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گرامی باد

 4برابــری قراردادهــای صنعتی دانشــگاه در ســال جاری
نســبت بــه ســال گذشــته گفــت :افزایــش قراردادهــای
صنعتــی دانشــگاه در ســال جــاری نشــان مــی دهــد که
عملکــرد دانشــگاه در حــوزه رفــع نیازهــای صنعــت
بسیار مثبت بوده است.
دکتــر ســید احمــد معتمــدی در مراســم تفاهــم نامه
میــان شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو ،دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر و دانشــگاه اردکان گفــت :دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر قدیمــی تریــن دانشــگاه صنعتــی
کشــور اســت و دارای تنــوع زیــاد رشــته هــا و
گرایش هایمختلفاست.
وی خاطرنشــان کــرد :ایــن تفاهــم نامــه موجــب
می شــود تــا دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بیــش از پیــش
در حــوزه صنایــع معدنــی وارد شــود و بتوانــد در ایــن
حوزه به صورت کاربردی فعالیت کند.

راه اندازی مرکز نوآوری ،تحقیق و توسعه شرکت معدنی و
صنعتی چادرملو در برج فناوری دانشگاه

دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر ،دانشــگاه اردکان و
شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو توافــق
نامــه همــکاری امضــا کردنــد کــه براســاس این
تفاهــم نامــه قــرار اســت مرکــز نــوآوری،
تحقیــق و توســعه شــرکت معدنــی و صنعتــی
چادرملــو در بــرج فنــاوری دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیر راه اندازی شود.

بــه گــزارش امیرکبیــر ،بــه منظــور برقــراری
همکاریهــای پژوهشــی مســتمر میــان شــرکت
معدنــی و صنعتــی چادرملــو ،دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر و دانشــگاه اردکان ،پلتفرمــی بــا عنــوان
«مرکــز نــوآوری ،تحقیــق و توســعه شــرکت معدنــی
و صنعتــی چادرملــو» در بــرج فنــاوری و نــوآوری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر راهاندازی میشود.
ایــن پلتفــرم بــا هــدف توســعه زیرســاختهای
مرتبــط بــا انقــاب صنعتــی چهــارم و حــل مســائل
فنــی و راهبــردی در شــرکت معدنــی و صنعتــی
چادرملــو بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای
فوالدی یکپارچه در کشور اجرا می شود.
ایــن مرکــز کــه بــا همکاریهــای ســهجانبه
شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو ،دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر و دانشــگاه اردکان اداره خواهــد
شــد ،ایجــاد و گســترش فناوریهــای نوظهــور

همچون پردازشــگرهای کالن دادهها ،هوشمندســازی
ســامانهها ،فرآیندهــای مــواد پیشــرفته ،تحقیــق و
توســعه و مســائل فنی و مهندســی روز را در ســاختار
شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو در دســتورکار
خواهد داشت.
ایــن توافــق نامــه بــا محوریــت طراحــی و تجهیــز،
راه انــدازی و بهــره بــرداری مرکــز نــوآوری ،تحقیق و
توســعه شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو منعقــد
شده است.
در ایــن جلســه دکتر ســید احمــد معتمــدی رئیس
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،دکتــر فاطمــه بهجتــی
اردکانــی رئیــس دانشــگاه اردکان ،مهنــدس
محمدناصــر تقــی زاده مدیرعامــل شــرکت معدنــی و
صنعتــی چادرملــو ،آقــای میرعلــی یــاری مدیــر عامل
تامیــن آب از خلیــج فــارس و دکتــر حســین حســینی
تودشــکی معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر حضور داشتند.
رئیس دانشگاه تاکید کرد:

کارنامه مثبت دانشگاه در حوزه رفع نیازهای
صنعتیکشور
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر با اشــاره به رشــد

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

حدود 25درصد قراردادهای صنعتی دانشگاه
در سال جاری در حوزه سوپر کامپیوتر و
مدیریت کالن داده ها بوده است
معــاون پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
گفت :در ســال جاری حــدود  25درصــد قراردادهای
اجــرا شــده دانشــگاه در حــوزه ســوپر کامپیوتــر و
مدیریــت کالن داده هــا بــوده اســت کــه پــروژه
هــای ملــی در ایــن حــوزه تعریــف شــده و درحــال
انجام آنها هستیم.
دکتــر حســین حســینی تودشــکی در ایــن مراســم
گفــت :دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر در برنامــه راهبردی
خــود خــط ســیر جدیــدی را دنبــال مــی کنــد کــه
نتیجــه آن دســتیابی به دانشــگاه نســل ســوم و چهارم
است.
معــاون پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
اظهــار داشــت :دانشــگاه هــا نباید تــک بعدی باشــند
بلکــه بایــد فعالیــت هــای آنهــا هــم در حــوزه تولیــد
علــم و هــم در حــوزه رفــع نیازهــای صنعــت و
جامعه باشد.
وی تاکیــد کرد :براســاس برنامه راهبردی دانشــگاه
صنعتــی امیرکیــر حــوزه هــای اســتراتژیک تعریــف
شــده تــا فعالیــت هــای پژوهشــی و فناورانه دانشــگاه
در این حوزه ها تعریف شود.
معــاون پژوهشــی دانشــگاه اظهــار داشــت:
حوزه هــای محیــط زیســت ،آب ،فنــاوری اطالعــات،
مدیریــت کالن داده هــا و ســامت موضوعــات

استراتژیک دانشگاه برای فعالیت است.
وی گفــت :بــرای اجــرای ایــن توافق نامه شــورای
راهبــری متشــکل از دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر،
دانشــگاه اردکان و شــرکت معدنــی و صنعتــی
چادرملــو تشــکیل شــده اســت تــا برایــن اســاس این
تفاهم نامه به نحو احسن اجرایی شود.
معــاون پژوهشــی دانشــگاه خاطرنشــان کــرد:
فضــای فیزیکــی الزم نیــز بــرای اجــرا ایــن تفاهــم
نامه تعیین و تجهیز شده است.
مدیرامور پژوهشی دانشگاه تاکید کرد:

ورود دانشگاه به پروژه های کاربردی معدنی

مدیرامــور پژوهشــی دانشــگاه گفــت :همکاری ســه
جانبــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،دانشــگاه اردکان و
شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو زمینــه ورود بــه
صنعت معدن را فراهم کرده است.
دکتــر محمــد کریمــی نیــز در ایــن مراســم گفــت:
براســاس ایــن تفاهــم نامــه قــرار اســت مرکز نــوآوری
بــا همــکاری ســه جانبــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر،
دانشــگاه اردکان و شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملو
ایجاد شود.
وی افــزود :بــا اجــرای ایــن تفاهــم نامــه زمینــه الزم
بــرای همــکاری ســه جانبــه فراهــم مــی شــود کــه
شــکل گیــری چنیــن فعالیتــی بســیار بــرای صنعــت
مفید و تاثیرگذار خواهد بود.
مدیــر پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار
داشــت :بــا امضــا ایــن تفاهــم نامــه دانشــجویان خالق
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و دانشــگاه اردکان می توانند
پــروژه هــای کاربــردی و موثــری را در راســتای انقالب
صنعتیچهارمایجادکنند.
وی تاکیــد کــرد :در ایــن تفاهــم نامــه موضوعــات
مربــوط بــه فنــاوری هــای نــو ظهــور ،هوشمندســازی
داده ها و فناوری های پیشرفته مورد توجه است.
مدیــر عامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو
گفــت :ایــن شــرکت تمایــل بــه همــکاری در زمینــه
طراحــی و بومــی ســازی قطعــات دارد و در ایــن زمینــه
سرمایه گذاری های الزم را انجام خواهد داد.
مهنــدس محمدناصر تقــی زاده در این مراســم گفت:
بــا امضــا این تفاهــم نامــه و همکاری بــا دانشــگاه های
صنعتــی امیرکبیــر و اردکان زمینــه ای ایجــاد مــی شــود
که بهره وری این شرکت افزایش یابد.
تقــی زاده عنــوان کــرد :شــرکت های صنعتی کشــور



کنفرانسبینالمللینمکزداییوتصفیهآبدرپردیسبندرعباسدانشگاهبرگزارشد

اولیــن کنفرانــس بیــن المللــی نمــک زدایــی و تصفیــه آب در
پردیــس بندرعبــاس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر  28تــا  30بهمــن ماه
به صورت مجازی برگزارشد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،اولیــن کنفرانــس بیــن المللــی نمــک زدایــی و
تصفیــه آب در پردیــس بندرعبــاس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر  28تــا 30
بهمــن مــاه بــه صــورت مجــازی برگزارشــد کــه در ایــن کنفرانــس  700نفــر
به صورت حضوری و مجازی حضور داشتند.
در ایــن کنفرانــس  46مقالــه پذیرفتــه شــد کــه از ایــن تعــداد  31مقالــه
برای ارائه شفاهی طی  11جلسه تخصصی مجازی انتخاب شد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــردر مراســم افتتاحیــه ایــن کنفرانــس
گفــت  :پردیــس بندرعبــاس دانشــگاه بــا عنــوان مهندســی کشــتی ســازی
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد امــا بــرای اینکــه بتوانیــم بــه موضــوع دریــا بــه
صــورت کاربــردی بپردازیــم عنــوان ایــن پردیــس بــه مهندســی دریــا تغییــر
پیدا کرد.
دکتــر معتمــدی گفــت :موضوعــات مهمــی چــون نمــک زدایــی از آب
دریــا ،خوردگــی و شــیرین ســازی آب دریــا از موضوعــات مهمــی اســت که
پردیــس بندرعبــاس دانشــگاه بــه آنهــا توجــه دارد و برگزاری ایــن کنفرانس
نیز در این راستا بوده است.
دکتــر فریــدون همتــی اســتاندار اســتان هرمــزگان نیــز در ایــن کنفرانس به
نقــش کلیــدی اســتان هرمــزگان در بــرون رفــت از شــرایط تنــش آبی کشــور
در آینــده اشــاره کــرد و گفــت :متخصصــان مــا اجــازه نــداده انــد تحریــم
های ظالمانه اثری بر بلند پروازی فناورانه کشور بگذارد.

وی افــزود :هرمــزگان بــه چشــمه جوشــان آب شــیرین کشــور تبدیــل
شــده و تواســته اســت بــا دانــش بومــی بهترین هــا را بــرای ایــران بــه ارمغان
بیاورد.
همچنیــن دکتــر علیرضــا رهایــی رئیــس پژوهشــکده عمــران و زمیــن

دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در ایــن کنفرانــس گفــت :انتقــال و جابجایــی آب
از مبــادی دریایــی چندیــن ســال اســت در بیــن متولیــان صنعــت آب مطــرح
اســت کــه بــرای موفقیــت ایــن پــروژه هــا بایــد ســه موضــوع مهــم اقتصــاد
آب ،اقتصــاد محیــط زیســت و مهندســی ارزش بررســی و مــورد توجــه قرار
گیرد.

وی افــزود :براســاس آمارهــای موجــود درحــال حاضــر بــا کاهــش 30
درصــدی در منابــع آب کشــور مواجــه هســتیم کــه ایــن کاهــش باعــث
نگرانی متولیان صنعت آب شده است.
رئیــس پژوهشــکده عمــران و زمیــن دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار
داشــت :یکــی از راه حــل هــای جایگزیــن بــرای رفــع کاهــش منابــع آبــی
کشــور انتقــال آب دریــا و شــیرین ســازی آن بــرای مصــارف شــرب و
کشاورزی است.
وی ادامــه داد :اگــر ســه موضــوع اقتصــاد آب ،اقتصــاد محیــط زیســت و
مهندســی ارزش مــورد توجــه قــرار گیرنــد می تــوان پــروژه های انتقــال آب
دریا را عملیاتی کرد.
ســخنرانی هــای کلیــدی ایــن کنفرانــس بــا حضــور دانشــمندان و
متخصصــان داخلــی و خارجــی از شــرق و شــمال آفریقــا ،خاورمیانــه،
انگلســتان ،اســپانیا و اســترالیا برگــزار شــد .پروفســور ارکان اوترکــوش از
دانشــگاه اســتراتکالید ،دکتــر حامــد بهشــتی مؤســس شــرکت بورالیــت،
دکتــر پیــر لــو کلــک از دانشــگاه نیــو ســاوت ولــز ،دکتــر محمدرضــا
علیــزاده فــرد مدیــر فنــی و اجرایــی شــرکت اســموتک اســترالیا ،دکتــر
دیگــو ســزار آالرکــون پادیــژا مدیــر بزرگتریــن آبشــیرین کــن خورشــیدی
اروپــا از کشــور اســپانیا و دکتــر جــواد الخــراز رئیــس پیشــین مرکــز
تحقیقــات نمــک زدایــی خاورمیانــه در عمــان و عضــو کمیتــه تخصصــی
نمــک زدایــی اتحادیــه اروپــا از ســخنرانان کلیــدی بیــن المللــی ایــن
کنفرانس بودند.
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تازه های علـــم
سامانه ای برای آموزش دانشجویان مهندسی طراحی شد

سامانه مبتنی بر تصویربرداری اشعه ایکس

بــه گــزارش امیرکبیــر ،یاســمن شــیخ االســامی
دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجــری
طــرح «طراحــی مفهومــی یــک ســامانه جامــع
تصویربــرداری مبتنــی بــر اشــعه ایکــس بــرای ایجــاد
مراکــز تصویربــرداری چنــد منظــوره» گفت:ایــن پروژه
بــا هــدف ایجــاد یــک بســته ی نــرم افــزاری آموزشــی
مشــابه بــا  Gateمبتنــی بــر ابــزار مونــت کارلــو
 Geant4بــه منظــور پیــاده ســازی دســتگاه هــای
تصویربــرداری کــه اســاس کارکــرد آنهــا اشــعه ایکس
است انجام گرفت.
بــه گفتــه وی ،از آنجایــی کــه ابــزار مونــت کارلــو
 Geant4بــر اســاس زبان  C++نوشــته شــده اســت،
بــا توجــه بــه آنکــه برنامــه نویســی بــا ایــن ابــزار نیــاز
بــه یادگیــری دانــش C++دارد ،ممکــن اســت بــرای
تمامــی کاربــران آســان نباشــد ،از ایــن رو بســته ی
شــبیه ســاز مونــت کارلــو  Gateبــا هــدف بررســی
سیســتم هــای تصویربــرداری کامپیوتــری چــون
 SPECT ،PETو  ....ایجــاد شــد ،کــه در مقایســه بــا
 Geant4کــه نیــاز بــه یادگیــری زبــان  C++دارد،
یادگیــری آن آســانتر بــوده و بــه جــای نوشــتن کدهای
 C++معــادل دســتورات بــه صــورت خــط فرمــان در
کتابخانه ها نوشته شده است.
وی بــا بیــان اینکــه در ابتــدا ســعی شــد تــا پیــاده
ســازی دســتگاه هــای رادیولــوژی ،ماموگرافــی،
فلوروســکوپی و ســی تــی اســکن انجــام شــود گفت:
در قــدم بعــدی تــاش شــد تــا ارتباطــی بیــن ابــزار
 Geant4و صفحــه ی مرورگــر برقــرار شــود بــه
نحــوی کــه کاربــر بــدون نصــب داشــتن ابــزار
 Geant4بتوانــد بــه بســته نــرم افــزاری طراحی شــده
کــه در بــر گیرنــده ی مثالهایــی از پیــاده ســازی


از جملــه شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو نیازمند
راهکارهــای کاربــردی بــرای بهــره وری ،صرفه جویی
و ســرمایه گــذاری هســتند کــه با همــکاری دانشــگاه
ها می توان این نیاز را برطرف کرد.
رئیــس دانشــگاه اردکان گفــت :کلینیــک ارتباط با
صنعــت دانشــگاه در شــهرک صنعتــی اردکان راه
انــدازی شــده اســت کــه ایــن امــر زمینــه
فعالیت هــای صنعتــی دانشــگاه را افزایــش مــی
دهد.
دکتــر فاطمــه بهجتــی اردکانــی رئیــس دانشــگاه
اردکان نیــز در ایــن مراســم گفــت :دانشــگاه اردکان
دانشــگاه جوانــی اســت امــا اســاتید جــوان و
متخصــص در دانشــگاه جــذب شــده انــد کــه ایــن
اســاتید طــرح هــای کالن ملــی متعــددی را مدیریت
کرده اند.
آقــای میرعلــی یــاری مدیــر عامــل تامیــن آب از
خلیــج فــارس نیــز در ایــن مراســم گفــت :ســایت
بــزرگ شــیرین ســازی و انتقــال آب بــه شــهر

اردکان یزد انجام شده است.
وی افــزود :آب موضــوع جدیــدی اســت
کشــورهای محــدودی در ایــن زمینــه فعالیــت مــی
کننــد کــه الزم اســت ایــران نیــز در حــوزه انتقــال
آب و شــیرین ســازی آب فعالیــت هــای علمــی و
پژوهشی گسترده تری را داشته باشد.
دکتــر عزیزالــه عصــاری نماینــده شــرکت معدنی
و صنعتــی چــادر ملــو نیــز در ایــن مراســم گفــت:
موضــوع ارتبــاط دانشــگاه هــا بــا صنایــع بســیار
مطــرح مــی شــود امــا بایــد برنامــه ریــزی هــای
عملیاتــی بــرای آن داشــته باشــیم کــه انعقــاد ایــن
تفاهــم نامــه همــکاری ســه جانبــه ،مــی توانــد
نقطه عطفی در این زمینه باشد.
وی تاکیــد کــرد :ایــن تفاهــم نامــه ســه جانبــه
می توانــد الگویــی بــرای دیگــر صنایــع باشــد کــه
بتواننــد بــا کمــک دانشــگاه هــا مشــکالت خــود را
برطرف کنند.

برگزاریدوازدهمیندورهجشنواره
لینوکس و نرم افزارهای آزاد دانشگاه
دوازدهمیــن دوره جشــنواره لینوکــس و نــرم
افزارهــای آزاد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه
صــورت مجــازی از  6تــا  8اســفندماه در
دانشــکده مهندســی کامپیوتردانشــگاه برگــزار
شد.

بــه گــزارش امیرکبیــر  :ایــن دوره از جشــنواره از
تاریــخ  ۶تــا  ۸اســفند مــاه بــا ۵کارگاه و  ۱۱ارائــهی
علمــی و بــا حضــور بیــش از  ۷۰۰نفــر از دانشــجویان و
عالقهمندان این حوزه برگزار شد.
موضوعــات ایــن دوره از جشــنواره شــامل بخشهای
مختلــف سیســتمعامل لینوکــس و نحــوهی کار بــا آنها
و همچنیــن ابزارهــای آزاد موجــود در رشــتههای
مختلــف از جملــه ماشــینهای خــودران ،پــردازش
زبــان طبیعی ،دادهکاوی ،توســعه ســمت کاربر و ســمت
سرور بود.
در ایــن دوره از جشــنواره انجمــن علمــی دانشــکده
مهندســی کامپیوتــر میزبــان ارائــه دهندگانــی از
شــرکتها و دانشــگاههای مختلــف داخــل و خــارج از
ایــران بــود .ماننــد شــرکتهای تپســی ،بلــه و دیجیکاال
کــه در ایــن رویــداد ارائههایــی در رابطــه بــا موضوعات
و چالشهــای لینوکــس و ابزارهــای آزاد در شــرکتهای

خــود دادنــد .همچنیــن تعــدادی از اســاتید دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر هم در این جشنواره ارائه داشتند.
در ایــن رویــداد همچنین ســعی شــد تــا ارتبــاط میان
صنعــت و دانشــگاه برقــرار شــود .در همیــن راســتا در
ســایت جشــنواره قســمتی تحــت عنــوان فرصتهــای
شــغلی قــرار دادهشــد تــا شــرکتهای حاضــر در
جشــنواره فرصتهــای شــغلی موجــود خــود را در آن
قســمت قــرار دهند و شــرکت کننــدگان بتواننــد از آنها
استفادهنمایند.
یکــی از اهــداف دنیــای نرمافزارهــای آزاد و افــراد
فعــال در آن ایــن اســت کــه همـ ه بتواننــد بــه ســادگی و
بــه شــکل رایــگان از خدمــات مختلــف برخــوردار
شــوند و از آنهــا اســتفاده کننــد از همیــن رو در ایــن
دوره از جشــنواره هــم اکثــر ارائههــا و کارگاههــا بــه
شــکل کامــا رایــگان برگزار شــدند و شــرکت کنندگان
هــم اســتقبال خوبــی از ایــن موضــوع کردنــد بــه طوری
کــه بــه شــکل متوســط در هــر ارائــه بیــش از  ۴۰۰نفــر
ثبت نام کردند.
انجمــن علمی دانشــکده مهندســی کامپیوتر دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر از ســال  ۸۸هــر ســاله جشــنوارهای با
موضــوع لینوکــس و نرمافزارهــای آزاد برگــزار میکنــد.
امســال از آنجایــی کــه بــه دلیــل شــرایط ناشــی از
همهگیــری بیمــاری کرونــا امــکان برگــزاری حضــوری
ایــن جشــنواره وجــود نداشــت تصمیــم بــر آن شــد که
جشنواره کامال به شکل مجازی باشد

رئیس دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب شد
در حکمــی از ســوی دکتــر ســید احمــد
معتمــدی رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،
رئیس دانشکده مهندسی نساجی منصوب شد.

بــه گــزارش امیرکبیــر ،طــی حکمــی از ســوی رئیــس
دانشــگاه  ،دکتــر مجیــد صفــر جوهــری عضــو هیــات
دانشــکده مهندســی نســاجی بــه مــدت دو ســال بــه
سمت ریاست این دانشکده منصوب شد.
در حکــم دکتــر معتمــدی رئیــس دانشــگاه آمــده اســت:
امیــد اســت بــا برنامــه ریــزی گســترده  ،تاکیــد بــر ایجــاد
همدلــی  ،بــکار گیــری و مشــارکت کلیــه اعضــای هیــات



محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر موفــق به
طراحــی ســامانه ای تصویــر بــرداری مبتنــی بــر
اشعه ایکس برای دانشجویان شدند.

دستگاه های مذکور است دسترسی یابد.
در ایــن پژوهــش هــدف اصلــی ایجاد یک بســته ی
آموزشــی منحصــر بــه فــرد بــرای دســتگاه هــای مبتنی
بر اشعه ایکس است.
وی بــا اشــاره بــه کاربــرد پــروژه گفــت:در حــال
حاضــر تجهیزات و دســتگاه های تصویربــرداری نقش
و جایــگاه مهمــی را در علــوم پزشــکی در بحــث
تشــخیص بــه خــود اختصــاص داده انــد از ایــن رو
آگاهــی و شــناخت آنهــا متناســب بــا نیازهــای ایجــاد
شده امری مهم است.
وی ادامــه داد :از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه هزینه و
زمــان ســپری شــده در ســاخت دســتگاه هــا ،شــبیه
ســازی سیســتم مــورد نظــر قبــل از ســاخت مــی تواند
گزینــه ی پیشــنهادی مناســبی باشــد و ســامانه ی مــورد
نظــر مــی توانــد بــه عنــوان یــک ســامانه ی علمــی در
بخــش آمــوزش بــه خصــوص بــرای آشــنایی مقدماتی
دانشــجویان مهندســی ،پزشــکی و ....میتوانــد مــورد
استفاده قرار گیرد.
وی بــا اشــاره بــه مزیتهــای رقابتــی طــرح
گفت:تــاش بــرای ایجــاد یــک بســته نــرم افــزاری
آموزشــی مبتنــی بــر ابــزار  ، Geant4ویــژه بــرای
دســتگاه هــای مبتنــی بــر اشــعه ایکــس ماننــد
رادیولــوژی ،ماموگرافــی ،فلوروســکوپی و ســی تــی
اســکن ،تــاش بــرای جایگزیــن کــردن خــط
فرمان هــا بــه جــای کدهــای ســی پــاس پــاس،
تــاش بــرای بــرای لینــک برقرارکــردن بــه محیــط
نمایــش ابــزار  Geant4بــدون نصــب داشــتن آن بــر
روی سیســتم هایــی کــه دارای سیســتم عامــل لینوکس
هســتند از مزیــت هــای ایــن پــروژه محســوب مــی
شوند.
گفتنــی اســت دکتــر ســعید ستایشــی عضــو هیــات
علمــی دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر اســتاد راهنمــای
این طرح بوده است.

هدیه دانشگاه به دانشجویان ورودی ۹۹

همچنیــن در نشســت تخصصــی چالــش های زیســت
محیطــی دکتــر طاهــر ربیــع زاده درخصــوص مــواد موانع
سبز در تأسیسات نمک زدایی سخنرانی کرد.
دکتــر محمــد صدیــق مرتضــوی رئیــس پژوهشــکده
اکولــوژی خلیــج فــارس و دریــای عمــان نیــز در ایــن
کنفرانــس در خصــوص پدیــده شــکوفایی جلبکــی و
مخاطــرات آن در منطقــه ،دکتــر عبــاس اکبــر زاده عضــو
هیئــت علمــی مؤسســه تحقیقــات آب و رئیــس مرکــز
تحقیقــات آب و فاضــاب در خصــوص فنــاوری هــای
بدون پساب مایع سخرانی کردند.
در مراســم اختتامیــه ایــن کنفرانــس نیــز دکتــر مصباح
ســایبانی رئیــس کنفرانــس ،مهنــدس قصمــی رئیــس
ســازمان آب و فاضــاب اســتان هرمــزگان ســخنرانی

علمــی در جهــت توســعه و
بهبــود کیفــی فعالیــت هــای
آموزشــی  ،پژوهشــی و
گســترش فعالیــت هــای
بین المللــی در راســتای برنامــه
راهبــردی دانشــگاه و تبدیــل
به دانشگاه نسل سوم گام های موثری بردارید.
همچنیــن از زحمــات و تــاش هــای دکتــر هوشــنگ
نصرتــی رئیــس ســابق دانشــکده مهندســی نســاجی
تقدیر به عمل آمد.
کردند.
گفتنــی اســت ،بــر اســاس نظــر داوران و بــا توجــه بــه
اهــداف کلیــدی کنفرانــس از بیــن مقاالت انگلیســی ســه
مقالــه و از بیــن مقــاالت فارســی چهــار مقالــه بــه عنــوان
مقــاالت برتــر انتخــاب شــدند کــه مقــاالت انگلیســی بــا
توصیــه دبیرخانــه کنفرانــس بــه ادیتوریــال بــورد دو مجله
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معرفی می شوند.
شــایان ذکــر اســت از جملــه ارکان پرتــاش در
برگــزاری ایــن کنفرانــس ،دکتــر ایمــان فــرح بخش(دبیر)
و دکتــر محمــد امیــن فیــض چکاب(دبیــر علمی)بودنــد
کــه ایــن رویــداد علمی مرهون تالشــهای مســتمر ایشــان
و سایر فعاالن بوده است.

