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 ●تور مجازی دانشگاه صنعتی شریف  ●هشتمین گردهمایی جهانی سوتا   ●

 ●جشن شب یلدا در تورنتو  ●میلیارد تومانی به دانشگاه  8اهدای ساختمان  ●

 ●سمینارتکنولوژی جدید تبدیل باد به انرژی الکتریکی قابل اعتماد در خاورمیانه  ● 

 ●افتخارات اساتید دانشگاه  عضویت انجمن های بین المللی و انتشار کتاب  ●
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 استفاده از مطالب نشریه فقط با ذکر منبع مجاز است

 مطالب نشریه لزوما منعکس کننده دیدگاه انجمن نمی باشد

 
 خبرنامه انجمن دانشگاه صنعتی شریف

 
 2931زمستان 
 39شماره 

 سردبیر :  

 حمید مستغاثی 

 hmostaghaci@yahoo.com 

 دبیر تحریریه :  

 الهه ایزدی

 elahehizadi@suta.org 
 

WWW.SUTA.ORG 

 درباینبشم رهب یبخوا یم

 اخـ ربش خ به یب حلیبب4

 دست وردبدا شبآ وختگ نب61

 اخـ ربدا شگ هبب61

 چکیدهبایبازب وآوریبه یبعلمیبب22
 

mailto:hmostaghaci@yahoo.com
mailto:elahehizadi@suta.org
http://www.suta.org
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 هم دانشگاهیان عزیز, 

بررای     4102فرا رسیدن شب یلدا و همچنین آغاز سال نوی میالدی را مغتنم می شمارم تا بهترین آرزوهایم را به شما عرضه کنم. امیدوارم سال    

 اسرر شما و عزیزانتان و همه مردم بزرگوار ایران سالی پر برکت وخوش و برای جهانیان سالی در صلح وتوسعه همه جانبه باشد. امیدوارم مردم سرر    

 گیتی برای محیط زیستمان بیش از پیش ارزش بنهند و از دانش و فن آوری در جهت اعتالی سطح زندگی و رفاه بهره ببرند.

سوتا معرفی گرردیرده و        4102این شماره نشریه سوتا در حالی به شما سروران تقدیم می گردد که شهر میالن ایتالیا به عنوان میزبان گردهمایی 

 یک برنامه ریزی برای این گردهمایی در حال انجام است. آنچه میالن را به عنوان انتخاب اول برای هشتمین گردهمایی سراسری سوتا در آورد از 

ر سو غنای استثنایی این شهر بود و از سوی دیگر نزدیکی نسبی آن هم به ایران و هم به بسیاری از مراکز تجمع دانش آموختگان دانشگاه مرا د     

 خارج از ایران. امیدوارم با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در گردهمایی میالن شاهد حضور گسترده اعضای محترم باشیم.

ه ا بر   از نتایج جانبی انتخاب میالن برای برگزاری هشتمین گردهمایی سراسری سوتا یکی هم براه افتادن شاخه سوتا در میالن بود که این واقعه ر

 کلیه اعضا، خصوصا اعضای ساکن در میالن تبریک می گویم. بعد از شاخه منطقه واشنگتن دی سی و مونترال، شاخه ایتالیا سومین شاخه ای است 

ها خه که در یکسال اخیر راه اندازی شده است و من امیدوارم روند گشایش شاخه های تازه در سال آینده با سرعت افزون تری ادامه یابد و همه شا

 با سالمت و همدلی به محلی برای تبادل آرا و نیل به اهداف مطرح شده در اساسنامه سوتا تبدیل شوند.

 امیدوارم از مطالعه این شماره نشریه لذت ببرید.

 دکتر بهرام ظهیراعظمی، رییس هفتمین هیات مدیره سوتا

 (4102)ژانویه  0934تورنتو، دی 

  b.zahir@suta.org 

REUNION 
2014 

Past Present Always 
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:  دیدار دکتر هژبری از تورنتوو       5102سپتامبر  52

 معرفی کتاب بر آب   آتش

دکتر هژبری، استاد و قائم مقام پیشین دانشگاه صنعتی شرریر    

بر آب و   ” طی سفری کوتاه به تورنتو، کتاب جدید خود را به نام 

ارائه نمود.  این معرفی طی همایشی که توسرط شراخره       “  آتش

شررح  “  بر آب و آترش   ” تورنتوی برگزار گردید انجام شد. کتاب  

زندگی شخصی و حرفه ای ایشان بوده و شامل وقایع تاریخی و 

اجتماعی زندگی می باشد. در انتهای سخنرانی از ایشان قدردانی  

گردیده و ساعاتی دیگر به همراه عالقه مندان جهت صرف شام 

در رستوران سپری گشت. این سخنرانی مورد استقبال اعضرا و     

 نفر شرکت کردند. 01میهمانان سوتا قرار گرفته و بیش از 
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 ش خ ب حلیبتور توبک   دا

  هندسبفیهوزهبعـ سی ن

: سخنرانی آقای علی رحمانی با عونووا     5102اکتبر  55

 “ جنگ داخلی آمریکا   ابراهام لینکن”

جنگ داخلی آمریکا و ابراهرام  ”سخنرانی آقای علی رحمانی با عنوان 

 در محل رستوران سورنتو و در محیطی صمیمی برگزار شد. “ لینکن

در این نشست آقای رحمانی راجع به دالیل جنگهای داخلی آمریکرا،  

مسئله برده داری و اثر آن در شروع جنگ، جدا شدن ایاالت جنوبری  

از ایاالت متحده، ریاست جمهوری لینکن و دیپلماسی او و تسرلریرم    

ارتش جنوبی ها و توافق نهایی سخنرانی نمود. به دلریرل وسرعرت          

اطالعات ایشان این سخنرانی مورد استقبال اعضا و میهمانان سروترا   

 قرار گرفت. بیش از پانزده نفر در این نشست حضور داشتند.

 برنامه بازدید گر هی از موزه سلطنتی اُنتاریو : 5102نوامبر  52
برنامه بازدید گروهی از موزه سلطنتی اُنتاریو در تورنتو برگزار شد. در این برنامه یک ساعت و نیمه شرکت کنندگان از نمایشگاه ترمردن      

 بین النهرین، مهد تمدن، در این موزه دیدن نمودند.
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 :  برنامه شب یلدا5102دسامبر  02

صرف آجیل شب یلدا و  ،را در محل رستوران سورنتو برگزار کرد. پذیرایی با دیدار جمعی  0934تورنتوی سوتا برنامه شب یلدای  ٔشاخه

 موسیقی زنده شروع شد. 

برنامه با حافظ خوانی توسط یکی از میهمانان، آقای دکتر حاجیوندی، ودنباله موسیقی زنده تا نیمره شرب ادامره         ،پس از صرف شام

 سوتا در تورنتو بخشید.  یافت. حضورصمیمی و همراهی میهمانان در این دو قسمت، گرمی ویژه ای به جشن یلدای
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LOCAL CHAPTERS CONTACT INFORMATION LOCAL CHAPTERS CONTACT INFORMATION 
AROUND THE WORLDAROUND THE WORLD  

Row Chapter Representative  Email 

1 Iran  Elaheh Izadi elahehizadi@suta.org 

2 Italy  Mohammad Mahmoodi m.mahmoodi.ee@gmail.com 

3 Louisiana Houman Bedayat hbedayat@gmail.com 

4 Michigan Hosein Nivi hossein.nivi@gmail.com 

5 Montreal   Sepehr Hamzelouia sepehr.hamzehlouia@gmail.com 

6 New England Ms. Mona Nasiri mnasiri@som.umass.edu 

7 Northern California    Mohammad Hekmat m.hekmat@gmail.com 

8 Ottawa    Mehdi Mahdavi mehmahd@gmail.com 

9 Southern California    Mansour Farahanirad mansour_rad@yahoo.com 

10 Sweden    Maryam Riazi maryam_riazi@yahoo.com 

11 Sydney Mr. Morteza Mortazavi msmortazavi@hotmail.com 

12 Toronto    Firoozeh Abasian f_abasian@hotmail.com 

13 UAE    Faranak Ghahremanpour faranak_ghahremanpour@yahoo.com 

14 united Kingdom Toktam Mahmoodi toktam_mahmoodi@yahoo.com 

15 Vancouver    Ramin Behzadi behzadi.ramin@gmail.com 

16 Washington DC Area    Masoud Olfat masoud.olfat@gmail.com 

mailto:elahehizadi@suta.org
mailto:m.mahmoodi.ee@gmail.com
mailto:sepehr.hamzehlouia@gmail.com
mailto:mnasiri@som.umass.edu
mailto:jkamali@pacbell.net
mailto:mehmahd@gmail.com
mailto:mansour_rad@yahoo.com
mailto:maryam_riazi@yahoo.com
mailto:f_abasian@hotmail.com
mailto:faranak_ghahremanpour@yahoo.com
mailto:toktam_mahmoodi@yahoo.com
mailto:behzadi.ramin@gmail.com
mailto:masoud.olfat@gmail.com
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Establishment of Four New Local Chapters in 2013 

Congratulation to the members : 
 

Washington DC Area   

Montreal   

Italy 

Louisiana 

SUTA Local ChaptersSUTA Local ChaptersSUTA Local Chapters   
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 هشتمین گردهمایی سوتا     4102آگوست  -میالن، ایتالیا 

www.SUTA2014.com 
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 هشتمین گردهمایی سوتا     4102آگوست  -میالن، ایتالیا 
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 “تصمیم گیری در مذاکره”

توسط آقای مرهرنرد       “  تصمیم گیری در مذاکره” دوره 

محمدرضا شعبانعلی، پاییز امسال به همت کمیتره فرار      

التحصیالن مکانیک برگزار گردید. این دوره مورد استقبال 

دانشجویان، فار  التحصیالن و افراد خارج از دانشگاه قرار 

 گرفت. 

فار  الترحرصریرل       09۳۱محمدرضا شعبانعلی، متولد سال 
دانشرگراه   دانشکده مدیریت     MBAمهندسی مکانیک و 

توان بره   وی عالوه بر فعالیت تجاری و بازرگانی و صنعتی، به فعالیت علمی و آموزشی پرداخته که از جمله آنها میصنعتی شری   می باشد.  
اصل در مذاکره، تصمیم گیری، مدیریت انسانهرا، پریرش       ۳9تالی  کتب متعدد و انتشار مقاالت مختل  اشاره نمود. کتابهای فنون مذاکره،  

های متعرددی   های وی می باشد و نوشته بینی قیمت سهام در بور  به روش تحلیل تکنیکال، روش المان محدود از جمله تالیفات و ترجمه
 های فرهنگی و اجتماعی، در روزنامه ها و فضای مجازی منتشر کرده است. نیز در حوزه

 دورهبه یبآ وزشی
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 سمینار معرفی بازار کشور عراق  

پس از تغییر ساختار حکومت در کشور عراق، مبادالت تجاری ایران و عراق برا رونرد     

میلیارد دالر کاال بره ایرن        0صعودی همراه بوده و در حال حاضر با صادرات بیش از 

کشور، بازار عراق بزرگترین بازار صادرات کاالهای ایرانی می باشد. با توجه به جایگراه   

این بازار در اقتصاد کشور به منظور معرفی پتانسیل های موجود در این بازار به فرار     

اتحصیالن دانشگاه، سمینار معرفی بازار کشور عراق ویژه محصوالت مصرفی در تاریخ 

 آبان ماه در دانشگاه برگزار گردید. 3

 ۱0مهندسی مکرانریرک و         ۱0سخنران این سمینار آقای داود سلجوقی ورودی سال 

 دانشگاه شری  و مدیر توسعه بازار شرکت نصر الرافدین می باشند.  MBAرشته 

 گهدهم ییبپ ییزهب ک  یکیبه 
حدود صد نفر از فار  التحصیالن مهندسی مکانیک در رستوران سنرتری   

آذرماه به صرف شام گرد یرکردیرگرر      42ترمه واقع در دانشگاه الزهرا در 

 جمع شده و به استقبال شب یلدا رفتند.

اولینبجلس بهیئتبا ن یبجدیدبا جمنب

 ف رغبالتحصیالنبدا شگ هبشهیف

اولین جلسه هیئت امنای جدید انجمن فار  الرترحرصرالن       

دانشگاه صنعتی شری  چهارشنبه نهم بهمن ماه از ساعرت  

در سالن آمفی تئاتر ساختمان انجمرن بررگرزار       02الی  00

خواهد گردید. جهت کسب اطالعات بیشترر در خصرو         

 منتخبین به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://alum.sharif.edu/~info/heiat%20omana.pdf  

 

 

http://alum.sharif.edu/~info/heiat%20omana.pdf
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جادبه ها:  
 

ه رود،
فرسایش طبیعی درّۀ حبل

 

دریاچۀ آهنک،

غاار   

رودافشان،
 

ماهیگیری
 

فیروزکوه 
فیروزکوه. بین دماوند و 

دسترسی:  جاده 

  

سیمین دشت و رود افشان تور یکروزه  

تور تفریحی و خانوادگی مکانیکی ها در یک روز گرم تابستانی   
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با سامانه بازدید مجازی، بدون حضور فیزیرکری در     

دانشگاه خاطرات خود را زنده کنید. این سامانه ایرن   

قابلیت را فراهم کرده است که از طریق اینترنت از   

امکانات و خدمات مرکز مورد نظر به صورت کامرال  

سه بعدی باتمام جزییات همراه با محیطی زنرده و    

گرافیکی کامال زیبا بازدید نماید. جهت مشاهده این  

 سامانه به آدر  زیر مراجعه فرمایید.

 بتورب ج زیبازبواحده یبآ وزشیبدا شگ ه
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مهرماه در دانشگاه برگزار شرد. در ایرن           ۱برنامه سخنرانی استاد جنیدی عصر روز دوشنبه 
نیز رونرمرایری    “ داستان ایران”برنامه که با موضوع پیشینه دانش در ایران همراه بود از کتاب 

 شد.
استاد جنیدی شاهنامه پژوه برجسته، زبان شنا  و پژوهشگر زبان آریایی، ایران شرنرا  و       
مول  ده ها جلد کتاب در زمینه تاریخ ایران باستان، بنیانگذار بنیاد نیشابور )سازمان پژوهرش   

ها استراد   او سال فرهنگ ایران( پژوهشگر فرهنگ ایران، اقوام ایرانی و گویش شناسی است.   
هرای     زبران  اسرت و بره آمروزش          بوده کرمان و تهران صنعتی شری ، های مدعو دانشگاه

است و اکنون نیز به صرورت آزاد و رایرگران بره آمروزش                 پرداخته می شاهنامه و باستان
 مشغول است.  بنیاد نیشابور در خوانی شاهنامه های و برگزاری انجمن اوستایی و پهلوی های زبان

 بخش هایی از سخنرانی دکتر جنیدی در زیر آورده شده است:
ایم، میدان برای هرگونه داوری بیگانگان و پیروان ایرانی آنان گشراده     چون ما خاموش نشسته 

هرای     است. رای آنان بر آن است که سرچشمه همه چیز را یونان بدانرنرد و انربروه یرافرتره              
کنند تا مبادا نیاکان آنان یرعرنری     می برند یا در همینجا نابود باستانشناسی را یا از ایران به درمی

 یونانیان، شاگرد استادان ایرانی در شمار آیند! 
در زمان ما، در جِی که یکی از شهرهای اصفهان است، از تلهایری   :ابوریحان بیرونی می نویسد 

نام دارد و با آن    هایی یافتند که عدلهای بسیاری از پوست درختی که توز که شکافته شده، خانه
کردند، پر بود و این پوستهای درخت به کتابتهایی مکتوب بود که دانسته  کمان و سپر را جلد می

 نشد چیست!
قمری، سغی]سقفی؟[ خراب گردید که جایش معلوم نشد.زیرا     9۳1درسال  :ابن ندیم آورده است

کردند که توی آن خالی و مصمت است، زمانی که فرو ریخرت   از بلند بودن سق  آن گمان می
 از آن کتابهای زیادی به دست آمد که هیچ کس توانایی خواندن آن را نداشت!

 تر از خط سومری پیدا شده است! لوحة خطی کهن 03گردد،  که به زمان پنج هزارسال پیش برمی  در کاوشهای تپه یحیی )کرمان( 
کمان برابرر    0بندی پیرامون دایره را به  آموزان پیدا شده است که بخش از شوش پنج هزارساله لوحرة گلینی که خویشکاری)تکلی ( دانش   

 ضلعی منتظم محاط دردایره است!  دهنده آگاهی شگفت ایرانیان از نسبت پرتو دایره )شعاع( با شش نشان می دهد که نشان
بندی کرده است و این کار،  ضلعی منتظم بخش سال پیش خوزستان که پیرامون دایره را به هفت  9211  ای دیگر است از از این برتر، لوحه
هایی چندهزار سال پیش از اقلید  که به گمان اروپائیان پدر هندسره   انجام گیرد! و چنین نگاره  گیری از فرمول جبری تنها بایستی با بهره
 .یافت شده است جهان است در ایران

دانش ایرانیان در پنج هزار سال پیش بدانجا رسیده بود که ایرانیان بدانند میانه جهان آن روزگار، شهر زرنگ سیستان است و به هرمریرن     
شده باستان است و هنگامی که در همه جهان باستان )از ژاپن تا ایسلنرد(    نامیدند که نیمروز، نیمه جهان شناخته روی سیستان را نیمروز می

دانسرترنرد     روی دریانوردان ایرانی در آن هنگام، البد همه جهان باستان را پیموده بودند که می بدین .روز باشد، خورشید بر فراز نیمروز است

سخنها یباست دبفهیدونبجنیدیبدرب رهبپیشین ب هندسبدربایهانبوبوبرو م ییبازبکت بب

 “بداست نبایهان”
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 جشنبچهلمینبس لبف رغبالتحصیلیبدا شبآ وختگ نبدورهبچه رمبب 

در دانشگاه صنعتی شری  بررگرزار    0934مهرماه  03و  0۱جشن چهلمین سال فار  التحصیلی دانش آموختگان دوره چهارم در روزهای 
التحصیالن و روز دوم بره بررگرزاری           شد. روز نخست این جشن به برگزاری نشست تخصصی تجارب و دستاوردهای چهل ساله فار  

گردهمایی سالیانه انجمن و جشن تجلیل از دانش آموختگان دوره چهارم اختصا  یافت. برای برگزاری این جشن یک سال وقت صرف  
شد و صدها نفر در برنامه ریزی و اجرای این جشن مشارکت داشتند. در این مدت محصوالت و مستندات مختلفی در مدت یرک سرال      

  برنامه ریزی جشن و در خالل برگزاری تهیه و تولید گردید. 
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 سخنها یبپهوفسورب حمدبه شمبپسهانباقتص ددابنببهجست ببینبالمللیب

 بهمن ماه در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شری  برگزار شد. 00سخنرانی پروفسور هاشم پسران 

جرهران و      تربرار   ایررانری   اقرترصراددانران     ترریرن   از سرشنا  شیرازدر  094۳ متولد پروفسور محمد هاشم پسران
-4104)  دانشگاه کمبرریرج   بازنشسته استاد تمام ،دانشگاه کمبریج از اقتصاد دکتری است. وی دارای  بریتانیا مقیم
( و عضو پژوهشی  411۳-)هم اکنون  دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در جان الیوت (، صاحب کرسی عالی اقتصاد 03۱۱
چنین، استاد اسبق اقتصراد و مردیرر بررنرامره              ( است. وی هم  0322-، کمبریج )هم اکنون کالج ترینیتی پیوسته

، انستیتو دانشگاه هاروارد(؛ استاد مدعو اسبق 03۱3-0339)  آنجلس دانشگاه کالیفرنیا، لس اقتصادسنجی کاربردی در
 British)  ، دانشگاه ملی استرالیا؛ و عضو پیوسته فرهنگستان بریتانیادانشگاه کالیفرنیای جنوبی ،دانشگاه پنسیلوانیا مطالعات پیشرفته وین،

Academy،) جامعه اقتصادسنجی (Econometric Societyو ) مجله اقتصادسنجی (Journal of Econometrics) .است 

 دانست. 4109در سال  نوبل اقتصاد ، محمدهاشم پسران را یکی از برندگان احتمالی4109سپتامبر  42موسسه تامسون رویترز در 

 

آبان بره ابرترکرار کرانرون            43فسور فضل اله رضا مقام علمی و فرهنگی کشور چهارشنبه ومراسم نکوداشت پر
فسور رضا مرترولرد    ودر تاالر شهید چمران این دانشکده برگزار گردید. پر   مهندسین دانشکده فنی دانشگاه تهران

فسور رضا دانرش  وهجری شمسی است و مراسم نکوداشت در آستانه یکصدسالگی ایشان برگزار گردید. پر  0434
آموخته اولین دوره دانشکده فنی دانشگاه تهران است و دومین رئیس دانشگاه صنعتی شری  بوده که پس از آن 

  به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد.

اهللبرض ب کوداشتبیکصدبس لگیبپهوفسوربفضل   

  (ASME Fellow)ا تص ببدکتهبشج عبب بعنوانبعضوبفلوبا جمنب هندس نب ک  یکبآ هیک ب

  ی علمری در زمریرنره         دکتر حسین شجاع، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران به دلیل داشتن پیشینه
المللی به عنوان عضو فلوی انجمن مهندسان مکانیک آمریکا معرفی شرد.   های بین مهندسی مکانیک و پژوهش

ASME  هزار عضرو ایرن      091کشور دنیا دارد و در حال حاضر، از بیش از  0۳۱نفر عضو در  091،111بیش از
اند به این رده از عضویت دست یابند. از این رو شرهررت       هزار نفر از سراسر جهان توانسته 9انجمن، فقط حدود 

 المللی و جهانی است.   این انجمن در حال حاضر بین

الزم به ذکر است پیش از این دکتر علی مقداری، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تنها دارنده  عنروان  
 4فلو انجمن مهندسان مکانیک آمریکا در ایران بوده است و اینک با کسب این عنوان توسط دکتر شجاع، تنها   
عضو فلوی این انجمن در ایران مشغول به فعالیت هستند که هر دو از اعضای هئیت علمی دانشگاه صرنرعرتری     

   باشند. شری  می

  (IEEE Fellow)ا تص ببدکتهبفتوحیبب بعنوانبعضوبفلوبا جمنب هندس نببهقبوبالکتهو یکب 

دکتر محمود فتوحی فیروزآباد، رییس دانشکده مهندسی برق و رییس بخش ایران انجمن مهرنردسران بررق و         
به عنوان عضرو    های شبکه هوشمند و امنیت شبکه های بین المللی در حوزه سیستم الکترونیک به دلیل پژوهش

اند به  هزار نفر توانسته 0هزار عضو این انجمن، فقط حدود  241فلو انجمن معرفی شد. در حال حاضر، از بیش از  
   این رده از عضویت دست یابند.

عضو فلوی این انجمن در ایران مشغول به فعالیت هستند که هر سه  9الزم به ذکر است که در حال حاضر تنها 
)دکتر جمال الدین گلستانی، دکتر جواد صالحی و دکتر محمود فتوحی فیروزآباد( از اعضای هئیت علمی دانشکده   

باشند. همچنین دکتر همایون هاشمی از اعضای سابق هئیت علمری دانشرکرده        برق دانشگاه صنعتی شری  می
    باشد. برق نیز دارای رده عضویت فلو می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%8C_%D9%84%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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یک باب ساختمان جهت تأسیس مرکز تحقریرقراتری       جواد موفقیان موسس و رئیس بنیاد موفقیان

میلیرارد ترومران بره          ۱را به ارزش “  های توانبخشی هوشمند مرکز تحقیقات فناوری” تحت عنوان 

 دانشگاه صنعتی شری  اهدا کرد.

مترمربع در خریرابران       2۳3مترمربع بنا در زمینی به مساحت  441ساختمان اهدایی دارای یکهزار و 

در این مرکز محققان مهندسی پزشکی و روانشناسی با همکاری هرم    خارک تهران واقع شده است. 

خدمات خود را در حوزه سالمت به بیماران ارایه خواهند کرد. رئیس دانشگاه شری  خاطرنشان کرد؛  

در این مرکز عالوه بر تحقیقات علمی در حوزه سالمت، کلینیکی نیز برای درمان بریرمراران دایرر       

 خواهد شد.

هزار متر مربع فضای آموزشی و    ۱1مدرسه را در سراسر کشور اجرا کرده است. ساخت   40جواد موفقیان نیکوکار تهرانی است که تاکنون 

های خیرخواهانه آقای موفقیان است که با هدف ارتقای شاخص های آمروزشری و      بهزیستی در استان های تهران و البرز از دیگر فعالیت

  بهداشتی صورت گرفته است.

در تهران متولد شد. در یکسالگی پدرش را از دست داد و در یک خانواده سطح متوسط به وسریلره مرادرش        0910جواد موفقیان در سال 

بزرگ شد و مهربانی و بخشندگی را همانا از او آموخت. متعهد بودن به آموزش و بهداشت کودکان که در بنیان بنیاد اوست نتیجه آنرچره    

 است که در کودکی آموخت.

در تهران تاسیس کرد و تعداد زیادی پروژه مسکن، بیمارستان، کارخرانره و      092۱او یکی از بزرگترین شرکت های پیمانکاری را در سال 
به اروپا مهاجرت نمود و نیمه بازنشسته شد. هفت سال بعد به ونکوور سفر کرد و   09۳۱جاده را در سرتاسر ایران اجرا نمود. در اوایل سال  

بنیاد جواد موفقیان را ایجاد کرد که کمک های بشردوستانه متعددی را در نقاط مختل  جهان انجام داده 09۱4در آنجا ساکن شد. در سال 
 است.  
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  یلی ردبتو   یبب بدا شگ هبصنعتیبشهیفب8اهدایبس ختم نب
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... در هر فرایندی، سازوکارهایی وجود دارد که با کش  آن سازوکارهرا و در صرورت            

توان سرعت فرایندها تند یا کند کرد ... مسئوالنری کره         امکان، تأثیر روی محرکها می

اند از همین قماشند. آنها روابط درونی فرایندهرا را      کنند در اتاق فرمان نشسته گمان می

 اند ... درک نکرده

کند کره   کند و برای آن یقه چاک می ... همان مسئولی امروز آلودگی هوا را محکوم می   

گرفت و روبانِ خرودروسرازی    منی به دست می خوشان توسعه، قیچی سه دیروز در خوش

گراه     فشراری. آن       برد. این یعنی عدم درک یک فرایند! تو خود، بر علت پرا مری         می

 برید ... کنی! یکی بر سر شاخ بود و بن می لوحانه معلول را محکوم می ساده

 

کره   ای برآنند تا تحزب راه بیندازند، غافل از این آفریند. حاال در این مملکت گل و بلبل ما عده ... زیرساخت اقتصادی است که تحزب می

 محصول نفت باشد، تحزب نه ممکن است و نه مطلوب ... وقتی عایدات همه ما از درآمد تک

 

آید ... صرنرعرت        کجای این ملک به کارت نمی ... دانشگاه ما ارتباطی به کشور ما ندارد ... دانشگاه چیزهایی یادت داده است که در هیچ      

داند که از او سؤال بپرسد. او طاقتِ دیدن ریخت اتوکشیده یک استاد متفرعن را ندارد که بردون    ای نمی هرگز دانشگاه را در حد و اندازه

کند. دانشگاه هم توان گفتگو با صرنرعرترگرر          که تا حاال حتی یک قابلمه واقعی طراحی کرده باشد، از صدر و ذیلِ صنعت، انتقاد می این

اش راه بیندازد. هرر      اتاقه تحقیق و توسعه در کارخانه دست به آچارِ خسیس را ندارد. کسی که حتی حاضر نیست یک بخشِ یک  روغنیِ 

شود تا مشکالت علمی آن کشور را حل نماید امرا   جای دنیا دانشگاه ساخته می پندارند! در همه  گونه می کم این دو هم حق دارند یا دست

 جا دانشگاه ساخته نشده است؛ دانشگاه ترجمه شده است ... در جهان سوم، مسئله جور دیگری است. این

 

فروشند با  بالد و دانشگاهها فخر می شده، موجبات افتخار استادان شده است. این مقاالت که مقام وزارت به آنها می  ... تعداد مقاالتِ چاپ   

 دهیم ... جیره و مواجب، به سؤاالت علمیِ غربیان پاسخ می شوند! یعنی ما بی تعداد آنها در همان نشریات غربی چاپ می

 

کرم برایرد         دسرت    ... علم تجربیِ غرب، بر اسا  تجربه غربیان از جهان، راست شده است و ما اگر بخواهیم علم تجربی داشته باشیم،  

خودمان تجربه کنیم ... هیچ زمانی کسی برای ما قصه نیوتن را تعری  نکرده است که چگونه سطوح شیبدار را در زوایرای مرخرترلر            

یافت. تا قصه را به کسی یاد نردهریرم او          خطی بودن آن را درمی کرد و شبهِ زمان را نقطه به نقطه رسم می-آزمود و نمودارِ سرعت می

چریرز      اند که یک سیب از باالی درختی، تاالپ افتاد و همه شود ... از کل نیوتن، همین را به ما گفته    فهمد که چگونه علم، تولید می نمی

کند به لقمه آماده جویدن، پس  بیند و عادت می فهمد، زندگی علمی را نمی آموزِ ما چون نحوه تولید علم غربی را نمی کش  شد ... دانش   

دانیم که عرلرم    بهره است. ما نمی  شود ... نه او، که حتی استاد دانشگاه هم از متدولوژی علمی بی   تر می دستگاه گوارشش نحی  و نحی 

کره از       شود ... ما باید بتوانیم سؤال بومی طرح کنیم تا برای یافتن جواب، مجبور به تولید علم شویم ... البته نره ایرن           چگونه تولید می

 اش در برابر امواج مایکروویو، مقاومت خوبی دارد! ای مسی طراحی کند که لوله دانشجو بخواهیم روی کاغذ، آفتابه

 

  وشت :برض با یهخ  یبب«  شتِب ش «چکیدهبایبازبکت بب

 ا تش راتبقدی  یبب-پدیدهبفهارب غزه ب
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 .درصد آنها هر روز آنالین می شوند 011ملیونی( کاربر اینترنت هستند و تقریبا  92و پنج ملیون نفر کانادایی ) از جمعیت بیست ”

 میلیارد جستجوی ماهانه در گوگل توسط کاربرانی کانادایی صورت می پذیرد. 2

 سال گوشی هوشمند دارند  09درصد کانادایی های باالی  02

)خط لوله صادرات نفت از کانادا به امریکا که به دلریرل      “  کی استون” و جستجوی کیورد های مربوط به مسایل ایمنی خطوط لوله نفت، احداث خط لوله 
 “درصد در سال گذشته افزایش یافته است. 0۳1دغدغه های زیست محیطی احداثش به حالت تعلیق در آمده( و مانند آن بیش از 

نرفرتری     راناینها برخی آمارهایی بود که رییس بخش صنعت گوگل در کانادا، در مراسم رو نمایی از آغاز فعالیت های دپارتمان انرژی گوگل، برای صنعتگ
آمار اسرت  ین کانادا ارایه داد؛ تا آنها را مجاب کند دیگر وقتش رسیده صنعت صلب و سنتی انرژی نیز نگاه جدی تری به دنیای دیجیتال داشته باشد و هم
ت در زمیرنره   نف که وزیر منابع طبیعی دولت فدرال کانادا را از اتاوا به کلگری کشانده تا از لزوم کوشش جمعی بازیگران نفتی برای دفاع از عملکرد صنعت

 های زیست محیطی و ایمنی سخن بگوید.
 

را که هر روز به طرق مختل  از ما به دست می “  گنج داده های شخصی” گوگل در این مراسم نشان داد آینده را خوب می بیند و به خوبی نشان داد این 
البته امیدوارم و  آورد چگونه بازاریابی می کند . امیدوارم گوگل بتواند ذهنیت صلب مدیران نفتی کانادا را برای روی آوردن به کسب و کار مدرن تغییر دهد 

 گوگل خود زمانی با داده های شخصی ما که ناگزیر هر روز برای او می فرستیم مسوالنه تر رفتار کند.
 

اگر شفاف نباشید حتما چیزی هست که آن را پنهان می کنید، این پنهان کردن اعتماد مردم را   ” این بود  از مدیر بخش انرژی گوگلمهمترین نقل قول  
و مشکل صنعت نفت کانادا نیز همین است، شفاف نیست و اعتماد جهانی را از دست داده و در آستانه از دست دادن پرایرداری       “  به تدریج از بین می برد

 اقتصادی خود نیز هست. هشداری که گوگل با آمارهایش می خواست به آنها بدهد.

 پی مبگوگلببهایبصنعتبا هژیبک   دا
  هندسیب ک  یکبب86ورودیب— هندسبسی  کبخه ی
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دهند؛ کامرال    کنند. دانشجو را در روند تولید علم قرار می  ... آن طرف آب، علم را تولید می   

به خالف اینجا ... علم ما از زندگی ما دور شده است ... الزمه رسیدن به علم بومی، طرح       

گیرد. نتریرجره      سؤال بومی است ... دانشگاه در کشور ما سؤالهایش را از خود دانشگاه می   

ای که داریم ... همین امروز در مملکتی کره        شود همین مدار بسته و هزارتوی پیچیده می

هرای     صنعت اولش به صنعت خودرو تبدیل شده، هنوز در  هیدرولیک بررای رشرتره       

 مکانیک وجود ندارد!

 

ی شرترر  ... نخبگی، حق نیست، وظیفه است. کسی به دلیل نخبگی نباید حقوق بیشتری بگیرد، نباید امتیازات بیشتری داشته باشد؛ بلکه باید کارِ بریر      

رات وپالسش را جمع کند و برود در امرا  بکند ... در درازمدت هیچ راهی نداریم مگر دسترسی به علم بومی ... مگر امروز اگر یک قلمزن اصفهانی جل

 نامد؟ دکان بزند، کسی او را فراری می

 چکیده فوق نوشتارهای پراکنده ای است که از کتاب نشت نشا بقلم رضا امیر خانی دانش آموخته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شری  استخراج

 بار توسط انتشارات قدیانی تجدید چاپ شده است.   44شده است. این کتاب که حاوی نکات بنیادی بسیاری در مورد فرار مغزهاست, تا کنون 
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INVELOX produces 6 

times more energy 

INVELOX is an innovative new wind power technology that is 

poised to play a significant role in moving Middle East onto an 

environmental, ecological and economically sustainable path. 

While conventional wind turbines use massive turbine-generator 

systems mounted on top of a tower, INVELOX, by contrast, fun-

nels wind energy to ground-based generators. Instead of snatch-

ing bits of energy from the wind as it passes through the blades 

of a rotor, INVELOX captures wind with a omnidirectional in-

take and directs it through a tapering passageway that passively 

and naturally concentrates and accelerates wind. This stream of 

kinetic energy then drives a commercially available turbine-

generator system that is installed safely and economically at 

ground or sub-ground level. INVELOX systems have cut-in 

speeds much lower than what traditional wind turbines. Because 

it has no rotating turbine or moving component at the 

intake, this revolutionary technology can be deployed much 

closer to where power demand is greatest: Middle East’s cities. 

Indeed, one of the most powerful applications for INVELOX is 

“Building Integrated INVELOX” (“BII”); applicable to both 

new building construction and retrofitted buildings, BII provides 

distributed power throughout densely populated cities. At the 

utility scale it has the potential to provide electrical energy at 1.5 

cents per KWh. Using the INVELOX concept, a single tower 

can generate up to 25 MW of electrical power. The technology 

has received several technology awards in USA in 2011-2013. 

INVELOX does not 

rely on high wind 

speeds. It captures 

wind at any speed, 

even as low as 2 miles 

per hour.   

INVELOX requires 

less land as the towers 

used are shorter and 

smaller, with no 

moving parts.  

 

Time:  

Tuesday February 4, 2014,  

16:00-18:00 

Location:  

Seminar hall, Alumni Association 
Bldg, Sharif University of Technology 

 

For reservation or any more infor-
mation please call +98-21-66021512 

 

Author/Presenter: 

Dr. Daryoush Allaei, P.E. 

Chief Technical Officer 

Sheer Wind, Inc. 

143 Jonathan Blvd North, Suite 200 

Chaska, MN 55318-2342, USA 

Web: www.sheerwind.com 

Email: dallaei@sheerwind.com 

SEMINAR 
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INVELOX – Making Wind a Reliable Source of Electrical Ener-

gy In Middle East 

Platts – December 2013 Global Energy Award, Sustainable Innovation Finalist 

A fter 35 years of some of the major changes in the Middle East economic development the 

world has ever see, Middle East has grown to be and anticipated to continue as a signifi-

cant economic force in the world and become more and more an integral part of the world’s 

economy. Like any other developing region, the growth in Middle East has come at a real cost 

of environmental degradation and energy constraints. For Middle East to continue its ‘long 

march’ to middle income status for the vast majority of its people, new approaches to econom-

ic development will be required. Central to seizing the opportunities and overcoming the chal-

lenges ahead is the effort to put in place a sustainable energy infrastructure in Middle East. 

While Middle East has witnessed remarkable growth in fossil fuel-based energy production 

and economy, continuing to rely on fossil fuel (oil, gas, and coal-fired) power generation for 

the vast majority of her power is not sustainable. To address Middle East’s growing need for 

sustainable energy solutions, Middle East must continue to build out its renewable energy in-

frastructure; she also must aggressively adopt new clean energy technologies. One such prom-

ising energy technology is INVELOX.  
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Nasser Sadati has been 

with Sharif University of 

Technology (SUT), Tehran, 

since 1990, where he is 

currently a Full Professor 

in the Department of Elec-

trical Engineering, and the 

Director of Intelligent Sys-

tems Laboratory. As a full-

time faculty member of 

Electrical Engineering Department at SUT, he has 

taught 16 courses at both the graduate and under-

graduate levels. He has supervised more than 85 

M.Sc. students with thesis and also the Ph.D. re-

search of nearly 10 students. He has taught 

courses at Tehran University as well. 

 

Dr. Sadati is the recipient of the Academic Excel-

lence Award for 1998-1999 from Sharif Universi-

ty of Technology and the outstanding research 

recognition from the Ministry of Science, Re-

search and Technology, Tehran Iran, in 2009. He 

is the Founder, and President of Intelligent Con-

trol Systems Research and Engineering Corpora-

tion in Tehran, Iran, established in 1992, where he 

has been involved with industrial practice as pro-

ject leader, director of research, consultant and en-

trepreneur. Since 2008, he has also been working 

with the Department of Electrical and Computer 

Engineering, The University of British Columbia, 

Vancouver, BC, Canada. From 1986 to 1987, he 

also worked for NASA Lewis Research Center, to 

study the Albedo effects on Space Station solar 

arrays. Dr. Sadati’s research interests include in-

telligent control and soft computing, machine 

learning, control of bipedal locomotion, large-

scale control systems, robotics, and robust control. 

He is the author or co-author of nearly 300 

technical papers published in peer-reviewed jour-

nals and conferences, including several book 

chapters and books written in Persian on control 

theory, fuzzy logic and neural networks.  Dr. Sa-

dati is the first who has introduced and offered the 

subject of fuzzy logic and intelligent control as 

course works into the universities’ engineering 

program in Iran. 

 F acebook has named New York Uni-

versity Professor Yann LeCun the 

director of a new laboratory devoted to 

research in artificial intelligence and 

deep learning. 

LeCun, is a pioneer in this growing field. 

In the 1980s, LeCun proposed one of the 

early versions of the back-propagation 

algorithm, the most popular method for 

training artificial neural networks.  He is 

also one of the leading scientists in 

“deep learning”—a branch of machine 

learning in which researchers aim to em-

ulate humans’ auditory and visual sys-

tems. Deep learning methods are used 

for a wide variety of applications—

including speech and image recogni-

tion—by companies such as Google, 

NEC, Microsoft, IBM, and Baidu. 

LeCun’s recent research projects include 

the application of such “deep learning” 

methods to visual scene understanding, 

visual navigation for autonomous ground 

robots, driverless cars, and small flying 

robots, speech recognition, and applica-

tions in biology and medicine. 

LeCun will oversee the development of 

deep-learning tools that can help Face-

book analyze data and behavior on its 

massively popular social networking ser-

vice — and ultimately revamp the way 

the thing operates. 

With deep learning, Facebook could au-

tomatically identify faces in the photo-

graphs you upload, automatically tag 

them with the right names, and instantly 

share them with friends and family who 

might enjoy them too. Using similar 

techniques to analyze your daily activity 

on the site, it could automatically show 

you more stuff you want to see. 

Facebook Explores AI and 

Deep Learning to Analyze Da-

ta and Behavior 

http://www.nyu.edu/
http://www.nyu.edu/
http://yann.lecun.com/
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Hybrid Control & Motion Planning of Dynamical Legged 

Locomotion 

By: Naser Sadati, Guy A. Dumont, Kaveh Akbar Hamed and Willian A. Gruver 

T his book which has been published by IEEE Press 

and Wiley, addresses a much needed state-of-the-

art guide on building complex legged robots.  The main 

author of the book, Naser Sadati, is one of the graduates 

of the Sharif University of Technology.  

 

Robot control of dynamical legged locomotion has seen 

tremendous advances in recent decades, with hundreds 

of walking mechanisms being built in laboratories 

worldwide, helping people with disabilities and serving 

as replacements for humans operating in hazardous en-

vironments. This book addresses the need in the field 

for a comprehensive review of motion planning algo-

rithms and hybrid control methodologies for complex 

legged robots.  

 

Introducing a multidisciplinary systems engineering ap-

proach for tackling many challenges posed by legged 

locomotion, the book provides the engineering detail readers’ need to achieve dy-

namical legged locomotion, including hybrid models for planar and 3D legged ro-

bots, as well as hybrid control schemes for asymptotically stabilizing periodic orbits 

in these closed-loop systems. Researchers and practicing engineers familiar with ro-

botics and control systems will gain a thorough understanding of: 

• Hybrid systems and systems with impulse effects 

• Offline and online motion planning algorithms to generate periodic walking and 

running motions 

• Two-level control schemes, including within-stride feedback laws to reduce the di-

mension of the hybrid systems 

• Continuous-time update laws to minimize a general cost function online 

 Event-based update laws to asymptotically stabilize periodic orbits 

Complete with downloadable MATLAB code of the control algorithms and schemes 

used in the book, Hybrid Control and Motion Planning of Dynamical Legged Loco-

motion is an invaluable guide to the latest developments and future trends in dynam-

ical legged locomotion.  

NASSER SADATI is Professor in the Department of Electrical Engineering, Sharif 

University of Technology, Tehran, Iran. 

GUY A. DUMONT is Professor in the Department of Electrical and Computer Engi-

neering, The University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada. 

KAVEH AKBARI HAMED is Postdoctoral Research Fellow at the Electrical Engi-

neering and Computer Science Department, University of Michigan, Ann Arbor, MI, 

USA. 

WILLIAM A. GRUVER is Professor Emeritus in the School of Engineering Sci-

ence, Simon Fraser University, Burnaby, BC, Canada. 
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Ten times more Throughput on Optical Fibers   

 

A  graphical illustration of light signals sent through an optical fiber for 10x-enhanced da-

ta throughput (credit: Jamani Caillet/EPFL) 

 

EPFL scientists have shown how to achieve a dramatic increase in the capacity of optical fi-

bers by reducing the amount of space required between the pulses of light that transport data.  

Optical fibers carry data in the form of pulses of light over distances of thousands of miles at 

high speeds.  But their capacity is limited; because the pulses of light need to be lined up one 

after the other in the fiber with a minimum distance between them so the signals don’t inter-

fere with each other. 

 

EPFL researchers have come up with a method for fitting pulses together within the fibers, 

thereby reducing the space between pulses.  Their research, which has been published in the 

Nature Communications, opens the door to a ten-fold increase in throughput in telecommuni-

cations systems. 

 

According to Camille Brès, the lead researcher of this project, since it appeared in the 1970s, 

the data capacity of fiber optics has increased by a factor of ten every four years, driven by a 

constant stream of new technologies. But for the last few years the scientists from around the 

world reached a bottleneck. The problem with this system is that the volume of data transmit-

ted at one time can’t be increased. If the pulses get too close together, they no longer deliver 

the data reliably. 

 

The EPFL team took a different approach:  they noticed that changes in the shape of the puls-

es could limit the interference. Instead of replacing the entire optical fiber network, only the 

transmitters would need to be changed. The EPFL team used a simple laser and modulator to 

generate a pulse that is more than 99% perfect. 

 

Simple lasers are generally made up essentially of 

just one optical frequency, with a very narrow spec-

trum. However, a laser can be subtly modulated 

(using a device called a modulator) so that it has oth-

er frequencies. The result is a pulse with a larger 

spectrum. The problem is that the pulse’s main fre-

quency generally still tends to be stronger than the 

others. This means the spectrum won’t have the rec-

tangular shape needed. For that, each frequency in 

the pulse needs to be of the same intensity. So the 

team made a series of subtle adjustments based on a 

concept known as a “frequency comb” and succeed-

ed in generating pulses with almost perfectly rectan-

gular spectrum. The technology is already mature, as 

well as 100% optic and relatively cheap. In addition, 

it appears that it could fit on a simple chip. 
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New Method for Mass Production of Graphene-based 

Field-effect Transistors (FETs)  

S chematic representation of the formation of BCN-graphene via solvothermal re-

action between carbon tetrachloride (CCl4), boron tribromide (BBr3), and ni-

trogen (N2) in the presence of potassium (K). Photograph is of the autoclave after 

the reaction, showing the formation of BCN-graphene (black) and potassium halide 

(KCl and KBr, white). (Credit: UNIST) 

 
Ulsan National Institute of Science and 

Technology (UNIST) researchers in 

Korea have announced a method for 

mass production of graphene-based 

field-effect transistors (FETs).  The de-

sign creates boron/nitrogen co-doped 

graphene nanoplate le ts  (BCN -

graphene) via a simple solvothermal re-

action of BBr3/CCl4/N2 in the presence 

of potassium.  Various methods of mak-

ing graphene-based FETs have been ex-

ploited, including doping graphene, tai-

loring graphene like a nanoribbon, and using boron nitride as a support.  Among the 

methods of controlling the bandgap* of graphene, doping methods have shown the 

most promise in terms of industrial-scale feasibility. 

Researchers have previously tried to add boron to graphene to open its bandgap to 

achieve semiconductor performance, without success, because the atomic size of bo-

ron, 85 pm (atomic radius) is larger than that of carbon (77 pm).  Now, the UNIST 

researcher team, led by Prof. Jong-Beom Baek, has found that boron/nitrogen co-

doping is only feasible when carbon tetrachloride (CCl4 ) is treated with boron tri-

bromide (BBr3 ) and nitrogen (N2) gas, which at 70 pm is a bit smaller than carbon 

and boron. 

Pairing two nitrogen atoms and two boron atoms can compensate for the atomic size 

mismatch, so boron and nitrogen pairs can be easily introduced into the graphitic 

network. The resultant BCN-graphene generates a bandgap appropriate for FETs. 

According to Prof. Baek, although the performance of the FET is not in the range of 

commercial silicon-based semiconductors, this innovative work should be the proof 

of a new concept and a great leap forward for studying graphene with bandgap open-

ing. Now, the remaining challenge is fine-tuning a bandgap to improve the on/off 

current ratio for real device applications.  This research was funded by the National 

Research Foundation (NRF) of Korea and the U.S. Air Force Office of Scientific Re-

search through the Asian Office of Aerospace R&D (AFOSR-AOARD). 

* A bandgap is the energy required to allow an electron to move freely within a solid 

material — a major factor determining the electrical conductivity of a solid. Sub-

stances with large band gaps are generally insulators; conductors (such as native gra-

phene) either have very small band gaps or none. Those with intermediate bandgaps 

are semiconductors. 

http://www.unist.ac.kr/
http://www.unist.ac.kr/
http://en.wikipedia.org/wiki/Solvothermal_synthesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Band_gap
http://jbbaek.unist.ac.kr/
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The team’s next step will be to implant small patches of the synthetic cartilage in animal mod-

els.  Once cartilage is damaged, it has little or no ability to repair itself.  This artificial cartilage 

has many of the properties of normal one and could be used to repair damaged tissue. This ap-

proach is a significant advance over previous methods in that it combines a very tough 

“hydrogel”, which is soft and compliant, with a fiber reinforced matrix, which is strong and 

flexible. Thus this material has many similarities to normal cartilage, and thus should last 

much longer than standard materials.  However, it will be many years before this technology 

reaches the clinic.   

Cellulose Nanocrystals Found to Have Stiffness of Steel   

T he same tiny cellulose crystals that give trees and plants their high strength, light weight 

and resilience, have now been shown to have the stiffness of steel.  The nanocrystals 

might be used to create a new class of biomaterials with wide-ranging applications, such as 

strengthening construction materials and automotive components. 

 

Calculations using precise models based on the atomic structure of cellulose show the crys-

tals have a stiffness of 206 gigapascals, which is comparable to steel, said Pablo D. Zavattie-

ri, a Purdue University assistant professor of civil engineering.  It is abundant, renewable and 

produced as waste in the paper industry.” According to Zavattieri It is very difficult to meas-

ure the properties of these crystals experimentally because they are really tiny.  However, for 

the first time, they predicted their properties using quantum mechanics. 

 

The nanocrystals are about 3 nanometers wide by 500 

nanometers long, making them too small to study with 

light microscopes and difficult to measure with laborato-

ry instruments.  The findings represent a milestone in 

understanding the fundamental mechanical behavior of 

the cellulose nanocrystals.  It is also the first step to-

wards a multiscale modeling approach to understand and 

predict the behavior of individual crystals, the interac-

tion between them, and their interaction with other materials. This is important for the design 

of novel cellulose-based materials as other research groups are considering them for a huge 

variety of applications, ranging from electronics and medical devices to structural compo-

nents for the automotive, civil and aerospace industries. 

 

Alternative to Carbon Nanotubes: The cellulose nanocrystals represent a potential green al-

ternative to carbon nanotubes for reinforcing materials such as polymers and concrete. Appli-

cations for biomaterials made from the cellulose nanocrystals might include biodegradable 

plastic bags, textiles and wound dressings; flexible batteries made from electrically conduc-

tive paper; new drug-delivery technologies; transparent flexible displays for electronic devic-

es; special filters for water purification; new types of sensors; and computer memory. Cellu-

lose could come from a variety of biological sources including trees, plants, algae, ocean-

dwelling organisms called tunicates, and bacteria that create a protective web of cellulose. 

Cellulose nanomaterials are inherently renewable, sustainable, biodegradable and carbon-

neutral like the sources from which they were extracted. They have the potential to be pro-

cessed at industrial-scale quantities and at low cost compared to other materials. Biomaterials 

manufacturing could be a natural extension of the paper and biofuels industries, using tech-

nology that is already well-established for cellulose-based materials. 

 

http://engineering.purdue.edu/%7Ezavattie
http://engineering.purdue.edu/%7Ezavattie
http://www.purdue.edu/
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New Artificial Cartilage Mimics Strength and Supple-

ness of Native Cartilage   

T iny interwoven fibers make up the three-dimensional fabric scaffold into which a 

strong, pliable hydrogel is integrated and injected with stem cells, forming a 

framework for growing cartilage. (Credit: Frank Moutos, Farshid Guilak) 

 

A Duke University research team has developed a better 

synthetic replacement cartilage in joints that mimics 

both the strength and suppleness of native cartilage. 

An article on this work by lead authors Farshid Guilak, a 

professor of orthopedic surgery and biomedical engi-

neering, and Xuanhe Zhao, assistant professor of me-

chanical engineering , has been published in Dec. issue 

of the Advanced Functional Materials. 

 

Articular cartilage is the tissue on the ends of bones where they meet at joints in the 

body — including in the knees, shoulders and hips. It can be eroded over time or be 

damaged by injury or overuse, causing pain and lack of mobility.  While replacing the 

tissue could bring relief to millions, replicating the properties of native cartilage — 

which is strong and load-bearing, yet smooth and cushiony — has proven a challenge. 

   
In 2007 Guilak developed a three-dimensional fabric scaffold into which stem cells 

could be injected and successfully “grown” into articular cartilage tissue. Constructed 

of minuscule woven fibers, each of the scaffold’s seven layers is about as thick as a 

human hair. The finished product is about 1 millimeter thick.  Since then, the chal-

lenge has been to develop the right medium to fill the empty spaces of the scaffold — 

one that can sustain compressive loads, provide a lubricating surface and potentially 

support the growth of stem cells on the scaffold.  Materials supple enough to simulate 

native cartilage have been too squishy and fragile to grow in a joint and withstand 

loading.  Stronger substances haven’t been smooth and flexible enough. 

 

That’s where the partnership with Zhao comes in.  Zhao proposed a theory for the de-

sign of durable hydrogels (water-based polymer gels) and in 2012 collaborated with a 

team from Harvard University to develop an exceptionally strong yet pliable interpen-

etrating-network hydrogel.  According to Zhao, it’s extremely tough, flexible and 

formable, yet highly lubricating.  It has all the mechanical properties of native carti-

lage and can withstand wear and tear without fracturing.  Zhao and Guilak began 

working together to integrate the hydrogel into the fabric of the 3-D woven scaffolds 

in a process Zhao compares to pouring concrete over a steel framework. 

 

In their experiments, they compared the resulting composite material to other combi-

nations of Guilak’s scaffolding embedded with previously studied hydrogels. The tests 

have shown that Zhao’s invention was tougher than the competition with a lower coef-

ficient of friction. And though the resulting material did not quite meet the standards 

of natural cartilage, it easily outperformed all other known potential artificial replace-

ments across the board, including the hydrogel and scaffolding by themselves. 
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http://www.nature.com/nmat/journal/v6/n2/abs/nmat1822.html
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/sm/c3sm52272e
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/sm/c3sm52272e
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/full/nature11409.html?WT.ec_id=NATURE-20120906
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/full/nature11409.html?WT.ec_id=NATURE-20120906
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