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ــت:  ــر گف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــس دانش رئی
دانشــگاه یکــی از اهــداف اصلــی خــود را ایفــا 
ــع کشــور  ــع نیازهــای صنای ــر در رف نقــش موث

تعیین کرده است.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر ســید احمــد 
معتمــدی در نشســت صاحــب نظران بخــش معدن 
کشــور در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر گفــت: باتوجه 
ــود  ــه خ ــگاه وظیف ــن دانش ــور ای ــرایط کش ــه ش ب
ــای  ــع نیازه ــژه ای در رف ــش وی ــه نق ــد ک می دان

صنعت داشته باشد.
ــت  ــه نحــوی فعالی ــن دانشــگاه ب ــزود: ای وی اف
ــع  ــا صنای ــری ب ــاط موث ــد ارتب ــه بتوان ــد ک می کن

کشور داشته باشد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد: 
ــای  ــوزه ه ــن ح ــی از مهمتری ــدن یک ــش مع بخ
ــی رود  ــی کشــور بشــمار    م اقتصــادی و صنعت
بنابرایــن دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر برنامــه دارد از 

پتانسیل خود در این حوزه استفاده کند.
دکتــر معتمــدی اظهــار داشــت: باتوجــه بــه اینکــه 
ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه در حــد ایده آل نیســت اما 

می توان این ظرفیت را در کشور گسترش داد.
دکتــر مالــک نــادری مدیــر ارتبــاط بــا صنعــت و 
کارآفرینــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز در ایــن 
نشســت گفــت: باتوجــه بــه شــرایط کشــور ســعی 
داریــم ظرفیــت هــای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر را 

به سمت نیازهایی کشور سوق دهیم. 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تاکید کرد:
راه اندازی دفاتر R&D و فناوری برخی صنایع 

و بانک ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
ــن دانشــگاه  ــه سیاســت ای ــان اینک ــا بی ــر ب امیرکبی
ــع مختلــف کشــور اســت،  ــا صنای ــر ب ــل موث تعام
ــز  ــر )R&D(و مراک ــر دفات ــال حاض ــت: درح گف

نــوآوری و فنــاوری برخــی از صنایــع و بانــک ها در 
این دانشگاه راه اندازی شده است.

دکتر حســین حســینی تودشــکی در این نشســت 
گفــت: سیاســت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تعامــل 
موثــر بــا صنایــع مختلــف کشــور اســت تــا برایــن 
ــع کشــور  ــای صنای ــع نیازه ــم در رف اســاس بتوانی

سهیم باشیم.
وی افــزود: بــرای تحقــق ایــن موضــوع، دانشــگاه 
بســترهای متعــددی مهیــا کــرده اســت که برگــزاری 
گردهمایــی تخصصــی بــا صنایــع مختلف یکــی از 

این برنامه ها بشمار می رود.
ــار  ــگاه اظه ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
داشــت: ایــن دانشــگاه بســتری را فراهــم کــرده تــا 
ــز  ــر )R&D( و مراک ــد دفات ــور بتوانن ــع کش صنای
نــوآوری و فنــاوری در محیــط ایــن دانشــگاه ایجــاد 

کنند.
دکتــر حســینی تودشــکی عنــوان کــرد: درحــال 

حاضــر چنــد شــرکت و بانــک دفاتــر )R&D( و 
نوآوری در دانشگاه ایجاد کرده اند.

ــده  ــتاب دهن ــور دو ش ــه حض ــاره ب ــا اش وی ب
معدنــی در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: 
بســیاری از دانشــکده هــای ایــن دانشــگاه می توانند 
ــا صنایــع معدنــی کشــور فعالیــت کننــد در ایــن  ب
راســتا مــی تــوان گفــت بیــش از 200 عضــو هیــات 
علمــی و 2 هــزار دانشــجوی کارشناســی ارشــد و 
دکتــری ایــن دانشــگاه مــی تواننــد در ایــن حــوزه 

فعالیت داشته باشند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خبرداد:
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای سازمان

ایمیدرو برنامه آینده نگاری تدوین می کند
رئیــس هیــات عامــل ســازمان ایمیــدرو گفــت: 
قــرار اســت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــرای ایــن 

سازمان برنامه آینده نگاری تدوین کند.
ــت  ــن  نشس ــور درای ــب پ ــداداد غری ــر خ دکت
گفــت: ســازمان ایمیــدرو بــه دنبــال ارتبــاط موثــر با 

دانشگاه های کشور است.
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان ایمیــدرو بــه دنبــال 
حمایــت از ایــده هــا اســت، تاکیــد کــرد: مــا دنبــال 

حل نیاز صنعت توسط دانشگاه ها هستیم. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــدرو ب ــل ایمی ــات عام ــس هی رئی
حمایــت ایــن ســازمان از پایــان نامــه هــای 
ــدرو از  ــازمان ایمی ــت: س ــار داش ــجویی، اظه دانش
پایــان نامــه هایــی حمایــت می کند کــه در راســتای 

نیازهای این سازمان باشد.
دکتــر غریــب پــور عنــوان کــرد: ســازمان ایمیدرو 
ــرده  ــا ک ــازمان را احص ــن س ــاز ای ــوان نی 170 عن
اســت که در راســتای ایــن نیازهــا از پایــان نامه های 
دوره دکتــری و کارشناســی ارشــد حمایــت خواهــد 

کرد.
رئیــس هیــات عامل ایمیــدرو افــزود: به دانشــگاه 
ــن  ــرای ای ــا ب ــم ت ــام کردی ــر اع ــی امیرکبی صنعت
ســازمان برنامــه ریــزی آینــده نــگاری انجــام دهــد 
کــه در ایــن راســتا نیــز قــرار اســت مطالعــه تحقیقی 
در خصــوص جایــگاه ســازمان ایمیدرو در مقایســه 

با سازمان های بین المللی نیز صورت گیرد.
دکتــر غریــب پــور اظهــار داشــت: پژوهــش های 
ایــن ســازمان در ســال 98 رشــد 50 درصدی داشــته 
اســت کــه تمامــی پژوهــش هــای صــورت گرفتــه 

براساس نیازهای صنعت بوده است.

هدف دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایفا نقش موثر در رفع 
نیازهای صنایع است

دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و دانشــگاه علــوم 
ــه ای  ــم نام ــاد تفاه ــا انعق ــران  ب ــکی ای پزش
ــه امضــای معــاون تحقیقــات و  مشــترک کــه ب
ــران  و  ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش فن
ــی  ــاوری دانشــگاه صنعت ــاون پژوهــش و فن مع
ــه  ــری ب ــاش حداکث ــر ت ــید ب ــر  رس امیرکبی
ــرای  ــدار و اج ــکاری پای ــاد هم ــور ایج منظ
ــی  ــروژه هــای مشــترک در جهــت هــم افزای پ
علــوم مهندســی و علــوم پزشــکی تاکیــد 

کردند.
  بــه گــزارش امیرکبیــر ، ایــن تفاهــم نامــه در 
ــاوری دانشــگاه  ــات و فن ــت تحقیق محــل معاون
ــر ســید  ــه امضــای دکت ــران ب ــوم پزشــکی ای عل
ــاوری  ــات و فن ــاون تحقیق ــان، مع ــاس متولی عب
این دانشــگاه و دکتر حســین حســینی تودشــکی، 
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع

امیرکبیر رسید.
هــدف از تنظیــم و اجــرای ایــن تفاهــم نامــه 
ایجــاد بســتر همــکاری و هــم افزایــی در تامیــن 
و ارائــه خدمــات طرفیــن بــه صاحبــان پــروژه ها 
ــاق و  ــه، خ ــی و فناوران ــای پژوهش ــرح ه و ط
کســب و کارهــای نوپــا )اســتارتاپ( اســت کــه 
صــورت  بــه  نامــه  تفاهــم  ایــن  براســاس 
نظام یافتــه و ضابطه منــد در قالــب هایــی چــون 

ــای پژوهشــی »  ــه ه ــکاری در اجــرای برنام هم
ــرای  ــری و اج ــکل گی ــه ش ــک ب ــردی، کم کارب
برنامــه کســب و کارهــای نوپــا و دانــش بنیــان، 
ــرورش  ــرای پ ــترک ب ــات مش ــتفاده از امکان اس
ــه  پــروژه هــا و طــرح هــای پژوهشــی و فناوران
هــای  برنامــه  اجــرای  و  تعریــف  خــاق، 
ــال  ــا انتق ــاز ب ــورد نی ــردی م ــی « کارب پژوهش
از  اســتفاده  در  همــکاری  فنــی،  دانــش 
مشــاوره های تخصصــی کارشناســان و اســاتید و 
برگــزاری دوره هــا و همایــش هــای علمــی 
ــان و همــکاری  تخصصــی، حمایــت از کارآفرین
در شناســایی ایــده هــا و طــرح هــای ابتــکاری و 

حمایت از پایان نامه ها،  شکل می گیرد.
ــال  ــه س ــه س ــم نام ــن تفاه ــار ای ــدت اعتب م
ــد  ــل تمدی ــن قاب ــق طرفی ــا تواف ــه ب ــت ک اس

است.
ــر  ــه، دکت ــم نام ــن تفاه ــای ای ــش از امض پی
حســینی تودشــکی، دکتــر متولیــان و دکتــر 
پورنیــک » مدیــر توســعه فنــاوری دانشــگاه 
علــوم پزشــکی ایــران « در نشســتی در خصــوص 
ــه و  ــای نوآوران ــرح ه ــت از ط ــای حمای الگوه
کســب و کارهــای نوپــا و دانــش بنیــان در 

دانشگاه های خود توضیحاتی ارائه دادند.

 امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه علوم 
پزشکی ایران 

هدف از تنظیم و اجرای این تفاهم نامه ایجاد بستر همکاری و هم افزایی در تامین و ارائه خدمات 
طرفین به صاحبان پروژه ها و طرح های پژوهشی و فناورانه، خالق و کسب و کارهای نوپا 

)استارتاپ( است
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تازه های  علـــم
توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛

استفاده از مایعات یونی برای جداسازی آب از نفت/
صادرات نفت خالص با کیفیت

ــا  ــا ب ــد ت ــر در صــدد برآمدن ــی امیرکبی ــان دانشــگاه صنعت محقق
ــتای صــادرات  ــت در راس ــی، آب را از نف ــات یون ــتفاده از مایع اس

نفت با کیفیت جداسازی کنند.
بــه گــزارش امیرکبیــر: خانــم دکتــر نســترن حضرتــی فــارغ التحصیل 
رشــته شــیمی کاربــردی مقطــع دکتــری از دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و 
ــی در  ــات یون ــری مایع ــایی و بکارگی ــاخت، شناس ــرح »س ــری ط مج
بهبــود کیفیــت نفــت خــام صادراتــی ایــران« گفــت: امــروزه بســیاری از 
کشــورها ازجملــه ایــران بــا آلودگی هــای شــدید نفتــی مواجــه 
ــش،  ــال و پاالی ــد، انتق ــرای تولی ــی ب ــت خام های ــن نف ــده اند. چنی ش
مشــکات بســیاری ایجــاد می کننــد و مســیر دشــوارتری را تــا رســیدن 

به محصول پتروشیمی طی می کنند.
 مقــدار آب و رســوبات یــک ویژگــی فنــی از ناخالصی هــای مشــخص نفــت خــام اســت. هنگامی کــه 
اســتخراج از یــک مخــزن نفتــی صــورت می گیــرد، نفــت خــام حــاوی مقادیــری از آب و ذرات معلــق از 

سازند مخزن است.
وی بــا اشــاره بــه روشــهای جداســازی آب از نفــت گفــت: روشــهای مکانیکــی، حرارتــی و شــیمیایی 
بــرای جداســازی آب از نفــت وجــوددارد کــه اکنــون مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد ولــی از ســوی دیگــر 

مشکاتی را در نفت نیز به وجود می آورند.
فــارغ التحصیــل دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا اشــاره بــه مشــکل روش هــای دیگر گفــت:  بــرای بهبود 

کیفیت نفت و فراورده های نفتی نیاز به پیشرفت دانش در زمینه های مختلف است. 
ایــن محقــق بــا اشــاره بــه مزیــت اســتفاده از مایعــات بــرای جداســازی آب از نفــت گفــت: مایعــات 

یونی گزینه های مناسبی برای خنثی کردن اثر امولسیفایرها به منظور شکستن امولسیون هستند. 
حضرتــی بــا اشــاره بــه خــواص منحصــر بــه فــرد مایعــات یونــی، افــزود: همچنیــن این مــواد بــا کاهش 
IFT و دارا بــودن پایــداری شــیمیایی و حرارتــی گزینه هــای جذابــی در ازدیــاد برداشــت هســتند و مطالعات 

گسترده ای در این مورد انجام شده است.
وی افــزود: در حــال حاضــر محققــان در صــدد هســتند کــه روش هــای بهتــری را بــرای کاهــش هزینــه 
و اســتفاده از مایعــات یونــی بــرای جداســازی آب  از نفــت در راســتای صــادرات بــا قیمــت بــاال ارائــه 

کنند.

       دهه فجر
نشســت مشــترک ســرمایه گــذاران ســومین 
ــا حضــور  ــازار خــوراک و نوشــیدنی ب ــده ب ای
ــر  ــرکل دفت ــور مدی ــن پ ــین وط ــر حس دکت
فنــاوری ســامت وزارت بهداشــت در دانشــگاه 

صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر حســین وطن پور 
وزارت  ســامت  فنــاوری  دفتــر  مدیــرکل 
ــدف از  ــت: ه ــت گف ــن نشس ــت در ای بهداش
دهــی  جهــت  بازارهــا  ایــده  برگــزاری 
ــه دانشــگاه هــا  ــه و فناوران فعالیت هــای نوآوران

در راستای نیازهای کشور است.
وی افــزود: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر یکی از 
دانشــگاه هــای پیشــرو در حــوزه برگــزاری ایــده 
ــن  ــه برگــزاری ای بازارهــا اســت کــه باتوجــه ب
ــی  ــگاه صنعت ــون دانش ــق اکن ــای موف رویداده
امیرکبیــر الگــوی دیگــر دانشــگاه های کشــور در 

این حوزه به شمار می رود.
مدیــرکل دفتــر فنــاوری ســامت وزارت 
بهداشــت تاکیــد کــرد: هــدف از برگــزاری ایــده 
بازارهــا برطــرف ســازی نیازهــای ســرمایه 

گذاران است.
ــا  ــده بازاره ــت: در ای ــور گف ــن پ ــر وط دکت
ــه صــورت  ــا ب ــد ت ــی گیرن ــاد م دانشــجویان ی

گروهی فعالیت کنند. 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــرد: دانش ــوان ک وی عن
ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــتی و دانش ــهید بهش ش
قــراردادی منعقــد کــرده انــد کــه براســاس ایــن 
قــرارداد دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
در اتــاق هــای جراحــی حضــور مــی یابنــد تــا از 
نزدیــک بــا نیازهــای ایــن حوزه آشــنا شــوند و از 
ایــن طریــق بتواننــد بــرای رفــع نیازهــا، ایده های 

نوآورانه ای ارائه دهند.
مهنــدس محمــد نــادری مدیرعامــل  مجموعه  
ــتای ســومین  ــز در راس ــر نی ــازار امیرکبی ــده ب ای

ایــده بــازار خوراک و نوشــیدنی  در این نشســت 
گفــت: در دانشــگاه هــا بســیاری از فنــاوری هــا 
وجــود دارد امــا مکانیزیم مناســبی بــرای صنعتی 
شــدن ایــن فنــاوری هــا طراحــی نشــده اســت 
ــی  ــم را طراح ــن مکانیزی ــا ای ــده بازاره ــه ای ک

کرده اند.
ــتری را  ــا بس ــده بازاره ــرد: ای ــوان ک وی عن
فراهــم مــی کنند کــه صنایــع نیــز نیازهــای خود 

را به دانشگاه ها ارائه کنند.
ــی از  ــزود: یک ــر اف ــازار امیرکبی ــده ب ــر ای مدی
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــده بازاره ــم ای ــداف مه اه
فنــاوری و تولیــد دانــش، کاربــردی و متناســب با 

نیازهای صنعت باشد.
ــازار  ــده ب ــومین ای ــت: س ــار داش ــادری اظه ن
خــوراک و نوشــیدنی بــه دنبال توســعه و تقویت 
ــی  صنعــت خــوراک و نوشــیدنی در ســطح مل

است.
دکتــر بهــروز جنت رئیــس ســازمان تحقیقات 
حــال و دبیــر  کل ســومین  ایــده بــازار خــوراک 
و نوشــیدنی نیــز در ایــن نشســت گفــت: صنایع 
غذایــی پیشــرو تریــن صنایع کشــور بشــمار می 
رونــد بنابرایــن در چنیــن رویدادهایی مــی توانیم  
ــه  ــران را ب ــردازان و صنعتگ ــده پ ــگاه، ای دانش

یکدیگر مرتبط کنیم.
وی افــزود: در گذشــته اولویــت ارتقــا اســاتید 
دانشــگاه هــا براســاس تعداد مقــاالت بــود اما در 
ســال هــای گذشــته ایــن موضــوع اصاح شــده 
و اکنــون فعالیــت هــای تحقیقاتــی کاربــردی و 
ارتبــاط بــا صنعــت نیــز ازشــاخص هــای ارتقــاء 

اساتید در دانشگاه ها به شمار می رود.
ــر  ــی امیرکبی ــد کــرد: دانشــگاه صنعت وی تاکی
ــوزه  ــا در ح ــن دانشــگاه ه ــق تری ــی از موف یک

ارتباط با صنعت در کشور است.

نشست مشترک سرمایه گذاران سومین 
ایده بازار خوراک و نوشیدنی

رئیس دانشکده مهندسی پزشکی ابقا شد
ــس  ــدی رئی ــد معتم ــید احم ــر س ــوی دکت ــی از س ــی حکم ط
دانشــگاه دکتــر عبــاس نصیرایــی مقــدم در ســمت رئیــس  دانشــکده 

مهندسی پزشکی ابقا شد .
ــی و  ــی، تحقیقات ــوابق علم ــه س ــا ب ــده اســت : بن ــم آم ــن حک در ای
اجرایــی جنابعالــی، بــه موجــب ایــن حکــم بــه مــدت 2 ســال دیگــر بــه 
عنــوان رییــس دانشــکده مهندســی پزشــکی منصــوب مــی شــوید. امیــد 
اســت بــا برنامــه ریــزی گســترده، تاکیــد برایجــاد همدلــی، بکارگیــری 
مشــارکت کلیــه اعضــای هیــات علمــی در جهت توســعه و بهبــود کیفی 
فعالیــت هــای آموزشــی، پژوهشــی و گســترش همــکاری هــای بین المللــی در راســتای برنامــه راهبــردی 

دانشگاه و تبدیل به دانشگاه نسل سوم گامهای موثری بردارید.


