
 

 پژوهشمراسم گراميداشت هفته 

 موضوع سخنران عنوان برنامه ساعت

 قرآن، سرودتالوت  13:10-13:00

  غفاريعلي سلك دكتر  افتتاحيه 13:20-13:10

  خويي رضا امير دكتر پرديس پژوهشي گزارش 13:30-13:20

  دورعليمحمد  دكتر  1سخنراني   14:30-13:30
تالش ها و دستاورد ها براي حل 

 مشكالت صنعت

  جهانگيرامير حسين دكتر   2سخنراني   15:30-14:30
  رخنه گاه هاي سخت افزاري،

 تهديد يا توهم 

 سازه هاي فوق بلند بتني  خالو عليرضا دكتر  3سخنراني   16:30-15:30

  بولتن پژوهشي پرديساهداء هدايا و رونمايي از   16:45-16:30

  پذيرايي  17:15-16:45

  

  28/9/97چهار شنبه   :زمان

 سالن مينو، پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف، كيش  :مكان



مشكالت صنعت

  محمد دور علي

محاسبات محدود خالصه  ايارتباط با صنعت معموال به انجام مطالعات 

 نيماش ايمحصول  كي ليتحو

 يآموزش ستميس يها ياز موضوع، كاست

دانشگاه  يها ييصنعت درمقابل توانا

در . است  كننده از ارتباطات دانشگاه و صنعت

و دستاورد  يو مشكالت صنعت

.  

  ، پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف، كيش 

   سمينار پژوهشي  

مشكالت صنعت تالش ها و دستاورد ها براي حل

محمد دور علي دكتر يجناب آقا

  ،دانشكده مهندسي مكانيك

 دانشگاه صنعتي شريف

ارتباط با صنعت معموال به انجام مطالعات  ي

تحو ايو  يصنعت ليبا مسا قيعم يريشده و كمتر به درگ

از موضوع، كاست نينتظارات طرفانگرش و . شود

صنعت درمقابل توانا يها ازين يو تفاوتها يصنعت ليدر برخورد با مسا

كننده از ارتباطات دانشگاه و صنعت يراض جهينت يرياز عمده موانع شكل گ

و مشكالت صنعت ليدر حل مسا يگروه دانشگاه كيصحبت تجارب 

.رديگيو مرور قرار م يمورد بررس رياخ يآنها در سالها

  14:30-13:30ساعت  - 28/9/97چهار شنبه 

، پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف، كيش مينو

 

 تالش ها و دستاورد ها براي حل

 

  :سخنران

جناب آقا

دانشكده مهندسي مكانيكاستاد 

دانشگاه صنعتي شريف 

 
  

يانجام پروژه ها

شده و كمتر به درگ

شوديكارآ منجر م

در برخورد با مسا

از عمده موانع شكل گ

صحبت تجارب  نيا

آنها در سالها يها
  

  

  

چهار شنبه  :زمان
   

مينوسالن  :مكان



 سمينار پژوهشي

  

 رخنه گاه هاي سخت افزاري، تهديد يا توهم؟     

  :سخنران

  جهانگير امير حسين  دكتر يجناب آقا

  ،كامپيوتردانشكده مهندسي استاد 

 دانشگاه صنعتي شريف 

  

و  رياخ يدر سال ها يو صنعت يا انهيرا زاتيبه تجه يبريبا توجه به حمالت مختلف سا

 تيكه امن ييها يريپذ بياز آس دينسبتاً جد يكشورمان، گونه ا هيعل يميدا يدهايتهد

 يمنفذ سخت افزار ايكند رخنه گاه  يم ديمزبور را تهد يها ستميو كاركرد س

)Hardware backdoor (آن  يريپذ بيآس نيا يژگيو. شود يم هيو ارا يمعرف

نرم  ايو ) IC( يهاد مهيآلوده شده، در داخل تراشه ن ياست كه بر خالف نرم افزارها

زدن به كاركرد  بيآس ايبا هدف سرقت اطالعات ) Firmware( ستميس هيافزار پا

-Built(توكار  يريپذ بيآس نيكه از ا يكسان ايسامانه ها توسط سازنده سخت افزار 

in (تست نفوذ  ينرم افزار يسنت يبا ابزارها يشود و براحت يم هياطالع دارند تعب

)Penetration test (ديشياند شيبرا گريد يداتيتمه ديو با ستيقابل كشف ن.  
  
  

  15:30-14:30ساعت  - 28/9/97چهار شنبه  :زمان
   

  ، پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف، كيش مينوسالن  :مكان



    سمينار پژوهشي

 

 بلند بتني فوق هايسازه

  :سخنران

  عليرضا خالو دكتر يجناب آقا

  ،عمراندانشكده مهندسي استاد 

 دانشگاه صنعتي شريف 

  
  

 هاي بتن و روش يتكنولوژ شرفتيبلند و همراه شدن آن با پ يساختمانها يتقاضا برا يگستردگ

. شده است يبلند بتن يليخ يبلند و ساختمانها يساختمانها ياديساخت، منجر به ساخت تعداد ز

طرح  ،يعملكرد ديالزامات شد يريو بكارگ ژهيبه توجه و ازيساختمانها ن نياستفاده بتن در ا يبرا

به  نيهمچن يسخنران نيدر ا. باشد يساخت بتن م داتياز تمه ياديو تعداد ز قيدق اختالط

سازه  ليط با زمان ساخت و پس از تكممرتب يسازه و منظور نمودن بارها يمالحظات طراح

مقاومت  رينظ ياتيتعداد قابل توجه ساختمان بلند، به جزئ يدر مطالعات مورد. پرداخته شده است

 جمع ته،يسيقالب، مدول االست يرو يفشار جانب ،ييپمپ كردن، كارا تيقابل كردن،پمپ  ،يفشار

سازه از نظر  يشكل معمار. شود يپرداخته م ونيدراسيه يو گرما ونيخزش، وزن فونداس ،شدگي

بلند و  يها از سازه يبرخ. موارد قابل توجه است گرياز د ايه با عملكرد سازه ينوبودن و همخوان

برج جده، مركز  كا،يبرج الحمرا، برج آكوا، برج هرست، بانك آمر فه،يبرج خل ر،يبلند نظ اريبس

 ارتفاع و نوع سازه رامونيانتها به افق پ در  ردگي يرمرا در ب يزونگنان، نردكا، برج شانگها-شوزو

  .و دور اشاره شده است كينزد ندهيساخت در آ يبرا يبلند بتن اريبس هاي

  

  16:30-15:30ساعت  - 28/9/97چهار شنبه  :زمان
  

  ، پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف، كيش مينوسالن  :مكان


