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امر به معروف و نهي از منكر 
ضرورت جامعه اسالمي

انس��ان نمي تواند نس��بت به حوادث پيرامون خويش 
غاف��ل و بي تف��اوت باش��د. غفلت از ضروري��ات دين و 
س��كوت در مقابل گن��اه، با هر توضيح و تفس��يري كه 

انجام پذيرد به ضرر جامعه اسالمي است.
جوامع در صورتي مي توانند حيات و تكامل خويش را 
حفظ نمايند كه فرهنگ نقد و روحيه انتقادپذيري س��الم 
جايگزي��ن عافيت طلبي، انزواگرايي و فرار از مس��ووليت 
ش��ود و در ي��ك كالم، روحيه امر به مع��روف و نهي از 
منكر در انس��ان ها بيدار ش��ود چ��را ك��ه اميرالمومنين 
علي)ع(، كساني را كه در برابر گناهان و منكرات غفلت 
مي كنند و از خود سس��تي نش��ان مي دهند، ميت االحياء 

)مردگان زنده نما( و فاقد ايمان، معرفي مي نمايند.
باز اميرالمومنان علي )ع( درباره عظمت اين دو فريضه 
اله��ي مي فرمايند: تمام كارهاي نيك و جهاد در راه خدا 
در مقابل امر به معروف و نهي از منكر، مانند آب دهاني 

است در ميان دريا. 1
در اي��ن راس��تا امام خمين��ي رض��وان ا... تعالي عليه ، 
اصالح جامعه را در گ��روي انجام امر به معروف و نهي 
از منكر مي دانند، ايش��ان مي فرمايند:كوش��ش كنيد كه 
احكام اس��الم را هم عم��ل كنيد و ه��م وادار كنيد كه 
ديگ��ران عمل كنند، همان طوري كه هر ش��خص و هر 
فردي موظف است كه خودش را اصالح كند، اصل امر 
به معروف و نهي از منكر براي همين اس��ت كه جامعه 

را اصالح كند.2
جاودانگي اس��الم و تحق��ق ارزش هاي اس��المي و 
انس��اني در جامعه در پرتوي اين دو فريضه بزرگ الهي 
اس��ت. اگر معاندين اس��الم ما را از اي��ن دو فريضه دور 
نمايند، اگر تبليغات منحرف و غربي  ما را در راه عمل به 
اين دو فريضه سس��ت نمايد، اگر رفاه طلبي و دنيازدگي 

ما را از عمل به آن غافل نمايد، بر س��ر جامعه ما همان 
خواهد آمد كه بر س��ر جامعه بع��د از پيامبر )ص( آمد و 
اين جاي تعجب و شگفتي نيست چرا كه موالي متقيان 
در وصي��ت خوي��ش به حس��نين )ع( مي فرمايند: امر به 
معروف و نهي از منكر را رها نكنيد كه اگر ترك كرديد، 
افراد پست بر شما مسلط مي شوند. پس هر چه دعا كنيد 

مستجاب نخواهد شد.3
ديديم كه در طول تاريخ بع��د از رحلت پيامبر)ص( چه 
بر سر جامعه آمد. جامعه اسالمي كارش به جايي رسيد كه 
امثال معاويه و يزيد، به عنوان خليفه مسلمين معرفي شدند 
و فرزندان اميرالمومنين علي )ع( - كه در دامان رسول اكرم 
)ص( پرورش يافته بودند و بنا به نص آيات و روايات، امام و 
رهبر جامعه اسالمي معرفي شدند- مذل المومنين، خارج از 
دين و طاغي )العياذباهلل( خوانده شدند و آن شد كه سرهاي 
پسران پيامبر )ص( را بر نيزه كردند و در شهر كوفه- محل 
حكوم��ت و خالفت اميرالمومنين )ع(- بگرداندند و صراط 
مستقيمي كه رس��ول ا... )ص( اس��وه آن بود رها ساختند. 
چرا چنين ش��د؟ چون آنها توانستند از غفلت و سستي اكثر 
صحابه رسول ا... استفاده كرده و مردم را از ذكر خدا و مظاهر 
معروف دور نمايند و به دامان ش��هوتراني و هوسراني و در 

يك كالم، منكر بيندازند. 
بر تك تك آحاد ملت اس��المي الزم اس��ت به مقوله 
ام��ر به معروف و نه��ي از منكر به عن��وان يك وظيفه 
عموم��ي نگاه كنن��د و در جهت اجراي اي��ن وظيفه در 
س��ايه رهنمودها و تنبيهات بزرگان دين و مقام عظماي 
والي��ت حركت نماين��د تا مبادا جامعه دچار آفتي ش��ود 
كه بر س��ر جامعه بعد از پيامبر آمد و از صراط مس��تقيم 
)اصالح جامعه براس��اس امر به معروف و نهي از منكر( 

دور شود.
1- نهج البالغه- حكمت 374

  2- صحيفه نور جلد 10 صفحه 1
 3 - نهج البالغه – نامه 47
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همزم��ان با هفته دولت و با حضور وزير 
عل��وم، تحقيق��ات و فناوري و ش��ماري از 
مسئوالن آموزش عالي كشور، چهار پروژه 

عمراني در دانشگاه افتتاح شد.
دكتركامران دانش��جو هفتم شهريور در 
دانش��گاه خود حضور يافت ت��ا پروژه هاي 
عمران��ي دانش��كده رياض��ي و مجتم��ع 
كالس هاي علوم پايه، دانش��كده مهندسي 
برق، دانشكده مهندسي صنايع و دانشكده 
مديريت و مهندس��ي توسعه را افتتاح كند. 
در مراس��م افتتاح اي��ن پروژه ها، مهندس 
س��عيدي كيا )عضو هيات امناي دانشگاه و 
وزير س��ابق مسكن و شهرس��ازي(، دكتر 
محمدس��ليماني )وزير س��ابق ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات(، دكت��ر رازقي )معاون 
سابق وزير علوم( و دكتر علي اكبر متكان 
)مع��اون اداري و مال��ي وزير علوم( حضور 

داشتند.
وزير علوم و هيات همراه ابتدا در مجتمع 
فرهنگي امام خميني )ره( حاضر شدند. در 
اين نشس��ت، دكتر دانش��جو با اش��اره به 
فرمايش��ات حض��رت ام��ام )ره( مبني بر 

اينكه »دانش��گاه، كارخانه آدم سازي است 
و اگر دانش��گاه اصالح شود،  جامعه اصالح 
مي شود« اظهار داش��ت: اين آدمي كه مد 
نظ��ر امام بود، آدمي اس��ت نش��أت گرفته 
از روح مطلق كه باي��د تربيت الزم را پيدا 

كرده و كرامت انساني را حفظ كند.
وي تاكيد كرد: اگر دانشگاه اصالح نشود، 
جامعه هم اصالح نمي شود. همه اين كارها 
)تجهيزات و ساختمان سازي ها( خوب است 
منوط بر آنكه دانش��گاه هم اصالح شود و 
آدم سازي در درون آن صورت پذيرد چون 

به دنبال تعالي بشريت هستيم.
وزير علوم با بازخواني فرمايش��ات امام 
خمين��ي )ره( مبن��ي بر اينك��ه »باالترين 
چي��زي ك��ه امروز دش��منان كش��ورهاي 
گذاش��ته اند،  دس��ت  آن  روي  اس��المي 
دانش��گاه است كه كش��ور را اداره و نسل 
حاضر و آينده را تربيت مي كند«، گفت: بر 
همين اساس بود كه ايشان مي فرمودند اگر 
دانشگاه در اختيار چپاولگران شرق و غرب 
باشد، كش��ور نيز در اختيار آنها قرار خواهد 
گرف��ت و منظور از در اختي��ار قرار گرفتن، 

جغرافياي آن نيس��ت، فضاي دانشگاه و در 
اختيار گرفتن محيط دانش��گاه است. يعني 
فضاي اسالمي دانشگاه را به فضاي ليبرال 
دموكراسي مورد نظر خودشان مبدل كنند و 
اگر شرايط به گونه اي شود كه شاخص هاي 
درون دانشگاه را آنها برايمان تعريف كنند، 

فضا در اختيار آنهاست.
وي در ادامه سخنانش افزود: اگر خداي 
نكرده دانش��گاهي در كش��ور وجود داشته 
باش��د كه درآن متدينين و فرهنگ انتظار 
و بس��يج مورد تمسخر قرار گيرد و صداي 
اذان درآن به گوش نرسد و روحاني نتواند 
براي اقامه نماز به آن وارد شود يا به جاي 
مس��جد، حتي يك نمازخانه مناس��ب هم 
نداش��ته باش��د و در تمام طول ماه محرم 
و صف��ر و حتي در تمام س��ال، كوچكترين 
مراس��م مذهبي در آن برپا نش��ود، كشور 
براساس فرمايشات حضرت امام در اختيار 
دشمن قرار خواهد گرفت و اساسًا در چنين 
دانش��گاهي، ام��كان پ��رورش آدم مطابق 

فرمايشات حضرت امام وجود ندارد.
دكت��ر دانش��جو با اش��اره به س��خنان 

با حضور وزير علوم،تحقيقات و فناوري:

افتتاح طرح هاي عمراني دانشگاه
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مقام معظم رهبري در دي��دار اخير خود با 
دانش��جويان، كه فرمودند »دانشگاه آماج 
بس��ياري از توطئه هاي دش��منان است و 
دانش��جويان را در داي��ره قرمز ق��رار داده 
است«، تصريح كرد: نمي توان دغدغه دين 
نداش��ت و آنهايي ك��ه واليتمدارند بايد در 
اين مسير حركت كنند. مقام معظم رهبري 
بارها ب��ر علم توأمان با دين تاكيد كرده اند 
و ما هم موظف هس��تيم نگاه حضرت امام 
و مقام معظم رهبري را در دانشگاه ها پياده 

كنيم.
وزير علوم در بخش ديگر س��خنان خود 
ب��ه مناس��بت هفته دولت، ب��ه ارايه آمار و 
ارق��ام مربوط ب��ه عملكرد اي��ن وزارتخانه 
پرداخت. وي تعداد مراكز آموزش عالي در 
س��ال 1357 را 223 مركز، تا سال 1384 
)آغاز دولت نهم(، 1300 مركز و اين تعداد 
را در ح��ال حاضر 2234 مركز عنوان كرد. 
همچنين در آمار مقايس��ه اي تعداد اعضاي 
هيات علمي گفت: در سال 1367 اعضاي 
هيات علمي دانشگاه ها 5794 نفر، در سال 
1384، 14500 نفر و اكنون 21500 نفرند 
كه نش��ان مي دهد در طول پنج سال اخير 
به اندازه 17 سال پيش از آن، تعداد اعضاي 

هيات علمي افزايش داشته است.
وي تعداد دانش��جويان در س��ال 1384 
را دو ميلي��ون و 389 هزار نفر و در س��ال 
جاري 3 ميليون و700 هزار نفر عنوان كرد 
و گف��ت در حال حاضر بيش از 150 مركز 
و موسس��ه آموزش عالي  وابسته به وزارت 

علوم  در كشور فعال هستند.
دكتر دانش��جو تعداد مقاالت چاپ شده 
در مجالت ISI در س��ال 1384 را 5782 
عنوان ذكر كرد كه در سال 1389 به حدود 

17 هزار مقاله افزايش يافته است. همچنين 
گفت: تعداد پژوهشگاه ها و مراكز پژوهشي 
در سال 1384، 286 مركز بود كه در سال 
1389 به 560 افزايش يافته اس��ت. عالوه 
بر اينها اعتبارات پژوهشي در مقايسه سال 
1384،  س��ه برابر و تع��داد پارك هاي علم 
و فناوري دو برابر ش��ده است. مراكز رشد 
به 1/5 برابر افزاي��ش يافته اند و فضاهاي 
كالبدي دانش��گاه ها و موسس��ات آموزشي 
وابس��ته به  وزارت عل��وم از 127 هزار متر 
مربع در س��ال 1357، به 7 ميليون و 700 
هزار متر مربع در س��ال 1384 و در نهايت 
ب��ه 10 ميليون و 700 ه��زار متر مربع در 

سال 1388 افزايش يافته است.
وزير علوم در خاتمه س��خنانش تصريح 
كرد: ما عهد بس��ته ايم كه در مسير واليت 
كه دنيا و عاقبت انسان در آن است حركت 
كنيم و در يك س��ال گذش��ته هم ش��اهد 
بوديم كه دانشگاهيان كشور در كنار مردم، 
بصيرت و هوش��ياري خود را به رخ دشمن 

كشيدند.
پيش از س��خنان وزير، دكتر جبل عاملي 
)رئيس دانشگاه(، توسعه عمراني دانشگاه را 
يكي از اولويت هاي جدي دانشگاه برشمرد 
و گ��زارش كوتاه��ي از رون��د فعاليت هاي 

عمراني آن ارايه كرد. 
وي اش��اره ك��رد ك��ه مطاب��ق گزارش 
معاون��ت ط��رح و توس��عه  وزارت عل��وم، 
 ،1385 س��ال  در  فن��اوري  و  تحقيق��ات 
دانش��گاه عل��م وصنعت ايران نس��بت به 
ش��اخص هاي تعريف شده   وزارت علوم در 
زيرس��اخت هاي آموزش��ي حدود 60 هزار 
متر مربع كمبود داش��ت. بنابراين برخي از 
پروژه ه��اي عمراني بايد به س��رعت فعال 
مي شد اما وضعيت اعتبارات مالي دانشگاه 
اجازه چنين كاري را نمي داد. از سوي ديگر 
ساختار دانشگاه، س��اختاري سنتي بود كه 
در ط��ي 20 س��ال )85-1365( غير از دو 
دانشكده مهندس��ي راه آهن و خودرو، كار 
عمراني در آن انجام نش��ده ب��ود و ناگريز 
از تغيير س��اختار بوديم. بنابراين تش��كيل 
معاونت طرح و توس��عه ضروري تشخيص 
داده ش��د و مجموعه طرح ه��اي عمراني 
دانشگاه، از زير مجموعه هاي اين معاونت 

قرار گرفت.
دكتر جبل عاملي سپس گزارش خود را به 
بخش هاي پروژه هاي خاتمه يافته، در دست 
اجرا، پروژه هاي خ��ارج از پرديس مركزي 
دانش��گاه و پروژه هاي در دس��ت طراحي، 

مقام معظم 
رهبري بارها 

بر علم توأمان با دين 
تاكيد كرده اند و ما 
هم موظف هستيم 

نگاه حضرت امام و 
مقام معظم رهبري 

را در دانشگاه ها پياده 
كنيم
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تقس��يم كرد و افزود: غير از طرح هايي كه 
امروز افتتاح مي ش��ود پروژه هاي مجموعه 
س��لف س��رويس و مجموعه ه��اي رفاهي 
مرتب��ط ب��ا خوابگاه ها در فاصل��ه كمتر از 
يك س��ال از طراحي، اجرا و افتتاح ش��د. 
همچنين پروژه هاي پژوهش��كده مهندسي 
خودرو كه حدود 70 درصد و پروژه توسعه 
سلف سرويس دانشگاه كه حدود 40 درصد 
پيش��رفت فيزيكي داشت به عالوه توسعه 
طرح جديد گنبد و يادواره ش��هدا و بعضي 
پروژه هاي رفاهي مثل پله فرار خوابگاهي 
و زمين چمن مصنوعي دانش��گاه به اتمام 

رسيده اند.
رياس��ت دانشگاه به پروژه هاي در دست 
اجرايي همچون مجموعه ورزش هاي آبي 
سردار جاويد االثر حاج احمد متوسليان كه 
در مت��راژ 4700 متر مرب��ع در ضلع غربي 
استاديوم ورزشي دانشگاه قرار دارد، پروژه 
ساختمان ش��ماره دو دانش��كده مهندسي 
عمران و پروژه دانشكده مهندسي كامپيوتر 
اش��اره كرد و افزود: مجموعه ورزش هاي 
آبي دانش��گاه 60 درصد پيشرفت فيزيكي 
داش��ته ك��ه اميدواريم ت��ا ده��ه فجر به 
بهره برداري برس��د و دو دانش��كده جديد 
عمران و كامپيوتر تا مهرماه سال آينده به 

بهره برداري خواهند رسيد.
 وي در خص��وص بعض��ي از پروژه هاي 
عمران��ي خارج از دانش��گاه توضيح داد: در 
واح��د اراك، س��الن ورزش��ي چندمنظوره 
در دس��ت اجراس��ت كه تاكنون 98 درصد 
پيشرفت فيزيكي داش��ته و با جذب اعتبار 
كوچكي، به زودي به بهره برداري مي رسد. 
همچني��ن س��اختمان آموزش��ي پردي��س 
اقم��اري بهش��هر را داري��م ك��ه از محل 
اعتبارات اعطايي سفرهاي دوره اي رياست 
جمهوري تامين اعتبار ش��ده و هم اكنون 
60 درص��د پيش��رفت فيزيك��ي دارد و نيز 
ط��رح جامع پرديس بهش��هر كه به عنوان 

يك كار ماندگار، در دست انجام است.
دكتر جبل عاملي در ادامه گزارش خود به 
طراحي مركز پژوهش دانشگاه در مساحت 
 ICT 18 ه��زار متر مربع -كه با اعتبارات
و وزارت راه و ترابري س��اخته خواهد ش��د 
و ه��م اكنون در مرحل��ه برگزاري مناقصه 
اس��ت- و پروژه كتابخانه مركزي دانشگاه 
كه با اعتبارات اهدايي مقام معظم رهبري 
در مس��احت 12 ه��زار متر مربع س��اخته 
خواه��د ش��د به عن��وان پروژه ه��اي مهم 
آينده دانشگاه اش��اره كرد و گفت: ساخت 

دانش��كده هاي شيمي، معماري و مهندسي 
مكانيك از اولويت هاي طرح هاي عمراني 

دانشگاه در آينده هستند.
رئيس دانش��گاه در مورد پروژه دانشكده 
رياض��ي و مجتمع كالس ه��اي علوم پايه 
و ض��رورت س��اخت آن گفت: س��اختمان 
دانش��كده رياضي در وض��ع مطلوبي نبود 
و س��ال ها تعطيل ش��ده بود به طوري كه 
در اين رش��ته دانش��جو نمي پذيرفتيم. به 
لطف خدا اين پروژه آغاز ش��د و ظرف 18 
م��اه عمليات اجرايي اش به پايان رس��يد و 
در متراژ كل��ي 11535 متر مربع در هفت 
طبقه ب��ه بهره برداري مي رس��د. همچنين 
پروژه دانش��كده برق، صنايع و مديريت و 
مهندسي توس��عه، در سال 1376 در قالب 
دانش��كده صنايع آغاز ش��د ولي عماًل كار 
طراحي آن تا سال 1383 به داليل مختلف 
به تعويق افتاد تا اينكه در س��ال 1385 از 
سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي مورد 
تصويب قرار گرفت و امروز اين دانش��كده 
در 19700 متر مربع در هفت طبقه افتتاح 
مي ش��ود كه قابلي��ت 24 ه��زار متر مربع 

توسعه در ارتفاع را دارد.
پس از آن دكتر دانش��جو و هيات همراه 
وي و هي��ات رئيس��ه دانش��گاه در محل 
پروژه ه��ا حاضر ش��دند و س��اختمان هاي 
جديدالتاس��يس دانش��كد ه هاي مهندس��ي 
برق، مهندسي صنايع، مديريت و مهندسي 
توس��عه و دانش��كده رياض��ي و مجتم��ع 
كالس هاي علوم پايه رس��مًا توس��ط وزير 

علوم، تحقيقات و فناوري افتتاح شد.
در پاي��ان اين مراس��م دكتر دانش��جو و 
همراهان، نماز ظهر و عصر را در مس��جد 

دانشگاه به جماعت اقامه كردند.

پروژه 
دانشكده 
رياضي و مجتمع 
كالس هاي علوم 
پايه در متراژ كلي 
11535 مترمربع 
و پروژه دانشكده 
برق، صنايع، 
مديريت و مهندسي 
توسعه در متراژ 
19700 متر مربع 
رسماً به بهره 
برداري رسيد
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دكتر احمد شايگان منش )گلبابايي( در سال 1344 از دبيرستان دكتر هوشيار با كسب 
رتبه اول ناحيه يك تهران، ديپلم رياضي گرفت و در همان س��ال در دوره كارشناس��ي 
رشته رياضي دانشگاه تهران پذيرفته شد. وي دوره كارشناسي ارشد را در همان دانشگاه 
در س��ال 1352 به پايان رساند. س��پس به مدت سه سال با دانشگاه علم و صنعت ايران 
همكاري كرد. دكتر ش��ايگان منش در سال 1356 وارد دانش��گاه سيتي لندن انگلستان 
ش��د و در رش��ته رياضي كاربردي در زمينه »روش هاي ع��ددي در مدل هاي رياضي« 
به خصوص مس��اله اليه هاي مرزي )Bounry layer( به مدت چهار سال به تحقيق 
پرداخت. وي در س��ال 1362 با اخذ دكتراي تخصصي از اين دانشگاه دانش آموخته شد 
و در همان س��ال به كشور بازگش��ت و به تدريس و تحقيقات در دانشگاه علم و صنعت 

ايران پرداخت.
دكتر ش��ايگان منش در سال 1369 به  مدت يك سال از فرصت مطالعاتي در دانشگاه 
Iowa آمريكا اس��تفاده كرد و در آنجا مش��غول تحقيق و تدريس شد. همچنين از سال 

1374 به مدت سه سال در دانشگاه SFU كانادا تحقيق و تدريس كرد. 
كارگي��ري ب��ه  از  عبارتن��د  ش��ايگان منش  دكت��ر  تحقيقات��ي   موضوع��ات 
 Radial basis functions، Finite element methods، Finite difference methods 
و ... در حل معادالت با مشتقات جزيي مقدار مرزي و مقدار اوليه و معادالت انتگرالي و 

كاربردهاي مختلف اين معادالت.
از دكتر ش��ايگان منش تاكنون بالغ بر 65 مقاله ISI و علمي -پژوهش��ي در مجالت 
معتب��ر علمي به چاپ رس��يده  اس��ت. وي در بيش از 15 كنفران��س داخلي و بين المللي 
ش��ركت نموده و مقاله ارايه كرده اس��ت. همچنين در تاليف و ترجمه 6 كتاب، همكاري 

داشته است.
تا كن��ون بيش از 80 دانش��جوي كارشناسی ارش��د و دكتري تح��ت راهنمايي دكتر 
ش��ايگان منش از رس��اله خود دفاع كرده اند و در حال حاضر 6 دانشجوي دوره دكترا و 4 

دانشجوي كارشناسی ارشد مشغول انجام تحقيقات تحت هدايت ايشان مي باشند.
دكتر ش��ايگان منش در س��ال هاي 1385، 1386 و 1388 باالترين امتياز پژوهش��ي 
دانشكده رياضي دانشگاه علم و صنعت ايران را كسب نمود و به عنوان پژوهشگر نمونه 

معرفي شد.
وي در زمين��ه كار اجرايي در دانش��گاه در س��ال هاي 88-1384مدي��ر گروه رياضي 
كاربردي دانش��كده رياضي بود و به مدت س��ه سال نيز معاونت پژوهشي دانشكده را به 

عهده داشت. همچنين به مدت دو سال، عضو كميته كتاب دانشگاه بود. 
دكتر ش��ايگان منش در سال 1384 به رتبه دانشياري و در سال1389به رتبه استادي 

ارتقا يافت.
 

ارتقاي علمي
دكتر احمد شايگان منش 
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 Frameless Folded Plate Space

Structure FFPS-S

Type ’31.52×’15.76×’59.60– S3

 Thickness ”¼

Number of Module Pieces. Similar 3

Sizes Clear span Feet 59.60

Wall Height Feet 59.76

Ceiling Height Feet 31.52

)FFPS-S( فضائي بدون اس��كلت با صفحات 
تا شده    سازه

9.60m×4.80m×18.16m–S3 تيپ

6/25 ميلي متر ضخامت

3 قطعه مشابه تعداد مدوالر                

متر                   18/16 دهانه آزاد ابعاد

4/80 متر ارتفاع ديوار 

9/60 متر ارتفاع سقف

معرفي كلي طرح
فضايي  س��ازه هاي  سيستم هاي  اختراع 
با صفحات تا ش��ده و جزء اصلي تش��كيل 
دهن��ده آن، مدوالر فضاي��ي با صفحات تا 
 Future construction Brick( شده
TM( حاصل 25 س��ال تحقيق مخترع آن، 

مهندس مه��رداد داورپناه، در زمينه تئوري 
صفحات تا ش��ده در سيس��تم س��ازه هاي 
بدون اس��كلت است. محاسبات دستي اين 
فناوري توس��ط اين مخترع انجام ش��د و 
اخيراً موسس��ه كامپوزيت ايران محاسبات 
كامپيوتري را به آن افزوده اس��ت كه جمع 
آن، طراحي هاي فوق العاده در انواع سازه ها 

را امكان پذير مي سازد.
برخالف سازه هاي متعارف كه بار سازه  
به اسكلت و اجزاي آن منتقل مي شود، بار 
سازه هاي فضايي بدون اسكلت با صفحات 
 )shell( تا شده، توس��ط كل پوسته سازه
تحمل مي ش��ود. اين طراح��ي نوين، نياز 
به اس��كلت س��اختمان -ك��ه بزرگترين و 
سنگين ترين جزء هر سازه است- را منتفي 

مي سازد.
ب��دون  فضاي��ي  س��ازه هاي  سيس��تم 
اس��كلت با صفحات تا شده، امكان ساخت 
سازه هايي را فراهم مي كند كه ساخت آنها 
به روش هاي ساختماني موجود، غير عملي 
مي باش��د. وزن سيستم س��ازه هاي فضايي 

عالقه يك مخترع به ايران

 منجر به ساخت اولين ابر سازه هاي

 تا شده كامپوزيتي در ايران شد

مقدمه: تقريباً اوايل سال 1389 بود كه مهندس مهرداد 

داورپناه همكاري خود را با موسسه كامپوزيت ايران واقع 

در دانشگاه علم وصنعت ايران آغاز كرد. اين ايراني مقيم 

امريكا، اختراع جهاني خود تحت عنوان »ابر سازه هاي تا 

ش�ده كامپوزيتي« را به ميهنش آورد تا از طريق موسسه 

كامپوزي�ت و در داخ�ل كش�ور، فعالي�ت س�اخت اولين 

نمونه هاي »آجرهاي ساخت آينده« از طريق ايران به دنيا 
اعالم شود.

 اختراع مهن�دس داورپناه كاري كامالً خالقانه و نوآورانه 

و داراي سه ثبت اختراع در امريكا، PCT و ايران است. 

اين فناوري در انواع متنوع س�اخت و ساز )سوله، تقويت 

كننده زير تونل، ابر گنبدهاي بدون ستون، پل هاي داراي 

دهانه فوق العاده بزرگ، س�د، س�اختمان مس�كوني و...( 

كاربري فوق العاده داشته و با توجه به مزيت هاي منحصر 

به فردش، تحولي عظيم در دنياي فناوري و ساخت و ساز 
رقم خواهد زد. 

آنچه در پي مي آيد توضيحات دكتر محمودمهرداد شكريه 

)اس�تاد دانش�كده مهندسي مكانيك دانش�گاه و رئيس 

موسس�ه كامپوزيت اي�ران( در خصوص اي�ن اختراع و 

اقدامات ساخت مدوالرهاي نمونه است.

بدون اس��كلت با صفحات تا شده،  چندين 
براب��ر كمتر از س��ازه هاي متعارف يا پيش 
س��اخته است و چندين برابر بيشتر بار زنده 

را تحمل مي كند.

1- م�دوالر فضاي�ي ب�ا صفحات تا 
شده 

مدوالر فضايي بر اساس تئوري سازه اي 
صفح��ات تا ش��ده طراحي ش��ده اس��ت. 

مدول ه��اي فضايي،   واحد هاي س��ازه اي 
هس��تند    )Monolithic( يكپارچ��ه اي 
كه از قراردادن صفحات نازك سازه اي در 
س��طوح و زواياي متفاوت به منظور شكل 
دادن به مدول هاي فضايي ساخته مي شوند.   
نيرو هاي وارده بر مدوالر فضايي ناش��ي از 
بار هاي م��رده و زنده، نيروهاي باد و زلزله 

توسط تنش هاي كششي داخلي 
 )Internal Tensile Stress(
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 و تن��ش ه�����اي ف����ش��اري داخل��ي
  )Internal Compressive Stress (
در صفح��ات قرينه كه در جه��ات متضاد 
عمل مي كنند،  باالنس مي شوند. تنش هاي 
داخلي س��ازه در مقاب��ل نيروهاي خارجي 
مقاوم��ت ك��رده و آنها را خنث��ي مي كنند. 
حاصل جمع اين تنش ها در صفحات است 
كه مدول ها را در وضعيت متعادل و پايدار 

)Equilibrium( نگه  مي دارد.
مدول هاي فضايي، واحد هاي س��ازه اي 
سه بعدي هس��تند كه بارها و نيروها را در 
س��ه جهت، حمل و منتق��ل مي كنند. اين 
ويژگي س��ه بعدي سازه اي مدول، استفاده 
از صفح��ات به عن��وان اج��زاء و تنش در 
صفحات ب��راي خنث��ي ك��ردن نيروهاي 
خارجي اس��ت كه ويژگ��ي منحصر به فرد 
مدول فضايي را به  وجود مي آورد. صفحات 
ب��ه نحوي ق��رار گرفت��ه،  حائ��ل و درگير 
مي ش��وند كه به حداكثر ظرفيت باربري و 

حداكثر تنش مجاز برسند. 
طراح��ي مدول فضايي به نوعي اس��ت 
ك��ه از ه��ر چهار ط��رف تكيه گاه داش��ته 
باش��ند. مدول ه��اي پايين��ي و بااليي در 
زنجيره مدول ها،  تكيه گاه طولي محسوب 
مي ش��وند. مدول ه��اي مج��اور، تكيه گاه 
جانبي محسوب ش��ده يا در حالت سيستم 
تك م��دوالر صفحات قرينه بيروني كه در 
جهت مخال��ف هم عمل مي كنن��د، اتكاء 

جانبي را فراهم مي كنند. 

2- سيس�تم س�ازه هاي فضاي�ي با 
صفحات تا شده 

سيستم سازه هاي فضايي بدون اسكلت 
ب��ا صفحات تا ش��ده، از م��دول فضايي با 
صفحات تا ش��ده به عنوان بلوك س��ازنده 

سيستم استفاده مي كند.

ب��دون  فضاي��ي  س��ازه هاي  سيس��تم 
اس��كلت با صفحات تا ش��ده يك سيستم 
است  قوسي-پوسته اي-سريالي   س��ازه اي 
 )Arch-Shell-Sectionalized System(
كه هر قس��مت آن يك مدوالر فضايي با 

صفحات تا شده است. 
سازه هاي قوسي و پوسته اي يكپارچه، با 
تمام امتيازاتشان محدوديت هايي دارند.  با 
افزايش دهنه س��ازه، ممان روي س��ازه  به 
تناسب افزايش مي بايد.  يك سازه مي تواند 
در اثر عوامل مختلف از جمله ممان، نيروي 
برش��ي و كمان��ش )Buckling(،  دچار 
شكس��ت گردد. مم��ان غالب��ا دليل اصلي 

محدود كننده هر سازه است.
ويژگي قسمت بندي سريالي سيستم كه 
در آن دهانه س��ازه به چندين زيردهانه اي 
كه با اتصاالت س��اده پيچ و مهره اي به هم 
وص��ل مي ش��وند و از م��دوالر فضايي به 
عنوان ه��ر ي��ك از زيردهانه ها اس��تفاده 
مي كند، امكانات س��ازه اي را ميسر مي كند 
كه موج��ب ويژگي انحص��اري و انقالبي 

سيستم مي شود. 
 Future تي��پ،  مدول ه��اي 
Construction Brick TM ، به يكديگر 

از طريق پيچ و مهره كردن صفحات اتصال 
انتهايي ب��راي ايجاد زنجيره طولي  به هم 
وصل مي شوند. هر بخش زنجيره به منزله 
اتكاي بقيه زنجيره و بقيه زنجيره به منزله 

اتكاي آن بخش محسوب مي شود. 
اتصاالت س��اده پيچ و مهره اي از انتقال 
تنش ها جلوگيري مي كند. هر مدوالر تحت 
برآيند نيروها و نيروهاي واكنشي وارده بر 
مدوالر در صفح��ات اتصالي انتهايي و بار 

كل روي خود مدوالر است. 
اتكاي جانبي توس��ط مدول هاي مجاور 
تامين مي ش��ود. در حالت سيستم هاي تك 

مدوالر، اتكاي جانبي از طريق مهاركردن 
)Bracing( صفح��ات بيرون��ي هم��ان 
مدوالر ك��ه در جهات مخال��ف هم عمل 

مي كنند تامين مي شود.

موارد كاربرد
سيستم سازه هاي فضايي بدون اسكلت 
با صفحات تا شده، كاربردهاي متعددي را 
در برمي گي��رد. از جمله اين موارد مي توان 
به س��ازه هاي فضايي بدون اسكلت )مورد 
اس��تفاده در بخش ه��اي متع��دد از قبيل 
فرودگاه ه��ا،  كارخانج��ات،  فروش��گاه ها،  
مراكز ورزش��ي، بيمارس��تان ها، سالن هاي 
اجتماع��ات و مراكز اضط��راري در مواقع 
بحران(؛ سقف هاي فضايي بدون اسكلت؛ 
اب��ر گنبدهاي فضايي و ابرس��ازه هايي كه 
به س��قف و گنب��د عظيم ني��از دارد )مانند 
ايس��تگاه هاي قطار، فرودگاه ها و...(؛ پل ها 
)اعم از موقت يا دايم(؛ سدها و يا دايك هاي 
موقت يا دائم؛ تونل سازي )در سنگ و تونل 
 shield Tunneling س��ازي به شيوه
system كه ب��راي بهمن گير در مناطق 
كوهس��تاني يا جلوگيري از لغزش يا رانش 
زمين استفاده مي ش��ود( و همچنين براي 

ساخت سازه هاي بلند مرتبه اشاره كرد.

امتيازات
1-امتيازاتسازهاي

س��ازه هاي ب��دون اس��كلت ب��ر خالف 
س��ازه هاي متع��ارف، هر گونه ني��ازي به 
اسكلت، شامل س��تون ها و تيرها را منتفي 
مي كنند. صفحات تا ش��ده، قابليت تحمل 
ب��ار قابل مالحظه اي دارن��د به طوري كه 
سيس��تم را قادر مي س��ازد دهها برابر وزن 
خ��ود )وزن مرده( را تحم��ل كند. بارهاي 
وارده بر اين س��ازه ها در كل سازه توزيع و 
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به فونداسيون منتقل مي شود و همين عدم 
تمركز نيروها و وزن س��بك اين س��ازه ها، 
نياز به فونداس��يون هاي ب��زرگ را منتفي 
مي سازد. از سوي ديگر ويژگي  مدوالر اين 
سازه ها از انباشت ممان ها جلوگير ي كرده 
و امكان س��اخت س��ازه هايي با دهانه هاي 
بس��يار بزرگ )نظير تونل ه��اي بزرگ( را 
فراهم مي كند. وزن سبك، تحمل باربري 
زياد و قابليت انعطاف،  اين سازه ها را عماًل 

ضد زلزله مي كند.

2-امتيازاتمعماري
ماهيت ب��دون اس��كلت اين س��ازه ها، 
امكانات نامحدودي را براي معماران داخلي 
فراه��م مي كند. زيباي��ي، قابليت نامحدود 
نماس��ازي و رنگ ه��اي متن��وع، از جمله 

امتيازات اين سازه ها به شمار مي رود.

3-امتيازاتاجرايي
فونداسيون كوچك اين سازه ها نسبت به 
سازه هاي متعارف، اجراي اين سازه ها را به 
مراتب ساده تر ساخته است. مدوالرهاي در 
محل قرار گرفته و به س��ادگي به يكديگر 
پي��چ مي ش��وند. ام��كان افزاي��ش دهانه 
به مي��زان دلخ��واه با اضافه ك��ردن تعدد 
مدوالرها مش��ابه، از مزيت هاي برجسته و 

بسيار مهم اين اختراع است.
اين سازه ها با فونداسيون و پي سبك در 
س��طح زمين قرار مي گيرند و اتصاالت آن 
به يكديگر و به زمين از طريق پيچ و مهره 
است، پس نياز به جوشكاري ندارد و سريعا 

قابل نصب مي باشد. 
همچني��ن ب��ه راحتي قابل برداش��ت و 
جداس��ازي است. در واقع وزن كم و شكل 
خاص مدوالرها امكان ذخيره سازي، حمل 
و نقل و جابه جايي آس��ان و سريع را مهيا 

ساخته است. 

اتصاالت ساده و پيچ و مهره اي و تعداد 
ان��دك قطع��ات، صرفه جويي ت��ا چندين 
براب��ري را در زم��ان و نيروي م��ورد نياز 
براي برپايي و نصب س��ازه در مقايس��ه با 

سازه هاي متعارف رقم مي زند.

4-نگهداريوتعميرات
برخالف س��ازه هاي ديگر كه از اجزاي 
مختلف س��اخته مي ش��وند، اين سازه ها از 
يك جزء س��اخته مي ش��وند كه نگهداري 
آنها را بس��يار س��اده مي س��ازد. همچنين 
جايگزيني يا تعمير اين مدولها به س��ادگي 

انجام پذير است.

5-امتيازاتزيستمحيطي
در اين نوع سازه ها مواد اوليه مورد نياز، 
كاه��ش مي يابد كه كاهش اث��رات منفي 
زيس��ت محيط��ي را به نوبه خ��ود موجب 
مي ش��ود. عالوه بر اينك��ه انرژي مصرفي 
براي س��اخت، حمل و نق��ل و اجراي آن 
بس��يار اندك اس��ت. از س��وي ديگر اين 
س��ازه ها 100 درصد قابل بازيافت هستند 
كه امتياز بزرگي به لحاظ زيس��ت محيطي 

است.

6-ديگرمزايا
در اين نوع س��ازه ها قابليت گسترش يا 
كاهش ابعاد س��ازه وجود دارد. اين سازه ها 
100 درصد ضدآب، ضدخش، ضد ضربه و 
مقاوم در برابر اش��عه ماوراي بنفش هستند 
و برخالف سازه هاي فلزي،  نياز به عملياتي 
نظير روكش كردن يا مقاوم سازي در برابر 
خوردگي ندارند. پس عماًل اولين سازه هايي 
هستند كه در برابر طوفان،  زلزله، گردباد و 

ديگر عوامل طبيعي كاماًل مقاوم اند.
اين سازه ها قابليت ضد گلوله شدن دارند، 
غيرقابل اشتغال  بوده در مقابل آتش در حد 

اس��تانداردهاي مورد نياز مقاومت دارند، به 
نسبت به ديگر س��ازه ها، داوم و عمر مفيد 
بس��يار طوالني تري دارند و كاهش هزينه 
فونداسيون، كاهش هزينه هاي تعميرات و 
نگهداري، ساخت سريع و بازگشت سرمايه 
از مزاياي قابل توجه اقتصادي آن به شمار 

مي رود.

چشم انداز آينده
آجرهاي ساخت آينده از قيمت هاي قابل 
رقابت در عرصه  بازارهاي داخلي و خارجي 
برخوردارن��د و ب��ا توج��ه ب��ه كاربردهاي 
فوق الع��اده و مزاياي چش��مگير آن انتظار 
مي رود درآينده نزديك، تحويل عظيمي در 

ساخت و ساز ايجاد نمايند.
ه��م اكن��ون نه��اد رياس��ت جمهوري 
مشغول حمايت از اين اختراع تاثيرگذار به 
منظور توس��عه اين فناوري در سطح كشور 
است و موسسه كامپوزيت ايران با شركت 
در نمايش��گاه حاش��يه اي هماي��ش بزرگ 
ايرانيان -كه مورد بازديد و توجه بس��ياري 
از مديران دولتي از جمله سازمان گسترش 
و نوس��ازي و وزارت مع��ادن و فلزات قرار 
گرفت- فعاليت هاي جدي در زمينه معرفي 
اين فناوري و دس��تاورد ش��گرف علمي را 

آغاز كرده است. 
رئيس موسس��ه كامپوزي��ت ايران آينده 
بسيار خوبي را براي اين فناوري پيش بيني 
ك��رده و مي افزاي��د: هم اكنون با ش��ركت 
اتريش��ي س��ازنده تونل نياي��ش در تهران 
مذاكراتي براي اجرا انجام ش��ده و سازمان 
مديريت بحران، سازمان پدافند غير عامل 
و ش��هرداري ته��ران، متقاضي��ان بالق��وه 

استفاده از اين فناوري هستند.
موفقي��ت هم��ه دانش��مندان ايراني در 
اعتالي نام ايران عزيز و گسترش مرزهاي 

دانش را آرزومنديم. 
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علت و اهداف اجراي طرح ضيافت انديش�ه 
چه   بوده  است؟

اين طرح در واقع، ضيافت در ضيافت است 
چون ماه رمضان،  ماه ضيافت الهي است. با توجه 
به اينكه در چند س��ال اخير، فضاي تحصيلي 
دانشگاه ها از ماه رمضان فاصله گرفته و حال 
و ه��واي رمضان در ايام تعطيلي دانش��گاه ها 
آنگونه كه بايد و ش��ايد مشاهده نمي شد، دفتر 
نهاد نمايندگ��ي مقام معظم رهبري طرحي را 
به صورت سراسري تعريف و ارايه كرد به نام 
ضيافت انديشه كه به طور كلي دو هدف عمده 
را تعقيب مي كرد: 1- اهداف علمي- آموزشي؛ 

2- اهداف تربيتي و خودسازي.
در خص�وص زم�ان و م�كان اج�راي طرح، 

توضيح دهيد؟
طرح ضيافت انديشه در 35 پايگاه در مراكز 
استان ها و در تهران در پنج پايگاه اجرا شد كه 
دانش��گاه علم و صنعت ايران به عنوان پايگاه 
ش��رق تهران، ميزبان جوانان و دانشجويان از 
سراسر كش��ور بود. همچنين اين طرح از اول 
ماه مبارك رمضان به مدت سه هفته )21 روز( 

به اجرا درآمد.

در پايگاه دانش�گاه علم وصنع�ت ايران چه 
تعداد دانش�جو در ضيافت انديش�ه شركت 

كردند؟
در ثبت نام اوليه حدود 3000 دانشجو ثبت 
نام كردند كه در نهايت، 1200 نفر از برادران و 
500 نفر از خواهران در دانشگاه علم و صنعت 
اي��ران ثبت نام قطعي ش��دند كه كالس هاي 
خواهران در دانشگاه شهيد عباسپور و برادران 
در عل��م وصنعت اي��ران برگزار ش��د. برادران 
دانش��جو در سه گروه تقسيم شدند و هر گروه 
به صورت چرخش��ي در اين كال س ها شركت 
كردن��د. كالس ها هم از س��اعت 11 تا 19 به 
صورت متمركز در دانش��كده جديدالتاس��يس 

رياضي برگزار شد.
در مورد نحوه برگزاري كالس ها بفرماييد كه 
چه دوره هاي آموزش�ي در نظر گرفته ش�ده 

بود؟
ما در طرح ضيافت انديشه شش موضوع را 
در نظر گرفتيم كه به زعم ما در حوزه مسايل 
معرفت��ي و اعتق��ادي مورد ني��از جوانان و به 
عبارتي، حرف هايي از جنس زمان بود و براي 
جوانان و به ويژه دانش��جويان جذابيت داشت 

ضيافت 
انديشه،
طرح 
موفق 
فرهنگي

مقدمه: طرح گسترده 
»ضيافت انديشه« 
توسط نهاد نمايندگي 
مقام معظم رهبري 
در دانشگاه ها در 
ماه مبارك رمضان 
به اجرا گذاشته 
شد. دانشگاه علم و 
صنعت ايران يكي 
از پنج پايگاه شهر 
تهران براي اجراي 
اين طرح بود. به 
همين مناسبت 
با حجه االسالم 
و المسلمين 
ابراهيمي نژاد 
)مسوول دفتر نهاد 
نمايندگي مقام معظم 
رهبري در دانشگاه( 
مصاحبه اي انجام 
داديم كه مي خوانيد.

89
ن 

ستا
تاب

- 7
ه 1

ار
شم

ری
 خب

ی و
نگ

ره
ی، ف

لم
ه ع

ری
ش

ن

12



اي��ن كالس ها با موضوعات زير برگزار ش��د: 
نظام سياسي در اس��الم؛ مهارت هاي زندگي؛ 
آشنايي با نهج البالغه؛ قرآن شناسي و ديداري 
نو با قرآن؛ جنگ نرم؛ فمينيسم و حقوق زنان 
)ويژه خواه��ران( و جريان شناس��ي فكري- 

فرهنگي )ويژه برادران(.
اش�اره فرموديدكه فعاليت ه�اي فوق برنامه 
تربيتي و ورزشي هم در نظر گرفته شده بود. 
لطفاً در خصوص اين برنامه ها و ش�اخه هاي 

آن نيز توضيح دهيد.
در كنار اين موضوعات شش گانه، برنامه هاي 
تربيتي و خودس��ازي و همين طور برنامه هاي 
ورزشي داش��تيم كه براي دانشجوياني كه در 
ط��رح ضيافت ش��ركت كردند. در طول س��ه 
هفته برگزار ش��د.  فعاليت هاي فوق برنامه را 
هر پايگاه براساس اقتضائات خود برنامه ريزي 
كرده بود. از موضوعاتي كه در اين راستا تعريف 
كرديم و هر هفته ه��م تغيير مي كرد، برپايي 
غرفه هاي وبالگ نويسي،  قرآن، شهدا  و غرفه  
فرقه هاي ضاله، مهارت هاي زندگي و مشاوره 
و آخر الزمان بود كه در اين غرفه ها، آموزش ها 
و اطالعات به روز به دانشجويان ارائه مي شد. 
مث��اًل در مورد گروه هاي ضاله و انحرافاتي كه 
در كمين جوانان اس��ت، اطالع رس��اني شد. 
همين طور با همكاري نيروي انتظامي در مورد 
فعاليت ش��ركت هاي هرمي و ني��ز انواع مواد 
مخدر درجهت مقاوم سازي دانشجويان تالش 
گردي��د. در زمينه فعاليت هاي تربيت بدني، در 
چند رشته ورزشي از جمله فوتسال، تنيس، شنا، 
طناب كشي و تيراندازي فعال بوديم و براي اين 
كار، امكانات ورزشي چند دانشگاه به كار گرفته 
ش��د. عالوه بر اينها جلس��ات نقد فيلم بود و 
اساتيد هنرشناس و اهل نظر را دعوت كرديم 
ك��ه طي اين مدت 10 تا 15 فيلم را مورد نقد 
و بررسي قرار دادند. بعضي شب ها هم برنامه 
»شب آفتابي« و »مهتاب نوردي« داشتيم كه 

مورد استقبال شايان دانشجويان قرار گرفت.
مدرس�ان دوره ه�اي آموزش�ي چه كس�اني 

بودند؟
قباًل اش��اره كنم كه واح��د آموزش و تبليغ 
دفتر نهاد نمايندگي مقام رهبري مس��تقر در 
قم، متولي تنظيم و تدوين متون آموزش��ي و 
انتخاب اس��اتيد توانمند از سراسر كشور   بوده 
است. در واقع يكي از گروه هاي هدف، كشف 
و شناسايي استادان توانمند و آماده سازي آنها 
بود كه به اين مناس��بت، تيم هايي كارشناسي 
در قم تش��كيل ش��د تا هم جزوات و متون را 
تدوين و تنظيم كنند و هم جلس��ات توجيهي 
براي اس��تادان برگزار نمايند. بر اين اساس در 

هر پايگاه 40 مدرس و استاد فعال شدند كه از 
اين تعداد نيمي از سوي پايگاه و نيمي ديگر از 

ساير بخش ها معرفي شده بودند.
اش�اره فرموديد كه دانش�جوياني از سراسر 
كش�ور در اي�ن ضياف�ت ش�ركت داش�تند. 
دانش�گاه ب�راي اس�كان اي�ن عزي�زان چه 

تدابيري انديشيده بود؟
بله. از مجموع 1200 دانشجوي پسر شركت 
كننده در پايگاه علم وصنعت ايران، حدود 250 
نفر ني��از به خوابگاه داش��تند كه در مجموعه 

خوابگاهي داخل دانشگاه اسكان داده شدند.
ميزان مش�اركت و اس�تقبال دانشجويان از 
برنامه هاي ضيافت انديشه را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
استقبال دانشجويان از بسياري از كالس ها 
قابل توجه   بوده اس��ت به ط��وري كه بعضي 
كالس ها مثل وبالگ نويس��ي با حضور بيش 
از 200 دانش��جو برگزار ش��د. مشاركت فعال 
دانش��جويان در بحث ه��اي آزاد كه با حضور 
اس��اتيد مجرب برگزار ش��د هم قابل توجه و 

خوب بود.
جالب است بدانيد ما در هر شب ميزبان بين 
600 تا 700 نفر براي افطار و س��حر بوديم و 
سفره اطعام بسيار گسترده اي داشتيم. قابل ذكر 
است كه مشاركت بچه ها تحسين بر انگيز بود. 
البته ما نخواستيم كه تصديگري كنيم و از اين 
رو هر گروه، مس��ئوالني داشتند كه مقدمات 
برگزاري مراس��م و سفره هاي افطاري و سحر 

را انجام مي دادند.
بودج�ه اجرايي اين طرح بزرگ از چه محلي 

تامين شد؟
ب��ا رايزني هايي كه انجام ش��د مقرر گرديد 
بودجه طرح ضيافت انديشه از طريق دولت و 
از كانال استانداري ها جذب شود و ارتباطي به 
بودجه دانشگاه ها نداشته باشد. البته جا دارد در 
همين جا از همكاري رياست محترم دانشگاه، 
جناب آقاي دكتر جبل عاملي كه از ابتداي اين 
طرح با نهايت همت و تعهد، پيگير قضايا بودند، 
تش��كر ويژه و خاص داشته باشم. همين طور 
از معاونان ايش��ان كه در اجراي طرح ضيافت 
انديش��ه كمك كردند سپاسگزارم و اگر همت 
اينان نبود در ابتداي طرح، كه مقدمات تامين 
بودجه به طول مي انجاميد با مشكالت جدي 
مواجه مي شديم. از همه اين عزيزان صميمانه 
سپاسگزارم و دوام توفيقاتشان را مسئلت دارم.

ب�راي دانش�جوياني ك�ه در ط�رح ضيافت 
انديشه ش�ركت كردند چه امتيازاتي در نظر 

گرفته شده است؟
بناست اين دوره براي عزيزاني كه شركت 

كرده ان��د به عن��وان 4 واح��د دروس معارف 
دانش��جويان در هر رشته و گرايش محسوب 
ش��ود و نمراتي كه كسب مي كنند به دانشگاه 
مبدا آنها ارسال خواهد شد اما به خاطر جذابيت 
طرح، بسياري از دانش��جوياني كه واحدهاي 
درس مع��ارف خ��ود را گذران��ده  بودند هم در 
ضيافت انديش��ه ش��ركت كردند. مشوق هاي 
ديگري نيز در نظر گرفته ش��ده از جمله اينكه 
از هر پايگاه70 نفر از دانش��جوياني كه به حد 
نصاب امتيازات، دس��ت يافته باش��ند به سفر 
معنوي عمره و حدود 80 نفر به كربالي معال 
و عتبات و حدود 200 نفر نيز به مش��هد اعزام 
مي ش��وند. جوايز خ��وب و نفيس ديگري هم 
براي فعاالن حوزه تربيت بدني و فعاليت هاي 
ورزشي در نظر گرفته ش��ده است كه متعاقبًا 

اعالم خواهد شد.
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نقطه ای به نقطه ديگر است كه اين اطالعات می تواند صوت، تصوير دانش آموخته شوند. هدف كلی از مخابرات، ارسال و انتقال اطالعات از ديجيتال و ... را بگذرانند تا با مدرك مهندسی برق گرايش مخابرات فيلتر و س�نتز، ميدان و امواج، آنتن و مايكرووي�و، مخابرات آنالوگ و و الكترومغناطي�س می بايس�ت دروس اختصاص�ی مخاب�رات مانند اصلی نظي�ر مدارهای الكتريكی، الكترونيك، ماش�ين های الكتريكی دروس پاي�ه مانن�د رياض�ی، فيزي�ك، آم�ار و... وگذران�دن دروس دانشجويان رشته مهندسی برق در دوره كارشناسی پس از گذراندن  چكيده: 
الكترومغناطيسی، بررسی انتقال امواج در محيط های مختلف، آناليز و معرفي خواهند شد. در اين گرايش، دانشجويان با مفاهيم ميدان های و در بخش های بعدی، به ش�كل دقيق تر، گراي�ش »ميدان و امواج« اجمالی و در عين حال علمی كليات رش�ته مهندس�ی مخابرات است و »سيس�تم« تقسيم می شود كه قصد ما در اين مقاله معرفی ساده و  اين رش�ته در دوره كارشناسی ارش�د به دو گرايش »ميدان و امواج« يا داده های كامپيوتری باشد.

برق -  مخابرات را معرفی می نماييم.كاری آن است؛ به همين منظور بعضی از دروس تخصصی مهندسی بهترين راه برای ش�ناخت يك رش�ته، آشنايی با دروس و زمينه های قطعات الكترونيكی نيز نقش بسزايی داشته است. به نظر می رسد كه رشته با توجه به ارتباط نزديك خود با الكترونيك، در تحول ادوات و به عنوان نمونه بتواند يك دستگاه بی سيم را طراحی كند و البته اين مخابرات، امروزه بايد از هر دو گرايش به  خوبی اطالع داشته باشد تا فرس�تنده و گيرن�ده را در كن�ار هم داريم. از همي�ن رو يك مهندس گوش�ی تلفن همراه، تجهيزات مربوط به مدارهای مخابراتی و آنتن بين دو گرايش ميدان و سيس�تم ايجاد ش�ده اس�ت. برای نمونه در گفتنی است كه امروزه با توسعه مخابرات بی سيم، ارتباط نزديكتری موج از نقطه ای به نقطه ديگر را بيابند.مانند اين ها آش�نا می ش�وند تا بتوانند مناسبترين وسيله برای انتقال الكترومغناطيسی و روش های تحليل سيستم های الكترومغناطيسی و فع�ال و غير فعال مايكروويو، انتش�ار و پراكندگی امواج، س�ازگاری طراحی آنتن ها، آناليز و طراحی مدارات مايكروويو، اصول رادار، مدارات 

از مهندسي مخابرات
مؤلفان: دكتر علی عبدالعالیچه مي دانيم؟

مهندس نوشين واثقی
»دانشكده مهندسي برق«
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1- مقدمه
ش��امل  مخاب��رات،  اولي��ه  اش��كال 
س��يگنال های دود و طبل بودند. در طول 
تاريخ در بعضی از فرهنگ ها، كبوتر های 
خانگی برای ارسال خبر مورد استفاه قرار 
می گرفتند، ش��يوه ای كه تا ظهور تلگراف 
رايج بود. كالد چاپ، مهندس فرانسوی، 
در س��ال 1792 اولين سيس��تم تلگرافی 
بص��ری ثاب��ت )خ��ط مخابره به وس��يله 
عاليم( را بين ليل و پاريس ساخت. البته 
نيازمند كاربران متخصص  اين سيس��تم 
و برج ه��ای گران در فواصل ده تا س��ی 
كيلومتری )ش��ش تا نوزده مايل( بود. در 
رقابت با تلگ��راف الكتريكی، آخرين خط 
تج��اری آن در س��ال 1880 از رده خارج 

شد.
امروزه مخابرات بخش مهمی از جامعه 
مدرن است. در سال 2006 تخمين زده اند 
كه س��ود س��االنه صنعت مخابرات 2/2 
تريليون دالر است كه جزو 3 سود خالص 

جهان )نرخ تبادل اداری( قرار دارد. 
2- اجزای اصلی سيستم مخابراتی

يك سيستم مخابراتی مانند شكل1  را 
در حالت كلی می توان ش��امل فرستنده، 
خط��وط انتقال )كان��ال( و گيرنده در نظر 
گرف��ت. هدف اصلی اين مقاله، تش��ريح 
 1 ش��كل  در  ش��ده  ذك��ر  بخش ه��ای 

می باشد. 
 

 :)Transmitter(فرستنده )الف
برای ارسال امواج به كار می رود و شامل 
تقويت كنن��ده، Amplifier ، مدوالتور 
 )Antenna(آنتن و   )Modulator(
می ش��ود. فرستنده،  س��يگنال ورودي را 
پردازش مي كند تا يك سيگنال مخابراتي 
مناس��ب با مشخصات كانال انتقال ايجاد 
كند. پردازش سيگنال براي انتقال، تقريبًا 

هميش��ه با مدوالس��يون همراه اس��ت و 
مي تواند شامل كدگذاري هم بشود.

1-الف( تقويت 
:)Amplifier(كننده

 ب��رای تقوي��ت موج قبل از ارس��ال و 
ب��رای كاهش اثرات نوي��ز در فضا به كار 
می رود. به شكل 2 خيره شويد! ساده ترين 
 تقويت كنن��ده را می بيني��د، ك��ه عنص��ر 
اصلی اش، همانا ترانزيستور )المان های 

كوچك سياه رنگ روی بورد( است.
 

2-الف( 
:)Modulator(مدوالتور

 اساس كار مدوالتورها تغيير فركانس 
است و حتی انسان ها نيز در حال صحبت 
نا خواسته توسط تارهای صوتی اين عمل 

را انجام می دهند. 
فركانس صدای انس��ان بين 20 هرتز 
ت��ا 20 كيلو هرتز می باش��د ك��ه حتی در 
باالترين فركانس ني��ز برای دريافت اين 
فركان��س به آنتنی با ط��ول 7/5 كيلومتر 
نياز اس��ت. بله درست خوانده ايد؛ كيلومتر 
و نه س��انتی متر! و اين لطف مدوالسيون 
اس��ت كه كيلومتر به متر و س��انتی متر و 
حتی ميلی متر تبديل می گردد! اينجا جای 
توضيحات بيش��تر نيست، فقط بد نيست 
بدانيد كه داليل كلی انجام مدوالس��يون 

عبارتند از: 
1- افزايش ب��ازده 2- رفع محدوديت 
س��خت اف��زاری 3- كاه��ش نوي��ز 4- 
تخصي��ص فركان��س خ��اص 5- مولتی 

پلكسينگ.
مدوالس��يون در ح��االت كل��ی دارای 
دو  ش��كل م��وج حام��ل )Carrier( و 
س��يگنال پي��ام )Data( می باش��د. موج 
حامل، مثل هواپيمايی اس��ت كه مس��افر 
)سيگنال پيام( را به مقصد می رساند.  در 

ضمن مدوالس��يون به دو صورت آنالوگ 
 )Digital( ديجيت��ال  و   )Analog(

صورت می گيرد.
3-الف( مولتی پلكسينگ 

:)Multiplexing(
 برای مدوالس��يون همانطور كه اشاره 
ش��د به ي��ك كاربر  احتي��اج داريم كه با 
اين همه گس��تردگی اطالعات، احتياج به 
ميلياردها كاربر و آنتن می باش��د كه غير 
ممكن است. برای جلوگيری از اين مشكل 
از عمل مولتی پلكس استفاده می شود كه 
موج های پيام را ب��ا فركانس های دلخواه 
مانند قطاری در كن��ار هم قرار می دهيم 
و ب��ا يك فركانس كلی، مدوالس��يون را 
انجام می دهي��م. اين قط��ار می تواند در 
حوزه زمان باش��د و يا ح��وزه فركانس و 
حتی فاز.  به هر حال ارسال همزمان چند 
س��يگنال پيام روی يك كان��ال را مولتی 
پلك��س می گوييم. ب��رای درك بهتر اين 

مفهوم به شكل 3 نگاه كنيد.
 

 : )Coding( كدينگ )4- الف
در ورودی مدوالتور ديجيتال اس��تفاده 
می شود كه اطالعات را به دنباله باينری يا 
غير باينری تبديل می كند. به بيان ساده تر 
در كدينگ اطالعات س��يگنال پيوسته به 
تعدادی ع��دد )همانند ش��كل 4( تبديل 
می گ��ردد. ش��ايد بتوان گفت ك��ه هرگاه 
ش��ما با دوس��تتان رمزی حرف می زنيد، 
به گونه ای در ح��ال انجام عمل كدينگ 
هستيد؛ آن هم كدهايی كه غير شما و  او 
كسی از آنها باخبر نيست! كدينگ بهينه، 
درصدد كم كردن پهنای باند و رس��اندن 

اطالعات صحيح به گيرنده می باشد. 
 

:)Antenna( آنتن )5- الف
 آنتن در لغت به معنی شاخك حشرات 

123

نمای كلی از مفهوم مولتی پلكسينگ و دی يك راديوی بسيار ساده!نمايی از يك سيستم مخابراتی
مولتی پلكسينگ
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اس��ت. در شكل5 يك آنتن طبيعی بسيار 
زيب��ا و يك آنتن بس��يار آش��نا مالحظه 

می كنيد.
    از سال 1887 ميالدی كه نخستين 
آنتن ساده، توسط هرتز)Hertz( ساخته 
ش��د، نظريه و طراحی آنتن ها، به سرعت 
پيشرفت كرده اس��ت و اين پيشرفت روز 
اف��زون ادامه پي��دا كرده اس��ت. با توجه 
به اينك��ه آنتن ها جزيی از يك سيس��تم 
مخابرات��ی الكترونيكی هس��تند، بنابراين 
بايستی تكنولوژيست ها و مهندسان برق 
و مخابرات، در اين زمينه دانش مورد نياز 
را داشته باشند. ويژگی های مهم آنتن ها، 
اصول كار پرتو افكن های خطی و روزنه ای 
و امپدانس آنتن ها، هس��ته اصلی نظری 
درس آنتن هس��تند. پيرامون اين هس��ته 
اصل��ی، نكات عملی و روش های طراحی 
آنتن ه��ای خط��ی مت��داول و آنتن های 
روزنه ای عملی و روش ه��ای تغذيه آنها 
و در نهايت بررسی مجموعه ای از آنتن ها 
و برخی از آنتن ه��ای ويژه از بخش های 
ج��ذاب در مطالعه و كار ب��ر روی آنتن ها 
می باشند. گاهی می خواهيد دوستتان كه 
ق��دری آن طرف ت��ر از شماس��ت را صدا 
كنيد وليكن صدای ش��ما در حالت عادی 
به او نمی رس��د، حاال دو راه داريد؛ يا بايد 
بلندت��ر جيغ بزنيد )به قول ما مخابراتی ها 
از آمپلی فاير استفاده كنيد!( يا دستتان را 
به گون��ه ای جلوی دهانتان قرار دهيد كه 
صدايتان در يك جهت بخصوصی بيشتر 
منتش��ر گردد. در حقيقت اصول كار آنتن 

همين است. هر چه دوستتان دورتر باشد، 
اين جهت دهی آنتن بايد ش��ديدتر باشد. 
مثال اگر دوس��تتان در البه الی ستارگان 
دوردست باش��د بايد مانند شكل6 از يك 
آنت��ن بس��يار دايركتيو اس��تفاده كنيد! با 
نگاهی س��اده به ش��كل6 به عظمت اين 
آنتن در كش��ور پرتريكو پی خواهيد برد. 
قطراين آنت��ن 304 متر اس��ت و كاربرد 
نجومی دارد.  در عين حال جالب اس��ت 
بدانيد در كنار اي��ن آنتن های غول پيكر، 
آنتن هايی  هم وجود دارد كه ابعادشان در 
حد ميلی متر می باشد! يعنی ابعاد آنتن ها 

تا اين حد متغيرند. 
 آنتن وس��يله اي ب��راي انتق��ال امواج 
راديويي به محيط و همچنين دريافت آنها 
از محيط اطراف است. به جز چند ماهواره 
غيرفعال ك��ه در دهه هاي اول عصر فضا 
فق��ط ب��راي بازتابش ام��واج راديويي به 
فضا فرس��تاده ش��دند، تمام ماهواره ها و 
فضاپيماهايي كه بش��ر تاكن��ون به فضا 
فرستاده اس��ت، داراي آنتن بوده اند. آنتن 
بخش��ي از زيرس��امانه مخابراتي ماهواره 
به حساب مي آيد. امروزه آنتن هاي زميني 
دريافت اطالعات از ماهواره در اندازه ها و 
شكل هاي گوناگون موجود هستند. آنتن، 
بخشي از هر س��امانه فرستنده يا گيرنده 
الكترونيكي اس��ت. آنتن عبارت اس��ت از 
بخش��ي از يك س��امانه راديويي كه يك 
س��يگنال راديوي��ي را قادر به ارس��ال به 
محيط اطراف يا دريافت از محيط مي كند. 
به عبارت ديگر، آنتن را مي توان رابط بين 

سامانه الكترونيكي و فضاي بيرون دانست. 
به بيانی بسيار س��اده و البته علمی، يك 
آنتن فرستنده، جريان هاي الكتريكي را به 
س��طوح اليه اي رس��انا القا مي كند كه در 
نتيجه امواج الكترومغناطيسي، توليد شده 
و در فضا پخش مي ش��وند. همين امواج 
الكترومغناطيسي بر روي سطوح مشخصي 
از آنتن هاي گيرنده، جريان هاي الكتريكي 
را القا مي كنند. آنتن جزء الينفك سامانه 
تمام��ي ماهواره هاي فعال، كاوش��گرها، 
فضاپيماها و ايستگاه هاي زميني ارسال و 

دريافت داده و كنترل فضايي است.
   ب(خطوط انتقال

 :)Transmission Line( 
 كانال مخابرات��ي، محيطي الكتريكي 
اس��ت كه پلي بين منبع و مقصد اس��ت. 
اين كانال مي تواند يك زوج س��يم، يك 
كاب��ل ه��م محور، ي��ك منب��ع راديويي 
ي��ا پرتوي  ليزر يا ... باش��د. ه��ر كانالي 
مقداري تلفات و تضعيف انتقال دارد، پس 
با افزايش فاصله، توان سيگنال به تدريج 
كم مي شود. نمونه ای از اين خطوط انتقال 

عبارتند از:
1- ب(خال:

 م��وج به راحت��ی در اين محيط منتقل 
می شود اما نويز در اين محيط بسيار زياد 
اس��ت. البته ممكن است كه در بين راه از 
واسط هايی همچون ماهواره، مانند شكل 
7 كمك بگيريم. در هر صورت ارزان ترين 
و در دس��ترس ترين كان��ال انتقال امواج 
الكترومغناطيس��ی »فضا« است، كه بايد 

456

آنتن های خارق العاده طبيعی آنتن با كاربرد نجومی در پرتريكو با قطر شكل 4( هنگام كدينگ، اطالعات به تعدادی 
304 مترعدد مبدل می گردند
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قدرش را خوب بدانيم.
 

2- ب( زوج سيم مسی معمولی:
 برای انتقال با پهنای باند كم اس��تفاده 
می شود. در كارتون »لوك خوش شانس« 

اين سيستم انتقال قابل مالحظه بود!
 3- ب( كابل های هم محور

:)Cable Coaxial( 
 كه تا 600 مگا بيت و بيش��تر می تواند 
ب��ا نويز كم، اطالع��ات را منتقل كند. در 
ضمن در اين جا دزدی س��يگنال از حالت 
قبل بس��يار دش��وارتر اس��ت ك��ه اين از 
مزايای كابل هم محور است. اجزای يك 
كابل هم محور در شكل 8 قابل مشاهده 

است.
 

4- ب( موج بر
:)Wave Guide(

 لوله ه��ای تو خالی به ش��كل  مكعب 
مس��تطيل يا استوانه می باش��ند كه برای 

انتق��ال ام��واج در فركانس های باال 
كار می كنند. عملكرد آنها بر اساس 
تش��ديد م��وج درون موجبر اس��ت، 

مث��ل زمانی كه ش��ما در ي��ك تونل 
 سرتان را از ماشين بيرون می كنيد و جيغ
می زنيد! برخی از فركانس های صوت شما 

با شكل و ابعاد تونل، همنوايی كرده و 
تشديد می كند! )كمی بيشتر فكر 
كنيد تا تشابهشان را درك كنيد( 

شكل 9 نمايی از يك موجبر مستطيلی و 
يك موجبر استوانه ای را نشان می دهد. به 

راستای انتشار موج دقت كنيد.
 

5- ب( فيبر نوری
:)Fiber Optic( 

 موجبر عايقی اس��ت كه با اس��تفاده از 
پديده انعكاس موج در داخل عايق انتشار 
پي��دا می كن��د. دارای پهنای باند بس��يار 
بااليي است و حتی امواج الكترومغناطيسی 
بيرون��ی هم ب��ر آن اثر نمی كن��د. برای 
آزماي��ش، يك ش��يلنگ برداريد و درون 
آن را پ��ر از آب كني��د و از يك طرف آن 
ب��ا چراغ قوه به درونش ن��ور بتابانيد و در 

طرف ديگر شيلنگ، از 
دوستتان بخواهيد 
نوری  پي��ام  كه 
با  را حتی  ش��ما 

وجود خم های 

موجود در شيلنگ دريافت نمايد. اين يك 
مدل س��اده برای درك عملكرد فيبرهای 
نوری اس��ت. آيا می توانيد از اين طريق، 
پيام��ی ب��رای دوس��تتان بفرس��تيد!؟ به 
ش��كل10 توجه كنيد. با وج��ود خم های 
فراوان، نور از يك سر فيبر به سر ديگرش 

منتقل شده است.
 

6- ب( استريپ الين
:)Strip Line(

 خطوط مس��طح ب��رای فركانس های 
باال ك��ه با م��دارات مجتمع ب��ه خوبی 
كار می كنند و بس��ته به ش��كل و طول 
ضخامتش��ان  و 

789

نمايی از يك موجبر مستطيلی و استوانه ای انتقال امواج از طريق فضای آزاد و به 
كمك ماهواره 

اجزای يك كابل هم محور 
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می توانن��د عملكردهای متنوعی داش��ته 
باش��ند. در ضمن اين خطوط می توانند 
در حك��م آنتن های با ويژگی های جالب 
يا فيلترها يا س��اير ادوات مايكروويو به 
كار گرفته ش��وند. در شكل 11 خطوط 
مسی صفحه ای، در حكم استريپ الين 

می باش��ند.
 

:)Receiver( گيرنده)ج
 حاال سيگنال به محل دريافت رسيده 
است، در اينجا گيرنده برای دريافت امواج 
ب��ه كار م��ی رود. گيرنده روي س��يگنال 
خروج��ي كانال عم��ل كرده، س��يگنال 
مناس��ب را ب��راي مبدل واق��ع در مقصد 
فراه��م مي كن��د. به عبارت س��اده تر هر 
باليی كه بر س��ر س��يگنال در فرس��تنده 
آمده بود، بايد دقيقا عكس آن در گيرنده 
رخ بده��د تا مجددا پي��ام توليد گردد. در 
عمل، گيرنده ش��امل تقويت براي جبران 
تلفات انتقال و دمدوالسيون و كدگشايي 
ب��راي معكوس كردن پردازش س��يگنال 
انجام ش��ده در فرستنده مي باشد. اثرهاي 
ناخواس��ته و نامطلوب��ي در مس��ير انتقال 
س��يگنال رخ مي ده��د. اگر چ��ه تضعيف 
نامطلوب اس��ت، زيرا قدرت س��يگنال را 
در گيرنده كاه��ش مي دهد ولي اعوجاج، 
تداخ��ل و نوي��ز ك��ه باعث تغيير ش��كل 

سيگنال مي شوند مهمتر و خطرناك تر از 
تضعيف هستند.

1-ج( نويز)Noise(: به هر سيگنال 
نا خواس��ته كه می تواند بر روی سيگنال 
پيام اثر نا مطلوب بگذارد، نويز می گويند. 
ف��رض كني��د در يك اتاق نشس��ته ايد و 
می خواهي��د ص��دای يكی از دوس��تانتان 
را بش��نويد، اما صدای تلويزيون)هر چند 
ضعي��ف( و ص��دای جارو برق��ی در اتاق 
كناری و صدای پي��س پيس زود پز و ... 
مزاحم دريافت سيگنال توسط گوش شما 
می ش��ود، به تمام آنها نويز می گويند. در 
ش��كل 12 مالحظه می كني��د كه دنيای 

امروز، لبريز از نويزهای گوناگون است.
 

 نويز، س��يگنال الكتريك��ي كاتوره اي 
Random و غي��ر قاب��ل پيش بين��ي 
اس��ت كه به طور طبيع��ي در فرايندهاي 
سيس��تم هاي داخلي و خارج��ي به وجود 
مي آي��د. وقت��ي اين تغيي��رات كاتوره اي 
روي س��يگنال ح��اوي اطالعات س��وار 
مي ش��ود ممكن است پيام تا حدي خراب 
ش��ود يا به طور كلي از بين ب��رود. فيلتر 
ك��ردن، آلودگي نوي��ز را كاهش مي دهد 
ول��ي نويز، باقي مان��ده و غير قابل حذف 
و اجتناب ناپذيرس��ت. اي��ن نويز، يكي از 
محدوديت هاي اساس��ي سيس��تم است. 

در شكل 13 يك س��يگنال پالس مربعی 
می بينيد كه به نويز آلوده شده است. يقينًا 
ب��ا نگاه به اين ش��كل، تصوي��ر خوبی از 

مفهوم نويز پيدا می كنيد.
 

 :) Distortion(اعوج�اج )2- ج
تغيير شكل موجي است كه در اثر نقصان 
پاسخ خود سيستم به س��يگنال مطلوب، 
ايجاد مي ش��ود. اعوجاج بر خالف نويز و 
تداخل، در صورت نبودن س��يگنال از بين 
مي رود. اگر كانال، پاس��خي خطي ولي با 
اعوجاج داشته باشد مي توان اعوجاج را به 
كمك فيلترهاي خاصي موسوم به متعادل 
كننده حذف كرد يا حداقل، كاهش داد. در 
شكل 14 يك سيگنال سينوسی می بينيد 

كه دچار نوعی اعوجاج شده است.
 

 :)Interference(تداخل )3- ج
از  عبارتس��ت  فركانس��ي  تداخ��ل 
برهم پوشاني ناخواس��ته و غيرمطلوب دو 
يا چند س��يگنال هم فركانس راديويي در 
يك گيرنده. آيا تصوير ش��كل 15برايتان 
آش��نا نيس��ت؟ تداخل امواج ناشی از دو 
منبع مجاور هم در اين ش��كل مشخص 
ش��ده اس��ت. اين امواج می توانند صوتی، 

موج آب ، الكترومغناطيسی يا... باشند.
 دوب��اره ف��رض كني��د در ي��ك اتاق 

10

111213

عبور نور از فيبر نوری

سيگنال پالس مربعی نويزیكره زمين در محاصره نويزهای گوناگونخطوط استريپ الين صفحه ای
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نشس��ته ايد و می خواهيد ص��دای يكی از 
دوس��تانتان را بشنويد، اما اين بار، صدای 
بقيه حضار مزاحم شما می شود، خصوصا 
اگر فركان��س صدای دو نفر به هم خيلی 
شبيه باشد، تداخل آنها ايجاد اختالل شديد 
در دريافت سيگنال می نمايد. در شكل16 
س��ه س��يگنال با دامن��ه و فركانس های 
مختل��ف می بينيد كه ب��ا يكديگر تداخل 
كرده ان��د و حاصل جمع آنها در س��يگنال 

پايينی آمده است.
 

ب��ه عن��وان نمون��ه در ي��ك س��امانه 
مخابرات ماهواره اي،  س��ه راهكار اصلي 
ب��راي كم كردن تداخل فركانس��ي وجود 

دارد.
•تخصيص فركانسي

يكی از راه های فرار از تداخل، تفكيك 
فركانس س��يگنال های مجاور هم است. 
الكترومغناطيس��ی،  س��يگنال های  طيف 

بسيار گسترده است. 
در ش��كل 17 از ام��واج راديوي��ی كه 
طول موجشان حدود ابعاد يك ساختمان 
اس��ت تا امواج مايكروويو ب��ا طول موج 
حوالی ابعاد آدم تا مورچه ش��روع ش��ده و 
ب��ه ترتيب طول موج ام��واج مادون قرمز 
و نور مريی و ماوراء بنفش و اشعه ايكس 

و گام��ا، كوچك و كوچكتر می ش��وند. به 
ابعاد تقريبی طول موج طيف های مختلف 
نگاه كني��د، در آينده ديد خوبی به ش��ما 

خواهد داد.
 

• استفاده از پالريزاسيون هاي 
مخالف

توضيح اي��ن روش، نياز ب��ه معلومات 
موجی بيش��تری دارد )كه در بخش��های 
بعدی به آن خواهيم پرداخت( اما در يك 
بيان بسيار س��اده می توان گفت چنانچه 
صفح��ه انتش��ار دو موج متفاوت باش��د، 

اثرات تداخل به شدت كاهش می يابد. 
به عنوان نمونه، رادار يك هواپيما مانند 
ش��كل 18را در نظ��ر بگيري��د كه هنگام 
ارس��ال و درياف��ت از دو پالريزاس��يون 

متعامد بهره می گيرد.
• دور نگه داشتن ماهواره ها از 

يكديگر و رعايت فواصل جغرافيايي 
مناسب براي ايستگاه هاي زميني

روشن است كه افزايش فاصله، موجب 
كاهش تداخل می گردد. 

همچني��ن از آنجاي��ی  كه پت��رن آنتن 
فرس��تنده در بعضی جهات صفر اس��ت، 
چنانچه آنتن ديگر در محل صفر اين آنتن 
باش��د، اثرات تداخلی كمينه می گردد. هر 

گيرنده جديد فضايي )چه در فضا و چه بر 
روي زمين( بايد قبل از عملياتي ش��دن، 
مورد تحليل فركانسي قرار گيرد تا امكان 
روبرو ش��دن آن با اين پدي��ده به حداقل 
برس��د. در ش��كل19 تصويری از آرايش 

ماهواره ها در فضا مالحظه می كنيد.
 تداخل غالبًا در سيس��تم هاي راديويي 
آنتن هايش��ان معمواًل س��يگنال هاي  كه 
ص��ورت  مي كنن��د،  درياف��ت  را  ديگ��ر 
مي گيرد. تداخ��لRF )فركانس راديويي( 
در سيس��تم هاي كابلي ني��ز كه مدارهاي 
گيرنده ش��ان س��يگنال هاي تابش��ي را از 
مناب��ع نزديك مي گيرن��د، رخ مي دهد. با 
فيلتر كردن مي توان تداخل را كم كرد، به 
شرطي كه س��يگنال هاي تداخلي در باند 
فركانس��ي ديگري غير از باند فركانس��ي 

سيگنال مطلوب قرار داشته باشند.
3- جمع بندی:

آنچ��ه در اي��ن بخ��ش مورد بررس��ی 
ق��رار گرفت، كليات اجزای يك سيس��تم 
مخابراتی به يك زبان بس��يار ساده و در 

عين حال علمی بود.
 در نش��ريه بعدی، ق��دری دقيق تر به 
بررسی گرايش »ميدان و امواج« خواهيم 

پرداخت.

171819

141516

تداخل امواج ناشی از دو منبع مجاور هم تداخل سه سيگنال غير هم دامنه و غير هم فركانسسيگنال سينوسی با اعوجاج

تصويری از آرايش ماهواره ها استفاده از دو پالريزاسيون متعامد هنگام طيف امواج الكترومغناطيسی با حدود 
ارسال و دريافتتقريبی طول موجشان 
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معرفي اعضاي هيات علمي دانشكده 
تعداد اعضاي هيات علمي دانش��كده در حال حاضر 16 نفر است كه از اين تعداد يك نفر 

استاد، 4 نفر دانشيار، 8 نفر استاديار و 3 نفر مربي هستند.

فوتونيكفيزيك حالت جامدفيزيك اتمي – مولكوليرشته  و گرايش  هاي تحصيلي
**كارشناسي

***كارشناسي ارشد
**دكتري

رشته هاي تحصيلي :
دانشكده فيزيك دانشگاه علم وصنعت ايران در رشته و گرايش هاي زير دانشجو مي پذيرد:

آشنايي با
 دانشكده فيزيك

  دانشكده فيزيك دانشگاه 
علم وصنعت ايران فعاليت 
خود را در سال 1368 با 
پذيرش دانشجو در مقطع 
كارشناسي آغاز نمود. از 
سال 1374، تحصيالت 
تكميلي اين دانشكده 
نيز فعاليت خود را آغاز و 
اقدام به پذيرش دانشجو 
در مقطع كارشناسي ارشد 
نمود و سپس از مهرماه 
1381 رسما برای مقطع 
دكتري دانشجو پذيرفت. 
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آزمايشگاه هاي تحقيقاتي
آزمايشگاه اندازه گيري هاي دقيق ليزري

  اين آزمايش��گاه به طور رس��مي در س��ال 84 با كمك مالي و 
پش��تيباني مركز صنايع نوين  -  وزارت صنايع و معادن  راه اندازي 
شده اس��ت. تجهيزات اين آزمايشگاه، امكان تحقيقات در دو زمينه 

كلي ذيل را فراهم نموده است:
1- اندازه گيري بر مبناي ليزر

 )Laser Based Measurement(
2- برهمكنش ليزر با مواد و پالسما

)Laser matter and plasma interaction(
امكان��ات موج��ود در آزمايش��گاه، ش��رايط الزم ب��راي برخ��ي  
»اندازه گيري هاي با استفاده از ليزر« را فراهم ساخته است. با وجود ليزر 
گازي يوني آرگون و ليزر هليم - نئون با توان باال، امكان اندازه گيري 
برخي مشخصات سياالت نظير سرعت فراهم شده است. هم چنين 
در اين آزمايشگاه با داشتن ليزر ياگ با سوئيچQ، پالس هاي ليزري 
نانوثانيه اي با انرژي ماكزيمم 800 ميلي ژول در فركانس هاي اول )و 
انرژي كمتر در فركانس هاي دوم، س��وم، و چهارم( توليد مي گردد. با 
داشتن چنين پالس هاي ليزري، امكان مطالعه برهم كنش ليزرهاي 
پالسي با مواد و پالسما و تعيين مشخصات آنها ايجاد شده است. به 
 عالوه اين آزمايشگاه، مجهز به يك ليزر ديود پيوسته با توان 5 وات 
در محدوده طيفي 800 نانو متر و يك ليزر پالسي 70 پيكو ثانيه )در 
محدوده طول موجي آبي( مي باشد كه برای مطالعه فرايند های سريع 

در برهم كنش های ليزری مورد استفاده قرار می گيرد.

  طرح هاي اجرا شده در آزمايشگاه: 
•  مطالعه تجربي ساختار حفره در بر هم كنش ليزرهاي نانو ثانيه پر 

شدت با اهداف فلزي 
•  طراحي و س��اخت يك نمونه آزمايش��گاهي سرعت سنج ليزري 

جهت تعيين سرعت سياالت گازي 
•  مطالعه و اندازه گيري س��رعت موج شوك و موج حرارتي ناشي از 

فرآيند »شكست اپتيكي« در هوا و آب 
•  اندازه گيري تغييرات ضريب شكست در فرآيند »شكست اپتيكي« 

در هوا 
•مطالعه ساختار های ريز در بر هم كنش ليزر های پالسی با مواد

"• مطالع��ه تجربی تابع توزي��ع الكترون ها و يونه��ا در بر همكنش
 ليزر های پالسی با فلزات

• مطالعه تجربی ديناميك مواد پرتاب شده در بر هم كنش ليزر های 

پالسی با رساناها
• مطالع��ه و اندازه گيری زبری نانويی س��طوح ب��ا روش پراكندگی 

نوری
• مطالع��ه و اندازه گيری ذرات معلق نانوي��ی در محلول ها با روش 

پراكندگی نوری
•اندازه گيري ضخامت اليه ه��ای نازك به روش نوری )در محدوده 

طول موج(
• بررسي كيفيت پرتوي ليزر در انتشار از اتمسفر آشوبي

آزمايشگاه فوتونيك و اپتوالكترونيك 
  

  اين آزمايشگاه در سال 1376 با پشتيباني مالي معاونت پژوهشي 
دانش��گاه راه اندازي شد و در سال 1383 تجهيز و تكميل گرديد. در 
حال حاضر اين آزمايش��گاه در زمينه فوتونيك و اپتيك قابليت ارايه 
خدمات به دانشجويان دوره هاي دكتري، كارشناسي ارشد و كارشناسي 
رشته فيزيك را داراست. هم چنين تا حدودي قابليت ارايه خدمات به 

صنايع را نيز دارا مي باشد.   

 طرح هاي در حال اجرا در آزمايشگاه: 
• طراحي و ساخت مدوالتور اكستواپتيكي 

• اندازه گيري همدوسي فضايي چشمه هاي پهن 
  

  طرح هاي اجرا شده در آزمايشگاه : 
• بررسي مشخصات استاتيكي و ديناميكي ليزرهاي نيمه هادي 

•  شبيه سازي اثرات تالطم در انتشار پرتو ليزري 
•  حل معادالت تحول ليزرهاي رنگي 

•  بررسي اثر ابيراهي ها بر مشخصات پرتو ليزري و اندازه گيري آن 
•  طراحي مدوالتورهاي اكوستواپتيكي 

•  طراحي تحليل گر فركانس اپتيكي 
•  بررسي رفتار ديود تونلي به عنوان يك وسيله اپتوالكترونيكي 

•  بررس��ي انتش��ار مدهاي هرميت - گاوسي و پرتوهاي همدوسي 
جزئي GSM در اتمسفر متالطم 

•  بررسي كيفيت و مشخصه سازي باريكه ليزر 
•  آشكارسازهاي انحناسنجي 

•  اندازه گي��ري جابجايي طول موج ليزره��اي نيمه هادي با جريان 
الكتريكي

•   بررس��ی تأثير مدوالتور الكترواپتيكی بر مش��خصه های باريكه 
ليزری

89
ن 

ستا
تاب

- 7
ه 1

ار
شم

ری
 خب

ی و
نگ

ره
ی، ف

لم
ه ع

ری
ش

ن

21



آزمايشگاه ليزر اسپكتروسكپی

  آزمايشگاه تحقيقاتي ليزر در سال 1375 تأسيس شده است. اين 
آزمايش��گاه با داش��تن ليزر گازي ازت پالسي، ليزر گازي دي اكسيد 
كربن پيوسته با توان اسمي 20 وات، ليزر جامد Nd-YAG  پالسي 
ب��ا فركانس تكرار تاHz 2 و ليزرهاي ديود با توان 30 ميلي وات در 
محدوده طيفي 800 نانو متر، امكان فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي 
در زمينه ه��اي فيزيك ليزر و كاربردهاي آن را در س��طح محدودي 

فراهم نموده است.
اخيراً دو دستگاه طيف سنج UV و FTIR  به آزمايشگاه اضافه 
شده است كه می توانند طيف های ساختاری اجسام را جهت شناخت 

ساختار اتمی و مولكولی تهيه كنند.
  

  طرح هاي اجرا شده در آزمايشگاه:
• بررسي رفتار پرتوهاي يوني در دماهاي مختلف 

• طراحي و ساخت ليزر پرتوان CO2 با شارش محوري سريع 
گازي 

• بررسي اثر گاز آرگون بر روي ليزر گاز كربنيك با جريان محوري 
سريع گاز 

• شناخت ساختار ملكول CH3OH در مد اورتون 

  طرح هاي پژوهشي در دست اجرا: 
• شناخت بيشتر ساختار مولكول متانول و استيلن 

• تعيين درجه خلوص آب هاي شرب معدني، نوشابه های موجود در 
بازار و بعضی از مواد خوراكی جامد

 آزمايشگاه اليه هاي نازك
اين آزمايش��گاه در سال 1383 با نصب و راه اندازي يك دستگاه 
 اليه گ��ذاري ي��ا PVD  و ي��ك س��الن ب��راي ايجاد اط��اق تميز 
)clean room( راه اندازي گرديد. به منظور تهيه اليه هاي نازك 
از تركيبات شيميائي و اكسيدها، طراحي يك دستگاه اليه گذاري به 
روش بخار شيميائي يا CVD نيز انجام شده است و ساخت، نصب 

و راه اندازی آن در حال اجرا می باشد.
 

طرح های در دست اجرا: 
 CVD طراحي و ساخت قسمت هاي اصلي •

• طراحي هود آزمايشگاهي از پلكسي-گالس جهت اطاق آماده 
سازي نمونه )براي خروج بخار مواد شيميايي و سمي( 

• ساخت نوك هاي STM مخروطي شكل 

• توليد اليه هاي نازك س��لول هاي خورش��يدي معدني و آلي و 
بهينه سازي اليه هاي توليدي 

•  تولي��د اليه ه��اي نازك زيراكس آلي و معدني با بهينه س��ازي 
منحني هاي دشارژ 

• ت��الش در جهت توليد نمونه صنعتي قابل نصب در زيراكس و 
چاپگر 

• ت��الش در جه��ت توليد اليه هاي ن��ازك فروالكتريك ها براي 
استفاده در مخابرات نوري 

 STM تالش در جهت مونتاژ قطعات يك نوع •
• توليد اليه هاي فوتوولتائيك )سلول خورشيدي( با مواد طبيعي 

  

 آزمايشگاه هاي تخصصي آموزشي) در مقطع كارشناسي(
• آزمايشگاه الكترونيك

• آزمايشگاه اپتيك
• آزمايشگاه فيزيك مدرن

• آزمايشگاه فيزيك هسته اي 
آزمايشگاه هاي فيزيك پايه )در مقطع كارشناسي( 

• آزمايشگاه فيزيك پايه يك 
• آزمايشگاه فيزيك پايه دو
• آزمايشگاه فيزيك پايه سه
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يكي از گروه هاي آموزشي فعال در دانشگاه علم وصنعت 
اي��ران، كه بيش از چهار دهه از فعاليت آن مي گذرد، گروه 

آموزشي شهرسازي است. 
همزمان با آغاز به فعاليت دانشكده معماري و شهرسازي 
از س��ال 1347 و همراه با ايجاد گروه آموزش��ي معماري و 
تربيت دانشجو توسط آن، يكي از گروه هاي آموزشي فعال 
در اين دانشكده، گروه آموزشي شهرسازي  بوده  است. اين 
گروه از ابتدا تا س��ال 1377 به عنوان يك گروه آموزش��ي 
خدمت رس��ان به رش��ته معماري مطرح  بوده  و رس��ميت 
داشته اس��ت. در عين حال اعضاي هيات علمي آن نيز در 
كن��ار آموزش، به صورتي مس��تقل در عرصه هاي علمي و 

پژوهشي شهرسازي به فعاليت مشغول    بوده اند.
 در تاريخ فعاليت دانشكده معماري و شهرسازي در اين 
دانش��گاه، س��هم قابل توجهي از تاليفات و ترجمه كتاب ها 
و همچني��ن انجام پژوهش ها و درج مقاالت در نش��ريات 
علمي و يا ارايه آنها در همايش هاي علمي، توسط اعضاي 

هيات علمي اين گروه به انجام رسيده است.
از س��ال 1377 و همزمان با گسترش دامنه هاي فعاليت 
علمي، آموزش��ي و پژوهشي دانشگاه، گروه شهرسازي نيز 
عهده دار آموزش دوره هاي كارشناسي ارش��د شهرسازي در 
دو رشته برنامه ريزي شهري و منطقه اي و طراحي شهري 

شده است. 
از س��ال 1388 نيز توان هاي علم��ي اين گروه، زمينه را 
براي برگزاري دوره دكتري شهرس��ازي آماده ساخته و در 
حال حاضر دومين دوره دكتري شهرسازي در دانشگاه علم 

وصنعت ايران در حال برگزاري است.
در اينك��ه از چه روي، رش��ته شهرس��ازي ك��ه به مانند 
س��اير گرايش هاي معماري عالوه بر دامنه هاي فني، واجد 
ارزش هاي هنري و فرهنگي نيز مي باشد، در دانشگاه علم 
وصنعت ايران- كه يك دانش��گاه فني و صنعتي است- به 
فعاليت مشغول است، پرسش هايي مطرح مي شود كه براي 
آنها پاس��خ هاي فراوان��ي نيز وجود دارد. ب��ا توجه به آنكه 
دامنه هاي گس��ترش علوم فني و صنعت��ي از دوران بعد از 

انقالب صنعتي و از س��ال 1765 ميالدي و با كش��ف قوه 
بخار آغاز مي ش��ود و فرآورده ها و اختراعات و اكتش��افات 
بش��ر به طور عمده در طول اين دوره صورت گرفته است، 
شك نيست كه نتايج تمام اين پديده ها و فرآورده هاي فني 
و صنعتي در ابتدا بر ش��هرها و بناهاي شهري وارد شده و 
در كنار امكاناتي كه با خود به همراه داش��ته است، شهرها 

را نيز با مشكالتي همراه ساخته است.
 بديهي است كه شهرها و بناهاي مورد نياز، بعد از انقالب 
صنعتي، ماهيتي بس��يار فراگيرتر از ادوار قبل داشته است. 
براي ح��ل بحران هاي مختلف در جريان زندگي ش��هرها 
كه ناشي از گسترش فعاليت هاي نوين صنعتي  بوده است، 
فنون نوين شهرس��ازي نيز در دوران بعد از انقالب صنعتي 
و به  ويژه از اوان قرن بيس��تم گسترش يافته و در حقيقت 
شهرسازي به عنوان يك پديده صنعتي، اختراع شده است. 
از همين روي، شهرسازي نيز عالوه بر جنبه هاي فرهنگي، 
هنري، اقتص��ادي و اجتماعي داراي جنبه هاي گس��ترش 
يافته فني شده و به عنوان يك صنعت مطرح   بوده است. 

بديهي اس��ت ك��ه وجود يك رش��ته فن��ي و هنري در 
جوار يك دانش��گاه فني و صنعتي قابل توجيه مي ش��ود در 
عين آنكه در كنار يك دانش��گاه فن��ي، تاثيرات صنعت بر 
خصوصيات شهرها را مورد مطالعه قرار مي دهد. به معناي 
ديگر، شهرس��ازي در برابر دامنه هاي گس��ترش صنعت و 
نتاي��ج مثب��ت و منفي آن ناگزير به تحول  بوده اس��ت و از 
اين روي شهرسازي امروز را نيز بايد از پديده هاي ناشي از 

انقالب صنعتي دانست.
وجود رشته هاي موجود در دانشكده معماري و شهرسازي 
نيز عامل مكملي در انجام خدمات صنعتي به حساب مي آيد. 
شهرسازي امروز در س��ير تكاملي خود در طول حداقل دو 
سده گذشته، فراز و نشيب هاي فراواني را طي كرده است. 
در اوان كار، انواع طرح ها و برنامه هاي شهرس��ازي به طور 
عمده حالتي كالبدي داش��ت و تهيه نقش��ه  براي شهرها و 
تدوين برنامه براي ايجاد راه ها و س��اختمان هاي مورد نياز، 

غايت نظر شهرسازي محسوب مي شد.

شهرسازي
 و اهميت آموزش آن 

نوشته: دكتر اسماعيل شيعه
عضو هيات علمي دانشكده معماري و شهرسازي
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س��اختمان ها از نظر ش��كل،  ارتفاع، س��يما، حجم، مبلمان 
شهري و مانند آنها به شهرسازي اين امكان را مي دهد كه 
با اس��تعانت از عوامل زيبا شناسانه طراحي براي شهرها را 

نيز با زيباشناسي شهري همراه سازد. 
با توجه به آنكه از ديدگاه زيباشناسي شهري ماهيت هر 
پديده نيز مورد توجه قرار دارد، بحث هاي مربوط به فلسفه 
وجودي و ماهيت شهر در ارتباط با نحوه نگرش، فرهنگ و 
مذهب و تاريخ نيز بسيار اهميت خواهد يافت. اين مورد از 
سال هاي دهه 1990 بيش از هر زمان ديگري با دامنه هاي 

مربوط به شهرسازي هم عنان شده است.
در چار چوب توسعه پايدار شهري، عالوه بر مسايل مرتبط 
با طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي، مسايل مرتبط 
با اتفاقات غير مترقبه  طبيعي و عوامل نا ماليم انساني مانند 
زلزله و س��يل  و يا جنگ و بيماري هاي واگيردار نيز مطرح 

مي باشد.
 برنامه ريزي و طراحي ش��هري در ارتباط با عوامل فوق، 
دفاع و پدافند غيرعامل، فقرزدايي، استفاده مناسب از نيرو- 
Energy – و بس��ياري ديگر مانند آنه��ا به همان اندازه 
مورد توجه شهرس��ازي اس��ت كه برنامه ريزي براي تامين 
مس��كن، گس��ترش دامنه هاي بهداشت جس��مي و رواني، 
تامين آب س��الم، اشتغال، رعايت حقوق شهروندي، رفت و 
آم��د، رفاه اجتماعي، آموزش و طراحي مطلوب براي آنها و 

فضاهاي شهري مناسب مورد نظر مي باشد.
امروزه در چارچوب برنامه ها و اهداف توسعه پايدار و نحوه 
سياستگزاري كش��ورها در اداره امور خود، روند شهرسازي 

نيز در كشورهاي مختلف با يكديگر فرق مي كند.
 هر كشور، براساس برنامه هاي جامع منطقه اي و كشوري 
خود، نوع ويژه اي از شهرسازي را براي حل مسايل معتنابه 
ش��هري به كار مي گيرد. اين موارد نيز براس��اس شرايط و 
اس��تعدادهاي طبيعي،  فرهنگي، اجتماع��ي و اقتصادي هر 
كش��ور همراه با ميزان بهره وري آنها از فنون شهرسازي و 

مديريت شهري صورت مي پذيرد.
در كشور ما از نظر شهرسازي، همپايي با تاريخ معماري، 

شهرسازي نيز از سابقه درخشاني برخوردار مي باشد.

 در دوران درخش��ان تمدن اس��المي، بافت هاي شهري 
كش��ور ما براس��اس خصوصي��ات فرهنگ��ي و اعتقادي، 
موقعيت هاي طبيعي و شرايط اقتصادي و معيشتي طبيعي 

شكل گرفته است. 
بافت ش��هرها، تركيب ساختمان ها، نحوه گسترش معابر 
و تاسيس��ات مورد نياز بر حس��ب ش��رايط زمان، گذش��ته 

درخشاني را در شناسه هاي خود دارد.
 ول��ي با توجه به تاثيرات جهاني شهرس��ازي، اس��تفاده 
از فناوري ه��اي جديد و همچنين افزايش جمعيت كش��ور 
و گس��ترش مهاج��رت به س��وي ش��هرها در ط��ول نيم 
 قرن اخير، ش��هرهاي ما با مش��كالت عدي��ده اي روبه رو 
ش��ده اند ك��ه آموزش شهرس��ازي امروز ب��ا رعايت مباني 
علم��ي و آموزش هاي جامع، با كم��ك به نهادهاي ذيربط 

شهرسازي تالش در حل آنها دارد.
در س��طح كش��ور ما، باالترين مرجع تصميم  گيرنده در 
ارتباط با ضوابط و سياس��ت هاي ش��هري، ش��وراي عالي 
شهرس��ازي و معماري ايران اس��ت كه با مديريت وزارت 
مس��كن و شهرس��ازي به ايفاي نقش مي پردازد. اين شورا 
بر مبناي قوانين كش��وري، خط مش��ي ها و سياس��ت هاي 

شهرسازي كشور را ترسيم مي كند.
ب��ا توجه به توضيح��ات مختصر فوق،  نق��ش و اهميت 
شهرس��ازي در برنامه ريزي ه��ا و طراحي ه��اي مرتب��ط با 
ش��هرها و حل مس��ايل معتناب��ه اجتماع��ي و اقتصادي و 

كالبدي و محيطي شهرها هويدا مي شود. 
خوش��بختانه دانش��گاه عل��م وصنعت ايران ب��ا آموزش 
دوره ه��اي تخصصي كارشناسي ارش��د طراحي ش��هري و 
برنامه ريزي شهري و منطقه اي و دوره دكتري شهرسازي، 
 هم عنان با نهادهاي برنامه گزار كشوري و تربيت دانشجويان 

در بهبود شرايط محيطي شهرها سهيم مي باشد.
 يادآوري مي نمايد كه دوره هاي آموزش��ي شهرسازي در 
دانش��گاه، از مقطع كارشناسي ارش��د تا دكتري به صورت 
تخصص��ي ارايه مي ش��ود ول��ي از ابتدا دوره كارشناس��ي 

شهرسازي در دانشگاه وجود نداشته است.

 ولي در اثر گسترش تاثيرات صنعت بر روي شهرها، در 
كنار جنبه هاي رفاهي و قابليت هاي آن، مسايلي نيز شهرها 
را با خود دس��ت به گريبان س��اخت. از اه��م آنها مي توان 
به بحران مس��كن، آلودگي هوا، گس��ترش زاغه نش��يني و 
كپرنش��يني،  بحران رفت و آمد سواره، گسترش دامنه هاي 
فقر و تراكم بيش از حد در ش��هرها، عدم تعادل و تناس��ب 
در س��اختمان ها و نحوه اس��تقرار آنها در شهر، زشت بودن 
ساختمان ها، بي هويتي آنها و گسترش نا انديشيده شهري، 
 كمبود تاسيس��ات خدمت رس��ان مانند مراكز آموزش��ي و 

تفريحي و فرهنگي اشاره كرد.
 اين موارد از جمله مش��كالتي بود كه شهرس��ازي را با 
دامنه هايي بس��يار گس��ترده تر از آنچه كه در دوران قبل از 
انقالب صنعتي وجود داش��ت، روبه رو س��اخت و به سوي 
يك فعاليت همه جانبه و چاره انديشي براي مسايل شهرها 

رهنمون شد.
 در نيم��ه اول قرن بيس��تم، پيش��نهاداتي ب��راي بهبود 
وضع ش��هرها و محله هاي ش��هري مطرح ش��د تا يكي از 
اساسي ترين مشكالت به وجود آمده در اثر گسترش صنعت 
يعني جدايي بين انسان و پيوندهاي او با فرهنگ و طبيعت 
را حل نمايد. ولي از نيمه دوم قرن بيس��تم، شهرسازي به 
عنوان ي��ك فن، يك هنر و يك علم، آنچنان گسترش��ي 

يافت كه با ادوار قبل از آن قابل مقايسه نمي باشد.
تامي��ن عدال��ت اجتماع��ي در ش��هرها، محله بندي ها و 
سازمان فضايي ش��هر، توجه به انسان و نقش فرهنگ در 
بهبود ش��رايط ش��هرها، ارتباط با طبيعت، اقتصاد شهري، 
حقوق شهروندي و جامعه شناس��ي شهري از جمله اولين 
زمينه هايي بود كه شهرسازي را به اين نتيجه رساند كه اداره 
امور شهرها فقط در چارچوب مقيد به يك برنامه كالبدي و 
يك نقشه صورت نمي گيرد بلكه شهرها پديده هايي هستند 

كه ناشي از تاثير عوامل فوق مي باشند.
از سال هاي دهه 1980 كه بحث توسعه پايدار زمينه اي 
فراگير به خود گرفت، بر عرصه هاي ش��هر و شهرس��ازي 
نيز وارد ش��د و شهرسازي پايدار را مطرح نمود. استفاده از 
رايانه ها و ش��بكه هاي جهاني – Internet- و همچنين 

اس��تفاده از نظام اطالعات جغرافياييGIS(  1(، استفاده از 
ماهواره ه��ا و عكس هاي ماهواره اي نيز بر نحوه نگرش در 

حوزه عمل و طراحي و برنامه ريزي شهري اثر گذارد.
در اينكه شهرها در كنار مباني نظري و نظريه پردازي ها، 
ب��ا ارايه الگوه��ا و مدلهايي ب��ا موفقيت بيش��تري همراه 

مي شوند، فن مديريت شهري نيز اهميت دارد. 
دامنه ه��اي فن��ون و دانش هاي شهرس��ازي و انگاره ها 
و فنون مديريت ش��هري، شهرس��ازي ام��روز را با آنچنان 
گستردگي روبه رو ساخته است كه امروزه به جرات مي توان 
گفت كه هر اتفاقي در عرصه هاي علمي و فني و صنعتي، 
فرهنگي و هنري و اجتماعي و اقتصادي و سياسي و انواع 
مكاتب و نحله هاي آنها در جهان رخ دهد، ماهيتًا در ارتباط 

با شهرسازي نيز خواهد بود.
شهرس��ازي امروز، ب��ه همان اندازه ك��ه از دانش و فن 
براي اداره امور ش��هرها اس��تفاده مي كن��د، انواع مدل ها و 
روش هاي رياضي را در پيش��نهادات و برنامه هاي خود به 
كار مي گيرد ولي بر اين نكته نيز تاكيد دارد كه شهر، محل 
زندگي انس��ان اس��ت و هر آنچه كه در ارتباط با ش��رايط 
انسان است، صرف نظر از انواع مدل ها و روش هاي رياضي 
بايد به نس��بت روحيه و جس��م و جان انسان ها در شهر به 

وجود آيد.
 از همي��ن روي به خاطر تاثيرات همه جانبه كيفي مانند 
عوام��ل فرهنگ��ي و اعتقادي و حقوق ف��ردي و اجتماعي 
از يك س��وي و عوام��ل بوم شناس��انه- Ecologic- و 
محيط طبيعي از س��وي ديگر، شهرسازي درعين استقالل 
علمي از همكاري  تخصص هاي مختلف برخوردار اس��ت و 
دس��تاوردهاي علمي اين تخصص ه��ا را در امور مربوط به 

كار خود وارد مي نمايد. 
بنابراين مي توان به اين نتيجه رس��يد كه كالبد ش��هرها 
نتيجه اي از شرايط فرهنگي و اقتصادي و طبيعي بر مبناي 

استعدادهاي محيطي است. 
دان��ش و فن ني��ز در هدايت برنامه هاي ش��هري همراه 
ب��ا تاثيرات اين آميزه ه��ا نقش مهمي ايف��ا مي كند. نحوه 
اس��تفاده از اراضي شهري و همچنين طراحي مجموعه اي 

1-Geographical Information System
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س��اختمان ها از نظر ش��كل،  ارتفاع، س��يما، حجم، مبلمان 
شهري و مانند آنها به شهرسازي اين امكان را مي دهد كه 
با اس��تعانت از عوامل زيبا شناسانه طراحي براي شهرها را 

نيز با زيباشناسي شهري همراه سازد. 
با توجه به آنكه از ديدگاه زيباشناسي شهري ماهيت هر 
پديده نيز مورد توجه قرار دارد، بحث هاي مربوط به فلسفه 
وجودي و ماهيت شهر در ارتباط با نحوه نگرش، فرهنگ و 
مذهب و تاريخ نيز بسيار اهميت خواهد يافت. اين مورد از 
سال هاي دهه 1990 بيش از هر زمان ديگري با دامنه هاي 

مربوط به شهرسازي هم عنان شده است.
در چار چوب توسعه پايدار شهري، عالوه بر مسايل مرتبط 
با طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي، مسايل مرتبط 
با اتفاقات غير مترقبه  طبيعي و عوامل نا ماليم انساني مانند 
زلزله و س��يل  و يا جنگ و بيماري هاي واگيردار نيز مطرح 

مي باشد.
 برنامه ريزي و طراحي ش��هري در ارتباط با عوامل فوق، 
دفاع و پدافند غيرعامل، فقرزدايي، استفاده مناسب از نيرو- 
Energy – و بس��ياري ديگر مانند آنه��ا به همان اندازه 
مورد توجه شهرس��ازي اس��ت كه برنامه ريزي براي تامين 
مس��كن، گس��ترش دامنه هاي بهداشت جس��مي و رواني، 
تامين آب س��الم، اشتغال، رعايت حقوق شهروندي، رفت و 
آم��د، رفاه اجتماعي، آموزش و طراحي مطلوب براي آنها و 

فضاهاي شهري مناسب مورد نظر مي باشد.
امروزه در چارچوب برنامه ها و اهداف توسعه پايدار و نحوه 
سياستگزاري كش��ورها در اداره امور خود، روند شهرسازي 

نيز در كشورهاي مختلف با يكديگر فرق مي كند.
 هر كشور، براساس برنامه هاي جامع منطقه اي و كشوري 
خود، نوع ويژه اي از شهرسازي را براي حل مسايل معتنابه 
ش��هري به كار مي گيرد. اين موارد نيز براس��اس شرايط و 
اس��تعدادهاي طبيعي،  فرهنگي، اجتماع��ي و اقتصادي هر 
كش��ور همراه با ميزان بهره وري آنها از فنون شهرسازي و 

مديريت شهري صورت مي پذيرد.
در كشور ما از نظر شهرسازي، همپايي با تاريخ معماري، 

شهرسازي نيز از سابقه درخشاني برخوردار مي باشد.

 در دوران درخش��ان تمدن اس��المي، بافت هاي شهري 
كش��ور ما براس��اس خصوصي��ات فرهنگ��ي و اعتقادي، 
موقعيت هاي طبيعي و شرايط اقتصادي و معيشتي طبيعي 

شكل گرفته است. 
بافت ش��هرها، تركيب ساختمان ها، نحوه گسترش معابر 
و تاسيس��ات مورد نياز بر حس��ب ش��رايط زمان، گذش��ته 

درخشاني را در شناسه هاي خود دارد.
 ول��ي با توجه به تاثيرات جهاني شهرس��ازي، اس��تفاده 
از فناوري ه��اي جديد و همچنين افزايش جمعيت كش��ور 
و گس��ترش مهاج��رت به س��وي ش��هرها در ط��ول نيم 
 قرن اخير، ش��هرهاي ما با مش��كالت عدي��ده اي روبه رو 
ش��ده اند ك��ه آموزش شهرس��ازي امروز ب��ا رعايت مباني 
علم��ي و آموزش هاي جامع، با كم��ك به نهادهاي ذيربط 

شهرسازي تالش در حل آنها دارد.
در س��طح كش��ور ما، باالترين مرجع تصميم  گيرنده در 
ارتباط با ضوابط و سياس��ت هاي ش��هري، ش��وراي عالي 
شهرس��ازي و معماري ايران اس��ت كه با مديريت وزارت 
مس��كن و شهرس��ازي به ايفاي نقش مي پردازد. اين شورا 
بر مبناي قوانين كش��وري، خط مش��ي ها و سياس��ت هاي 

شهرسازي كشور را ترسيم مي كند.
ب��ا توجه به توضيح��ات مختصر فوق،  نق��ش و اهميت 
شهرس��ازي در برنامه ريزي ه��ا و طراحي ه��اي مرتب��ط با 
ش��هرها و حل مس��ايل معتناب��ه اجتماع��ي و اقتصادي و 

كالبدي و محيطي شهرها هويدا مي شود. 
خوش��بختانه دانش��گاه عل��م وصنعت ايران ب��ا آموزش 
دوره ه��اي تخصصي كارشناسي ارش��د طراحي ش��هري و 
برنامه ريزي شهري و منطقه اي و دوره دكتري شهرسازي، 
 هم عنان با نهادهاي برنامه گزار كشوري و تربيت دانشجويان 

در بهبود شرايط محيطي شهرها سهيم مي باشد.
 يادآوري مي نمايد كه دوره هاي آموزش��ي شهرسازي در 
دانش��گاه، از مقطع كارشناسي ارش��د تا دكتري به صورت 
تخصص��ي ارايه مي ش��ود ول��ي از ابتدا دوره كارشناس��ي 

شهرسازي در دانشگاه وجود نداشته است.

 ولي در اثر گسترش تاثيرات صنعت بر روي شهرها، در 
كنار جنبه هاي رفاهي و قابليت هاي آن، مسايلي نيز شهرها 
را با خود دس��ت به گريبان س��اخت. از اه��م آنها مي توان 
به بحران مس��كن، آلودگي هوا، گس��ترش زاغه نش��يني و 
كپرنش��يني،  بحران رفت و آمد سواره، گسترش دامنه هاي 
فقر و تراكم بيش از حد در ش��هرها، عدم تعادل و تناس��ب 
در س��اختمان ها و نحوه اس��تقرار آنها در شهر، زشت بودن 
ساختمان ها، بي هويتي آنها و گسترش نا انديشيده شهري، 
 كمبود تاسيس��ات خدمت رس��ان مانند مراكز آموزش��ي و 

تفريحي و فرهنگي اشاره كرد.
 اين موارد از جمله مش��كالتي بود كه شهرس��ازي را با 
دامنه هايي بس��يار گس��ترده تر از آنچه كه در دوران قبل از 
انقالب صنعتي وجود داش��ت، روبه رو س��اخت و به سوي 
يك فعاليت همه جانبه و چاره انديشي براي مسايل شهرها 

رهنمون شد.
 در نيم��ه اول قرن بيس��تم، پيش��نهاداتي ب��راي بهبود 
وضع ش��هرها و محله هاي ش��هري مطرح ش��د تا يكي از 
اساسي ترين مشكالت به وجود آمده در اثر گسترش صنعت 
يعني جدايي بين انسان و پيوندهاي او با فرهنگ و طبيعت 
را حل نمايد. ولي از نيمه دوم قرن بيس��تم، شهرسازي به 
عنوان ي��ك فن، يك هنر و يك علم، آنچنان گسترش��ي 

يافت كه با ادوار قبل از آن قابل مقايسه نمي باشد.
تامي��ن عدال��ت اجتماع��ي در ش��هرها، محله بندي ها و 
سازمان فضايي ش��هر، توجه به انسان و نقش فرهنگ در 
بهبود ش��رايط ش��هرها، ارتباط با طبيعت، اقتصاد شهري، 
حقوق شهروندي و جامعه شناس��ي شهري از جمله اولين 
زمينه هايي بود كه شهرسازي را به اين نتيجه رساند كه اداره 
امور شهرها فقط در چارچوب مقيد به يك برنامه كالبدي و 
يك نقشه صورت نمي گيرد بلكه شهرها پديده هايي هستند 

كه ناشي از تاثير عوامل فوق مي باشند.
از سال هاي دهه 1980 كه بحث توسعه پايدار زمينه اي 
فراگير به خود گرفت، بر عرصه هاي ش��هر و شهرس��ازي 
نيز وارد ش��د و شهرسازي پايدار را مطرح نمود. استفاده از 
رايانه ها و ش��بكه هاي جهاني – Internet- و همچنين 

اس��تفاده از نظام اطالعات جغرافياييGIS(  1(، استفاده از 
ماهواره ه��ا و عكس هاي ماهواره اي نيز بر نحوه نگرش در 

حوزه عمل و طراحي و برنامه ريزي شهري اثر گذارد.
در اينكه شهرها در كنار مباني نظري و نظريه پردازي ها، 
ب��ا ارايه الگوه��ا و مدلهايي ب��ا موفقيت بيش��تري همراه 

مي شوند، فن مديريت شهري نيز اهميت دارد. 
دامنه ه��اي فن��ون و دانش هاي شهرس��ازي و انگاره ها 
و فنون مديريت ش��هري، شهرس��ازي ام��روز را با آنچنان 
گستردگي روبه رو ساخته است كه امروزه به جرات مي توان 
گفت كه هر اتفاقي در عرصه هاي علمي و فني و صنعتي، 
فرهنگي و هنري و اجتماعي و اقتصادي و سياسي و انواع 
مكاتب و نحله هاي آنها در جهان رخ دهد، ماهيتًا در ارتباط 

با شهرسازي نيز خواهد بود.
شهرس��ازي امروز، ب��ه همان اندازه ك��ه از دانش و فن 
براي اداره امور ش��هرها اس��تفاده مي كن��د، انواع مدل ها و 
روش هاي رياضي را در پيش��نهادات و برنامه هاي خود به 
كار مي گيرد ولي بر اين نكته نيز تاكيد دارد كه شهر، محل 
زندگي انس��ان اس��ت و هر آنچه كه در ارتباط با ش��رايط 
انسان است، صرف نظر از انواع مدل ها و روش هاي رياضي 
بايد به نس��بت روحيه و جس��م و جان انسان ها در شهر به 

وجود آيد.
 از همي��ن روي به خاطر تاثيرات همه جانبه كيفي مانند 
عوام��ل فرهنگ��ي و اعتقادي و حقوق ف��ردي و اجتماعي 
از يك س��وي و عوام��ل بوم شناس��انه- Ecologic- و 
محيط طبيعي از س��وي ديگر، شهرسازي درعين استقالل 
علمي از همكاري  تخصص هاي مختلف برخوردار اس��ت و 
دس��تاوردهاي علمي اين تخصص ه��ا را در امور مربوط به 

كار خود وارد مي نمايد. 
بنابراين مي توان به اين نتيجه رس��يد كه كالبد ش��هرها 
نتيجه اي از شرايط فرهنگي و اقتصادي و طبيعي بر مبناي 

استعدادهاي محيطي است. 
دان��ش و فن ني��ز در هدايت برنامه هاي ش��هري همراه 
ب��ا تاثيرات اين آميزه ه��ا نقش مهمي ايف��ا مي كند. نحوه 
اس��تفاده از اراضي شهري و همچنين طراحي مجموعه اي 
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نام كتاب: آفرينش مركز شهری سرزنده، 
اصول طراحی شهری و بازآفرينی

مترجم�ان: دكت��ر مصطف��ی بهزادف��ر، 
مهندس امير شكيبامنش

چاپ اول: 1389  
شمارگان: 1500

قيمت: 140000 ريال
موضوع: شهرسازی، مركز شهر، نوسازی 

شهری
اي��ن كتاب درباره آفرينش مراكز ش��هری 
سرزنده اس��ت. درباره چگونگی و چيستی 
آنهاس��ت. درب��اره مكان ه��ای آنهاس��ت. 
درباره مكان های آنهاس��ت ام��ا مهم تر از 
همه، درب��اره اصول و فرآيندهايی اس��ت 
ك��ه ماحص��ل بي��ش از 45 س��ال تجربه 

می باش��د. امروزه اكثر ش��هرهايی كه در 
احياء مراكزش��ان موفق  بوده اند، فرآيندی 
را پيش گرفته اند كه همه ش��مولی و فراخ 

نگری را توامان داشته اند.
 در همين راستا به همه مردم فرصت هايی 
برای ارايه پيشنهادات ارزشمند روشن بينی 

و سازندگی داده اند.
فرآيندهای مبتنی برديد های فراخ نگر، باز 
و جامع، نمونه ای از دموكراسی در بهترين 
حال��ت آن را عرضه می دارن��د. با تكيه بر 
قوانين دست و پاگير كمتر و تاكيد بر اتفاق 
نظر و توافق همگانی، درخت فرآيندگاری 
به ب��ار می نش��يند. چني��ن فرآيندهايی با 
مرحله چشم اندازسازی مبتنی برمشاركت 
مردم و كاربران، كارگاه ها و نشس��ت های 
طراح��ی آزاد، ش��روع می ش��وند. اهداف 
كالن و عملياتی مشترك تعريف و تعيين 
می گردند. كاربری ها و فعاليت های بالقوه با 
نگاهی خالقانه تعريف و تشريح می شوند 
تا به عنوان راهنماي��ی برای اقدامات آتی 
مورد استناد و استفاده قرار گيرند. همچنين 
بين گروه های مختل��ف ذی نفع متعهد به 
هم��كاری در مراح��ل اجراي��ی، اتح��اد و 

همدلی ايجاد می شود.
فرآيند برنامه ريزی و طراحی با تجزيه و 
تحليل امكانات و فرصت ها آغاز می گردد. 

آنگاه زمان »نگريس��تن، مشاهده كردن، 
گوش فرادادن و يادگرفتن« از نشست های 
ذی نفع ها و ذی نفوذها، كارگاه های جمعی و 
همگانی و كميته و كارگروه های چرخشی 
مديريت��ی فرا می رس��د. آنچه مش��خص 
می ش��ود منحصر به فرد بودن هر ش��هر 
است. تهيه فهرستی از نقاط قوت و نيازها، 
همچنين شناس��ايی ش��خصيت فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی، ويژگی های كيفيات 
محيطی درونی و حقيقی مراكز شهری را 

هويدا می كند.
هرشهری پتانسيل وااليی و خوب بودن 
را دارد. رمزگش��ايی كيفيت ه��ای ذات��ی، 
كه نش��ان دهنده ويژگی های منحصر به 
فرد يك مركز ش��هر است، اساس ساخت 
مكان ه��ای ب��ه ي��اد ماندن��ی، فضاهای 
آرامش بخش و انرژی بخش و محيط های 

غنی می باشد.
 س��المت مرك��ز ش��هر برای توس��عه 
اقتصادی ش��هر و منطقه فراگير آن نقش 
حياتی دارد. مديران و تصيمم گيران بايد با 
مشاركت مستمر در طراحی حساس، توسعه 
با كيفيت ب��اال و عمل گرايی اقتصادی، به 
تعهد خود نسبت به توسعه و ارتقاي كيفی 
محيط عمل نمايند. با مطالعه بيش��تر اين 

كتاب راه فرا روی، خود آشكار می شود.

تازه های انتشارات دانشگاه
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نام كتاب: مكانيك سياالت با كاربردهای 
مهندسی

مترجمان: دكتر عباس قاهری، مهندس 
ظفری

چاپ اول: 1389   
شمارگان: 1000

قيمت:140000 ريال
موضوع: سياالت - مكانيك

كتاب مكانيك س��ياالت با كاربردهای 
مهندس��ی، روش بي��ان فيزيكی مكانيك 
س��ياالت وكارب��رد اصول بني��ادی آن را 
در س��اده ترين و واضح ترين حالت، بدون 
اس��تفاده از رياضيات پيچي��ده دنبال كرده 
و بهبود بخش��يده اس��ت. اين كتاب روی 
مس��ايل مهندس��ی عمران، محيط زيست 
وكش��اورزی تمركز می كند. با اين حال به 

مفاهيم مهندسی مكانيك و هوا و فضا نيز 
نيرومندانه توجه كرده است. با اين كه اين 
كتاب برای اولين دوره مكانيك س��ياالت 
برای دانش��جويان مهندسی نگاشته شده، 
مطال��ب آن در صورت نياز برای اس��تفاده 
در دوره ه��ای باالت��ر نيز ب��ه صورت های 
مختل��ف قابل اس��تفاده اس��ت. ه��زاران 
دانش��جوی مهندسی و مهندس شاغل در 
سراس��ر دنيا بيش از 85 سال است كه از 
اين كتاب اس��تفاده كرده ان��د. بنابراين در 
سراس��ر كتاب، به طور چش��مگيری روی 
مفه��وم فيزيكی مكانيك س��ياالت تاكيد 
ش��ده اس��ت. با تاكيد روی اصول حاكم، 
فرضيات انجام شده برای به دست آوردن 
آنه��ا، محدوديت كاربردش��ان و چگونگی 
ب��ه كارب��ردن اين اصول در حل مس��ايل 
عملی مهندسی نشان داده شده است. اين 
تاكي��د برای م��درس روی آموزش پذيری 
و ب��رای هم مدرس و هم دانش��جو روی 
وضوح اس��ت؛ به طوری كه دانش��جويان 
می توانن��د اصول بينادی وكارب��رد آنها را 
درك نمايند. برای درك كاربردهای اصول 
پايه، مس��ايل نمونه پرشماری آورده شده 
است. اين مسايل به روشن شدن متن نيز 
كم��ك می كنند. تمرين های آموزش��ی با 
پاسخ هايشان- كه در ادامه اغلب بخش ها 
عم��ق  در  را  دانش��جويان  دارد-  وج��ود 
بخش��يدن به برداشت ش��ان از موضوعات 

و مفاهيم ياری می دهند. مس��ايل آخر هر 
فصل، به منظ��ور تكليف به دقت انتخاب 
ش��ده اند تا بالفاصل��ه با تمري��ن بر روی 
اصول، س��ريعا دانش��جو را از همه جهات 
ب��رای كاربرد اصول پايه آماده كند. تنها با 
انجام تمرين ها و مسايل بی شمار، پيشرفت 
تدريجی را كه مستلزم روند آموزش است 
تجربه خواهند كرد. راه هايی برای مطالعه 
مكانيك سياالت و شروع به حل در فصل 

1 پيشنهاد شده است.
افزوده ه��ای جدي��د در س��اير فص��ول 
عبارتند از: اطالعاتی در خصوص ديناميك 
محاسباتی جريان سيال با پشتيبانی شكل 
و عكس؛ جداس��ازی و ساده سازی مفاهيم 
متفاوت جريان در لوله های تك ش��اخه و 
دس��ته بندی آنها در بخش ه��ای جداگانه؛ 
بررسی شدت جريان در تخليه زير سطحی 
در آب در ح��ال حركت؛ اطالعات الزم در 
خصوص جريان های روباز؛ بررسی روشنی 
از بازده��ی بهينه هيدروليكی جريان؛ ارايه 
جدولی حاوی خالص��ه ای از فعاليت های 
اندازه گيری  روش های  مشروح  سدسازی؛ 
س��رعت جريان با پرتوي ليزر؛ اطالعاتی 
درباره رسانايی هيدروليكی در ساختارهای 
اصلی زمين شناس��ی رس��وبات و بحث و 
بررسی بر روی قوانين نشانه برای پمپ ها. 
همچني��ن تع��داد تمرين ها  و مس��ايل به 

1354 عدد افزايش داده شده است.
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نام دانشجو: رضا محمدي
رشته تحصيلي: رياضي

استاد راهنما: دكتر جليل رشيدي نيا
عنوان رس�اله: تقريب اسپالين براي حل 
عددي معادالت ديفرانسيل با مشتقات نسبي
تاريخ دفاع: 89/4/8

نام دانشجو: معصومه شفيعيان
رشته تحصيلي: مهندسي برق

استاد راهنما: دكتر فرخ حجت كاشاني
عن�وان رس�اله: طراحي پخش��اگري مطلوب 
با اس��تفاده از تابع تبديل محي��ط و روش موجي 

عددي
تاريخ دفاع: 89/4/9

نام دانشجو: سلمان نقره كار
رشته تحصيلي: معماري

اس�تادان راهنما: مهندس نقره كار - دكتر 
فرهنگ مظفر

عنوان رس�اله: در جستجوي مدلي براي 
برنام��ه آموزش معماري، مبتني بر انديش��ه 
اس��المي و پيش��نهادهايي ب��راي ارتق��اي 

آموزش معماري در ايران
تاريخ دفاع: 89/4/9

نام دانشجو: فريد رضائيان
رشته تحصيلي: مهندسي عمران

استادان راهنما: دكتر محسنعلي شايانفر- 
دكتر محمدعلي برخورداري

عن�وان رس�اله: بررس��ی رفت��ار لرزه ای 
قاب های مهاربندی ش��ده خ��ارج از مركز با 

پيوند قائم مركب
تاريخ دفاع: 89/4/12

نام دانشجو: بابك فرهنگ مقدم
رشته تحصيلي: مهندسي صنايع

استاد راهنما: دكتر سيد جعفر سجادي
عنوان رس�اله: مس��يريابي پايدار وسيله 

حمل و نقل
تاريخ دفاع: 89/4/14

نام دانشجو: نصور باقري
رشته تحصيلي: مهندسي برق

استاد راهنما: دكتر مجيد نادري
استاد مشاور: دكتر بابك صادقيان

عن�وان رس�اله: تحلي��ل و طراحي توابع 
درهم ساز رمزنگاري

تاريخ دفاع: 89/4/21

معرفي دانش آموختگان دكتري
 فصل تابستان
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نام دانشجو: مريم حقيقي
رشته تحصيلي: مهندسي شيمي

اس�تاد راهنم�ا: دكت��ر ن��ورا... كثي��ري 
بيدهندي

عنوان رس�اله: مدلسازي و شبيه سازي غير 
همدماي مبدل هاي حرارتي مجهز به فوم

تاريخ دفاع: 89/6/6

نام دانشجو: مجتبي برخورداري يزدي 
رشته تحصيلي: مهندسي برق

استاد راهنما: دكتر محمدرضا جاهدمطلق
عنوان رساله: كنترل سيستم هاي هيبريد با 
زيرسيستم هاي غيرخطي افاين و كليدزني مقيد
تاريخ دفاع: 89/6/7

نام دانشجو: شيركو فاروقي
رشته تحصيلي: مهندسي مكانيك
استاد راهنما: دكتر حميد احمديان

عنوان رساله: به دس��ت آوردن ماتريس 
جرم به روش معكوس

تاريخ دفاع: 89/6/13

نام دانشجو: علي رحماني فيروزجائي
رشته تحصيلي: مهندسي عمران

استاد راهنما: دكتر محمدهادي افشار
عنوان رساله: برآورد خطا و تظريف تطبيقي در 
تحليل جريان دائمي سيال تراكم ناپذير با استفاده 

از روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته
تاريخ دفاع: 89/6/22

نام دانشجو: سيد جواد سيد مهدوی چابك
رشته تحصيلي: مهندسي برق

استاد راهنما: دكتر كريم محمدی
عنوان رس�اله: طراحي مدارهاي ديجيتال 

قابل اطمينان در سخت افزارهاي تكامل پذير
تاريخ دفاع: 89/6/24

نام دانشجو: حسين مدي
رشته تحصيلي: معماري و شهرسازي

اس�تادان راهنما: دكتر سيد باقر حسيني- 
دكتر سيد مجيد مفيدي

استاد مشاور: زهرا قيابكلو
عن�وان رس�اله: معيارهاي بهب��ود كالبدي 
نورگيرهاي داخلي ساختمان هاي اداري )براساس عملكرد حرارتي ايستا 

در اقليم گرم و نيمه خشك(
تاريخ دفاع: 89/6/28

89
ن 

ستا
تاب

- 7
ه 1

ار
شم

ری
 خب

ی و
نگ

ره
ی، ف

لم
ه ع

ری
ش

ن

29



افقي
1- مولود ماه مبارك رمضان
2- از خودبيخود شده- آهني
3- آدم بي سروپا- شامه  نواز

4- روش
5- كاخ- فعل امر سابيدن- فعل ماضي بودن

6- در اين شماره معرفي شده است
7- نقش هنري- درگذشت- دانشجوي حوزوي

8- مخفف تو را- ماه
9- روزه گشايي – ضرورت

10- منگ- اينگونه، اينچنين- از حروف انگليسي
11- توصيفي از شهر رمضان

12- دانه خوشبو- فرمانده بدن- اساس- از اعداد
عمودي

1- آرزو – سوره اي در قرآن- از اجزاي لباس
2- كشش- واالتباري- موي گردن حيوان

3- تاييد خودماني- هنوز رند نشده!- پولدار هندي
4- فصل- واضح – از فلزات

5- چهارپايان – جايگاه پرش و پرتاب- پاك
6- مناسبت نيمه شعبان

7- از ضماير عربي- ميوه خوشبو- از نجاسات
8- از ملعونين – عيد رمضان- ميداني در تهران

9- كوه- از وسايل كشاورزي- سياستمدار معروف

10- از ح��روف انگليس��ي – برنامه اي كه تابس��تان هر س��ال ويژه 
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه برگزار مي شود

11- نوعي ظرف- بيابان
12- بيهوده- پرهيز و خودداري

12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
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حل جدول را 
بفرستيد و 
جايزه بگيريد
آخرين مهلت 
ارسال:پايان 

آبان ماه

حل جدول شماره: 70
 برنده شماره قبل

 نام: زهرا                       نام خانوادگي: پورالماسي پاريزي
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ضيافت انديشه
برگزاري همايش 



     گزاري اردوي فرهنگي- آموزشي معارفه
دانشجويان ورودي 1389 دانشگاه

لواسانات، شهريور 1389

بر


