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رییس کنفرانس بینالمللی پل؛

پایش سالمت پُلها آغاز شده است

وزیر راه و شهرسازی درپنجمین کنفرانس بین المللی پل

رشد  ۴۴درصدی بودجه عمرانی در سال آینده
وزیــر راه و شهرســازی :بودجــه عمرانــی در
ســال آینــده بــا رشــد  ۴۴درصــدی نســبت بــه
امسال همراه بوده است.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :مهنــدس محمد اســامی
در پنجمیــن همایــش بیــن المللــی پــل در دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر گفــت  :پیشــرفت و توســعه
بــدون بــاور قلبــی رخ نمیدهــد و آن بــاور ،ایــن
اســت کــه کشــور را بایــد خودمــان بســازیم و
ظرفیــت انســانی مــا از آنچــه در کشــور جــذب
میشود ،فراتر است.
وی افــزود :تعــداد طرحهــای در دســت اجــرا در
کشــور اگــر چــه طوالنــی شــده اســت ،اما همــواره
بــه دنبــال یافتــن الگوهــای مناســب و بهــره گیــری
از بخش غیر دولتی بوده ایم.
اســامی بــا بیــان اینکــه  ۲۲۰هــزار کیلومتــر راه
رییــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت:
تنهــا راه رســیدن بــه دانشــگاه نســل ســوم،
پژوهــش محــوری اســت و در نخســتین گام
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد تولیــدات
علمی را افزایش داد.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :دکتــر ســید احمــد
معتمــدی در مراســم گرامیداشــت روز پژوهــش
در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت :در
موضــوع تولیــد نــوآوری و دانــش فنــی ،بیشــتر
دانشــگاه هــای کشــور نســل یــک و دو محســوب
مــی شــوند و تــا رســیدن بــه دانشــگاه هــای نســل
ســوم فاصلــه دارنــد .ولــی در مقابــل ،افزایــش
قراردادهــای صنعتــی ،افزایــش واحدهــای
نــوآوری و فنــاوری و مهــارت افزایی در دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر رشــد کــرده کــه جــای
امیدواری است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در نــوآوری شــرایط

روســتایی و شــهری در کشــور داریــم کــه  ۱۲هــزار
میلیــارد تومــان بــرای نگهــداری آن نیــاز داریــم
گفــت :بودجــه عمرانــی در ســال پیــش رو  ۱۱هزار

میلیــارد تومــان اســت کــه نســبت بــه امســال رشــد
 ۴۴درصدی داشته است.
وزیــر راه و شهرســازی افــزود :بایــد هــزار و ۱۰۰
کیلومتــر راه آهــن تــا پایــان دولــت اضافــه شــود و
امســال تــاش شــده اســت در بودجــه از ســرمایه
گذاری بخش خصوصی استفاده بیشتر شود.
وزیــر راه و شهرســازی افــزود :پیونــد دانشــگاه و
صنعــت بایــد وجــود داشــته باشــد تــا دانــش بــه
روز باشــد .امــروز در بحــث قیــر در مقولــه ترکیبات
و ســازگاری بــا محیــط نیــاز بــه دانــش و علــم روز
کامــا احســاس میشــود کــه همیــن نــگاه در
ساخت و نگهداری از پلها نیز باید باشد.
وی گفــت ::شــرکتهای پیمانــکاری بایــد
متصــل بــه دانــش روز باشــند تــا دانشــگاه نشــاط
داشته باشد و فناوری موثر و ماندگار خلق کند.

پژوهش محوری تنها راه رسیدن به دانشگاه نسل سوم
بهتــر اســت و ایجــاد واحدهــای نــوآور از مــرز
 ۲۰۰واحــد گذشــته ،اظهــار داشــت :ایــن مراکــز در
حــال توســعه هســتند و بــا موافقــت معــاون
فنــاوری ریاســت جمهــوری ،بخــش پایانــی بــرج
ابــن ســینا و بــرج دوم دانشــگاه در حاشــیه خیابــان
ولیعصر(عج) نیز در حال تکمیل است .
رییــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه رونــد
مهــارت افزایــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اشــاره
کــرد و گفــت :مهــارت افزایــی دانشــجویان بــه
نظــام آموزشــی مــا مربــوط اســت .البتــه تــا ۱۰
ســال پیــش ،هــر فــارغ التحصیلــی بــه راحتــی
جــذب بــازار کار مــی شــد .ولــی ایــن بــازار

اشــباح شــده و فــارغ التحصیــان دانشــگاهی نیــز
زیــاد شــدند تــا افزایــش کارآمــدی دانشــجو در
دســتور کار قــرار گیــرد .زیــرا فــارغ التحصیــان
ماهر راحت تر جذب بازار کار می شوند.
دکترمعتمــدی خاطــر نشــان کــرد :از نظــر ســواد،
دانشــجویان دکتــری ایــران از همتاهــای خارجــی
خــود برترنــد ،ولــی بــرای کار آفرینــی مشــکل
دارند.
وی ادامــه داد :هرچنــد سیاســت گــذاری دولــت
اثرگــذار اســت ،ولــی دانشــگاهی ماننــد امیــر کبیــر
کــه پیشــرو در تولیــد علــم اســت ،نبایــد بــرای
کارآفرینی منتظر نهادهای مسؤول بماند.

رییــس پنجمیــن کنفرانــس بینالمللی پــل گفت:
پروژههــای پایــش ســامت پلهــا را آغــاز
کردهایــم و اکنــون در آزاد راه تهــران  -شــمال در
حــال اجــرا اســت امــا بــا توجــه بــه اهمیــت
موضــوع بایــد ارتبــاط دانشــگاه و مدیــران دولتی در
این زمینه بیشتر شود.
دکتــر علیرضــا رهایــی اظهــار داشــت :در ایــن
کنفرانــس بــا توجــه بــه دعوتی کــه از همــه محققان
از کشــورهای مختلــف داشــتیم بــه دلیــل برخــی
ت عــده ای از آنهــا نتوانســتند در کنفرانــس
مشــکال 
حضور یابند اما مقاالت آنها ارائه می شود.
وی ادامــه داد :در دهــه  ۷ ۰اولیــن کنفرانــس
بین المللــی پــل آغــاز برگــزار شــد و در همــان
شــرایط کــه موضــوع جنــگ نیــز مطــرح بــود از ۱۴
کشــور محققانــی در ایــن کنفزانــس حضــور یافتند
و پیشرفت هایی نیز به دست آمد.
رییــس کنفرانــس بیــن المللی پــل اظهار داشــت:
بــرای توســعه راه ســازی و راه آهــن ســرمایه
گذاری هایــی انجــام مــی شــود و از مصالــح و
فنــاوری هــای نویــن نیــز اســتفاده مــی شــود امــا
مســاله مهــم در ایــن زمینــه بازرســی ،تعمیــر و
نگهــداری اســت کــه مغفــول مانــده کــه بــا تعامــل
ســازمان راه ســازی بــه ایــن موضــوع اهمیــت داده
شده است.
دکتــر رهایــی تصریــح کــرد :ما بــا ســازمان حمل
و نقــل ،راه آهــن و بنیــاد مســتضعفان همــکاری
مناســبی داشــته ایــم و زمینــه خوبــی بــراییــک
همکاری بین دانشگاهی شکل گرفته است که



رییــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر دربــاره
صنــدوق نــوآوری دانشــگاه نیــز گفــت :امیــد
اســت ایــن صنــدوق بــا فعــال شــدن ،حمایت های
الزم را از ایــده هــا و طــرح هــای نــو انجــام دهــد
تــا شــاهد رونــد رو بــه رشــد فنــاوری در دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر باشیم.
در پایــان ایــن مراســم بــا حضــور دکتــر ســید
احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه  ،دکتــر حســین
حســینی تودشــکی معــاون پژوهــش و فنــاوری ،
دکتــر مالــک نــادری مدیــر کل فنــاوری و ارتبــاط
بــا صنعــت  ،دکتــر کریمــی مدیــر کل پژوهشــی و
دکتــر حمیدرضــا زرنــدی مدیــر فنــاوری و توســعه
نــوآوری از ۲۱پژوهشــگر (در زمینــه پایــان
نامه هــا ،کتــاب بیــن المللــی و داخلــی ،
دانشــمندان پراســتناد ،شــرکت هــای دانــش بنیــان ،
مولفین برتر ) تقدیر شد.
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هفتهنامهخبریامیرکبیر
مدیر مسئول :مصطفی رستمخانی
سردبیر :منیژه هاشمخانی ،مدیر هنری و طراح گرافیک :علی اصغر
وحدانی عکس :محمد جعفریطاهری
تلفن 64542285-6 :و 66414113
دورنگار۶۶۹۶۳۲۹۲ :
نشانی :خیابانحافظ ،روبهروی خیابان سمیه ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
اداره روابط عمومی

استاد دانشگاه صنعتی
امیرکبیر از سوی برترین
موسسه اروپا در
مطالعات نوآروی لقب
استاد همکار دریافت کرد
برتریــن موسســه اروپــا در مطالعــات نــوآوری
بــه دکتــر مجیدپــور عضــو هیــات علمــی
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر لقــب اســتاد همــکار
اعطا کرد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دپارتمان سیاســت گذاری
نــوآوری ( )SPRUواقــع در بیزنــس اســکول

دانشــگاه ساســکس انگلســتان ،لقــب اســتاد همکار
را بــه دکتــر مهــدی مجیدپــور عضــو هیــات علمــی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعطا کرد.



در ایــن مســیر دانشــگاههای تهــران ،علــم و
صنعــت و خواجــه نصیــر بــا مــا تعامــل خوبــی
داشتند.
وی تصریــح کــرد ۲۱۷ :چکیــده مقالــه بــه
کنفرانــس ارســال شــد و پــس از داوری کمیتــه
علمی  ۱۷۱مقاله پذیرفته شد.
همچنیــن برای مشــکالت در خصــوص خرابی
پلهــا کارگاه هــای آموزشــی و فنــی برگــزار شــده
اســت و تجربیــات موفقــی در طراحــی ،ســاخت،
تعمیر و نگهدای پلها داشته ایم.
در ادامــه ایــن مراســم از برترینهــای صنعــت
پــل ســازی کشــور مبتنــی بــر دانــش و فنــاوری با
حضور وزیر راه و شهرسازی تقدیر شد.

بــر اســاس رتبــه بنــدی هــای جهانــی ،دپارتمــان
سیاســت گــذاری نــوآوری ( ) SPRUبــه عنــوان
برتریــن دپارتمــان اروپــا و دومیــن دپارتمــان دنیا در
مطالعات نوآوری ( )Innovation Studiesاست.
عضــو هیات علمــی دانشــکده مدیریت دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر بــه عنــوان اولیــن فــارغ التحصیل
کشــور در زمینــه سیاســتگذاری نــوآوری شــناخته
می شود.
ایــن اســتاد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر،
همکاری هــای علمــی بــا دپارتمان سیاســت گذاری
نــوآوری ( ،) SPRUبانــک جهانــی و چند موسســه
بیــن المللــی دیگــر در زمینــه تدویــن سیاســت های
توسعه صنعتی نیز داشته است.

تازه های علـــم

تولید نانو ژنراتورهایی با کاربردهای پزشکی و
تولیدمنسوجاتهوشمند

ســه پــل برتــر کشــور در
پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللــی
پلمعرفیشدند

در پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللــی پل ،مســابقه
انتخــاب پــل هــای برتــر برگــزار شــد کــه از میــان
 18شــرکت طــراح و ســازنده پــل کشــور ،ســه پل
برتــر بــا نامهای پــل مــش وزان (ســازمان راهداری
و حمــل و نقــل جــاده ای) ،پــل کیلومتــر 214
آزادراه اصفهان شــیراز (شــرکت ســاخت و توســعه
زیربناهــای حمــل و نقــل کشــور) و پل کابلی ســه
بلوطــک (شــركت توســعه منابــع آب و نيــروی
ايــران) انتخــاب و بــه طــراح ،مشــاور ،پیمانــکار و
دستگاه نظارت آنها لوح تقدیر اهدا شد.

تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و
دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دكتــر توفيقــي ،رئيــس پژوهشــگاه صنعــت
نفــت و دكتــر ســيد احمــد معتمــدي ،رئيــس
دانشــگاه اميــر كبيــر بــا هــدف گســترش
همكاری هــاي دوجانبــه ،نشســت مشــتركي
برگــزار و همچنيــن تفاهمنامــهاي منعقــد
كردند.
بــه گــزارش امیرکبیــر :ايــن تفاهمنامــه كــه بــا
حضــور معاونــان و مديــران هــر دو مجموعــه بــه
امضــاء رســيد موضوعاتــي نظيــر همــكاري در
بوميســازي و انتقــال فناوريهــاي جديــد در
صنايــع نفــت و گاز و تدويــن آئيننامههــاي مــورد

سالروز میالد حرضن زینب(س)و روز پرستار مبارک باد

نياز مراكز نوآوري را دنبال ميكند.
بــر اســاس ايــن گــزارش ،همــكاري در اجــراي
ن رشــتهاي مــورد نيــاز صنايع
دورههــاي جديــد بيـ 
نفــت و گاز كشــور ،انعقــاد توافقنامــه،
تفاهمنامههــاي همــكاري مشــترك بــا
دانشــگاههاي معتبــر جهانــي بــه منظــور تبــادل
اطالعــات و تجــارب اموزشــي -پژوهشــي و
همچنيــن همــكاري در تعريــف و اجراي مشــترك
پروژههــاي صنعتــي و پژوهشــي مــورد نيــاز صنايع
نفــت و گاز از مهمتريــن مفــاد ايــن تفاهمنامــه
محسوبميشوند.

پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا
اســتفاده از نانــو الیــاف ژنراتورهایــی را بــا
کاربردهــای متنــوع چــون سنســور در حــوزه
پزشــکی و تولیــد منســوجات هوشــمند بــا
قابلیت شارژ تجهیزات تولید کردند.
بــه گــزارش امیرکبیــر :دکتــر پریســا فخــری
مجــری طــرح بــا اشــاره بــه تمرکــز مراکــز صنعتی
و دانشــگاهی بــه تهیه و اســتفاده از مواد هوشــمند،
گفــت :مــواد پیزوالکتریــک از جملــه ایــن مــواد
هوشــمند بــا ویژگیهــای منحصــر بــه فرد اســت؛
خاصیــت پیزوالکتریــک ابتــدا در ســرامیکها
کشــف شــد امــا بــه دلیــل وجــود معایبــی ماننــد
تــرد و شــکننده بودن،کاربــرد آن محــدود شــده
اســت؛ چراکــه تــردی و شــکنندگی ســرامیک ،آنها
را بــرای جنبشهــای ارتعاشــی طوالنیمــدت و
بزرگ بدون استفاده میکند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ســاختار ایــن
نانوژنراتــور از پلیمــر انعطافپذیــر  PVDFو
نانومیلــه هــای اکســید روی اســتفاده شــد ،گفــت :
حضــور ایــن دو مــاده در کنــار هــم موجــب
افزایــش خــواص پیزوالکتریــک و انعطافپذیــری
شــده اســت .ضمــن اینکــه اســتفاده از فنــاوری
الکتروریســی موجــب کاهــش مراحل تولیــد و در

نتیجــه کاهــش هزینــه تمامشــده ایــن
نانوساختار شده است.
ایــن محقــق بــا اشــاره بــه کاربردهــای ایــن
نانــو ژانراتــور گفــت :از ایــن محصــول در
صنایــع نظامــی بــه عنوان منســوجات هوشــمند
بــا قابلیــت شــارژ وســایل الکترونیکــی قابــل
حمــل از طریــق حــرکات مکانیکــی بــدن و در
حــوزه پزشــکی به عنــوان حســگرهای مراقبت
و نظــارت بــر عالئــم حیاتــی بــدن مــی تــوان
بهره برد.
بــه گفتــه وی ایــن محصــول همچنیــن در
صنعــت بــرق جهــت برداشــت انــرژی از
انرژیهــای هــدر رفــت محيــط ماننــد بــاد و
جريــان آب و همچنیــن در صنایــع الکترونیــک
بــه عنــوان حســگر پیزوالکتریــک قابــل کاربــرد
است.
ایــن طرح از ســوی پریســا فخری پژوهشــگر
پســادکتری و بــه راهنمایــی دکتــر روح الــه
باقــرزاده ،دکتــر مســعود لطیفــی از اعضــای
هیــات علمــی دانشــگاه امیرکبیــر و بــا همکاری
دکترکشــفی از دانشــگاه ایــت الــه بروجــردی ،
آقــای مهنــدس امینــی و خانــم مهنــدس یــاوری
از پژوهشگاه نیرو اجرایی شده است.

