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اپليكيشني براي بازديد مجازي از خانه
يكي از ش�ركت هاي دانش بنيان مس�تقر در پ�ارك علم و 
فناوري دانشگاه آزاد اسالمي موفق به طراحي اپليكيشني 
شده است كه مالكين منازل يا مشاوران امالك مي توانند با 
استفاده از آن، از طريق گوش�ي تلفن همراه به صورت ۳۶0 
درجه از ملك مورد نظر خود تور مج�ازي ۳۶0 تهيه كنند. 
محمد احمدي، مدير اين شركت دانش بنيان در اين باره توضيح 
داد: مشاوران امالك مي توانند به وسيله اين اپليكيشن مسكن 
مجازي، تصاوير ۳۶۰ درجه امالك خود را در پلتفرم هاي انتشار 
رايگان انواع آگه��ي و نيازمندي خريدوف��روش كاال و ملك به 
اشتراك بگذارند. بدين ترتيب مشتريان مي توانند به جاي بازديد 

حضوري از امالك، بازديد مجازي داشته باشند. 
وي در پاسخ به اينكه محصول فوق مشابه خارجي دارد يا خير، 
توضيح داد: در اين حوزه با يك الي دو ش��ركت خارجي رقابت 
داريم كه يكي از آنها ش��ركت Matterport  امريكايي است 
كه ما را در ليس��ت تحريم هاي خود به لحاظ ارائه خدمات قرار 

داده است. 
مدير اين شركت دانش بنيان با اش��اره به اينكه شركت آلماني 
Immoviewer، ش��ركت ديگري اس��ت كه با آن هم رقابت 
داريم، اظهار ك��رد: در نمون��ه امريكايي اين ن��وع محصول از 
سخت افزار يا دوربين هايي استفاده شده كه حدود 4 هزار دالر 
قيمت دارند. اين در حالي است كه روش ابتكاري و محصول ما 
ضمن تأمين كيفيت مش��ابه، به لحاظ قيم��ت كاماًل اقتصادي 
است و متناس��ب با اقليم ايران و كش��ورهاي همسايه طراحي 

شده است. 
احمدي ادامه داد: در طراحي اين اپليكيشن، به اين سمت روي 
آورديم كه بتوان ساخت و بازديد تور سه بعدي امالك را از طريق 
تلفن همراه و اصطالحاً به صورت No gadget فراهم كرد كه 
اين ويژگي باعث ش��ده محصول قابليت »انتشار« و »همگاني 

شدن« را داشته باشد. 
وي با بيان اينكه نمونه آلماني اپليكيشن مسكن مجازي به نمونه 
ايراني بيشتر شباهت دارد، خاطرنشان كرد: محصول ايراني را با 
يك پنجم قيمت محصول آلماني و يك بيستم محصول امريكايي 
ارائه مي كنيم و از اين جهت باعث شده خاصيت رقابت پذيري و 

قابليت صادرات داشته باشد. 
مدير شركت دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه 
آزاد اسالمي يادآور شد: از كشور تركيه و حتي كشورهاي حاشيه 
خليج فارس درخواست صادرات محصول را داشته ايم و در حال 
حاضر مش��غول انجام امور مربوط به باز كردن حس��اب و ثبت 

شركت در خارج از ايران هستيم. 
احمدي اضافه كرد: ش��ركت Matterport س��ال ها س��ابقه 
هم��كاري با بزرگ تري��ن ش��ركت فايلينگ ملك��ي دنيا نظير 
Zillow را دارد و در ۸۲ كش��ور نمايندگي دارد. اين در حالي 
اس��ت كه ش��ركت آلمان��ي Immoviewer در ۱4 كش��ور 

نمايندگي دارد. 
وي خاطرنشان كرد: تلفن هاي همراه مجهز به »ژيروسكوپ« 
مي توانند به اين اپليكيشن مجهز شوند. تقريباً گوشي هايي كه 
 S5 از سال ۲۰۱4 به بعد توليد شده اند و گوشي هاي اَپل از مدل

به باال داراي ژيروسكوپ هستند. 
مدير اين ش��ركت دانش بنيان تصريح كرد: اين محصول براي 
توليد و اف��زودن تصاوير ۳۶۰ به تور ملك از س��ه روش »توليد 
به وسيله انجين خود اپليكيشن«، »دوربين هاي ۳۶۰ درجه« 
و »تصاوير موجود در گالري گوش��ي« استفاده مي كند. از آنجا 
كه براي توليد تصاوير سيلندري ۳۶۰ توسط اپليكيشن نياز به 
ژيروسكوپ گوشي است، لذا براي گوشي هاي ارزان  يا قديمي 
كه مجهز به اين سنسور نيستند، دوربين ارزاني با قيمت حدود 

5۰ دالر در نظر گرفته شده است. 
احمدي اف��زود: همچني��ن براي تس��هيل در اس��تفاده از اين 
اپليكيشن، يك لنز چشم ماهي circular طراحي شده و مورد 
استفاده قرار گرفته اس��ت كه قيمتي معادل ۲5۰ هزار تومان 
دارد؛ از طري��ق آن هم مي توان به وس��يله اپليكيش��ن تصاوير 

۳۶۰*۳۶۰ توليد كرد. 
وي افزود: با توجه به اينكه انجين توليد ش��ده كاماًل بومي و با 
دانش فني داخلي طراحي و توليد شده اس��ت، درنتيجه از آن 
مي ت��وان در حوزه هاي ديگر نظير سه بعدي س��ازي خودرو نيز 
استفاده كرد. در اين راس��تا محصول ديگر شركت كه رونمايي 
قطعي از آن صورت نگرفته و براي رونمايي از آن در حال مذاكره 
با مجموعه ه��اي ديگر هس��تيم، به فروش خ��ودرو اختصاص 
دارد؛ افرادي كه صاحب نمايش��گاه خودرو هستند، مي توانند 
با استفاده از اين اپليكيش��ن، نماي ۳۶۰ درجه خودرو را روي 
سايت هاي فايلينگ خودرو به اشتراك بگذارند و براي مشتريان 
احتمالي اين امكان را فراهم كنند ك��ه از تمام زواياي بيروني و 

داخلي خودرو بازديد داشته باشند. 
مدير اين شركت دانش بنيان تصريح كرد: محصول فعلي نمايش 
سه بعدي خودرو، بهينه ش��ده محصولي است كه مشابه آن در 
دنيا وجود دارد؛ اما بر اساس نياز داخل بازطراحي شده است و 
در فاز توس��عه ويژگي هاي منحصر به فردي به آن اضافه خواهد 
شد. مش��تري اصلي ما براي اين محصول، يكي از پلتفرم هاي 
انتش��ار رايگان انواع آگهي و نيازمندي خريدوفروش كاالهاي 

نو و دست دوم است. 

دستاورد ايراني

در س�ال  »حماي�ت از كاالي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانشگاهي اختصاص 
داده ايم كه وج�ه مميزه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشكي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از كاالي ايراني است كه اگر به طور كامل و 
صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همين زمينه پذيراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

نشريات دانشجويی

در طراحي و توليد هواپيماي آموزشي جت 
»ياس�ين« و به خصوص موت�ور توربوجت  
آن »اوج« حداقل 10 دانش�گاه در سراس�ر 
كش�ور همكاري كرده اند. اي�ن هواپيماي 
جت ب�راي تربي�ت خلبان�ان ورزي�ده در 
اختيار دانش�گاه هوايي ش�هيد ستاري و 
س�اير بخش ه�اي مربوطه ق�رار مي گيرد. 
جت ياس��ين به همت نخبگان دانش��گاهي و 
ديگر متخصصان كش��ور در يك مدت بسيار 
كوتاه از ايده تا محصول نهايي، س��اخته شد. 
اين ايده تا رس��يدن به محص��ول نهايي تنها 
شش سال زمان برد. تمامي مراحل طراحي، 
س��اخت و آزمايش ياس��ين در دانشگاه هاي 
مطرح كشور و صنايع هوايي و مجموعه هاي 
داخلي اش انجام گرفته كه اي��ن اقدام، براي 

كشور منحصربه فرد و ارزشمند است. 
  هواپيما سازي در دانشگاه هاي برتر

اي��ن در حال��ي اس��ت كه پ��روژه س��اخت 
هواپيماي مس��افربري و مسئوليت دستيابي 
به فناوري هاي كليدي مورد نياز اين پروژه هم 
در قالب طرح كالن ملي به دانشگاه ها محول 

شده است. 
اين ط��رح كالن ملي ب��ا محوريت دانش��گاه 
صنعتي اميركبير و همكاري ساير مراكز علمي 
كش��ور در حال پيگيري اس��ت. به طوري كه 
طراحي بدنه و بال هاي هواپيم��ا با همكاري 
پارك علم و فناوري فارس در دانشگاه صنعتي 
اميركبير، طراح��ي موتور در دانش��گاه علم 
و صنعت و مطالع��ات اويونيك در دانش��گاه 

صنعتي اصفهان در حال پيگيري است. 
  پروژه اي در حد نيروگاه اتمي

كارشناس��ان هوافضا معتقدند كه با توجه به 
ابعاد پيچيدگي ها و تن��وع فناوري هاي مورد 
استفاده در طراحي هواپيما و استانداردهاي 
بين المللي مورد نياز، به جرئت مي توان گفت 
تنها پروژه اي كه شايد از لحاظ پيچيدگي هاي 
فناوري و سطح استانداردها با طراحي هواپيما 
به خصوص بخش موتورش قابل مقايسه باشد، 

پروژه نيروگاه اتمي بوشهر است. 
نخستين بار در سال ۱۳۶۲ از طريق چندين 
 7 -PC واسطه، تعدادي هواپيماي آموزشي
از سوئيس خريداري ش��د تا بتوان پس از آن 
 ۳۳ -F با استفاده از اين هواپيما و هواپيماي
يا همان بونانزا، كار آموزش خلباني در داخل 

كشور انجام شود. 
همزمان با اين اقدام دانش��كده پ��رواز نيز در 
پادگان مهرآباد جنوبي كه بعدها به دانشگاه 
هوايي شهيد س��تاري تبديل ش��د، افتتاح و 
مراحل تئوري آموزش��ي خلبان��ي نيز در اين 

مركز انجام شد. 
  تربيت در دانشكده پرواز

دانشگاه هوايي شهيد ستاري در سال ۱۳۶7 
به ابتكار نيروي  هوايي  ارتش  بنيان گذاش��ته 
ش��د و با ۱۳ رش��ته كارشناس��ي و دو رشته 
كارشناسي ارش��د در قالب ش��ش دانشكده 
مشغول تربيت نيروي متخصص براي نيروي 

هوايي و ساير سازمان ها است. 
دانش��گاه هوايي شهيد س��تاري داراي شش 
دانش��كده تحت عناوين »دانش��كده پرواز«، 
»دانش��كده مهندس��ي ب��رق«، »دانش��كده 
مهندس��ي تكنول��وژي فرمانده��ي و كنترل 
هواي��ي«، »دانش��كده مهندس��ي هوافضا«، 
»دانشكده كامپيوتر« و »دانشكده مديريت« 

است. 
سه رشته »هوانوردي-خلباني«، »هوانوردي-

ناوب��ري هواپيم��ا« و »هوانوردي-مراقب��ت 
پرواز« در مقطع كارشناس��ي در دانش��كده 
پرواز دانشگاه هوايي شهيد ستاري به تربيت 

دانشجو مي پردازند. 

  از هوانوردي تا ناوبري
دانش آموخت��گان رش��ته هاي »هوانوردي-

خلباني« و »هوانوردي-ناوبري هواپيما« براي 
هدايت انواع هواپيما ه��اي موجود در نيروي 
 هوايي تربيت مي ش��وند. كارشناسان تربيت 
شده در رشته »هوانوردي-مراقبت پرواز« نيز 
داراي توانايي در زمينه كنترل ترافيك هوايي، 
 بهره برداري از دستگاه هاي پيشرفته ناوبري و 

سيستم هاي ترافيك هوايي هستند. 
افس��ران كارش��ناس الكترونيك و مخابرات 
با توجه ب��ه تن��وع تجهي��زات الكترونيكي و 
مخابراتي زميني و هواي��ي موجود در نيروي  
هوايي با توانايي ش��ناخت نح��وه عملكرد و 
چگونگ��ي نگه��داري و بهره ب��رداري از اين 
سيستم ها در رشته هاي كارشناسي مهندسي 
برق- الكترونيك و كارشناسي مهندسي برق- 
مخابرات دانش��كده مهندس��ي برق دانشگاه 

هوايي شهيد ستاري تربيت مي شوند. 
  جايگاه ويژه هوافضا

دانشكده مهندس��ي تكنولوژي فرماندهي و 
كنترل هوايي دانش��گاه هوايي شهيد ستاري 
نيز در مقطع كارشناسي رشته هاي مهندسي 
تكنولوژي فرماندهي و كنترل هوايي در س��ه 
گرايش اطالعات عمليات، عمليات موش��ك، 
كنترل ش��كاري، سيس��تم هاي فرماندهي و 
كنترل هوايي در توان نظامي كش��ور از نظر 

نظامي و سياسي نقش مهمي ايفا مي كند. 
تربيت افسران كارش��ناس به منظور فعاليت 
در صنايع مربوط ب��ه هواپيم��ا و هلي كوپتر 
در ني��رو و س��ازمان هاي مش��ابه ب��ا توانايي 
محاسبات، طراحي و ساخت قسمت هايي از 
صنايع مختلف هواپيمايي، هلي كوپتر سازي 
و موش��كي در دانش��كده مهندس��ي هوافضا 

پيگيري مي شود. 
آزمايش��گاه ها و كارگاه هاي دانش��گاه  هوايي 
شهيد س��تاري كه در ارتباط با دروس نظري 
دانش��كده مهندس��ي هوافضا ايجاد شده در 

مقايسه با دانشگاه هاي كشور كه رشته هوافضا 
دارند از جايگاه ويژه اي برخوردار است. 

  تالش جهادي در اوج
از اواخر دهه ۸۰ كار ساخت نه تنها هواپيماي 
جت آموزشي، بلكه يك ناوگان آموزشي اعم 
از هواپيماي موتور پيستوني و جت به منظور 
پوشش تمام نيازهاي آموزش خلبان نظامي 
كشور، با محوريت دانشگاه ها، سازمان صنايع 
هوايي و شركت هاي دانش بنيان به طور جدي 
در دس��تور كار قرار گرفت كه منجر به توليد 

جت ياسين شد. 
يك��ي از پيچيده ترين قس��مت  هاي هواپيما 
موتور اس��ت كه س��اخت آن نيازمند دانش 
بسيار پيشرفته و اس��تفاده از توان مهندسان 
زبده صنعت هوافضا اس��ت. توانمندي اي كه 
متخصصان كش��ور با همكاري دانشگاه هاي 
بزرگ كش��ور در موتور جت ياس��ين كه اوج 
ن��ام دارد ب��ه رخ كش��يده اند. ياس��ين از دو 
موتور توربوجت با ق��درت رانش 7 هزار پوند 
بهره مي ب��رد كه از نظر ق��درت در رده موتور 

هواپيما هاي جنگنده دنياست. 
  فناوري هاي چشمگير بومي

جت آموزش پيش��رفته تمام ايراني ياس��ين 
داراي ۱۲ متر طول، 4 مت��ر ارتفاع و 5/5 تن 
وزن بدون بار در ش��رايط برخاست عملياتي 
است و مي تواند تا سقف ۱۲ كيلومتر به پرواز 

درآيد. 
بال اين هواپيما ب��ا بي��ش از ۱۰ متر طول و 
۲4 مترمرب��ع مس��احت به ش��كلي طراحي 
ش��ده اس��ت تا اين هواپيما بتواند با حداقل 
س��رعت ۲۰۰ كيلومتر بر س��اعت در دسته 
بهترين هواپيما هاي آموزشي دنيا در نشست و 
برخاست قرار بگيرد و سرعت خود را در سطح 

دريا به سرعت زير صوت برساند. 
كابين اين هواپيما با چينش پش��ت سر هم و 
غيرهمسطح به گونه اي طراحي شده است تا 
ميدان ديد راحت و وسيعي را براي شاگرد در 
كابين جلو و به ويژه اس��تاد خلبان در كابين 

عقب فراهم كند. 
صندلي پران اين هواپيما نسبت به نمونه هاي 
خارجي خ��ود قادر اس��ت در س��رعت صفر 
يعني روي باند و در هر ش��رايطي فعال شود 
و سرنشين ها را در كسري از ثانيه تا ۱۰۰ متر 
به بيرون از هواپيما پرتاب كند. مسافت باندي 
كه اين هواپيما براي فرود احتياج دارد، 7۰۰ 
متر اس��ت و هواپيماي ياس��ين حتي قابليت 

فرود بر روي باند هاي كوتاه را دارد. 
  طراحي بوئينگ در علوم و تحقيقات 

در همين زمينه نايب رئيس انجمن هوافضاي 
ايران ب��ا بيان اينكه س��طح علم��ي و تجربي 
دانش��جويان گروه هوافضا باالت��ر از برخي از 
فعالي��ن در اي��ن صنعت اس��ت، گفت: روش 
آموزش��ي كه در واحد عل��وم و تحقيقات در 

گ��روه هوافض��اي اي��ن واح��د و در مقط��ع 
كارشناسي استفاده مي شود، به نحوي است 
كه دانش��جويان كالس طراحي هواپيماي۲، 
با تقس��يم بندي به گروه ه��اي مختلف مانند 
س��ازمان ها و ش��ركت هاي خ��اص طراحي 
هواپيما، اقدام به طراح��ي مفهومي هواپيما 
مي كنند. اي��ن امر عالوه بر آم��وزش مباحث 
تئوري موج��ب آموزش كارب��ردي و افزايش 

تجربه آنان خواهد شد.
دكتر فرشاد پازوكي با اشاره به اينكه دروس 
طراح��ي هواپيم��اي ۱ و ۲ از دروس اصل��ي 
دانشجويان رشته هوافضا است و واحد علوم و 
تحقيقات تنها دانشگاهي است كه اين دروس 
را به صورت اجباري ارائه مي دهد، تصريح كرد: 
خوشبختانه به واسطه آموزش تجربي همراه 
با عملي، دانشجويان واحد علوم و تحقيقات با 
اشتياق و عالقه بااليي به فراگيري و فعاليت در 
اين درس مي پردازند؛ به عنوان مثال مي توان 
به پروژه طراحي هواپيماي 4۰۰ نفره بوئينگ 
۳۰۰ER -7۲7  آن هم با تكنولوژي هايي كه 
قرار است ش��ركت هاي بوئينگ و ايرباس در 
آينده استفاده كنند، توسط دانشجويان مقطع 

كارشناسي هوا فضاي اين واحد اشاره كرد.
  قدرقدرتي ايران در هوافضا

براساس جديدترين رتبه بندي سايمگو اسپانيا، 
كشورمان در سال ۲۰۱۸ به مقام نخست توليدات 
علمي در رش��ته مهندس��ي هوافضا در س��طح 
كشور هاي غرب آسيا رسيد. جالب اينكه در سال 
۲۰۱7 كشورمان در آسيا رتبه هفتم را داشت و 

اكنون به جايگاه پنجم دست يافته است. 
در رتبه بندي س��ال ۲۰۱7 كه همين نشريه 
منتش��ر كرده بود، هوافضاي اي��ران در غرب 
آسيا در جايگاه دوم قرار داشت، اما ۲۰۱۸ هم 
مانند سال ۲۰۱۶ به جايگاه نخست توليدات 
علم��ي هوافض��ا بازگش��ته اس��ت. آمار هاي 
منتشرشده نش��ان مي دهد كه از ميان 4۸۶ 
مقاله منتشرشده محققان ايراني، 44۱ مقاله 
قابل اس��تناد بوده و به آنها استناد شده است. 
در حالي كه تركيه به عنوان كشوري كه مقام 
دوم را كس��ب كرده، در اين زمينه تنها ۲۸۳ 
مقاله توليد كرده كه از اي��ن تعداد تنها ۲5۹ 

مقاله قابل استناد بوده است. 
  ايران باالتر از بزرگان هوافضا

براس��اس جدولي كه س��ايمگو منتشر كرده، 
كشور هاي امريكا و هند مقام هاي دوم و سوم 
جهان را كسب كرده اند. كشور هاي انگليس، 
آلمان، ايتاليا و فرانسه هم مقام هاي چهارم تا 
هفتم را به دست آوردند. كشور روسيه از نظر 
تحقيقات هوافض��ا جايگاهي باالت��ر از ژاپن، 
كان��ادا و كره جنوبي را به دس��ت آورده و اين 
كشور ها به ترتيب مقام هشتم تا يازدهم را به 

خود اختصاص داده اند. 
رتب��ه دوازده��م و س��يزدهم جه��ان هم به 
كش��ور هاي اس��تراليا و ايران رس��يده است. 
رشد توليدات مهندسي هوافضا در كشورمان 
به حدي ب��وده كه كش��ور هاي مهمي در اين 
زمينه يعني برزيل، اوكراين، هلند و اس��پانيا 
در رتبه هاي پس از ايران قرار گرفته اند. جالب 
اينكه كمپان��ي هوافضاي »امبرائ��ر« برزيل 
در زمين��ه تحقيقات علمي ش��هرتي جهاني 
دارد و در س��ال ۱۹۶۹ توس��ط دولت برزيل 
تأس��يس شده اس��ت. كش��ور اوكراين هم از 
بزرگان هوافضاي جهان اس��ت كه در س��ال 
۲۰۱۸ پس از ايران قرار گرفته است. كمپاني 
هوافضاي آنتونوف در سال ۱۹5۱ توسط اولگ 
آنتونوف، در جمهوري اوكراين كه بخش��ي از 
اتحاد شوروي بود، بنيان گذاشته شد و امروزه 
داراي تجربه طوالني در زمينه تحقيقات علوم 

هوافضاست.

علیرضا سزاوار
   گزارش یک

حداقل 10 دانشگاه كشور در ساخت هواپيماي جت ياسين نقش داشته اند

جت دانشگاهي در اوج تحريم ه�ا علي�ه ي�ك 
دانشجوي  نسبتاً معمولي!

به همت بسيج دانشجويي 
دانشگاه شريف شماره ۶۶ 
نشريه دانشجويي »ميدان 

انقالب« منتشر شد. 
در اي��ن ش��ماره از اي��ن 
نشريه دانش��جويي كه به 
مناسبت ۱۳ آبان منتشر 
شده است به مسئله ناجي 
دنيا بودن امري��كا از نظر 

سياس��تمداران و نظريه پردازان امريكايي پرداخته شده است. 
درضمن نگاهي داشته به رفتار سياسي امريكا نسبت به تحصيل 
دانشجويان ايراني در دانشگاه هاي امريكا. رفتار خصمانه اي كه 

حتي دانشگاه هاي امريكا هم با آن مخالفند. 

اقتصادمان چه مي شود؟
دانشجويان دانشگاه علوم 
پزش��كي تبري��ز ش��ماره 
۱۸ نش��ريه دانش��جويي 
»اس��كناس« با محوريت 
وضعيت اقتص��ادي فعلي 

كشور را منتشر كردند. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
نش��ريه دانش��جويي به 
ض��رورت ح��ذف برخي 
از قوانين دس��ت وپاگير 

كارآفرينان و توليدكنندگان پرداخته اند. درضمن به بررسي 
وضعيت قيمت مسكن در سال ۹۸ پرداخته شده. همچنين 
مس��ائل ديگري مثل افزايش نجومي قيمت بليت هواپيما و 
سوءاستفاده شركت هاي هواپيمايي از مشتريان مورد بررسي 

قرار گرفته است. 

گره كنكور را باز كنيد!
دانشجويان دانشگاه علوم 
پزشكي اردبيل پنجمين 
شماره از نشريه دانشجويي 

»سرو« را منتشر كردند. 
در اين نشريه دانشجويي 
به تجربه نگاري دانشجويان 
رش��ته هاي مختلف براي 
ورودي  دانش��جويان 
پرداخته شده و تأكيد شده 
كه نمره منف��ي در كنكور 

چه كارشناسي و چه كارشناسي ارشد در سال هاي اخير افزايش 
داشته است. نكته اي كه حتي بسياري از آموزشگاه هاي كنكور 

هم از آن خبر ندارند. 

پا به پاي پايداري!
به همت جامعه اس��المي 
دانشجويان دانشگاه علوم 
پزش��كي اصفهان شماره 
۱۲۳ نش��ريه دانشجويي 
»باور انديشه« منتشر شد. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
نش��ريه دانش��جويي به 
تحليل و بررس��ي س��فر 
اخي��ر رئيس جمهور به 
نيويورك پرداخته شده و 

اينكه آيا در دوران تحريم اين سفر واقعاً ضروري است؟ ديدار 
با رهبران اروپايي خوب است اما ما يك بازار ۸۳ ميليوني براي 
آنها هستيم. آنها هستند كه بايد به دنبال ما باشند نه اينكه ما 
به دنبال آنها بدويم. مراوده هم براي انتقال فناوري بايد صورت 

گيرد نه صرفاً واردات مصرفي. 

 تبعات خصوصي س�ازي 
به هم��ت دانش��جويان 
دانش��گاه علوم پزشكي 
ش��هيد صدوق��ي ي��زد 
اولين ش��ماره از نشريه 
دانش��جويي »ناق��وس« 
منتش��ر ش��د. در اي��ن 
ش��ماره از اي��ن نش��ريه 
دانش��جويي ب��ه تبعات 
خصوصي سازي به عنوان 
يك مطلب دانش��جويي 

تحليلي پرداخته شده اس��ت، همچنين موارد ديگري مثل 
وضعيت شوراي شهر يزد مورد بررسي قرار گرفته است. 

كدام خطرناك تر اس�ت 
داخلي يا خارجي؟ 

بسيج دانشجويي دانشگاه 
اراك شماره ۱4۹ نشريه 
دانشجويي »صبح قريب« 
را همزم��ان ب��ا ۱۳ آبان 

منتشر كرد. 
در اين شماره از اين نشريه 
دانش��جويي به بررس��ي 
مس��ئله استكبارستيزي 
پرداخته شده است و به اين 

موضوع كه كدام يك خطرناك ترند؟ استكبار داخلي يا استكبار 
خارجي؟ اشاره شده است.

هواپيم�اي  س�اخت  پ�روژه 
مسافربري و مسئوليت دستيابي 
به فناوري هاي كلي�دي مورد نياز 
اين پروژه در قالب طرح كالن ملي 
به دانش�گاه ها محول شده است. 
اين ط�رح كالن ملي ب�ا محوريت 
دانش�گاه صنعت�ي اميركبي�ر و 
همكاري ساير مراكز علمي كشور 

در حال پيگيري است

يكي از پيچيده ترين قسمت  هاي 
هواپيما موتور اس�ت كه ساخت 
آن نيازمند دانش بسيار پيشرفته 
و اس�تفاده از ت�وان مهندس�ان 
زب�ده صنع�ت هوافض�ا اس�ت. 
توانمن�دي اي ك�ه متخصصان با 
هم�كاري دانش�گاه هاي بزرگ 
كش�ور در موتور جت ياسين كه 

اوج نام دارد به رخ كشيده اند

عكس تزئينی است


