
 بازدید هياتی از 
دانشگاه نظربایف 

قزاقستان
  

ــتان از  ــف قزاقس ــگاه نظرباي ــی از دانش هيات
دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر بازديــد کــرد کــه 
در ايــن بازديــد بــر همــکاری ايــن دودانشــگاه 
در حــوزه هــای مختلف آموزشــی و پژوهشــی 

تاکيد شد.
 بــه گــزارش امیرکبیــر، بازدیــد مســئوالن 
دانشــگاه نظربایــف قزاقســتان بــا حضــور مدیــر 
ــن  ــی، معاونی ــن الملل ــی و بی ــای علم همكاره
تكمیلــی  تحصیــات  و  پژوهشــی 
ــر، ریاضــي و  ــی کامپیوت دانشــكده های مهندس
علــوم کامپیوتــر و مهندســی بــرق برگــزار شــد 
کــه در ایــن جلســه ضمــن آشــنایی و معرفــی 
دو دانشــگاه، زمینــه هــای مشــترک بــرای 

تعامل های آتی مورد بحث قرار گرفت.
دکتــر امیرگلــرو مدیــر همــكاری هــای 
صنعتــی  دانشــگاه  المللــی  بیــن  و  علمــی 
معرفــی  بــا  جلســه  ایــن  در  امیرکبیــر 
ــرد  ــدواري ک ــراز امی ــتاوردهای دانشــگاه اب دس
بــا توجــه بــه ســطح رو بــه رشــد  کــه 
دانشــگاه های کشــور قزاقســتان، مشــارکت 
آنهــا در پــروژه راه ابریشــم و نیــز ســرمایه 
ــی،  ــز پژوهش ــز مراک ــه تجهی ــذاری در زمین گ
بایــد همــكاری هــای جــدی تــر و گســترده  ای 

با دانشگاه های این کشور ایجاد شود.
ــاي  ــه ه ــي از زمین ــت: یك ــار داش وي اظه
ــي  ــف م ــگاه نظربای ــا دانش ــكاري ب ــم هم مه
ــاي  ــزاري کارگاه ه ــي و برگ ــكل ده ــد ش توان
همتایابــي تخصصــي بــه صــورت حضــوري و 
مجــازي باشــد کــه بدنیــال آن پروپــوزال 
مشــترک تدویــن و ایــن امــر منجــر بــه تبــادل 

استاد ودانشجو شود.
پذیــرش  واحــد  ارشــد  مدیــر  پلوآنــوآ 
ــان  ــز در جری ــف قزاقســتان نی دانشــگاه نظربای
ــر  ضمــن  ــی امیرکبی ــد از دانشــگاه صنعت بازدی
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طــرح محققــان دانشــکده مهندســی 
نفــت  دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا 
ــرای  ــزار ب ــرم اف ــک ن ــعه ی ــوان »توس عن
ــه  ــده لول ــده ش ــه بری ــی ناحی ــش بین پی
ــای  ــاه ه ــاری چ ــاری در حف ــای حف ه
جشــنواره  ســومین  در  گاز«  و  نفــت 
جــوان  اندیشــمندان  و  دانشــمندان 

برگزیده شد.
ــنواره  ــومین جش ــر، س ــزارش امیرکبی ــه گ ب
اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان بــا محوریــت 
حمایــت از ایــده پــردازی، نــوآوری، کارآفرینی و 
تجــاری ســازی برگــزار شــد کــه در ایــن 
جشــنواره ایــده محققــان دانشــگاه صنعتــی 
ــزار  ــرم اف ــک ن ــعه ی ــوان »توس ــا عن ــر ب امیرکبی
بــرای پیــش بینــی ناحیــه بریــده شــده لولــه های 
ــت و گاز«  ــای نف ــاه ه ــاری چ ــاری در حف حف

برگزیده شد.
تیــم تحقیقاتــی پتروپلــی تکنیــک 2 دانشــگاه 
ــی  ــان رفیع ــکل از ارس ــر متش ــی امیرکبی صنعت
سرپرســت تیــم، مهنــدس افشــین بحــری آنالیــز 

هــوش  متخصــص  قاســمی  مهــرداد  داده، 
مصنوعــی بــا راهنمایــی و هدایــت دکتر احســان 
ــکده  ــی دانش ــات علم ــو هی ــی عض ــه چ خام
را  نمودارهایــی  و  روابــط  نفــت،  مهندســی 
گســترش دادنــد کــه مــی توانــد نزدیــک شــدن 
ــای  ــه ه ــدن لول ــده ش ــی بری ــه بحران ــه ناحی ب
حفــاری کــه تحــت تنــش و کرنــش هــای 
گوناگونــی در چــاه هــای نفــت و گاز مــی باشــد 

را پیش بینی و آالرم دهد.
ــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی و  ایــن تیــم ب
شــبکه هــای عصبــی بــرای پیــش بینــی برخــی 
پارامترهــا و اســتفاده از داده هــای چــاه هایــی که 
در قبــل مشــکل twist_off داشــته انــد، توانســته 
انــد مدلــی را طراحــی و ارائــه کننــد کــه در همه 
دکل هــای حفــاری بــدون نیــاز بــه انجــام 
هزینه هــای اضافــی، ناحیــه هــای بحرانــی 
ــخص و  ــاری مش ــته حف ــرای رش ــاری را ب حف

برطرف کند.
تیــم،  سرپرســت  گفتــه  بــه  همچنیــن 
برنامه هــای داده شــده فراتــر از طــرح آکادمیــک 

ــت  ــاری قابلی ــوده و در تمامــی دکل هــای حف ب
ــان  ــرایط و زم ــه ش ــه ب ــه باتوج ــرا دارد ک اج
تحریــم، درحــال حاضــر هیــچ کــدام از دســتگاه 
ــرای پیــش  هــای حفــاری در کشــور، روشــی ب
کار  بــه  حفــاری  لولــه   twist_off بینــی 

نمی گیرند.
یکــی از پرهزینــه تریــن بخــش هــای صنعــت 
نفــت و گاز در شــاخه باالدســتی، بخــش حفاری 
بــه شــمار مــی رود و در مهندســی حفــاری 

هزینه روزانه دکل ها بسیار باال است.
ــاری  ــته حف ــا twist_off رش ــدن ی ــده ش بری
یکــی از مشــکاتی اســت کــه در حفــاری 
ــه  ــان ب ــران و جه ــت و گاز در ای ــای نف چاه ه
وفــور دیــده مــی شــود کــه بــرای برطــرف کردن 
ــه  ــادی ب ــیار زی ــای بس ــه ه ــکل هزین ــن مش ای
ــل  ــاری تحمی ــای صاحــب دکل حف شــرکت ه
مــی شــود بنابرایــن بــرای پیــش بینــی و 
پیشــگیری از ایــن مشــکل، میتــوان بااســتفاده از 
مــدل تیــم پتروپلــی تکنیــک2 ، نزدیــک شــدن 

به ناحیه بحرانی twist_off را مشخص کرد.

دریافت »گرنت آغاز« 
توسط استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 دکتــر ســعیده ســرآبادانی تفرشــی عضــو هیــات علمی دانشــکده 
ــرای  ــل دکت ــارغ التحصی ــر و ف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــیمی دانش ش
شــیمی محاســباتی از دانشــگاه UCL انگلســتان موفــق بــه دریافــت 

»گرنت آغاز« صندوق حمایت از پژوهشگران و فن آوران شد.
ــور  ــر کش ــار در سراس ــن ب ــرای اولی ــر،  ب ــزارش امیرکبی ــه گ ب
ــم  ــه یکــی از اعضــای هیــات علمــی خان اســت کــه ایــن گرنــت ب

است.  گرفته  تعلق 
صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران در راســتای انجــام 
ماموریــت خــود و بــرای جــذب و حفــظ دانــش آموختــگان مقطــع 

ــوان را  ــته ج ــگان برجس ــش آموخت ــی دان ــور، اعتبارپژوهش ــی کش ــز علم ــتغال در مراک ــری و اش دکت
ــر  ــی از صــد دانشــگاه برت ــی از یک ــه عال ــا درج ــری ب ــع دکت ــل مقط ــارغ التحصی ــان ف ــرای متقاضی ب
ــته  ــا نگذش ــی آنه ــان فارغ التحصیل ــال از زم ــش از 5 س ــه  بی ــدن( ک ــدی الی ــه بن ــق رتب ــان )طب جه
ــند در  ــده باش ــه کار ش ــغول ب ــور مش ــی کش ــات تحقیقات ــا موسس ــگاه ها ی ــی از دانش ــد و در یک باش

است. گرفته  نظر 
طــرح ارائــه شــده توســط دکتــر ســعیده ســرآبادانی تفرشــی بــه بررســی محاســباتی ترمودینامیکــی 
ــیدکربن  ــان و مونوکس ــول، مت ــه متان ــن ب ــید کرب ــیون دی اکس ــای هیدروژناس ــینتیکی مکانیزمه و س

برروی ســطوح کاتالیســتی کربید فلزات واســطه با اســتفاده از نظریه تابعی چگالی می پردازد. 



انتخاب طرح محققان دانشگاه 
در جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان 



 بر تمایل باالي این دانشگاه براي همکاری با دانشگاه صنعتي امیرکبیر تاکید کرد. 
وی بــا تاکیــد بــر برنامــه راهبــردي دانشــگاه نظربایــف بــراي گســترش همــکاري هــاي بین المللي 
ــاي  ــگاه ه ــا دانش ــي ب ــدات علم ــي تولی ــطح کیف ــاي س ــي و ارتق ــاي تحقیقات ــروژه ه ــب پ در قال
شــاخص خاطرنشــان کــرد: ایــن دانشــگاه ســه نــوع برنامــه حمایــت مالــي )گرنــت( مجــزا بــراي 
حمایــت از طــرح هــاي پژوهشــي دارد کــه مــي توانــد بســتر خوبــي بــراي تعریــف پــروژه هــاي 

مشترک با اساتید دانشگاه صنعتي امیرکبیر به خصوص در مقاطع تحصیالت تکمیلي باشد.
در جریــان ایــن بازدیــد دکتــر پیمــان پورافشــاري و دکتــر مهــدي باقــري دو عضــو هیــات علمــي 
ــال دانشــگاه  ــوم و مهندســي دیجیت ــن و عل ــوم زمی ــدن و عل ــاي مهندســي مع ــي دانشــکده ه ایران

نظربایف نیز حضور داشتند.
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تازه های  علـــم

ساخت پلیمرهای دوستدار طبیعت برای صنایع بسته بندی و 
ساخت قطعات

ــا  ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــان دانش محقق
ــه  ــازگار، ب ــت س ــر زیس ــتفاده از دو پلیم اس
مــواد پلیمــری دســت یافتنــد کــه در ســاخت 
قطعــات، بســته بنــدی مــواد غذایــی و صنعت 

پزشکی کاربرد دارند.
بــه گــزارش امیرکبیــر : مهســا نعمــت الهــی 
ــاالی مصــرف  مجــری طــرح گفــت: حجــم ب
ــب  ــر تخری ــی و عم ــری مصنوع ــواد پلیم م
ــه دنبــال آن،  پذیــری طوالنــی  مــدت آنهــا و ب
نگرانــی ناشــی از بحــث آلودگــی محیــط 
ــرای  ــی ب ــا تاش های  زیســت موجــب شــده ت
اســتفاده از مــواد زیســت تخریب پذیر صــورت 

گیرد.
وی »پلی الکتیک اســید« )PLA(را پلیمــری 
زیســت تخریــب پذیــر بــا منشــأ طبیعــی 
توصیــف کــرد و ادامــه داد: ایــن مــاده علی رغم 
ویژگی هــای بالقــوه و قابــل توجهــی کــه دارد، 
بحــث شــکنندگی  آن موجــب محدویــت 
مصــرف آن شــده اســت. بــرای بهبــود مقاومت 
در برابــر شــکنندگی ایــن پلیمــر، راهکارهایــی 
توســط پژوهشــگران ارایــه شــده اســت کــه هر 

یک مشکاتی را به همراه دارد.
ــی در  ــی از اجــرای طــرح تحقیقات نعمت اله
ــن  ــد: ای ــادآور ش ــر داد و ی ــگاه خب ــن دانش ای
بررســی  و  »تهیــه  عنــوان  بــا  پژوهــش 
ــت پخــت دینامیکــی  ــوژی نانوکامپوزی مورفول
ــی/ ــتیک طبیع ــک اسید/الس ــی الکتی ــده پل ش
نانــوذره؛ مطالعــه برهمکنــش نانوذره/پلیمــر بــا 
ــی«  ــک مولکول ــازی دینامی ــتفاده از شبیه س اس
ــرای  ــی ب ــتیک طبیع ــی و در آن از الس اجرای

بهبود مقاومت به ضربه PLA استفاده شد.

ایــن محقــق با 
بیــان اینکــه ایــن 
از  الســتیک 
انعطــاف پذیــری 
ــوردار  باالیی برخ
اســت و خــود 
طبیعــی  منشــا 
دارد، خاطر نشان 
ــول  ــرد: محص ک
نهایــی در صورت  

برخــورداری از مورفولــوژی مناســب، مقاومــت 
ــه باالیــی داشــته و همچنــان زیســت  ــه ضرب ب
ســازگار خواهــد بــود و ایــن موضــوع اصلــی 
ــه  ــه آن پرداخت ــش ب ــن پژوه ــه ای ــت ک اس

است.
وی اســتفاده از پلیمرهــای طبیعــی به منظور 
ــل  ــش قاب ــت، افزای ــاژ و نانوکامپوزی ــه آلی تهی
توجــه خــواص در مقایســه بــا دیگــر آلیاژها و 
ــاختار  ــه ریزس ــتیابی ب ــا و دس نانوکامپوزیت ه
ــی  ــای رقابت ــرد را از مزیت ه ــه ف ــر ب منحص
شــد:  یــادآور  و  بــرد  نــام  طــرح  ایــن 
دســتاوردهای ایــن طــرح در صنایعــی چــون 
بســته بنــدی مــواد غذایــی، صنعــت پزشــکی، 
رهایــش دارو و ســاخت قطعات قابل اســتفاده 

می باشد.
ــی  ــا نعمت اله ــوی مهس ــرح از س ــن ط ای
دانــش آموختــه و بــه راهنمایــی دکتــر اعظــم 
جالــی آرانــی و دکتــر حمیــد مــدرس از 
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی 

امیرکبیر اجرایی شده است.

 برگزاری نشست  حمایت از پژوهش، شکوفایی و نوآوری
در واحد دانشگاهی گرمسار دانشگاه

ــد  ــر واح ــر کبی ــی امی ــگاه صنعت ــوآوری در دانش ــکوفایی و ن ــش، ش ــت از پژوه ــت  حمای نشس
دانشــگاهی گرمســار بــا حضــور آقــای دکتــر علــی وحــدت رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ــهری و  ــئولین ش ــار، مس ــده شهرگرمس ــه، نماین ــای منطق ــگاه ه ــای دانش ــوری، روس ــت جمه ریاس
ــزار  ــر برگ ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــار دانش ــگاهی گرمس ــد دانش ــان  در واح ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش

شد. 
ــان  ــای دانش بنی ــت از فعالیت ه ــه حمای ــان اینک ــن بی ــدت ضم ــر وح ــر: دکت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
ــاد  ــرای ایج ــوری ب ــت جمه ــاد ریاس ــم نه ــای مه ــه رویکرده ــت ازجمل ــم و صنع ــه عل در عرص
اشــتغال ویــژه فارغ التحصیــان دانشــگاهی اســت، اظهــار داشــت: بیــش از 4 میلیــارد و 400 
ــان  ــه شــرکت های دانش بنی ــوآوری و شــکوفایی ب ــدوق ن ــی از محــل صن ــون تســهیات حمایت میلی

این شهرســتان اختصاص یافت که به زودی پرداخت می شــود.
وی بابیــان اینکــه در شــش ســال گذشــته ۸۸0 میلیــون تومــان تســهیات حمایتــی بــه شــرکت های 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــعه پارک ه ــزود: توس ــده اســت، اف ــان مســتقر در گرمســار پرداخت ش دانش بنی

ازجمله اهداف مهم این نهاد در راســتای پرداخت تســهیات حمایتی است.
ــای موجــود  ــه ظرفیت ه ــا اشــاره ب ــوری ب ــوآوری و شــکوفایی ریاســت جمه ــدوق ن ــس صن رئی
ــار  ــدوق در گرمس ــن صن ــی ای ــر نمایندگ ــیس دفت ــدازی و تأس ــرد: راه ان ــان ک ــار خاطرنش در گرمس

می تواند نقش مؤثری در بهبود و رفع مشــکات شــرکت های دانش بنیان ایفا کند.

       گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو با حضور معاون وزیر علوم



ایجــاد دفاتــر )R&D( شــرکت هــا و صنایــع مختلــف 
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر گفــت: ایــن دانشــگاه سیاســت خــود را 
ــت و  ــای صنع ــع نیازه ــتای رف ــت در راس فعالی
جامعــه قــرار داده بنابرایــن بســتری فراهــم شــده 
ــور  ــف کش ــع مختل ــا و صنای ــرکت ه ــا ش ت
ــوآوری حضــور  ــاوری و ن ــد در مراکــز فن بتوانن
 )R&D(ــعه ــق وتوس ــر تحقی ــا دفات ــته و ی داش

ایجاد کنند.
ــر حســین حســینی  ــر، دکت ــه گــزارش امیرکبی ب
تودشــکی در رویــداد نوآورانه شناســایی و حمایت 
ــی  ــگاه صنعت ــر در دانش ــوزه تای ــای ح ــده ه از ای
امیرکبیــر گفــت: ایــن رویــداد شــروع یــک 
همــکاری و مــدل  فعالیــت جدیــد بــا صنعــت از 

جمله شرکت بارز است.
ــاوری  دانشــگاه صنعتــی  معــاون پژوهــش و فن
امیرکبیــر اظهــار داشــت: در 6 ســال گذشــته تنهــا 

17 واحــد فنــاور داشــتیم امــا اکنــون ایــن دانشــگاه 
ــای  ــت ه ــکده فعالی ــاختمان و 5 دانش ــه س در س

نوآورانه و فناورانه را دنبال می کند.
دکتــر حســینی تودشــکی اضافــه کــرد: درحــال 
حاضــر 200 واحــد فنــاور و شــرکت دانــش بنیــان 

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت می کنند.
وی بــا بیــان اینکــه نقطــه قــوت فعالیــت موثــر و 
مفیــد در حــوزه ایــده پــردازی و فنــاوری فعالیــت 
ــا بخــش خصوصــی اســت، گفــت: در دانشــگاه  ب
همــکاری بــا شــرکت هــا و صنایــع مختلــف آغــاز 
ــق و  ــر تحقی ــاد دفات ــاهد ایج ــون ش ــده و اکن ش
توســعه )R&D(  شــرکت هــا و صنایع در دانشــگاه 

هستیم.
ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــی دانش ــاون پژوهش مع
ــز در ایــن دانشــگاه  ــارز نی تاکیــد کــرد: شــرکت ب
ــز  ــر مرک ــاوه ب ــه ع ــم ک حضــور دارد و امیدواری
نــوآوری دفتــر )R&D( ایــن شــرکت نیــز در 

دانشگاه ایجاد شود.
دکتــر حســین حســینی تودشــکی تاکیــد کــرد: 
درحــال حاضــر دو شــتاب دهنــده معدنــی در 
ــا  ــد و ب ــور دارن ــر حض ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش

دانشگاه همکاری می کنند.
ــر  ــی امیرکبی ــاون پژوهشــی دانشــگاه صنعت  مع
گفــت: دانشــکده هــای زیــادی در دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیــر مــی تواننــد در حــوزه تایــر فعالیــت کنند 
کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه دانشــکده هــای 
مهندســی پلیمــر، مهندســی شــیمی، شــیمی، بــرق، 
ــر اشــاره  ــک ،  نســاجی و کامپیوت هوافضــا، مکانی

کرد.


