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دانشگاهفرهنگيان،زيرذرهبين
به همت بس��يج دانشجويي دانشگاه 
فرهنگي��ان حكيم فردوس��ي البرز، 
شماره ۲۱ نشريه دانشجويي »تلنگر« 

منتشر شد. 
در اين ش��ماره از نش��ريه »تلنگر« 
س��اختار كلي دانش��گاه فرهنگيان 
زير ذره بين ب��رده ش��ده و ابهامات، 
س��ؤاالت و چالش هاي اين دانشگاه 
را مطرح كرده و تا حدودي پاسخ داده است. از علت پيدايش چنين 
دانش��گاهي، تا منزلت و مقام معلم، اولويت در استخدام و گزينش، 
محتواي آموزشي و كسري بودجه و حقوق جزو مسائلي است كه اين 

نشريه دانشجويي به آن پرداخته است. 
----------------------------------------------

مشکالتزناندربوتهنقد
جامعه اسالمي دانشجويان دانشگاه 
علوم پزش��كي اراك، دومين شماره 
نشريه دانشجويي »حورا« را منتشر 

كرد. 
در اين شماره از نش��ريه دانشجويي 
»ح��ورا« ب��ه موضوعات��ي از جمله 
معن��ا و مفهوم دقيق كلم��ه غيرت، 
خش��ونت هاي مدرن و پنهان عليه 
زنان، الگو بودن حضرت فاطمه در همه ابعاد سياس��ي- اجتماعي 
و فردي، مشكالت زنان شاغل و سرپرس��ت خانواده و در نهايت در 
راستاي اتفاقات اخير همچون مرگ رومينا اشرفي و اتفاقات ديگري 
كه در قشر ضعيف جامعه رخ مي دهد به بررسي قوانيني كه به نفع 
طبقه باال وضع مي ش��ود و همچنين اليحه تأمين امنيت، پرداخته 

شده است. 
----------------------------------------------

سرنوشتجنبشدانشجويی
دانش��جوبان  اس��المي  انجم��ن 
دانشگاه الزهرا )س(، شماره  ۳۷ نشريه 
دانش��جويي »بي تعارف« را منتشر 

كرد. 
در اين شماره از نشريه »بي تعارف«  

به مسائلي مجلس يازدهم، وضعيت 
دوره  در  دانش��جويي  جنب��ش 
كالس هاي مجازي، وضعيت دولت 
آقاي روحاني و نامه آقاي موس��وي خوئيني ها پرداخته شده است. 
سرنوش��ت جنبش دانش��جويي با آموزش مجازي و كرونا، تحول 
مرد خاكستري از فاز ماركسيس��تي به ليبرال و داستان قاليباف و 

منتقدانش از جمله عناوين اين نشريه دانشجويي است. 
----------------------------------------------

آموزشپولي
بسيج دانش��جويي دانشگاه صنعتي 
شريف، شماره  ۷۷ نشريه دانشجويي 

»ميدان انقالب« را منتشر كرد. 
در اي��ن ش��ماره از نش��ريه »ميدان 
انقالب« جستاري بر روند پولي شدن 
معنوي ترين امور دنيا، حتي علم كه 
هميش��ه با ثروت مقايس��ه مي شد، 
پرداخته ش��ده است . بررس��ي ابعاد 
عدالت آموزش��ي در مناطق مح��روم، آموزش مج��ازي، مدارس و 
دانش��گاه هاي انتفاعي و نمونه هاي موفق آموزش عادالنه از جمله 

مطالب مهم اين نشريه دانشجويي است. 
----------------------------------------------

کنسرتبهجایکرسنت
به همت بس��يج دانشجويي دانشگاه 
عل��وم پزش��كي هرمزگان، ش��ماره 
۱۱نشريه دانشجويي »تلنگر« منتشر 

شد. 
در اين شماره از نش��ريه »تلنگر« به 
بررسي دولت روحاني و وزراي دولت 
تدبير و اميد پرداخته شده است، شرح 
حال دولتي كه كنسرت را به كرسنت 
اولويت داده اس��ت در كنار فعاليت هاي آقاي زنگنه وزير ثابت بعد 

انقالب از جمله مطالب مهم اين نشريه دانشجويي است. 
----------------------------------------------

تمرينآيندهرسانهایدانشجويان
مي��الد عب��دي، س��ردبير نش��ريه 
هم ش��اگردي ديپلماتي��ك و دبي��ر 
بين الملل اتحاديه جامعه اس��المي 
دانش��جويان كش��ور در گفت وگو با 
خبرگزاري دانشجو گفت: ششمين 
ش��ماره  فصلنام��ه ه��م ش��اگردي 
ديپلماتيك، فصلنامه تخصصي واحد 
بين الملل اتحاديه جامعه اس��المي 
دانشجويان كش��ور به زودي منتشر خواهد ش��د.  وي افزود: در اين 
شماره از اين نشريه دانشجويي به بررسي مسائل مختلفي توجه شده 
است، از جمله: نقض تحريم هاي بين المللي و صادرات نفت، نگاهي بر 
آخرين وضعيت بحران��ي ليبي، نقش مجلس يازدهم در سياس��ت 
خارجي جمهوري اس��المي ايران، فرآيند و موانع استقرار صلح در 
افغانستان، چشم انداز تحوالت منطقه خاورميانه در هزاره سوم و چين 
و كسب قدرت در نظام بين الملل، پرداخته شده است.   سردبير نشريه 
هم شاگردي گفت: در شماره ششم نشريه هم شاگردي ديپلماتيك، 
گفت وگوی ويژه و اختصاصي با جناب آقاي نادر طالب زاده پيرامون 
اتفاقات اخير در امريكا، لحاظ شده است، همچنين در اين شماره، در 
بخش معرفي كتاب نش��ريه، كتاب »سياس��ت خارجي جمهوري 
اسالمي ايران« نوشته دكتر فيرزو آبادي براي آشنايي هرچه بيشتر 
اعضاي دفاتر اتحاديه جامعه اس��المي دانشجويان كشور، با مباني و 
رهيافت هاي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در دوره هاي 
مختلف معرفي شده  است.  اين فعال دانشجويي تصريح كرد: به زودي 
نسخه الكترونيكي شماره ششم هم شاگردي ديپلماتيك در فضاي 
مجازي و سايت اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان كشور بارگذاري 
خواهد شد. تالش شده در اين نشريه از تحليل و قلم دانشجويان عضو 
اتحاديه جامعه اسالمي استفاده شود تا فعاليت در اين نشريه تمريني 

براي آينده رسانه اي و تحليلي دانشجويان باشد. 

گشت نشریات

  عليرضا سزاوار
دانش�گاه هاي كش�ور از دوران دفاع مق�دس تا 
دوران اوج تحری�م با انجام پروژه ه�اي دفاعي و 
نظامي بازوي تحقيقاتي نيروهاي مسلح بوده اند. 
نقش دانش�گاه ها در كن�ار نيروهاي مس�لح به 
ق�دري مهم اس�ت ك�ه مع�اون هماهنگ كننده 
سپاه پاسداران، اس�تقالل نيروهاي مسلح را در 
س�اخت تجهيزات نظامي حاص�ل خودباوري به 
دانشگاه دانسته اس�ت. آمارها نش�ان مي دهد 
كه سال گذش�ته مابين دانش�گاه و وزارت دفاع 
نزدیك ب�ه هزار پ�روژه ص�ورت گرفته اس�ت. 
پروژه هاي تحقيقاتي وزارت علوم براي كاربري هاي 
دفاعي، موض��وع جديدي نيس��ت. در دوران پس از 
انقالب و جنگ، وزارت دفاع با اعضاي هيئت علمي 
همكاري هايي داشته است. قطعاً هر كشوري بخواهد 
مستقل بماند، نخستين چيزي كه مورد هجوم قرار 
مي گيرد، بخش دفاعي اوست. تجهيزات دفاعي سال 
به سال تغيير مي كند و به شدت متكي به دانش است. 
براي همين وزارت علوم و  فضا در س��ال هاي اخير 
تالش زيادي كرده تا نيازمندي هاي بخش دفاعي در 

قالب پروژه هاي مستقل، پاسخ داده شود. 
مع��اون هماهنگ كننده س��پاه پاس��داران هم در 
همين زمينه با بيان اينكه ما كشوري هستيم كه در 
ابتداي انقالب خمپاره ۶۰ ميلي متري كه گلوله يك 
كيلوگرمي را بتواند يك كيلومتر آنطرف تر پرتاب كند 
را نمي توانستيم بسازيم، اما امروز موشكي مي سازيم 
كه در كيلومتر ها آنطرف تر به نقطه مي زنيم، افزود: 
»اس��تقالل نيرو هاي مسلح در س��اخت تجهيزات 
نظامي حاصل خودباوري و اعتماد به دانشگاه هاست 
و اگر ساير بخش هاي صنعتي كشور نيز از همين رويه 
تبعيت كنند، شاهد پيشرفت هاي روز افزون در تمام 

حوزه ها خواهيم بود. «
سال گذشته محمد سعيد سيف، مديركل دفتر ارتباط 
با صنعت معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم، از 
حدود هزار پروژه هاي مشترك دانشگاه هاي كشور با 
وزارت دفاع خبر داد. در اين ميان ۱۰ مؤسسه آموزش 
عالي نيز داراي بيشترين تعداد قراردادهاي منعقد 
ش��ده بودند كه اين دانش��گاه ها عبارتند از دانشگاه 
مالك اشتر، صنعتي اميركبير، تهران، شهيدبهشتي، 
شريف، علم و صنعت، خواجه نصير، فردوسي مشهد، 

تربيت مدرس و دانشگاه شيراز. 
موارد زير تعدادي از دستاوردهاي دانشگاه هاي كشور 
در عرصه دفاعي است كه توانسته بخش مهمي از نياز 

نيروهاي مسلح را تأمين كند. 
  رصد كام�ل خليج ف�ارس با رادار س�اخت 

دانشگاه شریف
رادار OTH يكي از دستاوردهاي اين دانشگاه است 
كه در خليج فارس نصب و راه اندازي شده و قادر است 
از شمالي ترين نقطه تا جنوبي ترين آن را رصد كند. 

رئيس وقت دانشگاه شريف در مراسم افتتاح سمينار 
فناوري سيستم هاي راداري به بيان فعاليت هاي اين 
دانشگاه در حوزه رادار پرداخت و خاطر نشان كرد: 
»رادار OTH يكي از دس��تاوردهاي اين دانش��گاه 
اس��ت كه در خليج فارس نصب و راه اندازي ش��ده و 
قادر است از ش��مالي ترين نقطه تا جنوبي ترين آن 

را رصد كند.« 
دكتر س��عيد س��هراب پور به همكاري ه��اي علمي 
دانشگاه ها با دولت اشاره كرد و اظهار داشت: »ساخت 
ناوچه جماران با همكاري دانش��گاه صنعتي شريف 
و س��اخت ناوچه س��ينا با همكاري همه دانشگاه ها 

انجام شد.« 
سهراب پور يكي از برنامه هاي اين دانشگاه در حوزه 
سيستم هاي راداري را ايجاد پژوهشكده با همكاري 
دانش��گاهيان و صنايع دفاع ذكر كرد و افزود: »اين 
اقدام باعث مي شود كه نخبگان جايگاه مناسبي براي 

تحقيقات در اين حوزه داشته باشند.« 
رئيس دانشگاه شريف، اين دانشگاه و دانشگاه صنعتي 
اصفهان را از اولين دانشگاه هايي نام برد كه اقدام به 
راه اندازي رشته هايي در حوزه فناوري رادار كرده اند 
و ادامه داد: »اين دو دانشگاه جزء اولين دانشگاه هايي 
در كشور هستند كه اقدام به راه اندازي رشته رادار در 
مقطع كارشناسي ارشد كردند. عالوه بر اين دانشگاه 
صنعتي شريف اقدام به پذيرش دانشجو در رشته هاي 

جنگ الكترونيك و مخابرات رادار كرده است.« 
وي كادر گروه مخابرات دانش��گاه صنعتي شريف را 
از قوي ترين گروه ها در كش��ور معرفي كرد و يادآور 
شد: »در حال حاضر هفت شركت خصوصي برآمده 
از دانش��گاه صنعتي شريف هس��تند و فعاليت هاي 
آنها به گونه اي بوده كه تاكن��ون بيش از 9۰ درصد 
پروژه هاي راداري بخش خصوصي توس��ط اساتيد 
و فارغ التحصيالن دانش��گاه صنعتي شريف اجرايي 

شده است.« 
  مقابله با جن�گ الكترونيكي در دانش�گاه 

تهران
دانش��گاه پدافند هوايي ارتش جمهوري اسالمي در 
همكاري با دانشگاه تهران موفق به طراحي و ساخت 

پدافند گنبدي شد. 
مي��ان »پدافن��د گنب��دي« ب��ا »گنب��د آهنين« 
تفاوت هاي محسوس��ي وج��ود دارد. گنبد آهنين 
ارتش رژيم صهيونيستي فقط براي مقابله با تهديدات 
و حمالت موشكي و س��خت كاربرد دارد؛ يعني در 
مقابله با تهديدات غيرعامل عاجز است و كاري از آن 
برنمي آيد، اما پدافند گنبدي دو نوع عامل و غيرعامل 

را شامل مي شود. 
اينكه س��بك و ن��وع تهدي��دات نظامي نس��بت به 

گذش��ته تغيير كرده، غيرقابل كتمان اس��ت، زيرا 
امروز جاسوس��ي، حمالت س��ايبري و جنگ هاي 
الكترونيك��ي بخش الينفك توان نظامي كش��ورها 
محس��وب مي ش��ود و حتي پي��ش از طراحي براي 
حمالت عام��ل مانند حمالت موش��كي، پهپادي و 
هوايي، تهديدات غيرعامل مانند حمالت سايبري و 

جنگال به كار گرفته مي شود. 
البته پيش از ورود به معرفي تجهيزات و بخش هاي 
مختلف پدافند گنبدي بايد به اين نكته اش��اره كرد 
كه هر كش��وري براي س��امانه هاي پدافندي خود 
مدلي را ترس��يم كرده و بر اس��اس دكترين دفاعي 
آن را به كار مي گيرد؛ بنابراين اين طبيعي است كه 
جمهوري اس��المي ايران بر اساس دكترين دفاعي و 
با در نظر گرفتن نوع تهدي��دات، »پدافند گنبدي« 

را ترسيم كند. 
همانطور ك��ه از ن��ام »پدافند گنبدي« پيداس��ت، 
همچون گنبدي وسعت وسيعي از حوزه جغرافيايي 
را پوش��ش مي دهد. به گفته امير ف��راوان »پدافند 
گنبدي از ارتفاع صفر ش��روع مي ش��ود و تا فضا را 
پوشش مي دهد كه در ادبيات نظامي جمع بر مركز 
محسوب مي شود؛ يعني هرچقدر به سمت فراتر از 
سطح زمين يا آسمان پيش مي رويم، نسبت سطح 
در مقايسه با ارتفاع مقياس كوچك تري پيدا مي كند؛ 
بنابراين نمي توان به صورت يك اس��توانه از ارتفاع، 
سطح را رصد كرد، پس بايد جمع بر مركز انجام شود 
تا هرچقدر ارتفاِع ش��يء حمله ور باالتر رود، در يك 
نقطه پيك آسمان ايران رصد مي شود كه اين را در 

فضاي ذهني به يك گنبد تشبيه كرده اند.« 
  اخاللگر شاهين در دانشگاه شهيد ستاري

در ح��وزه اخاللگره��ا كش��ورمان پيش��رفت هاي 
قابل توجهي را به دس��ت آورده و امروز با اس��تفاده 
از سالح هاي ايجادكننده تشعش��ع يا اخاللگرهاي 
الكترونيكي توان مقابله با پهپادها يا مولتي روتورهاي 
جاسوس��ي دش��من را ك��ه ب��ه عكس ب��رداري و 
تصويرب��رداري از مراكز مهم و حس��اس مي پردازد 

را دارند. 
جديدترين دستاوردهايي كه در حوزه اخاللگرهاي 
الكترونيك��ي و الكترومغناطيس��ي داش��ته ايم، 
اخاللگرهاي پروژه ش��اهد ب��ا نام س��امانه اخاللگر 
»ش��اهين« و اخاللگر »گنبدي و جهتي ش��اهد« 
ساخت متخصصان دانشگاه شهيد ستاري هستند. 

اخاللگر »ش��اهين« نمونه اي از سالح هاي مقابله با 
تهديدات سايبري است كه در س��ه نمونه كوله اي، 
استقراري و دس��تي با بردهاي دو تا ۱۰ كيلومتر و 
قابليت اخالل روي امواج ماه��واره اي به توليد انبوه 

رسيده است. 
اين اخاللگر ظاهري مانند س��الح انف��رادي البته با 
ابعادي بزرگ تر داش��ته و به دليل بُرد باال، روي آن 

دوربين هدف گيري تعبيه شده است. 
همچنين ديگر عضو خانواده اخاللگرهاي ارتباطي 
»شاهين« اخاللگر محمول بر پهپاد است كه قابليت 
اخالل در ارتباط پهپادها، مولتي روتورهاي جاسوسي 
و بمب افكن در محدوده فركانسي ۲۰ تا ۵۲۰ مگاهرتز 

را دارد. 
اخاللگر »گنبدي و جهتي شاهد« عضو ديگر خانواده 
پروژه شاهد است كه به منظور مقابله با مولتي روتورها 
و پهپادهاي جاسوسي و مهاجم توسط نيروي زميني 
ارتش توسعه يافته اس��ت، اين سامانه قابليت نصب 
روي خودرو و استقرار ثابت و همچنين كشف اهداف 

به صورت تصويري را دارد. 
همچنين اين سامانه مي تواند با ارسال فركانس هايي 
با طول م��وج باال، گنبدي را ب��راي محافظت از يك 
منطقه در برابر ورود ريزپرنده ها و پهپادها در باندهاي 

فركانسي مختلف ايجاد كند. 
   هم�كاري 120 دانش�گاه براي س�اخت ناو 

جماران
ناو جماران نخس��تين نمونه از كش��تي هاي جنگي 
كالس موج ساخت ايران اس��ت كه به موشك هاي 
ضدكشتي و س��طح به هوا، اژدرانداز، توپ پدافندي، 

ابزار ناوب��ري الكترونيك��ي نوي��ن و امكانات جنگ 
الكترونيك مجهز است. 

اين كش��تي با طول 9۴ متر، ظرفيت ۱۴۲۰ تُن )ناو 
محافظ سبك، فريگيت( و س��رعت ۳۰ گره دريايي 
)۵۶ كيلومتر بر ساعت(، توانايي حمل ۱۴۰ ملوان و 

حمل بالگرد و سوخت گيري آنها را نيز دارد. 
اين كش��تي در ايران با به كارگيري قطعات داخلي 
و خارجي و همكاري ۱۲۰ دانش��گاه ايراني طراحي 
و س��اخته شده اس��ت. موتور اين كش��تي ساخت 
فرانسه اس��ت، اما به دليل تحويل داده نشدن كامل 
گيربكس، شفت و پروانه طبق قرارداد، اين قطعات 
از جمله شفت ۱۲ متري آن با وجود دشواري توسط 

متخصصين ايراني ساخته شده  است. 
در منابع نظامي اين كشتي با عنوان »ناو جماران« 
ناميده مي شود؛ چراكه بر اساس سيستم طبقه بندي 
تمام��ي ارتش هاي ديگ��ر دنيا چنين ش��ناورهايي 
فريگيت )ناومحافظ س��بك( محس��وب مي شوند. 
هرچند قاعده دقيقي در اين زمينه وجود ندارد، اما 
به طور معمول يك ناوچه كورِوت زي��ر ۲ هزار تن و 
ناومحافظ وزني در حدود ۵ هزار تن و يك ناوشكن 
وزني بيش از ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار تن دارد. )براي 
مثال جديدترين ناوش��كن هاي امريكايي با عنوان 
دي دي جي- ۱۰۰۰ حدود ۱۴ ه��زار تن را جابه جا 

مي كنند.(
 در حالي كه ناوهاي كالس موج با بارگيري ۱۴۲۰ تن 
در پايين ترين سطح تناژ ناومحافظ ها شايد كوروت 
قرار مي گيرند و ناخدا امير رستگاري از فرماندهان 
نيروي دريايي ايران با وجود توصيف اين كش��تي با 
عنوان ناو به اين نكته اش��اره كرده كه جماران بايد 

به عنوان يك ناومحافظ طبقه بندي شود. 
  ساخت پهپاد ناجا در دانشگاه اميركبير

گروهي از دانش��جويان رش��ته مهندسي هوافضاي 
دانشگاه صنعتي اميركبير ربات پرند ه اي ساخته اند 
كه مي تواند با حم��ل همزم��ان دو دوربين، امكان 
تصويربرداري دقي��ق را از زاويه هاي مختلف فراهم 

كند. 
به گفته عل��ي هن��ري - از اعضاي تي��م- اين گروه 
طراحي و ارتقای بخش ه��اي مختلف روبات را از دو 
سال پيش به همراه استاد خود دكتر ابوالقاسم نقاش، 

آغاز كرده است. 
روبات هاي پرنده معموالً از چهار موتور و چهار ملخ 
برخوردارند كه به صورت ضربدري به هم متصل شده 
كه همين موضوع باعث مي شود قدرت كنترل و مانور 

بسيار بااليي داشته باشند. 
به گفته هنري، تصويرب��رداري دو دوربين همزمان 
روي اين روبات، قدرت ديد بيشتري را در طول زمان 

عمليات در اختيار كاربر قرار مي دهد. 
وي درب��اره كاربردهاي مختلف اي��ن روبات گفت: 
»روبات پرنده مي تواند در تمام فعاليت هايي كه نياز 
به پايش و بررس��ي دارد به كمك انس��ان بيايد. اين 
روبات با قدرتي كه در پرواز در ارتف��اع پايين دارد، 

مي تواند كاربردهاي خوب��ي در بحران هاي طبيعي 
و امدادرس��اني، ديده باني هاي زيس��ت محيطي و 

فعاليت هاي نظامي و انتظامي داشته باشد.« 
همگام با دانش��گاه صنعتي اميركبير، دانشگاه ها و 
مراكز تحقيقاتي ديگر كش��ور نيز طراحي و ساخت 
روبات هاي پرنده را آغ��از كرده اند كه هركدام از آنها 
با گرايش به كاربردي خ��اص، ويژگي هاي متفاوتي 

دارند. 
روبات پرنده دانش��گاه صنعتي اميركبير با استفاده 
از راديوكنترل از طريق ي��ك رايانه روي زمين قابل 
كنترل اس��ت. ضمن اينكه مي توان��د برنامه پرواز، 
نقاط مورد نظر براي تصويربرداري و مسير بازگشت 
را دريافت كند تا به صورت هوشمند و بدون دخالت 

هدايتگر فعاليت خود را انجام دهد. 
همچنين تصاوير هر يك از دوربين هاي نصب شده 
روي اين روبات با استفاده از سوئيچي كه بر مدار آن 
نصب ش��ده اس��ت به انتخاب هدايتگر آن، از سوي 

ايستگاه زميني دريافت مي شود. 
تيم تحقيقاتي يك نمونه كارب��ردي اين روبات را به 
سفارش نيروي انتظامي س��اخته و اميدوار است كه 
بتواند با تعريف كاربري هاي جديد براي آن و نيز آگاه 
كردن مجموعه هاي ذينف��ع از كاربردهاي مختلف 

روبات، بازار فروش بيشتري براي آن بيابد. 
  دس�تيابي به فن�اوري س�اخت كارت هاي 

پرواز
كارت هاي پرواز يكي از ابزار مهم خلبانان هواپيماهاي 
نظامي اس��ت كه با اس��تفاده از آن ط��ول و عرض 
جغرافيايي را محاسبه مي كنند. اين كارت   ها سيستم 
نس��بتاً پيچيده اي دارد و كار ب��ا آن نيازمند مهارت 
خاصي اس��ت. پيش از پيروزي انقالب اسالمي، اين 
كارت  ها به دست مهندسان و متخصصان امريكايي 
در ايران طراحي و ساخته مي شد. با پيروزي انقالب و 
خروج امريكايي ها از ايران و پس از آن شروع جنگ، 

ساخت اين كارت ها نيمه كاره باقي ماند. در اين زمان 
و بنا به اهميتي كه اس��تفاده از اي��ن كارت ها براي 
خلبانان جنگنده ها داشت، مهندسان و پژوهشگران 
جهاد دانشگاهي  توانستند به فناوري تعمير و تكميل 
كارت هاي پرواز دس��ت پيدا كنند. اين اتفاق كمك 
بزرگي به خلبانان و كادرفن��ي هواپيماهاي نظامي 

كرد. 
  طراح�ي، س�اخت و كارگ�ذاري بالن هاي 

نيتروژني
هواپيماه��اي نظامي ع��راق در زم��ان جنگ، براي 
موشك باران تهران با عبور از دره هاي اطراف تهران 
و نقاط كور منطقه وارد آس��مان تهران مي شدند و 
به صورت غافلگيرانه ش��هر را بمباران مي كردند. در 
همين زمان جهاد دانش��گاهي، اقدام ب��ه طراحي و 
ساخت بالن هايي كرد كه با گاز نيتروژن پر مي شد. 

اين بالن ها در دره هاي اط��راف تهران و مناطقي كه 
احتمال ورود جنگنده هاي عراقي از آن داده مي شد، 
 كار گذاشته شد. اين بالن ها در واقع به عنوان پدافند 
غيرعامل عمل و مس��ير ورود جنگنده را مس��دود 

مي كرد. 
قطر اين بالن ه��ا ۱۴ مت��ر ب��ود و در كارخانه هاي 
پالستيك س��ازي داخلي توليد مي ش��د. سپس در 
ارتفاع ۲۰۰- ۱۰۰ متري زمين قرار مي گرفت و از اين 
طريق مانع بمباران مي شد. به اين بالن ها، مين هاي 
هوايي گفته مي شد كه در مناطق مختلف كشور كه 
دائماً در تيررس بمب��اران جنگنده هاي عراقي قرار 

داشت، نصب مي شد. 
  ساخت تأسيسات پهپادهاي تجسسي

عمليات تجس��س از موقعيت نظامي دشمن،  يكي 
از حس��اس ترين عمليات ها در زمان جنگ بود كه 
رزمندگان، با استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين 
و پرواز آن در خاك دش��من، اين عملي��ات را انجام 

مي دادند. 
يكي از مش��كالتي كه در ارتباط ب��ا پهپاد ها وجود 
داشت، اين بود كه شعاع ديد و برد كوتاهي داشت و 
تا زماني كه پهپاد در دايره ديد رزمنده بود، قابليت 
هدايت داشت، درغير اين صورت و درصورت خروج 
از منطقه دي��د، هدايت پهپاد امكان پذي��ر نبود. در 
اين شرايط رزمندگان براي اينكه بتوانند اطالعات 
درستي از موقعيت نظامي دشمن به دست بياورند، 
مجبور بودند تا حد امكان به خاك دش��من نزديك 
ش��ده و مواضع دش��من را از فاصل��ه كوتاهي رصد 

كنند. 
در همين زمان جهاد دانشگاهي توانست با طراحي 
سيس��تم اتوپايلوت و نصب ابزار دقيق و كامپيوتري 
روي پهپاد اين امكان را فراهم كند تا رزمنده مسير 
موردنظر را به پهپاد داده ت��ا آن با پرواز بر فراز خاك 
دشمن، فيلم و عكس  هاي موردنياز را دريافت كند. 

  توليد برده�اي الكترونيك�ي هواپيماهاي 
اف 5

هواپيماي اف۵ يكي از پيشرفته ترين سيستم ناوبري 
و نظامي را در مي��ان هواپيماهاي نظامي داش��ت. 
ازاين رو اگر سيستم هاي اين هواپيماها دچار نقص 
فني مي شد، هواپيما از كار مي افتاد و قابل استفاده 

نبود. 
حت��ي س��اده ترين تعميرات اي��ن هواپيم��ا نيز در 
اوايل جنگ امكان پذير نبود و اگ��ر يكي از بردهاي 
الكترونيكي هواپيما س��وخته و از بين مي رفت، كل 
سيستم هواپيما مختل مي شد. از طرف ديگر، قطعات 

يدكي اف ۵ نيز كم و غيرقابل دسترسي بود. 
در همان زمان، اهميت وجود هواپيماي اف ۵ موجب 
شد متخصصان جهاد دانش��گاهي با روش مهندسي 
معكوس بتوانن��د قس��مت هاي الكترونيكي جديد 

بسازند. 
 رفته رفته، مهندس��ان توانس��تند عالوه بر طراحي 
و تولي��د بردهاي الكترونيك��ي، بردهايي كوچك تر 
و با مصرف ب��رق كمتري طراحي كنن��د. به عبارت 
ديگر، سيس��تم ناوبري هواپيماهاي اف ۵ به دست 
متخصصان و مهندس��ان جهاددانش��گاهي توليد و 

عرضه شد. 
ساخت قطعات هواپيماي لجستيك در دانشگاه آزاد

فرمانده پايگاه چهارم ش��كاري وحدت��ي دزفول از 
ساخت قطعات مصرفي هواپيما هاي نيروي هوايي 
ارتش بومي از س��وي متخصصان داخل كشور خبر 

داد. 
امير سرتيپ دوم خلبان بهمن بهمرد، فرمانده پايگاه 
چهارم ش��كاري وحدت��ي دزفول گف��ت: »قطعات 
مصرفي هواپيما هاي لجستيك نيروي هوايي ارتش 
بومي و توس��ط متخصصان داخل كش��ور س��اخته 
ش��ده اند.«  او با اش��اره به ظرفيت هاي كارگاهي و 
آزمايش��گاهي در دانش��گاه آزاد بيان داشت: »اين 
دانشگاه توانايي ساخت قطعات را دارد كه بعد از عقد 
اين تفاهمنامه، قطعات را زيرنظر كارشناسان پايگاه و 
متخصصان اين واحد دانشگاهي خواهيم ساخت.« 

امير بهمرد ب��ا بي��ان اينكه ب��راي تأيي��د نهايي و 
گواهي اس��تاندارد اقدام مي كنيم، تصريح كرد: »از 
كارشناس��ان و متخصصان دانش��گاه آزاد اسالمي 
براي بازديد ميداني، عملياتي و آش��نايي با قطعات 
موردنظر هواپيما هاي پايگاه چهارم شكاري دعوت 

مي نماييم.« 
علي افروس، سرپرست دانشگاه آزاد اسالمي دزفول 
نيز گفت: »اين دانشگاه با وجود مركز تحقيقات مواد، 
انرژي و دستگاه هاي پيشرفته توانايي طراحي، توليد 
قطعات مصرفي و وارداتي مورد ني��از پايگاه چهارم 

شكاري دزفول را دارد.« 

جهاد دانشگاه همپاي جهادگران دفاعي
استقالل نيرو هاي مسلح در ساخت تجهيزات نظامي حاصل خودباوري و اعتماد به دانشگاه هاست
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رئيس دانشگاه شریف: دانشگاه 
شریف،  دانشگاه صنعتي اصفهان 
اقدام به راه اندازي رش�ته هایي 
در حوزه فن�اوري رادار كرده اند. 
عالوه ب�ر این دانش�گاه صنعتي 
شریف اقدام به پذیرش دانشجو 
در رشته هاي جنگ الكترونيك 
و مخاب�رات رادار ك�رده اس�ت. 
در حال حاض�ر هف�ت ش�ركت 
خصوصي برآم�ده از دانش�گاه 
صنعتي شریف هستند و تاكنون 
بي�ش از 90 درص�د پروژه ه�اي 
راداري بخش خصوصي توس�ط 
اساتيد و فارغ التحصيالن دانشگاه 
صنعتي شریف اجرایي شده است


