
امام صادق علیه السالم:
، دانش  زکات  و  دارد  زکاتى    هرچیزى 

آموختن آن به اهلش است.

گاهنامه علمى و پژوهشى کاوش 
بسیج دانشجویى دانشگاه سمنان

شماره سوم / سال دوم / اردیبهشت 1398

جعبه ابزارهاى متلب

قدرت محاسبات ریاضى متلب

استفاده محاسباتى  ریاضیات  از  جنبه  هر  در   متلب 
 مى شود. در زیر برخى از محاسبات ریاضى که در آن

از متلب بیشتر استفاده مى شود آورده شده است:
*کار با ماتریس ها و آرایه ها 
نمودارهاى دوبعدى و سه بعدى و  *رسم   

گرافیک
*جبر خطى 
*معادالت جبرى 
*توابع غیرخطى 
*آمار 
*آنالیز داده 
*حساب دیفرانسیل و انتگرال و معادالت   

دیفرانسیل
*محاسبات عددى 
*ادغام 
*براز منحنى 

ازجمله مختلف،  گروه هاى  و  سازنده   شرکت 
شرکت هاى برخى  و  جهان  سرتاسر   دانشگاه هاى 
به خاص-کاربردى  جعبه ابزارهاى  هرساله   مهندسى 
کارایى و محبوبیت افزایش  باعث   آن مى افزایند که 
زیر در  جعبه ابزارها  این  از  فهرستى  است.  شده   آن 

آمده است:
شبیه سازى  براى  ابزارى  *سیمیولینک،   

سامانه ها به  صورت انتزاعى
و  توابع  متلب،  مخابرات  *جعبه ابزار   

ابزارهاى محاسبات مهندسى مخابرات
*جعبه ابزار کنترل متلب، توابع و ابزارهاى   

محاسبات مهندسى کنترل
*جعبه ابزار فازى متلب، توابع و ابزارهاى   

محاسبات فازى
و  توابع  متلب،  محاسبات  *جعبه ابزار   

ابزارهاى محاسبات عددى

*جعبه ابزار تخمین متلب، توابع و ابزارهاى   
محاسبات بحث تخمین سیستم در مهندسى کنترل

ابزارهاى  و  توابع  متلب،  آمار  *جعبه ابزار   
محاسبات آمار

و  توابع  متلب،  داده  جمع آورى  *جعبه ابزار   
ابزارهاى جمع آورى داده

و  توابع  متلب،  عصبى  شبکه  *جعبه ابزار   
ابزارهاى محاسبات شبکه عصبى

و  توابع  متلب،  تصویر  پردازش  *جعبه ابزار   
ابزارهاى محاسبات پردازش تصویر

و  توابع  متلب،  صوت  پردازش  *جعبه ابزار   
ابزارهاى محاسبات پردازش صوت

*جعبه ابزار احتماالت متلب 
*جعبه ابزار محاسبات سیمبولیک متلب 
و  توابع  متلب،  بى درنگ  کارگاه  *جعبه ابزار   

ابزارهاى محاسبات سامانه هاى بى درنگ

آرزوى سمنان  دانشگاه  دانشجویان  تمام  براى  دانشجویى   بسج 
 موفقیت در عرصه هاى مختلف زندگى شان از جمله  علم ودانش

 دارد.
 همچنین به برندگان مسابقه موشک آبى تبریک عرض مى کند و
 به باقى شرکت کنندگان عزیز توصیه مى کند براى ارتقاى سطح
استفاده مربوطه  تحلیلگر  افزارهاى  نرم  از  موشکشان   کیفى 

کنند .
مى خواهیم دو نرم افزار مرتبط و کاربرپسند در را معرفى کنیم

 همچنین شما عزیزان با مراجعه به دفتر بسیج فنى 1 مى توانید
این نرم افزار ها را تهیه کنید
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معرفى نرم افزار

مزایاى متلب

معایب متلب

کاربردهاى متلب

 راحتى در استفاده: متلب یک زبان مفسرى است که
 برنامه در محیط توسعه یکپارچه متلب به راحتى نوشته،
 اصالح و ایجاد مى گردد. ازآنجایى که زبان برنامه نویسى

 براى استفاده راحت است توسعه برنامه هاى جدید
به راحتى امکان پذیر است.

 استقالل بستر نرم افزارى: متلب توسط بسیارى از
 سیستم هاى کامپیوترى مختلف پشتیبانى مى شود. زبان

 متلب توسط سیستم عامل هاى لینوکس، ویندوز و
مکینتاش پشتیبانى مى شود.

 توابع از پیش تعریف شده: متلب هم را با کتابخانه
 گسترده اى از توابع از پیش تعریف شده است که براى

بسیارى از کاربردها استفاده مى شود.
 رسم مستقل از دستگاه: برخالف بسیارى از زبان هاى
 کامپیوترى دیگر، متلب دستورات بسیارى را براى رسم
 و تصویربردارى دارد. این تصاویر و رسم ها مى تواند روى

 هر وسیله خروجى گرافیکى که توسط کامپیوتر
پشتیبانى مى شود قابل نمایش است.

 واسط گرافیکى کاربر: متلب شامل ابزارى است که به
  برنامه نویس اجازه مى دهد که به صورت تعاملى یک
 واسط گرافیکى کاربر را ایجاد نماید. با این قابلیت

 برنامه نویس مى تواند برنامه هاى  پیچیده تجزیه وتحلیل
 داده ها را طورى طراحى کند که کاربران بى تجربه نیز

بتوانند به راحتى با برنامه تعامل داشته باشند.

اینکه اول  دارد.  اساسى  عیب  دو   متلب 
بنابراین  متلب یک زبان مفسرى است و 
زبان هاى به  نسبت  آن  اجراى   سرعت 
را مشکل  این  است.  کمتر   کامپایلرى 
ساختار درست  به کارگیرى  با   مى تواند 
کامپایلر از  استفاده  و  متلب  در   برنامه 
از برنامه نهایى قبل  براى کامپایل   متلب 

توزیع برنامه حل نمود.
کپى است: یک  هزینه  دوم  اساسى   ایراد 
یک از  برابر  ده  تا  پنج  متلب  از   کامل 
 کامپایلر   یا فرترن گران تر است. و براى

کسب وکار مقرون به صرفه است.

ابزار یک  به عنوان  گسترده  به طور   متلب 
مانند مهندسى  و  علم  در   محاسباتى 
 رشته هاى فیزیک، شیمى، ریاضى و تمام
در استفاده مى شود.  مهندسى   رشته هاى 
متلب از  استفاده  موارد  از  بعضى   زیر 

مطرح شده است:
1-پردازش سیگنال و ارتباطات 
2-پردازش تصویر و ویدئو 
3-سیستم هاى کنترل 
4-تست و اندازه گیرى 
5-مهندسى مالى 
6-محاسبات زیستى 
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نشریه علمى-پژوهشى کاوش
شماره 3 - فروردین 1398

مدیر مسئول و سردبیر : کیانوش رشنو
مسئول تحریریه : محّمد ابراهیمى
طراح و صفحه آرا:محّمد ابراهیمى

امور اجرایى : محّمد ابراهیمى
صاحب امتیاز:بسیج دانشجویى دانشگته سمنان
 ،با تشکر از : مهدى عندلیب، على رضا خدایى
حمید رضا توفیقى زاده، محمد على شکرچى

اى خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم

 تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند.باید به آن
فخر دیگران  به  و  کرده  بهانه  را  علم  که   سنگدالنى 
شد. نخواهند  هم  من  پاى  کنم خاك  ثابت   مى فروشند، 
 باید  همه آن تیره دالن مغرور و متکبر را به زانو در آورم،
 آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روى زمین باشم.
 اى خداى بزرگ آنها که از تو مى خواهم ، چیز هایى است
تو خوب و  اندازم  کار  به  تو  راه  در  فقط مى خواهم   که 
مرا مى خواهم  تو  داشته ام.از  را  آن  استعداد  که   مى دانى 
 توفیق دهى که کارهایم ثمر بخش شود و در مقابل خسان

سر افکنده نشوم.

شهید دکتر مصطفى چمران

شناسنامه نشریه

فهرست

صنعت بدون ربات هرگز

اخبار علمى و تکنولوژى معرفى نرم افزار

مصاحبه
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سخن سردبیر

باسمه تعالى

مقام معظم رهبرى:
کشورى که دستش از علم تهى است ، نمى تواند توقع عزت داشته باشد.

 با یارى خداند علیم و رزاق و مدد حضرت ولى عصر(عج) شماره اى دیگر از نشریه کاوش را در راستاى افزایش
 سطح علمى و پژوهشى دانشجویان دانشگاه سمنان به چاپ رساندیم. با توجه به این که مقام معظم رهبرى نام
 سال را رونق تولید نامیدند که راهنما و جهت دهنده امسال در راستاى سال هاى گذشته ، در مسیر بهبود اقتصاد
 کشور است ؛ سعى بر آن شد که در این شماره نمونه اى از کمبودها و قسمت هایى که جاى کار و فعالیت پژوهشى
 دارند معرفى شود. همچنین با استاد نمونه و برجسته ى دانشگاه سمنان ، پروفسور سعدالدین ، استاد دانشکده

مکانیک مصاحبه اى انجام شد که به معرفى ایشان و پارك علم و فناورى پرداختیم. 
 در  انتها درگذشت جناب مهندس حاجى قربانى ، استاد دلسوز و مدبر دانشکده مکانیک که زحمات زیادى براى

این دانشکده کشیدند ،  تسلیت عرض مى نماییم ؛ ان شاءا... که با اولیاءا... همنشین باشند.
از تمام کسانى که در این شماره و شماره هاى قبل ما را همراهى کردند کمال تشکر را داریم.

 در راستاى ارائه خدمات به  شما دانشجویان عزیز
 بسیج دانشجویى در زمینه ارائه جزوات ، کتاب هاى
 درسى و غیر درسى و فیلم هاى آموزشى درسى و
 نرم افزار، لباس کارگاه مجموعه اى را فراهم آورده
به مى توانید  مجموعه  این  از  استفاده  جهت   که 
مراجعه مکانیک  دانشکده  در  واقع  بسیج   دفتر 

نمایید.

فعالیت هاى به  عالقه مند  دانشجویان  تمام   از 
به مراجعه  با  مى شود  دعوت   علمى-پژوهشى 
عالقه مندى مراتب  مربوطه  دانشکده   پایگاه هاى 

خود را اعالم کنند.

3

اخبار علمى و تکنولوژى

 اّولین خودرو کامال برقى شرکت ولوو با برند 
عرضه خواهد شد.

بود که اولین محصولى خواهد  این خودرو   همچنین 
نصب شده آن  روى  آتو  اندروید  از  بومى  نسخه   یک 

است.

 هواپیماهاى برقى و هیبریدى به زودى آسمان ها
را در مى نوردند.

سوالر خورشیدى  هواپیماى  آنکه  از   پس 
دور سفر  نخستین   2016 سال  در   ایمپالس 2 
 دنیاى خود را با موفقیت به پایان رساند؛ مسئوالن
 شرکت هاى هواپیمایى مختلف در تالش هستند
تا یک هو اپیماى تجارى این چنینى تولید کنند.

 آژانس فضایى ژاپن قصد دارد تا
ماه نورد تویوتا  شرکت  کمک   با 
بسازد پیشرفته اى   سرنشین دار 
 که طبق برنامه ى فعلى در سال
فضا به  ارسال  آماده ى   2029 

خواهد شد.
هواى فشار  بدانید  است   جالب 
 کابین این خودرو مناسب تنفس

انسان خواهد بود.

قصد این شرکت  روسیه،  در  فورد  زیان دهى   به دنبال 
 دارد 3 کارخانه خود را تا اواسط سال جارى میالدى
 تعطیل کند و از بازار خودروهاى سوارى روسیه خارج
 شود.خودروساز شماره 2 ایاالت متحده مى گوید پس از
 روسیه اقدامات مشابهى را در آمریکاى جنوبى و اروپا

دنبال مى کند.
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 ورود به مرکز کارآفرینى و مرکز رشد یک راه اثبات
شده علمى به آن ها ارائه دهد.

و گروهى  کار  بتواند  که  است  کسى   موفق 
 مدیریت مشارکتى را در دوران دانشجویى باور

کند و بخصوص بتواند آن را عملیاتى کند.
ما براى  را  قربانى  حاجى  مهندس  *لطفا   

توصیف کنید.
 من حدود 37 سال است که آقاى حاجى قربانى را

مشناسم.
 ایشان فردى  بسیار با پشتکار ، با انگیزه ، باهوش و
 مبتکر بودند و ذهن خالقى داشتند و سیستماتیک
 فکر و عمل مى کردند. خیلى منظم بودند و زمان را
بهره بیشترین  زمان  از  و  مى کردند  مدیریت   خوب 
 بردارى را داشتند .یک فرد با اخالق و خانواده دوست
و کردند  بسیارى  خدمات  خود  والدین  به   بودند؛ 

ارادت بسیارى به والدین خود داشتند.
 مى توانم بگویم یک مهندس موفق و بااخالق خوب 

بودند.
                                       ارتباط خوبى با دانشجوها داشتند. 

 مشکالت دانشجوها را از نزدیک لمس مى کردند و

 تالش مى کردند براى مشکالت آن ها راه حل
 اجرایى و عملیاتى پیدا کنند و نگرانى و استرس و

اضطراب را از آن ها دور کنند.
 ایشان یک سال از من جلوتر بودند و همواره شاگرد

اول کالس بودند.
 ایشان در ساعات تفریح هنرستان به بچه ها از جمله
 خود من از لحاظ درسى کمک مى کردند و سواالتشان

را جواب مى دادند.
حرف هاى به  خوب  بودند.  گذشت  با  بسیار   ایشان 
و سعى مى کرد که طرف  دیگران گوش مى دادند  

مقابل را خوب درك کنند.
آنها خیلى از  و  بودند  گرفته  یاد  رو  قوانین   خوب 

خوب استفاده مى کردند.
 در محیط دانشگاه همواره با دلسوزى سعى مى کردند
سازان آینده  عنوان  به  دانشجویان  که  کنند   کارى 
از منظبط  و  منظم  هم  و   سواد  با  هم  کشور   این 

دانشگاه خارج شوند.
 به طور کلى تمام صفات نیک را در خود جمع کرده

بودند.
*روحشان شاد و یادشان گرامى باد.

ادامه دارد . . . . .

کلینیک تخصصى خودروى دانشگاه سمنان

گفتگو از : محّمد ابراهیمى

9

صنعت بدون ربات هرگز

 رباتیک شاخه اى میان رشته اى از مهندسى و علم است که شامل مهندسى مکانیک، مهندسى برق و علوم رایانه
 مى شود.اگر یک ربات را به یک انسان تشبیه کنیم ، طراحى و ساخت بخش هاى مربوط به ظاهر فیزیکى ربات
متخصصان به  مربوط  پیچیده  مدارهاى  توسط  ربات  مغز  ساخت  و  طراحى   ، مکانیک  متخصصان  به   مربوط 
 الکترونیک و خلق قوه تفکر و هوش مصنوعى به وسیله نوشتن برنامه هاى رایانه اى بر عهده متخصصان نرم افزار

است.این دانش بدنبال آن است که ماشین ها را به گونه اى ارتقا دهد که جایگزین انسان گردند.

علم در  کشورى  هر   جایگاه 
با مستقیمى  رابطه   رباتیک 
دارد کشور  آن  بودن   صنعتى 
 زیرا رباتیک بر اساس نیازمندى
و مى گیرد  شکل  صنعت   هاى 
 اولین و بزرگترین متقاضیان آن

صنایع هستند.
 کمتر صنعتى را مى توان یافت که
نشود. استفاده  ربات  از  آن   در 
 بازوهاى رباتیکى که بدون استراحت
 قطعات و محصوالت را از نقطه اى
 به نقطه ى دیگر جا به جا مى کنند،
هاى ربات   ، جوشکار  هاى   ربات 
 رنگرز ، ربات هاى بسته بند ، ربات
،  هاى تراشکار ، ربات هاى چاپگر 
 ربات هاى کنترل کیفیت ، ربات ها
 سوراخکار ، ربات هاى کنترل دما ،
نشت دهنده  ى  هشدار  هاى   ربات 

، غربال  هاى  ربات   ،  گاز 
... همگى و   سانتریفوژهاى خودکار 
 نمونه هایى از ربات ها در کارخانه
 ها هستند .کارخانه ها براى افزایش
 سرعت و کیفیت و دقت و هزینه ى
کردن رباتیکى  سمت  به  تر   پایین 
پیش کارخانه  هاى  قسمت   تمامى 
از قسمت ها  مى روند و در بعضى 
 که براى انسان خطرناك است مانند
سموم و  پاشى  رنگ  و   جوشکارى 
از استفاده  به  ناچار   .... و   شیمیایى 

ربات مى شوند.
دانش بودن  نوپا  دلیل  به   متاسفانه 
 رباتیک در ایران تمام ربات هاى این
در حتى  و  هستند  وارداتى   صنایع 
 برخى  موارد نصب و کنترل و تعمیر
 آن ها بر عهده ى متخصصان خارجى

 مى باشد.
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حضرت آیت اهللا خامنه اى : 
میتواند هم   ، بیفتد  راه  به  چنانچه  اگر   تولید 
میتواند هم   ، کند  حل  را  معیشتى   مشکالت 
 استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین
برطرف را  اشتغال  مشکل  میتواند  هم   ،  کند 
 کند ، هم حّتى میتواند مشکل ارزش پول مّلى

را تا حدود زیادى برطرف کند.
من مسئله نظر  به  تولید  که مسئله ى   لذاست 
لذا من شعار را امسال ؛  امسال است   محورى 

این قرار دادم :  ((رونق تولید))
 باید همه تالش کنند تولید در کشور رونق پیدا 
این ان شاءاهللا  سال  آخر  تا  سال  اّول  از   کند. 
 معنى به صورت چشمگیرى در کشور محسوس
 باشد.اگر این شد ، امیدواریم که ان شاءاهللا حّل

مشکالت اقتصادى راه بیفتد.

در تولید  پروسه  اصلى  بخش  صنعتى  هاى   ربات 
 صنعت را برعهده دارند. از این رو همزمان با پیشرفت
ربات هاى صنعتى بروزرسانى  و  توسعه  لزوم   صنایع 
این دارد.  قرار  مدنظر  مهم  اصل  عنوان یک  به   نیز 
ربات هاى توسعه  تکنولوژى  تا  شده  موجب   فرایند 
مذکور خود به صنعتى شکوفا و پرسود تبدیل شود.

و ربات ها  و  صنعتى  دستگاه هاى  گرانى  علت   به 
در خارجى  رباتیک  متخصصان  باالى   دست مزد 
بومى و  داخلى  کیفیت  با  نمونه هاى  وجود   صورت 

واردات آن ها اصال توجیه اقتصادى ندارد .
 با توجه به نیاز صنعت به این رشته و پیشرفت علمى
 این رشته در سطح کشور، آینده ى خوبى براى این

رشته پیش بینى مى شود.

 پیش بینى مى شود که رباتیک یکى از 10 صنعت
از رباتیک  محصوالت  کاربرد  باشد.  آینده   برتر 
 محدوده کارخانجات فراتر رفته و در حال تسرى به
 کاربردهاى روزمره است. توسعه و تحقیق در مورد
 کاربردهاى جدید نیازمند توجه ویژه به این رشته و
 تربیت مهندسین خالق و متخصص است. از طرفى
در چشمگیرى  فعالیت هاى  گذشته  سال  چند   در 
دانشجویان و  دانش آموزان  بین  در  رباتیک   زمینه 
 صورت پذیرفته که باعث بوجود آمدن طیف وسیعى
 از عالقه مندان به این رشته گردیده که مشتاق ادامه
 فعالیت هاى آکادمیک در این زمینه هستند. با ایجاد
 رشته رباتیک مى توان به نیازهاى صنعتى و اجتماعى

 هم زمان پاسخ داد.
 تجربه فعالیت هاى رباتیکى کشور نشان داده است که
 دانش آموختگان رشته رباتیک به علت ماهیت بین
 رشته اى و فعالیت تیمى مورد نیاز این رشته، توانایى
 مهندسى بسیار زیادى کسب کرده و قادرند در تمام
 صنایعى که نیازمند اتوماسیون و طراحى ماشین آالت
در و  نموده  نقش  ایفاى  خوبى  به  هستند   صنعتى 
 پروژههاى صنعتى بزرگ شرکت یا آن را با موفقیت

 رهبرى نمایند.

دارا کیست؟
ادامه دارد ...

ربات جراح ایرانى در نمایشاه ایران ساخت
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 است.دانشجویانى که ایده اى دارند مى توانند توسط
شروع خالقیت  شکوفایى  ،کانون  کارآفرینى   مرکز 
از الحسنه  وام قرض  قالب  را در  تسهیالت   کنند و 
 پارك علم وفناورى و مرکز رشد دریافت کنند و روى
 ایده شان کار کنند. چنانچه طرحشان موفق آمیز بود
 یک تیم کوچک انسانى از متخصصین تشکیل دهند
ایده شان جدى تر کار  و در مرحله پیش رشد روى 
 کنند. سپس مى توانند شرکتشان را وارد مرکز رشد
علم وفناورى پارك  مرکز  در  توانند  مى  و   نماییند 
 استقرار پیدا کنند. به این ترتیب از زیرساخت هایى
 که فراهم شده است استفاده کنند  و طى یک جریان
تجربه و  ایجاد  علم وفناورى  پارك  در  که   زنجیروار 
 شده است و خطاهاى آن گرفته شده است ایده شان

را به عمل و علم خود را به ثروت برسانند.
 پارك علم وفناورى مرحله باالدستى و باالتر از مرکز

 رشد قرار دارد.شرکت هایى که در مرکز رشد ایده هاى
 خود را به حدى از رشد و تجارى سازى رسانده اند
 در داخل پارك علم وفناورى به عنوان محل استقرار
ارائه  ، محصوالت  تولید   ، دانش بنیان   شرکت هاى 
 خدمات ، تولید محصوالت سخت افزارى و نرم افزارى
در را  خودشان  دانش بنیان  محصوالت   مى توانند 
 جامعه در داخل کشور و همچنین خارج کشور ،  در

نمایشگاه ها و در بازارها ارائه دهند.
 در مرکز رشد به واحد هاى فناور وام هاى قرض
پارك در  شود.  مى  اعطا  خوبى   الحسنه 

سازى تجارى  تصحیالت  هم   علم وفناورى 
 خوبى اعطا مى شود.

 بنابر این من به همه ى دانشجویان عزیز و به ویژه
به خاص  طور  به  سمنان  دانشگاه   دانشجویان 
توصیه مکانیک  مهندسى  دانشکده   دانشجویان 
یک در  استخدام خود  به  که  این  به جاى   مى کنم 
 شرکت با یک حقوق معین و ضعیف بپردازند و به
  آن فکر کنند ، در تعامل با استاد راهنماى خودشان
دانشکده رئیس  با  تعامل  در   ، خودشان  مدیران   و 
 خودشان ، مدیر مرکز کارآفرینى ،  مدیر مرکز رشد
تولید و  کارآفرینى  روى  علم وفناورى  پارك   و 
صورت این  در  کنند  کار  دانش بنیان   محصوالت 
 خودشان کارفرما مى شوند و مى توانند عده اى را در
 کنار خود بکار گیرند و سرکار ببرند و مى توانند در

آینده  صاحب دانش فنى و تکنولوژى باشند.
 در حال حاضر نطفه اولیه خیلى از محصوالتى که ما
پارك هاى در  مى کنیم  استفاده  کشور  داخل   در 
 علم وفناورى و مراکز رشد ایجاد شده است.گوگل و
 یا محصوالت     که همه ى ما آن ها را مى شناسیم
شده اند. تولید  رشد  مرکز   در  دانشجو   2   توسط 
 شروع و توسعه جدید ترین دانش هاى فنى بسیارى
 از تلفن هاى همراه هوشمند ، بسیارى از نرم افزارها
 که در حال حاضر نوشته مى شوند در داخل پارك هاى

علم وفناورى صورت مى گیرند.

ذهن در  ایده اى  که  پویایى  دانشجوى  *به   
خود پژوهشى  گروه  تشکیل  بدنبال  و   مى پروراند 

  است ، چه توصیه اى دارید؟
پژوهشى تشکیل توان یک گروه   اصوال چگونه مى 

داد؟
تعامل  من توصیه میکنم که این دوستان در یک 
 سازنده بین خودشان با یکدیگر هم فکرى بکنند و به
مجموعه در  کارآفرینى  مدیر  و  راهنمایشان   استاد 
 کارآفرینى مراجعه کنند تا مدیر کارآفرینى دانشگاه
 سمنان یک راه اثبات شده علمى براى تقویت گروه
 و ایده شان  و براى تقویت طرز فکرشان در مورد راه
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صاحب مکانیک  علم  در  ما  حاضر  *حال   
 تکنولوژى هستیم یا در این مورد وارد کننده دانش

و تکنولوژى هستیم؟
صاحب تکنولوژى شدن دو راه بیشتر ندارد.

 ما یا باید تدوین کننده و خالق تکنولوژى باشیم یا
داخل به  تکنولوژى  انتقالدهنده  و  واردکننده   باید 
 کشور باشیم.در حال حاضر هر دو نوع این موضوعات
 در صنعت کشور در حال اجراست و ما نمى توانیم
 بگوییم که به طور کامل مى توانیم مستقل از انتقال
 تکنولوژى از خارج کشور باشیم ولى بایستى به این
توسط تکنولوژى  یک  اگر  که  باشیم  داشته   توجه 
شرایطى هر  در  شود  تدوین  ایرانى    متخصصین 
دارد؛ وجود  ما  براى  بروزرسانى  و  اصالح   قابلیت 
 مى توانیم کارایى آن را افزایش دهیم حتى مى توانیم
در و  دهیم  افزایش  را  فنى  دانش  آن   قابلیت هاى 
مدت بلند  یا  مدت  میان   ، مدت  کوتاه   آینده 

صادرکننده و فروشنده آن تکنولوژى باشید.
فایده مفید  این کشور  براى  تکنولوژى اى  این   بنابر 
 است که چه از راه واردات و چه از راه تدوین و خلق
 فراهم شده است ، کارا و مفید باشد و البته مهم و
و تدوین شده  تکنولوژى  که  است  این  مهم   خیلى 

بومى شده ى خودمان باشد.

در (بخصوص  دانشگاه  با  صنعت  *ارتباط   
دانشگاه سمنان) را چگونه مى بینید؟

جامعه و  صنعت  با  دانشگاه  ارتباط   متاسفانه 
 دردانشگاه ها قدرى کم است ولى دانشگاه سمنان
ومرکز علم وفناورى  پارك  استقرار  دلیل   به 
 رشد واحدهاى فناور در داخل دانشگاه شرایط
خیلى را  جامعه  و  صنعت  با  دانشگاه   ارتباط 
 راحت تر فراهم کرده است.دانشجویان عزیز ما
 باید در نظر بگیرند که اآلن بالغ بر 100 شرکت
رشد مرکز  و  علم وفناورى  پارك  داخل   در 
 مشغول بکار هستند و پارك زیرمجموعه دانشگاه
 است و دانشجویان عزیز مى توانند در داخل دانشگاه

با صنعت سالم و دانش بنیان ارتباط داشته باشند.

خیلى ارتباط  سمنان  دانشگاه  دیگر  جهت   از 
واقع ، شرکت هاى  واحدهاى صنعتى  با   خوبى 
فارغ با  همچنین  و  صنعتى  شهرك هاى   در 
از پس  خود  که  سمنان  دانشگاه   التحصیالن 
 فارغ التحصیلى صاحب کارخانه شده اند دارد و
 این گروه ها ، دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه
 سمنان را براى کارآموزى و انجام پروژه ها به خوبى
ارتباط بگوییم که  این ما مى توانیم   مى پذیرند.بنابر 
 دانشگاه با صنعت در دانشگاه سمنان در یک سطحى
 نهادینه شده است اما مطلوب نیست و ما در صدد
و جامعه  با  دانشگاه  ارتباط  سطح  که   هستیم 
 صنعت را ارتقا دهیم و کارى کنیم که دانشگاه
 سمنان تبدیل به یک دانشگاه کارآفرین تبدیل
 بشود و دانشجویان عزیز دانشگاه ما در یک فرآیند
در یک و  دانشجو  توسط خود  پذیرفته شده   کامال 
 فرآیند سالم و صحیح بتوانند در یک جریان تعریف
 شده که همراه با توسعه فرهنگى آن ها همراه است
کنند. برقرار  ارتباط  صنعت  و  جامعه  با  بتوانند 

مرکز و  علم وفناورى  پارك  مورد  در  *لطفا   
رشد توضیحى بدهید.

مرکز رشد یک انکوباتور است.
 انکوباتور یعنى پروش دهنده و رشد دهنده ایده هاى
صنعتى قابلیت  و  سازى  تجارى  قابلیت  که   علمى 

شدن دارند.
پارك زیرمجموعه  سمنان  دانشگاه  در  رشد   مرکز 
 علم وفناورى دانشگاه سمنان است. این مرکز دستش
کانون است؛  کرده  دراز  دانشجویان  سمت  به   را 
 شکوفایى خالقیت را تعریف کرده است که در داخل

 دانشگاه در مرکز کارآفرینى و مرکز رشد مستقر
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مصاحبه

 براى آشنایى هرچه بیشتر با رشته هاى درحال تدریس در دانشکده فنى 1
 هر دفعه به سراغ یکى از اساتید و بزرگان این دانشکده مى رویم و سواالتى
 را مطرح مى کنیم. در این قسمت به سراغ استاد سیف ا... سعدالدین ،
 معاون پژوهش و فناورى دانشگاه سمنان رفته ایم و از ایشان سواالتى
 پرسیدیم. ضمن تشکر از ایشان که با صبر و سعه صدر به سواالت ما پاسخ

گفتند. خالصه اى از این مصاحبه براى شما عزیزان تدوین کرده ایم:

رشته مورد  در  مختصرى  توضیح  *لطفا   
مکانیک و گرایش هاى آن بدهید.

 مهندسى مکانیک یک عامل محرك صنعت محسوب
 مى شود. در صنعت و جامعه فعالیتى وجود ندارد که
باشد. نداشته  نقشى  آن  در  مکانیک   مهندسى 
و تحلیل   ، ، ساخت  مکانیک در طراحى   مهندسى 
 سرویس و نگهدارى تمام تجهیزاتى که براى صنعت
 و پزشکى الزم است نقش دارد. مهندسى مکانیک
پروتزهاى ساخت  و  پزشکى  مهندسى   درموضوع 
، کاهش انرژى   ، آب  اساسى  و  موضوعات   انسانى 
اصلى پارامترهاى  که  زیست  محیط   آالینده هاى 
کاربرد این  بنابر  دارد.  نقش  هستند  انسان   زندگى 
 مهندسى مکانیک در صنعت و جامعه بسیار وسیع

است.

پایان از  پس  مکانیک  رشته  *دانشجویان   
از صنعت میتوانند  دوره تحصیلى در کدام قسمت 

مشغول بکار شوند؟
در مکانیک  مهندسى  التحصیل  فارغ   دانشجویان 
با پشتکار  صورتى که در دوران تحصیلى خودشان 
و باشند  داشته  ممارست  و  بخوانند،تمرین   درس 
 ابهامى در یادگیرى براى خود باقى نگذارند مى توانند
براى  طیف راهبران خوبى  و  ، کاربران   تحلیلگران 

وسیعى از صنایع کشور باشند.

*آیا این موضوع براى فارغ التحصیالن دوره  
کارشناسى مکانیک هم صدق مى کند؟

 بله در حال حاظر در صنعت کشور ما به مدارك

خیلى مکانیک  رشته  کارشناسى  و   کاردانى 
مدرك با  که  نیست  اینگونه  و  دارد   نیاز 
صنعت فضاى  در  دکترى  و  ارشد   کارشناسى 
از بعضى  در  حتى  و  شود  سهل تر  کردن   کار 
 مواقع دشوارتر مى شود. دانشجویان کارشناسى
صنایع در  مى توانند  موفق  مهندسین  عنوان   به 
صنعت  ، پاالیشگاه ها   ، نیروگاه ها  جمله  از   مختلف 
 هوا و فضا ، مهندسى پزشکى ، انتقال حرارت ، انتقال
 آب ، سیستم هاى کنترلى در ضمینه ساخت قطعات
تمام در  و  شوند  وارد  سیستم ها  و  مجموعه ها   و 
 پروژه هاى سطوح پایین ، سطوح متوسط و پروژه هاى

کالن و مگا پروژه ها نقش داشته باشند.

کار آفرینى مکانیک  التحصیالن  فارغ  *براى   
استخدام یا  است  سهل تر  خود  تحصیلى  حوزه   در 

شدن در آن حوزه؟
لحاظ به  مکانیک  مهندسین  که  دارم  عقیده   من 
تحصیل دوران  در  که  عملى  و  علمى   آموزش هاى 
دارند کارآفرینى  استعداد  و  پتانسیل   دیده اند، 
 دانشجویان فارغ التحصیل رشته مکانیک در صورتى
 که در فضاى کارآفرینى وارد شوند راحت تر مى توانند
 ایده هاى خود را بُروز دهند و آن ها را توسعه دهند
 و هم مى توانند درآمدزایى باالیى داشته باشند و هم
ببرند. سرکار  خودشان  با  را  زیادى  عده   مى توانند 
دانشجویان که  مى کنم  توصیه  من  این   بنابر 
 مهندسى مکانیک این دیدگاه را در ذهن خود
 بپرورانند که مى توانند کارآفرینان خیلى خوبى
کشورمان جامعه  و  صنعت  آینده   براى 

باشند.

6


