
ــرای  ــر گفــت: دانشــجویان ب ــی امیرکبی اســتاد دانشــگاه صنعت
ــه  ــته ای ک ــد در رش ــا بای ــه زمینه ه ــور در هم ــرفت کش پیش
ــه عمــل و اجــرا  ــوری ب ــد آن موضــوع را از تئ ــل می کنن تحصی

برسانند. 
بــه گــزارش امیرکبیــر : پروفســور »علــی اکبــر رمضانیــان پــور« 
ــی  ــت:در ط ــران گف ــن در ای ــی بت ــن الملل ــیون بی ــده فدراس نماین
ــز  ــگاه ها و مراک ــش در دانش ــوزش و پژوه ــال آم ــش از۳۰ س بی
تحقیقاتــی داخــل و خــارج از کشــور در زمینــه بتــن ســهم قابــل 
ــه  ــی امیرکبیرب ــگاه صنعت ــم را دانش ــن عل ــبرد ای ــی در پیش توجه

خود اختصاص داده است.
پروفســور رمضانیــان پور مشــاور علمــی و داوری مســابقات ملی 
بتــن افــزود: نهمیــن دوره مســابقات بتــن در حالــی برگــزار شــد که 
دوره هــای قبلــی بــا هــدف ســاخت بتن هــای معمولــی بــا مقاومــت 
ــمت  ــه س ــجویان ب ــن دوره دانش ــید. در ای ــرانجام رس ــه س ــاال ب ب
بتن هــای ویــژه ماننــد خــود تراکــم رفتنــد کــه تحولــی در عرصــه 

بتن سازی کشور برای توسعه پایدار محسوب می شود.
وی گفــت: البتــه تهیــه ایــن بتــن بــه دانــش خاصــی نیــاز دارد 
ودانشــجویان بایــد از همیــن مقطــع کارشناســی آن را یــاد گرفتــه و 
در کارگاه هــا  آن را اجرایــی و عملیاتــی کننــد. زیــرا در حقیقــت مــا 

از نظر کارهای اجرایی ضعیف هستیم.
اســتاد دانشــکده مهندســی عمــران بــا تاکیــد برایــن کــه رســیدن 
بــه بتنــی بــا حداقــل ســیمان از اهــداف رقابــت  بــود، اظهارداشــت:  

بتــن را بــا هــر مقــدار ســیمان مــی تــوان ســاخت. امــا درایــن دوره 
ــا حداقــل  از مســابقات موضــوع ایــن بــود کــه دانشــجو بتوانــد ب
ــی  ــت دارد، بتن ــط زیس ــی را محی ــترین آالیندگ ــه بیش ــیمان ک س
جدیــد بســازد. بــرای ایــن هــدف نیــاز اســت کــه از نظــر تئــوری 
و عملــی دانشــجویان آزمــون و خطاهــای الزم را انجــام دهنــد تــا 

از نظر کاربردی به شکل و ایده ای جدید در اجرا برسند.
رمضانیان پــور ادامــه داد: در  ایــن دوره  از مســابقات بــه ســمت 
فاکتورهایــی ماننــد دوام و کمتــر مصــرف کــردن ســیمان در 
ــار آن در صنعــت  ــده آث ــا در ســال های آین پروژه هــا تاکیــد شــد ت

بتن کشور دیده شود.
رمضانیــان پــور ابــراز امیــدواری کــرد : تمــام دانشــجویان کــه در 

هــر رشــته ای مشــغول بــه تحصیــل هســتند، تئــوری آن موضــوع را 
در عمــل نیــز اجرایــی کــرده تــا بــه جایگاهــی کــه شایســته ایــران 

است، برسد.
مرحلــه اول ایــن مســابقات در ۱۷ و  ۱۸ مهرمــاه و مرحلــه دوم 

آن نیز آبان ماه برگزار شد.
ایــن دوره از مســابقات بــا محوریــت بتــن خــود متراکم ســازگار 
ــدار  ــق توســعه پای ــه ســوی تحق ــط زیســت و حرکــت ب ــا محی ب

برگزار شده  است.
هــدف از ایــن مســابقه آشــنایی و افزایــش تجربیــات علمــی و 
ــودن  ــر دارا ب ــه عــاوه ب ــی اســت ک ــا بتن های ــی دانشــجویان ب فن
مشــخصات فنــی الزم )از نظــر کارایــی، مقاومــت فشــاری و دوام(، 
در ســاخت آن هــا کمتریــن آلودگــی و آســیب بــه محیــط زیســت 
وارد شــده و ســاخت آن هــا نیــز بــا کمتریــن هزینــه، در شــرایطی 

نزدیک به شرایط کارگاهی انجام شود.
در نهمیــن دوره  مســابقات ملــی بتــن ۴۴ تیــم ثبــت نــام کردنــد 

که تعداد ۱۵ تیم برای شرکت دراین مسابقه انتخاب شدند.
ــاز  ــا و ب ــاخت نمونه ه ــامل س ــابقات ش ــن مس ــه اول ای مرحل
کــردن قالب هــا بــود و مرحلــه  دوم یــک مــاه بعــد، پــس از کســب 
ــج  ــام نتای ــور داوری و اع ــه منظ ــی ۲۸ روزه، ب ــت مکانیک مقاوم

برگزار شد.
ــگاه  ــن دوره  نمایش ــا اولی ــان ب ــابقه همزم ــن مس ــه  ای اختتامی

صنعت ساختمان در ۱۷ تا ۲۰ آبان  ماه برگزار شد.
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در  تخصصــی  نــوآوری  مرکــز  پنــج   
پزشــکی،  مکانیــک،  بــرق،  دانشــکده های 
دانشــگاه صنعتــی  نســاجی و کامپیوتــر در 

امیرکبیر افتتاح شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر :  مراســم افتتــاح پنــج مرکز 
ــوآوری تخصصــی در دانشــکده  هــای مهندســی  ن
ــر  ــاجی و کامپیوت ــکی، نس ــک، پزش ــرق، مکانی ب
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا حضــور دکتر ســورنا 
ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهوری، 
دکتــر منصــور کبگانیــان قائــم مقــام ســتاد راهبردی 
اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور و دکتــر احمــد 
معتمــدی رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر برگزار 

شد.
همچنیــن یــک شــتاب دهنده کســب و کار 
معدنــی و یــک مرکــز تحقیق و توســعه در دانشــگاه 
ــدازی  ــز راه ان ــوآوری نی ــز ن ــاح مراک ــار افتت در کن

شدند.
 مرکــز نــوآوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
ــاحتی  ــه مس ــرق ک ــی ب ــکده مهندس در دانش
برابــر بــا ۳۱۵ متــر مربــع دارد، ظرفیــت حداقل 

۱۶ تیم سه نفره را داراست.
در دانشــکده مهندســی مکانیــک نیــز ایــن مرکــز 
بــا مســاحت ۳۱۵ متــر مربــع دارای ظرفیــت حداقل 

۱۶ تیم سه نفره می باشد.
ــکی  ــی پزش ــکده مهندس ــوآوری دانش ــز ن مرک
ــع  ــر مرب ــاحت ۴۰۰ مت ــه مس ــر ب ــگاه امیرکبی دانش
ــکده  ــارم دانش ــه چه ــی طبق ــع جنوب ــع در ضل واق
مهندســی پزشــکی احــداث شــده کــه دارای ۳ 
ــا امکانــات نمونه ســازی، تیم هــای  فضــای مجــزا ب
فنــاور و شــتاب دهنده ها و فضــای اداری بــه منظــور 

استقرار مدیریت و تیم های اجرایی است.
مرکــز نــوآوری دانشــکده مهندســی نســاجی در 
فضایــی بــه مســاحت ۲۰۰ متــر بــا ظرفیــت ۸ تیــم 
ــی  ــکده مهندس ــتم دانش ــه هش ــره در طبق ــه نف س

نساجی احداث شده است.
ــی  ــکده مهندس ــوآوری دانش ــز ن ــن مرک همچنی
کامپیوتــر در فضایــی به مســاحت ۱۰۰ متــر مربع در 
طبقــه هم کــف دانشــگاه مهندســی کامپیوتــر واقــع 
شــده کــه در راســتای توســعه فناوری هــای دیجیتال 
و کاربردی ســازی آنهــا ایــن مرکــز راه انــدازی شــده 

است.

استقرار 1۵0 واحد فناور در مراکز 
نوآوری دانشگاه صنعتی  امیرکبیر

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا تاکیــد بــر 
اینکــه ۹ دانشــکده دیگــر ایــن دانشــگاه مجهــز بــه 
ــت: در  ــوند، گف ــی می ش ــوآوری تخصص ــز ن مراک
حــال حاضــر ۱۵۰ واحــد فنــاور در مراکــز نــوآوری 

این دانشگاه مستقر شده اند.
دکتــر ســید احمــد معتمــدی در مراســم افتتــاح 
پنــج مرکــز نــوآوری تخصصــی، فعالیت هــای 
ــل  ــتای تبدی ــر را در راس ــی امیرکبی دانشــگاه صنعت
شــدن بــه دانشــگاه نســل ســوم دانســت و افــزود: 
ــا ســه  ــه دانشــگاه نســل ســوم م ــرای رســیدن ب ب
برنامــه را دنبــال می کنیــم کــه یکــی از آنهــا افزایــش 

قراردادهای صنعتی است.
ــل  ــه دالی ــه ب ــد ک ــر چن ــرد: ه ــه ک وی اضاف
مشــکالت اقتصــادی دریافتی هــای مــا از قراردادهای 
صنعتــی کاهــش یافتــه اســت، ولــی تــالش داریــم 
تــا پایــان ســال بــا وجــود محقــق شــدن قراردادهای 

ــداد  ــش تع ــی در افزای ــی گام مهم ــای مل پروژه ه
قراردادهای صنعتی برداریم.

برنامه هــای  توســعه  معتمــدی،  دکتــر 
مهارت افزایــی و کارآفرینــی را از دیگــر برنامه هــای 
دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر بــرای تبدیــل شــدن به 
دانشــگاه نســل ســوم نام بــرد و یــادآور شــد: در این 
مراســم پنــج مرکــز نــوآوری و یــک مرکــز شــتاب 
دهــی کســب و کارهــای معدنــی راه انــدازی 
ــا ظرفیت هــای ایجــاد شــده تعــداد  می شــود کــه ب
ــه ۱۵۰  ــز ب ــن مراک ــاور مســتقر در ای واحدهــای فن

واحد افزایش می یابد.
بــه گفتــه وی، دانشــکده های مهندســی عمــران، 
ــز دارای  ــوا فضــا نی ــت و ه ــت، مدیری ــع، نف صنای

مراکز نوآوری تخصصی خواهند شد.
افزایش تعداد واحدهای فناور 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ــی  ــاوری  دانشــگاه صنعت ــاون پژوهــش و فن مع
امیرکبیــر گفــت: تعــداد واحدهــای فنــاور دانشــگاه 

به بیش از ۱۵۰ واحد رسیده است. 

افتتاح ۵ مرکز نوآوری تخصصی در دانشگاه

ادامه در صفحه بعد
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه :

دانشجویان باید تئوری را در اجرا شکوفا کنند

آغاز هفته وحدت ، میالد خجسته حضرت رسول اکرم)ص( 
و امام جعفر صادق)ع( بر همگان مبارک باد



دکتر حســین حســینی تودشــکی معاون پژوهشی 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر در مراســم افتتــاح ۵ مرکز 
نــوآوری و یــک شــتاب دهنــده دانشــگاه  در بــرج 
ــن  ــاوری اب ــرج فن ــت: ب ــزار شــد، گف ــاوری برگ فن
ســینا و بــرج فنــاوری بزرگمهــر از مراکــز نــوآوری 
دانشــگاه اســت کــه بــا افتتــاح ۵ مرکز دیگــر ظرفیت 
دانشــگاه افزایــش یافتــه و تعــداد واحدهــای فنــاور 

به بیش از  ۱۹۰ واحد رسیده است.

دکتر ستاری خبر داد:
هوشمندسازی شهرها با ایجاد 

مراکز نوآوری
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور بــا تاکید 
ــور  ــد مح ــان بای ــای دانش بنی ــه فعالیت ه ــر اینک ب
همــه تحــوالت جامعــه قــرار گیــرد، گفــت: شــهر 
تهــران پتانســیل باالیــی بــرای تبدیل شــدن به شــهر 

هوشمند دارد.
ــان  ــا بی ــن مراســم ب ــتاری در ای ــر ســورنا س دکت
از  دانش بنیــان  فعالیت هــای  از  اینکــه حمایــت 
ــی  ــزود: زمان ــی رود، اف ــمار م ــه ش ــا ب ــف م وظای

ــد،  ــال ســرمایه گذار بودن ــه دنب ــاور ب تیم هــای فن
ولــی در حــال حاضــر بــا راه انــدازی مراکز نــوآوری، 

سرمایه گذاران به سراغ تیم های فناور می روند.
ــه از  ــم ک ــی داری ــا آمادگ ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــوآوری در دانشــگاه ها حمایــت  ــدازی مراکــز ن راه ان
کنیــم، اظهــار کــرد: مراکز نــوآوری دانشــگاه صنعتی 
ــدازی  ــل راه ان ــور کام ــه ط ــه ب ــر در حالی ک امیرکبی
نشــده اســت، فضــای آن پــر شــده و ایــن موضوعی 

است که ما باید به آن بها دهیم.
ــد فعالیت هــای  ــر اینکــه بای ــد ب ــا تاکی ســتاری ب
دانش بنیــان محــور همــه امــور جامعــه قــرار گیــرد، 
خاطرنشــان کــرد: توســعه فعالیت هــای دانش بنیــان 
در کشــور بایــد بــه گونه ای باشــد کــه همــه اتفاقات 
اجتماعــی و فرهنگــی مــا و تحــوالت اجتماعــی در 

این حوزه رخ دهد.
معــاون علمــی رئیس جمهــور مراکــز نــوآوری را 
متحول کننــده چهــره شــهرها دانســت و خاطرنشــان 
ــذب  ــی در ج ــیل باالی ــران پتانس ــهر ته ــرد: ش ک
ــاوری ایجــاد  ــای فن ــاور دارد و برج ه ــای فن واحده
ــه  ــهرها را ب ــره ش ــد چه ــهرها می توان ــده درش ش

سمت هوشمند شدن سوق دهد.

معرفی برترین های 
چهارمین مسابقات سراسری 

متالوگرافی
سراســری  مســابقات  دوره  چهارمیــن 
ــی  ــگاه صنعت ــی دانش ــه میزبان ــی، ب متالوگراف
امیرکبیــر برگــزار و برگزیــدگان ایــن دوره 

مسابقات معرفی شدند.
دوره  در چهارمیــن  امیرکبیــر،  گــزارش  بــه 
مســابقات سراســری متالوگرافــی کــه بــه میزبانــی 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر برگــزار شــد تعــداد ۲۶ 
تیــم از دانشــگاه هــای سراســر کشــور بــا یکدیگــر 

به رقابت پرداختند.
پــس از برگــزاری افتتاحیــه ایــن مســابقه در دوم 
آبــان مــاه، باتوجــه بــه مجمــوع نمــرات عملــی و 
گزارشــات، تیــم هــا داوری شــدند کــه تیــم 
تکنیکوگرافی)نماینده دانشــگاه صنعتــی اصفهان( و 
تیــم آرســموند)نماینده دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر(، 
ــد.  ــب کردن ــام اول را کس ــترک، مق ــور مش ــه ط ب
همچنیــن تیــم  struers )نماینده دانشــگاه زنجان( 

موفق به کسب مقام سوم شد.
ــه ریاســت دکتــر  گفتنــی اســت ایــن رویــداد ب
ــت علمــی دانشــگاه  ــی عضــو هیئ موســوی خوی
صنعتــی امیرکبیــر و به داوری اســاتید برتــر از جمله 
مریــم کرباســی، دکتــر عربــی، دکتــر لیمویــی، دکتر 
حســینی و مهنــدس طوســی و فعالیــت دکتــر الهام 

آهونبر به عنوان دبیر علمی برگزار شد.
ــن دوره از  ــر ای ــای برت ــم ه طــی مراســمی ازتی
مســابقات در دانشــکده مهندســی معــدن دانشــگاه 

ــه  ــدی ب ــز نق ــر و جوای ــر تقدی ــی امیرکبی صنعت
آنان اهدا شد.
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حل  المسائل کتاب ریاضیات مهندسی« منتشر شد

کتــاب »حل  المســائل کتــاب ریاضیــات مهندســی« تالیــف آقای 
دکتــر پرویــز قدیمــی توســط انتشــارات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
منتشــر شــد. کتــاب حاضــر، حل  المســائل کتــاب ریاضیــات مهندســی 
بــه قلــم دکتــر پرویــز قدیمــی اســت کــه بــه عنــوان یــک کتــاب کار 
بــرای دانشــجویان عزیــز و اســتفاده  کننــدگان ارجمنــد، تهیــه گردیــده 
ــف  ــای مختل ــا و تکنیک  ه ــا روش  ه ــاب ب ــائل کت ــه مس ــت. کلی اس
تحلیــل شــده و جزئیــات روش حــل، تشــریح گردیده  انــد. عــالوه بــر 
حــل مســائل، صورت مســئله نیــز ارائــه گردیده اســت تــا خوانندگانی 
کــه عالقه  منــد بــه تهیــه کتــاب نیســتند نیــز بتواننــد بــا دسترســی بــه 

محتوای سؤال از جواب آن بهره  مند گردند.

ادامه از صفحه قبل

@polytechnic1307 @autgram pr@aut.ac.ir pr.aut.ac.ir

 تازه های نشر دانشگاه

 انتصابات

تازه های  علـــم

ساخت رگ مصنوعی نانو ساختار مشابه عروق طبیعی برای 
جایگزینی با عروق مسدود قلبی

 تیمــی از محققــان دانشــکده مهندســی پزشــکی 
ــی  ــتفاده از »پل ــا اس ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
یورتــان« گریــد پزشــکی و نانــو لوله هــای کربنــی به 
ســاخت رگ مصنوعــی دســت یافتنــد کــه بــه دلیــل 
مشــابهت بــا عــروق اصلــی بــدن، از آن می تــوان بــه 
ــاران  ــی بیم ــروق مســدود قلب ــن ع ــوان جایگزی عن

مبتال استفاده کرد. 
 بــه گــزارش امیرکبیــر : دکتــر رحیــم فتوره چــی 
محقــق طــرح، ماده اصلی اســتفاده شــده در ســاخت 
ایــن عــروق را پلــی یورتــان گرید پزشــکی دانســت 
ــان پلیمرهــای زیســت  و خاطــر نشــان کــرد: در می
ســازگار کــه بــرای طراحــی و ســاخت گرافت هــای 
ــد  ــان« گری ــی یورت ــود »پل ــتفاده می ش ــی اس عروق
پزشــکی بــه ســبب داشــتن دو بخــش نرم و ســخت 
ــورد  ــت، م ــرل اس ــل کنت ــنتز قاب ــد س ــه در فراین ک
ــت؛  ــه اس ــرار گرفت ــن ق ــیاری از محققی ــه بس توج
چراکــه گرافت هــای بــر پایــه پلــی یورتــان در 
ــر  ــیار نرم ت ــاری بس ــای تج ــا گرافت ه ــه ب مقایس

بوده و انطباق بیشتری به عروق طبیعی دارد.  
ــن را از  ــن و پلیمــر ژالتی ــو لوله هــای کرب وی نان
ــن رگ  ــاختار ای ــده در س ــتفاده ش ــواد اس ــر م دیگ
مصنوعــی عنــوان کــرد و  ادامــه داد: همچنیــن 
ســلول های »اندوتلیــال« مــورد نیــاز در ایــن مطالعات 
از طریــق انســتیتو پاســتور تامیــن شــد و بــرای اولین 
ــر پایــه پلــی یورتــان گریــد  ــار از نانــو ســاختار ب ب

ــن  ــر ژالتی ــن و پلیم ــای کرب ــو لوله ه ــکی، نان پزش
ــد.  ــتفاده ش ــی اس ــروق مصنوع ــاخت ع ــرای س ب
عــروق مصنوعــی ســاخته شــده خــواص مکانیکــی 
ــالم  ــریان های س ــا ش ــه ب ــبی در مقایس ــیار مناس بس
انســان دارد و همچنیــن بســتر ایــن عــروق شــرایط 
ــر و چســبندکی  ــرای رشــد، تکثی بســیار مناســبی ب

سلول های اندوتلیال دارد. 
بــه گفتــه ایــن دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی 
ــن  ــه در ای ــه کار رفت ــر 7۰ درصــد از مــواد ب امیرکبی
پــروژه در داخــل کشــور قابــل تامیــن و ۳۰ درصد آن 
وارداتــی اســت ضمــن آنکــه کلیــه فرایند ســاخت و 
ــی در  ــای بیولوژیک ــه آزمون ه ــوط ب ــث مرب مباح

داخل کشور صورت گرفته است.   
فتوره چــی روش ســاخت در ایــن پــروژه را روش 
الکتروریســی ذکــر کــرد و یــادآور شــد: ایــن روش 
ایــن امــکان را بــه مــا داد کــه مــاده کامپوزیــت را بــه 
ــه رگ  ــن آنک ــم ضم ــد کنی ــر تولی ــو فیب ــکل نان ش
مصنوعــی تولیــد شــده جــاوی مجموعــه ای از نانــو 
فیبرهــا اســت. نانــو فیبــر هــا به ســبب تخلخــل باال 
و نســبت ســطح بــه حجم بــاال شــباهت بــی نظیری 
ــیار  ــتر بس ــلولی دارد و بس ــارج س ــس خ ــه ماتری ب
مناســبی بــرای رشــد و چســبندگی ســلولی خواهــد 

بود.

در حکمــی  از ســوی دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه  آقــای دکتــر ســیاوش خرســندی 
عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی کامپیوتــر به ســمت معــاون فرهنگی و دانشــجویی منصوب شــد 

و از زحمات آقای دکترجواد  شکراله مغانی تقدیر به عمل آمد.
ــر اداری و  ــه ســمت مدی ــاس حــاج بیگــی را ب ــای غالمعب ــس دانشــگاه در حکمــی آق ــن رئی همچنی

پشتیبانی منصوب کرد  .
گفتنــی اســت : در مراســمی کــه  روز یکشــنبه ۱۲ ابــان مــاه در ســالن اجتماعــات پروفســور ســلیمی 
برگــزار شــد از زحمــات مهنــدس طوســی مدیــر ســابق امــور اداری و پشــتیبانی تقدیــر و تشــکر بــه عمــل 

آمد.

23 آبان سالروز تاسیس پلی تکنیک تهران مبارک باد


