق آن و ارتقاي دانشگاه در اين 
زمينه را فراهم كند چرا كه تبديل دانش 
به فناورى و ثروت اس��ت ك��ه مى تواند 

مشکالت امروز كشور را حل كند. 
در انتها بايد به اين نکته اش��اره نمود 
كه م��وارد ذكر ش��ده  در صورتى امکان 
تحقق خواهند داشت كه زيرساخت هاى 

ش��دن  فراگي��ر  و  رش��د  جه��ت  الزم 
ش��ود.  فراهم  دانش بنيان  ش��ركت هاى 
يک��ى از اساس��ى ترين زيرس��اخت هاى 
اقتص��اد دانش بني��ان و پيش نياز تحقق 
استراتژى شركت هاى دانش بنيان جهت 
توس��عه  اقتصاد مقاومتى و موتور محرك 
اقتصاد دانش بنيان، كارآفرينان و فناوران 
هس��تند. در حقيقت يکى از اساسى ترين 
پيش نيازهاى اقتصاد دانش بنيان، سرمايه  
انس��انى خالق، نوآور و توانمند است كه 
با توجه به تركيب جمعيتى كشور ايران و 
جمعيت باالى جوانان تحصيل كرده بايد 
م��ورد توجه قرار گيرد. بدي��ن ترتيب، با 
توانمند نمودن و تش��ويق و زمينه سازى 
فعالي��ت آن��ان در قال��ب ش��ركت هاى 
دانش بني��ان، كش��ور ت��وان رويارويى با 
هر گون��ه تهديد و تحري��م اقتصادى را 
خواهد داش��ت. از س��ويى، حفظ و جذب 
نخب��ه، مس��تلزم فراهم نمودن ش��رايط 
و زيرساخت هاس��ت و دانش��گاهها نبايد 
از حداقل ه��اي مورد نياز ب��راي ايجاد و 

توسعه كسب و كار محروم باشند.
بى گمان، پژوهش و فناورى به عنوان 
پيشران اقتصاد دانش بنيان مى توانند در 
فض��اى رقابتى مورد تاكي��د مقام معظم 
رهبرى، ب��ه توليد ملى و ايجاد بازارهاى 
جديد كس��ب و كار، رون��ق اقتصادى و 
تحقق اه��داف اقتص��اد مقاومتى كمك 
نم��وده، جاي��گاه اي��ران اس��المى را در 
رقابت هاى جهانى ارتقا دهند. سخن آخر 
اينک��ه راه حل اجراى اقتص��اد مقاومتى 

همانا تکيه بر اقتصاد دانش بنيان است.
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با حضور دكت��ر توفيق)معاون پژوهش و 
فن��اورى وزارت صنعت، مع��دن و تجارت(، 
مراسم گراميداشت هفته پژوهش و تقدير از 
پژوهشگران دانشگاه، بيست و چهارم آذرماه 
1393 در مجتمع فرهنگى امام خمينى)ره( 

برگزار شد.
در اين مراس��م دكتر برخوردارى)رييس 
دانش��گاه(، در س��خنانى ب��ا تبري��ك هفته 
پژوه��ش، گفت: ب��ه تاييد مراج��ع ارزيابى 
بين الملل��ى، كش��ور ما به لح��اظ علمى در 
س��طح باالي��ى ق��رار دارد و آمارها نش��ان 
مى ده��د در توليد علم جهان��ى، مقام كمتر 
از بيس��تم دنيا را داريم ول��ى در بهره ورى 
از همين دس��تاوردهاى علم��ى، دچار خأل 
هس��تيم و عقبيم يعنى بين آنچه مى توانيم 

باشيم و آنچه هستيم، فاصله است.
رييس دانشگاه باتشريح فاصله بين منابع 
علمى و تجارى س��ازى علم و تبديل دانش 

ب��ه محصوالت فيزيکى گف��ت: اين فاصله 
تنه��ا مى تواند با كمك توأمان دانش��گاه و 
صنعت مرتفع ش��ود. وى با تصريح بر اينکه 
توليد مقاله، الزمه و مقدمه قدم هاى بعدى 
اس��ت، گفت: تا چندى پيش، دانش��گاه كار 
خودش را انجام م��ى داد و صنعت كار خود 
را. ارتباط دانش��گاه و صنعت، حلقه مفقوده 
بود كه وجودش اتفاقا ضرورتى الزاميس��ت. 
وى تصريح كرد: اگر اين ارتباط اتفاق نيفتد 
و بين صنعت و دانشگاه، ارتباط تنگاتنگ و 
سيستماتيك نباشد، پيشرفت نخواهيم كرد. 
دكتر برخوردارى افزود: خوش��بختانه در 
چند سال اخير، حركت هاى خوبى در جهت 
ارتب��اط صنعت و دانش��گاه ص��ورت گرفته 
اس��ت. وى با اش��اره به مبادل��ه تفاهم نامه 
هم��کارى بي��ن وزارت عل��وم، تحقيقات و 
فناورى و وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
برنامه ريزى هاى انجام شده براى چگونگى 

ورود دانشگاهها به صنعت كشور، گفت: به 
حمدا...  دانش��گاه علم و صنعت ايران، جزو 
اولين دانش��گاه هايى اس��ت كه هم فرصت 
مطالعاتى صنعتى گرفت و هم فوق دكترى 
دانش��جويان را آغاز كرده ك��ه در مورد آن 

اطالع رسانى خواهد شد.
دكت��ر دوايى مركزى)مع��اون پژوهش و 
فناورى دانشگاه و رييس پژوهشگاه علم و 
صنعت( سخنران بعدى مراسم بود كه در دو 
بخش، س��خنرانى خود را ارايه كرد. بخش 
اول س��خنان دكت��ر دوايى، اراي��ه گزارش 
عملکرد پژوهشى دانش��گاه در سال 1392 
ب��ود. وى گزارش خود را با اين حديث آغاز 
كرد كه »رس��يدن به خزاي��ن دانش بايد از 
راه پرس��ش اتفاق بيفت��د« و تاكيد كرد: ما 
همواره در پى راه حل هاى بهينه بوديم ولى 

به دنبال سوال بهينه نبوديم. 
دكتر دوايى در گزارش عملکرد پژوهش و 

در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در دانشگاه عنوان شد:

آنچه وظیفه ما در دانشگاه هاست
ایجاد دانایی و حذف نادانی است
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فناورى دانشگاه، تعداد مقاالت ISI در سال 
92 را 1092 مقاله و سرانه آن را 2/9 مقاله؛ 
تعداد مقاالت ISC را 303 مقاله و سرانه آن 
را 0/33؛ تعداد ارجاعات به مقاالت دانشگاه 
را 23805 مورد وسرانه ارجاعات را 50 مورد 

اعالم كرد.
مع��اون پژوهش و فن��اورى همچنين در 
خصوص تع��داد قراردادهاى صنعتى گفت: 
بيشترين حجم قراردادهاى دانشگاه با وزارت 
دفاع و پش��تيبانى نيروهاى مسلح بوده و در 
سال 1392، تعداد قراردادهاى صنعتى ما به 
داليل متعددى )از قبيل محدود شدن شديد 
اعتبارات و نيز قوانين و مقررات( مقدار قابل 
توجه��ى كاهش داش��ته اس��ت. وى تاكيد 
كرد: بايد در اس��تراتژى همکارى با صنعت 
بازنگرى صورت گيرد چرا كه مکانيزم قبلى 
ك��ه در آن هر پروژه صنعتى را بدون مقصد 
معين مى پذيرفتيم، ديگر كارس��از نيست و 
بايد به س��متى حركت كنيم كه تحليلى از 
صنعت داش��ته باشيم و سپس بر مبناى آن 
و در راس��تاى ماموريت دانشگاه و هدفمند، 
اس��تراتژى خود را مشخص كرده و قرارداد 

منعقد كنيم.
رييس پژوهش��گاه علم و صنعت گزارش 
كرد: دانش��گاه 13 نشريه علمى- پژوهشى 
منتشر مى كند كه در س��ال گذشته، نشريه 
بي��ن المللى مهندس��ى عمران، ب��ر مبناى 
ارزيابى اسکوپوس بيشترين ارجاع را در بين 
مجالت ايرانى داش��ته است. وى افزود: در 
س��ال گذشته، 22 كتاب فارسى منتشر شده 
و تعدادى كتب انگليس��ى توسط انتشارات 

بين الملل��ى به چ��اپ رس��يده اند و نيز 21 
همايش توسط دانشگاه برگزار شده است.

دكتر دوايى در خصوص رتبه دانشگاه در 
س��طح بين الملل گفت: بنا بر ارزيابى ليدن 
كه شاخص هاى پژوهشى را مد نظر دارد در 
سال 2014، رتبه دانشگاه علم و صنعت ايران 
526 و بر مبن��اى ارزيابى NTU در همين 
س��ال رتبه 193 را داشته ايم كه البته برخى 
دانش��کده هاى ما مثل مهندسى مکانيك با 
رتبه 60، مهندس��ى كامپيوت��ر با رتبه 168، 
مهندس��ى عمران با 178 و مهندس��ى برق 
با 231 در جهان ش��اخص بوده اند و اين در 
حالى اس��ت كه نرخ تغيرات خوبى را شاهد 
بوديم مثال دانش��کده مهندسى مکانيك از 
رتبه 98 در س��ال گذش��ته، به رتبه 60 در 

سال جارى رسيده است.

مع��اون پژوه��ش و فناورى، به كس��ب 
افتخ��ارى ديگ��ر براى دانش��گاه اش��اره و 
اعالم كرد دكتر على كاوه )اس��تاد دانشکده 
مهندس��ى عمران دانش��گاه(، ب��ه عضويت 
آكادم��ى عل��وم و هنر اروپ��ا در آمده و وى 
اولي��ن ايرانى اى اس��ت ك��ه عضويتش به 
صورت فعال، در اين آكادمى بس��يار معتبر 

جهان پذيرفته شده است. 
دكتر دوايى در بخش دوم سخنان خود به 
معرفى برنامه هاى دانشگاه در حوزه فناورى 
پرداخ��ت. وى ب��ا ارايه تعريف��ى از نوآورى 
ك��ه مى گويد »ن��وآورى، فرآيند تبديل ايده 
يا اختراع به خدمت يا محصولى اس��ت كه 
مشترى براى آن پول مى پردازد«، افزود: در 
شاخص جهانى نوآورى در بين 143 كشور 
مورد ارزيابى، رتبه 120 را داريم در حالى كه 
در بخش توليدات علمى، بين 39 تا 45 و در 
درصد دانشجويان تحصيالت تکميلى، رتبه 
2 جهان را داريم. همه اينها نش��ان مى دهد 
ساختار، روى مهندسى و علم متمركز شده 
ولى خروجى خوبى ندارد. همچنين در بحث 
نس��بت هزينه D&R ب��ه GDP، رتبه 48 
دنيا هس��تيم ولى در شاخصى كه مى گويد 
چ��ه قدر در توليد فن��اورى و تجارت موفق 
بوده ايم، وضعيت خوب��ى نداريم. همه اينها 
نشان مى دهد استعداد بالقوه بسيارى داريم 

كه بالفعل نشده و مشکل مديريتى داريم.
دكت��ر دوايى ب��ا تصريح ب��ر اينکه اولين 
هدف م��ا بايد افزايش بهره ورى باش��د، به 
تبيين راهبردهاى توسعه فناورى در دانشگاه 
پرداخت. وى تدوين شناس��نامه محصوالت 

 رييس دانشگاه

دكتر برخورداري 

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
دكتر دوايي مركزي

 معاون پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت
دكتر توفيق

دكتر برخورداري:
به حمدا...  دانشگاه علم و 
صنعت ایران، جزو اولين 
دانشگاه هایی است كه 
هم فرصت مطالعاتی 

صنعتی گرفت و هم فوق 
دكتری دانشجویان را آغاز 

كرده است
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فناوران��ه دانش��گاه؛ تعيين س��طح آمادگى 
فناورى محصوالت فناورانه؛ گش��ودن پاى 
سرمايه گذاران خطرپذير به دانشگاه؛ فروش 
حق مالکيت فکرى يا دريافت بهره مالکانه 
)Royalty(؛ ايجاد ش��ركت هاى زايش��ى از 
آزمايش��گاه هاى تحقيقاتى و انتقال حقوق 
مالکيت فک��رى به آنها؛ ايجاد زيرس��اخت 
براى تش��ويق فعاليت هاى فناوران )اساتيد 
جوان و دانشجويان( و شناسايى خوشه هاى 
پژوه��ش و فناورى فعال در دانش��گاه را از 

جمله اين راهبردها عنوان كرد.
مع��اون پژوهش و فناورى دانش��گاه، در 
ادامه ب��ه راه ان��دازى »فن راه« دانش��گاه، 
راه اندازى دفتر انتقال تکنولوژى و تعامل با 
سرمايه گذاران به عنوان عملکرد دانشگاه در 
بخش توس��عه فناورى اشاره كرد و توضيح 
داد: اين فن راه، ش��امل ايس��تگاه خالقيت، 
بازارچه فناورى، كارگزار س��رمايه گذارى و 
تجارى سازى، خدمات نمونه سازى سريع و 
گنجينه و موزه فناورى اس��ت و در ايستگاه 
خالقي��ت، اس��تقرار 4 تيم دانش��جويى در 
فضايى به وسعت 300 متر مربع پيش بينى 
ش��ده كه هر تي��م با مس��ئوليت يك عضو 
هي��ات علمى، براى مدت س��ه ماه بتواند از 
امکانات مستقر در ايستگاه استفاده كرده و 
ايده هاى خالقانه خود را به اجرا درآورد و يا 
براى شركت در مسابقات علمى دانشجويى 
آماده ش��ود. اولين گروه دانشجويى هم تيم 
ساخت ريزماهواره بود كه خوشبختانه اخيرا 
به مقام اول چهارمين دوره مس��ابقات ملى 

ريزماهواره دست يافت.
دكت��ر  مراس��م،  س��خنران  آخري��ن 
توفيق)مع��اون پژوهش و فن��اورى وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت( بود. وى با تذكر 
اين موض��وع كه فضاى عمومى مملکت ما 
هنوز تحقيقات نيس��ت و نمى دانند دردشان 
را بايد با تحقيقات درمان كنند، افزود: سالها 
»توانا بَود هر كه دانا بَود« را مش��ق نوشتيم 
ول��ى نه معلم هاى ما برايمان آن را تفس��ير 

كردند و نه ما براى فرزندانمان. 
دكت��ر توفيق با تاكي��د بر اينک��ه امروز 
داناترين  قدرتمندتري��ن كش��ورهاى دني��ا 
آنهاس��ت، گف��ت: آنچ��ه وظيف��ه م��ا در 
دانشگاه هاست، ايجاد دانايى و حذف نادانى 
اس��ت. امروز مى گوييم اقتصاد دانش بنيان، 
يعن��ى كم كم  دانش بني��ان.  ش��ركت هاى 
ادبيات ما دارد اصالح مى شود و مى فهميم 
اگر اقتصاد ما رش��د كند ب��ر مبناى دانايى 

خواهد بود نه نفت و معادن. 

دكت��ر توفيق گفت: بانك جهانى گزارش 
داده كه كل دارايى جهان 708هزار ميليارد 
تومان اس��ت. اين دارايى را به س��ه دس��ته 
تقس��يم كرده اند. يك دس��ته داشته هاست 
مثل ماشين آالت و ساختمانها و كارخانجات؛ 
دسته دوم ش��امل دارايى هاى طبيعى مثل 
مناب��ع نفت و گاز و معادن و جنگل هاس��ت 
و دس��ته س��وم اين دارايى ها، تحت عنوان 
دارايى ه��اى نامش��هود اس��ت ك��ه علم و 
دانش و اختراع و نوآورى را شامل مى شود. 
مشاهده شده در كشورهاى پيشرفته، بيش 
از 80 درصد دارايى، نامش��هود اس��ت و در 
كش��ورهاى كم درآمد، كمت��ر از 30 درصد. 
اين عدد را بانك جهانى براى كشور ما 12 

درصد تخمين زده است. 

دكت��ر توفيق تصري��ح ك��رد: هزينه در 
پژوه��ش و تحقيق و توس��عه، بايد دارايى 
نامش��هود و سرمايه محاسبه شود نه هزينه. 
وى ب��ا ذكر اين مطلب كه خوش��بختانه در 
كش��ور ما فضا براى توليد علم فراهم شده 
است، تاكيد كرد: اين توليد علم بايد نهادينه 
ش��ود و پايدار باشد. نهادينه شدن نيز زمانى 
اتفاق مى افتد كه علم، خريدار داشته باشد. 
معاون پژوهش و فناورى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درباره تفاهم نامه همکارى 
دو وزارت عل��وم و صنايع گف��ت: دو اتفاق 
خ��وب، ام��روز كلي��د خورد؛ يک��ى فرصت 
مطالعات��ى داخ��ل كه نياز صنعت اس��ت و 
دوم، ط��رح پس��ا دكت��رى صنعت��ى كه در 
فرآيند عضويت اعضاى هيات علمى، افراد 
در مقطع��ى به صنعت بيايند و كار كنند كه 
ه��م زمينه ارتباط با صنعت فراهم ش��ود و 
هم استاد دانش��گاه ما صرفا تئوريك نباشد 
و مباحث صنعت��ى را از نزديك درك كرده 
باش��د.پايان بخ��ش اين مراس��م، تقدير از 
منتخبين پژوهش و فناورى و اهداى لوح و 
هدايا به آنان بود. اسامى منتخبين به شرح 

زير است:

غي�ر  پژوهش ه�ای  بخ�ش  در    
صنعتی دانشگاه در سال 1392:

1- پژوهشگر برتر)رتبه اول(؛ دكتر على 
كاوه )عضو هيات علمى دانشکده مهندسى 

عمران(
2- پژوهش��گر برتر)رتب��ه دوم(؛ دكت��ر 
محمودمهرداد ش��کريه )عضو هيات علمى 

دانشکده مهندسى مکانيك(
3- پژوهش��گر برتر)رتب��ه س��وم(؛ دكتر 
محرم حبيب نژاد كورايم )عضو هيات علمى 

دانشکده مهندسى مکانيك(

 رتبه دانشگاه علم و 
صنعت ایران در سال 
2014، بنا بر ارزیابی 
ليدن 526 و بر مبنای 

ارزیابی NTU ، 193بوده 
است عالوه بر اینكه  
برخی دانشكده ها  مثل 

مهندسی مكانيک با رتبه 
60، مهندسی كامپيوتر  
با  رتبه 168، مهندسی 

عمران با 178 و مهندسی 
برق با 231، در جهان 

شاخص بوده اند
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  در بخ�ش فعاليت های فناورانه و 
صنعتی دانشگاه در سال 1392:

1- پژوهش��گر برتر)رتب��ه اول(؛ دكت��ر 
نوروزمحم��د نورى)عض��و هي��ات علم��ى 

دانشکده مهندسى مکانيك(
2- پژوهش��گر برتر)رتب��ه دوم(؛ دكت��ر 
هي��ات  شاه حس��ينى)عضو  هادى ش��هريار 

علمى دانشکده مهندسى برق(
3- پژوهش��گر برتر)رتب��ه س��وم(؛ دكتر 
افشين شريعت)عضو هيات علمى دانشکده 

مهندسى عمران(

  در بخش امتياز ارجاعات در سال 
:1392

دكت��ر  اول(؛  برتر)رتب��ه  1-پژوهش��گر 
تورج محمدى)عضو هيات علمى دانشکده 

مهندسى شيمى(
2- پژوهش��گر برتر)رتب��ه دوم(؛ دكت��ر 
علمى  هيات  ش��کريه)عضو  محمودمهرداد 

دانشکده مهندسى مکانيك(
3- پژوهش��گر برتر)رتب��ه س��وم(؛ دكتر 
علمى  هي��ات  آيت اللهى)عضو  مجيدرض��ا 

دانشکده مهندسى مکانيك(

  پژوهشگران برتر دانشكده ها در 
سال 1392:

دكت��ر  ب��رق:  مهندس��ى  دانش��کده 
دانش��کده  شاه حس��ينى؛  هادى ش��هريار 
مهندسى عمران: دكتر على كاوه؛ دانشکده 
مهندس��ى مکانيك: دكت��ر محمودمهرداد 
شکريه؛ دانشکده مهندس��ى شيمى: دكتر 
تورج محمدى؛ دانش��کده مهندس��ى مواد 
و متال��ورژى: دكت��ر فرهاد گلس��تانى فرد؛ 
دانشکده مهندسى راه آهن: دكتر سيدجواد 
ميرمحم��د صادقى؛ دانش��کده مهندس��ى 

رتبه بندی SJR در سال 2014:
 دكتر محمدحسن بازيار )سردبير نشريه 
 International Journal of Civil

)Engineering

  داشتن باالترین ضریب تاثير در 
بين مجالت ISC كش�ور بر اساس 

رتبه بندی SJR در سال 2014: 
دكتر فرهاد گلستانى فرد )سردبير نشريه 
 International Journal of Material

)science and Engineering

  نویس�نده برتر كت�ب بين المللی 
دانشگاه در سال 1392:

 دكت��ر عل��ى كاوه )عضو هي��ات علمى 
دانشکده مهندسى عمران(

  پژوهش�گر ج�وان برت�ر از نظر 
امتياز پژوهشی در سال 1392: 

مس��عودپناه)عضو  س��يدمرتضى  دكت��ر 
هيات علمى دانش��کده مهندس��ى مواد و 

متالورژى(
دكتر سيدمحمد موسوى گزافرودى)عضو 

هيات علمى دانشکده مهندسى راه آهن(

  اس�تاد پيشكسوت بازنشسته در 
س�ال 1392: دكتر شهرآرا افشار )عضو 

هيات علمي دانشکده شيمي(

صفارى)دانش��کده  طاه��ره  همچني��ن 
مهندسى مکانيك( و منيژه زيورى)دانشکده 
مهندس��ى عمران( به عنوان كارشناس��ان 
پژوهش��ى منتخب در سال 1392 شناخته 

شدند.

خودرو: دكتر اميرحس��ن كاكايى؛ دانشکده 
مهندس��ى كامپيوتر: دكتر محمد عبداللهى 
ازگمى؛ دانش��کده مهندس��ى صنايع: دكتر 
رس��ول نورالسناء؛ دانشکده ش��يمى: دكتر 
منص��ور انبياء؛ دانش��کده فيزي��ك: دكتر 
معمارى:  دانش��کده  اسماعيل زاده؛  مهدى 
دكتر محس��ن فيضى؛ دانش��کده رياضى: 

دكتر خسرو مالك نژاد.
پژوهش��گر برتر واحد نور، دانشکده هاي 
تازه تاسيس و گروه هاي آموزشي مستقل: 
دكتر سيدحسن صديقى)عضو هيات علمى 
دانش��کده فناورى هاى نوين( و دكتر رضا 

سعادتى)واحد نور(.

  پژوهش�گر برتر در فعاليت های 
علمی بين المللی در سال 1392: 

دكتر رض��ا خيرالدين)عضو هيات علمى 
دانشکده معمارى و شهرسازى(

  داشتن باالترین ضریب تاثير در 
بين مجالت ISI كش�ور بر اس�اس 
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 جناب آقای دكتر كاوه با تبریک مجدد برای این انتخاب شایس�ته، 
لطفا مختصراً خود را معرفی و سوابق تحصيلی خود را بفرمایيد.

بنده على كاوه اس��تاد پايه 42 دانش��گاه علم و صنعت ايران و عضو 
هيأت علمى دانش��کده مهندسى عمران و مدير قطب علمى پژوهش-

هاى بنيادين در مهندس��ى س��ازه هستم. س��ال 1326 در يك خانواده 
فرهنگى در تبريز متولد شدم. دوره ابتدايى را در دبستان نمونه و متوسطه 
را در دبيرستان هاى لقمان و فردوسى به پايان رساندم. پس از موفقيت در 
كنکورهاى دانشکده فنى تهران، فنى تبريز و مهندسى شيراز، تحصيالت 

مهندسى خود را در دانش��کده فنى دانشگاه تبريز آغاز و در سال 1348 
به دريافت ليسانس مهندسى راه و ساختمان نائل آمدم و به علت احراز 
رتبه اول در تمام ساليان تحصيل، به دريافت »مدال درجه اول فرهنگى« 
و به سبب داشتن باالترين معدل در بين دانشکده هاى مهندسى عمران 
سطح كشور، موفق به دريافت »جايزه البرز« شدم. سال 1348 با بورس 
دانشجويان رتبه اول وزارت علوم و آموزش عالى، عازم انگلستان شدم. 
دريافت ديپلم امپريال كالج و فوق ليسانس دانشگاه لندن، حاصل 9 ماه 
تالش من در اين كش��ور بود. س��پس در سال 1353 دكتراى خود را در 

گفت و گو با
پژوهشگر برتر کشوری سال 1393

اش�اره:  از س�وی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و برای س�ومين بار، دكتر علی كاوه )اس�تاد دانشكده مهندسی 
عمران دانش�گاه علم و صنعت ایران(، به عنوان پژوهش�گر نمونه كش�وری انتخاب و معرفی ش�د. دكتر كاوه در 
پانزدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران كشور، كه با حضور دكتر سورنا ستاری )معاون علمی و فناوری 
ریي�س جمهوری(، دكتر محمد فرهادی )وزیر علوم، تحقيقات و فن�اوری( و دكتر وحيد احمدی )معاون پژوهش و 
فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری(، 25 آذرماه 1393 در س�الن اجالس س�ران برگزار شد، مورد تقدیر قرار 
گرفت. در این مراسم 15 نفر از پژوهشگران و فناوران برتر سال 93 كشور  تقدیر شدند. به بهانه این انتخاب، از 
دكتر كاوه تقاضای مصاحبه كردیم كه با حسن ُخلق هميشگی خود پذیرفتند. آنچه در ادامه می خوانيد، حاصل این 

گفت و گوست كه ضمن تشكر از ایشان و تبریک كسب این افتخار علمی تقدیم می شود. 

13
93

ز 
ایی

- پ
 8

ه6
ار

شم

ری
 خب

ی و
نگ

ره
ی، ف

لم
ه ع

ری
ش

ن

7



رشته مهندسى سازه از امپريال كالج دانشگاه لندن دريافت نمودم و در 
همين سال پس از عزيمت به وطن، در دانشگاه علم و صنعت ايران با 
سمت استاديارى شروع به فعاليت كردم. درسال1358 به رتبه دانشيارى 
وس��ال 1363 به رتبه استادى نايل شدم. در س��ال 1372 در دانشگاه 
فنى وين دكتراى تکنيك در مهندس��ى سازه دريافت كردم. همچنين 
در س��ال هاى 1362، 1365 و 1374 استاد مدعو در دانشگاه هاى وين 

اتريش و اسن آلمان بودم.

 لطفا به اختصار درباره محصوالت فعاليت  پژوهش�ی خود توضيح 
دهيد.

بن��ده و دانش��جويان عزيزم تا كن��ون 347 مقال��ه ISI، 102 مقاله 
علمى-پژوهشى و 150 مقاله در كنفرانس هاى  بين المللى ارايه داده ايم. 
كتاب هاى من شامل 23 عنوان كتاب به زبان فارسى است كه برخى از 
آنها به دفعات زياد تجديد چاپ شده است. همچنين 6 كتاب بين المللى 
تاليف كرده ام كه توسط ناش��رين مختلف ASME ، RSP، Wiley و 
Springer  انتشار يافته است. بعضى از اين كتابها نيز چندين بار تجديد 

چاپ شده اند.

 ش�ما از چهره های ش�ناخته شده علمی در سطح ملی و بين المللی 
هس�تيد. مهمترین جوایز و افتخاراتی كه تا كنون كس�ب كرده اید، 

كدامند؟ 
به غير از مدال درجه اول فرهنگى، جايزه البرز و  بورس تحقيقاتى 
ايران – انگليس كه قبال اش��اره كردم، كس��ب جايزه پژوهش وزارت 
عل��وم؛ دريافت جايزه كتاب س��ال دوره اول؛ كتاب س��ال بين المللى؛ 
جايزه خوارزمى؛ انتخاب به عنوان چهره ماندگار دوره اول؛ استاد نمونه 
كشورى)1382(؛ پژوهشگر رتبه اول نمونه كشورى)1379(؛ پژوهشگر 
رتبه دوم برگزيده كشورى)1385(؛ پژوهشگر رتبه اول برگزيده كشورى 
)1393(؛ برنده جايزه عالمه طباطبايى؛ برنده جايزه افضلى پور دانشگاه 

باهنر كرمان؛ انتخاب به عنوان پژوهشگر رتبه اول دانشگاه علم و صنعت 
ايران )چندين بار(؛ پژوهش��گر برگزيده )رتبه اول( دانشکده مهندسي 
عمران در چندين دوره؛ برنده جايزه مطبوعات )دو بار(؛ برگزيده مركز 
تحقيقات ساختمان و مسکن و كسب رتبه اول تحقيق؛  كسب رتبه اول 
تحقيق در نخستين جشنواره برگزيدگان مهندسى عمران ايران؛ كسب 
رتبه اول در نخستين جشنواره برگزيدگان – برگزيده كتاب بين المللى؛ 

كسب جايزه نام آوران آذربايجان و...

 در ك�دام مراك�ز و مجام�ع مهم علمی جه�ان، عضویت و فعاليت 
دارید؟

بنده عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهورى اسالمى ايران هستم و 
در بسيارى ديگر از مجامع علمى ملى و بين المللى عضويت دارم كه از 
جمله مى توانم به عضو آكادمي علوم جهان؛ عضو ارشد انجمن مهندسان 
راه و ساختمان ايران؛ عضو پيوسته انجمن رياضيات و كاربردهاي آن 
)انگلس��تان(؛ عضو انجمن رياضيات صنعتي و كاربردي امريکا؛ عضو 
انجمن رياضيات كاربردي و مکانيك آلمان؛ عضو انجمن مهندس��ان 
راه و ساختمان امريکا؛ عضو انجمن رياضي ايران؛ عضو پيوسته انجمن 
مکانيك محاس��باتي اروپا؛ عضو انجمن رياضي امريکا و عضو انجمن 

بين المللي اندركنش مکانيك و رياضيات اروپا اشاره كنم.

 ش�ما اخيرا هم به عضویت »آكادمی علوم و هن�ر اروپا« در آمدید. 
نحوه این انتخاب چگونه بوده است؟

در سال گذشته بنده عضويت يك كميته علمى و فنى اروپايى را بر 
عهده داشتم و يکى از اعضا، با شناختى كه از من داشت بنده را براى 
عضويت در اين آكادمى پيشنهاد كرد. سناى اين كميته، پس از بررسى 
پرون��ده علمى اينجانب مرا به عنوان »عضو فعال« انتخاب نمود. اين 
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آكادمى در حال حاضر1500 عضو دارد كه 29 نفر از آنها برندگان جايزه 
نوبل هستند و من افتخار داشته ام اولين ايرانى اى باشم كه در آن عضويت 
يافته است. اميد دارم بتوانم در فعاليت هاى اين آكادمى به صورت فعال 
ش��ركت كنم و تجربيات كسب ش��ده را در خدمت ارتقاى علوم و فنون 

كشورمان به كار گيرم.

 دس�تاوردهای اصل�ی و كاربردی تحقيقات و تجربيات ش�ما در علم 
مهندسی عمران- سازه چه بوده است؟

مهمترين دس��تاوردهاى علمى و تحقيقاتى اينجان��ب را مى توان به 
صورت زير خالصه كرد:

1( كاربردهاى عديده نظريه گرافها در مکانيك س��ازه ها و گس��ترش 
برخى نظريات براى امکان استفاده در زمينه هاى مختلف تحليل سازه هاي 

بزرگ مقياس
2( گس��ترش و حل بعضى از مش��کالت روش نيروها در س��ازه هاى 

اسکلتى و گسترش روش براى تحليل بهينه مدل هاى اجزاى محدود
3( روش هاى موثر براى حل معادالت مربوط به ماتريس هاى پرصفر 

)تنك(
4( تاشه پردازى سازه ها و مدل هاى اجزاى محدود با استفاده از نظريه 

گرافها
5( خوش وضع سازى ماتريس هاى سازه اى شامل ماتريس هاى سختى 

و ماتريس هاى نرمى
6( اف��راز مدل هاى بزرگ مقياس براى پردازش موازى با اس��تفاده از 

گرافها، گراف هاى جبرى و الگوريتم هاى فراكاوشى
7( تحليل بهينه س��ازه ها كه ب��راى اولين بار توس��ط بنده تعريف و 
روش هاى مربوط، گس��ترش يافته اس��ت. كتابى نيز با همين نام توسط 

انتشارات وايلى به چاپ رسانده ام.
8( فرم هاى كانونيکال و كاربردهاى آنها در تحليل سازه هاى متقارن

9( ضرب گرافها و گس��ترش آنها براى تاش��ه پردازى و تحليل سريع 
استاتيکى و ديناميکى سازه هاى منظم و نزديك به منظم

10( تقارن و نظم در سازه. اين مقوله ها به قدرى اهميت دارد كه كتاب 
جديد خود را در همين زمينه تحت عنوان »تحليل بهينه سازه ها با استفاده 
از مفاهيم تقارن و نظم« تاليف كرده ام كه توسط انتشارات اشپيرينگر به 

چاپ رسيده است.

11( روش نيروه��ا براى تحلي��ل مدل هاى اج��زاى محدود. تحليل 
مدل هاى اجزاى محدود، بيش��تر با اس��تفاده از روش تغيير مکانها انجام 
مى شود. من برخى از مش��کالت روش نيروها را برطرف كرده و كتابى 
در اين زمينه تحت عنوان »روش هاى كامپيوترى براى تحليل سازه ها و 
مدل هاى اجزاى محدود« نوشته ام كه باز هم چاپ انتشارات اشپيرينگر 
اس��ت. كتاب مذكور به مقوله هاى مختلف اين روش هاى تازه گسترش 

يافته مى پردازد.
12( براى طراحى بهينه سازه ها، الگوريتم هاى فراكاوشى مورد استفاده 
قرار مى گيرد. اينجانب و دانشجويانم چند روش فراكاوشى را ارايه كرديم 
كه امروزه در ادبيات طراحى بهينه سازه ها به صورت گسترده مورد استفاده 
قرار مى گي��رد. از روش هاى ابداعى ما مى توان به روش هاى توده ذرات 
باردار، توده ذرات باردار مغناطيس��ى، بهينه يابى دموكراتيك جس��تجوى 
ذرات، بهينه يابى شعاعى، بهينه يابى مکان يابى دلفين و بهينه يابى برخورد 
اجسام اشاره داشت. اين روشها در بهينه يابى چند منظوره سازه ها نيز به 

كار گرفته شده اند.
13( از كاره��اى اخير خود نيز مى توانم به تحليل بهينه براى طراحى 

بهينه سازه ها اشاره كنم.

 استادان محقق، دانشجویانی عالقه مند و موفق تربيت می كنند. كدام 
یک از دانشجویانتان اكنون در رشته علمی خود شاخص هستند؟

اغلب دانشجويان بنده بحمدا... موفق بوده اند ولى با توجه به محدوديت 
فضاي نش��ريه شما، نمى توان همه آنها را نام برد. به هر حال چند مورد 
را كه مى توانم خدمت ش��ما معرفى كنم: دكتر حسين رحامى )دانشگاه 
تهران(، دكتر كامبيز كوهس��تانى و دكتر سيامك طلعت اهرى )دانشگاه 
تبريز(، دكتر حس��ينعلى رحيمى بندرآبادى )دانش��گاه يزد(، دكتر س��عيد 
شجاعى )دانشگاه باهنر كرمان(، دكتر وحيد كالت جارى )دانشگاه شاهرود(، 
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دكتر جعفر كيوانى )دانش��گاه خوارزم��ى(، دكتر مزدك نيك بخت و دكتر 
مهدي يوس��في )كانادا(، دكتر عباس مختارزاده و دكتر عباس ايرانمنش 
)امريکا(، دكتر بابك على نژاد )دانشگاه مراغه(، دكتر مريم داعى )دانشگاه 
اصفهان(، دكتر مرتضى رييس دهکردى )دانش��گاه علم و صنعت(، دكتر 
ليال ش��هريازى )دانش��گاه صنعتى ش��يراز(، دكتر بهنوش سليم بهرامى 
)دانش��گاه پيام نور(، دكتر على داوران )دانش��گاه آزاد تبريز(، دكتر نورى 

)دانشگاه آزاد شبستر(.
بايد اضاف��ه كنم در مجموع، 30 دانش آموخته دكت��رى و حدود 150 
دانشجوى كارشناسى ارشد با بنده همکارى داشته اند كه در اينجا فرصت را 

مغتنم شمرده و از تك تك اين عزيزان قدردانى مى كنم.

 ب�ه عن�وان یک اس�تاد برجس�ته دانش�گاه و پژوهش�گر 
برگزیده كشور، چه رهنمودهایی برای جوانان و به خصوص 

پژوهشگران دارید؟
جوانان ما به وظايف خود واقف هستند و نکات زير، صرفا جنبه يادآورى 

دارد:
1- كار خود را با عشق و عالقه انجام دهيد. از يادگيرى و پژوهش خود 

لذت ببريد وگرنه بايد به كار ديگر بپردازيد.
2- كارهاى مهندس��ى خود را با نگرش به آينده انجام دهيد. در تمام 

امور، آينده نگر باشيد.
3- نو بيانديشيد، سخنان تازه بگوييد و مطالب نو بنويسيد.

4- به مساله صرفه جويي در مصرف انرژي، توجه وي ژه داشته باشيد.
5- تمام كارهاى مهندس��ى و پژوهشى خود را به صورت بهينه انجام 

دهيد.
6-حفظ محيط زيست بايد از مهمترين وظايف ما تلقى شود.

7- ش��ما بايد حافظ منابع ملى خود باش��يد و از آنها به صورت بهينه 
استفاده كنيد. 

8- توجه داشته باشيد كه اگر نيت شما خدمت به خلق خدا باشد، كارتان 
عين عبادت است.

 و سخن پایانی...
بنده س��ابق بر اين، چند بار به عنوان برگزيده پژوهش��ى وزارت علوم 
معرفى ش��دم. خوب به خاطر دارم ك��ه در دوره اول، برگزيدگان همگون 

و يك دس��ت نبودند و به لحاظ امتياز پژوهشى، تفاوت فاحشى بين منتخبين 
دانش��گاه و مراكز تحقيقاتى وجود داش��ت. در طول س��اليان گذشته، معيار و 
ش��اخص هاى گزينش بهبود جدى يافته اس��ت و با بررسى منتخبين امسال 
مالحظه مى كنيد كه معيارهاى دقيق تر و منطبق با اس��تانداردهاى جهانى، با 
موفقيت به كار گرفته ش��ده  و هم وزنى بسيار خوبى بين برگزيدگان مشهود 
اس��ت. بنده الزم مى دانم ضمن تش��کر از وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، 
اين موفقيت گزينشى را به همکاران اين وزارتخانه تبريك عرض كنم و آرزو 

مى كنم همين روند در آينده نيز دنبال شود.
در پايان، تمايل دارم مراتب س��پاس خود را از روابط عمومي و دفتر نشريه 

پيام، براي اهتمام به معرفي موفقيت هاي علمي دانشگاه ابراز كنم.

 ما هم از ش�ما سپاس�گزاریم كه وقت گرانقدرتان را در اختيار 
نشریه قرار دادید.
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بين الملل��ى  كنفران��س  چهارمي��ن 
 ،)2014 ISAV( آكوستيك و ارتعاش��ات
19و 20 آذرماه 1393 توس��ط دانش��گاه 
علم و صنعت ايران و با همکارى انجمن 
آكوستيك و ارتعاشات ايران، در دانشکده 
مهندس��ى مکانيك اين دانش��گاه برگزار 

شد.
ISAV 2014  ك��ه توس��ط معاون��ت 
علم��ى و فن��اورى رياس��ت جمهورى و 
معاونت پژوهشى وزارت علوم، تحقيقات و 
فناورى، مركز مطالعات علمى و بين المللى 
وزارت علوم، س��ازمان بنادر و كشتيرانى، 
شركت هاى مپنا، ايميدرو، پايگاه استنادى 
جه��ان اس��الم و دانش��گاه هاى صنعتى 
ش��ريف، تهران، اميركبي��ر، خواجه نصير، 
قطب ه��اى علمى حمل و نق��ل ريلى و 
مکاني��ك جامدات تجرب��ى مورد حمايت 

قرار گرف��ت، فرصت��ى بود تا اس��تادان، 
پژوهشگران و صاحب نظران دانشگاه هاى 
مختلف جهان بتوانند آخرين دستاورد هاي 
علم��ي و صنعتي خ��ود در زمينه صوت و 
ارتعاش را با يکديگر به مشاركت گذارده 
و تازه ترين فعاليت هاى علمى، پژوهشى 

و فناورى خود را معرفى نمايند.
در اين كنفران��س دو روزه موضوعاتى 
از قبي��ل: آزمون هاى ش��وك و ارتعاش، 
معم��ارى،  و  موس��يقى  در  آكوس��تيك 
ديناميك خودرو و س��ازه، ماش��ين آالت 
دوار، شناس��ايى س��امانه ها و س��ازه هاى 
ارتعاش و  پاي��ش وضعي��ت  مکانيک��ى، 
صوت، واكنش انسان به صوت و ارتعاش 
و تجربه ه��اى صنعتى و مطالعات موردى 
در صناي��ع پتروش��يمى، دفاعى، خودرو و 
ريل��ى، معدنى، نفت و گاز، نيروگاه، هوا و 

فضا مورد بحث و بررسى قرار گرفت. 
دكتر حميد احمديان )عضو هيات علمى 
دانش��گاه علم و صنعت ايران(، دبير اين 
كنفرانس و دكتر عبدالرضا اوحدى )عضو 
هيات علمى دانش��گاه صنعت��ى اميركبير 
و رييس انجمن آكوس��تيك و ارتعاش��ات 
ايران(، دبير علمى اين كنفرانس دو روزه 

بودند. 
در مراسم افتتاحيه چهارمين كنفرانس 
بين الملل��ى آكوس��تيك و ارتعاش��ات كه 
نوزدهم آذرم��اه در س��الن مرحوم نبوى 
دانش��کده مهندس��ى مکانيك دانش��گاه 
برگزار ش��د، ابتدا دكتر برخوردارى)رييس 
دانشگاه( به مدعوين و مهمانان داخلى و 
خارجى كنفرانس، خير مقدم گفت و ابراز 
امي��دوارى كرد اي��ن كنفرانس تخصصى 

بتواند به اهداف خود دست يابد.

تا دیرتر نشده آلودگی صوتی را جدی بگیرید!

گزارش برگزاری چهارمین کنفرانس
بین المللی آکوستیک و ارتعاشات 
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در ادامه مراس��م، دكتر احمديان )دبير 
كنفرانس( گفت: برگزارى موفقيت آميز سه 
كنفرانس قبلى به ترتيب در دانشگاه هاى 
صنعتى اميركبير، صنعتى شريف و خواجه 
نصير الدين طوس��ى ما را بر آن داشت تا 
بار ديگر اس��تادان و صاحب نظران داخلى 
و خارج��ى در زمين��ه علم آكوس��تيك و 
ارتعاش��ات را گرد هم آورده، درخصوص 
آخرين دس��تاوردهاى اي��ن علم به تبادل 
نظ��ر بپردازي��م. وى گزارش��ى از رون��د 
برگزارى چهارمي��ن كنفرانس بين المللى 
آكوستيك و ارتعاشات ايران ارايه و اعالم 
ك��رد از 215 مقاله دريافت��ى، 122مقاله 
ب��راى ارايه در هماي��ش، 59 مقاله جهت 
ارايه پوسترى )46 مقاله به زبان انگليسى 
و  135 مقاله به زبان فارس��ى( و مجموعا 
181 مقاله انتخاب شده است. وى افزود: 
مقاله هاي��ى كه امتي��از باالت��رى را اخذ 
نموده باش��ند، ب��ا همکارى نويس��ندگان 
آنها در پيش ش��ماره هاى نش��ريه مباني 
 نظري و كاربردي ارتعاشات و آكوستيك
  )Journal of Theoretical & Applied

 )Vibrations & Acousticsبه زبان انگليسى 

چاپ و منتشر خواهند شد.
دكت��ر احمديان در خاتم��ه افزود: اميد 
اس��ت ب��ا برگزارى ه��ر چه با ش��کوه تر 
اي��ن كنفرانس، س��همى ه��ر چند اندك 
در توس��عه و تروي��ج علم آكوس��تيك و 
ارتعاش��ات در س��طح مل��ى و بين المللى 
داش��ته و با برگزارى آن در سال هاى آتى 

نيز ش��اهد رشد روزافزون توسعه اين علم 
در اين سطوح باشيم.

دكتر اوحدى)رييس انجمن آكوستيك 
و ارتعاشات ايران و دبير علمى كنفرانس(، 
س��خنران بع��دى مراس��م افتتاحي��ه بود 
ك��ه خالص��ه اى از فعاليت ه��اى انجمن 
آكوستيك و ارتعاشات ايران در بازه زمانى 
خرداد ماه 1389 تا آذرماه 1393 ارايه كرد. 
دبي��ر علمى كنفرانس، با اش��اره به اينکه 
انجمن آكوس��تيك و ارتعاشات ايران در 
تيرماه 1388 از وزارت علوم، تحقيقات و 
فناورى مجوز فعاليت اخذ نمود، برگزارى 
چه��ار كنفرانس و كارگاه هاى تخصصى؛ 
اج��راى ط��رح مميزى ح��وزه تخصصى 
ص��دا و ارتعاش براى چش��م انداز 1404؛ 
علمى-ترويجى »صوت  مجل��ه  انتش��ار 
و ارتع��اش«؛ شناس��ايى و ايج��اد ارتباط 
ش��ركت ها و صناي��ع مرتبط ب��ا موضوع 
ارتعاشات و آكوستيك؛ امضاى تفاهم نامه 
بين IIAV وISAV؛ انتخاب ساالنه پروژه/

رساله برتر در سه مقطع تحصيلى؛ تقدير 
از پيشکسوتان و محققان برجسته ايرانى؛ 
تقدي��ر از مهندس��ان برجس��ته؛ برگزارى 
و  دوماهان��ه  تخصص��ى  س��مينارهاى 
عضوي��ت در مجمع جهانى I-INCE را از 
اهم فعاليت هاى انجمن، از بدو تاسيس تا 

كنون برشمرد.
دكت��ر اوح��دى بخش دوم س��خنرانى 
خويش را به قرائت پيام انجمن آكوستيك 
و ارتعاش��ات ايران براى مسئوالن محيط 

زيس��ت كشور اختصاص داد و با تاكيد بر 
بيانيه سازمان بهداشت جهانى كه مى گويد 
»نويز بايستى به عنوان يك تهديد عمده 
براى س��عادت بشر به رس��ميت شناخته 
ش��ود«؛ به تبيين آث��ار زيانب��ار  آلودگى 
صوتى براى انس��ان پرداخت و خطاب به 
مسئوالن محيط زيست كشور گفت: لطفا 
تا ديرتر نش��ده آلودگ��ى صوتى را جدى 
بگيريد. وى تصريح كرد: الزم اس��ت به 
موضوع آلودگى صوتى، نگاه علمى داشته 

باشيم تا بتوانيم آن را كاهش دهيم.
بنا بر توضيحات دكتر اوحدى، از جمله 
آث��ار زيان ب��ار آلودگى صوتى ب��ه موارد 
تحريك سيستم اعصاب مركزي انسان و 
ايجاد اختالالت هورمونى؛ ايجاد مشکل 
كاهش ش��نوايي و عدم برق��رارى ارتباط 
مناسب با محيط؛ ايجاد خستگى و كاهش 
ظرفيت كارى انس��ان در مشاغل فکرى 
و بدنى؛ تاثي��رات منفى بر وضعيت روانى 
و روحى افراد و كاهش تطابق انس��ان با 
محي��ط كار، اجتماع و خان��واده مى توان 

اشاره كرد.
س��خنرانان كليدى چهارمين كنفرانس 
بين المللى آكوس��تيك و ارتعاشات، هون 
جيانگ اويانگ )اس��تاد و محقق در زمينه 
آكوستيك و ارتعاشات از دانشگاه ليورپول 
انگلي��س( و دكت��ر على اصغ��ر جعف��رى 
)اس��تاد و محقق علم ارتعاش��ات از مركز 
تحقيقات علمى CNRS فرانسه( بودند كه 
به ارايه آخرين دستاوردهاى علمى رشته 

دكتر هون جيانگ اويانگ- سخنران كليديدكتر حميد احمديان- دبير كنفرانسدكتر علي اصغر جعفري- سخنران كليدي
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پايان نام��ه »ارايه ي��ك روند حل تحليلى 
جديد براى ارتعاش��ات آزاد پوس��ته هاى 
دو انحناي��ى ضخيم با خ��واص متغير در 
راستاى ضخامت« نوشته محمد فدايى به 
راهنمايى دكتر ش��اهرخ حسينى هاشمى 
)استاد دانش��گاه علم و صنعت ايران(، به 
عنوان برتري��ن پايان-نامه دوره دكترى 

برگزيده و معرفى شدند.
طى روزهاى برگ��زارى اين كنفرانس، 
5 نشس��ت موازى برگزار ش��د. برگزارى 
13 كارگاه آموزشى و برگزارى نمايشگاه 
و  آكوس��تيك  زمين��ه  در  تخصص��ى 
ارتعاش��ات با حضور ش��ركت هاى مرتبط 
با اين موض��وع، از برنامه هاى جانبى اين 
كنفران��س تخصصى بود كه با اس��تقبال 

خوبى مواجه شد.
همزمان ب��ا برگزارى اي��ن كنفرانس، 
دومين مس��ابقه ملى دانش��جويى انجمن 
آكوس��تيك و ارتعاشات  نيز تحت عنوان 

»علم و فناورى آكوس��تيك و ارتعاشات« 
برگزار ش��د. هدف از اين مسابقه، طراحى 
 )Silencer( و س��اخت يك مدل صداگير
بود كه بتواند در مقايسه با ديگر طرح ها، 
بهتري��ن عملکرد آكوس��تيکى را داش��ته 
باش��د. دومين مس��ابقه ملى دانش��جويى 
انجم��ن آكوس��تيك و ارتعاش��ات ايران، 
18 آذرم��اه س��ال ج��ارى در دانش��کده 
مهندس��ى مکاني��ك با حض��ور 7 تيم از 
دانش��گاه هاى كشور برگزار شد كه نهايتا 
دو تيم آكوس��تيك اصفه��ان و اميركبير 
برگزيده شدند. دكتر داوود يونسيان)عضو 
هيات علمى دانش��کده مهندسى راه آهن 
دانش��گاه(، دبير كميته اين مسابقه علمى 

بود. 
از ديگر ويژگى هاى چهارمين كنفرانس 
بين المللى آكوستيك و ارتعاشات، حضور 
محققانى از كش��ورهاى انگليس، فرانسه، 

سوئيس، كانادا و چين بود.

آكوستيك و ارتعاشات پرداختند.
در مراسم اختتاميه چهارمين كنفرانس 
بين المللى آكوس��تيك و ارتعاش��ات، دبير 
كميت��ه علمى كنفرانس گ��زارش جامعى 
از نحوه داورى مقاالت ارايه كرد. س��پس 
مراسم تقدير از سخنرانان كليدى، محقق 
و پژوهش��گر برت��ر، پايان نامه هاى برتر، 
مهندس برجس��ته و تجليل از برگزيدگان 
مس��ابقه علمى دانشجويى برگزار شد كه 
در آن دكت��ر محمدتقى احمديان )اس��تاد 
دانشگاه صنعتى شريف( به عنوان محقق 
و پژوهش��گر برتر و مهندس كمال الدين 
فرزان��ه )مديرعام��ل ش��ركت صنعت��ى 
فرزان��کار( ب��ه عنوان مهندس برجس��ته 
م��ورد تجلي��ل ق��رار گرفتن��د. همچنين 
پايان نامه »تحليل تير ساندويچى مركب 
داراى هس��ته صلب تحت بارگذارى جزم 
متحرك بر اس��اس تئورى هاى مختلف« 
نوش��ته مي��الد آزور به راهنماي��ى دكتر 
حس��ن بيگلرى )استاد دانشگاه تبريز(، به 
عنوان برترين پايان نامه دوره كارشناسى 
و  ارتعاش��ات  و  آكوس��تيك  زمين��ه  در 

دكتر اوحدي- رييس انجمن آكوستيك و ارتعاشات
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دكترمحمود مالباش��ى، اول مهر 1325 در اصفهان متولد شد. دوره 
ابتدايى و سه س��ال اول دبيرستان را در استان چهار محال و بختيارى 
و س��ه سال آخر متوس��طه را در  دبيرستان س��عدى اصفهان به پايان 
رس��اند و در سال 1344 موفق به اخذ ديپلم رياضى شد. وى بالفاصله 
در مقطع كارشناسى در رشته فيزيك دانشگاه تهران پذيرفته شد و در 
سال 1348 دوره كارشناسى خود را به اتمام رساند. پس از انجام خدمت 
دوره سربازى، در رشته فيزيك دانشگاه تهران پذيرفته و در سال 1354 
موفق به دريافت مدرك كارشناسى ارشد شد و در همان سال، به عنوان 
عضو هيات علمى گروه فيزيك، به اس��تخدام دانش��گاه علم و صنعت 

ايران در آمد.
وى در س��ال 1358 با اس��تفاده از بورس تحصيلى دوره يك ساله، 
كارشناسى ارش��د را با گراي��ش روش هاى فيزيکى ش��ناخت مواد، در 
دانشگاه استون انگليس به پايان رساند. همزمان با اشغال النه جاسوسى 
امريکا و به دليل حمايتش از دانش��جويان پيرو خط امام، توسط دولت 
انگليس بازداشت شد. نهايتا پس از 49 روز حبس در لندن به وى اجازه 
ادامه تحصيل داده نشد و او را از آن كشور اخراج كردند. با ادامه كار در 
گروه فيزيك دانشگاه علم و صنعت ايران، دوباره بورس تحصيلى به وى 
تعلق يافت و سرانجام در سال 1369، در گرايش ليزر اسپکتروسکپى از 
دانشگاه نيوبرانزويك كشور كانادا مدرك دكترى اخذ نمود. وى سپس 

به كشور مراجعت و به امور تدريس و تحقيق مشغول گرديد. 
دكتر مالباشى پيش از تحصيل در دوره دكترى و پس از آن، همزمان 
با انجام وظايف آموزشى و پژوهشى مسئوليت هاى اجرايى متعددى در 
دانشگاه و آموزش عالى كشور داشته است. قائم مقام معاونت دانشجويى 
وزارت علوم )62 تا 64(، نماينده وزير در قانون بازسازى نيروى انسانى، 
معاون و رييس باشگاه پژوهشگران جوان كشور )به مدت هشت سال( و 
معاون وزير و رييس سازمان امور دانشجويان كشور)از سال 84 به مدت 
هشت سال(، از مهمترين مسئوليت هاى اجرايى وى در خارج از دانشگاه 
بوده است. عالوه بر اين، دكتر مالباشى عضو هيات امنا و هيات مميزه 
چند دانشگاه كشور و نيز عضو هيات مميزه دانشگاه در چند دوره متوالى 
بوده و عضو دائم كميته علمى- فناورى تحت نظر كمسيون مشورتى 
شوراى عالى انقالب فرهنگى و عضو موسس انجمن اپتيك و فوتونيك 
ايران اس��ت. همچنين اهم مسئوليت هاى اجرايى وى در دانشگاه علم 
وصنعت ايران عبارتند از: يك دوره چهار س��اله رياست دانشگاه)72 تا 
76(، معاون آموزشى و تحصيالت تکميلى، معاون  ادارى و مالى، مدير 

امور ادارى و مدير گروه اتمى- مولکولى دانشکده فيزيك.

به گفته دكتر مالباش��ى، وى عضو بنيان گذار دوره هاى كارشناس��ى، 
كارشناسى ارش��د و دكترى فيزيك دانش��گاه علم و صنعت ايران؛ عضو 
هيات موس��س در ايجاد باشگاه پژوهش��گران جوان كشور؛ بنيان گذار 
و اولين رييس س��ازمان امور دانشجويان كش��ور و بانى ايجاد و اهداى 
ساختمان شماره 1 دانشکده فيزيك توسط وزارت دفاع به دانشگاه بوده 
و در دوران خدمت اجرايى وى، تحصيالت تکميلى در دانشگاه ايجاد و 
توسعه فراگير يافت)نظير تاسيس آزمايشگاه هاى تحقيقاتى استادان( و تا 
سر حد آمادگى الزم براى پذيرش اولين دانشجويان دوره دكترى، پيش 
رفت. وى همچنين در تهيه، تدوين و تصويب اولين آيين نامه راه اندازى 
دوره دكترى پژوهش محور و دوره  ارشد آموزشى و ارشد پژوهشى براى 
كل نظام آموزش عالى كش��ور، عضو بوده اس��ت. تهيه، تدوين و چاپ 
كتاب »نگرشى بر عملکرد سى ساله بعد از انقالب وزارت علوم در امور 
دانشجويى دانشگاه ها« - كه شامل نقاط قوت و ضعف و به ويژه، ارايه 
پيش��نهادات براى مشکالت زمان حال وآينده دانشگاههاست- از ديگر 

دستاوردهاى خدمات علمي - اجرايى وى به شمار مى رود.
دكتر مالباشى تا كنون هدايت 5 پايان نامه دكترى را بر عهده داشته كه 
اولين آن، همراه با توليد 12مقاله بود و در مسابقه انتخاب بهترين پايان نامه 
علوم  پايه كشور در تابستان سال 1391، مقام اول و ممتاز شناخته شد. 
راهبرى 18پايان نامه كارشناسى ارش��د، چاپ و ارايه 82 مقاله تحقيقاتى 
در مجالت معتبر و همايش هاى علمى داخل و خارج كش��ور و فعاليت 
به عنوان مترجم چند كتاب پايه و تخصصى: 1. ارتعاش��ات و امواج)كه 
به چاپ هفتم رس��يده است(؛ 2. فيزيك مدرن؛ 3. ليزر اسپکتروسکپى، 
از ديگر فعاليت هاى آموزشى و پژوهشى دكتر مالباشى است. تاسيس، 
راه اندازى و مديريت آزمايشگاه تحقيقاتى ليزر اسپکتروسکپى دانشکده 
فيزي��ك، عضويت در هيات تحريري��ه مجله توليد علم و مجله فيزيك 
نظرى و كاربردى و فعاليت به عنوان مدير كميته علمى اولين همايش 
بين المللى نهضت توليد علم، آزادانديش��ى و جنبش نرم افزارى، از ديگر 

فعاليت هاى علمى و پژوهشى وى به شمار مى رود.
دكتر مالباش��ى كه ب��ه عنوان عضو هيات علمى دانش��کده فيزيك 
دانش��گاه علم و صنعت ايران در گروه فيزيك اتمى- مولکولى مشغول 
تدريس و تحقيق است، در سال 1391 به درجه استادى نايل شد. وى تا 
كنون تقديرنامه هاى متعددى به خاطر فعاليت هاى علمى و اجرايى خود 

از چند وزير و رييس دانشگاه دريافت كرده است.

آشنایی با یک استاد؛ 
دکتر محمود مالباشی
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 آغ�از فعاليت تيم آیداس و نح�وه فعاليت و آمادگی 
آن برای ش�ركت در مسابقات كن س�ت چگونه بوده 

است؟
نام گروه آيداس )IDAS( برگرفته از سيستم هاى خودكار توزيع 

شده هوشمند
 )Intelligent Distributed and Autonomous
)Systems اس��ت. اي��ن گروه تحقيقاتى فعاليت خود را در س��ال 
1392به مديريت جناب آقاى دكتر خان ميرزا )عضو هيات علمى 
دانشکده مهندسى مکانيك( شروع كرد. آيداس شامل سه دپارتمان  
مهندسى سيستم، كنترل وضعيت وسايل نقليه و طراحى و ساخت 

حسگرها است. فعاليت تحقيقاتى بخش ريزماهواره گروه آيداس، 
از مهرماه 1392 در دپارتمان مهندسى سيستم عمال آغاز شد. تيم 
ريزماهواره در مس��ابقات سازمان فضايى شركت كرد و در بخش 

تصويربردارى/فيلمبردارى مسابقات به رتبه اول دست يافت. 

 كن ست یا ریزماهواره چيست و چه كاربردی دارد؟
 )sat( به معناى قوطى و َس��ت )can(از دو كلمه  كن CanSat
كه مخفف كلمه )satellite( به معناى ماهواره است، ساخته شده 
اس��ت. قوطى ماهواره، در حقيقت يك ماهواره  يا كاوشگر فضايى 
كوچك اس��ت كه در ابع��اد حدود يك قوطى، ب��ا جرم محدود و 

معرفی یک پروژه موفق دانشجویی:

اولین کن  ست دانشگاه علم و صنعت ایران؛
مقام اول مسابقات ملی 

اشاره: دانشگاه علم و صنعت ایران در چهارمين دوره مسابقات َكن َست ایران)ICC2014( حایز رتبه اول شد. این 
مسابقات آذرماه 1393 در سطح ملی و به همت پژوهشكده سامانه های فضانوردی پژوهشگاه فضایی ایران برگزار 
ش�د و در آن پنج عضو از بخش ریزماهواره تيم تحقيقاتی »آیداس«، به اس�امی محمدمهدی سلطانی )دانشجوی 
دانشكده مهندسی برق و سرپرست دانشجویی تيم(، فائزه فيروزه نژاد )مهندسی مكانيک(، نگين سادات حسينی 
نوید)مهندس�ی مكانيک(، علی غضنفری )مهندس�ی خودرو( و رامتين مجتهدی )مهندس�ی برق(، به هدایت دكتر 
اسماعيل خان ميرزا )عضو هيات علمی دانشكده مهندسی مكانيک(، موفق به كسب مقام اول ماموریت فيلمبرداری/
عكس�برداری این مسابقات ش�دند. برای آشنایی با این مسابقه و تيم تحقيقاتی آیداس، گفت و گویی را با عميد 

مقصودی)سرپرست دانشجویی گروه( انجام دادیم كه از نظرتان می گذرد.
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ش��رايطى مش��ابه يك پ��روژه فضايى اما 
در مقي��اس كوچکتر از ه��ر نظر، طراحى 
و ساخته مى شود. كن س��ت را مى  توان با 
وسايلى از قبيل راكت و بالون از ارتفاع  هاى 
مختلف رها كرد تا در ضمن فرود سالم به 
زمين، مأموريت مورد نظر را -كه مش��ابه 
مأموريت يك ماهواره يا كاوش��گر است- 
به انجام برساند. يك كن  ست اغلب شامل 
تمام قس��مت  هاى اساسى يك ماهواره يا 
كاوش��گر از جمله زيرسيس��تم  هاى توان، 
مديري��ت داده و فرمان، مخابرات، س��ازه 
و بازيابى مى باش��د تا به كمك آنها بتواند 
ماموريت خود را به انجام برساند. هدف از 
طراحى و ساخت ريزماهواره، پايين آوردن 
هزينه انجام اينگونه ماموريت ها و ارتقاى 

تکنولوژى است.

 مس�ابقات كن ست ایران امسال 
چ�ه ش�رایطی داش�ت؟ در م�ورد 
خود مس�ابقه توضيحات بيشتری 

بفرمایيد.
به طور كلى مس��ابقات كن ست شامل 
طراح��ى، س��اخت و آزمون يك سيس��تم 
كوچك هوا-فضايى اس��ت ك��ه طى آن 
تيم ها مى  توانند چرخه  عمر چنين سيستمى 
را تجربه كنند. اين مس��ابقات شامل همه 
جوانب طراحى، ساخت و آزمون يك پروژه  
فضاي��ى - از گ��زارش طراح��ى اوليه آن 
گرفته تا پياده سازى در روز عمليات و ارايه 
نتايج پس از آن- است. ارز يابى تيم ها هم 
بر مبناى انطباق با اصول فنى و سيستمى، 
طى ك��ردن صحي��ح مراح��ل طراحى و 
تحويل گزارش هاى آنه��ا، برآورده  كردن 
الزام��ات، انجام موفقيت آمي��ز ماموريت ها 
و ارايه مناس��ب نتايج است. ماموريت ها و 
الزامات در نظر گرفته شده در اين مسابقات 
نيز ب��ه منظور بازت��اب جنبه  هاى مختلف 
ماموريت  ه��اى واقعى فضاي��ى )از جمله 
ماموريت  هاى س��نجش از دور، مخابرات، 
زيست فضايى و خودكارس��ازى( طراحى 

مى شوند.
َكن َس��ت  مس��ابقات  دوره  چهارمي��ن 
اي��ران)ICC2014(، با ثبت ن��ام 90 تيم  
شركت كننده آغاز شد و پس از طى شدن 
سه مرحله طراحى و ساخت، در نهايت 23 
تيم به مرحله پايانى راه يافتند. اين مسابقات 
در سطح ملى برگزار شد و شركت كنندگان 
از دانشگاه هايى همچون شريف، اميركبير، 
تهران، خواجه نصيرالدين طوسى، كاشان 

مالك اش��تر، ش��اهرود، صنعتى اصفهان، 
پيام نور مش��هد، واحد علوم و فنون نوين 
دانش��گاه ته��ران، تبري��ز، واح��د علوم و 
تحقيق��ات دانش��گاه آزاد، و واحد مجازى 
دانش��گاه آزاد بودند. رقابت در اين دوره از 
مسابقات، در 2 دسته كالسيك و حرفه  اى 
و در 4 ماموري��ت »بررس��ى اتمس��فر«، 
»تصويرب��ردارى و فيلمبردارى«، »بازيابى 
محموله زيس��تى« و »بازگش��ت به محل 
معين« طراحى شده بود كه دانشجويان ما 
در رده تصويربردارى/ فيلمبردارى رتبه اول 
را كس��ب كردند. اين مسابقات در چندين 
مرحله طراحى شده بود و شركت كنندگان 
مى بايس��ت گزارش طراحى اوليه )PDR(؛ 
 )CDR( گزارش طراحى دقيق و س��اخت
و پوس��تر را تا قبل از روز آزمون و گزارش 
پس از عمليات )PFR( را روز بعد از آزمون 
رهاسازى ارايه مى كردند تا بعد از آن معرفى 
برن��دگان صورت گيرد. مرحله نهايى، از 7 
تا 9 آذرماه 1393 در فرودگاه پيام نظرآباد 
استان البرز برگزار شد كه شامل رهاسازى 

كن ست ها از ارتفاع و آزمودن آنها بود. 

 ش�يوه و هدف این رهاس�ازی از 
ارتفاع چيست؟

همانطور كه قبال اشاره شد نکته اصلى 
در كن س��ت ها، ش��يوه فرود آن به سطح 
زمين و انجام ماموريت طراحى شده براى 
آن اس��ت. ماموري��ت اصلى كن س��ت ها، 
فرود با اس��تفاده از چتر و تبادل اطالعات 
اس��ت. اطالعات فرود در ه��ر لحظه بايد 
ي��ا به ايس��تگاه زمين��ى مخاب��ره و يا در 
خود كن س��ت ذخيره و بعداً بازيابى ش��ود. 
اين اطالع��ات با توجه به ن��وع مأموريت 
مى تواند شامل دماى هوا، رطوبت، سرعت 
و ش��تاب فرود است. ماموريت هاى ثانوى 
كن ست مى تواند ش��امل گستره زيادى از 
مباحث  ش��ود كه مهمترين آنان عبارتند از 
تصويربردارى، تعيين جهت )با اس��تفاده از 
س��امانه موقعيت ياب جهانى( و گسترش 
آنت��ن در ه��وا. در واق��ع اي��ن فعاليتهاى 
دانش��جويان، زمينه را ب��راى ايده پردازى  
دانشمندان و كس��ب تجربه مهندسين در 
خصوص نحوه فرود محموله هاى فضايى 
بر روى ماه يا مريخ و يا بازگشت به زمين 

كپسول هاى فضايى مهيا مى نمايد.

 محدودیت ها و مشخصات ساخت 
كن س�ت در قوانين این مسابقات 

چگونه بود؟
بر اس��اس قانون مسابقات، هر كن ست 
حداقل ش��امل زيرسيس��تم هاى محموله 
)PAY(، توان الکتريکى )EPS(، مخابرات 
 ،)CDH( مديريت داده و فرمان ،)COM(
سازه )STR( و بازيابى )RCV( است و تمام 
تجهيزات مربوط به كن س��ت مى بايست 
در دس��ته كالس��يك، در يك محفظه 
بس��يار كوچك كه قطر آن حداكثر 
66 ميلى مت��ر و ارتفاع آن حداكثر 
115 ميلى متر باش��د، قرار گيرد. 
وزن كن س��ت نيز نبايد از 350 
گرم تجاوز كند. در اين دس��ته، 
كن ست ها از ارتفاع 500 مترى 
زمين رها مى شود. كن ست بايد 
توانايى تحمل تنش هاى وارده 
را داش��ته باش��د. اي��ن تنش ها 
شامل شتاب تا 15 گرم و شوك 
تا 25 گرم اس��ت. محفظه بايد تا 
حد ممکن س��بك باشد و در عين 
حال در برخورد با زمين هيچ آسيبى 
به بدنه يا زيرس��امانه  ها وارد نش��ود. 
هزينه ساخت كن ست دسته كالسيك 
نيز نبايد بيش��تر از 15 ميليون ريال باشد. 
همه اينها، مس��ايل س��ختى را پيش پاى 
شركت كنندگان در مس��ابقه مى گذارد كه 
تالش كرديم با نو آورى ه��ا، انتخاب هاى 
هوش��مندانه و طراح��ى بهينه بخش هاى 
مختلف، امتيازات بيش��ترى براى طراحى 
خود كسب كنيم و همين عوامل هم باعث 
برترى ريزماهواره دانش��گاه در اين رقابت 

علمى بود.
كن س��ت در ماموري��ت تصويربردارى/
فيلمبردارى، در مسير فرود به زمين اقدام به 
تهيه تصوير خواهد كرد. اين تصاوير بايد به 
طور آنى به زمين ارسال گردد و يا بر روى 
حافظه ذخيره شده و پس از فرود، بازيابى 
شوند. اطالعات به دست آمده بايد از نظر 
كيفيت به گونه اى باشد كه در آن جزئيات 
س��طح زمين، هرچه بهتر قابل مش��اهده 
باش��د. در اين ماموريت ارس��ال اطالعات 
تصوي��رى به زمين باي��د مطلقاً به صورت 
ديجيت��ال انجام گي��رد. معيارهاى ارزيابى 
عبارتند از: كيفي��ت و ابعاد تصوير، تعداد و 
نرخ فريم هاى تصوير )يا ويديوى( ارسالى، 
صح��ت ذخيره س��ازى و بازياب��ى داده ها 
پس از عملي��ات، صحت ارتباط مخابراتى 
بين كن س��ت و ايس��تگاه زمينى. كن ست 
ساخت دانشجويان ما، هر دو قابليت ارسال 

همزمان و ذخيره سازى اطالعات مربوط به 
  SDشتاب ماهواره، سرعت، فشار و... روى
كارت را داشت. اساسا دومين تيم در چهار 
دوره مس��ابقات بوديم كه توانستيم عکس 
بگيري��م با اين تفاوت ك��ه تيم قبلى يك 
عکس و ما دو عکس مورد قبول توانستيم 
ارايه كني��م. عکس هاى ما يکى در ارتفاع 
159 مت��رى و ديگرى در ارتفاع 45 مترى 

با رزولوشن dpi 96 گرفته شده است.

 درب�اره اج�زا و خصوصيات ویژه 
كن ست دانش�گاه، ذكر چه نكاتی 

را ضروری می دانيد؟
كن ست يا همان قوطى ماهواره آيداس، 
شامل 4 زيرسيس��تم  مخابرات، سازه، توان 
بازيابى و C&DH اس��ت و هر زيرسيستم 
توانس��ته اس��ت با به كار بردن ايده هاى نو 
و خالقانه در اين دوره از مس��ابقات، نتيجه 
مطلوب را كس��ب نمايد. C&DH ش��امل 
دوربين، كارت حافظه )SD كارت(، سنسور 
وIMU اس��ت كه سرعت، فشار و شتاب را 
اندازه گيرى مى كند. م��ا با چندين نوآورى 
ب��ه كار رفته تالش كرديم تا ضمن رعايت 
محدوديت هاى مسابقه، كيفيت فيلمبردارى 
و مقاومت سازه را تا حد ممکن افزايش داده 
و وزن آن به حداقل برسانيم. به عنوان مثال، 
ما كن ست خود را بر خالف حالت معمول، 
به صورت استوانه اى طراحى نکرديم تا هم 
به س��اخت نانوماهواره نزديك شويم و هم 
نش��ان دهيم امکان اعمال محدوديت هاى 
بيشتر در اين مسابقات وجود دارد. همچنين 
با انجام طراحى  هاى بهينه و انتخاب جنس 
مناس��ب، اولين گروهى بودي��م كه وزن را 
از 350 گ��رم ب��ه 200 گرم كاه��ش داد و 
ماهواره اى ساختيم كه ارتفاع سازه آن 110 
ميلى مت��ر و قطر آن حدود 60 ميلى متر بود 
يعنى فراتر از ملزومات مسابقه عمل كرديم 
كه شايان توجه است. ديگر اينکه از آنجايى 
كه ب��ه دليل وج��ود اغتش��اش هاى زياد، 
حتى در ص��ورت اس��تفاده از دوربين هايى 
با كيفيت تصوي��ر باالتر-كه قيمت و جرم 
بيش��ترى دارند- امکان تصويرب��ردارى با 
وضوح مناسب وجود ندارد، بر خالف اغلب 
گروه ها از دوربين VGA استفاده كرديم كه 
از كيفي��ت تصويربردارى به مراتب پايين تر 
از دوربين هاى معمولى برخوردار است ولى 
تالش كرديم با پياده سازى طرح هايى، اثر 
تکان ها و لرزش ها را ت��ا حد زيادى خنثى 
كني��م و در مجم��وع ب��ه كيفيت��ى باال در 
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ش��رايطى مش��ابه يك پ��روژه فضايى اما 
در مقي��اس كوچکتر از ه��ر نظر، طراحى 
و ساخته مى شود. كن س��ت را مى  توان با 
وسايلى از قبيل راكت و بالون از ارتفاع  هاى 
مختلف رها كرد تا در ضمن فرود سالم به 
زمين، مأموريت مورد نظر را -كه مش��ابه 
مأموريت يك ماهواره يا كاوش��گر است- 
به انجام برساند. يك كن  ست اغلب شامل 
تمام قس��مت  هاى اساسى يك ماهواره يا 
كاوش��گر از جمله زيرسيس��تم  هاى توان، 
مديري��ت داده و فرمان، مخابرات، س��ازه 
و بازيابى مى باش��د تا به كمك آنها بتواند 
ماموريت خود را به انجام برساند. هدف از 
طراحى و ساخت ريزماهواره، پايين آوردن 
هزينه انجام اينگونه ماموريت ها و ارتقاى 

تکنولوژى است.

 مس�ابقات كن ست ایران امسال 
چ�ه ش�رایطی داش�ت؟ در م�ورد 
خود مس�ابقه توضيحات بيشتری 

بفرمایيد.
به طور كلى مس��ابقات كن ست شامل 
طراح��ى، س��اخت و آزمون يك سيس��تم 
كوچك هوا-فضايى اس��ت ك��ه طى آن 
تيم ها مى  توانند چرخه  عمر چنين سيستمى 
را تجربه كنند. اين مس��ابقات شامل همه 
جوانب طراحى، ساخت و آزمون يك پروژه  
فضاي��ى - از گ��زارش طراح��ى اوليه آن 
گرفته تا پياده سازى در روز عمليات و ارايه 
نتايج پس از آن- است. ارز يابى تيم ها هم 
بر مبناى انطباق با اصول فنى و سيستمى، 
طى ك��ردن صحي��ح مراح��ل طراحى و 
تحويل گزارش هاى آنه��ا، برآورده  كردن 
الزام��ات، انجام موفقيت آمي��ز ماموريت ها 
و ارايه مناس��ب نتايج است. ماموريت ها و 
الزامات در نظر گرفته شده در اين مسابقات 
نيز ب��ه منظور بازت��اب جنبه  هاى مختلف 
ماموريت  ه��اى واقعى فضاي��ى )از جمله 
ماموريت  هاى س��نجش از دور، مخابرات، 
زيست فضايى و خودكارس��ازى( طراحى 

مى شوند.
َكن َس��ت  مس��ابقات  دوره  چهارمي��ن 
اي��ران)ICC2014(، با ثبت ن��ام 90 تيم  
شركت كننده آغاز شد و پس از طى شدن 
سه مرحله طراحى و ساخت، در نهايت 23 
تيم به مرحله پايانى راه يافتند. اين مسابقات 
در سطح ملى برگزار شد و شركت كنندگان 
از دانشگاه هايى همچون شريف، اميركبير، 
تهران، خواجه نصيرالدين طوسى، كاشان 

مالك اش��تر، ش��اهرود، صنعتى اصفهان، 
پيام نور مش��هد، واحد علوم و فنون نوين 
دانش��گاه ته��ران، تبري��ز، واح��د علوم و 
تحقيق��ات دانش��گاه آزاد، و واحد مجازى 
دانش��گاه آزاد بودند. رقابت در اين دوره از 
مسابقات، در 2 دسته كالسيك و حرفه  اى 
و در 4 ماموري��ت »بررس��ى اتمس��فر«، 
»تصويرب��ردارى و فيلمبردارى«، »بازيابى 
محموله زيس��تى« و »بازگش��ت به محل 
معين« طراحى شده بود كه دانشجويان ما 
در رده تصويربردارى/ فيلمبردارى رتبه اول 
را كس��ب كردند. اين مسابقات در چندين 
مرحله طراحى شده بود و شركت كنندگان 
مى بايس��ت گزارش طراحى اوليه )PDR(؛ 
 )CDR( گزارش طراحى دقيق و س��اخت
و پوس��تر را تا قبل از روز آزمون و گزارش 
پس از عمليات )PFR( را روز بعد از آزمون 
رهاسازى ارايه مى كردند تا بعد از آن معرفى 
برن��دگان صورت گيرد. مرحله نهايى، از 7 
تا 9 آذرماه 1393 در فرودگاه پيام نظرآباد 
استان البرز برگزار شد كه شامل رهاسازى 

كن ست ها از ارتفاع و آزمودن آنها بود. 

 ش�يوه و هدف این رهاس�ازی از 
ارتفاع چيست؟

همانطور كه قبال اشاره شد نکته اصلى 
در كن س��ت ها، ش��يوه فرود آن به سطح 
زمين و انجام ماموريت طراحى شده براى 
آن اس��ت. ماموري��ت اصلى كن س��ت ها، 
فرود با اس��تفاده از چتر و تبادل اطالعات 
اس��ت. اطالعات فرود در ه��ر لحظه بايد 
ي��ا به ايس��تگاه زمين��ى مخاب��ره و يا در 
خود كن س��ت ذخيره و بعداً بازيابى ش��ود. 
اين اطالع��ات با توجه به ن��وع مأموريت 
مى تواند شامل دماى هوا، رطوبت، سرعت 
و ش��تاب فرود است. ماموريت هاى ثانوى 
كن ست مى تواند ش��امل گستره زيادى از 
مباحث  ش��ود كه مهمترين آنان عبارتند از 
تصويربردارى، تعيين جهت )با اس��تفاده از 
س��امانه موقعيت ياب جهانى( و گسترش 
آنت��ن در ه��وا. در واق��ع اي��ن فعاليتهاى 
دانش��جويان، زمينه را ب��راى ايده پردازى  
دانشمندان و كس��ب تجربه مهندسين در 
خصوص نحوه فرود محموله هاى فضايى 
بر روى ماه يا مريخ و يا بازگشت به زمين 

كپسول هاى فضايى مهيا مى نمايد.

 محدودیت ها و مشخصات ساخت 
كن س�ت در قوانين این مسابقات 

چگونه بود؟
بر اس��اس قانون مسابقات، هر كن ست 
حداقل ش��امل زيرسيس��تم هاى محموله 
)PAY(، توان الکتريکى )EPS(، مخابرات 
 ،)CDH( مديريت داده و فرمان ،)COM(
سازه )STR( و بازيابى )RCV( است و تمام 
تجهيزات مربوط به كن س��ت مى بايست 
در دس��ته كالس��يك، در يك محفظه 
بس��يار كوچك كه قطر آن حداكثر 
66 ميلى مت��ر و ارتفاع آن حداكثر 
115 ميلى متر باش��د، قرار گيرد. 
وزن كن س��ت نيز نبايد از 350 
گرم تجاوز كند. در اين دس��ته، 
كن ست ها از ارتفاع 500 مترى 
زمين رها مى شود. كن ست بايد 
توانايى تحمل تنش هاى وارده 
را داش��ته باش��د. اي��ن تنش ها 
شامل شتاب تا 15 گرم و شوك 
تا 25 گرم اس��ت. محفظه بايد تا 
حد ممکن س��بك باشد و در عين 
حال در برخورد با زمين هيچ آسيبى 
به بدنه يا زيرس��امانه  ها وارد نش��ود. 
هزينه ساخت كن ست دسته كالسيك 
نيز نبايد بيش��تر از 15 ميليون ريال باشد. 
همه اينها، مس��ايل س��ختى را پيش پاى 
شركت كنندگان در مس��ابقه مى گذارد كه 
تالش كرديم با نو آورى ه��ا، انتخاب هاى 
هوش��مندانه و طراح��ى بهينه بخش هاى 
مختلف، امتيازات بيش��ترى براى طراحى 
خود كسب كنيم و همين عوامل هم باعث 
برترى ريزماهواره دانش��گاه در اين رقابت 

علمى بود.
كن س��ت در ماموري��ت تصويربردارى/
فيلمبردارى، در مسير فرود به زمين اقدام به 
تهيه تصوير خواهد كرد. اين تصاوير بايد به 
طور آنى به زمين ارسال گردد و يا بر روى 
حافظه ذخيره شده و پس از فرود، بازيابى 
شوند. اطالعات به دست آمده بايد از نظر 
كيفيت به گونه اى باشد كه در آن جزئيات 
س��طح زمين، هرچه بهتر قابل مش��اهده 
باش��د. در اين ماموريت ارس��ال اطالعات 
تصوي��رى به زمين باي��د مطلقاً به صورت 
ديجيت��ال انجام گي��رد. معيارهاى ارزيابى 
عبارتند از: كيفي��ت و ابعاد تصوير، تعداد و 
نرخ فريم هاى تصوير )يا ويديوى( ارسالى، 
صح��ت ذخيره س��ازى و بازياب��ى داده ها 
پس از عملي��ات، صحت ارتباط مخابراتى 
بين كن س��ت و ايس��تگاه زمينى. كن ست 
ساخت دانشجويان ما، هر دو قابليت ارسال 

همزمان و ذخيره سازى اطالعات مربوط به 
  SDشتاب ماهواره، سرعت، فشار و... روى
كارت را داشت. اساسا دومين تيم در چهار 
دوره مس��ابقات بوديم كه توانستيم عکس 
بگيري��م با اين تفاوت ك��ه تيم قبلى يك 
عکس و ما دو عکس مورد قبول توانستيم 
ارايه كني��م. عکس هاى ما يکى در ارتفاع 
159 مت��رى و ديگرى در ارتفاع 45 مترى 

با رزولوشن dpi 96 گرفته شده است.

 درب�اره اج�زا و خصوصيات ویژه 
كن ست دانش�گاه، ذكر چه نكاتی 

را ضروری می دانيد؟
كن ست يا همان قوطى ماهواره آيداس، 
شامل 4 زيرسيس��تم  مخابرات، سازه، توان 
بازيابى و C&DH اس��ت و هر زيرسيستم 
توانس��ته اس��ت با به كار بردن ايده هاى نو 
و خالقانه در اين دوره از مس��ابقات، نتيجه 
مطلوب را كس��ب نمايد. C&DH ش��امل 
دوربين، كارت حافظه )SD كارت(، سنسور 
وIMU اس��ت كه سرعت، فشار و شتاب را 
اندازه گيرى مى كند. م��ا با چندين نوآورى 
ب��ه كار رفته تالش كرديم تا ضمن رعايت 
محدوديت هاى مسابقه، كيفيت فيلمبردارى 
و مقاومت سازه را تا حد ممکن افزايش داده 
و وزن آن به حداقل برسانيم. به عنوان مثال، 
ما كن ست خود را بر خالف حالت معمول، 
به صورت استوانه اى طراحى نکرديم تا هم 
به س��اخت نانوماهواره نزديك شويم و هم 
نش��ان دهيم امکان اعمال محدوديت هاى 
بيشتر در اين مسابقات وجود دارد. همچنين 
با انجام طراحى  هاى بهينه و انتخاب جنس 
مناس��ب، اولين گروهى بودي��م كه وزن را 
از 350 گ��رم ب��ه 200 گرم كاه��ش داد و 
ماهواره اى ساختيم كه ارتفاع سازه آن 110 
ميلى مت��ر و قطر آن حدود 60 ميلى متر بود 
يعنى فراتر از ملزومات مسابقه عمل كرديم 
كه شايان توجه است. ديگر اينکه از آنجايى 
كه ب��ه دليل وج��ود اغتش��اش هاى زياد، 
حتى در ص��ورت اس��تفاده از دوربين هايى 
با كيفيت تصوي��ر باالتر-كه قيمت و جرم 
بيش��ترى دارند- امکان تصويرب��ردارى با 
وضوح مناسب وجود ندارد، بر خالف اغلب 
گروه ها از دوربين VGA استفاده كرديم كه 
از كيفي��ت تصويربردارى به مراتب پايين تر 
از دوربين هاى معمولى برخوردار است ولى 
تالش كرديم با پياده سازى طرح هايى، اثر 
تکان ها و لرزش ها را ت��ا حد زيادى خنثى 
كني��م و در مجم��وع ب��ه كيفيت��ى باال در 
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فيلمبردارى دس��ت پيدا كنيم. الزم به ذكر 
است كن ست در هنگام پايين آمدن با چتر، 
دچار تکان هاى شديدى مى شود كه به شدت 
بر روى كيفيت فيلمبردارى تاثيرگذار است 
ولى كن ست س��اخت دانشجويان دانشگاه 
علم و صنعت ايران قادر است در حين فرود 
از آسمان با چتر نجات، تصاوير فيلمبردارى 
ش��ده را با كمترين ميزان لرزش به صورت 

زنده به ايستگاه زمينى منتقل كند. 
مزيت ديگ��ر اينک��ه م��ا از ماژول هاى 
مخابراتى ب��راى ارتباط با ايس��تگاه زمينى 
اس��تفاده كردي��م ك��ه اضافه ب��ر ملزومات 
مس��ابقات ب��ود. طراح��ى كن س��ت نيز به 
ص��ورت كامال م��اژوالر بود ت��ا در صورت 
بروز هرگونه نقصى، امکان تعويض س��ريع 
قطعات وجود داشته باشد. طراحى و ساخت 
چرخ عکس العملى براى پايدارسازى سازه در 
هنگام تصويربردارى، طراحى اتصاالت جديد 
براى متصل كردن چتر به بدنه سازه كه سازه 
را همواره عمود بر سطح زمين نگه دارد، به 
كار بردن جديدترين نوع ميکرو كنترلرهاى 
Cortex m4Ram ب��راى پردازش س��ريع 
اطالع��ات و... ه��م از نوآورى ه��اى تي��م 
آيداس در اين دوره از مسابقات بود.از ديگر 
ويژگى هاى مهم هم اش��اره كنم كه گروه 
تحقيقاتى آيداس ب��راى اولين بار در يك 
پرژه دانش��جويى، شيوه مديريت مهندسى 
 )concurrent engineering( همزمان 
را ب��راى مديريت وقت و هزينه به صورت 
موف��ق اجرا كرد كه اين ش��يوه را در حال 
حاض��ر اكثر كش��ورهاى توس��عه يافته و 
ش��ركت هاى بزرگ همچون NASA و... 
براى س��اخت تجهيزات پيشرفته اى نظير 
ماه��واره  و هواپيم��ا اس��تفاده مى كنند تا 
ساخت يك سيستم داراى زيرسيستم هاى 
متنوع و پيچيده، در كمترين زمان ممکن 
ص��ورت پذي��رد. در واقع با ايجاد س��امانه 
مهندس��ى همزمان و آموزش هايى كه در 
اين مورد جناب آقاى دكتر خان ميرزا براى 
تيم در نظر گرفتند دانشجويانى كه تا قبل 
از ورود به تيم تقريبا اطالعات بسيار كمى 
در مورد ماهواره ها داش��تند، توانستند يك 
كن س��ت را با نوآورى كامال جديد در اكثر 

قسمت ها طراحى و عملياتى نمايند.

 سخن آخر...
از معاونت پژوهشى دانشگاه كه كارگاه 
خالقي��ت پژوه��ش و فن��اورى را ب��راى 
انج��ام تحقيقات در اختيارمان گذاش��تند، 

سپاسگزاريم. اين كارگاه خوشبختانه مجهز 
به امکان��ات الکترونيکى و مکانيکى مورد 
نياز تيم بود كه هزينه هاى طراحى و ساخت 
را كاهش مى داد. اين پروژه نمونه موفقى 
از كار گروهى دانش��جويان و تجربه خوبى 
براى همه ما بود. تالش تمام اعضاى گروه 
عالوه بر كسب بهترين نتيجه در مسابقات 

اين بود كه بتوانن��د الگويى موفق، از نظر 
اجراى پروژه به روش مهندس��ى سيستم، 
ايجاد فضاى صميمى، رو به رو شدن و حل 
مشکالت متنوع در طول فرايند طراحى و 

ساخت به روش هاى نوين ارايه كنند.
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كامپوزيت ها براى توليدكنندگان جهانى 
صنايع خ��ودرو، س��اخت و س��از، هوافضا، 
ماش��ين آالت كش��اورزى و ديگ��ر صنايع، 
بازار رو به رش��دى را ايجاد كرده  اند. صنايع 
مذكور مى  توانند با بهره  گيرى از كامپوزيت ها 
قطعات��ى توليد نمايند كه ضمن س��بك تر 
بودن، از اس��تحکام باالترى برخوردار باشند 
و س��وخت كمت��رى مصرف كنن��د. به اين 
ترتيب آالينده  هاى كمترى به محيط زيست 
وارد خواهد شد. در حال حاضر در بازارهاى 
سراس��ر جه��ان، درآمد حاص��ل از فروش 
كامپوزيت ها به چندين ميليارد دالر رسيده 
اس��ت. پيش بينى مى شود كه طى چند دهه 
آينده، زيس��ت كامپوزيت ها بتوانند 25-30 
درص��د درآمد مذكور را ب��ه خود اختصاص 

دهند. 
مركز نوآورى  هاى كامپوزيت واقع در استان 
مانيتوباى كان��ادا  -كه به صنايع كامپوزيت 
سراسر جهان خدمات مشاوره  ارايه مى دهد- 
اعالم كرده است كه با استفاده از محصوالت 

كش��اورزى مهمى نظير كتان و ش��اهدانه 
مى  توان زيس��ت  كامپوزيت هايى توليد نمود 
كه بتوانند بخش اعظم بازار كامپوزيت ها را 
به خود اختصاص دهند. اخيراً سازمان دولتى 
اينداس��ترى كانادا -كه اختي��ار دارد اقتصاد 
كش��ور كانادا را به سمت دانش محور شدن 
پيش ببرد تا صنايع اين كش��ور رشد كنند و 
بتوانند به عرصه رقابت جهانى وارد شوند- 
براى صنعت زيست -كامپوزيت كشور كانادا 
برنامه  هاى تجارى  سازى، تحقيق و توسعه 
و بازاريابى تدوين كرده اس��ت. برنامه هاى 

مذكور اهداف زير را دنبال مى  كنند: 

 جايگزين كردن الياف شيش��ه با الياف 
كتان و شاهدانه در محصوالت توليدكنندگان 
اصلى و ايجاد هماهنگى بين توليدكنندگان 

يك محصول 
 شناسايى الياف طبيعى با كارآيى باال و 

جايگزين كردن آنها با الياف كربن
 افزايش 50 درصدى سهم توليدكنندگان 

كشور كانادا در بازارهاى بين  المللى مواد اوليه 
و محصوالت نهايى صنايع ساختمان، خودرو، 

هوافضا و كاالهاى مصرفى. 

رویكرد توسعه پایدار
در رس��يدن به اهداف فوق و براى سوق 
دادن صنايع به استفاده از مواد پيشرفته قابل 
بازياف��ت، بس��يارى از توليدكنندگان بزرگ 
تجهيزات كش��اورزى در سراسر جهان، به 
محصوالتى روى آورده اند كه به توسعه پايدار 
)توليد محصوالت دوس��تدار محيط زيست( 
كمك كند. يک��ى از مراحل كليدى برنامه 
راهبردى مذكور اين اس��ت كه با استفاده از 
مواد پيشرفته  اى نظير زيست  كامپوزيت  ها و 
زيست  پالستيك  هاى تقويت  شده با الياف 
طبيعى، ب��راى بخش كش��اورزى قطعات 
كامپوزيتى توليد  شود. اس��تفاده از اين مواد 
زيست  تجزيه  پذير به جاى مواد هيدروكربنى 
مصنوع��ى- كه مناب��ع آنها رو ب��ه پايان و 
تجديدناپذي��ر اس��ت- نه تنها به س��المت 

تولید قطعات تراکتور
با استفاده از زیست کامپوزیت ها

ترجمه: دكتر محمودمهرداد شكریه)عضو هيات علمی دانشكده مهندسی مكانيک و ریيس موسسه كامپوزیت ایران(
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محيط  زيس��ت كمك شايانى مى كند بلکه 
هزينه تولي��د را هم پايين مى آورد. در پروژه 
اس��تفاده از الياف گياه��ى در توليد قطعات 
تراكت��ور، مرك��ز ن��وآورى كامپوزيت ها با 
همکارى ش��ركت صنايع بوهلِر- ِورِستايل 
)واقع در كش��ور آمريکاى شمالى( يك خط 
توليد تراكتور راه اندازى كرده اس��ت. در اين 
خط توليد، از زيس��ت كامپوزيت  هاى ش��به 
سازه اى به عنوان ماده اوليه قطعات تراكتور 

استفاده مى شود. 

زیست كامپوزیت های شبه سازه  ای
يکى از اهداف مشخص پروژه مذكور اين 
بود كه الياف ش��اهدانه بومى استان مانيتوبا 
)واقع در كشور كانادا( و الياف سيسال كه از 
گياه آگاو )بومى آمريکاى مركزى( به دست 
مى آيد، با يکديگر مقايسه شوند و هر كدام 
كه از خواص مکانيکى باالترى برخوردار بود، 
به عنوان يك ماده طبيعى شبه سازه اى در 
توليد قطعات تراكتورهاى شركت ِورِستايل 
مورد استفاده قرار گيرد. در اين پروژه الياف 
زيستى مذكور با يکديگر مخلوط مى شوند و 
در صفحات خارجى بدنه و در بادگير رادياتور 
تراكتور، جايگزين الياف شيشه شده و همان 
نقش تقويت كنندگى را ايف��ا مى كنند. اين 
قطعات با اس��تفاده از رزين گرماسخت و با 
فرآيند قالب گيرى انتقالى رزين به كمك خأل  
ساخته مى شوند. الزم به ذكر است كه بادگير 
رادياتور تراكتور، اطراف پروانه موتور را گرفته 
و جري��ان هوا را به س��مت رادياتور هدايت 
مى كن��د و به اي��ن ترتيب بازده��ى پروانه 
افزاي��ش مى يابد. در اين پروژه طى مراحلى 
براى تراكتورهاى شركت ِورِستايل قطعات 
جديدى توليد شد. يکى از مراحل اين بود كه 
با روش هاى علمى- نظير تحليل به روش 
اجزاء محدود-كيفيت كامپوزيت هاى جديد 
الياف زيس��تى و فرآيند توليد آنها ارتقا يابد. 
پروژه مذكور با مشخصه  س��ازى متد الياف 
ش��اهدانه-آگاو آغاز ش��د. سپس مخلوطى 
از الي��اف ش��اهدانه و آگاو تح��ت فرآين��د 
قالب گيرى تزريقى قرار گرفتند و به صورت 
ورق در آمدن��د. آن��گاه ورق  ه��ا قالب گيرى 
ش��ده و به صورت قطعات پيش  شکل داده 
 ش��ده در آمدند. در مرحله بعد، قطعات پيش 
 ش��کل داده  شده به آزمايشگاه منتقل شدند 
تا خواص مکانيکى آنها اندازه گيرى ش��ود. 
به اين ترتيب اس��تحکام كششى، خمشى، 
فش��ارى و برشى قطعات تعيين شد. سپس 
ب��ا روش اجزاء محدود، خ��واص مکانيکى 

هر ي��ك از قطعات تراكتور به طور جداگانه 
تجزيه و تحليل و تعداد اليه هاى مورد نياز 
براى توليد هر قطعه مشخص شد. بسته به 
مقدار بارى كه هر قطعه بايد تحمل مى كرد 
و بس��ته به كرنش ايجاد شده در هر قطعه، 
تع��داد اليه هاى كامپوزيتى از يك قطعه به 
قطعه ديگر تفاوت پيدا مى كرد. قطعاتى نظير 
كاپوت روى موت��ور تراكتور، كاپوت چپ و 
راس��ت، گلگيره��اى عق��ب، زه دور گلگير 
)محافظ گلگير( و بادگي��ر رادياتور با روش 
اج��زاء محدود، مورد تجزي��ه و تحليل قرار 
گرفتند. الزم به ذكر اس��ت كه كاپوت روى 
موتور ورقه اى است كه روى موتور تراكتور 
قرار مى گيرد و تمام قسمت جلويى تراكتور را 
مى پوشاند و زيبايى خاصى به آن مى بخشد. 
ضمناً كاپوت ب��ا منعکس كردن نور آفتاب، 
مانع گرم ش��دن موتور ش��ده، از زنگ زدن 
آن جلوگيرى مى كن��د و در مقابل صدمات 
خارجى از موتور محافظت مى نمايد. محافظ 
گلگير نيز سبب مى ش��ود كه مقاومت اين 
قطع��ه در مقابل ضربه افزايش يابد. خواص 
مکانيک��ى نمونه هاى راي��ج قطعات مذكور 
كه با روش چيدمان دس��تى و با استفاده از 
پالس��تيك هاى تقويت  شده با الياف شيشه 
توليد مى شوند و خواص مکانيکى نمونه هاى 
جديد اين قطعات كه با استفاده از كامپوزيت 
الياف زيستى ش��اهدانه-آگاو توليد شدند، با 
يکديگر مقايس��ه شدند. س��پس با توجه به 
بارهايى كه در ش��رايط واقعى روى قطعات 
مذك��ور وارد مى ش��وند، هر قطع��ه به طور 
جداگانه تحت آزمايش بارگذارى  قرار گرفت. 

كاپوت يك مرتبه در حالت باز و يك مرتبه 
در حالت بسته بارگذارى شد. ضمناً هنگامى 
كه كاپ��وت از حالت باز به حالت بس��ته در 
مى آمد، يك نيروى اضافى بر آن وارد مى شد 
كه هنگام اندازه گيرى بارهاى وارد بر كاپوت، 
اين نيرو نيز محاسبه شد. براى شبيه سازى 
بار ضرب��ه اى، هنگامى كه كاپوت در حالت 
بسته قرار داش��ت نيرويى بيش از 2 نيوتن 
)كيلوگرم متر بر مجذور ثانيه( بر آن اعمال 
شد و كاپوت در هر دو حالت باز و بسته تحت 
بارهاى كششى مختلف قرار گرفت. سپس با 
استفاده از تحليل به روش اجزاء محدود، در 
هر قطعه تعداد اليه  ه��اى كامپوزيت الياف 
زيستى مشخص شد. تعداد اليه هاى مذكور 
در هر قطعه ب��ا قطعه ديگر كمى فرق دارد 
زيرا هر قطعه ب��راى كاربرد خاصى طراحى 
شده اس��ت. براى توليد اكثر اين قطعات از 
مت كامپوزيت الياف شاهدانه-آگاو به همراه 
مقدارى الياف شيشه تقويت  كننده استفاده 
شد اما در كاپوت تراكتور، مغزى چوب پنبه 

به عنوان الياف زيستى انتخاب شد.  
تحليل به روش اجزاء محدود، حاكى از آن 
بود كه قطعات ساخته شده از الياف زيستى 
در بعضى نواحى به ميزان قابل توجهى تغيير 
ش��کل داده  اند )به اندازه چند ميليمتر( و در 
بعضى نواحى نيز به اندازه جزئى تغيير شکل 

يافته اند. 

روش های توليد
در اي��ن پروژه، نوآورى ه��اى ديگرى نيز 
به كار گرفته و ب��ه عنوان مثال، براى توليد 
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قطعات از روش هاى پيش��رفته ترى استفاده 
ش��د. به عب��ارت ديگر، ب��راى اينکه فرآيند 
آغشته ش��دن الياف زيس��تى به رزين بهتر 
ص��ورت گيرد، الياف زبر آگاو مورد اس��تفاده 
قرار گرفت. ضمناً براى مخلوط كردن الياف 
و رزين از مکانيسم بهينه ترى استفاده شد. به 
عالوه در اين پروژه براى افزايش استحکام 
قطعات، اليه هايى از پالستيك هاى تقويت 
 شده با الياف شيش��ه را به آنها اضافه كردند 
و ب��راى تقويت قطعات مذكور نيز در آنها از 
مغزى استفاده شد. همچنين براى شکل دهى 
قطعات، با همکارى چند شركت، دستگاه هاى 
جديدى توليد شد. با بهره گيرى از اين فناوريها 
در آينده مى توان قطعاتى از كامپوزيت الياف 
زيس��تى توليد نمود و آنها را در اختيار صنايع 
ديگر قرار داد. در اين پروژه قطعات توليد شده 
به طور آزمايشى روى تراكتور نصب شدند و 
در فصل برداش��ت محصوالت كشاورزى از 
اين تراكتور در مزارع اس��تان مانيتوبا و ايالت 
آريزونا استفاده شد تا عملکرد آن در شرايط 
واقعى ارزيابى شود. سومين نمونه آزمايشى 
اين تراكتور در آزمايشگاه كاليبراسيون ايالت 
مانيتوبا، آزمايش عبور از مسيرهاى ناهموار 
را پشت س��ر گذاشت. الزم به ذكر است كه 
كاليبراسيون )واسنجى(، مطابقت با استاندارد 
را تعيين مى كند. پس از اينکه تراكتور مذكور 
در اس��تان مانيتوب��ا به طور آزمايش��ى مورد 
استفاده قرار گرفت، قطعات آن جدا شدند و 
به صورت چشمى مورد بازرسى قرار گرفتند. 
نتايج اين بازرسى و نتايج حاصل از آزمايش 
عبور از مس��يرهاى ناهموار به صورت يك 

گزارش ثبت ش��د. نتايج حاكى از آن بود كه 
قطعات، در ش��رايط آب و هوايى گرم و سرد 
مزارع و تحت تنش  ارتعاش��ى و در رطوبت 
از خود عملکرد خوبى نشان دادند. به عالوه 
قطعاتى كه آزمايش عبور از مسيرهاى ناهموار 
را پش��ت سر گذاشته بودند، تا پايان آزمايش 
هي��چ صدمه  اى نديدن��د. در آزمايش مذكور 
تراكتور از 675 مس��ير صعب العبور گذر كرد 
و آسيبى نديد. از كاپوت موتور و كاپوت هاى 
چپ و راس��ت، بادگير رادياتور، رزوه گلگير و 
گلگيرهاى عقب، بازرسى چشمى به عمل آمد 
و در آنها هيچ گونه فرسودگى و ترك مشاهده 
نش��د. فقط در آزمايش هايى كه از عملکرد 
تراكت��ور در مزرعه به عم��ل آمد، به گلگير 
عقب سمت راس��ت مقدارى آب نفوذ كرده 
ب��ود كه علت آن هم اي��ن بود كه اليه هاى 
الياف، هنگام عبور از روى س��نگ هاى تيز، 
سوراخ شده بودند كه البته به راحتى مى شد 
اين نقيصه را برطرف كرد. تنها كارى كه بايد 
انج��ام مى گرفت اين بود ك��ه از نفوذ آب به 
داخل قطعه مذكور جلوگيرى شود. به همين 
منظ��ور براى كاهش ق��درت جذب آب اين 
الياف زيس��تى، تحقيقات بيش��ترى صورت 
گرفت. به اين ترتي��ب در صورت فرو رفتن 
اجسام تيز به گلگير عقب، آب به داخل قطعه 

نفوذ نمى كند. 

چالش های موجود بر سر راه رویكرد 
استفاده از الياف زیستی در تجهيزات 

كشاورزی
صنعت كشاورزى كشور كانادا بايد با تهيه 

آمارهاى دقيق و برنامه ريزى شده، نسبت به 
توليد محصوالت كشاورزى اقدام نمايد. به 
همين منظور صنعت كشاورزى بايد با ايجاد 
نوآورى، كيفيت محصوالت خود را ارتقا داده 
و مي��زان بهره ورى را در بخش كش��اورزى 
افزايش دهد. به عالوه، اين صنعت مى تواند 
براى بازاره��اى جديد، محصوالت جديدى 
توليد نمايد. كتان و ش��اهدانه دو محصولى 
هس��تند كه در كش��ور كانادا به خوبى رشد 
مى كنند. البته اين دو محصول در كشورهاى 
ديگر نيز كاشته مى ش��وند و در كاربردهاى 
مختلف مورد استفاده قرار مى گيرند. از آنجا 
كه در كشور كانادا گياه شاهدانه بازار خوبى 
ندارد، اين كشور توليد اين محصول را متوقف 
كرده اس��ت. ب��ذر كتان براى روغن كش��ى 
مورد اس��تفاده قرار مى گيرد و اگرچه كشور 
كانادا يک��ى از بزرگترين صادركنندگان اين 
محصول اس��ت اما در بازارهاى اين كشور، 
س��بوس بذر كتان مش��تريان زيادى ندارد. 
يکى از داليل عمده اين وضعيت آن اس��ت 
كه در كش��ور كان��ادا از گونه هاى مختلف 
ب��ذر كتان بيش��تر در صناي��ع روغن نباتى 
استفاده مى ش��ود اما در كشورهاى اروپايى 
و آس��يايى، گونه هاى مختلف اين محصول 
از كيفيت بااليى برخوردار هس��تند و بيشتر 
براى توليد الياف مورد استفاده قرار مى گيرند. 
محصوالت كشاورزى كشور كانادا از كيفيت 
بااليى برخوردار هستند به همين علت اين 
كش��ور در سراس��ر جهان به عنوان بهترين 
توليدكنن��ده فرآورده هاى غذايى ش��ناخته 
مى شود. در حال حاضر كش��ور كانادا براى 
توليد روغن هاى صنعتى، تحقيقات جديدى 
را ب��ر روى دانه ه��اى روغنى ش��روع كرده 
اس��ت. با اين وجود هنوز در زمينه اس��تفاده 
بيشتر از زيس��ت توده ها )نظير كاه هايى كه 
بعد از برداش��ت محصوالت كش��اورزى بر 
جاى مى مانند( يا در زمينه توليد محصوالتى 
ك��ه بتوان در صنايع خاص از بقاياى آنها به 
عنوان زيست توده اس��تفاده نمود، در كشور 
كانادا تحقيقات زيادى صورت نگرفته است. 
پ��روژه اى ك��ه در اين مقاله ب��ه معرفى آن 
پرداخته شد، نشان مى دهد مى توان در توليد 
مواد پيشرفته از زيست توده ها استفاده كرد. به 
اين ترتيب مثاًل براى صنعت كشاورزى كشور 
كانادا ارزش افزوده بيشترى ايجاد خواهد شد 
و به رونق اقتصادى جوامع روستايى كمك 
مى شود. ضمناً الياف زيستى كه با استفاده از 
زيست توده ها توليد مى  شوند به محيط زيست 

آسيبى وارد نمى كنند
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معرفـي دفاعـیه هـاي دکـتري
نام دانشجو: محسن قنبرى حقيقى

رشته تحصيلی: مهندسى مواد و متالورژى
استادان راهنما: دكتر سعيد شبسترى و دكتر 

محمدرضا  ابوطالبى
عنوان رساله: شبيه س��ازى عددى و فيزيکى 
فرآيند انجماد جهت دار به منظور رش��د تك بلور 

سوپر آلياژ پايه نيکل
تاریخ دفاع: 93/7/6

نام دانشجو: گلشن مظلوم
رشته تحصيلی: مهندسى شيمى

استاد راهنما: دكتر سيدمهدى علوى
عنوان رس�اله: تبديل انتخابى پروپان جهت 
  CFDتوليد اكريليك اسيد در راكتور بستر سيال
تاریخ دفاع: 93/7/7

نام دانشجو: حسين كريميان
رشته تحصيلی: مهندسى شيمى

استاد راهنما: دكتر محمدرضا مقبلى
عن�وان رس�اله: سنتز اس��فنج نانوكامپوزيتي 
PolyHIPE پلي)اس��تايرن/دي وينيل بنزن( با 

قابليت هدايت الکتريکي
تاریخ دفاع: 93/7/16

نام دانشجو: كوروش شفيعى
رشته تحصيلی: مهندسى شيمى

اس�تادان راهنما: دكتر تورج محمدى و دكتر 
شهرام قنبرى پاكدهى

استاد مشاور: دكتر منصور كاظمى مقدم
عن�وان رس�اله: آب زدايى از س��وخت دماز با 

استفاده از غشاى زئوليتى
تاریخ دفاع: 93/7/28

نام دانشجو: حسن فضايلى
رشته تحصيلی: مهندسى عمران-راه و ترابرى

استاد راهنما: دكتر حميد بهبهانى
استاد مشاور: دكتر محمد عليها

عنوان رس�اله: رفتار خس��تگى مخلوط هاى 
آسفالتى تحت مدهاى تركيبى كششى با استفاده 

از روش مکانيك شکست
تاریخ دفاع: 93/7/28

نام دانشجو: هادى محمدزاده روميانى
رشته تحصيلی: مهندسى عمران- خاك و پى

استاد راهنما: دكتر حميدرضا رازقى
عنوان رساله: ارزيابى ناهمسانى ذاتى و القايى 
خاك هاى ماسه اى با استفاده از آزمايش پيچش 

استوانه توخالى
تاریخ دفاع: 93/8/4

نام دانشجو: سروش مداح
رشته تحصيلی: مهندسى مکانيك- تبديل انرژى

اس�تادان راهنما: دكتر مه��دى نويدبخش و 
دكتر غالمعلى عاطفى

عنوان رساله: جريان خون بر پايه مدل پيوسته 
كس��رات در رگ تغييرفرم پذير ب��ا درنظرگرفتن 

ميدان فشار به صورت موج پيش رونده
تاریخ دفاع: 93/8/5

نام دانشجو: رسول آتشى پور
رشته تحصيلی: مهندسى مکانيك- تحليل كاربردى

استاد راهنما: دكتر شاهرخ حسيني هاشمي
عنوان رساله: تحليل دقيق خمش استاتيکي، 
چندالي��ه  ورق ه��اي  كمان��ش  و  ارتعاش��ات 

كامپوزيتي
تاریخ دفاع: 93/8/6
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نام دانشجو: رضا مسلمانى
رشته تحصيلی: مهندسى مکانيك

استاد راهنما: دكتر محمود مهرداد شکريه
استاد مشاور: دكتر مجيد جمال اميدى

عن�وان رس�اله: دره��م ش��کنى ديناميکى 
كامپوزيت هاى اليه اى پرشده با نانوذرات

تاریخ دفاع: 93/8/7

نام دانشجو: وحيده جاللت
رشته تحصيلی: شيمى- شيمى معدنى

استاد راهنما: دكتر آزاده تجردى و دكتر روح ا... 
زارع دورابى

عنوان رس�اله: سنتز و بررس��ى سيليکاهاى 
نانوپروس اصالح شده با گروه هاى عاملى آلى و 
كاربرد آنها براى حذف يون هاى النتانيم و سريم
تاریخ دفاع: 93/8/19

نام دانشجو: خديجه بقايى
رشته تحصيلی: رياضى

استاد راهنما: دكتر محمدباقر قائمى
استاد مشاور: دكتر محمود حصاركى

عن�وان رس�اله: مطالع��ه دس��تگاه معادالت 
سهموى با كاربرد در علوم زيستى

تاریخ دفاع: 93/8/21

نام دانشجو: آرزو حاج رجبى
رشته تحصيلی: رياضى

استاد راهنما: دكتر رحمان فرنوش
عنوان رساله: تحليل مدل هاى فضاى وضعيت 

وكاربردهاى آن در مسايل مهندسى و مالى
تاریخ دفاع: 93/8/24

نام دانشجو: نياز پورغالمى
رشته تحصيلی: شيمى

استاد راهنما: دكتر بهشته سهرابى
عنوان رس�اله: پراكنده ك��ردن نانو لوله هاى 

كربنى با روش غير كوواالنسى
تاریخ دفاع: 93/8/24

نام دانشجو: اميرعلى امينى
رشته تحصيلی: مهندسى عمران- راه و ترابرى

اس�تادان راهنما: دكتر حميد بهبهانى و دكتر 
حسن زيارى

عنوان رس�اله: ارايه م��دل يکپارچه احتمالى 
هزين��ه چرخه عمر ب��راى راه هايى با روس��ازى 

انعطاف پذير در سطوح شبکه و پروژه
تاریخ دفاع: 93/8/24

نام دانشجو: احمدرضا طبيب نژاد
رشته تحصيلی: مهندسى عمران- خاك و پى

استادان راهنما: دكتر حسين صالح زاده و دكتر 
على اكبر حشمتى

عنوان رس�اله: بررس��ى آزمايش��گاهى رفتار 
فرونشس��ت مصالح پوسته سدهاى سنگريزه اى 

در آبگيرى اوليه
تاریخ دفاع: 93/8/25

نام دانشجو: محسن كالته آهنى
رشته تحصيلی: مهندسى عمران- سازه

استادان راهنما: دكتر على كاوه
عن�وان رس�اله: طراحى لرزهاى س��ازه هاى 

اسکلتى با استفاده از يك الگوريتم چند منظوره
تاریخ دفاع: 93/9/2

نام دانشجو: مازيار فهيمى فرزام
رشته تحصيلی: مهندسى عمران- سازه

استادان راهنما: دكتر على كاوه
عنوان رساله: تحليل و طراحى بهينه سازه هاى 

فضاكار تحت بارگذارى لرزه اى
تاریخ دفاع: 93/9/2

نام دانشجو: احسان سلکى
رشته تحصيلی: مهندسى مکانيك

استاد راهنما: رضا تقوى زنوز
عنوان رساله: تحليل عددى اثر جريان نشتى 
نوك بر اس��تال دورانى در كمپرسورهاى گريز از 

مركز و بررسى تجربى عملکرد كلى
تاریخ دفاع: 93/9/4

نام دانشجو: سعيد شکرى
رشته تحصيلی: مهندسى شيمى

اس�تادان راهنما: دكتر محمدتقى صادقى و 
دكتر مهدى احمدى مروست

عنوان رس�اله: توسعه روش هاى تركيبى تلفيق 
داده ها براى پيش بينى كيفيت گازوئيل پااليش شده
تاریخ دفاع: 93/9/9

نام دانشجو: ساسان معتقد
رشته تحصيلی: مهندسى عمران- زلزله

اس�تادان راهنما: دكتر احم��د نيکنام و دكتر 
مصطفى خانزادى

عنوان رس�اله: ارزيابى حساس��يت تحليل خطر 
احتمالى زلزله بر حسب پارامترهاى لرزه خيزى منطقه
تاریخ دفاع: 93/9/10
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نام دانشجو: محسن محمدعلى
رشته تحصيلی: مهندسى مکانيك
استاد راهنما: دكتر حميد احمديان

عنوان رساله: مدلسازى و شناسايى متغيرهاى 
پديده لغ��زش و جدايش همزمان در اتصاالت با 

سطح تماس گسترده
تاریخ دفاع: 93/9/12

نام دانشجو: سيدحجت ا... حسينى
رشته تحصيلی: مهندسى مواد و متالورژى

استاد راهنما: دكتر شمس الدين ميردامادى و 
دكتر سعيد رستگارى

 IN738LC عنوان رساله: پوشش دهى سوپر آلياژ
با EP-PVD NiCrAlY و بررس��ى اثر اليه س��د 

نفوذى α-Al2O3 بر اكسيداسيون دما باالى آن
تاریخ دفاع: 93/9/16

نام دانشجو: مريم مختارى
رشته تحصيلی: مهندسى عمران- خاك و پى

استاد راهنما: دكتر على اكبر حشمتى
عنوان رساله: تأثير سن بر پارامترهاى نشست 

و نفوذپذيرى پسماندهاى شهري
تاریخ دفاع: 93/9/16

نام دانشجو: عاطفه آقاجانى
رشته تحصيلی: مهندسى مکانيك

استاد راهنما: دكتر محمد حق پناهى
عنوان رس�اله: تعيين خواص مکانيکى بافت 
نرم بر اس��اس داده هاى االستوگرافى با استفاده 

از حل معکوس
تاریخ دفاع: 93/9/17

نام دانشجو: كاظم اسماعيل پور
رشته تحصيلی: مهندسى مکانيك

استاد راهنما: دكتر سيدمصطفى حسينعلى پور
عنوان رس�اله: مطالعه پديده شناسى، تحليل 
س��اختارهاى منس��جم و فرآينده��اى انتقال در 

جريان هاى برخوردى نوسانى
تاریخ دفاع: 93/9/24

نام دانشجو: روح ا... عبدى پور
رشته تحصيلی: مهندسى كامپيوتر

استاد راهنما: دكتر احمد اكبرى
عن�وان رس�اله: بهب��ود كيفي��ت گفت��ار در 
سيس��تم هاى دو ميکروفونه به منظور تطبيق با 

محيط آكوستيکى
تاریخ دفاع: 93/9/24
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