
در حکمــی از ســوی دکتــر رضــا داوری 
اردکانــی رئیــس فرهنگســتان علــوم دکتــر 
محمــد رضــا اســامی عضــو هیــات 
ــه  ــک ب ــی دانشــکده مهندســی مکانی علم
ــی  ــوم مهندس ــروه عل ــس گ ــوان رئی عن

فرهنگستان علوم منصوب شد.
ــر محمدرضــا  ــر : دکت ــه گــزارش امیرکبی ب
اســامی عضــو پیوســته فرهنگســتان علــوم از 
ــدت دو  ــه م ــه ب ــد ک ــی باش ــال 1380 م س
ــی  ــوم مهندس ــروه عل ــت گ ــه ریاس ــال ب س

فرهنگستان علوم منصوب شده است .
ــق  ــه و محق ــتاد نمون ــامی اس ــر اس دکت
برجســته و چهــره ماندگار کشــوری از ســوی 
وزارت علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری ، عضــو 

و   مکانیــک  مهندســان  انجمــن   Fellow
هوافضای آمریکا است .

ــان  ــه زب ــاب  ب ــف  14 کت ــه تالی ــق ب وی موف
ــارات  ــط انتش ــه توس ــت ک ــده اس ــی ش انگلیس
اشــپرینگر و دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه چاپ 

رسیده است .
ــتان  ــی فرهنگس ــوم مهندس ــروه عل ــس گ رئی
علــوم 530 مقالــه را در کنفرانســهای خارجــی و 
نشــریات معتبــر بیــن المللــی بــه چــاپ رســانیده 

است .
دانشــجوی   450 از  بیــش  راهنمایــی  وی 
کارشناســی ارشــد  و دکتــری را برعهــده داشــته 

است .
ــی  ــع کارشناس ــذار مقط ــامی بنیانگ ــر اس دکت
دانشــگاه  مکانیــک  مهندســی  رشــته  ارشــد 
نیــز در  امیرکبیــر در ســال 1352را  صنعتــی 

کارنامه تاش ها و فعالیت های خود دارد.
گفتنــی اســت : گــروه علــوم مهندســی 8 
ــی و 2  ــروه تخصص ــی، 9 کارگ ــاخه تخصص ش
اتــاق فکــر دارد. شــاخه  هــای تخصصــی گــروه 
بــا تشــکیل جلســات، میزگردهــای هم اندیشــی، 
برگــزاری ســمینارهای ادواری و پشــتیبانی از 
کنفرانــس  هــا دربــاره موضوعــات کان سیاســت  

پژوهــی علــم و فنــاوری و آمــوزش و پژوهــش 
حــوزه تخصصــی خــود مطالعــه و اظهارنظــر می  

کنند.
عضــو   12 دارای  مهندســی  علــوم  گــروه 
پیوســته، 34 عضــو وابســته و 34 همــکار مدعــو 
اســت کــه بــا برگــزاری شــوراها و جلســات هــم 
اندیشــی زمینــه  تقویــت ارتبــاط و بهــره مندی از 
ــران  ــایر صاحبنظ ــود و س ــای خ ــرات اعض نظ

دانشگاه و صنعت را فراهم می آورد.
ــل از  ــاب و تجلی ــرای انتخ ــزی ب ــه  ری برنام
»اســتادان برجســته«، »مهندســان برجســته« و 
»دانشــمندان جــوان برجســته »، تشــکیل شــورای 
اتــاق فکــر و مجمع مهندســان برجســته، شــورای 
اتــاق فکــر مهندســی بــرق، کامپیوتــر و کارگــروه 
 هــای تخصصــی، کمیســیون پیشــبرد ریاضیــات 
کشــور )بــا همــکاری گــروه علــوم پایــه( و ... از 
جملــه فعالیــت  هــای محــوری اســت کــه گــروه 
علــوم مهندســی مبــادرت بــه پیگیــری و اجــرای 

آن ها کرده است.
بیــش از ایــن آقــای دکتــر ســعید ســهراب پور 
ــتان  ــی فرهنگس ــوم مهندس ــروه عل ــت گ ریاس

علوم  را برعهده داشت .
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چهاردهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی حفاظــت 
ــور  ــدرت باحض ــای ق ــتم ه ــیون سیس و اتوماس
مهمانــان خارجــی در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 

برگزار شد.
ــر حســین عســکریان  ــر، دکت ــه گــزارش امیرکبی ب
رئیــس چهاردهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی حفاظت 
ــگاه  ــدرت در دانش ــای ق ــتم ه ــیون سیس و اتوماس
صنعتــی امیرکبیــر گفــت: ایــن کنفرانــس بــا حضــور 

تعدادی از مهمانان خارجی برگزار می شود.
ــت  ــدف تقوی ــا ه ــس ب ــن کنفران ــزود: ای وی اف
ــت و  ــوزه حفاظ ــگاه در ح ــت و دانش ــاط صنع ارتب
ــده  ــزار ش ــدرت برگ ــای ق ــتم ه ــیون سیس اتوماس

است.
ــن  ــیه ای ــرد: در حاش ــد ک ــس تاکی ــس کنفران رئی
کنفرانــس نمایشــگاه تخصصــی برگــزار شــده اســت 
تــا زمینــه تقویــت موضــوع ارتبــاط صنعــت و 

دانشگاه فراهم شود.
دکتــر حســین حســینیان دبیــر چهاردهمیــن 
کنفرانــس بیــن المللی حفاظت و اتوماســیون سیســتم 
هــای قــدرت نیــز در ایــن کنفرانــس گفــت: بــه ایــن 
کنفرانــس تخصصــی 200 مقالــه ارســال شــد کــه 47 
مقالــه مــورد پذیــرش قــرار گرفــت و از ایــن تعــداد 
30 مقالــه بــه صــورت شــفاهی و 17 مقالــه بــه 

صورت پوستر ارائه خواهد شد.
ــن  ــی ای ــگاه تخصص ــرد: در نمایش ــوان ک وی عن
کــه  دارنــد  حضــور  شــرکت   23 کنفرانــس 
دســتاوردهای علمــی و تخصصــی خــود را ارائــه داده 

اند.
دبیــر کنفرانــس گفــت: همچنیــن در حاشــیه ایــن 
کنفرانــس 11 کارگاه و 2 میزگــرد تخصصــی برگــزار 

شد.

آمادگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای 
مشارکت در طرحهای ملی حوزه 

هوشمندسازی شبکه برق و اتوماسیون
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر گفــت: باتوجه به 
حــوزه  در  دانشــگاه  ایــن  کــه  دســتاوردهایی 
هوشمندســازی شــبکه برق و اتوماســیون دارد بنابراین 
ایــن دانشــگاه آمادگــی دارد تــا در اجــرای طــرح هــای 

ملی در این حوزه ها مشارکت کند.
ــس  ــن  کنفران ــدی در ای ــد معتم ــید احم ــر س دکت
گفــت: توســعه حــوزه اتوماســیون موجــب مــی شــود 
تــا شــغل بیشــتری در کشــور ایجــاد و تخصــص های 

جدیدی وارد حوزه اشتغال شود.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه هــا در حــوزه اینترنــت 
اشــیا پیشــرفت های زیــادی داشــته انــد، اظهار داشــت: 
در ایــن زمینــه می تــوان به هوشمندســازی شــبکه برق 

و اتوماسیون اشاره کرد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد: در 
حــوزه هوشمندســازی شــبکه بــرق و اتوماســیون بــه 
لحــاظ تکنولــوژی عقب نیســتیم امــا این موضــوع باید 

در اولویت برنامه های کشور قرار گیرد.
ــی  ــگاه صنعت ــرد: دانش ــوان ک ــدی عن ــر معتم دکت
امیرکبیــر در حوزه اتوماســیون و هوشمندســازی شــبکه 
بــرق فعالیــت هــای خوبــی انجــام داده اســت بنابرایــن 
ایــن دانشــگاه آمادگــی دارد در ایــن حــوزه بــا نهادهــای 

مرتبط همکاری داشته باشد.
وی اظهــار داشــت: همچنین باتوجه به دســتاوردهای 
دانشــگاه در حــوزه اتوماســیون و هوشمندســازی ایــن 
دانشــگاه قادراســت در طــرح هــای ملــی در ایــن حوزه 

مشارکت کند.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفت: برگــزاری 
کنفرانــس هــای علمــی موجــب مــی شــود تــا موضوع 

کاربردی سازی و ارتباط با صنعت نهادینه شود.
ــز در  ســخنانی  ــرد نی ــوری ف ــر حســن غف دکت
ــور  ــرق کش ــبکه ب ــه ش ــیب ها ب ــت: آس اظهارداش
ممکن اســت به ســه طریــق طبیعــی، خرابــکاری و 

نفوذ در شبکه های اینترنتی رخ دهد.

وی گفــت: جاسوســی، منافــع مالــی، تخریــب، 
ــام، اغــراض شــخصی،  ــد امنیــت ملــی، انتق تهدی
آرمــان خواهــی ایدئولوژیــک و اهــداف سیاســی از 
ــای  ــش ه ــه در بخ ــت ک ــی اس ــه انگیزه های جمل
انــرژی و غیــر انــرژی ایــن بازیگــران انجــام مــی 

دهند.
ــک  ــرق والکترونی ــین ب ــن مهندس ــس انجم ریی
ایــران بــه اثــرات حمــات ســایبری بــه صنعــت 
بــرق اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: در صورتــی که 
حماتــی ســایبری بــه صنعــت بــرق هــر کشــوری 
صــورت بگیــرد، رادارهایــی کــه امنیــت کشــور را 
تامیــن می کننــد، ســردخانه ها، بیمارســتان ها، 
مراکــز حســاس، زیــر ســاخت های بحرانــی، آب، 
ــزی  ــه مراک ــگاه از جمل ــوخت و فروش ــال س انتق
هســتند کــه دچــار اخــال می شــوند تــا اهمیــت 
پایــداری و حفاظــت از صنعــت بــرق بیشــتر عیــان 

شود.

دکتر اسالمی به ریاست گروه علوم 
مهندسی فرهنگستان علوم  منصوب شد

چهاردهمین کنفرانس بین المللی حفاظت 
و اتوماسیون سیستم های قدرت

ــدون مقدس  دکتر فری
هیــات  عضــو  نــژاد 
دانشــگاه  علمــی 
ــه  ــر ب ــی امیرکبی صنعت
ــای  ــکاری ه ــل هم دلی
ــا  ــی ب ــی و پژوهش علم
و  راهــداری  ســازمان 
حمــل و نقــل جــاده ای 
از ســوی وزیــر راه و 

شهرسازی تقدیر شد.
گــزارش  بــه 
مهنــدس  امیرکبیــر: 
ــر  ــامی وزی ــد اس محم

فعالیــت هــای  از خدمــات و  راه شهرســازی در لوحــی 
دکتــر فریــدون مقــدس نــژاد عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 

صنعتــی امیرکبیــر تقدیر کرد.
ــل  ــت: » تعام ــده اس ــوح آم ــن ل ــن ای ــی از  مت در بخش
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه ــا س ــگ ب تنگان
و ارائــه خدمــات نویــن علمــی و پژوهشــی در حــوزه 
ــب  ــازمان، موج ــن س ــداری ای ــش راه ــای بخ ــش ه پژوه
ــوزه و  ــن ح ــات ای ــا و خدم ــول در فرآینده ــعه و تح توس

بــه تبع آن رضایتمنــدی عمومی را رقم زده اید.«
ــل و  ــل و نق ــه حم ــبت هفت ــه مناس ــر ب ــوح تقدی ــن ل ای
ــر اعطــا  ــی امیرکبی ــن اســتاد دانشــگاه صنعت ــه ای راهــداری ب

شد.

تقدیر وزیر راه و شهرسازی 
از دکتر مقدس نژاد
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تازه های  علـــم
توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر محقق شد؛

تولید پلیمرهای کاربردی در صنعت پزشکی با فناوری نانو
محققــان دانشــکده مهندســی پلیمــر و رنــگ 
ــد  ــه تولی ــق ب ــر موف ــی امیرکبی دانشــگاه صنعت
ــکی  ــت پزش ــه در صنع ــدند ک ــی ش پلیمرهای

کاربرد دارند.
ــت:  ــرح گف ــری ط ــا، مج ــین کیخ ــر یاس دکت
امــروزه ایــن امــکان فراهــم شــده کــه پلیمرهایی با 
خــواص طراحــی شــده، بــرای کاربــرد در زندگــی 

بشر سنتز شوند.
وی بــا بیــان اینکــه هــر چنــد اکثــر پلیمرهــای 
ــی  ــئله آلودگ ــوده و مس ــر نب ــوم، تخریب پذی مرس
ــه داد: در  ــد، ادام ــی می مان ــرای قرن هــا باق آن هــا ب
واقــع، مــواد مشــتق شــده از طبیعــت، بــه دشــمن 
طبیعــت تبدیــل می شــوند. ایــن موضــوع موجــب 
ــازار بیوپاســتیک ها شــده  ــل توجــه ب توســعه قاب
بــه گونــه ای کــه ایــن محصــوالت، ســاالنه رشــد 
تجربــه  پاســتیک  بــازار  در  را  درصــدی   30

می کنند.
ــع  ــان اینکــه بیوپاســتیک ها در صنای ــا بی وی ب
بســته بندی، کشــاورزی و برخــی محصــوالت 
ــرد:  ــان ک ــد، بی ــرد دارن ــتی کارب آرایشــی و بهداش
پلیمرهــای  بکارگیــری  بــرای  دیگــر  زمینــه 
بیوپزشــکی  پلیمرهــای  زیســت تخریب پذیر، 
هســتند؛ ایــن پلیمرهــا بــرای تولیــد اقــام مصرفی 
پزشــکی )یعنــی ســرنگ، کیســه خون و دســتکش 
ــتفاده های  ــی ،  اس ــل جراح ــرای عم ــی(، ب جراح
دارویــی )یعنــی ماتریس هــای کاشــتنی بــرای رهــا 
ــای  ــدن(، اعض ــده دارو درون ب ــرل ش ــازی کنت س
مصنوعــی بــرای جایگزینــی بافت هــا )یعنــی 
ایمپلنت هــای دندانــی، لنزهــای داخــل چشــمی( و 
اندام هــای مصنوعــی دائمــی و موقــت )یعنــی کلیه 

مصنوعــی، قلــب مصنوعــی و پیوندهــای عروقــی( 
بکار می روند.

وی افــزود: نســل آینــده بیومــواد کاشــتنی موادی 
بــا قابلیــت برنامه ریــزی و برهــم کنــش بــا 
ــی اســت؛ تحریــک الکتریکــی  بافت هــای پیرامون
بــرای فعالیت هــای شــکل دهی ســلول شــامل 
مهاجــرت و تکثیر ســلولی، ســنتز DNA و ســنتز و 
ترشــح پروتئین هــا مفیــد هســتند؛ در واقع بوســیله 
میــدان الکتریکــی می تــوان ترمیــم پوســت و بافت 
پیونــدی، بازســازی اســتخوان، غضــروف، اعصاب 

مرکزی و اعصاب محیطی را تحریک کرد.
وی خاطــر نشــان کــرد: بــکار گیــری نانــوذرات 
ــورد توجــه  ــود خــواص م ــرای بهب ــز ب ــی نی کربن
بــوده و می توانــد در کنــار پلیمرهــای ذاتــاً رســانا، 
ویژگی هایــی از جملــه رســانش الکتریکــی باالتــر 

را سبب شود.
گفتنــی اســت : ایــن پــروژه بــه راهنمایــی آقــای 

دکتر مهدی رفیع زاده انجام شده است .

به میزبانی دانشگاه صنعتی  امیرکبیر؛
بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی »انجمن مهندسان 

مکانیک ایران« سال آینده  برگزار می شود

دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر بیســت و هشــتمین 
»انجمــن  بین المللــی  ســاالنه  کنفرانــس 
ــران )ISME 2020(« را  ــک ای ــان مکانی مهندس

خرداد سال ۹۹ برگزار می کند.
بــه گــزارش امیرکبیــر : بیســت و هشــتمین 
ــان  ــن مهندس ــی »انجم ــاالنه بین الملل ــس س کنفران
ــکاری  ــا هم ــران )ISME 2020(«  ب ــک ای مکانی
ــی  ــه میزبان ــران و ب ــک ای انجمــن مهندســان مکانی
ــزار  ــر خــرداد 1399 برگ ــی امیرکبی دانشــگاه صنعت

خواهد شد.
بعنــوان   ISME بین المللــی  کنفرانــس 
زمینــه  در  بین المللــی  کنفرانــس  پرســابقه ترین 
مهندســی مکانیــک در دو بخــش اصلــی  بــه 
زبان هــای فارســی و انگلیســی برگــزار می شــود و 
فرصــت مناســبی بــرای ارتبــاط بیشــتر بیــن 
مهندســی  پژوهشــگران رشــته  و  صنعت گــران 

مکانیک را فراهم می کند.  
ــل 30 دی  ــاالت کام ــت ارســال مق ــن مهل آخری
مــاه و تاریــخ اعــام نتایــج داوری آن هــا 15 اســفند 

98 تعیین شده است.
مدعویــن ایــن کنفرانــس از کشــورهای آمریــکا 

،کانادا،فرانسه ،چین و ترکیه می باشد.
برنامــه کنفرانــس شــامل ســخنرانی کلیــدی 
،ارائــه مقاالت،نمایشــگاه،کارگاه ها،میزگردهــای 

تخصصی و مسابقات علمی می باشد.
ایــن کنفرانــس در محورهــای انــرژی و محیــط 
زیســت، آمــوزش مهندســی مکانیــک، بیــو، میکــرو 

و نانــو مکانیــک ، ترمودینامیــک و انتقــال حــرارت، 

ــات و  ــل، دینامیک،ارتعاش ــل و نق ــودرو و حم خ
کنتــرل، ســاخت و تولیــد، طراحــی و قابلیــت 
اطمینــان ســامانه هــای مکانیکــی، کاربرد مهندســی 
  ، مکانیــک جامــدات    ، مکانیــک در صنعــت 

مکانیک سیاالت و هوافضا برگزار می شود.

       ایام امتحانات دانشگاه

ــژاد  ــدس ن ــدون مق ــر فری ــن از دکت همچنی
صنعتــی  دانشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو 
و  همایــش حمــل  ســیزدهمین  در  امیرکبیــر 

نقل و ترافیک مشــهد نیز تقدیر شــد.
ــن اســتاد  ــز از ای شــهرداری شــهر مشــهد نی
ــرای  ــل اج ــه دلی ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــزه در  ــد و پخــش آســفالت پلیمری ــروژه تولی پ
معابــر ســطح شــهر مشــهد مقــدس تقدیــر 

است. کرده 

رویداد » از ایده تا کارآفرینی« در برج فناوری

ــط  ــی« توس ــا کارآفرین ــده ت ــداد »از ای روی
شــتابدهنده تخصصــی »ماینتــک« در بــرج علــم 
امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه  فنــاوری  و 

برگزارشد.
ــا  ــده ت ــداد »از ای ــر، در روی ــه گــزارش امیرکبی ب
بــا حضــور  کلیــدی  موضــوع   2 کارآفرینــی« 

متخصصان مورد بررسی قرارگرفت.
در ایــن رویــداد دوره فشــرده آموزشــی بــا 
محوریــت »مــدل هــا و کلیــات طــرح کســب و کار 
ــامی  ــد حس ــام زن ــر حس ــه دکت ــد ک ــزار ش «برگ
مدیــرکل اقتصــادی و ســرمایه گــذاری دانــش بنیان 
هماهنگــی  و  برنامه ریــزی  دفتــر  مدیــرکل  و 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در 

این دوره سخنرانی کرد.
ــداف  ــرد و اه ــوه عملک ــک، نح ــی ماینت »معرف
ــه  ــای فناوران ــع نیازه ــتای رف ــتابدهنده در راس ش
صنعــت معــدن از طریــق ورود اســتارت آپ هــا به 
ــر  ــداد توســط دکت ــن روی ــز در ای ــن حــوزه « نی ای
ــی مدیــر شــتابدهنده ماینتــک و  هــادی بنــی جمال
ــی  ــی معدن ــروه صنعت ــعه گ ــق و توس ــر تحقی مدی

زرین مورد بررسی قرار گرفت. 
در ایــن رویــداد خاصــه ای از اســتارتاپ هــای 
حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی دنیــا نیــز در اختیار 
عاقــه منــدان و تیــم هــا قــرار گرفــت تــا در ایــن 
ــق  ــدف خل ــا ه ــری ب ــری بهت ــت گی ــتا جه راس

استارتاپ های موفق صورت گیرد. 
گفتنــی اســت، نشســت هــای تخصصــی بــا ایده 
ــه  ــتارتاپی ب ــای اس ــم ه ــگان و تی ــردازان، نخب پ
منظــور بررســی ایــده هــا، تیــم ســازی و اســتقرار 
اســتارتاپ هــای جدیــد در مجموعــه ماینتــک تــا 5 

بهمن ماه برگزار می شود.
مختلــف  تیــم   ۶ تاکنــون  مــاه  دی   18 از 
قراردادهــای پیــش شــتابدهی بــا ایــن شــتاب 
دهنــده امضــا کــرده انــد و تــا فرصــت تعییــن شــده 
ــا ایــن  تیــم هــای مختلــف دیگــری مــی تواننــد ب

شتابدهنده قرارداد امضا کنند.
ــا تیــم هــای  همچنیــن، بســتری فراهــم شــده ت
اســتارتاپی دارای قــرارداد در دوره هــای پیــش 

شتابدهی این شرکت حضوریابند.




