
صنعتــی  دانشــگاه  امورآموزشــی  مدیــر 
امیرکبیــر گفــت در صــورت اعــام نتایــج 
کنکــور تــا پایــان مهرمــاه، ثبــت نــام از 
انجــام  آبــان  اول  هفتــه  در  نودانشــجویان 

می شود.
ــا  ــر عبــاس احمــدی ب ــر، دکت ــه گــزارش امیرکبی ب
بیــان اینکــه تــرم جدیــد تحصیلی ایــن دانشــگاه از 29 
شــهریورماه آغــاز شــده اســت، گفــت: دروس نظــری 
دانشــجویان دوره کارشناســی ایــن دانشــگاه بــه 

صورت مجازی برگزار می شود.
وی افــزود: براســاس اعــام ســازمان ســنجش 
اســامی دانشــجویان جدیــد الــورود دانشــگاه از ابتدای 
ــی  ــش بین ــه پی ــد ک ــد ش ــام خواه ــاه اع ــان م آب
ــان  ــن دانشــجویان از ســوم آب ــام ای ــت ن ــم ثب می کنی

ماه آغاز شود.
مدیــر  امورآموزشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا 
بیــان اینکه هرســاله حــدود هــزار و پانصد دانشــجوی 
جدیــد در ایــن دانشــگاه ثبــت نــام مــی کننــد، 
ــای  ــزی ه ــه ری ــاس برنام ــرد: براس ــان ک خاطرنش
ــد  ــجویان جدی ــت دانش ــرار اس ــه ق ــورت گرفت ص
الــورود و دانشــجویان قدیمــی دو هفته در دانشــگاه به 

صــورت حضــوری دروس خــود را پیگیــری کننــد که 
بــرای ایــن برنامــه بــا اداره خوابــگاه هــا نیــز هماهنگی 

صورت گرفته است.
دکتــر احمــدی اضافــه کــرد: البتــه براســاس برنامــه 
ریــزی صورت گرفته حضور دانشــجویان در دانشــگاه 
بــه نحــوی خواهــد بود کــه شــاهد تجمع دانشــجویان 
در محیــط دانشــگاه نباشــیم در واقــع دانشــجویان بــه 
دســته هــای مختلــف بــرای زمان حضــور در دانشــگاه 

دسته بندی می شوند.
وی عنــوان کــرد: دروس عملــی دانشــجویان نیــز به 
ســه صــورت حضــوری، غیرحضــوری یــا »ترکیبــی 

حضوری و مجازی«  اجرا خواهد شد.
مدیر امورآموزشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر اظهار 
داشــت: بــرای دانشــجویان قدیمــی نیــز دروس نظری 
بــه صــورت الکترونیکــی و دروس عملــی نیــز به ســه 
صــورت حضــوری، غیرحضــوری یــا »ترکیبــی 

حضوری و مجازی« برگزار می شود.
براســاس  کــرد:  عنــوان  احمــدی  دکتــر 
اســت  قــرار  گرفتــه  برنامه ریزی هــای صــورت 
دانشــجویان بــرای دروس عملــی خــود در هفتــه های 
دهــم و یازدهــم آموزشــی در دانشــگاه حضــور داشــته 

ــود زمــان حضــور دانشــجویان  ــاز ب باشــند و اگــر نی
براساس نوع درس عملی افزایش می یابد.

ــه  ــجویان ب ــه دانش ــه ورود هم ــان اینک ــا بی وی ب

ــرای  ــا دانشــجویان ب ــت: ام دانشــگاه آزاد اســت، گف
حضــور در دانشــگاه بایــد از مرکز بهداشــت دانشــگاه 
برگــه تاییدیــه ســامت دریافــت کننــد کــه ایــن روند 
در تــرم تحصیلــی گذشــته بــرای دروس عملــی نیــز 

اجرا شد.
مدیــر امــور آموزشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
خاطرنشــان کــرد: دانشــجویان بــرای حضــور در زمان 
برگــزاری دروس عملــی نیــز بایــد از مرکــز بهداشــت 

دانشگاه برگه تاییدیه سامت دریافت کنند.
ــزاری  ــرای برگ ــت: ب ــار داش ــدی اظه ــر احم دکت
ــی  ــال بررس ــف درح ــای مختل ــه ه ــات گزین امتحان
ــزاری  ــگاه برگ ــئوالن دانش ــت مس ــا اولوی ــت ام اس

امتحانات به صورت حضوری است.
وی افــزود: درحــال برنامــه ریــزی هســتیم کــه اگــر 
دانشــجویان ســاکن در دیگــر شــهرها امــکان حضــور 
در امتحانــات را نداشــتند بســتری فراهــم شــود که در 
ــات  ــی نزدیــک محــل زندگــی خــود در امتحان مکان

حضور یابند.
مدیــر امــور آموزشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
عنــوان کــرد:  اگــر شــرایط بــه گونــه ای پیــش رود که 
ــی  ــا مجــددا شــدید شــود و ســتاد مل بیمــاری کرون
کرونــا اجــازه برگــزاری امتحانــات حضــوری را ندهد 
مجبــور بــه برگــزاری امتحانــات بــه صــورت مجازی 

هستیم.
دکتــر احمــدی تاکیــد کــرد: در صورتــی کــه 
امتحانــات مجــازی باشــد بــه نحــوی برگــزار خواهــد 

شد که بتوانیم به دانشجویان نمره بدهیم.
وی گفــت: میــز خدمــت الکترونیکــی دانشــگاه از 
ابتــدای شــیوع بیمــاری کرونا فعــال بود و دانشــجویان 
می تواننــد از ایــن طریــق درخواســت هــای آموزشــی 

خود را پیگیری کنند.
مدیر امورآموزشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر تاکید 
آموزشــی  هــای  درخواســت  از  بخشــی  کــرد: 
ــا  ــاری کرون ــه بیم ــرایطی ک ــز در ش ــجویان نی دانش
شــیوع یافتــه اســت از طریــق ایمیــل دانشــکده هــا و 

معاون آموزشی دنبال می شود.
دکتــر احمــدی اظهــار داشــت: دانشــجویان ســعی 
کننــد در کاس هــای درس مجــازی نیــز بــه صــورت 
فعاالنــه شــرکت کننــد و همچنیــن رایانامه دانشــگاه را 
هــر روز کنتــرل نماینــد. اطــاع رســانی های دانشــگاه 

معموال از این طریق اطاع رسانی می شود.
وی ادامــه داد: ســامانه دروس مجــازی این دانشــگاه 
ارتقــاء یافتــه اســت و بســتری فراهــم شــده تــا تعامــل 

میان اساتید و دانشجویان بیشتر شود.
مدیر امورآموزشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیرگفت: 
آمــوزش در ایــن دانشــگاه تعطیــل نیســت و تمامــی 

ادارات و دانشکده های دانشگاه باز هستند.
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مدیر امورآموزشی دانشگاه:

برنامه ریزی برای آغاز تحصیل دانشجویان
سه روش برگزاری دروس عملی

وبینار مشترک بنیاد پژوهش آلمان با دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ــی  ــگاه صنعت ــان و دانش ــش آلم ــاد پژوه ــترک بنی ــار مش وبین
امیرکبیــر بــا حضــور ۱۵۰ نفــر از اســاتید کشــور از ۲۵ دانشــگاه و 

پژوهشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، وبینــار مشــترک بنیــاد پژوهــش آلمان و دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر توســط مدیریــت همــکاری هــای علمــی و بیــن المللی 

دانشــگاه در راســتای ایجــاد و گســترش فرصــت هــا و موقعیت هــای برابر 
ــی  ــای پژوهش ــت ه ــوزه فعالی ــور در ح ــگران کش ــه پژوهش ــرای هم ب
مشــترک و حفــظ ســطح تعامــات بیــن المللــی در شــرایط پیــش آمــده 

ناشی از همه گیری کرونا در روزهای 4 و  5 شهریورماه برگزار شد.
ایــن وبینــار دو روزه، بــا ارائــه ســه ســخنران و مشــارکت بیــش از 150 
نفــر از اســتادان و محققــان ایرانــی از مجمــوع 25 دانشــگاه و پژوهشــگاه 

کشور اجرا شد.
پروفســور گئــورک قــره پتیــان اســتاد دانشــکده مهندســي برق دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر، دکتــر یــورگ اشــنایدر رئیــس بخــش بیــن الملــل بنیاد 
پژوهــش آلمــان، درتــا فنــدل کارشــناس بخــش بیــن الملــل بنیــاد پژوهش 

آلمان سخنرانان اصلي این وبینار بودند.
معرفــي ســاختار مدیریــت پژوهــش در کشــور آلمــان، معرفــی 
برنامه هــای حمایــت مالــی بنیــاد پژوهــش آلمــان از پــروژه های پژوهشــی 
دوجانبــه از راه دور و معرفــی ســاختار حمایــت مالــی پروژه های مشــترک 

در کشور آلمان محورهای ارائه شده در این وبینار بود. 
دانشــگاه صنعتــي امیرکبیــر رتبه نخســت تعــداد پروپوزال هــاي پذیرفته 

شــده همــکاری مشــترک در بنیــاد پژوهــش آلمــان را میــان دانشــگاهها و 
ــت،  ــادي داراس ــته می ــال گذش ــران در س ــی ای ــوزش عال ــات آم موسس
اعضــای هیــات علمــي ایــن دانشــگاه، طی ســالهای اخیــر تجربــه و دانش 

مناسبی را در تعریف پروژه و نگارش پروپوزال ها به دست آورده اند.

حضــور دانشــجویان در دانشــگاه 
بــه نحــوی خواهــد بــود که شــاهد 
تجمــع دانشــجویان در محیــط 

دانشگاه نباشیم 
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صعود تیم کوهنوردی واحد بندرعباس به قله دماوند
تیــم کوهنــوردی واحــد بندرعبــاس دانشــگاه 
ــود  ــد صع ــه دماون ــه قل ــر ب ــی امیرکبی صنعت

کردند.
ــد  ــوردی واح ــم کوهن ــر، تی ــزارش امیرکبی ــه گ ب
بندرعبــاس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 2۳ شــهریورماه 
صعــود بــه قلــه دماونــد را آغــاز و در 25 شــهریورماه 

موفق به صعود شدند.
ــگاه  ــاس دانش ــد بندرعب ــوردی واح ــم کوهن تی
صنعتــی امیرکبیر در ســاعت 8.15 روز ســه شــنبه 25 
شــهریورماه، پرچــم دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر را بــر 
فــراز قلــه 5 هــزار و ۶۷1 متــری دماونــد )بــام ایــران( 

به اهتزاز درآوردند.
ایــن تیــم متشــکل از ۶ نفــر بــه سرپرســتی  آقــای 

محمد صدیقی بود.
دکتــر مصبــاح ســایبانی رئیــس واحــد بندرعبــاس 
مســاعدت هــا و حمایت هــای ویــژه ای  از تیــم 

ــگاه  ــم دانش ــا پرچ ــت ت ــگاه داش ــوردی دانش کوهن
صنعتــی امیــر کبیــر بــر روی قلــه دماونــد بــه اهتــزاز 

درآید.

تصفیه پساب های شور با روشی جدید توسط محققان دانشگاه 

ــق  ــر موف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــان دانش محقق
ــرد همزمــان فرآیندهــای  ــا بررســی کارب شــدند ب
 UV و اکسیداســیون بــا )CDI( یون زدایــی خازنــی

به نمک زدایی و تصفیه پساب شور برسند. 
 بــه گــزارش امیرکبیــر، مجتبــی ابراهیمیــان مشــهدی 
دانــش اموختــه  دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجــری 
طــرح » بررســی کاربــرد همزمــان فرآیندهــای یون زدایی 
خازنــی )CDI( و اکسیداســیون بــا UV بــه منظــور 
نمک زدایــی و تصفیــه پســاب شــور« گفــت:  هــدف از 
ــد  ــی دو فرآین ــی هم افزای ــرح بررس ــن ط ــاب ای انتخ
یون زدایــی خازنــی و اکسیداســیون پیشــرفته بــه منظــور 
ــوده و  ــی از آب ب ــده آل ــان نمــک و آالین حــذف همزم
ایــن تحقیــق بــرای اولیــن بــار در دنیــا مــورد مطالعــه 

قرار گرفته است. 
ــج  ــن طــرح گفــت: نتای ــج ای ــه نتای ــا اشــاره ب وی ب
حاصــل از انجــام آزمایش هــا نشــان دادنــد کــه ترکیــب 
ــاب های  ــه پس ــرای تصفی ــد ب ــد می توان ــن دو فرآین ای
آلــوده بــه نمــک و آالینده هــای آلــی راهگشــا باشــد و 
ایــن پژوهــش بــه عنــوان اولیــن تحقیــق در ایــن زمینــه، 

نتایج امیدوارکننده ای را ارائه داد. 
ابراهیمیــان مشــهدی خاطــر نشــان کــرد: پیش بینــی 
می شــود بــا اجــرای ایــن فرآینــد بــر روی آالینده هــای 
ــی آن در  ــزان اثربخش ــک، می ــده ای نزدی ــر در آین دیگ
ــا در  ــود ت ــی ش ــف بررس ــای مختل ــذف آالینده ه ح
نهایــت، روشــی کاربــردی در تصفیــه پســاب های شــور 

داشته باشیم. 
دانــش اموخته دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در توضیح 
ــد اجــرای ایــن پــروژه گفــت: در ایــن تحقیــق در  رون
ابتــدا شــرایط بهینــه عملیاتــی در فرآینــد نمک زدایــی از 
آب شــور حاصــل شــد؛ ســپس تــاش کردیــم تــا در 
ایــن شــرایط بهینــه عملیاتــی، میزان حــذف آالینــده آلی 
در کنــار نمــک از آب ســنجیده شــود. در نهایــت ایــن 
روش قــادر بــود تــا بیــش از 50 درصــد از نمــک و ۷0 

درصد از آالینده  آلی را از آب حذف کند 
وی بــا بیــان اینکــه طــی انجام پــروژه بــه چالش هایی 

برخوردیــم، عنــوان کــرد: در حیــن انجــام آزمایش هــای 
ایــن طــرح مشــکات زیــادی رخ داد، از جملــه 
ــاز در  ــورد نی ــیمیایی م ــواد ش ــی م ــودن برخ کمیاب ب
پــروژه و یــا هزینه هــای زیــاد برخــی آنالیزهــای مــورد 
ــه  ــن مســائل ب ــا ای ــر اســاتید راهنم ــا تدابی ــه ب ــاز ک نی

بهترین شکل رفع شدند. 
پیش بینــی  نتایــج حاصل شــده  بــه  توجــه  بــا 
می شــود کــه ایــن روش بتوانــد بــه روشــی کاربــردی در 

تصفیه آب تبدیل شود. 
وی بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای ایــن طــرح گفــت: از 
ــواردی  ــه م ــوان ب ــرح می ت ــن ط ــم ای ــای مه ویژگی ه
ــرای  ــه ب ــرژی و هزین ــم ان هم چــون مصــرف نســبتا ک
ــکان  ــت، ام ــط زیس ــا محی ــازگاری ب ــه آب، س تصفی
اســتفاده بــرای حــذف آالینده هــای گوناگــون و داشــتن 

روند عملیاتی بسیار ساده و کارآمد اشاره کرد. 
ابراهیمیــان مشــهدی خاطــر نشــان کــرد: ایــن طــرح 
قابلیــت ایــن را دارد کــه در آینــده ای نــه چنــدان دور بــا 
رســیدن بــه شــرایط عملیاتــی بهینه، بــا صرف انــرژی و 
هزینــه کمتــر نســبت بــه روش هــای کنونــی، آب هــای 
آلــوده بــه نمــک و آالینده هــای آلــی را تصفیــه نمایــد و 
از آســیب های مختلــف بــه محیــط زیســت جلوگیــری 

نماید .
وی بــا اشــاره بــه کاربردهــای این پــرو ژه گفــت: این 
پــروژه می توانــد در صنایــع مختلفــی کــه در آنهــا از آب 
در شــکل های مختلــف اســتفاده می شــود، بــه کار 
ــه ایــن صــورت کــه می تــوان از روش  گرفتــه شــود. ب
ــاز کارخانجــات  ــورد نی ــه آب م ــرای تصفی ارائه شــده ب
مختلــف و یــا پســاب خروجــی از آنهــا پیــش از دفع به 
محیــط زیســت اســتفاده کــرد تــا مشــکاتی همچــون 
کمبــود آب و آلودگــی محیــط زیســت تــا حــدودی رفع 

شوند. 
گفتنــی اســت :اســاتید راهنمــای ایــن پــروژه دکتــر 
بهــرام دبیــر، دکتــر مهــرداد مظفریــان از دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیــر و دکتــر مجیــد محســنی از دانشــگاه بریتیــش 

کلمبیای کانادا  بودند.

دومیــن رویــداد فنــاوری در خدمــت درمــان 
بــا حضــور مســئوالن بیمارســتان هــا و شــرکت 
ــامت (  ۱۵  ــوزه س ــان)در ح ــش بنی ــای دان ه
ــه صــورت آنایــن توســط دانشــگاه  ــاه ب مهرم

صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دومیــن رویــداد فنــاوری در 
خدمــت درمــان بــا حضــور  مســئوالن بیمارســتان ها 
ــت  ــط مدیری ــان توس ــش بنی ــای دان ــرکت ه و ش
توســعه نــوآوری و فناوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
ــوم  ــگاه عل ــان دانش ــت درم ــکاری معاون ــا هم و ب

پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

ایــن رویــداد بــا هــدف ترویــج فرهنــگ همــکاری 
میــان فنــاوران و بــازار، تجــاری ســازی و همچنیــن 
ــی کشــور در شــرایط  ــم درمان ــه تی ــاری رســانی ب ی

اپیدمی کرونا برگزار خواهد شد.
در ایــن رویداد بیمارســتان های مســیح دانشــوری، 
امــام حســین)ع(، طالقانــی، شــهدا، لقمــان و مــدرس 
بــه ارائــه نقــاط قابــل ارتقــا در خدمــات بهداشــتی و 
راســتای  در  فنــاوران  و  پردازنــد  مــی  درمانــی 
ــوالت  ــات و محص ــا خدم ــن نیازه ــازی ای برآوردس

خود را تشریح می کنند. 
ــه  ــه ارائ ــل ب ــه تمای ــی ک ــاوران و شــرکت های فن
ــی  ــد م ــداد را دارن ــن روی ــود در ای ــوالت خ محص
واتســاپ  شــماره  بــا  مهرمــاه   10 تــا  تواننــد 

0910004۶۳۷0 مکاتبه کنند.
ــاه ســاعت 14-1۶ برگــزار ــداد 15 مهرم ــن روی  ای

ــوم ــرای عم ــداد ب ــور در روی ــه حض ــود ک ــی ش  م
ــور و ــرای حض ــان ب ــت و متقاضی ــدان آ اس  عاقمن

 ثبت نام در این رویداد باید به لینک
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m /

forms/d/e/1FAIpQLSeeY1nZcMItNQ8i603_1mQ
4q9qPfPeTyhp2LKzEKWpl34mm6w/viewform 

.مراجعه کنند
اولیــن رویــداد 29 مردادمــاه بــا همــکاری معاونــت 
درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران برگــزار شــد 

که گزارش این رویداد در  لینک
https://blog.behzee.com/technology-in-
medicine-and-cure1-/ 

قابل مشاهده است

دومین رویداد فناوری در خدمت درمان  
برگزار می شود

انجماد آلیاژها)جلد اول(- جدایش های غلظتی ماکروسکوپی

کتــاب »انجمــاد آلیاژهــا )جلــد اول(: جدایش هــای غلظتــی 
ــری  ــین میرباق ــر سیدمحمدحس ــای دکت ــف آق ــکوپی« تالی ماکروس
توســط انتشــارات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر منتشــر شــد. در ایــن کتاب، 
بــه بررســی و تحلیــل ریاضی-فیزیکــی و فنی-مهندســی عیــب جدایــش 
غلظتــی طــی اتجمــاد فلــزات آلیــاژ پرداختــه شــده اســت. ایــن کتــاب در 
ــی  ــش غلظت ــث جدای ــت مبح ــده اس ــاش ش ــه و ت ــل ارائ ــه فص ز س ا
دیــدگاه ماکروســکوپی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گیــرد. کتــاب حاضر 
متناســب با ســطح علمی دانشــجویان کارشناســی و مهندســی مشــغول در 

صنعت تدوین شده است.

 تازه های نشر دانشگاه


