
رییــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا تاکیــد 
بــر اینکــه دلیــل پیشــرفت کشــور در مبــارزه بــا 
کرونــا،  رشــد شــرکت های دانــش بنیــان بــوده، 
تشــخیصی،  کیت هــای  ســاخت  گفــت:  
ــی  ــتگاه های تنفس ــده و دس ــی کنن موادضدعفون
از جملــه دســتاوردهای ایــن مراکــز در مواجهــه 

با کرونا است.
بــه گــزارش امیرکبیر : دکتــر ســیداحمدمعتمدی در 
ــی  ــان دانشــگاه صنعت ــه می مراســم امضــای تفاهم نام
ــر و دانشــگاه علــوم پزشــکی شهیدبهشــتی و  امیرکبی
بازدیــد از دســتاوردهای شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــگاه  ــه دانش ــت ک ــالی اس ــد س ــزود: چن ــگاه، اف دانش
صنعتــی امیرکبیــر ســرمایه گذاری خوبــی بــرای 
توســعه شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور انجــام داده 
اســت تــا امــروز ۲۲۷ شــرکت و واحــد نــوآور در برج 

علم و فناوری دانشگاه مشغول فعالیت هستند.
ــت شــرکت های  ــرات فعالی ــزود:  یکــی از اث وی اف
دانــش بنیــان در مبــارزه بــا کرونــا ایــن بــود کــه بدون 
اینکــه ســرمایه گذاری زیــادی در ایــن خصــوص 
انجــام شــود، ۲۸ شــرکت بــه صــورت خــود جــوش 
ــد کــه  وارد عمــل شــدند و محصوالتــی تولیــد کردن
بخــش مهمــی از مشــکالت کشــور را در ایــن زمینــه 

حل کرد.
ــوالت  ــازی محص ــاری س ــوه تج ــاره نح وی درب
شــرکت های د انــش بنیــان در بــرج علــم و فنــاوری 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تصریــح کرد: خوشــبختانه 
بیشــتر ایــن محصــوالت، تجــاری ســازی و وارد بــازار 
ــادرات  ــوزه ص ــز وارد ح ــرکت نی ــه ش ــده و س ش
ــه و حــوزه  ــه کشــورهای منطق محصــوالت خــود ب

خلیج فارس شدند که بسیار ارزشمند است.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران:

اتکا به دانش جوانان این مرزو بوم 
شیرین ترین درس کرونا  است

فرمانــده عملیــات مقابلــه بــا کرونــا در کالن شــهر 
تهــران، بازگشــت و تکیــه بــه دانــش داخلــی و منابــع 
درون زا را شــیرین ترین درس کرونــا دانســت و گفــت: 
ــوم و توجــه  ــرزو ب ــن م ــان ای ــش جوان ــه دان ــکا ب ات
بیــش از پیــش بــه خــرد جمعــی بســیاری از نیازهــای 

ــد ۱۹  ــروس کووی ــا وی ــه ب ــه مقابل کشــور را در زمین
برطرف کرد.

و  تحقیقــات  افــزود:  زالــی  علیرضــا  دکتــر 
دســتاوردهای فناورانــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در 
راســتای مقابلــه بــا ویــروس کوویــد ۱۹ غــرور آمیــز و 

موجب افتخار است.
ــتحکم  ــای مس ــاخت ه ــه زیرس ــاره ب ــا اش وی ب
علمــی دانشــگاه افــزود: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر با 
عبــور از فضــای محــدود بیــن رشــته ای بــا رویکــردی 
نویــن در حــوزه هــای مختلــف دانشــی و مهارتــی در 

حرکت است.
ــتی،  ــکی شهیدبهش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
همگرایــی بیــن رشــته ای را رهــاورد نگاه هــای عمیق 
ــزاره ســوم از ســوی  ــی ه و اصــول برجســته مدیریت
مســئوالن دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر دانســت و 
خاطرنشــان کــرد: پیشــروترین کارگــروه هــا در 
حوزه هــای مختلف ســالمت و مهندســی پزشــکی در 

این دانشگاه طراحی و اجرا می شود.
زالــی تاکیــد کــرد: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر یکی 
از برجســته تریــن نقــاط اتــکا در زمینــه تولیــد و تامین 

تجهیزات علوم پزشکی در کشور است.
وی افــزود: چنانچــه بتوانیــم در ذیــل تفاهــم نامه ها 
ــی و  ــوم مهندس ــتر عل ــی بیش ــمت همگرای ــه س ب
ــادی از نیازهــای  ــم، بخــش زی پزشــکی حرکــت کنی

حوزه سالمت کشور را تامین خواهیم کرد.
بــه گفتــه وی ایجــاد فرآینــد همگرایــی و طراحــی 
نیازهــای عرصــه ســالمت با دانــش مهندســی صنعتی 

می تواند بسیار راه گشا باشد.
وی فعالیــت ۲۸ شــرکت دانــش بنیــان را در زمینــه 
ــری  ــرایت پذی ــان و س ــخیص، درم ــری، تش غربالگ
اجتماعــی در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر کار ارزنــده و 

شایسته تقدیر دانست.
دکتــر زالــی بــا اشــاره بــه تامیــن تجهیــزات 
تشــخیصی فرآینــد غربالگری )کیت های تشــخیصی( 
ــه  ــال ب ــاران مبت ــی بیم ــال و ردیاب ــون، مبت ــراد مظن اف
ــی  ــگاه صنعت ــان دانش ــتاورد محقق ــد ۱۹ را دس کووی
امیرکبیــر ذکــر کــرد و خاطرنشــان کــرد: بــی تردیــد 
ــل  ــزان قاب ــه می ــد ب ــی توان ــال م ــی بیمــاران مبت ردیاب
ــد ۱۹ اثرگــذار  ــه ریشــه کنــی کووی توجهــی در زمین

باشد.
وی اعــالم نتیجــه آزمایــش ویــروس کوویــد ۱۹ در 
ــه ای را از دیگــر دســتاوردهای  ــی ۵۵ دقیق ــازه زمان ب
ــت و  ــر دانس ــر کبی ــی امی ــگاه صنعت ــان دانش مهندس
توضیــح داد: اعــالم نتیجــه تســت هــا در کوتــاه تریــن 
زمــان ممکــن نیــز مــی توانــد بــه میــزان قابــل توجهی 

از بار انتقال بیماری بکاهد.
ــر  ــه غی ــر پای ــا ب ــده ه ــی کنن ــد ضدعفون وی تولی
ــا  ــی ب ــرم افزارهای ــمندانه ن ــی هوش ــی و طراح الکل

هــدف به حداقل رســاندن حضــور کارکنــان در ادارات  
را یکــی دیگــر از دســتاوردهای متخصصــان دانشــگاه 
ــل  ــه حداق ــزود: ب ــرد و اف ــر ک ــر ذک ــی امیرکبی صنعت
ــراد در ســطح ادارات و  ــی و تراکــم اف رســاندن چگال
شــهر مــی توانــد به ریشــه کنــی کرونــا کمک شــایانی 

کند.
تشریح دستاوردهای پژوهشی و 

فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر/ 
تهیه ۳۰ محصول برای مقابله با کرونا

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر بــه معرفــی دســتاوردهای علمی و پژوهشــی 

دانشگاه پرداخت.
ــم  ــن مراس ــکی در ای ــینی تودش ــین حس دکترحس
ــوم  ــا دانشــگاه عل ــه ب ــال اســت ک ــار س ــت: چه گف
پزشــکی، خواهرخوانــده هســتیم و دو جشــنواره 

مشترک فناوری برگزار کردیم.
وی افــزود: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر با داشــتن ۱۳ 
هــزار دانشــجو، کارهــای تحقیقاتی و پژوهشــی خوبی 
در همــه عرصه هــا انجــام می دهــد و ۱۸ دانشــکده در 

حوزه های مختلف فعالیت می کنند.
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
امیرکبیــر بیــان کرد: در حوزه مهندســی پزشــکی از ۳۰ 
فعالیت هــای  و  داریــم  دانشــکده  قبــل  ســال 
ــه  ــت. رتب ــوب اس ــه خ ــن عرص ــگاهیان در ای دانش

جهانی دانشگاه در QS، عدد ۴۴۷ است.
حســینی تودشــکی ادامــه داد: مرکــز فنــاوری 
دانشــگاه امیرکبیــر در ســال ۷۹ افتتــاح شــده اســت و 
تیم هــای فعالــی در مراکــز نــوآوری مشــغول فعالیــت 

هستند.
ــوآوری، ۴  ــز ن ــاور، ۵ مرک ــد فن ــداد ۲۲۷ واح  تع
شــتاب دهنده و ۱۰مرکــز تحقیــق و توســعه )r&d( در 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت می کند .
دیوار بین دانشگاه های علوم پزشکی 
و دانشگاه های وزارت علوم برداشته 

شود
ــاوری ســالمت وزارت  ــر توســعه فن ــرکل دفت مدی
ــا  ــت: ب ــکی گف ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
دســته جمعی  فعالیت هــای  و  نشســت ها  انجــام 
می تــوان دیــوار بیــن دانشــگاه های علــوم پزشــکی و 
تــا  برداشــت  را  علــوم  وزارت  دانشــگاه های 

برنامه های مشترک افزایش یابد.
ــت:  ــم گف ــن مراس ــور در ای ــن پ ــین وط دکترحس
ــز  ــی و نی ــای مهندس ــگاه ه ــا در دانش ــکان م پزش
ــوم  ــای عل ــی و مهندســی در دانشــگاه ه اســتادان فن

پزشکی باید حضور مستمر پیدا کنند.
ــالش هســتیم همــکاری  ــزود: در ت ــور اف وطــن پ
ــوم  ــگاه عل ــر و دانش ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــن دانش بی
ــو در  ــک الگ ــوان ی ــه عن ــتی ب ــهید بهش ــکی ش پزش
کشــور، توســعه پیــدا کنــد. همچنیــن تالش مــی کنیم 
دانشــگاه هــای فنــی و پزشــکی را بــه صــورت متناظر 

در کنار هم قرار دهیم.
ــالمت وزارت  ــاوری س ــعه فن ــر توس ــرکل دفت مدی
بهداشــت بیــان داشــت: همــت مــا بــر ایــن اســت کــه 
ــترک،  ــان مش ــش بنی ــرکت دان ــترک، ش ــدوق مش صن
پــروژه مشــترک و فعالیــت هــای مشــترک را حمایــت 

کنیم.
ــت  ــا قابلی ــک ب ــای ارگونومی ــای  عص ــرح ه ط
جــذب ضربــه، ونتیالتــور اورژانســی، ماســک شــفاف 
ــده  ــی کنن شــخصی ســازی شــده، دســتگاه ضدعفون
ــیلد  ــال، ش ــی باکتری ــروس و آنت ــی وی UV، ژل آنت
ــپ  ــز، پم ــادون قرم ــزری م ــنج لی ــب س ــکی، ت پزش
تزریــق آنژیوگرافــی، کیــت تشــخیص بیمــاری کرونا، 
ــو، دســتگاه  ــا فنــاوری نان تولیــد ماســک ســوپاپدار ب
پالــس اکســیمتر انگشــتی، اســپری ضدعفونــی کننــده 
ــت،  ــده دس ــی کنن ــوم ضدعفون ــطوح، ف ــت و س دس
پایــش هوشــمند از راه دور موتورخانــه و دســتگاه ازن 

هفتهنامه
خبــری
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درخشش شرکت های دانش بنیان 
در مبارزه با کرونا

والدت باسعادت حضرت  ثامن الحجج،امام رضا )ع(

برهمگان مبارک باد



شــما نمــی توانیــد کار  تیمــی انجــام دهیــد، 
مگــر اینکــه بازیکنانــی بــا قــدرت ارتبــاط خــوب 

داشته باشید.
بــدون ارتبــاط، تیمــی در اختیــار نداریــد، بلکــه 

تجمعی از افراد دارید.
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تازه های  علـــم

       ۱۴ تیر رشوع امتحانات غیرحضوری)مجازی ( دانشگاه



به مناسبت روز دختر و تولد حضرت معصومه )س( 

 تقدیر از دختران فعال فرهنگی دانشگاه
در ســالروز تولــد حضــرت معصومــه)س(  و 
ــگاه  ــر دانش ــی دخت ــاالن فرهنگ ــر فع روز دخت
صنعتــی امیرکبیــر بــا حضــور دکتــر ســیداحمد 
ــیاوش  ــر س ــگاه و دکت ــس دانش ــدی رئی معتم
خرســندی معــاون فرهنگــی و دانشــجویی مورد 

تقدیر قرار گرفتند.
بــه گــزارش امیرکبیــر، در ایــن مراســم دکتــر ســید 
احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
ــی ،  ــن فرهنگ ــه فعالی ــر ب ــک روز دخت ــن تبری ضم
اســاتید و کارکنــان خانــم دانشــگاه تاکیــد کــرد کــه 

این نشست ها باید تداوم داشته باشد.
در ایــن مراســم بــه مناســبت روز دختــر هدایایــی 
ــت  ــه جه ــگاه ب ــر دانش ــی دخت ــن فرهنگ ــه فعالی ب
فعالیــت هــای فرهنگــی صــورت گرفتــه در ســطح 

دانشگاه اعطا شد 
همچنیــن در ایــن مراســم مســئول دفتــر دختــران 
دانشــگاه صنعتــی  امیــر کبیــر )باشــگاه ســلما(
درخصــوص فعالیــت هــای ایــن مرکــز و دوره هــای 
ــی  ــت، گزارش ــران اس ــص دخت ــه مخت ــی ک آموزش

ارائه کرد.
فعالیــن فرهنگی حاضــر در جلســه از فعالیت های 
دفتــر دختــران دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر )باشــگاه 
ســلما( ابــراز رضایــت کردنــد و تقاضــا داشــتند کــه 

فعالیت های این مرکز گسترده تر دنبال شود.
در ایــن جلســه دانشــجویان دختــر فعــال در حوزه 
ــی  ــود را معرف ــت خ ــای فعالی ــه ه ــی زمین فرهنگ

کردند. 
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــردر حاشــیه این مراســم  افــزود:  دانشــجویان 

دختــر فعــال در حــوزه فرهنگــی بخشــی از آســیب 
شناســی شــرایط فرهنگــی موجــود در دانشــگاه را نیز 

مطرح کردند.
ــن جلســه برخــی  ــر خرســندی گفــت: در ای دکت
ــه  ــر از جمل ــجویان دخت ــی دانش ــات فرهنگ مطالب
تخصیــص بودجــه بیشــتر به فعالیــت هــای فرهنگی، 
توجه بیشــتر بــه برنامــه راهبــردی فرهنگی دانشــگاه، 
توجــه بیشــتر بــه مســائل دختــران در خوابــگاه هــا، 
توجــه بــه نشــاط در دانشــگاه و خوابــگاه هــا مطــرح 

شد.

تولید پارچه های کیسه های هوای خودرو 
توسط محققان شرکت دانش بنیان 

ــان در  ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــان در ی محقق
ــه  ــتند پارچ ــر توانس ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
کیســه هــوا خــودرو را داخلــی ســازی کننــد و 

نیاز شرکتها را مرتفع سازند. 
 بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر محمــد کریمی عضو 
هیــات علمــی دانشــکده مهندســی نســاجی و مدیــر 
عامــل شــرکت نیوســاد آب تــراوا عنــوان کــرد: کیســه 
ــی  ــزات ایمن ــه تجهی ــودرو ازجمل ــوای خ ــای ه ه
ــات و  ــی از تلف ــد ایمن ــراه کمربن ــه هم ــتند ک هس
ــگام  ــودرو در هن ــینان خ ــه سرنش ــات وارده ب صدم

تصادف به میزان زیادی می کاهد.  
ــه تولیــدات خــود در نیوســاد آب  ــا اشــاره ب وی ب
تــراوا گفــت: پــروژه طراحــی، تولیــد و بومــی ســازی 
ــی  ــال ۱۳۹۲ ط ــوای خــودرو در س پارچــه کیســه ه
ــر و  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــن دانش ــه بی ــراردادی ک ق
شــرکت ســاپکو منعقــد شــد، آغــاز و منجــر بــه تولید 

این محصول در مقیاس نیمه صنعتی شد.
بــه گفتــه دکترکریمــی، محصــول تولیــدی توســط 
ــور  ــارج از کش ــل و خ ــع داخ ــگاههای مرج آزمایش
ــه  ــای کیس ــه آزمونه ــن کلی ــد و همچنی ــی ش ارزیاب
ــراه و در  ــت هم ــا موفقی ــز ب ــده نی ــوای دوخته ش ه

نهایــت ایــن محصــول توســط شــرکت ســاپکو مورد 
تایید قرار گرفت.  

عضــو هیات علمی دانشــکده مهندســی نســاجی با 
اشــاره بــه مزیــت هــای ایــن پارچــه هــا خاطــر نشــان 
ــا از  ــوا و گازه ــری ه ــرل نفوذپذی ــت کنت ــرد: قابلی ک
پارچــه کیســه هــوا عامــل مهمــی اســت کــه بایــد در 
ــرار  ــوا مدنظــر ق طراحــی ســاختار پارچــه کیســه ه
گیــرد. پــس از پرشــدن کیســه، گاز نیتــروژن بایــد در 
مــدت زمــان مشــخصی از ســوراخ های تعبیــه شــده 

روی کیسه خارج شود.  
ــث  ــرل نشــده گاز، باع ــه داد: خــروج کنت وی ادام
صدمــه دیــدن سرنشــین می شــود؛ از ایــن رو وقــت 
زیــاد و دانــش تخصصــی فــراوان بــرای بهینــه ســازی 
ــی  ــاس صنعت ــی پارچــه در مقی ــه پوشــش ده مرحل
صــرف شــد و بدیــن ترتیــب نفوذپذیــری پارچــه در 
برابــر گازهــا بــه حــد صفــر کاهــش داده شــد. ایجــاد 
ــه  ــر روی پارچ ــت ب ــیارنازک و یکنواخ ــش بس پوش
عــالوه بــر افزایــش کارایــی محصــول، صرفــه جویــی 
ــه  ارزی و کاهــش قیمــت تمــام شــده محصــول را ب

همراه دارد.  

ژنراتــور ویــژه ضدعفونی هــوا از جمله دســتاوردهای 
شــرکت هــای دانــش بنیان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
ــن  ــه در ای ــود ک ــا ب ــروس کرون ــا وی ــه ب در مقابل

نمایشگاه ارائه شدند.
امضای تفاهم نامه میان دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی
ایــن تفاهــم نامه بیــن دکترســید احمــدی معتمدی 
ــا  ــر و دکترعلیرض ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــس دانش ریی
زالــی رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی 

در برج علم و فناوری دانشگاه به امضا رسید.
ایجــاد بســترهمکاری مشــترک بیــن مراکــز 
نــوآوری، رشــد و فنــاوری دو دانشــگاه بــرای 
ــش  ــرکتهای دان ــاور و ش ــای فن ــدی واحده بهره من
بنیــان دو دانشــگاه از امکانــات نــرم افــزاری و ســخت 
افــزاری، هــم افزایــی و شــتاب دهــی دو دانشــگاه  در 
ــزات  ــازی محصــوالت و تجهی ــد و تجــاری س تولی

فناورانــه، برقــراری دوره هــای  علمــی و فناورانــه بــه 
صــورت متقابــل در دو دانشــگاه، همــکاری تحقیقاتی 
ــاره  ــورت پ ــه ص ــگاه ب ــاتید دو دانش ــاوری اس و فن
ــه  ــم نام ــن تفاه ــاد ای ــه مف ــل از جمل ــت و متقاب وق

است.
ــه،  ــم نام ــن تفاه ــای ای ــر بنده ــن در دیگ همچنی
مشــارکت و ســرمایه گذاری دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــاوری  ــش و فن ــدوق پژوه ــتی در صن ــهید بهش ش
ــر  ــازی دفت ــال س ــر،  فع ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــجویان و  ــه دانش ــده ب ــاص داده ش ــکاری اختص هم
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر در 
بیمارســتان شــهید لبافــی نــژاد،    ایجــاد دفاتــر مشــابه 
در ســایر بیمارســتان های منتخــب تخصصــی و 
ــگاه  در  ــی دو دانش ــات علم ــای هی ــت اعض عضوی
شــورای فنــاوری، مراکــز رشــد، نــوآوری و شــورای 
علمــی مرکــز تحقیقاتــی مرتبــط بــه منظــور مســئله 

یابی و ارائه راه حل قید شده است.
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