
پنــج  کنسرســیوم  همــکاری  تفاهم نامــه 
ــای  ــت روس ــی در نشس ــر ایران ــگاه برت دانش

دانشگاه ها تمدید شد.
روســای  نشســت  امیرکبیــر:  گــزارش  بــه 
دانشــگاه های عضــو کنسرســیوم پنــج دانشــگاه برتــر 
ایــران )5TIUC( بــا تمدیــد تفاهم نامــه همــکاری پنــج 
ســاله کنسرســیوم و تجلیــل از ســرآمدان حــوزه 

بین الملل دانشگاه ها برگزار شد.
دکتــر عباســعلی کریمــی، رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران در این نشســت گفــت: اظهار داشــت: 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی ایــران، تهــران، صنعتــی 
ــز  ــن مراک ــر از بزرگ تری ــی امیرکبی ــریف و صنعت ش
ــال ها و  ــول س ــروت در ط ــی و ث ــم، آگاه ــد عل تولی
دهه هــای گذشــته بوده انــد و نکتــه ارزشــمند حضــور 
ــر  ــار یکدیگ ــروز در کن ــا ام ــن مجموعه ه ــه ای هم

است.
کریمــی اظهــار امیــدواری کــرد بــا ادامــه فعالیــت 
ــات  ــران مقدم ــر ای ــگاه برت ــج دانش ــیوم پن کنسرس
ارتباطــات و فعالیت هــای مشــترک ایجــاد و بــا 
همراهــی و همــکاری مجموعه هــا، روســا و معاونــان 
آن هــا، زمینــه پیشــرفت و رشــد و شــکوفایی کشــور 

بیش از گذشته فراهم شود.
ــل  ــاون بین المل ــردی، مع ــن ک ــر رامی ــپس دکت س
از  گزارشــی  تهــران  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
فعالیت هــای دبیرخانــه کنسرســیوم پنج دانشــگاه برتر 

ایران ارائه کرد.
ــگاه در  ــج دانش ــارکت پن ــه مش ــان اینک ــا بی وی ب
ــجویان و  ــادل دانش ــه تب ــر ب ــموس منج ــه اراس برنام
ــه  ــه ب ــد، در ادام ــی ش ــطح بین الملل ــاتید در س اس
فعالیت هــا و برنامه هــای مشــترک میــان دانشــگاه های 
عضــو کنسرســیوم طــی پنــج ســال اخیــر اشــاره کــرد 
و بیــان داشــت: در ایــن مــدت امــکان شــرکت در دو 
ــی و برگــزاری ســه دوره کنگــره  نمایشــگاه بین الملل
بین المللــی ســازی آمــوزش عالــی ایجــاد و نخســتین 
المپیــاد ورزشــی دانشــجویان خارجــی بــا مشــارکت 

دانشگاه های عضو برگزار شد.
معــاون بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران 
اضافــه کــرد: دی مــاه ســال ۱۳۹۹ در نشســت معاونان 
ــه  ــد ک ــرر ش ــو مق ــگاه عض ــج دانش ــل پن بین المل
پروپــوزال و نقشــه راهــی بــرای برگــزاری دوره هــای 

مشترک آماده شود.
ــاء  ــا امض ــه ب ــدوارم ک ــرد: امی ــان ک وی خاطرنش
ــا و  ــدن برنامه ه ــی ش ــش رو و عملیات ــه پی تفاهم نام
همکاری هــای پیش بینــی شــده، فعالیــت کنسرســیوم 
ــا  ــه و ب ــی نهادین ــر ایران همــکاری پنــج دانشــگاه برت

قدرت بیشتری جلو برود.
ــس  ــه زاده، رئی ــل کوهپای ــر جلی ــس از آن دکت پ
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران، دکتــر محمــود نیلــی 
ــید  ــر س ــران، دکت ــگاه ته ــس دانش ــادی، رئی احمدآب

احمــد معتمــدی، رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر و 
ــی  ــگاه صنعت ــس دانش ــی، رئی ــود فتوح ــر محم دکت

شریف به ارائه سخنرانی پرداختند.
تســریع همکاری هــای آینــده، برگــزاری دوره هــای 
ــان دانشــگاه ها، آشــنایی بیشــتر  مشــترک همگــرا می
هیأت علمــی(  اعضــای  و  )کارشناســان  بدنــه 
ــا و  ــا فعالیت ه ــیوم ب ــو کنسرس ــگاه های عض دانش
ــگاه کنسرســیوم  ظرفیت هــای یکدیگــر، تثبیــت جای
پنــج دانشــگاه برتــر ایــران در ســطح وزارتخانه هــای 
از  هریــک  هیأت امنــای  و  بهداشــت  علــوم، 
دانشــگاه ها، پیش بینــی راهکارهــای تشــویقی علمــی، 
ــاتید و  ــرای اس ــتماتیک ب ــی سیس ــی و رفاه فرهنگ
ــگاه  ــا کنسرســیوم و توســعه ن کارشناســان همــکار ب
فرهنگــی نســبت بــه فعالیت هــای کنسرســیوم در بدنه 
ــد  ــن بخــش مــورد تأکی هریــک از دانشــگاه ها، در ای

قرار گرفت.
در بخــش پایانــی ایــن نشســت دکتــر عنایــت اهلل 
شــعبانی از دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران، دکتر ســید 
ــران،  ــوم پزشــکی ای ــد احمــدی از دانشــگاه عل احم
دکتــر محمدمهــدی نائبی از دانشــگاه صنعتی شــریف، 
ــره  ــران و زه ــگاه ته ــکندری از دانش ــد اس عبدالمجی
ــوان  ــه عن ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــی از دانش دهقان
ســرآمدان حــوزه بین الملــل دانشــگاه های عضــو 

کنسرسیوم معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
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کنسرسیوم ۵ دانشگاه برتر ایرانی

 درگذشت استاد  دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر

)پلی تکنیک تهران(.

ــی  ــات علم ــید ناصــر هاشــمی عضــو هی ــر س دکت
دانشــکده ریاضــی و علــوم کامپیوتــر  دانشــگاه صنعتــی 

امیرکبیر درگذشت.
ــر ســید ناصــر هاشــمی  ــر، دکت ــه گــزارش امیرکبی ب
عضــو هیــات علمــی دانشــکده ریاضــی و علــوم 
کامپیوتــر  دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بامــداد روز شــنبه 
نهــم مردادمــاه بــر اثــر بیمــاری کرونــا بــه دیــدار حــق 

شتافت.
مرحــوم دکتــر ســید ناصــر هاشــمی مــدرک دکتــری 
خــود را در رشــته مهندســی بــرق و کامپیوتــر از دانشــگاه 
واترلــو اخــذ نمــود. ســپس این اســتاد بزرگــوار، دو ســال 
دوره پســادکتری خــود را در دانشــگاه وینیپــگ گذرانــد و 
بــا وجــود امــکان ماندن در کشــورهای کانــادا و آلمــان در 
ســال ۱۳86 بــه ایــران بازگشــت و به عنــوان عضو هیات 
ــر در دانشــکده ریاضــی و  علمــی گــروه علــوم کامپیوت
علــوم کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر مشــغول بــه 

تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم شد.
ــی  ــی و پژوهش ــت علم ــالهای فعالی ــی س وی در ط
خود 4۱ دانشــجوی کارشناســی ارشــد و ۱0 دانشــجوی 

دکتری تربیت کرد.
ــوان  ــه عن ــواره ب ــمی، هم ــر هاش ــید ناص ــر س دکت
شــخصیتی متیــن، مومــن، بردبــار و مهربــان، در کالم و 
رفتــار، در بیــن همــکاران و دانشجویانشــان شــناخته می 
ــود و  ــن معلمــی دلســوز و آگاه ب شــد. ایشــان همچنی

نگاه درستی به پژوهش در دانشگاه داشت. 
ایشــان همــواره حضــور پررنــگ در دانشــکده داشــته 
ــا  ــش ب ــی و پژوه ــه علم ــه مباحث ــود را ب ــان خ و زم

دانشجویان و دیگر اساتید اختصاص می داد. 
بــدون تردیــد ایــن واقعــه اســفناک، فقدانــی جبــران 
ناپذیــر بــرای جامعــه علمــی و دانشــگاهی بــه شــمار 

می رود.
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر درگذشــت دکتر ســیدناصر 
ــور  ــگاهی کش ــی و دانش ــه علم ــه جامع ــمی را ب هاش

تسلیت می گوید.

عید سعید غدیر ، عید امامت و والیت بر همگان مبارک باد

تقدیر از سازنده  سرای دانشجویی موقوفه دکتر ناصراالسالمی  
مراسم تقدیر از مهندس امین اهلل سید عزیزی سازنده  خوابگاه  
موقوفه دکتر ناصراالسالمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دکتر 

سید احمد معتمدی رئیس و دیگر مسئوالن دانشگاه برگزار شد.
ــین  ــر حس ــرانه دکت ــه پس ــگاه موقوف ــر، خواب ــزارش امیرکبی ــه گ ب
ناصراالســالمی در زمینــی بــه مســاحت هــزار و ۱00 متــر مربــع، 7 طبقــه 
و 42 واحــد ســاخته شــده اســت کــه ظرفیــت پذیــرش 400 دانشــجو را 

دارد.
ــر در  ــی امیرکبی ــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه صنعت دکت
ایــن مراســم گفــت: خیریــن آمــوزش عالــی کمــک شــایانی بــه توســعه 

آموزش عالی و کشور می کنند.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد: امیداوریــم بــا کمــک 

خیریــن بتوانیــم تعــداد خوابــگاه هــای متاهلــی دانشــگاه را نیــز افزایــش 
دهیــم و از مهنــدس ســید عزیــزی بســیار سپاســگزاریم کــه در ســاخت 

این خوابگاه مشارکت کرده اند
مهنــدس امیــن اهلل ســید عزیــزی ســازنده ایــن خوابــگاه  نیــز در ایــن 
مراســم گفــت: خیریــن اعــالم آمادگــی کــرده انــد کــه زمیــن الزم بــرای 
خوابــگاه را وقــف کننــد و ســاخت خوابــگاه بــا هزینــه دانشــگاه انجــام 

شود که این موضوع نیز در حال بررسی است.
وی افــزود: دکتــر ناصراالســالمی بــا ســاخت خوابــگاه دانشــجویی در 
ــا  ــا دانشــجویان ب ــد ت توســعه زیرســاخت هــای دانشــگاه کمــک کردن

دغدغه کمتری به تحصیل بپردازند. 
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        مجتمع ورزشی دانشگاه) در مراحل آماده سازی نهایی(
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برگزاری دوره های کارورزانه )کوآپ(
دانشــکده مهندســی صنایــع دانشــگاه صنعتــی 
برگــزاری  بــرای  شــرکت   ۵ بــا  امیرکبیــر 
ــه  ــم نام ــوآپ( تفاه ــه )ک ــای کارورزان دوره ه

همکاری امضا کرد.
ــر  ــان می ــید احس ــر س ــر، دکت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
صالحــی در نشســت هماهنگــی مدیران شــرکت های 
پذیرنــده دانشــجو و مســئولین کوآپ دانشــگاه صنعتی 
ــرای  ــه ب ــک دوره کاورزان ــوآپ ی ــت: ک ــر گف امیرکبی
دانشــجویان دوره کارشناســی اســت کــه براســاس آن 
ــود را در  ــل خ ــان تحصی ــی از زم ــجویان بخش دانش

صنعت مشغول بکار می شوند.
وی افــزود: برگــزاری ایــن دوره هــا چندیــن ســال 
ــا آغــاز شــده و در ایــران نیــز ایــن  اســت کــه در دنی
روش درحــال اجرا اســت و دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
یکــی از دانشــگاه هــای پیشــرو در ایــن حــوزه بشــمار 

می رود.
مســئول کــوآپ دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار 
داشــت: برگــزاری دوره کــوآپ از اواخر ســال گذشــته 
در ایــن دانشــگاه آغــاز شــد و دوره دوم آن بــه زودی 

اجرایی خواهد شد.

دکتــر میرصالحــی خاطرنشــان کــرد: یادگیری عمیق 
دروس، افزایــش تــوان اشــتغال پذیــری، افزایش انگیزه 
دانشــجویان، آمــاده شــدن دانشــجویان بــرای حضــور 
در صنعــت و افزایــش مانــدگاری دانشــجویان در 

کشور از اهداف این طرح بشمار می روند.
وی عنــوان کــرد: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــرای 
برگــزاری دوره هــای کــوآپ رویــه ای آمــاده کــرد و 
تمامــی  بــه   ۹۹ ســال  مهرمــاه  در  رویــه  ایــن 

دانشکده های دانشگاه ابالغ شد.
مســئول کــوآپ دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر افــزود: 
بــا اجــرای ایــن طــرح بســتری فراهــم مــی شــود تــا 

دانشجویان کارآمد وارد صنعت شوند.
وی ادامــه داد: دانشــجویان شــرکت کننــده در ایــن 
ــه  ــی شــوند ک ــل م ــارغ التحصی دوره طــی 5 ســال ف
یکســال آخــر تحصیــل آنهــا بــه صــورت مرخصــی 

تحصیلی بدون سنوات در نظر گرفته می شود.
امیرکبیــر  دانشــگاه صنعتــی  کــوآپ  مســئول 
اظهارداشــت: دانشــجویان شــرکت کننده در ایــن دوره 

نیاز به گذراندن درس کارآموزی ندارند.
دکتــر میرصالحــی گفــت: بــه دانشــجویان شــرکت 
ــر مــدرک کارشناســی،  ــن دوره عــالوه ب ــده در ای کنن
گواهــی رســمی دوره کارشناســی کاروزانــه نیــز اعطــا 

خواهد شد.
وی تاکیــد کرد: دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر دارای ۱8 
دانشــکده اســت کــه ۱6 دانشــکده ایــن دانشــگاه برای 
برگــزاری ایــن دوره اعــالم آمادگــی کردنــد. در بهمــن 
مــاه ســال گذشــته دانشــکده هــای منهدســی صنایع و 
کامپیوتــر ایــن دوره را برگــزار کردنــد کــه در مجمــوع 
حــدود ۱0 دانشــجو در ایــن دوره هــا شــرکت 

کرده اند.
مســئول کــوآپ دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار 
داشــت: در دوره دوم کــوآپ دانشــکده های مهندســی 
کامپیوتــر، صنایــع، پلیمــر، هوافضــا، مــواد و متالــوژی، 

معدن و نساجی مشارکت خواهند داشت.
دکتــر میرصالحــی خاطرنشــان کــرد: دانشــکده های 
ــا  ــره ب ــز درحــال مذاک ــرق و پزشــکی نی مهندســی ب
ــن  ــرای اجــرای ای ــف ب ــع مختل ــا و صنای شــرکت ه

دوره هستند.
وی اظهــار داشــت: برگــزاری ایــن دوره بــرای 
صنعــت نیــز مفیــد اســت چراکــه باعــث مــی شــود 
صنایــع بتواننــد نیروهــای کارآمــد را جــذب کننــد و 

این امر موجب توسعه صنایع می شود.

دکتــر اکبــر اصفهانــی پــور رئیــس دانشــکده 
مهندســی صنایــع و سیســتم هــای مدیریــت دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر نیــز در ایــن نشســت گفــت: 
ــا  ــد ت ــی کن ــم م ــتری فراه ــوآپ بس ــای ک دوره ه
و  صنایــع  در  بتواننــد  کارشناســی  دانشــجویان 

شرکت های مختلف حضوری فعال داشته باشند.
وی اظهارداشــت: دانشــکده مهندســی صنایــع یکی 
از اولیــن دانشــکده هــای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
بــود کــه دوره کــوآپ را اجــرا کــرد و برگــزاری ایــن 

دوره با استقبال دانشجویان نیز مواجه شد.
ــکده  ــوآپ دانش ــئول ک ــدق مس ــادی مص ــر ه دکت
مهندســی صنایــع دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز در 
ــوآپ  ــای ک ــزاری دوره ه ــت: برگ ــت گف ــن نشس ای
بســتری فراهــم مــی کنــد تــا صنایــع بیــش از گذشــته 
بــه دانشــگاه اعتمــاد کنــد و بســتر اجــرای طــرح هــا و 

پروژه های مشترک فراهم شود.
مســئول کوآپ دانشــکده مهندســی صنایع دانشــگاه 
ــه  ــوآپ ب ــت: دوره ک ــار داش ــر اظه ــی امیرکبی صنعت
نحــوی طراحــی شــده اســت کــه دانشــجویان عــالوه 
بــر فعالیــت های َعملــی، دوره های آموزشــی مناســب 
حضــور در صنعــت ماننــد آمــوزش مهارتهای نــرم نیز 

داشته باشند.

تعیین بیماران مبتال به تومور استخوانی  با خطر شکستگی 
باال قبل از عمل

ــق  ــر موف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــان دانش محقق
ــی،  ــی نوین ــه روش بیومکانیک ــا ارائ ــدند ب ش
خطــر و احتمــال شکســتگی ناشــی از برداشــتن 
ــی  ــل جراح ــل از عم ــتخوانی را قب ــور اس توم
تعییــن تــا از عــوارض شکســتگی هــای بعــد از 

عمل در بیماران مبتال به تومور بکاهند.  
بــه گــزارش امیرکبیــر، آزاده قوچانــی دانــش آموخته 
دکتــرای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجــری طــرح 
»ارائــه معیــاری بیومکانیکی بــرای بازســازی حفره های 
بــه جــا مانــده پــس از تخلیــه تومور ســلول غول آســا: 
ــی«  ــای تجرب ــون ه ــدود و آزم ــزای مح ــل اج تحلی
گفــت: شکســتگی هــای بعــد از عمــل یکــی از 
مشــکالت شــایع بیمــاران مبتــال به تومــور اســتخوانی 

پس از خارج کردن تومور به شمار می رود.
وی افــزود: بــا ایــن حــال هیــچ معیــار دقیقــی بــرای 
تعییــن بیمــاران بــا خطر شکســتگی بــاال وجود نــدارد. 
ــه در حــال حاضــر اســتفاده می شــوند  ــی ک معیارهای
ماننــد معیــار مایلــرز بــر مبنــای داده هــای بیومکانیکــی 
دقیق نیســتند و به صــورت کیفی و تقریبــی پارامترهای 
ــا  موثــر در شکســتگی را لحــاظ میکننــد، در نتیجــه ب
خطــای زیــادی در تشــخیص همــراه هســتند.  هــدف 
مــا دراین تحقیــق ارائه یــک معیار کمــی و بیومکانیکی 
بــرای تعییــن بیمــاران بــا خطــر و احتمــال شکســتگی 
ــل  ــل از عم ــاران را قب ــن بیم ــوان ای ــا بت ــود ت ــاال ب ب
شناســایی کــرد و اقدامات پیشــگیرانه و روش مناســب 
بازســازی حفــره بــه جا مانــده از تخلیــه تومــور را برای 
ــن  ــزود: ای ــرد. وی اف ــکار ب ــل ب ــن عم ــا در حی آنه
اقدامــات مــی تواند از شکســتگی هــای بعــد از عمل و 
ــان آن  ــت و درم ــرای تثبی ــه جراحــی مجــدد ب ــاز ب نی

شکستگی جلوگیری کند.
ــه  ــا اشــاره ب ــر ب محقــق دانشــگاه صنعتــی امیرکبی
رونــد کار خــود خاطــر نشــان کــرد: در ایــن تحقیــق 
ــا  ــه ب ــدود ک ــزای مح ــتفاده از روش اج ــا اس ــا ب م
تســت های بــرون تنــی روی اســتخوان جســد انســان 
اعتبارســنجی شــد، مدلــی از اســتخوان ران انســان را 
ایجــاد کردیــم کــه با دقــت باالیی اســتحکام اســتخوان 

را پس از برداشتن تومور پیش بینی میکند. 
قوچانــی خاطــر نشــان کــرد: همچنیــن بــا بررســی 
اثــر انــدازه و مــکان تومــور بــرروی اســتحکام 
اســتخوان، انــدازه بحرانــی و مــکان هــای بــا خطــر و 

احتمال باالی شکستگی تومور را پیدا کردیم. 
دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر عنــوان 
کــرد: نتایــج حاصــل میتوانــد بــه پزشــکان ارتوپــد در 
شناســایی بیمــاران بــا  احتمــال شکســتگی بــاال کمک 

ــه موقــع اقدامــات  ــا ب کنــد ت
پیشــگیرانه از شکســتگی را 
ــان  ــا بی ــد. وی ب ــام دهن انج
ــای  ــت ه ــام تس ــه انج اینک
آزمایشــگاهی روی نمونه های 
ــه علــت  اســتخوانی انســان ب
محدودیــت ایــن منابــع یکــی 
ــود،  ــای کار ب ــواری ه از دش

گفــت: همچنیــن عــدم دسترســی بــه نــرم افــزار های 
پیشــرفته مدلســازی بــه علت تحریــم های موجــود از 
دیگــر دشــواری هــا بــود کــه بــا برنامــه نویســی و کد 
نویســی در نــرم افــزار هــای مهندســی موجــود ایــن 

مشکل تا حد زیادی رفع گردید. 
وی اضافــه کــرد: طــرح ارائــه شــده یــک طــرح بین 
رشــته ای مهندســی پزشــکی و ارتوپــدی اســت کــه با 
ــی و  ــرون تن ــای ب ــت ه ــای تس ــتفاده از روش ه اس
ــا  ــت. وی ب ــده اس ــام ش ــدود انج ــزای مح روش اج
ــن  ــت:  تعیی ــرح گف ــن ط ــای ای ــه کاربرده ــاره ب اش
بیمــاران مبتــال به تومــور با خطر و احتمال شکســتگی 
بــاال قبــل از عمــل تخلیــه تومــور، و یــا توســعه مــدل 
بــرای تعییــن بیمــاران میتــال بــه پوکــی اســتخوان و در 
معرض شکســتگی پاتولوژیــک میتوانــد از کاربردهای 
دیگــر مــدل ارائــه شــده در ایــن طــرح باشــد. 
همچنیــن، در حــال حاضــر ایــن طــرح بــرای بررســی 
خطــر شکســتگی در بیمــاران مبتــال بــه تومــور 
اســتخوانی در اســتخوان هــای بلنــد دیگــر بــه منظــور 
اســتخراج معیــاری جامع در تعیین احتمال شکســتگی 
پــس از برداشــتن تومــور اســتخوانی در حــال توســعه 

است. 
گفتنــی اســت، ایــن طــرح در دانشــکده مهندســی 
)گــروه  امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه  پزشــکی 
ــد  ــر محم ــت. و دکت ــده اس ــام ش ــک( انج بیومکانی
حســین ابراهیــم زاده )عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی مشــهد( بــه عنــوان مشــاور ایــن طرح 

بوده اند. 
بخشــی از نتایــج ایــن پژوهــش، در مجلــه معتبــر 
بــه   Nature انتشــارات از   Scientific Reports
چــاپ رســیده اســت. همچنین یکــی از مقــاالت ارائه 
ــس  ــرح، در کنفران ــن ط ــج ای ــل از نتای ــده حاص ش
 International Society Of Biomechanics
ISB/ASB( 2019( در لیســت کوتــاه مقــاالت برتر، و 
 David Winter Young ــزه ــت جای ــد دریاف کاندی
بیــن  انجمــن  ســوی  از   Investigator Award

المللی بیومکانیک شده است.

 مبانی مهندسی پلیمریزاسیون
کتــاب »مبانی مهندســی پلیمریزاســیون جلد )پنجــم( نانوپلیمرهــای و نانوکامپوزیت های پلیمری« 

تالیف آقای دکتر وحید حدادی اصل توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. 
کتاب حاضر سرآغازی بر دستیابی به دانش مهندسی واکنش های پلیمری است. بر این اساس 

این کتاب در پنج جلد با عناوین تکنولوژی پلیمرها، واکنش های پلیمریزاسیون، روش های 
پلیمریزاسیون، طراحی راکتورهای پلیمری و نانوپلیمرها و نانو کامپوزیت های پلیمری جهت تدریس درمقاطع کاردانی، 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  تهیه شده است. کتب یادشده با شناخت اولیه نسبت به شیمی و مبانی سینتیک 

پلیمرها و نیز روشهای عمومی تولید این مواد آغاز و تا مدل سازی واکنش ها، مباحث انتقال حرارت، طراحی 
راکتورهای پلیمری و سرانجام طراحی فرآیندهای تولیدی پلیمرها ادامه یافته است.

   تازه های نشر


