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و باز هم محرم.... ایام عش��ق ورزی به خاندان پیامبر، روزهای 
همدلی با عترت رس��ول اهلل، موس��م عزاداري در شهادت مظهر 
عزت و افتخار، عزیز خدا و رس��ول، سیدالش��هدا )علیه السالم( و 
خاندان و اصحاب پاكش.  و رازی ش��گفت در این عاشوراس��ت، 
كه نه مش��مول مرور زمان می شود، نه از جلوه و شور آن كاسته 
می ش��ود، نه از تب و تاب می افتد و نه الهام بخش��ی آن كمرنگ 

مي شود. 
عاش��ورا حادثه ای س��اده و گذرا نبود. قیامي بود ب��ا عبرتها و 
آموزه هاي عمیق و گس��ترده در ابعاد مختلف سیاس��ي، اعتقادي، 

اجتماعي و انساني. 
عاش��ورا مالك و معیار انسانیت را روشن مي كند چنانكه اولین 
شعار امام در قیام عاشورا، احیاي مكارم اخالقي و فضایل انساني 

بود.
 با قیام عاشورا ارزش هایي چون عدالت طلبي، حّریت و آزادگي، 
حق جوی��ي، عزت خواهي و ذلت گریزي احیا ش��د. از دیگر علل و 
انگیزه هاي حماس��ه جاودان كربال، احیاي س��نت هاي دیني بود؛ 
همانها كه در عصر امویان و به ویژه دوران حكومت فاس��د یزید 
به تاراج رفته بود و به درس��تي باید گفت بقاي ش��ریعت اسالم و 
تفس��یر و احی��اي امر به معروف و نهي از منك��ر، به بركت خون 
حس��ین)ع( و نهضت حس��یني رقم خورد. فرزند پیامبرصلی اهلل 
علیه وآله با خون خویش درخت اس��الم را كه رو به خش��كیدگی 
گذاش��ته ب��ود، آبیاری ك��رد و در تاریكی ظلم و فس��اد بنی امیه 
درخشش��ی بوجود آورد كه آن محیط ظلمانی را نور و روش��نایی 

بخشید و بزرگراه سعادت را نمایان كرد. 
یكي از درخشان ترین آثار و بركات  و آموزه هاي قیام  و شهادت  
سیدالش��هدا)ع( در بعد سیاسي - اجتماعي آن، بیداري  خفتگان  و 
انتقال  روح  مبارزه  جویي  علیه  ظلم  و س��تم  بود. یک جنبش آنگاه 
كه جوانب متعدد اعتق��ادی، اجتماعی در آن لحاظ گردد و از هر 
جهت خواس��تگاه آزادگان و آزاداندیشان شود، تبدیل به نهضت و 

مكتبی فكری می گردد یعنی قیامی متفكرانه برای اصالح جامعه 
و تغییر در روند جاری یک مجموعه و قیام امام حسین به عنوان 
یک مكتب فكری، قیام فطرت های ظلم ستیز در مقابل طاغوت 

زمان بود. 
آنچه امروز در جهان شاهد آن هستیم كه به فرموده مقام معظم 
رهبری، »بیداری اسالمی« است، بیداری همان فطرت هایی است 
كه در مكتب فراگیر و جهان ش��مول امام حس��ین)ع(، بارور شد و 
عاش��ورا رهنمودی است كه نش��ان می دهد برای ایجاد تزلزل و 
تحول در حكومت هایی كه نقاب اسالم بر چهره می زنند و از غیر 
حق تبعیت مي كنند، چه باید كرد. آری؛ این خون حس��ین اس��ت 
كه بر تارك تاریک زمان می درخشد و راه آزادگی، عدالت خواهی، 

ظلم ستیزی و كمال گرایی را برای آیندگان روشن می سازد.
به طور حتم امروز دیگر عاشورا یک فرهنگ است نه یک روز. 
دیگر یک حادثه نیس��ت، یک مكتب فكری و یک نظام سیاسی 
و مجموعه فكری، فرهنگی، اخالقی، سیاس��ی و جهادی است و 
احیای عاش��ورا در فرهنگ تش��یع، عبادت بزرگ اجتماعی، مانور 
عظیم الهی - سیاس��ی و حركتی حس��اب شده در جهت نمایش 
والیت و برائت امت اسالمی است. پیام عاشورا، قیام برای احیای 
مج��دد آیین محم��دی و حاكمیت فرمان خدا در گس��تره گیتی، 
اصالح اوضاع نابس��امان بالد اسالمی، ایجاد امنیت برای جامعه 
مظلوم بش��ری و اجرای احكام الهی اس��ت و بي گمان عاشورای 
حس��ینی بلندترین فریاد بش��ریت مظلوم در برابر ستم و استكبار 
جهانی و اعالم جهاد جاوید، علیه كفر و نفاق و جهل و اس��تثمار 
و نماد عزت گرایی و ذلت زدایی همه عاشوراییان تاریخ است كه: 

هیهات منا الذله. 
 عاش��ورا درس احیای س��نت نبوی، عدالت علوی و صبر سبز 
مجتبوی و فریاد سرخ حسینی است و به راستی كه عصر عاشورا، 
پایان نهضت امام حسین )ع( نبود؛ بلكه آغاز حركت و اول بیداری 

ملت اسالم خصوصًا شیعیان بود.

بیداری اسالمی، میراث نهضت حسینی 
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دكت��ر تقي پور)وزی��ر ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات( كه میهمان ویژه این همایش بود، 
در سخناني ضمن اشاره به تاریخچه پرداختن 
به فناوري فضایي در كش��ور اظهار داش��ت: 
فناوري هاي فضایي از سال 1371 به صورت 
جدي در كش��ور مورد توجه قرار گرفت و بعد 
از مطالع��ات كلي در آن، نهایتاً مقرر ش��د در 
سال هاي 1374و 1375، ساخت یک ماهواره 

كوچک در دستور كار قرار گیرد.
وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات، در ادامه 
صحبت هاي خود گفت: در همان س��ال هاي 
اول، اس��تادان و دانش��جویان دانشگاه علم و 
صنعت ایران در هسته اولیه اي كه براي طراحي 
و ساخت ماهواره شكل گرفت حضوري فعال 
داش��تند و جزو اولین ه��ا در این زمینه بودند و 

خوشبختانه بعداً هم در ادامه همین مسیر بود 
كه در تیمي كه در صنایع دفاعي و با مركزیت 
و حضور اس��اتید و دانش��جویان دانشگاه هاي 
مختلف شكل گرفت هم از نظر تعداد و هم از 
نظر سطح، دانشجویان و استادان دانشگاه علم 
وصنعت بیش��تر حضور داشتند. این روند ادامه 
یافته و از این جهت به شما دانشگاهیان علم و 

صنعت تبریک مي گویم.
از  دكت��ر تقي پ��ور، در بخ��ش دیگ��ري 
صحبت هاي خود گفت: شاید تاریخچه پانزده 
ساله فناوري فضایي، عمر خیلي زیادي نباشد 
ولي به هر ص��ورت براي ما حاوي درس هاي 
بسیار مهمي اس��ت كه مي بایست براي آینده 
برنامه فضایي كش��ور، به صورت جدي مورد 
تجزی��ه و تحلیل قرار گی��رد. امروز جمهوري 

اس��المي ایران، در حوزه فضایي از ظرفیت ها 
و پتانس��یل هایي برخوردار است كه در منطقه 
و در بین كش��ورهاي اسالمي منحصر به فرد 
و بي نظیر است. تعداد دانشمندان، عمق دانش 
و علومي كه این دوس��تان به آن مجهزند، زیر 
ساخت های اولیه آزمایشگاهي و مهمتر اینكه 
خوش��بختانه امروز ما مسیر را پیدا كردیم و از 

آن گردنه ها عبور كردیم.
وي اف��زود: ما امروز درمرحله اي هس��تیم 
كه باید در ای��ن عرصه، چرخه تبدیل علم به 
فن��اوري، صنعت، محصول و ث��روت را كامل 
كنی��م تا ان ش��اءا... ای��ن چرخ��ه و فرآیند در 
كش��ور ش��كل گیرد و این راه اصلي كشور در 

فناوري هاي فضایي است.
دكتر تقي پور تاكید كرد: مش��كل امروز ما 

گزارش همايش چشم انداز فعالیت هاي فضايي
با میزباني دانشگاه علم وصنعت ايران

همزمان با هفته جهاني فضا، ش�انزدهم مهرماه س�ال90، دانش�گاه علم وصنعت ايران با حضور وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات، رييس سازمان فضايي و تني چند از استادان و متخصصان حوزه فضا، ميزبان »همايش چشم انداز 

 90فعاليت هاي فضايي« بود و در پايان همايش، ساختمان جديد  مركز تحقيقات فضايي دانشگاه نيز افتتاح شد.
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مدیریت تكنولوژي هاي فضایي است كه باید 
آن را س��اماندهي كنیم و از آن چرخه فزاینده، 
روز به روز به عنوان پیش ران سایر فناوري ها 

استفاده نماییم.
در بخش دیگر این همایش، دكتر جبل عاملي 
)رییس دانشگاه علم وصنعت ایران( بعد از خیر 
مقدم به میهمانان اظهار داشت: سال ها بود كه 
دانشگاه و بخش هاي مختلف دولتي و صنعتي، 
درگیر چالش مهم ارتباط دانش��گاه و صنعت 
بودند و متاسفانه نه صداي دانشگاه و نه صداي 

بخش صنعت به هیچ جایي نمي رسید.
 وی در تكمی��ل جمل��ه فوق افزود: ش��اید 
حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه و صنعت در این 
بود كه دانش��گاه ها، ماموریت گ��را نبودند و در 
ه��ر زمینه اي ورود پی��دا مي كردند و از طرفي 
انتظارات بخش صنعت هم مش��كالت فوري 
و فوتي ب��ود و به همین دلیل هیچگاه ارتباط 
منطقي بین محققان دانشگاهي و بخش هاي 

صنعتي شكل نمي گرفت.
رییس دانش��گاه گف��ت: خوش��بختانه در 
س��ال هاي اخیر، دانشگاه هاي بزرگ به سمت 
ماموریت گرا ش��دن پیش رفتند و این موضوع 
مورد پذیرش و اقبال مسووالن وتصمیم گیران 

مهم مملكتي نیز قرار گرفت.
وي توضیح داد: طي پنج س��ال گذش��ته، 
جمعیت دانش��جویان دكتري دانش��گاه هاي 
كش��ور چندین برابر شده و در همین دانشگاه 
علم و صنعت ایران، ب��ا افزایش چهار برابري 
در همین مدت، تعداد دانش��جویان دكتري به 
800 نفر رس��یده اس��ت. یعني در سال، حدود 
200 رساله دكتري دفاع مي شود و این موضوع 
به معني این اس��ت كه هم��ه اعضاي هیات 
علمي و عصاره اي از نخبگان علمي كش��ور، 
روي ی��ک موضوع تحقیقاتي خ��اص، كار و 
تالش تحقیقات��ي مي كنند. جداي از اینكه به 
هر حال دانشگاه ها داراي قدمت، پتانسیل هاي 
تحقیقاتي و آزمایش��گاه ها هس��تند، اساتید با 
نشاط و فعال و پرانگیزه دارند كه این سرمایه 
نیروي انساني، قابل تامل و مهم است و باید به 

این سرمایه عظیم، توجه داشت. 
دكتر جبل عاملي افزود: مهمترین سرمایه اي 
كه ما االن در دانش��گاه ها داریم همین نیروي 
انساني جوان، كارآمد، پر مغز و پرانگیزه است 
و بای��د این را بتوانیم با پذیرش ماموریت هاي 
تحقیقات��ي بزرگ و مدیری��ت ماموریت ها، به 
س��مت رفع نیازهاي كش��ور هدای��ت كنیم. 
آیین نامه ارتقا هم تغییر كرده اس��ت و به تبع 
همین شرایط و به دلیل همین نیاز و به خاطر 
همی��ن بلوغي كه اتفاق افت��اد، آیین نامه ارتقا 

به این س��مت رفته كه افرادي مي توانند ارتقا 
بگیرند و به مراتب باالتر علمي نایل شوند كه 
بتوانند در راستاي رفع نیازهاي اساسي كشور 
نقش آفریني كنند و امتیازات پژوهشي در همه 
دانشگاه هاي بزرگ و از جمله در این دانشگاه، 
به كس��اني تعل��ق مي گیرد كه مق��االت آنان  
دستاوردي از فعالیت هاي هدفمند و هدف گرا 
و ماموریت گ��را براي رفع نیازهاي صنعت و با 
تایید صنعت داش��ته باشد و این تحول، نقطه 

عطف بزرگي است. 
رییس دانشگاه تاكید كرد: ما افتخار مي كنیم 
با یک مدیریت پروژه بسیار قوي و كار آمد- كه 
نقاط قوت مركز تحقیقات فضایي دانشگاه هم 
هس��ت- امروز در ارتباط با ماموریت هایي كه 
دانشگاه در این بخش پذیرفته به نقطه بسیار 
خوبي رس��یده ایم. در انتهاي سال گذشته، در 
نمایشگاه فناوري هاي پیشرفته كه ویژه بازدید 
مقام معظم رهبري بود، مطالب خدمت ایشان 
ارایه ش��د و مورد توجه و پي گیري هاي ایشان 
قرار گرفت و خوش��حال هستیم كه هم وزیر 
محترم و هم ریاس��ت محترم سازمان فضایي 
به این مهم پي برده اند و انشاءا... براي دانشگاه 
علم وصنعت ایران، حساب ویژه تحقیقاتي باز 

كنند. 
ما فكر مي كنیم كه توان و ظرفیت دانشگاه 
در این بخش بس��یار بیش از آن چیزي هست 
كه در چارچ��وب قراردادهاي فعل��ي در حال 
پیگیري اس��ت و ن��ه تنها در ح��وزه ماهواره 
دس��تاوردهاي خوب و قابل ارایه داریم، بلكه 
درحوزه زیر سیس��تم ها و سیستم هاي جانبي، 
دوس��تان و همكاران ما و پژوهشگران جوان 
دانش��گاه، ب��ه فناوري هاي نوین دس��ت پیدا 
كرده اند و محصوالت قاب��ل عرضه دارند كه 
ان ش��اءا... با حمایت ها و تعامل بیشتر، بتوانیم 

براي ایران عزیز افتخار آفریني كنیم.

در بخ��ش دیگري از ای��ن همایش، دكتر 
فاضلي )رییس سازمان فضایي كشور(، گفت: 
این هفته در س��طح جهاني مصادف اس��ت با 
پنجاهمین سالگرد ورود انسان به عرصه فضا 
و ماوراي جو و به همین مناس��بت در مجامع 
بین الملل��ي فضای��ي، توجه خاص��ي به هفته 

جهاني شده است.
ریی��س س��ازمان فضای��ي كش��ور گفت: 
فناوري هاي فضایي ب��ه دلیل پیچیدگي هاي 
فوق الع��اده اي ك��ه دارند و به دلی��ل اینكه در 
بس��یاري از موارد، در نق��ش موتور محرك و 
پیش ران، اكتس��اب فناوري ه��اي دیگر مورد 
اس��تفاده در روي زمین را مدیریت مي كنند از 

دكتر تقي پور، وزير ارتباطات

دكتر فاضلي، رييس سازمان 

دكتر بلندي، رييس مركز 

افتتاح ساختمان جديد مركز 

 و فناوري اطالعات

فضايي كشور

تحقيقات فضايي دانشگاه

تحقيقات فضايي دانشگاه
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یک اهمیت و حساسیت خاصي برخوردارند و 
بسیاري از كشورهاي دنیا، آینده خودشان را در 

توسعه فناوري هاي فضایي جستجو مي كنند.
وي با اش��اره به تحریم ه��اي جهاني علیه 
كش��ورمان گفت: مستحضرید كشور ما شاهد 
تحریم هاي بس��یار ناعادالنه اي ق��رار گرفته 
و به انح��اي مختلف، از برگزاري مراس��م به 
مناسبت هاي مختلف در كشور ما به خصوص 
در حوزه های��ي از فن��اوري و تكنول��وژي كه 
مبّین دس��تاوردهاي گرانقدر كش��ور در عین 
این تحریم ها باشد جلوگیري به عمل مي آید 
و ب��ا همه این احوال، م��ا از هر فرصتي براي 
ارایه دستاوردهاي دانشمندان عزیزمان استفاده 

مي كنیم.
رییس سازمان فضایي كشور گفت: ماهواره 
نوید دانشگاه علم و صنعت ایران، در روزهاي 
آینده، بسته بندي و تحویل سازمان صنایع هوا 
فضا مي ش��ود تا آزمایش هاي مرتبط با پرتاب 
و پیش پ��روازي را آزمای��ش كند و ان ش��اءا... 
بع��د از اتمام این مرحل��ه، در یكي از روزهاي 
فرخنده س��ال جاري توس��ط ماهواره بر سفیر 
B1 به فضا پرتاب خواهد ش��د. همكاران من 
در س��ازمان فضایي، ب��ا پیگیري هاي مجدانه 
دركنار این پروژه هستند و تاییدیه هاي خوبي 
از عملكردهاي زیر سیس��تمي در اكثر قریب 
به اتفاق زیر سیس��تم هاي این ماهواره شاهد 

بوده ایم.
دكتر حسین بلندي )رییس مركز تحقیقات 
فضایي دانش��گاه علم وصنعت ای��ران( نیز در 

سخناني گفت: ماهواره نوید، اولین ماهواره 100 
درصد بومي كشور است كه نمونه مهندسي آن 
در سال 1388و در كمتر از 5 ماه ساخته شد و 
نمون��ه پروازي آن هم در حال حاضر در مركز 
تحقیقات فضایي دانشگاه علم و صنعت ایران 

طراحي و ساخته شده است.
رییس مركز تحقیقات فضایي دانشگاه علم 
وصنعت ایران اضافه كرد: این ماهواره كه قرار 
است در س��ال جاري به فضا پرتاب شود هم 
اكنون آماده تحویل به س��ازمان صنایع هوا- 
فضا اس��ت و به مناسبت هفته جهاني فضا در 
هفته جاري براي تست نهایي به این سازمان 

تحویل داده مي شود.
دكتر بلندي گفت: این ماهواره كوچک كه 
 ECSS در س��اخت آن از اس��تاندارد جهاني
تبعیت ش��ده است با 50 كیلوگرم وزن و طول 
عمر 2 ماهه م��داري، ماموریت عكس برداري 
در ارتفاع هزار كیلومتري از س��طح زمین را به 

عهده دارد.
الزم به ذكر اس��ت در ابتداي این همایش، 
دكتر اس��ماعیل زاده)معاون س��اخت و تست( 
و دكتر قرباني)معاون فني و مهندس��ي( مركز 
تحقیق��ات فضایي دانش��گاه عل��م وصنعت 
ای��ران، فعالیت هاي بخش هاي مختلف مركز 
تحقیقات فضایي دانش��گاه را براي حاضران 

تشریح نمودند.
گفتني است در پایان این مراسم، ساختمان 
جدی��د مركز تحقیقات فضایي دانش��گاه علم 
وصنع��ت ایران، ب��ا حضور وزی��ر ارتباطات و 

فناوري اطالعات افتتاح شد.

ماهواره نويد، 
اولين ماهواره 
100 درصد بومي 
كشور است كه 
نمونه مهندسي آن 
در سال 1388و 
در كمتر از 5 ماه 
ساخته شد و نمونه 
پروازي آن هم 
در حال حاضر در 
مركز تحقيقات 
فضايي دانشگاه 
علم و صنعت ايران 
طراحي و ساخته 
شده است
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دكتر شهرام خیراندیش در شیراز به دنیا 
آمد. دوران ابتدایي را در همان جا  و دوران 
متوس��طه را در دبیرس��تان هدف شماره 3 
تهران در رش��ته ریاضی گذراندند س��پس 
موف��ق به پذیرش در دوره  كارشناس��ي در 
رشته مهندس��ی متالورژی دانشگاه علم و 

صنعت ایران شد.
دوره  اولی��ن  در   1364 س��ال  در   
كارشناسي ارش��د دانش��گاه صنعتی شریف 
در رش��ته مهندسی مواد پذیرفته شده و در 
س��ال 1366 به عنوان اولی��ن نفر در این 

رشته، دانش آموخته شد. 
در س��ال 1370 در اولی��ن دوره دكتري 
مهندس��ی م��واد در ایران و در دانش��گاه 
عل��م و صنعت ای��ران پذیرفته ش��د و در 
س��ال 1375 به عنوان اولین دانش آموخته 
دكتري متالورژي كش��ور ای��ن دوره را به 
اتمام رساند. س��وابق اجرایي دكتر شهرام 
خیراندیش عبارتند از: تكنولوژ ریخته گری 
در كارخان��ه ذوب آهن اصفهان، دبیر فنی 
در هنرس��تان فن��ی بهبهان��ی و مربی در 

دانشگاه شهید رجایی. 
وي فعالیت های آموزش��ی و پژوهش��ی 
خ��ود را از س��ال 1370 پ��س از انتقال به 
دانش��گاه علم و صنعت ایران در دانشكده 

مهندسی مواد ومتالورژي آغاز كرد.
 زمینه ه��ای تخصصی دكتر خیراندیش 
عبارتن��د از: ف��والد، متالورژیكی فیزیكی 

و فرآینده��ای متالورژیك��ی. وي در دوره 
كارشناس��ی و كارشناسی ارش��د و دكتري 
مباحث دروس��ي از جمله: خواص فیزیكي 
م��واد، متال��ورژي جوش��كاري، عملی��ات 
حرارت��ي – تغییر حالت ه��اي متالورژیكي 
را  تدریس كرده اس��ت و ع��الوه بر این، 
پایان نام��ه   110 هدای��ت  و  راهنمای��ی 
دانش��جوي كارشناس��ی، 50 دانش��جوی 
كارشناسی ارش��د و 6 دانشجوی دكتري را 

بر عهده داشته  است.
دكتر خیراندیش در سال 1375 موفق به 
اخذ رتبه استادیاری و در سال1380 موفق 
به اخذ رتبه دانشیاری شد و در اردیبهشت ماه 
1390 به درجه اس��تادی ارتقا یافت. دكتر 
خیراندیش تا كنون مس��ئولیت های زیادي 
را در دانشكده مهندس��ي مواد ومتالورژي 
به عهده داشته است كه ازجمله مهمترین 
آنها مي توان به معاون آموزش��ي و اجرایي 
دانش��كده از 1375 ت��ا 1379، مدیر گروه 
كارشناسي ارشد شناس��ایي و انتخاب مواد 
فلزي از 1380 تا 1381، معاون آموزش��ي 
و تحصیالت تكمیل��ي از 1381 تا 1383، 
مدیر كتابخانه دانشكده از 1385 تا 1387، 
مدی��ر گ��روه متالورژی صنعت��ی از 1387 
ت��ا كن��ون، مدیر گ��روه كارشناسی ارش��د 
ریخته گری از 1388 تا كنون و عضو قطب 
علمی موادپیشرفته از 1386 تا كنون اشاره 

كرد. وي از س��ال 1379 ت��ا 1383 عضو 
كمیته منتخب ش��ورای آموزشی دانشگاه 
و از 1381 ت��ا كنون، عضو كمیته منتخب 
شورای تحصیالت تكمیلی دانشگاه علم و 
صنعت ایران بوده است و از سال 1376 تا 
1382در هیات مدی��ره جامعه ریخته گران 
ای��ران و از 1385 ت��ا كن��ون  در هی��ات 
مدیره انجمن مهندس��ین متالورژی ایران 
عضو بوده اس��ت. همچنین سردبیر مجله 
مهندسی متالورژی كه ارگان انجمن مزبور 

است نیز می باشد. 
دكتر خیراندیش ع��الوه بر تدریس، به 
امر تحقیق و پژوهش هم مشغول مي باشد 
و تا كنون حدود 60 مقاله علمی- پژوهشی 
و ISI به چاپ رس��انیده و حدود 60 مقاله 
در س��مینارهای داخل و خارج ارایه كرده 

است. 
تح��ت  كت��اب  جل��د  ی��ک  ترجم��ه 
عنوان»فوالده��ای اب��زار« ك��ه توس��ط 
انتشارات دانش��گاه علم وصنعت ایران به 
چاپ رس��یده، از دیگر فعالیت هاي علمي 

ایشان است. 
وي در حاضر اس��تاد دانشكده مهندسي 
م��واد و متالورژي و مدی��ر گروه صنعتي و 
ریخته گ��ري دانش��كده مهندس��ي مواد و 

متالورژي دانشگاه مي باشد.

آشنايي با يك استاد؛

دکتر شهرام 
خیرانديـش 
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 آقاي دكتر بازيار، مدتي اس�ت مس�ووالن 
دانش�گاه بح�ث محوره�اي تحقيق�ات در 
دانشگاه را  مطرح مي كنند. لطفا در اين مورد 

توضيح دهيد.
م��ا ضمن اینك��ه اعتق��اد داری��م كه همه 
دانش��گاه ها باید آزاد باش��ند تا در هر زمینه اي 
كه عالقه و تخصص دارند چه در پیش بردن 
مرزهاي دانش و یا حل مشكل صنایع داخلي 
تحقیقات خود را انجام دهند، پیشنهاد كرده ایم 
كش��ور در بعضي زمینه ها باید به دانش��گاه ها 
ماموری��ت خاص واگذار كن��د. به عنوان مثال، 

اكنون در زمینه  ماهواره، تنها س��ه دانشگاه در 
كش��ور ماموریت دارند ك��ه روي این موضوع 
تحقی��ق و كار علمي انجام دهند و دانش��گاه 
ما یكي از آن س��ه دانش��گاه است یا در بحث 
فناوري عصبي كه دانشگاه ما فعالیت منحصر 
به فردي را انجام مي دهد. همین طور در زمینه 
موتورهاي توربو كوچک و متوسط، دانشگاه ما 
شناخته شده اس��ت و مجموعه صنایع كشور 
روي محققان این دانش��گاه حساب خاصي باز 

كرده است.
 موثرترين و موفق ترين فعاليت پژوهشي 

دانشگاه از هفته پژوهش سال گذشته تاكنون 
چه بوده است؟

براي پاسخ به این سوال باید عرض كنم به 
طور كلي، فعالیت معاونت پژوهشي در دو شاخه 
قابل تقس��یم بندي اس��ت. یكي حوزه فعالیت 
صنعتي و فناوري و دیگري حوزه تحقیقات در 
مرزهاي دانش كه شامل ارایه مقاله در مجالت 
معتبر بین المللي و تالیف كتاب و سایر فعالیتها 
مي باشد. خوشبختانه در هر دو حوزه، دانشگاه ما 
در سال گذشته خوش درخشید و فعالیت قابل 
قبول با روند صعودي داش��ته است. به عنوان 

به مناسبت هفته پژوهش

 گزارشي از روند پژوهش در دانشگاه
 به روايت معاون پژوهش و فناوري

مقدمه: نام گذاري هفته اي به نام هفته پژوهش در كشور به نوعي بيانگر قدر و منزلت و ارج گذاري به فعاليت هاي 
پژوهشي و بزرگداشت مقام پژوهشگران است. هفته پژوهش فرصت مغتنمي است براي دست اندركاران و فعاالن 
اين عرصه كه گزارشي از جمعبندي دستاوردها و برنامه هاي خود ارايه كنند. معاونت پژوهش و فناوري، متولي امور 
پژوهش در دانش�گاه  اس�ت، از اين رو به س�راغ دكتر بازيار )معاون پژوهش و فناوري دانشگاه( رفتيم و با ايشان 
در مورد وضعيت پژوهش�ي دانش�گاه گفت و گو كرديم. دكتر بازيار در اين مصاحبه، گزارش مجملي در مورد روند 
فعاليت هاي پژوهش�ي يك س�اله اخير و دستاوردهاي استادان و محققان دانشگاه ارايه كردند كه ضمن سپاس از 

ايشان، تقديم مي شود.
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مثال درحوزه تحقیقات، طي یک سال گذشته به عدد بیش از 700 مقاله 
در مجالت داراي نمایه ISI دست یافتیم كه همچون 4 سال گذشته، از 
رشد بسیار خوبي برخوردار بوده است و به سرانه باالي 2 )نسبت به تعداد 
اعضاي هیأت علمي( رس��یده است. چهار سال پیش، رسیدن به چنین 
رشد كمّي، رقم رویایي و دست  نیافتني به نظر مي رسید ولي با همت و 
پشتكار اساتید و پژوهشگران ما، خوشبختانه امروز این سرانه محقق شده 
است. به لحاظ كیفي كه با شاخص میزان ارجاعات سنجیده مي شود نیز 
در دو سال گذشته رشد بسیار خوبي را شاهد بوده ایم به طوري كه میزان 
ارجاعات نسبت به سال 1388، بیش از 100 درصد افزایش داشته است. 
این آمارها گواهي اس��ت بر این مطلب كه دانشگاه علم و صنعت ایران 
در حوزه حركت در مرزهاي دانش، با سرعت بسیار خوبي حركت كرده 
و نسبت به دیگر دانشگاه هاي هم سطح، رشد بهتري را داشته است كه 

امیدواریم این رشد، همواره ادامه یابد.

در حوزه دیگر فعالیت پژوهش��ي در دانش��گاه، كه مربوط به شاخه حل 
مشكالت صنعتي كشور و حوزه فناوري است، دانشگاه ما خوشبختانه در 
چند محور به صورت ماموریت گرا حركت كرده و موفق هم بوده است. 
اول، درحوزه ماهواره كه در بین سه دانشگاه ماموریت یافته در این شاخه 
تنها دانش��گاهي هستیم كه ماهواره آماده پرتاب داریم. ماهواره »نوید« 
كه طراحي، س��اخت و اجراي آن توسط محققان دانشگاه علم و صنعت 

ایران به ثمر رس��یده تا قبل از پایان س��ال جاري در م��دار قرار خواهد 
گرفت و این خود نش��ان دهنده آن است كه در بخش فناوري فضایي، 
همكاران ما بسیار فعال هستند. فراموش نكنیم كه بحث ماهواره، یک 
تخصص چند دانشكده اي است كه در آن نخبگان رشته هاي مهندسي 

برق، مكانیک، مواد و متالورژي و فیزیک همكاري دارند.
زمینه دیگر فناوري كه دانش��گاه ما در آن موفق عمل كرده اس��ت، 
بحث فناوري عصبي و ساخت دستگاهي براي حركت افراد دچار ضایعه 
نخاعي است كه براي معاونت علمي و فناوري در حال انجام مي باشد. در 
این پروژه بزرگ، مطالعات كلینیكي  در دست انجام است و امیدواریم در 
تابستان 1391 به مرحله تولید محصول برسیم كه از ِقَبل این كار علمي 

پیشرفته، منافع مادي هم عاید دانشگاه خواهد شد. 
محور سوم تحقیقات دانشگاه، فعالیت در شاخه هاي موتورهاي توربو 
اس��ت كه در همكاري با صنایع دفاع ش��كل گرفته و فعال قرارداد چند 
پروژه نیمه بزرگ منعقد شده است كه  این امكان را مي دهد تا در آینده 
نزدیک، یک پروژه  ملي در حد ماهواره، با صنایع دفاع در این زمینه داشته 
باشیم. اینها اقداماتي است كه در یكسال گذشته به ثمر نشست و البته 
زمینه هاي انجام آنها با تالش هایي كه در سال هاي گذشته انجام گرفته، 
فراهم شده بود. در زمینه تولید الیاف شیشه یا كامپوزیت هم كه موسسه 
كامپوزیت ایران )واقع در دانشگاه علم وصنعت ایران( همچنان به عنوان 
مرجع براي تولید، تست آزمایشگاهي، انتقال و ایجاد فناوري و حركت در 

مرزهاي دانش این تخصص، شناخته شده است.
با نگاهي اجمالي به آمار ارایه شده از فعالیت دانشگاه در حوزه پژوهش، 
به وضوح به این نتیجه مي رسیم كه رشد فعالیت اساتید این دانشگاه در 

پنج سال گذشته بسیار چشمگیر بوده است.
 س�وال بعدي من اين است كه دانشگاه علم وصنعت ايران در چه 

زمينه هايي محورهاي تحقيقاتي خود را گسترش خواهد داد؟
زمینه هایي كه ذكر كردم از سال هاي گذشته برنامه ریزي شده و اخیرا 
به ثمر نشس��ته است. از سال گذشته سرمایه گذاري در چند محور دیگر 
از جمله میكروالكترونیک، نانو، تجهیزات نفتي، خودرو، پدافند غیر عامل 
و... ش��روع شده اس��ت كه انشا ءا... در سال آینده یا دو سال آینده در این 
زمینه ها به عنوان مرجع همه دانشگاه ها مطرح خواهیم شد و امیدواریم 
با برنامه ریزي هاي انجام شده، ظرف 2-1 سال آینده در این محور ها به 
جایگاهي در بین همه دانشگاه ها برسیم كه اكنون در ماهواره داریم. ما 
باور داریم در دانش��گاه علم وصنعت ایران استادان مجرب، دانشجویان 
مس��تعد و زیر ساخت هاي پژوهشي قابل قبولي وجود دارد و مي توان با 
استفاده از این ظرفیت ها در زمینه هاي مختلف فناورانه ورود جدي كرد 
و مرجع دیگر دانشگاه ها و همین طور صنایع كشور قرار گرفت. مثال در 
زمینه سبک سازي خودروهاي ملي و طراحي پلت فرم هاي خودروهاي 
كالسB  وC، حضور اس��اتید دانش��كده هاي خودرو، مكانیک، برق و 
مواد مي تواند در مراحل طراحي، نظارت و برنامه ریزي هاي آینده بس��یار 
تعیین كننده و موثر باش��د. همین طور در زمینه حم��ل و نقل ریلي این 
توانایي را داریم و اس��تادان دانشكده هاي مختلف هم تمایل دارند كه بر 
اساس آخرین یافته هاي روز، در حل مشكل كالن كشور مانند طراحي و 
اجراي سیستم حمل و نقل سریع، وارد شوند. در دانشگاه نیز باور داریم 

كه مي توانیم بسیار موثرتر از دیگر مراكز عمل كنیم.
 آقاي دكتر، هر سال در هفته پژوهش برنامه هاي خاصي در دانشگاه 
اجرا مي ش�ود. براي هفته پژوهش امس�ال، چ�ه برنامه هايي مد نظر 

داريد؟
در هفته پژوهش امسال، از یكي از محققان برجسته دانشگاه سبانچي 

تعدادقراردادهايمنعقدهباوزارتخانهها
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كشور تركیه كه اتفاقا معاون پژوهش و فناوري این دانشگاه هم هست 
دعوت كردیم. پروفسور مندال قرار است روز 29 آذرماه در دانشگاه جلسه 
سخنراني داشته باشند و ضمن ارایه آمار مقایسه اي از وضعیت پژوهش 
و فن��اوري و ارتب��اط با صنای��ع در تركیه و ای��ران، در خصوص موانع و 
مش��كالتي كه دانشگاه و كشور وي در مسیر پیشبرد اهداف پژوهش و 
فناوري با آن رو به رو بوده، مطالبي را با استادان و پژوهشگران ما در میان 
بگذارد تا بدانیم چگونه حركت كنیم كه با مشكالت مشابه، مواجه نشویم. 
از این رو تصور مي كنیم این جلس��ه مي تواند براي مدیران و همینطور 

استادان ما، بسیار قابل استفاده باشد. 
همچنین طبق روال سال هاي قبل، برنامه تقدیر از پژوهشگران نمونه 
و برتر دانش��گاه را در گردهمایي روز 5 دي ماه داریم و با اهداي لوح و 
هدایا، از پژوهشگراني كه در سال گذشته فعالیت خوبي داشته اند تجلیل 
مي شود تا مجموعه دانش��گاه بداند دانشگاه به پژوهشگران خود اعتقاد 
راس��خ دارد. براي این مراس��م، از دكتر غضنفري )وزیر صنایع( دعوت 
كردیم كه در مورد تجارت، صنعت و بازرگاني سخنراني كنند و پاسخگوي 
بخشي از دغدغه  و نگراني هاي استادان، در مورد خدمت به صنعت باشند. 
مایل هس��تیم با تعامل نزدیک با اس��تادان در این روز، بتوانیم پژوهش 
دانشگاه را به گونه اي برنامه ریزي كنیم كه با مشكالت كمتري برخورد 
كنیم و امیدواریم با همكاري همه متخصصان ایراني، كش��ور بتواند به 

زودي رتبه اول پژوهش منطقه را كسب نماید.
در ضمن، مقارن با سومین سالگرد حضور پر خیر و بركت مقام معظم 
رهبري در دانش��گاه و نیز هفته پژوهش، صفحه جدید پورتال دانشگاه 
علم و صنعت ایران رونمایي مي شود. صفحه جدید پورتال دانشگاه زیر 
نظر افراد متخصص و صاحب نظران امر به منظور دسترسي جامع و آسان 
به همه وب سایت هاي دانشكده ها و مراكز ستادي، تحقیقاتي، مجالت 
و سیستم هاي اطالعاتي دانشگاه، به دو زبان فارسي و انگلیسي طراحي 
و اجرا شده است. این پورتال با بهبود گرافیک، سبكي و دسترسي سریع 
به صفحه، امكان حضور س��هل و مجازي در تمامي فضاهاي دانشگاه 
را ب��ا اس��تفاده از بازدید مجازي فراهم نم��وده، همچنین از طریق یک 
پنجره جس��تجوي مش��ترك، جس��تجوي افراد، اماكن، عبارات و... در 
همه وب س��ایت هاي دانشگاه را تسهیل كرده است. ارایه مناسب اخبار، 
اطالعیه ها و خبرنامه الكترونیكي دانشگاه به صورت فارسي و درج اخبار 
مهم به زبان انگلیس��ي و فراهم آوردن امكان معرفي دستاوردهاي مهم 
دانشگاه به همراه توضیح آن در مكاني مناسب، از دیگر ویژگي هاي این 

پورتال جدید است.
 براي تشويق پژوهشگران دانشگاه و تسهيل روند فعاليت پژوهشي 

آنان، چه تدابيري انديشيده ايد؟
در معاونت پژوهش و فناوري، براي تس��هیل و روان س��ازي قوانین و 
مقررات براي پژوهشگران، تالش بسیاري شده است و همین طور براي 
اس��تفاده بهینه از منابع موجود. در یكس��ال گذشته در این معاونت آیین 
نامه گرنت جدید اس��اتید را طي 19 جلس��ه تخصصي كمیته گرنت و 
5 جلسه ش��وراي پژوهشي دانشگاه تدوین و تصویب كردیم. همینطور 
آیین نامه تاس��یس و فعالیت آزمایش��گاه هاي تحقیقاتي دانشگاه، آیین 
نامه شوراي چاپ و نشر مجالت دانشگاه و  دستورالعمل اجرایي فعالیت 
قطب هاي علمي دانشگاه را تدوین و تصویب كردیم. همه این اقدامات 
براي روان س��ازي جریان پژوهش و قانونمن��د كردن بیش از پیش این 
فعالیت هاست كه اعضاي محترم هیات علمي و پژوهشگران ما با فراغ 
بال بیشتر و به دور از دغدغه ها و گرفتاري هاي اداري به امور پژوهشي 

خود بپردازند.

 امروز بزرگترين چالش حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه چيست؟
با اتفاقاتي كه ظرف 3-2 سال اخیر در كشور رخ داده، انتظار جامعه از 
دانشگاه در مقایسه با 8 تا 10 سال پیش، تغییر كرده است و امروز چالش 
اصلي ما، انتقال این تغییر انتظار یا ماموریت جدید به بدنه دانشگاه است. 
امید داریم كه اس��تادان جوان ما با اس��تفاده از تجربیات اساتید پرسابقه، 
براي آینده اي روشن و رقابتي در سطح جهان آماده و با ماموریت جدید، 

خود را هماهنگ كنند.
امروز براي كش��ور، توان فناوري یعني تبدی��ل ایده پژوهش به فن، 
اهمیت دارد و از دانشگاه ها هم مي خواهند با صنعت ارتباط قوي داشته 
باش��ند. البته تحقق چنین خواسته اي تابع این است كه صنعت هم این 
ارتب��اط ق��وي را نیاز بداند و  بخواهد. اي كاش ش��بیه به قوانین ارتقا و 
گرنت جدید كه در دانشگاه تصویب شده و در آن همكاري با صنعت از 
ضروریات فعالیت اس��تادان شده است، در صنعت هم تصویب مي شد تا 

عملكرد و فعالیت صنعت هم  به گونه اي ارزیابي شود كه اخذ بودجه آن 
منوط به ارتباط قوي و قانونمند با دانشگاه ها باشد. البته صنعت در برنامه 
دراز مدت خود، نیاز جدي به این ارتباط دارد لیكن باید براي تقویت این 

ارتباط، تالش كند و شرایط رقابتي صنعت دنیا را درك كند.
 سخن آخر.....

امروز در جایگاهي هس��تیم كه از نظر كّمي، سرانه مقاالتمان خوب 
است با این وصف، دلمان مي خواهد تمام استادان دانشگاه ما در كشور و 
دنیا، مرجع باشند. دانشگاه علم وصنعت ایران براساس ارزیابي هاي انجام 
شده، در بین دانشگاه هاي فني و مهندسي كشور با یک معیار، مقام دوم 
و ب��ا معیار دیگر، مقام چهارم را دارد و ما اعتقاد داریم اگر این رتبه بندي 
به جاي دانش��گاهي،  دانش��كده اي مي بود عیان مي ش��د كه بسیاري از 
دانشكده هاي ما مقام اول كشور را دارند. به هر حال امیدواریم با توسعه 
فعالیت هاي علمي و پژوهشي اساتید، بتوانیم رتبه دانشگاه  را بهبود دهیم 

و به جایگاه شایسته دانشگاه دست یابیم.
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پنج��م دي م��اه با حضور دكت��ر غضنفري 
)وزیرصنعت، معدن و تجارت( مراس��م تقدیر و 
تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه در مجتمع 

حضرت امام خمیني )ره( برگزار شد.
در این مراسم، دكتر غضنفري )وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و عضو هیات علمي دانش��كده 
مهندس��ي صنایع(، با گرامیداش��ت 9 دي، روز 
بصیرت و میثاق امت با والیت، در بیان اهمیت 
فناوري در رشد اقتصادي گفت: در سال 1970 
میالدي 40 درصد اقتصاد به فناوري وابس��ته 
بود. این رقم در سال 1980 به  55 درصد، سال 
1990 به  65 درصد، سال 2000 به 73 درصد 
و در سال 2010 به 78 درصد رسید و پیش بیني 
مي ش��ود در س��ال 2030 میالدي، 90 درصد 
اقتصاد دنیا به فناوري وابس��ته باشد. همچنین 
در سال 2030 میالدي 78 درصد از فناوري كه 
زمینه س��از رشد اقتصادي است از فناوري هاي 
برتر خواهد ب��ود و این آم��ار، گویاترین جمله 
در م��ورد نقش دانش��گاه ها در آینده اقتصادي 

دنیاست.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، با اش��اره 
به تاكی��د موكد مقام معظ��م رهبري 
بر اجراي اصل 44 قانون اساس��ي 
گفت: در گذش��ته انتظارمان این 
بود ك��ه دس��تگاه ها موضوعات 
تحقیقاتي خود را به دانش��گاه ها 
انتق��ال دهند اما ام��روز به علت 
 اص��ل 44 معتقدی��م دولت نباید

 تصدي گري فضاي كسب و كار 
را بر عهده داش��ته باشد و بنابراین 
بخش خصوصي متقاضي تحقیقات 
اس��ت. وي با اش��اره به هدفمندي 
یارانه  ها افزود: هدفمندس��ازي 

یارانه ها مي توانس��ت به گستره بسیار بزرگي از 
فعالیت هاي پژوهش��ي دامن بزند اما این اتفاق 

نیفتاد.
 دكت��ر غضنف��ري تاكی��د كرد: م��ا محتاج 
محققاني هستیم كه بگویند چگونه با توجه به 
افزایش حامل هاي انرژي، تولید بیش از گذشته 
پیش رود و صادرات داش��ته باشد. در این مسیر 
قرار بود علم و دانش و فناوري به كمک بشتابد 
و با خالقیت  و نوآوري، هزینه ها را كاهش دهد 
اما همچنان باالي س��ر س��فره اي كه گسترده 
شده، كسي قرار نگرفته است. حال باید دید در 
فضاي كسب و كار جدید كه بخش خصوصي 
محتاج تحقیق است و دانشگاه ها مي توانند این 
كار را انجام دهند،  چه نهادسازي باید انجام شود 
تا این اتفاق رخ دهد و به نظر مي رسد در بخش 
خصوصي،  نیازمند نهادها و انجمن هایي هستیم 

كه فعالیت تحقیقاتي اساتید را بازاریابي كنند.
دكتر غضنفري در بخش دیگر س��خنانش 
گف��ت: صنعت م��ا همچنان معتقد اس��ت كه 
فارغ التحصیل دانشگاهي، باب میلش نیست و 
یک موضوع كاربردي را تحقیق نمي كند یعني 

موضوع تحقیق دانشگاه، درد صنعت نیست. 
وزیر صنعت، معدن و تج��ارت افزود: امروز 
ف��از دوم هدفمن��دي یارانه ها مطرح اس��ت و 
موضوع بس��ته هاي حمایتي را مي ش��نوید كه 
دولت مي خواهد تس��هیالتي به تولید بدهد كه 
فناوري خود را عوض كند و مصرف انرژي خود 
را كاهش دهد. بیاییم طراحي كنیم كه دانشگاه 
در این اصالح فرآیند، نقش اساس��ي ایفا كند و 
همین كه این مدل مدیریت مثلث دانش��گاه- 
دولت- بخش خصوصي چگونه طراحي شود، 

مي تواند موضوع پژوهشي براي دانشگاه باشد.
دكتر غضنفري گفت: به تجربه دیده ش��ده 
كه وقتي همكاراني از دانشگاه ها در پست هاي 
دولتي مشغول كار مي شوند، كار غیر درسي هم 
بر عهده ش��ان گذاشته مي شود ولي كمتر دیده 
ش��ده دانشكده یا دانش��گاهي، افرادي را براي 
مدیریت كالن كشور تربیت كند. وي پیشنهاد 
ك��رد: در دول��ت نهم و دهم اف��راد متعددي از 
همكاران دانشگاهي را در عرصه خدمت گذاري 
داشته ایم كه تجربه عظیمي در آنها جمع شده 
اس��ت. خوب است كه این تجربه را به دانشگاه 

كه ذخیره گاه علم است بازگردانیم.
وي در پایان با اش��اره ب��ه اقتصاد تک 
محصولي كشور گفت: براي فرار از اقتصاد 
متكي بر نف��ت و تک محصول، باید با 
صادرات فناوري هاي برتر و صادرات 
غیرنفتي، تحول عظیمي را رقم 
بزنیم ك��ه ای��ن كار فقط با 

وزير صنعت، معدن و تجارت 
درمراسم تجليل از پژوهشگران 
برتر دانشگاه :

پل دو بانده 
دانشگاه 
و صنعت، 
محتاج تعمیر 
و تعريض 
است
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كمک دانشگاه ها مي تواند انجام پذیرد، چون بذر 
اولیه كه همان علم و دانش است مهیاست ولي 
روي تجاري س��ازي ایده و ارزآوري، كار زیادي 
صورت نپذیرفته اس��ت و دانش��گاه ها به ویژه 
دانش��گاه علم وصنعت ایران به عنوان دانشگاه 
پیش��رو در امر تحقیقات كاربردي، مي توانند از 
طریق این تحقیقات حض��ور ما را در بازارهاي 

بین المللي رقم زنند.
پی��ش از س��خنان دكتر غضنف��ري،  دكتر 
جبل عاملي رئیس دانش��گاه، به ذكر چند محور 
كلی��دي از عملكرد دانش��گاه پرداخ��ت. دكتر 
جبل عاملي گفت: كس��ي ام��روز از حلقه هاي 
مفق��وده ارتباط صنع��ت و دانش��گاه صحبت 
نمي كند چ��را كه این ارتباط ب��ه خوبي برقرار 
ش��ده است. هم صنعت قابلیت هاي دانشگاه را 
شناس��ایي و درك كرده و هم دانشگاه، صنعت 

را خوب مي شناسد. 
رییس دانشگاه گزارش داد: در بخش مرزهاي 
دانش هم دانش��گاه ما فعال بوده و هست. آمار 
مقاالت نمایه شده ما در سال 2004 حدود 100 
مقاله بود كه در سال 2010 به حدود 725 مقاله 
رسید یعني دانشگاه به راحتي از سرانه دو مقاله 
به ازاي هر هیات علمي عبور كرده و این رشد، 
نس��بت به دانش��گاه هاي بزرگ و رقیب، رشد 

بسیار خوبي است.
وي در خص��وص محوره��اي تحقیقات��ي 
دانش��گاه گفت: دانش��گاه علم و صنعت ایران 
در حوزه فناوري به همان معنایي كه باید باشد 
هم فعال بوده اس��ت. به عن��وان مثال در حوزه 
ماهواره كه از س��ال 1385 س��ه دانشگاه طراز 
اول كش��ور ماموریت بر عه��ده گرفتند، اكنون 
به جایي رس��یده ایم كه دانشگاه علم وصنعت 
ای��ران، ماهواره آماده پرتاب دارد و فاصله اش با 
دو دانشگاه دیگر بسیار زیاد است و این دستاورد 
كمي نیس��ت. همچنین در دانشكده مهندسي 
برق و مركز فناوري عصبي و همینطور در برخي 
شاخه هاي كامپوزیت، صاحب فناوري هستیم و 
مي توان ادعا كرد دانشگاه در حوزه هایي كه فضا 
باز ش��ده یا ماموریتي به آن سپرده شده، بسیار 

خوب عمل كرده است.
رییس دانشگاه افزود: در حوزه هایي مثل راه، 

صنع��ت و نفت كه دانش��گاه ما صاحب مزیت 
اس��ت و بضاعت همكاري وج��ود دارد، حجم 
فعالیت صنعتي كم است. در حالي كه مجموعه 
دانش��گاه، همه توان خ��ود را براي ورود به این 

عرصه صرف كرده است.
دكت��ر جبل عاملي افزود: ما مدعي هس��تیم 
بسیاري از مشكالت جامعه از جمله مشكالت 
فرهنگي را مي توان در دانشگاه حل كرد و باید 
این نگاه تازه توام با ش��جاعت در مسئوالن ما 
احیا ش��ود. وي در بخش دیگر سخنان خود به 
برخي الزامات فعالیت هاي دانشگاهي اشاره كرد 
و گفت: باید تعامالت دانشگاه با بیرون دانشگاه 
به گونه اي برقرار ش��ود ك��ه بتوانیم ماموریت 
تحقیقاتي ب��زرگ بگیریم و فعالیت هاي علمي 
را در آن چارچ��وب س��اماندهي كنیم. یكي از 
چالش هایي كه در همه دانش��گاه ها هس��ت و 
ما هم داریم، انجام فعالیت هاي گروهي اس��ت 
كه دراین بخش در ابتداي راه هس��تیم چرا كه 
تمایل زی��ادي به فعالیت هاي فردي و انفرادي 
هست و اگر بخواهیم ماموریت تحقیقاتي بزرگ 
بگیری��م باید ای��ن روحیه را تقوی��ت كنیم كه 
نیازمند كار گروهي هستیم.  همچنین نمي توان 
كار تحقیقات��ي كرد ولي فعالیت آموزش��ي در 
مسیر دیگري باش��د. حتما باید با تغییر قوانین 
وآیین نامه ه��ا و اعطاي آزادي عمل بیش��تر به 
دانشگاه ها، اساتید را از قید موظفي كالس آزاد 
كرد و البته این ب��ه معني تعطیلي امر آموزش 
نیس��ت. وي ضمن تاكید بر طراحي دوره هاي 
بین رش��ته اي، در خصوص چالش هاي بیرون 
دانشگاهي دانش��گاهها به شفاف نبودن مسیر 
واگذاري ماموریت هاي تحقیقاتي به دانشگاهها 
اشاره كرد و تصریح كرد: قابلیت هاي موجود در 
دانشگاهها قابل گذشت نیست و ابراز امیدواري 
كرد این جلسه یک نقطه عطف براي دانشگاه 

باشد.
در پای��ان این مراس��م، ب��ا اهداي ل��وح از 
پژوهش��گران برتر دانش��كده ه��اي مختلف 

دانشگاه به شرح ذیل تقدیر شد:
 دانش��كده مهندس��ي مواد و متالورژي: دكتر 

فرهاد گلستاني فرد
 دانشكده مهندسي عمران: دكترعلي كاوه

 دانش��كده مهندس��ي ب��رق: دكتر ش��هرام 
محمدنژاد

 دانشكده مهندس��ي راه آهن: دكتر سید جواد 
میرمحمدصادقي

 دانش��كده مهندس��ي ش��یمي: دكت��ر تورج 
محمدي

 دانشكده مهندس��ي كامپیوتر: دكتر مرتضي 
آنالویي

 دانشكده مهندسي مكانیک: دكتر مجیدرضا 
آیت اللهي

 دانشكده مهندس��ي صنایع: دكتر محمدرضا 
علیها

 دانشكده معماري و شهرسازي: دكتر محسن 
فیضي

 دانشكده شیمي: دكتر منصور انبیاء
 دانشكده ریاضي: دكترمحمدرضا علیرضایي
 دانشكده فیزیک: دكتر محمدحسین مهدیه

 دانش��كده صنایع: مرحوم دكتر میربهادرقلي 
آریانژاد

  در بخش دیگري از این مراسم، دكتر حسین 
بلندي به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در 
حوزه ارتباط با صنعت  و مهندس عبدالحمید 
نقره كار به عنوان ارایه دهنده اولین كرس��ي 
نظریه پردازي دانش��گاه عل��م صنعت ایران 
تجلیل شدند و از دكتر بهمن قرباني واقعي، 
دكتر بیژن محمدي و دكتر مهدي سرگلزایي 
به عنوان پ ژوهشگران جوان)اعضاي هیات 

علمي جدید االستخدام( تقدیر شد.

وزير صنعت، معدن 
و تجارت: براي فرار از 
اقتصاد متكي بر نفت و تك 
محصول، بايد با صادرات 
فناوري هاي برتر و صادرات 
غيرنفتي، تحول عظيمي را رقم 
بزنيم كه اين كار فقط با كمك 
دانشگاه ها  مي تواند انجام 
پذيرد، چون بذر اوليه كه همان 
علم و دانش است مهياست
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همانند يک دلفین
)RFID(آشنايی با سيستم هاي شناسايی خودکار

مولفان: دكتر علی عبدالعالی )عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي برق(
سجاد رهبری )دانشجوي دانشكده مهندسي برق(
مسعود خادمی )دانشجوي دانشكده مهندسي برق(

مقدمه
ی��ک س��امانه رادیوشناس��ه از ی��ک 
برچس��ب3   و ی��ک قرائتگ��ر 4 ب��رای  
خواندن اطالعات و ی��ک نرم افزار- كه 
وظیفه  پردازش ای��ن اطالعات را دارد- 
استفاده می كند)شكل 1(. به صورت كلی، 
شناسایی و نگهداری خودكار اطالعات، 
فرآیندی اس��ت ك��ه توس��ط تجهیزات 
س��خت افزاری و برنامه های نرم افزاری 
ب��دون حضور یک فرد صورت می پذیرد. 
سیس��تم هاي بیومتریک 5 )قرنیه  چشم، 
ص��دا و اث��ر انگش��ت و. . .(، فركان��س 
رادیوی��ی  و. . .  از این گونه سیس��تم ها 
هس��تند. هر چن��د تمام��ی تحقیقات در 
فارادی  مدیون  الكترومغناطی��س،  حوزه  

است اما مي توان پیشینه RFID  را در  
جنگ جهانی دوم جس��تجو كرد؛ زمانی 
ك��ه آلمان ها قصد شناس��ایی هواپیمای 
دوست از دوش��من  را داشتند كه نهایتًا 

منجر به طراحی IFF 6 شد. 
انواع تگ:

1-تگ فعال 7
2-تگ غیر فعال8

3- تگ نیمه فعال 9
تگ ه��اي فع��ال از این جه��ت فعال 
خوان��ده مي ش��وند ك��ه از ی��ک باطری 
برای تامی��ن انرژی  اس��تفاده مي كنند.   
این تگ ب��ا دریافت ان��رژی از باطری، 
اطالعات را روی آنتن 10 مي فرس��تند و 
آنتن نیز اطالعات را به قرائتگر مي رساند 

اما در تگ هاي غیر فع��ال، انرژی مورد 
نی��از برای ارس��ال اطالع��ات، از میدان 
مغناطیسی تش��كیل شده توسط قرائتگر 
تامین می شود. میدان مغناطیسی قرائتگر 
ب��ا ایجاد ی��ک جریان در آنت��ن گیرنده، 
ان��رژی م��ورد نی��از آن را برای ارس��ال 
اطالعات فراهم مي كند. تگ هاي فعال 
و غیرفع��ال ب��ا توجه به مكان اس��تفاده 
انتخاب مي ش��وند. مثال در یک سیستم 
دریاف��ت ع��وارض، بهتر اس��ت كه تگ 
نیمه فعال یا فعال اس��تفاده شود زیرا باید 
ب��رد11 ی مثال در ح��د چندین متر را در 
نظر گرفت اما در یک س��لف غذاخوری، 
ض��رورت خاصی برای این كار نیس��ت،  
ل��ذا مي ت��وان از تگ غیرفعال اس��تفاده 

آيا تا به حال به سيس�تم كنترل بليط مترو دقت كرده ايد؟ اگر بليط ها به صورت س�نتی كنترل مي ش�د چه زمانی را 
برای صف كنترل بليط بايد صرف مي كرديم؟ فرض كنيد وارد فروش�گاهی ش�ده ايد، كاالی خود را از قفس�ه ها بر 
می داريد و بدون معطلی در صف، از فروش�گاه خارج مي ش�ويد بدون آنكه نياز به كنترل باركد آن باشد. تصوركنيد 
وارد مغازه  كتاب فروش�ی ش�ده ايد. كتابی را كه می خواهيد برمی داريد و از مغازه خارج مي شويد درست مثل اينكه 
كتاب را از قفسه  كتابخانه  خود برداشته ايد. فناوری هايی كه بدون آنها، زمان زيادی در صف ها هزينه می شود. به هر 
سيستمی كه قادر به خواندن و تشخيص اطالعات افراد يا كاالها باشد سيستم شناسايی1  گفته می شود. از جمله 
اين فناوری ها كه در مراحل اوليه  ورود به دنيای واقعی به س�ر می برد RFID 2  يا همان راديوشناس�ه اس�ت كه به 

شناسايی افراد و يا كاالها از طريق امواج راديويی می پردازد. 

  1-Identification System
  2-Radio  Frequency  IDentification
  3-Tag
  4-Reader

  5-Biometric
  6-Identification Friend or Foe
  7-Active Tag
  8-Passive Tag

  9-Semi Active Tag
  10-Antenna
  11-Range

شکل1-ساختاریکسیستمرادیوشناسه

90 
يز

 پائ
- 7

ه 6
ار

شم
ری

 خب
ی و

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
ری

ش
ن

14



كرد. تگ هاي نیم��ه فعال، زمانی كه در 
یک میدان قرائتگر قرار مي گیرند روشن 
مي ش��وند و اطالعات را ارسال مي كنند.  
قرائتگره��ا به صورت كلی به دو دس��ته  
ثابت و قابل حمل تقسیم بندي مي شوند. 
در ش��كل هاي 2 ت��ا 5، ان��واع تگ ها و 

قرائتگرها را مي بینید.  
مشخصات تگ و قرائتگر

حافظه  در دس��ترس ب��رای تگ هاي 
فعال، در حدود 128 كیلوبایت، برد كاری 
آنه��ا قریب به 10 مت��ر و عمر مفید آنها 
ب��ا توجه به نوع مورد اس��تفاده، بین 2 تا 
هفت س��ال پیش بینی می شود. فركانس 
كاری این قرائتگ��ر، بین 125 كیلوهرتز 
تا 2. 5 گیگا هرتز قرار دارد. نرخ ارس��ال 
اطالعات نیز بین چندین كیلوبیت برثانیه 
ب��رای باند فركانس��ی پایی��ن و چندین 
مگابیت بر ثانیه برای باند فركانسی باال 
قرار دارد. دو استاندارد مطرح این فناوری 
ISO 14443   و ISO 15693 است. 
قیمت تگ هاي غیر فعال بین 0. 3 تا 
10 دالر و برای تگ هاي فعال، بین 10 

تا 40 دالر تعیین شده است. 
همانطور كه در قس��مت قبلی دیده اید 

قیمت تگ هاي فعال، باالست. در ظاهر 
10 دالر یا كمتر، هزینه ای نیس��ت ولی 
فرض كنید تمامی بخش های تولید مواد 
غذایی، مجبور به استفاده از تگ ها، برای 
افزایش اطمینان به تاریخ انقضا بش��وند. 
بنابراین مثال محصولی كه 1 دالر هزینه 
تولی��د دارد با حت��ی 1 دالر ب��ه 2 برابر 
افزایش قیمت خواهد داشت.  این هزینه 
از طرف خریدار رد خواهد شد بنابراین باید 
چاره اي دیگر برای گسترش RFID در 
كلیه  بخش هاي جامعه اندیش��ید كه آن 
استفاده از تگ هاي بدون چیپ12  است. 
در بخش بعدی به توضیح نحوه  كار این 

تگ ها می پردازیم. 
 تگ هاي بدون چيپ  

الف( همانند يك دلفين
دلفین ه��ا موج��ودات جالبی هس��تند 
ك��ه در بین موج��ودات، صاح��ب یكی 
از پیچیده ترین سیس��تم هاي شناس��ایی 
هس��تند. تحقیقات اخیر نش��ان می دهد 
كه ه��ر دلفین برای شناس��ایی و تعیین 
موقعیت هر جس��م مي تواند دو صوت را 
همزمان به س��مت شی مورد نظر ارسال 
كند و با پردازش صوت بازگش��تی، اقدام 

به شناسایی و جایابی كند. تگ هایی كه 
از طول زمان بازگش��ت س��یگنال برای 
شناسایی اس��تفاده مي كنند پل ارتباطی 
بی��ن اس��م مقال��ه و محت��وای مقاله را 
تش��كیل مي دهند. حتما همه ش��ما این 
نحوه  شناس��ایی را تجرب��ه كرده اید. در 
قدیم برای شناس��ایی اف��راد از پردازش 
الگ��وی در زدن فرد اس��تفاده مي كردند 
مث��ال مي گفتند ابتدا دو بار به در می زنم، 
س��پس 3 بار با فاصله در می زنم، سپس 
در را باز ك��ن. البته ای��ن موضوع برای 
RFID، الهام گی��ری تاریخ��ی ندارد و 
فقط مثالی برای روشن تر شدن موضوع 
بود. حال دقیقا برچس��بی را فرض كنید 
كه بعد از 1 نانوثانیه در می زند یا سیگنال 
می فرستد. برچسب دیگری بعد از 2 نانو 
ثانیه س��یگنال می فرستد. ما هر زمان را 
به  یک برچسب اختصاص مي دهیم و یا 
به عب��ارت دقیق تر، به  یک فرد نس��بت 
مي دهیم. به شكل شماره 6  دقت كنید. 
این ش��كل یک برچسب با این فرآیند 
را نشان مي دهد. سنسور، بعد از دریافت 
اولین سیگنال از فرستنده، آن را به آنتن 

خود می فرستد.

  12- Chipless Tag

شکل3-طراحیتگبراییکپیچبرایشکل2-یکقرائتگردستی

شکل5-انواعتگهایآویزی

شناساییمتفاوتنگهداریاطالعاتپیچ
شکل4-انواعتگباشمارههای
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 با توجه به اختالف زمان بین ارس��ال 
س��یگنال و فیدب��ک13آن از آنتن، آن را 
شناسایی مي كند و با اختصاص آن زمان 
خاص، فقط به  یک برچسب، به شناسایی 

فرد مورد نظر، كاال و. . .  می پردازد. 
ب( تگ هاي�ی كه از طيف س�نجی 

استفاده مي كنند
 به ش��كل شماره 7 دقت كنید در این 
ش��كل چند آنتن  اس��پیرال14كوچک را 
مي بینی��د كه با یک فاصل��ه از یک خط 
میكرواس��تریپ قرار گرفته اند. فاصله  هر 
یک از این آنتن ها با خط، 0. 2 میلیمتر و 

با خط میكرواستریپ 3 میلیمتر است. 
 ای��ن طرز ق��رار گیری فل��زات، یک 
مدارLC  چند تش��دیدی15را تش��كیل 
مي ده��د. قرائتگ��ر، ابتدا س��یگنال های 
متفاوت��ی را با فركانس ه��اي متفاوت به 
این تگ مي تاباند. در هر فركانس��ی كه 
تش��دید اتفاق افتاد 1 قرار مي دهد و هر 

جایی كه تش��دید انجام نشد، صفر قرار 
مي ده��د كه البته ای��ن پروتكل مي تواند 
متفاوت باش��د یعنی عك��س حالت بیان 
شده باشد. تش��دید صورت گرفته توسط 
قرائتگر، آشكار می شود و با كنار هم قرار 
دادن ای��ن 0 و 1 ه��ا بایت اطالعاتی به 
دست می آید كه با ارس��ال این بایت به 
دیتابی��س، اقدام به شناس��ایی مي كنند.
در ش��كل 8، طول یكی از این تگ ها را 

مي بینید. 
مش��كل به وجود آمده این است كه در 
این سیس��تم ها  تعداد حاالت ایجاد شده، 
كم اس��ت. برای حل این مش��كل باید از 
تعداد بیش��تری از این آنتن ها استفاده كرد 

كه این موضوع را در شكل  9 مي بینید. 
قیمت این تگ ها بین 0. 1  تا 50 سنت 
اس��ت. مي بینید كه با این قیمت به راحتی 
مي توان نس��بت به اس��تفاده از این تگ ها 
در بخش ه��اي مختلف جامع��ه فكر كرد. 

یكی دیگ��ر از مزیت های این نوع تگ ها، 
چاپی بودن این تگ هاست یعنی به راحتی 
مي ت��وان همانند پرین��ت یک برگ كاغذ، 
ای��ن تگ ها را پرینت كرد كه به س��رعت 
تهی��ه  این تگ ه��ا، كمک چش��مگیری 

مي كند. 
  RFID  Journal اخبار به دست آمده از
نشان مي دهد تحقیقات فعلی به سمت تهیه  
بردهایی از این گونه تگ هاست كه قطری 
به اندازه  5 میكرون و طول 1میلیمتر دارند 
كه ب��رای جاس��ازی در ورقه ه��ای كاغذ 

استفاده مي شوند. 
كاربردهای راديو شناسه

1- این فن��اوری، كاربردهای متفاوتی 
دارد ك��ه  یك��ی از مهمتری��ن كاربردهای 
آن در پزش��كی است. زمانی كه  یک بیمار 
اورژانسی به بیمارستان منتقل می شود، در 
خیلی از اوقات نیاز اس��ت تا ف��وراً پرونده 
پزشكی بیمار بررسی شود ولی با توجه به 

 13-  Feedback
14-  Spiral
15-  Multi resonance

شکل6-تگبازتابدرحوزهزمان

شکل9-تگچندرزونانسیباتعدادآنتنهایبیشترشکل8-طولیکتگچندتشدیدي

شکل7-یکخطمیکرواستریپباآنتنهایچندتشدیدی
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عدم وجود سامانه ای یكپارچه در بسیاری 
از كشورها، پزش��ک زمان زیادی را برای 
پیداك��ردن س��وابق بیمار هزین��ه مي كند 
ك��ه ممكن اس��ت باعث مرگ فرد ش��ود 
ولی مي ت��وان با اس��تفاده از این فناوری، 
اطالع��ات ضروری پزش��كی بیم��ار را بر 
روی یک تگ نوش��ت و به عنوان ساعت 
و یا مچ بن��د، همراه بیمار ق��رار داد. بدین 
ترتیب با در اختیار داش��تن قرائتگر توسط 
پزش��ک مي توان سریع و بدون فوت وقت 
به اطالعات پزش��كی مورد نیاز دسترسی 

پیدا كرد.)شكل 10( 
2- شكل 11،گیت ورودی یا خروجی به  
یک مغازه، كتابخانه و... را نشان مي دهد. 
این گیت معم��وال برای جلوگیری از ورود 
و خروج غیر مجاز اس��تفاده می شود. تگ 
متصل ب��ه كتاب، لب��اس و ...  دارای كد 

شناسایی است.
 به محض عبور از گیت، شماره  سریال 
كاال به قرائتگر ارسال می شود. اگر شماره  
سریال كاالی مورد نظر، برای خروج ثبت 
نش��ده باش��د آالرم به ص��دا در می آید و 

هشدار داده خواهد شد. 
فناوری رادیو شناس��ه، به دلیل مزایای 
ب��ه  خ��ودكار،  شناس��ایی  در  آن  بس��یار 
س��رعت  در حال پیدا ك��ردن جایگاه خود 
در بخش هاي مختلف كشورهاس��ت. این 
تكنولوژی در كش��ور خودمان هم در حال 

پیشرفت است.
 در پاركینگ ه��ای نگهداری خودرو، به 
دلیل تعداد باالی خودرو، ابعاد وسیع محل 
پاركینگ، شناسایی و یافتن یک خودرو، از 
این فناوری استقبال شده است. در حمل و 
نقل دریایی نیز در حال حاضر برچسب های 
2. 4 گیگا هرتزی بر روی تمامی كانتینرها 
نصب می شود. پروژه هایی همچون مترو، 
اتوبوس��رانی و دانشگاه ها )س��لف و...( نیز 
از دیگر پروژه هایی اس��ت كه اهمیت این 

فناوری را نشان مي دهند.
 ه��ر چن��د ورود RFID ب��ه زندگ��ی 
خصوصی افراد ممكن اس��ت مش��كالت 
اجتماعی را به همراه داش��ته باش��د اما از 
تاثی��ر این فن��اوری، بر س��رعت كارهای 

روزمره نمي توان چشم پوشی كرد. 

شکل12-سیستمکنترلبلیط

ش�کل15– نقشRFIDدرزندگیروزمرهتاچند
س�الآینده

شکل10-خواندناطالعاتوسوابق

شکل13-پرینترتگهایسیستم
رادیوشناسه

شکل11-گیتورودی– خروجی

شکل14– سیستمبررسی
مدارکپزشکیفرد

)مغازه– کتابخانهو...(پزشکیفرددراتاقعمل

فناوری راديو 
شناسه،  به 
دليل مزايای بسيار 
آن در شناسايی 
خودكار،  به سرعت  
در حال پيدا كردن 
جايگاه خود در 
بخش هاي مختلف 
كشورهاست
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جناب آقاي دكتر فيضي، با تبريك 
كس�ب اين عنوان شايس�ته، لطفا 
خودتان را بيشتر معرفي بفرماييد.

متولد اس��فندماه 1338 در ش��هر تهران 
هس��تم. در اولین دوره نظ��ام جدید پیش 
از انقالب، تحصیالت متوسطه را گذراندم 
دكت��ر  دبیرس��تان  از   1357 س��ال  در  و 
هش��ترودي تهران دیپلم ریاضي- فیزیک 
گرفتم. در همان س��ال به دوره كارشناسي 
مهندس��ي معماري دانشگاه علم و صنعت 
ایران وارد شدم. در زمان  انقالب فرهنگي، 
مدیریت یک مجتمع آموزش��ی برجسته در 
وزارت آموزش و پرورش را  به مدت س��ه 
س��ال و تا سال 1362، به عهده داشتم كه 
ای��ن دوران برایم بس��یار آموزنده بود. پس 

از انق��الب فرهنگ��ي تحصیلم را در مقطع 
در  همزم��ان  و  دادم  ادام��ه  كارشناس��ي 
نهادهای مختل��ف از جمله دفتر فنی بنیاد 
مهاجرین جنگ تحمیلی به فعالیت مشغول 
بودم. در سال 1365و بالفاصله بعد از اتمام 
دوره كارشناسي، در كنكور كارشناسي ارشد 
معم��اري همین دانش��گاه پذیرفته ش��دم. 
كارشناسي ارش��د  دانش آموخت��ه  اولی��ن 
دانشكده معماري بودم و این دوره را با اخذ 
رتبه اول در بی��ن تمامي دانش آموختگان، 
در س��ال 1368 ب��ه پایان ب��ردم. به دلیل 
كس��ب رتبه اول، در دانش��كده معماري و 
شهرس��ازي دانش��گاه و دركسوت معلمي، 
به عضویت هیات علمي دانشكده معماري 
و شهرس��ازي درآمدم و مشغول كار شدم. 

در س��ال 1368 در نخس��تین كنكور دوره 
دكت��ری اعزام به خارج از كش��ور، پذیرفته 
ش��دم كه به دلیل تصدی معاونت اموزشی 
دانش��كده به تاخیر افتاد تا اینكه در س��ال 
1375 با بورس وزارت علوم، براي تحصیل 
در مقطع دكتري به كشور انگلستان اعزام 
ش��دم و در دانشگاه ش��فیلد، این مقطع را 
در گرایش معماري منظر ادامه دادم. سال 
1382 ب��ا اخذ م��درك دكتري ب��ه ایران 
بازگش��تم و ب��ا رتبه اس��تادیاري، به ادامه 
تدری��س و تحقیق در دانش��گاه پرداختم و 
در س��ال 1387 تبدیل وضعیت یافته و از 
اس��تادیاري به دانش��یاري ارتقا پیدا كردم. 
س��ال گذشته را نیز به عنوان محقق مدعو 
در دپارتمان معماری منظر دانشگاه شفیلد 

گفت و گو با
پژوهشگر برتر کشور در گروه هنر

مقدمه: دكتر محس�ن فيضي)عضو هيات علمي دانشكده معماري و شهرس�ازي دانشگاه(، در دوازدهمين مراسم 
تجليل از پژوهش�گران و فناوران برتر كش�ور، از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان پژوهشگر برتر 
كشور در گروه هنر، معرفي و توسط رييس جمهور و وزير علوم مورد تقدير قرار گرفت. به اين بهانه با دكتر فيضي 

مصاحبه  اي انجام داديم كه ضمن سپاس از ايشان، تقديم مي شود. 90 
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حضور داشته ام.
ش�ما در دوره دكتري در گرايش 
معم�اري منظر تحصي�ل فرموديد. 
از  ش�اخه اي  چ�ه  گراي�ش  اي�ن 

معماريست؟ 
به ط��ور كلي معماري منظ��ر به عنوان 
یكی از گرایش های نوین رش��ته معماری، 
هنر و عل��م تحلیل، برنامه ریزی، طراحی، 
مدیریت، محافظت و ترمیم زمین است. در 
این رشته، هدف غایی سازماندهی و انتظام 
عناصر طبیعی و مصنوع برای دستیابی به 
س��ودمندی و ایجاد فضای بیرونی مطلوب 

است.
 ای��ن فضاي بیروني مي تواند حیاط یک 
من��زل، فضای یک معبر یا حتی حوزه هاي 
بزرگ مقیاس در سطح یک منطقه را در بر 
گیرد و از ای��ن رو معماري منظر، حرفه ای 
بین رش��ته ای اس��ت ك��ه در بس��یاري از 
بخش ها با رش��ته های مرتبط، همپوشاني 

و تعامل دارد.
اگر بخواهيد فعاليت هاي پژوهشي 
و تحقيقات�ي خ�ود را در چند محور 
خالصه كنيد چه مواردي در كارنامه 

پژوهشي شما شاخص تر هستند؟
بنده تا كنون چندین پروژه ملي توس��ط 
معاون��ت پژوه��ش و فناوري دانش��گاه با 
نهادها و س��ازمان هاي بیروني مثل وزارت 
مس��كن و شهرس��ازي، س��ازمان میراث 
فرهنگی، ش��هرداري هاي مناطق مختلف، 
جهاد دانشگاهي و نهادهای دیگر داشته ام 
كه اهم آنها، پروژه هاي ملي»س��اماندهي 
و احی��اي س��ایت جهان��ي بیس��تون« و 
»س��اماندهي و احی��اء مجموع��ه تاریخي 
سعدالس��لطنه« اس��ت. س��ایت تاریخ��ی 
از مع��دود س��ایت هاي مصوب  بیس��تون 
جهاني اس��ت كه در چارچ��وب این پروژه، 
بر اس��اس ضوابط بین المللی ساماندهي و 
احیا شد. طراحی و مجموعه اقدامات انجام 
ش��ده برای مرمت مجموعه سعدالس��لطنه 
نیز به عنوان بزرگتری��ن مجموعه مرمتي 
كش��ور در س��ال 1386 آغ��از و اكنون با 
موفقیت به اتمام رس��یده اس��ت. از جمله 
پروژه های دیگر می ت��وان به  پروژه ملي 
»طرح تدوین ضوابط و معیارهای طراحی 
محوطه باز مدارس ابتدایی« اش��اره نمود 
كه طی ق��راردادی با س��ازمان نوس��ازي 
مدارس انج��ام ش��ده و در هفته پژوهش 
امس��ال به عنوان یكي از پروژه هاي برتر، 
انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت. این طرح 

قرار اس��ت در یكي از مدارس شهر تهران 
به عنوان الگو به اجرا گذاش��ته شود. یكی 
دیگ��ر از تجربیات بنده، تعریف قالب طرح 
جامع برای طراحی و س��اماندهی فضاهای 
سبز اس��ت كه برای نخستین بار در كشور 
اجرایی شده كه اولین مورد آن نیز با عنوان 
طرح جامع فضای س��بز مجتمع پژوهشی 
جهاد دانش��گاهی در س��ال 1386 تهیه و 

متعاقبا اجرا گردید.
در ديگر زمينه هاي پژوهش�ي چه 

موفقيت هايي داشته ايد؟
بنده تاكن��ون چندین مقاله و همین طور 
طرح برتر و برگزیده داشته ام. 5 مقاله نمایه 
ش��ده در پای��گاه ISI و 34 مقاله ISC و 
علم��ی پژوهش��ی و 20 مقال��ه مندرج در 
مج��الت علمي- ترویج��ي و 22 مقاله در 
كنفرانس هاي خارجي و بین المللي بخشی 
از پیش��ینه فعالیت های علمی و پژوهشی 
من اس��ت. همچنی��ن دو كت��اب در حوزه 

معم��اري و معماري منظ��ر تالیف نموده ام 
كه یكي از آنها در دس��ت چاپ اس��ت و 4 
عن��وان كتاب را هم ترجمه كرده ام. عالوه 
بر اینها، راهنمای��ي 6 پایان نامه دكتري و 
تعداد زیادی پایان نامه های كارشناس��ی و 
كارشناسی ارش��د را بر عهده داشته ام و در 
حال حاضر هم هدایت 5 پایان نامه دكتري 
را بر عهده دارم. از دیگر فعالیت های علمی 
م��ن، تدریس در دپارتم��ان معماري منظر 
 School of(لندن AA مدرسه معماري
Architectural Association( به 

عنوان استاد مدعو، بوده است.
در زمین��ه فعالی��ت در نش��ریات علمي، 
در چندی��ن مجله معتبر، س��ردبیر و عضو 
هیات تحریریه هستم كه از مهمترین آنها 
می توان ب��ه مجله بین الملل��ي معماري و 
 International( شهرسازي دانش��گاه

 Journal of Architectural
 Engineering and urban
planning( اش��اره ك��رد ك��ه به همت 
هیات رییس��ه محترم دانش��گاه و به ویژه 
مع��اون محت��رم پژوهش و فن��اوري، این 
نش��ریه پا گرفته و تا كنون دو شماره از آن 
منتشر شده اس��ت. این مجله داراي مجوز 
علم��ي- پژوهش��ي بوده و نمایه ش��ده در 
پایگاه علوم اس��تنادي جهان اسالم است. 
اق��دام بعدی ما اخذ نمای��ه ISI برای این 
مجله انگلیس��ی زبان اس��ت. همچنین در 
چند مجله خارجي، مش��اور هیات تحریریه 
و در چندین كنفرانس،  مهمان ویژه و مدیر 
جلسات علمی بوده ام كه از جمله می توان 
 ,AicE-Bs ب��ه كنفران��س بین الملل��ي

2011 اشاره نمود.
آقاي دكتر، مهمترين فعاليت هاي 
اجراي�ي ش�ما در دانش�گاه علم و 

صنعت ايران چه بوده است؟

پی��ش از دوره دكت��ري از س��ال 1372 
تا س��ال 1375، معاون آموزش��ي دانشكده 
معم��اري بودم. بع��د از اخذ مدرك دكتری 
و بازگشت از س��فر خارج نیز به مدت یک 
سال، مدیر كل دفتر ریاست و مشاور رییس 
دانش��گاه، به مدت چهار س��ال نیز، مشاور 
رییس دانش��گاه در طرح هاي عمراني، به 
مدت پنج سال، مدیر گروه معماري و چهار 
سال، رییس دانشكده معماري و شهرسازي 
بودم. در حال حاضر نیز در دوره دهم هیات 
ممیزه دانشگاه، عضو هستم كه این دومین 
دوره عضوی��ت پیاپي بنده اس��ت. بعالوه 
افتخار عضویت در هیات موسس و ریاست 
هیات مدی��ره اولین انجمن علمي معماري 
و شهرس��ازي كشور كه به همت همكاران 
و مش��اركت همه دانشكده هاي معماري و 
شهرس��ازي تاسیس شده و امسال سومین 
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سال فعالیت خود را مي گذراند، را دارم.
و چه فعاليت هاي علمي و اجرايي 

در بيرون دانشگاه داريد؟
در ح��ال حاض��ر، عضو كمیت��ه علمي 
مقررات ملي س��اختمان در بخش معماري 
وزارت مس��كن و شهرسازي و عضو هیات 
ممیزه گروه هن��ر و معماري وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري و همچنین عضو حلقه 
علمی كرسی معماری و شهرسازی، عضو 
هیات موسس انجمن معماری سبز ایران و 
عضو س��تاد دیواره سبز سازمان پارك ها و 
فضای سبز شهر تهران هستم. عضویت در 
كمیته علمی همایش های ملی و بین المللی 
در حوزه معم��اری و شهرس��ازی از دیگر 
فعالیت های بنده است. در زمان تحصیل در 
انگلستان هم به مدت سه سال، مسوولیت 
مدیریت گ��روه هنر و معم��اري هفتمین، 
هش��تمین و نهمین س��مینار دانش��جویان 
ایران��ي در اروپا بر عه��ده ام بود. همچنین 
در حین تحصیل در آنجا، موفق به برپایي 
س��ه نمایش��گاه انفرادي و جمعي ش��دم.             

ش�ما در هفته پژوهش امس�ال، به 
عنوان عضو هي�ات علمي برگزيده 
دانش�كده معم�اري و شهرس�ازي 
دانش�گاه انتخاب ش�ديد. وضعيت 
آموزش و پژوهش دانش�كده را در 

چه سطحي مي بينيد؟
دانشكده معماري و شهرسازی دانشگاه، 
یكي از قدیمي ترین دانش��كده ها در سطح 
كش��ور اس��ت كه از س��ال 1347، فعالیت 
آموزش��ي خود را آغاز كرده است. یكی از 
اهداف عمده ما در دانش��كده معماري، چه 
در بخ��ش اعضاي هیات علم��ي و چه در 
بخش پژوهشگران دوره دكتري، هدفمند 
ك��ردن و جه��ت دادن ب��ه فعالیت ه��ای 
پژوهش��ي به س��مت رفع نیازهاي واقعي 
جامعه اس��ت. به عبارت روش��ن تر در حال 
حاضر ت��الش وافري در دانش��كده انجام 
مي ش��ود تا پژوهش كه زیربناي اساس��ي 
و زیرس��اخت اصلي پیشرفت علم است به 
س��مت نیازهای اصلی پیش ب��رود. بر این 

اساس  بنا داریم عمال محصوالت پژوهشي 
را كه در قالب رساله هاي دكتري و پروژه ها 
نمود دارن��د در خدمت حل نیازهاي عاجل 
و حقیق��ي جامعه قرار دهی��م. نكته دیگر، 
بحث ارتباط آموزش و پژوهش اس��ت. در 
این زمینه تالش ما بر این است كه این دو 
اصل را به ویژه در تحصیالت تكمیلي و به 
طور اخ��ص، دكتري، به هم نزدیک كنیم. 
بدیهی اس��ت كه در تعری��ف گرایش های 
جدید در دانش��كده نیز ای��ن نكته مد نظر 
ق��رار دارد. در ح��ال حاضر، در دانش��كده 
مرحل��ه  در  دروس  بازنگ��ري  معم��اري، 
اجراس��ت و در این میان، س��عی و تمركز 
اساس��ی بر این نكته اس��ت كه در نهایت، 
پژوه��ش در خدمت آموزش  باش��د. البته 
براي تحقق این امر و گس��ترش آن برای 
همه گرایش هاي دانشكده، نیازمند حمایت 
دستگاه های اجرایی هس��تیم تا با تكیه بر 
آن بتوانیم بخش��ي از نیازه��ای آنها را در 
قالب طرح های گوناگون پژوهشي، جوابگو 
باش��یم. به نظر من در دانش��كده معماري، 
ظرفیت هاي بس��یار باالیی موجود اس��ت. 
خوش��بختانه در حال حاض��ر، میزان تولید 
محصوالت پژوهشي در آن بسیار پیشرفت 
داشته و بدون اغراق، یكي از دانشكده هاي 
سرآمد در این زمینه هستیم. چنانكه اكنون 
دانش��كده معماري داراي سه مجله وزین 
علمي- تخصصي اس��ت. مجله بین المللي 
معماري و شهرس��ازي دانشگاه كه علمی 
پژوهش��ی و نمای��ه ISC اس��ت و اولین 
مجله تخصصي در ح��وزه هنر، معماري و 
شهرس��ازي اس��ت كه تالش می شود به 
استاندارد نمایه ISI دست یابد. همین طور 
مجله علمي- پژوهش��ي انجمن معماري و 
شهرسازي ایران و فصلنامه تخصصي طرح 
و نماد كه تولیدات علمي خوبی را ارایه می 
دهند. عالوه بر اینها ما دارای اولین كرسي 
نظریه پردازي داوری شده در حوزه معماري 
هستیم كه براي دانشكده ما افتخار بزرگي 
است. مجموع این موارد و حضور فعال در 
مجامع، كنگره ها و سمینارها، نشان دهنده 
عزم دانش��كده در ایفای نقش حقیقی خود 
در جامعه علمی كش��ور است كه امیدواریم 
با اس��تفاده مطلوب از ای��ن توان و حمایت 
نهاده��اي مرتب��ط، بتوانی��م در خدم��ت 
معماري و شهرسازي كشور بوده و در حل 

مشكالت این حوزه، اثرگذار باشیم.
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خ��ط تولید صنعتي یا نظارت ویدئویي گرفته تا تكنولوژي هاي جدید مثل 
اتومبیل هاي بدون راننده و انواع ربات ها را در بر گرفته است.

كاربردهاي پردازش تصوير و بينايي ماشيني 
 رباتیک و به طور خاص، ربات هاي انسان نما

 خودكارس��ازي  و اتوماسیون كارخانجات و كنترل صنعتي به منظور 
كاهش خطا، افزایش دقت،كاهش هزینه

  ارایه نرم افزارهاي هوشمند براي ایجاد سیستم هاي خبره پزشكي
  دوربین هاي خودكار و تصویربرداري هوشمند

  سیستم هاي امنیتي- نظارتي هوشمند و خودكار به منظور تشخیص 
انواع رویدادها

 كاربردهاي مختلف نظامي و دفاعي
  سیستم هاي حمل و نقل عمومي

  پردازش اطالعات و تصاویر دریافتي از ماهواره
  كاربردهاي مختلف در امنیت اطالعات و رمزگذاري و رمز گشایي
  كاربردهاي گرافیكي و ایجاد نرم افزارهاي تخصصي در این زمینه

اهداف و محورهاي كنفرانس
هفتمین كنفرانس ماشین بینایي و پردازش تصویر ایران، با اهداف ارتباط 
صنعت و دانشگاه و تعریف پروژه هاي صنعتي بر پایه آخرین دستاوردهاي 
علمي، تشویق محققان و دانشجویان براي مشاركت موثر در ارتقاي سطح 
علمي و پیشرفت صنعتي كشور، ارتباط پژوهشگران جوان با اساتید مجرب 
و انعكاس س��طح علمي پژوهش��گران ایراني در جوامع بین المللي برگزار 

شد. 
ای��ن كنفرانس در محورهاي ش��بكه هاي دوربیني هوش��مند، تحلیل 
مفهومي صحن��ه، ویرایش ویدئویي، پردازش تصاویر پزش��كي،  پردازش 
تصاویر ماهواره اي، تحلیل و شناسایي الگو در تصویر، استفاده از اطالعات 
و ویژگي هاي زیستي در شناسایي هویت، بهبود و ترمیم تصاویر و ویدئو، 
فشرده سازي تصویر و ویدئو، جاسازي و پنهان كردن اطالعات در تصویر 
و ویدئو، كاربردهاي محاس��بات نرم در پردازش تصویر و بینایي ماشیني، 
س��خت افزارهاي پردازش تصویر و بینایي ماشین و گرافیک و پویا نمایي، 
مقال��ه پذیرفت و مقاالت دریافت��ي تقریبا تمامي این محورها را ش��امل 

مي شد.
افتتاحيه كنفرانس

درمراس��م افتتاحیه هفتمین كنفرانس ماشین بینایي و پردازش تصویر 
ایران كه صبح روز 25 آبانماه در محل مجتمع فرهنگي امام خمیني )ره( 
برپا شد، ابتدا دكتر محسن سریاني )عضو هیات علمي دانشكده مهندسي 

بينايي ماشيني چيست؟
 پردازش تصویر، شاخه اي از علم هوش مصنوعي است كه به صورت 
مجموع��ه پردازش هایي كه بر روي تصاویر حاصل از دوربین دیجیتال یا 
اس��كنر، انجام شده و هدف خاصي را دنبال مي كند، تعریف مي گردد. این 
اهداف در دو دسته كلي بهبود تصاویر و بینایي ماشیني قرار مي گیرند. بهبود 
تصاوی��ر، در برگیرنده روش هایي براي محو كردن،  فیلتر كردن، افزایش 
تضاد و كیفیت تصویر، تغییرات تصویر به منظور ارایه مناسب براي بیننده، 
تغیی��رات رن��گ و جلوه تصویر، حذف نویز و مانند آن مي باش��د و بینایي 
ماش��یني هم دسته خاصي از پردازش تصویر اس��ت كه به دلیل اهمیت 

فوق العاده آن، غالبا به طور مجزا مورد توجه قرار مي گیرد.
 هدف روش هاي بینایي ماش��یني، كمک ب��ه درك معني و محتواي 
تصاویر و ویدیو توس��ط سیس��تم هاي كامپیوتري و ربات هاست. از میان 
همه شاخه هاي هوش مصنوعي، كامپیوتري و مكانیزه كردن سیستم ها 
با افزودن توان بینایي به آنها شاید كاربردي ترین شاخه باشد. دامنه كاربرد 
بینایي ماش��ین بسیار وس��یع اس��ت و از كاربردهایي مثل كنترل كیفیت 

گزارشي از برگزاري 
هفتمین کنفرانس 

ماشین بینايي و 
پردازش تصوير ايران

مقدمه: روزهاي 25 و 26 آبان ماه س�ال 90، دانشگاه 
علم وصنعت ايران ميزبان هفتمين كنفرانس ماش�ين 
بيناي�ي و پردازش تصوير ايران بود. در اين كنفرانس 
كه با حمايت انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير  
ايران و دانشكده مهندس�ي كامپيوتر دانشگاه برگزار 
گردي�د، ح�دود 200 مقاله علمي در قالب ش�فاهي و 
پوستر ارائه ش�د. اين كنفرانس مهمترين گردهمايي 
صاحب نظران، متخصصان و اس�تادان حوزه پردازش 

تصوير و ماشين بينايي دركشور به شمار مي رود.
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دكتر ابريشمي مقدم، نايب رييس هيات مديره  دكتر سرياني، دبير كنفرانس و عضو هيأت دكتر بازيار، قائم مقام رئيس دانشگاه
انجمن ماشين  بينايي و پردازش تصوير ايران علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر و معاون پژوهش و فناوري

كامپیوتر و دبیر كنفرانس( گزارشي از روند برگزاري كنفرانس ارایه كرد. وي 
گفت به رغم آنكه این كنفرانس قباًل به صورت دو س��االنه برگزار مي شد 
و امسال ساالنه شده است )ششمین كنفرانس در سال 1389 در دانشگاه 
اصفهان برگزار شده بود( و برخالف كاهش فرصت ارسال مقاالت، با تعداد 
بس��یاري مقاله مواجه بودیم كه نش��ان از گسترش حوزه ماشین بینایي و 
پردازش تصویر در كش��ور دارد. وي توضیح داد كه در مجموع، 494 مقاله 
به دبیرخانه ارسال شد كه در نهایت پس از داوري، 100 عنوان براي ارایه 
ش��فاهي و 99 عنوان براي ارایه پوستري برگزیده شدند. از این تعداد، 96 
 IEEE مقاله به زبان انگلیسي بوده است كه براساس توافق انجام شده با
به صورت اینترنتي در وبگاه این انجمن قرار مي گیرد و در نهایت، پس از 
نهایي ش��دن مقاالت رس��یده، 100 مقاله فارسي و 86 مقاله انگلیسي در 

جلسات ارایه خواهد شد.
سخنران بعدي مراس��م افتتاحیه، دكتر بازیار)قائم مقام رییس دانشگاه 
و مع��اون پژوهش و فناوري( بود. وي ضمن خیرمقدم گویي به ش��ركت 
كنندگان، ابراز امیدواري كرد برگزاري چنین همایش هایي در تبادل آخرین 
اطالعات و تقریب آنچه در دنیاي صنعت و حوزه علوم اتفاق مي افتد، مفید 
باشد و از تضارب آرا و بحث هاي مطرح شده دركارگاه ها و نشست ها، نتیجه 
خوبي عاید صنعت كش��ور گردد. قائم مقام رییس دانشگاه، سپس گزارش 
كوتاهي از برنامه ریزي ها و دستاوردهاي دانشگاه علم وصنعت ایران ارایه 
ك��رد و گفت: ما براي این دانش��گاه، محورهاي تحقیقاتي خاصي تعریف 
كرده ایم كه یكي از آنها كه مورد حس��ن توجه كل كشور هم قرار گرفته، 
ماهواره اس��ت و یكي از سه دانشگاه كشور هستیم كه ماموریت طراحي، 
س��اخت و پرت��اب ماهواره را بر عهده دارند. ع��الوه بر این بحث پردازش 
سریع كه مي تواند در خدمت موضوع این كنفرانس باشد هم از محورهاي 

تحقیقاتي و فعالیت هاي اصلي دانشگاه ماست.
سخنران بعدي مراسم افتتاحیه، دكتر ابریشمي مقدم)نایب رییس هیات 
مدیره انجمن ماش��ین  بینایي و پردازش تصویر ایران( بود. وي با اشاره به 
سخنان مقام معظم رهبري در جمع دانشجویان نخبه در سال 1389، گفت: 
ما دانشگاهیان و انجمن هاي علمي، رسالت بزرگي در جهت استقالل علمي 
كشور بر عهده داریم و انجمن هاي علمي، از گلوگاه ها و درگاه هاي مهم و 

ضروري براي رسیدن به مرجعیت علمي مورد تایید مقام رهبري هستند.
دكتر ابریش��مي مقدم با ارایه تاریخچه اي از انجمن ماش��ین بینایي و 
پردازش تصویر ایران افزود: ش��اید جزو 10 كش��ور دنیا باش��یم كه چنین 
كنفرانس هایي در زمینه ماشین بینایي برگزار مي كنند و از زمان برگزاري 
اولین كنفرانس در سال 1379، شاهد رشد بسیار خوب و ارایه مقاالت كیفي 

در سلسله كنفرانس هاي ماشین  بینایي بوده ایم.
دكت��ر مینایي )معاون دبیر ش��وراي عالي اطالع رس��اني و رییس بنیاد 
ملي بازي هاي رایانه اي( نیز گزارش��ي از عملكرد دبیرخانه ش��وراي عالي 
اطالع رساني ارایه كرد و توضیح داد: در زماني كه وارد دبیرخانه شوراي عالي 
اطالع رساني شدم، این دبیرخانه شاید یكي از بزرگترین تصمیم گیرندگان 

در حوزه IT كشور بود و كار گروه هاي مختلفي در آن وجود داشت. در آن 
زمان كار گروهي كه فعال كردیم، گروه خط و زبان فارسي در محیط رایانه 
بود و تبدیل متن به گفتار، پیكره متني زبان فارسي و خطایاب و باز شناسي 
گفتار را فعال كردیم. گروه دیگر هم بازي ها و سرگرمي هاي الكترونیكي 
بود. وي با اش��اره به توس��ه صنعت بازي هاي رایانه اي در جهان و اثرات 
فرهنگي آن، ضمن مرتبط س��اختن تحقیقات در حوزه پردازش تصویر و 
بینایي ماشین با طراحي بازي هاي رایانه اي، خواستار توجه بیشتر محققین 

به این بخش از كاربردهاي ماشین بینایي گردید.
برنامه كنفرانس

در روز بیس��ت و چه��ارم آبانم��اه، مجموعاً 3 كارگاه آموزش��ي تحت 
عناوین: 1- تس��ریع الگوریتم هاي پردازش تصویر با GPU 2- آش��نایي 
ب��ا كتابخانه Open CV و 3- حروف چیني فارس��ي ب��ا نرم افزار التک 
و زیپرش��ین توس��ط متخصصان ارایه گردی��د كه در پایان، به ش��ركت 
كنن��دگان گواهي پایان دوره اعطا ش��د. در طي دو روز برگزاري همایش، 
عالوه بر ارایه مقاالت ش��فاهي و پوس��تري، دكتر ش��هره كسایي )عضو 
 هیات علمي دانش��گاه صنعتي شریف( سخنران كلیدي بود كه با موضوع
 An Introduction to 3D computer vision س��خنراني ك��رد و 
عالوه بر آن، جلس��ه مجمع انجمن ماشین بینایي و پردازش تصویر ایران 

برگزار گردید.
اختتاميه كنفرانس

در مراس��م اختتامیه هفتمین كنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر 
ایران كه عصر روز بیست و ششم آبان ماه برگزار گردید، دكتر سریاني )دبیر 
كنفرانس( گزارشي از روند برگزاري كنفرانس ارایه كرد. وي ضمن تشكر 
از استقبال گرم شركت كنندگان و ارایه دهندگان مقاالت، اظهار داشت كه از 
186 مقاله كه قرار بود در طي 2 روز كنفرانس در 5 جلسه موازي شفاهي و 
پوستري ارایه شوند، فقط 3 مقاله ارایه نشد و این آمار بسیار خوبي است. او 
همچنین از شركت فعال دانشجویان، اساتید و پژوهشگران بخش صنعت 
سراسر كشور در كنفرانس تشكر كرد و نیز از همكاري صمیمانه مجریان 
كنفرانس، اعضاي كمیته هاي اجرایي و علمي، داوران و كمیته هاي اجرایي 
دانش��جویي، هیات مدیره انجمن ماشین بینایي و پردازش تصویر ایران و 

هیات مدیره انجمن  IEEE بخش ایران تقدیر كرد.
در اين مراس��م همچنين از نويسندگان 3 مقاله برتر، سخنران كليدي 
كنفرانس )سركار خانم پروفسور كسايي از دانشگاه صنعتي شريف( و  رييس 
دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران )دكتر ناصر مزيني( 
با اهداي لوح تقدير، قدرداني به عمل آمد. در پايان نيز ميزگردي با شركت 
دكتر س��رياني )دبير كنفرانس(، دكتر فتحي )دبير علمي كنفرانس(، دكتر 
ابريشمي مقدم )نايب رييس هيات مديره انجمن بينايي ماشين و پردازش 
تصوير ايران(  و دكتر بديع )عضو هيات علمي مركز تحقيقات ارتباطات و 

فناوري اطالعات ايران( تشكيل شد. 
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مراس��م تقدی��ر از دانش��جویان ممت��از 
آموزش��ي و پژوهشي دانشگاه، دوم آذرماه 
1390، با حضور هیات رئیسه و مدیر دفتر 
نه��اد نمایندگ��ي مقام معظ��م رهبري در 
دانشگاه، در سالن آمفي تئاتر شهید بهرامي 

برگزار شد.
در این مراسم، دكتر جبل عاملي )رییس 
دانش��گاه با اب��راز خرس��ندي از حضور در 
جمع دانشجویان، از تمامي دست اندركاران 
مراحل انتخاب و معرفي و برگزاركنندگان 
مراسم تقدیر از دانش��جویان ممتاز تشكر 
كرد و با گرامیداش��ت ی��اد و خاطره دكتر 
آریانژاد، اس��تاد فقید دانش��كده مهندسي 
صنایع؛ دانش��جویان ممتاز را مایه افتخار 
دانش��گاه علم وصنعت ایران و ایران عزیز 
توصیف كرد و به آنان گفت: شما عزیزان با 
تالش خود توانسته اید به دوران عطفي در 
تحصیل خود دس��ت یابید. وي افزود: طي 
سال هاي گذشته، دانش��گاه علم وصنعت 
ای��ران س��رمایه گذاري روي تحصی��الت 
تكمیلي و فراهم س��ازي شرایط براي ورود 
برترین ه��ا ب��ه تحصیالت تكمیل��ي را در 
ص��در برنامه هاي خود ق��رار داد و اكنون 
دانش��جوي تحصیالت  ظرفی��ت ج��ذب 
تكمیل��ي، تقریبا دو براب��ر جذب در مقطع 
كارشناسي است و این روند همچنان ادامه 

خواهد داشت.
دكت��ر جبل عاملي تاكید ك��رد در طول 
برنام��ه پنج  س��اله دانش��گاه در دوره هاي 
و  توس��عه  دكت��ري،  و  كارشناسي ارش��د 
ظرفیت س��ازي خواهیم داش��ت و س��عي 
مي كنیم گزینش اصلح به لحاظ علمي، در 
جذب دانشجویان این دوره داشته باشیم. 

پس از آن حجت االسالم ابراهیمي نژاد، 
مس��ئول دفتر نهاد نمایندگي مقام معظم 
رهبري در دانش��گاه، درخصوص دو نگاه 
مادي و معنوي به انس��ان س��خن گفت و 
س��پس با حضور هیات رئیس��ه دانشگاه، 
حجت االس��الم والمسلمین ابراهیمي نژاد، 
روسا و اعضاي هیات علمي هر دانشكده، 
از دانش��جویان ممتاز آموزشي و پژوهشي 
خارجي،  زبان ه��اي  گ��روه  دانش��كده ها، 
واحدهاي اقماري و مركز آموزش مجازي 

دانشگاه، تجلیل شد.
گفتني اس��ت تعداد دانش��جویان ممتاز 
آموزشي و پژوهش��ي سال تحصیلي 90-

1389 دانش��گاه، بالغ ب��ر 450 نفر بود كه 
نس��بت به س��ال پیش، بیش از 100 نفر 
افزایش داشته اس��ت. در این گزینش كه 
مطابق آیین نامه مصوب انتخاب دانشجویان 
ممتاز صورت پذیرفته، ورودي هاي 87، 88 
و 89 مقطع كارشناسي، ورودي هاي 1389 

مقطع كارشناسي ارشد و وروردي هاي 86 
مقط��ع دكتري به ش��رح زی��ر انتخاب و 

معرفي شدند:
1- در مقط��ع كارشناس��ي، س��ه نف��ر 
اول ورودي هر رش��ته- گرایش با ش��رط 

گذراندن حداقل 32 واحد درسي
2-در مقط��ع كارشناسي ارش��د، دو نفر 
اول هر رش��ته- گرایش به شرط گذراندن 

حداقل 21 واحد درسي
3- در مقطع دكتري، دارندگان باالترین 
مع��دل هر دانش��كده به ش��رط گذراندن 

امتحان جامع.
همچنین در احراز ش��رایط، بحث معدل 
هم به عنوان مالك انتخاب، مد نظر قرار 

گرفته بود. 
دانش��جویان ممتاز پژوهش��ي دانشگاه 
المپی��اد علم��ي، 3  برگزی��ده  ش��امل 6 
دانش��جوي نمونه كش��وري، 3 دانشجوي 
رباتیک  گروه هاي  افتخارآفرین)سرپرست 
حایز مقام در مس��ابقات جهان��ي تركیه و 
Iran Ooen(، 19 پژوهش��گر برت��ر و 
2 دانش��جوي پذیرفت��ه ش��ده برتر مقطع 
كه  دانشگاه  كارشناسي ارشد)دانش��جویان 
در كنكور كارشناسي ارش��د، حایز رتبه اول 

تا پنجم شده اند( بوده است. 

با حضور رييس دانشگاه برگزار شد:

مراسم تقدير از دانشجويان ممتاز 
آموزشي و پژوهشي
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تازه های انتشارات دانشگاه

نام كتاب: بیوشیمي معدني
مترجمان: دكتر رحمت اهلل رحیمي و لیال حجت كاشاني

چاپ اول:1390
شمارگان:1000جلد

قيمت:70000ریال
موضوع: شیمي معدني زیستي

ش��یمي معدني بیو یا بیوش��یمي معدني ب��ه عملكرد عناصر 
فل��زي و غیر فلزي در بیولوژي مربوط مي ش��ود و مي توان آن 

را به عنوان بیوش��یمي آن دس��ته از عناص��ري تعریف كرد كه 
ش��یمي آنها معموال در حوزه شیمیست هاي معدني است. دامنه 
بیوش��یمي معدني، بسیار وس��یع بوده و در تمامي گرایش هاي 
ش��یمي و حتي در داروي هاي پزش��كي نیز به طور چشمگیري 
گسترش و توس��عه یافته است. عوامل اصلي كه موجب عالقه 
روز افزون به این موضوع شده است را مي توان به صورت زیر 

خالصه نمود:
الف( روش هاي آنالیتیكي بهینه شده

ب( مهارت هاي تهیه سریع
ج( به كارگیري موفق اسپكتروسكوپي و مهارت هاي پراش

د( س��نتز بهینه شده كمپلكس هاي ساده معدني كه به عنوان 
م��دل عمل مي كنن��د و یا مقلد موارد متنوع��ي از مولكول هاي 

بیولوژیكي هستند
ه( توجه روزافزون به خطرات محیط زیس��تي ناشي از بعضي 

یون هاي فلزي
و( استفاده از یون هاي فلزي یا كمپلكس ها به عنوان عوامل 

درماني
ز( ش��ناخت اهمیت عناصر با مقدار ناچیز در رشد گیاهان، در 

تغدیه انسان ها و حیوانات
 در اینجا از نگاه آموزشي باید گفت كه به طور كلي، آموزش 
ش��یمي مورد نی��از درمقاطع مختلف، )از مباني تا پیش��رفته( به 
عنوان موضوعي متنوع و پیچیده، روز به روز در رقابت شدیدي 
قرار گرفته است. این رقابت ها موجب ارایه یک سري راه حل ها 
ش��ده كه كتاب حاضر یكي از این راه حل هاس��ت. در آموزش 
ش��یمي، یک سري مشكالت وجود دارد كه فقط توسط كساني 
ك��ه نوع كتاب را انتخاب  مي كنند،  شناس��ایي مي ش��ود. براي 
غلبه بر این مشكالت، این كتاب كه یكي از سري نگارش هاي 
ش��یمي اس��ت، معرفي مي شود. هر بخش آن مس��تقل از بقیه، 
داراي عناوی��ن و محتوایي با هویت كامل مي باش��د. به منظور 
پوش��ش بیش��تر و اصیل تر دوره هاي مطالعاتي، گستره وسیعي 
از عناوین بیوش��یمي معدني در این كتاب آورده شده است. این 
كتاب مي تواند به دوره هاي مطالعاتي متعارف، غناي بیش��تري 

ببخشد. 
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نام كتاب: نظریه صف
مولفين: دكتر ابراهیم تیموري و دكتر محمد مدرس

چاپ اول:1390
شمارگان:1000جلد

قيمت:45000ریال
موضوع: نظریه صف ها

ب��ا توج��ه به كاربرده��اي جدید ص��ف كه در ده��ه اخیر در 
زمینه ه��اي مختلف، نظیر مدیریت تولی��د و موجودي، مدیریت 
زنجی��ره تامین، مس��ایل قیمت گذاري، جایاب��ي رقابتي معرفي 

گردیده است، ضرورت تجدید نظر در كتاب احساس شد.
 مطالعه ریاضي سیستم هاي صف یكي از مهم ترین زمینه هاي 
كاربرد نظریه احتماالت و فرآیندهاي تصادفي است. با توجه به 
نقش و اهمیت اقتصادي و اجتماعي صف در زمینه هاي مهندسي 
و مدیریت، بسیاري از مهندسان و ریاضیدانان از سال ها قبل به 

این زمینه پرداخته اند. 

در ای��ن پژوهش ها، همگام با توس��عه روش هاي تحلیلي، به 
ارایه كاربردهاي جدید نیز توجه زیادي شده است.

با توجه به توسعه گسترده نظریه صف، اكنون سال هاست كه 
تدریس آن دیگر منحصر به رش��ته هاي ریاضي و آمار نیس��ت، 
بلكه به آموزش آن در رش��ته هاي مهندس��ي صنایع، مخابرات، 
كامپیوت��ر، مدیریت، اقتصاد، آم��ار و ریاضي اهمیت زیادي داده 

مي شود.
 كت��اب حاض��ر، در درج��ه اول براي اس��تفاده دانش��جویان 
كارشناسي وكارشناسي ارشد این رش��ته ها تالیف شده است، اما 
در عین حال مي تواند مورد استفاده مهندسان و سایركساني قرار 
گیرد ك��ه به نوعي با طراحي و تحلیل سیس��تم هاي اقتصادي، 

اجتماعي و مهندسي سر و كار دارند.
 بدین لحاظ، در نگارش كتاب س��عي ش��ده است كه مفاهیم 
اصلي وكاربردي، تحت الش��عاع اثبات هاي پیچیده ریاضي واقع 
نش��ود. با وجود این از بیان مبان��ي ریاضي و آماري مربوطه نیز 
صرف نظر نش��ده است، زیرا اساس��ا نظریه صف بر پایه اصول و 

مفاهیم ریاضي بنا نهاده شده است.
در فصل اول كتاب، كلیات سیستم هاي صف و برخي مفاهیم 
مقدماتي الزم براي درك نظریه صف معرفي مي شوند. در فصل 
دوم، ب��ه اختصار به مرور تئوري احتمال پرداخته ش��ده، اگر چه 
پیش نی��از مطالعه این كتاب، آش��نایي قبلي ب��ا مفاهیم و روابط 

نظریه احتمال است.
 در این فصل، به ویژه به اهمیت كاربرد احتمال شرطي و امید 
ریاضي ش��رطي در محاسبه عبارت هاي احتمالي تاكید مي شود. 
در فصل هاي سوم و چهارم، فرآیندهاي تصادفي، از جمله توزیع 
نمای��ي و فرآیند پواس��ون و فرآیند ماركوف مورد بررس��ي قرار 
مي گی��رد تا خوانندگاني كه كمتر با این فرآیندها- كه در نظریه 
صف نقش اساس��ي دارند- آشنایي دارند بتوانند درك بهتري از 

فصول بعدي داشته باشند.
 بدین ترتیب، در فصل هاي اول تا چهارم، مقدمات الزم براي 

درك مفاهیم نظریه صف فراهم مي شود.
 درفص��ل پنج��م، ب��ه كلیات سیس��تم هاي صف و تش��ریح 
رابطه هاي مربوط به این سیس��تم ها، صرف نظر از ویژگي هاي 

آن، پرداخته شده است.
 در س��ه فص��ل شش��م، هفتم و هش��تم، حالت ه��اي خاص 
سیس��تم هاي صف بررس��ي مي ش��وند. درفصل نه��م نیز نحوه 
بهینه س��ازي و بررسي عوامل موثر در بهینه سازي )یا متغیرهاي 
تصمی��م در سیس��تم هاي ص��ف( م��ورد بحث ق��رار مي گیرند. 
س��رانجام در فصل دهم، بعض��ي نمونه هاي كاربرد نظریه صف 

ارایه مي شوند. 
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معرفـي دفاعـیه هـاي دکـتري
نام دانشجو:  علیرضا منعام

رشته تحصيلي:  دانشكده معماري و شهرسازي
اس�تادان راهنما: دكتر محس��ن فیض��ی و دكتر 

مصطفی بهزادفر
استاد مشاور:  دكتر شاهین حیدري

عنوان رساله: آسایش محیطی در فضاهای باز شهری 
ارزیابی آسایش حرارتی در پارك های منتخب شهر تهران 
تاريخ دفاع: 90/7/5

نام دانشجو:  عباس فتوحی
رشته تحصيلي:  مهندسي مكانیک
استاد راهنما: دكتر مرتضي منتظري

عنوان رس�اله: كاربرد مطالعات ش��رایط ترافیكی و 
رانندگی در كنترل خودرو هیبرید برقی

تاريخ دفاع: 90/7/10

نام دانشجو:  هدیه پازوكیان
رشته تحصيلي:  فیزیک

استاد راهنما: دكتر محمود مالباشي
عن�وان رس�اله: بررس��ی برهم كنش لی��زر با فیلم 
اترسولفون، مكانیسم ها، و اثر لیزر روی ویست سازگاری 

و خون سازی آن
تاريخ دفاع: 90/7/11

نام دانشجو:  شیوا سالم
رشته تحصيلي:  مهندسي شیمي

استاد راهنما:  زنده یاد دكتر سید حمید جزایري، دكتر 
علي اللهوردي و دكتر منصور شیرواني 

عن��وان رس��اله: طراحي و س��اخت رنگدانه 
سرامیكي COAL2O4 در ابعاد نانو

تاريخ دفاع:  90/7/4

نام دانشجو:  سید حسین محسني ارمكي
رشته تحصيلي: مهندس��ي برق گرایش مخابرات- 

میدان
استاد راهنما:  دكتر فرخ حجت كاشاني

استاد مشاور:  دكتر راشد محصل
عنوان رساله:  تحلیل، شبیه سازي و ساخت آنتن تک 

پنجره مونوپالس با پالریزاسیون دایروي
تاريخ دفاع: 90/7/4

نام دانشجو:  مهدي جهرمي
رشته تحصيلي: مهندسي مكانیک- تبدیل انرژي 

استاد راهنما:  دكتر فرزاد بازدیدي تهراني
عنوان رس�اله: تحلیل جریان و انتقال حرارت آشفته 

غیردائمي در جت مصنوعي نوساني 
تاريخ دفاع: 90/7/5
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نام دانشجو: جالل رضائي نور 
رشته تحصيلي: مهندسي صنایع - مدیریت سیستم 

و بهره وری
استاد راهنما: دكتر مصطفي جعفري

استادان مش�اور: دكتر محمد مهدوي مزده و دكتر 
پیمان اخوان

عن�وان رس�اله: ارزیابي تاثیر فرآین��د خلق دانش بر 
عملكرد سازماني با استفاده از روش هاي تحلیل چندمتغیره

تاريخ دفاع: 90/7/12

نام دانشجو: جعفر صادق زاده اهری
رشته تحصيلي: مهندسي شیمي

استادان راهنما: دكتر محمد تقی صادقی و دكتر سعید 
زرین پاشنه

عنوان رس��اله: توس��عه مدل ب��راي  فرایند 
OCMدرفش��ار باال و بهینه س��ازی ش��رایط 

عملیاتی راكتور بستر ثابت
تاريخ دفاع: 90/7/17

نام دانشجو: عزیر عابسي
رشته تحصيلي: دانشكده مهندسي عمران گرایش آب

استاد راهنما: دكتر محسن سعیدي
عنوان رساله: تحلیل پدیده تخلیه سطحي فاضالبهایي 

با شناوري منفي در پیكره هاي آبي الیه بندي نشده 
تاريخ دفاع: 90/7/18

نام دانشجو: هادي فضلي شیرین كند
رشته تحصيلي: مهندسي عمران- سازه

استاد راهنما: دكترعلي كاوه
عنوان رساله: روش هاي حل مقادیر و بردارهاي ویژه 

براي سازه هاي با ویژگي هاي منظم 
تاريخ دفاع: 90/7/18

نام دانشجو: خلیل منفردي
رشته تحصيلي: مهندسي برق- الكترونیک

استاد راهنما: دكتر سید جواد ازهري
عنوان رساله: طراحي مبدل دیجیتال به آنالوگ ولتاژ و 

توان پایین براي كاربردهاي ویدیویي
تاريخ دفاع: 90/7/27

نام دانشجو: مهدي خدابنده
رشته تحصيلي: مهندسي برق- كنترل
استاد راهنما: دكتر علیرضا محمدشهري

عن�وان رس�اله: اندازه گیري و كاه��ش نامعیني در 
مسایل استدالل شهودي با استفاده از تركیب اطالعات 

سنسوري

تاريخ دفاع: 90/8/1
نام دانشجو: احسان معتمدیان

رشته تحصيلي: مهندسي شیمي
استاد راهنما: دكتر فرشته نعیم پور

عنوان رس�اله: بررس��ی رش��د و تولید محصول در 
باسیلوس سابتیلیس با استفاده از مدل متابولیكی

تاريخ دفاع: 90/8/8

نام دانشجو: منیژه ذاكري
رشته تحصيلي: مهندسي مكانیک

استاد راهنما: دكتر محرم حبیب نژاد كورایم
عنوان رساله: مدلسازي دینامیكي منیپولیشن 
نانو ذرات بر پایه AFM با كانتیلر V شكل در 

شرایط محیطي مختلف
تاريخ دفاع: 90/8/14

نام دانشجو: امیرفرهاد احیایی
رشته تحصيلي: مهندسي برق

استاد راهنما: دكتر حسین بلندي
عنوان رساله: طرح ریزي حركت و كنترل تطبیقي دو 

بازوی متحرك همكار
تاريخ دفاع: 90/8/29

نام دانشجو: شاهین شادلو
رشته تحصيلي: مهندسي مكانیک

استاد راهنما: دكتر مجیدرضا آیت اللهی
استاد مشاور: دكتر محمود مهرداد شكریه

عنوان رساله: بررسی رفتار شكست نانوكامپوزیت های 
پایه پلیمری تقویت شده با نانولوله های كربن

تاريخ دفاع: 90/9/1

نام دانشجو: یعقوب جلیلیان
رشته تحصيلي: ریاضي

استاد راهنما: دكتر اسداله آقاجاني
عنوان رس�اله: اندازه نافشردگي و كاربردهاي آن در 

معادالت تابعي انتگرالي 
تاريخ دفاع: 90/9/7

نام دانشجو: حمیدرضا اویسی
رشته تحصيلي: مهندسي مواد و متالورژي

استاد راهنما: دكتر بیت اللهی
عنوان رس�اله: بررس��ی تأثیر پارامتره��ای فرایند و 
افزودنی بر ساختار، ریزساختار و خواص اپتیكی فیلم الیه 

نازك اكسید تیتانیم مزوپور منظم
تاريخ دفاع: 90/9/22
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نام دانشجو: حسن شریفي
رشته تحصيلي:  مهندسي مواد و متالورژي

استادان راهنما: دكتر دیواندري و دكتر خاوندي
عنوان رساله: بررسی اثر متغیر های تولید بر 
فصل مشترك و خواص مكانیكی كامپوزیت 

Al-ZTA

تاريخ دفاع: 90/8/28

 
نام دانشجو:  مهدي علینقیان

رشته تحصيلي:  مهندسي صنایع
استاد راهنما: دكتر مهدي غضنفري

استادان مشاور: دكتر رضا توكلي مقدم و دكتر فرناز 
برزین پور

 عنوان رس�اله: مس��یریابي چند هدفه وسایط نقلیه 
دوره اي در محیط رقابتي

تاريخ دفاع: 90/9/19
نام دانشجو:  رضا علیمرادی

رشته تحصيلي:  ریاضی محض گرایش آنالیز
استاد راهنما:  دكتر مسعود هادیان دهكردی

عن�وان رس�اله:  بررس��ي تواب��ع زوج س��ازي و ابر 
منحني هاي بیضوي در رمزنگاري و تحلیل استفاده آنها 

در شبكه هاي حسگر
تاريخ دفاع: 90/9/21

 
نام دانشجو:  خدامراد عباس زاده

رشته تحصيلي:  مهندسي مواد و متالورژي
استادان راهنما:  دكتر شهرام خیراندیش

عنوان رساله:  اثر تغییرات ریزساختاری ناشی 
از عملیات حرارتی بر خواص مكانیكی فوالد  

 D6AC فوق مستحكم
تاريخ دفاع: 90/8/22

نام دانشجو: علي رسولي
رشته تحصيلي:  مهندسي مواد ومتالورژي

اس�تاد راهنم�ا:  دكت��ر محمدعلي بوتراب��ي،  دكتر 
دیواندري، دكتر شاهوردي

عنوان رس�اله: بررسی س��ینتیكی و تعیین مكانیزم 
واكنش پودر هیدرارید تیتانیوم با مذاب آلومینیوم

تاريخ دفاع: 90/8/23

نام دانشجو:  محمد قاسمي
رشته تحصيلي:  ریاضی 

استاد راهنما:  دكتر جلیل رشیدي نیا
عنوان رس�اله: معادالت دیفرانسیل و روش های هم  

محلی  بی اسپالین
 تاريخ دفاع: 90/9/26

نام دانشجو: مهدی رئوفی
رشته تحصيلي: مهندسي مواد و متالورژي

استاد راهنما: دكتر شمس الدین میردامادی - 
دكتر محبوبی

عنوان رساله:  بررسی عوامل موثر بر تشكیل 
 H13 بر روی فوالد TiN پوشش نانوس��اختار

PACVD به روش
تاريخ دفاع: 90/9/28

نام دانشجو: منصوربزمي
رشته تحصيلي:  مهندسي شیمي

استاد راهنما: دكتر سید حسن هاشم آبادي و 
دكتر محمود بیات

عنوان رس�اله: شبیه سازيCFD راكتور بستر 
)HDS( قطره اي سولفورزدایی هیدروژنی

تاريخ دفاع: 90/9/29

نام دانشجو: سید مهدي یدي همداني
رش�ته تحصيلي: مهندس��ي عمران گرایش 

مهندسي برن امه ریزي حمل و نقل
اس�تاد راهنم�ا: دكتر محم��ود احمدي نژاد و 

دكتر شهریار افندي زاده
عنوان رساله: متدولوژي برآورد ماتریس سفرهاي 

خرید خانه مبنا با استفاده از مدل هاي فرصت
تاريخ دفاع: 90/9/30

نام دانشجو: ویشتاسب سلیمانیان
رشته تحصيلي: فیزیک

استاد راهنما:  دكتر سید روح اله عقدائی
عنوان رساله: تعیین ریزساختار مواد بلوری به 

روش تحلیل خطوط پراش
 90 تاريخ دفاع: 90/9/30
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