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  1389پژوهشكدة نجوم در سال  هاي برنامه
برنامه علمي، تحت عنوان نقشه راه پژوهشكده . شود اين برنامه براي اولين بار است كه به اين صورت تهيه مي

برنامه علمي را بايد بخشي از . شود تهيه شد كه همه ساله در انتهاي تابستان بروز مينجوم دو سال پيش 
قرار . ر اين برنامه آمده استشود د مواردي كه به بخش پشتيباني مربوط مي. ريزي تلقي كرد همين برنامه

  !و همزمان برنامة سال بعد تهيه شود سال تحقق اين برنامه بررسيهمه ساله در انتهاي  است
  

  و پژوهشي بخش اداري -الف
  
  تاريخچه - 1

تدا در اب. پژوهشكده نجوم از فرمانيه به بخش جديد ساختمان آئينه در باغ الرك منتقل شد: 1387شهريور
   . داشت )مدير اجرايي :شهال جعفرزاده(تنها يك نفر كارمندپژوهشكده 

  . كامپيوتر به جمع پژوهشكده پيوستزاده به عنوان مسئول  فتابميرآجواد آقاي : 1388 مهرماه
كاركنان طرح رصدخانه ملي به ساختمان جديدي در باغ الرك منتقل شدند و بخش قديمي ساختمان : 1388دي 

  .بازسازي و نقاشي شداين بخش از ساختمان . ه نجوم قرار گرفتآئينه در اختيار پژوهشكد
به دليل گسترش . كاركنان بخش اداري پژوهشكده در قسمت قديمي ساختمان آئينه مستقر شدند :1388اسفند
و به اين  ن مسئول دفتر به پژوهشكده پيوستزاده به عنوا خانم ساجده تقي هاي پژوهشكده و كمبود نيرو، فعاليت
  .تعداد كاركنان پژوهشكده به سه نفر رسيد ترتيب

  
 1388خالصة عملكرد علمي پژوهشكدة نجوم در سال 

  عضو هيئت علمي،  1  پژوهشگران
  عضو پسادكتري،  1
  وقت،  عضو پژوهشگر مقيم پاره 6

 دانشجوي ميهمان 12
دهيبا آدرس المللي بينمقاالت

  پژوهشگاه
 مقاله4: 1387/2008سال  -
  مقاله 12: 1388/2009سال  -

 هاهمايش

  
  هاي انتقال به سرخ   المللي همگرايي ضعيف و روش مدرسه و كارگاه بين -

 )1388ارديبهشت  2-8(  2009نورسنجي    
  هاي علوم فيزيكي با عنوان كنفرانس بهاره  كنفرانس مشترك پژوهشكده -

  )1388ارديبهشت  30-31(فيزيك    
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 جلسه 37  شناسي  سمينار هفتگي كيهان پژوهشكده هاي هفتگي دربرنامه

  
- 
  خبرنشست هفتگي در طول سال -
  ساعت 12شناسي به صورت جلسات درسي  ارائه سخنراني با موضوع كيهان -

سفرهاي علمي كه پژوهشكده
  حمايت مالي كرده است

 ريال از بودجه پژوهشكده نجوم 36.000.000مبلغ   سفر خارجي مجموعا به 3 -
  يهيئت علمريال از پژوهانه اعضا 33.000.000سفرخارجي مجموعا به مبلغ  3 -

  )كمتر از يك ماه(مدت  كوتاهمحقق ميهمان  12 -  ميهمانان
 

      
   1389سال هاي  برنامه - 2
مترمربع  65و فضاي بخش توسعه فناوري  مترمربع 450پژوهشكده نجوم فضاي  1389در ابتداي سال  

   .است
  .زير است، دانشجويان ميهمان و كاركنان بخش توسعه فناوري به قرار پژوهشگرانفهرست 

  رضا منصوري  رئيس پژوهشكده  
  اعضاي هيأت علمي حبيب قرار خسروشاهي  
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  سيما قاسمي  
   معصومه دشتدار

  سهراب راهوار    وقت پژوهشگران مقيم پاره محمد صادق موحد
  شهرام خسروي  
  شهرام عباسي  

  انوشيروان روزرخ    دانشجويان ميهمان احسان كوركچي   عليرضا آقائي
    زاده فيروزجائي جواد تقي

  حنيفا تيموريان    حليمه ميرآقائي
    ساره افتخارزاده
  شانت باغراميان    سعيد توسلي

  علي كوهپائي  
  فرهنگ حبيبي    فر غزاله عرفانيان

   محمد ميركاظمي
    توسعه فناوري بخش كاركنان عليرضا موالئي نژاد

 عالءالدين ميرمحمدحسيني    محسن سعادت
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  ، پژوهشكدهبه استخدام نيروي خدماتي و كارپردازي رغم نياز عليبه منظور كوچك نگهداشتن بخش اداري،  -1-2
   .جديد ندارد پشتيباني اي براي استخدام نيروي برنامه

دكتري به پژوهشكده بپيوندند منصرف شدند و سه نفري كه قرار بود تابستان امسال به عنوان پژوهشگر پسا  -2-2
ر پسادكتري به پژوهشكده اضافه پژوهشگ 1تنها  ن ترتيببه اي. به پژوهشكده خواهند پيوست 1390احتماال سال 

  .)نم دكتر دشتدارخا(د ش
 :به قرار زير است 1389هاي پژوهشكده در سال  برنامه سمينارها و كارگاه -3-2

 )با همكاري دانشگاه شريف( فراسياراتالمللي  كارگاه بين -
  2011 فوريه/ 1389ماه  بهمن: زمان برگزاري
  پور، مارتين دومينيك سهراب راهوار، نادر حقيقي رضا منصوري، حبيب خسروشاهي،: كميته علمي
  پرديس شريف در جزيره كيش: محل برگزاري

 )با همكاري رصدخانه ( هاي متوسط  سمپوزيوم ابزارهاي رصدي تلسكوپ -
  روز 4به مدت  2010نوامبر / 1389ماه  آبان: زمان برگزاري
  يوهانس اندرسون حبيب خسروشاهي، آرنه آردبرگ، جري گيلمور، ديويد كارتر، و: كميته علمي
  جزيره كيش: محل برگزاري

  
خردادماه گردهمايي  20به طور مثال در . روزه نيز برگزار خواهدشد عالوه بر موارد فوق چند همايش نيم

هاي پژوهشي  گردهمايي برنامه" مردادماه 13و در  "شناسي و كيهان مفهوم جرم در نسبيت عام"روزه  نيم
  .برگزار خواهدشد "پژوهشكده

از جمله . هاي اين سال است زيباسازي فضاي اطراف ساختمان پژوهشكده و ساختمان توسعه فناوري از برنامه -4-2
پژوهشگران در (ك، كرت بندي قسمتي از زمين باغ براي كاشت سبزيجات كاشت گياه رونده در حصار اطراف باغ الر

، و زيباسازي فضاي اطراف ساختمان توسعه فناوري و كاشت )توانند در اين قسمت باغباني كنند صورت تمايل مي
 .گل
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  و شبكه بخش رايانه- ب

 تاريخچه .1
 88، تصحيح سال 87سال     )شبكه، برق و تلفن(تجهيز ساختمان آيينه و راه اندازي   .1.1

 88نيمة دوم سال     )شبكه، برق و تلفن(تجهيز ساختمان توسعه فناوري  .1.2

 87سال   )شبكة برق و تلفن(ملي ايران  ةتجهيز و راه اندازي ساختمان جديد رصدخان .1.3

شامل ( )فناوري ةو توسع بخش دفتري، بخش علمي،( ي براي پژوهشكدها رايانههاي  ، و نگهداري سامانهسازي آماده ه،تهي .1.4
 )…اسكنر و  2، چاپگر 3، رايانه 12

 .سازي مقدمات پژوهشگاه و آمادهپيوستن به گريد  مذاكره براي .1.5

 
 89ي سال ها برنامه.2

  جامع سرورسامانة      -1-2

 افزاري بانك نرم     -2-2

  وبگاه پژوهشكده -3-2

  جامع سرور سامانة .1-2
  اتاق سرورتهيه و نصب رك براي استفاده بهينه از فضاي  )1
  )يافترور و براي توسعه آن ادامه خواهداين مورد بعد از خريد س(مطالعه درباره سرورهاي لينوكسي و ايجاد سرورهاي آزمايشي  )2
  )شود كه شامل چينش جديد اتاق سرور مي(خريد سرور و اقدام براي نصب آن  )3
  از امكانات جديد براي يافتن مشكالت مربوطهاي سرور و آموزش و استفاده كاربران در استفاده  نصب و آزمايش نسخه )4
  ايجاد تغييرات الزم روي سيستم كاربران استفاده كننده از سرور لينوكس )5
  تغييرات الزم و آزمايش دوباره )6
  )اندازي سرور مرحله اول راه(پايدارسازي ساختار سرور  )7
  براي سرور مجازي) بهمن(استفاده آزمايشي از گره اصلي خوشه  )8
  هاي آزاد خوشه براي ايجاد خوشه سرور مجازي  گرهايجاد آزمايشي  )9

  ارتقا سرور به سرور مجازي و نصب سرورهاي ويندوز و مك در كنار سرور مجازي )10
گيري بيشتر از خوشه و  ادغام خوشه بهمن با سرورهاي مجازي به صورت كامل براي بهره(ي از سرورهاي مجازي ا ايجاد خوشه )11

  )اندازي سرور وم راهمرحله د: افزايش سقف خدماتي سرور
  سازي سرورهاي مجازي و ايجاد تغييرات الزم در رايانه كاربران توسعه و بهينه )12
  )اندازي سرور مرحله سوم راه(توسعه و به روز آوري سرورها  )13

.پيوست آمده استجزييات زماني در جدول   شود، بيني مي پيش) بيش از يك سال(ماه  14در حدود  فرآيندزمان كل اين   
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  افزاري بانك نرم. 2-2
  :مراحل زير براي آن در نظر گرفته شده است. نياز قطعي استافزاري، نگهداري و توسعه آن براي پژوهشكده  ايجاد بانك نرم

  افزارهاي عمومي موجود در آرشيوهاي پراكنده بخش رايانه از نرم اي سياههتهيه  )1
  دافزارهاي عمومي موجو هاي جديد نرم از نسخه اي سياههتهيه  )2
افزارها رايگان بوده و قابل دريافت از سايت توليدكنندگان  بخشي از اين نرم(افزارهاي عمومي  هاي جديد نرم تهيه نسخه )3

  )هاي لينوكس، اما بخش ديگري نياز به خريد دارد كه ليست اين موارد در حال تكميل است است، مانند نسخه
  افزارهاي موجود تهيه ليست سخت از نرم )4
  افزارهاي تخصصي از طريق پژوهشگران و دانشجويان پژوهشكده نيازسنجي نرم )5
  افزارهاي تخصصي تهيه نرم )6
گاه  افزار از طريق متقاضيان در پژوهشكده در وب افزاري تحت وب براي آرشيو، جستجو و سفارش نرم ايجاد بانك نرم )7

  پژوهشكده
  افزاري كردن بانك نرم آمدتوسعه و به روز )8

  نجوم ارتقا وبگاه پژوهشكده. 2- 3
گاه به صورت كامل دستي انجام  و روزآمد كردن وب شود اكنون ايستاست كه به صورت دستي چيده مي گاه پژوهشكده هم وب
  .شود گونه بانك اطالعاتي يا سيستم ذخيره و جستجويي را شامل نمي شود و هيچ مي

هاي از پيش طراحي شده  يا قالب CMSهاي اول، خريد ساختار: توان پيش رفت دو طريق ميبه گاه  به منظور پويا كردن وب
  :كند اين مساله مراحل زير را طلب مي. نويس و طراح وب گاه و استفاده از برنامه و ديگر، طراحي قدم به قدم وب) پرتال(

  گاه پژوهشكده بررسي امكانات مورد نياز در وب )1
  نويس بندي نيازها براي انتقال به برنامه گاه و دسته طراحي ساختار وب )2
  نويس انتخاب پرتال آماده يا عقد قرارداد با برنامه )3
  گاه گرافيكي وب لطراحي شماي )4
  گاه جديد نصب وب )5
  آزمايش امكانات و تصحيح اشكاالت )6
  گاه آموزش به كاركنان اداري براي بارگذاري و استفاده از امكانات مديريتي وب )7
  گاه بررسي نيازهاي جديد و توسعه وب )8

  چند نكته. 4-2
    :بندي بايد به اين نكات توجه كرد زماندر برنامه 

درصد  25هاي پژوهشكده نجوم به صورت تقريبي  و ساختار ها سامانهبيني شده براي نگهداري و رفع مشكالت  زمان پيش )1
  )درصد توسعة فناوري 10درصد ساختمان آينه،  15( شود از زمان كاري ماه در نظر گرفته مي

درصد زمان كاري در نظر گرفته  به تقريب بيش از سي، هاي رصدخانه و انجام فعاليتبيني شده براي پشتيباني  زمان پيش )2
 .شود مي
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 برنامه زماني اجرا. 3

هبرنام ارديبهش فروردين مرحله 
ت 

 
 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد

 سرور

1             
2             
3             
4             
5              
6             
7             
8              
9             
10             
11             
12             
13             

              

بانك 
افزاري نرم  

1               
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             

              

گاه  وب
 پژوهشكده

1              
2              
3             
4               
5              
6              
7              
8             
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  .آمده است ATR4ضيحات كاملي درباره اين بخش در سند 

   -دين ميرمحمدحسيني و محسن سعادت

  ادت در آن

  ساخت نمونه دستگاه پايش ديد : پائيز

 

  بخش توسعه فناوري - ج
تو
  
  تاريخچه - 1

با همكاري آقايان عالءال بخش توسعه فناوري اندازي راه: 1388فروردين 
  كاره بخش توسعه فناوري شروع تكميل ساختمان نيمه                       

تكميل ساختمان بخش توسعه فناوري و استقرار آقاي ميرحسيني و سع: 1388آبان 
  شروع پروژه طراحي و ساخت سامانه حسگرهاي ريزدمايي: 1388نيمه دوم 

به  جهت همكاري با اين بخش -پژوهشگر پسا دكتري - استخدام خانم معصومه دشتدار: 1388من 
  
  1389هاي سال  برنامه - 2

  نژاد استخدام آقاي عليرضا موالئي: فروردين
اندازي پروژه سامانه تكميل و راه :تابستان   حسگرهاي ريزدمائي
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