
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
در دانشــگاه هــا بــا بیــان اینکــه دانشــگاه صنعتی 
از  اســت  توانســته  خوبــی  بــه  امیرکبیــر 
ظرفیت هــای علمــی و آموزشــی اســتفاده کنــد، 
گفــت:  دانشــگاه اولویــت فعالیــت هــای خــود 
را توجــه بــه حــل مشــکالت جامعــه و صنعــت 
قــرار داده و در ایــن مســیر نیــز بــه موفقیت هــای 

بسیار خوبی دست یافته است.

ــر: حجــت االســام مصطفــی  ــه گــزارش امیرکبی ب
رســتمی در بازدید از مرکز نوآوری دانشــکده مهندســی 
ــی  ــگاه صنعت ــینا دانش ــن س ــاوری اب ــرج فن ــرق و ب ب
امیرکبیــر گفت:  دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر توانســته به 
خوبــی از ظرفیــت هــای علمــی خــود اســتفاده کنــد و 
جــزو دانشــگاه هــای بســیار خــوب کشــور در حــوزه 
فنــی و مهندســی اســت و همیــن امــر موجب شــده که  
دانشــگاه ارتباطــات بســیار خوبــی بــا صنایــع و 

بخش های مختلف کشور داشته باشد.
ــری در  ــام معظــم رهب ــاد نمایندگــی مق ــس نه رئی
دانشــگاه هــا عنــوان کــرد: ارتبــاط دانــش بــا نیازهــای 

جامعــه و صنعــت اتفــاق مبارکــی اســت کــه موجــب 
ــش  ــازی دان ــردی س ــدن و کارب ــور ش ــئله مح مس

می شود.
داشــت:  اظهــار  رســتمی  االســام  حجــت 
حوزه هــای اســتارت آپــی در دانشــگاه هــای کشــور 
شــکل گرفتــه اســت بنابراین الزم اســت دانشــگاه های 
کشــور در ایــن زمینــه نیــز الگــو و اســتاندارهای جدید 

را تعریف کنند.
رئیس دانشگاه خبرداد:

راه اندازی برج شماره 2 فناوری
 در اردیبهشت ماه 1400

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان اینکــه 
بیــش از 300 شــرکت دانــش بنیــان و فناور در  دانشــگاه 
راه انــدازی شــده انــد، گفــت: بــرج شــماره 2 فنــاوری  

دانشگاه اردیبهشت ماه سال 1400 افتتاح می شود.
رئیــس دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر اظهار داشــت: در 
برنامــه راهبــردی  دانشــگاه دو موضــوع ارتقــا ســطح 
بیــن المللــی و تبدیــل شــدن بــه دانشــگاه نســل ســوم 

را در دستور کار قرار دادیم.
دکتــر معتمــدی اظهــار داشــت: بــرای دســتیابی بــه 
دانشــگاه نســل ســوم ســه محــور، ایجــاد و راه انــدازی 
ــای  ــش قرارداده ــاوری، افزای ــوآوری و فن ــز ن مراک
صنعتــی و مهــارت افزایــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

است.
وی اظهارداشــت:  در حــوزه قــرارداد صنعتــی 
ــذب  ــر ج ــته 4 براب ــال گذش ــه س ــبت ب ــال نس امس
ــه نخســت در  بیشــتر داشــتیم و درحــال حاضــر رتب
انعقــاد قراردادهــای صنعتــی در میــان دانشــگاه هــای 

صنعتی کشور را داریم.
رئیــس دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر خاطرنشــان کرد: 
ــه مهــارت افزایــی در صــدر فعالیــت هــای   توجــه ب
دانشــگاه قــرار دارد بــه نحــوی کــه هر فــارغ التحصیل  

دانشگاه باید یک مهارت را بیاموزد.
دکتــر معتمــدی گفــت: بــرای اینکــه فعالیــت هــای 
نوآورانــه و فناورانــه در دانشــگاه گســترش یابــد مراکز 
نــوآوری در دانشــکده هــا راه انــدازی شــد کــه برنامــه 
ــز  ــای  دانشــگاه مراک ــی دانشــکده ه ــم در تمام داری

نوآوری ایجاد شود.
وی عنــوان کــرد: معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــه  ــادی ب ــای زی ــک ه ــز کم ــوری نی ــت جمه ریاس

راه اندازی مراکز نوآوری دانشگاه داشته است.

مدیرفناوری و توسعه  نوآوری دانشگاه خبرداد:

تولید بیش از 300 محصول 
و 140 خدمت دانش بنیان

رئیــس مرکــز نــوآوری و فنــاوری دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیــر گفــت: توســط شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــش  ــول دان ــدود 300 محص ــگاه ح ــتقر در  دانش مس

بنیان و 140 خدمت دانش بنیان ارائه می شود.
دکتــر علــی نیکبخــت  نیــز در ایــن مراســم گفــت:   
تعــداد قراردادهــای صنعتی  دانشــگاه در نیمه نخســت 
ــه ســال های گذشــته رشــد بســیار  امســال نســبت ب
خوبــی داشــته اســت و ایــن رقــم تــا پایــان ســال نیــز 
ــم  ــر حج ــال حاض ــت درح ــد داش ــش خواه افزای
ــی  ــه عموم ــگاه از بودج ــی  دانش ــای صنعت قرارداده

دانشگاه نیز چنددرصد بیشتر است.
مدیرفنــاوری و توســعه  نــوآوری دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیــر تاکیــد کــرد: دانشــگاه قراردادهــای صنعتــی 
ــات و  ــاوری اطاع ــت، فن ــوزه نف ــاخصی در ح ش

مباحث زیست محیطی دارد.
دکتــر نیکبخــت با بیــان اینکه مهــارت واشــتغال در  
دانشــگاه بســیار مــورد توجــه اســت، گفــت: باشــگاه 
مهــارت و اشــتغال دانشــگاه ســال گذشــته راه انــدازی 
ــا توانســتیم  ــاری کرون ــیوع بیم ــا وجــود ش شــد و ب

دوره های خوبی را برگزار کنیم.
ــش از 300  ــگاه بی ــرد: در دانش ــان ک وی خاطرنش
شــرکت فنــاور و دانــش بنیــان فعالیــت مــی کننــد کــه 
بیــش از 300 محصــول دانــش بنیــان و 140 خدمــت 

دانش بنیان ارائه می کنند.
مدیرفنــاوری و توســعه  نــوآوری دانشــگاه صنعتــی 
حاضــر  درحــال  کــرد:  خاطرنشــان  امیرکبیــر 
ــش از 400  ــگاه بی ــان  دانش ــش بنی ــرکت های دان ش

خدمت و محصول دانش بنیان ارائه می کنند.
دکتــر نیکبخــت اظهار داشــت: پــروژه ملــی ابررایانه 
در  دانشــگاه درحــال انجــام اســت و ایــن ابررایانــه از 
ــه  ــاال برخــوردار اســت ک ــردازش بســیار ب ــدرت پ ق
اهمیــت ایــن پــروژه در بومــی بودن دانــش متخصصان 

آن است .
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خبــری
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حل مشکالت جامعه و صنعت 

به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی؛

ادای احترام به مقام شهدای گمنام
ــی از  ــالمی جمع ــالب اس ــروزی انق ــالروز پی ــب س ــه مناس  ب
مســئولین، اســاتید و کارکنــان دانشــگاه بــا حضــور بــر مــزار شــهدای 
ــهدا ادای  ــامخ ش ــام ش ــه مق ــبت ب ــار گل، نس ــگاه و نث ــام دانش گمن

احترام کردند.
بــه گــزارش امیرکبیــر، بــه مناســبت ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی بــا 

نثار گل، به مقام شهدای گمنام دانشگاه ادای احترام شد.
 در ایــن مراســم حجــت االســام مصطفــی رســمتی رئیــس نهــاد نمایندگی 
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه هــا، دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، حجــت االســام ســید مهــدی میر احمــدی رئیس 
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و جمعی 

از مسئوالن و اساتید و کارکنان دانشگاه حضور داشتند.
حجــت االســام ســید مهــدی میراحمــدی رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام 
معظــم رهبــری در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در ایــن مراســم گفت:  دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر 90 شــهید تقدیــم انقــاب اســامی کــرده اســت و یکــی از 

شهدای دانشگاه نیز دکتر کامران نجات اللهی است.

ــدس  ــاع مق ــه دوران دف ــوط ب ــای مرب ــات ه ــی عملی ــزود: در تمام وی اف
دانشگاه صنعتی امیرکبیر یک شهید داشته است.

رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
اظهــار داشــت: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در حــوزه مهندســی جنــگ نیــز 

خدمات بسیار زیاد و موثری داشته است.
حجــت االســام میراحمــدی خاطرنشــان کــرد: پــس از دوران دفــاع مقدس  
دانشــگاه در عرصــه جهــاد علمــی فعالیــت هــای فراوانــی داشــته اســت بــه 
ــادر  ــوان م ــه عن ــگاه ب ــری  دانش ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــه از س ــوی ک نح

دانشگاه های صنعتی کشور معرفی شده است.

رتبه سوم پژوهش های کاربردی 
جشنواره جوان خوارزمی

ــی  ــگاه صنعت ــک دانش ــی مکانی ــکده مهندس ــان دانش محقق
امیرکبیررتبــه ســوم پژوهش هــای کاربــردی بیســت و دومیــن 

جشنواره جوان خوارزمی را کسب کردند.
ــری  ــجوی دکت ــی دانش ــی چوپان ــر : یحی ــزارش امیرکبی ــه گ ب
ــتی  ــه سرپرس ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــک دانش ــی مکانی مهندس
ــه زاده  ــن خواج ــر محس ــر و دکت ــا رازف ــر محمدرض ــان دکت آقای
موفــق بــه کســب رتبــه ســوم پژوهــش هــای کاربــردی بیســت و 

دومین جشنواره جوان خوارزمی شدند.
ایــن طــرح برگزیــده بیســت و دومیــن جشــنواره جــوان 
خــودکار  پرداختــکاری  دســتگاه   « عنــوان  بــا  خوارزمــی 
ــه  ــی ب ــی چوپان ــای یحی ــط آق ــل ران« توس ــای مفص ایمپلنت ه
ــن  ــر محس ــر و دکت ــا رازف ــر محمدرض ــان دکت ــی آقای راهنمای

خواجه زاده انجام شده است .

سالروز والدت امیر مومنان حضرت علی )ع(
 و روز پدر مبارک باد
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حمایت از پایان نامه ها با محوریت کسب و کارهای بازار 
سرمایه و کاربردهای مالی

پایــان نامــه هــای دانشــجویان دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیــر بــا محوریــت کســب و کارهــای بــازار 
ســرمایه و کاربردهــای مالــی توســط مرکــز 
کامپیوتــر  مهندســی  دانشــکده  گام  نــوآوری 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر حمایت می شوند.

بــه گــزارش امیرکبیر، مرکــز نــوآوری گام با همکاری 
کارگــزاری مبیــن ســرمایه و شــرکت دادهپــردازی 
ــی  ــکده مهندس ــان در دانش ــمند گرادی ــرمایه هوش س
ــده  ــیس ش ــر تاس ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــر دانش کامپیوت
ــان  ــت از پای ــه حمای ــدام ب ــز اق ــن مرک ــه ای ــت ک اس
نامه هــای دانشــجویان بــا محوریــت کســب و کارهــای 

بازار سرمایه و کاربردهای مالی کرده است.
ــویق  ــت و تش ــه تقوی ــن روی ــرای ای ــدف از اج ه
ــه هــای  ــان نام ــف پای ــه تعری دانشــجویان و اســاتید ب

مطابق با نیازمندی های این مرکز است.
بنابرایــن در ایــن مرکــز اعطــا گرنــت پژوهشــی در 
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت و ایــن گرنــت بــه پایان 
ــا  ــات آنه ــه موضوع ــرد ک ــی گی ــق م ــی تعل ــه های نام

نیازمحور و محصول محور است.
ایــن طــرح پژوهشــی تمامــی دانشــجویان دانشــگاه 
ــر در مقاطــع کارشناســی، کارشناســی  صنعتــی امیرکبی

ارشد و دکتری را دربرمی گیرد.
اســاتید و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر نیــز مــی تواننــد پژوهــش هــای نیازمحــور، 
مطابــق بــا نیازمنــدی هــای حــوزه کســب و کار مرکــز 

نوآوری گام، تعریف کنند.

مــدت زمــان مجــاز اجــرای طــرح در مقطــع 
کارشناســی، یــک نیمســال )4 و نیــم مــاه( اســت و این 
زمــان، بســته بــه عملکــرد ارائــه شــده و توســعه کار تــا 

یک نیمسال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.
ــرح در مقطــع کارشناســی  ــان مجــاز اجــرای ط زم
ــن  ــه ای ــده ک ــن ش ــاه( تعیی ــال )12 م ــک س ــد، ی ارش
زمــان نیــز بســته بــه عملکــرد ارائه شــده و توســعه کار 

تا یک نیمسال نیز قابل تمدید است.
ــری، دو  ــان مجــاز اجــرای طــرح در مقطــع دکت زم
ــه  ــال، بســته ب ــن دو س ــه ای ــاه( اســت ک ــال )24 م س
ــال  ــه س ــه س ــعه کار، ب ــده و توس ــه ش ــرد ارائ عملک
)36مــاه( و دریافــت حمایــت در مقطــع پســادکتری نیز 

قابل تمدید خواهد بود.
ــر اســاس  ــای هــر نیمســال ب ــا در انته ــی ه پرداخت
ــرای  ــرد و ب ــی گی ــورت م ــام ص ــی انج ــاز ارزیاب امتی
دانشــجویان کارشناســی ارشــد و دکتــری گرنــت 
ــه نیمســال هــای تحصیلــی پــس از  پژوهشــی تنهــا ب
تاییــد موضــوع پایــان نامه تعلــق گرفته و نیمســال های 
تحصیلــی کــه صرفــا دانشــجو در آن در حــال گذراندن 

دروس است، مشمول دریافت گرنت نیست.
متقاضیــان مــی تواننــد برای کســب اطاعات بیشــتر 
ــی  ــق پســت الکترونیک ــت از طری ــت گرن ــا دریاف و ی
تمــاس  شــماره  یــا  و   gam@mobinsb.com

420933050-021 اقدام کنند.

برگزاری دوره های DBA گرایش مالی،
 لجستیک و زنجیره تامین

د وره هــای تخصصــی DBA بــا گرایــش هــای 
ــن از اســفندماه  ــره تامی ــی، لجســتیک و زنجی مال

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
 DBA بــه گــزارش امیرکبیــر، د ره هــای تخصصــی
بــا گرایــش هــای مالــی، لجســتیک و زنجیــره تامیــن 
بــا حضــور اســاتید برجســته از اســفندماه بــه مــدت 
15 مــاه در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر برگــزار 

می شود.
ــرای  ــی ب ــورت اختصاص ــه ص ــا ب ــن دوره ه ای
ــن  ــره تامی ــتیک و زنجی ــی، لجس ــای مال ــش ه گرای
ــی و  ــاژول تخصص ــامل 10 م ــده و  ش ــی ش طراح

انجام پروژه پایانی در صنعت است. 
زمــان برگــزاری ایــن دوره هــا  15 مــاه اســت کــه 
10 مــاه بــرای دروس تخصصــی و 5 مــاه بــرای 

پروژه پایانی در نظر گرفته شده است. 
اســاتید مطــرح  از  ترکیبــی  اســاتید دوره هــا 
دانشــگاهی و صنعتــی بــوده کــه عــاوه بــر محتــوای 

علمی، جنبه کاربردی بسیار باالیی دارد. 
ایــن دوره هــا شــامل 300 ســاعت آموزشــی اســت 
آمــوزش دروس  بــه  مربــوط  کــه 200 ســاعت 
ــروژه  ــاوره پ ــه مش ــوط ب ــی مرب ــی و مابق اختصاص
ــی و  ــای تکمیل ــا، کارگاه ه ــتاد راهنم ــا اس ــی ب پایان

بازدیدهای مرتبط است.
ــزار و  ــن برگ ــورت آنای ــه ص ــا ب ــن دوره ه ای
تعــدادی از جلســات ایــن دوره هــا نیــز بــه صــورت 
حضــوری خواهــد بــود. متقاضیــان بــرای حضــور در 
ــود را  ــه خ ــات و رزوم ــد اطاع ــا بای ــن دوره ه ای
ارســال و پــس از قبولــی در مصاحبــه، مجــوز حضور 

در دوره را اخذ می کنند. 
ــات  ــرای کســب اطاع ــد ب ــی توانن ــدان م عاقمن
بیشــتر بــه ســایت الکترونیکــی ie.aut.ac.ir مراجعــه 
و یــا بــا شــماره تلفــن 02166469589 تمــاس 

حاصل کنند.

بهسازی خاک و حفظ محیط زیست 
با ترکیب خاک و الستیک

محققــان دانشــکده مهندســی عمــران و محیط 
زیســت  دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بررســی 
الســتیک  و  خــاک  مخلــوط  خصوصیــات 
و  خــاک  بهســازی  بــرای  را  راهکارهایــی 

حفاظت از محیط زیست ارائه کردند.

ــر  ــری مه ــر داود اکب ــر، دکت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
دانــش آموختــه  دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجری 
طــرح  »مطالعــه اثــر تایــر الســتیکی بــر خصوصیــات 
ــرای اجــرای   ــت: ب ــه« گف ژئوتکنیکــی خــاک ریزدان
ــای  ــی در شــرایط وجــود خاکه ــای عمران ــروژه ه پ
ریزدانــه، عمومــاً تمهیــدات بهســازی مــورد نیــاز بوده 
و از طرفــی پاســتیک ها، الســتیکها و ســایر ترکیبــات 
مصنوعــی تولیــد شــده توســط بشــر یکــی از عوامــل 
آلودگــی محیــط زیســت  هســتند. ایــن مــواد فراوانی 
باالیــی در جوامــع مختلــف دارنــد و نیاز بــه مدیریت 
و کنتــرل دارنــد. نتایــج ایــن تحقیــق بــرای اســتفاده از 
ــش  ــع آن کاه ــه تب ــی ب ــات در مهندس ــن ضایع ای

انباشت آنها موثر است.
اکبــری مهــر بــا بیــان اینکــه تایرهــای الســتیکی در 
ــول دوره  ــب ط ــه مرات ــتیک ها ب ــا پاس ــه ب مقایس
تجزیــه خیلــی باالتــری و در حــد قــرن را داشــته و در 
ــا  ــی از آنه ــی ناش ــت  محیط ــکات زیس ــه مش نتیج
ــف  ــات مختل ــت: تحقیق ــت، گف ــر اس ــن براب چندی
ــود  ــل وج ــواد بدلی ــن م ــیرابه ای ــد ش ــان می ده نش
پروفیل هــای فلــزی موجــود در آنهــا می توانــد 
مقــدار یون هــای فلــزی موجــود در آبهــای زیرزمینــی 
را بــه مقــداری بیشــتر از مقــدار مجــاز برای آشــامیدن 

برساند.
وی تصریــح کــرد:  الســتیک خــرد شــده و تصفیــه 
ــر در  ــی موث ــد شــیرابه و آلودگ ــزات، فاق شــده از فل

طبیعت است و این موضوع قابل توجه است. 
ــر  ــروژه حاض ــه در پ ــان اینک ــا بی ــق ب ــن محق ای
بصــورت خــاص خصوصیــات مخلــوط خــاک 
ــت و  ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــه و الســتیک م ریزدان
ــتیک در  ــتفاده از الس ــوب اس ــر مطل ــدود مقادی ح
ــن  ــا خــاک مشــخص شــد، گفــت: در ای مخلــوط ب
پــروژه نشــان دادیــم کــه در ترکیــب خــاک ریزدانــه و 
ــه  ــف تایرهــای الســتیکی بســته ب شــکل های مختل
ــم و  ــی را داری ــات متفاوت شــکل الســتیک خصوصی
امــکان تخمیــن دقیقــی از خصوصیــات ایــن مخلوط 
در طراحی هــا امکان پذیــر بــوده و ایــن نتایــج بــرای 

استفاده محققین و مهندسین ارائه شده است. 
بــه گفتــه وی، بــا توجــه بــه نتایــج حاصل شــده از 
ــای  ــتفاده از تایره ــد اس ــخص ش ــق مش ــن تحقی ای
الســتیکی ســبب کاهــش بخشــی از نشســت خــاک 
شــده و بــا افزایــش نســبت طــول به عرض الســتیکها 
و همچنیــن افزایــش انــدازه الســتیکها، افزایــش 
ــن  ــود. همچنی ــل می ش ــوط حاص ــت در مخل مقاوم
اســتفاده از الســتیک در میرایــی مخلــوط موثر بــوده و 
شــکل پذیری مخلــوط بطــور چشــمگیری با اســتفاده 

از انواع مختلف الستیک افزایش یافته است.
ــق گام  ــن تحقی ــل از ای ــج حاص ــت: نتای وی گف
مهمــی در شناســایی پارامترهای مختلــف ژئوتکنیکی 

و همچنیــن شناســایی  رفتــار ایــن مخلــوط اســت و 
بــه ســایر محققیــن در شناســایی خصوصیــات ایــن 
مخلــوط و همچنیــن توســعه کاربردهــای ایــن 
محصــول یــاری مــی رســاند. همچنیــن امیــد اســت 
عــاوه بــر اســتفاده از راهکارهــای جدیــد ارائــه شــده 
در پروژه هــا و اســتفاده مطلــوب از ایــن ضایعــات بــه 
شــیوه ای علمــی و مناســب، امــکان حفاظت بیشــتر و 

بهتر از محیط زیست فراهم شود.
وی خاطــر نشــان کرد:بــا توجــه بــه اینکــه درانجام 
ــده  ــتفاده ش ــاال اس ــی ب ــا فراوان ــی ب ــق از خاک تحقی
اســت، اســتفاده از نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق در 
کشــور ایــران و همچنیــن در ســایر کشــورها در 
شــرایط مشــابه امــکان پذیــر اســت. مقــاالت متعددی 
از ایــن تحقیــق در مجــات و کنفرانســهای معتبر ملی 

و بین المللی به چاپ رسیده است.
 وی گفــت: بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل شــده از 
ــوان یــک  ــه عن ــق، اســتفاده از الســتیک ب ــن تحقی ای
مــاده مخلــوط بــا خــاک ریزدانــه جهــت اســتفاده در 
پروژه هــا بــه منظــور اصــاح خصوصیــات خــاک از 
نظــر فنــی امــکان پذیــر می باشــد. همچنیــن اســتفاده 
ــی و  ــر فن ــه از نظ ــر اینک ــاوه ب ــب ع ــن ترکی از ای
زیســت محیطــی می توانــد کمــک قابــل توجهــی بــه 
پاکســازی محیــط داشــته باشــد، از نظــر اقتصــادی نیز 

به صرفه است. 
وی ادامــه داد: نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق کمک 
قابــل توجهــی در شــناخت بهتــر رفتــار ایــن مخلوط 
نمــوده و راهگشــای تحقیقــات آینــده در ادامــه این راه 

است.
اکبــری مهــر بــا اشــاره بــه نتیجــه ادامــه این پــروژه 
گفــت: بــا توجــه بــه امــکان اســتفاده عملــی از ایــن 
تحقیــق در پــروژه هــای عمرانــی و خصوصــًا 
زمینه هــای مرتبــط بــا مهندســی خــاک و پــی، 
زمینه هــای تحقیقــات متعــددی در زمینــه ادامــه ایــن 
ــوان  ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــود دارد. ب ــق وج تحقی
امــکان اســتفاده از انــواع مختلــف ضایعــات حاصل از 
تایرهــای الســتیکی را بصــورت خالــص یــا ترکیبی از 
مــواد شــیمیایی بــه عنــوان یــک مــاده ترکیبــی بــرای 
بهبــود خصوصیــات مهندســی ســایر انــواع خاکهــای 

ریزدانه مورد بررسی قرار داد. 
وی بــا اشــاره بــه کاربردهــای طــرح گفت: اســتفاده 
از الســتیک  بــا توجــه بــه ویژگیهــای فنی مناســب آن 
بــه عنــوان یــک مــاده مخلــوط بــا خــاک ریزدانــه بــه 
منظــور اصــاح خصوصیات خــاک و جهت اســتفاده 
بــه عنــوان خاکریــز پشــت دیــوار حائــل، خاکریزهای 
ــای  ــرض باره ــای در مع ــی ه ــتر، پ ــاک بس راه، خ
ــط در  ــای مرتب ــایر کاربرده ــی و س ــبک دینامیک س
مهندســی ژئوتکنیــک بــا در نظــر گرفتــن شــرایط و 
محدودیتهــا امــکان پذیــر اســت. نتایج ایــن تحقیق در 
ــه و  ــاک ریزدان ــوط خ ــار مخل ــر رفت ــناخت بهت ش

الستیک موثر است.
گفتنــی است،اســاتید راهنمــای دوره تحقیــق دکتــر 
اســماعیل افاکــی و دکتــر ابوالفضل اســامی اعضای 

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده اند.


