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آگهی فقدان کارت دانش جویی
به اطالع می رساند کارت های دانش جویی با مشخصات جدول ذیل، مفقود گردیده اند و از این تاریخ فاقد اعتبار می باشند.

تاریخ مفقودی کارتشماره دانش جویینام و نام خانوادگیردیف

دی ماه 872053021388طه شوکتیان1

861051361389/7/6مریم شجاعی2

891023411389/8/11کیانا  امینی3

891054661389/8/18حسین حیدری محمودآباد4

872081511389/8/23هادی مشیدی5

882059611389/8/23میثم رستگار6

871016061389/8/30مونا بیات7

892077721389/9/11زهره فتح فتح آبادی8

آذرماه 871018331389طناز تاج سلیمان9

_____8110040مهدی ابراهیمی10

_____84107499امیر مستوی11

انتخاب انجمن های ورزشی 
دانشکده ها

به گزارش نشریه شریف، مدیریت تربیت بدنی دانشگاه 
از دانشجویان عالقه مند به نمایندگی در انجمن های 
هستند،  زیر  شرایط  دارای  که  دانشکده ها  ورزشی 
دعوت به عمل  آورده است، دانشجویان جهت ثبت نام 
تا تاریخ 89/9/27  مهلت دارند به مدیریت تربیت بدنی 

مراجعه نمایند.
شرایط داوطلبین: 

1 - داشتن تبحر الزم در حداقل یکی از رشته های 
ورزشی

انضباطی  کمیته های  در  قطعی  حکم  نداشتن   - 2
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در زمینه آموزشی و 

اخالقی
3 -  دانشجوی نیمسال آخر نباشد.

4 - عدم عضویت در انجمن ورزشی خوابگاه ها
الزم به ذکر است، عضویت در شورای صنفی، کانون های 

فرهنگی،هنری، انجمن های علمی و... بالمانع می باشد.

برگزاری بازی های رده بندی 
و فینال مسابقات بسکتبال 

دانشکده ای

بازی های نهایی و نیمه نهایی سری مسابقات بسکتبال 
برگـزار  آذرمـاه  روزهـای22 و29  دانشــکده ای در 

می شود.
به گزارش مسئول روابط عمومی تربیت بدنی دانشگاه 
آقای خیردوست، در مرحله نیمه نهایی این مسابقات 
دانشکده  تیم  آذرماه ساعت12،  روز دوشنبه22  در 
علوم ریاضی به مصاف تیم منتخب دانشکده مهندسی 
و علم مواد و دانشکده مهندسی هوافضا خواهد رفت. 
در دیگر مسابقه این روز تیم های دانشکده مهندسی 
عمران و تیم منتخب دانشکده مهندسی شیمی و 
رقابت  به  هم  با   13:30 ساعت  در  نفت  مهندسی 

خواهند پرداخت.  
همچنین دیدار رده بندی این مسابقات در روز دوشنبه 
29 آذرماه ساعت 12 و دیدار فینال در ساعت13:30 
بین تیم های برنده مرحله نیمه نهایی برگزار خواهد 
شد. الزم به ذکر است این مسابقات در سالن ورزش 

داخل دانشگاه برگزار می شوند.

برنامه های مسجد دانشگاه در 
ماه محرم اعالم شد.

طه شوکتیان دبیر هیات الزهرا )س( در گفت و گو 
با نشریه شریف گفت: از دوشنبه شب هفته گذشته 
مراسم عزاداری در مسجد دانشگاه در حال برگزاری 
است، هر شب از ساعت19:30 الی 22 این مراسم که 
شامل قرائت زیارت عاشورا، قرائت قرآن، سخنرانی و 

عزاداری است برگزار می شود.
شوکتیان افزود: سخنرانان این مراسم حجت االسالم  
قاسمیان و حجت االسالم صدیقی امام جمعه موقت 
تهران می باشند و محور سخنرانی های این دو بزرگوار 
عبرت های عاشورا در مورد وظیفه اجتماعی خواهد بود. 
ایشان خاطر نشان کرد: این مراسم تا شب 13محرم در 

مسجد دانشگاه برگزار خواهد شد.
 همچنین دسته عزاداران حسینی از شنبه تا سه شنبه 
همه روزه بعد از نماز ظهر و عصر از مسجد دانشگاه 
تا حسنیه امام خمینی  واقع در همکف ساختمان ابن 
در خصوص  شوکتیان  کرد.  خواهند  عزاداری  سینا 
مراسم روز تاسوعا و عاشورا به خبرنگار ما گفت: مراسم 
عزاداری ویژه روز تاسوعا و عاشورا بعد از نماز ظهر و 

عصر برگزار خواهد شد.
هیات  جنبی  برنامه های  از  برخی  به  پایان  در  وی 
الزهرا )س( از جمله برگزاری نمایشگاه کتاب، ارائه 

محصوالت فرهنگی و... نیز اشاره کرد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور، در بخشی از سخنان 
از مسابقات علمی و  امسال حمایت  ابتدای  از  خود گفت: 
فناوری دانشجویی را در دستور کار خود قرار دادیم تا بتوانیم 
از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی محصوالت حمایت 

کنیم.
روحیه  با  باید  ما  دانشجویان  افزودند:  همچنین  ایشان 
خودباوری، دانش را در کنار صنعت قرار دهند تا بتوانند به 
خلق آثار جدید بپردازند و با حمایت های معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری این آثار را تجاری سازی کنند.
دکتر مهدی نژاد معاونت پژوهشی وزارت علوم نیز با اشاره 
به خالقیت دانشجویان ایرانی گفت: ما باید بتوانیم در حوزه 
دریایی نیز با استفاده از دانش و قابلیت خود بهره وری الزم 

را داشته باشیم.
وی در ادامه سخنان خود گفت: دانشجویان ما باید با قدرت 
خالقیت در مسیر فناوری های نوین گام بردارند، زیرا در حال 
حاضر سازوکارهای مناسبی نیز برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان که آینده اقتصاد کشور را رقم می زنند، وجود 
اقتصادی کشور حضور  رفاه  فراهم شدن  بر  تا عالوه  دارد 

مقتدرانه علمی خود را در دنیا به اثبات برسانیم.
دکتر سهراب پور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و دکتر روستاآزاد 
سرپرست دانشگاه نیز ضمن حمایت از این دسته مسابقات به 

بیان سخنانی کوتاه در خصوص این مسابقات پرداختند.
الزم به ذکر است، در ادامه مراسم نیز دو کارگاه آموزشی 
با عناوین اصول کنترل، ناوبری و هوشمندسازی شناورهای 
بدون سرنشین و اصول طراحی و ساخت شناورهای بدون 
کننده  شرکت  عالقه مندان  و  دانشجویان  برای  سرنشین 

برگزار گردید. 

شده  تقسیم  مي شود 
است. 

عباس پور درباره تغییر 
نام مسابقه در دومین 
علت  به  گفت:  دوره 
اهمیت مسائلي مانند 
سیستم هاي  کنترل، 
هوشمند  و  ریموت 
بودن شناور در صنایع 
همچنین  و  دریایي 
مد  مشکالت  حل 
نظر در دوره نخست تصمیم بر آن شد تا نام مسابقه را به 
شناورهاي هوشمند تغییر داده و دانشجویان را در جهت 
تعریف شده  ماموریت هاي  انجام  و  هوشمند سازي شناور 

توسط شناور ترغیب کنیم. 
با  دبیر دومین دوره مسابقه شناورهاي هوشمند در پایان 
تاکید بر اهمیت آلودگي هاي دریایي مانند پدیده کشند قرمز 
خلیج فارس اظهار کرد: بخشي از مسائل کشند قرمز مانند 
چگونگي حرکت  آن و پیش بیني و کنترل آن به حوزه هاي 
مهندسي مرتبط بوده و بخش دیگر آن مانند درجه حرارت 
آب، فراواني مواد مغذي که در اثر تخلیه پساب ها به داخل 
دریا بروز مي کند و چگونگي شکل گیري جلبك هاي دریایي 
که با محدود کردن محیط تنفسي آبزیان باعث نابودي آنها 
مي شود از مسائل مربوط به حوزه علوم پایه است که این 
موضوع اهمیت تعامل بیشتر بخش مهندسي با علوم پایه در 

حوزه دریایي را بیش از پیش نشان مي دهد. 
همچنین در ادامه این مراسم دکتر سیدی معاون پژوهشی 

هستیم.
عباس پور با بیان اینکه 
طریق  از  مي توان 
مسابقات  برگزاري 
حوزه  به  دانشجویي 
گفت:  پرداخت  دریا 
باید فعالیت هاي صنایع 
دریایي را فرهنگ سازي 
وي  داد،  گسترش  و 
همواره  داد،  ادامه 
تعامل  خصوص  در 

و  مي آید  میان  به  صحبت  صنعت  و  دانشگاه  همکاري  و 
حرکت های بسیاري مانند تشکیل انجمن هاي علمي در این 
راستا صورت گرفته، اما ضروري است تا براي تکمیل این 
جریان و ارتباط سازمان صنایع دریایي در زمینه نظارت بر 
ساخت، از اساتید، محققان و دانشجویان بهره کافي گرفته 

شود. 
عباس پور با بیان اینکه ساالنه حدود 15 دانشجو در مقطع 
کارشناسي ارشد و چهار دانشجو در مقطع دکتري توسط 
پذیرش  اقیانوس  و  دریا  مهندسي  رشته هاي  در  دانشگاه 
مي شوند عنوان کرد: رشته مهندسي دریا گرایش هاي مختلفي 
مانند فیزیك دریا، شیمي دریا، آلودگي دریایي، تنوع زیستي 

در محیط دریایي و بیولوژي زیستگاه هاي دریایي دارد.
همچنین در صنعت به چند گروه مهندسي اقیانوس که شامل 
هیدرودینامیك، بررسي چگونگي شکل گیري سایکرون ها یا 
طوفان هاي دریایي و خسارات احتمالي سواحل مي شود و 
سازه هاي دریایي که شامل سکوهاي دریایي، اسکله ها و .... 

مراسم افتتاحیه مسابقات شناورهای هوشمند، با حضور دکتر 
روستا آزاد، دکتر سهراب پور، دکتر سیدی، دکتر مهدی نژاد، 
دکتر اثبانی و جمعی دیگر از مسئولین و دانشجویان در سالن 

جابربن حیان دانشگاه برگزار شد. 
به گزارش نشریه شریف، در ابتدای مراسم مهندس شعبانی 
دبیر کمیته روابط عمومی و تبلیغات مسابقات شناورهای 
هوشمند، گزارشی از دور اول این مسابقه ارایه کرد و در ادامه 
به بیان توضیحاتی درخصوص کمیته های اجرایی، مراحل 

طراحی و ساخت مسابقه و... پرداخت.
در ادامه دکتر مجید عباس پور رییس گروه مهندسي دریا 
زمینه  در  کرد:  اظهار  مسابقه   این  اجرایی  دبیر  و  دانشگاه 
آ موزش عالي و در حوزه مهندسي دریا فعالیت هاي مناسبي 
دینامیك هاي  علمي  قطب هاي  که شکل گیري  شد  انجام 
هیدرولیك دریایي و دینامیك دریایي در دانشگاه و پذیرش 
دانشجو در رشته مهندسي دریا با گرایش هاي مختلف در 

مقاطع کارشناسي تا دکتري از جمله این فعالیت هاست. 
وي با بیان این که تشکیل انجمن هاي علمي مهندسي دریا، 
صنایع دریایي، علوم و فنون دریایي در جهت ایجاد تعامل 
کرد: ساخت  تصریح  است،  و صنعت  آموزش  محیط  بین 
اراك و ناوچه هاي دریایي  کشتي اقیانوس پیماي ایران – 
براي صیانت از آب هاي کشور از فعالیت هاي قابل توجه در 
حوزه دریایي است اما علي رغم این فعالیت ها در زمینه  حضور 
در دریاهاي بسیار عمیق مشکالتي وجود دارد که بیانگر نیاز 

روز افزون این حوزه به فعالیت هاي پژوهشي است. 
استاد دانشکده مهندسي مکانیك دانشگاه در ادامه افزود: 
تشکیل صندوق توسعه  صنایع دریایي پیش بیني شده که در 
این راستا در حال تعامل بیشتر براي شکل گیري این صندوق 

دكتر عباس پور،  در  افتتاحيه دومين دوره ي مسابقات شناورهاي هوشمند:

 راه بسياري تا توانمندي کامل در حوزه ي دریا داریم

تبدیل فوریه مادون قرمز به  دست آمد. همچنین با تغییر شرایط 
ساخت به الیه هایي با درصد متفاوت مس از 5 تا 97 درصد 

دست یافتیم.
الیه نشاني،  خاص  شرایط  که  مطلب  این  بیان  با  الهي  قدس 
شیمي غیر تر، دماي اتاق و کنترل پذیري باالي درصد مس از 
مزیت هاي روش ارایه شده است، افزود: این شرایط، پیش نیاز 
استفاده از الیه هاي تهیه شده در ساخت قطعات الکترونیکي و 

اپتیکي است.

به گزارش نشریه شریف، دکتر طیبه قدس الهي، عضو هیات 
بنیادي گفت:  علمي پژوهشکده  فیزیك پژوهشگاه دانش هاي 
محققان این پژوهشگاه با همکاري دانشگاه صنعتي شریف و 
صنایع قطعات صاایران موفق به ساخت نانوذرات مس در بستر 
کربني با میزان مس و کربن مختلف و بررسي خواص الکتریکي 

و اپتیکي این نانوترکیب ها شدند.
وي درباره نتایج بررسي هاي صورت گرفته اظهار داشت: ما یافتیم 
که انرژي الزم براي تونل زني الکترون بین نانوذرات مس به جذب 
در ناحیه  مادون قرمز نزدیك، وابسته است و هردوي این ها با 
میزان مس الیه ها تغییر مي کند. از این خاصیت مي توان براي 

طراحي حسگر مادون قرمز و حسگر فشار استفاده کرد.
دانش آموخته دکتري فیزیك از دانشگاه صنعتي شریف درباره  
چگونگي انجام طرح گفت: ما نانوذرات مس در بستر الیه  نازك 
کربني را به روش الیه نشاني هم زمان کندوپاش با امواج رادیو 
فرکانسي و نشست بخار شیمیایي کربن از گاز استیلن در شرایط 
دماي اتاق ساختیم. میزان مس و کربن الیه ها، با انجام آنالیز 
پس پراکندگي راترفورد به  دست آمد. بستگي دمایي مقاومت 
اتاق اندازه گیري شد.  نمونه ها از دماي نیتروژن مایع تا دماي 
طیف جذب اپتیکي در ناحیه  مادون قرمز نزدیك نمونه به روش 

سنتز نانوذرات مس به روش اليه نشاني جديد در بستر كربني
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برگزاری مسابقات والیبال 
دانشکده ای دختران

تربیت بدنی دانشگاه طی اطالعیه ای از دانشجویان 
دختر عالقه مند به شرکت در مسابقات والیبال بین 
دانشکده ای، دعوت به عمل  آورده است. عالقه مندان 
تا تاریخ 21 آذرماه فرصت دارند جهت ثبت نام، با 
در دست داشتن معرفی نامه از معاونت دانشجویی 
دانشکده خود و انتخاب یك نفر به عنوان نماینده 
تیم دانشکده به ساختمان جدید تربیت بدنی، خانم 

روغنی مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است که تعداد اعضای هر تیم باید 6 نفر 

)4 نفر اصلی،2 نفر ذخیره( باشد.

برگزاری مسابقات فوتسال 
به مناسبت افتتاح سالن ورزشی 

خوابگاه طرشت 3

بدنی  تربیت  عمومی  روابط  مسئول  خیردوست 
دانشگاه در گفت وگو با نشریه شریف از برگزاری یك 

دوره مسابقات فوتسال خبر داد.
وی گفت: به مناسبت افتتاح سالن ورزشی خوابگاه 
طرشت3، یك دوره مسابقات فوتسال در سالن جدید 
)طرشت  خوابگاهی  دانشجویان  می گردد.  برگزار 
تا روز سه شنبه 23  نام  3( می توانند جهت ثبت 
آذرماه به اتاق 409 بلوك 1، آقای خضرنژاد مراجعه 

نمایند.
 ایشان یادآور شد: حداکثر تعداد نفرات هر تیم10 
نفر و حداقل 7 نفر می باشد. هزینه ثبت نام به ازاء 
هر نفر 2000 تومان در نظر گرفته شده است که در 
صورت رعایت بازی جوانمردانه در پایان مسابقات 

عودت داده خواهد شد.

از ميان 24 طرح برگزيده جشنواره 
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سخن بزرگان

خبــــر
درگذشت

دکتر مرتضی انواری در گذشت

دکتر مرتضی انواری موسس دوره کارشناسی ارشد 
علوم کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف دارفانی را 

وداع گفت.
انواری استاد علوم  به گزارش نشریه شریف، دکتر 
کامپیوتر دانشگاه برکلی و موسس دوره کارشناسی 
اعضای  از  نیز  و  دانشگاه  در  کامپیوتر  علوم  ارشد 

هیئت موسس انجمن انفورماتیك ایران بود.
حیات  طول  در  کشورمان  برجسته  استاد  این 
پربارش، منشاء خدمات علمی فراوانی برای کشور 
نخستین  تشکیل  به  می توان  آن جمله  از  که  بود 
دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در دانشگاه در 
سال 1349 و تاسیس مدرسه عالی برنامه ریزی و 

کاربرد کامپیوتر در سال 1352 اشاره کرد.
وی در سال اخیر، کرسی استادی علوم کامپیوتر در 

دانشگاه برکلی را در اختیار داشت.

مراسم اختتامیه این جشنواره در سالن اجالس سران با 
حضور دکتر سلطان خواه، معاون علمي و فناوري رییس 
جمهور، دکتر حاجي بابایي وزیر آموزش و پرورش، دکتر 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  پژوهشي  معاون  نژاد  مهدی 
برگزار   ... و  آموزان  اساتید، دانشجویان، دانش  و  فناوري 

گردید.
در این مراسم طرح هاي برگزیده جشنواره جوان خوارزمي 
برگزیدگان  و  دانش آموزي  و  دانش جویي  بخش هاي  در 
معرفي شدند  روباتیك خوارزمي  سومین دوره مسابقات 
که در میان 24 طرح برگزیده از سوي هیأت داوران در 

بخش دانشجویي و آزاد سهم دانشگاه ما 3 طرح بود.
بنیادي،  پژوهش هاي  ماهیت   5 در  برگزیده  طرح هاي 
اختراع،  توسعه اي،  پژوهش هاي  کاربردي،  پژوهش هاي 

نوآوري و ابتکار داوري و انتخاب شده بودند.
نجف پور  بنیادي، محمدمهدي  پژوهش هاي  در شاخه ي 
و  ارشد  کارشناسي  کارشناسي،  مقاطع  التحصیل  فارغ 
دکتري در رشته ي شیمي از دانشگاه صنعتی شریف رتبه 

اول را به خود اختصاص داد.
کانی های  تئوری  بررسی  پژوهشگر  این  طرح  عنوان 
اکسیدکننده  کمپلکس  منشأ  عنوان  به  منگنز-کلسیم 
آب در فتوسیستمII می باشد. محمد مهدي نجف پور در 
خصوص طرح خود به خبرنگار ما گفت: یکي از مهم ترین 
علل توجه بشر به کمپلکس اکسید کننده آب در گیاهان 
و سیانوباکتري ها این است که اگر بشر با الگو برداري از 
این مولکول طبیعي موفق به کشف ترکیبي که با حداقل 
انرژي، مولکول هاي آب را به هیدروژن و اکسیژن تبدیل 
خواهد  آینده، حل  انرژي  تامین  از مشکالت  یکي  کند، 

شد. 
در این طرح منشاء کمپلکس اکسید کننده آب در طبیعت 
مطرح  نظریه هاي  از  یکي  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
شده در این زمینه منشاء کمپلکس اکسید کننده آب را 

سنگ معدن هاي اکسید منگنز-کلسیم معرفي مي کند.
به این منظور، چندین نوع از سنگ معدن ها تهیه، شناسایي 
و سرعت تولید اکسیژن در حضور اکسون، سریم)IV(، آب 
Co(NH3)5C1]2+/] اکسیژنه و سیستم فتو شیمیایي
و  سیستماتیك  مطالعه  مورد  آن ها  در   Ru(bpy)32+

گسترده قرار گرفت. 
با توجه به اینکه میزان و سرعت تولید اکسیژن قابل توجه 
است، این نظریه را که سنگ معدن هاي اکسید منگنز- 
کلسیم به عنوان منشاء کمپلکس اکسید کننده آب است، 
قوت مي بخشد. نکته جالب در مورد این یافته این است 

به  قادر  تنها  نه  منگنز-کلسیم،  اکسید  آمورف  انواع  که 
تولید زیادي اکسیژن در حضور اکسید کننده ها مي باشد 
بلکه از نظر ساختاري نیز شباهت بسیاري به کمپلکس 

اکسید کننده آب دارد.
وی در ادامه گفت: سرعت تولید اکسیژن در حضور این 
سنتز  کمپلکس هاي  بهترین  با  مقایسه  قابل  ترکیبات 
تفاوت  این  با  است  پژوهشي جهان  مراکز مهم  شده در 
که این ترکیبات منگنز-کلسیم بسیار ارزان تر بوده و براي 
محیط زیست هیچگونه آلودگي به همراه نخواهند داشت.

داراي  نیز  دیگري  جنبه هاي  از  پژوهش  این  افزود:  وی 
اهمیت است. نقش کلسیم در این ترکیب اکسید منگنز- 
کلسیم به عنوان نقش ساختاري و ... مي  تواند مورد توجه 

قرار گیرد.
از طرفي این ترکیبات نه تنها در اکسایش آب، بلکه در 
اکسایش آلکن ها به اپوکسید که از نظر صنعتي بسیار مهم 

است مي توانند مفید باشند. 
قابل ذکر است که ترکیبات بررسي شده نه تنها به صورت 
کاني هاي اکسید منگنز – کلسیم در طبیعت وجود دارند 
تهیه  نیز  مصنوعي  صورت  به  کم  بسیار  هزینه  با  بلکه 
شده اند و در حالت مصنوعي مي توان ذرات با اندازه هاي 
نانو تهیه کرد که باعث تولید اکسیژن با سرعت باالتر  شود. 

این نانو ترکیبات نیز سنتز و مطالعه شده اند.
همچنین در شاخه ي پژوهش هاي کاربردي مهران فتوحي 
فارغ التحصیل مقطع کارشناسي ارشد و دانشجوي مقطع 
به  ما  دانشگاه  در  کامپیوتر  مهندسي  رشته  در  دکتري 

همراه غالمرضا بخشي رتبه دوم را کسب نمودند.
مهران فتوحي در گفتگو با خبرنگار ما گفت: عنوان طرح 
از  با استفاده  افزار تشخیص و فیلترینگ تصاویر  ما نرم 
روش هاي پردازش تصویر و یادگیري ماشین مي باشد. وي 
در ادامه گفت: با گسترش روز افزون اینترنت، دسترسي 
افراد به اطالعات مختلف آسان شده است. بعضي از افراد 
از این فناوري براي ترویج و تبلیغ مسایل غیر  سودجو 
دلیل  به  کشورها  از  بسیاري  مي کنند.  استفاده  اخالقي 
مسایل مذهبي و اجتماعي خواهان عدم دسترسي افراد 
به این گونه اطالعات هستند. از طرفي در دسترس بودن 
چنین موضوعاتي براي کودکان نامناسب مي باشد و در 
بسیاري از کشورها، خانواده ها از این مساله نگران هستند. 
پاالیش هاي اولیه در اینترنت بر اساس نشاني اینترنتي و 

بعضي کلمات در متن مي باشد. 
روش هاي  زیرا  نمي باشند  مناسب  امروزه  روش ها  این 
در  رو  این  از  دارد.  وجود  آن ها  از  عبور  براي  زیادي 
استفاده  به جاي  اینترنت  پاالیش  جدیدترین روش هاي 
از روش هاي قدیمي و ناکارآمد، که حتي منجر به پاالیش 
کور هم مي شوند، صفحات وب را بر اساس محتوا بررسي 
مي کنند. روش ارایه شده در این طرح بدین صورت است 
یادگیري  و  تصویر  پردازش  روش هاي  از  استفاده  با  که 

ماشین تصاویر غیر اخالقي تشخیص داده مي شود. 
دو  داراي  نرم افزار  این  در  پیشنهادي  روش  افزود:  وی 
آموزش  مرحله  در  است.  تست  و  آموزش  مرحله ي 
پوستي  ناحیه  بزرگ ترین  از  شده  استخراج  ویژگي هاي 

توسط شبکه عصبي آموزش داده مي شود. این ویژگي ها 
شامل ویژگي هاي شکل و بافت مي باشند. تصاویر مورد 
اینترنتي جمع آوري  از صفحات  براي آموزش،  استفاده 
شده است. خروجي شبکه عصبي میزان غیراخالقي بودن 

تصویر ورودي را نشان مي دهد.
با انتخاب  دقت این روش بسیار باال است به نحوي که 
مقدار مناسب آستانه بر روي خروجي شبکه عصبي، بیش 
از %90 تصاویر غیر اخالقي متداول، به درستي تشخیص 

داده مي شوند.
التحصیل  فارغ  حمیدي  حسین  محمد  سید  همچنین 
مقطع کارشناسي مهندسي کامپیوتر از دانشگاه شریف به 
همراه امیرسهیل جزایری در بخش پژوهش های توسعه ای 

رتبه نخست را کسب نمودند.
وی از طرح خود با عنوان سامانه ي پرتال صوتي خویش 
خدمت یاد کرد و افزود: همگام با تحوالت وب،  موضوع 
صفحات صوتي و نسل هاي امروزي مانند IVR  به عنوان 
روشي جدید براي دستیابي به اطالعات مورد توجه بسیار 
 www قرار گرفته است. در سال هاي اخیر کنسرسیوم
استاندارد Voice XML را براي طراحي صفحات پویاي 

صوتي تدوین و معرفي کرده است.
به کمك این فناوري گوشي تلفن در نقش ابزار ورودي 
عمل   )Voice Pages( صوتي  صفحات  مرورگر  یك 
صفحات  وب  مرورگرهاي  که  روشي  همان  به  مي کند،  
ابرمتني )HTML(  را براي کابر قابل مشاهده مي کنند. 
بومي سازي  و  فني  دانش  تدوین  کنار  در  طرح  این  در 
فناوري هاي مرتبط با پرتال صوتي و تلفني یك پیشخوان 
الکترونیك Self-Service براي ارایه خدمات متنوع به 
پیاده سازي    )1818( تهران  استان  مخابرات  مشترکان 
شده است.  از اصلي ترین خدماتي که برپایه این فناوري 
ارایه قبوض به شکل گویا،  پرداخت  ارایه است  در حال 
است.  ریزمکالمات  نمابر  و  الکترونیکي  تسویه حساب  و 
امن  پرداخت  دروازه ي  یك  فناوري  این  از  استفاده  با 
الکترونیکي براي پرداخت هاي تلفني، مشابه دروازه هاي 
پرداخت اینترنتي در دو بانك کشور تعبیه شده است و 
ارایه کنندگان قبوض و صورت حساب مي توانند از طریق 

اتصال به آن ها فروشگاه هاي تلفني ایجاد کنند.
الزم به ذکر است، آثار برتر جشنواره دوازدهم در نمایشگاه 
خواهد شد  برپا  زودي  به  که  برگزیده  طرح هاي  دائمي 
از  هم  اطالعاتي  بانك  و  مي شود  گذاشته  نمایش  به 
برگزیدگان این جشنواره تشکیل شده است تا این افرد را 

براي اشتغال به صنایع و مراکز تحقیقاتي معرفي کند.

پيــــام
تسليت

عرض تسلیت دکتر روستا آزاد 
به دکتر شعبانی

به گزارش نشریه شریف، دکتر روستا آزاد سرپرست 
رئیسه  هیئت  تسلیت  مراتب  نامه ای  دانشگاه، طی 
و دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شریف را به خانواده  
شهید دکتر شهریاري، هیئت رئیسه  و دانشگاهیان 
دانشگاه شهید بهشتي ابالغ نمود و از خداوند متعال 
پایداری نظام مقدس جمهوری اسالمی و علو درجات 

آن استاد شهید را خواستار شد.


