


مــاه ربیــع االول یــادآور میــاد آخریــن رســول خــدا و پیامبــر صلــح و دوســتی اســت کــه بــه 
ــوده و هفتــه وحــدت نیــز نمــاد  ــه ســیره آن مقــام آســمانی ب ــرای عمــل ب حقیقــت فصلــی ب
ــرای پیــروان راســتین و حقیقــی دیــن و مکتــب انسان ســاز اســام  و پیــام صلــح و دوســتی ب

اســت.
ــا و  ــلمانان و اعت ــت مس ــاز تقوی ــرادری، زمینه س ــی و ب ــدت و همدل ــگ وح ــک فرهن بی ش
ــذاری  ــت و نام گ ــه اس ــی جامع ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــای سیاس ــان در عرصه ه ــربلندی آن س
هفتــه وحــدت اقــدام مدبرانــه و عالمانــه ای بــود کــه توســط حضــرت امــام خمینــی )ره( بــرای 
ــه در  ــم ک ــا وظیفه داری ــه م ــروز هم ــد و ام ــام ش ــمنان انج ــای دش ــردن توطئه ه ــی ک خنث

ــم. ــاش و کوشــش نمایی ــام )ره( ت ــزرگ حضــرت ام راســتای هــدف ب
اینجانــب ســالروز والدت پیامبــر نــور و رحمــت، رســول اکــرم محمــد مصطفــی )ص( و خلــف 
ــی  ــدت را به تمام ــه وح ــن هفت ــد )ع( و همچنی ــادق آل محم ــن ص ــام العارفی ــش ام صالح
مســلمانان جهــان به ویــژه، اعضــاي هیأت علمــي گرامــي، یــاوران علمــی محتــرم و دانشــجویان 
معــزز دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته، تبریــک و تهنیــت عــرض 
ــرای همــگان مســئلت دارم. ــزون ب ــان ســامتی و توفیــق روزاف ــزد من ــم؛ و از درگاه ای می نمای

دکتر حسین محبی         
            رئیس دانشگاه



در  محبــی  حســین  دکتــر 
ــرض  ــدای مراســم، ضمــن ع ابت
ایــام  فرارســیدن  تســلیت 
ــه )س(  شــهادت حضــرت فاطم
ــش  ــه پژوه ــت هفت و گرامیداش
در  کــرد:  عنــوان  فنــاوری  و 
ــرانه  ــم، س ــد عل ــوص تولی خص
کمــی و کیفــی انتشــار مقــاالت 
دانشــگاه در ســطح کشــور رتبــه 
باالیــی دارد. و تصریــح کــرد: 
ــه ماهیــت دانشــگاه  ــا توجــه ب ب
دانشــگاه  یــک  به عنــوان 
صنعتــی، توســعه و گســترش 
ــردی  ــی کارب طرح هــای تحقیقات
مشــکات  رفــع  جهــت  در 
جامعــه و صنعــت حائــز اهمیــت 

. شــد می با
 وی بــا اشــاره بــه مصوبــه مــورخ 
ــورای گسترش  ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ش
ــوم در  ــی وزارت عل ــوزش عال آم
ــم  ــارک عل ــت پ ــوص فعالی خص
پــارک  به عنــوان  فنــاوری  و 
دانشــگاهی اظهــار داشــت:: بعــد 
فنــاوری  و  علــم  شــهرک  از 
اصفهــان، پــارک علــم و فنــاوری 
میــزان  باالتریــن  دانشــگاه، 
ــه  بودجــه را در ســطح کشــور ب
ــت.  ــاص داده اس ــود اختص خ

و اذعــان داشــت: در راســتای 
اســتفاده بهینــه از این پتانســیل 
دانشــگاه،  فنــاوری  درحــوزه 
ــات  ــعه تحقیق ــتی در توس بایس

ــد ــت رش ــردی درجه کارب

شــرکت های  کیفــی  و  کمــی 
دانش بنیــان مســتقر در پــارک 
و  ثــروت  بــه  علــم  تبدیــل  و 
تولیــد محصــول گام هــای مؤثــری 

برداشــته شــود.
رئیــس دانشــگاه در پایــان بــه 
و  الهــی  بیــت  هــادی  دکتــر 
دکتــر علیرضــا عســکرزاده بــه 
ترتیــب بــه علــت کســب عناویــن 
ــوم  ــروه عل ــر در گ ــگر برت پژوهش
پایــه و پژوهشــگر پــر اســتناد 
در  جهــان  برتــر  درصــد  یــک 
ســال ۱۴۰۰، تبریــک گفــت و 
مایــه  این هــا  داشــت:  اذعــان 
افتخــار دانشــگاه می باشــد و ابــراز 
ــزی  ــا برنامه ری ــرد؛ ب ــدواری ک امی
مناســب و دقیــق شــاهد رشــد 
ــن  ــتر ای ــه بیش ــکوفایی هرچ و ش
دانشــگاه در ســه حــوزه آمــوزش، 
پژوهــش و فنــاوری خواهیــم بــود.

دکتــر آئیــن  ایــن  ادامــه   در 
پژوهشــگاه  رئیــس  زاده  باقــی 
پیشــرفته  تکنولــوژی  و  علــوم 
تشــریح  بــا  محیطــی  علــوم  و 
دوشــاخه  در  علــوم  ســاختار 
محــض و کاربــردی و اعــام اینکــه 
در حــوزه علــوم محــض در بخــش 
انتشــار مقالــه بســیار موفــق عمــل 
شــده؛ برفعالیــت بیشــتر در علــوم 
کاربــردی به ویــژه ثبــت اختــراع و 

ــرد. ــد ک ــت تأکی پتن

رئیــس پژوهشــگاه اظهــار داشــت: 
ســاخت یــک نمونــه آزمایشــگاهی 
تکنولــوژی  بــه  آن  تبدیــل  و 
مشــارکت  ماحصــل  کاربــردی 
فنــاوری  و  پژوهــش  حــوزه  دو 
ــرد:  ــان ک ــد. وی خاطرنش می باش
ــگاه  ــاختار دانش ــه س ــه ب ــا توج ب
صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات 
وجــود  و  پیشــرفته  فنــاوری  و 
ــن  ــام ای ــاخت های الزم انج زیرس
وی  می باشــد.   فراهــم  مهــم 
همچنیــن تــاش در جهــت تولیــد 
در  قابل عرضــه  کــه  محصولــی 
خارجــی  و  داخلــی  بازارهــای 
می باشــد را در توســعه فنــاوری 
کاربــردی حائــز اهمیــت برشــمرد.

دکتــر باقــی زاده در ادامــه بــا 
اشــاره بــه اینکــه طــی یــک ســال 
بســیاری  تفاهم نامه هــای  اخیــر 
بــا شــرکت های صنعتــی و معدنــی  
اجــرای  و  توســعه  به منظــور 
ــترک  ــی مش ــای تحقیقات پروژه ه
و همچنیــن انجــام   امــور مشــاوره 
مشــکات  رفــع  راســتای  در 
صنایــع منعقــد گردیــده از امضای 

قــرارداد پژوهشــی کان  

برنامه هــای  گــزارش  ارائــه 
برگزارشــده در هفتــه پژوهــش 
نحــوه  همچنیــن  و  فنــاوری  و 
برتــر  پژوهشــگران  انتخــاب 
ــود  ــواردی ب ــر م ــگاه از دیگ دانش
ــی زاده در  ــر باق ــط دکت ــه توس ک

ایــن مراســم مطــرح شــد.

بــرق و همچنیــن  بــا شــرکت 
تهیــه پیش نویــس قــرارداد بــا 
شــرکت صنایــع مــس ایــران نیــز 

خبــر داد.

در آئین گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰صورت پذیرفت؛

تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
آئیــن گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری ســال ۱۴۰۰ و تجلیــل از پژوهشــگران برتــر دانشــگاه در روز چهارشــنبه 
اول دی مــاه، بــه صــورت تلفیقــی )حضــوری و برخــط(، در ســالن شــهید حــاج قاســم ســلیمانی دانشــگاه برگــزار  شــد.

۱



در آخریــن روز از هفتــه دفــاع 
مقــدس دکتــر محبــی رئیــس 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
ــه  ــاوری پیشــرفته ب ــی و فن صنعت
ــأت رئیســه  ــی اعضــای هی همراه
از  اســاتید،  بســیج  مســئول  و 
نمایشــگاه عکــس گرامیداشــت 
ــل  ــدس در مح ــاع مق ــه دف هفت
قاســم  حــاج  شــهید  ســالن 

ســلیمانی بازدیــد کــرد.
دکتــر محبــی در حاشــیه ایــن 
روابــط  بــا  گفتگــو  در  بازدیــد 
عمومــی دانشــگاه اظهــار داشــت: 

دفــاع  دوران  در  دانشــگاهیان 

مقــدس، عــاوه بــر حضــور فعــال 
نقــش  جنــگ،  جبهه هــای  در 
فعالــی در  آگاهــی  دادن فرهنــگ 
اقشــار   بــه  شــهادت  و  ایثــار 

ــد. ــا کردن ــه ایف ــف جامع مختل
ــر  ــد ب ــا تأکی ــگاه ب ــس دانش رئی
ــار و شــهادت  ــج فرهنــگ ایث تروی
و انتقــال آن بــه نســل های آینــده 

ــگ  ــت: در دوران جن ــار داش اظه
رزمنــدگان باصداقــت و ایثــار و 
ــه  ــتی ب ــم داش ــچ چش ــدون هی ب

ــد. ــور پرداختن ــاع از کش دف
ــت: در  ــان داش ــه اذع وی در ادام
ــج و  ــرای تروی ــی ب ــه کنون جامع
ــار  ــگ ایث ــردن فرهن ــه ک نهادین
و شــهادت بایســتی بــا همــان 
روحیــه، نســبت بــه ارائــه الگوهای 

عملــی بــا ابزارهایــی همچــون 
ــدام  ــگاه ها اق ــن نمایش ــی ای برپای

ــود. نم
گفتنــی اســت ایــن نمایشــگاه 
ــت دانشــجویی و   ــه همــت معاون ب
فرهنگــی دانشــگاه از ۳۱  شــهریور 
تــا ۷ مهرمــاه در محــل ســالن 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 

ــد. ــا گردی برپ

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، در پایــان مراســم از دکتــر محمــد نجــف زاده )گــروه فنــی و مهندســی(، دکتــر مهــدی رحیمــی 
ــی زاده  ــر دانشــگاه و از دکتــر مســعود رضای ــه( به عنــوان پژوهشــگران برت ــوم پای ــی )گــروه عل ــوش افضل )گــروه کشــاورزی(، دکتــر داری
ــر احســان ســلیمانی نســب  ــر دانشــکده ها و پژوهشــکده ها از دکت ــر دانشــگاه و در بخــش انتخــاب پژوهشــگران برت ــاور برت ــوان فن به عن
)منتخــب دانشــکده مهندســی بــرق و کامپیوتــر(، دکتــر محمدرضــا کارآمــوز راوری )منتخــب دانشــکده مهندســی مکانیــک و مــواد(، دکتــر 
احســان نــوروزی )منتخــب دانشــکده مهندســی عمــران و نقشــه برداری(، دکتــر محمدرضــا رضایــی راینــی نــژاد )منتخــب دانشــکده علــوم 
ــر اســدا... حســنخانی )منتخــب  ــر محمــود رحمتــی )منتخــب دانشــکده شــیمی و مهندســی شــیمی(، دکت ــن(، دکت و فناوری هــای نوی
ــرژی(،  پژوهشــکده مــواد(، دکتــر علیرضــا گنجویــی )منتخــب پژوهشــکده فوتونیــک(، دکتــر فرشــید کــی نیــا )منتخــب پژوهشــکده ان
دکتــر مســعود ترکــزاده و دکتــر امیــن باقــی زاده )منتخبیــن پژوهشــکده علــوم محیطــی( و همچنیــن از آرزو ریاحــی دانشــجوی دانشــکده 

ــوح و هدایــای نفیــس تقدیــر شــد. ــا اهــدای ل علــوم و فناوری هــای نویــن به عنــوان پژوهشــگر برتــر )دانشــجویی(، ب
گفتنــی اســت در ایــن آئیــن همچنیــن از دکتــر هــادی بیــت الهــی )پژوهشــگر برتــر کشــور(، دکتــر علیرضــا عســکرزاده )پژوهشــگر پــر 
ــر در همــکاری  ــی )اعضــای هیــأت علمــی برت ــژاد و دکتــر علیرضــا گنجوی ــی ن ــر جهــان( و دکتــر روح ا... فدای اســتناد یــک درصــد برت

جامعــه و صنعــت( نیــز بــا اهــدای لــوح و هدایــا تجلیــل بــه عمــل آمــد.

ــس  ــگاه عک ــد از نمایش ــیه بازدی ــگاه در حاش ــس دانش ــی رئی ــر محب دکت
ــرد؛ ــد ک ــدس تأکی ــاع مق ــه دف ــت هفت گرامیداش

دانشگاهیان در دوران دفاع مقدس در آگاهی 
دادن فرهنگ ایثار و شهادت به اقشار مختلف 

جامعه نقش ارزنده ای داشتند
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دکتــر حســین محبــی رئیــس دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
ــن  ــاح هفتمی ــن افتت ــرفته، در آئی ــاوری پیش ــی و فن صنعت

ــاک تاکیــد کــرد: ــرژی پ کنفرانــس ســاالنه ان

استفاده بهینه از انرژی های پاک 
راهکاری مناسب برای کاهش 
آالیندهای زیست محیطی است

هفتمیــن همایــش ســاالنه انــرژی پــاک بــا حضــور جمعــی از 
اندیشــمندان و مســئولین اســتانی حــوزه انــرژی هــای تجدیــد 
ــی و  ــی صنعت ــات تکمیل ــی دانشــگاه تحصی ــه میزبان ــر ب پذی
ــاه  ــارم آذر م ــوم و چه ــای س ــی روزه ــرفته ط ــاوری پیش فن
ــازی(  ــوری و مج ــی )حض ــورت تلفیق ــه ص ــاری ب ــال ج س

ــد. ــزار گردی برگ

دکتــر حســین محبــی رئیــس 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
ــرفته در  ــاوری پیش ــی و فن صنعت
ــر  ــرض خی ــن ع ــن ضم ــن آئی ای
کننــدگان  بــه شــرکت  مقــدم 
دکتــر  ویــژه  بــه  درکنفرانــس 
معاونــت  سرپرســت  مهرابــی 
اموراقتصــادی  هماهنگــی 
مهنــدس  کرمــان،  اســتانداری 
اتــاق  رئیــس  زاده  طبیــب 
ــژاد  ــیدی ن ــر رش ــی، دکت بازرگان
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 
شــهید باهنــر کرمــان و ســایر 
مســئولین اســتانی، اظهار داشــت: 
ــی  ــع غن ــران دارای مناب کشــور ای
انــرژی هــای پــاک بــوده؛ امــا بــه 
ــر نفــت و گاز،  دلیــل وجــود ذخای
ــاک از  ــای پ ــرژی ه اســتفاده از ان
اهمیــت کمتــری برخــوردار بــوده 
ــواره  ــرد: هم ــح ک ــت و تصری اس
ــع  ــد از مناب ــش از ح ــتفاده بی اس
هــای  آلودگــی  گازی  و  نفتــی 
زیســت محیطــی را بــه همــراه 
داشــته اســت، حتــی در ســایر 
کشــورهای دنیــا هــم ایــن چالــش 

دارد.  وجــود  همــواره 
ــه از  ــتفاده بهین ــی اس ــر محب دکت
ــکاری  ــاک را راه ــای پ ــرژی ه ان
مناســب بــرای مقابلــه بــا چالــش 
ــیلی  ــای فس ــوخت ه ــی س آلودگ
ــرد:  ــان ک ــر نش ــمرد و خاط برش
ــاالت  ــل از مق ــتاوردهای حاص دس
ــن و  ــط محققی ــده توس ــه ش ارائ
ــس  ــن کنفران ــمندان در ای اندیش
هــا  مــی توانــد در ایــن زمینــه راه 

گشــا باشــد. 
ادامــه  در  دانشــگاه  رئیــس 
ــاختار  ــریح س ــه تش ــخنانش ب س
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 

پرداخــت؛

ــن دانشــگاه در  ــرد: ای ــوان ک و عن
ــش و  ــوزش، پژوه ــوزه آم ــه ح س
فنــاوری بــا داشــتن ۹۰۰ دانشــجو 
در مقطــع کارشناســی ارشــد و 
ــو  ــور ۱۴۰ عض ــا حض ــری ب دکت
ــی  ــرب آموزش ــی مج ــأت علم هی
هــای  حــوزه  در  پژوهشــی  و 
فنــی مهندســی، علــوم پایــه و 
ــد. ــی کن ــت م ــاورزی فعالی کش

ــان  ــی در پای ــین محب ــر حس دکت
ــده  ــرد؛ در آین ــدواری ک ــراز امی اب
تعــداد  افزایــش  بــا  نزدیــک 
ــا،  ــی و ارتق ــأت علم ــای هی اعض
شــاهد  شــان،  علمــی  مرتبــه 
چــه  هــر  شــکوفایی  و  رشــد 
ــن دانشــگاه در ــگاه ای  بیشــتر جای

عرصــه هــای ملــی و بیــن المللــی 
باشــیم.

همچنیــن  و  تحقیقاتــی  مراکــز 
در  اجرایــی   بخــش  هــای 
جهــت  مختلــف،  هــای  حــوزه 

باشــد. توســعه کشــور مــی 
مراســم،  ایــن  دیگــر ســخنران 
دکتــر امیــر بابــک انصــاری، دبیــر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــس ب ــی کنفران اجرائ
کنفرانــس  برگــزاری  تاریخچــه 
عنــوان  پــاک،  انــرژی  ســاالنه 
از  پــس  ایــن کنفرانــس  کــرد: 
اخــذ مجــوز وزارت علــوم، از ســال 
۱۳۸۹ به طــور متنــاوب برگــزار 
گردیــده و دبیرخانــه دائمــی آن 
ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی در دانش
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 

می باشــد مســتقر  کرمــان 
دبیــر اجرایــی کنفرانــس در ادامــه 
ضمــن ارائــه گزارشــی از رونــد 
ــرد:  ــام ک ــس اع ــزاری کنفران برگ
ــه  ــه دبیرخان ــه ب ــداد ۱۲۰ مقال تع

ــد. ــال گردی ــس ارس کنفران
ــد داوری، از  ــام فراین ــد از انج و بع
ــس،  ــی کنفران ــه علم ســوی کمیت
به صــورت  مقالــه   ۳۴ تعــداد 
ــه صــورت  ــه ب شــفاهی و  ۱۸ مقال
قــرار  پذیــرش  مــورد  پوســتر 
ــش،  ــب ۵ بخ ــه در قال ــت ک گرف
ــش   ــزاری همای طــی روزهــای برگ
بــه صــورت تلفیقــی، ارائــه خواهــد 

ــد. ش

چهــار  ارائــه  از  همچنیــن  وی 
شــرح  بــه  کلیــدی  ســخنرانی 

خبــرداد؛ ذیــل 
ــه  ــر پای ــرژی ب ــای ان ۱- اجتماع ه
عنــوان  بــه  پــاک  انرژی هــای 
راه حــل آینــده انــرژی )دکتــر 
ــهید  ــگاه ش ــژاد، دانش ــیدی ن رش

ــان( ــر کرم باهن
از  خورشــیدی-  ۲-پرده هــای 
تــا  گلخانــه ای  ســازه های 
ســاختمان های مســکونی مولــد 
ــگاه  ــی، دانش ــر ودیع ــر امی )دکت

ســوئد ماردالــن 
)Mälardalen University

۳-سیســتم مدیریــت انعطاف پذیری 
ــاالی  ــوذ ب ــا نف ــع ب ــبکه توزی در ش
ــات  ــر )تجربی ــای تجدیدپذی انرژی ه
تحــت   H2020 INVADE پــروژه 
 حمایــت مالــی اتحادیــه اروپــا(، 
)دکتر حســین فرهمند، دانشــگاه علم 

و صنعت نــروژ(
منظــوره  چنــد  ۴-بهینه ســازی 
ــای  ــی انرژی ه ــتم های ترکیب سیس
علیرضــا  )دکتــر  تجدیدپذیــر 
ماهری، دانشــگاه آبردین انگلســتان    

)University of Aberdeen

زمینــه در   کشــور، 
بهــره گیــری از انــرژی هــای 
پــاک و تجدیــد پذیــر، حائــز 

دانســت. اهمیــت 
ادامــه  در  پژوهشــگاه  رئیــس 
اظهــار داشــت: ایــن دانشــگاه بــا 
ــوه  ــای بالق ــتن پتانســیل ه داش
و  پژوهشــی  هــای  زمینــه  در 
ــم  ــن فراه ــی و همچنی تحقیقات
بــودن زیرســاخت هــای الزم، 
ــرای برگــزاری  بســتر مناســبی ب
همایــش هــا و انجــام طــرح هــا 
و پــروژه هــای تحقیقاتــی بــا 
ــا و مشــارکت ســایر دانشــگاه ه

در ادامــه ایــن آئیــن دکتــر امیــن 
پژوهشــگاه  رئیــس  زاده،  باقــی 
پیشــرفته  تکنولــوژی  و  علــوم 
ضمــن  محیطــی  علــوم  و 
و  بســیج  هفتــه  گرامیداشــت 
خیرمقــدم بــه مدعویــن و شــرکت 
کننــدگان در کنفرانــس، برگــزاری 
کنفرانــس ســاالنه انــرژی پــاک را 
در راســتای توســعه اســتان و 
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بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه دکتــر فرشــید 
کــی نیــا، دبیــر علمــی کنفرانــس در حاشــیه ایــن 
ــرد:  ــوان ک ــری عن ــوی خب ــک گفتگ ــش در ی همای
ــه  ــاالنه، ارائ ــس س ــن کنفران ــزاری ای ــدف از برگ ه
آخریــن دســتاوردهای علمــی و فنــاوری در زمینــه 
سیســتم های تولیــد و ذخیــره انــرژی پــاک بــوده و 
بــه طــور خــاص، بررســی چالــش هــای موجــود در 
اســتفاده از انــرژی هــای پــاک در کشــور بــه ویــژه 
ــت. و  ــوده اس ــذاری نم ــدف گ ــان را ه ــتان کرم اس
ــوص  ــی در خص ــت تخصص ــتا، نشس ــن راس درهمی
»چشــم انــداز انــرژی هــای تجدیدپذیــر در اســتان 
کرمــان«، بــا حضــور مســئولین اســتان برگــزار 

ــد. گردی

انتخابــات  برگــزاری  پــی  در 
ــی  ــاوران علم ــی ی ــورای صنف ش
اعضــای  انتخــاب  و  دانشــگاه 
به منظــور  مرکــزی،  شــورای 
و  صنفــی  مشــکات  رفــع 
ــر  ــت دکت ــن نشس ــی، اولی رفاه
حســین محبــی رئیــس دانشــگاه 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی 
ــا  ــا اعض ــرفته ب ــاوری پیش و فن

ــد. ــزار ش ــورا برگ ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
دانشــگاه و بــه نقــل از مهنــدس 
زادگان،  نمــازی  محســن 
در  صنفــی،  شــورای  رئیــس 
ــع  ــتای رف ــت در راس ــن نشس ای
یــاوران  مشــکات  و  مســائل 
شــامل  موضوعاتــی  علمــی 
از  رفاهــی  »حمایت هــای 
ــائل  ــری مس ــکاران«، »پیگی هم
مربــوط بــه واگــذاری زمین هــای 
ارائــه  »نحــوه  مســکونی«، 
ــارت از  ــک تج ــای بان حمایت ه
همــکاران«، »اصــاح تشــکیات 
تفصیلــی«، »مســائل مربــوط بــه 
ارتقــا و ارزشــیابی همــکاران« 
نظــر  و  تــوان  از  »اســتفاده  و 
کارشناســی در پیشــبرد اهــداف 
دانشــگاه« از ســوی اعضای شــورا 
مطــرح و پیرامــون آن هــا بحــث 
ــت. ــورت پذیرف ــر ص و تبادل نظ

اولین نشست
رئیـس دانـشگاه 
با اعضای شورای صنفی 
یاوران علمی دانشگاه 
برگزار شد

دکتــر محبــی رئیــس دانشــگاه در 
ــورای  ــت، از ش ــن نشس ــه ای ادام
ــوان  ــی به عن ــاوران علم ــی ی صنف
بــازوی رئیــس دانشــگاه بــرای 
ــر  ــات بهت ــه خدم همفکــری و ارائ
بــه یــاوران علمــی نــام بــرد و بــر 
ــأت رئیســه دانشــگاه  ــت هی حمای
از ایــن شــورا تأکیــد کــرد. وی 
ــان ســخانش ضمــن آرزوی  در پای
موفقیــت بــرای اعضــا شــورای 

ــاش و  ــتار ت ــی خواس صنف

بــرای  الزم   پیگیری هــای 
ــاوران  ــکات ی ــدن مش ــع ش مرتف

ــد. ــگاه ش ــی دانش علم
ــازی  ــن نم ــت محس ــی اس گفتن
شــورا(،  )رئیــس  زادگان 
پــور  ابراهیمــی  محمدحســین 
ــن  ــورا( و محس ــس ش ــب رئی )نائ
و  شــورا(  )دبیــر  یوســفیان 
شمســی،  ســعادت  همچنیــن 
حمیــده زنــدی، حمیــد خلیلــی و 

به عنــوان حمیدکاظمــی 

محمدمهــدی  و  شــورا  عضــو 
طاهــری، ســید هــادی ابراهیمــی 
و علی اکبــر روزبهانــی به عنــوان 
صنفــی  شــورای  در  بــازرس، 
دانشــگاه  علمــی  یــاوران 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
فنــاوری پیشــرفته فعالیــت دارنــد.

۴



ــوی زاده  ــد رض ــید محم ــر س دکت
شــرکت  مدیــره  هیــأت  عضــو 
ــراه  ــه هم ــاخت ب ــات زیرس ارتباط
مهنــدس موســوی مدیــر امــور 
ارتباطــات  شــرکت  اســتان های 
زیرســاخت و مهنــدس فــاح مدیر 
اســتان  زیرســاخت  ارتباطــات 
کرمــان و هیــأت همــراه، بــا حضور 
ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی در دانش
پیشــرفته،  فنــاوری  و  صنعتــی 
آزمایشــگاه  از  بازدیــد  ضمــن 
بــا  نشســتی  در  نــوری  فیبــر 
ــس  ــگاه، رئی ــس دانش ــور رئی حض
پژوهشــگاه و جمعــی از مســئولین 
حــوزه پژوهشــی و اعضــای هیــأت 
ــد.  علمــی دانشــگاه، شــرکت کردن
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: 
شــرکت ارتباطــات زیرســاخت و 
پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری 
ــکاری  ــوع هم ــر ن ــات از ه اطاع
منجــر  کــه  فناورانــه  و  علمــی 
و  مشــکات صنعــت  رفــع  بــه 
ارتبــاط بیشــتر بــا دانشــگاه شــود؛ 

ــرد. ــد ک ــتقبال خواه اس
در ادامــه نشســت دکتــر ثمــره 
پژوهشــکده  رئیــس  هاشــمی 
فوتونیــک، ضمــن معرفــی مختصــر 
اظهــار  فوتونیــک  پژوهشــکده 
ــه  ــد نمون ــت: آزمایشــگاه تأیی داش
 ۱۳۸۷ ســال  در  نــوری  فیبــر 
تحقیقــات  مرکــز  حمایــت  بــا 
مخابــرات ایــران در پژوهشــکده 
ــدازی شــده اســت. فوتونیــک راه ان

ایــن  در  داشــت:  اذعــان  وی 
پارامترهــای  همــه  آزمایشــگاه 
ــوری  ــر ن ــی فیب ــی و هندس اپتیک
ــح  ــوده و تصری ــری ب قابل اندازه گی
ــزات موجــود  ــرد: ازلحــاظ تجهی ک
در کشــور بــی همتــا می باشــد. 
فوتونیــک  پژوهشــکده  رئیــس 
ــت  ــر هدای ــخنانش ب ــه س در ادام
فعــاالن حــوزه فیبــر نــوری در 
دانشــگاهی  و  تجــاری  بخــش 
ایــن  از  بهــره وری  راســتای  در 
و  کــرد  تأکیــد  آزمایشــگاه 
مســاعدت در تجهیــز بیشــتر و 
تعریــف  و  دســتگاه ها  ارتقــای 
ــترک را  ــی مش ــای پژوهش طرح ه

دانســت. اهمیــت  حائــز 

گفتنــی اســت: دکتــر ســید محمــد رضــوی زاده و هیــأت همــراه در 
بازدیــد از آزمایشــگاه تأییــد نمونــه فیبــر نــوری پژوهشــکده فوتونیــک 
و آگاهــی از رونــد و مشــخصات آزمون هــای ایــن آزمایشــگاه، ضمــن 
منحصربه فــرد خوانــدن تجهیــزات آن، خاطرنشــان کــرد: بــا همــکاری 
مشــترک و طــرح موضــوع در نهادهــای باالدســتی خواهیــم توانســت 

ــود. ــرداری نم ــش بهره ب ــگاه بیش ازپی ــن آزمایش ــای ای از ظرفیت ه

 

مدیران ارشد شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات در دانشگاه حضور یافتند

ــر  ــت دکت ــن نشس ــان ای در پای
حســین محبــی رئیس دانشــگاه 
در  ســخنانی  بیــان  ضمــن 
خصــوص مســائل مطرح شــده 
کــرد:  عنــوان  نشســت  در 
ــی  ــات تکمیل ــگاه تحصی دانش
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته 
هیــأت  اعضــای  داشــتن  بــا 
و  متخصــص  جــوان،  علمــی 
فعــال و زیرســاخت های الزم در 
حوزه هــای آموزشــی، پژوهشــی 
و فنــاوری، در راســتای خدمــت 
ــش  ــور نق ــای کش ــع نیازه و رف

ــت ــد داش ــازنده ای خواه س
و اظهار امیدواری کرد؛ بتوان

 باهــم افزایــی و تشریک مســاعی 
بــه اهــداف موردنظــر صنعــت و 

دانشــگاه دســت  یافــت.
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جلسه تخصصی با حضور مدیران تحقیقات گروه صنعتی بارز در 
دانشگاه برگزار شد.

نشســتی بــا حضورخانــم دکتــر 
و  نــوآوری  مدیــر  کرباســی  
ــه  ــارز ب ــی ب ــروه صنعت ــت گ کیفی
ــران بخــش تحقیقــات  همــراه مدی
ــرکت  ــارز در ش ــی ب ــروه صنعت گ
کرمــان، و مدیــران ســتادی حــوزه 
ــکده ها  ــای دانش ــی و روس پژوهش
دانشــگاه  پژوهشــکده های  و 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و 
فنــاوری پیشــرفته در محــل مرکــز 
برگــزار  دانشــگاه،  همایش هــای 

ــد.  ش
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
گــروه  از  نقــل  بــه  و  دانشــگاه 
ــت  ــا صنع ــاط ب ــی و ارتب کارآفرین
دانشــگاه،در ایــن جلســه پیرامــون 
و  مطرح شــده  موضوعــات 
همکاری هــا  گســترش  راه هــای 
در زمینه هــای مختلــف ازجملــه 
زمینه هــای  در  تحقیقــات 
پلیمــر، محیط زیســت، انــرژی و 
همچنیــن ســایر مــوارد توســط 
گفت وگــو  شــرکت کنندگان 
صــورت  تبادل نظــر  و  بحــث  و 

گرفــت.
از  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
ایــن  دســتاوردهای  مهم تریــن 
حمایــت  بــه  می تــوان  جلســه 
تحصیــات  پایان نامه هــای  از 
ــط  ــات مرتب ــا موضوع ــی ب تکمیل
صنعتــی  گــروه  فعالیــت  بــا 
برگــزاری  بــرای  توافــق  بــارز، 
مشــترک، علمــی  نشســت های 

ــه دانشــگاه  ــای شــرکت ب ــات و نیازه ــال تجربی انتق
ــاوری اطاعــات  و بالعکــس، همــکاری در زمینــه فن
ــایی و  ــه شناس ــاوره در زمین ــبکه، مش ــت ش و امنی
تعریــف نیازهــای پژوهشــی و فنــاوری گــروه صنعتی 

بــارز اشــاره کــرد.
در پایــان نشســت،  مدیــران بخــش نــوآوری و 
بخش هــای  از  بــارز،  صنعتــی  گــروه  کیفیــت 
ــی و  ــی صنعت ــات تکمیل ــگاه تحصی ــف دانش مختل
ــه آزمایشــگاه ها  ــه مجموع ــاوری پیشــرفته ازجمل فن

و مرکــز همایش هــا بازدیــد کردنــد.

نشست تخصصی با حضور مدیران حوزه های 
مختلف شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق 

حرارتی کشور در دانشگاه برگزار شد

ــور  ــا حض ــی ب ــت تخصص نشس
مختلــف  حوزه هــای  مدیــران 
شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد 
ــور،  ــی کش ــرق حرارت ــروی ب نی
مدیــران حــوزه ســتادی پژوهش 
و اعضــای هیــأت علمــی مرتبــط 
در محــل مرکــز همایش هــای 
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته 

ــزار شــد.   برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
دانشــگاه و بــه نقــل از گــروه 
کارآفرینــی و ارتبــاط بــا صنعــت 
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
ــرفته،  ــاوری پیش ــی و فن صنعت
دکتــر نشســت  ایــن   در 

باقــی زاده رئیــس پژوهشــگاه 
علــوم و تکنولــوژی پیشــرفته 
دانشــگاه  محیطــی  علــوم  و 
خصوصیــات  بیــان  بــه 
ســاختاری  منحصربه فــرد 
در  آن  توانمنــدی  و  دانشــگاه 
انســانی  نیــروی  حوزه هــای 
آزمایشــگاهی  تجهیــزات  و 

در ادامــه، دکتــر فدایــی نــژاد، 
معــاون مالــی واداری دانشــگاه، 
ضمــن تشــریح وضعیــت و عملکرد 
ــف  ــای مختل ــگاه در حوزه ه دانش
صنعــت بــرق، بــه اهمیــت حضــور 
فعــال  هم زمــان ســه ســاختار 
پــارک  و  پژوهشــگاه  دانشــگاه، 
ایــن  علــم و فنــاوری در درون 

ــود.  ــاره نم ــه اش مجموع
و  راهکارهــا  نشســت  ادامــه  در 
نحــوه همــکاری اعضــا هیــأت 
ــان ــرکت های دانش بنی ــی، ش علم

و دانشــجویان دانشــگاه توســط 
ــروه  ــس گ ــژاد، رئی ــد ن ــر اس دکت
ــت  ــق معاون ــزار دقی ــرل و اب کنت
راهبــری تولیــد شــرکت مــادر 
تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق 

ــد. ــریح ش ــی، تش حرارت
مظفــری  مهنــدس  همچنیــن، 
سرپرســت مرکــز توســعه فنــاوری 
اندازه گیــری  سیســتم های 
پیشــرفته پژوهشــگاه نیــرو، نحــوه 
ــی  ــأت علم ــاء هی ــکاری اعض هم
ــط  ــا شــرکت های مرتب دانشــگاه ب

را  کشــور  بــرق  صنعــت  بــا 
نمــود. تشــریح 

تخصصــی  نشســت  ایــن  در 
ــات  ــا، موضوع ــن نیازه همچنی
ــای  ــی مشــترک و راه ه تحقیقات
در  همکاری هــا  گســترش 
زمینه هــای مختلــف ازجملــه 
ــرق  تحقیقــات حــوزه صنعــت ب
آالینده هــای  رفــع  شــامل: 
نیروگاه هــا،  زیســت محیطی 
مشــکات تولیــد بــرق حرارتــی 
و غیــره مطــرح و بررســی شــد.

نشســت،   ایــن  حاشــیه  در 
مــادر  شــرکت  مدیــران 
ــرق  ــروی ب ــد نی ــی تولی تخصص
ــی کشــور،، از بخش هــای  حرارت
ازجملــه  دانشــگاه،  مختلــف 
مجموعــه  و  همایــش  مرکــز 
در  مختلــف  آزمایشــگاه های 
ــتگاهی،  ــز دس ــای آنالی زمینه ه
ــک  مهندســی فشــارقوی، مکانی
ــگاه ها  ــایر آزمایش ــرژی و س و ان

ــد. ــل آوردن ــه عم ــد ب بازدی
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در راستای ارتقاء مشارکت در نهضت تولید علم؛

تفاهم نامه همکاری دانشگاه و موسسه 
 )ISC( استنادی علوم و پایش علم و فناوری

منعقد گردید
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
از حــوزه  نقــل  بــه  و  دانشــگاه 
ارتقــای  به منظــور  پژوهشــی، 
تولیــد  نهضــت  در  مشــارکت 
ــی  ــدات علم ــش تولی ــم، افزای عل
در محتــوای آموزشــی و ترویــج 
علــم موردنیــاز آمــوزش و پژوهــش 
و  ملــی  نیازهــای  بــر  مبتنــی 
کاربــردی کــردن دســتاوردهای 
طریــق  از  پژوهشــی  و  علمــی 
ــز  ــا مراک ــا و ســازنده ب ــل پوی تعام
داخلــی،  پژوهشــی  علمــی، 
منطقــه ای و بین المللــی و رصــد 
تحــوالت  و  پیشــرفت ها  کــردن 
و  علــوم  حوزه هــای  در  علمــی 
مســیر  در  حرکــت  و  فنــاوری 
نظریه پــردازی و اســتفاده بهینــه از 
امکانــات موجــود در جهــت اهداف 
ــای  ــعه همکاری ه مشــترک و توس
و  فنــاوری  پژوهشــی،  علمــی، 
ــکاری  ــه هم ــی تفاهم نام بین الملل
بیــن دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته و 
موسســه اســتنادی علــوم و پایــش 
منعقــد   )ISC( فنــاوری  و  علــم 

گردیــد. 
دکتــر رضــا حســن زاده رئیــس 
از  هــدف  دانشــگاه  کتابخانــه 
ــاد  ــه را ایج ــن تفاهم نام ــاد ای انعق
مشــترک  همــکاری  چارچــوب 
موسســه  و  دانشــگاه  بیــن 
اســتنادی علــوم و پایــش علــم 
خصــوص  در   )ISC( فنــاوری  و 
ظرفیت هــا  اطاعاتــی،  منابــع 
پژوهشــی،  فرصت هــای  و 
مطالعاتــی و تخصصــی و همچنیــن 
ــا  ــل از توانایی ه ــدی متقاب بهره من
ــرد ــوان ک ــر عن ــات یکدیگ و امکان

وی در ادامــه اضافــه کــرد: در ایــن 
خدمــات  ارائــه  بــر  تفاهم نامــه 
دانشــگاه  بــا  همــکاری  در   ISC
ــوارد  ــامل م ــه ش ــده ک ــد ش تأکی

می باشــد: زیــر 
* نمایه ســازی اطاعــات و آمــار تولیــدات 
پایگاه هــای  در  دانشــگاه  پژوهشــگران 

ــط مربوطــه. ــر اســاس ضواب ISC ب
تحقــق  و  تبییــن  بــه  *کمــک 
دانشــگاه  رتبه بنــدی  شــاخص های 
و تعییــن جایــگاه  دانشــگاه در بیــن 
و  آموزشــی  مؤسســات  و  دانشــگاه ها 
ــه. ــط مربوط ــاس ضواب ــر اس ــی ب پژوهش

* همــکاری در جهــت معرفــی و ورود 
بین المللــی  نظام هــای  بــه  دانشــگاه 

تبه بنــدی. ر
معتبــر  نشــریات  انتشــار  و  چــاپ   *
علمــی دانشــگاه و پــردازش ایــن مجــات 
قراردادهــای  اســاس  بــر   )ISC(در

مربوطــه.
فعالیت هــای  اجــرای  و  همــکاری   *
طرح هــای  قالــب  در  پژوهشــی 

مشــترک. تحقیقاتــی 
از  اســتفاده  امــکان  فراهم ســازی   *
ــر  ــای )ISC( ب ــت همایش ه ــامانه ثب س

ــه. ــط مربوط ــاس ضواب اس
انتشــار  و  چــاپ  در  مســاعدت   *
و  دانشــگاه  علمــی  کتاب هــای 
اهــداف  بــا  همســو  کتاب هــای 
آثــار  ایــن  توزیــع  ســازمانی)ISC( و 
ــط  ــر اســاس ضواب ــم ب ــج عل جهــت تروی

مربوطــه تفاهم نامــه  و 
* اســتفاده دانشــگاه از منابــع و مــدارک 
در  موجــود  چاپــی  و  برخــط  علمــی 
)ISC( بــر اســاس قراردادهــای مربوطــه.

برگــزاری  از  معنــوی  حمایــت   *
دوره هــای  کارگاه هــا،  همایش هــا، 
گروهی هــای  درس  و  دانش افزایــی 
ــز  ــگاه و نی ــی در دانش ــی و بین الملل مل
به صــورت مشــترک در هــر دو مجموعــه 

بــر اســاس ضوابــط.
* اســتفاده از توانمنــدی دانشــگاه بــرای 
بین المللــی  و  علمــی  همکاری هــای 
بــا دانشــگاه های  در راســتای تعامــل 

ــام. ــان اس ــورهای جه کش
هیئت علمــی  اعضــای  پذیــرش   *
دوره هــای  گذرانــدن  بــرای  دانشــگاه 
فرصــت مطالعاتــی خــود در ISC مطابــق 
و  موجــود  ظرفیت هــای  و   ISC نیــاز 

ضوابــط مربوطــه.
اعتبارســنجی  دفتــر  بــا  همــکاری   *
مطابــق  دانشــگاه  علمــی  نشــریات 
ظرفیت هــای موجــود و ضوابــط مربوطــه.

ــه، در  ــس کتابخان ــه رئی ــه گفت ب
راســتای برنامه ریــزی، پیگیــری 
ــه،  ــن تفاهم نام ــاد ای ــرای مف و اج
از طــرف  )ISC(، دکتــر محمدرضا 
فاحتــی قدیمــی فومنــی مشــاور 
ــر  ــت و مدی ــوزه ریاس ــر ح و مدی
ــای  ــی و همکاری ه ــط عموم رواب
موسســه  بین المللــی  علمــی 
اســتنادی علــوم و پایــش علــم 
طــرف  از  و   )ISC( فنــاوری  و 
باقــی  امیــن  دکتــر  دانشــگاه، 
ــوان  ــگاه به عن ــس پژوهش زاده رئی
ــراه  ــه هم ــن ب ــدگان طرفی نماین
موردنظــر  کارشناســی  اعضــای 
آنــان، جهــت تشــکیل کمیتــه 

تعییــن شــده اند. مشــترک 

بــا هــدف توســعه فنــاوری و 
هــای  یافتــه  تجاری ســازی 
پژوهشــی و در نتیجــه کارآفرینــی 
ــروت توســط اســاتید  و کســب ث
و  مســتعد  دانشــجویان  و 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــت پ حمای
واحدهــای  از  کرمــان  اســتان 
ــد  ــز رش ــتقر در مرک ــاور مس فن
ــان،  ــامی کرم ــگاه آزاد اس دانش
مابیــن  همــکاری  تفاهم نامــه 
پــارک علم و فنــاوری و دانشــگاه 

آزاد اســامی منعقــد شــد.
ــن  ــه همی ــه ب ــه ای  ک در جلس
منظــور در دفتــر پــارک علــم 
ــر  ــد، دکت ــزار ش ــاوری برگ و فن
ــد  ــن تاکی ــی ضم ــری توکل منظ
ــر توســعه فرهنــگ کارآفرینــی  ب
و  علــم  تجاری ســازی  و 
ــت:»  ــروت گف ــه ث ــل آن ب تبدی
دانشــگاه های نســل اول بــر پایــه 
ــه نســل های  ــات ب ــال اطاع انتق
ــن  ــد. ای ــده فعالیــت می کردن آین
نســل  دانشــگاه های  در  رونــد 
ــم و  ــد عل ــه تولی ــل ب دوم تبدی
انتقــال دانــش صــورت پذیرفــت، 
از  اســتفاده  بــا  امــا می تــوان 
و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــروت  ــه تولیــد ث فنــاور علــم را ب

ــاند.« رس
افــزود:»  توکلــی  دکتــر 
چهــارم،  نســل  دانشــگاه های 
عــاوه بــر مــوارد یــاد شــده 
می بایســت پاســخ گوی نیازهــای 
ــند.  ــز باش ــه نی ــی جامع اجتماع
مجموعــه دانشــگاه آزاد اســامی 
جهــت  در  کرمــان  واحــد 
ــگاه  ــک دانش ــه ی ــود ب ــا خ ارتق
کارآفریــن و محــل کســب ثــروت 
بــه یــاری پــارک علــم وفنــاوری 

دارد.« نیــاز  زمینــه  ایــن  در 
در ادامــه دکتــر ســپهوند ضمــن 
ــگاه  ــرد دانش ــت رویک ــکر باب تش
آزاد اســامی و نــگاه مدیــران 
حــوزه  بــه  دانشــگاه  ایــن 

فنــاوری، گفــت:

نیازمنــد  فنــاوری  توســعه   «:
یــک  ایجــاد  و  بســتر ســازی 
ــی  ــع م ــا و جام ــتم پوی اکوسیس
ــزای آن  ــی اج ــه تمام ــد ک باش
ــب  ــاط مناس ــت ارتب ــی بایس م
ــته  ــر داش ــا یکدیگ ــری ب و موث
اکوسیســتم  ایــن  در  باشــند. 
بــه  فنــاوری  و  علــم  پــارک 
عنــوان یکــی از مهمتریــن ارکان 
محــوری  نقــش  اکوسیســتم 
ــم  ــارک عل ــذا پ ــده دارد. ل برعه
ــا  ــد ب ــی کن ــعی م ــاوری س و فن
ــا  ــگاه ه ــا دانش ــر ب ــاط موث ارتب
ــات  ــه خدم ــرای ارائ شــرایط را ب
بــه تمامــی دانشــجویان، اســاتید 
ــتان  ــن اس ــن ومخترعی و محققی
بــا  هرچنــد  نمایــد.  فراهــم 
ــوزه  ــودن ح ــا ب ــه نوپ ــه ب توج
ــه  ــاوری در کشــور رســیدن ب فن
شــرایط مطلــوب شــاید ســخت و 
ــا  دشــوار بــه نظــر برســد ولــی ب
همــکاری و تــاش همــه اجــزای 
اســتان  فنــاوری  اکوسیســتم 
می تــوان درآینــده ای نزدیــک 
شــاهد رشــد واحدهــای فنــاور و 
ــان باشــیم.« ــش بنی اقتصــاد دان

بــا ایــن تفاهــم نامــه پــارک علــم 
و فنــاوری کرمــان، واحدهــای 
ــد  ــز رش ــتقر در مرک ــاور مس فن
ــت  ــورد حمای ــگاه آزاد را م دانش
مالــی قــرار داده و شــرکتها عاوه 
بــر خدمــات آموزشــی و مشــاوره 
از تمــام مزایــای قانونــی اســتقرار 
معافیــت  جملــه  از  پــارک  در 
گمرکــی  و  مالیاتــی   هــای 

بهره مند خواهند شد. 
در پایــان ایــن دیــدار تفاهم نامــه 
همــکاری بــرای ایجــاد مرکــز 
رشــد دانشــگاه آزاد اســامی بــه 

امضــای دو طــرف رســید.

تفاهم نامه همکاري
 پارک علم وفناوري با دانشگاه آزاد اسالمي امضا شد
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اولین همایـش 
نـوآوری ها در 
آشکارسازی پرتوهای 
یونیـزان با محوریت 
آشکارسازهای گازی 
میکرو الگو برگزار شد

رئیــس  زاده  باقــی  امیــن  دکتــر 
پژوهشــگاه در آئیــن افتتاحیــه اولیــن 
ــدم  ــرض خیرمق ــن ع ــش، ضم همای
تشــریح  بــه  شــرکت کنندگان  بــه 
ماهیــت ایــن همایــش پرداخــت و 
ــرد  ــا رویک ــا را ب ــزاری همایش ه برگ
رفــع  جهــت  در  ویــژه،  علمــی 
مشــکات و موانــع حائــز اهمیــت 

برشــمرد.
وی اضافــه کــرد: حضــور متخصصــان 
ــا در  ــی در همایش ه ــی و بین الملل مل
گســترش مرزهــای دانــش و تولیــدات 
کاربــردی، نقــش مؤثــری خواهــد 

داشــت.
در ادامــه دکتــر نگارســتانی دبیــر 

علمــی همایــش، ضمــن بیــان
تاریخچــه راه انــدازی گــروه مهندســی 
تحصیــات  دانشــگاه  در  هســته ای 
تکمیلــی صنعتــی و فناوری پیشــرفته 
ــدود  ــروه ح ــن گ ــت: ای ــار داش اظه
ــود  ــت خ ــه فعالی ــت ک ــال اس ۱۲ س
ــادی  ــات زی ــرده و تحقیق ــاز ک را آغ
پرتوهــای  آشکارســازی  درزمینــه 

به ویــژه یونیــزان 

دبیــر علمــی همایــش در ادامــه 
ــد  ــه گزارشــی از رون ضمــن ارائ
اعــام  همایــش  برگــزاری 
ــا محوریــت موضوعــات  کــرد: ب

محیطــی،  ســنجی  پرتــو 
صنعتــی،  و  پزشــکی  کاربردهــای 
و  نوترونــی  شــار  آشکارســازی 
کیهانــی،   پرتوهــای  آشکارســازی 
ــاختارهای  ــه س ــاص ب ــه خ ــا توج )ب
ــه  ــه ب ــداد ۵۰ مقال ــو(، تع ــرو الگ میک
ــد و  ــه همایــش ارســال گردی دبیرخان
بعــد از انجــام فراینــد داوری، از ســوی 
ــداد ۱۵  ــش، تع ــی همای ــه علم کمیت
ــورد  ــفاهی م ــه ش ــت ارائ ــه جه مقال

پذیــرش قــرار گرفــت
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ایــن  انجام شــده؛  پیگیری هــای 
ــوم  ــتنادی عل ــگاه اس ــش در پای همای
جهــان اســام ISC، نمایــه شــده 
اســت و تصریــح کــرد: مقــاالت برتــر 
همایــش در مجــات علمی پژوهشــی 

ــای  ــام داوری ه ــد از انج ــی، بع داخل
ــید. ــد رس ــاپ خواهن ــه چ ــه ب مربوط

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، 
در ادامــه ایــن آئیــن، دکتــر محمدرضا 
ــد  ــر مجی ــژاد، دکت ــی ن ــی راین رضای
زیدآبــادی و دکتــر احمــد اســماعیلی، 
ــش،  ــی همای ــه علم ــای کمیت از اعض
موضوعــات  درمــورد  ترتیــب  بــه 
 ،»MCNPX کــد  »شبیه ســاز 
ــزان  ــای یونی ــازهای پرتوه »آشکارس
ــکی  ــرداری پزش ــکی )تصویرب در پزش
و  درمانــی(«  پرتــو  و  ای  هســته 
»اهمیــت آشکارســازی شــار نوترونــی 
در رآکتورهــای هســته ای« ســخنرانی 

ــد. کردن

میکروالگــو  پرکاربــرد  ســاختارهای 
توســط محققیــن و دانشــجویان گــروه 

انجام شــده اســت.

ایــن  داشــت:  اذعــان  وی 
تحلیــل  به منظــور  همایــش 
دســتاوردهای  بررســی  و 
علمــی پژوهشــگران داخلــی 
بــا  آشــنایی  همچنیــن  و 
پیشــرفت های علمــی درزمینــه 
در  ذرات  آشکارســازی  علــوم 
مراکــز بــزرگ تحقیقاتــی دنیــا 
ازجملــه مرکــز CERN، برگــزار 

. د د می گــر

همایـش های

آینده 
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بیانیــه هشــتمین کنفرانــس ملــی مصالــح 
و ســازه هــای نویــن در مهندســی عمــران

دکتــر عبــاس ســیوندی پــور دبیــر علمی 
هشــتمین کنفرانــس ملــی مصالــح و 
ســازه هــای نویــن در مهندســی عمــران، 
بیانیــه ایــن کنفرانــس را بــه عنــوان 
ــود: ــاد نم ــر ایف ــه شــرح زی ــه ب اختتامی

  کنفرانــس هــای ملــی مصالــح و ســازه 
هــای نویــن در مهندســی عمــران، از 
برجســته کشــور  علمــی  رویدادهــای 
ــم آوری  ــرد ه ــدف گ ــا ه ــه ب ــت ک اس
و  دانشــگاه  متخصصیــن  و  محققیــن 
صنعــت بــرای بــه اشــتراک گــذاری 
ــتاوردها در  ــا و دس ــه ه ــن یافت جدیدتری
حــوزه علــوم و مهندســی عمــران برگــزار 

ــردد. ــی گ م

هشــتمین دوره ایــن کنفرانــس بــه دلیــل 
شــیوع ویــروس کرونــا و بــه جهــت 
کننــدگان،  شــرکت  ســامت  حفــظ 
دانشــگاه  در  مجــازی  صــورت  بــه 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری 
ــای ۲6  ــخ ه ــان در تاری ــرفته کرم پیش
و ۲۷ آبــان ســال بــرای دانشــجویان، 
ــاالن در  ــین  و فع ــگران، مهندس پژوهش
ــزار  ــران ۱۴۰۰برگ ــی عم ــوزه مهندس ح
گردیــد.  ایــن کنفرانــس دربرگیرنــده 
۱۲ حــوزه تخصصــی مهــم در زمینــه 
ــود کــه  محورهــای  مهندســی عمــران ب
و  تحلیــل  مباحــث  شــامل  اصلــی 
طراحــی سیســتم هــای ســازهای نویــن، 
بهســازی و  پذیــری  آســیب   بررســی 

ــرد  ــود، کارب ــای موج ــازه ه ــرزه ای س ل
مصالــح نویــن در مهندســی عمــران، 
ــح  ــا و مصال ــازه ه ــرزه ای س ــرل ل کنت
هوشــمند، فنــآوری هــای نویــن ســاخت 
ــرای  ــا و اج ــروژه ه ــی پ ــرا، ارزیاب و اج
ســازه هــای صنعتــی، افزایــش تــاب 
 آوری ســازه هــا، طراحــی و ارزیابــی 
ــازی و  ــه س ــی، بهین ــای حیات ــریان ه ش
ــای  ــا، روش ه ــازه ه ــازی س ــبک س س
عــددی و محاســباتی نویــن در مهندســی 
پاســخ  و  غیرعامــل  پدافنــد   عمــران، 
ــذاری  ــر انفجــار و بارگ ــا در براب ــازه ه س
و  ای  غیرســازه  اجــزای  ای،  ضربــه 
ــرزه ای  ــای ل ــت باره ــا تح ــرد آنه عملک

ــود. ب
ارائــه  کنــار  در  همایــش  از  دوره  ایــن  در 
 مقــاالت،۳ ســخنرانی کلیــدی تحــت عناویــن

 »فرصت های شغلی آینده  در فرایند  صنعتی سازی 
 ســاختمان ها«، »تاماتی درحوزه طیف طراحی

 آئین نامه های لرزه ای کشور« و  

»روش هــای نویــن طراحــی سیســتم 
در فعــال  غیــر  کنتــرل   هــای 

ســازه  هــا« و ۴ کارگاه تخصصــی بــا 
عناویــن »ارزیابــی لــرزه ای شــریان هــای 
ــوژی در  ــو تکنول ــرد نان ــی«، »کارب حیات
ــل  ــی تحلی ــاختمان«، »مبان ــت س صنع
ــط   ــر ضواب ــروری ب ــرزه ای و م ــر ل خط
ــی«  ــی و خارج ــای داخل ــه ه ــن نام آیی
ــرد  ــوژی بتــن خودتراکــم و کارب و»تکنول
هــای  ســازه  ســازی  مقــاوم  در   آن 

پیش تنیده« ارائه گردید.
مقالــه   ۱۵۰ حــدود  دوره   ایــن  در 
تخصصــی بــه دبیرخانــه همایــش ارســال 
گردیــد، کــه پــس از داوری، نزدیــک بــه 
۹۰ مقالــه بــه صــورت ســخنرانی شــفاهی 
ــدند.  ــع ش ــرش واق ــورد پذی ــتر م و پوس
مقــاالت شــفاهی در ۴ پنــل بــه صــورت 
ــه  ــا حضــور نویســندگان ارائ مجــازی و ب

ــد. گردیدن
بــی شــک برگــزاری ایــن نشســت هــای 
تخصصــی، همایــش هــا و گردهمایــی هــا 
بــا حضــور پژوهشــگران و متخصصــان در 
صنعــت ســاخت و ســاز و ســازمان هــای 
ــی  ــن صنعــت م ــی در ای ــی و متول اجرای
توانــد گام نهــادن در ایــن مســیر را بیــش 

از پیــش همــوار نمایــد. 
ــت  ــزاری هش ــس از برگ ــت پ ــد اس امی
ــی مصالــح و ســازه  دوره کنفرانــس مل
هــای نویــن در مهندســی عمــران، ســهم 
مصالــح، ســازه و فنــاوری هــای نویــن در 
صنعــت ســاخت و ســاز کشــور عزیزمــان 

ــد. بیــش از پیــش افزایــش یاب
مــوارد زیــر از ســوی دبیرخانــه برگــزاری 
هشــتمین کنفرانــس ملــی مصالــح و 
ســازه هــای نویــن در مهندســی عمــران 
در راســتای توســعه و تعالــی صنعــت 

ــردد: ــی گ ــنهاد م ــاز پیش ــاخت و س س
ــرای  ــترهای الزم ب ــم آوردن بس ۱-فراه
ــاوری  ــا و فن ــازه ه ــح، س ــی مصال معرف

ــران. ــی عم ــن در مهندس ــای نوی ه
ــی ســازی در  ۲-تبییــن مفهــوم صنعت
ــت ســاخت و ســاز کشــور ــای کیفی ارتق

ــای  ــا وکارگاهه ــت ه ــزاری نشس ۳-برگ
و  مصالــح  زمینــه  در   خصوصــی 
ــکاران،  ــرای پیمان ــن ب ــای نوی ــازه ه س
ــای  ــش ه ــان بخ ــین و کارفرمای مهندس

ــی.  ــی وخصوص دولت
ــدازی نشــریه علمــی پژوهشــی  ۴- راه ان
در حــوزه مصالــح و ســازه هــای نویــن در 

مهندســی عمــران.

چهاردهمیــن همایــش ملــی انجمــن 
ــورت  ــران به ص ــی ای دیرینه شناس

برخــط برگــزار شــد

رئیــس  زاده  باقــی  امیــن  دکتــر 
تکنولــوژی  و  علــوم  پژوهشــگاه 
ــن  ــوم محیطــی، در آئی پیشــرفته و عل
ــی  ــش مل ــن همای ــاح چهاردهمی افتت
ــن  ــران ضم ــی ای ــن دیرینه شناس انجم
عــرض تســلیت فرارســیدن ســالروز 
اهل بیــت  کریمــه  بانــوی  وفــات 
ــه )س(« و  ــه معصوم ــرت فاطم »حض
خوشــامدگویی بــه شــرکت کنندگان 
در همایــش بــه تشــریح مأموریــت 
دانشــگاه  منحصربه فــرد  ســاختار  و 
تحصیــات پرداخــت و اظهــار داشــت: 
ایــن مجموعــه ازلحــاظ ســاختاری 
در ســه حــوزه آمــوزش، پژوهــش و 

فنــاوری فعالیــت مــی نمایــد. 

ــگاه  ــی دانش ــوزه آموزش ــزود: ح وی اف
ــای  ــوزه ه ــکده در ح ــب۵ دانش در قال
ــن، شــیمی و  ــوم و فناوری هــای نوی عل
ــران  مهندســی شــیمی، مهندســی عم
بــرق  مهندســی  بــرداری،  نقشــه  و 
و  مکانیــک  مهندســی  و  وکامپیوتــر 
مــواد، ، درامــر تربیــت دانشــجو در 
ــت  ــی، فعالی ــات تکمیل ــع تحصی مقط

دارد.
داشــت:  اذعــان  زاده  باقــی  دکتــر 
تکنولــوژی  و  علــوم  پژوهشــگاه 
پیشــرفته و علــوم محیطــی بــا داشــتن 
محیطــی،  علــوم  پژوهشــکده های 
فوتونیــک، مــواد، انــرژی و فنــاوری 
بــودن  دارا  و  کامپیوتــر  و  اطاعــات 
امــر  در  تخصصــی  آزمایشــگاه های 
پژوهــش بــازوی توانمنــدی  بــرای 

می شــود. محســوب  مجموعــه 
رئیــس پژوهشــگاه در ادامــه تأکیــد 
ــز در  ــاوری نی ــم و فن ــارک عل ــرد: پ ک
ــش  ــوزش و پژوه ــوزه آم ــار دو ح کن
نقــش بســزایی در امــر تولیــد فنــاوری 

ــروت دارد. ــه ث ــم ب ــل عل و تبدی
وی ابــراز امیــدواری کــرد ایــن همایش 
کــه حاصــل هم فکــری متخصصــان 
فسیل شناســی  و  دیرینه شناســی 
ــع  ــرای رف ــه را ب ــد زمین ــت بتوان اس
موانــع اساســی موجــود در ایــن حــوزه 

ــد. ــر نمای میس

در ادامــه ایــن آئیــن دکتــر حامــد 
ــار  ــش اظه ــر علمــی همای ــری دبی عام
مجوزهــای  اخــذ  از  پــس  داشــت: 
الزم ، دبیرخانــه همایــش بــا ارائــه 
و  وب ســایت  راه انــدازی  و  فراخــوان 
ــاالت  ــت مق ــام و دریاف ــامانه ثبت ن س
ــاز  ــاری آغ ــال ج ــت ماه س از اردیبهش
بــه کار کــردو بــا اتمــام فرصــت ارســال 
ــه  ــه توســط دبیرخان ــاالت، 6۸ مقال مق
ــد داوری  ــت و در فراین ــش دریاف همای
قرارگرفــت و هــر مقالــه توســط حداقل 
و  گردیــد  داوری  و  ارزیابــی  داور  دو 
نهایتــا پــس از بررســی نهایــی نتایــج، 
ــش، ۴6  ــی همای ــه علم ــط کمیت توس

ــت. ــرش قرارگرف ــورد پذی ــه م مقال
ــش  ــن همای ــی چهاردهمی ــر علم دبی
ــران  ــی ای ــن دیرینه شناس ــی انجم مل
اضافــه کــرد: از ایــن تعــداد ۳۱ عنــوان 
و  شــفاهی  ارائــه  به صــورت  مقالــه 
ــه  ــتر ارائ ــورت پوس ــه  ص ــه ب ۱۵ مقال

ــد. ــد ش خواه
وی خاطرنشــان کــرد: بــا پیگیری هــای 
ــگاه  ــش در پای ــن همای ــده؛ ای انجام ش
 ،ISC ــام ــان اس ــوم جه ــتنادی عل اس

نمایــه شــده اســت.
چهــار  ارائــه  از  عامــری  دکتــر 
ــا عنــوان» مــروری  ســخنرانی کلیدی:ب
بــر اســکافوپودهای فســیل شــده از 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــران ب ادوار گذشــته در ای
ــرش دوازده  اســکافوپودهای میوســن ب
بختیــاری(  )اردل  زاگــرس  امــام، 
توســط پروفســور  مهــدی یــزدی عضــو 
ــان  ، »  ــگاه اصفه ــی دانش ــات علم هی
ــوع زیســتی  ــد از تن ــای جدی ــه ه یافت
ــط   ــرز توس ــه الب ــین در منطق اردویس
دکتــر منصــوره قبــادی پــور عضــو 
گلســتان،  دانشــگاه  علمــی  هیــات 
»مــرز دونیــن میانــی و پســین در 
ایــران مرکــزی توســط دکتــر حســین 
علمــی  هیــات  عضــو  غامعلیــان 
دانشــگاه هرمــزگان، » مقایســه رخــداد 
در   OAE۱a اقیانوســی  هــوازی  بــی 
و  داغ  حوضــه هــای رســوبی کپــه 
زاگــرس توســط دکتــر اعظــم ماهانــی 
پــور عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
شــهید باهنــر کرمــان در ایــن همایــش 

خبــر داد.
در  دانشــگاه،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
حاشــیه ایــن همایــش از کتــاب زمیــن شناســی 
ــان از  ــین غامعلی ــر حس ــف دکت ــی تالی تاریخ
انتشــارات جهــاد دانشــگاهی هرمــزگان  توســط 
ــاب ســال انجمــن ــوان کت ــه عن ــات داوران ب  هی

دیرینه شناسی  رونمایی شد.
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عضو هیأت علمی دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی صنعتی و 
فناوری پیشرفته دیگر بار به 

عضویت کمیته تحقیقات شرکت 
سهامي برق منطقه ای استان 

کرمان منصوب شد

طبــق اعــام گــروه کار آفرینــی و ارتبــاط 
بــا صنعــت دانشــگاه؛ بــا صــدور حکمــی از 
ســوی مدیــر عامــل شــرکت ســهامي بــرق 

منطقــه ای کرمــان؛

نــژاد  فدائــی  اهلل  روح  دکتــر 
دانشــیار دانشــکده مهندســی 
بــرق و کامپیوتــر بــا صــدور 
مهنــدس  ســوی  از  حکمــی 
ــرکت  ــل ش ــر عام ــی مدی حبیب
ســهامي بــرق منطقــه ای کرمــان 
دیگــر بــار بــه مــدت ۲ ســال بــه 
ــات آن  ــه تحقیق ــت کمیت عضوی

ــد. ــوب ش ــرکت منص ش
ایــن حکــم،  پــی صــدور  در 
دانشــگاه  عمومــی  روابــط 
ــی  ــر فدای ــا دکت ــی را ب گفتگوی
ــن  ــت؛ مت ــام داده اس ــژاد انج ن
ــن  ــه از ای ــل برگرفت ــری ذی خب

می باشــد. گفتگــو 
دکتــر  گفتگــو  ایــن   در 
کــرد:  عنــوان  نــژاد  فدایــی 
رســالت اصلــی کمیتــه تحقیقات 
شــرکت ســهامي بــرق منطقه ای 
اســتان کرمــان شــامل مــواردی 
از جملــه سیاســتگذاری و ایجــاد 
ــکوفایي  ــد و ش ــای رش زمینه ه
و توســعه علمــي در صنعــت 
بــرق، جهــت دهــي و ایجــاد 
فعالیت هــای  در  هماهنگــي 
بــرق،  شــرکت  تحقیقاتــي 
ــای  ــت پروژه ه ــف و مدیری تعری
 تحقیقاتــي در راســتای ارائــه

بــه  مناســب  حل هــای  راه 
منظــور رفع مســائل و مشــکات 
صنعــت بــرق و پیگیــری الزم در 
ــا  ــج آنه ــرد نتای ــوص کارب خص
ارتبــاط  ایجــاد  همچنیــن  و 
ــع  ــا مجام ــي ب ــي و تخصص علم
ــل و خــارج از  ــگاهي داخ دانش

می باشــد. کشــور 
وی افزود: اهم وظایف این

و  پیشــنهاد  شــامل  کمیتــه 
بررســي اولویت هــاي تحقیقاتــي 
تأییــد  و  بررســی  ســالیانه، 
پروژه هــاي  پیشــنهاد  اولیــه 
ناظریــن  تعییــن  تحقیقاتــي، 
و نظــارت بــر رونــد پروژه هــا 
و همچنیــن بررســی و تأییــد 

می باشــد. گزارش هــا 
دانشــکده  هیأت علمــی  عضــو 
ــا  ــر ب ــرق و کامپیوت مهندســی ب
اشــاره بــه اینکــه طــی ۱۰ ســال 
ــای همــکاری  ــر تفاهم نامه ه اخی
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته 
در  بــرق  شــرکت های  بــا 
ــد  ــان منعق ــتان کرم ــطح اس س
ــده اســت؛ اذعــان داشــت:  گردی
اجــرای طرح هــای تحقیقاتــی 
و انجــام تحقیقــات کاربــردی در 
پایان نامه هــا  هدایــت  جهــت 
در  دانشــجویی  رســاله های  و 
صنعــت  نیازهــای  راســتای 
داوری  اســتان،  در  بــرق 
پروژه هــای تحقیقاتــی و ارائــه 
و انتشــار نتایــج تحقیقــات در 
کنفرانس هــا و نشــریات معتبــر، 
فعالیت هــای  مهم تریــن  از 
صــورت گرفتــه در راســتای ایــن 
اخیــر  دهــه  در  تفاهم نامه هــا 

ــت. ــوده اس ب
دکتــر فدایــی نــژاد در ادامــه 
راســتای  در  کــرد:  عنــوان 
بــا  دانشــگاه  همــکاری 
ــان  ــتان کرم ــرق اس ــت ب صنع
ــی  ــی: بررس ــای تحقیقات طرح ه
ــدی  ــواع پیکربن ــگاهی ان آزمایش

فتوولتائیــک ســلول های 

ــی-  ــایه جزئ ــرایط س ــت ش تح
برخــی  عملکــرد  مطالعــه 
و  طراحــی  حفاظتــی-  اقــام 
اموالتــور  یــک  پیاده ســازی 
بــادی-  توربیــن  کوچــک 
سیســتم  ســاخت  و  طراحــی 
ــوان  ــم ت ــه ماکزیم ــی نقط ردیاب
خورشــیدی،  پانــل  بــرای 
توزیــع  شــبکه های  بازآرائــی 
باهــدف کاهــش تلفــات و بهبــود 
ــتفاده  ــا اس ــان ب ــت اطمین قابل
هوشــمند-  الگوریتم هــای  از 
تعییــن زاویــه بهینــه شــیب 
در  بــا  فتووتائیــک  پانل هــای 
ــرق  ــای ب ــن تعرفه ه ــر گرفت نظ

انجــام گردیــده اســت.  
تحقیقــات  کمیتــه  عضــو 
تجهیــزات  اظهارداشــت: 
آزمایشــگاهی دانشــگاه از دیگــر 
فعالیــت هــای مرتبــط بــوده، که 
ــن  ــب توربی ــه نص ــوان ب ــی ت م
ــک  ــای فتووتائی ــادی و پانل ه ب
در دانشــگاه بــا حمایــت شــرکت 
ــود. ــاره نم ــه ای اش ــرق منطق ب

ایــن  پایــان  در  ایشــان 
از  اینکــه بســیاری  از  گفتگــو 
رشــته های  دانش آموختــگان 
مهندســی بــرق این دانشــگاه در 
حــوزه صنعــت بــرق مشــغول به 
کار شــده اند ابــراز خرســندی 
کــرد و همچنیــن یــاد و خاطــره 
محســن  مهنــدس  مرحــوم 
ــته  ــل رش ــی، فارغ التحصی توکل
مهندســی بــرق گرایــش قــدرت 
اردیبهشــت ماه  کــه  دانشــگاه 
ــه همــراه ۵ تــن  ســال جــاری ب
دیگــر از کارکنــان اداره بــرق

ــی  ــر روح اهلل فدای ــت دکت ــی اس گفتن
نــژاد، دانشــیار دانشــکده مهندســی 
و  بــرق  )گــروه  کامپیوتــر  و  بــرق 
قــدرت( راهنمایــی و مشــاوره بیــش از 
ــد و ۴  ــی ارش ــه کارشناس ۴۰ پایان نام
رســاله دکتــری را بــر عهــده داشــته و 
ــی  ــی پژوهش ــه علم ــش از ۳۰ مقال بی
در مجــات معتبــر بین المللــی بــه 

ــت. ــانده اس ــاپ رس چ
ــی  ــرآمد آموزش ــتاد س ــوان: اس وی عن
برتــر  پژوهشــگر  و  در ســال ۱۳۹۸ 
دانشــگاه در ســه دوره، اســتاد بســیجی 
نمونــه کشــوری نخبــه بســیج )بســیج 
عضــو  کرمــان(  اســتان  مهندســان 
ــا  ــکاری ب ــر در هم ــی برت ــأت علم هی
جامعــه و صنعــت )وزارت علــوم( را در 

ــود دارد ــه خ کارنام
از ســوابق اجرایــی دکتــر فدایــی نــژاد 
می تــوان بــه معــاون دانشــجویی و 
فرهنگــی و مدیــر گــروه بــرق و قــدرت 
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی 
و فنــاوری پیشــرفته، دســتیار آمــوزش 
و پژوهــش دانشــگاه وســترن اونتاریــو، 
ــری،  ــناس تله مت ــادا، کارش ــدن کان لن
رســانیر  شــرکت  پــروژه،  مدیــر 
جنــوب شــرق، کرمــان، کارشــناس 
مســئول حفاظــت و رلیــاژ، شــرکت 
ــرد  ــاره ک ــان اش ــه ای کرم ــرق منطق ب
ــاون اداری  ــمت مع ــون در س و هم اکن
و مالــی دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته مشــغول 

فعالیــت می باشــد.

شهرســتان کرمــان در حیــن 
ــود  ــان خ ــه هم وطن ــت ب خدم
گرفتــار  گلبــاف  منطقــه  در 
ســیاب شــد را گرامــی داشــت.
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ــنواره  ــن جش ــت و دومی  در بیس
تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران 

ــر کشــور کــه در راســتای برت
 ترویــج فرهنــگ و ارتقــای جایگاه 
در کشــور  فنــاوری  و  پژوهــش 
برگــزار شــد،  دکتــر هــادی بیــت 
الهــی اســتاد دانشــگاه تحصیــات 
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی 
پیشــرفته، عنــوان رتبــه پژوهشــگر 
برتــر را در ایــن جشــنواره بــه 

ــاص داد.  ــود اختص خ
ــو  ــاوری نان ــر فن ــمندان برت دانش
ــاوری  ــژه فن ــتاد وی ــرف س )از ط
ســال های  در  ایــران(  نانــو 

 .۱۳۹۱ ۱۳۹۵و
ــان  ــتان کرم ــر اس ــگر برت پژوهش
ــتاد  ــال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، اس در س
ســرآمد آموزشــی دانشــگاه تحصیات 
تکمیلی صنعتــی و فناوری پیشــرفته 

در ســال ۱۳۹۸، انتشــار ۳۲۳

مقالــه بین المللــی )اســکوپوس( 
مشــارکت  کتــاب،   ۳ تألیــف  و 
طــرح   ۳۵ از  بیــش  انجــام  در 
ازجملــه  کاربــردی  پژوهشــی 
ــادی  ــر ه ــوابق دکت ــن و س عناوی
ــی رود. ــمار م ــه ش ــی ب ــت اله بی

وی  تحقیقــات  اســت  گفتنــی 
و  طراحــی   « زمینه هــای:  در 
جهــت  آپتاسنســورها  ســاخت 
)زودهنــگام(  ســریع  تشــخیص 
 ،» بیمــاری زا  پیش نشــانگرهای 
» ســاخت نانــو مــواد مختلــف و 
بررســی کاربــرد آن هــا در سنســورها 
و بیوسنســورهای الکتروشــیمیایی «،

» اندازه گیــری مقادیــر بســیار کــم 
گونه هــای زیســتی و آالینده هــای 
زیســت محیطی، » بررســی کاربرد نانو 

مــواد در پیله ای ســوختی می باشــد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته،

 »پژوهشگر برتر« کشور شد

مراســم  ملــی  ســتاد 
هفتــه پژوهــش و فنــاوری 
وزارت علــوم، تحقیقــات 
ــادی  ــر ه ــاوری؛ دکت و فن
عضــو  الهــی  بیــت 
هیــأت علمــی دانشــگاه 
تکمیلــی  تحصیــات 
فنــاوری  و  صنعتــی 
به عنــوان  را  پیشــرفته 
گــروه  برتــر  پژوهشــگر 
کشــور  در  پایــه  علــوم 

کــرد. انتخــاب 

دستیابی به فناوری هوشمند کاهش مصرف آب کولر های آبی
توسط عضو هیأت علمی دانشگاه تحصیات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته صورت پذیرفت؛

زاده  عبــدل  مرتضــی  دکتــر 
دانشــکده  هیأت علمــی  عضــو 
مــواد  و  مکانیــک  مهندســی 
در  برتــر  فنــاور  به عنــوان 
ــدگان پژوهــش  جشــنواره برگزی
کرمــان  اســتان  فنــاوری  و 

شــد. انتخــاب 
متــن ذیــل برگرفتــه از گفتگــوی 
دانشــگاه  عمومــی  روابــط 
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی 
وی  بــا  پیشــرفته  فنــاوری  و 

. شــد می با
دکتــر مرتضــی عبــدل زاده از 
عضــو  به عنــوان   ۱۳۹۱ ســال 
فعالیت هــای  علمــی  هیــأت 
آموزشــی و پژوهشــی خــود را 
در دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته 
ــی و  ــای علم ــود کاره ــاز نم آغ
در حوزه هــای:  تحقیقاتــی وی 
ــرژی  ــازی ان ــت و بهینه س مدیری
ســاختمان(،  و  صنعــت  )در 
هــوای  کیفیــت  کنتــرل 
تهویــه  داخلــی،  محیط هــای 
صنعتــی و طراحــی، شبیه ســازی 
ــی و  ــزات صنعت و ســاخت تجهی

ــد. ــی باش ــی م معدن
وی بیــش از ۱۰ ســال در ســمت 
مشــاور، بــا صنایــع مختلــف 
ــای  ــور در حوزه ه ــتان و کش اس
ــک و  ــی مکانی ــف مهندس مختل

ی ی هــا قه مند عا

و  دارد  فعالیــت  تحقیقاتــی اش، 
مقالــه   ۱۲۰ بالغ بــر  تاکنــون 
معتبــر  ژورنال هــای  در  علمــی 
کنفرانس هــای  و  بین المللــی 
ملــی و بین المللــی و همــکاری 
تحقیقاتــی  پــروژه  از ۴۰  بیــش 
ــردی  ــی کارب ــگاهی و صنعت دانش
را در کارنامــه خــود داشــته اســت 
و همچنیــن در طراحــی و ســاخت 
ــزات و کارخانجــات صنعتــی  تجهی
زیــادی مشــارکت نمــوده و تــا بــه 
امــروز در توســعه چندیــن فنــاوری 
ــجویان  ــک دانش ــا کم ــردی ب کارب
تحصیــات تکمیلــی و تیم هــای 
دانشــگاه  از  خــارج  تحقیقاتــی 
ــدادی  ــه تع ــوده اســت ک ســهیم ب
ــه  ــد نمون ــه تولی از آن هــا در مرحل
اولیــه مــی باشــند و یکــی از آن هــا 
کــه در حاضــر تجاری ســازی شــده 
ــاب  ــنواره انتخ ــرای جش ــت، ب اس
ــت. ــده اس ــر ارسال ش ــاوران برت فن

عضــو هیــأت علمــی دانشــکده 
مهندســی مکانیــک و مــواد دربــاره 
ــنواره  ــرکت در جش ــش از ش هدف
هــدف  درواقــع  گفــت:  چنیــن 
اصلــی بنــده بــرای شــرکت در 
ــی از  ــی یک ــنواره معرف ــن جش ای
بــود  تیمی مــان  فناوری هــای 
کــه یقینــاً در جهــت رفــع معضــل 
ــیار  ــد بس ــور می توان ــی کش کم آب
فنــاوری  باشــد.  ســاز  کمــک 

منتخــب در جشــنواره، یــک 

دســتگاه الکتریکــی اســت کــه 
بــر روی کولرهــای آبــی نصــب 
شــرایط  حفــظ  بــا  و  می شــود 
ــا  ــاختمان ت ــی س ــایش حرارت آس
ــای  ۳۰ درصــد مصــرف آب کولره
می دهــد.  کاهــش  را  آبــی 
مفصلــی  و  جامــع  تحقیقــات 
ــی روی  ــوری و میدان ــورت تئ به ص
ایــن دســتگاه انجام شــده و بــر 
ــل  ــون دو نس ــا تاکن ــاس آن ه اس
از ایــن دســتگاه طراحــی و بــه 
رســانده  تجاری ســازی  مرحلــه 

ــت.   ــده اس ش
ــر عبــدل زاده اظهــار داشــت:  دکت
خاقیــت،  انگیــزه،  داشــتن 
توانمنــدی  و  پشــتکار  ابتــکار، 
ــاور  ــک فن ــای ی ــی ویژگی ه علم
می باشــد و مــن فکــر می کنــم، 
ایــن  غالــب  فنــاوران  همــه 
ــر  ــاور برت ــد و فن ــا رادارن ویژگی ه

فنــاوری،  ســطح  اســاس  بــر 
میــزان تقاضــای بــازار و رضایــت 
مشــتری از فنــاوری، مشــخص 
می شــود. در کشــور مــا اگــر 
به درســتی  فنــاوری  مســیر 
ــای  ــردد و پیش نیازه ــیم گ ترس
)علمــی و پژوهشــی، امکانــات 
نرم افــزاری  و  ســخت افزاری 
و تســهیات مالــی( آن فراهــم 
ــم گیر  ــد چش ــاهد رش ــود، ش ش
فناوری هــای کاربــردی و برتــر 
ــه  ــای جامع ــا نیازه ــب ب متناس

ــود.  ــم ب خواهی
فنــاور برتــر ســال ۱۴۰۰ دربــاره 
حــوزه  در  فعالیت هایــش 
ــر  ــا در ام ــر آن ه ــاوری و تأثی فن
اشــتغال زایی این گونــه ســخن 
همیشــگی  دغدغــه  گفــت:  
بنــده از زمــان آغــاز فعالیتــم  بــا 

دانشــگاه، اســتفاده از

۱۱



و  علمــی  ظرفیت هــای 
ــت  ــگاه در جه ــی دانش تحقیقات
حــل معضــات صنعــت و کمک 
ایجــاد کســب کارهــای  بــه 
مبتنــی بــرای دانــش مهندســی 
ازآنجایی کــه  اســت.  بــوده 
مشــغولیت های  از  یکــی 
در  بنــده  صنعتــی  و  علمــی 
ــرف آب و  ــت مص ــوزه مدیری ح
انــرژی می باشــد، بایــد صادقانــه 
اشــتغال زایی  کنــم،  عــرض 
ــوزه  ــن دو ح ــده در ای حاصل ش
بــه دلیــل حمایت هــای   ضعیف 
ــاد  ــردم، زی ــتقبال م ــدم اس و ع
ــت  ــطه اهمی ــا به واس ــوده ام نب
در  مقولــه  دو  ایــن  بــاالی 
کشــور،  کان  سیاســت های 
پتانســیل اشــتغال زایی آن هــا 
لــذا  می باشــد  بــاال  بســیار 
امیــد مــی رود در آینــده بــا 
دولــت  بیشــتر  حمایت هــای 
ــرم اشــتغال زایی بیشــتری  محت
در ایــن حوزه هــا ایجــاد گــردد.

ــجوی  ــی دانش ــدا زارع ــدس ن مهن
رشــته کاربــرد پرتوهــای گــروه 
مهندســی هســته ای در جشــنواره 
برگزیــدگان پژوهــش و فنــاوری 
 ۱۴۰۰ ســال  کرمــان  اســتان 
به عنــوان دانشــجوی پژوهشــگر 
ــد  ــی ارش ــع کارشناس ــر مقط برت

ــد ــاب ش انتخ
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــدا  ــای ن ــتاد راهنم ــگاه، اس دانش
زارعــی، دکتــر محمدرضــا رضایــی 
گــروه  دانشــیار  نــژاد،  راینــی 
مهندســی هسته ای دانشــکده علوم 
و فناوری هــای نویــن در خصــوص 
»ســرکار  گفــت:  خبــر  ایــن 
دانشــجوی  زارعــی  نــدا  خانــم 
ــرد  کارشناســی ارشــد رشــته کارب
مهندســی  گــروه  پرتوهــای 
هســته ای بــه علــت عاقــه زیــادی 
کــه بــه فعالیت هــای پژوهشــی 
زیــادی داشــته اند بــه اینجانــب 
ــه دو  ــب ب ــد. و قری مراجعــه نمودن
ــدد پژوهشــی  ــای متع ــال کاره س
را بــا اینجانــب عــاوه بــر موضــوع 
انتخــاب  خــود  پایان نامــه 
ــاندند.  ــرانجام رس ــه س ــرده و ب ک
ایشــان  پژوهشــی  فعالیت هــای 
متعــدد  موج هــای  علی رغــم 
داشــته  ادامــه  باقــدرت  کرونــا 
اســت و از ایشــان رضایــت کامــل 

دارم. 

از  دوری  علــت  بــه  کــه  هرچنــد 
تحقیــق  کار  دشــواری  و  خانــواده 
متحمــل  زیــادی  ســختی های 
نظــم،  باپشــتکار،  ولــی  شــده اند 
ــواده  ــت خان ــه و حمای ــر و حوصل صب
ــق  ــر مشــکات فائ ــرم ایشــان ب محت
شــده و ثمــره تــاش خــود را بــا 
ــد. از  ــاهده نمودن ــاب مش ــن انتخ ای
ــرای ایشــان کــه در حــال  ــد ب خداون
دفــاع از پایان نامــه خــود هســتند 
طلــب موفقیــت در عرصه هــای ملــی 

رادارم.« بین المللــی  و 
تشــریح  در  رضایــی  دکتــر 
ایــن  پژوهشــی  فعالیت هــای 
دانشــجوی موفــق اظهــار داشــت: 
ــای  ــتاد راهنم ــه اس ــت اینک ــه عل »ب
دوم ایشــان دکتــر جمعــه زاده تأکیــد 
نتایــج شبیه ســازی  کــه  داشــتند 
بیمارســتان  الکتــای  شــتاب دهنده 
ــود و  ــام ش ــد Geant4 انج ــا ک ــفا ب ش
ــود و متخصــص  ــدم وج ــت ع ــه عل ب
هســته ای کــه بــا ایــن کــد در کرمــان 
ــری  ــه یادگی ــروع ب ــد ش ــنا باش آش
ــل  ــه دلی ــا ب ــه بعده ــم ک ــد نمودی ک
تســلط گــروه تشکیل شــده درزمینــه 
ــوری  ــد، دوره کش ــن ک ــری ای یادگی
ایــن کــد نیــز توســط ایشــان و 
ــی  ــی باراهنمای ــم زهرای ــرکار خان س
ــد.  ــزار ش ــگاه برگ ــب در دانش اینجان
ــد  ــج ک ــتفاده از نتای ــا اس ــپس ب س
شــتاب دهنده  فــاز  فضــای   Geant4

ــط  ــان توس ــفای کرم ــتان ش بیمارس
در  و  شــد  اســتخراج  ایشــان 
محاســبه فاکتــور پراکندگــی ایــن 
شــد.  گرفتــه  بــکار  شــتاب دهنده 
ــه  ــک مقال ــت ی ــن فعالی ــه ای درزمین
در کنفرانــس مهندســی هســته ای 
و یــک مقالــه در مجلــه ســنجش 
ایمنــی پرتــو از طــرف ایشــان چــاپ 
ــه  ــت درزمین ــر فعالی ــاوه ب ــد. ع ش
کاهــش  زمینــه  در  پایان نامــه 
ــتفاده از  ــا اس ــته ب ــین پس افاتوکس
ــه  ــق ب ــز موف تابش هــای محیطــی نی
چــاپ یــک مقالــه بــا ایمپکــت بــاالی 
زمینــه  در  همچنیــن  گردیــد.   ۳
ــو در  ــر رادیواکتی ــری عناص اندازه گی
ــز فعالیــت انجــام  ســنگ گرانیــت نی
داده انــد. کــه بــا اســتفاده از اکتیویتــه 
عناصــر رادیواکتیوموجــود در ایــن 
ــی  ــرات تابش ــزان مخاط ــنگ ها می س
بافت هــای  در  را  آن هــا  از  ناشــی 
بــا  حیوانــی  و  انســانی  مختلــف 
گوســفند  فانتــوم  یــک  طراحــی 
ایــن  نتیجــه  نموده انــد.  محاســبه 
ــک  ــون چــاپ ی ــز تاکن ــا نی فعالیت ه
ــی  ــنجش   ایمن ــه س ــه در مجل مقال
پرتــو بــوده اســت. ایشــان همچنیــن 
ــروه  ــا گ ــتاد ب ــار اس ــوان همی به عن
مهندســی هســته ای همــکاری دارنــد 
و در چنــد پایان نامــه کارشناســی 
ارشــد و دکتــرا نیــز همــکاری دارنــد. 

ــه ــور ب ــاز کش ــت نی ــه عل ب

اشــعه  تولیــد  دســتگاه های 
ــن از  ــد ت ــراه چن ــه هم ــس ب ایک
ــروه  ــل گ ــجویان فارغ التحصی دانش
بــه  اقــدام  مهندســی هســته ای 
ــک شــرکت مســتقر در  تأســیس ی
پــارک علــم و فنــاوری نمودنــد 
کــه در حــال ورود بــه مرحلــه 
طراحــی  بــا  می باشــند.  رشــد 
ــعه  ــگار اش ــف ن ــتگاه طی ــک دس ی
ایکــس در حــال قــرارداد بــا صنایــع 
اســتان کرمــان درزمینــه تشــخیص 
عیــوب داخلــی قطعــات تولیدشــده 
می باشــند. همچنیــن بــا توجــه 
متخصصیــن  درخواســت  بــه 
فــوالد مبارکــه اصفهــان در زمینــه 
ــری  ــزان پرتوگی ــبه دز و می محاس
ایــن  بــا  ایکــس  اشــعه  تیــوپ 
شــرکت همــکاری دارنــد. در زمینــه 
محاســبه فعال ســازی نوترونــی و 
محصــوالت اسپالیشــن ناشــی از 
چشــمه های یونــی دریافت هــای 
عناصــر  طیف ســنجی  و  انســانی 
بــه روش Pige نیــز توانمنــدی و 
ــد.« ــترده ای دارن ــای گس فعالیت ه
دکتــر رضایــی رایینــی نــژاد در پایــان 
گفتگــو کســب رتبــه پژوهشــگر برتــر 
ــه  ــد را ب ــی ارش ــتانی در دوره کارشناس اس
ــی و  ــه علم ــی و جامع ــدا زارع ــدس ن مهن
از درگاه  خانــواده وی تبریــک گفــت؛ و 
ــزون  ــق روزاف ــب توفی ــال طل ــد متع خداون
ــجویان  ــایر دانش ــجو و س ــن دانش ــرای ای ب
و  ملــی  ســطح  در  گــروه  ایــن  فعــال 

نمــود. مســئلت  را  بین المللــی 

اذعــان  زاده  عبــدل  دکتــر   
جدیــد  ایده هــای  داشــت: 
غالبــا بــا عمیــق شــدن بــه 
ــم  ــه ک ــان ک ــائل پیرامونم مس
ــم نیســتند ایجــاد می شــوند  ه
و الزمــه حرکــت یــک ایــده 
بــه ســمت تولیــد فنــاوری، 
وجــود انگیــزه و کســب دانــش 
ــی آن  ــوزه تخصص ــی در ح کاف
ــان  ــد؛ و خاطرنش ــده می باش ای
احــراز  صــورت  در  کــرد: 
ایــن دو شــرط می تــوان بــا 
انجــام مطالعــات کتابخانــه ای 
و میدانــی بــه پــردازش هــر 
ــت و  ــده پرداخ ــتر ای ــه بیش چ
ــد  ــاده تولی ــه ســمت ج آن را ب

فنــاوری ســوق داد.
تــاش  نقــش  دربــاره  وی 
ــه در  ــات و بودج ــردی، امکان ف
اظهــار داشــت:  ایــن حــوزه 
مجمــوع  حتــم  به طــور 
تاش هــای فــردی، امکانــات 
نرم افــزاری(  و  )ســخت افزاری 

و تأمیــن مالــی، الزمــه موفقیت 
فنــاوری  یــک  تولیــد  در 
بتــوان  شــاید  و  می باشــد 
ــل  ــه عام ــن س ــهم ای ــت س گف
ــه  ــک ب ــاوری نزدی ــد فن در تولی

ــت.  ــم اس ه
زاده  عبــدل  مرتضــی  دکتــر 
 ۱۴۰۰ ســال  برتــر  فنــاور 
ــر  ــن فک ــت: » م ــان گف در پای
ــا در  ــوان م ــل ج ــم، نس می کن
ــرایط  ــی در ش ــه زمان ــن بره ای
نســبتاً دشــواری بــه ســرمی 
بــرد چــون انگیــزه تحصیــل 
در  به شــدت  دانــش  و  علــم 
آن هــا پاییــن آمــده اســت، لــذا 
می توانــد  بی انگیزگــی  ایــن 
ــادی  ــای زی ــده چالش ه در آین
ــاد  ــه ایج ــا و جامع ــرای آن ه ب
یــک  به عنــوان  بنــده  کنــد. 
جامعــه  از  کوچــک  عضــو 
عزیــزان  ایــن  بــه  علمــی، 
»تحصیــل  می کنــم،  توصیــه 
علــم و دانــش« را باهــم دنبــال 

و  مانــدگاری  تــا  کننــد 
ــر  ــودن آن قوی ت ــودمند ب س
ــگاه  ــت، دانش ــردد. الزم اس گ
مقولــه  ایــن  در  نیــز 
و  نمایــد  همراهــی  بیشــتر 
ــی  ــاخت های آن را فزون زیرس
دهــد تــا نســل جــوان مــا بــا 
ــری  ابزارهــای دانشــی مجهزت
کار  بــازار  و  جامعــه  وارد 
شــوند. یقینــاً، اگــر کیفــی 
دانشــگاه های  در  نگــری 
ــری  ــی نگ ــن کم ــا جایگزی م
فعلــی شــود، انگیــزه تحصیــل 
علــم و دانــش و امیــدواری 
ــتر  ــا بیش ــوان م ــل ج در نس

خواهــد شــد.«

درخشش دانشجوی رشته کاربرد پرتوهای گروه مهندسی هسته ای دانشگاه در جشنواره 
برگزیدگان پژوهش و فناوری استان کرمان سال ۱۴۰۰
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گفتگو با رئیس پژوهشکده علوم محیطی

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 پژوهشــکده علــوم محیطــی 
از زبــان دکتــر مهــدی هنرمنــد رئیــس دانشــکده پرداخته شــده اســت.

علــوم  پژوهشــکده 
اخــذ  بــا  محیطــی 
وزارت  از  موافقت نامــه 
علــوم از ســال ۱۳۸۰ 
و  پژوهشــی  فعالیــت 
آموزشــی خــود را در 
گــروه  چهــار  قالــب 
اکولــوژی،  تخصصــی 
تنــوع  بیوتکنولــوژی، 
زیســتی و محیط زیست 
اســت.  نمــوده  آغــاز 
تشــکیل  از  هــدف 
ــع  ــن پژوهشــکده رف ای
اســتان  مشــکات 
بخــش  در  کشــور  و 
بــا  محیطــی  علــوم 
علــم  تولیــد  نگــرش 
و گســترش مرزهــای 
طریــق  از  دانــش 
طرح هــای  اجــرای 
کاربــردی بــا همــکاری 
و  محققــان  تمامــی 
ــات علمــی  اعضــای هی
از  خــارج  و  داخلــی 
اســت.  پژوهشــکده 
علــوم  پژوهشــکده 
به منظــور  محیطــی 
اهــداف  تحقــق 
ــیدن  ــده و رس تعیین ش
اولویت هــای       بــه 
ــر  ــا تکیه ب ــر ب موردنظ
نیروهــای هیــات علمی 
متخصص و کارشناسان 
ــن  ــده و یاری گرفت ورزی
محققــان  تمامــی  از 
ســطح  در  شایســته  
ــه  ــا توجــه ب کشــور و ب
سیســتم دســتگاهی  و 
پیشــرفته  تجهیــزات 
موفــق  آزمایشــگاهی 
شــده اســت طرح هــای

در  را  زیــادی  تحقیقاتــی 
زمینه هــای موردنظــر بــه اجــرا 

ند. رســا
در حــال حاضــر ایــن پژوهشــکده 
کارشناســی  گرایــش  در شــش 
دکتــری  یک رشــته  و  ارشــد 
دانشــجو می پذیــرد. رشــته های 
موجــود در پژوهشــکده شــامل 

ــتند:  ــر هس ــوارد زی م
کارشناسی ارشد

- حشره شناسی کشاورزی
- سنجش ازدور زمین شناختی

- فیزیولوژی گیاهی
- بیوشیمی

- بیوتکنولوژی کشاورزی
- ژنتیک و به نژادی

دکتری
ســلولی  -زیســت  شناســی 

لــی لکو مو

اخیــر  ســال  یــک  در  اســت. 
طرح هــای  انجــام  بــر  عــاوه 
مشــترک صنعتــی و تحقیقاتــی بــا 
بخش هــای مختلــف خصوصــی 
و دولتــی بیــرون از پژوهشــکده 
اعضــا  از  ای  قابل توجــه  تعــداد 
هیــات علمــی در قالــب مأموریــت 
ــی  ــز صنعت ــی مراک پژوهشــی راه
ــی  ــت مطالعات ــام فرص ــت انج جه
ــده اند.  ــت ش ــا صنع ــکاری ب و هم
ــر آشــنایی  ایــن موضــوع عــاوه ب
ــت  ــا صنع ــا ب ــن اعض ــتر ای بیش
همکاری هــای  زمینه هــای 
ــم  ــز فراه ــن مراک ــا ای ــدی را ب بع

. می کنــد

ایــن  علمــی  هیــات  اعضــا 
کارگروه هــای  در  پژوهشــکده 
مختلــف اســتان در بخش هــای 
بــه  مربــوط  مختلــف 
ــو  ــع آب عض ــت و مناب محیط زیس
ــه  ــد ب ــود می توان ــه خ ــتند ک هس
نقــش مهــم ایــن محققیــن در 
حــل مشــکات زیســت محیطی 

کنــد. کمــک 

ــي کشــور  ــي از مشــکات اصل یک
بحث هــای  حاضــر  حــال  در 
خشک ســالی  زیســت محیطی، 
و  آب  منابــع  کمبــود  و 
ــط  ــده توس ــای ایجادش آلودگی ه
همچنیــن  و  صنعتــي  مراکــز 
زمین شــناختی  مخاطــرات 
ــکده  ــبختانه پژوهش ــت. خوش اس
ــن  ــی ای ــی در تمام ــوم محیط عل
و  متخصــص  دارای  زمینه هــا 
اعضــای هیــات علمــی فعــال و 
بــودن  دارا  اســت.  صاحب نظــر 
ــی در  ــات علم ــو هی ــن عض چندی
منابــع  مختلــف  گرایش هــای 
محیط زیســت  آب،  طبیعــی، 
سیســتم       و  ســنجش ازدور  و 
اطاعــات جغرافیایــی در کنــار 
علــوم  رشــته های  متخصصیــن 
زیســتی و طبیعــی ایــن مجموعــه 
بــه یک قطــب منحصربه فــرد  را 
ــت.  ــرده اس ــل ک ــتان تبدی در اس
تاکنــون چندیــن طــرح خارجــی و 
ــت  ــش محیط زیس ــی در بخ داخل
توســط  طبیعــی  مخاطــرات  و 
ایــن  علمــی  هیــات  اعضــای 
در  و  انجام شــده  پژوهشــکده 

حــال انجــام اســت.

ــداف  ــت و اه ــتای مأموری در راس
همــکاری  تاکنــون  پژوهشــکده 
ــای  ــاالت و طرح ه ــی، مق پژوهش
تحقیقاتــی مختلفــی بــا محققیــن 
ســایر مراکــز تحقیقاتــی خارجــی 
اســت.  انجام شــده  داخلــی  و 
دانشــگاه های  بــا  پژوهشــکده 
ــکی  ــوم پزش ــر و عل ــهید باهن ش
ــرای  ــه ب ــابقه تفاهم نام ــان س کرم
پژوهشــی  طرح هــای  اجــرای 
بــا  و  اســت  رادار  مشــترک 
دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی 
ــدرس،  ــت م ــه تربی ــر ازجمل دیگ
مهندســی  ملــی  پژوهشــگاه 
گیاهــان  انجمــن  ژنتیــک، 
انســتیتو  و  ایــران  داروئــی 
ســتادهای  بــا  کرمــان  رازی 
و  زیســت فناوری  نانــو،  ملــی 
همــکاری  بنیــادی  ســلول های 
ــایر  ــری س ــجویان دکت دارد. دانش
از  پــس  می تواننــد  دانشــگاه ها 
ــی  ــوزال دریک ــد پروپ ــه و تایی ارائ
تفاهم نامــه  عقــد  و  گروه هــا  از 
تحصیــل  محــل  دانشــگاه  بــا 
علمــی  مالــی،  پشــتیبانی  از 
ایــن  امکانــات  و  پژوهشــی  و 
شــوند.  برخــوردار  پژوهشــکده 
همچنیــن درحــال حاضــر دو تــن 
ــت   ــی جه ــات علم ــای هی از اعض

ــه  ــان تاریخچ ــن بی ضم
ــای  ــی فعالیت ه و معرف
علــوم  پژوهشــکده 
بــه  راجــع  محیطــی 
مختلــف  رشــته های 
ــز  ــکده نی ــن پژوهش ای
توضیحاتــی بفرماییــد

درزمینــه  پژوهشــکده  نقــش 
دانشــگاه  بــا  صنعــت  ارتبــاط 
ــی  ــه اقدامات ــت؛ و چ ــه اس چگون
ــه  ــورت پذیرفت ــه ص ــن زمین در ای

اســت توضیــح بفرماییــد.

شــما جایــگاه علــوم محیطــی را در 
ســطح کشــور و منطقــه و همچنیــن 
اثــرات  کاهــش  در  را  آن  نقــش 
زیســت محیطی  بحران هــای 

چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

بی تردیــد ارتبــاط پژوهشــگران 
ــر  ــا یکدیگ ــي ب ــز پژوهش و مراک
و ازجملــه ارتباطــات بــا ســایر 
پژوهشــگران در توفیــق آن هــا مؤثر 
همکاری هــای  مــورد  در  اســت. 
ــایر  ــا س ــکده. ب ــي پژوهش پژوهش
دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی 
داخــل و خــارج کشــور لطفــًا 

توضیــح بفرماییــد.

اقدامــات  مهم تریــن  از  یکــی 
پژوهشــکده افزایــش مشــارکت 
در  علمــی  هیــات  اعضــای 
ــی و  ــز تحقیقات ــا مراک ــاط ب ارتب
پژوهشــکده  از  خــارج  صنعتــی 
ــال حاضــر سیاســت  اســت. در ح
ــا  ــاط ب ــی پژوهشــکده در ارتب اصل
طرح هــای پژوهشــی مشــارکت 
ــن  ــا ای ــی ب ــات علم ــای هی اعض
در  به طوری کــه  اســت.  مراکــز 
چنــد ســال اخیــر چندیــن پــروژه 
تحقیقاتــی و  کاربــردی بــا صنایــع 
بــزرگ ازجملــه شــرکت ملــی 
ــی  ــع معدن ــس، مجتم ــع م صنای
گل گهــر، شــرکت زغال ســنگ 
و  شــرکت ها  همچنیــن  و 
ازجملــه  دولتــی  ســازمان های 
ــع آب، آب  ــت مناب شــرکت مدیری
منطقــه ای اســتان، شــهرداری و 
ــرکت های  ــایر ش ــتانداری و س اس
اســتان  فعــال  خصوصــی 
انجام شــده و یــا در مرحلــه انجــام
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بــا توجــه بــه نزدیکــي رشــته های 
ــوم  ــکده عل ــا دانش ــکده ب پژوهش
امــکان  نویــن  فناوری هــای  و 
و  آزمایشــگاه ها  از  اســتفاده 
بــراي  پژوهشــکده  تجهیــزات 
ــن دانشــجویان همــواره فراهــم  ای
ایــن  طرفــي  از  اســت.  بــوده 
ــای  ــام طرح ه ــکده در انج پژوهش
پایان نامه هــای  و  پژوهشــي 
ــا  ــري ب ــد و دکت ــي ارش کارشناس
ــتاد  ــب اس ــکده در قال ــن دانش ای
اســتاد  و  مشــترک  راهنمــاي 
ــت. ــته اس ــکاري داش ــاور هم مش

ــوت پژوهشــکده  ــاط ق یکــي از نق
وجــود  محیطــي  علــوم 
و  تخصصــي  آزمایشــگاه های 
بــه  مربــوط  دقیــق  تجهیــزات 
موجــود  مختلــف  رشــته های 
جهــت  اســت.  پژوهشــکده  در 
تجهیــزات  ایــن  از  اســتفاده 
ــرح  ــا ش ــراه ب ــل هم ــت کام لیس
ــرار  خــدات در ســایت دانشــگاه ق
دانشــجویان  اســت.  داده شــده 
ــی  ــی داخل ــات علم ــی و هی داخل
هماهنگــی  بــا  می تواننــد 
کارشناســان آزمایشــگاه و مدیــران 
تجهیــزات  ایــن  از  گروه هــا 
مراجعیــن  کننــد.  اســتفاده 
ــد برحســب  ــز می توانن ــی نی بیرون
ــت  ــود را جه ــت خ ــاز درخواس نی
ــارج از  ــگاهی خ ــات آزمایش خدم
دانشــگاه مطــرح نماینــد. در یــک 
ســال گذشــته باهمــت   مدیریــت 
ســازمان ها،  دانشــگاه  جدیــد 
مختلــف  وادارات  شــرکت ها 
اســتان از تجهیــزات دانشــگاه و 
پژوهشــکده بازدیــد کرده انــد و بــا 
ــه  ــگاهی مجموع ــات آزمایش امکان
آشــنا شــده اند. مهم تریــن ایــن 
تجهیــزات بــه شــرح زیــر خاصــه 

: ند می شــو
اســپکترورادیومتر  آزمایشــگاه 
صحرایــی، آزمایشــگاه ســنجش 
آزمایشــگاه   ،GIS و  دور  از 
مجتمــع  فیتوترون هــا، 
ــه  ــی، مزرع ــای تحقیقات گلخانه ه
تحقیقاتــی کشــاورزی، آزمایشــگاه 
کنــه شناســی: میکروســکوپ فــاز 
میکروســکوپ های  کنتــراس، 
ترســیم  تجهیــزات  و  نــوری 
ــه، آزمایشــگاه متابولیت هــای  نمون
تنــوع  آزمایشــگاه  زیســتی، 
ــر آزمایشــگاه  زیســتی: مشــتمل ب
شناســی،  حشــره  هــای 
ــوالر   ــور، بینوک ــور، انکوبان )ژرمینات
ــوری( و ســلولی  و میکروســکوپ ن

،)PCR ــی )دســتگاه مولکول

 آزمایشــگاه بیوتکنولــوژی گیاهــی 
الکتروفــورز(،  )دســتگاه های 
اتــاق  بافــت،  کشــت  اتــاق 
میکروســکوپ ها، کلکســیون های 
شــته ها،  کنه هــا،  حشــرات، 
پســیل هــا و خزنــدگان، اتــاق 
PCR، آزمایشــگاه بیوتکنولــوژی 
ــیمی  ــگاه بیوش ــوری، آزمایش جان
)دســتگاه  ژنتیــک  مهندســی  و 
اتــاق  پروتئومیکــس(، 
آزمایشــگاه های  فلوســایتومتری، 
مــواد  کیفــی  و  کمــی  آنالیــز 
ــی  ــتگاه کروماتوگراف ــامل، دس ش
کروماتوگرافــی  دســتگاه  مایــع، 
اتمــی،  جــذب  دســتگاه  گازی، 
پتانسیواســتات/  دســتگاه 
گالوانواســتات، آزمایشــگاه الکتــرو 
شــیمی، اتــاق کشــت ســلول و 
اتــوکاو، دســتگاه های  اتــاق 

 آزمایشــگاه بیوتکنولــوژی گیاهــی 
الکتروفــورز(،  )دســتگاه های 
اتــاق  بافــت،  کشــت  اتــاق 
میکروســکوپ ها، کلکســیون های 
شــته ها،  کنه هــا،  حشــرات، 
پســیل هــا و خزنــدگان، اتــاق 
PCR، آزمایشــگاه بیوتکنولــوژی 
ــیمی  ــگاه بیوش ــوری، آزمایش جان
)دســتگاه  ژنتیــک  مهندســی  و 
اتــاق  پروتئومیکــس(، 
آزمایشــگاه های  فلوســایتومتری، 
مــواد  کیفــی  و  کمــی  آنالیــز 
ــی  ــتگاه کروماتوگراف ــامل، دس ش
کروماتوگرافــی  دســتگاه  مایــع، 
اتمــی،  گازی، دســتگاه جــذب 
پتانسیواســتات/  دســتگاه 
آزمایشــگاه  گالوانواســتات، 

الکتــرو شــیمی، اتاق کشــت ســلول 
و اتــاق دســتگاه های اتــوکاو،

فرصــت مطالعاتــی و همــکاری 
پژوهشــی در مأموریــت پژوهشــی 
و  هســتند  کشــور  از  خــارج 
بــه زودی یکــی دیگــر از اعضــا نیــز 
عــازم مأموریــت پژوهشــی خــارج 
خصــوص  در  اســت.  کشــور  از 
ــی  ــی داخل ــای پژوهش مأموریت ه
ــد  ــه ش ــه گفت ــور ک ــز همان ط نی
اعضــا هیــات  از  نفــر  چندیــن 
علمــی در قالــب طــرح ارتبــاط بــا 
صنعــت مأموریــت پژوهشــی اخــذ 

نموده انــد.

پژوهشــی جهــت هدفمنــد کــردن 
زمینه هــای  خــود  تحقیقــات 
فعالیــت خــود را مشــخص کــرده 
طرح هــای  اکثــر  به طوری کــه 
راســتای  در  داخلــی  پژوهشــی 
ــوند. ــف می ش ــداف تعری ــن اه ای

ضمــن بیــان چگونگــي همــکاري و 
ــکده  ــا دانش ــکده ب ــل پژوهش تعام
در  نویــن  فناوری هــای  و  علــوم 
فعالیت هــای  انجــام  خصــوص 
دربــاره  فناورانــه،  و  پژوهشــی 
اقدامــات انجام شــده نیــز مــواردی 

ــد. ــح دهی را توضی

بــا توجه بــه اینکــه بخــش عمده ای 
تجهیــزات  و  آزمایشــگاه ها  از 
پژوهشــکده  ایــن  در  دانشــگاه 
قــرار دارد؛ ضمــن معرفــی مختصــر 
ــات  ــورد خدم ــگاه ها، در م آزمایش
ــر  ــواردی را ذک ــز م ــده نی انجام ش

ــد. فرمایی

یکــي از اهدافــي کــه همــواره 
ایــن  محققیــن  و  اســاتید 
کرده انــد  دنبــال  پژوهشــکده 
کاربــردي  تحقیقــات  انجــام 
مســائل  خصــوص  در  خصوصــاً 
ــتان  ــه اس ــوط ب ــکات مرب و مش
به طوری کــه  اســت.  کرمــان 
طرح هــای  تعــداد  بیشــترین 
خارجــي  و  داخلــي  پژوهشــي 
کرمــان  اســتان  جغرافیــاي  در 
ــي در  ــت. از طرف ــده اس تعریف ش
برنامه هــای  و  اهــداف  تعریــف 
ســعي  چهارگانــه  گروه هــای 
شــده کــه بــا توجــه بــه پتانســیل 
ــو  ــا همس ــان پروژه ه ــتان کرم اس
ــف  ــاز اســتان و کشــور تعری ــا نی ب
ــروه ــر گ ــتا ه ــن راس ــود. در ای ش

کــه  موضوعاتــي  از  یکــي 
زیــادي  موردتوجــه  هم اکنــون 
قــرار دارد تحقیقــات کاربــردي 
اســت. در ایــن خصــوص چــه 
ــورت  ــکده ص ــی در پژوهش اقدامات

اســت پذیرفتــه 

بــا توجــه بــه اپیدمــی کرونــا 
ــن  ــن ای ــور محققی ــطح کش در س
پژوهشــکده در خصــوص جلوگیــری 
چــه  ویــروس  ایــن  شــیوع  از 

اقداماتــی انجــام داده انــد.

بــا توجــه بــه اینکــه رســالت 
پژوهشــکده، انجــام امور پژوهشــی 
اســت آیــا در خصــوص فعالیت هــای 
ــته  ــاد رش ــه ایج ــی ازجمل آموزش
در  به ویــژه  دانشــجو  جــذب  و 
مقطــع دکتــری، اقداماتــی صــورت 

ــت؟ ــه اس پذیرفت

بــا توجــه بــه اپیدمــی کرونــا 
ــن  ــن ای ــور محققی ــطح کش در س
پژوهشــکده در خصــوص جلوگیــری 
چــه  ویــروس  ایــن  شــیوع  از 

اقداماتــی انجــام داده انــد.
از اواخــر ســال ۱۳۹۸ هم زمــان 
کرونــا  ویــروس  گســترش  بــا 
اســاس  بــر  پژوهشــکده  در 
کشــوري  دســتورالعمل های 
بــا  مبــارزه  ســتاد  اســتاني  و 
کرونــا، ایــن پژوهشــکده کلیــه 
ــطح  ــگیري را در س ــات پیش اقدام
آزمایشــگاه ها انجــام داد. کلیــه

از اواخــر ســال ۱۳۹۸ هم زمــان 
کرونــا  ویــروس  گســترش  بــا 
اســاس  بــر  پژوهشــکده  در 
کشــوري  دســتورالعمل های 
بــا  مبــارزه  ســتاد  اســتاني  و 
کرونــا، ایــن پژوهشــکده کلیــه 
ــطح  ــگیري را در س ــات پیش اقدام
کلیــه  داد.  انجــام  آزمایشــگاه ها 
ــن  ــا بهتری ــي ب ــای آموزش کاس ه
ــازي  ــورت مج ــن به ص ــکل ممک ش
ــش  ــد و در بخ ــرا ش ــي و اج طراح
دروس عملــي نیز بــا توجه به رســالت این 
پژوهشگاه در خدمات رسانی به دانشجویان 
دکتــري وکارشناســي ارشــد برنامه ریــزی 
جهــت حضور این دانشــجویان و اســتفاده 
از آزمایشــگاه به صــورت منظــم همــراه بــا 
رعایــت پروتکل هــا و نظــارت آن 
از ســوي کارشناســان آزمایشــگاه ها 

ــت.. انجــام گرف

یکــي از برنامه هــای پژوهشــکده در 
ــف رشــته های  ــر تعری ســالیان اخی
ــص  ــا تخص ــب ب ــي متناس آموزش
ــکده  ــي پژوهش ــات علم ــا هی اعض
اســت. همان طــور کــه گفتــه شــد 
در حــال حاضــر پژوهشــکده در 
ــش کارشناســي ارشــد  شــش گرای
دانشــجو  دکتــري  یک رشــته  و 
می گیــرد. همچنیــن تعــداد زیــادي 
دانشــجویان دکتــري و کارشناســي 
ارشــد بــا اســاتید ایــن پژوهشــکده 
و  مطالعاتــي  طــرح  انجــام  در 
رســاله خــود همــکاري دارنــد.

در خصــوص تعریــف موضوعــات 
طرح هــای  بــرای  کاربــردی 
پژوهشــی و بهره گیــری از تــوان 
انجــام  در  دانشــجویان  علمــی 
خلــق  به منظــور  طرح هــا 
تولیــد  و  فناورانــه  ایده هــای 
از  فراغــت  از  بعــد  محصــول 
تحصیــل آن هــا چــه تمهیداتــی در 

اســت؟ گرفته شــده  نظــر 
معمــوالً اســاتید پژوهشــکده بــراي 
انجــام طرح هــای تحقیقاتــي از 
فارغ التحصیــان  و  دانشــجویان 
به عنــوان  خــود  عاقه منــد 
همــکار طــرح اســتفاده می کننــد. 
ــن  ــدادی از ای در حــال حاضــر تع
فارغ التحصیــان در قالــب همــکار

۱۴



ــه و  ــاتید مربوط ــا اس ــی ب پژوهش
پژوهشــکده در حــال همــکاری 

ــتند. ــی هس پژوهش
ــن  در حــال حاضــر بزرگ تری
دانشــگاه  پژوهشــکده 
تحصیــات تکمیلي صنعتی 
و فناوری پیشرفته اســت. این 
پژوهشــکده اخــذ  مجــوز

چــه توصیــه ای بــرای پژوهشــگران 
و دانشــجویان رشــته های علــوم 

ــد. محیطــی داری

افتخــارات و دســتاوردهای 
تشــریح  را  پژوهشــکده 

ــد. فرمایی

چــه برنامه هایــی بــرای ارتقــاء 
ــالت  ــتای رس ــکده در راس پژوهش
نظــر  در  دانشــگاه  مأموریــت  و 

؟ یــد فته ا گر

 در پایــان اگــر صحبــت 
داریــد،  خاصــي 

. ییــد ما بفر

دغدغــه ای کــه دانشــجویان در 
ــد  ــکده دارن ــه پژوهش ــدو ورود ب ب
ــه ای  ــت. توصی ــغلي اس ــده ش آین
کــه مــن همــواره بــه دانشــجویان 
می کنــم ایــن اســت در حــال 
دانشــجویاني  بیشــتر  حاضــر 
شــده اند  فارغ التحصیــل  کــه 
داشــته اند  تمایــل  خودشــان  و 
درزمینــه  کار  بــه  مشــغول 
هســتند  خودشــان  تخصصــی 
ــدا کــردن شــغل  ــي شــانس پی ول
ــته  ــا رش ــگ ب ــب و هماهن مناس
دانشــجویان  بــراي  تحصیلــي 
همــواره  کوشــا  و  عاقه منــد 
بنابرایــن  اســت.  بــوده  بیشــتر 
در طــول دوران تحصیــل تمــام 
تــاش خــود را بــراي افزایــش 
ــي  ــاي علم ــات و توانمنده معلوم
ــه  ــند و دغدغ ــته باش ــود داش خ
عــدم  بــراي  عاملــي  اشــتغال 

تــاش آن هــا نشــود.

هفــت رشــته آموزشــي، 
تعــداد  بیشــترین 
پژوهشــي  طرح هــای 
خارجــي،  و  داخلــي 
تعــداد  بیشــترین 
حــال  در  دانشــجوي 
تحصیــل و فارغ التحصیل 
و ارتبــاط بــا مراکز متعدد 
ــي، برگــزاري  تحقیقات
همایش هــای ســالیانه، 
ی  ز متیــا حب ا صا
تنهــا مجلــه علمــي 
دارنــده  دانشــگاه، 
ــن  ــا انجم ــوز تنه مج
وابســته  علمــي 
از  علــوم  وزارت  بــه 
ــن افتخــارات  بزرگ تری
ــت  ــه اس ــن مجموع ای
بــا  همگــی  کــه 
تــاش اعضــا هیــات 
کارشناســان  علمــی، 
ــت  ــش و حمای زحمتک
محتــرم  مســئولین 
ــگاه  ــگاه و دانش پژوهش
اســت. به دســت آمده 

از  جــدا  پژوهشــکده  برنامــه 
سیاســت دانشــگاه و پژوهشــگاه 
پژوهشــکده  برنامــه  نیســت. 
شــدن   تخصصــی  بــر  تمرکــز 
داخلــی  پژوهشــی  طرح هــای 
مأموریــت  و  اهــداف  قالــب  در 
پژوهشــی هــر گــروه و نیاز اســتان 
ــی بحثــی کــه  و کشــور اســت. ول
ــال  ــکده دنب ــدی پژوهش به طورج
پژوهشــی  همــکاری  می کنــد 
و  ترجمان هــا  ســازمان ها،  بــا 
شــرکت های خــراج از دانشــگاه 
طرح هــای  انجــام  جهــت 
کاربــردی  و  بیرونــی  پژوهشــی 
ــاز اســتان اســت  ــه نی ــا توجــه ب ب
ــد  ــه ش ــه گفت ــور ک ــه همان ط ک
رشــد  شــاهد  اخیــر  ســال  در 
ــای  ــدل طرح ه ــن م ــه ای قابل توج
تحقیقاتــی بوده ایــم. همچنیــن در 
راســتای فعالیت هــای آموزشــی 
متناســب بــا تخصــص اعضــای 
ــت  ــر هف ــاوه ب ــی ع ــات علم هی
ــر  ــال حاض ــود در ح ــته موج رش
ــر یک رشــته  کارشناســی  ــی گی پ
دکتــری  یک رشــته  و  ارشــد 
از  جدیــد جهــت اخــذ مجــوز 

وزارت علــوم هســتیم.

شــما  از  تشــکر  بــا 
دانشــگاه  مدیــرت  و 
به ویــژه جنــاب آقــاي 
ــاب  ــي و جن ــر محب دکت
ــي زاده  ــر باق ــاي دکت آق
حمایــت  خاطــر  بــه 
ــای  ــتمر از فعالیت ه مس
پژوهشــکده علوم محیطي.

به روزرسانی اطلس محیط زیست منطقه ۱6 
و حریم شهرداری تهران

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.

زیســتي  محیــط  اطلــس 
عوامــل  وضعیــت  شــناخت 
زیســتي  محیــط  و  محیطــي 
منظــر  از  تهــران  شــهر 
ــرژي و  ــت ان ــي، مدیری آالیندگ
تنــوع زیســتي تمامــي مناطــق 
و حریــم شــهر تهــران می باشــد 
کــه مدیــران و تصمیــم گیــران 
ــا  ــازد ت ــادر می س ــهري را ق ش
بــه روندهــاي جدیــد، رویدادها، 
فرصت هــای  و  چالش هــا 
ــران  ــهري ته ــت ش محیط زیس
و  چشــم انداز  چـــارچوب  در 
مأموریتشــان پاســخ داده و در 
صــورت اجـــراي راهکارهــاي 
مدیریتــي پــروژه در حوزه هــای 
عملیاتــي شــهر  و  راهبــردي 
باشــند.  تأثیرگــذار  تهــران 
پــروژه اطلــس محیط زیســت 
شهـــر تهــران بــر اســاس مــواد 
ــاله دوم  ــه ۵ س ۲۵ و ۴۰ برنامـ
ســال  در  تهــران  شــهرداري 
شناســایي،  باهــدف   ۱۳۹۳
کنتــرل، کاهــش و رفــع منابــع 
ــه  ــق ۲۲ گان ــه مناط ــده ب آالین
شــهر تهــران ابــاغ و انجــام 
گردیــده اســت کــه تاکنــون 
به روزرســانی  مرحلــه   ۲ در 

ند. شــده ا

برنامـــه ۵ ســاله دوم  طبــق 
انجــام  تهــران،  شــهرداري 
ــس  ــات به روزرســانی اطل مطالع
بــه  دســتیابي  به منظــور 

می باشــد: ذیــل  اهــداف 
کانون هــای  -شناســایي 
آالینــده در منطقــه و حریــم

-شناســایي نقــاط حســاس و 
ــده آالینده هــا در منطقــه  پذیرن

ــم و حری
ــي  ــای گیاه ــایي گونه ه -شناس

و جانــوري در منطقــه
رفــع  و  کاهــش  -کنتــرل، 
و  منطقــه  در  آالینده هــا 
حاضــر  قــرارداد  در  حریــم 
به روزرســانی اطلــس منطقــه 
در  بــار  دومیــن  بــري   ۱6
حــال انجــام اســت و در حیــن 
هــر بــروز رســاني، تحــوالت 
محیــط  چالش هــای  و 
شناســایي  منطقــه  زیســتي 
ــه  ــي و ب ــتندات علم ــا مس و ب
ــي  همــراه پایگاه هــای اطاعات
پشــتیبان و در قالــب اطلــس 
اختیــار  در  زیســتي  محیــط 
مدیــران و کارشناســان قــرار 
ــه  ــات ب ــن اطاع ــرد. ای می گی
اجرایــي  راهکارهــاي  همــراه 
بهبــود  جهــت  عملیاتــي  و 
تــا  بــود  خواهــد  وضعیــت 
بتواننــد  مربوطــه  مدیــران 
اتخــاذ  را  تصمیــم  بهتریــن 

کننــد.
مهــم  قابلیت هــای  از 
امــکان  مطالعــات  ایــن 
اطاعــات  یکپارچه ســازی 
ــران و  ــهر ته ــطح ش در کل س
ــدگاه ــک دی درنتیجــه ایجــاد ی

دکتــر حســین وحیــدی عضــو 
پژوهشــکده  علمــی  هیــأت 
ــروژه  ــوم محیطــی و مجــری پ عل
تحقیقاتــی بــا عنــوان به روزرســانی 
منطقــه  محیط زیســت  اطلــس 
۱6 و حریــم شــهرداری تهــران 
ــی  ــط عموم ــا رواب ــو ب ، در گفتگ
ــن  ــروژه چنی ــن پ ــوص ای در خص

ــت:   گف
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ــع  ــهر و توزی ــت ش ــي از وضعی کل
ــاط  ــه نق ــي ب ــع مال ــب مناب مناس

ــت.    ــت دار اس ــاس و اولوی حس
شــامل  پــروژه  انجــام  مراجــل 

مــوارد: 
ــي  ن ــاي میدا ــام بازدیده - انج

سیســتماتیک 
- بــــررسي و به روزآوری نقشــه ها و 
ــی  ــای عموم ــای ویژگی ه گزارش ه

منطقه
- بــه روزآوری و شناســایي کانون هــا 
و عوامــل داراي پتانســیل آالیندگي 

و پذیرنــده منطقــه و حریم
- اندازه گیــری آالینده هــا در منطقــه 
و حریــم شــامل آالینده هــای آب 
چاه هــای  ســطحي،  آب  )روان 
ــاک،  ــاب(، خ ــهر، فاض ــات ش خدم

ــواج ــور، ام ــوت، ن ــوا، ص ه
کانون هــای  و  نقــاط  تعییــن   -
آالینــده در منطقــه و حریــم و 

آن هــا مستندســازی 
ــي و  ــاي مدیریت ــه راهکاره - ارائ
ــای  ــا کانون ه ــي متناســب ب اجرای
آالینــده شناسایی شــده و نقــاط 

ــاس ــده حس پذیرن
مــورد  خروجی هــای  تهیــه   -
انتظــار شــامل پایگاه هــای داده 
گــزارش  مکانــي،  و  تفصیلــي 
مدیریتــي،  گــزارش  تفصیلــي، 
ــي،  ــاي میدان ــتندات بازدیده مس
آزمایش هــا،  و  نمونه بــرداری 
و  مدیریتــي  خاصــه  گــزارش 
ــط  ــس محی ــوم اطل ــت آلب درنهای
زیســتي بــوده و  در حــال حاضــر 
ــب  ــه ترتی ــي ب ــاي میدان بازدیده
نواحــي شــهري در حــال تکمیــل 
ــي  ــای برخ ــت. نمونه برداری ه اس
آالینــده ای محیطــي ماننــد خاک، 
انجام شــده  نــور  و  صــوت  آب، 

ــت.  اس
در حــوزه شــهري ایــن طــرح 
ــران انجام شــده  ــا در شــهر ته تنه

ــت. اس
دانشــگاه های مختلــف و همچنیــن 
دانش بنیــان  شــرکت های 
ــي شــهر  ــدام مناطــق مختلف هرک
قــرار  موردمطالعــه  را  تهــران 
داده انــد کــه در حــال حاضــر 
ــگاه  ــده دانش ــه عه ــه ۱6 ب منطق
تحصیــات تکمیلــي صنعتــي و 
ــده  ــرفته گذاشته ش ــاوری پیش فن

ــت. اس
مشــابه ایــن طــرح در مقیــاس 
آالینده هــای  بــراي  اســتاني 
محیــط زیســتي مختلــف چندیــن 
بــراي  اســت.  انجام شــده  بــار 
مثــال دانشــگاه تهــران اطلــس 
زیســتي  محیــط  آالینده هــای 

اســتان آذربایجــان غربــي را انجــام 
داده اســت. 

به صــورت  طــرح  نتایــج 
گزارش هــای تفصیلــي، خاصــه 
اطاعــات  پایــگاه  مدیریتــي، 
 )Geodatabase( تفصیلــي و مکاني
و همچنیــن، آلبــوم رنگــي اطلــس 
محیــط زیســتي در قطــع A3 بــه 
شــهرداري تهــران تحویــل داده 

. د می شــو
ــج  ــه از نتای ــن مقال ــون چندی تاکن
ایــن مطالعــات در کنفرانســهاي 
بــه چــاپ  بین المللــی  و  ملــي 

ــت. ــیده اس رس
ایــن طــرح به ســفارش شــهرداري 
ــه ۱6(  ــهرداري منطق ــران )ش ته

ــت. ــده اس انجام ش
معاونــت  طــرح  ایــن  ناظریــن 
 ۱6 منطقــه  شــهر  خدمــات 
شــهرداري تهــران و همچنیــن 
ــت و  ــت محیط زیس ــز مدیری مرک
ــدار شــهرداري تهــران  توســعه پای

ــت. اس
شــایان ذکــر اســت؛ اعتبــار ریالــی 
طــرح یک صــد و هشــتاد میلیــون 

تومــان بــرآورد شــده اســت.

نقشه نقاط نمونه برداری خاک از سطح منطقه ۱6 تهران

فرمت اولیه اطاعات غیر پردازش شده از نتایج آزمایش خاک از 
سطح منطقه ۱6 تهران
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طراحی  و ساخت سیستم پایشگر سرریز و ته ریز هیدروسیکلون

ــواد  و  ــک و م ــی مکانی ــکده مهندس ــی دانش ــأت علم ــو هی ــی زاده عض ــعود رضای ــر مس دکت
ــا روابــط عمومــی دانشــگاه در خصــوص پــروژه  مجــری ایــن پــروژه تحقیقاتــی، در گفتگــو ب

ــه داد. ــر را ارائ مطــاب زی

از  مختلــف  صنایــع  در 
بــرای  هــا  هیدروســیکلون 
در  ریــز  ذرات  بنــدی  طبقــه 
ــی  ــتفاده م ــیال اس ــط س محی
از  هیدروســیکلون  در  شــود. 
نیــروی گریــز از مرکــز بمنظــور 
ــینی  ــه نش ــرعت ت ــش س افزای
گــردد.  مــی  اســتفاده  ذرات 
از  متشــکل  هیدروســیکلون 
مخروطــی  اســتوانه-  ظرفــی 
اســت کــه مــواد بطــور مماســی 
از طریــق  زیــاد  بــا ســرعت 
مجــرای خــوراک وارد بخــش 
ــوند. ذرات  ــی ش ــتوانه ای م اس
عمدتــاً تحــت تاثیــر دو نیــروی 
نیــروی  و  مرکــز  از  گریــز 
ــند.  ــی باش ــیال م ــت س مقاوم
ذرات درشــت بــه ســمت دیواره 
دســتگاه و از آنجــا بــه تــه ریــز 
ــز  ــا ذرات ری ــده ام ــل ش منتق
از طریــق خــا مرکــزی بــه 
ســرریز  هدایــت مــی شــوند. بــا 
توجــه بــه تاثیــر مســتقیم دانــه 
ــیکلون  ــرریز هیدروس ــدي س بن
هــا بــر عملکــرد فراینــد پاییــن 
حداکثــر  حصــول  و  دســت 
ــه  ــک دان ــار در ی ــی و عی بازیاب
ــه  ــش دان ــخص، پای ــدي مش بن
عــدم  از  اطمینــان  و  بنــدي 
ــا  ــه ه ــز خوش ــه ری ــی ت گرفتگ
ــا  ــی ی ــتمر طناب ــش مس و پای
چتــری بــودن نــوع پاشــش 
ــژه ای  ــت وی ــز ، از اهیم ــه ری ت

برخــوردار اســت.  
بــزرگ  مشــکات  از  یکــی 
تغلیــظ،  هــاي  کارخانــه  در 
ســرریز  ذرات  درشــت شــدن 
هــا   هیدروســیکلون 
آن  نتیجــه  کــه  باشــد  مــی 
در  ذرات  شناورســازي  عــدم 
فضــاي  ایجــاد  فلوتاســیون، 
مــرده در ســلولهاي پرعیارکنــی 
ــوي  ــوردن الگ ــم خ ــه، بره اولی
جریــان، کاهــش عیــار و بازیابی 
و افزایــش توقفــات بــه واســطه 
خرابــی تجهیــزات ماننــد روتــور 
و اســتاتور اســت. بنابرایــن اگــر 
ــدی  ــه بن ــی دان ــوان از طریق بت
ــرار  ــش ق ــورد پای ــرریز را م س
داد مــی تــوان مانــع از ایــن 

ــد.  ــات ش ــا و توقف ــی ه خراب

پایــش  ابزارهــای  از  یکــی 
کارکــرد هیدروســیکلون هــا، 
ــی  ــرل گرفتگ ــگرهاي کنت حس
ــه  ــه بافاصل ــت ک ــز اس ــه ری ت
ریــز  تــه  گرفتگــی  از  بعــد 
ایــن هشــدار  هشــدار داده و 
ورود  از  جلوگیــری  ســبب 
ــر  ــه س ــت ب ــدی درش ــه بن دان
ریــز مــی گــردد. عــاوه بــر آن 
ــپ  ــکل پال ــتمر ش ــش مس پای
خروجــی تــه ریــز خوشــه هــا و 
نمایــش چتــری بــودن و طنابی 
ــه  ــایانی ب ــک ش ــودن آن کم ب
ــی  ــرل م ــاق کنت ــور در ات اپرات
نمایــد بــه طــوری کــه متوجــه 
ــا فشــار پاییــن  ــاال ی ی فشــار ب
درون هیدروســیکلن مــی گردد 
و بــا بــاز یــا بســتن خوشــه های 
ــی  ــار م ــرل فش ــه کنت ــر ب دیگ
تحقیــق،  ایــن  لــذا  پــردازد. 
ــزار  جهــت ســاخت و اجــرای اب
پایشــی بــراي کنتــرل تــه ریــز 
هیدروســیکلون هــا انجــام مــی 

ــرد.  گی
کنتــرل ته ریــز هیدروســیکلون 
تشــخیص  نــوع  ایــن  هــا، 
و  ذرات  شــدگی  درشــت 
اســتفاده از تحلیــل داده هــا، 
روشــی کامــا جدیــد در پایــش 
هــا  هیدروســیکلون  مســتمر 

ــد. ــی باش م
سنســور بــه کارگیــری شــده در 
ایــن پــروژه کامــا بومــی بــوده 
ــاخت آن  ــی و س ــده طراح و ای
ــروژه  ــوآوری پ ــه هــای ن از جنب

محســوب مــی شــوند. 
هیدروســیکلون بــه عنــوان یــک 
ــده  ــدي کنن ــه بن ــیله طبق وس
فــرآوري  صنعــت  در  ذرات، 
ــتفاد  ــورد اس ــی م ــواد معدن م
ــدن  ــت ش ــرد. درش ــرار میگی ق
ذرات در ســرریز هیدروســیکلون 
ــدم شــناوري ذرات در  باعــث ع
مرحلــه فلوتاســیون، شکســتگی 
اســتاتور،  و  و خرابــی روتــور 
تشــکیل رســوبات در ســلولهاي 
پرعیارکنــی اولیــه و کاهــش 
شــدید بازیابــی و تولیــد کارخانه 
مــی شــود. ایــن پــروژه بــا 
هــدف ارائــه راه حلــی بــراي 

ــه  ــري ب ــخیص و جلوگی تش

موقــع از ایــن اتفــاق انجــام 
ــراي  ــن راســتا ب ــرد. در ای میگی
تشــخیص درشــت شــدن ذرات 
ارتعاشــی  امــواج  تحلیــل  از 
ــد. ــتفاده ش ــیکلون اس هیدروس

ســیگنال  آنالیــز  نتایــج 
ــن  ارتعاشــات نشــان داد کــه ای
ســیگنال از عوامــل اخالگــر 
و  نپذیرفتــه  تاثیــر  محیــط 
حالــت  بیــن  بــارز  تمایــز 
درشــت  ذرات  ورود  بحرانــی  
بــه ســرریز و حالــت عــادي 
را  هیدروســیکلون  کارکــرد 
ایــن  در  میکنــد.  مشــخص 
کاهــش  منظــور  بــه  پــروژه 
هزینــه و افزایــش دقــت کار 
تشــخیص درشــت شــدن ذرات 
ــاي  ــر مبن ــگري ب ــرریز، حس س
پدیــده پیزوالکتریــک ســاخته و 
ــدار الکترونیکــی  ــا طراحــی م ب
و نصــب آژیــر بــر روی هــر 
در  موجــود  هیدروســیکلون 
ــا  ــود ت ــی ش ــب م ــه نص خوش
شــرایط  ایجــاد  درصــورت 
ــد.  ــدار کن ــام هش ــی اع بحران
نتایــج حســگر پیزوالکتریــک 
تســت شــده نشــان داد کــه 
ــا دقتــی بیشــتر  ایــن حســگر ب
بــرداري  داده  بــه  نســبت 

میکنــد.  عمــل  ارتعاشــات 
حالــت  از  خــروج  طرفــی  از 
کارکــرد عــادی و  تشــخیص 
حالــت چتــری و طنابــی ســبب 
ــام  ــور اع ــه اپرات ــا ب ــود ت میش
ــپ  ــار پم ــر فش ــه تغیی ــد ک کن
ســبب گردیــده کــه خوشــه 
ــده  ــارج ش ــادی خ ــت ع از حال
ــا  ــد ب ــور مــی توان اســت و اپرات
بــاز و بســتن خوشــه هــا فشــار 
ــم  ــی هیدروســیکلن را تنظی کل

ــد. نمای
طــرح  ایــن  ریالــی  اعتبــار 
ریــال  طــرح: ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰ 

مــی باشــد

مراحل انجام کار شامل:
و  فنــی  اطاعــات  آوری  جمــع   -

ینــدی  فرآ
شــرایط  در  هــا  بــرداري  داده   -

عملیاتــی  مختلــف 
- طراحــی و ســاخت دمپــر ارتعاشــی 
ــات  ــازی ارتعاش ــتاندارد س ــت اس جه

ــه ها خوش
- طراحــی و ســاخت حســگر گرفتگــی 

تــه ریــز هیــدرو ســیکلن
- طراحــی و ســاخت بــرد الکترونیکــی 
ــدرو  ــز هی ــه ری ــی ت ــگر گرفتگ حس

ــیکلن  س
ــی  ــرد الکترونیک ــی ب ــه نویس - برنام

ــز ــه ری ــی ت ــگر گرفتگ حس
ــش  ــگر پای ــاخت حس ــی و س - طراح
ــز  ــه ری ــودن ت ــی ب ــا طناب ــری ی چت

ــه  خوش
- طراحــی و ســاخت بــرد الکترونیکــی 
ــی  ــا طناب ــری ی ــش چت ــگر پای حس

ــیکلن ــز هیدروس ــه ری ــودن ت ب
ــی  ــرد الکترونیک ــی ب ــه نویس - برنام
ــی  ــا طناب ــری ی ــش چت ــگر پای حس

ــیکلن ــز هیدروس ــه ری ــودن ت ب
ــی و  ــای مصنوع ــی ه ــام گرفتگ - انج

ــا  ــی از دســتگاه ه تســت عمل
- طراحــی و ســاخت مــدار الکترونیکی، 
سیســتم اعــام هشــدار و نمایشــگر 
ــه  ــر خوش ــت ه ــده وضعی ــان دهن نش

ــیکلن هیدروس
ــه  ــات مجموع ــداد توقف ــش تع - کاه

ــا   ــیکلون ه هیدروس
- افزایش بازیابی و تولید کارخانه 
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در روز پایانــی هفتــه کتــاب و کتابخوانــی،  
ــه  ــی زاده رئیــس پژوهشــگاه ب ــر باق دکت
همــراه دکتــر فدائــی نــژاد معــاون اداری 
معــاون  نگارســتانی  دکتــر  مالــی،  و 
دکتــر حکیمــه  و  دانشــگاه  آموزشــی 
علومــی مدیــر امــور پژوهشــی پژوهشــگاه 
ــه دانشــگاه از  ــد از کتابخان ، ضمــن بازدی
کارشناســان آن مجموعــه تجلیــل کردند.

پژوهشــگاه  رئیــس  زاده  باقــی  دکتــر 
ضمــن تبریــک فرارســیدن هفتــه کتــاب 
اساســا  کــرد:  عنــوان  کتابخوانــی،  و 
ــه مســتلزم  ــر مجموع ــی ه ــد و پویای رش
هــم فکــری و همراهــی مــی باشــد و 
پیشــنهادات و نظــرات نیروهــای انســانی 
حائــز  امــر  ایــن  در  را  مجموعــه  آن 

اهمیــت دانســت.
از  یکــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
رســالت هــای اصلــی دانشــگاه در حــوزه 
پژوهشــی، نشــر دســتاوردها و یافتــه 
هــای تحقیقاتــی محققیــن و دانشــجویان 
ــادی  ــوان نه ــه عن ــه ب ــت؛ از کتابخان اس
ارتقــاء  راســتای  در  توانــد  مــی  کــه 
ــا  ــری را ایف ــش موث ــگاه دانشــگاه نق جای
نمایــد، نــام بــرد. وی خاطــر نشــان 
کــرد: ایــن مهــم جــز بــا تــاش و همــت 
ــه  ــوز کتابخان ــدوم و دلس ــان خ کارشناس

ــود. ــد ب ــر نخواه میس
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  در 
ایــن بازدیــد پیشــنهاد بررســی امــکان در 

دســترس قــراردادن متــن کامــل 

ــای  ــه ه ــر برنام ــرژی از دیگ ــیمی و ان ش
ــی باشــد. ــه م ــاری کتابخان ــال ج س

زحمــات  از  پایــان  در  اســت  گفتنــی 
کارشناســان مجموعــه کتابخانــه دانشــگاه 
خانــم مهدیــه حســنخانی فــرد و محمــد 
مهــدی طاهــری بــا اهــدای لــوح تجلیــل 

شــد.

ــد و  ــی ارش ــای کارشناس ــه ه ــان نام پای
ــر  ــوی دکت ــری  از س ــای دکت ــاله ه رس
مالــی  و  اداری  معــاون  نــژاد  فدایــی 

ــد. ــرح ش ــگاه مط دانش
ــم  ــه خان ــه گفت ــت ب ــر اس ــایان ذک ش
کارشــناس  فــرد  حســنخانی  مهدیــه 
کتابخانــه در حــال حاضــر صفحــات 
ابتدایــی پایــان نامــه هــا قابــل دســترس 
عمــوم مــی باشــد و دسترســی بــه متــن 
ــق  ــط از طری ــا فق ــه ه ــان نام ــل پای کام
ــزار  ــرم اف ــگاه و ن ــی دانش ــبکه داخل ش
ــت. ــر اس ــکان پذی ــیمرغ ام ــه س کتابخان

زاده،  حســن  رضــا  دکتــر  درادامــه 
رئیــس کتابخانــه و مرکــز اطــاع رســانی 
ــه گزارشــی از وضعیــت  ــه ارائ دانشــگاه ب
ــه دانشــگاه پرداخــت  ــرد کتابخان و عملک
و اذعــان داشــت: ایــن واحــد بــه عنــوان 
یــک کتابخانــه دانشــگاهی در زمینــه 
ــن ــی مراجعی ــای اطاعات ــن نیازه تأمی

ــل دســتیابي پــس از  ــج قاب نتای
ــروژه: انجــام پ

ــه  ــام کار ب ــل انج ــم مراح در قس
ــد: ــی باش ــر م ــرح زی ش

و  فنــی  اطاعــات  آوری  جمــع 
فرآینــدی 

شــرایط  در  هــا  بــرداري  داده 
عملیاتــی  مختلــف 

دمپــر  ســاخت  و  طراحــی 
ارتعاشــی جهــت اســتاندارد ســازی 

هــا خوشــه  ارتعاشــات 
حســگر  ســاخت  و  طراحــی 
گرفتگــی تــه ریــز هیــدرو ســیکلن

بــرد  ســاخت  و  طراحــی 
الکترونیکــی حســگر گرفتگــی تــه 

ســیکلن هیــدرو  ریــز 
ــی  ــرد الکترونیک ــی ب ــه نویس برنام

ــز ــه ری حســگر گرفتگــی ت
طراحــی و ســاخت حســگر پایــش 
چتــری یــا طنابــی بــودن تــه ریــز 

خوشــه 
بــرد  ســاخت  و  طراحــی 
پایــش  حســگر  الکترونیکــی 
چتــری یــا طنابــی بــودن تــه ریــز 

ســیکلن و ر هید
ــی  ــرد الکترونیک ــی ب ــه نویس برنام
حســگر پایــش چتــری یــا طنابــی 

ــز هیدروســیکلن ــه ری ــودن ت ب
انجــام گرفتگــی هــای مصنوعــی و 

تســت عملــی از دســتگاهها 

مــدار  ســاخت  و  طراحــی 
اعــام  سیســتم  الکترونیکــی، 
نشــان  نمایشــگر  و  هشــدار 
خوشــه  هــر  وضعیــت  دهنــده 
هیدروســیکلن پایــش دانــه بنــدی 
پــروژه  نتایــج  هیدروســیکلون 
از: عبارتنــد  خاصــه  بصــورت 

در قســمت پایــش دانــه بنــدی 
پــروژه  نتایــج  هیدروســیکلون 
از:  عبارتنــد  خاصــه  بصــورت 

- پایــش وضعیــت هیدروســیکلون 
هــا

فرکانســی   محــدوده  تعییــن   -
کــه بیشــترین نوســانات ارتعاشــی 
ــاد  ــدی ایج ــه ب ــر دان ــل تغیی بدلی

ــردد. ــی گ م
نــرخ  ســازی  اســتاندارد   -
هــا  هیدروســیکلون  ارتعاشــات 
ــری  ــع و جلوگی ــخیص بموق - تش
از شکســتگی و خرابــی روتــور و 
اســتاتور و تشــکیل رســوبات در 
ــه ــی اولی ــاي پرعیارکن ــلول ه س

توقفــات  تعــداد  کاهــش   -
هــا   هیدروســیکلون  مجموعــه 
تولیــد  و  بازیابــی  افزایــش   -

نــه  خا ر کا

تجلیل ازکارشناسان کتابخانه دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
در روز پایانی هفته کتاب و کتابخوانی صورت پذیرفت؛

ــان  ــی، پای ــن و فارس ــب التی ــم از کت اع
ــع  نامه هــا، طــرح هــای پژوهشــی و مناب
نشــریات،  کتــب،  نظیــر  الکترونیکــی 
مقالــه، پایــان نامــه و اســتانداردها و.. 

می کنــد. فعالیــت 
وی افــزود: کتابخانــه دانشــگاه بــا در 
ــخه  ــش از 6۷۳۰ نس ــتن بی ــار داش اختی
نســخه   ۱۵۴۴6 و  فارســی  کتــاب 
 ۳۰۰ بــه  دسترســی  التیــن،  کتــاب 
ــر  ــی معتب ــع علم ــی مناب ــک اطاعات بان
ــق  ــی از طری ــع علم ــگاه مناب خارجی)پای
ــخه  ــک (و۱۵۱۲ نس ــش لین ــرکت دان ش
الکترونیکــی پایــان  نامــه دانشــگاهی در 
حــوزه فنــی مهندســی، کشــاورزی و علوم 

ــد.  ــی نمای ــات م ــه خدم ــه ارائ پای
راه  کــرد:  اعــام  کتابخانــه.  رئیــس 
ــدازی مرکــز چــاپ و نشــر دانشــگاه و  ان
مجــات علمــی سیســتم های هوشــمند، 
ــو ــناختی، نان ــن ش ــنجش از دور زمی س
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ســامانه مدیریــت همایش هــای دانشــگاه 
ــاوری  ــی و فن ــی صنعت ــالت تکمیل تحصی

پیشــرفته راه انــدازی شــد

به همت حوزه پژوهشی دانشگاه؛

www.congress.kgut.ac.ir

و  ســاماندهی  منظــور   بــه 
انســجام  بخشــی بــه فعالیت هایی 
ــا،  ــزاری همایش ه ــل برگ از قبی
ــت ها  ــی، نشس ــی های علم کرس
و کارگاه هــای علمــی و آموزشــی 
دانشــگاه، ســامانه ای تحت عنوان 
ــا«  ــت همایش ه ــامانه مدیری »س

راه انــدازی شــده اســت.
دکتــر امیــن باقــی زاده رئیــس 
ــن  ــوص ای ــگاه، در خص پژوهش
روابــط  بــا  گفتگــو  خبــردر 
عمومــی دانشــگاه، عنــوان کــرد: 
ــی  ــای علم ــزاری همایش ه برگ
ــد  ــی از فراین ــوان جزئ ــه عن ب
عرصــه  در  دانــش  مدیریــت 
تقویــت  و  برقــراری  و  علــم 
ــات  ــای هی ــان اعض ــاط می ارتب
منظــور  بــه  جامعــه  علمــی 
تبــادل اندیشــه، یادگیــری ارائــه 
ــد،  ــای جدی ــا و نظریه ه یافته ه
جدیدتریــن  اشــاعه  و  نشــر 
و  تحقیقاتــی  دســتاوردهای 
ــرد  ــه خ ــیدن ب ــت رس در نهای
جمعــی، امــری ضــروری اســت؛ 

کــه  اســت  پیش بینی شــده 
مهم تریــن آن هــا عبارتنــد از: 
ــت ۸۰۰ و  ــا ظرفی ــی ب تاالرهای
ــات  ــا امکان ــره همــراه ب ۳۰۰ نف
پیشــرفته صوتــی و تصویــری 
هم زمــان  ترجمــه  امــکان  و 
خارجــی،  مهمانــان  بــرای 
ــر  ــان ه ــک مســتقیم هم زم لین
دو ســالن بــرای مراســم ها و 
 ۱۰۰۰ بــاالی  همایش هــای 
بی نظیــر  طراحــی  نفــر، 
ســالن ها، فضــای آکوســتیک 
بی نظیــر،  نورپــردازی  عالــی، 
هم زمــان  پخــش  امــکان 
و  ســالن های ۱۵۰  مراســم ها. 
۱۰۰ نفــره بــا تجهیــزات صوتــی 
و تصویــری بــرای ارائــه مقــاالت 
بــا  اتــاق کنفرانــس  علمــی، 
ظرفیــت ۴۰ نفــر مجهــز بــه 
سیســتم صــوت، اتــاق جلســات 
و فضــای چندمنظــوره البــی 
ســالن ها کــه بــرای برپایــی 
مــورد  غیــره  و  نمایشــگاه ها 

می گیــرد. قــرار  اســتفاده 

تصریــح  وی  راســتا  ایــن  در 
ــطح  ــاء س ــور ارتق ــه منظ ــرد: ب ک
کیفــی، اثــر بخشــی و ســاماندهی 
ــه  ــدام ب ــگاه، اق ــهای دانش همایش
مدیریــت  انــدازی »ســامانه  راه 

اســت.   شــده  همایش هــا« 
اشــاره  بــا  پژوهشــگاه  رئیــس 
بــه اینکــه از طریــق »ســامانه 
امــکان  همایش هــا«  مدیریــت 
بــه تعــداد  برگــزاری همایــش 
نامحــدود در ســال فراهم شــده 
ــه  ــت: ازجمل ــان داش ــت؛ اذع اس
ســامانه  ایــن  قابلیت هــای 
برگــزاری همایش هــا در ســطح 
ملــی و بین المللــی و مدیریــت 
ــک  ــزاری ی ــل برگ ــی مراح تمام
وبــگاه  راه انــدازی  از  همایــش 
ثبت نــام  اطاع رســانی،  و 
داوری  و  مقــاالت  دریافــت  و 
ــت  ــه و دریاف ــام نتیج ــا، اع آن ه
هزینه هــا، برگــزاری برنامه هــای 
نمایشــگاه،  قبیــل  از  جانبــی 

می باشــد. کارگاه  و  مســابقه 
ــا  ــزاری همایش ه ــزود: برگ وی اف
به صــورت برخــط نیــز ازجملــه 

ــامانه ــن س ــژه ای ــات وی امکان

می باشد.
در پایــان گفتگــو دکتــر باقــی زاده 
ــدازی  ــا راه ان ــرد: ب ــان ک خاطرنش
ایــن ســامانه در کاهــش و حــذف 
ــه  ــروری ازجمل ــای غیرض هزینه ه
خریــد  کــرد  هزینــه  حــذف 
وب ســایت بــرای هــر همایــش گام 

مؤثــری برداشته شــده اســت. 
عاقه منــدان  اســت  شــایان ذکر 
دریافــت  و  آگاهــی  جهــت 
اطاعــات بیشــتر دربــاره ایــن 
آدرس  بــه  می تواننــد  ســامانه 
www.congress.kgut.ac.ir مراجعــه 

نماینــد.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
همایش هــای  مرکــز  دانشــگاه، 
تکمیلــی  تحصیــات  دانشــگاه 
پیشــرفته  فنــاوری  و  صنعتــی 
باهــدف برگــزاری ســمینارها و 
ــی  ــی و بین الملل ــای مل همایش ه
ــی  ــای آموزش ــا کارگاه ه ــراه ب هم
در  علمــی  ســخنرانی های  و 
ــه  ــل ب ــور کام ــال ۱۳۸۷ به ط س
ایــن  در  رســید.  بهره بــرداری 
و  ســالن  تعــدادی  مجموعــه 

چندمنظــوره  فضاهــای 

قرار گرفتن نام عضو هیأت علمی دانشگاه 
در جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــی  ــوزه پژوهش ــل از ح ــه نق و ب
اعــام  اســاس  بــر  دانشــگاه، 
علــوم  اســتنادی  پایــگاه 
ــا  ــر علیرض ــام، دکت ــان اس جه
ــی  ــو هیات علم ــکرزاده عض عس
دانشــگاه  انــرژی  پژوهشــکده 
در  مرتبــه،  دومیــن  بــرای 
جمــع پژوهشــگران پراســتناد 
قــرار  برتــر  درصــد  یــک 
گرفــت. شــایان ذکــر اســت، 
 انتخــاب هــای مذکــور براســاس 
پایــگاه  پــردازش هایــی کــه 
ــان اســام ــوم جه ــتنادی عل اس

ــتخرج  ــای مس ــر روی داده ه ب
 WOS و   ESI پایــگاه  دو  از 
صــورت  اســت   داده  انجــام 
پــردازش  در  اســت.  گرفتــه 
هــای انجــام شــده ســه شــاخص 
نســبت تعــداد کل اســتنادات 
اســتندادکننده،  مقــاالت  بــه 
ــتنادی  ــط خوداس ــداد متوس تع
ــط  ــه و متوس ــر مقال ــه ازای ه ب
درصــد خــود اســتنادی یــک 
ــای  ــوان معیاره ــنده به عن نویس
مورداســتفاده  ارزیابــی  مهــم 

نــد. رگرفته ا قرا

۱9



مانور آموزشی 
اطفاء حریق در 

دانشگاه برگزار شد

در راستای اجرای سیاست های 
کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه؛

ــور آموزشــی اطفــاء  ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، مان ب
ــاون اداری  ــا حضــور مع ــاه ۱۴۰۰ ب ــق، یکشــنبه ۲۸ آذرم حری
ــس  ــگاه، رئی ــل دانش ــر عام ــد غی ــه پدافن ــر کمیت ــی و دبی مال
پژوهشــگاه و مدیــران دفتــر برنامــه بودجــه و تشــکیات، امــور 

ــزار شــد. ــور عمومــی در محوطــه دانشــگاه برگ اداری و ام
ــگاه، در  ــی دانش ــور عموم ــر ام ــژاد، مدی ــی ن ــین کاکوئ حس
خصــوص ایــن مانــور اظهــار داشــت: ایــن مانــور باهــدف افزایش 
ضریــب آمادگــی نیروهــای خدماتــی  بــرای مواجهــه بــا شــرایط 
ــوزی و  ــار آتش س ــه مه ــول اولی ــا اص ــنایی ب ــراری و آش اضط
ــود،  ــح از کپســول های آتش نشــانی موج ــتفاده صحی نحــوه اس

برگــزار شــد.
وی اذعــان داشــت: نقــش ایــن آموزش هــا و مانورهــا در تقویــت 
و کارآمــدی نیروهــای انســانی دانشــگاه، جهــت آمادگــی آن هــا 
بــرای مواجهــه بــا حــوادث واقعــی بســیار حائــز اهمیــت 

می باشــد
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دکتر هادی ابراهیمی فر

دکتر سجاد شهابي 

دکتر حجت اله مرادي شهربابكي

دکتر حمیدرضا ناجي

دکتر الهام رضوان نژاد

دکتر فضل اهلل سلطاني

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

ســـمت

سرپرست دانشکده مهندسي مکانیك و مواد

سرپرست گروه آموزشي مهندسي آب

سرپرست گروه آموزشي مهندسي قدرت و کنترل

سرپرست مرکز آپا

 سرپرست گروه پژوهشي بیوتکنولوژي

سرپرست گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتکنیك

                     *   دکتر محمد نجف زاده 

دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری عضو هیات علمی  
مهندسي آب      گروه  

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء                       *   دکتر افسانه نصرآبادی 

عضو هیات علمی     علوم و فناوری های نوین
گروه:         علوم زمین

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء 

                     *   دکتر محمدرضا لشکری 

پژوهشکده علوم محیطی عضو هیات علمی  
گروه   تنوع زیستی   

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء 

                     *   دکتر محمدرضا کارآموز راوری  

عضو هیات علمی       دانشکده مهندسی مکانیك و مواد
گروه        مهندسي طراحي و ساخت    

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء 

                     *   دکترحکیمه علومی  

عضو هیات علمی     پژوهشکده علوم محیطی
گروه      اکولوژی

دانشیار به  استادیار  از  مرتبه علمی  ارتقاء 
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دکتر حسین محبی رئیس دانشگاه، به مناسبت ۱6 آذر )روز دانشجو( عنوان کرد؛

دانشگاه در کشور ایران نه تنها پایگاه توسعه علم و دانش، بلکه جایگاهی 
برای رویش اندیشه های حق طلباِنه در راستای آزادی، ظلم ستیزی و 

عدالت گستری است

بــه گــزارش روابــط عمومــی، دکتــر محبــی رئیــس دانشــگاه اظهــار داشــت: مقــام معظــم رهبــری حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مــد طلــه 
العالــی( همــواره بــر ارزش هــای بزرگــی کــه دانشــجویان مــا بــه آن آراســته اند و الزم اســت آن را حفــظ کننــد تأکیــد می نماینــد و خطــاب 
بــه دانشــجویان فرمودنــد: » تدیــن و تعبــد و پاکــی دل و دامــان کــه بحمــداهلل مجموعه هــای قابل توجهــی از جوانــان دانشــجوی مــا بــه آن 
آراســته اند ارزش بســیار بزرگــی اســت؛ ایــن را از دســت ندهیــد. عمــده اشــکاالت و انحرافــات سیاســی، شــروعش از نقطــه مخــدوش شــدن 

ایــن ارزش اســت. نمی گویــم همــه اشــکاالت و انحرافــات؛ می گویــم عمــده آن هــا... «
رئیــس دانشــگاه در ادامــه عنــوان کــرد: حماســه ۱6 آذر ســال ۱۳۳۲، در تاریــخ ایــران به ویــژه بــرای جوانــان به عنــوان نمــاد پاکــی، ایمــان 
ــتی،  ــی، میهن دوس ــر از روح عدالت خواه ــندی دیگ ــا س ــت ت ــتقال و آزادی اس ــداری، اس ــتگی، پای ــار، ازخودگذش ــرت، ایث ــر بصی و مظه
آزادی خواهــی و اســتقال طلبی فرزنــدان ایــن مرزوبــوم بــرای همیشــه در تاریــخ ثبــت و فریــاد ضــد اســتکباری ملــت ایــران را در جهــان 

بــه تصویــر بکشــاند.
وی افــزود: بی شــک دانشــگاه در کشــور ایــران نه تنهــا پایــگاه توســعه علــم و دانــش، بلکــه جایگاهــی بــرای رویــش اندیشــه های حق طلبانــه 

در راســتای آزادی، ظلم ســتیزی، اســتقال طلبی و عدالت گســتری بــوده اســت.
ــه در  ــی ک ــواری ها و چالش های ــم دش ــه علیرغ ــت ک ــرض اس ــز ف ــجویان عزی ــه دانش ــا و هم ــر م ــک ب ــت: این ــان داش ــی اذع ــر محب دکت
ــه،  ــال در جامع ــر و فّع ــوی مؤث ــوان عض ــی به عن ــی و اخاق ــات اجتماع ــا درک الزام ــت. ب ــاده اس ــاق افت ــا اتف ــروس کرون ــی وی ــی اپیدم پ
ــیم. ــردی بکوش ــا پایم ــامی ب ــران اس ــزت ای ــادی و ع ــیم و درراه آب ــی را تحقق بخش ــل و حقیقت جوی ــه عم ــئولیت پذیری در عرص مس

ــه  ــاب ب ــجو، خط ــهدای دانش ــره ش ــاد و خاط ــجو و گرامیداشــت ی ــم و بزرگداشــت روز دانش ــر تکری ــد ب ــا تأکی ــی ب ــر محب ــان دکت در پای
دانشــجویان عنــوان کــرد: »از فرزنــدان خــود می خواهــم کــه عــاوه بــر کســب فضایــل دینــی و اخــاق و بــاور راســخ به ضــرورت همدلــی در 
جهــت نیــل بــه توســعه پایــدار و همه جانبــه و ارتقــای جایــگاه علمــی ایــران عزیــز، عــزم خویــش را جــزم نمــوده و بــه حــول و قــوه الهــی 

بــا فتــح قله هــای رفیــع علــم و فنــاوری، ایــران عزیــز را بــه جایــگاه شایســته در جهــان دانــش برســانند.«
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