سالروز
پیروزیشکوهمند

هفتهنامه
خبــری

انقالب اسالمی ایران
شماره  ۲۱-۲۵2بهمن ماه 1399

مبارک باد

و پــس از اینکــه شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه بلــوغ
الزم رســیدند جــذب ســرمایه گــذاری بخــش
خصوصــی ایجــاد مــی شــود کــه تاکنــون نیــز چندین
ســرمایه گــذار خصوصــی بــرای ایــن فعالیــت اعــام
آمادگی کرده اند.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت:
تفاضــای پــارک نــوآوری و فنــاوری دانشــگاه بــه
وزارت علــوم ارســال شــده و درحــال پیگیــری
موضوعهستیم.
دکتر ستاری:

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

افتتاح سه مرکز نوآوری دانشگاه

مراکــز نــوآوری دانشــکده هــای مهندســی
پلیمــر و رنــگ  ،مهندســی هوافضــا و عمــران و
محیــط زیســت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا
حضــور دکتــر ســتاری معــاون علمــی و فناوری
رئیس جمهــور و دکتــر ســید احمــد معتمــدی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر ســید احمــد معتمدی
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در حاشــیه ایــن
مراســم گفــت :ایجاد مراکــز نــوآوری و فنــاوری از دو
ســال گذشــته در دانشــکده هــای دانشــگاه آغــاز شــد
کــه فعالیــت ایــن مراکــز جــدا از فعالیت هــای مربوط
بــه بــرج فنــاوری ابن ســینا و بــرج فنــاوری شــماره 2
دانشگاه است که درحال تجهیز است.
وی افــزود :بــرج هــای فناوری در حاشــیه دانشــگاه
خیلــی مفیــد هســتند امــا برنامــه داشــتیم در خــود

دانشــگاه نیــز مراکــز فنــاوری داشــته باشــیم تا اســاتید
و دانشجویان بیشتر در این حوزه فعالیت کنند.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت:
ایــن مــدل در هیــچ دانشــگاهی پیــاده ســازی نشــده و
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اولیــن دانشــگاه در کشــور
است که این مدل را اجرایی کرده است.
دکتــر معتمــدی گفــت :بــا افتتــاح ایــن ســه مرکــز
درحــال حاضــر  ۸مرکــز نــوآوری و فنــاوری در
دانشــکده هــای دانشــگاه راه انــدازی شــده اســت کــه
برنامــه داریــم در دیگــر دانشــکده هــا نیــز ایــن مراکــز
راه اندازی شوند.
وی خاطرنشــان کــرد :در ایــن مراکــز فعالیــت هــای
مربــوط بــه پیــش رشــد انجــام مــی شــود پــس از آن
در بــرج فنــاوری ابــن ســینا و بــرج فنــاوری شــماره 2
دانشــگاه شــرکت هــای دانــش بنیــان شــکل می گیرند

برگزاری رویداد ملی کمند
طــرح ملــی کمند(رویــداد کار ،مهــارت و نوآوری دانشــجویان
دختــر) بــرای اولیــن بــار در  ۱۰دانشــگاه منتخــب کشــور از
جملــه دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر بــه عنــوان دانشــگاه منتخــب
استان تهران برگزار میشود.

بــه گــزارش امیرکبیــر ،مهنــدس ســید جــواد طباطبایــی مدیــر فرهنگی
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت :طــرح ملی کمنــد با حمایــت معاونت
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و معاونــت
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار می شود.
وی افــزود :طــرح ملــی کمند(رویــداد کار ،مهــارت و نــوآوری
دانشــجویان دختــر) بــرای اولیــن بــار در  ۱۰دانشــگاه منتخــب کشــور از
جملــه دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر بــه عنــوان دانشــگاه منتخــب اســتان
تهران برگزار میشود.
مدیــر فرهنگــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر عنــوان کــرد :طــرح ملــی
کمند(رویــداد کار ،مهــارت و نــوآوری دانشــجویان دختــر) بــرای اولیــن
بــار در  ۱۰دانشــگاه منتخــب کشــور از جملــه دانشــگاه صنعتــی امیر کبیر
بــه عنــوان دانشــگاه منتخــب اســتان تهــران برگــزار میشــود کــه مهلــت
ثبــت نــام و ارســال طــرح بــه ایــن رویــداد  11بهمن ماه تــا  12اســفندماه
است.
طباطبایــی اظهــار داشــت :نتایــج داوری طــرح هــا  6اســفندماه اعــام
مــی شــود و مراســم اختتامیــه ایــن رویــداد نیــز  20اســفندماه همزمــان با
مبعث حضرت رسول(ص) برگزار خواهد شد.
وی تاکیــد کــرد :محورهــای ایــن رویــداد شــامل صنایــع دســتی،
گرافیــک ،پوشــاک ،دوخــت ،طراحــی پارچــه و لبــاس ،تولیــدات غذایــی
و خوراکی ،تکنولوژی و مهندسی و محیط زیست است.
مدیــر فرهنگــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر افــزود :ایــن رویــداد بــا

دانشــگاه هــا از ایــن طریــق می تواننــد
خــود را تامیــن کننــد و ایــن اقدامــات مــی
توانــد به یــک فرهنــگ عمومــی در راســتای
حمایــت از ســاخت داخلــی ،تولیــد فنــاوری
و نزدیکــی دانشــگاه بــه مــردم و تاثیرگذاری
دانشــگاه در جامعــه تبدیــل شــود کــه
سیاســت اصلــی معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاست جمهوری است.
دکتــر معتمدی خاطرنشــان کــرد :معاونــت علمی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری بــرای راه انــدازی مراکــز
فنــاوری دانشــکده هــای دانشــگاه کمک هــای خوبی
داشــته انــد بــه نحــوی کــه فضــای فیزیکی و بخشــی
از نیازهــا از ســوی دانشــگاه تامیــن و تجهیــز مراکــز با
کمــک معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری
انجام شده است.
رییــس دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر اظهار داشــت:
توســعه مراکــز رشــد و فنــاوری بســیار مورد اســتقبال
دانشجویان قرار گرفته است.
وی ادمــه داد :در بــرج فنــاوری ابــن ســینا
فارغ التحصیــان و شــرکت هــای بیــرون از دانشــگاه
فعالیــت دارنــد و بــه دنبــال ایــن بودیم که دانشــجویان
و اســاتید داخــل دانشــگاه نیــز در زمینــه نــواوری و
فنــاوری فعالیــت بیشــتری داشــته باشــند کــه
برنامه ریــزی کردیــم تــا در هــر دانشــکده مرکــز
نوآوری احداث شد.
وی ادامــه داد :امســال در قراردادهــای صنعتــی چهار
برابــر ســال گذشــته قــرارداد منعقــد شــد کــه نشــان

هــدف آشــنایی دانشــجویان با مفاهیــم کار ،مهــارت آمــوزی و کارآفرینی،
ایجــاد ارتبــاط میــان دانشــجویان و شــرکتهای دانــش بنیــان و نیــز
ایجــاد فضــای بــا نشــاط در میــان دانشــجویان و نیــز توانمندســازی
دختــران دانشــجو و حمایــت از ایدههــا و طرحهــای نوآورانــه آنهــا
برگزار می شود.
طباطبایــی عنــوان کــرد :دانشــجویان دختــر اســتان تهــران میتواننــد
بــرای شــرکت در ایــن طــرح بــا مراجعــه بــه وب ســایت رویــداد بــه
نشــانی  farhangi.aut.ac.irو یــا بــا شــماره تمــاس 021-64545026
دبیرخانــه ارســال طــرح هــا نســبت بــه اطــاع از شــرایط و ارســال
طرح ها و ایده های خود اقدام کنند.

مــی دهــد مــا بــا موفقیــت بــه ســمت دانشــگاه نســل
ســوم و تاثیرگــذاری در گــردش اقتصــادی کشــور
حرکــت کــرده ایــم و هــم اکنــون  ۲۹۸شــرکت دانــش
بنیان در دانشگاه فعالیت می کنند.
وی عنــوان کــرد :تــا پایــان اردیبهشــت ۱۴۰۰
دومیــن بــرج فنــاوری دانشــگاه نیــز بــا حمایــت
معاونت علمی راه اندازی می شود.
دکتــر ســورنا ســتاری در حاشــیه ایــن مراســم در
جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت :حرکــت جدیــدی
کــه بــرای توســعه مراکــز نــوآوری و ایجــاد
شــرکت های دانــش بنیــان در دانشــگاه هــا آغاز شــده
کــه بــه درآمدزایــی دانشــگاه ها کمــک بســیاری کرده
است.
وی ادامــه داد :دانشــگاه هــا از ایــن طریــق می توانند
خــود را تامیــن کننــد و ایــن اقدامــات مــی توانــد بــه
یــک فرهنــگ عمومی در راســتای حمایت از ســاخت
داخلــی ،تولیــد فنــاوری و نزدیکــی دانشــگاه بــه مردم
و تاثیرگــذاری دانشــگاه در جامعــه تبدیــل شــود کــه
سیاســت اصلــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهوری است.
همچنیــن معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری در ادامــه ایــن مراســم از دســتگاه
میکروســکوپ الکترونــی عبــوری ( )TNکــه بــرای
آزمایشــگاه بــرج فنــاوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
به تازگی خریداری شده است نیز بازدید کرد.
در ادامــه ایــن مراســم صنــدوق حمایــت از
پژوهشــگران و فنــاوران دانشــگاه صنعتی امیــر کبیر در
راستای حمایت مالی از طرح ها افتتاح شد.
پنــج مرکــز نــوآوری تخصصی از ســال گذشــته در
دانشــکدههای بــرق ،مکانیــک ،پزشــکی ،نســاجی و
کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر فعالیــت
می کردنــد کــه بــا افتتــاح ســه مرکز جدیــد  ،دانشــگاه
دارای هشت مرکز نوآوری است.
در ایــن مراســم جمعــی از مســووالن دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر ازجملــه دکتــر حســین حســینی
تودشــکی معــاون پژوهــش و فنــاوری  ،دکتــر مســعود
صبایــی معــاون توســعه و مدیریــت منابــع دانشــگاه
حضور داشتند.

بازدید از نمایشگاه دائمی توانمندیهای راهبردی هوافضا

دانشــگاهیان صنعتــی امیرکبیــر بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه
فجــر از نمایشــگاه دائمــی توانمندیهــای راهبــردی نیــروی هوافضای
سپاه بازدید کردند.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :مهنــدس ســید جــواد طباطبایــی مدیــر فرهنگــی
دانشــگاه بــا اعــام ایــن خبــر گفــت  :در ایــن بازدیــد کــه بــا رعایــت
پروتکل هــای بهداشــتی انجــام شــد اســاتید  ،کارکنان و دانشــجویان دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر از نزدیک با دستاوردهای صنعت هوافضا آشنا شدند.
وی افــزود :در ایــن نمایشــگاه دســتاوردهای مختلــف نیــروی هوافضــای
ســپاه در حوزههــای موشــکی ،پدافنــد هوایــی ،پهپــادی ،عملیــات هوایــی و
فضایی در فضایی گسترده به نمایش در آمده است.
مهنــدس طباطبایــی ادامــه داد :در ایــن بازدیــد کــه  ۱۱۰نفــر از اســاتید ،
کارکنــان و دانشــجویان حضــور داشــتند از نزدیــک بــا فراینــد ســاخت
دستاوردهای صنعت هوافضای کشور آشنا شدند.
مدیــر فرهنگــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر خاطر نشــان کــرد :همچنین در
ایــن مراســم یکــی از مســئوالن نمایشــگاه در خصــوص توانمنــدی هــای
صنعت هوافضا برای دانشگاهیان صنعتی امیرکبیر سخنرانی کرد.
وی تاکیــد کــرد  :ایــن بازدیــد کــه بــه همت دفتــر نهــاد رهبــری و معاونت
فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه هماهنــگ گردیــد بــا اســتقبال دانشــگاهیان
صنعتی امیرکبیر مواجه شد.
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تازه های علـــم

توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ارائه راهکاری برای بهبود زیست سازگاری بیومواد
بر پایه کلسیم سیلیکات

ادای احرتام به شهدای دانشگاه در سالگرد پیروزی انقالب( ۲۱بهمن )۹۹

مدرسه زمستانه مهارت های شغلی
محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در
پژوهشــی ،راهــکاری بــرای بهبــود زیســت
ســازگاری بیومــواد بــر پایــه کلســیم ســیلیکات
ارائه کردند.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،ســمیه غفــاری دانــش
آموختــه دکتــری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجری
طــرح «زیســت ســازگاری و توانایــی ایجــاد تمایــز
اســتئوژنیک ســلول هــای بنیــادی مزانشــیمی در
سیســتم ســیمان پرتلند/کلســیم فســفات» عنــوان کرد:
از آنجــا کــه پیونــد اســتخوان دومیــن پیونــد بافــت
عمــده در جهــان اســت ،بهبــود و توســعه
جایگزین هــای اســتخوانی مصنوعــی نیــازی روبــه
فزونــی اســت .یکــی از موانــع جــدی بــه کارگیــری
بیومــواد بــر پایه ســیمان پرتلند یا کلســیم ســیلیکاتی
درکاربردهــای ترمیــم و مهندســی بافــت اســتخوان،
قلیایــی شــدن محیـ ِ
ـط مرطـ ِ
ـوب پیرامــو ِن ســیمان بــه
علــت انحــال هیدروکسیدکلســیم اســت که زیســت
سازگاری این سیمان را با چالش روبرو می کند.
وی افــزود :ایــن پژوهــش روشــی جدیــد ،ســاده و
موثــر بــرای کاهــش  pHقلیایــی و در نتیجــه بهبــود
زیست-ســازگاری ســیمان هــای کلســیم ســیلیکاتی
ارایه کرده است.
وی بــا اشــاره بــه روش کار بیــان کــرد در ایــن
پژوهــش بــا ایجــاد یــک پوشــش کلســیم فســفاتی
روی قطعــات کلســیم ســیلیکاتی pH ،نمونــه تــا
محــدوده فیزیولوژیــک کاهــش یافــت و آزمــون های
زیســت ســازگاری روی رده ســلول هــای ســرطانی
اســتخوان نشــان داد کــه بــا ایــن روش ،زیســت
ســازگاری ایــن مــواد بــه طــرز چشــمگیری بهبــود
یافته است.

غفــاری خاطــر نشــان کــرد :بررســی هــا روی
ســلول هــای بنیادی مزانشــیمی جــدا شــده از بندناف
نشــان داد کــه ایــن روش باعــث القــای تمایــز
ســلول های مزانشــیمی بــه ســلول هــای اســتخوانی
می شود.
ایــن محقــق بــا بیــان اینکــه راهــکار ایجاد پوشــش
کلســیم فســفاتی روی قطعات کلسیم ســلیکاتی برای
بهبــود زیســت ســازگاری ایــده ای کامــا جدیــد
اســت و در خــارج از کشــور ایــن اقــدام صــورت
نگرفتــه اســت ،گفــت :زیســت فعالــی و خــواص
مکانیکــی ،قابلیــت قالــب گیــری و ســاخت قطعــات
بــا اشــکال متنــوع ،عــدم نیــاز بــه تجهیــزات پیچیــده
بــرای ســاخت قطعــه از مزیــت هــای رقابتــی ایــن
طرح و پروژه به شمار می روند.
وی بــا اشــاره بــه کاربردهــای پــروژه گفــت :ایــن
بیومــواد جدیــد پــس از آزمــون هــای حیوانــی و بهینه
شــدن مــی توانــد بــه عنــوان جایگزیــن اســتخوان در
جراحــی هــای فــک و صــورت و جمجمــه و
داربست های استخوانی استفاده شود.
گفتنــی اســت :ایــن پــروژه بــا راهنمایــی دکتــر
مهــران صولتــی هشــجین عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و همــکاری مرکــز
تحقیقــات ســلولی و مولکولــی دانشــگاه علــوم
پزشکی بابل انجام شده است.
همچنیــن نتایــج ایــن پژوهــش در کنگــره
بین المللــی Stem Cell and Regenerative
 Medicineو مجلــه Biomedical Materials
منتشر شده است.

تقدیر از خیرین سازنده
خوابگاه هایدانشجویی
نخســتین مراســم ســپاس از خیریــن» طــرح ملــی ارتقــاء
خوابــگاه هــای دانشــجويي دولتــی» در وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فناوری برگزار شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر :ایــن مراســم کــه در ســالن شــهداي جهــاد
علمــي وزارت علوم،تحقیقــات و فنــاوری بــا حضــور وزیــر علــوم،
مشــاور ومعاونيــن وزیــر ،رييــس كمســيون اقتصــادي مجلــس،
همــكاران ســتاد خیریــن وزارت  ،رییــس ســازمان امــور دانشــجویان،
خیریــن نیــک اندیــش ،روســای دانشــگاه هــا ،همــكاران صنــدوق
رفــاه دانشــجویان و تعــدادي از مدیــران عامــل بانــک هــا برگــزار شــد
از خیرین خوابگاه های دانشجویی تقدیر به عمل آمد.
دکتــر ناصــر مطیعــی رییــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان در ایــن

مدرســه زمســتانه مهــارت هــای شــغلی توســط
باشــگاه مهــارت و اشــتغال دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر
از  28بهمــن الــی  20اســفندماه ســال
جاری برگزار می شود.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :در این مدرســه
زمســتانی ،دانشــجویان پــس از به دســت
آوردن توانایــی شــناخت اســتعدادهای
خــود و چگونگــی تعییــن مســیر شــغلی،
بــا مهــم تریــن ابعــاد اشــتغال در انــواع
سازمان ها آشنا خواهند شد.
استعدادشناســی و تطابــق پذیــری ،
مســیر شــغلی و رشــد حرفــه ای  ،تفکــر
سیســتمی  ،ارتبــاط مؤثــر و هــوش
هیجانی،اخــاق حرفــه ای  ،فرهنــگ کار
تیمــی از عناویــن ایــن دوره هــا
میباشد.
طــول مــدت دوره  42ســاعت ( 6دوره
 7ســاعته) ،هزینــه ثبــت نــام آزاد 250
هــزار تومــان و هزینــه ثبــت نــام
زودهنــگام (تــا  20بهمــن)  200هــزار
تومان می باشد.
دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر
مــی توانــن بــا کــد  AUTWS399از
تخفیــف  40درصــدی ایــن دوره هــا
بهره مندشوند.
عالقــه منــدان جهــت ثبــت نــام و
کســب اطالعــات بیشــتر بــه

آدرس اینترنتی
 https://eseminar.tv/wb22229مراجعــه
کنند.

مراســم ضمــن تشــکر از حضــور مدعویــن  ،مصــادف شــدن ایــن
مراســم بــا ایــام اهلل بهمــن مــاه کــه یــادآور نــام و خاطــره شــهیدان
جــاودان وطــن و معاملــه اصلــی تریــن ســرمایه زندگــی شــان  ،کــه
همانــا جانشــان در راه عــزت و اســتقالل میهــن عزیزمــان ایــران اســت
را مایه مباهات دانست.
وی گفــت :در ایــن طــرح ملــی بــا مشــارکت و همــت واالی ۲۷
خیــر نیــک اندیــش توانســتیم  ۱۰۶خوابــگاه دولتــی بــا مســاحت ۱۲۶
هــزار متــر مربــع را کــه دارای شــرایط نامســاعدی بــرای زیســت
دانشجو بوده است را مورد ارتقا و بهسازی قرار دهیم .
قابــل ذکــر اســت کــه ســرای دانشــجویی شــهید ناجیــان دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــردر ایــن طــرح  ،بازســازی و بــا افزایــش مســاحت و
ظرفیت ،بهسازی الزم در آن انجام گرفت .
در ایــن مراســم از زحمــات آقــای مهنــدس محمــد عبدالحســینی از
کارشناســان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و عضــو ســتاد خیریــن حامــی
دانشگاه های وزارت عتف توسط خیرین تقدیر به عمل آمد.

