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دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر و شــرکت توســعه 
پتــرو ایــران پدکــو بــا هــدف تدویــن »دانــش 
فنــی تولیــد ســیال تکمیــل چــاه هــای نفــت و 

گاز« قرار داد  همکاری منعقد کردند.
ــکاری  ــرار داد  هم ــر، ق ــزارش امیرکبی ــه گ ب
میــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و شــرکت 
توســعه پتــرو ایــران پدکــو میــان دکتــر حســین 
ــاوری  حســینی تودشــکی معــاون پژوهــش و فن
ــپهر  ــدس س ــر و مهن ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ســپهری مدیرعامــل شــرکت توســعه پتــرو ایــران 

پدکو منعقد شده است.
هــدف از انعقــاد ایــن قــراداد تدویــن »دانــش 
ــل چــاه هــای نفــت و  ــد ســیال تکمی ــی تولی فن
گاز« اســت کــه مجــری طــرح متعهــد اســت بــه 
و  کار  پیشــرفت  گــزارش  ماهیانــه  صــورت 
ــه  ــا ارائ ــه کارفرم ــه را ب ــات صــورت گرفت خدم

دهد.
ــی  ــرح م ــری ط ــرارداد مج ــن ق ــاس ای براس
ــن  ــرای ای ــل از اج ــی حاص ــه عمل ــد نتیج توان
پــروژه را بــا توافــق کارفرمــا بــه صــورت مقاله در 

مجامع علمی ارائه دهد.

راه انــدازی مرکــز نــوآوری انــرژی 
در دانشکده مهندسی نفت

 معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتی 
ــرژی  ــوآوری ان ــدازی مرکــز ن ــر از راه ان امیرکبی
در دانشــکده مهندســی نفــت ایــن دانشــگاه 
خبــرداد و گفــت: ایــن مرکــز نــوآوری در 
فضایــی بالــغ بــر 800 مترمربــع راه انــدازی 
خواهــد شــد کــه بســتری بــرای توســعه ایده هــا 

ــاوری هــا در راســتای نیازهــای صنعــت و  و فن
جامعه خواهد بود.

ــن  ــکی در ای ــینی تودش ــین حس ــر حس دکت
ــر از 6  ــی امیرکبی جلســه گفــت: دانشــگاه صنعت
ــمت  ــه س ــت ب ــتراتژی حرک ــته اس ــال گذش س

دانشگاه نسل سوم را تدوین کرده است.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر تاکیدکرد: براســاس این رویکــرد در دو 
محــور افزایــش ســطح پــروژه هــای صنعتــی و  
ــت از  ــه منظــور حمای ــوآوری ب ــز ن ایجــاد مراک
خالقیتهــای  و  هــا  ایــده  ســازی  تجــاری 
دانشــگاهیان برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه 

است.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر خاطرنشــان کــرد: بخــش عمــده ای از 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــوزه ه ــا درح ــرکت ه ــن ش ای

نفت وگاز فعالیت می کنند.

ــال  ــت:  از س ــکی گف ــینی تودش ــر حس دکت
ــر  ــه دفات ــم ک ــوت کردی ــع دع ــته از صنای گذش
تحقیــق و توســعه و مرکــز نــوآوری در دانشــگاه 
داشــته باشــند تــا برایــن اســاس نیازهــای 
ــان  ــا و پای ــروژه ه ــام پ ــق انج ــت از طری صنع
نامــه هــا مرتفــع گــردد و یــا اســتارت آپ هایــی 
شــکل گیرنــد کــه بتواننــد بصــورت مــداوم بــه 

صنعت و جامعه خدمات ارائه دهند.
دکتــر وحیــد حــدادی رئیــس دانشــکده 
ــت:    ــم  گف ــن مراس ــز در ای ــت نی ــی نف مهندس
ــه ســوی صنعــت داشــته  ــی ب ــد پل دانشــگاه بای
باشــد کــه ایــن ارتبــاط بــا راه انــدازی بخش های 
تحقیــق و پژوهــش شــرکت هــا در محیــط 
ــز  ــه مراک ــد چراک ــد ش ــاد خواه ــگاه ایج دانش
تحقیــق و پژوهــش شــرکت ها مــی توانــد زبــان 

صنعت را به دانشگاه منتقل کند.

ــگاه  ــای دانش ــروژه ه ــداد پ تع
صنعتــی امیرکبیــر در حــوزه نفــت 

روبه افزایش است
مدیــرکل فنــاوری و ارتبــاط بــا صنعــت 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: در ســال 
جــاری تعــداد پــروژه هــای مرتبــط بــا صنعــت 
ایــن دانشــگاه بویــژه در حــوزه نفــت قابــل توجه 

بوده است.
ــت:  ــن جلســه گف ــادری در ای ــک ن ــر مال دکت
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در حــوزه هــای 
نفــت و در دیگــر حــوزه هــا  بــا  مرتبــط 
عالقه مندانــه و حرفــه ای ورود پیــدا کــرده 

است. 
وی افــزود: بســیاری از اعضــای هیــات علمــی 
ــت  ــت فعالی ــوزه نف ــه در ح ــگاه ک ــن دانش ای
صنعــت  بــا  ارتبــاط  تجربــه  از  می کننــد 

برخوردارند.
مدیــرکل فنــاوری و ارتبــاط بــا صنعــت 
ــت: در  ــار داش ــر اظه ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
پــروژه هــای بــزرگ نفتــی کــه قــرارداد آنهــا بــا 
وزارت علــوم امضــا شــد، پــروژه دارخویــن بــه 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر اختصاص داده شد.
ــروژه  ــن پ ــرد: ای ــادری خاطرنشــان ک ــر ن دکت
ــاال دســتی موفــق اســت و  جــزء پــروژه هــای ب

رضایت کارفرمای نفتی جلب شده است.
وی اظهــار داشــت: ایــن دانشــگاه در دو پــروژه 
پاییــن دســت نیــز فعالیــت مــی کنــد کــه بــه این 

پروژه ها نگاه حرفه ای دارد.

 تأسیس گروه 5UT دانشگاه های صنعتی برتر کشور
معاونــت امــور بیــن الملــل دانشــگاه صنعتــي 
امیرکبیــر از تأســیس کنسرســیوم پنــج دانشــگاه 
ــر  ــه 5UT خب ــوم ب ــور موس ــی کش ــر صنعت برت

داد.
ــذار  ــای اثرگ ــر، دانشــگاه ه ــزارش امیرکبی ــه گ ب
ــی  ــای صنعت ــگاه ه ــامل دانش ــور ش ــی کش صنعت
اصفهــان، صنعتــی امیرکبیــر، صنعتــی خواجــه 
ــم و  ــریف و عل ــي ش ــي، صنعت ــن طوس نصیرالدی
صنعــت ایــران بــه منظــور هــم افزایــي و گســترش 
همــکاري هــاي هدفمنــد بــه ویــژه در ســطح 
ــگاه  ــج دانش ــروه پن ــیس گ ــر تاس ــي مبتک بین الملل

صنعتی کشور با نام اختصاري 5UT شدند.
ــج  ــزاری پن ــس از برگ ــکاری پ ــن هم ــند ای س

ــا  ــگاه ها ب ــل دانش ــان بین المل ــان معاون ــه می جلس
روســای هــر دانشــگاه و دریافــت نظــرات ایشــان و 
ســپس تصویــب پیش نویــس تهیــه شــده در هیــات 
ــخ 9  ــاَ در تاری ــو، نهایت ــگاه های عض ــه دانش رییس
ــگاه ها  ــن دانش ــای ای ــای روس ــه امض ــاه 98 ب آذرم
رســید و ایــن گــروه رســماَ فعالیــت خــود را آغــاز 

نمود.
ــردی در  ــداف راهب ــداز و اه در بخــش چشــم ان
اســت:  آمــده  شــده،  امضــا  همــکاری  ســند 
عنــوان  بــه   5UT گــروه  عضــو  دانشــگاه های 
ــداف  ــی، اه ــوزه مهندس ــردی در ح ــرکای راهب ش
ــی و  ــای تحقیقات ــن طرح ه ــه تبیی ــی در زمین مختلف
اجــرای  بین المللــی،  مشــترک  فناوری هــای 

دوره هــای دکتــرا و پســادکترای مشــترک و همکاری 
در خصــوص انتشــار کتاب هــا و مقــاالت علمــی در 
و  همایش هــا  برگــزاری  بین المللــی،  ســطح 
براســاس  بین المللــی  علمــی  کارگاه هــای 
ــگاه های  ــاوری دانش ــی و فن ــای تحقیقات اولویت ه
عضــو از طریــق تشــکیل گروه هــای پیشــتاز در هــر 
مــورد و  بهــره گیــري از ظرفیــت هــاي آموزشــي و 
پژوهشــي یکدیگــر در انجــام پروژه هــا و طرح هــای 
بــزرگ علمــی در ســطح ملــی و بین المللــی، ارتقــا 
جایــگاه دانشــگاه های عضــو در رتبه بندی هــای 
بین المللــی بــه صــورت پایــدار، اســتفاده از امکانــات 
رفاهــی یکدیگــر بــرای میزبانــی از هیات هــای 
خارجــي، تبــادل دانشــجوی مهمــان بین المللــی 

بین دانشگاه های عضو را دنبال می کنند.
و  سیاســت گذاری ها  در  گــروه  ایــن 
ملــی در حــوزه هــای  تصمیم ســازی های کالن 
هم افزایــي  بــا  فنــاوری،  توســعه  و  مهندســی 
در  تخصصــي  ظرفیت ســازي  و  توانمندي هــا 
ــورمان  ــدار کش ــعه پای ــو در توس ــگاه هاي عض دانش
بیــش از پیــش تاثیرگــذار خواهــد بــود. ایــن گــروه 
ــتای  ــعی دارد در راس ــی س ــطح مل ــن در س همچنی
اســناد باالدســتی حــوزه علــم و فنــاوری نظیر نقشــه 
جامــع علمــی کشــور و ســند توســعه علــم و 
فنــاوری و طرح هــای کالن در حــوزه آمــوزش 
عالــی نظیــر طــرح ســاماندهی آمــوزش عالــی 

کشور نقش موثری ایفا نماید.

قرارداد همکاری دانشگاه و شرکت توسعه پترو ایران پدکو



کتــاب »مقدمــه ای بــر ترمودینامیــک آمــاری کاربــردی« ترجمــه آقــای دکتــر 
غالمرضــا پازوکــی و خانــم دکتــر شــیوا عبدالرحیمــی و خانــم الهام مفرح توســط 

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.
ــواص  ــن خ ــاط بی ــه ارتب ــت ک ــی اس ــاری علم ــک آم ترمودینامی
ماکروســکوپی ترمودینامیکــی و خــواص میکروســکوپی را برقــرار مــی 
کنــد. کتــاب حاضــر یکــی از معــدود کتــاب هــا در زمینــه ترمودینامیک 

آماری است که به صورت کاربردی نوشته شده است.
فصــل هایــی از ایــن کتــاب بــرای دانشــجویان دوره های کارشناســی 
رشــته هــای شــیمی و مهندســی شــیمی و رشــته هــای مرتبــط مــی 
توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و فصــل هــای نهایــی مــی توانــد بــه 
عنــوان مرجعــی بــرای دانشــجویان تحصیالت تکمیلــی در رشــته های 

مذکور در نظر گرفته شود.
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 تازه های نشر دانشگاه

تازه های  علـــم

ساخت زبان مدل سازی برای توسعه بهینه نرم افزار
از سوی محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در 
ــکده  ــمند دانش ــتم های هوش ــگاه سیس آزمایش
ــرای  ــازی ب ــان مدل س ــر زب ــی کامپیوت مهندس
ــا طراحــی و پیاده ســازی   ــرم افزاره توســعه ن
کردنــد کــه امــکان انجــام عملیــات و بازیابــی 
داده هــا را در تمامــی مراحــل ســاخت و 

بروزرسانی نرم افزار  فراهم کرده است.
بــه گــزارش امیرکبیــر :  دکتــر احمــد عبدالــه 
ــان  ــرد  محقق ــد قائمی ف ــروش و  محم زاده بارف
ــده را   ــرا ش ــش اج ــوان پژوه ــرح، عن ــن ط ای
ارتبــاط  بــرای  مــدل  بــر  مبتنــی  »فراینــد 
پایگاه داده هــا«  نویســی و  برنامــه  زبان هــای 
دانســتند و یــاد آور شــدند: هــدف از ایــن 
ــه  ــود ک ــازی ب ــان مدل س ــاخت زب ــراع، س اخت
عملیــات داده ای را در تمامــی مراحــل  ســاخت 

و بروزرسانی نرم افزار مد نظر قرار دهد.

دانشــگاه  آموختــه  دانــش  فــرد  قائمــی 
صنعتــی امیرکبیــر بــا اشــاره بــه کاربردهــای این 
ــتاوردهای  ــرد: از دس ــان ک ــر نش ــرح، خاط ط
ایــن اختــراع می تــوان در صنعــت تولیــد 
نرم افــزار و برنامه هــای کاربــردی ســازمانی 

استفاده کرد.
وی کاهــش زمــان و هزینــه تولیــد نرم افــزار 
را یکــی از مزایــای اصلــی ایــن طــرح نســبت 
بــه روش هــای ســنتی دانســت و گفــت: ایــن 
اختــراع بــرای توســعه نرم افــزار و برنامه هایــی 
ــی  ــتکاری و بازیاب ــه دس ــادی ب ــاز زی ــه نی ک
ــازمانی،  ــردی س ــای کارب ــد برنامه ه داده، مانن
دارنــد قابــل اســتفاده اســت. توســعه دهنــدگان 
ــه  ــزاری جامع ــرکت های نرم اف ــزار و ش نرم اف

هدف این اختراع هستند.
 

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشــگاه صنعتی امیرکبیر 
پیشــرو در تدوین برنامه ارشد هوش مصنوعی

رئیــس مســابقات هــوش مصنوعــی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر گفــت: اولیــن برنامــه درســی 
ــوش  ــوزه ه ــد در ح ــی ارش ــع کارشناس مقط
ــن  ــکده تدوی ــن دانش ــور در ای ــی کش مصنوع

شده است.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر رضــا صفابخــش 
ــی  ــوش مصنوع ــابقات ه ــن دوره مس در پنجمی
ــکده  ــت: دانش ــر گف ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
از  یکــی  دانشــگاه  کامپیوتــر  مهندســی 
هــوش  حــوزه  در  پیشــرو  دانشــکده های 

مصنوعی است.
ــه  ــد ده ــن دانشــکده طــی چن ــزود: ای وی اف
ــت  ــته اس ــالش داش ــواره ت ــود هم ــت خ فعالی
کــه در حــوزه هــوش مصنوعــی برنامــه ریــزی 
و فعالیــت کنــد تــا برایــن اســاس ، ایــن رشــته 

در کشور ارتقا یابد.
رئیــس مســابقات هــوش مصنوعــی دانشــگاه 
ــه  ــن برنام ــرد: اولی ــد ک ــر تاکی ــی امیرکبی صنعت
کارشناســی ارشــد هــوش مصنوعــی کشــور در 

این دانشکده نوشته شده است.
 رئیــس مســابقات هــوش مصنوعــی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت: برگــزاری 
ــی در حــوزه هــوش  ــج مثب ــن مســابقات نتای ای
مصنوعــی داشــته اســت کــه ایــن مســابقات بــه 

صورت مرتب برگزار شده است.
وی عنــوان کــرد: همچنیــن ســعی کردیــم در 
نیــز  مختلــف  صنایــع  از  مســابقات  ایــن 
مشــارکت داشــته باشــند تــا برایــن اســاس 

نیازهای جامعه و صنعت برطرف شــود.
رئیــس مســابقات هــوش مصنوعــی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر گفــت : در ســال جــاری ســه 
ــش  ــهام ، چال ــازار س ــی ب ــش بین ــابقه ، پی مس
پــالک  بازشناســایی  و  چهــره  بازشناســی 
مخــدوش  در دانشــکده مهندســی کامپیوتــر 

برگزار شد.
برنامه ریزی دانشگاه برای 

فعالیت در حوزه هوشمندسازی
دانشــگاه  فنــاوری   و  پژوهــش  معــاون 
صنعتــی امیرکبیــر گفــت: ایــن دانشــگاه یکــی از 
اهــداف مهــم خــود را فعالیــت و برنامــه ریــزی 

در حوزه هوشمندســازی قرار داده است.
ــن  ــکی در ای ــینی تودش ــین حس ــر حس دکت

همایــش گفــت: موضــوع هوشمندســازی و 
ــی شــدن از مباحــث مهــم و تاثیرگــذار  دیجیتال

در ســال های آینده به شمار می رود.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
ــه اینکــه در  ــر اظهــار داشــت: باتوجــه ب امیرکبی
آینــده حــوزه هوشــمند ســازی جایــگاه خــاص 
خــود را در دنیــا بــه دســت خواهــد آورد 
ــن الزم اســت در کشــور و دانشــگاه هــا  بنابرای
ــه  ــذار برنام ــه صــورت تاثیرگ ــن حــوزه ب در ای

ریزی کرد.
ــرد:  ــان ک ــکی خاطرنش ــینی تودش ــر حس دکت
از  یکــی  هوشــمند  شــهر  و  هوشمندســازی 
موضوعاتــی اســت کــه اگــر از آن غافــل شــویم، 
شــهرهای  در  رفتــن  راه  آینــده  ســال   10

هوشــمند برای ما سخت خواهد شد.
وی عنــوان کــرد: هوشــمند ســازی در آینــده 
ــازی  ــد، شهرس ــگ جدی ــاد فرهن ــب ایج موج
ــه  ــی شــود ک ــد م ــوع زندگــی جدی ــد و ن جدی

بایــد بتوانیم برای آن برنامه ریزی کنیم.
دانشــگاه  فنــاوری   و  پژوهــش  معــاون 
صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت: از ســال 
2010 دنیــا بــر حــوزه هوشــمند ســازی تمرکــز 
داشــته اســت بنابرایــن بایــد بــرای ایــن حــوزه 
مشــخصی  سیاســتگذاری  و  ریــزی  برنامــه 

باشیم. داشته 

       هفته پژوهش و فناوری 

راه اندازی سالن ورزشی مختص دختران خوابگاهی دانشگاه

ــر  ســالن ورزشــی مختــص دانشــجویان دخت
ــه  ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــی دانش خوابگاه

مناسبت روز دانشجو راه اندازی شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، مهندس حســین یوســفی 
خــواه مدیــر دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
در مراســم افتتاحیــه ســالن ورزشــی مختــص 
ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــی دانش ــران خوابگاه دخت
ــر  ــغ ب گفــت: ایــن ســالن ورزشــی در فضایــی بال

200 مترمربع طراحی و بازسازی شده است.

ــی  ــی در نزدیک ــالن ورزش ــن س ــزود: ای وی اف
خوابــگاه هــای دخترانــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 

قرار دارد.
ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــجویی دانش ــر دانش مدی
تاکیــد کــرد: ایــن مــکان کــه بــه انبــار تبدیــل شــده 
بــود اخیــرا بــا همــکاری بخــش خصوصــی 
ــه  ــاده ارائ ــی، آم ــری ورزش ــا کارب ــازی و ب بازس
خدمــات بــه خانم هــا بــه ویــژه دانشــجویان دختــر 

خوابگاهی خواهد بود. 
ــن  ــرد: در ای ــه ک ــفی خــواه اضاف ــدس یوس مهن
ــه  ــورد عالق ــه م ــی ک ــته های ــی رش ــالن ورزش س
دختــران از جملــه تنیــس روی میــز ، پیالتــس، تــی 
آر ایکــس، بــادی پامــپ و کــراس فیــت راه انــدازی 

خواهد شد. 
وی اظهــار داشــت: در نزدیکــی ایــن ســالن 
ورزشــی ۳ خوابــگاه دانشــجویی دختران قــرار دارد. 
و ســایر دانشــجویان دختــر ایــن دانشــگاه نیــز مــی 

توانند از این سالن ورزشی استفاده کنند.

گرامی باد


