بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران در دانشگاه صنعتی سجاد مشهد برگزار شد
یادداشت دبیر کنفرانس
دکتر خلیل مافی نژاد – دبیر  26امین کنفرانس مهندسی برق ایران
به نام یزدان
مقدم اساتید ،متخصصان و دانشجویان عزیز و به عبارتی کوتاه حضور
خوبان را در این همایش عظیم گرامی میدارم.
جمع کثیر نیک اندیشان زحمات هفت ماهه گذشته را به هیجان و نشاط
مبدل کردهاست .برای دانشگاه صنعتی سجاد که در دهه سوم فعالیتش
کیفیت را در نوک پیکان تمامی کارهای خود قرار داده است ،فرصت مناسبی
است که توانایی خود را بیازماید و مورد ارزیابی صاحبان اندیشه و تخصص
قرار گیرد.
آموزش ،دانش و مهارت مورد تاکید هیات امنای دانشگاه صنعتی سجاد
بوده است و برگزاری این کنفرانس عظیم ،راه را برای نیل به این هدف
هموار میسازد.
برگزارکنندگان کنفرانس  26ام مفتخرند که توانستهاند از پتانسیل باالی
کلیه دانشگاهها برای برگزاری هر چه بهتر این رویداد بزرگ استفاده کنند.

مجموعه مقالهها به دو صورت تهیه شده است .خالصه مقالهها به صورت
کتاب در یک جلد و مجموعه کامل مقالهها به صورت لوح فشرده در اختیار
عالقمندان قرار خواهند گرفت.
برگزاری نمایشگاهی از تولیدکنندگان داخلی که با تولیدات خود ،هزاران
نفر را به کار گرفتهاند از دیگر فعالیتهای کنفرانس است .تولیدکنندگان
قابل ستایشی که با همه فشارها و کاستی ها سرسختانه مقاومت میکنند
و در راه اعتالی کشور از هیچ کوششی روی گردان نیستند.
این کنفرانس با گستردگی وسیعی که دارد بدون یاری دانشجویان عزیز،
توانمند و مشتاق هرگز میسر نمیشد ،سپاس خود را تقدیم این عزیزان
میدارم.
در انتها از کلیه همکاران عزیز و باوفایم در دانشگاه صنعتی سجاد که با
نهایت اخالص و عشق در انجام کلیه کارها اینجانب و سایر مجریان
کنفرانس را همراهی کردهاند تشکر می کنم.

سپاس خود را تقدیم میکنم به همه آنهایی که ما را تنها نگذاشتهاند،

با یادآوری کاستیهای کنفرانس به برگزارکنندگان ،یقیناً در ارتقای

خصوصا کمیته دائمی کنفرانس مهندسی برق ایران.

کنفرانس های بعدی سهم به سزایی خواهند داشت.

حاصل تالش های مستمر مجریان کنفرانس ،ارزیابی  1187مقاله علمی و
 104کارگاه آموزشی توسط کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های برتر
ایران و در نهایت انتخاب  570مقاله جهت ارائه در کنفرانس بوده است.

بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران در دانشگاه صنعتی سجاد مشهد برگزار شد
مهنــدس نصــراهلل جهانگــرد کــه ریاســت ســازمان فنــاوری
اطالعات ایــران را بــر عهــده دارد ،پیش ازایـن نیـز مشـاور فنـاوری
اطالعـات و ارتباطـات رئیس جمهــور در دولــت اصالحــات بــوده اســت.
وی از مهمانان ویژه بیست و ششمین دوره کنفرانس مهندسی برق ایران در
دانشگاه صنعتی سجاد و یکی از سخنرانان مراسم افتتاحیه بود .او معتقــد اســت
اســتراتژی دولــت دوازدهــم ایجــاد شــفافیت در عملکــرد اســت و
هرکــس میتوانــد بابــت هـر موضوعـی از دولـت سـؤال کنـد و پاسـخ
بگیـرد.

در اولیــن روز از بیست وششــمین کنفرانــس مهندســی بــرق ایــران و در

بـرای مهندسـین ،عمرسـنجی و اقتصـاد بسـیار مهـم و حائـز اهمیـت اسـت.

مراســم افتتاحیــه کــه شــامل چندیــن ســخنرانی کلیــدی بــود ،دکتـر

وی افـزود کـه بـرای همـهی سیسـتمها نیـاز بـه چنـد راهبـرد اساسـی داریـم

حسـین برسـی ،اسـتاد دانشـگاه هانوفـر آلمــان و اســتاد ســابق دانشــگاه

ازجملـه )1 :وضعیـت سیسـتم را توسـط یـک وسـیله دریافـت کنیـم)2 .بایـد

فردوســی مشـهد ،یکـی از ایـن سـخنرانیها را بـر عهـده داشــت .وی در

توســط تســتهایی بــه تشــخیص برســیم) 3 .بــا توجــه بــه ایــن

ایــن ســخنرانی بــه موضــوع مدیریـت سـرمایه و عمـر در زمینهی مهندسـی

تشــخیص مدیریــت ریســک صــورت گیــرد)4 .درصــورت ریســک زیــاد

بــرق اشــاره کــرد.

مدیریــت نگهــداری میکنیــم)5 .وضعیــت کل نــاوگان ژنراتــور بررســی

ایشـان ضمـن عـرض سـال م وخو آمدگویـی اعـال م داشـتند کـه بـا توجـه
بـه گسـتردگی مبحـث بـرق و اهمیـت مدیریـت در ایـن زمینـه ،درنظـر دارنـد

میشــود)6 .برمبنــای ایــن بررســی مدیریــت عمــر ومدیریــت ســرمایه
صــورت میگیــرد .وی سپس به اهمیت ترانسفورماتورها در وضعیت سیاسی
اجتماعی و اقتصادی پرداخت و رو های تشخیص صحیح سنسورها را به کلی

کـه موضـوع مدیریـت سـرمایه و عمـر در زمینـهی مهندسـی بـرق کـه از

تشریح کرد.

پروفســور محمــد شــاهیدهپور ،اســتاد دانشــگاه ایلینــوی آمریــکا

وی کــه عضــو  pi academyدر دانشــگاه اوکلنــد اســت ،در ایــن

و سـخنران کلیـدی بیـش از  45کنفرانـس جهـان کـه در همایـش پیشـین

ســخنرانی ،صحبتهــای خــود را حــول محور“شــهر هوشــمند“ و

دانشـگاه صنعتـی سـجاد ،نقـش موثـر داشـتهاند ،در مراسـم افتتاحیـه  26میـن

کاربردهــای آن بــرای آســانتــر شــدن زندگــی شــهری قــرار داد.

اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت را مـورد بحـث قـرار دهنـد .او گفـت کـه

کنفرانـس مهندسـی بـرق ایـران ،نخسـتین سـخنرانی کلیـدی را برعهــده
داشــتند.

دکتـر شـاهیدهپور در ابتـدا از مجریـان ایـن کنفرانس تشــکرکرد و ســخنانش
را در موضــوع شــهر هوشــمند آغــاز کــرد .در ایــن ســخنرانی عنــوان

بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران در دانشگاه صنعتی سجاد مشهد برگزار شد
شــد کــه ایــدهی شــهرهای هوشــمند را در چنــد منطقــهی آمریــکا

را بــه هــم ربــط میدهیـم ،بدینصـورت کـه شـهر هوشـمند در آخـر بتوانـد

پیــاده کردهانــد و در چنــد مــورد ماننــد آلودگــی هــوا ،ایمنــی ،ســایبر،

بـه تمـا م اهدافـش پاسـخگو باشـد .بـرای شـهرهای هوشـمند سـه مسـئلهی

فیزیــکال و ...اثــرات آن را مورد بررســی قــرار دادهانــد .او بــا تأکیــد بــر

اصلـی وجـود دارد:

موضــوع مهاجــرت مــرد م بــه شــهرهای بــزرگ کــه بهکــرات در ایـران
هـم دیـده میشـود و تبعاتـی ماننـد ترافیـک بـه همـراه دارد را عنـوان کــرد
کــه بــرای حــل ایــن مشــکل در کالنشــهرها ،بزرگراههــای جدیــد

 )1اقتصادی (پایین آوردن مخارج شهری)  )2اجتماعی (امنیت شهرها)  )3محیط
زیست

احــداث میشــود امــا با این وجــود همچنــان شــاهد ترافیــک در روز و

میتـوان ایـن سـه موضـوع را بـه الیههـای مختلـف بـا توجـه بـه مشـکالت

خلوتــی خیابانهــا بــا وجــود چراغهــای روشــن شــهری در نیمهشــب

هــر شــهر تقســیمبندی کنیــم .تمــا م ایــن الیههــا بــه یــک دیتــا

هســتیم ،درواقــع بــرق بــه مقــدار زیــادی هــدر مــیرود .بــرای حــل

متصــل هســتند و رابطــه آنهــا مســائل اطالعاتــی اســت.

ایــن مشــکل در شـهرهای هوشـمند میتـوان تـردد غیرضـروری در سـطح

بهعنوانمثــال اگر در حــال رانندگـی هسـتیم ،پـس یعنـی در محـل کار

شـهر را محـدود و بــه شــب موکــول کــرد .طبــق آمــاری کــه

نیسـتیم و بـه همیـن ترتیـب بـا جمعکــردن ایــن اطالعـات میتــوان خیلــی

بهدســت آمده اســت ،نزدیــک بــه هفــت بیلیــون دالر پــول بــه خاطــر

از مســائل شــهری را حــل کــرد .یــک موضــوع دیگــر مســئله انــرژی

ترافیــک هــدر مــیرود در کنــار اینهــا هـدر رفتـن سـوخت و آب (بـه

 Hubاســت .بــه ایــن صــورت کــه مکانهایــی مثــل دانشــگاهها و

دلیـل سـوراخ هـای موجـود در لولههـای آب) نیــز وجــود دارد .ما دو راه برای

محیطهــای نظامــی و  ..هــم میتواننــد از ایــن نــوع تبدیــل انــرژی

چنین مشکالتی داریم:

بــرای بهینهســازی اســتفاده کننــد .ورودیهــای ایــن محیطهــا بــرق،

 )1تخصیص هزینهی مضاعف برای تعمیر زیرساختها

آب ،گاز و ...کــه بــدون رویــه و بــدون هیــچ ارتبــاط و هماهنگــی هــدر
میرونــد .بــا اســتفاده از هوشــمند ســازی ایــن مکانهــا ،میتــوان از

 )2اجـرای طـرح شـهر هوشـمند در تمـا م کشـورهای دنیـا و کاهـش سـرانهی

بســیاری اتفاقــات جلوگیــری کــرد .ایــن موضــوع را اینطــور میشــود

مصـرف

عنــوان کــرد کــه در ســال  1881ادیســون نیــروگاه  DCتأســیس کــرد

اکنــون بایــد بــه ایــن پرداخــت کــه شــهر هوشــمند چیســت؟ به
طورکلــی مجموعــهای از info structureهایــی هســتند کــه نقــش
بهینهســازی در شــهر را ایفــا میکننــد .شــهر هوشــمند میتوانــد
مســائل ســایبری ،آب ،محیطزیســت و  ...را در برداشــته باشــد .مــا اینهــا

پــس از آن انتقــال بهطــور  ACبــه علــت مســیرهای دور شــکل گرفــت
امــا دوبــاره امــروزه بــا توجــه بــه پنــل هــای خورشــیدی ،انــواع
باطریهــا و مســائل مربــوط بــه شــهر هوشــمند  DCروی کار آمــده
اســت.

دبیــر کمیتــه دایمــی کنفرانــس مهندســی بــرق ایــران ،رونــد برگــزاری

نشـان کـرد :سـخنرانیهای میهمـان ویـژه افتتاحیـه در موضـوع مهندسـی بـرق

دوره بیستوششـم را مثبـت ارزیابـی کـرد و از عضویـت دانشـگاه صنعتـی

و فنـاوری اطالعـات حـاوی نـکات بدیـع و تـازه بـود و حضـور سـفیر اتریـش

سـجاد در کمیتـه دائمـی کنفرانـس خبـر داد .دکتــر مســعود شــفیعی
در گفتگــوی اختصاصــی بــا خبرنامــه کنفرانــس بــا اعـلـا م ایــن نکتــه
کــه حضــور صنعــت در ایــن دوره واقعــی بــوده و بایــد آن را بــه فــال
نیــک گرفــت ،ابــراز امیــدواری کــرد :ایــن ارتبــاط تبدیـل بـه مرجعـی
بـرای جـذب دانشآموختـگان دانشـگاهها باشـد .وی بـا بیـان ایـن کـه
میزگردهـای ایـن دوره از میـان موضوعـات روز و مسـائل مرتبـط بـا جوانـان
ماننـد دانشـگاه نسـل سـو م و فضـای مجـازی انتخـاب شـده بـود ،خاطـر

نیـز بـه بهبـود ارتباطـات فرهنگـی و علمـی دو کشـور کمـک خواهـد کـرد.
او بــا تقدیــر از حضــور روســای برخــی دانشــگاهها و اســاتید دانشــگاه
فردوســی مشــهد و همچنیــن پیشبینــی مناســب امکانــات رفتوآمــد و
اسـکان میهمانـان اذعـان داشـت :شـادابی و ادب دانشـجویان فعـال در بخــش
اجرایــی کــه در همــه بخشهــا بــا جــان و دل کار میکردنــد ،باعـث
شـد تـا دوره بیستوششـم در ذهـن همـه مـا ثبـت شـود .از ایـن بابــت

بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران در دانشگاه صنعتی سجاد مشهد برگزار شد
میتــوان گفــت دانشــگاه صنعتــی ســجاد ســنگ تمــا م گذاشــت .

فنـاوری اطالعات پرداخـت و تصریـح کـرد کـه در دورههـای آتـی بایـد بــه

شـفیعی شـعار کمیتـه دایمـی کنفرانـس را شـفافیت ،صداقـت و کیفیـت

دنبــال حضــور موثرتــر روســای دانشــکدههای بــرق دانشــگاههــای تـراز

دانسـت .وی در پایـان گفتوگـو بـه انتقـاد از وضـع کلـی کنفرانـس بـه دلیــل

اول کـه عضـو کمیتـه دائمـی نیـز هسـتند ،باشـیم.

عــد م حضــور فعــال پژوهشــگران مهندســی پزشــکی ،کامپیوتــر و
گزار

دبیر علمی کنفرانس

دکتر محمد مولوی  -دبیر علمی کنفرانس
سال م به همه میهمانان عزیز ،به شما بزرگوارانی که با حضورتان به این کنفرانس

به همین سادگی!! و فاجعه اینجاست که گویا این یک روال عادی است و همه

جان بخشیدید .الحق که میزبانی چنین جمعی از فرهیختگان دانشگاهی،

باید به آن عادت کنیم.

دستاندرکاران بخش صنعت و صد البته دانشجویان عزیز ،مایه مباهات است .
این گزار

را در پایان روز دو م کنفرانس مینویسم که برای خبرنامه روز سو م

آماده شود .برای گزار های بعدی وعده ما در جلسه اختتامیه .اول میخواهم دو
سه خطی درد دل کنم با شما عزیزان .این را شنیده بود م که یکی از دشوارترین
بخشهای کار ،تنظیم برنامه جلسه افتتاحیه است؛ ولی راستش را بخواهید باور
نمی کرد م تا اینکه دراین کنفرانس دید م و تجربه کرد م .چه دور از انتظار است
(شاید هم کامال عادی است!!) که برخی از بزرگان با نهایت بزرگی و قاطعیت قول
حضور در جلسه افتتاحیه و سایر جلسات را میدهند و بر اساس این قول بزرگانه
برنامه جلسات تنظیم میشود ،اطالع رسانی انجا م میشود و دعوت صورت
میگیرد و درست در دقیقه  90خبر میرسد که از حضورشان محرو م خواهیم بود؛

تا به حال  84نشست علمی که از استقبال بسیار باالیی برخوردار بودند ،برگزار
گردیده است .البته  11درصد از ارائهدهندگان متاسفانه بدون اطالع قبلی حضور
نداشتند که حتما دلیل موجهی داشتند و همچنین  5درصد از روسای نشستها
امکان حضور نداشتند که جایگزین شدند .کارگاههای آموزشی که جا دارد از
ارائهدهندگان آنها سپاسگزاری کنم به گرمی برگزار شدند .سه میزگرد تخصصی
داشتیم که الحق بسیار بیشتر از آنچه انتظار میرفت مورد استقبال قرار گرفته و
همینطور  4سخنرانی کلیدی .برایتان آرزوی اقامت خوبی در مشهد دار م و
امیدوار م این کنفرانس خاطره خوبی برای همهی شما بزرگواران به جای گذارد.

