
ــره  ــدس طاه ــم مهن خان
ــس اداره ی  ــیدنا رئیـــ س
اســتعدادهای درخشــان و 
المپیادهــا دانشــگاه صنعتــی 
ــن  ــات آیی ــر جزئی امیرکبی
بــه  مربــوط  نامه هــای 
ممتازاعــام  دانشــجویان 

کرد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، رئیــس اداره اســتعدادهای 
ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــا دانش ــان و المپیاده درخش
جزئیــات آییــن نامــه هــای مربــوط بــه دانشــجویان 
ممتــاز، اعــم از نحــوه تغییــر رشــته، تحصیــل 
همزمــان در دو رشــته دانشــگاهی و اخــذ 20 واحــد 
ــهیالت  ــه تس ــی، ارائ ــع کارشناس ــی در مقط درس
ــر ســه  ــه دانشــجویان ه ــی ب ــژه آموزشــی و مال وی
مقطــع دانشــگاه، دریافــت بــورس ممتــازی امیرکبیــر 
و پذیــرش دانشــجویان در مقطــع کارشناســی ارشــد 
و دکتــری بــدون شــرکت در آزمــون ورودی را 

تشریح کرد.

*تحصیل همزمان در دو رشته در کارشناسی:
دانشــجویان ممتــاز معرفــی شــده از ســوی 
ســازمان ســنجش)ممتاز ورودی( بایــد در پایــان 
ــده  ــد گذران ــل 60 واح ــا حداق ــارم ب ــال چه نیمس
دارای معــدل کل بــاالی 17 + داشــتن معــدل ترمــی 
بــاالی 17 در دو تــرم از چهــار تــرم اول یــا معــدل 

دروس اختصاصی و پایه در هر ترم باشند.
ــاز  ــجویان ممت ــه، دانش ــن نام ــن آیی ــاس ای براس
دانشــگاهی نیــز بایــد حداقــل 60 واحــد درســی را 
گذرانــده و دارای معــدل کل بــاالی 17در پایــان 
نیمســال چهــارم باشــند و دارای معــدل ترمــی باالی 
17در ســه تــرم از چهــار تــرم اول یــا معــدل دروس 

اختصاصی و پایه در هر ترم باشند.

*تغییر رشته دانشجویان کارشناسی: 
هــدف از اجــرای ایــن آییــن نامــه ارتقــای کیفیت 
ــن  ــاب ای ــرای انتخ ــزه ب ــاد انگی ــی و ایج آموزش
دانشــگاه بــرای دانشــجویان ورودی جدیــد و دانــش 
آموزانــی اســت کــه بــه هــر دلیــل موفــق بــه کســب 
رتبــه خــوب در آزمــون ورودی دانشــگاه هــا نشــده 

اند.
طبــق آییــن نامــه تحصیــل همزمــان در دو رشــته، 
دانشــجویان واجــد شــرایط دو رشــته ای مــی توانند 
ــر  ــته، تغیی ــان در دو رش ــل همزم ــای تحصی ــه ج ب

رشته دهند. 
داشــتن  بــا  ورودي  ممتــاز  دانشــجویان   -1
میانگیــن بــاالي 17 در دروس پایــه و اختصاصــي و 
و  پایــه  دروس  واحــد   25 حداقــل  گذرانــدن 

اختصاصي، پس از نیمسال دوم.
ــاالي 17 در  ــدل ب ــا مع ــجویان ب ــایر دانش 2- س
ســه نیمســال اول و 45 واحــد گذرانــده کــه حداقــل 
30 واحــد آن دروس پایــه و اختصاصــي باشــد، پس 

از نیمسال سوم. 
3- دانشــجویان واجــد شــرایط دو رشــته ای زیــر 

پس از پایان نیمسال چهارم:
الــف- ممتــاز ورودی بــا داشــتن معــدل کل 
بــاالی 17+ معــدل بــاالی 17 در دو نیمســال از 

چهار نیمسال اول.
ــدل کل  ــتن مع ــا داش ــگاهی ب ــاز دانش ب- ممت
بــاالی 17+ معــدل بــاالی 17درســه نیمســال از 

چهار نیمسال اول.
ــرم  ــرای دانشــجویان ورودی 98: اگــر معــدل ت ب
اول 98 زیــر 17 باشــد ولــي در تــرم اول و دوم 99 
معــدل بــاالي 17کســب شــود و معــدل کل هــم در 
ــق  ــد طب ــد بای ــاالي 17 باش ــرم دوم 99 ب ــان ت پای
ــد  ــته واج ــان در دورش ــل همزم ــه تحصی ــن نام آیی
ــن کــه فقــط دو  ــه ای ــا توجــه ب شــرایط باشــند و ب
ــن  ــد ای ــت بای ــده اس ــب ش ــاالی 17 کس ــدل ب مع
دانشــجویان جــزو 10 درصــد برتــر )طبــق تعریــف 
زیــر( در بیــن دانشــجویان هــم رشــته و هــم ورودي 

خود باشند.  
ــجویان  ــرای دانش ــد )ب ــاز ده درص ــف ممت تعری
کارشناســی ورودی 98(: در ســه نیمســال از چهــار 
ــد  ــجویان ده درص ــزو دانش ــد ج ــال اول بای نیمس
ــجویان  ــراي دانش ــند و ب ــود باش ــته خ ــر رش برت
)نیمســال   98 دوم  نیمســال  در  کــه   98 ورودي 
کرونایــي( معــدل تــرم ندارنــد از نظــر معــدل بایــد 
در نیمســال اول 98 و نیمســال اول و دوم 99 و 
معــدل کل در پایــان نیمســال دوم 99 جــزو ده 

درصد برتر رشته خود باشند.
ــر،  ــی کامپیوت ــه مهندس ــته ب ــر رش ــرای تغیی •ب
دانشــکده شــرط دیگــری نیــز تعریــف کــرده و آن 
ــت  ــاالی 17.5 و موافق ــی ب ــدل ترم ــتن دو مع داش

دانشکده کامپیوتر می باشد.
بــرای ورودی هــای 98 درخواســت هــا در پایــان 
ــی طبــق  نیمســال اول 99 بررســی خواهــد شــد ول
ــا  ــان بررســی درخواســت ه ــه دانشــکده زم مصوب
ــال دوم(  ــان نیمس ــال )پای ــر س ــتان ه ــان تابس پای

می باشد.
* اخذ 20 واحد اضافه درسی در کارشناسی: 

هــدف از اجــرای آییــن نامــه رونــد اجرایــی اخــذ 
20 واحــد درســی ایجــاد انگیــزه در راســتای ارتقــا 
ــه واجــد  ــاز ک ــت آموزشــی دانشــجویانی ممت کیفی
شــرایط تغییررشــته و دورشــته ای شــدن نبــوده انــد 

ــه  ــه س ــد ک ــرار دارن ــجویانی ق ــزء دانش ــا ج ام
ــد  ــزء ده درص ــال اول ج ــار نیمس ــال از چه نیمس

رشته و گرایش خود هستند، می باشد.
براســاس ایــن آییــن نامــه مجــوز اخــذ 20 واحــد 
درســی بــه دانشــجویانی داده مــی شــود کــه طبــق 
مصوبــه شــورای ممتــاز دارای یکــی از شــرایط زیــر 

باشند:
ــور  ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــاز س 1- ممت

باشند )واجد شرایط دو رشته ای(
اول جــزء  تــرم  از چهــار  تــرم  2- در ســه 
10درصــد اول رشــته خــود باشــند و معــدل کل این 

دسته از دانشجویان نباید کمتر از 15 باشد.
ــرایط دو  ــد ش ــند )واج ــگاه باش ــاز دانش 3- ممت

رشته ای(
دانشــجو درصــورت دارا بــودن هــر یــک از 
شــرایط بــاال مــی توانــد پــس از پایــان تــرم چهــارم 
درخواســت خــود را به اداره اســتعدادهای درخشــان 
ــب  ــت کس ــه جه ــد البت ــل ده ــا تحوی و المپیاده
اطالعــات بیشــتر دانشــجویان مــی تواننــد بــه آییــن 
نامــه مربوطه کــه در وب ســایت  اداره اســتعدادهای 

درخشان و المپیادها قرار دارد مراجعه نمایند.

*تسهیالت آموزشی و مالی به دانشجویان 
ممتاز در سه مقطع:

*صــدور گواهــی ممتــازي، گواهــی رتبــه و گواهی 
التیــن، گواهینامــه موقت ممتــازی پایــان تحصیالت و 

دانشنامه ممتازی)طبق آیین نامه داخلی(
*صدور گواهینامه گذراندن 20 واحد اضافی

*امکان اخذ تا 24 واحد در هر نیمسال
ــداد کل  ــر تع ــه ب ــد اضاف ــذ 10 واح ــکان اخ *ام
واحدهــای دوره کارشناســی بــه شــرطی کــه از 
امتیــازات تغییر رشــته و تحصیــل همزمان در دورشــته 

و 20 واحد اضافه استفاده نکرده باشند
ــّدل  ــراز مع ــا اح ــازی ب ــت وام ممت ــد دریاف *تأیی
ــی از  ــتن یک ــر و داش ــال آخ ــاالي 17 در دو نیمس ب

شرایط ممتازی
ــا  *حمایــت از شــرکت در کنفرانــس ها)همــراه ب

مقاله(
ــف شــهریه مشــوق دانشــجویان  ــت تخفی *دریاف
پردیــس  ارشــد  کارشناســی  کارشناســی، 
پردیــس  دکتــری  کیــش(و  خودگردان)تهــران، 

خودگردان و نوبت دوم
ــه  ــان نام ــام پای ــراي انج ــار ب ــص اعتب *تخصی

کارشناسی ارشد و رساله دکتری

* بورس امیرکبیر: 
قبــاًل ایــن بــورس فقــط بــرای برگزیــدگان المپیــاد 
ــود و  ــده ب ــف ش ــور تعری ــجویی کش ــی دانش علم
دانشــجویان عضــو تیــم هــای دانشــکده کــه از طریــق 
المپیــاد غیرمتمرکــز بــه مرحلــه نهایــی المپیــاد راه پیدا 
مــی کننــد و نیــز برگزیــدگان مرحلــه نهایــی المپیــاد، 
برگزیــدگان المپیادهــای علمــی جهانــی و دارنــدگان 
ــن  ــش آمــوزی مشــمول ای ــاد دان ــدال طــالی المپی م
بــورس مــی شــدند بعــد بــا مشــارکت آقــای مهندس 
ــه  ــل شــرکت کار و اندیشــه ک ــون مدیرعام ــع قان تاب
ــه مهندســی مکانیــک ایــن دانشــگاه و  دانــش آموخت
جــزو خیریــن مــی باشــند بورســی بــرای دانشــجویان 
ممتــاز کارشناســی نیــز تعریــف شــد و ایــن بــورس 1 
ــر مشــمول اســتفاده از  ــوده و دانشــجویان زی ســاله ب

این بورس می باشند.:

مقطع کارشناسی:
* بهترین رتبه منطقه 1 و 2 و 3 در همان سال

ــرم  * کســب معــدل 20 در حداقــل یکــی از دو ت
آخر با حداقل 15 واحد گذرانده 

* ده رتبه اول در دانشگاه از نظر معدل کل
 * دانشــجویان ســال چهــارم بــا رتبــه اول در 
رشــته های ســطح 4 دانشــگاه: مهندســی دریــا، 
مهندســی نســاجی، مهندســی معدن، مهندســی مواد و 

متالورژی، ریاضیات و کاربردها، فیزیک
ــه در  ــی ک ــارم کارشناس ــال چه ــجویان س * دانش
ســال ســوم کارشناســی در مرحلــه اول المپیــاد 

قبول شده و به مرحله نهایی راه یافته اند.
ــه در  ــارم کارشناســی ک *  دانشــجویان ســال چه
ــی ریاضــی  ــاد جهان ســال ســوم کارشناســی در المپی

رتبه کسب کرده اند.
- دانشــجویان ممتــاز دانشــگاهی منطقه 3 در ســال 

سوم و چهارم 
هــر ســال تحصیلــی ایــن دانشــجویان بــر اســاس 
شــرایط بــاال شناســایی شــده و بــه صــورت 12 مــاه از 

این بورس استفاده می کنند.

*المپیاد علمی دانشجویی کشور:
درخصــوص المپیــاد علمی دانشــجویی کشــور نیز 
دانشــگاه اســاتید مشــاور المپیــاد در دانشــکده هــا را 
ــرده اســت و در حــال حاضــر 10 رشــته  ــف ک تعری
ایــن دانشــگاه جــزو رشــته هــای فعــال المپیــاد مــی  

باشند.
ــاتید  ــگاه اس ــوان دانش ــس از فراخ ــاله پ ــر س ه
ــاد در هــر دانشــکده )10 رشــته فعــال(  مشــاور المپی
تیــم هــای المپیــاد را مشــخص کــرده و ایشــان را برای 
ــزوم  ــورت ل ــی و در ص ــاد راهنمای ــرکت در المپی ش
ــا  ــد ت ــی کنن ــزار م ــکال برگ ــع اش ــای رف کالس ه
ــی  ــم علم ــابقه مه ــن مس ــی در ای ــا آمادگ ــا ب تیم ه

شرکت کنند.
تاریــخ مرحلــه نهایــی المپیــاد در ســال 99 به علت 
ــم  ــی باشــد. امیدواری ــاه م ــا 1 اســفند م شــیوع کرون
پــس از رفــع ایــن بیمــاری همــه گیــر، ســال آینــده 
شــاهد برگــزاری فعــال ایــن مســابقه علمی معتبــر در 

کشور باشیم.

*کارشناسی ارشد بدون آزمون:
در ایــن آییــن نامــه تاکیــد شــده اســت کــه ظرفیت 
پذیــرش بــدون کنکــور 40 درصــد ظرفیــت روزانــه 
کارشناســی ارشــد هــر رشــته در دفترچــه کارشناســی 

ارشد سازمان سنجش است. 
ــده  ــده ش ــای دروس گذران ــره ه ــن کل نم میانگی
دانشــجو پــس از پایــان نیمســال ششــم بــدون در نظر 
گرفتــن تابســتان )بــا گذرانــدن حداقــل ســه چهــارم 
ــوده و از ایــن  ــاالی 16 ب ــد ب واحدهــای کل دوره( بای
ــته  ــجویان رش ــر دانش ــد برت ــزء 15 درص ــاظ، ج لح
خــود )بــر اســاس تعــداد دانشــجویان فعــال دانشــکده 

در رشته ذیربط در سال ورود( باشند.
معــدل کل دانشــجو در پایــان ســال چهارم نیــز باید 
بــاالی 16 باشــد و متقاضیــان بــدون کنکور بایــد دوره 

کارشناسی را در 8 نیمسال به پایان برسانند.
* دانشــجویان تغییــر رشــته ای واجــد شــرایط در 
ــن  ــد از ای ــی توانن ــارم م ــا چه ــوم ی ــال س ــان س پای
ســهمیه اســتفاده کننــد و بایســتی نــه ترمــه درس خود 

را به اتمام برسونند.
* دانشــجویان دو رشــته ای کــه اختــالف واحــد دو 
رشــته آنهــا حداقــل 21 واحــد باشــد، درصورتــی کــه 
دو رشــته خــود را در 10 نیمســال بــه اتمــام برســانند، 
ــا حداقــل 135  مــی تواننــد در پایــان ســال چهــارم ب
واحــد گذرانــده در دو رشــته )بــدون احتســاب 
ــدل  ــا مع ــت( و ب ــه اس ــق یافت ــه تطبی ــی ک واحدهای
بــاالی 16 در رشــته مــورد تقاضــا، درخواســت خود را 
بــه اداره اســتعدادهای درخشــان و المپیادهــا تحویــل 

دهند. 
ــکده در  ــت دانش ــدن ظرفی ــی مان ــورت خال در ص
پایــان ســال ســوم، چنانچــه در پایــان ســال چهــارم )یا 
ای(  دورشــته  دانشــجویان  بــرای  پنجــم  ســال 
ــل  ــارغ التحصی ــش از 16 ف ــدل بی ــا مع دانشــجویی ب
شــود، مــی توانــد متقاضــی اســتفاده از ایــن ســهمیه 
ــارم واحدهــای  ــر اینکــه ســه چه گــردد، مشــروط ب

درسی خود را در پایان سال سوم گذرانده باشد.
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انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ایران به عنوان انجمن برتر معرفی شد

انجمــن فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات ایــران بــه عنــوان انجمــن برتــر 
از سوی شورای انجمن های علمی ایران معرفی شد.

بــه گــزارش امیرکبیــر، انجمــن فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ایــران بــه ریاســت 
دکتــر مســعود شــفیعی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه عنــوان 

»انجمن برتر منتهی به عملکرد سال 1398« معرفی شد.
ایــن ارزیابــی از ســوی دبیرخانــه کمیســیون و شــورای انجمــن هــای علمــی ایران 

صورت گرفته است.
ــا  ــاط ب ــاد ارتب ــدف ایج ــا ه ــران ب ــات ای ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــن فن انجم
ــای  ــردن زمینه ه ــم ک ــط، فراه ــای مرتب ــوزه ه ــره در ح ــراد خب ــگران و اف پژوهش

شناســایی و همکاری مشــترک میان آنها و همکـــاری با نهادهـــای اجرایـــی، علمـــی و پژوهشــی و اقدام در راســتای 
پیـــوند و همــکاری دســتگاه های اجرایــی بــا مجموعه هــای علمــی- تحقیقاتــی و ارزیابــی و تحلیـــل عوامــل رشــد 
کشـــورهای مشــابه دیگــر و اســتفاده مطلــوب از تجربیــات دیگران در توســعه کشــور در حــوزه ارتباطــات و فناوری 

اطالعات در سال 1383 ایجاد شد.
ایــن انجمــن بــه منظــور تحقــق اهــداف خــود، برنامــه هایــی از جمله ایجــاد و تقویــت ارتبــاط علمی، پژوهشــی و 
آموزشــی در ســطوح ملــی، منطقــه ای و بیــن المللــی، برگــزاری همایــش هــای علمــی در ســطوح ملی، منطقــه ای و 
بیــن المللــی، ایجــاد تســهیالت برای نشــر نتایــج آخریــن دســتاوردهای علمی و پژوهشــی مرتبــط با نیازهای کشــور 
در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات )انتشــار کتب و نشــریات علمــی(، ترغیب و تشــویق پژوهنــدگان و تجلیل 
از محققــان و اســاتید ممتــاز و برگــزاری کارگاه هــای تخصصی در حــوزه ارتباطات و فنــاوری اطالعات را در دســتور 

کار دارد.
ــن انجمــن دارای 84 عضــو حقوقــی، 860 نفــر عضــو پیوســته، 354 نفــر عضــو وابســته و 575 نفــر عضــو  ای

دانشجویی است.

با هدف همکاری مشترک؛

بازدید معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از دانشگاه

ــتغال وزارت  ــی و اش ــعه کارآفرین ــاون توس مع
ــکده  ــی از پژوهش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
محیــط زیســت و توســعه پایــدار دانشــگاه صنعتی 

امیرکبیر بازدید کرد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتر عیســی منصــوری معاون 
توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفاه 
ــعه  ــت و توس ــط زیس ــکده محی ــی از پژوهش اجتماع

پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرد. 
همچنیــن وی بــرای آشــنایی بــا فعالیت هــای 
دانشــگاه در حــوزه نــوآوری و فنــاوری و توســعه پایدار 
ــد  ــز بازدی ــینا نی ــرج ابن س ــف ب ــای مختل از بخش ه

کرد.
دکتــر منصــوری در بازدیــد از بــرج فناوری دانشــگاه 
بــا شــرکت های برتــر دانــش بنیــان مســتقر در بــرج در 
حوزه هــای فنــاوری ســالمت، رباتیــک وآی تــی گفتگــو 

کرد.
دکتــر ســید احمد معتمــدی رئیــس دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیــر در ایــن جلســه از پیشــتازی دانشــگاه صنعتــی 
ــز تالش هــای  ــدار و نی ــر در حــوزه توســعه پای امیرکبی
ــه دانشــگاه  ــل دانشــگاه ب ــرای تبدی ــه ب صــورت گرفت

نسل سوم و چهارم صحبت کردند. 
دکتــر حســین حســینی تودشــکی معــاون پژوهشــی 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیز در این جلســه گزارشــی 

ــدار،  ــعه پای ــوزه توس ــگاه در ح ــای دانش از فعالیت ه
نــوآوری و فنــاوری مرتبــط بــا نیازهــای بومــی و 
توانمندی هــای داخلــی بــا توجــه خــاص بــه کارآفرینی 

ارائه کرد.
همچنیــن دکتــر محمــد رحمانــی رئیس پژوهشــکده 
ــی  ــگاه صنعت ــدار دانش ــعه پای ــت و توس ــط زیس محی
امیرکبیــر نیــز گــزارش کوتاهــی از فعالیت هــای صورت 
ــا  ــکده ب ــن پژوهش ــی ای ــرد و آمادگ ــه ک ــه ارائ گرفت
پشــتیبانی دانشــکده های تخصصــی و مراکــز دانش بنیان 
را بــرای همــکاری بــا وزارت رفــاه، کار و امور اجتماعی 

در حوزه توسعه پایدار اعالم کرد.
ــترک  ــای مش ــون همکاری ه ــه پیرام ــه جلس در ادام
درخصــوص راه انــدازی مرکــزی بــا ماموریــت توســعه 

منطقه ای مذاکراتی صورت گرفت.
در ایــن بازدیــد دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس 
ــر حســین حســینی  ــر ، دکت ــی امیرکبی دانشــگاه صنعت
تودشــکی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه و دکتــر 
محمــد رحمانــی رئیــس پژوهشــکده محیــط زیســت و 
توســعه پایــدار ، دکتــر مالــک نــادری مدیــر ارتبــاط بــا 
صنعــت دانشــگاه، دکتــر مکنــون عضــو شــورای 
پژوهشــی دفتــر توســعه پایدار دانشــگاه ، دکتــر احمدی 
مدیــر پــروژه بین المللــی توســعه منطقــه ای UNDP  و 

تعدادی از اعضای هیات علمی نیز حضور داشتند.

توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزایش طول عمردریچه های بیولوژیکی قلب

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در 
ــی  ــی و بررس ــای قلب ــان بیماریه ــتای درم راس
ــیمیایی  ــت شــده ش ــکارد تثبی ــای پری ــت ه باف
جهــت ســاخت دریچــه هــای اســتنت دار 
بیولوژیکــی امــکان افزایــش طــول عمردریچــه 

های بیولوژیکی قلب را فراهم آوردند.

بــه گزارش امیرکبیر ،آیســا رســولی فــارغ التحصیل 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجــری طــرح »بررســی 
بافــت هــای پریــکارد تثبیــت شــده شــیمیایی جهــت 
ســاخت دریچــه های اســتنت دار بیولوژیکــی؛ تحلیل 
هــای بیومکانیکــی و مدلســازی« گفــت: درمــان 
ــوع و  ــه ن ــه ب ــا توج ــب ب ــه قل ــای دریچ بیماری-ه
شــدت بیمــاری هــای قلبــی متفــاوت اســت. بــه طور 
ــن بیمــاری  ــان چنی ــرای درم ــی ب ــچ داروی ــی، هی کل

وجود ندارد. 
وی ادامــه داد: از ایــن رو، تعویــض دریچــه بیمــار با 
پروتــز دریچــه هــای قلبــی، اغلــب بهتریــن راه حــل 
ــز  ــترده از پروت ــتفاده گس ــه اس ــه ب ــا توج ــت. ب اس
دریچــه هــاي قلبــي آئــورت، بررســي ایــن پروتزها از 
نظــر عملکرد زیســتي و زیســت ســازگاری از اهمیت 

ویژه اي برخوردار است.
وی ادامــه داد: دریچــه هــای مکانیکــی از دوام عالی 
برخــوردار هســتند. بــا ایــن حــال، بــه دلیــل اســتفاده 
ــال  ــاد، احتم ــای ضــد انعق ــدت از داروه ــی م طوالن

ترومبوآمبولی و خونریزی وجود دارد. 
ــت  ــری مقاوم ــای پلیم ــه ه ــه وی، دریچ ــه گفت ب
ــدن( و  ــیفه ش ــدن )کلس ــی ش ــر آهک ــی در براب کم
ــای  ــه ه ــر دریچ ــن نظ ــد. از ای ــی دارن ترومبوآمبول

بیولوژیکی ارجح هستند. 
وی بــا بیــان اینکــه در ســال هــای اخیــر، جراحــان 
ــل  ــه دلی ــر ب ــس کاتت ــن از دریچــه هــای ترن همچنی
ــرای  ــاز ب ــب ب ــی قل ــه جراح ــبت ب ــری آن نس برت
معالجــه بیمــاران ســالخورده و ضعیــف اســتفاده کرده 
ــا ایــن حــال، ســواالتی در مــورد دوام  انــد، گفــت: ب
ــای بیولوژیکــی تجــاری  ــدت دریچــه ه ــی م طوالن
ترنــس کاتتــر بــا توجــه بــه آســیب بافــت دریچــه بــه 
هنــگام جمــع شــدن و بــاز شــدن آن در هنــگام بالــن 
زنــی مطرح اســت. عملکــرد دریچه هــای بیولوژیکی 
بــه ســاختار کالژن و رفتــار مکانیکــی بافــت انتخابــی 
ــن  ــب تری ــت مناس ــن الزم اس ــتگی دارد. بنابرای بس

بافت برای ساخت این پروتزها انتخاب شود.
رســولی خاطــر نشــان کــرد: ایــن تحقیــق در زمینه 
ــا  ــای بیولوژیکــی ب ــش طــول عمــر دریچــه ه افزای
ــوده  ــل نم ــق عم ــر موف ــب ت ــت مناس ــاب باف انتخ
اســت و توانســته اســت که بافت مناســب را پیشــنهاد 
کنــد. البتــه بــرای رســیدن بــه مرحله بــکار گیــری در 
بــدن و اخــذ اســتاندارد بایســتی مراحــل ســاخت و 
کاشــت در بــدن حیــوان و یــک ســری آزمــون هــای 

آزمایشگاهی دیگر را سپری کند. 
محقــق دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر گفت: هــدف از 
ایــن پژوهــش شناســایی بافت بــا دوام طوالنــی مدت 
ــا  ــی ب ــای بیولوژیک ــه ه ــاخت دریچ ــرای س ــر ب ت

تجزیــه اســت. در ایــن راســتا نیــاز به تحلیــل خواص 
ــاخت  ــرد در س ــت پرکارب ــاختار باف ــی و س مکانیک
دریچــه هــای بیولوژیکــی از جملــه پریــکارد اســب، 
خــوک و خــر و مقایســه آن هــا بــا پریــکارد گاو )بــه 
ــای  ــق( و لت-ه ــی موف ــاخص و طراح ــوان ش عن

دریچه آئورت انسانی است. 
ــل  ــه و تحلی ــش تجزی ــن پژوه ــت: در ای وی گف
بافــت شناســی بــرای بررســی ســاختار کالژن بافــت 

های انتخاب شده انجام شد. 
وی اضافــه کــرد: بــرای تعییــن خــواص مکانیکــی 
بافــت هــا و ارزیابــی دوام آنهــا، آزمون هــای مکانیکی 
انجــام شــد. خــواص هایپراالســتیک  مختلفــی 
ناهمســانگرد و ویسکواالســتیک بافــت هــای انتخاب 
ــب  ــادی مناس ــای بنی ــدل ه ــتفاده از م ــا اس ــده ب ش

استخراج شد. 
ــان  ــدل الم ــت م ــرد: در نهای ــه ک ــولی اضاف رس
محــدود بــا اســتفاده از خــواص مکانیکــی اســتخراج 
شــده بــرای ارزیابــی تخریــب بافــت دریچــه و تنــش 

تحت بار فیزیولوژیکی اعمال شد.
رســولی خاطــر نشــان کــرد: نتیجــه ایــن تحقیــق 
در ســاخت دریچــه هــای بیولوژیکــی بــرای افزایش 
طــول عمــر آن هــا اســتفاده خواهــد شــد که یکــی از 
مشــکالت اساســی جراحــان اســت. چــرا کــه فــرد 
ــی  ــه جراح ــاز ب ــال نی ــدود ده س ــد از ح ــار بع بیم
مجــدد بــه دلیــل طــول عمــر کمتــر ایــن دریچــه هــا 

دارد. 
وی در خصــوص نتایــج بــه کار رفتــه ایــن 
پژوهــش گفــت: در ادامــه کار بافــت انتخــاب شــده 
بایســتی تحــت آزمــون هــای in-situ قــرار بگیــرد. 
اگــر در ایــن آزمــون هــا بافــت انتخاب شــده نســبت 
بــه بافــت پریــکارد گاوی کــه هــم اکنون در ســاخت 
دریچــه هــای بیولوژیکــی اســتفاده مــی شــود، برتــر 

باشد. 
ــی  ــون های ــری آزم ــک س ــپس ی ــت: س وی گف
ــد  ــای همودینامیکــی همانن ــرای بررســی پارامتره ب
شــدن  بســته  و   )orifice area( بــاز  میــزان 
ــتگاه  ــتفاده از دس ــا اس ــل ب )regurgitation( کام
ــب و  ــس قل ــر پال ــتم تکثی ــون سیس ــی همچ های
ــا دریچــه پریــکارد  عــروق انجــام خواهــد شــد و ب
گاوی مقایســه خواهــد شــد. مرحلــه بعــدی کاشــت 
در بــدن حیــوان )in-vivo(  و بررســی عملکــرد آن 
در بــدن یــک موجــود زنــده اســت. بــر اســاس نتایج 
ــرای ســاخت  ــتاندارهایی ب ــرای اخــذ اس حاصــل ب
ایــن دریچــه از بافــت انتخــاب شــده اقــدام خواهــد 

شد.
محقــق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در خصــوص  
ــاده ســازی  ــکان پی ــت :ام ــاي طــرح گف ــي ه ویژگ
ــی،  ــای بیولوژیک ــایر ارگان ه ــرای س ــرح ب ــن ط ای
ــی و  ــای مکانیک ــون ه ــن آزم ــاط بی ــراری ارتب برق
آنالیزهــای هیســتولوژیکی کــه در ایــن طــرح مــورد 
تاییــد همدیگــر بودنــد از ویژگــی هــای ایــن طــرح 

بودند.


