
ــت:  ــر گف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــس دانش رئی
بــرای اینکــه چرخــه تبدیــل علــم و فنــاوری به 
محصــول در کشــور کامــل شــود بایــد صنایــع 
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــا و ش ، دانشــگاه ه
قــوی تــر و بــا برنامــه ریــزی صحیــح وارد کار 

شوند.
ــر سیدحســن قدســی  ــر: دکت ــه گــزارش امیرکبی ب
پــور در ســی امیــن کنفرانــس بیــن المللــی مهندســی 
بــرق کــه از 27الــی 30 اردیبهشــت مــاه در دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیربرگــزار شــد  گفــت: در دهــه هــای 
اخیــر نظــام تولیــد علــم و فنــاوری در جهــان تکامــل 
یافــت و براســاس ایــن نظــام زمینــه ای فراهــم شــد 

که علم و فناوری به محصول تبدیل شود.
ــوالت  ــام محص ــن نظ ــرای ای ــا اج ــزود: ب وی اف
فناورانــه خیلــی ســریع وارد زندگــی انســان ها شــد و 

موضوع کاربردی سازی علم نهادینه شد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت: 
ــه  ــن اســت ک ــال ای ــه دنب ــان ب درحــال حاضــر جه
ــرده و از  هرچــه ســریعتر مشــکالت را شناســایی ک
طریــق ایــده پــردازی بــه محصــول کاربــردی دســت 

یابد.
دکتــر قدســی پــور اظهــار داشــت: در ایــن چرخــه 
موضــوع اصلــی، تولید علــم و نمونه اولیــه تحقیقاتی 
محصــول اســت و پــس از آن نمونه صنعتــی از طریق 
شــرکت هــای دانــش بنیــان و مراکــز رشــد طراحــی 
ــا حمایــت شــرکت هــا و  مــی شــود و در نهایــت ب
کارخانــه هــای بــزرگ محصــول تولیــد انبــوه 

می شود.
وی عنــوان کــرد: دانشــکاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز 
ــت و  ــته اس ــه داش ــن چرخ ــه ای ــژه ای ب ــه وی توج
ــی و  ــورت عملیات ــه ص ــل را ب ــن مراح ــی ای تمام

اجرایی انجام می دهد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفت: دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر در زمینــه تولیــد مقاله و علم ســابقه 
ــز 313  ــون نی ــی دارد و اکن ــی و موفق ــیار طوالن بس
ــم و  ــارک عل ــتقر در پ ــان مس ــش بنی ــرکت دان ش

فناوری دارد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر گفــت: صنایع و 
ــه  ــوط ب ــک مرب ــد ریس ــی بای ــای اجرای ــتگاه ه دس
تبدیــل علــم و فنــاوری بــه محصــول را بپذیرنــد تــا 
برایــن اســاس شــاهد شــکوفایی بیشــتر شــرکت های 
دانــش بنیــان و ورود تولیــدات فناورانــه بــه زندگــی 

مردم باشیم.
دکتــر قدســی پــور تاکیــد کــرد: بــرای دســتیابی به 
ــاه  ــای کوت ــزی ه ــه ری ــد برنام ــدف نیازمن ــن ه ای

مدت، میان مدت و بلند مدت هستیم.

در کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایران؛
300 مقاله حوزه مهندسی برق ارائه می شود
 پروفســور گئــورگ قــره پتیــان دبیــر کمیتــه علمی 
ــرق  ــن المللــی مهندســی ب ــن کنفرانــس بی ســی امی
ایــران در ایــن کنفرانــس با اشــاره بــه اخریــن اقدامات 

ایــن کمیتــه علمــی گفــت: طبیعتا ایــن  کنفرانــس کار 
مشــترکی بیــن تیــم هــای مختلــف بــوده اســت. ابتدا 
موضوعــات ایــن کنفرانــس بــه 9 بخــش موضوعــی 
ــک  ــا ی ــک از بخــش ه ــر ی ــه در ه تقســیم شــد ک
ــت:  ــود، وی گف ــات علمــی مســئول آن ب عضــو هی
امســال 563 مقالــه دریافــت شــد کــه از ایــن تعــداد 
حــدود 300 مقالــه پذیرفتــه شــدند؛ بــه عبــارت دیگر 

53 درصد میزان پذیرش مقاله ها بوده است.
قــره پتیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه  73 درصدمقــاالت 
ــه نتیجــه رســیده  گفــت:  توســط دو یــا 3 محقــق ب
ــوده و  ــتراکی ب ــش کار اش ــده افزای ــان دهن ــن نش ای

همکاری ها دراین حوزه افزایش یافته است.
دبیــر کمیتــه علمــی ســی امیــن کنفرانــس 
بین المللــی مهندســی بــرق ایــران  افــزود: 70درصــد 
مقــاالت ارســال شــده بــه ایــن کنفرانــس، بــه زبــان 
انگلیســی بــود کــه ایــن وجهــه بیــن المللــی خوبــی 
اســت چــون ایــن مقــاالت امــان ایندکــس شــدن در 
اســکوپوس و ... را دارنــد کــه از جنبــه بیــن المللــی 

مهم و با ارزش است.
وی گفــت: مقــاالت دریافــت شــده بــه 2484  داور 
ارســال شــد کــه از ایــن تعــداد 1276 داور به بررســی 
مقــاالت پرداختنــد؛ بــه صــورت میانگیــن حداقل هر 

مقاله 4 داوری داشته است.
وی گفت:پیــش بینــی شــده کــه 25 کارگاه، 2 
ــه طــی  ــه 300 مقال ــرای ارائ ــرد، 47 نشســت ب میزگ
ــرق  ــی مهندســی ب ــن الملل ــس بی ــن 3 روز کنفران ای

برگزار شود.
ــه بیــان  ــا بیــان اینکــه 8 ســخنران کلیــدی ب وی ب
ــد،  ــی پردازن ــرق م ــات مهندســی ب ــن موضوع اخری
عنــوان کــرد: همچنیــن یک جلســه پرســش و پاســخ 

با حضور یکی از معاونان آمازون خواهیم داشت.

 این کنفرانس با محوریت بررسی موضوعات 
الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات، 

کامپیوتر و مهندسی پزشکی برگزار می 
شود.

ــی  ــات علم ــو هی ــفیعی عض ــعود ش ــر مس دکت
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و رئیــس کنفرانــس افزود: 
ــز  ــس نمایشــگاه مجــازی نی ــن کنفران در حاشــیه ای
ــه  ــگاه زمین ــن نمایش ــه در ای ــود ک ــی ش ــزار م برگ
ــده  ــم ش ــه داران فراه ــدگان و غرف ــل بازدیدکنن تعام

است.
رئیــس ســی امیــن کنفرانس بیــن المللی مهندســی 
ــای  ــس کارگاه ه ــن کنفران ــرد: در ای ــد ک ــرق تاکی ب
تخصصــی مرتبــط بــا محورهــای ایــن کنفرانــس بــا 

حضور اساتید دانشگاهی برگزار می شود.
ــس مهندســی  ــرد: کنفران ــد ک ــر شــفیعی تاکی دکت
بــرق از ســال 1370 درحــال برگــزاری اســت و اکنون 
در کمیتــه دائمــی ایــن کنفرانس حــدود 20 دانشــکده 

و مرکز تحقیقات عضو هستند.
ــرق  ــوم مهندســی ب ــوان کــرد: انجمــن عل وی عن
ایــران نیــز بــه واســطه تجربــه ایــن کنفرانــس 
راه انــدازی شــده اســت کــه بــه زودی جلســات ایــن 

انجمن برگزار خواهد شد.
ــرق  ــی ب ــکده مهندس ــس دانش ــی رئی ــر توکل دکت
ــس  ــن کنفران ــز در ای ــر نی ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــه  ــال ب ــه امس ــرق ک ــی ب ــس مهندس ــت: کنفران گف
صــورت بیــن المللــی برگــزار مــی شــود زمینــه ای را 
فراهــم مــی کنــد تــا دانشــجویان، اســاتید و صنایــع 
ــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند و بســتر  ــد ب بتوانن
توســعه مهندســی بــرق در کشــور بیــش از گذشــته 

فراهم شود.
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــرای افتتاحیــه 
ــرق  ــی مهندســی ب ــن الملل ــس بی ــن کنفران ســی امی
ایــران در در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر پیامــی 

صادرکرد.
در ایــن مراســم بــه رســاله هــای  برگزیــده  دکترای 
ــرق توســط همــراه اول جوایــزی  رشــته مهندســی ب
ــگاه  ــرق دانش ــی ب ــکده مهندس ــد  و دانش ــدا ش اه
صنعتــی امیرکبیــر  بــه عنــوان دانشــکده برتــر 

انتخاب شد
همچنیــن برگــزاری جشــنواره ایده تا محصــول در 
حــوزه ICT از دیگــر برنامــه هــای کنفرانــس به شــمار 

می رود.
ــل  ــام مدیرعام ــم مق ــروزی قائ ــد به ــر حمی دکت

همراه اول در این کنفرانس سخنانی را ایراد کرد.

هفتهنامه
خبــری
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رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد:

برنامه ریزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای ارتقاء 
چرخه تبدیل فناوری به محصول

سمینار بین المللی غشاهای الیه نازک نانوکامپوزیتی برگزار شد
ســمینار بیــن المللــی غشــاهای الیــه نــازک نانوکامپوزیتــی بــا 
ــگاه  ــی )ص( در دانش ــاوری مصطف ــم و فن ــاد عل ــکاری بنی هم

صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
ــی  ــوع »بررس ــا موض ــی ب ــن الملل ــمینار بی ــر، س ــزارش امیرکبی ــه گ ب
چالش هــای تولیــد غشــای الیــه نــازک نانوکامپوزیتــی بــرای نمک زدایــی 
ــگاه  ــی )ص( در دانش ــاوری مصطف ــم و فن ــاد عل ــکاری بنی ــا هم آب« ب

صنعتی امیرکبیر برگزار شد. 
ــاوری  ــی فن ــز تحقیقات ــو( از مرک ــر Woei Jye Lau )ُوی جــی الئ دکت

غشا وابسته به دانشگاه فناوری مالزی در این سمینار سخنرانی کرد.
وی در ابتــدا مرکــز تحقیقاتــی فناوری غشــا دانشــگاه فناوری مالــزی، را 
معرفــی کــرد و تاکیــد داشــت کــه  امــکان همــکاری بــا دانشــگاه صنعتــی 

امیرکبیر وجود دارد.
وی بــا تشــریح روش تولیــد غشــاهای الیــه نــازک نانوکامپوزیتــی، مواد 

ــان  ــه بی ــا اصــالح ایــن غشــاها، ب ــد ی ــرای تولی ــد ب مــورد اســتفاده جدی
تجربیــات علمــی و عملــی خــود پرداخــت و گفــت: از آنجــا کــه بحــران 
آب یکــی از معضــالت اصلــی امــروز کشــور ماســت، اســاتید و محققــان 

پردیــس مــواد و فرآیندهــای پیشــرفته موضــوع تصفیــه و نمــک زدایی آب 
به روش های غشایی را در موضوعات اصلی کار خود قرار داده اند. 

همچنیــن ُوی جــی الئــو بــه بررســی چالش هــای پیــش رو بــرای تولید 
این نوع از غشاهای پلیمری با کاربرد نمک زدایی آب پرداخت. 

در ایــن ســمینار کــه دانشــجویان تحصیــالت تکمیلی و اعضــای هیئت 
علمــی ایــن پردیــس بــه صــورت حضــوری و آنالیــن حضــور داشــتند، با 

دکتر الئو به بحث و تبادل نظر در این موضوع پرداختند. 
گفتنــی اســت :در ایــن مراســم، دکتــر محمــد کریمــی عضــو هیئــت 
علمــی دانشــکده مهندســی نســاجی حضــور داشــت. بعــد از این ســمینار، 
ــز  ــاوری غشــا و فیلتراسیون«،»آزمایشــگاه آنالی ــی فن »آزمایشــگاه تحقیقات

حرارتی« و »آزمایشگاه پساب« مورد بازدید قرار گرفت.
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بازید رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سلف دانشجویی 
ــس  ــور رئی ــی پ ــن قدس ــید حس ــر س دکت
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از ســلف دانشــجویی 

دانشگاه بازدید کرد.
بــه گــزارش امیرکبیــر: در ایــن بازدیــد دکتــر حامــد 

ــر  ــجویی ، دکت ــی و دانش ــاون فرهنگ ــالداودی مع م
محمــد جــواد عامری شــهرابی مدیــر کل دفتر ریاســت 
و روابــط عمومــی ، دکتــر علــی کمالــی معاون توســعه 
و مدیریــت منابــع ، آقــای ســید محمــد تقــی زاده مدیر 
مالــی و آقــای محمــد حســن جــوان مدیر دانشــجویی 

حضور داشتند.
در ایــن بازدیــد دکتــر قدســی پــور در محــل ســلف 
ســرویس حضــور یافــت و از نزدیــک بــا دانشــجویان 
گفتگــو کــرد و غــذای دانشــجویان را مــورد بررســی 

قرار داد.
وی گفــت: مســئوالن دانشــگاه  توجــه ویــژه ای بــه 
کیفیــت غــذای دانشــجویان و رعایــت بهداشــت دارند 

و در جهــت ارتقــاء ســطح خدمــات دهــی بــه 
دانشــجویان و همچنیــن بازســازی و بهســازی محیــط 
ســلف ســرویس، نوســازی و تجهیز وســایل آشپزی و 
ــی  ــت خدمات ده ــاز جه ــورد نی ــایل م ــد وس خری

مطلوب تر در سلف سرویس تالش می کنند.
دکتــر قدســی پــور ضمــن تقدیــر از توجــه ویــژه و 
تــالش شایســته معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی  در 
ــد  ــجویان تاکی ــایش دانش ــاه و آس ــم آوردن رف فراه
ــم طبقــه منفــی  ــده بتوانی ــه آین ــا هفت ــم ت کرد:امیدواری

یک سلف دانشجویی را راه اندازی کنیم. 
رئیــس دانشــگاه در خصــوص افزایــش کیفیــت غذا 
وهمچنیــن سیســتم ســرمایش و باالبر ســلف تاکیداتی 

رابه پیمانکار سلف ارائه کرد.
دکتــر قدســی پورهمچنیــن تاکید کــرد: دانشــجویان 
ــذا  ــت غ ــر کیفی ــارت ب ــان در نظ ــدگان ایش ــا نماین ی

مشارکت داشته باشند.
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توسط محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛

روش جدیدی برای کشف تقلب در تراکنش های بانکی ارائه شد
محققــان دانشــکده مهندســی کامپیوتر دانشــگاه 
ــب در  ــف تقل ــه کش ــق ب ــر موف ــی امیرکبی صنعت
تراکنش هــای بانکــی بــا اســتفاده از هــوش 

مصنوعی شدند.
ــازی،  ــعیده ممت ــر س ــر، دکت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
دانشــکده  مصنوعــی  هــوش  گــروه  دانشــیار 
ــر و  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــر، دانش ــی کامپیوت مهندس
مجــری طــرح »کشــف تقلــب  در تراکنش هــای 
بانکــی و کارت هــای اعتبــاری بــا اســتفاده از هــوش 
ــی طــرح اســتفاده  ــی اصل ــت: ویژگ ــی« گف مصنوع
از روش هــای نویــن هــوش مصنوعــی در حــل 

یکی از مشــکالت حوزه بانکداری است.
ــای  ــق از روش ه ــن تحقی ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــق و هــوش مصنوعــی  ــری عمی ــا در یادگی روز دنی
بهــره بــرده اســت، گفــت: در راســتای ثبــت علمــی 
و انتشــار مقــاالت علمــی روش پیشــنهادی بــا 
ــوزش  ــود آم ــی موج ــتاندارد بین الملل ــای اس داده ه
داده شــده کــه توانســته بــه نتایــج خوبــی در حــوزه 

پژوهشی خود برسد. 
ــر،  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــق دانش ــه محق ــه گفت ب
ــن طــرح و  جهــت بومی ســازی و تجاری ســازی ای
ــا داده هــای  ــاز اســت ب اســتفاده از آن در کشــور نی
ــورد  ــوزش داده و م ــا را آم ــوزه مدل ه ــان ح هم

استفاده قرار دهیم.
ــن طــرح از  ــی ای ــده اصل ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
ــن  ــردازش مت ــی در پ ــوش مصنوع ــای ه روش ه
ایجــاد شــده اســت، گفــت: در پــردازش داده هــای 
ــات در  ــره کلم ــن زنجی ــادی بی ــاط زی ــی ارتب متن
ــاط  ــن ارتب ــن ای ــه درنظرگرفت ــود دارد ک ــن وج مت
و  دقیق تــر  روش هــای  بتــوان  می شــود  باعــث 
پیش بینــی  و  متــن  پــردازش  در  را  مؤثرتــری 

برچسب واژه ها به کار برد. 
ــابه  ــده مش ــری از ای ــا بهره گی ــه داد: ب وی ادام
ســعی کردیــم روش هایــی کــه ماهیــت مدل ســازی 
ــم و  ــرار دهی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــا را دارن دنباله ه
ارتبــاط بیــن دنبالــه تراکنش هــا را کشــف کنیــم تــا 
براســاس آن تشــخیص دقیق تــری در مــورد تقلــب 

در تراکنش ها داشته باشیم.
ــا توجــه   ممتــازی ادامــه داد: در حــال حاضــر ب
بــه ماهیــت روش هــای مــورد اســتفاده امــکان ارائــه 
یــک نرم افــزار یــا محصــول آمــاده جهــت اســتفاده 
ــدارد و  ــود ن ــی وج ــف بانک ــای مختل در محیط  ه
بــرای  اســتفاده از ایــن محصــول نیــاز اســت بــرای 

هــر حــوزه دادگان مربــوط بــه آن پــس از رعایــت  
محرمانگــی داده جهــت آمــوزش مــدل مــورد 

استفاده قرار گیرد.
بــه گفتــه مجــری طــرح، نتیجــه ایــن تحقیــق در 
حــوزه بانکــداری و همچنیــن هــر حــوزه دیگــری 
کــه احتمــال تقلــب در دادگان آن وجــود دارد قابــل 

استفاده است .
ــت: در  ــرح گف ــن ط ــه ای ــوص نتیج وی درخص
صــورت عقــد قــرارداد بــا بانک هــا یــا ســایر 
از  اســتفاده  بــا  می تــوان  مرتبــط  ســازمان های 
ــی  ــه محصول ــرح را ب ــوزه ط ــان ح ــای هم داده ه

جهت کشف تقلب تبدیل کرد.
وی افــزود: کارهــای متعــددی در زمینــه کشــف 
تقلــب انجــام شــده اســت امــا ویژگــی اصلــی ایــن 
در  کــه  اســت  روش هایــی  از  اســتفاده  طــرح 

مرزهای دانش این حوزه قرار دارد.
گفتنــی اســت :ایــن طــرح بــه عنــوان برگزیــده 
ــن  ــداری در دومی ــاد و بانک ــروه اقتص ــی گ نهای
جشــنواره بین المللــی کنــز )از برنامــه هــای 
ــده  ــاب ش ــی )ص(( انتخ ــزه مصطف ــی جای جنب
ــرح  ــن ط ــی ISI از ای ــه بین الملل ــت. دو مقال اس
دنبالــه ای  مدل ســازی  اســت.  منتشــر شــده 
بیــن  ارتبــاط  گرفتــن  نظــر  در  داده هــا، 
ترکیــب  از  اســتفاده  مختلــف،  تراکنش هــای 
چندیــن مــدل یادگیــری مختلــف در قالــب 
ــن  ــق مهم تری ــری عمی ــن یادگی ــای نوی روش ه

نوآوری های این طرح بوده است.

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشور انتخاب شد

ــاوره  ــز مش ــای مراک ــاالنه روس ــی س ــومین گردهمای ــی و س س
دانشــجویی سراســر کشــور برگــزار شــد کــه در ایــن گردهمایــی 
ــز  ــوان مرک ــه عن ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــاوره دانش ــز مش مرک

مشاوره نمونه کشور معرفی شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، در ســی و ســومین گردهمایــی ســاالنه روســای 
مراکــز مشــاوره دانشــجویی سراســر کشــور، مرکــز مشــاوره و خدمــات 
روانشــناختی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه عنــوان »مرکــز مشــاوره نمونه 
ــن مرکــز،  ــوح ســپاس و تندیــس از ای ــا اهــدای ل کشــوری« معرفــی و ب

تجلیل شد.
در لــوح تقدیــر مرکــز مشــاوره ایــن دانشــگاه آمــده اســت: »ریاســت 

محترم مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ارائــه خدمــات مرتبــط بــا ســالمت روانــی و اجتماعــی دانشــجویان در 
ایــام کرونــا، برگــی درخشــان از فعالیت هــای مراکز مشــاوره دانشــگاه های 
کشــور شــد. ضمــن قدردانــی و ارج نهــادن بــه تــالش بــی بدیــل، مجدانــه 

و دلســوزانه رئیــس و همــکاران محتــرم آن مراکــز در ارتقــای ســالمت و 
ــوم،  ــرز و ب ــن م ــز ای ــه دانشــجویان عزی ــناختی ب ــات روان ش ــه خدم ارائ
بدینوســیله کســب عنــوان »مرکــز مشــاوره نمونــه« در ارزیابــی ســال 1400 
مرکــز مشــاوره دانشــگاه هــای سراســر کشــور را بــه جنابعالی و همــکاران 

محترم تبریک عرض می نماییم.«
ســی و ســومین گردهمایــی ســاالنه روســای مراکز مشــاوره دانشــجویی 
ــور  ــازمان ام ــس س ــر و رئی ــاون وزی ــور مع ــا حض ــور ب ــر کش سراس
دانشــجویان 19 و 20 اردیبهشــت مــاه بــه میزبانــی دانشــگاه شــیراز برگــزار 

شد.
ــز مشــاوره  ــس مراک ــش از 130 دانشــگاه و رئی ــی بی ــن گردهمای در ای

حضور داشتند.


