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وزیر راه و شهرسازی

از پروژههایی که روند توسعه کشور را سرعت
میبخشد حمایت کنیم

وزیــر راه و شهرســازی گفــت :مــا بــرای
ایجــاد یــک ناوبــری امــن نیازمنــد عــزم ملــی
هســتیم و مــا تــاش میکنیــم کــه از
پروژههایــی کــه رونــد توســعه کشــور را
سرعت میبخشد ،حمایت کنیم.
بــه گــزارش امیرکبیــر :مهنــدس محمــد اســامی،
وزیــر راه و شهرســازی در هجدهمیــن کنفرانــس ملی
هوافضــای ایــران  ،گفــت :در دورههای بعــد از انقالب
بــا خودبــاوری توانســتیم تجــارب بســیاری کســب
کنیم.
اســامی ادامــه داد :بــا راه انــدازی رشــته هوافضــا
اولیــن گــروه فــارغ التحصیــان در ســال  ۷۱زمینــه
جــذب شــغلی محــدودی داشــتند ،امــا مــا بــه ایــن
بــاور رســیدیم کــه بایــد در کشــور صنعــت هوافضا
توســعه یابــد و بــا همیــن هــدف هــم بــا راه انــدازی
بخشهــای مختلــف ایــن فــارغ التحصیــان جــذب
و فعالیت خود را آغاز کردند.
وی افــزود :امــروز بســیاری از کشــورهای جهــان
تــاش میکننــد تــا ایــران را از ایــن صنعــت
اســتراتژیک دور نــگاه دارنــد تــا جایــی که شــاهدیم
حتــی دانشــجویان مــا درخــارج از کشــور حــق
تحصیــل در رشــته هوافضــا را ندارنــد ،امــا ایــن بــه
معنای بازماندن ما از موفقیت نخواهد بود.
وزیــر راه و شهرســازی گفــت :ســال  ۸۱در
پژوهشــکده هــوا و فضــا یک هســته فکری تشــکیل
شــد و در ادامــه ســند توســعه فضایــی تدویــن و
بعدهــا بــه یــک ســند ملــی فضایــی  ۱۰ســاله تبدیل
شده است.
اســامی بــا بیــان اینکــه ایــن ســند ملــی فضایــی
باعــث شــد در حــوزه فضایــی رشــد خوبــی داشــته
باشــیم ،تاکیــد کــرد :بایــد بعــد از ماهــواره امیــد بــه
توســعه میرســیدیم ،امــا بــه دالیــل مختلــف ایــن
اتفــاق رخ نــداد ،امــا حــاال تــاش مــان را چنــد برابر
خواهیــم کــرد و امیدواریــم در کمتــر از  ۱۰ســال
آینده به نتیجه دلخواه برسیم.
اســامی تاکیــد کــرد :مــا بــرای ایجــاد یــک
ناوبــری امــن نیازمنــد عــزم ملی هســتیم و مــا تالش
میکنیــم کــه از پروژههایــی کــه رونــد توســعه
کشور را سرعت میبخشد ،حمایت کنیم.
وی در پایــان تصریــح کــرد :در مجموعــه راه و
شهرســازی تــاش میکنیــم ســهم نیروهــای

دانشــی را در همــه بخشهــای حمــل و نقــل افزایــش
داده و بــه ســمت دانــش بنیــان شــدن و اقدامــات
متفاوت در حوزه فناوری حرکت نماییم.
دکتــر ســید احمــد معتمــدی نیــز در ایــن کنفرانس
بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ایــن دانشــگاه در حــوزه
تربیــت نیروی انســانی و توســعه فنــاوری ،افــزود :این
دانشــگاه جــزو اولیــن دانشــگاههایی بــوده اســت کــه
بــه صــورت مســتقل اقــدام بــه راهانــدازی دانشــکده
هــوا و فضــا کــرده اســت و اخیــرا نیــز دانشــکدهها را
در قالــب پردیسهــای تخصصــی در کنــار یکدیگــر
قرار داده است.
وی ادامــه داد :کنــار هــم قــرار دادن دانشــکده

دکتر براری :ایران در رتبه اول منطقه
و  ۱۱دنیا در حوزه هوا فضا قرار دارد
هوافضــا و مکانیــک و مهندســی دریــا از جملــه
برنامههــای مــا بــوده کــه ایــن اصــل موجــب تقویــت
این حوزهها شده است.
معتمــدی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ایــن دانشــکده در
بســیاری از پروژههــای کالن ملــی مشــارکت داشــته
اســت ،اظهــار کــرد :پــروژه کالن طراحــی و ســاخت
هواپیمــای  ۱۰۰تــا  ۱۵۰نفــره از جملــه طرحهــای
ایــن دانشــکده بــوده اســت کــه متاســفانه دچــار رکود
شده است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا اشــاره بــه
فعالیتهــای ایــن دانشــگاه در حــوزه هــوا فضــا،
اظهــار کــرد :ماهــواره «پیــام یــک» از جملــه

دســتاوردهای مــا بــوده اســت کــه در طــول  ۱۱ســال
محققان این دانشگاه بر روی آن فعالیت داشتهاند.
وی بــا اشــاره بــه پرتــاب ناموفــق ایــن ماهــواره،
خاطــر نشــان کــرد :در صورتیکــه ماهوارهبــر در
مــدت چند ثانیــه عملکرد بهتری داشــت و اشــکاالتی
در پرتابگــر ایجــاد نمیشــد ،ایــن ماهــواره
میتوانست در مدار قرار گیرد.

برنامهسازمانفضاییبرایساخت
ماهوارههای۵۰۰کیلوگرمی

رئیــس ســازمان فضایــی ایــران طراحــی و ســاخت
ماهوارههــای  ۵۰۰کیلوگــرم و قــرار گرفتــن آنهــا در
مــدار هــزار کیلومتــری را از برنامههــای ایــن ســازمان

دانســت کــه قــرار اســت بــا ماهوارهبــر «ســریر»
پرتــاب شــوند و گفــت :پژوهــش و مطالعــه بــرای
ساخت این ماهوارهبر انجام شده است.
دکتــر مرتضــی بــراری در ایــن کنفرانــس  ،با اشــاره
بــه قرارگیــری ایــران در میــان  ۹کشــور صاحــب
چرخــه کامــل فضایــی ،افــزود :عــاوه بــر آن ایــران در
رتبــه اول منطقــه و  ۱۱دنیــا در حــوزه هــوا فضــا قرار
دارد و ایــن موفقیتهــا مرهــون زحمــات انجمنهــای
علمــی ،دانشــگاهها ،پژوهشــگران و محققــان ایــن
حوزه است.
وی بــا اشــاره بــه نقشآفرینــی فناوریهــای
فضایــی در حــل چالشهــای کشــور ،اظهــار کــرد:

دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر از ســال  ۶۶اولین دانشــکده
هــوا فضــا را ایجــاد کــرد و توانســت نقــش مهمــی در
تربیت نیروهای انسانی این حوزه داشته باشد.
بــراری ،طراحــی و ســاخت ماهــواره «پیــام یــک» را
از دســتاوردهای محققــان ایــن حــوزه نــام بــرد و
یــادآور شــد :ایــن ماهــواره یــک ماهــواره عملیاتــی و
کاربــردی اســت؛ در مرحلــه اول پرتــاب ایــن ماهــواره
موفقیتآمیــز بــود ،ولــی مرحلــه دوم پرتــاب آن بــا
اســتفاده از ماهوارهبــر تــا مــدار  ۵۰۰کیلومتــری حمــل
شــد ،ولــی ماهوارهبــر نتوانســت ســرعت ماهــواره را
بــه ســرعت مــورد نظــر برســاند؛ از ایــن رو ایــن
ماهواره نتوانست در مدار قرار گیرد.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران ،طراحــی و ســاخت
ماهوارههــا بــا دقــت یــک متــر را از برنامههــای ایــن
ســازمان در ســال  ۱۴۰۴ذکــر کــرد و ادامــه داد :مــا این
هدف را با دانشگاه صنعتی امیرکبیر شروع کردیم.
دکتــر علیرضــا جهانگیریــان ،دبیــر هجدهمیــن
کنفرانــس انجمــن هوافضــای ایــران بــا بیــان اینکــه
پــس از اعــام فراخــوان برگــزاری ایــن کنفرانــس از
ســوی دبیرخانــه ،تعــداد ۳۰۰مقالــه کامــل دریافــت
شــد ،گفــت :پــس از انجــام داوری از ایــن تعــداد ۱۴۵
مقالــه بــرای ارائــه شــفاهی و  ۹۷مقالــه بــرای ارائــه
پوستر انتخاب شد.
وی بــا اشــاره بــه پذیــرش  ۱۴۵مقالــه از میــان
مقــاالت ارســال شــده بــه دبیرخانــه همایــش،
خاطرنشــان کــرد :از بیــن مقــاالت ارســال شــده۵۸ ،
مقالــه در حــوزه ایرودینامیــک ۴۲ ،مقالــه در حــوزه
پیشــرانش ۴۷ ،مقالــه در حــوزه دینامیــک پــرواز و
کنتــرل ۵۹ ،مقالــه در حــوزه ســازههای هــوا ۲۸ ،مقالــه
در حــوزه فنــاوری فضایــی و  ۸مقالــه در حــوزه
مدیریت هوافضا بوده است.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از
حضــور  ۲۵شــرکت دانشبنیــان فعــال در حــوزه
هوافضــا در ایــن کنفرانــس خبــر داد و یــادآور شــد:
برگــزاری نمایشــگاهی از دســتاوردهای شــرکتهای
فعــال ،ســه میزگــرد و  ۲۰کارگاه آموزشــی از جملــه
برنامههای این کنفرانس است.
دکتــر محمــد همایــون صــدر دبیــر انجمــن
هوافضــای ایــران نیــز در ایــن در کنفرانــس بــا اشــاره

بــه وضعیــت توســعه فناوریهــای هوایــی و فضایــی
در کشــور ،افــزود :در حــال حاضــر شــاهدیم کــه
اعتبــارات ایــن حــوزه بــه ســازمانی اعطــا ،ماموریتها
بــه ســازمان دیگــری واگــذار و اختیــارات بــه ســازمان
دیگــری داده میشــود ،در حالــی کــه اگــر ایــن نهادهــا
در کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد ،دســتاوردهای بهتــری
به بار خواهد نشست.
نمایشــگاه دســتاوردهای حــوزه فضایــی بــا حضور
مهنــدس محمــد اســامی وزیــر راه و شهرســازی و
ردکتــر مرتضــی بــراری رئیــس ســازمان فضایــی و
دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه افتتــاح
شد.
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تازه های علـــم

عرضه دستگاه پاالیشگر هوا و آب با قابلیت حذف
آلودگیهای میکروبی و ویروسی

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا
اســتفاده از پالســما دســتگاهی بــرای پاالیــش
هــوا عرضــه کردنــد کــه بــدون نیاز بــه فیلتــر و
مــواد مصرفــی قــادر اســت آلودگیهــای
ویروسی و میکروبی را از محیط پاالیش کند.

بــه گــزارش امیرکبیــر :امیــن معصــوم زاده از محققــان
ایــن طــرح و سرپرســت گــروه ازن مینامیــن ،گفــت  :این
پاالیشــگرها کــه بــا اکســیژن فعــال (ازن) کار میکنــد
هــوای اطــراف خــود را بــه داخــل پاالیشــگر هدایــت
کــرده و بــا اســتفاده از تکنولــوژی پالســمای ســرد و
تخلیــه انــرژی ،مولکولهــای اکســیژن موجود در هــوا را
شکســته و در یــک فرآینــد طبیعــی تبدیــل بــه مولکــول
ازن میکند و در محیط رها میسازد.
سرپرســت گــروه ازن مینامیــن دانشــگاه امیرکبیــر ،بــا
بیــان اینکــه مولکــول ازن ســریعا بــا آلودگیهــای اطراف
خــود پیونــد کــرده و ســاختار مولکولــی آنهــا را تجزیه و
اکســید میکنــد ،یــادآور شــد :ازن بــا تجزیه ســاختارهای
مولکولی،مجــددا بــه اکســیژن تبدیــل میشــود و از
مســیر اکســیژن بــه اکســیژن عمــل پاالیــش و ضدعفونی
را انجام میدهد.
بــه گفتــه وی ایــن عملکــرد دقیقا ماننــد زمانــی که در
طبیعــت رعــد و بــرق ایجــاد میشــود و بــر اثــر تخلیــه
انــرژی باعــث شکســته شــدن مولکولهــای اکســیژن
موجــود در هــوا شــده و هــوا را پاالیــش و ضدعفونــی
میکند.
ایــن دانــش آموختــه دوره دکتــری دانشــگاه امیرکبیــر،
تاکیــد کــرد :ایــن عملکــرد زیبــا و دقیــق قابلیــت تغییــر
ســاختار انــواع آلودگیهــا ماننــد ویــروس ،میکــروب،
قــارچ ،باکتــری ،ســموم کشــاورزی ،هرگونــه بــوی
نامطبــوع ،منواکســیدکربن ،دود ســیگار ،ترکیبــات آلــی
احتراقــی و غیــر احتراقی ،اکســید هــای ازت ،دی اکســید
گوگرد و گاز رادون را دارد.
معصــومزاده بــه دالیــل کاربــرد ازن در ایــن دســتگاه
پاالیشــگر هــوا اشــاره کــرد و گفــت :ازن یــک گاز
ناپایــدار اســت کــه خاصیــت اکســیداتیو قــوی دارد و
کاربــرد آن را در صنایــع مختلــف چــون پزشــکی و
دندانپزشــکی ،صنایــع غذایــی و دارویــی ،کشــاورزی،
کاغذســازی ،آب و فاضــاب ،مرغــداری و پــرورش
ماهی گسترش داده است.
وی کاربــرد ایــن محصــوالت را در صنعــت پاالیــش
هــوا و آب دانســت و یــادآور شــد :امــروزه از ازن
ژنراتورهــای قــوی بــرای پاالیــش آبهــای شــهری بــه
منظور کاهش کلرزنی استفاده میشود.
ایــن محقــق بینیــازی از مــواد مصرفــی را از مزایــای
ایــن پاالیشــگر میکروبــی نــام بــرد و افــزود :در ایــن
پاالیشــگر ،اکســیژن هــوا تبدیــل بــه ازن میشــود و پــس

از

پاکســازی هــوا مجــددا به اکســیژن هــوا تبدیل میشــود.
از ایــن رو در ایــن روش دیگــر نیــاز بــه تعویــض
فیلترهایمتفاوتنیست.
وی حــذف میکروارگانیسـمها را از دیگــر مزیتهــای
ایــن پاالیشــگر عنــوان کــرد و در ایــن بــاره توضیــح داد:
ایــن در حالــی اســت کــه در تصفیــه هــوای فیلترینــگ،
میکروبهــا از بیــن نمیرونــد بلکــه در فیلتــر ذخیــره
میشــوند و در صــورت دفــع نامناســب فیلتــر ،احتمــال
بازگشت دوباره میکروبها به محیط وجود دارد.
بــه گفتــه سرپرســت گــروه ازن مینامین ،ایــن محصول
میتوانــد ،عــاوه بــر پاکســازی هــوا ،بــا انتشــار ازن
کنتــرل شــده در محیــط ،عمــل پاکســازی میکروبــی
ســطوح را نیــز انجام دهــد در حالی که در پاالیشــگرهای
فیلترینــگ فقط هــوای عبــوری از داخل فیلترهــا پاالیش
میشود.
وی ســرعت عملکــرد پاالیــش هــوا در مــدت کوتاه و
قــدرت بــاال در میــزان از بیــن بــردن  ۹۹درصــدی
آلودگیهــای میکروبــی در محیــط را از دیگــر
ویژگیهــای ایــن دســتگاه نــام بــرد و ادامــه داد :ایــن
قابلیــت موجــب شــده اســت کــه از این شــیوه بتــوان در
اتاقهــای عمــل ،CCU، ICU ،محیــط های بیمارســتانی
و اتاق های استریل و خاص استفاده بهره برد.
وی همچنیــن قیمــت پاییــن نســبت بــه نمونه مشــابه
خارجــی و ســطح غلظــت ازن کنتــرل شــده را از
مزيتهــای رقابتــی دســتاورد ایــن طــرح ذکــر کــرد و
گفــت :ضدعفونــی هــوا و حــذف بــوی نامطبــوع از
محیــط و جلوگیــری از انتقــال عوامــل بیمــاریزا از
کاربردهــای دســتگاه پاالیشــگر هــوا اســت و از آن
میتــوان در پاالیــش آب آشــامیدنی شــهری ،گندزدایــی
و حــذف طعــم ناخوشــایند و جلوگیری از رشــد جلبک
در مخازن آب استفاده کرد.
ایــن طــرح از ســوی امیــن معصــوم زاده دانشــجوی
دکتــرا و سرپرســت گــروه ازن مینامیــن (مهندســی
هســتهای  -گرایــش گداخــت) و بــا هدایــت و راهنمایی
دکتــر داود ایرجــی عضــو هیــات علمــی دانشــکده
فیزیــک و مهندســی انــرژی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
اجرایی شده است.

دانشجوي دكتری دانشگاه صنعتی اميركبير رتبه نخست المپياد
هيدروليک را كسب كرد

حميــد اقباليــان دانشــجوی مقطــع دكتــری رشــته
مهندســی عمــران دانشــگاه صنعتــی اميركبيــر در
هشــتمين المپيــاد هيدروليــک ايــران رتبــه نخســت را
كسب كرد.

بــه گــزارش اميركبيــر ،هشــتمين المپيــاد هيدروليــک
ايران(يــادواره دكتــر حســين صدقــی) توســط انجمــن
هيدروليــک ايــران برگــزار شــد كــه در اين المپيــاد مهندس
حميد اقباليان دانشجوی دكتری مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اميركبير رتبه نخست را كسب كرد.
حميــد اقباليــان دوره كارشناســی و كارشناســی ارشــد خود را در دانشــگاه فردوســی مشــهد به اتمــام رســانده و درحال
حاضر دانشجوی دكتری مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اميركبير است.
وی رتبــه ســوم هفتميــن المپيــاد هيدروليــک درســال  ٩٧وهمچنيــن رتبــه دوم در بين دانشــجويان مقطع كارشناســی
ارشد رشته مهندسی عمران گرايش مديريت منابع آب دانشگاه فردوسی مشهد را نيز كسب كرده است.

دانشگاه در نیمسال دوم تحصیلی

پیش ثبت نام مسابقات فیرا کاپ آزاد ایران 2020
آغاز شد

رئیــس کمیتــه ملــی رباتیــک جمهــوری
اســامی ایــران فیــرا از آغــاز پیشثبتنــام
رقابتهــای بینالمللــی رباتیــک و هــوش
مصنوعــی ایــران خبــر داد و گفــت :تیمهــای
متقاضــی بــرای شــرکت در ایــن دوره از رقابــت
هــا تــا  20اســفندماه مهلــت دارنــد تا مســتندات
فنــی ربــات هــای خــود را ارائــه دهنــد .پیــش
ثبتنــام رقابتهــای بیــن المللــی رباتیــک و
هــوش مصنوعــی ایــران (فیــراکاپ آزاد ایــران)
از  23آذرمــاه آغــاز و تــا  22بهمــن مــاه ادامــه
دارد.
بــه گــزارش امیرکبیــر :دکتــر ســروش صــادق نــژاد
برگــزاری نهمیــن دوره مســابقات بینالمللــی رباتیک
و هــوش مصنوعــی ایــران  ،2020را بــا عنــوان
«فیــراکاپ آزاد ایــران» از  2تــا  4اردیبهشــت ماه ســال
 1399دانســت و افــزود« :فیــراکاپ آزاد ایران» توســط
کمیتــه ملــی رباتیــک جمهــوری اســامی ایــران فیــرا
بــا همــکاری فدراســیون جهانــی رباتیــک و دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر (پلــی تکنیــک تهــران) ،برگــزار
میشود.
وی ایــن مســابقات را یکــی از کاملتریــن
مســابقات رباتیــک در کشــور و منطقــه دانســت و
اظهــار کــرد :ایــن دوره تمامــی شــاخههای رباتیــک،
اتوماسیون و هوش مصنوعی را در بر میگیرد.
نائــب رئیــس فدراســیون جهانــی رباتیــک و هوش
مصنوعــی فیــرا از آغــاز پیش ثبــت نام این مســابقات
خبــر داد و گفــت :ایــن پیــش ثبتنــام تــا  22بهمــن
مــاه ادامــه دارد و تیمهــای متقاضــی ازاول دی مــاه تــا

 5اســفندماه مهلــت دارنــد تــا نســبت بــه ارســال
مســتندات فنــی تیــم و پژوهشهــای خــود اقــدام
کنند.
صــادق نــژاد بــا بیــان اینکــه اعضــا کمیته فنــی این
مســابقه از  20بهمــن تا  20اســفندماه اقدام به بررســی
مســتندات فنــی تیمهــا خواهنــد کــرد ،ادامــه داد:
تیمهــای منتخــب بــر اســاس صالحیت،بــرای
شرکت در انتخاب خواهند شد.
وی بــا بیــان اینکــه ثبتنــام نهایــی تیمهــا در ایــن
رقابــت از  20بهمــن مــاه  1398آغــاز و تــا 10
فروردیــن مــاه  1399ادامــه خواهــد داشــت ،تاکیــد
کــرد :تیمهــای برتــر ایــن مســابقات میتواننــد در
مســابقات جهانــی رباتیــک فیــرا  2020کــه ســال
جــاری در کشــور برزیــل برگــزار میشــود ،حضــور
یابند.
صادقنــژاد افــزود :میزبانــی مســابقات جهانــی
رباتیــک و هــوش مصنوعــی فیــرا در ســال 1400
(2021میــادی) بــر عهــده کشــور عزیزمــان ایــران
بــوده کــه بــا حضــور  28کشــور صاحــب ســبک
برگزار خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه ارتبــاط دانشــگاه هــا بــا صنعت
مــی توانــد از اهــداف رویدادهــای فناورانــه در کشــور
باشــد ،یــادآور شــد :در ایــن راســتا در قالــب
برنامههــای مشــترکی کــه بــا صنایــع وابســته داریــم
.صــدد آن هســتیم تــا بسترســازی مناســبی جهــت
معرفــی دســتاوردهای کاربــردی دانشــجویی بــه
صنعت داشته باشیم.

