
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
ــای  ــرای فعالیت ه ــگاه ب ــت: دانش ــر گف امیرکبی
اولویت هــای  خــود  پژوهشــی  و  فناورانــه 
ــوزه  ــعه ح ــه توس ــرده ک ــن ک ــی را تعیی خاص
هوشــمند ســازی در ایــران یکــی از ایــن 

اولویت ها بشمار می رود.
ــینی  ــین حس ــر حس ــر دکت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
تودشــکی در مراســم امضــا تفاهــم نامه میان دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر، کارگزاری مبین ســرمایه و شــرکت 
داده پــردازی ســرمایه هوشــمند گرادیــان گفــت : در 
مســیر توســعه علــوم و فناوریهاي هوشــمند ســازی و 
دیجیتــال ســازی، دانشــکده مهندســی کامپیوتــر نقش 

فعال و موثری خواهد داشت.
وی افــزود: دانشــکده مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر در حــوزه هوشــمند ســازی فعــال 
اســت و در ایــن ارتبــاط در توســعه مراکــز نــوآوری 

مختلف پیشتاز است. 
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
امیرکبیــر اظهــار داشــت: در دنیــا رشــته کامپیوتــر جزء 
جذابتریــن رشــته هــا اســت و درحــال حاضــر 
ــن  ــا در ای ــن ه ــر درآمدتری ــا و پ بیشــترین شــغل ه
ــه  ــوزه ب ــن ح ــد در ای ــن بای ــتند  بنابرای ــوزه هس ح
ــاي  ــا از کالن رونده ــم ت ــزی کنی ــه ری ــوی برنام نح

پیشرفت بین المللی عقب نباشیم.
دکترحســینی تودشــکی تاکید کــرد: دانشــجویان ما 
ــگاه شــرکت  ــه ن ــد ک اســتعداد و پتانســیل آن را دارن
ــورس بیــن المللــی                  ــه ب ــورس داخلــی ب شــما را از ب

تغییر دهند.

وی عنــوان کــرد: براســاس ایــن تفاهــم نامــه عالوه 
ــاد  ــرای ایج ــوان ب ــی ت ــا م ــرم افزاره ــی ن ــر طراح ب

شرکت های دانش بنیان نیز برنامه ریزی کرد.
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
ــکده  ــوآوری دانش ــز ن ــت: مرک ــار داش ــر اظه امیرکبی
مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه درحــال تکمیل اســت و 
مراحــل ســاخت آن تــا پایــان ســال جــاری بــه اتمــام 

مي رسد.
ــان ســال  ــا پای دکتــر حســینی تودشــکی گفــت: ت
ــز  ــداد مراک ــه تع ــود ک ــی ش ــی م ــش بین ــاری پی ج
ــش  ــز افزای ــه 8 مرک ــوآوری تخصصــي دانشــگاه ب ن

یابد و تاکنون 4 مرکز نوآوری افتتاح شده است.
دکتــر حمیدرضــا زرنــدی رئیــس دانشــکده 
مهندســی کامپیوتــر نیــز در این جلســه گفت: شــرکت 
ــان از  ــردازی ســرمایه هوشــمند گرادی شــرکت داده پ
ــر دانشــگاه  ــی کامپیوت ــا دانشــکده مهندس ــته ب گذش
همکاری هایــی داشــته انــد کــه از جملــه آن می تــوان 
مصنوعــی                هــوش  مســابقات  در  فعالیــت  بــه 

اشاره کرد.
وی افــزود: در ایــن تفاهــم نامــه محورهای مختلف 
ــه  ــت ک ــه اس ــورد توج ــی م ــی و تحقیقات پژوهش
ــابقات و  ــزاری مس ــی، برگ ــت مطالعات ــرای فرص اج
ــمار  ــا بش ــن محوره ــی از ای ــاوری بخش ــعه فن توس

می رود.

مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه تاکید کرد:

خالء حضور فناورانه دانشگاه ها در بازار 
سرمایه

مدیرعامــل کارگــزاری مبیــن ســرمایه گفــت: درحال 
حاضــر میــان دانشــگاه هــا و بــازار ســرمایه ارتبــاط الزم 
وجــود نــدارد و بایــد ایــن امــر تســهیل شــود تــا بتوانیم 

از فناوری های جدید در این بازار استفاده کنیم.
ــازار  ــن مراســم گفت:ب ــا در ای ــدس شــریفی نی مهن
ســرمایه نیازمنــد همــکاری بــا دانشــگاه هــای کشــور تا 
ایــن مراکز  براســاس اســتفاده از فنــاوری و پــروژه های 
تحقیقاتــی راه را بــرای توســعه صنعــت بــازار ســرمایه 

تسهیل کنند.
دکتــر حســین پــور قائــم مقــام مدیرعامل کارگــزاری 
ــت  ــت: صنع ــن جلســه گف ــز در ای ــرمایه نی ــن س مبی
بــورس آنگونــه کــه بایــد در کشــور مــا توســعه نیافتــه 
اســت ایــن درحالــی اســت کــه بــا کمــک دانشــگاه هــا 
ــن  ــد ای ــاوری هــای جدی ــه فن ــا ورود ب ــم ب ــی توانی م

صنعت را توسعه دهیم.
ــالت  ــد معام ــر 70 درص ــال حاض ــزود: درح وی اف
بــورس بــه صــورت آنالیــن انجــام مــی شــود کــه ایــن 

موضوع وابستگی زیادی به صنعت آی تی دارد
ــرمایه  ــن س ــزاری مبی ــل کارگ ــام مدیرعام ــم مق قائ
ــد  ــه 80 درص ــش رفت ــورهای پی ــرد: در کش ــد ک تاکی
معامــالت بــازار ســرمایه به صــورت الگوریتمــی انجام 
ــن ســمت  ــه ای ــد ب ــز بای ــران نی ــه در ای ــود ک ــی ش م

حرکت کنیم.
حســین پــور اظهــار داشــت: در کشــور خــال میــان 

رشــته کامپیوتــر و بــورس وجــود دارد که بایــد این خال 
برطــرف شــود کــه در ایــن راســتا بــا دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر همــکاری مــی کنیــم و امیداوریــم کــه 

دانشگاه های بیشتری به این حوزه وارد شوند.
مهنــدس طاهرخانــی مدیرعامل شــرکت داده پردازی 
ســرمایه هوشــمند گرادیــان نیــز در ای جلســه گفــت: 
ــوش  ــابقات ه ــق مس ــرمایه از طری ــن س ــرکت مبی ش
ــر همــکاری  ــی امیرکبی ــا دانشــگاه صنعت ــی ب مصنوع
داشــته اســت و ســال گذشــته نیــز حمایــت هــای ایــن 

شرکت از این مسابقات بسیار زیاد بود.
وی افــزود: ایــن همــکاری موجــب شــد تا بخشــی 
از رســاله های دکتری و کارشناســی ارشــد دانشــجویان 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در حــوزه هــای فنــی بــازار 
ســرمایه تدویــن شــود کــه بایــد ایــن امــر گســترش 

یابد.
در این مراســم دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر، کارگزاری 
مبین  ســرمایه و شــرکت داده پردازی ســرمایه هوشــمند 
گرادیــان تفاهــم نامــه همــکاری پژوهشــی و توســعه 

فناوری امضا کردند.
ــت  ــتفاده از ظرفی ــدف اس ــا ه ــه ب ــن تفاهم نام  ای
تعامــل دانشــگاه و صنعــت و اثربخشــی بــه پروژه های 
ــش  ــگاهی و افزای ــه دانش ــور و فناوران ــش مح پژوه
توانمنــدی هــای علمی و پژوهشــی در حــوزه بورس و 
ــاوری  ــت پژوهــش و فن ــان معاون ــی می ــای مال بازاره
دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر و کارگزاری مبین ســرمایه و 
شــرکت داده پــردازی ســرمایه هوشــمند گرادیــان امضا 

شد.
ـ کاربــردی  تأمیــن نیازمندی هــای پژوهشــی بنیــادی 
حامــی صنعتــی، تربیــت نیــروی انســانی دانش پــژوه و 
بازارهــای هــدف و  بــه  آمــاده ورود  کارآزمــوده 
حوزه هــای مرتبــط بــا بازارهــای مالــی، انتقــال و 
و  زیرســاختی  نویــن  فناوری هــای  بومی ســازی 
کاربــردی مرتبــط و قابــل بهره بــرداری توســط حامــی 
صنعتــی، شناســایی و حمایــت از ایده هــای فناورانــه و 
کاربــردی قابــل تجاری ســازی و ارائــه الگویــی موفق از 
ــا  ــور ب ــی کش ـ پژوهش ــی  ــای آموزش ــد نهاده پیون
کســب وکارهای پیشــگام در عرصه هــای نوآورانــه 

فناوری از اهداف این تفاهم نامه است.
براســاس ایــن تفاهــم نامه، همــکاری در حــوزه  های 
ــای  ــزاری رویداده ــی، برگ ــابقات علم ــزاری مس برگ
ــزاری  ــی، برگ ــای آموزش ــزاری دوره ه ــترک، برگ مش
ــی از  ــت مال ــت و حمای ــی، هدای ــای علم کنفرانس ه
و  ارشــد  کارشناســی  کارشناســی،  پایان نامه هــای 
دکتــری، ارائــه فرصت مطالعاتــی صنعتی برای اســاتید، 
ســرمایه گذاری  و  شــتابدهی  کارآمــوز،  پذیــرش 
پژوهش محــور  و  دانش بنیــان  دراســتارتاپ های 
مرتبــط بــا بازارهای مالــی، ارائــه زیرســاخت های الزم 
بــه پژوهشــگران، ارائــه مشــاوره و خدمــات مربــوط به 
بازارهــای مالــی و تعریــف و اجــرای پروژه هــای 

صنعتی برنامه ریزی خواهد شد.
ایــن تفاهــم نامــه بــرای بــه مــدت ۵ ســال بــه امضا 
رســیده کــه در صــورت توافــق طرفیــن مــدت مــورد 

توافق قابل تمدید است.

هفتهنامه
خبــری
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تاکید کرد:

توسعه حوزه هوشمندسازی در ایران
 اولویت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حضور دو استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان پر استناد ترین پژوهشگران دنیا
ــی  ــگاه صنعت ــی دانش ــأت علم ــو هی دو عض
امیرکبیــر در لیســت پراســتناد تریــن دانشــمندان 

جهان در سال 2020 قرار گرفتند.
بــه گــزارش امیرکبیــر :موسســه Clarivate هــر ســاله 
لیســتی از پراســتناد تریــن دانشــمندان جهــان منتشــر 
میکنــد کــه آقایــان دکتــر مهــدی دهقــان از دانشــکده 
ریاضــی و دکتر ســجاد جعفری از دانشــکده مهندســی 

پزشکی در این لیست حضور دارند.
 از ایــران 8 دانشــمند در ایــن لیســت معرفــی شــده اند 
ــر بیــش از یــک  ــی امیرکبی کــه تنهــا دانشــگاه صنعت

نماینده در آن دارد. 

در مجمــوع 6389 محقــق از سراســر جهــان انتخــاب 
ــا 770 و  ــن ب ــا 26۵0، چی ــکا ب ــه آمری ــد ک ــده ان ش
انگلســتان بــا ۵14 محقــق بیشــترین ســهم را در اختیار 

دارند. 
بــودن تنهــا 6 و 1۵ محقــق از روســیه و هنــد، از نکات 

قابل توجه این فهرست می باشد. 
همچنیــن دانشــگاه هــاروارد بــا 188، آکادمــی علــوم 
چیــن بــا 124، و دانشــگاه اســتنفورد بــا 106 محقــق 
بیشــترین ســهم را در بین موسســات علمــی در اختیار 

دارند.
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تازه های  علـــم

       به مناسبت هفته پژوهش و فناوری)بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از ماهواره پیام(

جاذب جداسازی یک رنگزا از پساب در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
ساخته شد

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر جاذبــی 
پلیمــری را طراحــی کردنــد کــه بــه واســطه آن 
میتــوان پســاب هــای رنگــزای» سانســت یلــو« 
را تصفیــه و از آن نیــز حســگری را بــرای 

شناسایی این ماده رنگزا تهیه کرد.

امیرکبیــر، ســحر فروغــی راد  بــه گــزارش  
فارغ التحصیــل دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجــری 
طــرح » ســنتز و بررســی عملکــرد پلیمرهــای قالــب 
مولکولــی بر پایــه نانولوله هــای هالویزیــت در تصفیه 
ــن  ــاب ای ــت انتخ ــت: عل ــزا« گف ــواد رنگ ــاب م پس
ــای  ــاب ه ــه پس ــئله تصفی ــت مس ــروژه در حقیق پ

صنایعی است که از مواد رنگزا استفاده می کنند.
وی بــا بیــان اینکــه رنگزاهــا در صنایــع گوناگونــی 
ــر نســاجی، چــاپ، چــرم ســازی، داروســازی و  نظی
غذایــی بــه کار میرونــد، بیــان کــرد: در ایــن پژوهــش 
پلیمــر قالــب مولکولــی به روشــی نــو و کارآمــد تهیه 
شــده اســت، کــه عــالوه بــر ظرفیــت جــذب بــاال، 3۵ 
ــر گــرم، و ســرعت جداســازی مناســب،  میلیگــرم ب

حدود 4۵ دقیقه، دارای خاصیت مغناطیسی است.
وی افــزود: پلیمرهــای قالــب مولکولــی پلیمرهایی 
هســتند کــه ســاختار یــک مولکــول هــدف در حیــن 
پلیمریزاســیون در حافظــه آنهــا ثبــت می شــود و پس 
ــاذب  ــوان ج ــه عن ــتند ب ــادر هس ــد، ق ــام فراین از اتم
ــال  ــورت کام ــه ص ــی ب ــر محیط ــی در ه اختصاص
گزینــش پذیــر تنهــا مولکول هــدف خاص خودشــان 

را جذب کنند. 
فروغــی راد بــا تاکیــد بــر اینکــه مغناطیســی بــودن 
ایــن جــاذب ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد تــا پــس 
ــه ســهولت  ــه، ذرات جــاذب ب از اتمــام عمــل تصفی
توســط یــک آهنربــای خارجــی از محیــط جداســازی 
پــروژه  ایــن  در  کــرد:  نشــان  خاطــر  شــوند، 
ــاده  ــی م ــذب اختصاص ــرای ج ــی را ب نانوپودرجاذب

رنگزای »سانست یلو« بدست آوردیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه رنگــزای »سانســت یلــو« 
پرکاربــرد تریــن رنگــزا در صنایــع غذایی ایران بــوده و 
مقادیــر بیــش از حــد مجاز آن ســبب بروز مشــکالت 
حساســیتی و بیــش فعالــی خصوصــا در کــودکان می 
شــود، گفــت:  ایــن جــاذب پلیمــری بــه دو صــورت 
ــع  ــاز اول در صنای ــدن دارد؛ در ف ــاری ش ــکان تج ام
غذایــی و برای تصفیه پســاب های رنگزای» سانســت 
یلــو« و در فــاز دوم بــه صــورت یــک حســگر بــرای 
شناســایی و کمــی ســازی مقــدار رنگــزای »سانســت 

یلو« موجود در انواع فراورده های غذایی. 
به گفتــه فارع التحصیل دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر، 
ــروژه دکتــری در ظــرف  ــوان پ ــه عن ایــن پژوهــش ب
 ISI مــدت ســه ســال انجــام شــده اســت و  ســه مقالــه
چــاپ شــده در نشــریات معتبــر خارجــی دســتاورد 

این پژوهش است.
وی عنــوان کــرد: ایــن پلیمــر برای نخســتین بــار در 
دنیــا تهیه شــده اســت و عملکــرد گزینش پذیــری آن 

در حضور چند مخلوط رنگزا بررسی شده است. 
وی بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای طــرح گفــت: تهیه 
جاذبــی منحصــر بــه فرد بــرای جــذب گزینــش پذیر 
سانســت یلو از محیط آب و جداســازی بســیار ســاده 
پــودر جــاذب توســط آهنربــای خارجــی، بــدون نیــاز 
بــه ســانتریفوژ و ســایر روش هــای جداســازی هزینــه 
بــر و زمــان بــر از برجســته تریــن ویژگــی هــای ایــن 

طرح به شمار می رود.
فروغــی راد بــا بیــان اینکــه  ایــن طــرح هیــچ نمونه 
داخلــی و خارجــی نــدارد، گفــت:  قابلیــت بازیابــی 
پلیمــر، ظرفیــت جــذب بــاال، ســینتیک جذب ســریع 
و قابلیــت جداســازی ســاده از مزیــت هــای رقابتــی 

این طرح به شمار می روند.
وی بــا اشــاره بــه کاربردهای پــروژه گفــت: از نتایج 
ایــن طــرح می تــوان در صنایــع غذایــی و داروســازی 
ــرد؛  ــره ب ــاب به ــه پس ــاذب در تصفی ــوان ج ــه عن ب
همچنیــن حســگر آن مــی توانــد بــه منظور شناســایی 
و کمــی ســازی مقادیــر رنگــزا در حیــن تولید بــه کار 

رود.
ــورت  ــه ص ــش ب ــن پژوه ــه ای ــت ک ــی اس گفتن
مشــترک میان گــروه رنگ و گــروه پلیمر در دانشــکده 
مهندســی پلیمــر و رنــگ دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
انجــام گرفتــه و اســاتید راهنمــای ایــن طــرح دکتــر 
علیرضــا خســروی و دکتــر وحیــد حــدادی اصــل از 

اعضای هیئت علمی دانشگاه بوده اند.

برگزیدگان  بیستمین دوره مسابقات برنامه نویسی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مســابقات  دوره  بیســتمین  نتایــج 
برنامه نویســی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 

مشخص شد.
ــر؛ در ایــن دوره از مســابقات  ــه گــزارش امیرکبی ب
برنامه نویســی کــه توســط انجمــن علمــی دانشــکده 
مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
ــگاه  ــم دانش ــجویی تی ــش دانش ــد در بخ برگزارش
شــریف متشــکل از علــی شــفیعی، کیــوان رضایی و 
حمیدرضــا هدایتــی موفــق بــه کســب رتبــه اول، تیم 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر متشــکل از فرشــید نوشی، 
ــه  ــق ب ــای موف ــا و ابوالفضــل بکیاس امیرحســین ثن
کســب رتبــه دوم و تیــم دانشــگاه تهــران متشــکل از 
علیرضــا توکلــی، رامتیــن راهواریان و ســینا ناصریان 
ــن  ــه ای ــدند. ب ــوم ش ــه س ــب رتب ــه کس ــق ب موف
ــه ترتیــب  از طــرف اسپانســر  ــده ب تیم هــای برگزی
مســابقه، شــرکت تپســل، جوایز نقــدی ای بــه ارزش 
4.۵میلیــون تومــان، 3 میلیــون تومــان و 1.۵ میلیــون 

تومان اهدا می شود.
ــز  ــم جوای ــوزی ه ــر دانش آم ــای برت ــه تیم ه ب
ــون  ــان، 1.8میلی ــون توم ــه ارزش 3میلی ــدی ای ب نق
ــگاه  ــرف  دانش ــان از ط ــون توم ــان و 1.2 میلی توم

صنعتی امیرکبیر اهدا میگردد.
مســابقه ی امســال شــامل 13 ســوال الگوریتمــی 
ــه 11 ســوال  ــود کــه شــرکت کنندگان توانســتند ب ب
پاســخ بدهنــد و 2 ســوال بــدون حــل باقــی  مانــد. از 
ــوال را  ــر س ــه ه ــی ک ــه تیم های ــر ب ــرف اسپانس ط
ــزی اهــدا  ــز جوای ــد نی ــه حــل کرده ان ــر از بقی زودت

می شود.
بــه رســم یادبــود و بــه عنــوان یــادگاری مســابقه 
هــم از ســمت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــرای 1۵ 
تیــم برتــر مســابقه و 20 تیم به شــکل تصادفی)جمعا 
ــی  ــه نوع ــه ب ــابقه ک ــرت های مس ــر( تیش 10۵ نف
ــان  ــی در جه ــابقات برنامه نویس ــاد مس ــم و نم رس

هستند ارسال می شود.
ایــن دوره از مســابقات بــا وجــود مجــازی بــودن 
بــا اســتقبال بســیار خــوب متقاضیــان مواجه شــد به 
طــوری کــه جمعــا 3۵4 نفــر در قالــب 118 تیــم  3 
نفــره وارد این مســابقه شــدند. در بخش دانشــجویی 
7۵ تیم از 28 دانشــگاه مختلف سراســر کشــور و در 
ــتان در  ــم از 29 دبیرس ــوزی 43 تی ــش دانش آم بخ
ــت  ــه رقاب ــر ب ــا یکدیگ ــور ب ــف کش ــاط مختل نق

پرداختند.

رویداد علمی عصر داده ها و هوش مصنوعی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

ــوش  ــا و ه ــر داده ه ــی عص ــداد علم روی
مصنوعــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر آذرمــاه 

آغاز و تا اسفندماه ادامه دارد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، رویــداد علمــی عصــر داده 
هــا و هــوش مصنوعــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
یــک رویــداد علمــی و بــه نوعــی یــک چالش اســت 
ــزار  ــفندماه برگ ــا اس ــاه ت ــای آذرم ــاه ه ــی م ــه ط ک

می شود.
ایــن رویــداد علمی بــا محوریت »تحلیــل و کاوش 
داده هــای کالن در حــوزه بانکــی و مالــی و  برتریــن 
ــی  ــش بین روش هــای هــوش مصنوعــی جهــت پی

تقاضای نفت در بازار انرژی برگزار می شود.
عالقــه منــدان بــرای ثبــت نــام در ایــن رویــداد می 
تواننــد تــا 30 آذرمــاه بــه نشــانی الکترنیکــی                     

ai-challenge@aut.ac.ir مراجعه کنند. 

ــش از 3۵0  ــدگان بی ــه برگزی ــداد ب ــن روی در ای
میلیــون ریــال جوایــز نقــدی اهــدا و تاییدیــه 
سرتیفیکســت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز اعطــا 

خواهد شد.
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