
ــگاه  ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
صنعتــی امیرکبیــر از ســاخت مجتمــع فنــاوری 
شــماره 4 دانشــگاه بــا مشــارکت بخــش 
خصوصــی خبــر داد و گفــت: ایــن مجتمــع تــا 

پایان سال ۱4۰۱ به بهره برداری می رسد.
ــت  ــی نیکبخ ــر عل ــر، دکت ــزارش امیرکبی ــه گ  ب
ــمت  ــه س ــت ب ــه حرک ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب گف
از  جامعــه  در  آن  ســازی  کاربــردی  و  فنــاوری 
اولویت هــای دانشــگاه های نســل چهــارم اســت 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز برنامه راهبــردی خود 

را در این زمینه طراحی کرده است. 
وی افــزود: در ایــن راســتا دانشــکده های دانشــگاه 
بــه عنــوان محــور اصلــی توســعه فنــاوری هســتند و 
ــی در  ــوآوری تخصص ــز ن ــاس مراک ــن اس ــر همی ب

دانشکده ها ایجاد شده اند. 
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر اظهــار داشــت: مراکــز نــوآوری این شــرایط 
ــی  ــا همراه ــجویان ب ــه دانش ــد ک ــم می آورن را فراه
اعضــای هیــات علمی بــر روی مســائل و موضوعات 
طــرح شــده از ســوی صنایــع و همچنین مســایلی که 

مورد نیاز واقعی جامعه است کار کنند. 
دکتــر نیکبخــت بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر 12 
مرکز نــوآوری تخصصــی در دانشــکده های دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر راه انــدازی شــده اند، افــزود: برنامــه 
ــل  ــگاه حداق ــکده های دانش ــی دانش ــم در تمام داری

یک مرکز نوآوری ایجاد کنیم.
وی تاکیــد کــرد: برنامــه دانشــگاه در حــوزه 
ــرایط الزم  ــردن ش ــم ک ــهیل و فراه ــی، تس کارآفرین
بــرای ایجــاد کســب و کارهــای نوپــا توســط 

دانشجویان و فارغ التحصیالن است. 
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــت: پ ــار داش ــر اظه امیرکبی
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر با اعطــای گرنــت فناوری 
از توســعه محصــوالت مــورد نیــاز جامعــه و صنعــت 
حمایــت می کنــد. همچنیــن بــا وجــود 4 شــتابدهنده 
تخصصــی و همچنیــن مرکــز رشــد در پــارک علــم و 
ــتارت آپ ها و  ــکل گیری اس ــگاه از ش ــاوری دانش فن

شرکت های نوپا حمایت به عمل می آید.
دکتــر نیکبخــت خاطرنشــان کــرد: در طــول 
ــق  ــان موف ــش بنی ــرکت های دان ــر ش ــال های اخی س
ــش و  ــاس دان ــه براس ــد ک ــکل گرفته ان ــیاری ش بس
ــا  ــاط ب ــای پژوهشــی و ارتب ــازی فعالیت ه تجاری س
صنعــت در دانشــکده ها و پژوهشــکده های دانشــگاه 

شکل گرفته اند.
ــای  ــرکت ها فعالیت ه ــن ش ــرد: ای ــوان ک وی عن
خــود را در اطــراف دانشــگاه ادامــه داده و رشــد 
یافته انــد، بــه طــوری کــه در ســال گذشــته بیــش از 
300 شــرکت و واحــد فنــاور در پهنــه نــوآوری 
ــی  ــردش مال ــزان گ ــه می ــد ک ــر مســتقر بودن امیرکبی
حاصــل از فــروش محصــوالت و خدمــات آنهــا بیش 

از 210 میلیارد تومان بوده است.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــن پ ــت: همچنی ــر گف امیرکبی
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا هــدف توســعه 
زیرســاخت مــورد نیــاز و ایجــاد هم افزایــی در میــان 
ــتارت آپ های مســتقر  ــان و اس شــرکت های دانش بنی
در پهنــه نــوآوری دانشــگاه در صــدد گســترش تعداد 
ــوآوری  ــه ن ــاوری در پهن ــای فن ــا و مجتمع ه برج ه

امیرکبیر است.
ــوآوری  ــه ن ــرد: پهن ــه ک ــت اضاف ــر نیکبخ دکت
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر در حــال حاضر دارای ســه 
مجتمــع فنــاوری اســت. مجتمــع فنــاوری شــماره 1 
)ســاختمان ابــن ســینا( واقــع در خیابــان بــاالور و بــا 
ــل  ــع مح ــزار و ۵0۹ مترمرب ــدود ۸ ه ــای ح ــر بن زی
نــوآوری،  مراکــز  فنــاور،  واحدهــای  اســتقرار 
ــزی  شــتابدهنده ها، پژوهشــکده ها و آزمایشــگاه  مرک

دانشگاه است.
وی عنــوان کــرد: دانشــگاه در نظــر دارد بــه منظــور 
افزایــش ظرفیــت ایــن مجتمــع، ۵.۵ طبقــه دیگــر بــر 

روی سازه فعلی این ساختمان اجرا کند.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر گفــت: مجتمع فناوری شــماره 2 )ســاختمان 
ــان  پروفســور حســابی( دانشــگاه کــه در نبــش خیاب
بــاالور در خیابــان ولیعصــر قــرار دارد بــا زیــر بنــای 2 
ــورد  ــاه 1400 م ــرداد م ــع در م ــزار و 2۵0 مترمرب ه

بهره بــرداری قــرار گرفــت. در ایــن مجتمــع فنــاوری 
شــتابدهنده ها، صنــدوق پژوهــش و فنــاوری امیرکبیر، 
چنــد تیــم مجــری پروژه هــای کالن ملــی و تعــدادی 
از شــرکت های فعــال در حــوزه مدیریــت شــهری و 

شهر هوشمند مستقر هستند. 
دکتــر نیکبخــت افــزود: مجتمع فنــاوری شــماره 3 
ــدوق  ــهیالت صن ــتفاده از تس ــا اس ــه ب ــگاه ک دانش
بــرای   13۹6 ســال  در  شــکوفایی  و  نــوآوری 
ــداری شــده  ــان دانشــگاه خری شــرکت های دانش بنی
اســت در نبــش کوچــه فریمــان در خیابــان بزرگمهــر 

واقع شده است. 
وی ادامــه داد: ایــن ســاختمان در ۵ طبقــه بــا زیــر 
بنــای حــدود  هــزار و 120 مترمربــع محــل اســتقرار 

1۵ شرکت دانش بنیان برخواسته از دانشگاه است.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر گفــت: پــروژه مجتمــع فنــاوری شــماره 4 
دانشــگاه نیــز در دســت ســاخت اســت کــه اهمیت و 
جایــگاه ویــژه ای بــرای دانشــگاه دارد. ایــن مجتمــع 
دارای 7 طبقــه و بــا زیــر بنــای مفیــد ۵ هــزار و 1۵6 
ــع، محــل اســتقرار 4۸ واحــد فنــاور خواهــد  مترمرب
ــی  ــرداری م ــه بهره ب ــال 1401 ب ــان س ــا پای ــود و ت ب

رسد.
دکتــر نیکبخــت عنــوان کــرد: یکــی از رویکردهای 
جدیــد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر توســعه مشــارکت 
و همــکاری بــا بخــش خصوصــی در تمامــی زمینه ها 
اســت. مجتمــع فنــاوری شــماره 4 دانشــگاه نیــز بــا 
مشــارکت و ســرمایه گذاری صــد در صــدی بخــش 
ــش  ــارات بخ ــتفاده از اعتب ــدون اس ــی و ب خصوص

دولتی در حال ساخت است.
وی افــزود: بــر اســاس تعامــالت صــورت گرفتــه 
بــا ســرمایه گذار ایــن پــروژه، واحدهــای ایــن مجتمع 
بــه شــرکت های دانش بنیــان و اســتارت آپ هایی کــه 
از ســوی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر معرفــی خواهند 

شد فروخته خواهند شد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
ــان و  ــار داشــت: شــرکت های دانش بنی ــر اظه امیرکبی
منظــور  ایــن  بــرای  می تواننــد  اســتارت آپ ها 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــه پ ــود را ب ــت خ درخواس
دانشــگاه ارایــه کننــد و پس از آن وضعیــت متقاضی از 
ــد  ــرار خواه ــی ق ــورد ارزیاب ــف م ــای مختل جنبه ه
گرفــت و در صــورت دارا بــودن شــرایط،  متقاضــی 
بــرای انعقــاد قــرارداد بــه شــرکت ســرمایه گذار پروژه 

معرفی خواهد شد.
لینــک دریافــت کتابچــه معرفــی مجتمــع فنــاوری 

نشان بزرگمهر: 
 https://panahco.com/neshan.pdf
لینــک دریافــت کتابچــه فراخــوان فــروش مجتمــع 

فناوری نشان بزرگمهر: 
https://panahco.com/neshan.sale.pdf
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حلول ماه شعبان و اعیاد شعبانیه بر همگان مبارک بادحلول ماه شعبان و اعیاد شعبانیه بر همگان مبارک باد  

ساخت مجتمع فناوری شماره ۴ دانشگاه
 با مشارکت بخش خصوصی

هشتمین یادواره شهید تهرانی مقدم برگزار شد
ــردار  ــور س ــا حض ــدم ب ــی مق ــهید تهران ــادواره ش ــتمین ی هش
ــپاه  ــی س ــروی هوای ــای نی ــده هوافض ــادی فرمان ــی جعفرآب عل
ــور  ــی پ ــن قدس ــید حس ــر س ــامی و دکت ــاب اس ــداران انق پاس

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر ســید حســن قدســی پــور در هشــتمین 
یــادواره شــهید تهرانــی مقــدم  کــه به همت بســیج دانشــجویی دانشــکده 
مهندســی هوافضــا برگــزار شــد گفــت: برگــزاری چنیــن مراســم هایــی 
باعــث برکــت زندگــی و عمــر مــا مــی شــود در واقــع ایــن نوع جلســات 

افتخاری است که از سوی شهدا نصیب ما شده است.
وی افــزود: بــرای تحــول اقتصادی و شــکوفایی زندگی مــردم و اقتصاد 
مــردم نیازمنــد بــه طهرانــی مقــدم هــا هســتیم و در ایــن راســتا بایــد از 
تــوان و پتانســیل دانشــجویانی کــه دلشــان بــرای انقــالب و خــون شــهدا 

می تپد استفاده کرد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان اینکــه روحیــه رزمنــدگان 

موتــور اصلــی حرکــت انقــالب و جنــگ بــود، تاکیــد کــرد: شــهید باقری 
ــگ  ــه هــای جن ــا رشــادت هــای بســیاری در جبه ــود ام ــک جــوان ب ی

داشت.

ــل  ــه دلی ــدس ب ــاع مق ــان دف ــرد: در زم ــوان ک ــور عن ــر قدســی پ دکت
وجــود فرماندهــان و رزمندگانــی ماننــد شــهید باقری توانســتیم بــه عنوان 

یک نیروی قوی نظامی در منطقه عرض اندام کنیم.
ــراد  ــد اف ــف نیازمن ــای مختل ــت در حــوزه ه ــرای حرک ــت: ب وی گف
جهادگــر هســتیم کــه خداروشــکر در ایــن ســال هــا همــواره مــردم پــای 

کار بودند و از جان و دل مایه گذشته اند.
ســردار علــی جعفرآبــادی، فرمانــده نیــروی فضایــی ســپاه در هشــتمین 
ــر از  ــدم گفــت: آســمان شــهادت پ ــی مق ــادواره شــهید حســن طهران ی
ســتارگان پرفــروغ اســت و انســان های عاقــل و هوشــمند دوســت دارنــد 
ــن  ــرد و عضــوی از ای ــرار بگی کــه اســم شــان در لیســت ایــن شــهدا ق

کاروان باشند.
وی هــوش و نخبگــی شــهید طهرانــی مقــدم را یــک ویژگی خــدادادی 
دانســت و افــزود: اخــالص و پاکــی از دیگــر ویژگی هــای شــهید طهرانی 
ــا  ــارزه ب ــن، ممارســت و مب ــا تمری ــز ب ــن ویژگــی را نی ــود و ای مقــدم ب




ارائه راهکاری جدید 
برای شناسایی ابزارهای دقیق در کنترل ناوبری

ــگاه صنعتی  ــان دانش محقق
از  اســتفاده  بــا  امیرکبیــر 
روشــی جدیــد به شناســایی 
ابــزار هــای دقیــق تــر، 
ــر در  ــر و جدیدت ــاوت ت متف
راســتای کنتــرل ناوبــری 

دست یافتند.
به گزارش امیرکبیر، زهــره 
فتحی دانش آموخته دانشــگاه 
صنعتی امیرکبیر و مجری طرح 
»دیفئومورفیسم های همـدیس 
روی منیفلدهای فینســلری و 

مسئله ناوبری زرمـــلو با موانع متحرک« گفت: این 
پروژه شامل دو بخش »ناوبری« و »نگاشتهای حافظ 

دایره«  است.
وی در خصــوص بخــش ناوبــری پــروژه افــزود: 
ــئله  ــه مس ــع ب ــروژه راج ــن پ ــی ای ــش اصل بخ
ناوبــری اســت کــه از مســائل کالســیک و معــروف 
حســاب تغییــرات وشــاخه کنتــرل بهینــه مــی 
ایــن رســاله  اهــداف مــا در  از  باشــد. یکــی 
پیداکــردن مســیرهای بهینــه زمانــی بــرای هواپیمــا 
و کشــتی در حضــور موانــع ثابــت و متحرک اســت 
یعنــی مســیرهایی کــه در کوتــاه تریــن زمــان 
ــی  ــع متحرک ــا موان ــه مقصــد برســند و ب ممکــن ب
ــوردی  ــچ برخ ــه هی ــرار گرفت ــان ق ــه در مسیرش ک

نداشته باشند. 
وی افــزود: در ابتــدا، معــادالت مســیرهای بهینــه 
ــع  ــم و موان ــا  را بدســت آوردی ــا هواپیم کشــتی ی
ــورد  ــداد( م ــت در تع ــدون محدودی متحــرک را )ب

بررسی قرار دادیم.
ــدف  ــوص  ه ــر در خص ــاده ت ــان س ــا بی وی ب
پــروژه گفــت: بــا معادالتــی کــه در دســت داشــتیم 
ــه  ــم ک ــی  بودی ــع کنترل ــردن تاب ــدا ک ــدد پی درص
ــا  ــدون برخــورد ب ــان، ب ــن زم کشــتی را در کمتری
موانــع ثابــت و متحــرک بــه مقصــد برســاند؛ منظور 
از تابــع کنترلــی یــک متغیــر آزاد اســت کــه 
ــع  ــه تاب ــد.  در ادام ــته ان ــه آن وابس ــادالت ب مع
ــم  ــرده ای ــه ک ــه مســئله اضاف ــدی را ب ــرل جدی کنت
کــه در مقایســه بــا کارهایــی کــه قبــال انجــام شــده 
جــواب  دقیــق تــری از ایــن مســئله  ناوبــری را بــه 

دست می دهد.
ــری  ــوع ناوب ــرد: موض ــه ک ــق اضاف ــن محق ای
بهینــه مخصوصــا در حضــور موانــع متحــرک  
ــن  ــردی تری ــزء کارب ــوده و ج ــه روز ب ــیار ب بس
ــرا حرکــت تمــام  شــاخه های ریاضیــات اســت زی
هــا،  بــر  ماهــواره  هواپیماهــا،  و  هــا  کشــتی 
ــی، موشــک و وســایل متحــرک دیگــر از  زیردریای
ــای  ــتم ه ــتفاده از سیس ــد اس ــت نیازمن ــن دس ای
ــر  ــل ت ــا کام ــه روز هســتند و ب ــق و ب ــی دقی کنترل
شــدن فهــم مــا از نظریــه کنتــرل ایــن ناوبــری هــا 

نیز به گونه بهتری انجام خواهد شد. 
ــلما  ــاله  مس ــن رس ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب فتح
گامــی  بــه جلــو در جهــت بــه روز ســازی ابزارهــا 
ــت،  ــه  اس ــرل بهین ــرفته کنت ــای پیش ــک ه و تکنی
گفــت: از ایــن رو  مــا از نتایــج عمیــق در هندســه 
ــه محــض  ــون بیشــتر جنب ــا کن ــه ت دیفرانســیل )ک
ــره  ــود به ــن مقص ــه ای ــل ب ــرای نی ــد( ب ــته ان داش

برده ایم.
ــار  ــه در کن ــتیم ک ــدد هس ــه داد: در ص وی ادام
موضوعــات تحقیقاتــی دیگــر، موضــوع ناوبــری بــا 
ــز  ــای هندســه دیفرانســیلی را نی ــتفاده از ابزاره اس

ادامه دهیم. 
در آینــده قصــد دارم کــه روی مســئله مشــخص 
ــه در  ــیرهای بهین ــای مس ــر رفتاره ــق ت ــردن دقی ک
ــا  ــا ب ــه آن ه ــه فاصل ــی ک ــع در نقاط حضــور موان
ــه  ــم. الزم ب ــد کار کن ــی رس ــل م ــه حداق ــع ب موان
ذکــر اســت کــه در ایــن نقــاط هندســه مســیرهای 
بهینــه تفــاوت شــایانی بــا بقیــه نقــاط دارنــد و در 
صــورت جــذب بودجــه، بــرای ادامــه تحقیقــات و 

پیاده سازی عملی آن اقدام خواهد شد.
ــه ویژگــی هــای طــرح گفــت:  ــا اشــاره ب وی ب
یکــی از ویژگــی هــای مهــم ایــن طــرح ایــن اســت 
کــه مســئله عــالوه بــر دیــدگاه هندســی، از منظــر 
ــه و  ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــز م ــه  نی ــرل بهین کنت
ایــن باعــث دقیــق تــر شــدن نتیجــه هــای حاصــل 

از این تحقیق شده است.
وی افــزود: ایــن رویکــرد کامــال جدیــد بــوده و 
ــده  ــتفاده ش ــیلی اس ــه دیفرانس ــای هندس از ابزاره
کــه ایــن گامــی مهــم در پیشــرفت نظریــه ناوبــری 

محسوب می شود. 
ــر  ــرد: مســلما انجــام ه ــر نشــان ک فتحــی خاط
ــت  ــی اس ــج قبل ــتفاده از نتای ــتلزم اس ــی مس طرح
ولــی ایــده هــای اصلــی ای  کــه مــا در ایــن رســاله 
اســتفاده کــرده ایــم کامــال جدیــد بــوده انــد و قبــال 

بدین صورت مورد استفاده قرار نگرفته اند.
محقــق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا اشــاره بــه 
ــن طــرح  ــن طــرح گفــت: در ای ــی ای مزیــت رقابت
ــت و  ــع ثاب ــری در حضــور موان ــئله ناوب حــل مس
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــی م ــدگاه های متحــرک و از دی
ــد؛ در  ــوده ان ــود نب ــال موج ــه قب ــت ک ــه اس گرفت
ــال  ــه قب ــم ک ــرده ای ــداع ک ــی اب ــع روش های واق
ــو  ــن ن ــد. ای ــه ان ــی گرفت ــرار نم ــتفاده ق ــورد اس م
بــودن روش مــا در مطالعــه مســئله ناوبــری ســبب 
مــی شــود کــه ابــزار هــای دقیــق تــر، متفــاوت تــر 
و جدیدتــری بــرای انجــام کنتــرل ناوبــری داشــته 
باشــیم و ایــن باعــث قــوی شــدن حاشــیه رقابتــی 

این طرح شده است. 
فتحــی بــا اشــاره بــه کاربردهــای پــروژه گفــت: 
ــر کســی  ــری ب ــه در امــر ناوب ــرل بهین ــرد  کنت کارب
ــا  ــه م ــدی ک ــای جدی ــت و روش ه ــیده نیس پوش
ــائل  ــام مس ــوان در تم ــی ت ــم را م ــرده ای ــداع ک اب
ناوبــری مــورد اســتفاده قــرار داد. در صــورت پیــاده 
ــیرهای  ــوان مس ــی ت ــج  م ــن نتای ــق ای ــازی دقی س
بهینــه را بــرای کشــتی، زیردریایــی، هواپیمــا، 

موشک، گریز از ترافیک و غیره تعیین کرد.
ــروژه  ــن پ ــای ای ــتاد راهنم ــت: اس ــی اس گفتن
ــی  ــت علم ــو هیئ ــاد عض ــروز بیدآب ــور به پروفس
دانشــکده ریاضــی و علــوم کامپیوتــر دانشــگاه 

صنعتی امیرکبیر بوده است.
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نفــس بــه دســت آورده بــود. در واقــع برکــت هشــت 
ــود کــه روح انســان هایی  ــن ب ــاع مقــدس ای ســال دف
ماننــد شــهید طهرانــی مقــدم جــال یافــت و آن هــا ره 

صد ساله را یک شبه رفتند.
ســردار جعفرآبــادی از کار و تــالش شــبانه روزی و 
تحمــل ســختی های فــراوان بــه عنــوان یکــی دیگــر از 
ویژگی هــای شــهید طهرانــی مقــدم نــام بــرد و افــزود: 
ایــن گونــه نبــوده کــه تمــام امکانــات و نیــروی کافــی 
در اختیــار شــهید طهرانــی مقــدم قــرار بگیــرد، چــون 
قطعــا در آن زمــان امکانــات خیلــی کمتــر بوده اســت. 
ــدم  ــی مق ــهید طهران ــه ش ــال 6۸ و 6۹ ک ــال در س مث
برنامــه ســالیانه خــود را نوشــته بــود فرمانــده وقــت به 
ــگان  ــا ی ــده و م ــام ش ــگ تم ــه جن ــود ک ــه ب او گفت
موشــکی نمی خواهیــم بــا ایــن وجود دوســتان شــهید 
طهرانــی مقــدم می گوینــد کــه وقتــی او را دیدیــم بــه 
خاطــر ایــن حــرف رنــگ در رخســار نداشــت، ولــی 
بــا ایــن وجــود او دوبــاره تــالش کــرد و در شــرایطی 
ــکی  ــتاورد های موش ــرد دس ــر نمی ک ــی فک ــه کس ک
ــل دشــمن  ــده در مقاب ــک دژ بازدارن ــه ی کشــورمان ب
تبدیــل شــود ایــن موفقیــت را بــا کمــک رهبــر معظــم 

انقالب رقم زد.

ــا بیــان اینکــه شــهید طهرانــی  ســردارجعفرآبادی ب
ــدون  ــت ب ــچ وق ــود و هی ــک ب ــق موش ــدم عاش مق
ــرد:  ــح ک ــی زد، تصری ــت نم ــک دس ــه موش ــو ب وض
امــروز بــه دلیــل شــرایطی کــه در کشــور بــه وجــود 
ــا  ــا برخی ه ــد، ام ــرت می کنن ــا مهاج ــده برخی ه آم
ــه  ــتی و ب ــن دوس ــالب، میه ــالم و انق ــر اس ــه خاط ب

ــا ایــن وجــود  ــد. ب ــده ان خاطــر مــردم در کشــور مان
امــروز باالتریــن جهــاد ایــن اســت کــه هــر کــس از 
دانشــگاه فــارغ التحصیــل می شــود بتوانــد کارآفرینــی 

کند.
در ایــن مراســم از خانــواده شــهید تهرانــی مقــدم و 
خانــواده شــهدای همــراه ایــن شــهید بزرگــوار تقدیــر 

به عمل آمد.

درخشش طرح محققان دانشگاه 
در جشنواره ملی پژوهش های مسئله محور کاربردی

ــی  ــگاه صنعت ــتاد دانش ــی اس ــرح پژوهش ط
ــوان  ــه عن ــگاه ب ــجوی دانش ــر و دانش امیرکبی
طــرح برگزیــده جشــنواره ملــی پژوهــش هــای 

مسئله محور و کاربردی انتخاب شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، طرح دکتر مســعود شــفیعی 
اســتاد تمــام دانشــکده برق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
و وحیــد صفری دهنوی دانشــجوی دکتری دانشــکده 
بــرق دانشــگاه بــا عنــوان »پایــش پیوســته وضعیــت 
ــل  ــوری موجــک و تحلی ــا اســتفاده از تئ موتورهــا ب
فرکانســی جریــان« در زمــره طــرح هــای پژوهشــی 
برگزیــده اولیــن جشــنواره ملــی پژوهش های مســئله 

محور و کاربردی قرار گرفت.
ــش از ۵0 طــرح  ــن بی ــن طــرح پژوهشــی از بی ای
غربــال شــده حــوزه بــرق و کامپیوتــر در ایــن 

جشنواره انتخاب شد.
ایــن طــرح، کامــال مرتبــط با صنعــت بــوده و یکی 
از نیازهــای اساســی صنعــت از جملــه صنعــت فوالد 

و نفت را برآورده می کند. 
ایــن طــرح، یــک طــرح نوآورانــه در زمینــه 
جمــع آوری داده هــای مهــم صنایــع نفــت، گاز، 
پتروشــیمی و فــوالد و تشــخیص و پیــش بینی عیوب 
ــی  ــث خودکفای ــه باع ــت ک ــین های دوار هس ماش
ایــران در ایــن حــوزه خواهــد شــد. بــه خصــوص در 
ــش  ــزات پای ــه و واردات تجهی ــه تهی ــی ک دوره کنون
وضعیــت موتورهــا بــه ســختی از خــارج از کشــور 

انجام می شود. 
جشــنواره حمایــت از پژوهــش هــای کاربــردی و 
ــاوری پردیــس در راســتای  ــارک فن مســئله محــور پ
نیــل بــه هــدف ارتبــاط دهــی چالــش هــا و مســئله 
ــات  ــور و تحقیق ــوآوری کش ــوم ن ــت ب ــای زیس ه
ــور  ــه منظ ــا و مؤسســات پژوهشــی و ب دانشــگاه ه
بهــره گیــری از تــوان و ظرفیــت بالقــوه دانشــگاه ها و 
تشــویق متقاضیــان بــه انجام تحقیقــات و پــروژه های 
ــان،  ــش بنی ــاز شــرکت هــای دان ــورد نی ــردی م کارب

خالق و واحدهای فناور برگزار شد.
ایــن جشــنواره بــا محوریــت پــارک پردیــس تهران 
و حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، معاونــت 
علمی ریاســت جمهــوری و پژوهشــگاه نیــرو برگزار 

شد. 
در ایــن جشــنواره، طرح هــای پژوهشــی و تجاری 
ــه  ســازی شــده از دانشــگاه هــای سراســر کشــور ب

رقابت پرداختند.
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