
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و صنــدوق حمایت 
ــدف  ــا ه ــور ب ــاوران  کش ــگران وفن از پژوهش
از دانــش آموختــگان  شناســایی و حمایــت 
دانشــگاه های برتــر کشــور تفاهــم نامــه همــکاری 

منعقد کردند.
ــن  ــا ای ــدف از امض ــر، ه ــزارش امیرکبی ــه گ ب
ــرای 10  ــه اج ــکاری در زمین ــه هم ــم نام تفاه
ــق  ــژه، مطاب ــری وی ــا دکت ــی پس ــرح تحقیقات ط
ضوابــط و مقررات و سیاســت هــا و اولویت های 
تحقیقاتــی اعــام شــده از ســوی صنــدوق 

حمایت از پژوهشگران و فناوران است.
ــد شــده اســت کــه  در ایــن تفاهــم نامــه تاکی
حمایــت از محقــق پســا دکتــری ویــژه در قالــب 
حــق الزحمــه و گرنــت پژوهشــی خواهــد بــود 
ــوق  ــا حق ــر ب ــه براب ــق الزحم ــزان ح ــه می ک
اســتادیار پایــه یــک در دانشــگاه تهــران در همــان 
ــا  ــر ت ــی حداکث ــت پژوهش ــزان گرن ــال و می س

سقف 50 درصد حق الزحمه خواهد بود.
بنابرایــن اعتبــار مالــی حــق الزحمــه بصــورت 
مشــترک توســط طرفیــن )صنــدوق و دانشــگاه ( 
بــه نســبت 70 درصــد ســهم صنــدوق و 30 
درصــد ســهم دانشــگاه تأمیــن و هزینــه خواهــد 

شد.
مــدت و اعتبــار ایــن تفاهــم نامــه پنــج ســال 
اســت و در صــورت نیــاز و توافــق کتبــی طرفیــن 

تمدید آن امکان پذیر خواهد بود.
براســاس ایــن تفاهــم نامــه، معاونــت پژوهــش 
و فنــاوری دانشــگاه پرونــده افــراد را طبــق 
شــاخص هــای هیــات جــذب بررســی و مراتــب 
شایســتگی را همــراه پرونــده بــا امضــای معــاون 
ــی  ــی م ــدوق معرف ــه صن ــاوری ب پژوهــش و فن

کند.
ــدوق،  ــط صن ــامی توس ــت اس ــس از دریاف پ
متقاضیــان مــورد غربالگــری اولیــه قــرار خواهنــد 
گرفــت و افــرادی کــه در ایــن مرحلــه انتخــاب 
مــی شــوند بــرای ثبــت نــام در ســامانه صنــدوق 

معرفی خواهند شد.
پــس از ارســال طرح توســط برگزیــدگان داوری 
و ارزیابــی از طــرح هــای پژوهشــی مطابــق ضوابط 
مقــرر در صنــدوق انجــام شــده و برگزیــدگان نهایی 

اعام خواهند شد.

لزوم توسعه همکاری میان دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر و صندوق حمایت از 

پژوهشگران و فناوران
ــر  ــی امیرکبی ــرکل پژوهشــی دانشــگاه صنعت مدی
گفــت: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و صنــدوق 
ــال 92  ــاوران از س ــگران و فن ــت از پژوهش حمای
تفاهــم نامــه همــکاری در حــوزه پژوهشــگران پســا 
دکتــری داشــتند کــه برنامــه داریــم ایــن همــکاری 

افزایش یابد.
دکتــر محمــد کریمی در نشســت رئیــس صندوق 
پژوهشــگران و فنــاوران بــا اســاتید دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیــر گفــت: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر از ســال 

92 در راســتای حمایــت از دوره هــای پســا دکتــری 
بــا صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران 

تفاهم نامه ای منعقد کرد.
ــان اجــرا  ــه همچن ــم نام ــن تفاه ــزود: ای وی اف
مــی شــود و دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و صندوق 
نیــز  فنــاوران  و  پژوهشــگران  از  حمایــت 

همکاری های مختلفی بایکدیگر دارند.
مدیــرکل پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
تاکیــد کــرد: براســاس ایــن تفاهــم نامــه 14 
پژوهشــگر پســا دکتــری ایــن دانشــگاه بــه 
ــدوق  ــن صن صــورت 100 درصــدی از ســوی ای
ــگران  ــر از پژوهش ــوند و 22 نف ــی ش ــت م حمای
پســا دکتــری ایــن دانشــگاه نیــز بــه صــورت 70 

درصدی از این صندوق حمایت می شوند.
دکتــر کریمــی اظهــار داشــت: تعــداد 72 
ــت   ــگاه تح ــن دانش ــری ای ــا دکت ــگر پس پژوهش
ــل و  ــن المل ــور بی ــی ام ــت علم ــت  معاون حمای
تبــادل فنــاوری، بنیــاد نخبــگان و ســتاد نانــو قــرار 

دارند.

رئیس دانشگاه خبرداد:
راه اندازی صندوق نوآوری در دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر
 رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر گفــت: برنامه 
ریــزی هــا بــرای ایجــاد صنــدوق نــوآوری در ایــن 
دانشــگاه انجــام شــده و امیداوریــم بــه زودی ایــن 

صندوق راه اندازی شود.
ــت  ــن  نشس ــدی درای ــیداحمد معتم ــر س دکت
گفــت: برنامــه داریــم صنــدوق نــوآوری در 
از  بخشــی  کــه  کنیــم  انــدازی  راه  دانشــگاه 
هزینه هــای ایــن صنــدوق از دیگــر صنــدوق هــای 
موجــود در کشــور و بخشــی نیــز از ســوی بخــش 

غیردولتی تامین خواهد شد.
وی افــزود: ایــن صنــدوق مکمــل فعالیــت دیگر 
ــور  ــی در کش ــاوری و پژوهش ــای فن ــدوق ه صن

خواهد شد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد: 
ــق  ــال تحق ــه دنب ــگاه ب ــوآوری دانش ــدوق ن صن

زنجیره تحقیق به تولید است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد: 
ــدوق  ــا دو صن ــگاه ب ــن دانش ــر ای ــال حاض درح
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون

ارتباط دارد که این ارتباط باید گسترش یابد.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
خبرداد:

اجرای طرح حمایتی جدید صندوق 
حمایت از پژوهشگران از دوره های 

پسا دکتری

رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و 
فناوران کشور گفت: بسته جدید حمایتی این

خبــریهفتهنامه
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ــر از امضــا  ــی امیرکبی ــس دانشــگاه صنعت ریی
قــرار داد بــا وزارت ارتباطــات  و فنــاوری 
ــواره  ــاخت ماه ــی و س ــرای طراح ــات ب اطالع
دوم ایــن دانشــگاه خبــر داد و گفــت: بــر اســاس 
توافقــات انجــام شــده قــرار اســت ماهــواره ای 

از نــوع سنجشــی و بــا دقــت یــک متــر از ســوی 
محققــان ایــن دانشــگاه طراحــی و ســاخته شــود 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــه آن در نظ ــارات اولی ــه اعتب ک

است.
بــه گــزارش امیرکبیــر : دکتــر ســید احمــد 

معتمــدی بــا اشــاره بــه تجربــه طراحــی و ســاخت 
ــر، گفــت:  ــام دانشــگاه صنعتــی امیرکبی ماهــواره پی
عملکــرد ماهــواره پیــام بســیار مثبــت بــود. اگرچــه 
ــام  ــه ارتفــاع مــداری مــورد نظــر پی ــر ب ماهــواره ب
رســید اما متاســفانه  نتوانســت بــا ســرعت الزم این 

ماهواره را در مدار مورد نظر قراردهد.
ــاب  ــان روز پرت ــرد: در هم ــار ک ــدی اظه معتم
ماهــواره پیــام، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعات 
تاکیــد بر ســاخت ماهــواره دیگــری در این دانشــگاه 
ــرای ایــن ماهــواره  نمــود. در ســناریو پیشــنهادی ب
موضــوع اســتفاده از فناوری هــای نویــن و رســیدن 
بــه قــدرت تفکیــک یــک متــر مطــرح بــود کــه بــا 

مذاکراتــی کــه بــا وزیــر ارتباطــات شــد و بر اســاس 
توســعه  بــرای  وزارتخانــه  ایــن  برنامه هــای 
ــد  ــورد تایی ــناریو م ــن س ــی، ای ــای فضای فناوری ه

قرار گرفت.
رییــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر گفــت: طراحی 
و ســاخت ماهــواره بــا دقــت یــک متــر و با اســتفاده 
ــطح  ــواره و س ــن، کاس ماه ــای نوی از فناوری ه

بلوغ فناوری را ارتقا خواهد داد.
معتمــدی فــاز اول ایــن پــروژه را اجــرای طراحی  
مفهومــی و چهــار حــوزه توســعه فنــاوری ماهــواره 
ــرار  ــه ق ــواره ای ک ــت: ماه ــار داش ــت و اظه دانس
اســت ســاخته شــود از نــوع ماهواره هــای سنجشــی 
بــا دقــت یــک متــر اســت کــه ماموریــت اصلــی آن 
تصویربــرداری خواهــد بــود. وی مــدار ایــن ماهواره 

را 500 تا 600 کیلومتر ذکر کرد.

آغاز ساخت ماهواره سنجشی امیرکبیر با دقت یک متر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران  کشورتفاهم نامه همکاری امضا کردند

ماموریت اصلی این ماهواره 
تصویربرداری خواهد بود.



 صنــدوق از دوره هــای پســا دکتــری در 10 تــا 
12 دانشــگاه کشــور بــه صــورت آزمایشــی اجرایی 
مــی شــود و در صــورت موفقیــت آمیــز بــودن این 

طرح توسعه می یابد.
ــت  ــن  نشس ــز درای ــاری نی ــان افتخ ــر ایم دکت
گفــت: صنــدوق پژوهشــگران و فنــاوران بــه عنوان 
خدمتگذار پژوهشــی در کشــور برنامــه دارد ارتباط 

گسترده تری با دانشگاه ها داشته باشد.
ــگران و  ــت از پژوهش ــدوق حمای ــس صن رئی
فنــاوران تاکیــد کــرد: ایــن صنــدوق تفاهــم 

ــای  ــت از دوره ه ــی درخصــوص حمای نامه های
پســا دکتــری بــا دانشــگاه هــای مختلــف دارد که 
برنامــه داریــم در ایــن زمینــه بســته فاخرتــری به 

دانشگاه ها ارائه کنیم.
در  کــرد:  خاطرنشــان  افتخــاری  دکتــر 
قراردادهــای قبلــی ایــن صنــدوق مــدت حمایت 
ــه در  ــود ک ــاه ب ــری کوت ــای پســا دکت از دوره ه
بســته جدیــد ایــن مــدت تــا 2 ســال قبــل تمدید 
اســت وهمچنیــن اعتبــار آن نیــز افزایــش یافتــه 

است.
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تازه های  علـــم
تالش برای تولید زخم  پوش هایی ارزان برای زخم های 

مختلف

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در صدد بر 
آمدنــد تــا زخم پوش هایــی بــا فنــاوری نانــو را بــه 
تولیــد برســانند کــه مناســب اســتفاده بــرای 
زخم هــای گوناگــون از جملــه زخمهــای بیمــاری 
ــه ای(، زخمهــای خشــک، دیابتــی،  ــی )پروان ای ب
ســوختگی و ... باشــند تــا بتواننــد شــرایط مناســب 

برای ترمیم سریع تر زخم را فراهم کنند.
ســید امیرحســین قهــاری فــارغ التحصیل رشــته 
ــگ  از دانشــکده  مهندســی شــیمی نســاجی و رن
ــر و  ــی امیرکبی مهندســی نســاجی دانشــگاه صنعت
مجــری طــرح، هــدف از اجــرای پــروژه را تولیــد 
بــه  بتوانــد  کــه  کردنــد  بیــان  زخم پوشــی 
ــک  ــده آل نزدی ــوش ای ــک زخم پ ــای ی ویژگی ه

شود.
وی بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای زخم پوش هــای 
ــه  ــا ب ــن زخم پوش ه ــوالً ای ــت: معم ــده آل گف ای
ترمیــم ســریع تر زخــم از طریــق جذب ترشــحات 
عفونتــزا، حفــظ رطوبت زخــم در حد مطلــوب، از 
بیــن بــردن میکرواورگانیســم های بیمــاری زا و 
التهــاب آور، ایجــاد تراوایــی مناســب بــرای تنفــس 
زخــم، نچســبیدن بــه زخــم، فیلتــر کــردن امــواج 

فرابنفش و غیره کمک می کنند.
بــه گفتــه قهــاری، در ســاخت ایــن زخم پــوش 
از فنــاوری نانــو بــرای تولیــد هیدروژل هایــی 
اســتفاده کرده ایــم کــه می تواننــد رطوبــت زخــم را 

در حد مطلوبی نگه دارند.
وی بــا تاکیــد براینکــه ایــن تحقیقــات در مقیاس 
ــن  ــرد: ای ــوان ک ــت، عن ــوده اس ــگاهی ب آزمایش
ــک  ــه ی ــی ک ــه روش الکتروریس ــوش را ب زخم پ
روش ارزان قیمــت و قابــل تکــرار اســت بــه تولید 

رساندیم.
بــه گفتــه وی، مــواد بــه کار رفتــه و روش تولیــد 
ایــن زخــم پــوش، ســاده، ارزان، دوســتدار محیــط 
زیســت بــوده و بــرای تولیــد آن نیــاز به سیســتم ها 
ــی خــاص و گــران قیمــت  و ماشــین آالت واردات
محصــوالت  از  تــوان  مــی  و  باشــد  نمــی 
ــم  ــن زخ ــد ای ــرای تولی ــی ب ــرکت های داخل ش

پوش بهرمند شد.
گفتنــی اســت این پــروژه بــا راهنمایی پروفســور 
ســید هژیــر بهرامــی و دکتــر ناهیــد همتــی نــژاد از 
اعضــای هیئت علمی دانشــکده مهندســی نســاجی 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نتیجه رسیده است.
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ــرد  ــا رویک ــی ب ــاخت افزایش ــمپوزیوم س س
ــخنرانان  ــور س ــا حض ــاوری ب ــوآوری و فن ن
داخلــی و خارجــی در دانشــگاه صنعتــی 

امیرکبیر برگزار شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دبیــر ایــن ســمپوزیوم، 
ــات علمــی و  ــدوار عضــو هی ــد امی ــر حمی دکت
رییــس مرکــز نــوآوری دانشــکده مهندســی مواد 
و متالــورژی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در 
خصــوص ایــن ســمپوزیوم گفــت: این نشســت 
بــا رویکــرد محورهــای نوآورانــه و فناورانــه در 

حوزه ساخت افزایشی برگزار شد.
وی عنــوان کــرد: در ایــن ســمپوزیوم عــاوه 
ــک  ــی و ی ــه کارگاه آموزش ــخنرانی، س ــر س ب

مسابقه دانشجویی برگزار شد.
ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر تاکیــد کــرد: مســابقه دانشــجویی در دو 
بخــش فلــزی و پلیمــری برگــزار شــد. در بخش 
فلــزی کــه بــرای اولیــن بــار در کشــور برگــزار 
شــده بــود قطعاتــی طراحــی و  ســاخته شــد کــه 
در نهایــت ســه تیــم در حــوزه فلــزی و 2 تیم در 

حوزه پلیمر برگزیده شدند.
دکتــر امیــداور اظهــار داشــت: در ایــن مســابقه 
ــود و  ــجویان ب ــده دانش ــه برعه ــی قطع طراح

ساخت را شرکت مپنا انجام داد.
وی گفــت: در ایــن ســمپوزیوم ســخنرانی هــا 
در دو بخــش مهندســی و پزشــکی صــورت 

گرفت.
در حــوزه مهندســی ســاخت افزایشــی دو 
ســخنران از کشــور مالزی و دو ســخنران از ایران 
حضــور داشــتند. ســخنران کلیــدی ایــن بخش را 
دکتــر عبــاس علــی آبــادی، مدیــر عامــل مپنــا به 

عهده داشت.
ــن در  ــه داد: همچنی ــن اســتاد دانشــگاه ادام ای
حــوزه ســاخت افزایشــی در زمینــه پزشــکی نیــز 
ــخنران از  ــزی و 3 س ــور مال ــخنران از کش 2 س

کشورمان حضور داشتند.
ــجویان  ــور دانش ــازمان ام ــان  از س وی در پای
علمــی  انجمنهــای  کل  اداره  علــوم،  وزارت 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر  و شــرکت مپنــا در 

برگزاری این مراسم تشکر کرد.

 انتصابات

معاون توسعه و مدیریت منابع  
منصوب شد

در حکمــی از ســوی 
دکتــر ســید احمــد 
رئیــس  معتمــدی 
دانشــگاه دکتر مســعود 
صبایــی بــه عنــوان 
و  توســعه  معــاون 
مدیریــت منــــــابع 

منصوب شد.
در حکــم رئیــس دانشــگاه آمــده اســت : نظــر 
بــه ســوابق، شایســتگی و تجــارب ارزنــده 
ــوان  ــه عن ــم ب ــن حک ــه موجــب ای ــی، ب جنابعال
معــاون توســعه و مدیریــت منابــع دانشــگاه 
منصــوب مــی شــوید امید اســت بــا برنامــه ریزی 
گســترده و منســجم در جهــت ایجــاد تحــول و 
اســتقرار ســاختار اداری و مالــی، تقویــت نظــم و 
انضبــاط و شــفافیت در گــردش کار، الکترونیکــی 
کــردن فرآیندهــا، تآکیــد بر سیاســت عــدم تمرکز 
و صرفــه جویــی در هزینــه هــای غیــر ضــروری 
در راســتای برنامــه راهبــردی دانشــگاه و تبدیل به 

دانشگاه نسل سوم گام های موثری بردارید.
توفیــق شــما را در خدمــت بــه جامعــه 

دانشگاهی از خداوند متعال آرزومندم.
همچنیــن رئیس دانشــگاه در حکــم جداگانه ای 
از زحمــات دکتــر فرهــاد رحمتــی معــاون ســابق 

توسعه و مدیریت منابع تقدیر و تشکر کرد.
ــأت  ــو هی ــی عض ــر صبای ــت :دکت ــی اس گفتن

علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر است.  

ریاست پردیس علوم منصوب شد
در حکمــی از ســوی رئیــس دانشــگاه دکتــر 

فرهــاد رحمتــی بــه 
ســمت رئیــس پردیــس 

علوم منصوب شد.
رئیــس  حکــم  در 
ــت :  ــده اس ــگاه آم دانش
ــه  ــه مصوب ــت ب ــا عنای ب
ــر  ــی ب ــاء مبن ــأت امن هی
ایجــاد پردیــس هــای 
تخصصــی بــا هــدف 

افزایــش بهــره وری، هم افزایی بیشــتر و هماهنگی 
ــایر  ــا و س ــکده ه ــا و پژوهش ــکده ه ــن دانش بی
واحدهــای علمــی و اجرایــی دانشــگاه و بــا توجــه 
بــه ســوابق اجرایــی، علمــی و پژوهشــی جنابعالی، 
ــه  ــه مــدت دو ســال ب ــه موجــب ایــن حکــم ب ب
عنــوان رییــس پردیــس علــوم منصوب می شــوید. 
امیــد اســت بــا هماهنگــی روســای دانشــکده ها و 
برنامــه  پژوهشــکده های ذیربــط در راســتای 
ــه دانشــگاه نســل  ــل ب ــردی دانشــگاه و تبدی راهب
ســوم گام هــای مؤثــری برداریــد و بیــش از پیــش 
ــی  ــگاه صنعت ــه دانش ــه جانب ــاء هم ــاهد ارتق ش
امیرکبیر در رفع نیازهای اساســی و توســعه کشــور 

و پیشرفت در عرصه بین المللی باشیم.
دکتــر رحمتــی عضــو هیــأت علمــی دانشــکده 
ریاضــی و علــوم کامپیوتــر، پیــش از ایــن معاونــت 

توسعه و مدیریت منابع را عهده دار بوده است. 
ــی  ــا امرالله ــر رض ــات دکت ــن از زحم همچنی
رئیــس ســابق پردیــس علــوم تقدیــر و تشــکر بــه 

عمل امد.

با حضور سخنرانان داخلی و خارجی؛

اولین سمپوزیوم ساخت افزایشی با رویکرد نوآوری 
و فناوری برگزار شد


