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ــت:  ــر گف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــس دانش رئی
حــوزه  در  ایــران  علمــی  پیشــرفت های 
مهندســی پزشــکی مدیــون پایــه گــذاری ایــن 
ــی  ــتاد هاشــمی گلپایگان دانشــکده توســط اس

است.
بــه گــزارش امیرکبیــر :دکتر ســیداحمد معتمدی 
ــم  ــر  در مراس ــی امیر کبی ــگاه صنعت ــس دانش رئی
ــران  نکوداشــت پــدر علــم مهندســی پزشــکی ای
ــاتید و  ــئوالن کشــوری ، اس ــا حضــور مس ــه ب ک
دانشــجویان دکتــر محمدرضــا هاشــمی گلپایگانی 
برگــزار شــد گفــت : ایــن افتخــار را داشــتم کــه از 
ســال ۵۶ در خدمــت اســتاد هاشــمی گلپایگانــی 
باشــم و بــه مــدت ۴ ســال در وزارت علــوم معاون 
ــودم و ریشــه بســیاری از پیشــرفت های  ایشــان ب

علمی مدیون این فرهیخته ایرانی است.

وی تصریــح کــرد:  هاشــمی گلپایگانــی پایه گذار 
مهندســی پزشــکی ایــران بــود کــه ایــن اتفــاق برای 
جامعــه دانشــگاهی از اهمیــت بســیار زیــادی 

برخوردار است.

نظام ما یک نظام فرهنگی است
ــورای  ــو ش ــارف عض ــا ع ــد رض ــر محم  دکت
انقــاب فرهنگــی در ایــن مراســم گفــت: کشــور ما 
ــه در  ــت ک ــون اس ــر از قان ــی فرات ــگ ایران و فرهن

سیره بزرگان قابل ماحظه است.
ــی علمــی و  ــرد: خــود اتکای ــح ک ــارف تصری ع
آموزشــی در شــرایطی مطــرح شــد کــه در داخــل 
ــجویان  ــر از دانش ــجویان کمت ــداد دانش ــور تع کش
ــه  ــی ب ــتگی صنعت ــن وابس ــود همچنی ــی ب خارج
خــارج از کشــور مســأله مهمــی بــود کــه این اســتاد 

ــل  ــگاه در اوای ــا دانش ــت ب ــاط صنع ــذار ارتب پایه گ
انقــاب بود.کاربــردی کــردن رشــته های مهندســی 
ــاب  ــل انق ــان اوای ــه در زم ــود ک ــری ب جهــت گی
تاش هــای زیــادی شــد کــه اســتاد هاشــمی 

گلپایگانی این موضوع را پیگیری می کردند.

پیشرفت علم وفناوری کشور مدیون 
دوران وزارت هاشمی گلپایگانی است

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی گفــت: اگــر امــروز 
ــاوری  ــم و فن ــد عل ــاهد رش ــران ش ــور ای در کش
ــت دوران  ــا و مدیری ــر تاش ه ــه خاط ــتیم ب هس

وزارت هاشمی گلپایگانی است.
دکترعلــی اکبــر صالحــی رئیــس  ســازمان انــرژی 
اتمــی در ایــن مراســم گفــت: نزدیک به ۴۱  ســال از 
همــکاری بنــده بــا اســتاد فرهیختــه هاشــمی 

ــدای  ــع از ابت ــه در واق ــذرد ک ــی می گ گلپایگان
ــی  ــای علم ــه فعالیت ه ــان ب ــار ایش ــاب در کن انق
پرداختــم واکنــون همــه موفقیت هــای خــود را 

مدیون ایشان هستم.
وی در پایــان گفــت: الگــو قــرار دادن شــخصیت 
ــی  و فعالیت هــای علمــی اســتاد هاشــمی گلپایگان
ــرای دانشــجویان و  ــنی ب ــیر راه روش ــد مس می توان

نسل دانشگاهی جامعه باشد.

رتبه نخست ایران در منطقه با 62 هزار 
سند علمی

دکتــر رضــا ملــک زاده معــاون تحقیقــات وزارت 
ــم  ــکی در مراس ــوزش پزش ــان و آم ــت درم بهداش
نکو داشــت پــدر علم مهندســی پزشــکی گفــت: در 
زمــان خدمــت اســتاد هاشــمی گلپایگانــی اتفاقــات 
ــه  ــاد ک ــور افت ــی کش ــام آموزش ــانی در نظ درخش
امــروز بخشــی از آن بــه عنــوان دســتاورد علمــی یاد 
ــه  ــات و اندوخت ــد از تجربی ــون بای ــود اکن ــی ش م
علمــی ایــن دانشــمند ایرانی در پیشــبرد فعالیت های 

علمی استفاده کرد. 

اساتید علمی جایگاه ویژه ای در 
فرهنگ دینی ما دارند

رئیــس مرکــز تحقیقــات ســازه و زلزلــه دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیر گفت: اســاتید علمی و دانشــمندان 
ــی دانشــگاه ها محســوب  ــی ســرمایه های اصل ایران
ــی را در  ــعه علم ــا توس ــه آنه ــرا ک ــوند چ می ش

کشور رقم زده اند.
دکتــر علیرضــا رهایــی نیز درایــن  مراســم گفت:  
ــگ  ــی در فرهن ــمندان ایران ــی و دانش ــاتید علم اس
دینــی کشــور ایــران جایــگاه ویــژه ای دارنــد و آنهــا 
بــه عنــوان ســرمایه های اصلــی دانشــگاه ها در 
راســتای توســعه علمــی از اهمیــت بســیار زیــادی 

برخوردار هستند.

رمز موفقیت پایه گذار مهندسی پزشکی ایران

 شهدا در قهقهه مستانه شان و در شادی وصلشان عند ربهم یرزقونند.
 امام خمینی رحمةاهلل علیه

سالم بر آنانیکه در آخرین فراز زیارت نامه خود به سبزترین سیرت و سرخ ترین 
 صورت تاریخ نائل شدند.

سالم بر آنانیکه لباس خاکی شان لباس احرام در میقات بود. سالم به اشکهای جاری 
مناجات بر گونه های خاکی و خونین شان که خط فردای جوانان این سرزمین را با 

 زیبا ترین مرکب عشق بر دیدنی ترین تابلو و تصویر هستی به تماشا می گذارد.

 بسم رب الشهدا والصدیقین
شهدا از نفوس مطمئنه ای هستند که مورد خطاب* فادخلی فی 

 عبادی وادخلی جنتی * پروردگارند.
خبر شهادت سردار رشید وپرچمدار بزرگ سپاه اسالم« سپهبدحاج 

قاسم سلیمانی« برای ایران واسالم سنگین بود ودوستداران فضیلیت را 
 داغدار نمود.

روح سترگ وبلند مردی که بیش از چهل سال در سنگرهای مختلف 
دفاع از اسالم وانقالب اسالمی نستوه وخستگی ناپذیربه پایمردی 

ونبرد پرداخت وجز شهادت بر او متصور نبود اینک در کنار همرزمان 
ومتنعم بر آستان اهل بیت )ع( در جوار رحمت حق آسوده ، آرام 

 گرفت.

شهادت رادمرد عرصه ایثار وشجاعت بر دانشگاهیان وآزادگان ایران ، 
 جهان تبریک و تسلیت باد.

 هئیت رئیسه دانشگاه صنعتی امیر کبیر) پلی تکنیک تهران(
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تازه های  علـــم

تولید چرم هایی با پوشش های دوستدار محیط زیست
محققان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در صدد 
ــا اســتفاده از پوشــش های دوســتدار  هســتند ب
محیــط زیســت بــه تولیــد چرم هایــی بپردازنــد 

که شعله ور شدن را به تأخیر می اندازد.
خانــم ســیده فرزانــه طباطبائــی حســینی دانــش 
آموختــه مقطــع دکتــری از دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر و مجــری طــرح گفــت: بهبــود مقاومــت 
ــژه در  ــه وی ــش ب ــر آت ــی در براب ــای چرم کاال ه
ــازی  ــازی و هواپیماس ــان، خودروس ــع مبلم صنای

مورد توجه گسترده ای واقع شده است.
خانــم طباطبایــی عنــوان کــرد: هــدف از انجــام 
ــه و دوســتدار  پژوهــش حاضــر، طراحــی نوآوران
پلی یورتــان  پراکنه هــای  از  زیســت  محیــط 
 آب پایــه بــه عنــوان پوشــش های تأخیرانداز شــعله 
بــرای تکمیــل چــرم اســت. بــه گفتــه ایــن محقق، 
ــور  ــه منظ ــش ب ــاز اول پژوه ــور در ف ــن منظ بدی
بهبــود خــواص مکانیکــی و حرارتــی پراکنه هــای 
پلی یورتــان آب پایــه به جهت اســتفاده در پوشــش 
رویــه چــرم، از اتصال دهنــده  عرضــی ســیانی بــه 
ــای  ــونده در دم ــبکه ای ش ــل خودش ــوان عام عن
محیط اســتفاده شــد و غلظــت آن در فرموالســیون 

بهینه شد. 
خــواص  دوم،  فــاز  در  کــرد:  تاکیــد  وی 
تأخیرانــدازی شــعله و مقاومــت در برابــر جــذب 
ــب  ــه ترتی ــه ب ــان آب پای ــای پلی یورت آب فیلم ه
توســط عامــل دی ال فســفری و روغــن کرچــک 

اصاح شدند.
ســاخت  در  کرچــک  روغــن  از  اســتفاده 
ــا منجــر  ــه تنه ــه ن ــان آب پای پراکنه هــای پلی یورت
بــه بهبــود آبگریــزی سیســتم شــده بلکــه میــزان 
خــوراک تجدیدپذیــر در فرموالســیون را افزایــش 

ــای  ــت نگرانی ه ــت در جه ــی مثب ــه گام داد ک
ــت ســوخت های  ــا محدودی ــه ب ــر در رابط اخی

فسیلی است.
ــود  ــات خ ــج تحقیق ــه نتای ــاره ب ــا اش وی ب
از  به دســت آمده  نتایــج  طبــق  گفــت: 
ــا و  ــر روی پراکنه ه ــده ب ــام ش ــای انج آزمون ه
ــبکه ای  ــه خودش ــان آب پای ــای پلی یورت فیلم ه
شــونده تأخیرانــداز شــعله حــاوی روغــن 
کرچــک، ایــن نمونه هــا دارای خــواص مطلوب 
بــرای اســتفاده در پوشــش رویــه ی چــرم طبیعی 

بودند. 
ــور  ــه ط ــن طــرح ب بخــش آزمایشــگاهی ای
ــک  ــگاه باس ــپانیا در دانش ــور اس ــل در کش کام
ــن طــرح  ــت. اســتادان راهنمــای ای انجــام گرف
آقایــان دکتــر منوچهــر خراســانی و دکتــر 

مرتضی ابراهیمی هستند.

وی افــزود: تحــول آموزشــی در کشــور از زمانی 
ــه  ــی ب ــه اســتاد هاشــمی گلپایگان شــروع شــد ک
عنــوان دبیــر شــورای عالــی انقــاب فعالیــت خود 
را شــروع کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه 
دانشــگاه ها در دهــه ۶0 بــا مشــکات زیــادی 
ــت و  ــا مدیری ــه خوشــبختانه ب ــد ک ــه رو بودن روب
برنامه ریــزی دقیــق مقدمــه ای شــد تــا یــک تحــول 

در نظام آموزشی ایجاد شود.
دکتــر عبــاس نصیرایــی مقــدم، رئیس دانشــکده 

مهندســی پزشــکی نیــز در ســخنانی بــا بیــان ایــن 
ــی  ــمی گلپایگان ــر هاش ــر دکت ــن اث ــه بزرگتری ک
دانشــجویانی هســتند کــه ایشــان تربیــت کرده انــد، 
ایشــان  آثــار  مهم تریــن  از  یکــی  گفــت: 
بنیان گذاری »رشــته مهندســی پزشــکی« در کشــور 
ــذاری دانشــکده مهندســی پزشــکی در  ــه گ و پای

دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

رشته مهندسی پزشکی انسان را از 
دیدگاه تفکر سیستمی به تکنولوژی 

رباتیک می رساند
ــت:  ــران گف ــکی ای ــی پزش ــم مهندس ــدر عل پ
ــکی  ــی پزش ــته مهندس ــای رش ــی از ویژگی ه یک
ایــن اســت کــه انســان را از دیدگاه تفکر سیســتمی 

به تکنولوژی رباتیک می رساند.
دکترســیدمحمدرضا هاشــمی گلپایگانــی در 
مراســم نکوداشــت خــود گفــت: در صــراط 
اندوختــن علــم و انجــام پژوهــش، عشــق و 
انگیزه هــای شــخصی درونــی هــر فرد شــرط مؤثر 
و تعییــن کننــده اســت در واقــع کســی کــه در راه 
ــاً در  ــق گام برمــی دارد بایســتی مرتب ــم و تحقی عل

ــؤال های  ــود س ــی خ ــای علم ــتای انگیزه ه راس
اساســی و ریشــه ای را مطــرح و در راه دســتیابی بــه 
پاســخ ســؤاالت و رســیدن بــه افــق باالتــر دانــش 
خویــش را بــه صــورت جــاری و خســتگی ناپذیر 

ادامه دهد.
وی افــزود: فــرد پژوهشــگر اگــر دارای روحیــه 
خســتگی ناپذیر باشــد در گرفتاری هــا و نامایمات 
زندگــی و حتــی در زمان هایــی کــه ناگزیــر اســت 
ــا خواســته  ــات و مســؤولیت هایی کــه ب ــه خدم ب

ــت  ــازگار نیس ــدان س ــی اش چن ــی و علم درون
ــردن  ــال ک ــر و دنب ــد از تفک ــود نبای ــغول ش مش
موضوعــات علمی و دســتیابی به پاســخ ســؤاالتش 
غافــل بمانــد تــا مســیر تکاپــوی او در راه علــم و 

تحقیق متوقف و حتی کمرنگ نشود.
همچنیــن دکتــر رضــا امراللهــی عضــو هیــات 
ــان  ــه بی ــک ب ــرژی و فیزی ــی ان ــکده مهندس دانش
ــن  ــای ای ــت ه ــا و فعالی ــاش ه ــی از ت خاطرات

استاد فرهیخته پرداخت .
ــود از  ــوح و یادب ــا اهــدای ل ــان مراســم ب در پای

       محکوم کردن ترور رسدار شهید سپهبد قاسم سلیامنیاین استاد گرانقدر و پیشکسوت تقدیر شد.

برگزاری سومین دوره مسابقات» مسکا«  
عملــی  مســابقات  دوره  ســومین 
دانشــجویی مهندســی مــواد و متالــورژی 
دانشــگاه  در  اســفندماه  »مســکا« 15 

صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
ــر : انجمــن علمــی  ــه گــزارش امیرکبی ب
مهندســی مــواد و متالــورژی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر هرســاله بــه منظــور 
تقویــت کار گروهی، قدرت تحلیل مســائل، 
دقــت و ســرعت و ایجــاد شــور و نشــاط و 
ــن دانشــجویان،  ــت علمــی در بی جــو رقاب
علمــی  مســابقه  برگــزاری  بــه  اقــدام 
 )mesca( دانشــجویی، تحت عنوان مســکا

در سطح کشور کرده است. 
و  کارشناســی  مقاطــع  دانشــجویان 
ــن  ــد در ای ــی توانن ــد م ــی ارش کارشناس
مســابقه بــا یکدیگــر بــه رقابــت بپردازنــد و 
دانــش فنی خــود را محــک بزنند. ســواالت 
مســابقه در زمینــه ترمودینامیــک مــواد، 
خــواص مکانیکی مــواد، متالــورژی فیزیکی 
ــواد  ــز م ــن آنالی ــای نوی ــواد و روش ه م

مطرح می شود.


