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شهدا در قهقهه مستانه شان و در شادی وصلشان عند ربهم یرزقونند.
امام خمینی رحمةاهلل علیه
سالم بر آنانیکه در آخرین فراز زیارت نامه خود به سبزترین سیرت و سرخ ترین
صورت تاریخ نائل شدند.
سالم بر آنانیکه لباس خاکی شان لباس احرام در میقات بود .سالم به اشکهای جاری
مناجات بر گونه های خاکی و خونین شان که خط فردای جوانان این سرزمین را با
زیبا ترین مرکب عشق بر دیدنی ترین تابلو و تصویر هستی به تماشا می گذارد.

بسم رب الشهدا والصدیقین
شهدا از نفوس مطمئنه ای هستند که مورد خطاب* فادخلی فی
عبادی وادخلی جنتی * پروردگارند.
خبر شهادت سردار رشید وپرچمدار بزرگ سپاه اسالم» سپهبدحاج
قاسم سلیمانی» برای ایران واسالم سنگین بود ودوستداران فضیلیت را
داغدار نمود.
روح سترگ وبلند مردی که بیش از چهل سال در سنگرهای مختلف
دفاع از اسالم وانقالب اسالمی نستوه وخستگی ناپذیربه پایمردی
ونبرد پرداخت وجز شهادت بر او متصور نبود اینک در کنار همرزمان
ومتنعم بر آستان اهل بیت (ع) در جوار رحمت حق آسوده  ،آرام
گرفت.
شهادت رادمرد عرصه ایثار وشجاعت بر دانشگاهیان وآزادگان ایران ،
جهان تبریک و تسلیت باد.
هئیت رئیسه دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران)
گلپایگانــی میگــذرد کــه در واقــع از ابتــدای
انقــاب در کنــار ایشــان بــه فعالیتهــای علمــی
پرداختــم واکنــون همــه موفقیتهــای خــود را
مدیون ایشان هستم.
وی در پایــان گفــت :الگــو قــرار دادن شــخصیت
و فعالیتهــای علمــی اســتاد هاشــمی گلپایگانــی
میتوانــد مســیر راه روشــنی بــرای دانشــجویان و
نسل دانشگاهی جامعه باشد.

رتبهنخستایراندرمنطقهبا 62هزار
سندعلمی

رمز موفقیت پایه گذار مهندسی پزشکی ایران
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت:
پیشــرفتهای علمــی ایــران در حــوزه
مهندســی پزشــکی مدیــون پایــه گــذاری ایــن
دانشــکده توســط اســتاد هاشــمی گلپایگانــی
است.
بــه گــزارش امیرکبیــر :دکتر ســیداحمد معتمدی
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در مراســم
نکوداشــت پــدر علــم مهندســی پزشــکی ایــران
کــه بــا حضــور مســئوالن کشــوری  ،اســاتید و
دانشــجویان دکتــر محمدرضــا هاشــمی گلپایگانی
برگــزار شــد گفــت  :ایــن افتخــار را داشــتم کــه از
ســال  ۵۶در خدمــت اســتاد هاشــمی گلپایگانــی
باشــم و بــه مــدت  ۴ســال در وزارت علــوم معاون
ایشــان بــودم و ریشــه بســیاری از پیشــرفتهای
علمی مدیون این فرهیخته ایرانی است.

وی تصریــح کــرد :هاشــمی گلپایگانــی پایهگذار
مهندســی پزشــکی ایــران بــود کــه ایــن اتفــاق برای
جامعــه دانشــگاهی از اهمیــت بســیار زیــادی
برخوردار است.

نظاممایکنظامفرهنگیاست

دکتــر محمــد رضــا عــارف عضــو شــورای
انقــاب فرهنگــی در ایــن مراســم گفــت :کشــور ما
و فرهنــگ ایرانــی فراتــر از قانــون اســت کــه در
سیره بزرگان قابل مالحظه است.
عــارف تصریــح کــرد :خــود اتکایــی علمــی و
آموزشــی در شــرایطی مطــرح شــد کــه در داخــل
کشــور تعــداد دانشــجویان کمتــر از دانشــجویان
خارجــی بــود همچنیــن وابســتگی صنعتــی بــه
خــارج از کشــور مســأله مهمــی بــود کــه این اســتاد

پایهگــذار ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه در اوایــل
انقــاب بود.کاربــردی کــردن رشــتههای مهندســی
جهــت گیــری بــود کــه در زمــان اوایــل انقــاب
تالشهــای زیــادی شــد کــه اســتاد هاشــمی
گلپایگانی این موضوع را پیگیری میکردند.

پیشرفتعلموفناوریکشورمدیون
دورانوزارتهاشمیگلپایگانیاست

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی گفــت :اگــر امــروز
در کشــور ایــران شــاهد رشــد علــم و فنــاوری
هســتیم بــه خاطــر تالشهــا و مدیریــت دوران
وزارت هاشمی گلپایگانی است.
دکترعلــی اکبــر صالحــی رئیــس ســازمان انــرژی
اتمــی در ایــن مراســم گفــت :نزدیک به  ۴۱ســال از
همــکاری بنــده بــا اســتاد فرهیختــه هاشــمی

دکتــر رضــا ملــک زاده معــاون تحقیقــات وزارت
بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی در مراســم
نکوداشــت پــدر علم مهندســی پزشــکی گفــت :در
زمــان خدمــت اســتاد هاشــمی گلپایگانــی اتفاقــات
درخشــانی در نظــام آموزشــی کشــور افتــاد کــه
امــروز بخشــی از آن بــه عنــوان دســتاورد علمــی یاد
مــی شــود اکنــون بایــد از تجربیــات و اندوختــه
علمــی ایــن دانشــمند ایرانی در پیشــبرد فعالیت های
علمی استفاده کرد.

اساتیدعلمیجایگاهویژهایدر
فرهنگدینیمادارند

رئیــس مرکــز تحقیقــات ســازه و زلزلــه دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیر گفت :اســاتید علمی و دانشــمندان
ایرانــی ســرمایههای اصلــی دانشــگاهها محســوب
میشــوند چــرا کــه آنهــا توســعه علمــی را در
کشور رقم زدهاند.
دکتــر علیرضــا رهایــی نیز درایــن مراســم گفت:
اســاتید علمــی و دانشــمندان ایرانــی در فرهنــگ
دینــی کشــور ایــران جایــگاه ویــژهای دارنــد و آنهــا
بــه عنــوان ســرمایههای اصلــی دانشــگاهها در
راســتای توســعه علمــی از اهمیــت بســیار زیــادی
برخوردارهستند.
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وی افــزود :تحــول آموزشــی در کشــور از زمانی
شــروع شــد کــه اســتاد هاشــمی گلپایگانــی بــه
عنــوان دبیــر شــورای عالــی انقــاب فعالیــت خود
را شــروع کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه
دانشــگاهها در دهــه  60بــا مشــکالت زیــادی
روبــهرو بودنــد کــه خوشــبختانه بــا مدیریــت و
برنامهریــزی دقیــق مقدمـهای شــد تــا یــک تحــول
در نظام آموزشی ایجاد شود.
دکتــر عبــاس نصیرایــی مقــدم ،رئیس دانشــکده

راســتای انگیزههــای علمــی خــود ســؤالهای
اساســی و ریشـهای را مطــرح و در راه دســتیابی بــه
پاســخ ســؤاالت و رســیدن بــه افــق باالتــر دانــش
خویــش را بــه صــورت جــاری و خســتگی ناپذیر
ادامه دهد.
وی افــزود :فــرد پژوهشــگر اگــر دارای روحیــه
خســتگیناپذیر باشــد در گرفتاریهــا و نامالیمات
زندگــی و حتــی در زمانهایــی کــه ناگزیــر اســت
بــه خدمــات و مســؤولیتهایی کــه بــا خواســته

مهندســی پزشــکی نیــز در ســخنانی بــا بیــان ایــن
کــه بزرگتریــن اثــر دکتــر هاشــمی گلپایگانــی
دانشــجویانی هســتند کــه ایشــان تربیــت کردهانــد،
گفــت :یکــی از مهمتریــن آثــار ایشــان
بنیانگذاری «رشــته مهندســی پزشــکی» در کشــور
و پایــه گــذاری دانشــکده مهندســی پزشــکی در
دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

درونــی و علمــیاش چنــدان ســازگار نیســت
مشــغول شــود نبایــد از تفکــر و دنبــال کــردن
موضوعــات علمی و دســتیابی به پاســخ ســؤاالتش
غافــل بمانــد تــا مســیر تکاپــوی او در راه علــم و
تحقیق متوقف و حتی کمرنگ نشود.
همچنیــن دکتــر رضــا امراللهــی عضــو هیــات
دانشــکده مهندســی انــرژی و فیزیــک بــه بیــان
خاطراتــی از تــاش هــا و فعالیــت هــای ایــن
استاد فرهیخته پرداخت .
در پایــان مراســم بــا اهــدای لــوح و یادبــود از
این استاد گرانقدر و پیشکسوت تقدیر شد.

رشتهمهندسیپزشکیانسانرااز
دیدگاهتفکرسیستمیبهتکنولوژی
رباتیکمیرساند

پــدر علــم مهندســی پزشــکی ایــران گفــت:
یکــی از ویژگیهــای رشــته مهندســی پزشــکی
ایــن اســت کــه انســان را از دیدگاه تفکر سیســتمی
به تکنولوژی رباتیک میرساند.
دکترســیدمحمدرضا هاشــمی گلپایگانــی در
مراســم نکوداشــت خــود گفــت :در صــراط
اندوختــن علــم و انجــام پژوهــش ،عشــق و
انگیزههــای شــخصی درونــی هــر فرد شــرط مؤثر
و تعییــن کننــده اســت در واقــع کســی کــه در راه
علــم و تحقیــق گام برم ـیدارد بایســتی مرتب ـ ًا در

برگزاری سومین دوره مسابقات« مسکا»
ســومین دوره مســابقات عملــی
دانشــجویی مهندســی مــواد و متالــورژی
«مســکا»  15اســفندماه در دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :انجمــن علمــی
مهندســی مــواد و متالــورژی دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر هرســاله بــه منظــور
تقویــت کار گروهی ،قدرت تحلیل مســائل،
دقــت و ســرعت و ایجــاد شــور و نشــاط و
جــو رقابــت علمــی در بیــن دانشــجویان،
اقــدام بــه برگــزاری مســابقه علمــی
دانشــجویی ،تحت عنوان مســکا ()mesca
در سطح کشور کرده است.
دانشــجویان مقاطــع کارشناســی و
کارشناســی ارشــد مــی تواننــد در ایــن
مســابقه بــا یکدیگــر بــه رقابــت بپردازنــد و
دانــش فنی خــود را محــک بزنند .ســواالت
مســابقه در زمینــه ترمودینامیــک مــواد،
خــواص مکانیکی مــواد ،متالــورژی فیزیکی
مــواد و روش هــای نویــن آنالیــز مــواد
مطرح می شود.
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محکوم کردن ترور رسدار شهید سپهبد قاسم سلیامنی

تازه های علـــم

تولیدچرمهاییباپوششهایدوستدارمحیطزیست
محققان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در صدد
هســتند بــا اســتفاده از پوش ـشهای دوســتدار
محیــط زیســت بــه تولیــد چرمهایــی بپردازنــد
که شعلهور شدن را به تأخیر میاندازد.
خانــم ســیده فرزانــه طباطبائــی حســینی دانــش
آموختــه مقطــع دکتــری از دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر و مجــری طــرح گفــت :بهبــود مقاومــت
کاالهــای چرمــی در برابــر آتــش بــه ویــژه در
صنایــع مبلمــان ،خودروســازی و هواپیماســازی
مورد توجه گستردهای واقع شده است.
خانــم طباطبایــی عنــوان کــرد :هــدف از انجــام
پژوهــش حاضــر ،طراحــی نوآورانــه و دوســتدار
محیــط زیســت از پراکنههــای پلییورتــان
آبپایــه بــه عنــوان پوشـشهای تأخیرانداز شــعله
بــرای تکمیــل چــرم اســت .بــه گفتــه ایــن محقق،
بدیــن منظــور در فــاز اول پژوهــش بــه منظــور
بهبــود خــواص مکانیکــی و حرارتــی پراکنههــای
پلییورتــان آبپایــه به جهت اســتفاده در پوشــش
رویــه چــرم ،از اتصالدهنــده عرضــی ســیالنی بــه
عنــوان عامــل خودشــبکه ای شــونده در دمــای
محیط اســتفاده شــد و غلظــت آن در فرموالســیون
بهینه شد.
وی تاکیــد کــرد :در فــاز دوم ،خــواص
تأخیرانــدازی شــعله و مقاومــت در برابــر جــذب
آب فیلمهــای پلییورتــان آبپایــه بــه ترتیــب
توســط عامــل دی ال فســفری و روغــن کرچــک
اصالح شدند.
اســتفاده از روغــن کرچــک در ســاخت
پراکنههــای پلییورتــان آبپایــه نــه تنهــا منجــر
بــه بهبــود آبگریــزی سیســتم شــده بلکــه میــزان
خــوراک تجدیدپذیــر در فرموالســیون را افزایــش

داد کــه گامــی مثبــت در جهــت نگرانیهــای
اخیــر در رابطــه بــا محدودیــت ســوختهای
فسیلی است.
وی بــا اشــاره بــه نتایــج تحقیقــات خــود
گفــت :طبــق نتایــج بهدســتآمده از
آزمونهــای انجــام شــده بــر روی پراکنههــا و
فیلمهــای پلییورتــان آبپایــه خودشــبکه ای
شــونده تأخیرانــداز شــعله حــاوی روغــن
کرچــک ،ایــن نمونههــا دارای خــواص مطلوب
بــرای اســتفاده در پوشــش رویـهی چــرم طبیعی
بودند.
بخــش آزمایشــگاهی ایــن طــرح بــه طــور
کامــل در کشــور اســپانیا در دانشــگاه باســک
انجــام گرفــت .اســتادان راهنمــای ایــن طــرح
آقایــان دکتــر منوچهــر خراســانی و دکتــر
مرتضیابراهیمیهستند.

