هفتهنامه
خبــری
شماره  10 -۲۵8مرداد ماه 1400
عید سعید غدیر  ،عید امامت و والیت بر همگان مبارک باد

درگذشت استاد دانشگاه
صنعتیامیرکبیر
(پلی تکنیک تهران).

کنسرسیوم ۵دانشگاه برتر ایرانی
تفاهمنامــه همــکاری کنسرســیوم پنــج
دانشــگاه برتــر ایرانــی در نشســت روســای
دانشگاهها تمدید شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر :نشســت روســای
دانشــگاههای عضــو کنسرســیوم پنــج دانشــگاه برتــر
ایــران ( )5TIUCبــا تمدیــد تفاهمنامــه همــکاری پنــج
ســاله کنسرســیوم و تجلیــل از ســرآمدان حــوزه
بینالملل دانشگاهها برگزار شد.
دکتــر عباســعلی کریمــی ،رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران در این نشســت گفــت :اظهار داشــت:
دانشــگاههای علــوم پزشــکی ایــران ،تهــران ،صنعتــی
شــریف و صنعتــی امیرکبیــر از بزرگتریــن مراکــز
تولیــد علــم ،آگاهــی و ثــروت در طــول ســالها و
دهههــای گذشــته بودهانــد و نکتــه ارزشــمند حضــور
همــه ایــن مجموعههــا امــروز در کنــار یکدیگــر
است.
کریمــی اظهــار امیــدواری کــرد بــا ادامــه فعالیــت
کنسرســیوم پنــج دانشــگاه برتــر ایــران مقدمــات
ارتباطــات و فعالیتهــای مشــترک ایجــاد و بــا
همراهــی و همــکاری مجموعههــا ،روســا و معاونــان
آنهــا ،زمینــه پیشــرفت و رشــد و شــکوفایی کشــور
بیش از گذشته فراهم شود.
ســپس دکتــر رامیــن کــردی ،معــاون بینالملــل
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران گزارشــی از
فعالیتهــای دبیرخانــه کنسرســیوم پنج دانشــگاه برتر

ایران ارائه کرد.
وی بــا بیــان اینکــه مشــارکت پنــج دانشــگاه در
برنامــه اراســموس منجــر بــه تبــادل دانشــجویان و
اســاتید در ســطح بینالمللــی شــد ،در ادامــه بــه
فعالیتهــا و برنامههــای مشــترک میــان دانشــگاههای
عضــو کنسرســیوم طــی پنــج ســال اخیــر اشــاره کــرد
و بیــان داشــت :در ایــن مــدت امــکان شــرکت در دو
نمایشــگاه بینالمللــی و برگــزاری ســه دوره کنگــره
بینالمللــی ســازی آمــوزش عالــی ایجــاد و نخســتین
المپیــاد ورزشــی دانشــجویان خارجــی بــا مشــارکت
دانشگاههای عضو برگزار شد.
معــاون بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران
اضافــه کــرد :دی مــاه ســال  ۱۳۹۹در نشســت معاونان
بینالملــل پنــج دانشــگاه عضــو مقــرر شــد کــه
پروپــوزال و نقشــه راهــی بــرای برگــزاری دورههــای
مشترک آماده شود.
وی خاطرنشــان کــرد :امیــدوارم کــه بــا امضــاء
تفاهمنامــه پیــش رو و عملیاتــی شــدن برنامههــا و
همکاریهــای پیشبینــی شــده ،فعالیــت کنسرســیوم
همــکاری پنــج دانشــگاه برتــر ایرانــی نهادینــه و بــا
قدرت بیشتری جلو برود.
پــس از آن دکتــر جلیــل کوهپایــه زاده ،رئیــس
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران ،دکتــر محمــود نیلــی
احمدآبــادی ،رئیــس دانشــگاه تهــران ،دکتــر ســید

احمــد معتمــدی ،رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر و
دکتــر محمــود فتوحــی ،رئیــس دانشــگاه صنعتــی
شریف به ارائه سخنرانی پرداختند.
تســریع همکاریهــای آینــده ،برگــزاری دورههــای
مشــترک همگــرا میــان دانشــگاهها ،آشــنایی بیشــتر
بدنــه (کارشناســان و اعضــای هیأتعلمــی)
دانشــگاههای عضــو کنسرســیوم بــا فعالیتهــا و
ظرفیتهــای یکدیگــر ،تثبیــت جایــگاه کنسرســیوم
پنــج دانشــگاه برتــر ایــران در ســطح وزارتخانههــای
علــوم ،بهداشــت و هیأتامنــای هریــک از
دانشــگاهها ،پیشبینــی راهکارهــای تشــویقی علمــی،
فرهنگــی و رفاهــی سیســتماتیک بــرای اســاتید و
کارشناســان همــکار بــا کنسرســیوم و توســعه نــگاه
فرهنگــی نســبت بــه فعالیتهــای کنسرســیوم در بدنه
هریــک از دانشــگاهها ،در ایــن بخــش مــورد تأکیــد
قرار گرفت.
در بخــش پایانــی ایــن نشســت دکتــر عنایــت اهلل
شــعبانی از دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران ،دکتر ســید
احمــد احمــدی از دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران،
دکتــر محمدمهــدی نائبی از دانشــگاه صنعتی شــریف،
عبدالمجیــد اســکندری از دانشــگاه تهــران و زهــره
دهقانــی از دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه عنــوان
ســرآمدان حــوزه بینالملــل دانشــگاههای عضــو
کنسرسیوم معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

دکتــر ســید ناصــر هاشــمی عضــو هيــات علمــى
دانشــكده رياضــى و علــوم كامپيوتــر دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیردرگذشت.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر ســید ناصــر هاشــمی
عضــو هيــات علمــى دانشــكده رياضــى و علــوم
كامپيوتــر 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 مهندســى بــرق و كامپيوتــر 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 كشــورهاى کانــادا و آلمــان در
ســال  1386بــه ایــران بازگشــت و به عنــوان عضو هیات
علمــی گــروه علــوم کامپیوتــر در دانشــکده ریاضــی و
علــوم کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر مشــغول بــه
تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم شد.
وی در طــی ســالهاى فعالیــت علمــى و پژوهشــى
خود  41دانشــجوی کارشناســی ارشــد و  10دانشــجوی
دکتری تربیت کرد.
دکتــر ســید ناصــر هاشــمی ،همــواره بــه عنــوان
شــخصيتى متيــن ،مومــن ،بردبــار و مهربــان ،در کالم و
رفتــار ،در بيــن همــكاران و دانشجويانشــان شــناخته مى
شــد .ایشــان همچنيــن معلمــی دلســوز و آگاه بــود و
نگاه درستی به پژوهش در دانشگاه داشت.
ایشــان همــواره حضــور پررنــگ در دانشــكده داشــته
و زمــان خــود را بــه مباحثــه علمــى و پژوهــش بــا
دانشجويان و ديگر اساتيد اختصاص مى داد.
بــدون تردیــد ایــن واقعــه اســفناک ،فقدانــی جبــران
ناپذیــر بــرای جامعــه علمــى و دانشــگاهی بــه شــمار
می رود.
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر درگذشــت دکتر ســیدناصر
هاشــمی را بــه جامعــه علمــی و دانشــگاهی کشــور
تسلیت می گوید.

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.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،خوابــگاه موقوفــه پســرانه دکتــر حســین
ناصراالســامی در زمینــی بــه مســاحت هــزار و  100متــر مربــع 7 ،طبقــه
و  42واحــد ســاخته شــده اســت کــه ظرفیــت پذیــرش  400دانشــجو را
دارد.
دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در
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 اعــام 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 ناصراالســامی بــا ســاخت خوابــگاه دانشــجویی در
توســعه زیرســاخت هــای دانشــگاه کمــک کردنــد تــا دانشــجویان بــا
دغدغه کمتری به تحصیل بپردازند.
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برگزاری دوره های کارورزانه (کوآپ)
دانشــکده مهندســی صنایــع دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر بــا  ۵شــرکت بــرای برگــزاری
دوره هــای کارورزانــه (کــوآپ) تفاهــم نامــه
همکاری امضا کرد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر ســید احســان میــر
صالحــی در نشســت هماهنگــی مدیران شــرکت های
پذیرنــده دانشــجو و مســئولین کوآپ دانشــگاه صنعتی
امیرکبیــر گفــت :کــوآپ یــک دوره کاورزانــه بــرای
دانشــجویان دوره کارشناســی اســت کــه براســاس آن
دانشــجویان بخشــی از زمــان تحصیــل خــود را در
صنعت مشغول بکار می شوند.
وی افــزود :برگــزاری ایــن دوره هــا چندیــن ســال
اســت کــه در دنیــا آغــاز شــده و در ایــران نیــز ایــن
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.

خواهد شد.
وی تاکیــد کرد :دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر دارای 18
دانشــکده اســت کــه  16دانشــکده ایــن دانشــگاه برای
برگــزاری ایــن دوره اعــام آمادگــی کردنــد .در بهمــن
مــاه ســال گذشــته دانشــکده هــای منهدســی صنایع و
کامپیوتــر ایــن دوره را برگــزار کردنــد کــه در مجمــوع
حــدود  10دانشــجو 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
مهندســی بــرق و پزشــکی نیــز درحــال مذاکــره بــا
شــرکت هــا و صنایــع مختلــف بــرای اجــرای ایــن
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.

مجتمع ورزشی دانشگاه( در مراحل آماده سازی نهایی)

تازه های علـــم
تعیین بیماران مبتال به تومور استخوانی با خطر شکستگی
باال قبل از عمل
محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر موفــق
شــدند بــا ارائــه روش بیومکانیکــی نوینــی،
خطــر و احتمــال شکســتگی ناشــی از برداشــتن
تومــور اســتخوانی را قبــل از عمــل جراحــی
تعییــن تــا از عــوارض شکســتگی هــای بعــد از
عمل در بیماران مبتال به تومور بکاهند.

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
ایــن رویــه در مهرمــاه ســال  99بــه تمامــی
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
دوره طــی  5ســال فــارغ التحصیــل مــی شــوند کــه
یکســال آخــر تحصیــل آنهــا بــه صــورت مرخصــی
تحصیلی بدون سنوات در نظر گرفته می شود.
مســئول کــوآپ دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
اظهارداشــت :دانشــجویان شــرکت کننده در ایــن دوره
نیاز به گذراندن درس کارآموزی ندارند.
دکتــر میرصالحــی گفــت :بــه دانشــجویان شــرکت
کننــده در ایــن دوره عــاوه بــر مــدرک کارشناســی،
گواهــی رســمی دوره کارشناســی کاروزانــه نیــز اعطــا

تازه های نشر

دکتــر اکبــر اصفهانــی پــور رئیــس دانشــکده
مهندســی صنایــع و سیســتم هــای مدیریــت دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر نیــز در ایــن نشســت گفــت:
دوره هــای کــوآپ بســتری فراهــم مــی کنــد تــا
دانشــجویان کارشناســی بتواننــد در صنایــع و
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.
دکتــر هــادی مصــدق مســئول کــوآپ دانشــکده
مهندســی صنایــع دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز در
ایــن نشســت گفــت :برگــزاری دوره هــای کــوآپ
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
صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت :دوره کــوآپ بــه
نحــوی طراحــی شــده اســت کــه دانشــجویان عــاوه
بــر فعالیــت های َعملــی ،دوره های آموزشــی مناســب
حضــور در صنعــت ماننــد آمــوزش مهارتهای نــرم نیز
داشته باشند.

مبانیمهندسیپلیمریزاسیون

کتــاب «مبانی مهندســی پلیمریزاســیون جلد (پنجــم) نانوپلیمرهــای و نانوکامپوزیتهای پلیمری»
تالیفآقایدکتر وحیدحدادی اصلتوسط انتشاراتدانشگاهصنعتی امیرکبیرمنتشرشد.

کتاب حاضر سرآغازی بر دستیابی به دانش مهندسی واکنشهای پلیمری است .بر این اساس
این کتاب در پنج جلد با عناوین تکنولوژی پلیمرها ،واکنشهای پلیمریزاسیون ،روشهای
پلیمریزاسیون ،طراحی راکتورهای پلیمری و نانوپلیمرها و نانو کامپوزیتهای 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 مدلسازی واکنشها ،مباحث انتقال حرارت ،طراحی
راکتورهای پلیمری و سرانجام طراحی فرآیندهای تولیدی پلیمرها ادامه یافته است.

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:
تحلیــل اجــزای محــدود و آزمــون هــای تجربــی»
گفــت :شکســتگی هــای بعــد از عمــل یکــی از
مشــکالت شــایع بیمــاران مبتــا 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.
معیارهایــی کــه در حــال حاضــر اســتفاده می شــوند
ماننــد معیــار مایلــرز بــر مبنــای داده هــای بیومکانیکــی
دقیق نیســتند و به صــورت کیفی و تقریبــی پارامترهای
موثــر در شکســتگی را لحــاظ میکننــد ،در نتیجــه بــا
خطــای زیــادی در تشــخیص همــراه هســتند .هــدف
مــا دراین تحقیــق ارائه یــک معیار کمــی و بیومکانیکی
بــرای تعییــن بیمــاران بــا خطــر و احتمــال شکســتگی
بــاال بــود تــا بتــوان ایــن بیمــاران را قبــل از عمــل
شناســایی کــرد و اقدامات پیشــگیرانه و روش مناســب
بازســازی حفــره بــه جا مانــده از تخلیــه تومــور را برای
آنهــا در حیــن عمــل بــکار بــرد .وی افــزود :ایــن
اقدامــات مــی تواند از شکســتگی هــای بعــد از عمل و
نیــاز بــه جراحــی مجــدد بــرای تثبیــت و درمــان آن
شکستگیجلوگیریکند.
محقــق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا اشــاره بــه
رونــد کار خــود خاطــر نشــان کــرد :در ایــن تحقیــق
مــا بــا اســتفاده از روش اجــزای محــدود کــه بــا
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

کنــد تــا بــه موقــع اقدامــات
پیشــگیرانه از شکســتگی را
انجــام دهنــد .وی بــا بیــان
اینکــه انجــام تســت هــای
آزمایشــگاهی روی نمونه های
اســتخوانی انســان بــه علــت
محدودیــت ایــن منابــع یکــی
از دشــواری هــای کار بــود،
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
اســتفاده از روش هــای تســت هــای بــرون تنــی و
روش اجــزای محــدود انجــام شــده اســت .وی بــا
اشــاره بــه کاربردهــای ایــن طــرح گفــت :تعییــن
بیمــاران مبتــا به تومــور با خطر و احتمال شکســتگی
بــاال قبــل از عمــل تخلیــه تومــور ،و یــا توســعه مــدل
بــرای تعییــن بیمــاران میتــا 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 مبتــا 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
پزشــکی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر (گــروه
بیومکانیــک) انجــام شــده اســت .و دکتــر محمــد
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
 Scientific Reportsاز انتشــارات  Natureبــه
چــاپ رســیده اســت .همچنین یکــی از مقــاالت ارائه
شــده حاصــل از نتایــج ایــن طــرح ،در کنفرانــس
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