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با تشدید تحریم هاي بین المللي و فشارهاي اقتصادي همه جانبه غرب بر كشورمان، ضرورت توجه به اقتصادي 
پویا و فعال، اهمیت بیشتري پیدا كرده است تا جایي كه مقام معظم رهبري، یكي از راه هاي عبور از مقطع حساس 
و سرنوشت ساز كنوني را جدي گرفتن اقتصاد مقاومتي خواندند و فرمودند: »اقتصاد مقاومتي یک شعار نیست، بلكه 

یک واقعیتي است كه مي بایست محقق شود.« 
ظرفیت  های مناسب علمی و پژوهشی دانشگاه، عاملی مهم برای تحقق سیاست كالن اقتصاد مقاومتی است 
و بی گمان، دانشگاه ها در اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی، نقش اساسی دارند و بی هیچ تردیدی باید گفت پرچم 

اقتصاد مقاومتي باید در دست دانشگاهیان باشد.      
تا چند سال قبل، در كشورمان تاكیدات و سیاست گذاری های كلی، حول محور »تولید علم« بود، ولی در حال 
حاضر شاهد آن هستیم كه این شعار به »تبدیل علم تولید شده«، تغییر یافته و این یعنی پیشرفت ایران و عبور از 

مرحله تولید علم به مرحله تبدیل علم تولید شده به ثروت و كاربردی كردن آن در سطوح مختلف جامعه.
این حركت، حركتی است كه تمامی كشورهای پیشرفته  دنیا، برای رسیدن به جایگاه كنونی خود طی كرده اند 
و نشانگر این است كه ما در مسیر درستی در حال حركت هستیم و نباید تنها بر روی تولید علم تكیه كنیم بلكه 
ــتیابی به این مهم، ایجاد تحوالت  باید با تبدیل آن به ثروت ملی، چرخه حركت را تكمیل نماییم. از الزامات دس
ــیر تحوالت صورت گرفته در علوم  ــت. امروزه با توجه به س ــگاه ها به عنوان مراكز تولید علم اس بنیادین در دانش
مختلف، دانشگاه های آموزش محور و سنتی، جای خود را به دانشگاه های كار آفرین می دهند و كشورهایی كه در 

این تغییرات، پیش قدم بوده و حركت سریعتری داشته باشند به طور حتم موفق تر خواهند بود.
اگر به دنبال توفیق در اقتصاد مقاومتی هستیم، باید اقتصاد دانش بنیان را مورد توجه قرار دهیم و برای شروع این 
كار، مسؤوالن كشور باید به دانشگاه ها اعتماد كنند. چرا كه با بكارگیری علم و فناوری های جدید در حوزه تولیدات 
است كه می توانیم در جهت توسعه صادرات غیر نفتی در بازار های جهانی، باال بردن ارزش افزوده محصوالت و 
عرضه محصوالت كیفی در بازار،  پیشرفت های خوبی را ایجاد كنیم و علم و دانشی كه زیربنای فناوری های نوین 

است، در مراكز علمی و دانشگاهی رقم زده می شود.

اقتصاددانشبنيان،
رمزتحققاقتصادمقاومتی

91
ن 

ستا
زم

 - 
81

ره 
ما

ش
ری

 خب
ی و

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
ری

ش
ن

2



پژوهش�گاه  تأس�یس  تفک�ر   •
دانش�گاهی در چه زمانی و بر چه 

اساسی شکل گرفت؟
در مهر ماه 1389، مقام معظم رهبری 
در دیدار با نخبگان جوان، سخنان مهمی 
در رابطه با علم، فناوری و تجاری سازی 
ــان برای اولین بار در  ایراد فرمودند. ایش
ــگاه های  ــخنرانی، بحث پژوهش این س
ــگاهی را مطرح نمودند. ایشان در  دانش
خصوص اولویت علم و فناوری در كشور 
ــی و به دنبال  ــرفت علم فرمودند: »پیش
ــرفت فناوری، به كشور و ملت  آن، پیش
این فرصت و این امكان را خواهد داد كه 

ــدار مادی و معنوی پیدا كند. بنابراین  اقت
یكی از با اولویت ترین كارها عبارت است 
ــاوری« و همچنین  ــاله علم و فن از مس
درباره چرخه علمی، بیان داشتند: »آنچه 
در كشور الزم است و مي تواند موقعیت و 
جایگاه علمی كشور را به طور شایسته و 
افتخارانگیز به ما نشان دهد، وجود یک 
چرخه  علمی كامل است. در همه  بخشها 
یک چرخه  به  هم  پیوسته  مهمی از انواع 
ــت،  ــور اس دانش هایی كه مورد نیاز كش
باید وجود داشته باشد تا اینها هم افزایی 

كنند و به كمک هم بیایند«
مقام معظم رهبری در خصوص چرخه 

گفتوگو
بامعاون
پژوهش
وفناوری
وریيس
پژوهشگاه
دانشگاه

دکتر جبل عاملی )رییس دانش�گاه(، طی حکم م�ورخ 25 بهمن ماه 1391، 
دکتر مرتضی منتظری )عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک( را به 
سمت معاون پژوهش و فناوری و رییس پژوهشگاه دانشگاه، منصوب کرد. 
در خصوص اهداف تاسیس و برنامه های پژوهشگاه علم و صنعت ایران با 
دکتر منتظری گفت و گویی انجام دادیم که ضمن تش�کر از ایشان، تقدیم 

می شود.
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ــد: »عالوه بر  ــازی نیز فرمودن تجاری س
ــد به وجود  ــه یک چرخه  علمی بای اینك
بیاید كه علوم، همدیگر را تكمیل كنند، 
به هم كمک كنند، یک منظومه به وجود 
بیاید، چرخه و سلسله  زنجیره وار دیگری 
ــه  علمی و ایده  علمی، تا  از تولید اندیش
ــكیل یک مجموعه  ذهنی علمی، تا  تش
ــاوری و صنعت، تا  ــدان فن ــدن به می آم
ــازار و تبدیل به محصول هم  آمدن به ب
ــد« و این تفكر،  ــد حتمًا به وجود بیای بای
ــكیل و تاسیس  ــاس اولیه تش مبنا و اس

پژوهشگاه علم و صنعت ایران بود.
اهداف کالن پژوهش�گاه و حوزه 

پژوهش و فناوری چیست؟
ــه از اهداف اولیه حوزه  مي توان گفت ك
ــب  ــگاه، احراز رتبه مناس پژوهش دانش
ــطح ملي و  ــگاه در س در رتبه بندي دانش
ــأله به همراه  ــت. این مس بین المللي اس
موارد زیر، اهداف كالن حوزه پژوهش و 

فناوري دانشگاه را تشكیل مي دهد:
  نقش آفرینی موثر در اجرای پروژه ها 

و طرح های كالن ملی
ــر محورهای تحقیقاتی و    تمركز ب
فناوری در راستای ماموریت های محوله 

به دانشگاه
ــعه  توس در  ــر  موث ــی  نقش آفرین   

فناوری های كلیدی و پیشرفته
  نقش آفرینی موثر در تجاری سازی 

و تولید ثروت
ــگاه  دانش ــر  موث ــی  نقش آفرین   

دركارآفرینی دانش بنیان 
 در خصوص مراحل تاسیس این 

پژوهشگاه، توضیح بفرمایید.
ــم  ــام معظ ــات مق ــب فرمایش متعاق
و  ــات  تحقیق ــوم،  عل وزارت  ــری،  رهب
فناوری آیین نامه اولیه ای را تدوین و به 
دانشگاه ها ارسال نمود و در همان سال، 
ــورای دانشگاه  ــگاه، در ش طرح پژوهش
ــرح و تصویب  ــم و صنعت ایران مط عل
ــتا در سال 1390،  گردید. در همین راس
ــم و صنعت ایران،  ــگاه عل ایجاد پژوهش
ــكده ها،  با رویكرد تجمیع تمامی پژوهش
ــی  ــز تحقیقاتی، گروه های پژوهش مراك
ــی، در هیأت  ــگاه های تحقیقات و آزمایش
ــروط به اخذ مجوز،  ــگاه مش امنای دانش

مورد تصویب قرار گرفت.

ــات پیگیرانه معاونت  ــپس با اقدام  س
پژوهشی دانشگاه، در سال 1391 مجوز 
ایجاد پژوهشگاه توسط شورای گسترش 
ــادر گردید و در آذرماه  آموزش عالی ص
ــگاه علم و صنعت  همان سال »پژوهش
ــمًا آغاز به كار نمود كه نهایتا  ایران« رس
ــت  ــا حكم ریاس ــاه 1391، ب در بهمن م
یكپارچه  ــت  مدیری ــگاه،  دانش ــرم  محت
ــت  ــت پژوهش و فناوری و ریاس معاون
پژوهشگاه علم وصنعت ایران در دستور 

كار دانشگاه قرار گرفت. 
اج���زا و زی���ر مج��موعه های 

پژوهشگاه کدامند؟
مطابق آخرین آیین نامه پژوهشگاه های 
ــگاهی - مورخ 1390/12/7- هر  دانش
ــگاه  ــگاه می تواند تنها یک پژوهش دانش
ــای  ــی واحده ــه تمام ــد ك ــته باش داش
پژوهشی و فناوری )شامل پژوهشكده ها، 
ــی  ــز تحقیقاتی، گروه های پژوهش مراك
ــل آن قرار  ــی( ذی ــات پژوهش و مؤسس
ــا به  ــوند. بن ــت می ش ــه و مدیری گرفت
ــورای دانشگاه علم و صنعت  تصویب ش
ــركت های  ــران، قطب های علمی، ش ای
ــد،  ــگاهی، مركز رش ــان دانش دانش بنی
ــگاه های  پارک علم و فناوری و آزمایش
ــگاه  ــی نیز در مجموعه پژوهش تحقیقات

قرار خواهند گرفت.
مکان پژوهش�گاه عل�م و صنعت 

ایران کجاست؟
ــل  ــگاه، در مح ــی پژوهش ــر فعل دفت
ــكده كامپیوتر قرار  ساختمان قدیم دانش
ــاختمان اصلی  ــال حاضر، س دارد. در ح
ــتادیوم  ــگاه، در ضلع جنوبی اس پژوهش

ورزشی دانشگاه در حال احداث است.
 در این ساختمان عالوه بر دفاتر اصلی 
پژوهشگاه، مراكز ستادی پژوهشكده ها، 
ــی و  مراكز تحقیقاتی، گروه های پژوهش
ــگاه های تحقیقاتی زیر مجموعه  آزمایش

آن نیز، مستقر خواهند شد.
و سخن آخر؟

ــگاه علم و صنعت  ــاءا... پژوهش  ان ش
ــگاه را جهت  ــاختار دانش ایران بتواند س
سازماندهی دوره های تحصیالت تكمیلی 
و تحقیقات دانشگاهی در راستای توسعه 
ــازی  ــرفته و تجاری س فناوری های پیش

آنها ارتقا دهد.

ایجاد 
پژوهشگاه 

علم و صنعت ایران، 
با رویکرد تجمیع 
تمامی پژوهشکده ها، 
مراکز تحقیقاتی، 
گروه های پژوهشی 
و  آزمایشگاه های 
تحقیقاتی در سال 
1390مورد تصویب 
هیأت اُمناي دانشگاه 
قرار گرفت

مقام معظم 
رهبري:  آنچه 

در کشور الزم است 
و مي تواند موقعیت و 
جایگاه علمی کشور 
را به طور شایسته 
و افتخارانگیز به ما 
نشان دهد، وجود 
یک چرخه  علمی 
کامل است
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ــال 1335در شهر دماوند به دنیا آمد.     دكتر مصطفي بهزادفر، در س
پس از طي دوره ابتدایي و متوسطه، در رشته شهرسازي دانشگاه تهران 
پذیرفته شد و در سال 1365، موفق به دریافت مدرک كارشناسي ارشد 
گردید. سپس براي ادامه تحصیل به استرالیا عزیمت كرد و در سال1376، 
در رشته طراحي شهري از دانشگاه سیدني استرالیا موفق به كسب درجه 
ــي هم اندیشی با رویكرد  دكتري گردید. عالوه بر این وی دوره آموزش

معماری و شهرسازی اسالمی را گذرانده است.
دكتر بهزادفر از سال 1365 تاكنون، در دانشكده مهندسي معماري و 
شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ایران، به عنوان عضو هیات علمي به 
امر آموزش و پژوهش مشغول است. زمینه های تخصصی و تحقیقاتی 
وي عبارتند از: مبانی نظری و مفاهیم طراحی شهری، تكنیک ها و روش 
های طراحی شهری، شهر هوشمند، طراحي خیابان هاي شهري و آموزش 
طراحی شهری. وی عالوه بر تدریس در دانشكده معماري و شهرسازي 
ــگاه علم و صنعت ایران، در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و  دانش
ــیخ بهایي اصفهان، مازندران،  ــگاه هاي شهید بهشتی، ش دكتري دانش
دانشگاه هنر اسالمی تبریز، دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی 
تهران مشغول تدریس و تحقیق  بوده است. دكتر بهزادفر، پایه گذاری 
و سردبیری نشریات علمي – پژوهشي معماري و شهرسازي بسیاری 
از جمله »آرمان شهري«، »طرح و نماد«، »ساخت شهري« و »انجمن 
علمي معماري و شهرسازي ایران« را به انجام رسانده است. وی عالوه 
ــي، به امر پژوهش و تحقیق اهتمام داشته كه از  بر فعالیت هاي آموزش
ــالت ISI، پانزده مقاله در  ــت مقاله در مج جمله می توان به چاپ هش
مجالت ISC، شانزده مقاله در مجالت علمي و پژوهشي، نوزده مقاله 
در مجالت علمي- ترویجی و ارایه سیزده مقاله در پنج سال اخیر براي 
كنفرانس هاي داخلي و بین المللي اشاره نمود. او تاكنون بیش از 70 مقاله 
و سخنراني در سمینارها، كنفرانس ها و همایش هاي داخلي و بین المللي 
ــت و همچنین سه كتاب تحت عنوان »زیرساخت هاي  ارایه نموده اس
ــا و برنامه هاي  ــاني و فاضالب«، »طرح ه ــاب اول: آبرس ــهري؛ كت ش
شهرسازي« و »هویت شهر؛ نگاهي به هویت شهر تهران« را تالیف و 
شش عنوان كتاب با نام های: »آیین شهرسازی پایدار«، »استانداردهای 
ــاختارها«، »آفرینش مركز شهری  ــهری، س برنامه ریزی و طراحی ش
ــهری و بازآفرینی«، »استانداردهای برنامه  ــرزنده، اصول طراحی ش س
ریزی و طراحی شهری، مكان ها و مكان سازی«، »استانداردهای برنامه 

ــهری، تهیه طرح ها و انواع طرح ها« و »محیط های  ریزی و طراحی ش
پاسخده«را ترجمه كرده و عالوه بر آن، در 12 پروژه تحقیقاتی در زمینه 

مطالعه شهري و معماري مشاركت داشته است.
ــكده  ــي دانش ــال 1384تاكنون، معاون پژوهش دكتر بهزادفر، از س

معماري و شهرسازي دانشگاه، از سال 1390 تاكنون، سرپرست كمیته 
تخصصی شهرسازی شورای برنامه ریزی آموزش عالی؛ از سال 1390 
تاكنون، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوري وعضو كمیته هم ارزي 
شهرسازي و معماري در وزارت راه و شهرسازي؛ از سال 1390 تاكنون، 
عضو پیوسته كرسی علمی معماری و شهرسازی شوراي عالي انقالب 
ــگاه علم و  ــال1388تا 1390، عضو هیات ممیزه دانش فرهنگي؛ از س
صنعت ایران؛ ازسال 1388 تاكنون عضو و دبیر كمیته منتخب دانشكده 
معماري و شهرسازي و عضو كمسیون تخصصي دانشگاه علم و صنعت 
ــال 1386 تا كنون، عضو شورای سیاست گذاری مسابقات  ایران؛ از س
ــهری در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری  معماری و طراحی ش
ــال 1385 تاكنون، عضو شورای پژوهشی مركز مطالعاتی  تهران؛ از س
ــازی وزارت مسكن و شهرسازی و عضو  و تحقیقاتی معماری و شهرس
كمیته تخصصی معماری و شهرسازی شهرداری تهران است. به عالوه، 
ــي براي دانشگاه علم و  ــال، 1380 ناظر بیش از 12پروژه پژوهش از س
صنعت ایران و وزارت راه و شهرسازي تهران بوده كه مي توان از جمله 
ــازي  ــي پیوند پژوهش، اجرا و آموزش در حوزه شهرس به آسیب شناس
ــران و ایران و تدوین ضوابط راهنماي  و معماري، پدافند غیرعامل ته

مسكن آپارتماني در ایران، اشاره كرد.
ــراع با عنوان »فرآیند بهینه  ــال 1390، یک اخت دكتر بهزادفر در س

سازی شبكه های شهری با تعیین نقاط كلیدی و استراتژیک شهری« 
ــانده است. وی تعدادي اثر هنری  را در اداره ثبت اختراعات به ثبت رس
به انجام رسانده كه از آثار پنج سال اخیر وی می توان به طراحی بناي 
یادمان شهید باكری، طراحي محور ورودي غربي تهران، طراحي محور 
ــازی و طراحی شهری اراضی 840  ــهركرد- فرخ شهر، طرح آماده س ش
هكتاری شهر جدید پرند، طراحی شهری بزرگراه امام علی )ع(، طراحی 
ــهری محور سنگ سیاه در بافت تاریخی شیراز، طرح جامع حفاظت  ش
ــهر یزد، طراحی اراضی بهدشت چمستان)كسب رتبه  بافت تاریخی ش
ــب رتبه اول اولین شهر  ــهر جدید ملک كیان)كس دوم(، طرح جامع ش
جدید بخش خصوصی در ایران(، طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده شهر 

یزد و طراحي كناره )ساحل( شهر بوشهر اشاره كرد.
 دكتر بهزادفر، در پایه گذاري و عضویت در هیأت مدیره انجمن هاي 
ــه اینها مي توان به  ــت كه از جمل علمي و تخصصي تالش نموده اس
انجمن علمي معماري و شهرسازي ایران، انجمن طراحان شهري ایران 

و قطب طراحي شهري، اشاره نمود.
ــال 1391 به رتبه استادی ارتقا یافت و در حال حاضر، در  وي در س
دانشكده مهندسي معماري و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران به 

تدریس و پژوهش اشتغال دارد.

آشناییبایکاستاد؛
دكترمصطفيبهزادفر

دانشكدهمهندسي
معماريوشهرسازي
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انتخابدودانشجویدكتریدانشگاه
بهعنواندانشجویاننمونهكشوری

برای چندمین سال متوالی، دانشجویان نخبه دانشگاه علم و صنعت ایران، در جمع دانشجویان نمونه کشوری از 
س�وی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب و معرفی ش�دند. امس�ال نیز داود شیشه بری و سیدحسن صدیقی، 
دانشجویان مقطع دکتری مهندسی صنایع و مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران، به عنوان دانشجوی نمونه 
کشوری سال 1391 شناخته شده و با حضور رییس جمهور و وزیر علوم مورد تقدیر قرار گرفتند. با این دو دانشجوی 

موفق دانشگاه، مصاحبه ای انجام دادیم که ضمن عرض تبریک به این عزیزان، تقدیم می شود. 

معرف�ی  را  خودت�ان  لطف�ا   •
کنی�د و بفرمایی�د مقاطع تحصیل 
دانشگاهی خود چگونه گذراندید؟
ــن صدیقی هستم متولد  بنده سیدحس
ــال 1362. دیپلم ریاضی فیزیک را در  س
رشته ریاضی در دبیرستان نمونه اندیشه 
گذراندم. سال 1380 در مقطع كارشناسی 
رشته مهندسی برق- مخابرات دانشگاه 
ــدم و  ــران پذیرفته ش ــم و صنعت ای عل
ــال 1385 به راهنمایی دكتر خلج  در س
ــود تحت  ــه خ ــینی از پایان نام امیرحس
ــی  ــی آنتن آرایه انعكاس ــوان »طراح عن
مقابل دو قطبی« دفاع كردم. همان سال 

در مقطع كارشناسی ارشد مهندسی برق، 
ــگاه  ــش مخابرات میدان این دانش گرای
ــی دكتر  ــه به راهنمای ــدم ك پذیرفته ش
ــال 87  از رساله  ــلیمانی در س محمد س
ــازی،  ــوان »طراحی، بهینه س خود با عن
ــاخت آنتن یاگی چاپی  ــازی و س شبیه س
ــپس در  با روش IWO« دفاع كردم. س
ــال، در مقطع دكتری مخابرات  همان س
ــه تحصیل دادم كه این دوره  میدان ادام
ــاءا... در اواخر فروردین ماه 92 با  را ان ش
دفاع ازپایان نامه ام به پایان می برم. یک 
ــگاه  ــت مطالعاتی را در دانش دوره فرص
ــاله  ــكا گذرانده ام. عنوان رس UCI آمری

ــی آقای دكتر  ــری ام كه به راهنمای دكت
ــده هم »بكارگیری روش  خلج انجام ش
انتقال مختصات در طراحی پوشش های 
پنهان ساز تیغه انحراف موج و آنتن بهره 

باال« می باشد.
• در مورد س�وابق پژوهش�ی و 
فعالیت ه�ای علمی خ�ود توضیح 

بفرمایید.
 فعالیت های پژوهشی من شامل ارایه 
6 مقاله ISI، یک مقاله علمی-پژوهشی 
ــه كنفرانس داخلی و  ــش از 10 مقال و بی
خارجی است. همچنین در انجام 3 پروژه 
ــته ام. همین طور  صنعتی همكاری داش
ــامی »تحلیل، طراحی و  ــاب به اس 3 كت
ــت فضاپیما«، »طراحی،  ارزیابی ماموری
ــت محموله  ــاخت و تس اندازه گیری، س
ــتم های فضاپیما« و »پرتاب،  و زیرسیس
ــی  ــای هزینه، مهندس ــرانه، مدل ه پیش
ــه  ــا« را ب ــت فضاپیم ــتم و مدیری سیس
ــترک تالیف نموده ام كه هر  صورت مش

سه چاپ شده اند.
• سوابق تدریس هم دارید؟

ــی مثل  ــگاه دروس بله. در همین دانش
آزمایشگاه مایكرویو را تدریس كرده ام.

عل�وم،  وزارت  آیین نام�ه  در   •
فرهنگ�ی  فعالیت ه�ای  داش�تن 
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اتنخ�اب  ش�اخص های  از  نی�ز 
دانش�جوی نمونه کشوری است. 
در این زمین�ه تاکنون چه فعالیت 

هایی داشته اید؟
ــش فرهنگی، 20  ــان می كنم بخ گم
ــود و  ــامل می ش ــازات را ش ــد امتی درص
ــی  ــی و پژوهش مابقی، امتیازات آموزش
ــه بنده از ابتدای  ــت ولی در این زمین اس
ــجویی  ــگاه، با هیات دانش ورود به دانش
ــالم همكاری  ــین علیه الس محبان الحس
ــر آن  ــم دبی ــک دوره ه ــتم و در ی داش
ــد و دكتری نیز با  بودم. در دوره های ارش
دانشگاه  مجموعه های مختلف فرهنگی 
)مثل اردوهای جهادی(، همكاری داشتم. 
ــمن )سازمان مردم نهاد( فرهنگی  یک س
ــجویان دانشگاه داشتیم  با برخی از دانش
ــرد آن، حركت های جهادی در  كه رویك
ــی از كار  ــت و تلفیق مناطق محروم اس
علمی و فرهنگی در این مناطق را شامل 

می شد.
• قص�د ادامه تحصیل در مقطع 
را  دکت�ری  پس�ا  دوره  و  باالت�ر 

دارید؟
ــد، بله. بنده   اگر امكان آن فراهم باش
ــی برای خدمت  فعال از معافیت تحصیل
ــه نظر  ــم و ب ــتفاده می كن ــربازی اس س
ــا دكتری را به عنوان  ــد دوره پس می رس
بخشی از سیستم آموزشی قبول ندارند و 
در نتیجه این ادامه تحصیل، با وقفه طی 
دوره سربازی مواجه خواهد شد. از سوی 
ــا دكتری،  دیگر، معموال در دوره های پس
ــرز تكنولوژی و  ــث علمی كه در م مباح
ــت كه  ــرار دارند مورد توجه اس دانش ق
شاید فعال آن مباحث در كشور ما كاربرد 

نداشته باشد. 
از دانش آموختگ�ی در  پ�س   •
مقط�ع دکت�ری در نظ�ر دارید در 
چه شغلی مش�غول کار و فعالیت 

شوید؟
ــار آن  ــگاه و در كن ــس در دانش  تدری
ــدن  ــا صنعت. چون هم جدا ش ارتباط ب
ــگاه -كه محیطی پویا و  از فضای دانش
علمی و رو به رشد است- مطلوب نیست 
و هم دوری از صنعت كه مبین نیازهای 
ــده آل، تلفیق هر  ــد. ای روز جامعه می باش
دو است و ان شاءا... كه بتوانم به ایده آل 

برسم. 
• اگ�ر زمانی مدرس دانش�گاه 
ش�وید، چ�ه تغییرات�ی در نظ�ام 

آموزش عالی کشور و یا دانشگاه 
ایجاد می کنید؟

 به نظر می رسد، نظام آموزش عالی ما 
ــری عیوب كلی دارد كه در نقش  یک س
مدرس دانشگاه نمی توان آن را تغییر داد 
ــت ولی به  و نیازمند حركت مدیریتی اس
عنوان یک استاد و مدرس، می توان آن را 
تا حدودی تغییر داد. مثال اینكه می توان 
متون درسی به روزتری انتخاب كرد كه 
یكی از مشكالت رایج در دانشگاه ها می 
ــجویان، برای  ــد و یا كمک به دانش باش
ــتر،  ــاب و انجام پروژه هایی كه بیش انتخ
نیاز صنعت است و نه انتخاب پروژه هایی 
ــوب می  كه تحقیقات مقاله محور محس
ــت كه  ــكل اس ــه این ش ــوند. االن ب ش
ــروژه صنعتی، نیاز به خطرپذیری  چون پ
ــتادان تمایل كمتری  ــتری دارد، اس بیش
برای هدایت این پروژه ها نشان می دهند 
ــمت پروژه های  ــه اگر به س ــی ك در حال
ــوق داده شویم، بخش زیادی  صنعتی س
ــكالت فنی كشور حل خواهد شد.  از مش
ــتاد با دانشجو در كنار  ارتباط تربیتی اس
ارتباط آموزشی نیز می تواند تاثیر بسزایی 

داشته باشد. 
• به عنون دانشجویی که بیش 
از 10 س�ال در دانش�گاه عل�م و 
صنعت ایران، مشغول تحصیل در 
س�ه مقطع بوده اید، مزیت بزرگ 

این دانشگاه را در چه می دانید؟
 تعبیری كه مقام معظم رهبری، سالها 
ــگاه داشتند را می گویم  قبل از این دانش
كه فرمودند دانشگاه علم و صنعت ایران، 
ــه نظرم گرچه  ــت. ب فیضیه دانشگاه هاس
ــای آن روز، فاصله  االن تا حدی از فض
ــوع كه در این  ــم ولی این موض گرفته ای
ــگاه در كنار تعلیم، به تربیت هم تا  دانش
حدودی توجه می شود، از نكات بارز این 
ــایر دانشگاه هاست  دانشگاه نسبت به س
ــرف تعلیم متخصص،  یعنی در اینجا ص
ــال های  ــت. خصوصا در س مّد نظر نیس
اخیر، تالش بیشتری می شود كه در كنار 
تعلیم، تربیت هم باشد یعنی علم مفید و 
نافع. مزیت دیگر دانشگاه علم و صنعت 
ــتر آن با  ــكاری و ارتباط بیش ایران، هم
ــاز بزرگی  ــت كه امتی ــور اس صنعت كش
ــی به  ــگاه فنی و مهندس برای این دانش

شمار می رود.
در  از کس�ی  بخواهی�د  اگ�ر   •
دانشگاه تشکر کنید، از چه کسی 

نام می برید؟
ــكده مهندسی برق   همه اساتید دانش
ــم آقای دكتر  ــتاد راهنمای و به ویژه، اس
خلج امیرحسینی و همین طور آقای دكتر 

سلیمانی و آقای دكتر بلندی.
• و سخن آخر؟

در  ــی  خوب ــی  علم ــت  ــون حرك اكن
ــده كه دامنه آن روز  ــروع ش ــور ش كش
ــود و حركت قابل  ــه روز بزرگتر می ش ب
ــت. این حركت علمی،  توجهی هم هس
ــته و دارد كه مثال  خروجی هایی هم داش
در دانشگاه ما، در طرح های مثل ماهواره 
ــت. هدف نهایی  نوید، بروز پیدا كرده اس
ما این است كه همانگونه كه رهبر عزیز 
ــی زود به  ــان هم گفتند، خیل و فرزانه م
مرجعیت علمی جهان دست یابیم و این 
اصال دور از انتظار نیست. االن به هدف 
ــب مرجعیت علمی  ــق 1404 كه كس اف
ــار و گزارش ها  ــود، مطابق آم ــه ب منطق
ــدوارم با توجه  ــت یافته ایم و من امی دس
ــود و با همت همه  ــه قابلیت های موج ب
اساتید و دانشجویان- به عنوان افسران 
و فرماندهان جنگ نرم در دانشگاه ها- و 
ــال، بتوانیم به  ــر لطف خداوند متع با نظ

زودی به نقطه مطلوب برسیم.
• از ش�ما براي ش�رکت در این 
مصاحبه، سپاس�گزاریم و برایتان 

توفیق روزافزون آرزو داریم.
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• لطف�ا خودت�ان را معرف�ی کنید و 
بفرمایید مقاطع تحصیل دانش�گاهی 

خود چگونه گذراندید؟
ــه بری هستم. متولد سال 1361   داوود شیش
ــتان نمونه  ــطه را در دبیرس در یزد. مقطع متوس
ــدل 17/48 گذراندم.  ــاركار یزد با مع مردمی م
ــته مهندسی صنایع- تولید  سال 1379 در رش
صنعتی دانشگاه یزد پذیرفته شدم و این دوره را 
ــاندم. سال 1384،  با معدل 16/99 به اتمام رس
مقطع كارشناسی ارشد مهندسی صنایع- صنایع 
را در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز كردم و این 
ــپس  دوره را با معدل 17/68 به پایان بردم و س
در مقطع دكتری دانشگاه علم و صنعت ایران در 
رشته مهندسی صنایع- صنایع پذیرفته شدم كه 
به امید خدا این دوره را خرداد 1392 به پایان می 
برم. به مدت 7 ماه در فرصت مطالعاتی دانشگاه 
ــیلوانیای امریكا حضور  ــای در ایالت پنس لی ه
داشتم و دوره آموزشی دكتری را تاكنون با معدل 
18/60 گذرانده ام. عنوان پایان نامه كارشناسی ام 
»پیاده سازی سیستم تضمین كیفیت در مجتمع 
صنعتی غدیر یزد« و كارشناسی ارشدم »مطالعه 
ــی شاخص قابلیت فرایند CP در حالت  و بررس
چند متغیره با در نظر گرفتن خطای ابزار اندازه 
ــری كه به  ــاله دكت ــود و عنوان رس ــری« ب گی
ــعید جبل عاملی دفاع  ــی دكتر محمدس راهنمای
خواهم كرد، »ارایه مدل ریاضی مساله جایابی و 
تخصیص تسهیالت در مدل های شبكه ای با در 

نظر گرفتن بحث قابلیت اطمینان« است.
و  پژوهش�ی  س�وابق  م�ورد  در   •
توضی�ح  خ�ود  علم�ی  فعالیت ه�ای 

بفرمایید.
ــی بنده شامل 8 مقاله   فعالیت های پژوهش
ــی - ــالت ISI و علم ــده در مج ــه ش پذیرفت
پژوهشی و 18 مقاله كنفرانس داخلی و خارجی 
ــت. همچنین مجری 3 پروژه تحقیقاتی-  اس
پژوهشی بوده ام. همین طور یک عنوان كتاب 
ــنایی با مفاهیم و روش های  تحت عنوان »آش
ــترک تالیف و  مدیریت كیفیت« را به طور مش

تدوین نموده ام كه توسط انتشارات دانشگاه یزد 
در سال 90 به چاپ رسید.

• سوابق تدریس هم دارید؟
 بله. در دانشگاه های تهران و علم و صنعت 
ــه های غیر انتفاعی و جهاد  ایران و نیز موسس
ــگاهی یزد، تدریس دروسی مثل كنترل  دانش
كیفیت آماری، تحقیق در عملیات )II(، اقتصاد 
مهندسی و تئوری احتماالت و كاربرد آن را بر 

عهده داشته ام.
افتخ�ارات  تحصی�ل،  ط�ول  در   •

تحصیلی دیگری هم داشتید؟ 
ــه ممتاز  ــی، دانش آموخت در دوره كارشناس
ــال 79 و 80  ــه در بین ورودی های س و نمون
ــال تحصیلی  ــدم و در هفت نیمس شناخته ش
كارشناسی، دانشجوی ممتاز بودم. همچنین در 
ــد ورودی  بین دانش آموختگان كارشناسی ارش
ــتم. سال  83 و 84، نمره اول پایان نامه را داش
91 هم كه دانشجوی نمونه كشوری در مقطع 

دكتری شناخته شدم.
• قصد ادامه تحصیل در مقطع باالتر 

و دوره پسا دکتری را دارید؟
ــور، دوره  ــال در داخل كش ــا كه فع  از آنج
ــا دكتری در رشته مهندسی صنایع موجود  پس
نیست، قصد دارم این دوره را در خارج از كشور 

ادامه دهم.
• پ�س از دانش آموختگی در مقطع 
دکت�ری، در نظر دارید در چه ش�غلی 

مشغول کار و فعالیت شوید؟
ــگاه به عنوان   به امید خدا، تدریس در دانش

عضو هیات علمی.
• اگر زمانی مدرس دانشگاه شوید، 
چ�ه تغییراتی در نظ�ام آموزش عالی 

کشور و یا دانشگاه ایجاد می کنید؟
ــگاه و  ــتر دانش ــد توان، بر ارتباط بیش در ح
صنعت تاكید می كنم چون در رشته تخصصی 
ــیاری از مباحث به صورت تئوری باقی  ما، بس
ــی پیدا كند، بهبود  ــده كه اگر مصداق عمل مان
ــورمان از نظر  ــی در صنعت كش ــل توجه قاب

ــا، افزایش تولید و نیز افزایش  كاهش هزینه ه
بهره وری را موجب می شود.

• به عنون دانشجوی مقطع دکتری 
دانشگاه علم و صنعت ایران، بفرمایید 
مزیت ب�زرگ این دانش�گاه را در چه 

چیز می دانید؟
ــگاه، تالش زیادی دارد كه ارتباط  این دانش
بین دانشگاه و صنعت را ارتقا دهد، از این منظر 
كه مطالبی كه به صورت تئوری ارایه می شوند، 
ــته باشند و  قابلیت اجرا در صنعت ایران را داش
ــگاه علم و صنعت ایران  این ویژگی بارز دانش
است كه در دانشگاه های دیگر، بسیار كمرنگ 

است.
• اگر بخواهید برای موفقیت هایتان 
از کس�ی تشکر کنید، از چه کسی نام 

می برید؟
ــر حمایت ها و  ــه خاط ــواده ام ب  اول از خان
ــان كه هیچ  ــوزی های پر مهر و محبتش دلس
ــتاد  ــران كنم و دوم از اس ــت نمی توانم جب وق
ــر دلگرمی ها و حمایت های  راهنمایم، به خاط
ــدای دوره دكتری تاكنون  ــی كه از ابت بی دریغ

داشته اند، بسیار سپاسگزارم.
• و سخن آخر؟

ــر موفقیتی به منزله پله صعود و راهی به  ه
سوی جلب موفقیت دیگر است. برای دستیابی 
به آن نیز دو فاكتور از اهمیت ویژه ای برخوردار 
ــن و معین در  ــت: اول داشتن هدفی روش اس
ــتفاده درست و به جا از زمان  زندگی و دوم اس
ــرا در زندگی هر فرد،  ــیدن به آن؛ زی برای رس
ــت كه اگر به  ــه گران بهایی اس زمان، گنجین
ــتفاده شود می تواند فرد را در  صورت بهینه اس
كمترین زمان ممكن، به باالترین سطوح تعالی 

و آرمانی برساند.  91
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همایش دوم اقتصاد مقاومتی با محوریت انرژی، 26 بهمن 
ماه سال 1391 در سالن شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت 

ایران برگزار شد.
ــه دائمی اقتصاد  ــن همایش یک روزه، به همت دبیرخان ای
ــگاه علم و  ــرفت دانش ــی پیش ــكده مهندس مقاومتی در دانش
صنعت ایران، بسیج وزارت نفت و تعدادی دیگر از دانشگاه ها 

و سازمان های كشوری برگزار گردید. 
ــت گذاری انرژی؛ اقتصاد مقاومتی  اقتصاد مقاومتی و سیاس
و فرصت تحریم های نفتی غرب؛ اقتصاد مقاومتی و تعامالت 
منطقه ای در حوزه انرژی؛ اقتصاد مقاومتی و مدیریت درآمدهای 
ــوان تولید داخلی در حوزه  ــی؛ اقتصاد مقاومتی و ارتقای ت نفت
ــش  انرژی و اقتصاد مقاومتی و بازارهای بین المللی انرژی، ش

محور اصلی دومین همایش اقتصاد مقاومتی بودند. 
ــیده به  ــن همایش، عالوه بر ارایه تعدادی از مقاالت رس ای
ــخنرانی و میزگرد علمی را نیز در بر  دبیرخانه همایش، چند س

می گرفت. 
دكتر جبل عاملی )رییس دانشگاه(، در افتتاحیه این همایش 
با تاكید بر اینكه نباید اقتصاد مقاومتی در مقاطع كوتاه مدت و 
میان مدت دیده شود، بلكه اقتصاد مقاومتی باید با راهبردهایی 
مشخص و بلندمدت نگریسته شود؛ اظهار داشت: اگر بخواهیم 
به تبیین اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و انرژی بپردازیم باید 

ــه تغییر نگاه مدیران و  ــن بخش، پیش از هر اقدامی، ب در ای
تصمیم گیران فكر كنیم.

ــر جبل عاملی گفت: تصمیم های بخش انرژی در حوزه  دكت
ــت های اقتصادی است، چرا كه بخش  كالن، مرتبط با سیاس
ــای كالن مدیریتی با ابعاد گوناگون مرتبط  انرژی در حوزه ه

است.
ــاره به اینكه مدیریت كالن و استراتژیک انرژی  وی با اش
فراهم شده است، تاكید كرد: مزیت های مهم و رقابتی خوبی 

در این بخش وجود دارد.
رییس دانشگاه با تاكید بر اینكه اقتصاد مقاومتی با نگاه در 
بخش انرژی به مثابه اقتصاد دانش بنیان است، افزود: مدیریت 
بخش انرژی، باید با استفاده از منابع انسانی غنی در كشور و 
ــگاهی، انجام شود و یادآور شد: اقتصاد  پایگاه های مهم دانش
ــه آن مي توانیم از عدم  ــت كه با اتكا ب مقاومتي راهبردي اس
ــاط در حوزه اقتصاد، جلوگیري كنیم. وي تحقق آرمانها و  نش
ــداف اقتصاد مقاومتي در بخش انرژي را در گروی همدلي  اه
ــئوالن و مدیران و نیز اتخاذ تصمیم هاي درست در حوزه  مس

انرژي دانست.
ــان صحبت های خود گفت: تجربه  دكتر جبل عاملی در پای
نشان داده كه اعتماد به بخش های دانشگاهی، پیشرفت های 
ــت، بنابراین بیش از گذشته نیازمند  مهمی را حاصل كرده اس

گزارشبرگزاریدومينهمایش
اقتصادمقاومتی
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ــت بخش های مختلف  ــگاهیان در فرآیند مدیری حضور دانش
اقتصادی و بخصوص انرژی هستیم.

ــكده  ــر علیرضا معینی )رییس دانش ــن همایش، دكت در ای
ــاد مقاومتی(، نیز  ــئول دبیرخانه اقتص ــی صنایع و مس مهندس
ــلمان ایران در خالل  ــت: به فضل الهی ملت مس اظهار داش
ــروع انقالب اسالمی، بر تمامی توطئه  ــه دهه از ش بیش از س
ــتكبار جهانی و دنیای كفر، غلبه نموده و با  ــنگین اس های س
ــربلندی به راه شكوهمند خود ادامه داده است. غارتگران و  س
ــواران كه از جنگ تحمیلی و فتنه انگیزی های مختلف  خونخ
ــن خاكریز خود، یعنی  ــتند كاری بكنند، اینک در آخری نتوانس
ــغول نبرد با آرمان های امام راحل و ملت  جبهه افتصادی، مش
ــتند و در این نبرد نیز، ان شاءا... همانطور كه  بزرگ ایران هس
وعده خداست، پیروزی با مومنان و شكست، نصیب دشمنان 
ــا در این برهه،  ــد كرد: وظیفه م ــد. وی تاكی مردم خواهد ش
ــالمی فرمودند، نیاز به  ــر معظم انقالب اس همانطور كه رهب

بكارگیری یک اقتصاد مقاومتی واقعی است. 
دكتر معینی در تعریف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی، 
ــتحكم  ــت دانش بنیان و منطبق بر پایه های مس اقتصادی اس
دین مبین اسالم، خودكفا، مستقل از اقتصاد و ابزارهای مالی 
ــتمگری و ظلم پذیری. این  ــریت و به دور از س ــمنان بش دش
اقتصاد، بر مبنای آموزه های ارزشی و اقتصادی اسالم بوده و 
ــده است. تولید حداكثری  در آن به كار و تولید، توجه ویژه ش
ــی در همه محصوالت  ــراف و تبذیر، خودكفای و دوری از اس
ــورد نیاز جامعه، رعایت انصاف و عدالت در تمامی مراودات  م
ــدی و تولید محصوالت مفید و با  ــاری و فعالیت های تولی تج
كیفیت، از دیگر شاخصه های این اقتصاد است. وی همچنین 
كاهش وابستگی به نفت، ایجاد نظام مالی و بانكی عادالنه و 
ــت واسطه های زالوصفت، مبارزه با  حذف ربا، كوتاه كردن دس
ــوداگری و انحصارهای غیر مفید و از بین بردن زمینه های  س
ــاد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، حذف تورم و مردمی  فس
كردن اقتصاد را از دیگر خصوصیات اقتصاد مقاومتی دانست.
ــیون انرژی مجلس شورای  دكتر میركاظمی )رییس كمیس
ــخنرانی  ــخنران ویژه همایش س ــه به عنوان س ــالمی( ك اس
ــخنان خود گفت:  از شهریور سال 1389 كه  می كرد، نیز در س
ــاد مقاومتی را مطرح كردند  ــام معظم رهبری، بحث اقتص مق
ــده است. برخی آن را اقتصاد  تاكنون، تعابیر مختلفی از آن ش

تدافعی می دانستند و برخی اقتصاد ریاضتی، اما   همان طور كه 
ایشان بعدا فرمودند؛ اقتصاد مقاومتی اقتصادی است كه حتی 
در شرایط بحران هم بتواند رشد و حركت خود را ادامه دهد و 
در عین حال، مقاومت الزم در برابر شوک های وارده را داشته 

باشد كه الزمه این امر، انعطاف اقتصادی است.
ــیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت كه  رییس كمیس
ــتگی  تحریم ها و تهدیدها، فرصت خوبی برای كاهش وابس
بودجه به صنعت نفت كشور است. وی افزود: اقتصاد مقاومتی 

در زمان بحران، معنا پیدا می كند. 
دكتر میركاظمی خاطر نشان كرد:  جمهوری اسالمی ایران 
ــت. ما جوانان  ــیاری بهره مند اس ــای خدادادی بس از نعمت ه
ــت و در  ــم و جمعیتمان جوان اس ــیار داری تحصیل كرده بس

حوزه های علمی و فناوری دستاوردهای خوبی داشته ایم. 
 وزیر سابق نفت گفت: با وجود همه این مزیت ها، نباید به 
ــته باشیم و در اقتصاد مقاومتی، باید از  یک بخش خاص وابس
همه ظرفیت ها و منابع، با حداكثر ارزش افزوده استفاده كرد. 
ــالمی، در  ــورای اس ــیون انرژی مجلس ش ــس كمیس ریی
ــار ها و اقتضاهای اقتصاد  ــوص راهكارهای مقابله با فش خص
ــرای دنبال كردن اقتصاد  ــی گفت: یكی از راهكارها ب مقاومت
ــمن به دنبال  ــت و توضیح داد: دش مقاومتی، حضور مردم اس
ــد اقتصادی كشور لطمه وارد كند كه در  ــت كه به رش این اس
ــش و در مقابل، رفاه و درآمد  ــه آن بیكاری و تورم افزای نتیج
ــتعمار فراهم شود. این  ــتر الزم برای اس كاهش می یابد تا بس
درحالی است كه باید شرایطی را فراهم كنیم كه مردم بتوانند 

به راحتی كسب و كار كنند.
دكتر میركاظمی، مصرف نفت و گاز در كشور را معادل پنج 
ــه میلیون  ــكه در روز اعالم كرد و گفت: معادل س میلیون بش
بشكه گاز نیز روزانه در بخش های خانگی، تجاری و صنایع به 
مصرف می رسد كه این برای یک جمعیت 70 میلیونی بسیار 

زیاد است و به معنی هدر دادن انرژی است.
ــالمی،  ــا بیان اینكه قبل از انقالب اس ــابق نفت، ب وزیر س
ــناختند گفت: امروز ایران اسالمی  ایران را به نفت و گاز می ش
ــته ها و نعمت های دیگر مانند نیروی  با پیشرفت در سایر رش
انسانی شناخته شده است و با وجود جمعیت جوان و تحصیل 
كرده، پله های رو به شتاب دانش و فناوری نیز وجود دارد كه 

باید بر آنها تكیه كرد.

دکتر علیرضا معینی دکتر میرکاظمی
 )رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی( )رییس دانشکده مهندسی صنایع و مسئول دبیرخانه اقتصاد مقاومتی(
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ــته  ــش، مهندس خجس ــن همای ــری از ای ــش دیگ در بخ
ــخنرانی كرد. وی گفت:  مهر)معاون برنامه ریزی وزیر نفت( س
ــادی از وزارت نفت به وجود آمده  ــیار زی توقع و انتظارات بس
ــرلوحه قراردادن بیانات رهبر معظم  ــت كه امیدواریم با س اس
انقالب، اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت نفت، محقق 
ــود. وی با اشاره به اینكه ما اقتصاد مقاومتی را یک فرآیند  ش
ــدت می دانیم تصریح كرد: فرهنگ دینی ما هم همواره  بلندم
ــتقامت بوده و برنامه های پیوسته و یكپارچه ای  مقاومت و اس
ــت: باید در جریان  ــته مهر گف را نیز می طلبد. مهندس خجس
ــایی و  ــارهای خارجی، شناس اقتصاد مقاومتی، تهدیدها و فش
ــود كه الزمه پیاده سازی آن، كاهش وابستگی  بی اثرسازی ش
به خارج است. وی تصریح كرد: در روند اقتصاد مقاومتی، باید 
ــكیل شود و  نهادهای اقتصادی نیز با رویكردهای انقالبی تش
در این حوزه، نیازمند روحیه جهادی هستیم و تأكید كرد:  یكی 
ــازی  از مهمترین رویكردهای آغاز اقتصاد مقاومتی، نهادینه س
ــت و اگر  ــدت و كالن، در مدیریت اقتصاد اس ــد م ــگاه بلن ن
ــد اصالح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی در  بحث هایی مانن

آن گنجانده شود، به اهداف آن نزدیک می شویم.  
معاون وزیر نفت ادامه داد:  برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی 
باید به ركن مهم بخش عرضه و تولید داخل، تقاضا و مدیریت 
ــود كه در این روند، توسعه خصوصی سازی،  مصرف، توجه ش
ــی  حمایت از تولید داخل، تأمین انرژی و اجتناب از خام فروش

از محورهای مهم است.  
ــه اینكه میزان  ــاره ب ــته مهر همچنین با اش مهندس خجس
ــورمان چندین برابر مصرف جهانی است،   مصرف انرژی كش
ــعه، این میزان باید به یک دوم  گفت:  طبق برنامه پنجم توس
كاهش یابد. وی گفت: توسعه پژوهش و فناوری نیز می تواند 
ــور ارز آوری به ارمغان آورد و  به جای صادرات نفت، برای كش

باید در این زمینه هم توجه بیشتری داشته باشیم. 
به گفته معاون وزیر نفت، تنها با 20 درصد صرفه جویی در 
ــال، درآمد ایجاد  مصرف انرژی، می توان 9 میلیارد دالر در س

كرد.
ــی پخش  ــركت مل ــر عامل ش ــكولی )مدی ــی كش مصطف
ــای نفتی( نیز در این همایش با بیان اینكه افزایش  فرآورده ه
سهم ایران در تجارت جهانی بستگی به اعمال اقتصاد مقاومتی 
دارد، گفت: اگر در منطقه به عنوان صادركننده انرژی -یعنی 
ــایه به  ــورهای همس گاز و فرآورده های نفتی- و در بین كش

عنوان مسیر ترانزیت و سواپ انرژی شناخته شویم، هم برای 
امنیت كشور مفید است و هم در افزایش درآمدهای كشور تأثیر 
بسزایی خواهد داشت. وی مهمترین وجوه اقتصاد مقاومتی در 
ــل و ارزش آفرینی در  ــاخت داخ ــوزه انرژی را حمایت از س ح
ــهم ایران از تجارت  این بخش، مدیریت مصرف و افزایش س

جهانی انرژی دانست.
ــش فرآورده های نفتی اضافه  ــركت ملی پخ مدیر عامل ش
ــدن مدیریت مصرف،  ــای اجرایی ش ــرد: از جمله راهكاره ك
ــتاها و بازنگری  ــانی به روس ــند گازرس می توان به تدوین س
ــذاری جدید  ــیدی، قیمت گ ــی انرژی خورش در آن، جایگزین
ــی  ــتم های گرمایش ــری در سیس ــرژی، بازنگ ــای ان حامل ه
ــرق به عنوان منبع  ــاختمان ها و جایگزینی ب بخصوص در س

انرژی در روستاها اشاره كرد. 
ــناس  ــری ابیانه نیز به عنوان كارش ــن قدی دكتر محمدحس
علوم استراتژیک در دومین همایش اقتصاد مقاومتی در حوزه 
ــور »توهم نفتی« وجود دارد،  ــرژی با تاكید بر اینكه در كش ان
ــوخت  ــه اندازه ای كه پول می پردازند برای س ــت: مردم ب گف
ــورها،  ــایر كش ــوند. وی با بیان اینكه در س ارزش قایل می ش
ــدارد گفت:  ــدرت خرید مردم ن ــی به ق ــوخت، ربط قیمت س
ــبه  ــرای قیمت طال، قدرت خرید مردم محاس همانطور كه ب
ــود؛ برای قیمت سوخت نیز نباید قدرت خرید مردم در  نمی ش

نظر گرفته شود.
ــال حاضر، اقتصاد  ــری ابیانه، تصریح كرد: در ح دكتر قدی
ــت بلكه  ــاد ریاضتی و نه اقتصاد مقاومتی اس ــور نه اقتص كش
ــتراحتی است و با این وضعیت، هشدار می دهم كه  اقتصاد اس
ــاد ریاضتی، اجتناب  ــاد مقاومتی تحقق نیابد، اقتص اگر اقتص
ــتعمار، خواهان  ــار كرد: اس ــت. وی در پایان اظه ــر اس ناپذی
ــرمایه گذاری درآمدهای حاصل از نفت كشور  جلوگیری از س
ــت ضمن آنكه  در تولید و پروژه های افزایش دهنده ثروت اس
ــه درآمد حاصل از نفت، خرج  ــا مصرف گرایی، تمایل دارد ك ب

كاالهای مصرفی شود.
ــه تحریم و  ــددی از جمل ــاالت متع ــش، مق ــن همای در ای
ــتراتژی انرژی  ــی از آن، ضرورت تدوین اس فرصت های ناش
ــرایط  ــا مبانی اقتصاد مقاومتی، روش های تامین مالی در ش ب
ــدند و از منشور اقتصاد مقاومتی، رونمایی  تحریم و... ارایه ش
ــش اقتصاد مقاومتی در  ــد. در پایان نیز بیانیه پایانی همای ش

حوزه انرژی، قرائت شد.

دکتر جبل عاملی  مصطفی کشکولی
)رییس دانشگاه(  )مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی( 
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1- آیه 10 سوره فتح
2-  آیه 125 سوره آل عمران
3-  آیه 103 سوره آل عمران

4-  آیه 28 سوره توبه
5-  آیه 269 سوره بقره
6-  آیه 19 سوره نمل 

7-  آیه 37 سوره نور

8-  آیه 276 سوره بقره، آیه 39 سوره روم
9-  آیه 41 سوره انفال، آیه 60 سوره توبه، نهج البالغه نامه 53

10-  آیه 85 سوره هود
11-  آیه 141 سوره نساء

12-  آیه 11 سوره سبا- تفسیر نمونه، مكارم شیرازي ذیل آیه 11
13-  آیه 141 سوره انعام
14-  آیه 60 سوره انفال

متن منشور اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است: 
ــالم و انقالب اسالمي  1- ما به اصول و آرمان هاي حیات بخش اس
ــیم.1همچنین  پایبندیم و تا آخرین قدم براي محقق كردن آنها مي كوش
خط مشي امام راحل عظیم الشأنمان و رهنمودهاي مقام معظم رهبري را 
نصب  العین خود قرار داده و با اعتقاد راسخ براي عینیت بخشیدن به آنها 

كمر همت بسته ایم.
ــكالت كه در مقاطعي براي كشورمان  ــختي ها و مش 2- در برابر س
پیش مي آید صبور هستیم، از خدا یاري مي طلبیم2و با انتقادات سازنده و 
مطالبه گري صحیح از مسئولین، باعث بهبود اوضاع كشورمان مي شویم.

3- با تالش و پایداري، وحدت ملي را كه از موجبات پیشرفت است، 
ــان را به حد اعال  ــش از پیش تقویت مي كنیم. اتحاد و یكپارچگي م بی
مي رسانیم3و در راستاي پیشرفت كشورمان از هیچ تالشي دریغ نكرده و 

از پا نخواهیم نشست.
4- به لطف خداوند و توكل بر او، با تالش و اعتماد به نفس، خود را 
در همه جهات از دیگران بي نیاز كرده و به خودكفایي همه جانبه خواهیم 
رسید. 4 بي شک، این ایمان و عمل صالح است كه مسیر پیشرفت ما را 

هموار ساخته و نقایص احتمالي را بر طرف مي سازد.
ــدرت و مزیت علمي در  ــتوانه خود جهت ایجاد ق ــا افزایش پش 5- ب
ــورمان، قدم در عرصه هاي دانش بنیان مي گذاریم چرا كه پیشرفت  كش
ــي به وجود  ــم و فناوري جز با حضور همه جانبه در حوزه هاي دانش عل

نمي آید.5 
ــاي خود را رضایت الهي قرار مي دهیم6و براي  6- محور فعالیت ه
ــب و كارهاي  رفع نیازهاي اقتصادي جامعه، آباداني زمین، ایجاد كس

مولد و اشتغال زایي از هیچ كوششي فروگذار نخواهیم كرد.
7- تجارت و معامله و سود و زیان، ما را از یاد خدا غافل نمي سازد و 
باعث نخواهد شد كه كاري بر خالف دستورات الهي انجام دهیم.7 

8- ربا را عامل فساد و تباهي اقتصاد و جامعه مي دانیم و هرنوع فعالیت 
ــدگان و ترویج دهندگان آن را در  ــته و حمایت كنن ربوي را مردود دانس

جنگ با خدا و رسول ا... مي دانیم.8 
ــود را به موقع پرداخت مي كنیم تا با  ــس و زكات و مالیات خ 9- خم
حمایت از اقشار مستضعف جامعه، اختالف طبقاتي را از بین برده و دولت 

را در ارایه خدماتش به مردم یاري دهیم.9 
10- حتي در بدترین شرایط نیز كم فروشي و گران فروشي را در كارمان 
اعمال نمي كنیم10و همیشه بر مبناي قانون و با عدالت برخورد مي كنیم تا 

سوء تدبیرهاي ناخواسته و تحریم ها، بر هموطنانمان فشار وارد نیاورد.
11- همواره كاالي تولید داخل را به كاالهاي دیگر ترجیح مي دهیم 
تا بتوانیم با پشتیباني از تولیداتمان، كیفیت آنها را افزایش دهیم، تحریم ها 

را بي اثر و راه تسلط بیگانگان بر كشور را مسدود كنیم. 11
ــدات و ایجاد بهترین محصوالت جهت  12- رعایت كیفیت در تولی
ــان را وظیفه خود  ــردم عزیزم ــب رضایت م ــالي تولید ملي و كس اعت

مي دانیم. 12
ــراف و تبذیر و  ــود را اصالح مي كنیم و اس ــوي مصرف خ 13- الگ
زیاده روي در مصارفمان را كنار مي گذاریم13تا اموال و تولیدات جامعه را 
ــورد هدر نداده و بتوانیم در بهترین جهت، از این نعمات و موهبات  بي م

الهي استفاده كنیم.
14- ما با تمام نیرو در برابر مستكبرین جهاني ایستادگي كرده، كلمه 
ــترش مي دهیم و دست مستكبرین را از ملت هاي  حق را در جهان گس

مظلوم جهان كوتاه مي كنیم. 14
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ــدن یک ماده در اثر  ــد ش خوردگي در اصل، تخریب یا فاس
ــت كه در آن قرار مي  گیرد و نمي  توان از  واكنش با محیطي اس
آن اجتناب كرد، یعني خوردگي وجود دارد و نمي  شود گفت كه 
به دلیل بي  توجهي ما خوردگي اتفاق مي  افتد. البته بي  توجهي ما 
هم عاملي است كه سبب خوردگي مي  شود ولي خوردگي یک 
ــت، وجود دارد و در طبیعت هم هست. خوردگي در  واقعیت اس
صنعت هم اتفاق مي  افتد چرا كه ما در صنعت، با مواد شیمیایي 
ــم. در عمل، مثال  هاي مختلفي از اتفاقاتي  مختلف كار مي  كنی
كه خوردگي ایجاد كرده وجود دارد. مثال وجود عامل خوردگي 
ــادف جدي ایجاد كرده  ــه هواپیما هنگام فرود، یک تص در بدن
ــده است. همچنین  ــت و بدنه هواپیما به چند تكه تبدیل ش اس
در پایه  هاي پل  ها، خوردگي سبب تخریب جدي مي  گردد. حتي 
دیده شده در اثر پدیده خوردگي، یک كشتي از وسط به دو نیم 

شده است.
 خوردگی در قطعات مكانیكي نیز جزو همان مثال  هایي است 
كه كم   و بیش با آنها برخورد داریم و واقعیتي اجتناب  ناپذیر است 
كه در كنار ما - یعني در صنعت- موجود مي  باشد. در این مقاله 
بر آن هستیم كه اواًل انواع خوردگي را دوره كنیم و ثانیًا ببینیم 
ــرد. خوردگي معموال  ــن معضل مبارزه ك ــود با ای چگونه مي  ش
ــي را به ما تحمیل مي  كند،  ــت كه هزینه  هاي گزاف معضلي اس
ــي را به خطر مي  اندازد.  ــواد و انرژي را از بین مي  برد و ایمن م
شاهد هستیم در بعضي پاالیشگاه  هاي نفت، به دلیل خوردگي 

شدید قطعات فلزي، افراد از روي سكوها سقوط كرده  اند و جان 
خود را از دست داده  اند یا قطعاتي كه قرار بوده گاز تحت فشار 

را در آن نگهداري كنند، منفجر شده  اند.
ــات، اتصاالت و  ــي در قطع ــي از خوردگ ــاي فراوان  مثال  ه
ــاي هواپیماها وجود دارد كه مي  تواند پدیده  هاي تخریبي  لوله  ه
خطرناكي را به دنبال داشته باشد. در صنعت، مثال  هایي از این 
دست را به تكرار و به فراوانی مشاهده مي  كنیم. در این گفتار، 
ــل ایجاد این پدیده تخریبي و راه  هاي جلوگیري از آن، به  عوام
ــه با خوردگي را  ــري مواد كامپوزیت در مقابل خصوص بكارگی

مورد بررسي قرار مي  دهیم. 
 

مقابلهبامعضلخوردگيدرصنایعمختلف
بابهرهگيريازفناوريكامپوزیت

 مؤلف: دكتر محمودمهرداد شكریه 
)عضو هیات علمی دانشكده مهندسي مكانیك و رییس موسسه كامپوزیت ایران( 
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ــود آمار در حوزه  ــكالت ما در صنعت، عدم وج ــي از مش یك
ــت كه  ــفانه یكي از معضالت ما این اس ــت. متأس خوردگي اس
ــتیم و آمار  ــئوال مي  كنیم ما چقدر دچار خوردگي هس وقتي س
ــت، متوجه می شویم آمار درستي در دست نداریم. به  چقدر اس
چه علت آمار درستي در دست نیست؟ به این دلیل كه ما براي 

آمار گرفتن از خوردگي، مركزي نداریم.
 براي آمارگیري باید هزینه شود، یعني نمي  شود مجاني آمار 
ــت آورد. باید هزینه كرد، افراد استخدام شوند و بروند  را به دس
آمار بگیرند، آمار باید به روز باشد. نمي  شود امروز آمار گرفت و 
50 سال استفاده كرد. هر چند وقت یكبار، ما باید آمار را به روز 
ــود، آمارهاي كلي  كنیم. آمارهایي كه در این بخش ذكر می ش
است. یعني اگر از من یا دوستان همكار من كه تخصصشان در 
بحث خوردگي است، بپرسید كه میزان آمار خوردگي به صورت 

ریز در فالن صنعت چقدر است، متأسفانه نمي  دانند. 
اگر به خود آن صنعت هم مراجعه كنید، مي  شنوید كه ما آمار 
ــت ولي نمي  دانیم چقدر  نداریم، مي  دانیم معضل خیلي زیاد اس

است! خوردگي، صنعت را رنج مي  دهد.
ــرفته صنعتي 3 تا  ــورهاي پیش ــق آمار كلی، در كش  بر طب
ــی از  ــارات ناش ــد تولید ناخالص ملي برای جبران خس 4 درص

خوردگي به هدر مي   رود. 
ــعه یا كشورهاي زیر خط  ــورهاي در حال توس در مورد كش
ــارت بین 4 تا 5 درصد تولید ناخالص ملي  ــعه، میزان خس توس
ــی، چیزي حدود 4 تا 5  ــت. یعني ما از تولید ناخالص داخل اس
درصد را به صورت خسارت از دست مي  دهیم و این آمار متعلق 

به سال 1383 است. در مورد خوردگي، آمار به روز نداریم.
ــال 1383، تقریبًا چیزي حدود 5 درصد تولید ناخالص  در س
ــت داده  ایم. یعنی به دلیل خوردگي، 5 درصد  ملي خود را از دس
ــان  دهنده آن است  تولید ناخالص ملي را دور ریختیم و این نش
ــال 1375 تا  ــق آمار، از س ــت. طب ــارت جدي اس كه این خس
ــه خوردگي پرداخت كرده  ــور میلیاردها ریال هزین 1384، كش
ــت و قابل اعتماد بودن این آمار به عهده كساني  ــت، درس اس
ــان بحث  هاي آماري مي  باشد ولي حداقل،  است كه تخصصش

مشتي است نمونه خروار. 
در سال 1384، چیزي حدود هشتاد و پنج هزار میلیارد ریال 
ــارت پرداخت كردیم. در حقیقت این پولي است كه كشور  خس

بابت خوردگي از دست مي  دهد. 
ــوي آن را  ــت كه جل ــي عاملي اجتناب ناپذیری اس خوردگ
نمي  توان گرفت. بخشي از آن به دلیل عدم تعمیر و نگهداري 
ــت كه وجود  ــي از آن هم واقعیتي اس ــت، بخش ــح ماس صحی
ــید  ــت، لوله  اي را مي بینید كه در حال انتقال اس دارد. در صنع
ــت، بتني را مالحظه مي  كنید كه داخل آب شور قرار گرفته،  اس
ــط قلیایي قرار گرفته  ــرایط محی قطعه  اي را مي  بینید كه در ش
است. این مثال  ها از موارد عادي و تكراري در صنعت است كه 

از خصوصیات محیط های صنعتی می باشد. 
ــتند كه نمي  توان جلوي آنها را گرفت، باید  اینها اتفاقاتي هس
ــود آن را حذف كرد. مثاًل هنگام  با آن مقابله كرد چون نمي  ش
ــید، باید به این فكر باشید كه چگونه جلوي خوردگي  انتقال اس

را بگیرید. 
 

ــفانه رشد خوردگي خیلي سریع  آمار نشان مي  دهد كه متأس
ــت. در حال حاضر، اگر از مراكز دولتي نظیر وزارت صنایع،  اس
ــئوال كنیم، شاید در مورد صنعت  راجع به صنعت كامپوزیت س
ــات آن به ما  ــاري ای با جزئی ــد اطالعات آم ــت نتوانن كامپوزی
ــتن اعضایي در این  ــت، به دلیل داش ــد. انجمن كامپوزی بدهن
ــال،  زمینه مي  تواند آمار خوبي بدهد. ما نیاز داریم بدانیم در س
چقدر هزینه خوردگي پرداخت مي  كنیم. مشكل ما این است كه 
متأسفانه اكنون این آمار درست نیست. در كشورهاي پیشرفته 
ــت، به دلیل اینكه آنها مي  خواهند ببینند  صنعتي آمار دقیق اس
ــارت دارند، براي  ــًا چقدر دارند هزینه مي  كنند، چقدر خس دقیق
ــفانه اآلن  ــي باید چقدر هزینه بگذارند. متأس ــه با خوردگ مقابل
ــي را بدانیم، این  ــه علت، مقدار و چگونگي خوردگ بدون اینك
ــئواالت اساسي هستند كه پایه  هزینه  ها اتفاق مي  افتد. اینها س
خیلي از این سئواالت، آمار است. بحث دیگري كه مطرح است 
ــارت در حال به وجود  ــت كه در كشور، چه میزان خس این اس
ــود با آن  ــت و بعدها چگونه مي  ش ــت، دالیلش چیس آمدن اس
ــكل چیست؟ از میزان  مقابله كرد؟ حداقل اول باید ببینیم مش
ــي  آورد اطالعات  ــور به وجود م ــارتي كه خوردگي در كش خس
ــه كرد. آمار مجاني،  ــادي نداریم. براي آمارگیري باید هزین زی
ــتیم آمار را به روز كنیم،  ــود. وقتي خواس ــي نمي  ش نصیب كس
ــد هزینه كنیم پس براي آمارگیري و به روز كردن آن، باید  بای
ــارت  هاي  ــي كنار بگذاریم و این مبالغ، جلوي خیلي خس مبالغ
ــورد معضل خوردگي، آمار دقیقي  جدي را خواهد گرفت. در م
نداریم ولي مي  دانیم خیلي خسارت پرداخت مي  كنیم. بر كسي 
ــارت جدي مي  پردازیم ولي  ــت كه ما داریم خس ــیده نیس پوش
ــتي است نمونه خروار. بر  ــود، مش چقدر؟ آماري كه ارایه مي  ش
ــال 85 هزار  ــده تخمیني، هر س مبناي اطالعات جمع  آوري ش
ــود كه  ــور هزینه خوردگي پرداخت مي  ش میلیارد ریال در كش
ــه قابل قبول در  ــت. مي  توان با پرداخت هزین ــغ كمي  نیس مبل
ــارت را به شدت كاهش داد.  ــگیري از خوردگي، این خس پیش
ــت، 50 درصد  ــال 1383 موجود اس مطابق آمارهایي كه از س
ــاورزي 12  ــت. در بخش كش خوردگي ما در بخش خدمات اس
درصد، در نفت 20 درصد، در صنایع و معادن 18 درصد و اینها 
ــتند كه به طور رسمي در سال 1383 ارایه شده  آمارهایي هس
است. طبق این آمار قدیمي كه مربوط به چند سال پیش است، 
در گروه خدمات و سرویس، حدود 50 درصد خسارت پرداخت 
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ــارت ما در صنعت  ــت، نصف خس مي  كنیم كه میزان كمي نیس
ــت براي خوردگي  ــت. صنعت نفت ما كه صنعت مهمي اس اس
ــم آمار را به  ــد. اگر بخواهی ــارت مي  ده ــدود 20 درصد خس ح
ــكل دیگري دسته  بندي كنیم و تقسیم  بندي خدمات را مورد  ش
ــتغالت  ــال 1383، خدمات، مس توجه قرار دهیم، طبق آمار س
ــارت را  ــه  اي و تخصصي حدود 26 درصد خس ــات حرف و خدم
ایجاد مي  كنند؛ خوردگي در خدمات عمومي و خدمات اجتماعي 
معادل 22 درصد؛ خوردگي در حوزه شخصي و خانوادگي حدود 
6 درصد؛ در بازرگاني، رستوران و هتل  داري24 درصد؛ در حمل 
ــدود 15 درصد و در خدمات  ــارداري و ارتباطات ح ــل، انب   و نق
مؤسسات مالي و پولي حدود 7 درصد است. اینها از بخش  هایي 
ــي مي  پردازیم. در بخش  ــتند كه براي آنها هزینه خوردگ هس
ــي هزینه پرداخت مي   كنیم.  ــاختمان 25 درصد بابت خوردگ س
ــدن 3 درصد و آب، برق و گاز، 8  ــت حدود 64 درصد، مع صنع
ــت كه  ــخص اس درصد هزینه خوردگي پرداخت مي   كنند. مش
ــت ولي چقدر  ــه زیادي را مبذول داش ــد در این زمینه توج بای
خوب بود كه مي  دانستیم سال جاری، چه مقدار هزینه خوردگي 
مي   پردازیم. باید بدانیم چگونه باید سیاست   گذاري كرد؟ چطور 
باید آمار را پیدا كرد؟ چطور باید راه   حل داد؟ مقابله با خوردگي، 
ــال   ها مقابله با  ــر هم طي این س راه    حل هاي مختلفي دارد. بش
ــل گالوانیک گرفته  ــت، از ایجاد پی ــي را یاد گرفته اس خوردگ
ــود دارد. یكي از راه     ــاي دیگري كه در كتاب   ها وج تا روش   ه
ــتفاده از كامپوزیت   هاست كه با توجه به سابقه جدید  حل   ها، اس
ــت. این  ــرل خوردگي، راه    حلي مدرن اس ــن مواد، براي كنت ای
ــارت را 25 درصد كاهش داده  ــطح بین  المللي خس مواد، در س
است كه میزان كمي هم نیست یعنی مي   توانیم با این تكنیک، 
ــي از روش   هاي  ــا 25 درصد بگیریم. یك ــارت را ت جلوي خس
مقابله با خوردگي این است كه قطعات را از كامپوزیت بسازیم. 
مثال   هاي زیادي وجود دارد كه فلز و كامپوزیت در یک شرایط 
كاري بوده   اند و با هم كار كرده   اند، ولي قطعه كامپوزیتي خیلي 
ــزي، خوردگي  ــي كه در قطعه فل ــي مانده در صورت ــالم باق س
ــت. تقویت بتن با كامپوزیت یكي دیگر  زیادي اتفاق افتاده اس
ــتفاده  ــت كه براي مقابله با خوردگي از آن اس از روش   هایي اس
ــا چه معضالتي  ــم در رابطه با خوردگي، ب ــود. باید بدانی مي   ش

ــت و ترمیم در  ــا براي تقوی ــي از راه  حل ه ــتیم. یك روبرو هس
ــازه   هاي بتني، استفاده از پالستیک های تقویت شده با الیاف  س
ــتفاده  ــروزه به عنوان یک راه    حل خوب از آن اس ــت كه ام اس
ــتیک   هایي كه توسط الیاف تقویت  مي   شود. یعنی امروزه پالس
ــده   اند )FRP( به عنوان یک تقویت   كننده مورد استفاده قرار  ش
مي   گیرند. مي   توان این كامپوزیت   ها را به زیر عرشه پل چسباند 
ــده بتني را تقویت كرد. استفاده از آرماتورهاي  و پل تخریب   ش
ــزي در بتن در محیط   هاي  ــي به جاي آرماتورهاي فل كامپوزیت
ــد. باید از قبل پیش بیني كنیم كه  خورنده، راه  حل دیگر مي   باش
ــرایط محیطي خطرناک  ــک محیط، چه قطعه   اي تحت ش در ی
ــاخت آن از كامپوزیت استفاده كنیم.  قرار می گیرد و آنگاه در س
ــتند كه در دنیا وجود دارد. راه  حل دیگر،  اینها راه   حل هایي هس
استفاده از روكش   هاي كامپوزیتي بر روي قطعات فلزي است. 
ــش   ها كامپوزیتي هستند، فقط رنگ معمولي نیستند و  این پوش
ــتفاده مي    كنند كه از  ــرامیک یا از موادي اس در داخل آنها از س
ــازه فلزي جلوگیري مي   كند. استفاده  نفوذ خوردگي به داخل س
ــاي فلزي براي پمپ  ــاي كامپوزیتي به جاي پمپ   ه از پمپ   ه
ــید، راه    حل دیگري براي پایین آوردن خسارت ناشي  كردن اس
ــد. اسید، محیط خورنده    است و هنگام پمپ  از خوردگي مي   باش
ــر آن بگذاریم. در این  ــد یک ماده مقاوم در براب ــردن آن بای ك
ــید و كامپوزیت   ها را داریم كه عملكرد  مورد، فوالدهاي ضد اس
ــت. ما از كامپوزیت   ها در صنعت خودمان  كامپوزیت   ها بهتر اس
ــتفاده كرده ایم، در حالی كه صنایع ما قادر به تولید این  كم اس
ــت،  ــتند. در محیط   هایي كه خوردگي خیلي باالس قطعات هس
ــوم، از یاتاقان   هاي كامپوزیتي  به جاي یاتاقان   هاي فلزي مرس
ــتند كه در دنیا از  ــتفاده مي   كنیم. اینها هم راه   حل  هایي هس اس
ــتفاده مي   شود. در مورد سازه   هاي كامپوزیتي، اكنون در  آنها اس
كشور، تولیدكنندگاني داریم كه گریتینگ، هندریل، سكو، پله، 
ــازند. همه اینها از كامپوزیت  نردبان و انواع پروفیل   ها را مي   س
ساخته شده است و در شهرهایی مثل اهواز كه خوردگي جدي 
ــتفاده مي   كنیم زیرا كامپوزیت به  ــت، از نوع كامپوزیتي اس اس
ــت، یعني  ــداري نیازي ندارد چون ماده كاماًل پایداري اس نگه
ــت و نیازي به رنگ   ــتا اس در مقابل محیط خورنده كاماًل ایس
ــت كاتودیک ندارد. در اینجا ما از فناوري هوافضا  زدن و حفاظ
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ــت نمي  كنیم، از موارد  ــرفته صحب یا تكنولوژي  هاي خیلي پیش
ــه كارگران روي آن راه  ــاده  اي مثل پله، گریتینگ، جایي ك س
ــخن مي  گوییم.  مي  روند و قطعات خیلي معمولي در صنعت س
متأسفانه اكنون در خیلي از سكوهاي خودمان در دریا و ساحل، 
در نفت و پتروشیمي و صنایع مختلف، از فلز استفاده مي  كنیم، 
ــا تجربه خوبي  ــتفاده از كامپوزیت در آنه ــه اس ــي ك در صورت

است.
 

ــتفاده از پروفیل  هاي كامپوزیتي   یكي دیگر از راه  حل ها، اس
ــور تولید  ــت كه ما در كش ــكل  هاي مختلف اس با مقاطع و ش
ــتفاده از گریتینگ  هاي قالب  گیري شده،  مي  كنیم. همچنین اس
ــده و انواع و اقسام دیگر گریتینگ كه  گریتینگ  هاي پالترود ش
ــت. بیاییم به جاي  ــور وجود دارند، از دیگر راه حل  هاس در كش
ــتفاده از سازه  هاي فلزي، از كامپوزیت استفاده كنیم. سئوال  اس
ــوارد از فلز ارزان  تر  ــت؟ در بعضي م مي  كنید قیمتش چقدر اس
ــده است. در بعضي موارد ممكن است گران  تر در بیاید  تمام ش
ولي در سرویس به مدت 30 الي 35 سال كار مي  كند و مي  تواند 
بسیار خوب جواب دهد. به همین دلیل مي  توان گفت كه یكي 
دیگر از راهكارها، استفاده از سازه  هاي كامپوزیتي است. ساالنه 
ــود. چرا در  ــور مصرف مي  ش ــي 40 هزار تن لوله در كش 35 ال
ــهري و خارج از شهر براي انتقال آب، نفت،  زیرساخت  هاي ش
ــیمیایي، فاضالب از موادي استفاده كنیم كه در مقابل  مواد ش
آن محیط خاص جواب نمي  دهد؟ البته بحث این نیست كه ما 
همه مواد را برچینیم و با كامپوزیت جایگزین كنیم، جاهایي كه 
نیاز هست این كار را مي  كنیم. امروزه از بتن، فلز، چدن، فوالد 
ــا كامپوزیت  ها را نادیده  ــود. چرا م ــتفاده مي  ش و كامپوزیت اس
ــیار بزرگ كامپوزیت  ــور، تولیدكنندگان بس بگیریم. ما در كش
ــزرگ داریم كه  ــركت تولیدكننده ب ــم. اآلن حدود 10 ش داری
ــور لوله تولید كنند. این هم راه  حلي است كه  مي  توانند در كش
ــارت را گرفت. به  ــرد و جلوي خس ــتفاده ك مي  توان از آن اس
ــم، لوله ها را خارج كنیم،  ــرعت زمین را بكنی جاي اینكه به س
تعمیر كنیم و سر جایش بگذاریم، بیاییم از لوله  هاي كامپوزیتي 
استفاده كنیم كه سال  هاست در كشورهاي پیشرفته و در كشور 
ما جواب داده  اند. ما هم با آنها تجربیات خوبي داریم، منتها باید 
ــوص در صنعت نفت كه  ــتر كرد به خص میزان مصرف را بیش

ان شاء ا... به آن توجه بیشتري خواهد شد. 
 

ــركت  ــت و ش ــه كامپوزی ــه مؤسس ــی ك ــی از پروژه های یك
ــترک انجام داد،  ــرفته تكین« به طور مش ــازي پیش »مقاوم  س
ــگاه نفت آبادان  ــازه  هاي بتني پاالیش ــازي س ترمیم و مقاوم  س
ــگاه نفت آبادان  بود. از لحاظ خوردگي، وضع وخیمي در پاالیش
ــگاه محیط  ــازي، در پاالیش ــه وجود آمده بود و براي مقاوم  س ب
ــیار خورنده  اي وجود داشت. هم بتن تخریب شده بود و هم  بس
ــیب دیده بودند. كار ترمیم در اختیار ما  ــدت آس میلگردها به ش
ــط مواد خاصي كه به راحتي بتوانند با بتن به  قرار گرفت و توس
ــبند و بعد بتوانند به حالت اولیه برگردند،  ــازگار بچس صورت س
ــازه  ها  ــد. تجربه خوبي بود كه هنوز هم از آن س ترمیم انجام ش
ــگاه نفت آبادان استفاده مي  شود. مي  توان در جاهاي  در پاالیش
ــازه  هاي  ــر هم این ترمیم را انجام داد. به جاي تخریب س دیگ
ــتفاده مي  كنیم و  ــوده، بعضي جاها از روش پیشگیري اس فرس
ــم بهره مي  جوییم. در راه  آهن، پروژه  بعضي جاها از روش ترمی
ــم  آباد یزد پلي بود كه در اثر  ــتیم، در قاس ترمیمي دیگري داش
ــیار  ــده بود و وضعیت بس ــورد و محیط خورنده، تخریب ش برخ
نابساماني داشت و متأسفانه چون از زیر پل، لوله گاز رد مي  شد 
ــتند خاكبرداري كنند. چون ارتفاع پل كم بود، در اثر  نمي  توانس
ــده  ــایط نقلیه به این ناحیه، تخریب جدي ایجاد ش برخورد وس
بود. این پروژه را در اختیار مؤسسه كامپوزیت و آن شركت قرار 
ــد. در این پل، از بتني استفاده شده بود  ــازي ش دادند و مقاوم  س
كه داراي خاصیت مكانیكي بسیار پاییني بود، حتي از پل، نقشه 
ــاخت هم وجود نداشت. نمي  دانستیم میلگردها كجا هستند و  س
چند تا هستند و قطرشان چقدر است؟ یک كار مطالعاتي خیلي 
ــونیک و با مغزه   گیري  ــد. ابتدا با روش آلتروس ــروع ش جدي ش
ــد و مشخص گردید چند  ــتخراج ش خواص مكانیكي، موارد اس
آرماتور در كجا قرار گرفته است، بعد عملیات مقاوم  سازي انجام 
ــط الیاف كربن تقویت  شده، پل ترمیم شد كه  ــد و نهایتًا توس ش
هنوز هم بعد از چند سال، از آن پل در راه  آهن استفاده مي  شود. 
ــیري انجام  ــت كه در جزیره س از پروژه  هاي دیگر، پروژه  اي اس
ــیری وضعیت بسیار  ــد. داخل یكي از مخازن نفت جزیره س ش
ــوراخ شدن، به  ــت و در اثر خوردگي و س ــاماني وجود داش نابس
داخل مخزن، آب نفوذ كرده بود. بعد از شستشوي مخزن توسط 
ــازي شد. داخل این  ــتگاه  هاي مختلف، مخزن كاماًل بازس دس
ــد تا اگر مخزن  ــاخته ش مخزن فلزي یک مخزن كامپوزیتي س
فلزي به طور كامل تخریب شد، بتوانند از داخل، عملیات را اجرا 

كنند. این هم راه  حلي است كه مي  شود از آن استفاده كرد. 
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فرهنگفالح؛
نابغهايكهبه
مكتبنرفت!

 فرهنگ فالح، دانشجوي نخبه اي که مهرماه سال 1381 
و در سیزده سالگي به مقطع کارشناسي فیزیک دانشگاه 
عل�م و صنعت ای�ران راه یافت، نهم دي م�اه 1391 از 
پایان نامه دکتري خود تحت عنوان »خواص اسپینی در 
مولکول های آل�ی«، دفاع کرد و این دوره را با معدل 20 
به اتمام رساند تا ثابت کند خواستن توانستن است. وي 
هم اکنون و در سن 23 سالگي، پ ژوهشگر پسا دکتري  
فیزیک در پژوهش�گاه دانش هاي بنیادي اس�ت. با این 
دانش�جوي نخبه ج�وان، گفت وگوی�ي خودماني انجام 

دادیم که از نظرتان مي گذرد.

*ابتدا خودتان را معرفي کنید.
ــت 1368 در شهرستان نور  ــتم متولد 27 اردیبهش فرهنگ فالح هس
ــتان مازندران. پدرم كارشناس برق و مادرم، دیپلمه و خانه دار هستند.  اس
چهار فرزند هستیم و سه خواهر دارم. در حال حاضر هم دانشجوي پسا 

دكتري فیزیک در پژوهشگاه دانش هاي بنیادي )IPM( هستم.
*نح�وه درس خوان�دن ش�ما در دوران قبل از دانش�گاه 

چگونه بود؟
ــروع به درس خواندن كردم. در سن 6  ــه سالگي در منزل ش من از س
ــالگي دوره ابتدایي را با تدریس مادرم كردم و در منزل با كمک مادر  س
ــتان ادامه دادم. در یازده  و خواهرانم درس خواندن را تا پایان دوره دبیرس
سالگي امتحان سوم راهنمایي، 12 سالگي اول دبیرستان و سپس سوم 
ــدم. اردیبهشت  ــتان را گذراندم كه با مدل نزدیک به 19 قبول ش دبیرس
1381 و در 13 سالگي، امتحان پیش دانشگاهي را با معدل 19 گذراندم 

و تیرماه 1381 در كنكور سراسري شركت كردم.
*در کنکور دانشگاه ها با چه رتبه اي پذیرفته شدید؟

نزدیک به سه هزار.
*چرا رشته فیزیک را انتخاب کردید؟

ــاز عالقه مندي من به فیزیک، كتابي بود متعلق به خواهرم به نام  آغ
ــتیون هاوكینگ كه مفاهیم پایه فیزیک را با  ــته اس تاریخچه زمان نوش
زباني بسیار ساده بیان مي كند و هنوز هم آن را مطالعه مي كنم. به طور 
كلی، رازهای زیادی در فیزیک هست. بنابراین در انتخاب رشته كنكور، 
هفت انتخاب اولم، رشته فیزیک بود كه نهایتا در این رشته و در دانشگاه 
ــدم و به عنوان اولین دانشجوي 13 ساله  علم وصنعت ایران پذیرفته ش
این دانشگاه، ثبت نام كردم. بعد هم هر روز رضایت بیشتری از این رشته 
پیدا كردم به طوری كه اكنون هرقدر هم فیزیک بنیادی را مطالعه می 

كنم، خسته نمی شوم.
*مدارج تحصیلي دانش�گاه را چگونه و با چه س�رعتي 

پیمودید؟
ــته فیزیک كاربردي دانشگاه  ــال 1381 در رش همانطور كه گفتم س
ــي را در سال 1385  علم و صنعت ایران ثبت نام كردم و دوره كارشناس
ــال وارد مقطع  ــاندم. همان س با معدل 18/67 و رتبه اول، به پایان رس
كارشناسي ارشد در گرایش حالت جامد- ماده چگال دانشگاه علم وصنعت 
ــدم تا سال 1387 كه این دوره را با معدل 19/34 به پایان بردم  ایران ش
ــگاه خواندم  ــال 1387 تا1391 نیز دوره دكتري را در همین دانش و از س

ــجوي دكتري ایران،  ــوان جوانترین دانش ــه با معدل 20 به عن ك
دانش آموخته شدم ضمن اینكه در هر سه مقطع، رتبه 

ــدم. از سال 1391 هم كه  اول و ممتاز شناخته ش
مشغول دوره پسا دكتري در پژوهشگاه دانش هاي 

بنیادي شدم.
*عنوان رساله شما چه بود؟

موضوع پایان نامه كارشناسي ام 
اسپینترونیک بود، دوره 

كارشناسي ارشد، گرافین و دوره دكتري، 
اسپینترونیک مولكولي.

*و استاد راهنمایتان؟
ــر مهدی  ــه مقطع، دكت ــر س در ه
ــاي من  ــتاد راهنم ــماعیل زاده اس اس

بودند.
*به زبان ساده،  اسپینترونیک 
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را ش�رح دهی�د که چه موضوعي از عل�م فیزیک را بحث 
مي کند و کاربردش چیست؟

ــپینترونیک و یا الكترونیک اسپینی، شاخه ای از علم است كه به  اس
بررسی انتقال و ذخیره اطالعات از طریق اسپین الكترون ها می پردازد. 
در واقع اسپینترونیک، همان الكترونیک است ولي به جاي اینكه براي 
ذخیره اطالعات، از بار الكتریكي استفاده شود از اسپینترونیک استفاده 
مي شود. یكي از كاربردها، ساخت مدارهاي الكترونیكي خیلي سریع تر 
ــپین یک مشخصه  ــت. به طور كلی، اس و با مصرف انرژي كمتر اس
ــد الكترون، پروتون  ــت كه برای ذراتی مانن ــی ذاتی ذرات اس كوانتوم
ــپینترونیک، در دنیا  ــت. اس و نوترون، دارای دو مقدار باال و پایین اس
پیشرفت كرده ولي به جز یک بخش آن )هاردهاي مغناطیسي(، دیگر 
ــها تا كنون صنعتي نشده است و من حدس مي زنم آن را بشود  بخش

عملیاتي كرد.
*آرزوي شما در دوران کودکي چه بود؟

مي خواستم دانشمند علم فیزیک باشم و االن فكر مي كنم امكانش 
هست كه به این آرزو دست یابم.

*اش�اره کردی�د ک�ه تا پی�ش از دانش�گاه در منزل به 
همراه خواهرانتان درس مي خواندید. آنها در چه رشته اي 

تحصیل مي کنند؟
خواهر اولم دوره دكتري رشته ریاضي 
را به پایان رسانده و قصد دارد در دوره 
ــركت كند. خواهران  ــا دكتري ش پس
دوقلوي من هم یكي در دوره دكتري 
ــد  ــري كارشناسي ارش ــیمي و دیگ ش
ــندگي رادیو و تلویزیون مشغول  نویس

تحصیل مي باشند.
*موفقی��ت ه�اي تحصیل�ي 

شما؟
من در همه مراحل تحصیل شاگرد 
ــجویان  ــق آیین نامه دانش اول و مطاب
ممتاز، برگزیده دانشگاه بودم و 3 مقاله 

ISI از رساله دكتري ام ارایه كردم.
از  خاط�ره ش�ما  *بهتری�ن 
دانش�گاه علم وصنع�ت ایران 

چیست؟
روزهاي اول برایم بهترین خاطرات 
ــت. وسعت دانشگاه برایم جالب  را داش
بود و هواي خوب و سرسبزي دانشگاه 

هم مغتنم بود.
*و خاطره بد؟

اینكه از كارشناسي تا پایان دكتري ام 
10 سال طول كشید چون برنامه خودم، 
ــروع  ــاله بود و من تا قبل از ش یک س
ــال دوم كارشناسي، كل دروس  نیمس
ــتان  ــي را گذراندم و در تابس كارشناس
مي توانستم ارشد را بخوانم ولي دانشگاه 
موافقت نكرد و مجبور شدم 10 سال از 
كارشناسي تا دكتري را بگذرانم و نهایتا 

با برنامه دانشگاه پیش رفتم.

*قصد ندارید به خارج از کشور بروید و از فرصت هاي 
شغلي آنجا بهره مند شوید؟

خیر. دلیل خاصي براي این كار نمي بینم.
*چه عواملي در موفقیت شما تاثیر گذار بوده اند؟

اصل خداست. پدرم كه برنامه ریزي تحصیلي من را از ابتدا برعهده 
داشتند و دارند و ان شاء ا... خواهند داشت و مادرم و خواهرانم و استادانم 

و خیلي ها...
*مهمترین اصل زندگي شما چیست؟

اسالم. هدف كل علوم به نظر من این است كه انسان بتواند جهان 
خلقت را بشناسد. از فرع این اصل، اختراع هم بیرون مي آید ولي هدف 

این است كه انسان به خدا نزدیک شود.
*با علم فیزیک چه قدر مي توانید به این هدف دس�ت 

یابید؟
ــیر راهگشاست و ریاضي هم  به نظر من فیزیک، خیلي در این مس
تا حدود زیادي. به نظرم علم فیزیک، بیشتر با علم ریاضي ارتباط دارد 
ــگفتي هاي آن را محقق  ــناخت خلقت و ش و هر دو به عنوان علم، ش

مي كنند كه راهي براي نزدیک كردن انسان به خالق است.
*از نظر شما مهمترین وظیفه دانشگاه ها چیست؟

ــگاه، انتقال علم است و اینكه برخي مي گویند  معتقدم وظیفه دانش
دانشگاه باید تربیت كننده افراد باشد را 

قبول ندارم. تربیت با خانواده است.
ش�غلي  چ�ه  در  آین�ده  *در 
فعالی�ت خواهید ک�رد و برنامه 

پژوهشي خاص شما چیست؟
تدریس در دانشگاه را به عنوان شغل 
و فعالیت علمي پیگیري مي كنم. فعال 
ــي پسا دكتري  هم كه در دوره پژوهش
ــغول  ــتاد راهنمایم مش به همراهي اس

هستم.
*نح�وه درس دادن ش�ما با 
نحوه درس دادن اساتید امروز، 

تفاوتي خواهد داشت؟
در زمان تدریس، احتماال كالس هایم 
ــیم مي كنم كه در  را به دو بخش تقس
ــان كالس، 10 دقیقه  ــه زم 100 دقیق
ــد. فكر  ــته باش ــتراحت وجود داش اس
ــیوه،  بازدهي كالس  مي كنم به این ش
ــعي مي كنم  ــر مي رود و حتما س باالت
مواد و كتاب هاي درسي اي كه انتخاب 
ــب و به روز باشد. همان  مي كنم مناس
ــروع عالقه مندي خودم به  طور كه ش

علم فیزیک،  یک كتاب خوب بود.
*اکن�ون برنامه جانبي ش�ما 
در کن�ار تحصیل پس�ا دکتري 

چیست؟
بیشتر دیدن فیلم و شنیدن موسیقي 
ــارزه  ــن مب ــم تمری ــا ه و از ورز ش ه
ــاده روي را به صورت  وكوه پیمایي و پی

روزانه و هماهنگ انجام مي دهم.
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ــالگرد تاسیس  ــن پانزدهمین س   جش
ــن، به همت  ــی راه آه ــكده مهندس دانش
ــانزدهم  ــكده، ش انجمن علمي این دانش
ــا حضور جمعی  ــال1391، ب بهمن ماه س
ــووالن صنعت ریلی، هیات رئیسه  از مس
و اعضای هیات علمی دانشكده مهندسی 

راه آهن، در این دانشكده برگزار شد.
ــی  ــر جبل عامل ــه دكت ــن جلس   در ای
ــخنرانی كرد. وی،  ــگاه(، س )رییس دانش
ــالص و صداقت  ــه اخ ــم ب در این مراس
ــی راه آهن  ــكده مهندس پایه گذاران دانش
ــاره كرد و گفت: تدبیر عالی، پیگیری،  اش
تواضع و اخالص، از ویژگی های مهندس 
ــعیدی كیا، بنیانگذار دانشكده مهندسی  س
ــت كه من در سال های 1375  راه آهن اس
ــگاه  ــه در مدیریت آموزش دانش و 76 ك
ــاهد آن  ــودم از نزدیک ش ــغول كار ب مش

بودم.
ــت  ــزود: مدیری ــگاه اف ــس دانش   ریی

ــكده باعث شد شاهد  خوب مدیران دانش
ــریع آن باشیم و  ــرفت چشمگیر و س پیش
امروز دانشكده ای كه روزی در غربت قرار 
ــی در رتبه  ــت، به لحاظ جایگاه علم داش

باالیی قرار گرفته است.
ــكده  ــی، گفت: دانش ــر جبل عامل   دكت
ــی راه آهن دارای دو ویژگی  است  مهندس
ــت.  ــم موفق بوده اس ــر دو ه ــه در ه ك
ــیده و به  ــت جوش ــه از دل صنع اول اینك
ــز آن فعالیت  ــت صنعت و تجهی درخواس
ــت و همچنین با كار  خود را آغاز كرده اس
ــیار خوب  ــه ای در حوزه علمی، بس برنام
ــه اكنون  ــت به طوری ك ــش رفته اس پی
متوسط سرانه تولید علم در دانشكده- كه 
ــگاه بود- از  زمانی پایین ترین حد در دانش
ــگاه عبور كرده و یقین  ــط دانش حد متوس
ــگاه،  ــعه دانش داریم در پایان برنامه توس

پیشتاز خواهد بود.
ــذاری پروژه  ــگاه به واگ ــس دانش   ریی

ــرعت ریلی از سوی شورای  ــامانه پرس س
عتف به دانشكده مهندسی راه آهن اشاره 
كرد و افزود: جایگاه ممتاز علمی دانشكده 

در خارج از كشور نیز جای تقدیر دارد.
ــگاه با تاكید بر این نكته    رییس دانش
ــت ریلی  ــكده از دل صنع ــن دانش كه ای
ــت: اكنون كه  ــیده است، اظهار داش جوش
در مقطع دكتری فعال هستیم گرچه باید 
ــای دانش حركت كنیم ولی باید  در مرزه
دانشكده را با توجه به نیاز صنعت هدایت 
ــمت  ــن نباید صرفا به س ــم، بنابرای نمایی
ــاله های دكتری  مباحث نظری رفت و رس
باید در راستای رفع نیاز صنعت سوق داده 

شوند.
  در ادامه مراسم، دكتر یونسیان )رییس 
ــی راه آهن و دبیر قطب  دانشكده مهندس
علمی حمل و نقل ریلی كشور(، گزارشی 
ــكده  ــاله دانش ــرفت های پانزده س از پیش
ــرد. وی هدف  ــی راه آهن ارایه ك مهندس

نگاهی به عملكرد پانزده ساله دانشكده مهندسی راه آهن  

بهبهانهبرگزاری
جشنتاسيسایندانشكده
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ــی راه آهن و  ــكده مهندس ــیس دانش تاس
ــب مرجعیت علمی  بنیانگذاری آن را كس
ــی در  ــاخه از دانش فنی و مهندس این ش
ــرد و افزود: بنا  ــور و منطقه عنوان ك كش
ــكده، از  ــم در دهه دوم فعالیت دانش داری

مرزهای كشور فراتر رویم.
ــكده  ــیان توضیح داد دانش   دكتر یونس
 1400 ــون  تاكن ــن  آه راه  ــی  مهندس
ــی داشته  دانش آموخته درمقطع كارشناس
ــد در آن با  ــی  ارش ــای كارشناس و دوره ه
ــش محور از  ــری فعالیت های دان هدفگی
ــال 1380 راه اندازی شده كه امروز در  س
ــجو دارد. وی همچنین  ــش رشته دانش ش
ــكده را  ــات علمی جوان و جدید دانش هی
ــكده  ــیل خوب این دانش ــره و پتانس ذخی
ــرد و در  ــی دیگر توصیف ك ــرای جهش ب
ــكده مهندسی راه آهن از  ادامه گفت: دانش
ــال 1392 در سه رشته در قالب  مهرماه س
آموزش الكترونیكی دانشجو می پذیرد و از 
سال آینده و سال بعد تر، در مقطع دكتری 

دانشجو خواهیم داشت.
ــی راه آهن،  ــكده مهندس   رییس دانش
اجرای بیش از 100 پروژه صنعتی و ارایه 
بیش از 1200 مقاله علمی- پژوهشی در 

ــیس قطب  ــالت و كنفرانس ها، تاس مج
ــور و چاپ  ــی حمل و نقل ریلی كش علم
ــی  ــاب تخصص ــوان كت ــش از 50 عن بی
ــی را از جمله  ــل و نقل ریل ــوزه حم در ح
ــكده در طی 15  ــتاوردهای این دانش دس

سال فعالیت آن برشمرد.
  وی همچنین ایجاد بستر برای حضور 
پیگیری بحث  ــی،  بین الملل ــجویان  دانش
ــازی پروژه های  مرجعیت علمی، مستندس
ــاد ارتباطات بین المللی  صنعت ریلی، ایج
ــات آموزشی  ــگاه ها و موسس موثر با دانش
و تحقیقات ریلی جهان، توسعه دوره های 
ــای  ــادكتری در گرایش ه ــری و پس دكت
ــاركت در گسترش  مختلف و افزایش مش
ــای دانش و اعتالی موقعیت علمی  مرزه
ــن را از  ــی راه آه ــور در حوزه مهندس كش
ــكده در دهه دوم  جمله فعالیت های دانش

فعالیت آن عنوان كرد.
  در این مراسم همچنین حجت االسالم 
ــلمین رحمانی )مشاور رییس دفتر  و المس
ــم رهبری در  ــی مقام معظ ــاد نمایندگ نه
ــخنانی ایراد كرد. وی با  ــگاه ها(، س دانش
ــات، در خصوص  ــتفاده از آیات و روای اس
ــرفت جوامع،  ــعه راه ها در پیش نقش توس

ــالم و  ــي را عنوان كرد. حجت االس مباحث
ــلمین رحمانی گفت: صنعت حمل و  المس
نقل ریلی، نیاز به فسیل زدایی دائم دارد و 
باید در تمام زمینه های این صنعت، توجه 
ــود تا متناسب با جامعه  ویژه ای اعمال ش
جوان،  فعال و رو به رشد، پیشرفت داشته 

باشد.
ــود  یادب ــر  تمب ــم،  مراس ــه  ادام در    
پانزدهمین سالگرد تاسیس  ــت  گرامیداش
ــی راه آهن، توسط دكتر  دانشكده مهندس
ــیان رونمایی و  ــی و دكتر یونس جبل عامل

توسط ریاست دانشگاه، امضا گردید.
ــدس زارع )قائم مقام مدیر عامل    مهن
راه آهن جمهوری اسالمی ایران( هم طی 
ــخنانی، به مقایسه مزایای حمل و نقل  س
ــرح مباحث ضرورت  ریلی و جاده ای و ط
ــی  ــل ریل ــل و نق ــبكه حم ــترش ش گس

پرداخت.
ــناد توسعه ای كشور    وی گفت: در اس
ــاله، هم تكالیف خوب  و برنامه های پنج س
ــداف ایده آلی برای حوزه حمل و  و هم اه
ــده است كه برای  نقل ریلی پیش بینی ش
ــبكه راه آهن از 12  تحقق آن باید طول ش
ــه 25 هزار كیلومتر  ــزار كیلومتر فعلی ب ه

دکتر یونسیان )رییس دانشکده مهندسی راه آهن و دبیر قطب علمی حمل و نقل ریلی کشور(دکتر جبل عاملی )رییس دانشگاه(

مهندس سعیدی کیا )عضو هیات امنای دانشگاه و پایه گذار دانشکده مهندسی راه آهن(مهندس زارع )قائم مقام مدیر عامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران(
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ــش یابد. همچنین  ــان برنامه افزای در پای
ــرمایه گذاری  به 45 هزار میلیارد تومان س
نیاز است كه از این مقدار 35 درصد سهم 

ناوگان و 65 درصد سهم زیربنا است.
ــن  ــل راه آه ــر عام ــام مدی ــم مق   قائ
جمهوری اسالمی ایران، در پایان سخنان 
ــاره به رقم 160 میلیون تومانی  خود با اش
ــت ریلی و  ــی صنع ــای پژوهش قرارداده
ــال 1391 افزود: ظرفیت  ــگاه در س دانش
ــن كار در صنعت ریلی  ــرای ای ــی ب باالی
ــیار  ــود دارد و این می تواند محور بس وج
ــگاه  ــاط تنگاتنگ دانش ــی برای ارتب خوب
علم و صنعت ایران و صنعت ریلی كشور 
ــد. وی با تاكید بر توسعه بسیار خوب  باش
محقق شده در دانشكده مهندسی راه آهن، 
كارشناسی   ارشد  دوره های  كرد  درخواست 
و دكتری، گسترش بیشتری داشته باشد.

ــو هیات  ــعیدی كیا )عض ــدس س   مهن

ــكده  ــذار دانش ــگاه و پایه گ ــای دانش امن
مهندسی راه آهن( نیز در سخنان كوتاهی 
ــكده  ــیس دانش به بیان ضرورت های تاس
ــت و گفت: در  ــن پراخ ــی راه آه مهندس
ــت راه آهن  ــار، ریاس زمانی كه آقای افش
ــالمی ایران بر عهده داشتند  جمهوری اس
ــت راه آهن،  ــن نقطه ضعف صنع مهمتری
كمبود نیروی انسانی تحصیل كرده بود و 
ــدند كه چنین  بنابراین همه متفق القول ش
دانشكده ای باید تاسیس شود. وی افزود: 
در آن زمان با چهار دانشگاه معتبر فنی و 
مهندسی مذاكره شد ولی با پیگیری های 
دكتر بهبهانی و دكتر طائب )رییس وقت 
ــم وصنعت به  ــگاه عل ــگاه(، با دانش دانش
ــیدیم و این كار از سال 1371  نتیجه رس

آغاز شد.
  مهندس سعیدی كیا تصریح كرد: باید 
ــن درگیر كار  ــه با راه آه ــتگاه هایی ك دس

ــتند این دانشكده را متعلق به  اجرایی هس
ــان بدانند تا مشكالت این صنعت  خودش
ــوند، یعنی باید این دستگاه ها با  مرتفع ش
دانشكده راه آهن تلفیق شوند تا كار علمی 

انجام شود.
  وی در پایان تاكید كرد: نباید اعضای 
ــكده  ــجویان دانش ــی و دانش هیات علم
ــن جمهوری  ــن و راه آه ــی راه آه مهندس
ــبت به هیچ چیز در صنعت  ــالمی نس اس
ــند و  ــی، بی تفاوت باش ــل و نقل ریل حم
كارگشای  باید  دانشجویان  پایان نامه های 

صنعت باشد.
ــم گرامیداشت،    پایان بخش این مراس
ــه برگزیدگان  ــز ب ــدای جوای ــر و اه تقدی
)بنیانگذار، پژوهشگران و اساتید برجسته، 
پیشكسوتان و دانشجویان نخبه( و افتتاح 
ــد از  ــكده و بازدی ــارات دانش ــاالر افتخ ت

دانشكده مهندسی راه آهن بود.
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معرفي دانشکده مهندسی راه آهن 
ــتای ارتقاي سطح دانش فنی و ایجاد  در راس
زمینه الزم در جهت توسعه علم و فناوری در 
این صنعت و با توجه به تقاضا و حمایت صنعت 
ــور، در سال 1371طی  حمل و نقل ریلی كش
نشستی با حضور وزیر راه و ترابری و ریاست 
دانشگاه علم و صنعت ایران، پیشنهاد تاسیس 
ــی راه آهن به وزارت علوم  ــكده مهندس دانش
ــد و با حمایت همه جانبه راه آهن  ــال ش ارس
جمهوری اسالمی ایران، نسبت به راه اندازی 
این دانشكده در دانشگاه علم و صنعت ایران 
ــاختمان این  ــد. كلنگ احداث س اقدام گردی
ــكده در دانشگاه علم و صنعت ایران 25  دانش
ــد و این  ــن ماه 1372 به زمین زده ش فروردی
ــكده در سال 1376 در ساختمانی با زیر  دانش

بنای 14000 مترمربع تأسیس یافت.
ــكده مهندسی راه آهن  در حال حاضر دانش
ــعه  ــات علمی خود و توس ــت تربیت هی جه
همكاري های بین المللی آموزشی و پژوهشی 
ــورهای مختلف از  با دانشگاه های معتبر كش
جمله انگلستان، آلمان، چین، استرالیا، روسیه، 
اوكراین و هلند، تفاهنامه و تبادل علمی دارد. 
ــكده با شناسایی بخش عمده ای از  این دانش
ــی صنعت ریلی  ــی و پژوهش نیازهای آموزش
ــهری،  ــهری و بین ش ــور اعم از درون ش كش
ــاه مدت تخصصی،  ــر دوره های كوت عالوه ب
ــته های جدید آموزشی  اقدام به راه اندازی رش
در مقاطع تحصیلی مختلف نموده است و در 
این راستا، ضمن بهره برداری از آزمایشگاه ها 
و كارگاه های تخصصی متعدد، تجهیز هر چه 
ــی و پژوهشی  ــتر آزمایشگاه های آموزش بیش
ــت. در  ــود قرار داده اس ــتور كار خ را در دس
ــای هیأت علمی این  حال حاضر، تعداد اعض

دانشكده 23 نفر است.
 

ویژگی های منحصر به فرد  دانش�کده 
مهندسی راه آهن

ــكده در  ــرد بودن دانش ــر به ف   منحص
منطقه خاورمیانه

  نرخ باالی اشتغال دانش آموختگان آن 
در صنایع ریلی كشور با توجه پتانسیل باالی 

جذب متخصصان در راه آهن
  ارتباط علمی تنگاتنگ با دانشكده های 
ــی راه آهن در آمریكای شمالی، اروپا  مهندس

و استرالیا
ــگاه های تحقیقاتی منحصر به    آزمایش
ــرد در زمینه ریلی و در مواردي كم نظیر در  ف

سطح بین المللی 
ــتن قطب علمی حمل و نقل ریلی   داش

ــوم، تحقیقات و  ــوب وزارت عل ــور؛ مص كش
فناوری

ــات موثر و تفاهم نامه های متعدد   ارتباط
ــگاه هاي معتبر جهان در حوزه صنعت  با دانش

ریلی كشور

رئ�وس دس�تاوردهاي پانزده س�اله 
دانشکده مهندسي راه آهن

ــش از 1500 دانش آموخته  ــت بی   تربی
ــای صنایع  ــی راه آهن كه در جای ج مهندس
ــور  ــهری كش ــهری و برون ش ریلی درون ش

می درخشند 
ــش از 120 پروژه تحقیقاتی و   انجام بی

صنعتی در حوزه های گوناگون صنعت ریلی 
ــه علمی - ــش از 1100 مقال ــاپ بی  چ
ــریات و كنفرانس های معتبر  پژوهشی در نش

داخلی و خارجی
 راه اندازی قطب علمی حمل و نقل ریلی 

كشور
 تالیف و ترجمه بیش از 50 عنوان كتاب 
ــی و 3 عنوان كتاب بین المللی در حوزه  فارس

تخصصی مهندسی راه آهن

ــب و انجام كالن  ــش موثر در تصوی  نق
پروژه ملی »فناوری قطار پرسرعت«؛ مصوب 

شورای عالی عتف
ــترش دوره های كارشناسی ارشد و    گس

دكتری مهندسی راه آهن
ــات موثر و انعقاد تفاهم نامه های    ارتباط
ــگاه هاي معتبر جهان در حوزه  متعدد با دانش

مهندسی راه آهن
ــه دوره كنفرانس  ــق س ــزاری موف  برگ

ICRARE بین المللی مهندسی راه آهن
ــگر برتر  ــار عنوان پژوهش ــب افتخ  كس

ریلی كشور در چهار دوره
ــجویی در  ــدد دانش ــز متع ــب جوای  كس
ــابقات  مس و  ــی  خوارزم ــوان  ج ــنواره  جش

بین المللی
ــب افتخار انتخاب به عنوان انجمن   كس

علمی برتر دانشجویی كشور در دو دوره
 كسب افتخار عنوان كتاب سال و كتاب 

دانشجویی كشور در دو دوره
ــه اول  ــگر رتب ــوان پژوهش ــب عن  كس
ــگاه در مقطع كارشناسی در  دانشجویی دانش

سه دوره
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ــوان دوره مقدماتي احتماالت و آمار  ــن كتاب، به عن ای
ــجویان مقطع كارشناسی رشته هاي  كاربردي، براي دانش
ــته شده است.  ــیمي و فیزیک، نوش ــي، ش علوم مهندس
ــده  ــكل منحصرد به فرد ارایه ش ــب كتاب كه به ش مطال
ــعه محصوالت جدید،  ــت، مي تواند در طراحي و توس اس
ــور در بهبود  ــتم هاي تولیدي، فرآیندها و همین ط سیس
ــتم هاي موجود،  نقش مهمي ایفا نماید. روش هاي  سیس
ــوب  ــه فعالیت ها محس ــي در اینگون ــاري، ابزار مهم آم
ــرایطي را در عرصه  ــوند زیرا روش هاي آماري، ش مي ش
ــان  ــي آورد تا مهندس ــم م ــي فراه ــاي مهندس فعالیت ه
ــا دو رویكرد توصیفي و تحلیلي، تغییراتي كه در  بتوانند ب
ــود را تجزبه و تحلیل نمایند. هر  ــاهده مي ش داده ها مش
ــن كتاب ارایه  ــیاري از روش هایي كه در ای ــد كه بس چن
ــاري، به طوركلي جزو  ــده، در تجزیه و تحلیل هاي آم ش
ــوند و به صورت عام در  ــایل پایه اي محسوب مي ش مس
ــب وكار، مدیریت، علوم زیستي و  حوزه هاي مختلف كس
ــي كاربرد دارند اما در این كتاب، به صورت  علوم اجتماع
خاص، رویكرد و جهت گیري مهندسي براي بیان مطالب 
ــت. رویكرد انتخاب شده در این كتاب،  ــده اس انتخاب ش
بهترین كمک را به دانشجویان رشته هاي علوم مهندسي، 
ــرایطي را براي آنها فراهم  ــیمي و فیزیک مي كند و ش ش
ــیاري از كاربردهاي آمار  ــي آورد تا آنها بتوانند روي بس م
ــن كتاب، تالش  ــوق، تمركز كنند. در ای در حوزه هاي ف
شده مثال ها و تمرین هایي براي مخاطبان آورده شود كه 
ــند به طوري  ــي و از پایه علمي پیروي كرده باش مهندس
كه تقربیا تمامي مواردي كه به عنوان مثال، مطرح شده، 
ــر شده ای استخراج  از داده هاي واقعي و یا از منابع منتش
ــده كه حاصل تجربه كارهاي مشاوره نویسندگان بوده  ش
ــته هاي مهندسي الزم است  است. تمام گرایش هاي رش
ــاهده  ــه حداقل یک دوره آمار را فرا گیرند. با امید مش ك
ــتر كاربردهاي مهم آمار در كارهاي دانشجویان، در  بیش
ــن كتاب مطالب كافي براي تدریس در دو دوره فراهم  ای
ــد براي تدریس در یک دوره  ــده، اما این كتاب مي توان ش
نیز مورد استفاده قرار گیرد. نویسندگان، بر این باورند كه 
این كتاب مي تواند به عنوان یک مرجع نیز مورد استفاده 

قرار گیرد.

تازههایانتشاراتدانشگاه

نام کتاب: آمار و احتمال كاربردي مهندسي )جلد دوم(
مولف: داگالس سی مونتگمری و جرج رانگر

مترجم: دكتر كریم آتشگر
چاپ اول: 1391

شمارگان: 1000 جلد
قیمت: 189000 ریال

موضوع: آمار، احتماالت
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ــازي راه، شاخه اي گسترده از مهندسي راه و ترابري است  روس
ــرودگاه را در زمینه هاي  ــازي راه و ف ــه مباحث مربوط به روس ك
تحلیل، طراحي، ارزیابي عملكرد، تعمیر، نگهداري و مدیریت در  
بر مي گیرد. در حال حاضر، كمبود كتابي كه به طور جامع، اصول 
روسازي راه و فرودگاه را بیان كند و بر اساس اطالعات روز باشد 
ــود، لذا نیاز به كتابي جامع كه در برگیرنده  ــاس مي ش كامال احس
ــراه مثال هاي عملي و  ــي با جزییات كامل و به هم اصول اساس

كافي باشد، وجود دارد.
از این رو كتاب حاضر دو هدف عمده را دنبال مي كند:

1- ارایه اصول اساسي روسازي، شامل بحث پیرامون تئوري هاي 
ــازي  با در نظر گرفتن تاثیر انواع بار بر  توزیع تنش در انواع روس
ــد ترافیک، فاكتورهاي  ــا، تحلیل هاي مربوط به رش روي تنش ه

معادل، خصوصیات مصالح و مفاهیم طراحي اجزا روسازي
2- ارایه روش هاي طراحي روسازي هاي انعطاف پذیر و صلب 
ــات انجمن  ــن روش هاي مبتني بر آزمایش ــرودگاه كه ای راه و ف
ــیمان پرتلند)PCL(، انستیتو  ــین ارتش)CE(، انجمن س مهندس
ــتو)AASGTO( و مراكزتحقیقاتي  ــفالت)AI( و تحقیقات اش آس

كانادا و انگلستان است.
كتاب اصول تحلیل و طراحي روسازي راه و فرودگاه، با لحاظ 
ــده و پوشش جزئیات و رفع اشكاالت  گستردگي مطالب ارایه ش
ــایر  ــتفاده از مثالها و تمرینات متنوع، متمایز از س و ابهامات با اس
ــت. در ارایه مطالب، از مراجع  كتاب هاي موجود در این زمینه اس
ــده كه مورد توجه متخصصان مي باشد استفاده شده  ــناخته ش ش
ــاب و در كنار یكدیگر قرار  ــب، به گونه اي از مراجع انتخ و مطال
گرفته اند كه قابل استفاده براي دو گروه دانشجویان و متخصصان 
باشد.گروه اول، دانشجویان مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و 
دكتري مي باشند از این جهت، كتاب شامل بحث هاي مفصلي در 

مورد تئوري ها و اصول و جزئیات روسازي است.
گروه دوم مهندسان و دانش آموختگان مي باشند. برای استفاده 
این گروه، كتاب حاضر شامل انواع روش هاي طراحي روسازي هاي 
ــد. در این كتاب، هر روش طراحي با  انعطاف پذیر و صلب مي باش
نام موسسه ارایه دهنده آن و اصولي كه روش مورد اشاره برآن بنا 

شده، ارایه شده است.
ــل ارایه مي گردد.  ــر، در چهار بخش و دوازده فص كتاب حاض
بخش اول، با عنوان اصول اساسي روسازي در شش فصل آورده 
شده است كه شامل مباحثي در مورد انواع روسازي، بار چرخها و 
فاكتورهاي طراحي، تنش در روسازي هاي صلب و انعطاف پذیر، 
ــاي اقتصادي  ــّوي و تحلیل ه ــرایط ج ــات ترافیكي، ش مالحظ

مي باشد.
 بخش دوم، به ویژگي هاي اجزاي روسازي و خصوصیات مصالح 
در دو فصل مي پردازد. بخش سوم، با عنوان طراحي روسازي هاي 
انعطاف پذیر، در دو فصل طراحي روسازي و فرودگاه ارایه مي گردد 
ــازي هاي صلب در دو  و بخش آخر نیز تحت عنوان طراحي روس

فصل مشابه بخش قبلي، ارایه شده است.

نام کتاب: اصول تحلیل وطراحي روسازي راه وفرودگاه
ــي منصور خاكي – مهندس علیرضا  مترجمان: دكتر عل

سركار
چاپ اول:1391

شمارگان: 1000 جلد
قیمت: 225000 ریال

ــازه – تجزیه و  ــازي- طرح ساختمان، س موض�وع: روس
تحلیل
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معرفـيدفاعـيههـايدكـتري
نام دانشجو: فرهنگ فالح

رشته تحصیلي: فیزیک
استاد راهنما: دكتر مهدی اسماعیل زاده 

در  ــپینی  اس ــواص  خ رس�اله:  عن�وان 
مولكول های آلی 

تاریخ دفاع: 9 /91/10

نام دانشجو: امیریوسفلي
رشته تحصیلي: مهندسي صنایع

استاد راهنما: دكتر مهدي غضنفري
استادان مشاور: دكتر سیدجعفر سجادی و 

دكتر كامران شهانقی
ــی یكپارچه برای  عنوان رس�اله: ارایه مدل
تصمیم یاری بهینه گرا و تصمیم گیری قاعده 

پایه در محیط امكانی و احتمالی یگانه و هیبریدی
تاریخ دفاع:91/10/10

نام دانشجو: حامی تورجی زاده
رشته تحصیلي: مهندسي مكانیک

ــرم حبیب نژاد  ــر مح اس�تاد راهنم�ا: دكت
كورایم

عنوان رس�اله: محاسبه ماكزیمم بار مجاز 
ــه روش كنترل  ــی انعطاف پذیر ب ربات كابل

بهینه حلقه بسته
تاریخ دفاع:91/10/11

نام دانشجو: پروین ترابی
رش�ته تحصیلي: ریاضي كاربردي- آنالیز 

عددي
استاد راهنما: دكتر خسرو مالک نژاد

عنوان رس�اله: حل عددی برخی معادالت 
انتگرالی ولترا غیرخطی به روش نقطه ثابت 
تاریخ دفاع: 18 /91/10

نام دانشجو: حسن اكبری
ــک  فیزی ــاری-  معم تحصیل�ي:  رش�ته 

ساختمان
ــی  مصطف ــر  دكت راهنم�ا:  اس�تادان 

عباس زادگان و دكتر منصور سپهری مقدم
استاد مشاور: دكتر پروین نصیری

ــی تحلیلی رابطه بین  عنوان رساله: بررس
ــاخص های صوتی  ــهری و ش ــای كالبد خیابان های ش ویژگی ه

محیط 
تاریخ دفاع: 24 /91/10

نام دانشجو: سمیه احمدی
رشته تحصیلي: فیزیک

استادان راهنما: دكتر مهدی اسماعیل  زاده 
و دكتر ادریس فیض آبادی

در  ــرون  الكت ــری  تراب رس�اله:  عن�وان 
پیوندگاه های نانو نوار گرافین

تاریخ دفاع: 25 /91/10
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نام دانشجو: محمد فدایی
رشته تحصیلي: مهندسي مكانیک

استاد راهنما: دكتر شاهرخ حسینی هاشمی
ــر ارایه یک  عن�وان رس�اله: مطالعه ای ب
ــات آزاد  روند حل تحلیلی جدید برای ارتعاش
ــم با خواص  ــته های دو انحنایی ضخی پوس

متغیر در راستای ضخامت
تاریخ دفاع: 27 /91/10

نام دانشجو: حمیدرضا ایزدبخش
رشته تحصیلي: مهندسي صنایع

استاد راهنما: دكتر رسول نورالسناء
استاد مشاور: دكتر سیدتقي اخوان نیاكي

ــعه روش هایي براي  عن�وان رس�اله: توس
پایش پروفایل هاي لجستیک

تاریخ دفاع: 2 /91/11

نام دانشجو: مصطفي میرجلیلي
و  ــواد  م ــي  مهندس تحصیل�ي:  رش�ته 

متالورژي
استاد راهنما: دكتر منصور سلطانیه

ــینتیک  س و  ــزم  مكانی رس�اله:  عن�وان 
ــكیل تركیبات بین فلزي در زوج نفوذي  تش

آلومینیوم- تیتانیم
تاریخ دفاع: 4 /91/11

نام دانشجو: كاوه شكوهی دهكردی
رشته تحصیلي: معماري و شهرسازي

استاد راهنما: دكتر هاشم هاشم نژاد
اس�تادان مش�اور: دكتر احمد اخالصی و 

دكتر بهرام صالح صدق پور
عنوان رس�اله: ارزیابی تطبیقی روش های 
تولید طرح واره های معمارانه در مراحل اولیه 

فرایند طراحی 
تاریخ دفاع: 4 /91/11

نام دانشجو: مرتضی رعیتی دماوندی
رشته تحصیلي: مهندسي عمران- آب

ــروی و دكتر  ــر غ اس�تادان راهنم�ا: دكت
ثقفیان

ــعه روش همگن بندی  عنوان رساله: توس
ــروف( در  ــه مع ــای پای در REW )حوضه ه

شناسایی نواحی سیل خیز
تاریخ دفاع: 8 /91/11

نام دانشجو: ارسالن طهماسبی
رشته تحصیلي: معماري و شهرسازي

اس�تادان راهنم�ا: دكتر مصطفی بهزادفر، 
مهندس حمید نوحی

ــی مولفه های كیفی  عنوان رس�اله: ارزیاب
ــالت اجتماعی در مقیاس  ــذار  بر تعام تأثیرگ

محلی با تأكید بر خلق مكان
تاریخ دفاع: 15 /91/11

نام دانشجو: كاوه كرمی
رشته تحصیلي: مهندسي عمران- سازه

استاد راهنما: دكتر امینی
عنوان رس�اله: كنترل هوشمند سازه های 

آسیب دیده با روش سالمت سازه ای
تاریخ دفاع: 16 /91/11

نام دانشجو: مرتضی احمدی
رشته تحصیلي: مهندسي شیمي

استاد راهنما: دكتر محمدرضا مقبلی
ــاده مركب  ــاخت نانو م عنوان رس�اله: س
UP/ پلی استر سیر نشده- مونت موریلونیت
ــتیكی  ــده با ذرات الس ــالح ش MMT اص

هسته- پوسته
تاریخ دفاع: 16 /91/11

نام دانشجو: صادق صادق زاده
ــک-  ــي مكانی رش�ته تحصیل�ي: مهندس

طراحي كاربردي
ــرم حبیب نژاد  ــر مح اس�تاد راهنم�ا: دكت

كورایم
ــی  ــازی دینامیك عن�وان رس�اله: مدل س
ــالالت  ــا و اخت ــو ربات ه ــی نان چندمقیاس

مكانیكی آنها بر پایه روش المان محدود
تاریخ دفاع: 24 /91/11

نام دانشجو: تقی داللی اصفهاني  
رشته تحصیلي: مهندسي مواد و متالورژي

اس�تادان راهنما: دكتر جعفر جوادپور و دكتر 
علیرضا خاوندی

استادان مش�اور: دكتر حمیدرضا رضایی و 
دكتر مسعود گودرزی

ــتحاله فازی و مكانیزم  ــی اس عنوان رس�اله: بررس
تشكیل در سنتز پودر نانو كامپوزیت  ZrO2-Al2O3 به روش مكانو شیمیایی

تاریخ دفاع: 24 /91/11
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نام دانشجو: ساسان حسینی
رشته تحصیلي: معماري و شهرسازي 

استاد راهنما: دكتر سیدعبدالهادی دانشپور
استاد مشاور: دكتر احمد ماكویي

ــاز   ــن مدل تصمیم س عن�وان رس�اله: تدوی
انتخاب گزینه در مرحله شكل گیری كانسپت 

در فرآیند طراحی معماری
تاریخ دفاع: 28 /91/11

نام دانشجو: مصطفی نصیری
رشته تحصیلي: مهندسي مكانیک 
استاد راهنما: دكتر مرتضي منتظري

ــازی تاخیر زمانی  عن�وان رس�اله: جبران س
ــخت افزار در حلقه سیستم كنترل  در تست س

سوخت موتور جت
تاریخ دفاع: 2 /91/12

 نام دانشجو: احمد شرافتی
رشته تحصیلي: مهندسی عمران- آب

استاد راهنما: دكتر ذهبیون
ــل اعتمادپذیری ارتفاع  عنوان رس�اله: تحلی
ــدم قطعیت  های  ــن ع ــا در نظر گرفت ــد ب س

هیدرولوژیكی و هیدرولیكي
تاریخ دفاع: 91/12/5

نام دانشجو: حسن دیواندری
ــي عمران- راه و  رش�ته تحصیلي: مهندس

ترابري
استاد راهنما: دكتر حسن زیاري

استاد مشاور: دكتر غالمعلی شفابخش
عنوان رساله: ارایه مدل شیارشدگي مخلوط های 

آسفالتی با استفاده از منحنی تنش برشی ژیراتوری )دورانی(
تاریخ دفاع: 6 /91/12

نام دانشجو: حامد خاني سانیج
ــران- راه و  ــی عم رش�ته تحصیلي: مهندس

ترابري
اس�تادان راهنما: دكتر محمود عامري و دكتر 

جلیل شاهي
عنوان رس�اله: ارزیابي تاثیر مصالح پارچه گونه 

مورد استفاده در كنترل ترک هاي روسازي
تاریخ دفاع: 6 /91/12

نام دانشجو: حمیدرضا نورعلیزاده    
رشته تحصیلي: مهندسي صنایع 
استاد راهنما: دكتر جاللی نائینی

استاد مشاور: دكتر محمد مهدوی مزده
عنوان رساله: ارایه مدلی جهت تجزیه و تحلیل عملكرد 

مقررات زدایی در صنعت بیمه با رویكرد       نهادگرا
تاریخ دفاع: 8 /91/12

نام دانشجو: احمد جمشیدي زنجاني
رشته تحصیلي: مهندسي عمران

استاد راهنما: دكتر محسن سعیدي
ــدت آلودگي  عنوان رس�اله توسعه شاخص ش

فلزات سنگین در رسوبات محیط هاي آبي
تاریخ دفاع: 8 /91/12

 نام دانشجو: بابک مزیناني
رشته تحصیلي: مهندسی مواد و متالورژي

استادان راهنما: دكتر بیت اللهی و دكتر جوادپور
ــی تأثیر اندازه حفرات  عنوان رس�اله: بررس
ــاختار و خواص فتوكاتالیستی مزوپور  بر ریزس

سیلیكا - تیتانیا
تاریخ دفاع: 8 /91/12

نام دانشجو: علي طهماسبي
رشته تحصیلي: ریاضي- آنالیز عددي

استاد راهنما: دكتر جلیل رشیدي نیا
ــری تیلور در  عنوان رس�اله: كاربرد روش س

حل معادالت انتگرال-دیفرانسیلی 
تاریخ دفاع: 12 /91/12

نام دانشجو: مجید بلباسي
رشته تحصیلي: مهندسی مواد و متالورژي

استاد راهنما: دكتر صالحي
عنوان رس�اله: اثر عملیات ترمومكانیكی بر 
ــی و حافظه داری آلیاژ حافظه  خواص مكانیك

 NiTiHf دار
تاریخ دفاع: 12 /91/12
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نام دانشجو: محسن قره خانی
رشته تحصیلي: مهندسی صنایع

استاد راهنما: دكتر سیدجعفر سجادی
ــبد  عنوان رس�اله ارایه چارچوب مدیریت س

سهام با استفاده از رویكرد بهینه سازی استوار
تاریخ دفاع: 14 /91/12

نام دانشجو: محمد نیكخو
رشته تحصیلي: مهندسي مكانیک 
استاد راهنما: دكتر محمد حق پناهي

اس�تادان مش�اور: دكتر محمد پرنیان پور و 
)Dr. Jaw-Lin Wang( دكتر جالین وانگ

ــدود  ــان مح ــازی الم عن�وان رس�اله: مدلس
پرواالستیک غیرخطی دیسک بین مهره ای در بارگذاری های سیكلی

تاریخ دفاع: 20 /91/12

نام دانشجو: رامتین معینی
رشته تحصیلي: مهندسي عمران-آب
استاد راهنما: دكتر محمدهادی افشار

عنوان رس�اله: توسعه الگوریتم بهینه سازی 
جامعه مورچگان هوشمند برای حل همزمان 

مساله جانمایی و ابعاد در حوزه مهندسی آب
تاریخ دفاع: 22 /91/12

نام دانشجو: سجاد پیرمحمد
رشته تحصیلي: مهندسي مكانیک- طراحي 

كاربردي
استاد راهنما: دكتر مجیدرضا آیت الهی

ــي رفتار شكست مواد  عنوان رس�اله: بررس
ــت بارگذاري  ــفالتي در دماهاي پایین تح آس

تركیبي كششي-برشي
تاریخ دفاع: 26 /91/12
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 تجـديد میثـاق 
 دانشگاهیـان علم و صنعت ايـران

 با آرمان هاي امام راحل )ره( 
)91/11/15(






