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ءدو ماهنامه پژوهش و فّناوری
شماره 3
سال اول

 تیر 1397 ش.
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صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی و فّناوری
مدیر اجرایی : دکترفرشاد ترابی
کارشناس اجرایی: الهه قلی پور

پژوهش و فّناوری ءدو ماهنامه
پژوهش و فّناوری ءدو ماهنامه پژوهش و فّناوریءدو ماهنامه

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور؛

 افتتاح مرکـز نوآوری »نصیر«
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پژوهشکدۀ شیمی پپتید دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الّدین طوسی



درخشـش دانشگـاه در مسابقـات ایـران اپــن 

اخبار دانشگاه

پژوهشی  معاونت  تقدیر  لوح  اهدای 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فّناوری  و 
فّناوری توسط دکتر روشنیان به  آقای 
علمی  هیئت  عضو  نحوی  علی  دکتر 
برای  مکانیک  مهندسی  دانشکده 
رانندگان  صالحّیت سنجی   (( طرح 
و  رانندگی((  شبیه ساز  از  استفاده  با 
آقای دکتر سعید بالالیی عضو هیئت 
طرح   جهت  شیمی   دانشکده  علمی 
))تدوین دانش فّنی تولید نیمه صنعتی 
دارویی پپتیدی فرتیرلین استات مورد 
به  دام((   باروری  کنترل  در  استفاده 
عنوان طرح های  برگزیدۀ پژوهشی-

کاربردی انجام شد.
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مــوزه مهنـــدسی بــرق نصـــیر فهرست فّناوری های دانشگاه 
MIT  در سال جاری

تنی چند  به هّمت  برق نصیر  شکل گیری موزۀ مهندسی 
از استادان با سابقۀ این دانشکده، که خود از سرمایه های 
ارزشمند مهندسی برق کشور به شمار می آیند، در قالب 
پروژه ای به همین منظور در سال 1379 ش. آغاز شد. پس 
نمایش شایستۀ محصوالت  و  برای حفظ  فراوان  از تالش 
و تجهیزات فّنی متعلّق به حدود 7 دهه تکامل مهندسی 
در  موزه  این  از  بهره برداری  جهان،  در  مخابرات  و  برق 
1384 ش. آغاز شد. این مجموعۀ ارزشمند که در طبقه 
همکف  این دانشکده مستقر است، به صورت مستمر در 
معرض دید استادان  و دانشجویان برق )الکترونیک، قدرت، 
مخابرات،کنترل و کامپیوتر( و بازدیدکنندگان از دانشگاه قرار 
داده می گیرد. این مجموعه، سیر تحّول مخابرات از مورس 
نفتی  رادیو  المپی،  رادیوهای  و  تقویت کننده  و  موبایل  تا 
تا رادیوهای پیشرفته و نمایش قطعات الکترونیکی، المپ 
تقویت کننده تا ترانزیستور و IC و دستگاه های اندازه گیری 
از گالوانومترهای حساس و ولت آمپر و  اهم سنج   قدیمی 
با جلد چوبی و اسکوپ های قدیمی و موارد دیگر و البّته 
قسمتی از سیر پیشرفت رایانه از چرتکه تا اولین رایانه های 
و  موس ها  همراه،  رایانه های  اولین  و   IBM 286 شخصی 
چاپگرها و سرانجام قسمتی از تجهیزهای قدیمی مهندسی 

دانشگاهی بین المللی به اختصار UMAC که زیر مجموعه 
شورای بین المللی موزه ها )ICOM( است، قرار گرفت. این 
موفّقیت که در آن موزۀ مهندسی برق به عنوان اولین موزه 
مهندسی دانشگاهی کشور در این فهرست قرار می گیرد، 
ثبت موزه در  برای  موزه  اندرکاران  موتور مّحرک دست 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور 
از پیگیری های متعدد، این  مهم  شد که درنهایت پس 

انجام شد و موزۀ مهندسی برق  نیز در مهر 1396 ش. 
نصیر به طور رسمی در این فهرست ثبت شد. ویترین های 
موزۀ حاضر که در طبقۀ همکف ساختمان اصلی دانشکدۀ 
مهندسی برق قرار دارد در مساحتی بالغ بر 300 متر مربع 
در طبقه همکف دانشکده توزیع شده اند و حدود 60 متر 
مربع در زیر زمین دانشکده نیز  به عنوان انبار قطعات به 

موزه اختصاص داده شده است. 

UMAC اّولین موزۀ دانشگاهی مهندسی کشور در فهرست

دانشگاه  تأسیس   سال  نودمین  در 
صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی، باز 
دانشگاه های  صدر  در  دانشگاه  نام  هم 
خوشبختانه  و  است  درخشیده  ایران 
موسوم  دانشگاه  رباتیک  تیم  سه  هر 
مهمترین  در  که  دانشگاه    KN2C به 
اپن  ایران   - کشور  داخلی  مسابقات 
)Iran-open( و در رشته های عمود پرواز، 

 2D شبیه سازی  لیگ  و  نجات  و  امداد 
شرکت کرده اند، موّفق به کسب مقام و 
نشان افتخار شده اند. در این مسابقات دو 
تیم عمود پرواز و امداد و نجات موّفق 
تیم های  بین  در  سوم  مقام  کسب  به 
آن  بر  افزون  و  و خارجی شده  داخلی 
تیم ربات های امدادگر موّفق به دریافت 
نشان اول نوآوری )Innovation( و تیم 
2D موّفق به دریافت نشان اول چالش 

فنی )Technical Challenge(  شده اند. 
با کسب این افتخارها  ورود به مسابقات 
جهانی برای تیم های عمودپرواز و امداد و 

بخش مقدّماتی و نهایی  هست که در 
در  مختلفی  آیتم های  مقدّماتی  بخش 
نظر گرفته شده که هر کدام شبیه سازی 
قسمتی از یک محیط مخروبه است. هر 
تیم باید از بین کل 20 آیتم، تعدادی را 
انتخاب کرده و در آنجا طّی مّدت  15 
دقیقه به حرکت بپردازد. قابلیت پردازش 
تصاویر ربات و همچنین عملکرد بازوی 
ربات و سرعت عمل در انجام یک سری 
مأموریت، بعنوان ضریب امتیاز برای ربات 
هر  نهایی  امتیاز  و  گرفته شده  نظر  در 
تعداد  این ضریب در  برابر ضرب  بخش 
رفت و آمد در این آیتم است . در انتهای 
شد  موفق   KN2C تیم  مقدّماتی  بخش 
به  و  قرار گرفته  برتر  تیم  در جمع سه 
این بخش  بخش فینال صعود کند. در 
در  شده  شبیه سازی  مصدوم  تعدادی 
نقاط مختلفی از یک زمین مخروبه پخش 
شده و ربات باید به همراه تهّیه نقشه از 
محیط به جستجوی مصدومان بپردازد. 
در انتهای مسابقات تیم KN2C توانست 
با اختالف اندکی نسبت به تیم دوم، به 

MIT فهرست فّناوری های هدف را برای سال 
فّناوری های  فهرست  این  در  منتشر کرد.  جاری 
پیشرفت های  باعث  که  بلند مّدت  تأثیرگذاری  با 
اساسی در دنیا خواهند شد، هدف قرار گرفته اند. 
ما در اینجا برخی از فناوری های این فهرست را به 

صورت خالصه ارائه می دهیم. 
1- چاپگر سه بعدی فلزات

چاپ  با  گذشته  سال  چند  طول  در  ما  همۀ  
فناوری  این  شده ایم.  آشنا  سه بعدی  پالستیکی 
ارمغان  به  را  نمونه برداری  و  طراحی  سهولت 
آورده است. پیشرفت این فّناوری می تواند ساخت 
فلز فوری را به سرعت تبدیل به یک واقعیت کند، 
این اتّفاق به وضوح می تواند دریچه ای به دنیای 
جدیدی از امکانات باشد. توانایی ایجاد ساختارهای 
تقاضا می تواند  اساس  بر  پیچیده  و  بزرگ  فلزی 
انقالبی در تولید ایجاد کند. به جای نگه داشتن 
یک موجودی بزرگ از قطعات، شرکت می تواند 
به سادگی یک بخش را هنگامی که مشتری به آن 
نیاز دارد، چاپ کند. افزون بر این، می تواند اشکال 
پیچیده را که با روش های دیگر امکان ساخت آنها 

نیز وجود ندارد را تولید کند.
2- شهر هوشمند

شرکت های  و  گوگل  تورنتو،  در  بار  اولین  برای 
بزرگ تحلیلگر دنیا، حسگرها و تجهیزهای بسیاری 
ساخت  چگونگی  مورد  در  بازنگري  منظور  به  را 
هدف  داده اند.  قرار  شهرها  در  زندگی  ادامه  و 
طراحی شهری با فّناوری پیشرفته به منظور ایجاد 
»شهرهای هوشمند« و »  مقرون به صرفه تر« و با  
محیط زیستی پایدار است. اگر چه این فرآیند چند 
سالی طول خواهد کشید، اما این می تواند شروع 

شهرهای هوشمند پاکتر و امن تر باشد.
3- خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی

آمازون،  مانند  فّناوری  این  اصلی  بازیگران 
مایکروسافت و گوگل سعی در باال  بردن سطح 
آموزش پذیری هوش های مصنوعی با استفاده از 
شبکۀ عصبی دارند. هدف پایین آوردن هزینه و 

باال بردن کاربرد آنهاست.
ترجمۀ برخط

استفاده از فّناوری ترجمۀ  برخط تأثیر به سزایی 
در روابط انسانی خواهد داشت و شما به راحتی 
می توانید با هر انسانی در هرجای دنیا با هر ملّیت 
و زبانی صحبت کنید و در نتیجه ارتباط داشته 
باشید. فّناوری پیکسل گوگل به این معنی است 
که مردم به راحتی می توانند یک مکالمۀ طبیعی 

را به قّوت  زبان مادری  دیگر انجام دهد.
اگر چه این فّناوری خود هنوز در مرحلۀ  اولیه 
قرار دارد و بازخوردها نشان می دهند، هنوز خیلی 
از  امروز  ام همه می توانند  خوب عمل نمی کند، 
با سرویس صوتی  ترجمه گوگل  طریق خدمات 
فّعال شده در رایانه و دستگاه های تلفن همراه به 

این فّناوری دسترسی داشته باشند.

نجات دانشگاه فراهم شده است. 
ایران، هر ساله  آزاد  مسابقات روبوکاپ 
با همکاری   ، فروردین  در هفتۀ  سوم 
دانشگاه  و  ایران  روبوکاپ  ملّی  کمیتۀ 
می گردد.  برگزار  قزوین  اسالمی  آزاد 
این مسابقات امسال با شرکت تیم های 
مختلفی از 14 کشور جهان، 16 تا 18ام 
رباتیک  تیم  که  شد  برگزار  فروردین  
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه 
طوسی با عنوان تیم KN2C در بخش 

به  خود  حریفان  با  امدادگر  ربات های 
رقابت پرداخت. در این بخش تیم هایی از 
دانشگاه آزاد اسالمی قزوین )دارای مقام 
قهرمانی مسابقات جهانی(، دانشگاه آزاد 
اسالمی یزد )دارای مقام سوم مسابقات 
کره  از کشور  دانشجویی  تیم  جهانی(، 
دانشگاه های  از  تیم هایی  و  جنوبی 
دیگری همچون صنعتی امیرکبیر حضور 

داشتند. 
دو  شامل  امدادگر  لیگ  مسابقه های 

مقام سوم دست یابد و مجّوز حضور در 
مسابقات بین المللی را بیابد. 

نیز  دوبعدی  ساز  شبیه  لیگ  مسابقات 
مختلف  کشور   3 از  تیم   10 حضور  با 
برگزار گردید . این لیگ شبیه سازی بازی 
فوتبال با هدف به کارگیری و ارتقا هوش 
چند  سیستم های  بر  مبتنی  مصنوعی 
تیم  نیز  بخش  این  در  که  است.  عامله 
KN2C  موفق به کسب مقام چالش فنی 

)technical challenge( شد.

اپن  ایران  مسابقات  پرواز  عمود  لیگ 
معتبرترین لیگ در این رشته در داخل 
ایران است که هر ساله تیم های مختلف 
داخلی و خارجی در آن شرکت می کند. 
در سال 1397 ش.  این لیگ در دو بخش 

داخل و خارج ساختمان برگزار شد. در 
لیگ داخل ساختمان مأموریت هایی در 
نظر گرفته می شود که ربات پرنده باید 
آن را انجام دهد. این ماموریت ها شامل 
ثابت  یا  متحّرک  سکوی  از  شدن  بلند 
و  ساختمان  یک  به  شدن  وارد  سپس 
در نهایت جست و جو در محیط داخل 
ساختمان هستند. این مأموریت ها هم به 
صورت دستی و هم به صورت خودکار 
قابل انجام است که تیم KN2C به صورت 
را  ها  مأموریت  توانست  خودکار  تماماً 
در   KN2C پرنده  ربات  تیم  دهد.  انجام 
این دوره از مسابقات توانست مقام سوم 
در لیگ داخل ساختمان ربات های عمود 

پرواز را بدست آورد.

نمایش  به  سه طبقه  ویترین  چهل  از  بیش  در  را  پزشکی 
گذاشته است. از مهم ترین اهداف موزۀ برق نصیر در مرحلۀ  
اول، حفظ تجهیزات و دستگاه های مخابراتی و اندازه گیری 
بسیار قدیمی است که برخی با قدمت بیش از 90 سال به 
زمان قاجار می رسد. با  منّظم و مرتّب کردن این دستگاه ها 
اهّمیت و ارزش گرانقدر آنها که بسیار مغفول مانده بود به 

تدریج نمایان گردید. 
موزه برق ابتدا در فروردین 1396 ش. در کلکسیون موزه های 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

تلفن تصويرينام دستگاه: .م   1969  : سال ساخت   

صفحة ، تصوير يكديگر را نيز در رئيس و منشي همزمان با صحبتشرح مختصر: 
 . اطالعات تصوير و صحبت يكديگر ارسال مي شود. مي كنندنمايش مشاهده 

1920 دهة سال ساخت:مربوط به راديو -راديو المپينام دستگاه:  
براي گرم كردن فيالمان المپ ها كاربرد دارد. تغذيه ولتاژ دي سي شرح مختصر:

هم از حرارت عدد) تأمين مي شود كه آن  4000از طريق ترموكوپل ( بيش از 
 چراغ نفتي كمك مي گيرد.

تلفن صحرايي: نام دستگاه   م. 1965: سال ساخت 
ارسال و دريافت پيام   با باتري الكتروموتور كار مي كند . براي شرح مختصر:

 .است

دستگاه كنترل خطنام دستگاه:   م.    1946سال ساخت: 

خروجي امكان تطبيق امپدانس و  15و  ورودي (كاربر)يك خط شرح مختصر:
 تقويت خطوط شنود صدا با گوشي و بلندگو

 

سال ساخت :  1969 م.نام دستگاه: تلفن تصویری

شرح مختصر: رئیس و منشی همزمان با صحبت، تصویر یکدیگر را نیز در صفحۀ نمایش 
مشاهده می کنند . اطالعات تصویر و صحبت یکدیگر ارسال می شود.

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

تلفن تصويرينام دستگاه: .م   1969  : سال ساخت   

صفحة ، تصوير يكديگر را نيز در رئيس و منشي همزمان با صحبتشرح مختصر: 
 . اطالعات تصوير و صحبت يكديگر ارسال مي شود. مي كنندنمايش مشاهده 

1920 دهة سال ساخت:مربوط به راديو -راديو المپينام دستگاه:  
براي گرم كردن فيالمان المپ ها كاربرد دارد. تغذيه ولتاژ دي سي شرح مختصر:

هم از حرارت عدد) تأمين مي شود كه آن  4000از طريق ترموكوپل ( بيش از 
 چراغ نفتي كمك مي گيرد.

تلفن صحرايي: نام دستگاه   م. 1965: سال ساخت 
ارسال و دريافت پيام   با باتري الكتروموتور كار مي كند . براي شرح مختصر:

 .است

دستگاه كنترل خطنام دستگاه:   م.    1946سال ساخت: 

خروجي امكان تطبيق امپدانس و  15و  ورودي (كاربر)يك خط شرح مختصر:
 تقويت خطوط شنود صدا با گوشي و بلندگو

 

سال ساخت: دهۀ 1920 م.نام دستگاه: رادیو المپی- مربوط به رادیو نفتی

شرح مختصر: برای گرم کردن فیالمان المپ ها کاربرد دارد. تغذیه ولتاژ دی سی از طریق ترموکوپل 
)بیش از 4000 عدد( تأمین می  شود که آن هم از حرارت چراغ نفتی کمک می گیرد.

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

تلفن تصويرينام دستگاه: .م   1969  : سال ساخت   

صفحة ، تصوير يكديگر را نيز در رئيس و منشي همزمان با صحبتشرح مختصر: 
 . اطالعات تصوير و صحبت يكديگر ارسال مي شود. مي كنندنمايش مشاهده 

1920 دهة سال ساخت:مربوط به راديو -راديو المپينام دستگاه:  
براي گرم كردن فيالمان المپ ها كاربرد دارد. تغذيه ولتاژ دي سي شرح مختصر:

هم از حرارت عدد) تأمين مي شود كه آن  4000از طريق ترموكوپل ( بيش از 
 چراغ نفتي كمك مي گيرد.

تلفن صحرايي: نام دستگاه   م. 1965: سال ساخت 
ارسال و دريافت پيام   با باتري الكتروموتور كار مي كند . براي شرح مختصر:

 .است

دستگاه كنترل خطنام دستگاه:   م.    1946سال ساخت: 

خروجي امكان تطبيق امپدانس و  15و  ورودي (كاربر)يك خط شرح مختصر:
 تقويت خطوط شنود صدا با گوشي و بلندگو

 

سال ساخت: 1965 م. نام دستگاه: تلفن صحرایی

شرح مختصر: با باتری الکتروموتور کار می کند . برای ارسال و دریافت پیام است.

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

تلفن تصويرينام دستگاه: .م   1969  : سال ساخت   

صفحة ، تصوير يكديگر را نيز در رئيس و منشي همزمان با صحبتشرح مختصر: 
 . اطالعات تصوير و صحبت يكديگر ارسال مي شود. مي كنندنمايش مشاهده 

1920 دهة سال ساخت:مربوط به راديو -راديو المپينام دستگاه:  
براي گرم كردن فيالمان المپ ها كاربرد دارد. تغذيه ولتاژ دي سي شرح مختصر:

هم از حرارت عدد) تأمين مي شود كه آن  4000از طريق ترموكوپل ( بيش از 
 چراغ نفتي كمك مي گيرد.

تلفن صحرايي: نام دستگاه   م. 1965: سال ساخت 
ارسال و دريافت پيام   با باتري الكتروموتور كار مي كند . براي شرح مختصر:

 .است

دستگاه كنترل خطنام دستگاه:   م.    1946سال ساخت: 

خروجي امكان تطبيق امپدانس و  15و  ورودي (كاربر)يك خط شرح مختصر:
 تقويت خطوط شنود صدا با گوشي و بلندگو

 

سال ساخت: 1946 م.     نام دستگاه: دستگاه کنترل خط

شرح مختصر: یک خط ورودی )کاربر( و 15 خروجی امکان تطبیق امپدانس و تقویت خطوط شنود 
صدا با گوشی و بلندگو.

غرفة کتاب دانشگاه در سی و 
بین المللی  نمایشگاه  یکمین 

کتاب تهران
از  یکی  دانشــگاه  کتاب  غـــرفة 
این  در  بود.  غرفه ها  پربازدیدترین 
عنوان  از 196  بیش  نمایشگاه  از  دوره 
خریداری  دانشگاه  غرفة  از  کتاب 
میان  در  خود  نوع  در  که  است  شده 
نظیر  کم  دانشگاه ها  دیگر  انتشارات 

است.





درخشـش دانشگـاه در مسابقـات ایـران اپــن 


اخبار دانشگاه


پژوهشی  معاونت  تقدیر  لوح  اهدای 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فّناوری  و 
فّناوری توسط دکتر روشنیان به  آقای 
علمی  هیئت  عضو  نحوی  علی  دکتر 
برای  مکانیک  مهندسی  دانشکده 
رانندگان  صالحّیت سنجی   (( طرح 
و  رانندگی((  شبیه ساز  از  استفاده  با 
آقای دکتر سعید بالالیی عضو هیئت 
طرح   جهت  شیمی   دانشکده  علمی 
))تدوین دانش فّنی تولید نیمه صنعتی 
دارویی پپتیدی فرتیرلین استات مورد 
به  دام((   باروری  کنترل  در  استفاده 
عنوان طرح های  برگزیدۀ پژوهشی-


کاربردی انجام شد.


3 2


مــوزه مهنـــدسی بــرق نصـــیر فهرست فّناوری های دانشگاه 
MIT  در سال جاری


تنی چند  به هّمت  برق نصیر  شکل گیری موزۀ مهندسی 
از استادان با سابقۀ این دانشکده، که خود از سرمایه های 
ارزشمند مهندسی برق کشور به شمار می آیند، در قالب 
پروژه ای به همین منظور در سال 1379 ش. آغاز شد. پس 
نمایش شایستۀ محصوالت  و  برای حفظ  فراوان  از تالش 
و تجهیزات فّنی متعلّق به حدود 7 دهه تکامل مهندسی 
در  موزه  این  از  بهره برداری  جهان،  در  مخابرات  و  برق 
1384 ش. آغاز شد. این مجموعۀ ارزشمند که در طبقه 
همکف  این دانشکده مستقر است، به صورت مستمر در 
معرض دید استادان  و دانشجویان برق )الکترونیک، قدرت، 
مخابرات،کنترل و کامپیوتر( و بازدیدکنندگان از دانشگاه قرار 
داده می گیرد. این مجموعه، سیر تحّول مخابرات از مورس 
نفتی  رادیو  المپی،  رادیوهای  و  تقویت کننده  و  موبایل  تا 
تا رادیوهای پیشرفته و نمایش قطعات الکترونیکی، المپ 
تقویت کننده تا ترانزیستور و IC و دستگاه های اندازه گیری 
از گالوانومترهای حساس و ولت آمپر و  اهم سنج   قدیمی 
با جلد چوبی و اسکوپ های قدیمی و موارد دیگر و البّته 
قسمتی از سیر پیشرفت رایانه از چرتکه تا اولین رایانه های 
و  موس ها  همراه،  رایانه های  اولین  و   IBM 286 شخصی 
چاپگرها و سرانجام قسمتی از تجهیزهای قدیمی مهندسی 


دانشگاهی بین المللی به اختصار UMAC که زیر مجموعه 
شورای بین المللی موزه ها )ICOM( است، قرار گرفت. این 
موفّقیت که در آن موزۀ مهندسی برق به عنوان اولین موزه 
مهندسی دانشگاهی کشور در این فهرست قرار می گیرد، 
ثبت موزه در  برای  موزه  اندرکاران  موتور مّحرک دست 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور 
از پیگیری های متعدد، این  مهم  شد که درنهایت پس 


انجام شد و موزۀ مهندسی برق  نیز در مهر 1396 ش. 
نصیر به طور رسمی در این فهرست ثبت شد. ویترین های 
موزۀ حاضر که در طبقۀ همکف ساختمان اصلی دانشکدۀ 
مهندسی برق قرار دارد در مساحتی بالغ بر 300 متر مربع 
در طبقه همکف دانشکده توزیع شده اند و حدود 60 متر 
مربع در زیر زمین دانشکده نیز  به عنوان انبار قطعات به 


موزه اختصاص داده شده است. 


UMAC اّولین موزۀ دانشگاهی مهندسی کشور در فهرست


دانشگاه  تأسیس   سال  نودمین  در 
صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی، باز 
دانشگاه های  صدر  در  دانشگاه  نام  هم 
خوشبختانه  و  است  درخشیده  ایران 
موسوم  دانشگاه  رباتیک  تیم  سه  هر 
مهمترین  در  که  دانشگاه    KN2C به 
اپن  ایران   - کشور  داخلی  مسابقات 
)Iran-open( و در رشته های عمود پرواز، 


 2D شبیه سازی  لیگ  و  نجات  و  امداد 
شرکت کرده اند، موّفق به کسب مقام و 
نشان افتخار شده اند. در این مسابقات دو 
تیم عمود پرواز و امداد و نجات موّفق 
تیم های  بین  در  سوم  مقام  کسب  به 
آن  بر  افزون  و  و خارجی شده  داخلی 
تیم ربات های امدادگر موّفق به دریافت 
نشان اول نوآوری )Innovation( و تیم 
2D موّفق به دریافت نشان اول چالش 


فنی )Technical Challenge(  شده اند. 
با کسب این افتخارها  ورود به مسابقات 
جهانی برای تیم های عمودپرواز و امداد و 


بخش مقدّماتی و نهایی  هست که در 
در  مختلفی  آیتم های  مقدّماتی  بخش 
نظر گرفته شده که هر کدام شبیه سازی 
قسمتی از یک محیط مخروبه است. هر 
تیم باید از بین کل 20 آیتم، تعدادی را 
انتخاب کرده و در آنجا طّی مّدت  15 
دقیقه به حرکت بپردازد. قابلیت پردازش 
تصاویر ربات و همچنین عملکرد بازوی 
ربات و سرعت عمل در انجام یک سری 
مأموریت، بعنوان ضریب امتیاز برای ربات 
هر  نهایی  امتیاز  و  گرفته شده  نظر  در 
تعداد  این ضریب در  برابر ضرب  بخش 
رفت و آمد در این آیتم است . در انتهای 
شد  موفق   KN2C تیم  مقدّماتی  بخش 
به  و  قرار گرفته  برتر  تیم  در جمع سه 
این بخش  بخش فینال صعود کند. در 
در  شده  شبیه سازی  مصدوم  تعدادی 
نقاط مختلفی از یک زمین مخروبه پخش 
شده و ربات باید به همراه تهّیه نقشه از 
محیط به جستجوی مصدومان بپردازد. 
در انتهای مسابقات تیم KN2C توانست 
با اختالف اندکی نسبت به تیم دوم، به 


MIT فهرست فّناوری های هدف را برای سال 
فّناوری های  فهرست  این  در  منتشر کرد.  جاری 
پیشرفت های  باعث  که  بلند مّدت  تأثیرگذاری  با 
اساسی در دنیا خواهند شد، هدف قرار گرفته اند. 
ما در اینجا برخی از فناوری های این فهرست را به 


صورت خالصه ارائه می دهیم. 
1- چاپگر سه بعدی فلزات


چاپ  با  گذشته  سال  چند  طول  در  ما  همۀ  
فناوری  این  شده ایم.  آشنا  سه بعدی  پالستیکی 
ارمغان  به  را  نمونه برداری  و  طراحی  سهولت 
آورده است. پیشرفت این فّناوری می تواند ساخت 
فلز فوری را به سرعت تبدیل به یک واقعیت کند، 
این اتّفاق به وضوح می تواند دریچه ای به دنیای 
جدیدی از امکانات باشد. توانایی ایجاد ساختارهای 
تقاضا می تواند  اساس  بر  پیچیده  و  بزرگ  فلزی 
انقالبی در تولید ایجاد کند. به جای نگه داشتن 
یک موجودی بزرگ از قطعات، شرکت می تواند 
به سادگی یک بخش را هنگامی که مشتری به آن 
نیاز دارد، چاپ کند. افزون بر این، می تواند اشکال 
پیچیده را که با روش های دیگر امکان ساخت آنها 


نیز وجود ندارد را تولید کند.
2- شهر هوشمند


شرکت های  و  گوگل  تورنتو،  در  بار  اولین  برای 
بزرگ تحلیلگر دنیا، حسگرها و تجهیزهای بسیاری 
ساخت  چگونگی  مورد  در  بازنگري  منظور  به  را 
هدف  داده اند.  قرار  شهرها  در  زندگی  ادامه  و 
طراحی شهری با فّناوری پیشرفته به منظور ایجاد 
»شهرهای هوشمند« و »  مقرون به صرفه تر« و با  
محیط زیستی پایدار است. اگر چه این فرآیند چند 
سالی طول خواهد کشید، اما این می تواند شروع 


شهرهای هوشمند پاکتر و امن تر باشد.
3- خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی


آمازون،  مانند  فّناوری  این  اصلی  بازیگران 
مایکروسافت و گوگل سعی در باال  بردن سطح 
آموزش پذیری هوش های مصنوعی با استفاده از 
شبکۀ عصبی دارند. هدف پایین آوردن هزینه و 


باال بردن کاربرد آنهاست.
ترجمۀ برخط


استفاده از فّناوری ترجمۀ  برخط تأثیر به سزایی 
در روابط انسانی خواهد داشت و شما به راحتی 
می توانید با هر انسانی در هرجای دنیا با هر ملّیت 
و زبانی صحبت کنید و در نتیجه ارتباط داشته 
باشید. فّناوری پیکسل گوگل به این معنی است 
که مردم به راحتی می توانند یک مکالمۀ طبیعی 


را به قّوت  زبان مادری  دیگر انجام دهد.
اگر چه این فّناوری خود هنوز در مرحلۀ  اولیه 
قرار دارد و بازخوردها نشان می دهند، هنوز خیلی 
از  امروز  ام همه می توانند  خوب عمل نمی کند، 
با سرویس صوتی  ترجمه گوگل  طریق خدمات 
فّعال شده در رایانه و دستگاه های تلفن همراه به 


این فّناوری دسترسی داشته باشند.


نجات دانشگاه فراهم شده است. 
ایران، هر ساله  آزاد  مسابقات روبوکاپ 
با همکاری   ، فروردین  در هفتۀ  سوم 
دانشگاه  و  ایران  روبوکاپ  ملّی  کمیتۀ 
می گردد.  برگزار  قزوین  اسالمی  آزاد 
این مسابقات امسال با شرکت تیم های 
مختلفی از 14 کشور جهان، 16 تا 18ام 
رباتیک  تیم  که  شد  برگزار  فروردین  
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه 
طوسی با عنوان تیم KN2C در بخش 


به  خود  حریفان  با  امدادگر  ربات های 
رقابت پرداخت. در این بخش تیم هایی از 
دانشگاه آزاد اسالمی قزوین )دارای مقام 
قهرمانی مسابقات جهانی(، دانشگاه آزاد 
اسالمی یزد )دارای مقام سوم مسابقات 
کره  از کشور  دانشجویی  تیم  جهانی(، 
دانشگاه های  از  تیم هایی  و  جنوبی 
دیگری همچون صنعتی امیرکبیر حضور 


داشتند. 
دو  شامل  امدادگر  لیگ  مسابقه های 


مقام سوم دست یابد و مجّوز حضور در 
مسابقات بین المللی را بیابد. 


نیز  دوبعدی  ساز  شبیه  لیگ  مسابقات 
مختلف  کشور   3 از  تیم   10 حضور  با 
برگزار گردید . این لیگ شبیه سازی بازی 
فوتبال با هدف به کارگیری و ارتقا هوش 
چند  سیستم های  بر  مبتنی  مصنوعی 
تیم  نیز  بخش  این  در  که  است.  عامله 
KN2C  موفق به کسب مقام چالش فنی 


)technical challenge( شد.


اپن  ایران  مسابقات  پرواز  عمود  لیگ 
معتبرترین لیگ در این رشته در داخل 
ایران است که هر ساله تیم های مختلف 
داخلی و خارجی در آن شرکت می کند. 
در سال 1397 ش.  این لیگ در دو بخش 


داخل و خارج ساختمان برگزار شد. در 
لیگ داخل ساختمان مأموریت هایی در 
نظر گرفته می شود که ربات پرنده باید 
آن را انجام دهد. این ماموریت ها شامل 
ثابت  یا  متحّرک  سکوی  از  شدن  بلند 
و  ساختمان  یک  به  شدن  وارد  سپس 
در نهایت جست و جو در محیط داخل 
ساختمان هستند. این مأموریت ها هم به 
صورت دستی و هم به صورت خودکار 
قابل انجام است که تیم KN2C به صورت 
را  ها  مأموریت  توانست  خودکار  تماماً 
در   KN2C پرنده  ربات  تیم  دهد.  انجام 
این دوره از مسابقات توانست مقام سوم 
در لیگ داخل ساختمان ربات های عمود 


پرواز را بدست آورد.


نمایش  به  سه طبقه  ویترین  چهل  از  بیش  در  را  پزشکی 
گذاشته است. از مهم ترین اهداف موزۀ برق نصیر در مرحلۀ  
اول، حفظ تجهیزات و دستگاه های مخابراتی و اندازه گیری 
بسیار قدیمی است که برخی با قدمت بیش از 90 سال به 
زمان قاجار می رسد. با  منّظم و مرتّب کردن این دستگاه ها 
اهّمیت و ارزش گرانقدر آنها که بسیار مغفول مانده بود به 


تدریج نمایان گردید. 
موزه برق ابتدا در فروردین 1396 ش. در کلکسیون موزه های 


 


  


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


تلفن تصويرينام دستگاه: .م   1969  : سال ساخت   


صفحة ، تصوير يكديگر را نيز در رئيس و منشي همزمان با صحبتشرح مختصر: 
 . اطالعات تصوير و صحبت يكديگر ارسال مي شود. مي كنندنمايش مشاهده 


1920 دهة سال ساخت:مربوط به راديو -راديو المپينام دستگاه:  
براي گرم كردن فيالمان المپ ها كاربرد دارد. تغذيه ولتاژ دي سي شرح مختصر:


هم از حرارت عدد) تأمين مي شود كه آن  4000از طريق ترموكوپل ( بيش از 
 چراغ نفتي كمك مي گيرد.


تلفن صحرايي: نام دستگاه   م. 1965: سال ساخت 
ارسال و دريافت پيام   با باتري الكتروموتور كار مي كند . براي شرح مختصر:


 .است


دستگاه كنترل خطنام دستگاه:   م.    1946سال ساخت: 


خروجي امكان تطبيق امپدانس و  15و  ورودي (كاربر)يك خط شرح مختصر:
 تقويت خطوط شنود صدا با گوشي و بلندگو


 


سال ساخت :  1969 م.نام دستگاه: تلفن تصویری


شرح مختصر: رئیس و منشی همزمان با صحبت، تصویر یکدیگر را نیز در صفحۀ نمایش 
مشاهده می کنند . اطالعات تصویر و صحبت یکدیگر ارسال می شود.


 


  


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


تلفن تصويرينام دستگاه: .م   1969  : سال ساخت   


صفحة ، تصوير يكديگر را نيز در رئيس و منشي همزمان با صحبتشرح مختصر: 
 . اطالعات تصوير و صحبت يكديگر ارسال مي شود. مي كنندنمايش مشاهده 


1920 دهة سال ساخت:مربوط به راديو -راديو المپينام دستگاه:  
براي گرم كردن فيالمان المپ ها كاربرد دارد. تغذيه ولتاژ دي سي شرح مختصر:


هم از حرارت عدد) تأمين مي شود كه آن  4000از طريق ترموكوپل ( بيش از 
 چراغ نفتي كمك مي گيرد.


تلفن صحرايي: نام دستگاه   م. 1965: سال ساخت 
ارسال و دريافت پيام   با باتري الكتروموتور كار مي كند . براي شرح مختصر:


 .است


دستگاه كنترل خطنام دستگاه:   م.    1946سال ساخت: 


خروجي امكان تطبيق امپدانس و  15و  ورودي (كاربر)يك خط شرح مختصر:
 تقويت خطوط شنود صدا با گوشي و بلندگو


 


سال ساخت: دهۀ 1920 م.نام دستگاه: رادیو المپی- مربوط به رادیو نفتی


شرح مختصر: برای گرم کردن فیالمان المپ ها کاربرد دارد. تغذیه ولتاژ دی سی از طریق ترموکوپل 
)بیش از 4000 عدد( تأمین می  شود که آن هم از حرارت چراغ نفتی کمک می گیرد.


 


  


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


تلفن تصويرينام دستگاه: .م   1969  : سال ساخت   


صفحة ، تصوير يكديگر را نيز در رئيس و منشي همزمان با صحبتشرح مختصر: 
 . اطالعات تصوير و صحبت يكديگر ارسال مي شود. مي كنندنمايش مشاهده 


1920 دهة سال ساخت:مربوط به راديو -راديو المپينام دستگاه:  
براي گرم كردن فيالمان المپ ها كاربرد دارد. تغذيه ولتاژ دي سي شرح مختصر:


هم از حرارت عدد) تأمين مي شود كه آن  4000از طريق ترموكوپل ( بيش از 
 چراغ نفتي كمك مي گيرد.


تلفن صحرايي: نام دستگاه   م. 1965: سال ساخت 
ارسال و دريافت پيام   با باتري الكتروموتور كار مي كند . براي شرح مختصر:


 .است


دستگاه كنترل خطنام دستگاه:   م.    1946سال ساخت: 


خروجي امكان تطبيق امپدانس و  15و  ورودي (كاربر)يك خط شرح مختصر:
 تقويت خطوط شنود صدا با گوشي و بلندگو


 


سال ساخت: 1965 م. نام دستگاه: تلفن صحرایی


شرح مختصر: با باتری الکتروموتور کار می کند . برای ارسال و دریافت پیام است.


 


  


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


تلفن تصويرينام دستگاه: .م   1969  : سال ساخت   


صفحة ، تصوير يكديگر را نيز در رئيس و منشي همزمان با صحبتشرح مختصر: 
 . اطالعات تصوير و صحبت يكديگر ارسال مي شود. مي كنندنمايش مشاهده 


1920 دهة سال ساخت:مربوط به راديو -راديو المپينام دستگاه:  
براي گرم كردن فيالمان المپ ها كاربرد دارد. تغذيه ولتاژ دي سي شرح مختصر:


هم از حرارت عدد) تأمين مي شود كه آن  4000از طريق ترموكوپل ( بيش از 
 چراغ نفتي كمك مي گيرد.


تلفن صحرايي: نام دستگاه   م. 1965: سال ساخت 
ارسال و دريافت پيام   با باتري الكتروموتور كار مي كند . براي شرح مختصر:


 .است


دستگاه كنترل خطنام دستگاه:   م.    1946سال ساخت: 


خروجي امكان تطبيق امپدانس و  15و  ورودي (كاربر)يك خط شرح مختصر:
 تقويت خطوط شنود صدا با گوشي و بلندگو


 


سال ساخت: 1946 م.     نام دستگاه: دستگاه کنترل خط


شرح مختصر: یک خط ورودی )کاربر( و 15 خروجی امکان تطبیق امپدانس و تقویت خطوط شنود 
صدا با گوشی و بلندگو.


غرفة کتاب دانشگاه در سی و 
بین المللی  نمایشگاه  یکمین 


کتاب تهران
از  یکی  دانشــگاه  کتاب  غـــرفة 
این  در  بود.  غرفه ها  پربازدیدترین 
عنوان  از 196  بیش  نمایشگاه  از  دوره 
خریداری  دانشگاه  غرفة  از  کتاب 
میان  در  خود  نوع  در  که  است  شده 
نظیر  کم  دانشگاه ها  دیگر  انتشارات 


است.







