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ماهواره را در مدار مورد نظر قراردهد.
معتمــدی اظهــار کــرد :در همــان روز پرتــاب
ماهــواره پیــام ،وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات
تاکیــد بر ســاخت ماهــواره دیگــری در این دانشــگاه
نمــود .در ســناریو پیشــنهادی بــرای ایــن ماهــواره
موضــوع اســتفاده از فناوریهــای نویــن و رســیدن
بــه قــدرت تفکیــک یــک متــر مطــرح بــود کــه بــا

ماموریت اصلی این ماهواره
تصویربرداری خواهد بود.

آغاز ساخت ماهواره سنجشی امیرکبیر با دقت یک متر
رییــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از امضــا
قــرار داد بــا وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات بــرای طراحــی و ســاخت ماهــواره
دوم ایــن دانشــگاه خبــر داد و گفــت :بــر اســاس
توافقــات انجــام شــده قــرار اســت ماهــوارهای

از نــوع سنجشــی و بــا دقــت یــک متــر از ســوی
محققــان ایــن دانشــگاه طراحــی و ســاخته شــود
کــه اعتبــارات اولیــه آن در نظــر گرفتــه شــده
است.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :دکتــر ســید احمــد

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

مذاکراتــی کــه بــا وزیــر ارتباطــات شــد و بر اســاس
برنامههــای ایــن وزارتخانــه بــرای توســعه
فناوریهــای فضایــی ،ایــن ســناریو مــورد تاییــد
قرار گرفت.
رییــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر گفــت :طراحی
و ســاخت ماهــواره بــا دقــت یــک متــر و با اســتفاده
از فناوریهــای نویــن ،کالس ماهــواره و ســطح
بلوغ فناوری را ارتقا خواهد داد.
معتمــدی فــاز اول ایــن پــروژه را اجــرای طراحی
مفهومــی و چهــار حــوزه توســعه فنــاوری ماهــواره
دانســت و اظهــار داشــت :ماهــوارهای کــه قــرار
اســت ســاخته شــود از نــوع ماهوارههــای سنجشــی
بــا دقــت یــک متــر اســت کــه ماموریــت اصلــی آن
تصویربــرداری خواهــد بــود .وی مــدار ایــن ماهواره
را  500تا  600کیلومتر ذکر کرد.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورتفاهم نامه همکاری امضا کردند
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و صنــدوق حمایت
از پژوهشــگران وفنــاوران کشــور بــا هــدف
شناســایی و حمایــت از دانــش آموختــگان
دانشــگاه های برتــر کشــور تفاهــم نامــه همــکاری
منعقدکردند.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،هــدف از امضــا ایــن
تفاهــم نامــه همــکاری در زمینــه اجــرای 10
طــرح تحقیقاتــی پســا دکتــری ویــژه ،مطابــق
ضوابــط و مقررات و سیاســت هــا و اولویت های
تحقیقاتــی اعــام شــده از ســوی صنــدوق
حمایت از پژوهشگران و فناوران است.
در ایــن تفاهــم نامــه تاکیــد شــده اســت کــه
حمایــت از محقــق پســا دکتــری ویــژه در قالــب
حــق الزحمــه و گرنــت پژوهشــی خواهــد بــود
کــه میــزان حــق الزحمــه برابــر بــا حقــوق
اســتادیار پایــه یــک در دانشــگاه تهــران در همــان
ســال و میــزان گرنــت پژوهشــی حداکثــر تــا
سقف  50درصد حق الزحمه خواهد بود.
بنابرایــن اعتبــار مالــی حــق الزحمــه بصــورت
مشــترک توســط طرفیــن (صنــدوق و دانشــگاه )
بــه نســبت  70درصــد 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
پژوهــش و فنــاوری بــه صنــدوق معرفــی مــی
کند.
پــس از دریافــت اســامی توســط صنــدوق،
متقاضیــان مــورد غربالگــری اولیــه قــرار خواهنــد
گرفــت و افــرادی کــه در ایــن مرحلــه انتخــاب
مــی شــوند بــرای ثبــت نــام در ســامانه صنــدوق

رئیس دانشگاه خبرداد:

راه اندازی صندوق نوآوری در دانشگاه
صنعتیامیرکبیر

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
اعالم خواهند شد.

لزومتوسعههمکاریمیاندانشگاه
صنعتیامیرکبیروصندوقحمایتاز
پژوهشگرانوفناوران

مدیــرکل پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
گفــت :دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و صنــدوق
حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران از ســال 92
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

 92در راســتای حمایــت از دوره هــای پســا دکتــری
بــا صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران
تفاهم نامه ای منعقد کرد.
وی افــزود :ایــن تفاهــم نامــه همچنــان اجــرا
مــی شــود و دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و صندوق
حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران نیــز
همکاری های مختلفی بایکدیگر دارند.
مدیــرکل پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
تاکیــد کــرد :براســاس ایــن تفاهــم نامــه 14
پژوهشــگر پســا دکتــری ایــن دانشــگاه بــه
صــورت  100درصــدی از ســوی ایــن صنــدوق
حمایــت مــی شــوند و  22نفــر از پژوهشــگران
پســا دکتــری ایــن دانشــگاه نیــز بــه صــورت 70
درصدی از این صندوق حمایت می شوند.
دکتــر کریمــی اظهــار داشــت :تعــداد 72
پژوهشــگر پســا دکتــری ایــن دانشــگاه تحــت
حمایــت معاونــت علمــی امــور بيــن الملــل و
تبــادل فنــاوری ،بنيــاد نخبــگان و ســتاد نانــو قــرار
دارند.

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.
دکتــر ســیداحمد معتمــدی درایــن نشســت
گفــت :برنامــه داریــم صنــدوق نــوآوری در
دانشــگاه راه انــدازی کنیــم کــه بخشــی از
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
صنــدوق هــای فنــاوری و پژوهشــی در کشــور
خواهد شد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد:
صنــدوق نــوآوری دانشــگاه بــه دنبــال تحقــق
زنجیره تحقیق به تولید است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد:
درحــال حاضــر ایــن دانشــگاه بــا دو صنــدوق
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
ارتباط دارد که این ارتباط باید گسترش یابد.
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
خبرداد:

اجرایطرححمایتیجدیدصندوق
حمایت از پژوهشگران از دوره های
پسادکتری

رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و
فناوران کشور گفت :بسته جدید حمایتی این
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هفتهنامهخبریامیرکبیر
مدیر مسئول :مصطفی رستمخانی
سردبیر :منیژه هاشمخانی ،مدیر هنری و طراح گرافیک :علی اصغر
وحدانی عکس :محمد جعفریطاهری
تلفن 64542285-6 :و 66414113
دورنگار۶۶۹۶۳۲۹۲ :
نشانی :خیابانحافظ ،روبهروی خیابان سمیه ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
اداره روابط عمومی

تازه های علـــم
تالش برای تولید زخمپوشهایی ارزان برای زخمهای
مختلف

انتصابات
معاونتوسعهومدیریتمنابع
منصوبشد

در حکمــی از ســوی
دکتــر ســید احمــد
رئیــس
معتمــدی
دانشــگاه دکتر مســعود
صبایــی بــه عنــوان
معــاون توســعه و
مدیریــت منــــــابع
منصوب شد.
در حکــم رئیــس دانشــگاه آمــده اســت  :نظــر
بــه ســوابق ،شایســتگی و تجــارب ارزنــده
جنابعالــی ،بــه موجــب ایــن حکــم بــه عنــوان
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.
گفتنــی اســت :دکتــر صبایــی عضــو هیــأت
علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر است.

ریاستپردیسعلوممنصوبشد

در حکمــی از ســوی رئیــس دانشــگاه دکتــر
فرهــاد رحمتــی بــه
ســمت رئیــس پردیــس
علوم منصوب شد.
در حکــم رئیــس
دانشــگاه آمــده اســت :
بــا عنایــت بــه مصوبــه
هیــأت امنــاء مبنــی بــر
ایجــاد پردیــس هــای
تخصصــی بــا هــدف
افزایــش بهــره وری ،هم افزایی بیشــتر و هماهنگی
بیــن دانشــکده هــا و پژوهشــکده هــا و ســایر
واحدهــای علمــی و اجرایــی دانشــگاه و بــا توجــه
بــه ســوابق اجرایــی ،علمــی و پژوهشــی جنابعالی،
بــه موجــب ایــن حکــم بــه مــدت دو ســال بــه
عنــوان رییــس پردیــس علــوم منصوب می شــوید.
امیــد اســت بــا هماهنگــی روســای دانشــکده ها و
پژوهشــکده های ذیربــط در راســتای برنامــه
راهبــردی دانشــگاه و تبدیــل بــه دانشــگاه نســل
ســوم گام هــای مؤثــری برداریــد و بیــش از پیــش
شــاهد ارتقــاء همــه جانبــه دانشــگاه صنعتــی
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.
همچنیــن از زحمــات دکتــر رضــا امراللهــی
رئیــس ســابق پردیــس علــوم تقدیــر و تشــکر بــه
عمل امد.

ماهواره امید 2
با حضور سخنرانان داخلی و خارجی؛

اولین سمپوزیوم ساخت افزایشی با رویکرد نوآوری
و فناوری برگزار شد

ســمپوزیوم ســاخت افزایشــی بــا رویکــرد
نــوآوری و فنــاوری بــا حضــور ســخنرانان
داخلــی و خارجــی در دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیر برگزار شد.

بــه گــزارش امیرکبیــر ،دبیــر ایــن ســمپوزیوم،
دکتــر حمیــد امیــدوار عضــو هیــات علمــی و
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
بــر ســخنرانی ،ســه کارگاه آموزشــی و یــک
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  2تیم در



محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در صدد بر
آمدنــد تــا زخمپوشهایــی بــا فنــاوری نانــو را بــه
تولیــد برســانند کــه مناســب اســتفاده بــرای
زخمهــای گوناگــون از جملــه زخمهــای بیمــاری
ای بــی (پروانــه ای) ،زخمهــای خشــک ،دیابتــی،
ســوختگی و  ...باشــند تــا بتواننــد شــرایط مناســب
برای ترمیم سریعتر زخم را فراهم کنند.
ســید امیرحســین قهــاری فــارغ التحصیل رشــته
مهندســی شــیمی نســاجی و رنــگ از دانشــکده
مهندســی نســاجی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و
مجــری طــرح ،هــدف از اجــرای پــروژه را تولیــد
زخمپوشــی بیــان کردنــد کــه بتوانــد بــه
ویژگیهــای یــک زخمپــوش ایــده آل نزدیــک
شود.
وی بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای زخمپوش هــای
ایــده آل گفــت :معمــوالً ایــن زخمپوشهــا بــه
ترمیــم ســریعتر زخــم از طریــق جذب ترشــحات
عفونتــزا ،حفــظ رطوبت زخــم در حد مطلــوب ،از
بیــن بــردن میکرواورگانیســمهای بیمــاری زا و
التهــاب آور ،ایجــاد تراوایــی مناســب بــرای تنفــس
زخــم ،نچســبیدن بــه زخــم ،فیلتــر کــردن امــواج

فرابنفش و غیره کمک میکنند.
بــه گفتــه قهــاری ،در ســاخت ایــن زخمپــوش
از فنــاوری نانــو بــرای تولیــد هیدروژلهایــی
اســتفاده کردهایــم کــه میتواننــد رطوبــت زخــم را
در حد مطلوبی نگه دارند.
وی بــا تاکیــد براینکــه ایــن تحقیقــات در مقیاس
آزمایشــگاهی بــوده اســت ،عنــوان کــرد :ایــن
زخمپــوش را بــه روش الکتروریســی کــه یــک
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
و ماشــین آالت وارداتــی خــاص و گــران قیمــت
نمــی باشــد و مــی تــوان از محصــوالت
شــرکت های داخلــی بــرای تولیــد ایــن زخــم
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.

صنــدوق از دوره هــای پســا دکتــری در  10تــا
 12دانشــگاه کشــور بــه صــورت آزمايشــی اجرایی
مــی شــود و در صــورت موفقیــت آمیــز بــودن این
طرح توسعه می یابد.
دکتــر ایمــان افتخــاری نیــز درایــن نشســت
گفــت :صنــدوق پژوهشــگران و فنــاوران بــه عنوان
خدمتگذار پژوهشــی در کشــور برنامــه دارد ارتباط
گسترده تری با دانشگاه ها داشته باشد.
رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و
فنــاوران تاکیــد کــرد :ایــن صنــدوق تفاهــم

حوزه پلیمر برگزیده شدند.
دکتــر امیــداور اظهــار داشــت :در ایــن مســابقه
طراحــی قطعــه برعهــده دانشــجویان بــود و
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.
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد :همچنیــن در
حــوزه ســاخت افزایشــی در زمینــه پزشــکی نیــز
 2ســخنران از کشــور مالــزی و  3ســخنران از
کشورمان حضور داشتند.
وی در پایــان از ســازمان امــور دانشــجویان
وزارت علــوم ،اداره کل انجمنهــای علمــی
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و شــرکت مپنــا در
برگزاری این مراسم تشکر کرد.
نامه هایــی درخصــوص حمایــت از دوره هــای
پســا دکتــری بــا دانشــگاه هــای مختلــف دارد که
برنامــه داریــم در ایــن زمینــه بســته فاخرتــری به
دانشگاه ها ارائه کنیم.
دکتــر افتخــاری خاطرنشــان کــرد :در
قراردادهــای قبلــی ایــن صنــدوق مــدت حمایت
از دوره هــای پســا دکتــری کوتــاه بــود کــه در
بســته جدیــد ایــن مــدت تــا  2ســال قبــل تمدید
اســت وهمچنيــن اعتبــار آن نيــز افزايــش يافتــه
است.

