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ــو  ــان عض ــره پتی ــورگ ق ــر گئ ــاب دکت کت
ــر در  ــات علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبی هی
جشــنواره کتــاب هــای صنعــت بــرق کشــور 

برگزیده شد.
ــای  ــبکه ه ــاب ش ــر، کت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
هوشــمند و ریــز شــبکه هــا تالیف دکتــر گئورگ 
ـره پتیــان عضو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتی 

ــاب برتـ ــوان کت ــه عن ــرق کشــور ب ــت ب صنع
انتخاب شد.

ایــن کتــاب در 11 فصــل تدویــن شــده اســت 
کــه توســط انتشــارات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 

منتشر شده است.
کتــاب شــبکه هــای هوشــمند و ریزشــبکه هــا 
شــامل فصــل هــای مقدمــه ای بــر شــبکه هــای 
هوشــمند، سیســتم های انــدازه گیری هوشــمند، 
ــی و  ــای برق ــمند، خودروه ــای هوش ــه ه خان

پاسخگویی تقاضا است.
همچنیــن، پایــش، حفاظــت و کنتــرل ناحیــه 
گســترده، تولیــد پراکنــده انعطــاف پذیــر، مقدمــه 
ــرل ریزشــبکه هــا،  ــز شــبکه هــا، کنت ــر ری ای ب
هــای  شــبکه  هــا،  ریزشــبکه  در  حفاظــت 
ــاب  ــن کت ــای ای ــل ه ــر فص ــی از دیگ مخابرات

تخصصی است.

ــو  ــان عض ــره پتی ــورگ ق ــر گئ ــوح تقدی  ل
هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در این 
جشــنواره بــه امضــا وزیــر نیــرو رســیده و به وی 

اعطا شده است.
ــا همــکاری پروفســور محمــد  ــاب ب ــن کت ای
شــاهیده پــور و دکتــر بهــروز ذاکــر تالیــف شــده 

است .

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: 
ایــن دانشــگاه بــا شــهرداری و شــهرداری هــای 
ــی دارد و  ــاط خوب مناطــق مختلــف تهــران ارتب
در ایــن راســتا پــروژه هــای مشــترک در حــوزه 

ترافیک اجرا می کند.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر ســید احمــد 
معتمــدی در ششــمین کنگــره بیــن المللــی 
ــی در  ــک و ایمن ــل ترافی ــل و نق ــهای حم پوشش
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: امــروز در شــهر 
ــدی  ــئله کلی ــک مس ــهرها ترافی ــران و کالن ش ته
ــث  ــک بح ــک ی ــوع ترافی ــن موض ــت بنابرای اس

جدی به شمار می رود. 
وی افــزود: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا 
شــهرداری هــا ارتبــاط خوبــی دارد و پــروژه هــای 
متعــددی را بــا شــهرداری درخصــوص هوشــمند 
ــا ســازی و  ــه ، مســئله ترافیــک ، زیب ســازی، زبال

اِلمان های شهری دارد.
ــان  ــا بی ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــس دانش رئی
اینکــه ارتقــا علمــی و رســیدن بــه دانشــگاه هــای 
نســل ســوم از اهــداف اصلــی این دانشــگاه اســت، 
ــه دانشــگاه نســل  ــرای دســتیابی ب ــرد: ب ــد ک تاکی
ســوم بایــد برنامــه هــا و سیاســت هــای دانشــگاه 
ــاس  ــن اس ــا برای ــود ت ــال ش ــر دنب ــردی ت کارب
بتوانیــم در راســتای رفــع نیازهــای کشــور فعالیــت 

کنیم.

ــن  ــر ای ــی دبی ــاغ الوان ــر صب ــی اصغ ــر عل دکت
کنگــره گفــت : بــه ایــن کنگــره 47مقالــه ارســال که 
از  36 مقالــه پذیرفتــه شــده   13 مقالــه بــه صــورت 

شفاهی و 23 مقاله به صورت پوستر ارائه شد. 
وی افــزود : ایــن کنگــره در ۹ محور پوشــش های 
ــای  ــی، رنگ ه ــی و هوای ــل ریل ــی، حمل ونق دریای
ترافیکی)بزرگــراه هــا و مناطــق مختلــف شــهرداری 
پوشــش های  خودرویــی،  پوشــش های   ،).... و 
ــی و  ــمند، خوردگ ــش های هوش ــق، پوش ضدحری
پوشــش ها،  در  نانوفنــاوری  الکتروشــیمی، 
پوشــش های دوســت دار محیط زیســت و مــواد 

پیشرفته و پوشش های نوین برگزار شد.

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر گفــت: برنامــه ریــزی بــرای فعالیــت 2 
ــگاه  ــی در دانش ــوزه معدن ــده ح ــتاب دهن ش
صــورت گرفتــه کــه اکنــون یــک شــتاب دهنده 
در بــرج فنــاوری مشــغول بــه فعالیــت اســت و 
شــتاب دهنــده دوم در حــوزه معــدن نیــز قــرار 
ــاوری دانشــگاه کــه  ــرج فن ــن ب اســت در دومی

درحال ساخت است راه اندازی شود. 
ــینی  ــر حســین حس ــر، دکت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
ــی  ــگاه صنعت ــترک دانش ــه مش ــکی در جلس تودش
ــدرو )ســازمان  ــر و مســئوالن ســازمان ایمی امیرکبی
توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی 
ــر برنامــه  ــران( گفــت: دانشــگاه صنعتــی امیرکبی ای
دارد در حــوزه نــوآوری و توســعه آن در زمینــه 

معدن فعالیت های جدی داشته باشد.
دکتــر حســینی تودشــکی خاطرنشــان کــرد: در ایــن 
ــا  ــط ب ــا کســب و کارهــای مرتب ــده ه شــتاب دهن
ــا محوریــت توســعه شــرکت های  حــوزه معــدن ب

دانش بنیان پیگیری خواهد شد.
ــاط  ــه ارتب ــه اینک ــه ب ــرد: باتوج ــوان ک وی عن
صنعــت و دانشــگاه و تبدیــل تحقیقــات دانشــگاهی 
از  جامعــه  در  اســتفاده  قابــل  محصــول  بــه 
برنامه هــای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اســت، 
دانشــگاه فعالیــت در حــوزه معــدن را در اولویــت 

خود قرارداده است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز در ایــن 
ــه شــروع همــکاری هــا میــان  ــا اشــاره ب جلســه ب
ــد  ــت: بای ــدرو گف ــازمان ایمی ــگاه و س ــن دانش ای

تــالش کنیــم تــا پــروژه هــا و طــرح هــای مشــترک 
و اثرگذار با این سازمان داشته باشیم.

ــر ســید احمــد معتمــدی خاطرنشــان کــرد:  دکت
ــاق  ــا ات ــه ب ــراردادی ک ــاس ق ــگاه براس ــن دانش ای
بازرگانــی تهــران دارد درحــال پیگیــری پروژه هــای 

مختلف از جمله پروژه های معدنی است.
ــدازی  ــدرو از راه ان ــل ایمی ــات عام ــس هی رئی
مرکــز اســتارت آپ ایــن ســازمان تــا پایــان آذرمــاه 
خبــرداد و گفــت: دانشــگاه هــای مختلــف از جمله 
ــن  ــد در ای ــی توانن ــر م ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش

مرکز فعالیت کنند.
دکتــر خــداداد غریــب پــور بــا اشــاره بــه 
ــا شــرکت  ــر ب ــی امیرکبی همــکاری دانشــگاه صنعت
ایمیــدرو در برگــزاری جشــنواره بهــره وری گفــت: 

تاکیــد داریــم کــه در جشــنواره امســال موضــوع 
ــه فنــاوری و دانــش روز  بومــی ســازی و توجــه ب

نیز مالک ارزیابی ها قرار گیرد.
دکتــر مالــک نــادری مدیــر فنــاوری و ارتبــاط بــا 
صنعــت دانشــگاه در ایــن جلســه گفــت: ســازمان 
ایمیــدرو نقــش موثــری در صنعــت و معــدن 
ــع و معــادن  ــون صنای ــد و اکن کشــور ایفــا مــی کن
ــی  ــت  م ــازمان فعالی ــن س ــر ای ــادی تحــت نظ زی

کنند.
ــی  ــگاه صنعت ــر دانش ــال حاض ــزود: درح وی اف
ــن ســازمان دارد و  ــا ای ــی ب امیرکبیرهمــکاری خوب

امیدواریم این همکاری ها توسعه یابد.
ــت دانشــگاه  ــا صنع ــاط ب ــاوری و ارتب ــر فن مدی
صنعتــی امیرکبیــر خاطرنشــان کــرد: براســاس 
قانــون بودجــه، ســازمان ایمیــدرو مــی توانــد 
ــات  ــه حــوزه تحقیق بخشــی از بودجــه خــود را ب
اختصــاص دهــد کــه دانشــگاه هــا مــی تواننــد از 

این بستر استفاده الزم را ببرند.
ــه  ــن در جلس ــز در ای ــه نی ــون کتبی ــر همای دکت
گفــت: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر همــکاری خــود 
ــه  ــه ب ــرده و باتوج ــاز ک ــدرو آغ ــازمان ایمی را س
پتانســیل ایــن ســازمان و دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 

این همکاری ها می تواند توسعه یابد.
وی افــزود: در صورتــی کــه صنایــع درخواســت 
داشــته باشــند دانشــگاهیان مــی تواننــد بــه نیازهای 

صنایع پاسخ دهند.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
ــران در شــرایط  ــه اینکــه ای تاکیــد کــرد: باتوجــه ب
تحریــم قــرار دارد بنابرایــن دانشــگاهیان مــی 
ــا صنایــع و رفــع  ــا ارتبــاط موثــر خــود ب تواننــد ب
ــی  ــم هــا را خنث ــع و جامعــه، تحری نیازهــای صنای

کنند.
ــکده  ــس دانش ــور رئی ــی پ ــر اصفهان ــر اکب دکت
مهندســی صنایــع دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیز در 
ایــن جلســه گفــت: ایــن دانشــکده در حــوزه هــای 
مهندســی مالــی، ریســک هــای مالــی فعالیــت هــای 
تخصصــی زیــادی انجــام داده اســت و جــز اولیــن 
ــن  ــای کشــور در طراحــی و اجــرا ای دانشــکده ه

رشته ها بوده است.

کتاب استاد دانشگاه 
اجرای پروژه های مشترک با شهرداری تهران برگزیده جشنواره کتابهای صنعت برق 

فعالیت 2 شتاب دهنده حوزه معدن در دانشگاه

قـ
در جشــنواره کتــاب هــای  امیرکیبــر 
ـر 

 با



انتصاب رئیس دانشکده شیمی
ــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه،  طــی حکمــی از ســوی دکت
دکتــر »مجیــد عبــدوس« عضــو هیــات علمــی دانشــکده شــیمی بــه عنــوان 

رئیس جدید دانشکده شیمی منصوب شد.
در ایــن حکــم آمــده اســت:با توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه علــوم پایه بــه ویژه 
شــیمی در توســعه مرزهــای دانــش ونقــش مؤثــر در ایجاد شــتاب در تولیــد علم، 
امیــد اســت بــا برنامــه ریــزی دقیــق، بهــره گیــری از توانمندی هــای همــکاران 
ــت  ــات الزم در جه ــم آوردن امکان ــأت علمــی آن دانشــکده و فراه ــرم هی محت
توســعه و بهبود کیفی فعالیتهای آموزشــی ، پژوهشــی و گســترش همکاری های 

بیــن المللــی در راســتای برنامــه راهبــردی دانشــگاه و تبدیــل بــه دانشــگاه نســل ســوم گامهــای موثــری 
بردارید
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 انتصابات

تازه های  علـــم

صدور گواهی نامه » ارائه راهکارهای نوین درمان زخم در غرب آسیا« توسط 
)Global Health & Pharma (GHP برای شرکت دانش بنیان کیتوتک 

شــرکت دانــش بنیــان کیتوتــک بــه مدیریــت 
ــتانی  ــور کردس ــر سلحش ــم دکت ــرکار خان س
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امیرکبیــر ســال 
هاســت در جهــت تولیــد پانســمان هــای نویــن 
ترمیــم زخــم، بنــد آورنــده هــای خونریــزی و 
محلولهــای ضدعفونــی کننــده بــر پایــه 

تکنولوژی نانوکلوئید نقره فعالیت دارد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، شــرکت کیتوتــک یــک 
شــرکت دانــش بنیــان ملــی و تولیــد کننــده 
پانســمانهای نویــن ترمیــم زخــم، بند آورنــده های 
ــر  ــده ب ــی کنن ــای ضدعفون ــزی و محلوله خونری
پایــه تکنولــوژی نانوکلوئیــد نقره اســت کــه دارای 
مجــوز وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی و گواهــی نامــه )نشــان کیفیــت اروپــا( و 
ــک دارای 5  ــرکت کیتوت ــت. ش ISO 13485 اس
ثبــت اختــراع بین المللی از کشــورهای انگلســتان، 
ــت  ــد و 22 ثب ــارک و ایرلن ــه، دانم ــان، فرانس آلم
اختــراع ملی اســت. پانســمانهای بیواکتیــو کیتوتک 
بــر پایــه جدیدتریــن دســتاوردهای علم پزشــکی، 
اصــول کاربــردی و عملــی ترمیــم زخــم بــه روش 
مرطــوب، طراحــی و تولیــد شــده انــد. ایــن 
پانســمان هــا از مــواد طبیعــی تهیــه شــده انــد در 
ــرد  ــا کارب ــم ه ــیعی از زخ ــدوده وس ــود مح بهب

دارند.
بــا  مقایســه  در  شــرکت  ایــن  محصــول 
پانســمانهای مرســوم و ســنتی بــه شــکل وســیعی 
ــده و  ــات ش ــی و اثب ــی ارزیاب ــات بالین در مطالع
مقــاالت علمــی متعــدد حاصــل از ایــن مطالعــات 
 Wound در ژورنالهــای معتبــر بیــن المللــی ماننــد
 Care ،Fibers & Polymers ، JSM Foot &
 Ankle  ،Encyclopedia of Biomedical

   Polymers & Polymeric Biomaterials
به چاپ رسیده اند.

شــرکت دانــش بنیــان کیتوتــک دومیــن ســال 
 Global Health & متوالــی از ســوی مجموعــه

Pharma )GHP( به عنوان
 Leading providers of wound care
solution- Western Asia انتخــاب شــده و 
 Technology« موفــق بــه دریافــت جایــزه

Award 2019«   شده است.
مجموعــه GHP واقع در کشــور انگلســتان در 
ــای  ــوآوری ه ــذاری ن ــتراک گ ــه اش ــتای ب راس
علمــی بیــن المللــی در حــوزه علــوم پزشــکی و 
ــه  ــاله ب ــه س ــد و هم ــی کن ــت م ــتی فعالی زیس
ــزه  ــوآوری جای ــه ن ــرو در زمین ــرکتهای پیش ش

فناوری سال را اهدا می کند.

قرارداد پژوهشی دانشگاه با شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
ــت  ــه پژوهــش، شــرکت نف ــا هفت ــان ب همزم
ــی  ــگاه صنعت ــا دانش ــران ب ــزی ای ــق مرک مناط
امیرکبیــر قــرارداد پژوهشــی بــا محوریــت 
طراحــی، ســاخت و بکارگیــری یــک روش 
ــد تحریــک شــیمیایی در چــاه هــای گاز- جدی

ــا  ــد از آنه ــش تولی ــور افزای ــه منظ ــی و ب میعان
امضا کرد.

بــه گــزارش امیرکبیــر، ایــن قــرارداد  پژوهشــی 
بــرای مــدت دوســال منعقــد شــد کــه قرار اســت 
ــی  ــگاه صنعت ــت دانش ــی نف ــکده مهندس در دانش

امیرکبیر اجرایی شود.
ــان شــرکت نفــت مناطــق  قراردادپژوهشــی می
مرکــزی ایــران بــا دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در 
زمینــه طراحــی، ســاخت و بکارگیــری یــک روش 

ــای گاز- ــاه ه ــیمیایی در چ ــک ش ــد تحری جدی
ــا  ــد از آنه ــش تولی ــور افزای ــه منظ ــی و ب میعان

انجام می شود.
ــار در  ــتین ب ــرای نخس ــن روش ب ــرای ای اج
ــه  ــتیابی ب ــا دس ــرد و ب ــی گی ــورت م ــور ص کش
ایــن فنــاوری، امــکان افزایــش تولیــد تــا ســقف 
از مخــازن  میعانــات گازی  برابــری گاز و  دو 

کشور فراهم خواهد شد.

ایــن قــرارداد بــا هــدف جلوگیــری از کاهــش 
تولیــد در مخــازن گاز میعانــی در حــوزه زاگــرس 
جنوبــی، شــرق و غــرب منعقــد شــده اســت و در 
ــت  ــرکت نف ــب ش ــدان گازی منتخ ــج می آن پن
مناطــق مرکــزی ایــران شــامل تنــگ بیجــار، 
ــورد  ــوریجه م ــانول و ش ــاک، ش ــرخون، تابن  س

مطالعه قرار خواهد گرفت. 
ــر  ــن طــرح ب ــی ای ــرار اســت محصــول نهای ق
روی یکــی از میادیــن ذکرشــده بــه صــورت 
ــورت  ــه در ص ــود ک ــرا ش ــوت اج ــت پایل تس
موفقیــت امــکان بســط آن بــه ســایر میادیــن گاز 

میعانی کشور نیز فراهم خواهد شد.
وات  هریــوت  دانشــگاه  اســت،  گفتنــی 
انگلســتان بــه عنــوان مشــاور خارجــی در اجــرای 

ایــن طــرح بــا دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
همکاری می کند.

بــا اجــرای ایــن طــرح دانشــگاه صنعتــی 
ــی  ــز تخصص ــن مرک ــوان اولی ــه عن ــر ب امیرکبی
علمــی و آزمایشــگاهی در زمینــه مخــازن گاز 
میعانــی در کشــور، نقــش مهمــی در توســعه ایــن 

نوع مخازن ایفا خواهد کرد.

       آلودگی هوای تهران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غرفه برتر در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری

دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در بیســتمین 
ــازار  ــن ب ــاوری و ف ــش ، فن ــگاه پژوه نمایش
ــی  ــه براســاس ارزیاب ــال داشــت ک حضــور فع
هــای صــورت گرفتــه غرفــه ایــن دانشــگاه بــه 
عنــوان غرفــه برتــر در ایــن نمایشــگاه انتخــاب 

شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
ــه در بیســتمین نمایشــگاه  ــا 25 دســتاورد فناوران ب
پژوهــش ،  فنــاوری و فــن بــازار حضــور داشــت 
کــه براســاس ارزیابــی هــای صــورت گرفتــه غرفــه 
دانشــگاه بــا کســب امتیــاز عالــی بــه عنوان یکــی از 
غرفــه هــای برتر ایــن نمایشــگاه انتخــاب و معرفی 

شد.
غرفــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در مســاحتی 

بالــغ بــر 82.5 متــر مربــع طراحــی شــده اســت کــه 
در ایــن غرفــه 25 طــرح و دســتاورد فناورانــه ارائــه 

شد.
ــه  ــوط ب ــتاوردهای مرب ــگاه دس ــن نمایش در ای
دانشــکده هــا و مراکــز پژوهشــی مختلــف  و 
ــگاه  ــد دانش ــز رش ــتقر در مرک ــای مس ــرکت ه ش

ارائه شد.
ــدی  ــد معتم ــید احم ــر س ــت : دکت ــی اس گفتن
رئیــس دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر از این نمایشــگاه 

بازدید کرد .
ــگاه  ــتمین نمایش ــود، بیس ــی ش ــان م خاطرنش
پژوهــش، فنــاوری، فن بــازار از 26 تــا 2۹ آذرمــاه در 

نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.


