
بــرج فنــاوری و نــوآوری شــماره ۲ دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر )ســاختمان پرفســور حســابی( 
بــا حضــور دکترســورنا ســتاری معــاون علمی و 
فنــاوری رییــس جمهــوری ، دکتــر ســید حســن 
قدســی پــور سرپرســت دانشــگاه و دکتــر ســید 
ــاوری  ــش و فن ــاون پژوه ــان مع ــا غفاری رض

دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد.
ــاوری شــماره ۲  ــرج فن ــزارش، ب ــن گ براســاس ای
ــور  ــاختمان پرفس ــر ) س ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
حســابی( در ۹ طبقــه و هــر طبقــه ۲۰۰ متــر احــداث 
شــده اســت کــه متــراژ کلــی آن ۲ هــزار و ۲۰۰ متــر 

است و  ۱۵ شرکت فناور در آن مستقر هستند.
بیشــتر شــرکت هــای مســتقر در بــرج فنــاوری و 
نــوآوری درحــوزه هوشمندســازی و شــهر هوشــمند 

فعالیت می کنند.
سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

برنامه داریم به هر یک از دانشکده های 
دانشگاه یک تا ۲ برنامه استراتژیک محول 

کنیم
بــه گــزارش امیرکبیــر : دکتــر ســید حســن قدســی 
ــوآوری و  ــماره ۲ ن ــرج ش ــاح ب ــم افتت ــور در مراس پ
ــر  ــی از زی ــر یک ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــاوری دانش فن
ســاختهای اقتصــاد دانــش بنیــان را توســعه فنــاوری 
دانســت و افــزود: لــوازم اصلی توســعه اقتصــاد دانش 
ــارغ التحصیــان  ــه، ف ــروی انســانی فرهیخت ــان نی بنی
دانشــگاه هــا و دانشــمندان هســتند کــه موتــور اصلی 

توسعه اقتصاد دانش بنیان به شمار می روند.
وی بــا اشــاره بــه وجــود نیروهــای انســانی توانمند 
در کشــور، اظهــار کــرد: ایــران در ایــن شــاخص جزو 
ــن  ــری از ای ــره گی ــی در به ــای اول اســت، ول رتبه ه
نیروهــا مشــکل داریــم؛ چــرا کــه بــه انــدازه کافــی از 
ــن  ــه ای ــم  ک ــتفاده نکردی ــص اس ــای متخص نیروه

چالش باید مرتفع شود.
دکتــر قدســی پــور حمایــت دســتگاه هــا از 
دســتاوردهای فناورانــه را یکــی دیگــر از موتورهــای 
اقتصــاد دانــش بنیــان عنــوان کــرد و یــادآور شــد: این 
در حالــی اســت کــه علــی رغــم تاش هــای صــورت 
گرفتــه دســتگاه ها تمایلــی بــه همــکاری ندارنــد و مــا 

تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی داریم.
سرپرســت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا تاکیــد بر 
اینکــه کشــور بایــد بــه نقطــه ای برســد کــه بخــش 
ــای  ــه ج ــود ب ــکات خ ــع مش ــرای رف ــی ب صنعت

ــش  ــای دان ــرکت ه ــه ش ــی ب ــای خارج ــرکت ه ش
بنیــان داخلــی مراجعــه کننــد، اضافــه کــرد: مــا بــرای 
پــر کــردن ایــن خــأ برنامــه داریــم کــه بــه هــر یــک 
ــه  ــا ۲ برنام ــک ت ــگاه ی ــن دانش ــکده های ای از دانش
ــی  ــاز اول آن اجرای ــه ف ــم ک ــتراتژیک محــول کنی اس

شده است.
دکتر ستاری اعام کرد

اجرای آیین نامه ای برای حمایت از پارک ها/
دانشگاه ها سهامدار شرکت ها  نشوند

دکتــر ســورنا ســتاری دراین مراســم ، توســعه را یک 
مفهــوم فرهنگــی دانســت که اگــر این فرهنــگ اصاح 

شود، سخت افزارهای آن نیز اصاح خواهد شد.
وی ماموریــت دانشــگاه ها را رفــع مشــکات مــردم 
ــی ، دور دانشــگاه ها  ــزود: زمان ــه دانســت و اف و جامع
دیــوار کشــیده شــده بــود و آموزش هایــی در آن ارائــه 

می شد که ارتباطی با مسائل پیرامونی آن نداشت.
دکتــر ســتاری بــا ابــراز خرســندی از اینکــه اتفاقات 
خوبــی در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در زمینه توســعه 
فنــاوری رخ داده اســت، یــادآور شــد: ایــن اقداماتــی که 
ــرکت های  ــاد ش ــه ایج ــگاه ها در زمین ــوی دانش از س
دانــش بنیــان، ناحیــه نــوآوری، پــارک هــا اجرایی شــده 
ــا  ــه ب ــت ک ــاخت هایی اس ــر س ــی زی ــت، همگ اس
ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی صــورت گرفتــه 

است.
وی بــا اشــاره بــه آییــن نامــه جدیــد بــرای حمایــت 
ــد  ــت جدی ــن حمای ــد: ای ــادآور ش ــا، ی ــارک ه از پ
ــعه  ــرای توس ــا ب ــارک ه ــرای پ ــی ب ــارات خوب اعتب

فیزیکی آنها ایجاد می کند.
وی تولیــد محصــول فناورانــه را حاصــل مشــارکت 
بخــش خصوصــی دانســت و گفــت: از پــول دولتــی 
ــه آن پژوهشــگاه  محصــول خــارج نمــی شــود، نمون
هــای دولتــی هســتند کــه توانایــی تولیــد محصــول را 

ندارند.
رییــس بنیــاد ملی نخبــگان با بیــان اینکه دانشــگاه ها 
بایــد روابــط خــود را بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــه  ــرد: اینک ــح ک ــاماندهی کنند،تصری ــی س خصوص
دانشــگاه ها بخواهنــد ســهامداری کننــد، گزینه درســتی 

نیست.
ــدوق  ــی و صن ــت علم ــه معاون ــان اینک ــا بی وی ب
نــوآوری و شــکوفایی حمایــت هــای خوبــی از 
ــی  ــزود: دانشــگاه صنعت ــرد، اف ــد ک ــرکت ها خواهن ش
امیرکبیــر نیــز بایــد صنــدوق پژوهــش و نــوآوری خود 

را توســعه دهــد تــا بتوانــد از واحدهــای فنــاور حمایت 
کند.

معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهوری با اشــاره 
بــه برخــی از دســتاوردهای شــرکت هــای دانــش بنیان 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر، خاطر نشــان کــرد: برخی از 
محصــوالت فناورانــه وجــود دارد کــه مشــتریان زیادی 
ــه  ــت ک ــور اس ــای کش ــی از نیازه ــی یک ــد، ول ندارن

نمونه آن پانسمان بیماران EB است.
وی خاطرنشــان کــرد: از آنجایــی کــه چنیــن 
محصوالتــی تولیــد انبــوه ندارنــد، نیــاز اســت تــا بــا 
حمایــت از ایــن شــرکت هــا و پوشــش ریســک آنهــا 

را یاری کنیم.

تولید بیش از ۴۰۰ محصول و خدمت از سوی 
فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
امیرکبیــر از تولیــد ۴۱۶ محصــول و خدمــت فناورانه 
از ســوی مراکــز نــوآوری دانشــگاه خبــر داد و گفت: 
ــال  ــا در س ــه م ــوالت فناوران ــروش محص ــزان ف می

گذشته ۱۶۵ میلیارد تومان بوده است.
دکترســید رضــا غفاریــان  درایــن مراســم بــا بیــان 
اینکــه ایــن بــرج بــا نــام پروفســور حســابی بــه بهره 
ــدازی  ــال ۸۴ راه ان ــزود: در س ــید، اف ــرداری رس ب
مراکــز رشــد و بحــث کارآفرینــی مطــرح شــد و مــا 
در ســال ۹۳ بــرج ۱ نــوآوری و فنــاوری دانشــگاه را 
راه انــدازی کردیــم و از ســال ۹۴ بخــش خصوصــی 

را در توسعه این زیست بوم مشارکت دادیم.
ــا بیــان اینکــه در ســال ۹۸ تاســیس مراکــز  وی ب
نــوآوری دانشــکده هــا را در دســتور کار قــرار دادیم، 
ادامــه داد: بــرای ســال ۱۴۰۵ دو برنامــه »توســعه زیــر 
ــای  ــرکت ه ــتقرار ش ــرای اس ــوآوری ب ــاخت ن س
ــه  ــاور« و »تجــاری ســازی و عرضــه محصــول ب فن

بازار« را در نظر گرفته ایم.
ــر  ــه برنامــه توســعه زی ــا اشــاره ب ــان ب دکترغفاری
ســاخت هــای دانشــگاه گفــت: پنــج بــرج در اختیــار 
دانشــگاه قــرار مــی گیــرد کــه از ایــن تعــداد ۳ بــرج 
بــه بهــره بــرداری رســیده و بــرج هــای شــماره ۴ و 
۵ در دســت ســاخت و بازســازی بــا مشــارکت 

بخش خصوصی است.
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
امیرکبیــر یــادآور شــد: در حــال حاضــر ۱۵ شــرکت 
ــرج شــماره ۲ دانشــگاه مســتقر  ــه در ب توســعه یافت

هستند.
وی میــزان فــروش کلــی محصــوالت واحدهــای 
فنــاوری و دانــش بنیــان ایــن دانشــگاه را ۱۶۵ میلیارد 
تومــان در ســال گذشــته دانســت و گفــت: تاکنــون 
ــوی  ــت از س ــه و ۱۰۰ خدم ــول فناوران ۳۱۶ محص

فناوران دانشگاه عرضه شده است.

هفتهنامه
خبــری

شماره ۲6۲- 3۰ آبان ماه 1۴۰۰

افتتاح برج فناوری شماره 2 دانشگاه

بازدید دکتر دهقان از دانشکده  فیزیک و مهندسی انرژی دانشگاه
ســردار ســرتیپ دکتــر حســین دهقــان 
ــوزه  ــوا در ح ــی کل ق ــاور فرمانده مش
صنایــع دفاعــی از دانشــکده  فیزیــک 
ومهندســی  انــرژی دانشــگاه صنعتــی 

امیرکبیر بازدید کرد.
ــر ســید حســن  ــر، دکت ــه گــزارش امیرکبی ب
ــی  ــگاه صنعت ــت دانش ــور سرپرس ــی پ قدس
امیرکبیــر در ایــن بازدیــد گفــت: بــه تعبیــر مقام 
معظــم رهبری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر مادر 
دانشــگاه هــای صنعتــی کشــور اســت و ایــن 
ــادی  دانشــگاه دارای پتانســیل هــای بســیار زی

اســت کــه مــی تــوان از ایــن زیرســاخت و پتانســیل 
ها در حوزه فناوری های دفاعی استفاده کرد.

دکتــر پرویــز پرویــن رئیــس دانشــکده  فیزیــک و 
مهندســی انــرژی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز در 
ایــن بازدیــد گفــت: این دانشــکده در حوزه مهندســی 
انــرژی نیــز بســیار بــا قــدرت درحــال فعالیت اســت. 
همچنیــن در بخــش فیزیــک نیــز در زمینــه لیــرز، ماده 
چــگال و فیزیــک تئــوری نیــز فعالیــت های گســترده 

ای داریم.
دکتــر پرویــن بــا بیــان اینکــه پــروژه هــای بــزرگ 
ملــی در ایــن دانشــکده انجــام شــده و درحــال انجــام 
اســت، افــزود: در ایــن دانشــکده پــروژه توکامــک و 

سیکلوترون انجام شده و درحال اجرا است.
وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن دانشــکده در حــوزه 
گداخــت هســته ای و کاربردهای پزشــکی هســته ای، 
لیــزر و آنالیــز و شناســایی مــواد نفتــی نیــز درحــال 

فعالیت هستیم. 

دکتــر مرتضــی حبیبــی معاون پژوهشــی دانشــکده 
فیزیــک و مهندســی انرژی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
نیــز در ایــن بازدیــد گفــت: در ایــن دانشــکده ۴ پروژه 
ملــی وجــود دارد کــه برخــی از ایــن پــروژه هــا بــه 

اتمام رسیده و برخی نیز درحال انجام است.
ــا  ــط ب ــروژه مرتب ــن دو پ ــرد: همچنی ــد ک وی تاکی
ــن دانشــگاه درحــال انجــام  ــز در ای ــت نی حــوزه نف
ــت،  ــه برداش ــوط ب ــا مرب ــروژه ه ــن پ ــه ای ــت ک اس

تشخیص و ازدیاد برداشت است.
ســردار دهقــان ضمــن بازدیــد از چنــد آزمایشــگاه 
ــت  ــرورت و تقوی ــر ض ــکده ب ــن دانش ــرفته ای پیش
همــکاری در عرصــه هــای مختلــف علمــی بــه ویــژه 
صنایــع دفاعــی کشــور تاکیــد و بــر لــزوم گســترش و 
ــی  ــای علم ــه راه کاره ــاط و ارائ ــن ارتب ــق ای تعمی

نکاتی را بیان داشت.

هفته بسیج بر همه بسیجیان مبارک باد



بررسی رفتار شمع ها تحت بارهای ناشی از امواج دریا برای 
ساخت سازه های ساحلی/ راهکاری برای پی )فونداسیون( 

توربین های بادی
ــر روشــی را  ــی امیرکبی ــان دانشــگاه صنعت محقق
ارائــه کردنــد کــه بــرای مطالعــه رفتــار شــمع های 
و  دیوارهــا  از  پشــتیبانی  بــرای  نیــاز  مــورد 
ــد  ــر مانن ــوارد دیگ ــا در م ــازه های ســاحلی و ی س
ــاحلی و  ــادی س ــای ب ــه در توربین ه ــمع هایی ک ش

فراساحلی استفاده می شود به کار می رود.
 بــه گــزارش امیرکبیــر، آقــای دکترانــور فارس قشــونی 
دانــش آموختــه  دکتــری مهندســی عمــران مکانیک خاک 
و پــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجــری طــرح » بررســی اثــر هندســه شــمع بــر رفتــار جانبــی ســیکلی )رفــت 
و برگشــتی( شــمع ها در ماســه« گفــت: کارهــای پژوهشــی زیــادی در رابطــه بــا شــمع تحــت بــار جانبی ســیکلی 
انجــام شــده اســت ولــی هنــوز روشــی جامــع و کامــل بــرای طراحــی هــر شــمع در هــر خــاک بــا در نظــر گرفتن 

ویژگی های مختلف آن وجود ندارد.
وی بــا اشــاره بــه هــدف ایــن پــروژه گفــت: هــدف از مدل ســازی آزمایشــگاهی انجــام شــده تحلیــل و مقایســه 
جنبه هــای مختلــف رفتــار شــمع ماننــد بــار جانبــی سرشــمع، لنگر حداکثر شــمع و ســختی سیســتم شــمع-خاک 

وغیره برای مقاطع هندسی و مدول اال ستیسیته مختلف شمع تحت بار جانبی سیکلی است.
فــارس قشــونی ادامــه داد: نتایــج ایــن تحقیــق بــه اقتصــادی کــردن طراحــی شــمع ها کــه معمــوالً پروژه   هــای 

پر هزینه ای هستند کمک می کند. 
دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: روش کار بصــورت انجــام آزمایش هــای آزمایشــگاهی روی 
مــدل فیزیکــی در مقیــاس کوچــک بــود. از بارگــذاری دو طرفــه بــا فرکانــس ثابــت بــر روی شــمع های مــدل بــا 
هندســه مقطــع و انــواع مــواد مختلــف از طریــق اعمــال دامنــه جابجایــی ثابــت بــه ســر شــمع موجــود در مخــزن 

آزمایشی پر از ماسه استفاده گردید.
وی افــزود: نتیجــه تحقیــق، بیشــتر در طراحــی شــمع هایی کــه در مناطــق ســاحلی و فــرا ســاحلی قــرار دارند و 

اغلب تحت بارهای جانبی سیکلی ناشی از امواج دریا هستند استفاده می شود.
بــه گفتــه ایــن محقــق: ایــن نتایــج بــرای پروژه هــای مرتبــط بــا ایــن شــمع  ها کــه عمدتــاً در جنــوب و شــمال 

کشور طراحی شده و کاربرد دارند قابل استفاده هستند.
وی افــزود: در پــروژه حاضــر، شــمع در ماســه در حالــت خشــک و سســت بررســی شــده و نتایج تعیین شــکل 
مقطــع شــمع در یــک طــرح بهینــه مشــخص شــده اســت و الزم اســت در ادامــه تحقیــق، خاک مــورد اســتفاده در 
ــه بیشــتر در  ــف ک ــای مختل ــن الیه ه ــز خــاک رس و همچنی ــه و نی ــر ماس ــای متراکم ت ــه نمونه ه ــا ب آزمایش ه

سایت های نزدیک ساحل وجود دارد گسترش یابد.
وی گفــت: همچنیــن بهتــر اســت کــه در ادامــه تحقیــق، برخــی حالت هــای بارگــذاری ماننــد حالــت زهکشــی 

جزئی، زهکشی نشده و یک طرفه بررسی شوند که در بهینه تر کردن طراحی کمک شایانی خواهند نمود.
وی در خصــوص ویژگــی هــای طــرح گفــت: بررســی آزمایشــگاهی انجــام شــده از لحــاظ صرفــه اقتصــادی و 
مطالعــات پارامتریــک گســترده ای کــه در یــک محیــط کنتــرل شــده انجــام شــده اســت مناســب بــوده و همچنیــن 

اطاعات بدست آمده، یک پایگاه مطمئن از داده ها برای مطالعات عددی و طراحی ایجاد می کند.
فــارش قشــونی در ادامــه بــه مزیت هــای رقابتــی پــروژه اشــاره کــرده و گفــت: روش آزمایــش شــده نســبت بــه 
ــک  ــات پارامتری ــکان انجــام مطالع ــوده و ام ــر ب ــا صرفه ت ــانتریفیوژ ب ــای س ــا آزمایش ه ــی ی ــای میدان آزمایش ه

گسترده در یک محیط کنترل شده مناسب، با استفاده از این روش وجود دارد.
اســتاد راهنمــای ایــن پــروژه، دکتــر ســید محمــد رضا امــام عضو هیــأت علمی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر،  نیز 
بــه کاربردهــای مختلــف شــمع و سیســتم بارگــذاری کــه در ایــن دانشــگاه طراحــی و ســاخته شــده اســت اشــاره 
نمــوده و اظهــار داشــت: بطــور کلــی، شــمع ها اعضــای بلنــد و باریکــی ماننــد ســتون هســتند کــه در خــاک قــرار 
گرفتــه و بــرای تحمــل بارهــای افقــی و عمــودی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد ولــی در پــروژه حاضــر، باربــری 

افقی مد نظر بوده است. بارهای افقی نیز می تواند ثابت یا متغیر )رفت و برگشتی( باشد. 
دکتــر امــام در زمینــه کاربــرد سیســتم ســاخته شــده افــزود: در فرکانس هــای زیــاد، یعنــی در تعــداد ســیکل های 
بارگــذاری زیــاد در هــر ثانیــه، می تــوان از ایــن دســتگاه بــرای بررســی اثــرات بــار زلزلــه، کــه معمــوال فرکانــس 
بیشــتری دارنــد، اســتفاده کــرد. امــا مطالعاتــی کــه در فرکانس هــای کــم انجــام می شــود، بــرای بررســی رفتــار 

شمع های بکار رفته در سواحل و مطالعه اثرات نیروهای ناشی از امواج آب و یا موارد مشابه کاربرد دارد.
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تازه های  علـــمتازه های  علـــم

به مناسبت 23 آبان سالروز تأسیس دانشگاه  

 تازه های نشر دانشگاه

شماره ۲6۲- 3۰آبان ماه 1۴۰۰

انتخاب طرح پژوهشی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 
فراخوان صندوق علمی راه ابریشم

طــرح پژوهشــی دکتــر محمدجعفــر کرمانــی عضــو هیــات علمــی 
ــب  ــنهادی منتخ ــرح پیش ــوان ط ــه عن ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش

ششمین فراخوان صندوق علمی راه ابریشم برگزیده شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، در ششــمین فراخــوان مشــترک صنــدوق حمایــت از 
پژوهشــگران و فنــاوران کشــور )INSF( و آکادمــی علــوم چیــن )CAS(، طــرح 
پژوهشــی ملــی دکتــر محمدجعفــر کرمانی عضــو هیات علمــی گــروه حرارت 
و ســیاالت دانشــکده مهندســی مکانیــک دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه عنوان 
یکــي از ۵ طــرح پیشــنهادی منتخــب در »فراخوان مشــترک صنــدوق علمی راه 

ابریشم )SRSF(، برگزیده شد. 
طرح پژوهشي این استاد دانشگاه با عنوان

 Design, simulation, manufacturing and test of an innovative foam-based PEM fuel cell stack 
of upgraded power density for vehicles and combined heat and power systems

در زمینــه انرژیهــای تجدیدپذیــر و در همــکاری بــا موسســه تبدیــل انــرژی گوانجــوی آکادمــی علــوم چیــن بــه 
صورت مشترک تهیه شده است.

در ششــمین فراخــوان ایــن صنــدوق کــه در راســتای فعالیت هــای پژوهشــی مشــترک میــان محققــان ایرانــی و 
محققــان آکادمــی علــوم چیــن در دو قالــب »پروژه هــای تحقیــق و توســعه مشــترک« و »کارگاه های مشــترک« اعام 
و اجرایــی شــده، پیشــنهادهای طــرح های پژوهشــی مشــترک از دانشــگاه ها و موسســات سراســر کشــور در زمینه 
هــای انرژی هــای تجدیدپذیــر و مهندســی زیســتی و کارگاه هــای مشــترک در حوزه هــای علــوم آب، فنــاوری نانــو 

و مهندسی زیستی به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ارسال شد.
پــس از بررســی و ارزیابــی علمــی، ۵ طــرح پژوهشــی و ۴ کارگاه مشــترک میــان پژوهشــگران ایرانــی و چینــی 

پذیرفته شده و از آنها حمایت مالی صورت خواهد گرفت.

سازگارسازی الکترومغناطیسی در سیستم های الکترونیکی  
تالیف آقای دکتر میالد مهری سوخته کوهی

کتــاب پیــش رو در هشــت فصــل و در قالبی منســجم به موضوع سازگارســازی 
الکترومغناطیســی در سیســتم های الکترونیکــی و مخابراتــی می پــردازد. در ایــن 
کتــاب ســعی شــده اســت تــا راه کارهــای عملیاتــی الزم بــرای مصون ســازی و 
مقــاوم ســازی الکترومغناطیســی سیســتم های الکترونیکــی از دیــدگاه نظــری و 
ــکار بســتن آن  ــا ب ــد ب ــه شــود. خواننــده و طــراح سیســتم می توان عملــی ارائ
بــرای شــرایط سیســتم خــود تصمیمــات الزم را بــرای بهبــود عملکــرد اتخاذ و 

اقدامات مقتضی را طراحی، پیاده سازی، اجراء، آزمایش و ارزیابی نماید.

برگزاری مدرسه پاییزه بین المللی دانشگاه
مدرســه پاییــزه بیــن المللــی دانشــگاه صنعتــی بــا 
حضــور اســاتید داخلــی و خارجــی در آذرمــاه برگزار 

می شود.
بــه امیرکبیــر، مدرســه پاییــزه بیــن المللی دانشــگاه 
صنعتــی از آذرمــاه بــا محوریــت فیلتراســیون، هــوش 
مصنوعــی، فیلتراســیون پســاب، مواد فیبری پیشــرفته، 
ــع نفــت، گاز و پتروشــیمی و مســائل زیســت  صنای

محیطی برگزارمی شود.
در ایــن مدرســه اســاتید و پژوهشــگران جــوان و 
مطــرح بین المللــی بــا قــرار گرفتــن در کنــار اســاتید 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه ارائــه تجربیــات خــود 

خواهند پرداخت.
مدرســه پاییــزه بیــن المللــی دانشــگاه صنعتــی بــه 
زبــان انگلیســی و به صــورت کامــًا آنایــن و 

غیرحضوری برگزار خواهد شد.
بــه شــرکت کننــدگان این مدرســه گواهــی حضور 

در دوره اعطا خواهد شد.
ــل  ــه دلی ــی ب ــت گواه ــور و دریاف ــام، حض ثبت ن
گرنــت شــدن ایــن مدرســه توســط معاونــت امــور 
ــورت  ــر به ص ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــل دانش بین المل

رایگان خواهد بود.
بــا توجــه بــه محدودیــت موجــود در ارائــه 
کاس هــا، اولویــت بــر اســاس زمــان ثبت نــام 

خواهد بود.
ــام در ایــن مدرســه مــی  متقاضیــان بــرای ثبــت ن
https://intevents. تواننــد بــه نشــانی الکترونیکــی

aut.ac.ir مراجعه کنند .
 همچنیــن ایمیــل intevents@aut.ac.ir  آمــاده 

پاسخگویی به سؤاالت شرکت کنندگان است.


