


            

فرارســیدن هفتــه دولــت مقــارن بــا گرامیداشــت ایــام شــهادت دولتمــردان عمــل و اندیشــه های 
روشــن، شــهیدان رجائــی و باهنــر اســت و یــادآور حماســه آفرینــی مردانــی اســت کــه خدمــت 
بــه خلــق را ســرلوحه کار خــود قــرار داده و بــرگ زریــن دیگــری در زمینــه خدمــت رســانی 

ــد. ــردم افزوده ان ــه م ــه ب ــت و خالصان بی من
ــر  ــدت قش ــه مجاه ــادن ب ــادآور ارزش نه ــد«، ی ــاه »روز کارمن ــهریور م ــارم ش ــک چه ــی ش ب
عظیمــی از جامعــه و انســان های شایســته ای اســت کــه هدفشــان خدمــت بــه مــردم و کســب 
رضــای خداونــد اســت کــه در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران نقــش مهــم و اساســی 

را در اداره امــور کشــور برعهــده دارنــد.
ــر عهــده کارمنــدان  ــار ســنگین پشــتیباني نیروهــاي تخصصــي دانشــگاه ب ــم ب ــه طــور حت  ب
ــن  ــت ای ــدون هم ــات، ب ــت خدم ــاء کیفی ــت ارتق ــچ تاشــي در جه ــرار دارد و هی ــاش ق پرت
ــی  ــان گرام ــه کارکن ــد را ب ــت و روز کارمن ــه دول ــب هفت ــود. اینجان ــزان میســر نخواهــد ب عزی
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته کــه در راســتای ارتقــای دانشــگاه 
همــواره در تــاش و تکاپــو مــی باشــند؛ تبریــک گفتــه و امیــدوارم درمســیر پیشــرفت بیــش از 

ــم. ــت نمایی ــته حرک ــر از گذش ــگاه، موفق ت ــش دانش پی

دکتر حسین محبی         
            رئیس دانشگاه
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دکتر حسین محبی رئیس دانشگاه در آئین تجلیل از اساتید سرآمد آموزشی و دانشجویان برتر، تأکید کرد:

از  تجلیــل  آئیــن  در 
اســاتید ســرآمد آموزشی 
دکتــر  دانشــجویان،  و 
حســین محبــی رئیــس 
ــه  ــاره ب ــا اش ــگاه ب دانش
مقــام  والی  جایــگاه 
معلــم اظهــار داشــت: 
نــه  را  معلــم  مقــام 
کلمــات  بــا  می تــوان 
نــه  و  کــرد  توصیــف 
ــه  ــات ب ــطه مادی به واس

نهــاد. ارج  آن 

ــت:  ــان داش ــگاه اذع ــس دانش رئی
معلمــی یــک شــغل برآمــده از 
ــه  ــوده؛ بطوریک ــه ب ــق و عاق عش
ــاش  ــوزانه در ت ــم دلس ــک معل ی
ــور،  ــه ام ــارغ از هم ــا ف ــت ت اس
رســالت خویــش را در امــر تعلیــم 
و تربیــت بــه منصــه ظهور رســاند.

ــوان  ــه عن ــی در ادام ــر محب دکت
کــرد: علی رغــم اینکــه ســابقه 
ــوزش  ــن دانشــگاه در حــوزه آم ای
ــش و  ــوزه پژوه ــه دو ح ــبت ب نس
فنــاوری کمتــر می باشــد؛ امــا 
دانشــگاه های  ســایر  درکنــار 
کشــور در ایــن حــوزه نیــز مطــرح 
بــوده؛ بطوریکــه در ســال گذشــته 
بر اســاس اعــام پایــگاه اســتنادی 
خصــوص  در  اســام  جهــان 
ــور،  ــگاه های کش ــدی دانش رتبه بن

ــاخص  ــه ۱۸ در ش ــز رتب حائ

ــه   ــبت ب ــه نس ــده؛ ک ــی ش آموزش
منطقــه  دانشــگاه های  ســایر 
در جایــگاه باالتــری قرارگرفتــه 

ــت.  اس
پایــان  در  دانشــگاه  رئیــس 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــخنانش ب س
ــه و اســاس پژوهــش  ــوزش پای آم
ــان  ــد؛ خاطرنش ــاوری می باش و فن
ــتن  ــا داش ــگاه ب ــن دانش ــرد: ای ک
اســاتید مجــرب، متعهــد و جــوان 
همــت،  ســایه  در  همچنیــن  و 
ــن  ــه در بی ــی ک ــی و وحدت همدل
ــان  ــجویان و کارکن ــاتید، دانش اس
ــت در  ــاری اس ــه ج ــن مجموع ای
ســال های آینــده شــاهد رشــد 
و شــکوفایی بیشــتر آن در ســه 
و  پژوهــش  آمــوزش،  حــوزه 

ــود. ــم ب ــاوری خواهی فن

مراســم دکتــر  ایــن  ادامــه  در 
آموزشــی  معــاون  نگارســتانی 
و پژوهشــی دانشــگاه بــه ارائــه 
ــری  ــوص بازنگ ــی در خص گزارش
انتخــاب  نحــوه  دســتورالعمل 
آموزشــی  ســرآمد  اســاتید 

پرداخــت.
ــتمر  ــاش مس ــن از ت وی همچنی
اعضــای هیــأت علمــی و کارکنــان 
و  آموزشــی  معاونــت  حــوزه 
دوران  در  دانشــگاه  پژوهشــی 
کرونایــی کــه کلیــه امور آموزشــی 
ــن  ــه بهتری به صــورت مجــازی و ب
ــکر و  ــت؛ تش ــده اس ــو انجام ش نح

ــود. ــی نم قدردان
ســرآمد  اســاتید  از  پایــان  در 
ــی  ــد ماهان ــر محم ــی دکت آموزش
شــیمی  دانشــکده  منتخــب 
دکتــر  شــیمی،  مهندســی  و 
راینــی  رضایــی  محمدرضــا 
نــژاد منتخــب دانشــکده علــوم 
دکتــر  نویــن،  فناوری هــای  و 
منتخــب  نیــا  کــی  فرشــید 
و  عمــران  دانشــکده های  
نقشــه برداری، مکانیــک و مــواد  و  
پژوهشــکده انــرژی، دکتــر مهدیــه 
منتخــب    زاده   حســینجانی 
محیطــی،  علــوم  پژوهشــکده 
دکتــر احســان ســلیمانی نســب از 
و  کامپیوتــر  و  بــرق  دانشــکده 
همچنیــن از دانشــجویان برتــر 

دانشــگاه: فاطمــه صدرایــی

علــوم  پژوهشــکده  منتخــب 
محیطــی، دنــا کرمــی فــر  منتخب 
مهندســی  و  دانشــکده شــیمی 
شــیمی، علــی معینــی فــر منتخب 
امیــن انــرژی،   پژوهشــکده 

منتخــب  برزگــری  زاده  نــوش 
دانشــکده علــوم و فناوری هــای 
ــب  ــی منتخ ــی رمضان ــن، عل نوی
دانشــکده عمــران و نقشــه برداری، 
منتخــب  محمــدی  ســعید 
مکانیــک  مهندســی  دانشــکده 
و مــواد، محمدحســین شــفایی 
مهندســی  دانشــکده  منتخــب 
بــرق و کامپیوتــر، بــا اهــدای لــوح 

ــد.  ــر ش ــا تقدی و هدای
ســال  در  اســت  شــایان ذکر 
شــیوع  به واســطه  گذشــته 
ویــروس کرونــا ایــن آئیــن برگــزار 
ــذا امســال از اســاتید  ــد و ل نگردی
ــته  ــال گذش ــی س ــرآمد آموزش س
نیــز بــا اهــدای لــوح و هدایــا 

ــد. ــر ش تقدی

آموزش پایه و اساس پژوهش و فناوری است



تابلــو ســالن 800 نفــره دانشــگاه  آئیــن رونمایــی از 

در حاشــیه آئیــن تجلیــل از اســاتید ســرآمد آموزشــی و دانشــجویان برتــر از تابلــو جدیــد ســالن ۸۰۰ نفــره دانشــگاه کــه 
بــه نــام شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی مزیــن شــده؛ رونمایــی گردیــد..
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ــال ۱۳۸۷  ــالن در س ــن س  ای
بــه  نفــر،   ۸۰۰ باظرفیــت 
ــا  ــیده و ب ــرداری رس ــره ب به
داشــتن امکانــات پیشــرفته 
ــکان  ــری و ام ــی و تصوی صوت
بــرای  هم زمــان  ترجمــه 
لینــک  خارجــی،  مهمانــان 
بــا  هم زمــان  مســتقیم 
ــه  ــر مجموع ــای  دیگ ــالن ه س
مراســم ها  برگــزاری  بــرای 
همچنیــن  و  همایش هــای  و 
طراحــی، نورپــردازی و فضــای 
یــک  بی نظیــر،  آگوســتیک 
در  منحصربه فــرد  ســالن 

می باشــد. منطقــه 
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کنگرۀ بین المللی مکتب حاج قاسم سلیمانی به صورت دو ساالنه 
برگزار خواهد شد

بــا امضــای تفاهــم نامــه بیــن دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته 
و دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان:

المللــی  بیــن  کنگــرۀ 
قاســم  حــاج  مکتــب 
راســتای  در  ســلیمانی، 
انجــام رســالت دانشــگاه ها 
ــل  ــن و تحلی ــر تبیی در ام
ــش،  ــون من ــای گوناگ زوای
تفکــر و شــخصیت جهانــی 
اســام،  رشــید  ســردار 
شــهید ســپهبدحاج قاســم 
ســلیمانی، بــه پیشــنهاد 
تحصیــات  دانشــگاه 
و  صنعتــی  تکمیلــی 
بــا  فنــاوری پیشــرفته و 
پژوهشــکده  اســتقبال 
قاســم  حــاج  مکتــب 

در واقــع  ســلیمانی 

باهنــر  شــهید  دانشــگاه 
صــورت  بــه  کرمــان 
ــد  ــزار خواه ــاالنه برگ دوس
ــط  ــزارش رواب ــه گ شــد.  ب
بــه  دانشــگاه  عمومــی 
همیــن منظــور تفاهــم نامه 
ــزاری  ــرای برگ ــکاری ب هم
ــط  ــره توس ــاالنه کنگ دوس
رئیــس  محبــی،  دکتــر 
تحصیــات  دانشــگاه 
و  صنعتــی  تکمیلــی 
فنــاوری پیشــرفته و دکتــر 
طاهــر،  علــی  محمــد 
رئیــس دانشــگاه شــهید 
باهنــر کرمــان امضــا شــد. 

مطابــق اســت  گفتنــی 

ــه،  ــم نام ــن تفاه ــاد ای مف
دبیرخانــه علمــی کنگره در 
محــل  پژوهشــکده مکتــب 
ســلیمانی  قاســم  حــاج 
ــهید  ــگاه ش ــع در دانش واق
باهنرکرمــان و دبیرخانــه 
محــل   در  آن  اجرایــی 
تحصیــات  دانشــگاه 
و  صنعتــی  تکمیلــی 
راه  پیشــرفته  فنــاوری 

انــدازی خواهــد شــد.

اولین نشست کارگروه 
ورزش کارکنان دانشگاه

در ایــن نشســت دکتــر فدایــی نــژاد، 
معــاون اداری و مالــی دانشــگاه و 
ضمــن  ورزش،  کارگــروه  رئیــس 
خیرمقــدم بــه اعضــای کارگــروه 
نمــودن  فراهــم  داشــت:  اظهــار 
بســترهای الزم بــرای ایجــاد انگیزه و 
نشــاط بیشــتر درراســتای مشــارکت 
هرچــه بیشــتر کارکنــان دانشــگاه در 
ــز  ــری حائ ــی ام ــای ورزش فعالیت ه
ــرد:  ــان ک ــت و خاطرنش ــت اس اهمی
توجــه بــه ایــن امــر از اهــداف اصلــی 

کارگــروه می باشــد.
ــاون  ــا، مع ــی نی ــر ک ــه دکت در ادام
ــگاه و  ــی دانش ــجویی و فرهنگ دانش
نایب رئیــس کارگــروه، عنــوان کــرد:: 
برنامه هــای  از  یکــی  بی تردیــد 
و  دانشــجویی  معاونــت  اصلــی 
و  شورونشــاط  ایجــاد  فرهنگــی، 
ورزشــی  برنامه هــای  پیشــبرد 
دانشــجویان و کارکنــان مــی باشــد و 
تصریــح کــرد: به مــوازات ایــن مهــم 
ورزشــی  فعالیت هــای  ســاماندهی 
ــأت  ــأت علمــی و غیرهی اعضــای هی
از  یکــی  نیــز  دانشــگاه  علمــی 
می باشــد، معاونــت  دغدغه هــای 

ضمــن  کارگــروه  نایب رئیــس 
اســتقبال از راهکارهــای پیشــنهادی 
اهــداف  بــه  دســتیابی  جهــت 
اعضــای  مشــارکت  ترسیم شــده، 
ــن برنامــه ســاالنه  کارگــروه در تدوی
و  علمــی  هیــأت  اعضــای  ورزش 
و  دانســت  را ضــروری  کارمنــدان 
ــج ورزش در  ــرد: تروی خاطرنشــان ک
دانشــگاه موجــب تقویــت نشــاط 
و  کارکنــان  میــان  در  پویایــی  و 
افزایــش بهــره وری خواهــد شــد.

ــی  ــین ابراهیم ــه محمدحس در ادام
تربیت بدنــی  اداره  رئیــس  پــور، 
کارگــروه،  دبیــر  و  دانشــگاه 
ــه فعالیت هــای ورزشــی  ــن ب پرداخت
مناســب در ســامت جســمانی و 
ــزه  ــاد انگی ــان و ایج ــی کارکن روح
ــش نشــاط در دانشــگاه را در  و افزای
ــا،  شــرایط همه گیــری بیمــاری کرون
جــز اهــداف اصلــی ایــن حــوزه 
عنــوان کــرد و ترویــج و توســعه هــر 
ــی  ــای همگان ــتر ورزش ه ــه بیش چ
ایجــاد  به منظــور  دانشــگاه  در 
کاهــش  و همچنیــن  شورونشــاط 
ــی  ــر حرکت آســیب های ناشــی از فق
ــت:  ــرارداد و گف ــد ق ــورد تأکی را م
معتقدیــم کــه ورزش منجــر بــه 
نشــاط و پویایــی در میــان کارکنــان 

ــد. ــد ش خواه
ــروه،  ــای کارگ ــایر اعض ــه س در ادام
ــا و پیشــنهاد های  ــان راهکاره ــه بی ب
برنامه هــای  پیشــبرد  جهــت  الزم 

ــد. ــگاه پرداختن ــی در دانش ورزش
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با حضور رئیس پژوهشگاه؛ 

در  آزمایشــگاه ها  کارشناســان 
نشســتی بــا حضــور دکتــر باقــی زاده 
رئیــس پژوهشــگاه، معــاون پژوهشــی 
و سرپرســت مدیریــت امــور پژوهشــی 
ــد  ــا رون ــور ارتق ــه منظ ــگاه، ب پژوهش
ــی امورآزمایشــگاه های دانشــگاه  اجرائ
و بررســی مســائل و مشــکات موجود 
ــد.  ــادل نظــر پرداختن ــه بحــث و تب ب
بــه  اشــاره  بــا  زاده  باقــی  دکتــر 
ــنهادات  ــرات و پیش ــه نظ ــه ارائ اینک
در  هــا  آزمایشــگاه  کارشناســان 
کیفــی  ســطح  ارتقــاء  راســتای 
ــر می باشــد؛  آزمایشــگاه ها بســیار مؤث
بــر اســتفاده از حداکثــر ظرفیــت 
آزمایشــگاهی و دســتگاه های موجــود 

ــات  ــود خدم ــه در جهــت بهب مجموع
آزمایشــگاهی و حفاظــت و مراقبــت از 
دســتگاه هــای موجــود و بــروز  بــودن 
در  آزمایشــگاهی  هــای  سیســتم 
آزمایشــگاه هــا وکارگاه هــای دانشــگاه 

تاکیــد کــرد.. 
 وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه از دیگر 
اهــداف دانشــگاه افزایــش درآمدهــای 
ــه  ــق ارائ اختصاصــی دانشــگاه از طری
خدمــات آزمایشــگاهی و کارگاهــی  
ســازمان های  و  دســتگاه ها  ســایر 

ــد؛  ــور می باش ــتان و کش اس
خاطــر نشــان کــرد: بایســتی حداکثــر 
ــارج از  ــای خ ــازمان ه ــا س ــل ب تعام
ــت و  ــه خدم دانشــگاه در جهــت ارائ

نشست هم اندیشی کارشناسان آزمایشگاه ها 
برگزار شد

ایجــاد درآمــد اختصاصــی مبتنــی بر 
ــگاهی  ــای دانش ــه ه ــن و تعرف قوانی

صــورت گیــرد.  
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه، تجهیــز و بــروز رســانی 
کمیتــه  تشــکیل  آزمایشــگاه ها، 
ــت،  ــت و محیط زیس ــی، بهداش ایمن
اعطــای حــق کارانــه )پرکیــس(، 
ســختی کار و  شــرکت کارشناســان

ــی  ــی  تخصص ــای آموزش  در دوره ه
ازجملــه مشــکات و مســائلی بــود که 
توســط کارشناســان آزمایشــگاه ها در 

ایــن نشســت مطــرح شــد.   
از  تجلیــل  به منظــور  پایــان  در   
ــگاه ها  ــان آزمایش ــات کارشناس خدم
از  هدایــا،  و  لــوح  اهــدای  بــا 
نامبــردگان تقدیربــه عمــل آمــد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و
 منابع طبیعی استان کرمان

در نشســتی بــا حضــور دکتــر نقــوی 
ــوزش  ــات و آم ــز تحقیق رئیــس مرک
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان 
ــز  ــن مرک ــه همــراه معاونی ــان ب کرم
و هیــأت رئیســه دانشــگاه و روســای 
پژوهشــکده های علــوم محیطــی و 
انــرژی تفاهم نامــه همــکاری مبادلــه 

شــد.
رئیــس  پــور  ســیوندی  دکتــر 
بــا  ارتبــاط  و  کارآفرینــی  گــروه 
صنعــت دانشــگاه اظهــار داشــت: در 
ایــن نشســت، راه هــای گســترش 
مدیریــت  زمینــه  در  همکاری هــا 
منابــع آب، اســتفاده از انرژی هــای نو 
و تجدیــد پذیــر در حوزه کشــاورزی، 
کنتــرل آفــات و بیماری هــا، اســتفاده 
در  دور  راه  از  ســنجش  علــوم  از 
ــی اراضــی کشــاورزی اســتان،  ارزیاب
تنش هــای  وضعیــت  بررســی 
محیطــی ازجملــه خشــکی و شــوری 
ــر وضعیــت کشــاورزی  ــر آن ب و تأثی
تبادل نظــر  و  موردبحــث  اســتان، 

ــت. ــرار گرف ق

دســتاوردهای  مهم تریــن  وی 
تفاهم نامــه  را عقــد  ایــن جلســه 
مشــترک، تصمیــم بــر برگــزاری 
مشــترک،  علمــی  نشســت های 
تأکیــد بــر تشــکیل کارگروه هــای 
و  تجربیــات  انتقــال  تخصصــی، 
و  دانشــگاه  بــه  مرکــز  نیازهــای 
بالعکــس و همــکاری در زمینه هــای 
ــع  ــاورزی و مناب ــوم کش ــف عل مختل

طبیعــی عنــوان کــرد.
ــز  ــران مرک ــان نشســت،  مدی در پای
تحقیقــات از بخش هــای مختلــف 
مجموعــه  ازجملــه  دانشــگاه 
گلخانه هــای  آزمایشــگاه ها، 
مــزارع  و  دانشــگاه  تحقیقاتــی 
تحقیقاتــی بازدیــد بــه عمــل آوردند.
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با صدور بیانیه ای؛ جمعی از دانشگاهیان دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 
برحق خود در مالکیت پارک علم و فناوری دانشگاه تأکید کردند

بــه گــزارش روابــط عمومــی، جمعــی 
ــان  ــی، کارکن ــأت علم ــاء هی از اعض
و دانشــجویان دانشــگاه تحصیــات 
تکمیلــی صنعتــی و فناوری پیشــرفته  
ــاور  ــان و فن ــرکت های دانش بنی و ش
ــم و  ــارک عل ــا حضــور در پ ــتان ب اس
فنــاوری برحــق خــود در مالکیــت 
دانشــگاه  فنــاوری  و  علــم  پــارک 

ــد. ــد کردن تأکی
ســپهوند  محمدرضــا  دکتــر 
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
تشــریح  در  کرمــان  اســتان 
ــارک عنــوان  تاریخچــه تأســیس پ
فنــاوری  و  علــم  پــارک  کــرد: 
اســتان کرمــان در ســال ۱۳۷۳ 
بــرای اولیــن بــار در کشــور در 
ــز  ــان و مرک ــش ماه ــس دان پردی
تکنولــوژی  و  علــوم  بین المللــی 
محیطــی  علــوم  و  پیشــرفته 
مرحــوم  توســط  )پژوهشــگاه( 
ــی  ــت اهلل رفســنجانی کلنــگ زن آی
مجــوز  در ســال ۱۳۸۱  و  شــد 
فعالیــت خــود را تحــت عنــوان 
ــتان از  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ
ــی  شــورای گســترش آمــوزش عال
ــارک  ــت نمــود. اساســنامه پ دریاف
ــال  ــان در س ــاوری کرم ــم و فن عل
ــت  ــر وق ــب وزی ــه تصوی ۱۳۸۴ ب
مرکــز  رئیــس  بــه  و  رســیده 
تکنولــوژی  و  علــوم  بین المللــی 
پیشــرفته و علــوم محیطــی ابــاغ 

گردیــد.
دکتــر ســپهوند رئیــس پــارک علم 
ــارک  ــان داشــت: پ ــاوری اذع و فن
ــاوری باســابقه بیــش از  ــم و فن عل
دو دهــه فعالیــت نقــش مؤثــری در 
ــتان  ــاوری اس ــاء فن ــعه و ارتق توس

داشــته  و توزیــع فعالیــت   

ــروزه در  ــه ام ــوده ک ــه ای ب به گون
ــا تمامــی  ــارک ب ســطح اســتان، پ
مرکــز  دارای  دانشــگاه های 
رشــد مشــترک می باشــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه دانشــگاه 
صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات 
به عنــوان  پیشــرفته  فنــاوری  و 
ــور  ــارک به ط ــس پ ــازمان مؤس س
مســتقل مرکــز رشــدی نداشــته و 
ــه  ــر آن اســت ک ــود بیانگ ــن خ ای
پــارک تمــام هزینــه و تــوان خــود 
را صــرف توســعه فنــاوری اســتان 
نمــوده و نــگاه دانشــگاهی بــه 
پــارک نداشــته اســت و بــه جــرأت 
می تــوان گفــت کــه غالــب منابــع 
تجهیــزات  و  امکانــات  مالــی، 
ــارک  ــگاه در پ ــگاه و پژوهش دانش

ــت.   ــتقراریافته اس ــتان اس اس
 وی در ادامــه افــزود: در ســال های 
تکمیــل  جهــت  نیــز  اخیــر 
زیرســاخت های  و  ســاختمان 
ــان  ــاوری ماه ــم و فن ــهرک عل ش
زمیــن  تأمیــن  وظیفــه  کــه 
مراکــز  حضــور  زیرســاخت  و 
تحقیــق و توســعه شــرکت های 
دانش بنیــان و فنــاور اســتان را بــر 
ــیاری  ــای بس ــده دارد، هزینه ه عه
و  دانشــگاه  بودجــه  محــل  از 
پژوهشــگاه در ایــن راســتا صــورت 
کــه  منابعــی  اســت.  پذیرفتــه 
ــی  ــور رفاه ــرف ام ــت ص می توانس
دانشــگاهیان شــود در راســتای 
ــه  ــتان هزین ــاوری اس ــعه فن توس

ــت. ــده اس ش
ــا  ــه اعض ــت هم ــر اس ــه ذک الزم ب
و  دانشــجویان  علمــی،  هیــأت 

کارکنــان دانشــگاه باتحمــل

تــاش  بســیار  مشــقت های 
و  علــم  پــارک  تــا  نموده انــد 
ــار  ــروزه باافتخ ــتان ام ــاوری اس فن
در  توســعه یافته  پــارک  مدعــی 
کشــور باشــد و ایــن افتخــار بــدون 
هیــچ کمــک و حمایــت مالــی 
کسب شــده  اســتان  طــرف  از 
اســت. حال آنکــه در اســتان های 
و  یــزد  چــون  هم جــواری 
محــل  بلوچســتان  و  سیســتان 
اســتقرار پــارک و منابــع مالــی آن 
ــن اســتان ها  ــت ای از طــرف مدیری

اســت. تأمین شــده 
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 
ــدازی  همچنیــن در خصــوص راه ان
پردیس هــای علــم و فنــاوری گفت: 
ــت  ــرکل وق ــر کشــمیری مدی دکت
ــاوری  ــور فن ــزی ام ــر برنامه ری دفت
وزارت علــوم طــی نامه هایــی در 
پاســخ بــه درخواســت روســای 
)عــج(  ولیعصــر  دانشــگاه های 
رفســنجان و صنعتــی ســیرجان 
کــه خواســتار تأســیس پــارک علم 
و فنــاوری شــده بودنــد؛ بــا مجــوز 
تأســیس پردیــس علــم و فنــاوری 
تحــت حمایــت پــارک علــم و 
فنــاوری موافقــت نمــوده و وظیفــه 
راه انــدازی آن هــا را بــه پــارک علم 
ــوده  ــاع نم ــان ارج ــاوری کرم و فن
اســت. لــذا پــارک علــم و فنــاوری 
در ســال جــاری و طبــق نامــه 
ــوی  ــت معن ــا حمای ــر و ب فوق الذک
ــان و  ــدگان کرم ــتاندار ، نماین اس
ــای  ــتان و روس ــتان های اس شهرس
قــرارداد  طــرف  دانشــگاه های 
تفاهم نامــه  عقــد  بــه  اقــدام 

ــم و  ــس عل ــدازی پردی راه ان

ــیرجان و  ــنجان، س ــاوری رفس فن
ــت. ــوده اس ــت نم جیرف

عنــوان  مســئول  مقــام  ایــن 
داشــت: کــه آخریــن اصاحیــه 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل اساســنامه پ
ــق  کرمــان در ســال ۱۳۹۸ و مطاب
الگــوی اساســنامه وزارت علــوم بــه 
ــارک و  ــای پ ــأت امن ــب هی تصوی
ــن  ــت. در ای ــیده اس ــگاه رس دانش
دائمــی  کمیســیون  اساســنامه 
پــارک علــم و فنــاوری به صراحــت 
ــارک در  ــران پ ــده و مدی عنوان ش
می باشــند.  آن  تشــکیل  حــال 
داشــت:  اعــام  ایشــان  ضمنــاً 
ــأت  ــد هی ــد از تأیی ــه زودی و بع ب
ــارک  ــی پ ــیون دائم ــا کمیس امن

ــد. ــد ش ــکیل خواه تش
بــه گفتــه دکتــر ســپهوند، پــارک 
علــم و فنــاوری در غالــب کارگــروه 
و  داشــته  عضویــت  اســتانی 
همچنیــن دبیــری دو گــروه کاری 
ــر عهــده  تخصصــی در اســتان را ب

دارد.
دکتــر ســپهوند در پایان ســخنانش 
ــن  ــای ای ــار داشــت: فعالیت ه اظه
دانشــگاه در حــوزه فنــاوری طبــق 
اساســنامه اباغــی از ســوی وزارت 
علــوم، به عنــوان پــارک علــم و 
ــون  ــان تاکن ــتان کرم ــاوری اس فن
اذعــان  و  اســت  انجام شــده 
داشــت: بــا توجــه بــه هزینــه 
ســرمایه گذاری ها،  کردهــا، 
و  چالش هــا  زحمــات،  تحمــل 
تجربه هــای  کســب  همچنیــن 
ــال ها،  ــی س ــه در ط ــمند ک ارزش
در خصوص گســترش و شــکوفایی 
پــارک علــم و فنــاوری انجام شــده
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موجــب  را  آن  جداســازی  و 
فنــاوری  اکوسیســتم  تضعیــف 
اســتان و ســرخوردگی نخبــگان 
شــرکت های  ســردرگمی  و 
اســتان  فنــاور  و  دانش بنیــان 

دانســت.
ایــن  مالکیــت  همچنیــن  وی   
پــارک را متعلــق بــه دانشــگاه 
ــه  ــی هم ــق قانون ــمرده و ح برش
اعضــای هیــأت علمــی، کارکنــان و 
دانشــجویان دانشــگاه دانســت و از 

ــود.  ــاع نم ــت آن دف ماهی
وی  عنــوان داشــتند کــه ایــن 
پــارک تــا بــه امــروز برحســب 
ــتان  ــتره اس ــه در گس ــی ک وظایف
ــا  ــود، ب ــده ب ــف ش ــرای آن تعری ب
تمــام تــوان فعالیــت نمــوده اســت 
و از ایــن پــس بــا توجــه بــه 
ــه  ــتان ک ــی در اس ــرکات برخ تح
ــتقال  ــازی و اس ــتار جداس خواس
ایــن مجموعــه از ســازمان مؤســس 
می باشــند،  )دانشــگاه(  آن 
پیشــنهاد تأســیس پــارک دیگــری 
را بــرای پیگیــری اهــداف ایــن 

ــرد. ــه ک ــروه ارائ گ

در  محبــی  حســین  دکتــر 
گفتگــو بــا روابــط عمومــی 
خصــوص  در  دانشــگاه، 
داشــت:  اظهــار  ایــن خبــر 
بــا همــت و تــاش هیــأت 
ــا، اعضــای  ــأت امن رئیســه، هی
کارکنــان  علمــی،  هیــأت 
دانشــگاه  دانشــجویان  و 
تحصیــات تکمیلــی صنعتی و 
فنــاوری پیشــرفته و همچنیــن 
حمایــت و پشــتیبانی اســتاندار 
ــدگان  ــان و نماین ــرم کرم محت
ــان و راور  ــردم کرم ــرم م محت
ــامی،  ــورای اس ــس ش در مجل
فعالیــت پــارک علــم و فنــاوری 

در دانشــگاه تــداوم یافــت.

کــرد:  عنــوان  ادامــه  در  وی 
دکتــر زینــی ونــد اســتاندار 
محتــرم کرمــان، دکتــر زاهــدی 
ابراهیمــی  پــور  دکتــر  و 
مــردم  محتــرم  نماینــدگان 
مجلــس  در  راور  و  کرمــان 
شــورای اســامی بــا ارســال 
دکتــر  بــه  خطــاب  نامــه ای 
ــوم،  ــرم عل ــر محت ــی وزی غام
خواســتار ادامــه فعالیــت پــارک 
علــم فنــاوری در دانشــگاه و 
ــارک  ــن اخــذ مجــوز: پ همچنی
ــاوری اســتان  ــم و فن ــد عل جدی
ــن  ــه در ای ــدند. ک ــان، ش کرم
راســتا تشــکر و قدردانــی ویــژه 

بــه عمــل می آیــد.

همچنیــن  دانشــگاه  رئیــس 
حمایت هــای  و  تاش هــا  از 
هیــأت امنــای دانشــگاه بــه 
دکتــر  آقایــان  خصــوص 
ــی  ــر میرزای ــوی و دکت مصطف
ایــن خصــوص تشــکر و  در 

نمــود. قدردانــی 

مســعود  دکتــر  ادامــه  در 
پژوهشــکده  رئیــس  ایرانمنــش 
جامعــه  ســوی  از  انــرژی 
ــات  ــگاه تحصی ــگاهی دانش دانش
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
پیشــرفته اظهارداشــت: تاریخچــه 
ــارک  ــن پ ــه ای ــار ده ــدود چه ح
گــواه اســت کــه در شــرایطی 
پارک هــای  برخــاف  دشــوار، 
ــه از  ــور ک ــتان های کش ــر اس دیگ
حمایت هــای ویــژه ای از ســوی 
هایشــان  اســتان  مســئولین 
توانســته  بوده انــد؛  برخــوردار 
اســت بــدون دریافــت هرگونــه 
حمایــت اســتانی فعالیت هایــی، 
ــت  ــاوری و در حمای ــوزه فن در ح
ــتان  ــطح اس ــان در س از کارآفرین
شــکل دهــد و هم اکنــون کــه 
ــیده و  ــود رس ــوغ خ ــه دوران بل ب
موقــع ثمــر دادن آن می باشــد 
و  غیرمنطقــی  آن  جداســازی 

اســت. غیرموجــه 
وی بــرای حــل چالــش بــه وجــود 
راه انــدازی  خصــوص  در  آمــده 
ــارک. ــار پ ــتانی در کن ــارک اس پ

بــر  دانشــگاه  فنــاوری  و  علــم 
ــه  ــتان ب ــای اس بررســی ظرفیت ه

ــرد. ــد ک ــور تأکی ــن منظ ای
دکتــر ایرانمنــش در انتهــا گفــت: 
جــای ایــن ســؤال باقــی اســت که 
ــا توجــه بــه ســرمایه گذاری هایی  ب
کــه در پــارک علــم و فنــاوری 
گســترش  و  ارتقــاء  جهــت  در 
توســط  فناورانــه  فعالیت هــای 
دانشــگاه  ایــن  دانشــگاهیان 
ــوی  ــا جوابگ ــه؛ آی صــورت پذیرفت
نیازهــای اســتان نبــوده کــه بحــث 
ــت  ــده اس ــازی آن مطرح ش جداس
بــا  شــرکت کنندگان  پایــان  در 
ــق  ــتار ح ــه ای خواس ــدور بیانی ص
خــود در مالکیــت پــارک علــم 
و فنــاوری دانشــگاه تحصیــات 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 

ــدند. ــرفته ش پیش

ــاش  ــت و ت ــرفته و هم ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت ــات تکمیل ــگاه تحصی ــگاهیان دانش ــه دانش ــی بیانی در پ
هیــأت رئیســه، هیــأت امنــا، اعضــای هیــأت علمــی، کارکنــان و دانشــجویان دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته و همچنیــن حمایــت و پشــتیبانی اســتاندار محتــرم کرمــان و نماینــدگان محتــرم 
مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی  دکتــر محبــی رئیــس دانشــگاه در تاریــخ 21 تیرمــاه 1400 
در یــک گفتگــوی خبــری از ادامــه فعالیــت پــارک علــم و فنــاوری موجــود در قالــب پــارک علــم و فنــاوری 
مجموعــه پردیــس دانــش تحــت مدیریــت ســازمان مؤســس خــود )دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 

فنــاوری پیشــرفته( خبــر داد.

تداوم فعالیت پارک علم 
و فناوری تحت مدیریت 

دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
صنعتی و فناوری پیشرفته
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ــد: ــی ش ــی بررس ــد دریجان ــری امی ــاله دکت ــب رس در قال

روش ترکیبی مکان یابی خطا 
در شبکه های توزیع

بــه گفتــه دکتــر امیــد دریجانــی: 
شــبکه های  هوشمندســازی 
ــی و  ــات چالش ــع از موضوع توزی
جدیــد محســوب می شــود. یکــی 
ــازی  ــخصه های هوشمندس از مش
قابلیــت  شــبکه ها،  ایــن  در 
مکان یابــی ســریع و دقیــق خطــا 
در آن هــا می باشــد. ایــن موضــوع 
موجــب کاهــش بخشــی از زمــان 
کــه  می گــردد  خاموشــی هائی 
صــرف  تعمیــرات  گروه هــای 
جســتجوی محــل خطــا بــه روش 
مکان یابــی  می نماینــد.  ســنتی 
ــا  ــع ب ــبکه های توزی ــا در ش خط
ــه ذات ســاختاری آن هــا  توجــه ب
بارهــای  متعــدد،  )انشــعابات 
میانــی، خطــا در تخمیــن میــزان 
ــوط  ــودن خط ــن ب ــا، ناهمگ باره
و ...( کار بســیار دشــوار و متفــاوت 
بــرق  انتقــال  شــبکه های  از 

. شــد می با

شــدن  مرتفــع  صــورت  در   
چالش هــای پیــش روی مکانیــاب 
خطــا در شــبکه های توزیــع، ایــن 
دســتگاه در شــبکه های توزیــع 
خواهــد  اجرایــی  و  کاربــردی 
گردیــد. در ایــن راســتا مکانیــاب 
خاموشــی های  می توانــد  خطــا 
بی برنامــه را کاهــش و موجــب 
افزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه 
و رضایــت مشــترکین بــرق گردد. 
ــوان رســاله  ــه عن ــا اشــاره ب وی ب
»روش ترکیبــی مکان یابــی خطــا 
ــح  ــع« تصری ــبکه های توزی در ش
کــرد: در ایــن تحقیــق روشــی 
ترکیبــی جهــت مــکان یابــی خطــا 
ــده  ــع ارائه ش ــبکه های توزی در ش
مزیت هــای  از  یکــی  اســت. 
ــدازه  ــاز به ان ــدم نی ــن روش ع ای
طــول  در  هوشــمند  گیرهــای 

فیدرهــای توزیــع می باشــد. 

بطوریکــه در ایــن روش، بــرای 
تنهــا  خطــا  نقطــه  محاســبه 
اندازه گیــری  نقطــه  یــک  در 
صــورت می گیــرد و آن هــم در 
ــد.  ــع می باش ــوق  توزی ــت ف پس
ایــن  اســت،  ذکــر  بــه  الزم 
ــای  ــت ه ــد مزی ــوع می توان موض
داشــته  عملیاتــی  و  اجرایــی 
ــت  ــن روش قابلی ــرا ای ــد. زی باش
ســنتی  شــبکه های  در  اجــرا 
همچنیــن  دارد.  را  مــدرن  و 
جهــت پیاده ســازی آن، هزینــه 
شــرکت های  بــرای  تمام شــده 
توزیــع نیــروی بــرق به مراتــب 
درروش  بــود.  خواهــد  کمتــر 
ــار، جهــت  ــرای اولیــن ب حاضــر ب
مکان یابــی خطــا از محاســبات 
ــت.  ــده اس ــی استفاده ش احتماالت
همیــن امــر ســبب اجرایی تــر 
ــع  ــبکه های توزی ــدن آن در ش ش

نیــروی بــرق خواهــد شــد.

متولــد  دریجانــی  امیــد 
ــس از اخــذ  ــم و پ شهرســتان ب
ــی  ــی مهندس ــدرک کارشناس م
ــرق از دانشــگاه شــهید باهنــر  ب
ــی  ــع کارشناس ــان در مقط کرم
کســب  بــه  موفــق  ارشــد 
ــی  ــته مهندس ــه اول در رش رتب
بــرق از دانشــگاه تحصیــات 
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری 
پیشــرفته گردیــد و در ادامــه 
به عنــوان اســتعداد درخشــان 
ــته  ــری در رش وارد مقطــع دکت
دانشــگاه  از  بــرق  مهندســی 
ــی  ــی صنعت ــات تکمیل تحصی
و فنــاوری پیشــرفته شــده از 
در  تدریــس  وی  فعالیت هــای 
دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان، 
تحــت عنــوان اســتاد مدعــو، در 
ــد.  ــی می باش ــع کارشناس مقط
همچنیــن همــکاری مؤثــر و 
پروژه هــای  مــگا  در  مفیــد 
سیســتم  پیاده ســازی 
ــای  ــی در فازه اتوماســیون ایران
بیســت و بیســت و یــک پــارس 
عســلویه  منطقــه  جنوبــی 
ــارات  ــور از افتخ ــور و آنش آفش
اســت. موضوعــات  بــوده  وی 
در  عاقــه   مــورد  تحقیقاتــی 
توزیــع،  شــبکه های  زمینــه 
تــوان، مــکان یابــی  کیفیــت 
خطــا و انــواع بهینه ســازی ها 
می باشــد. شــبکه ها  ایــن  در 

فدایی نــژاد  الــه  روح  دکتــر 
و  دکتــری  رســاله  راهنمایــی 
دکتــر مســعود رشــیدی نــژاد، 
ــگاه  ــرق از دانش ــش ب ــتاد بخ اس
شــهید باهنــر کرمــان و دکتــر 
دکتــر  و  زینلــی  االمیــن  روح 
ــگاه  ــکرزاده از دانش ــا عس علیرض
ــی و  ــی صنعت ــات تکمیل تحصی
ــاوری پیشــرفته داوری جلســه  فن
را  دکتــری  رســاله  از  دفــاع 

بودنــد. عهــده دار 

موضــوع ایــن رســاله یکــی از چالش هــای صنعــت توزیــع نیــروی بــرق در 
کشــور بــوده اســت. ایــن رســاله بــر چالــش مذکــور فائــق آمــده اســت، لــذا 
ــد، موجــب بهبــود ارتبــاط صنعــت  ــردی و اجرایــی آن می توان نتایــج کارب
ــن  ــرمایه گذاری در ای ــد س ــوع نیازمن ــن موض ــه ای ــود. البت ــگاه ش و دانش

حــوزه اســت.
ــر نظــر  ــه زی ــرق ک ــروی ب ــع نی ــق در شــرکت های توزی ــن تحقی ــج ای نتای
ــرد  ــد، کارب ــت دارن ــرو فعالی ــر از وزارت نی ــی توانی ــادر تخصص ــرکت م ش

ــترده ای دارد. گس

گفتنی است که موارد زیر از خروجی های حاصل از این تحقیق بوده است:

ــا به کارگیــری نشــانگرهای خطــا و مــدل  ــه ب ــی خطــای بهبودیافت ــا عنــوان »مــکان یاب ــه ب ــرش مقال * پذی
ــرژی ــار« در نشــریه علمــی و پژوهشــی مهندســی و مدیریــت ان احتماالتــی ب

* Revise مقاله ISI با عنوان:
 »Probabilistic Fault Location Considering Correlated Uncertain Loads in Distribution Network« 

IEEE Systems Journal در مجلــه

* کسب عنوان ایده برتر در اولین استارتاپ ویکند صنعت برق کرمان
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ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی ــان دانش محقق
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته بــا همــکاری 
ــور بجنــورد  ــام ن پژوهشــگران دانشــگاه پی
بــه  موفــق  ب   ، شــمالی(  )خراســان 
 Calymene ــد ــه جدی شناســایی یــک گون
هــا  تریلوبیــت  فســیل  از   dastanpouri

ــدند. ش

ســیلورین  در بــرش ربــاط قربیــل 
شــده  بجنورد(«انجــام  )غــرب 

ــت.  اس
موفــق  طــرح،  ایــن  محققــان 
ــه  ــی گون ــایی و معرف ــه شناس ب
 Calymene dastanpouri جدیــد
از فســیل تریلوبیــت هاشــده انــد؛ 
ــورمحمد   ــار پروفس ــه افتخ ــه ب ک
داســتانپور و بــه پــاس بیــش 
هــای فعالیــت  ســال   از۴۰ 

 فسیل شناسی ایشان برروی 

عضــو  عامــری  حامــد  دکتــر 
ــوژی   ــروه اکول ــی گ ــأت علم هی
پژوهشــکده علــوم محیطــی در 
ایــن خصــوص گفــت: ایــن طــرح 
ــد زاده  ــکاری دکترارجمن ــا هم ب
و مهنــدس قورچــی از اعضــائ 
هیــات علمــی دانشــگاه پیــام 
ــور بجنــورد )خراســان شــمالی( ن

درقالــب طــرح پژوهشــی  بــا 
شناســی  »دیرینــه  عنــوان: 
سیســتماتیک تریلوبیــت هــای 

نهشــته هــای رســوبی ایــران ایــن 
فســیل بــه نــام ایشــان نامگــذاری 
گردیــده اســت. الزم بــه ذکــر 
اســت حاصــل ایــن تحقیقــات 

ــوان:  ــت عن ــه ای تح مقال
 The peri-Gondwanian Early
 Silurian trilobites from
Kopeh Dagh, Iran
 Historical ــه ــه در مجل ــوده ک  ب
رســیده  چــاپ  بــه   Biology

ــت. اس

کشف گونه جدید Calymene dastanpouri از فسیل تریلوبیت ها 
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گفتگو با عضو هیأت علمی منتخب در کسوت  »استاد سرآمد آموزشی«

ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی ــه دانش ــود ک ــال ب ــاه امس ــط تیرم اواس
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته، بــه پــاس اقدامــات اســاتید در عرصــه 
ــا برگــزاری آییــن نکوداشــت اســاتید ســرآمد آموزشــی  آمــوزش، ب
در ســطح دانشــگاه، از تاش هــای ارزنــده اســاتید برگزیــده تقدیــر 

نمــود.
 بــه همیــن بهانــه، روابــط عمومــی دانشــگاه، مصاحبــه ای بــا دکتــر 
محمــد ماهانــی، عضــو هیئــت علمــی دانشــکدۀ شــیمی و مهندســی 
ــرآمد  ــتاد س ــوت »اس ــب در کس ــاتید منتخ ــی از اس ــیمی و یک ش

آموزشــی دانشــگاه« انجــام داد.
 

 * در این گفتگو، لحظاتی همنشین دکتر محمد ماهانی شدیم تا با ایشان بیشتر آشنا شویم.

بــا ســام و عــرض تبریــک صمیمانــه 
بــه مناســبت ایــن انتخــاب شایســته، 
ســوابق  از  مختصــری  لطفــاً 
تحصیــات قبــل از دانشــگاه خــود را 

ــد. ــه فرمائی ارائ

ســرآمد  اســتاد  انتخــاب  در  آیــا 
فاکتورهــای  فقــط  آموزشــی 
آموزشــی مؤثــر اســت یــا فاکتورهای 

دارد؟  تأثیــر  نیــز  پژوهشــی 

مهندســی  و  شــیمی  دانشــکده 
از  زمینه هایــی  چــه  در  شــیمی 

دارد؟  فعالیــت  شــیمی 

فعالیت هــای تحقیقاتــی جنابعالــی 
بخشــی  چــه  در  هم اکنــون 
زمینــه  ایــن  در  و  تمرکزیافتــه 
بهتریــن و شــیرین ترین دســتاورد 
و یــا خاطــره شــما چــه بــوده اســت؟ 

احســاس جنابعالــی از کســب عنــوان 
اســتاد ســرآمد آموزشــی چیســت و 
ــه از  ــتاد نمون ــک اس ــما ی ــه نظرش ب
ویژگی هایــی  و  شــاخص ها  چــه 

ــت؟ ــوردار اس برخ

وضعیــت فعلــی علــم شــیمی در 
صــورت  پیشــرفت های  و  کشــور 
طــی  رشــته  ایــن  در  گرفتــه 
ــی  ــور ارزیاب ــر را چط ــال های اخی س

؟  می کنیــد

راهنمایــی  و  ابتدایــی  دوران 
دبســتان در  ترتیــب  بــه   را 

مدرســه  و  غفــاری  اهلل  آیــت 
یوســف  شــیخ  راهنمایــی 
عبدالرحیمــی ماهــان گذرانــدم.

ــتان  ــتان را در دبیرس دوره دبیرس
ــردم  ــروع ک ــان ش ــریعتی ماه ش
 ۱۰ شــهدای  دبیرســتان  در  و 

ــاندم. ــان رس ــه پای ــان ب کرم

آموزشــی  فاکتورهــای  تنهــا 
فاکتورهــای  و  نیســت 
اســت.  مؤثــر  نیــز  پژوهشــی 
ازجملــه فاکتورهــای پژوهشــی 
رســاله های  و  پایان نامه هــا 
ــاالت  ــن مق دانشــجویی و همچنی
مســتخرج از ایــن پایان نامه هــا 

اســت. رســاله ها  و 

اعضــا هیــأت علمــی دانشــکده 
متعــددی  زمینه هــای  در 
زیســتی،  تجزیه هــای  ازجملــه 
ــانی و  ــگرها، دارو رس نانوزیست حس
تصویربــرداری ســلول های ســرطانی 
ــه کمــک نانوســاختارها، طراحــی  ب

دارو، نانوداروهــا، شــیمی فیزیــک 
ــاوری  ــواد و نانوفن ــم م ــتی، عل زیس
شبیه ســازی  محاســباتی، 
جداســازی  و  جــذب  مولکولــی، 
ســوخت های  غشــاها،  توســط 
بیولوژیــک، پدیده هــای انتقــال، نانــو 
کامپوزیت هــا، انــواع پوشــش های 
و  خودرویــی  و  نانوکامپوزیتــی 
ــتی،  ــت های زیس ــی، داربس حفاظت
ــا  ــی، پلیمره ــرژی حرارت ــره ان ذخی
در  پلیمــری  پوشــش های  و 
ــر  ــیاری دیگ ــو و بس ــای ن انرژی ه
ــی  ــیمی، مهندس ــای ش از زمینه ه
ــال  شــیمی و مهندســی پلیمــر فع

شــند. می با

ازآنجایی کــه رشــته شــیمی جــزو 
اولیــن رشــته هایی اســت کــه در 
ــری  ــدرک دکت ــور م ــل کش داخ
اعطــا کرده انــد، ایــن رشــته از 
بنیــاد بســیار قــوی در داخــل 
ــز  ــت و ج ــوردار اس ــور برخ کش
در  علمــی  پیشــرو  رشــته های 

ــت. ــور اس کش

زمینــه  در  حاضــر  حــال  در 
ــتی  ــگرهای زیس ــت حس نانوزیس
ــانی  ــرداری و دارو رس ــر ب و تصوی
بــه  ســرطانی  ســلول های  بــه 
ازجملــه  نانوســاختارها  کمــک 
نقــاط کوانتومــی تمرکــز دارم. 
بــه  و  شــیرین ترین  شــاید 
و  خاطــرات  یادماندنی تریــن 
ــتاد،  ــک اس ــرای ی ــتاوردها ب دس
دانشــجویان موفــق هســتند. یــک 
ــدن  ــر از دی ــان عم ــا پای اســتاد ت
ــد  موفقیت هــای دانشــجویان مانن
ــذت  ــود ل ــدان خ ــت فرزن موفقی

. می بــرد

بــه نظــر مــن یکــی از مهم تریــن 
وظایــف مــا اســاتید در ابتــدا 
مثبــت  جنبه هــای  تشــریح 
در  انگیــزه  ایجــاد  و  تحصیــل 
ــم  ــن فراه ــجویان و همچنی دانش
ــرای شــکوفایی  کــردن بســتری ب
ــت در  ــروز خاقی ــتعدادها و ب اس
ایشــان اســت. از ســوی دیگــر 
تشــویق دانشــجویان بــه کارهــای 
ایجــاد  راســتای  در  گروهــی 
اشــتغال بعــد از پایــان تحصیــات 
علمــی  جامعــه  وظایــف  از 
می کنــم  فکــر  اســت.  کشــور 
ــخ ــد پاس ــگاهی بای ــه دانش  جامع

ــده ای  ــه ع ــود ب ــده خ ــع کنن قان
بلنــد  بــا صــدای  امــا  انــدک 
کــه بــدون اطــاع از رســالت 
ناکارآمــدی  داعیــه  دانشــگاه، 
دانشــگاه ها رادارنــد و وضعیــت 
ــه را  ــتغال در جامع ــامان اش نابس
می داننــد،  دانشــگاه ها  متوجــه 
دانشــجویان  تربیــت  از طریــق 
واکســینه  و  خــاق  و  متفکــر 
کــردن آن هــا در مقابــل تفکــرات 

ــد. ــخاص بده ــن اش ــی ای منف

دوران دانشــگاه چطــور گذشــت؟ 
دوران دانشــگاه هــم بســیار خــوب 
ــی  ــگاه یک ــدم دانش ــود و معتق ب
ــی  ــل زندگ ــن مراح از اثرگذارتری
اســت. قرارگرفتــن دانشــجویان 
در ســن ۱۸ ســال بــه بــاال در 
کنــار یکدیگــر و همچنیــن در 
ــگاه را  ــاتید، دوران دانش ــار اس کن
ــز  ــی متمای ــه مراحــل زندگ از بقی

. می کنــد
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برگزاری هفته رویدادهای استارتاپ در دانشگاه 
شــش نشــریه دانشــگاهی موفق بــه اخذ 
ــریات  ــر نش ــر ب ــورای ناظ ــوز از ش مج

دانشــگاه شدند

و  دانشــجویان  بــه  توصیــة شــما 
البتــه دانشــجویان شــیمی چیســت؟ 

ــورد  ــما در م ــر ش ــی نظ ــور کل به ط
ــت؟ ــازی چیس ــوزش مج آم

ــت  ــه جه ــراوان ب ــپاس ف ــن س ضم
حضــور جنابعالــی در ایــن مصاحبــه، 
منتظــر شــنیدن صحبــت پایانــی 

ــتیم! ــما هس ش عزیــز  دانشــجویان  همــه  بــه 
ــن راه  ــم، حــاال کــه بهتری می گوی
ــم را انتخــاب  ــل عل ــی تحصی یعن
کرده ایــد، قــدر دوران تحصیــل 
را به خوبــی بدانیــد و نگذاریــد 
ایــن دوران بــدون نتیجــه ســپری 
ــور  ــن فاکت ــاید مهم تری ــود. ش ش
تحصیــل  دوران  اثرگــذاری  در 
ــدون  شــخص دانشــجو اســت و ب
او هیــچ تغییــری در  خواســت 
بــا  پــس  داد.  نخواهــد  وی رخ 
سخت کوشــی و تــاش بســیار 
زیــاد و کمــک گرفتــن از اســاتید 
تمــام تــاش خــود را بــرای رشــد 
به کارگیرنــد.  علمــی  بلــوغ  و 
ــاید  ــم ش ــتغال ه ــه اش در زمین
تقویــت روحیــه کار گروهــی و 
ــد  ــز رش ــن از مراک ــک گرفت کم
کــه خوشــبختانه موردحمایــت 
در  می باشــند  نیــز  دولــت 
راه انــدازی مشــاغل جدیــد بســیار 

ــد. ــر باش مؤث

ظهــور کوویــد ۱۹ در اواخــر ســال 
۱۳۹۸ باعــث جهــش ناگهانــی در 
ــد  ــا ش ــازی در دنی ــوزش مج آم
اســتفاده  بــه  و همــه مجبــور 
از سیســتم آمــوزش مجــازی و 
ــای  ــه مزای ــردن ب ــی ب ــاً پ نهایت
ــال  ــخصاً در نیمس ــدند. ش آن ش
-۱۴۰۰ تحصیلــی  ســال  دوم 

ــوزش  ــه آم ــور ب ــه مجب ۱۳۹۹ ک
بــا سیســتم مجــازی شــدیم و 
ارتبــاط چهــره بــه چهــره بــا 
از  را  درس  کاس  در  دانشــجو 
دســت دادیــم بســیار از اثرگذاری 
ــودم و  آمــوزش مجــازی نگــران ب
ــه  ــودم ارتبــاط چهــره ب معتقــد ب
و  متقابــل  درک  بــرای  چهــره 
همچنیــن اطــاع از اثرگــذاری 
مؤثــر  بســیار  محتــوا  انتقــال 
ــه  اســت و ســوال های کاســی ک
ــت در  ــی خاقی ــرای برانگیختگ ب
ــود در  ــرح می ش ــجویان مط دانش
ــت؛  ــی نداش ــازی جای کاس مج

زمــان و اجبــار بــه اســتفاده از 
سیســتم آمــوزش مجــازی بــه 
آن  مثبــت  بســیار  جنبه هــای 
ــه  ــن زمین ــردم. در ای ــی ب ــز پ نی
ــی  ــات علم ــو هی ــوان عض ــه عن ب
و همچنیــن رییــس دانشــکده، 
رنجبــر  مهنــدس  آقــای  از 
ــدم  ــکر رادارم و معتق ــت تش نهای
ایــن  پشــتیبانی  و  راه انــدازی 
چنــد  را  ایشــان  کار  سیســتم 

افزایــش داد. برابــر 

ــپاس  ــدارم. س ــی ن ــرض خاص ع
ــتای  ــه در راس ــانی ک از همه کس
فنــاوری  و  علــم  پیشــبرد 
تــاش  عزیزمــان  کشــور  در 
ــپاس از  ــن س ــد و همچنی می کنن

زحمــات شــما

معــاون  نیــا  کــی  دکتــر 
در  فرهنگــی  و  دانشــجویی 
مشــاور  اســاتید  نشســت 
ــجوئی  ــی دانش ــای علم انجمن ه
اظهــار داشــت: در اولیــن فرصــت 
کــه وضعیــت بیمــاری کرونــا 
آموزشــی دوره  یابــد،   بهبــود 

برگــزاری  و  پــروری  ایــده 
ــرای  ــه ای ب ــه زمین ــتارتاپ ک اس
آشــنایی اســاتید و دانشــجویان بــا 
مفاهیــم و چــار چــوب اســتارتاپ 
صــورت  بــه  بــود،  خواهــد 
می شــود.  برگــزار  حضــوری 

معــاون دانشــجویی و فرهنگــی 
ــن  ــزود: ای ــه اف ــگاه در ادام دانش
ــزاری  ــرای برگ ــه ای ب دور ه مقدم
ســطح  در  گســترده تری  دوره 
هــدف  و  می باشــد  دانشــگاه 
از آن برگــزاری رویــداد هفتــه 
اســتارتاپی دانشــگاه بــا مشــارکت 
دانشــجویان  کلیــه  حداکثــری 
در تمامــی رشــته ها می باشــد. 
ــگاه،  ــزود: دانش ــن اف وی همچنی
ــا  ــل ب ــا تعام ــا ب ــی دارد ت آمادگ
ــی  ــال علم ــای فع ــایر انجمن ه س
ــور،  ــطح کش ــجویی در س و دانش
ــد  ــا فراین ــکاری ب ــه هم  در زمین
از  حمایــت  و  آفرینــی  کار 
ــای  ــق ایده ه ــجویان در خل دانش

نــو آورانــه و

برگــزاری رویــداد اســتارت آپ در 
ــف،  ــی مختل ــای تخصص زمینه ه
ــر  ــد. دکت ــه مشــارکت نمای فعاالن
کــی نیــا همچنیــن گفــت: در 
شــرایط فعلــی بــا توجــه بــه 
محدودیت هــای ایجادشــده الزم 
ــت  ــه فرص ــد ب ــن تهدی ــت ای اس
و  ظرفیــت  از  و  تبدیل شــده 
مجــازی  فضــای  توانمنــدی 
جهــت  بهره بــرداری  حداکثــر 
ارتبــاط مؤثــر بــا اســاتید ســرآمد 
دوره هــای  برگــزاری  جهــت 
ــف  ــای مختل آموزشــی و کارگاه ه

ــود. ــتفاده ش اس
وی گفــت: طــرح ارتبــاط مؤثــر و 
ــع  ــا صنای ــجویان ب ــتمر دانش مس
بــا همــکاری ســایر واحدهــای 
ایــن  کار  دســتور  در  دانشــگاه 
ــاره  ــه دراین ب ــرارداد ک ــت ق معاون
خواســتار هماهنگــی و همــکاری 
ــاور  ــاتید مش ــتر اس ــه بیش هرچ

انجمن هــای علمــی شــد.
ــاور  ــاتید مش ــه اس ــن جلس در ای
خــود  پیشــنهادات  و  نظــرات 
را مطــرح نمودنــد وبــر لــزوم 
جلســات  مســتمر  برگــزاری 
تجربیــات  تبــادل  به منظــور 
تأکیــد  ســازنده  گفتگــوی  و 

نمودنــد.

شــورای  جلســه  اولیــن  در 
ناظــر بــر نشــریات دانشــگاهی 
شــش  جدیــد  ســال  در 
نشــریه دانشــگاهی موفــق بــه 
ــت  ــای الزم جه ــذ مجوزه اخ
حوزه هــای  در  فعالیــت 
شــدند.  خبــری  و  علمــی 
نیــا،  کــی  فرشــید  دکتــر 
معــاون دانشــجوئی و فرهنگی 
دانشــگاه و رئیــس کمیتــه 
ناظــر بــر نشــریات اظهــار 
داشــت: در ایــن جلســه پــس 
درخواســت های  بررســی  از 
رســیده بــه دبیرخانــه کمیتــه 
دانشــگاه  برنشــریات  ناظــر 
دانشــگاهی  نشــریه  شــش 
ــه اخــذ مجــوز نشــر  ــق ب موف

ــدند. ش
پنــج  داشــت:  اظهــار  وی 
نشــریه بــه صاحب امتیــازی 
علمــی  انجمن هــای 
دانشــجویی و یــک نشــریه 

صاحب امتیــازی  بــه 
دانشــگاه  عمومــی  روابــط 
خبــری،  زمینه هــای  بــا 
ــوز  ــی مج ــی و فرهنگ اجتماع

نمودنــد. دریافــت  نشــر 
او در ادامــه گفــت: انجمن های 
بــرق،  دانشــجوئی  علمــی 
هســته ای،  فنــاوری،  نانــو 
از  انــرژی  و  نقشــه برداری 
کــه  هســتند  انجمن هــای 
صاحــب نشــریات دانشــجوئی 
شــدند کــه امیدواریــم بــا 
مشــاور  اســاتید  همــکاری 
علمــی  انجمن هــای 
اعضــا  ســایر  و  دانشــجوئی 
دانشــگاه  علمــی  هیــأت 
پیگیرهــای  و  تــاش  بــا  و 
ــی  دانشــجویان، شــاهد حرکت
ــی  ــش علم ــتمر و ثمربخ مس
بــرای  عملــی  تجربــه  و 

باشــیم. دانشــجویان 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه خبر داد:
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توضیحــات  ابتــدا  در  ســام،  بــا 
مختصــری از تاریخچــه دانشــکده 
کامپیوتــر  و  بــرق  مهندســی 

ییــد. ما بفر

ــن دانشــکده در ســال  ۱۳۸۷   ای
ــرق- ــی ب ــته های مهندس ــا رش ب
الکترونیــک و مهندســی بــرق-

قــدرت فعالیــت خــود را آغــاز 
کــرد. ســپس در ســال ۱۳۸۸ 
ــته  ــجو در رش ــرش دانش ــا پذی ب
اطاعــات  فنــاوری  مهندســی 
گــروه  کامپیوتــر،  معمــاری  و 
بــه  نیــز  کامپیوتــر  مهندســی 
ــد. در  ــه ش ــکده اضاف ــن دانش ای
ســال ۱۳۹۲ بــا پذیــرش دانشــجو 
در رشــته مهندســی مخابــرات 
گرایش هــای سیســتم و میــدان و 
مــوج، گــروه مهندســی مخابــرات 
ــد.  ــر گردی ــکده دای ــز در دانش نی
گــروه  ســه  دارای  هم اکنــون 
کنتــرل،  و  قــدرت  مهندســی 
مهندســی کامپیوتــر و فنــاوری 
اطاعــات و مهندســی مخابــرات و 
الکترونیــک اســت. همچنیــن ۱۹ 
تمام وقــت  هیأت علمــی  عضــو 
ــه  ــغول ب ــکده مش ــن دانش در ای
ــه  ــه مرتب ــند ک ــت می باش فعالی
ــیار  ــا دانش ــن از اعض ــی ۴ ت علم
می باشــند.  اســتادیار  بقیــه  و 
دانشــجویان  حاضــر  حــال  در 
تمامــی  در  ارشــد  کارشناســی 
ــری  ــجویان دکت ــا و دانش گروه ه
و  قــدرت  مهندســی  گــروه  در 
ــغول  ــکده مش ــن دانش ــرل ای کنت

بــه تحصیــل می باشــند.

گفتگو با رئیس دانشگده مهندسی برق و کامپیوتر

گفتگوی ویژه

ــم در هــر  ــف دانشــگاه قصــد داری به منظــور معرفــی بخش هــای مختل
ــته  ــی داش ــکده ها گفتگوی ــکده ها و پژوهش ــای دانش ــا روس ــماره ب ش

باشــیم
در گفتگــوی ویــژه ایــن شــماره بــه معرفــی دانشــکده مهندســی بــرق 
و کامپیوتــر از زبــان دکتــر احســان ســلیمانی نســب رئیــس دانشــکده 

ــت. ــده اس پرداخته ش

و  بــرق  مهندســی  رشــته های 
ــژه در  ــر به وی ــی کامپیوت مهندس
دانشــگاه های صنعتــی جایــگاه 

ــگاه ــد. دانش ــژه ای دارن وی

ایــن  اعضــای هیــأت علمــی   
توانســته اند  تاکنــون  دانشــکده 
در ســطح جهانــی و کشــوری بــه 
ــدا  ــت پی ــی دس ــارات مهم افتخ

ــد.   کنن
ــمندان  ــون دانش ــی همچ عناوین

ــطح ــر در س ــد برت ــک درص ی

دانشــکده  تعامــل  و  همــکاری 
هــم  انــرژی  پژوهشــکده  بــا 
اســاتید  اســت.  زیــاد  خیلــی 
پژوهشــکده بــا همــکاری اعضــای 
مهندســی  گــروه  هیأت علمــی 
دانشــجوی  کنتــرل،  و  قــدرت 
دکتــری پذیــرش می کننــد. در 
همکاری هــای  دروس  تدریــس 
متقابلــی بیــن اعضــای هیــأت 
علمــی دانشــکده و پژوهشــکده 
انــرژی وجــود دارد. همچنیــن 
ــرژی  ــکده ان ــجویان پژوهش دانش
کاس هــای  از  بعضــی  در 
شــرکت  دانشــکده  آموزشــی 
ایــن  برعکــس  و  می کننــد 
ــت. در  ــادق اس ــم ص ــوع ه موض
ــای  ــم طرح ه ــاوری ه ــه فن زمین
ــع  ــا صنای ــترکی ب ــی مش پژوهش
مختلــف بــه انجــام رســیده اســت.

دانشــگاه،  مجموعــه  ســه  بــا 
و  علــم  پــارک  و  پژوهشــگاه 
فنــاوری، از همــان آغــاز تاکنــون 
ــی در  ــده و قابل توجه ــش ارزن نق
ــت  ــوزه صنع ــی و ح ــوزش عال آم
ــاوری کشــور داشــته اســت.  و فّن
و  بــرق  مهندســی  دانشــکده 
کامپیوتــر به عنــوان یکــی از ارکان 
ــه  ــابقه در مجموع وجــودی و باس
دانشــگاه، تاکنــون افــزون بــر 
متخّصــص  صدهــا  پــرورش 
بــرای  برجســته  پژوهشــگر  و 
ــت و  ــون صنع ــای گوناگ بخش ه
ــت  ــته اس ــور، توانس ــاد کش اقتص
ســرمایه های  پشــتوانه  بــه 
پژوهشــی  امکانــات  و  انســانی 
خــود، در پاســخگویی بــه نیازهای 
صنعــت در منطقــه جنــوب شــرق 
ــد  ــز کارآم ــک مرک ــه ی ــور ب کش
ــز  ــن مرک ــود. همچنی ــل ش تبدی
ــه  ــه ارائ ــز ب ــگاه نی ــا در دانش آپ
خدمــات بــه شــرکت های اســتان 
در زمینــه امنیــت ســامانه های 
اســت.  پرداختــه  الکترونیکــی 
انجــام موفقیت آمیــز طرح هــای 
و  پایان نامــه  و  پژوهشــی 
بــا  محــور  نیــاز  رســاله های 
ــرق شــمال  ــع ب شــرکت های توزی
بــرق جنــوب  توزیــع  اســتان، 
ــرق منطقــه ای  اســتان، شــرکت ب
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــان، ش کرم
اصفهــان و ... ازجملــه مــواردی 
ــاء  ــان دهنده ارتق ــه نش ــت ک اس
صنعــت و فنــاوری در منطقــه 
ــد. ــور می باش ــرق کش ــوب ش جن

ــدی،  ــر راش ــط دکت ــی توس جهان
ــر در  ــی برت ــأت علمـ ــو هیـ عض
و  صنعــــت  بــــا  همــــکاری 
جامعــــه در سـطح کشـور توسط 
کســب  و  نــژاد  فدائــی  دکتــر 
دانشــگاه  برتــر  فنــاور  عنــوان 
فرح بخــش  دکتــر  توســط 
اســت  افتخارهایــی  ازجملــه 
ــای  ــی از اعض ــون برخ ــه تاکن ک
ایــن  علمــی  هیــأت  محتــرم 
ــت یافته اند.  ــدان دس ــکده ب دانش
دانشــجوی  عنــوان  کســب 
ســطح  در  برتــر  پژوهشــگر 
اســتان و دانشــگاه در مقاطــع 
دکتــری و کارشناســی ارشــد نیــز 
از افتخــارات دانشــجویان ایــن 
دانشــکده می باشــد. همچنیــن 
برخــی اعضــای هیــأت علمــی 
شــرکت های  در  دانشــکده 
داشــته  فعالیــت  دانش بنیــان 
بــه حــل مشــکات کشــور  و 
و اســتان و تولیــد محصــوالت 

می پردازنــد. بومــی 
 هســته ها و گروه هــای پژوهشــی 
اعضــای  همــت  بــه  مختلفــی 
دانشــجویان  و  علمــی  هیــأت 
ــن دانشــکده  ــد ای ــده و عاقمن زب
ــدرت،  ــای مهندســی ق در حوزه ه
ــی  ــرات، مهندس ــی مخاب مهندس
الکترونیــک، مهندســی کامپیوتــر 
ــات،  ــاوری اطاع ــی فن و مهندس
ــای بســیار ارزشــمندی  پژوهش ه
را هــم در ســطح کاربــردی و هــم 
در مرزهــای دانــش بــه انجــام 
دانشــکده  ایــن  و  رســانده اند 
مصّمــم اســت تــا در ایــن راه 
ــای  ــش گام ه ــان بیش ازپی درخش
مهمــی در راســتای توســعه علــم 
بــردارد.  کشــور  در  فّنــاوری  و 
ایــن  علمــی  هیــات  اعضــای 
دانشــکده، همکاری هــای ملّــی 
بــا  دیرینــه ای  بین المللــی  و 
ــرح  ــگاه های مط ــیاری از دانش بس
ــای  ــه ارتق ــر ب ــه منج ــد ک دارن
بین المللــی  و  ملــی  ســطح 

ــت. ــده اس ــگاه ش دانش

همکاری هــای  مــوارد  ازجملــه 
همــکاری  بــه  می تــوان  ملــی 
بــا دانشــگاه تربیــت مــدرس، 
دانشــگاه علــم و صنعت، دانشــگاه 
شــهید بهشــتی، دانشــگاه صنعتی 
اصفهان، دانشــگاه تبریز، دانشــگاه 
فردوسی مشــهد، دانشــگاه شیراز، 
ــزد،  دانشــگاه زنجــان، دانشــگاه ی
دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان و 
ــان  ــوم پزشــکی کرم دانشــگاه عل
از  دانشــگاه هایی  کــرد.  اشــاره 
کشــورهای کانــادا، آمریکا، ســوئد، 
فرانســه، ایتالیــا، بلژیــک، انگلیس، 
ترکیــه، کویــت و شــرکت های 
مطــرح در کشــور چیــن ازجملــه 
ــی  ــای بین الملل ــوارد همکاری ه م
اعضــای هیأت علمــی دانشــکده 

ــتند. هس

دانشــکده  جایــگاه  خصــوص  در 
در ایــن دانشــگاه به عنــوان یــک 
ــه  ــی ارائ ــی توضیح ــه صنعت مجموع
نماییــد ضمنــاً ســهم دانشــگاه را در 
ارتقــاء صنعــت و فنــاوری در منطقــه 
چگونــه  کشــور  شــرق  جنــوب 

می کنیــد. ارزیابــی 

افتخــارات و دســتاوردهای آموزشــی 
تشــریح  را  دانشــکده  پژوهشــی  و 

ــد. فرمایی

ضمــن تشــریح چگونگــی همــکاری 
ــکده  ــا پژوهش ــکده ب ــل دانش و تعام
انجــام  خصــوص  در  انــرژی 
فعالیت هــای پژوهشــی و فناورانــه 
اقدامــات  دربــاره  نمــوده  لطــف 
توضیــح  را  مــواردی  انجام شــده 

دهیــد.
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همکاری هــای  دانشــکده  ایــن 
بــا  را  متعــددی  تحقیقاتــی 
ــرات  ــرق، مخاب ــف ب ــع مختل صنای
ــت  ــرده اس ــرار ک ــر برق و کامپیوت
کــه ایــن حرکــت، زمینــه الزم 
قابلیت هــای  افزایــش  جهــت 
پژوهشــی دانشــجویان در فرآینــد 
موجــب  را  پروژه هــا  انجــام 
همــکاری  بــا  اســت.  گردیــده 
صنعــت  بــا  ارتبــاط  دفتــر 
بــا  تفاهم نامه هایــی  دانشــگاه، 
ــرق جنــوب  ــع ب شــرکت های توزی
ــرق  ــرکت ب ــتان، ش ــمال اس و ش
منطقــه ای اســتان بــرای حمایت از 
ــای کارشناســی ارشــد  پایان نامه ه
و رســاله های دکتــری تنظیم شــده 
و  رســاله های  تعریــف  اســت. 
کارشناســی  پایان نامه هــای 
ارشــد موردنیــاز صنعــت و هدایــت 
و انجــام در دســتور کار اعضــا قــرار 

دارد. و  داشــته 

تجهیــزات  ایــن  منتهــا  باشــد. 
به خصــوص در برخــی از رشــته ها 
کافــی نیســت و امیدواریــم کــه بــا 
ــژه مســئوالن دانشــگاه و  ــگاه وی ن
صنایــع و بــرای نیــل بــه اهــداف و 
مأموریت هــای دانشــگاه در ســطح 
منطقــه، شــاهد افزایــش، توســعه 
و ارتقــای تجهیــزات آزمایشــگاهی 

باشــیم.

ــود  ــکل کمب ــاهد مش ــروزه ش ام
بــرق در کشــورمان هســتیم که به 
دلیــل مشــکاتی در حــوزه تولیــد، 
ــه وجــود  ــرق ب ــع ب ــال و توزی انتق
ــد  ــای تجدی ــده اســت. انرژی ه آم
ــیدی  ــرژی خورش ــل ان ــر مث پذی
به عنــوان یــک فنــاوری نویــن 
کــه در گــروه مهندســی قــدرت و 
کنتــرل یکــی از زمینه هــای اصلــی 
پژوهــش اســت بــه مشــکل کمبود 
ــن  ــد. همچنی ــک می کن ــرق کم ب
شــبکه های  تلفــات  کاهــش 
ــد  ــرق می توان ــع ب ــال و توزی انتق
منجــر بــه حــل بخشــی از مشــکل 
کمبــود بــرق شــود. طرح هــای 
و  پایان نامــه  و  پژوهشــی 
ایــن  در  کاربــردی  رســاله های 
کمــک  بــا  دانشــکده  در  بــاب 
ــرق جنــوب  ــع ب شــرکت های توزی
ــا  و شــمال اســتان انجام شــده و ی

ــت. ــام اس ــال انج در ح

ضمــن تشــکر از شــما بابــت ایــن 
مصاحبــه، از اعضــای هیأت علمــی 
ــری را  ــاش واف ــه ت ــکده ک دانش
در بخش هــای مختلــف اعــم از 
فنــاوری  پژوهشــی،  آموزشــی، 
و اجرائــی داشــته اند صمیمانــه 

تشــکر و قدردانــی می کنــم.

 از ســال ۱۳۹۲ در گروه مهندســی 
دانشــجوی  کنتــرل  و  قــدرت 
در  پذیــرش می شــود.  دکتــری 
ــرات و  ــی مخاب ــای مهندس گروه ه
الکترونیــک، و مهندســی کامپیوتر 
و فنــاوری اطاعــات هــم در حــال 
دوره  تأســیس  بــرای  تــاش 
مهندســی  رشــته های  دکتــری 
ــاری  ــی معم ــرات، و مهندس مخاب
کامپیوتــر هســتیم. افــزون بــر 
ایــن، ایــن دانشــکده در حــال 
گســترش برنامه هــای تحصیلــی 
کــه  اســت  میان رشــته ای 
بــه  پاســخگویی  در  می توانــد 
و  صنعــت  امــروزی  نیازهــای 

ــد. ــر باش ــور موثّ ــاد کش اقتص

تجهیــزات و امکانات آزمایشــگاهی 
در ســطح نســبتاً مناســبی اســت و 
ایــن دانشــکده توانســته اســت   
بــه  را  آزمایشــگاهی  خدمــات 
از  خــارج  مختلــف  بخش هــای 
ــع داشــته ــه صنای دانشــگاه ازجمل

امــور  هدفمنــدی  به منظــور 
اخیــراً  فنــاوری،  و  پژوهــش 
راهبــردی  جامــع  برنامه هــای 
اعضــای  تحقیقاتــی  پنج ســاله 
تنظیــم  دانشــکده  هیأت علمــی 
ــی  ــوزه پژوهش ــب ح ــه تصوی و ب
ایــن  اســت.  رســیده  دانشــگاه 
ــر  ــز ب ــه تمرک ــر ب ــا منج برنامه ه
زمینــه اصلــی تخصــص، اجتنــاب 
از انجــام تحقیقــات پراکنــده و 
مختلــف  بخش هــای  ارتقــای 
نــوآوری،  و  فنــاوری  پژوهــش، 
دیپلماســی علمــی و اثرگــذاری 
اقتصــادی فعالیت هــای اعضــای 
ــالت  ــتای رس ــی در راس هیأت علم
دانشــگاه خواهــد  مأموریــت   و 

ــد.    ش

تأســیس گرایش هــای کارشناســی 
خــوب  کاری  بــازار  بــا  ارشــد 
سیســتم های  گرایــش  ازجملــه 
الکترونیــک دیجیتــال و مهندســی 
و  برنامــه  ازجملــه  کنتــرل 
ــور  ــه به منظ ــت ک ــای اس طرح ه
ــال  ــکده در ح ــطح دانش ــا س ارتق
ــن  ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــری اس پیگی
ــز دو  در حــال ســکوبندی و تجهی
ــدرت  ــتم های ق ــگاه سیس آزمایش
و  مخابراتــی  سیســتم های  و 
الکترونیــک هســتیم. همچنیــن 
ــی  ــای نهای ــام کاره ــال انج در ح
 Intelligent مجلــه  راه انــدازی 
بــا   and Cognitive Computing
سیســتم های  انجمــن  کمــک 

هوشــمند ایــران هســتیم.

تجاری ســازی  خصــوص  در 
پایان نامه هــای  موضوعــات 
ارائه شــده در رشــته های تحصیلــی 
صــورت  اقداماتــی  چــه  مرتبــط 

اســت پذیرفتــه 

بــا  کشــورمان  حاضــر  حــال  در 
ــرق مواجــه اســت  ــود ب مشــکل کمب
لطفــاً بفرماییــد بــرای حــل ایــن 
ــی در دانشــکده  مشــکل چــه اقدامات

صــورت پذیرفتــه اســت.

به عنــوان کام پایانــی اگــر صحبتــی 
داریــد بفرماییــد.

ــری  ــرش دانشــجو دکت وضعیــت پذی
در ایــن دانشــکده چگونــه اســت؟ 
چــه  آن  ارتقــاء  راســتای  در  و 
تصمیماتــی تاکنــون اخذشــده اســت.

و  آموزشــی  امکانــات  و  تجهیــزات 
در  را  دانشــکده  کمــک  آموزشــی 
ــد. در  ــی می کنی چــه ســطحی ارزیاب
حــال حاضــر بــرای توســعه و ارتقــای 

ــد؟ ــنهادی داری ــه پیش آن چ

طرح هایــی  و  برنامه هــا  مــورد  در 
ــکده  ــطح دانش ــاء س ــرای ارتق ــه ب ک
مأموریــت  و  رســالت  راســتای  در 
دانشــگاه در نظــر داریــد توضیحاتــی 

ــد؟ ــه نمایی ارائ
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به منظور معرفی فعالیت های صورت گرفته در حوزه ارتباط با صنعت 
و کارآفرینی در هر شماره پروژه های تحقیقاتی مشترک با بخش اجرا، 

معرفی می گردد.

ــیل های  ــه پتانس ــه اینک »باتوجه ب
ــنگ های  ــژه کان س ــی به وی معدن
آهــن از دیربــاز مــورد توجــه 
اســتان  خوشــبختانه  و  بــوده 
الهــی  از ایــن نعمــت  کرمــان 
مطالعــه  اســت،  بهره منــد 
نهشــته های معدنــی از اهمیــت 
شــایان توجهــی برخــوردار اســت، 
درآمــد  در  هــم  به نحوی کــه 
اشــتغال زایی  در  هــم  و  زایــی 
بــه  نقــش  اســتان  و  کشــور 
ایــن  رو طــی  از  دارد.  ســزایی 
ســالیان اخیــر اهتمــام مســئولین 
و پژوهشــگران، منجــر بــه توســعه 
ــی  ــع معدن ــاخت های صنای زیرس
ــت.  ــده اس ــان ش ــتان کرم در اس
ــط  ــا مرتب ــن تاش ه ــی از ای یک
در  ژئوفیزیکــی  اکتشــافات  بــا 
ــرق  ــوب ش ــاس کان در جن مقی

ــت. ــور اس کش
جهــت  گذشــته  ســالیان  در 
ــا،  ــر برج ــن ذخای ــعه و تعیی توس
در حــوزه تخصصــی مگنتیــت، 
متعــددی  و  متنــوع  داده هــای 
بازپــردازش  گردیــد.  برداشــت 

ایــن داده هــا و همچنیــن 

اســتفاده از روش هــای جدیــد، 
می ســازد  قــادر  را  صنعتگــران 
کــه بــه دیدگاهــی جامــع نســبت 
ــرمایه گذاری و  ــتراتژی س ــه اس ب
ــد. ــزات دســت یابن توســعه تجهی

داده هــای  از  دســته  یــک 
ژئوفیزیکــی  منحصربه فــرد 
برداشــت شــده توسط کشــورهای 
میــادی،   ۷۰ دهــه  در  غربــی 
ــه  ــرد اســت کــه ب داده هــای هواب
ــهولت  ــاد و س ــتره زی ــل گس دلی
ــه درک  ــه ارائ ــادر ب ــت، ق برداش
عمیقــی از پتانســیل مگنتیــت 
ــت.  ــور اس ــرق کش ــوب ش در جن
طــی ســالیان اخیــر تهیــه نقشــه 
منطقــه  ژئوفیزیکــی  جامــع 
همچنیــن  و  شــده  مطالعــه 
اعمــال دانــش روز در پــردازش 
و بــاز تحلیــل نتایــج، اهمیــت 
بســزایی یافــت. ازایــن رو دانشــگاه 
صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات 
باتکیه بــر  پیشــرفته  فنــاوری  و 
دانــش بومــی اقــدام بــه گســترش 
همــکاری بــا مجموعــه صنعتــی و 
معدنــی گل گهــر نمــود. داده های 
موردمطالعــه  شــده  برداشــت 
ــر خــط  ــزار کیلومت ــامل ۵۰ ه ش
داده بــرداری و معــادل قریــب بــه 
ــش  ــع پوش ــزار کیلومترمرب ۴۰ ه
اهمیــت  اســت.  ژئوفیزیکــی 
طــرح در آن اســت کــه، برداشــت 
ژئوفیزیــک  داده هــای  مجــدد 
ــر  ــیار هزینه ب ــری بس ــرد ام هواب
مصنوعــات  باتوجه بــه  و  بــوده 

ــای  ــی دهه ه ــر ط ــاز بش دست س
اخیــر پرمخاطــره اســت؛ بنابرایــن 
و  بازخوانــی  جهــت  ضــرورت، 
بازپــردازش ایــن داده هــا، قــرارداد 
دانشــگاه  فی مابیــن  مطالعاتــی 
 و مجموعــه صنعتــی و معدنــی

گل گهر منعقد گردید.
را  طــرح  اهــداف  عمده تریــن 
ــیم  ــته تقس ــه دودس ــوان ب می ت
ــر  ــه از منظ ــته اول ک ــود: دس نم
اســت،  مهم تــر  پژوهشــی 
و  روز  دانــش  بــه  دســتیابی 
در  تجربــه  کســب  همچنیــن 
خصــوص یکــی از پیشــرفته ترین 
ژئوفیزیــک  مطالعــات  وجــوه 
اســت. دســته دوم مربــوط بــه 
در  طــرح  صنعتــی  اهمیــت 
نقشــه های  ارائــه  خصــوص 
و  دیتابیــس  تکمیــل  جدیــد، 
ــی  ــد احتمال ــر جدی ــن ذخای تعیی
آهــن می باشــد کــه از هــر دو 
منظــر مــورد اشــاره همــکاری 
صنعــت  و  دانشــگاه  متقابــل 
دســتاوردهای شــایان توجهــی 

داشــت.  خواهــد 
دکتــر گــودرزی در تشــریح روش 
ــرفت کار  ــل پیش ــق و مراح تحقی

اذعــان داشــت:
باتوجه بــه اینکــه داده هــا در دهــه 
۷۰ میــادی برداشــت شــده اند 
و عمدتــاً کشــورهای غربــی از 
ــه همکاری هــای فنــی ســرباز  ارائ
کــه  بــود  ضــروری  می زننــد، 
ــش  ــر دان ــی ب ــرح مبتن ــام ط انج
داخلــی باشــد. قرائــت داده هــا 
شــرکت های  از  یکــی  توســط 
نوارهــای  روی  از  داخلــی 
پذیرفــت  انجــام  مغناطیســی 
شــامل  دیجیتــال  داده هــای  و 
ثبــت  ژئوفیزیکــی  اطاعــات 
شــده،  اســتخراج گردیــد. عمــده 
تمرکــز ایــن طــرح پژوهشــی بــر 
شناســایی فرمــت ایــن داده هــا و 
نحــوه ثبــت و ضبــط آنهــا توســط 
شــرکت های غربــی قــرار گرفــت. 
پــس از حــدود یــک ســال مطالعه 
و بازنگــری بیــش از ۳۵۰۰ فرمــت 
قابل قبــول،  پژوهشــگران همــکار 

ــق و درســت ــت دقی طــرح، فرم

ــه  ــی ب ــدون دسترس ــا را ب داده ه
ــن  ــه، تعیی ــت اولی ــات ثب اطاع
و قــادر بــه  بازخوانــی داده هــا 
ــد  ــون ۱۰۰ درص ــد. تاکن گردیدن
فرمت هــای  بــه  داده هــا  ایــن 
قابل قبــول ژئوفیزیکــی تبدیــل 
شــده و دیتابیــس مرتبــط بــا 
آن هــا تکمیــل شــده اســت و 
ــن  ــیر ای ــردازش و تفس ــاز بازپ ف
داده هــا بــر اســاس الگوریتم هــای 
ــزان پیشــرفت %۳۰  ــا می ــه روز ب ب
کــه تقریبــاً معــادل ۱۵ هــزار 
ــه  ــت، در مرحل ــع اس کیلومترمرب
ــت.   ــزارش اس ــه گ ــی و ارائ نهای
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــا مشــابه ایــن طــرح در جــای  آی
اســت؟  انجــام شــده  دیگــری 

ــرد:  ــام ک اع
داده هــای  قرائــت  فرمــت 
ــار  ــل انحص ــه دلی ــی ب ژئوفیزیک
شــرکت های عمدتــاً آمریکایــی 
ــه دلیــل اهمیــت اقتصــادی و  و ب
اســتراتژیک، بــرای هــر مجموعــه، 
به صــورت خــاص و ویــژه طراحــی 
کــه  به گونــه ای  اســت،  شــده 
تبدیــل نوارهــا بــه داده هــای قابل 
نرم افزارهــای  توســط  قرائــت 
فنــی  تــوان  بــدون  امــروزی 
ازایــن رو  نباشــد.  میســر  آنهــا 
پژوهش هــای مشــابه در خــارج 
ــر  ــور الجزای ــد کش ــور مانن از کش
ــا  ــا ب ــود ام ــه ب ــورت پذیرفت ص
ایــن تفــاوت کــه تــوان فنــی 
داده هــا  قرائــت  در  غربی هــا 
ــه  ــت ک ــود داش ــا وج ــرای آنه ب
ــن  ــران ممک ــرای ای ــر، ب ــن ام ای
ــت  ــوان گف ــن رو می ت ــود. ازای نب
بــرای  توجــه  شــایان  تاشــی 
کســب دانــش ثبــت و قرائــت 
گرفتــه  کار  بــه  داده هــا  ایــن 
شــد، به نحوی کــه بــدون نیــاز 
ــارج از کشــور و به صــورت  ــه خ ب
منحصربه فــرد و بنیــادی طــرح 

ــید. ــه رس ــه نتیج ب

ــو  ــودرزی عض ــا گ ــر علیرض دکت
ــوم و  ــی دانشــکده عل ــأت علم هی
ــری  ــن و مج ــای نوی ــاوری ه فن
عنــوان:  بــا  تحقیقاتــی  پــروژه 
مطالعــه داده هــاي ژئوفیزیــک 
ژئومغناطیــس هوابــرد، در گفتگــو 
ــوص  ــی در خص ــط عموم ــا رواب ب

ــت:   ــن گف ــروژه چنی ــن پ ای
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 امکان سنجی استخراج گازمتان )CBM( از نهشته های زغالدار استان کرمان )فاز اول(

ــأت علمــی دانشــگاه در  عضــو هی
خصــوص انتشــار یافتــه هــای 
انجــام  از  حاصــل  تحقیقاتــی 

پــروژه گفــت: 
ــا  ــن داده ه ــی ای ــت بازخوان »اهمی
از منظــر پژوهشــی غیرقابل وصــف 
اطاعاتــی  زیــرا  اســت، 
دربــاره  و دقیــق  منحصربه فــرد 
ــن  ــی و همچنی ــته های معدن نهش
ــه،  ــدوده موردمطالع ــاختار مح س
ارائــه  زمین شــناختی  منظــر  از 
نتایــج  انتشــار  کــه  می دهــد 
پژوهــش  ســال ها  مســتلزم  آن 
بــه  حاضــر  حــال  در  اســت. 
پــروژه،  اتمــام  عــدم  دلیــل 
دســتاوردهای پژوهشــی در قالــب 
ــه نگردیــده اســت، امــا  ــه ارائ مقال
ــرح و  ــام ط ــا اتم ــم ب ــد داری امی
ــس، پژوهشــگران در  ــه دیتابی تهی
ــک، زمین شناســی  ــه ژئوفیزی زمین
زمین شناســی  ســاختاری، 
ایــن  از  ... بتواننــد  اقتصــادی و 
داده هــای ارزشــمند، بهــره شــایان 

توجهــی ببرنــد.« 

عضــو  عامــری  حامــد  دکتــر 
ــوم  ــی پژوهشــکده عل ــأت علم هی
ــط  ــا رواب ــو ب ــی  در گفتگ محیط
مهمتریــن  گفــت:  عمومــی 
اهــداف اجــرای پــروژه تحقیقاتــی 
ســنجی  »امــکان  عنــوان:  بــا 
از   )CBM( گازمتــان   اســتخراج 
نهشــته هــای زغالــدار اســتان 
کرمــان« بــه ســفارش شــرکت 
ــی  ــامل:  بررس ــنگ، ش ــال س ذغ
گاز خیــزی  بــر  موثــر  عوامــل 
ــن  ــل زمی ــی عوام ــادن، بررس مع
شــناختی و مورفولوژیــک موثــر بر 
روی گاز خیــزی معــادن موجــود،  
ــی و هندســه  بررســی شــرایط فن
معــادن، رده بنــدی معــادن زغــال 
ســنگ اســتان کرمــان بــر اســاس 
میــزان گاز خیــزی،  ایجــاد بانــک 
اطاعاتــی گاز خیــزی هــر معــدن، 
اولویــت بنــدی معــدن بــر اســاس 
درجــه گاز خیــزی و ســایر عوامــل 
جهــت انجــام مطالعــات تفضیلــی 

مــی باشــد.
ــه ایــن  ــا اشــاره ب مجــری طــرح ب
ــون  ــا کن ــن طــرح ت ــه ای ــه ک نکت
در جایــی دیگــر انجــام نشــده 
ــق  ــریح روش تحقی ــت در تش اس
ــرد:  ــوان  ک ــل را عن ــوارد ذی آن م

* بازدیــد و جمــع آوری اطاعــات 
ــنگ  ــال زعالس ــادن فع ــه مع اولی

ــان  اســتان  کرم
* مقایســه معــادن بــر اســاس 
ــر و در نتیجــه،   ــور هــای موث فاکت
ــدف  ــدن ه ــودن مع ــخص نم مش

ــی ــات تفضیل ــت مطالع جه
اطاعــات  کلیــه  آوری  گــرد   *
معــدن مــورد مطالعــه) مشــخصات 
ــای  ــه ه ــناختی ، نقش ــن ش زمی
ــات  ــطح، اطاع ــر س ــطح و زی س
ــه...( ــتم تهوی ــگاری، سیس ــاه ن چ

عملیــات  انجــام   * 
ــه ــن شناســی ســطحی و تهی  زمی

نقشــه زمیــن شناســی و توپوگرافی 
معــدن بامقیاس مناســب

* انجــام عملیــات زمیــن شناســی 
زیــر ســطح و تهیــه نقشــه زمیــن 

شناســی
ــق هــای  ــودن اف * مشــخص نم

ــی  زغال
ــنگ ــخصات زغالس ــن مش  * تعیی

)چگالی تراوایی ....(
تکتونیکــی  شــرایط  بررســی   *

ــه ــر منطق ــم ب حاک

ــاره  ــان درب ــری در پای ــر عام دکت
توســعه  در  ایــن طــرح  نقــش 
صنعــت و زیرســاخت هــای کشــور 
گفــت:   وجــود مقادیــر بــاالی گاز 
متــان بــه همــراه الیــه هــای زغال 
حــوادث  بــروز  باعــث  ســنگی 
شــده  معدنــی  ناگــوار  بســیار 
ــاد  ــث ایج ــون باع ــا کن ــت و ت اس
خســارات جبــران ناپذیــر جانــی و 
مالــی شــده اســت و ازطرفــی بیــم 
از تکــرار ایــن حــوادث در معــادن 
یــا و  تعطیلــی  باعــث   مذکــور 

پاییــن آمــدن راندمــان برخــی 
معــادن و در نتیجــه کاهــش ســود 
آوری معــادن زغــال شــده اســت.

درصورتــی کــه  اگــر یــک مطالعــه 
جامــع بــرروی  گاز موجــود در 
ایــن مناطــق صــورت پذیــرد مــی 
توانــد باعــث شناســایی زون هــای 
گاز، ارائــه راهــکار عملــی   جهــت 
ــن  ــی از ای ــا گاز زدای برداشــت و ی

منابــع طبیعــی مــی گــردد.

ســفارش  بــه  طــرح  ایــن 
ــا  ــان و ب ــنگ کرم ــرکت زغالس ش
اعتبــار۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریــال در 
ــد. ــی باش ــرا م ــه اج ــل اولی مراح

گفتنــی اســت ایــن طــرح بــه 
پیشــنهاد واحــد تحقیــق و توســعه 
معدنــی  صنعتــی   مجموعــه 
گل گهــر صــورت پذیرفتــه و کلیــه 
امکانــات  و  تجربیــات  داده هــا، 
اختیــار  در  مذکــور،  مجموعــه 
طــرح قــرار گرفتــه اســت کــه بــه 
ســهم خــودم از بــذل توجــه ایــن 
ــه اهمیــت پژوهــش،  ــواران ب بزرگ
را  قدردانــی  و  تشــکر  کمــال 

یــم. می نما
ــه  ــادل ن ــرح مع ــی ط ــار ریال اعتب
میلیــون  هشــتصد  و  میلیــارد 
ــه  ــت ک ــده اس ــرآورد ش ــال ب ری
گزارش هــای  ارائــه  باتوجه بــه 
تکمیلــی  مطالعــات  و  اولیــه 
آتــی و معطــوف بــه توافقــات 
درصــد   ۲۵ تــا  صورت گرفتــه 

یافــت.  افزایــش خواهــد 
در پایــان گفتگــو دکتــر گــودرزی 
در  طــرح  ایــن  نقــش  دربــاره 
توســعه  و  صنعــت  توســعه 
عنــوان  کشــور  زیرســاخت های 
ــه  ــوق خاص ــای ف ــرد: دربنده ک

ــرد ک

عمــده دســتاوردهای بنیــادی ایــن 
ــوان  شــامل: طــرح را می ت

بــرای  بومــی  دانــش  *کســب 
ــیر  ــردازش و تفس ــت، پ ــت، ثب قرائ

داده هــای هوابــرد
بومــی  دانــش  به دســت آوردن 
اقتضائــات  و  نیازهــا  بــر  مبتنــی 
بخش هــای  تمامــی  در  داخلــی 
مطالعــه، زیرســاخت مهمــی را در 
به ویــژه  کان  مطالعــات  خصــوص 
ــد  ــتراتژیک پدی ــر اس ــورد ذخای در م

اســت. آورده 
*کســب اطاعــات ارزشــمند در 

ــادی ــداف اقتص ــوص اه خص
اطاعــات  به دســت آوردن 
زمینــه  در  هوابــرد،  ژئومغناطیــس 
می توانــد  معدنــی  مطالعــات 
در  ســرمایه گذاری  هدایــت  در 
هــم  و  امیدبخــش  محدوده هــای 
ــی،  ــات آت ــزی مطالع ــن برنامه ری چنی
ــج  ــن نتای مثمــر ثمــر باشــد. همچنی
ــه در  ــه یکپارچ ــش نقش ــن پژوه ای
ــه  ــد ک ــرار می ده ــت ق ــار صنع اختی
جهــت  تصمیم ســازی  می توانــد 
مدیــران  بــرای  را  تصمیم گیــری 

نمایــد. تســهیل 

*کسب    داده های  ارزشمند زمین شناختی
ــان برداشــت  ــه در زم ــه اینک باتوجه ب
ــز،  ایــن داده هــا کمتریــن میــزان نوی
دست ســاز  مصنوعــات  از  ناشــی 
ــر  ــت، و نظ ــته اس ــود داش ــر وج بش
بــه اینکــه غــرب اســتان کرمــان 
ــارس،  ــتان ف ــرق اس ــن ش و همچنی
جنــوب غــرب اســتان یــزد و مرکــز و 
شــرق اســتان هرمــزگان در محــدوده 
ایــن برداشــت ها قــرار گرفته انــد، 
ــتگی ها،  ــل ها و شکس ــایی گس شناس
ــا  ــون و ی ــا رخنم ــوارض ب ــم از ع اع
ــازوکار  ــد در درک س ــان، می توان پنه
زمین شــناختی منطقــه، باتوجه بــه 
ــر  لرزه خیــزی ایــن پهنــه بســیار مؤث
ــرح  ــن ط ــج ای ــه نتای ــد، و مطالع باش
طراحــی  و  جایابــی  در  می توانــد 
پروژه هــای  و  بــزرگ  ســازه های 
بســیار  منطقــه  در  ملــی  بــزرگ 

ــد. ــذار باش ــردی و تأثیرگ کارب

دکتر علیرضا گودرزی:  
ــبت  ــه نس ــرم ک ــکاران محت ــا از هم »در انته
ــته اید  ــژه ای داش ــه وی ــر پژوهــش توج ــه ام ب
ــه  ــه ب ــی ک ــه بزرگواران ــگزارم و از هم سپاس
ــن پژوهــش،  ــه ثمــر رســیدن ای نحــوی در ب
ــه  ــد صمیمان ــاری فرموده ان ــا را ی ــغ م بی دری

قدردانــی می کنــم.«
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طراحی و اجرای سیستم تصفیه پساب آزمایشگاه های فوتونیك و علوم محیطی  دانشگاه با 
استفاده از سیستم لجن فعال با بستر ثابت 

اجرای طرح تحقیقاتی:

بــه گفتــه دکتــر ســید مرتضــی 
موســوی  راد مجــری پــروژه،

آزمایشــگاهی  پســاب هــای 
دارای ترکیبــات بســیار متنوعی 
ــن ــدی ای ــته بن ــتند. دس  هس

آلــی  لحــاظ  از  هــا  پســاب 
ــه  ــوی، ب ــه صــورت بســیار ق ب
ــاً  ــر، عمدت ــه پذی ــانی تجزی آس
غیرآلــی یــا دارای پتانســیل 
باشــد.  مــی  بازدارندگــی 
پســاب  تصفیــه  از  هــدف 
محیطــی  علــوم  آزمایشــگاه 
و فوتونیــک حــذف آالینــده 
ــرای  ــی ب ــر آل ــی و غب هــای آل
 جلوگیــری از آلودگــی هــای 
جهــت  و  محیطــی  زیســت 
ــد.  ــی باش ــاری م ــارف آبی مص
تریــن  متــداول  از  یکــی 
سیســتمها در تصفیــه فاضــاب 
ــت  ــال اس ــن فع ــتم لج سیس
کــه خــود دارای انــواع متنوعی 
فراینــد  باشــد.این   مــی 
محدودیــت  توانــد  مــی 
توســط  شــده  ذکــر  هــای 
را  مختلــف  اســتانداردهای 

کنــد. بــرآورده 
ــگاهی  ــای آزمایش ــاب ه فاض
بــا وجــود انــواع مــواد الــی 
مــواد شــیمیایی و ترکیبــات 
بنزنــی و انــواع مــواد شــیمیایی 
یکــی  عنــوان  بــه  معدنــی 
مخــرب هــای  آالینــده   از 

محیط زیســت محســوب شــده 
و مــی بایســت جهــت دفــع آن 
تدابیــر ویــژه ای اتخــاذ گــردد. 
ــد لجــن  ــق فراین ــن تحقی درای
فعــال هوادهــی گســترده مــورد 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق اس
ایــن روش یکــی از روش هــای 
ــه  ــت ک ــاب اس ــه فاض تصفی
رژیــم جریــان هیدرولیکــی آن 
ــوع اختــاط کامــل اســت.  از ن
حجــم لجــن تولیــدی در ایــن 
ــایر  ــا س ــه ب ــد در مقایس فراین
فرایندهــای لجــن فعــال کمتــر 

اســت. 

 عــاوه بــر  ایــن لجــن بــه 
روش  ایــن  از  آمــده  دســت 
خوبــی  بــه  و  بــوده  پایــدار 
آبگیــری و خشــک مــی شــود. 
زمــان مانــد هیدرولیکــی باالی 
آن، تحمــل ایــن  فراینــد را 
نســبت بــه شــوک هــای ناشــی 
آلــی، بیشــتر  بــار  از فشــار 
یکنواخــت  عمــل  و  کــرده 
انجــام  خوبــی  بــه   ســازی 

می شود.
در پــروژه حاضــر ابتــدا بــه 
وســیله سیســتم آزمایشــگاهی 
هوادهــی  بــا  فعــال  لجــن 
پســاب  در  گســترده 
فوتونیــک  آزمایشــگاههای 
بمنظــور  محیطــی  علــوم  و 
حــذف BOD, COD ، فنــل و 
ــود و  ــی ش ــه م ــزن، پرداخت بن
ــای  ــر پارامتره ــن تاثی همچنی
مــدت   ،pH نظیــر  عملیاتــی 
زمــان هوادهــی و دمــا بــر 
کارایــی حــذف آنهــا مــورد 
بررســی قــرار گرفــت.  باتوجــه 
 بــه نتایــج بدســت آمــده و

بهینــه ســازی هــای انجــام 
ســاخت  و  طراحــی  شــده، 
بصــورت  صنعتــی  سیســتم 
بومــی و در داخــل دانشــگاه 

اســت. پذیرفتــه  صــورت 
بــا توجــه بــه اینکــه دبــی 
پســاب خروجــی از آزمایشــگاه 
علــوم  و  فوتونیــک  هــای  
بــا  مقایســه  در  محیطــی 
صنایــع بــزرگ صنعتــی میــزان 
قابــل توجهــی نمــی باشــد. لــذا 
بــزرگ  مقیــاس  در  ســاخت 
پســاب  تصفیــه  سیســتم 

سیســتم لجــن فعــال بــا بســتر 
ثابــت  صرفــه اقتصــادی نــدارد 
شــرکتی  هیــچ  واقــع  در  و 
ــن سیســتم  ــل اجــرای ای متقب
در مقیــاس کوچــک نمی شــود 
لــذا انجــام ایــن پــروژه بــه 
ــکاری  ــا هم ــی و ب صــورت بوم
اعضــای هیــأت علمی دانشــگاه 
ــرا  ــگاهی اج ــکاران دانش و هم
آنجــا  از  اســت.   گردیــده 
ــا  ــال ب ــن فع ــد لج ــه فراین ک
خــود  گســترده  هوادهــی 
یــک روش کارامــد و کامــا 
اســت،  صــرف  بــه  مقــرون 
ــب  ــیار مناس ــه بس ــک گزین ی
ــردن کیفیــت آب  ــاال ب ــرای ب  ب
مــی باشــد کــه مــی تــوان 
در  آن  کارگیــری  بــه   بــا 
آزمایشــگاهی  هــای  محیــط 
دانشــگاه عــاوه بــر بهبــود 
حــد  تــا  را  آب  کیفیــت 
بســیارخوبی افزایــش دهــد، 
هــای  هزینــه  توانــد  مــی 
را  هــا  پســاب  تصفیــه 
برگشــت  و  دهــد  کاهــش 
اینگونــه پســاب هــا جهــت 
فراهــم  را  آبیــاری   مصــارف 
ــرای  ــن اج ــد. همچنی ــی کن م
ایــن طــرح بــا حداقــل هزینــه 
هــا توســط اعضــا هیــأت علمی 
و همــکاران داخــی دانشــگاه 

ــه اســت.   صــورت پذیرفت

ــعه  ــرح در توس ــن ط ــش ای نق
ــت،  ــط زیس ــدار و محی پای

حلهــاي  راه  یافتــن  بــا 
هــاي  گزینــه  و  مناســب 
ــه پســاب  ــد جهــت تصفی  جدی
فوتونیــک  هــای  آزمایشــگاه 
ــن  ــی وهمچنی ــوم محیط و عل
ــداف توســعه  ــردن اه ــاده ک پی
پایــدار، رفــع مشــکات آلودگی 
از  آب  کیفیــت  حفــظ  و  آب 
ــارف  ــت مص ــي جه ــع آب مناب

ــد. ــی یاب ــق م ــاری تحق آبی
ــودمندي  ــدد س ــات متع مطالع
پســابهاي  از  دراســتفاده 
تصفیــه  شــده  تصفیــه 
در  را  فاضــاب  هــاي  خانــه 
نمــوده  اثبــات  کشــاورزي 
ــت  ــي آب جه اســت. بازچرخان
مبتنــي  آبیــاری  مصــارف 
اقتصــادي  هــاي  مــدل   بــر 
مقایســه اي میــان اســتفاده 
و  تــازه  آب  منابــع  از 
شــده  تصفیــه   پســابهاي 
ــن  ــر گرفت ــد. در نظ ــي باش م
پــروژه  ایــن  کلیــه جوانــب 
در  اساســي  اصــول   از 
سیســتم هــاي بازچرخانــي آب 
مــي باشــد. چنانچــه مطالعــات 
 مربــوط بــه اســتفاده مجــدد از 
پســاب هــاي تصفیــه شــده بــه 
ــام  ــق انج ــع و دقی ــور جام ط
ــه  ــک ب ــا کم ــه تنه ــرد ن پذی
موجــود  مشــکات  کاهــش 
منبــع  بلکــه  کــرد  خواهــد 
جبــران  بــراي   درآمــدي 
نیــز  تصفیــه  هــاي  هزینــه 

بــود. خواهــد 

ــن طــرح  ــی انجــام ای ــار ریال اعتب
فــاز ۱و۲،  ۳6۰۰۰۰۰۰۰  در دو 
)ســیصد و شــصت میلیــون ریــال(  

درنظــر گرفتــه شــده اســت
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دکتــر کی نیــا دبیــر علمــی 
هفتمیــن کنفرانــس ســاالنه 
انــرژی پــاک در گفتگــو بــا 
دانشــگاه  عمومــی  روابــط 
روال  طبــق  کــرد:  اعــام 
هفتمیــن  گذشــته  ســالیان 
کنفرانــس ســاالنه انــرژی پــاک 
ــه  ــردآوری و ارائ ــه  منظــور گ ب
ــی  ــتاوردهای علم ــن دس آخری
و پژوهشــی کشــور و همچنیــن 
پژوهشــگران،  تبادل نظــر 
متخصصــان مراکــز صنعتــی 
و  دانشــگاه ها  اســاتید  و 
دانشــجویان دربــاره آخریــن 
دســتاوردهای  و  پیشــرفت ها 
تجربیــات  و  پژوهشــی 
علمــی و صنعتــی در زمینــه 
ــره  ــد و ذخی سیســتم های تولی
انــرژی پــاک در ۳ و ۴ آذرمــاه 
صــورت  بــه  جــاری  ســال 
ــد  ــد ش ــزار خواه ــط برگ برخ
و بــه طــور خــاص مباحــث 
مربــوط بــه بهینــه ســازی، 
تولیــد و مصــرف انــرژی مــورد 
ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــه ق توج
دبیــر علمــی کنفرانــس بــا 
بیــان اینکــه امــروزه بــا توجــه 
ــه رشــد صنعــت و پیشــرفت  ب
ــط   ــظ محی ــای حف آن، روش ه
زیســت و اســتفاده از منابــع

ــروری  ــری ض ــرژی ام ــاک ان پ
افــزود:  می رســد  نظــر  بــه 
کنفرانــس  ایــن  محورهــای 
انرژی هــای  شــامل: 
و  مدیریــت  پذیــر،  تجدیــد 
ــرژی و  ــرژی، ان ــازی ان بهینه س
ــاختمان ها  ــت، س ــط  زیس محی
ــتم های  ــاک، سیس ــرژی پ و ان
اقتصــاد  انــرژی،  ذخیره ســاز 
و  برنامه ریــزی  انــرژی، 
سیاســت گذاری، فناوری هــای 
نویــن در انــرژی و خودروهــای 

اســت. هیبریــدی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــا ب دکترکی نی
دبیرخانــه دائمــی کنفرانــس 
در  پــاک  انــرژی  ســاالنه 
ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی دانش
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته - 
پژوهشــکده انــرژی دایــر شــده 
اســت؛ خاطــر نشــان کــرد: 
تاکنــون بــه  طــور پیوســته این 
ــوان یکــی از  ــه  عن ــس ب کنفران
گردهمایی هــای   بزرگ تریــن 
بــا  انــرژی   حــوزه  فعــاالن 
ــت نهادهــای  همراهــی و حمای
اســتانی و ملــی و متخصصیــن 
برگــزار  خارجــی  و  داخلــی 

ــت ــده اس ش
وب سایت همایش:
www.acec2021.ir

برگزاری هفتمین کنفرانس ساالنه انرژی پاک در آذر ماه 1400

ــی  ــر علم ــتای تبادل نظ در راس
حــوزه  در  کشــور  محققیــن 
ایــران  در  دیرینه شناســی 
به عنــوان یکــی از حوزه هــای 
علــوم زمین، طبق روال ســالیان 
گذشــته چهاردهمیــن همایــش 
ــران  ــی ای ــن دیرینه شناس انجم

می گــردد.  برگــزار 
دکتــر حامــد عامــری دبیــر 
محورهــای  همایــش  علمــی 
موردبحــث در ایــن همایــش 
موضوعــات:  شــامل  را 
دیرینه شناســی،  ریــز 
بی مهــرگان، دیرینه شناســی 

مهــره داران،    دیرینه شناســی 
گیاهــی،  دیرینه شناســی 
دیرینــه،  پالینولــوژی 
فســیل ها،  اثــر  دیرینه شناســی 
بوم شناســی دیرینــه، جغرافیــای   
ــه  ــت چین ــه، زیس ــتی دیرین زیس
نــگاری زیســتی، ســنگ چینــه 
ــگاری رخــدادی،  ــه ن ــگاری، چین ن
ــه  ــی، چین ــگاری ایزوتوپ ــه ن چین
کاربــرد  سکانســی،  نــگاری  
اکتشــاف  در  دیرینه شناســی 
و  هیدروکربــوری  ذخایــر 
عنــوان  زمین باستان شناســی 

کــرد
    وب سایت همایش

www.paleos.um.ac.ir

چهاردهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
 به میزبانی دانشگاه  تحصیالت  تکمیلی

 صنعتی و فناوری پیشرفته  
برگزار می شود
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هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران برگزار می شود
به میزبانی دانشگاه تحصیات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته:

ملــی  کنفرانــس  هشــتمین 
ــن در  ــای نوی ــازه ه ــح و س مصال
مهندســی عمــران ۲6 و ۲۷ آبــان 
دانشــگاه  میزبانــی  بــه   ۱۴۰۰
ــی و  ــی صنعت ــات تکمیل تحصی
ــت  ــا حمای ــاوری پیشــرفته و ب فن
ــان  ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس پای
ــای  ــگاه ه ــام )ISC( و دانش اس
در  خارجــی  و  داخلــی  معتبــر 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــان برگ کرم
ــژاد،  ــوروزی ن ــان ن ــر احس  دکت
در  همایــش  اجرایــی  دبیــر 
خصــوص ایــن خبــر اظهارداشــت: 
صنعــت ســاختمان، از صنایــع 
مهــم و رو به رشــد در کشــورهاي 
در حــال توســعه اســت. ایــن 
ــاد،  ــر اقتص ــتقیماً ب ــت مس صنع
اجتمــاع و محیــط زیســت اثرگذار 
ــذاري و  ــت گ ــذا سیاس ــوده، ل ب
ــب در آن،  ــري مناس ــم گی تصمی
ــق  ــت محق ــر در جه ــي موث گام
شــدن معیارهــاي توســعه پایــدار 

ــود. ــد ب خواه
از  گیـــري  بهــره  افــزود:  وی 
فنــاوري هــاي نویــن ســاختماني 
بــه عنــوان زیرســاخت اصلــي 
ــق  ــراي تحق ــي ب ــعه صنعت توس
ــاز  اهــداف صنعــت ســاخت و سـ
بســیار  اهمیــت  از  کشــور  در 
باالیــي برخــوردار اســت. ســاخت 
و ســاز ایمــن، مقــاوم و ارزان، 
ــاف انـــرژي و  جلوگیــري از ات
کاهــش  ســاختماني،  مصالــح 
ــاي ــاز، ارتق ــاخت و س ــان س زم

امــکان  و  ســاخت  کیفیــت 
زمــان  در  مصالــح  بازیافــت 
ــزایاي  ــاختمان از مـ ــب س تخری
بکارگیـــري فنــاوري  هــاي نویــن 
اســت.   ســازي  ســاختمان  در 
دبیــر اجرایــی همایــش، مباحــث: 
ــتم های  ــی سیس ــل و طراح تحلی
ــیب  ــی آس ــن، بررس ــازه ای نوی س
ای  لــرزه  بهســازی  و  پذیــری 
کاربــرد  موجــود،  ســازه های 
مهندســی  در  نویــن  مصالــح 
ای  لــرزه  کنتــرل  عمــران، 
ــمند،  ــح هوش ــا و مصال ــازه ه س
فن آوری هــای نویــن ســاخت و 
اجــرا، ارزیابــی پروژه هــا و اجــرای 
ســازه های صنعتــی، افزایــش تاب 
آوری ســازه ها، طراحــی و ارزیابی 
شــریان هــای حیاتــی، بهینــه 
ســازی و ســبک ســازی ســازه ها، 
روشــهای عــددی و محاســباتی 
عمــران،  مهندســی  در  نویــن 
پدافنــد غیرعامــل و پاســخ ســازه 
ــر انفجــار و بارگــذاری  هــا در براب
ــازه ای  ــزای غیرس ــه ای، اج ضرب
ــای  ــت باره ــا تح ــرد آنه و عملک
ــای  ــه محوره ــرزه ای را از جمل ل

همایــش برشــمرد. 
گفتنــی اســت کنفرانــس مصالــح 
و ســازه هــای نویــن در مهندســی 
بــه   ۱۳۹۱ ســال  از  عمــران 
ــی  ــطح مل ــورت ادواری در س ص
و بیــن المللــی تــا کنــون برگــزار 

ــت. ــده اس گردی
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غدیــر، امتــداد حرکــت انبیاســت کــه بــه امــر خداونــد متعــال بــا نبــوت پیامبــر عظیــم الشــأن 
ــتان  ــه دس ــی ب ــالت اله ــه رس ــه(، ادام ــوات اهلل علی ــی )صل ــد مصطف ــرت محم ــام، حض  اس
ــام  ــا قی ــون هدایــت اهلل ب ــد و قان ــی حجــت نمان ــا زمیــن ب ــا کفایــت امامــت ســپرده شــد ت ب
حضــرت بقیــه اهلل االعظــم )عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( بــه گســترش عــدل در سراســر 

گیتــی بیانجامــد.
ــی،  ــت خواه ــق عدال ــر عمی ــا تفک ــا داد و ب ــام را معن ــت اس ــر عظم ــه غدی ــد، واقع ــی تردی ب

ــید. ــم بخش ــی را تجس ــت اله ــه هدای ــد ب ــاند و امی ــت رس ــه عینی ــری را ب ــعادت بش س
ــم فرارســیدن عیــد ســعید غدیــر خــم، ســرآغاز امامــت و  ــر خــود فــرض مــی دان اینجانــب ب
ــر مســلمین  ــی ام ــر حــق آن حضــرت، ول ــب ب ــج(، نای ــان )ع ــام زم ــه پیشــگاه ام ــت را ب والی
جهــان حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )حفــظ اهلل( و شــیعیان جهــان، باالخــص جامعه دانشــگاهی 
ــک و تهنیــت عــرض نمــوده و از  ــه تبری ــران صمیمان ــان، جمهــوری اســامی ای کشــور عزیزم
درگاه خداونــد متعــال خواســتارم تــا مــا را رهــرو واقعــی خــط امامــت و والیــت قراردهــد. باشــد 
ــی در تأســی ائمــه اطهــار، زمینــه ظهــور موعــود و منجــی بشــریت  ــا عنایــت حــق تعال ــا ب ت

حضــرت مهــدی )عــج( را فراهــم آوریــم.
توفیق همگان را از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم.

دکتر حسین محبی         
            رئیس دانشگاه




