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محصــوالت شــرکت هــای دانــش بنیــان در حــوزه 
ــا  ــو کنفرانــس ب ــه صــورت ویدئ ــا ب ــا کرون ــه ب مقابل
حضــور رئیــس جمهــور رونمایــی شــد کــه در ایــن 
مراســم 28 محصــول دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز 

معرفی شدند.
ــینی  ــین حس ــر حس ــر، دکت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
تودشــکی معــاون پژوهش و فنــاوری دانشــگاه در این 
ــوالت  ــی از محص ــم رونمای ــت: در مراس ــم گف مراس
دانــش بنیــان شــرکت هــای فعــال در پارک هــای علم 
و فنــاوری در حــوزه مقابلــه بــا ویــروس کرونــا کــه با 
حضــور رئیــس جمهور بــه صــورت ویدئــو کنفرانس 
برگــزار شــد از محصــوالت 11 پــارک علــم و 

فناوری برگزیده رونمایی شد.
ــد  ــن مراســم محصــوالت جدی ــزود: در ای وی اف
شــرکت هــای دانــش بنیــان بــا محوریــت مقابلــه بــا 

ویروس کرونا رونمایی شدند.
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
ــگاه  ــم دانش ــن مراس ــرد: در ای ــد ک ــر تاکی امیرکبی
صنعتــی امیرکبیــر از جملــه 11 پــارک برگزیــده ای 
بــود کــه توســط وزارت علــوم به ریاســت جمهوری 
محصــول   28 از  مراســم  ایــن  در  و  معرفــی 
شــرکت های دانــش بنیــان ایــن دانشــگاه رونمایــی 

صورت گرفت.
کــرد:  تودشــکی خاطرنشــان  دکتــر حســینی 
ــگاه  ــان دانش ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــوالت ش محص
مرتبــط بــا مســائل و نیازمنــدی هــای کشــور اعــم از 

مردم، بیمارستان ها، پزشکان و پرستاران است.
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــرد: ش ــوان ک وی عن
دانشــگاه محصــوالت زیــادی در خصــوص مقابلــه بــا 
بیمــاری کرونــا تولیــد مــی کننــد کــه ایــن محصوالت 

از فنــاوری هــای جدیــدی برخــوردار بــوده و بســیار 
کاربردی هستند.

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر اضافــه کــرد: در دوران شــیوع بیمــاری کرونــا 

برخــی از شــرکت هــای دانــش بنیــان دانشــگاه اقــدام 
ــده  ــی کنن ــد عفون ــوالت ض ــواع محص ــد ان ــه تولی ب
ــن  ــه محصــوالت ای ــد ک ــرده ان ســطوح و دســت ک
ــو ســیلور اســت و در آن از  ــه نان ــا پای شــرکت هــا ب

الکل استفاده نشده است.
ــد ماســک  ــت: تولی ــر حســینی تودشــکی گف دکت
ســوپاپ داربــا فیلتــر نانــو یــک شــرکت دانــش بنیــان 
ــه 30  ــا ب ــاری کرون ــیوع بیم ــرایط ش ــگاه در ش دانش

ــورت  ــه ص ــرکت ب ــن ش ــه و ای ــش یافت ــر افزای براب
روزانه حدود 30 هزار ماسک تولید می کند.

وی ادامــه داد: همچنیــن شــرکت هــای دانــش بنیان 
دانشــگاه بــه صــورت ماهیانــه 3 میلیــون و 600 هــزار 

لیتــر محلــول ضــد عفونــی کننــده ســطح تولیــد مــی 
کنند.

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
ــان  ــش بنی ــرکت دان ــک ش ــرد: ی ــد ک ــر تاکی امیرکبی
ــون و  ــیژن خ ــری اکس ــدازه گی ــتگاه ان ــگاه دس دانش
ــن دســتگاه در  ــه ای ــرده ک ــد ک ــب را تولی ــان قل ضرب

شناسایی بیماران کرونایی بسیار موثر است.
دکتــر حســینی تودشــکی افــزود: همچنیــن توســط 
یکــی از شــرکت هــای دانــش بنیان دانشــگاه دســتگاه 
اســتریل ســازی هــوای آی ســی یــو و بخــش هــای 
بیمــاران کرونایــی تولید شــده اســت کــه این دســتگاه 
در عــدم ابتــا پرســتاران و پزشــکان بــه بیمــاری کرونا 

بسیار موثر است.
ــی محصــول  ــت مولکول ــرد: کی وی خاطرنشــان ک
دیگــری اســت کــه توســط یکــی از شــرکتهای  دانش 
بنیــان دانشــگاه طراحــی و تولیــد شــده اســت کــه این 
کیــت طــی 55 دقیقــه قــادر اســت بیمــاری کرونــا را 

تشخیص دهد.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــت: در دوران ش ــر گف امیرکبی
برخــی از شــرکت هــای دانــش بنیــان دانشــگاه نیــز در 
حــوزه برگــزاری وبینارهــا فعــال بــوده انــد کــه از ایــن 
وبینارهــا اســتقبال خوبــی شــده به نحــوزی کــه تعداد 
ــده  ــوردار ش ــری برخ ــد 5 براب ــات از رش ــن جلس ای

است.
در ایــن مراســم از محصــوالت شــرکت هــای دانش 
ــی  ــوم ضدعفون ــپری و ف ــامل اس ــگاه ش ــان دانش بنی
کننــده، تــب ســنج ســبک GSN-FEV، اســپری 
ضدعفونــی کننده دســت و ســطح، ماســک ســوپاپدار 
ــی  ــده مالت ــی کنن ــول ضدعفون ــو، محل ــر نان و فیلت
اکســیدانت ســوریلت، پالــس اکســمیتر انگشــتی 
POMED19، دســتگاه ازن جنراتــور هــوا و آب، کیت 
تشــخیص کرونا بــه شــیوه Realtime PCR، دســتگاه 
ــوا،  ــه ه ــتگاه تصفی ــطوح، دس ــده س ــی کنن ضدعفون
ــز  ــادون قرم ــزری م ــب ســنج لی شــیلد پزشــکی و ت

رونمایی شد.
همچنیــن در ایــن مراســم از اپلیکیشــن هــای پایش 
ــش  ــوکل، پای ــل، م بیمــار، اپلیکیشــن خدمــت و وکی
ــازی،  ــوزش مج ــه، آم ــمند از راه دور موتورخان هوش
ــاری کرونایــی، ســرویس آنایــن  گــپ و گفــت وبین
روانشناســی، برنامــه خدمــات پزشــکی پاراکلینیکــی، 
برنامــه افزایــش آگاهــی عمومی، آمــوزش آنایــن زبان 
ــک،  ــار و پزش ــاوره بیم ــه مش ــی، برنام ــای خارج ه
ــتیار  ــودکان، اپلیکیشــن دس ــه ک ــوزش انگلیســی ب آم
ــه  ــی، برنام ــن الملل ــل بی ــه حمــل و نق پزشــک، برنام
ــات  ــی(، خدم ــخصی )نیابت ــور اداری و ش ــام ام انج
پزشــکی در محــل و برگــزاری وبینارهــا نیــز رونمایــی 

شد.

شماره 23۶-   3 خرداد ماه 1399

دومین دوره جایزه ملی 
لجستیک و زنجیره تامین 

 
دبیــر دومیــن دوره جایــزه ملــی لجســتیک و زنجیــره تامیــن، 
ــگاه  ــزه را در دانش ــن جای ــن دوره ای ــدی دومی ــه و زمانبن برنام

صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( تشریح کرد. 
ــه گــزارش امیرکبیــر : دکتــر بهــروز کریمــی، دبیــر جایــزه ملــی  ب
ــه  ــی ک ــات هم اندیش ــا جلس ــت: ب ــن گف ــره تامی ــتیک و زنجی لجس
کمیتــه اجرایــی بــرای برگــزاری دومیــن دوره ایــن جایــزه داشــت بــه 
ایــن جمع بنــدی رســیدیم کــه بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و 
وجــود شــرایط خــاص در کشــور، زمانبنــدی برگــزاری دومیــن دوره 
ــا توجــه بــه  ــه اســفند 99 منتقــل کنیــم کــه ب جایــزه را از مهــر 99 ب
ــانی  ــق آن اطاع رس ــان دقی ــا زم ــت، متعاقب مشــخص تر شــدن وضعی

خواهد شد. 

دکتــر کریمــی افــزود : از ویژگی هــای دومیــن دوره جایــزه، تاکیــد بــر 
فعــال کــردن ســایر بخش هــا از جملــه نمایشــگاه، فعــال شــدن ســطوح 
جهــت  در  برنامه هایــی  و  تقدیرنامــه  چهارســتاره  و  ســتاره  ســه 
توانمندســازی ارزیابــان اســت. بهره گیــری از تجربیــات دوره گذشــته و 
نیــز تکیــه بــر نقــش پررنــگ کمیتــه علمــی بــرای بســط مــدل در ســایر 

رسته های مرتبط از جمله اهداف این دوره خواهد بود. 
دبیــر جایــزه عنــوان کــرد : برنامه هــای آتــی در خصــوص فراخــوان 
تربیــت  نیــز  و  جایــزه  مختلــف  بخش هــای  در  شــرکت کنندگان 
ــزه در دســترس قــرار خواهــد  ارزیاب هــا از طریــق تارنمــای ایــن جای

گرفت.
ــتیک و  ــی لجس ــزه مل ــن دوره جای ــبختانه در اولی ــت : خوش وی گف
ــره تامیــن در مهرمــاه 1398، تعــداد 20 شــرکت حضــور داشــتند  زنجی
کــه 4 شــرکت تقدیرنامــه و 12 شــرکت موفــق بــه دریافــت گواهینامــه 
ــتارت آپ ها و  ــن اس ــر بی ــد موث ــزه، پیون ــن جای ــژه ای ــگاه وی ــدند. ن ش
ــا مشــارکت 42 اســتارت آپ و انتخــاب 6  ــه ب ــوده اســت ک صنعــت ب

استارت آپ برتر در نخستین دوره جایزه نمود داشته است.

GSN- در ایــن مراســم از اســپری و فــوم ضدعفونــی کننــده، تــب ســنج ســبک
FEV، اســپری ضدعفونــی کننــده دســت و ســطح، ماســک ســوپاپدار و فیلتــر نانــو، 
محلــول ضدعفونــی کننــده مالتــی اکســیدانت ســوریلت، پالــس اکســمیتر انگشــتی 
POMED19، دســتگاه ازن جنراتــور هــوا و آب، کیــت تشــخیص کرونــا، دســتگاه 
ضدعفونــی کننــده ســطوح، دســتگاه تصفیــه هــوا، شــیلد پزشــکی و تــب ســنج 

لیزری مادون قرمز رونمایی شد.

  به صورت ویدئو کنفرانس؛

رونمایی رییس جمهور از 28 محصول مقابله با کرونا
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تازه های  علـــم

        روز قدس و سالروز آزادسازی خرمشهر

ــق  ــر موف ــی امیرکبی ــان دانشــگاه صنعت محقق
ــوجات  ــتفاده از منس ــا اس ــاب را ب ــدند پس ش

تصفیه کنند.
بــه گــزارش امیرکبیــر، یکــی از آلــوده  تریــن 
ــی، پســاب های صنعــت نســاجی  پســاب های صنعت
ــزا و  ــادی رنگ ــر زی ــوال دارای مقادی ــه معم اســت ک
مــواد شــیمیایی اســت. وجــود چنیــن مــوادی در آب 
نــه تنهــا منجــر بــه آلودگــی محیــط زیســت، بلکــه 
ــن  ــره زمی ــداران ک ــر در زیســت بوم جان ســبب تغیی

می شود.  
روش هــای فیزیکــی، شــیمیایی و بیولوژیکــی 
مرســوم کــه جهــت زدودن رنگــزا از پســاب صنایــع 
ــته و  ــی داش ــه باالی ــد، هزین ــکار می رون ــاجی ب نس
ــه  ــن آن ک ــیارند، ضم ــرژی بس ــرف ان ــد ص نیازمن

آلودگی های ثانویه هم ایجاد می کنند.
ــاره مســیب زاده دانشــجوی کارشناســی ارشــد  به
مهندســی نســاجی در گرایش شیمی نســاجی و رنگ 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجــری پــروژه » تصفیه 
پیوســته پســاب بــا اســتفاده از منســوجات مبتنــی بــر 
ــه  ــا هــدف اراِئ ــو« گفــت: ایــن پــروژه ب فنــاوری نان
ــه  ــت تصفی ــاال جه ــی ب ــا بازده ــد ب ــی کارآم روش
ــده  ــی ش ــگ طراح ــاجی و رن ــت نس ــاب صنع پس

است.
ــوری  ــروژه راکت ــن پ ــه در ای ــان این ک ــا بی وی ب
آزمایشــگاهی طراحــی شــد کــه بــا اســتفاده از 
نخ هــای متشــکل از نانوالیــاف، پســاب را در هنــگام 
عبــور و در لحظــه رنگبــری می کنــد، بیــان کــرد: در 
ســاخت ایــن نخ هــا از نانــوذرات TiO2 بهــره بردیــم 

که کارایی زیادی در تخریب پساب دارند. 
وی بــا اشــاره رونــد اجــرای پــروژه گفــت: ابتــدا 
نخــی از نانوالیــاف حــاوی نانــوذرات TiO2 بــه روش 
ــپس در  ــده، س ــد ش ــازل تولی ــا دو ن ــی ب الکتروریس

راکتور آزمایشگاهی طراحی شده قرار گرفت. 
ــواره در  ــخ هم ــور ن ــن راکت ــه داد: در ای وی ادام

تمــاس بــا جریــان پســاب قــرار می گرفــت و 
آالینده های موجود در پساب را تخریب می کرد.

دانشــجوی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر خاطر نشــان 
ــی از  ــای آل ــده  ه ــور در زدودن آالین ــن راکت ــرد: ای ک
پســاب کارخانــه  هــا به ویــژه در شــرایطی که پســاب 
لحــاظ  بــه  ولــی  اســت  بــو  و  رنــگ  دارای 
ــی  ــدارد، کارای شــاخص های بیولوژیکــی مشــکلی ن

دارد.
بــه گفتــه مســیب زاده، اســتفاده از نــخ متشــکل از 
نانوالیــاف بــه عنــوان بســتر بــرای نگــه داری نانــوذرات 
بــه دلیــل نســبت ســطح بــه حجــم فــوق العــاده باالی 
ــن  ــترک بی ــطح مش ــش س ــث افزای ــاف باع نانوالی
نانــوذرات و آالینده هــا و در نتیجــه منجــر بــه افزایــش 
ــاب  ــود در پس ــای موج ــب آالینده ه ــان تخری راندم

می شود.
وی ادامــه داد: از مزایــای ایــن روش، حــذف 

مرحله پرهزینه زدودن نانوذرات از پساب است. 
وی بــا بیــان این کــه در ایــن طــرح ســرعت 
تخریــب پســاب نســبت بــه روش هــای دیگــر باالتــر 
اســت، بیــان کــرد: در روش هــای معمــول از راکتــور 
گسســته جهــت تخریــب پســاب اســتفاده می شــود. 
ــذف  ــرعت ح ــته س ــور پیوس ــتفاده از راکت ــا اس ب
ــد  ــش چشــمگیری خواه ــا از پســاب افزای آالینده ه

داشت.
مســیب زاده بــا بیــان این کــه در ایــن طــرح بــرای 
فعــال کــردن نانــوذرات TiO2 جهــت تخریــب 
آالینده هــا از تابــش فرابنفــش بهــره می بریــم، گفــت: 
ــرف  ــا مص ــب آالینده ه ــرعت تخری ــش س ــا افزای ب

انرژی کاهش می  یابد.
گفتنــی اســت: ایــن پــروژه در راســتای پایان نامــه 
ــه  ــاجی و ب ــی نس ــته مهندس ــد رش ــی ارش کارشناس
راهنمایــی دکتــر محمــد امانی تهــران و مشــاوره دکتر 

فرناز معماریان انجام شده است.

تصفیه پیوسته پساب با استفاده از منسوجات 

فعالیت های مرکز مشاوره 
در دوران شیوع کرونا

مرکــز مشــاوره دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از ابتدای 
ــه  ــدام ب ــه اق ــا و دوران قرنطین ــروس کرون ــیوع وی ش
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــددی از جمل ــای متع ــت ه فعالی
ــه صــورت  ــددکاری ب روانشــناختی، روانپزشــکی و م

تلفنی و آناین کرده است.
بــه گــزارش امیرکبیــر، مرکــز مشــاوره دانشــجویی 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از ابتــدای شــیوع ویــروس 
کرونــا و زمــان قرنطینــه به ارائــه خدمات روانشــناختی، 
روانپزشــکی و مــددکاری بــه صــورت تلفنــی و آناین 
)در بســتر شــبکه های اجتماعــی( در زمینــه اضطراب و 
ــوزه  ــردی، ح ــی ف ــاالت بالین ــا، اخت ــترس کرون اس
تحصیلــی، پیــش از ازدواج، زوج درمانــی و مشــکات 

خانوادگی پرداخته است.
همچنیــن ایــن مرکــز طــی مــاه هــای اخیــر بــه دلیل 
شــیوع بیمــاری کرونــا و قرنطینــه اقــدام بــه برگــزاری 
کارگاههــای آنایــن در فضــای مجــازی بــا موضوعات 
»رهایــی از زنــدان ذهــن در مقابلــه بــا ویــروس کرونا«، 
ــال99«،  ــرای س ــزی ب ــه ری ــذاری و برنام ــدف گ »ه

»اعتماد به نفس«، »هوش عاطفی« کرده است.
همچنیــن ایــن مرکــز در جلســات کمیته ســامت با 
محوریــت مهــار ویــروس کرونــا در محیط هــای 

ــجویی  ــت دانش ــر معاون ــت نظ ــه تح ــگاهی ک دانش
برگزار شد، شرکت داشته است.

مرکــز مشــاوره دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در ایــام 
تعطیــات عیــد نــوروز نیــز بــا ارائــه خدمــات 
تخصصــی پاســخگوی تماس هــای مکرر دانشــجویان 

بوده است.
ایــن مرکــز در پویــش درخانه بمانیم با شــعار»کمپین 
دانشــجویی در خانــه بمانیــم، ایــران را سرشــار از 
همدلــی کنیــم« از طریــق تولیــد محتــوا در قالــب تهیــه 
پوســتر، بورشــور، پادکســت، کلیــپ هــای آموزشــی و 
ســرگرم کننــده، پیام هــای انگیزشــی و برگــزاری 
ــا اســتفاده از ظرفیــت دانشــجویان  ــا ب مســابقه +کرون
همیــار ســامت روان )کانــون همیــاران( حضــور فعال، 
پرشــور و خاقانــه ای در دوران شــیوع ویــروس کرونا 

داشته است.

کتــاب »روش هــای زیرفضــای کرایلــف و 
ــم  ــیال تراک ــان س ــای جری ــل گره ــرد در ح کارب
ناپذیــر« کــه توســط عضــو هیئــت علمی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر تالیــف شــده توســط انتشــارات 

جان وایلی منتشر می شود.
بــه گــزارش امیرکبیر، کتــاب »روش هــای زیرفضای 
ــیال  ــان س ــای جری ــل گره ــرد در ح ــف و کارب کرایل
ــو  ــش عض ــرح بخ ــان ف ــط ایم ــر« توس ــم ناپذی تراک
هیئــت علمــی دانشــکده مهندســی دریا-واحــد 
بندرعبــاس تألیــف شــده اســت و توســط انتشــارات 
جــان وایلــی در مــاه اکتبــر ســال 2020 منتشــر خواهــد 
شــد. در حــال حاضــر ایــن کتــاب جهــت معرفــی در 
ــده و  ــن گردی ــی آنای ــان وایل ــارات ج ــایت انتش س
توســط ســایت هــای فــروش متعــدد پیــش فــروش 

می شود.
ــی روش  ــه مبان ــاب ارائ ــن کت ــف ای ــدف از تألی ه
هــای زیرفضــای کرایلــف و نحــوه اعمــال آن هــا در 
حــل گرهــای جریــان ســیال تراکــم ناپذیر بوده اســت. 
ــاب باعــث  ــن کت ــق و روشــن ای ــان دقی ــن بی همچنی
شــده تــا ایــن اثر بــه عنــوان جدیدتریــن و کامــل ترین 
راهنمــای اعمــال روش هــای زیرفضای کرایلــف برای 
ــواع  ــا طیــف وســیعی از ان حــل دســتگاه معــادالت ب

ماتریس های پراکنده، مطرح شود. 
ایــن کتــاب بــا پرکــردن خــا بیــن متــون تخصصی 
در جبــر خطی عددی و دینامیک ســیاالت محاســباتی، 
ــر ایســتا در حــل  در اعمــال روش هــای تکــراری غی
ــان ســیال  ــده از مســائل جری ــادالت برآم دســتگاه مع
ــرای  ــی تخصصــی ب ــوان منبع ــه عن ــر، ب ــم ناپذی تراک
محققــان و دانشــجویان مقاطع تحصیــات تکمیلی در 
حــوزه ریاضیــات کاربــردی و دینامیــک ســیاالت 

محاسباتی قابل ارجاع است.
ایــن کتــاب در پنــج فصــل تألیــف شــده و 
دربرگیرنــده موضوعاتــی چــون نحوه تشــکیل ماتریس 
هــای پراکنــده، ذخیــره ســازی آن هــا در فرمــت هــای 
فشــرده، الگوریتــم هــای ذخیــره ســازی و ضــرب آن 
ــز  ــف، آنالی ــای زیرفضــای کرایل ــی روش ه ــا، مبان ه

عــددی، رفتــار همگرایــی و هزینه محاســباتی آن ها در 
برخــورد بــا طیــف وســیعی از دســتگاه های معــادالت 
بــا ماتریــس هــای متنــوع و همچنین نحــوه اعمــال آن 
هــا در حــل گــر هــای جریــان ســیال تراکــم ناپذیــر 

است. 
در کتــاب »روش هــای زیرفضای کرایلــف و کاربرد 
در حــل گرهــای جریــان ســیال تراکــم ناپذیــر« 
ــوان  ــه عن ــی ب ــای اصل ــه ه ــا و برنام ــابروتین ه س
پشــتیبان مســائل و نتایــج متعــدد ارائــه شــده در متــن 
ــائل و  ــت. مس ــده اس ــه ش ــم ارائ ــاب، در ضمای کت
پروژه هــای متنــوع و متعــددی در انتهــای هــر فصــل 
ــه  ــب ب ــده را ترغی ــد خوانن ــی توان ــه م ــه شــده ک ارائ
ــق  ــت تعمی ــاب جه ــای کت ــم انته ــتفاده از ضمای اس

یادگیری مطالب کند. 
ــل  ــی بدی ــه ب ــی ب در ســایت انتشــارات جــان وایل
بــودن این کتــاب در خصــوص مهیا کــردن خوانندگان 
در اســتفاده از روش هــای زیرفضــای کرایلــف در حــل 
گــر هــای جریــان ســیال تراکــم ناپذیــر اشــاره شــده و 
ــه  ــن زمین ــری در ای ــه دیگ ــل مقایس ــع قاب ــچ منب هی

تاکنون وجود نداشته است. 
ایمــان فــرح بخــش عضــو هیئــت علمــی دانشــکده 
واحــد  در  مشــغول خدمــت  و  دریــا  مهندســی 
بندرعبــاس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اســت. وی از 
دانــش آموختگان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر بــوده و از 
ــکده در  ــن دانش ــتادیار ای ــوان اس ــه عن ــال 1397 ب س

واحد بندرعباس مشغول به خدمت است.

چاپ کتاب عضو هیئت علمی دانشگاه 
توسط انتشارات جان وایلی


