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انتخاب طرح محققان دانشگاه
در جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان
طــرح محققــان دانشــکده مهندســی
نفــت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا
عنــوان «توســعه یــک نــرم افــزار بــرای
پیــش بینــی ناحیــه بریــده شــده لولــه
هــای حفــاری در حفــاری چــاه هــای
نفــت و گاز» در ســومین جشــنواره
دانشــمندان و اندیشــمندان جــوان
برگزیده شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،ســومین جشــنواره
اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان بــا محوریــت
حمایــت از ایــده پــردازی ،نــوآوری ،کارآفرینی و
تجــاری ســازی برگــزار شــد کــه در ایــن
جشــنواره ایــده محققــان دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر بــا عنــوان «توســعه یــک نــرم افــزار
بــرای پیــش بینــی ناحیــه بریــده شــده لولــه های
حفــاری در حفــاری چــاه هــای نفــت و گاز»
برگزیده شد.
تیــم تحقیقاتــی پتروپلــی تکنیــک  2دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر متشــکل از ارســان رفیعــی
سرپرســت تیــم ،مهنــدس افشــین بحــری آنالیــز

داده ،مهــرداد قاســمی متخصــص هــوش
مصنوعــی بــا راهنمایــی و هدایــت دکتر احســان
خامــه چــی عضــو هیــات علمــی دانشــکده
مهندســی نفــت ،روابــط و نمودارهایــی را
گســترش دادنــد کــه مــی توانــد نزدیــک شــدن
بــه ناحیــه بحرانــی بریــده شــدن لولــه هــای
حفــاری کــه تحــت تنــش و کرنــش هــای
گوناگونــی در چــاه هــای نفــت و گاز مــی باشــد
را پیش بینی و آالرم دهد.
ایــن تیــم بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی و
شــبکه هــای عصبــی بــرای پیــش بینــی برخــی
پارامترهــا و اســتفاده از داده هــای چــاه هایــی که
در قبــل مشــکل  twist_offداشــته انــد ،توانســته
انــد مدلــی را طراحــی و ارائــه کننــد کــه در همه
دکل هــای حفــاری بــدون نیــاز بــه انجــام
هزینه هــای اضافــی ،ناحیــه هــای بحرانــی
حفــاری را بــرای رشــته حفــاری مشــخص و
برطرف کند.
همچنیــن بــه گفتــه سرپرســت تیــم،
برنامه هــای داده شــده فراتــر از طــرح آکادمیــک

دریافت «گرنت آغاز»
توسط استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتــر ســعیده ســرآبادانی تفرشــی عضــو هیــات علمی دانشــکده
شــیمی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و فــارغ التحصیــل دکتــرای
شــیمی محاســباتی از دانشــگاه  UCLانگلســتان موفــق بــه دریافــت
«گرنت آغاز» صندوق حمایت از پژوهشگران و فن آوران شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،بــرای اولیــن بــار در سراســر کشــور
اســت کــه ایــن گرنــت بــه یکــی از اعضــای هیــات علمــی خانــم
تعلق گرفته است.
صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران در راســتای انجــام
ماموریــت خــود و بــرای جــذب و حفــظ دانــش آموختــگان مقطــع
دکتــری و اشــتغال در مراکــز علمــی کشــور ،اعتبارپژوهشــی دانــش آموختــگان برجســته جــوان را
بــرای متقاضیــان فــارغ التحصیــل مقطــع دکتــری بــا درجــه عالــی از یکــی از صــد دانشــگاه برتــر
جهــان (طبــق رتبــه بنــدی الیــدن) کــه بیــش از  5ســال از زمــان فارغ التحصیلــی آنهــا نگذشــته
باشــد و در یکــی از دانشــگاه ها یــا موسســات تحقیقاتــی کشــور مشــغول بــه کار شــده باشــند در
نظر گرفته است.
طــرح ارائــه شــده توســط دکتــر ســعیده ســرآبادانی تفرشــی بــه بررســی محاســباتی ترمودینامیکــی
و ســینتیکی مکانیزمهــای هیدروژناســیون دی اکســید کربــن بــه متانــول ،متــان و مونوکســیدکربن
برروی ســطوح کاتالیســتی کربید فلزات واســطه با اســتفاده از نظریه تابعی چگالی می پردازد.

بــوده و در تمامــی دکل هــای حفــاری قابلیــت
اجــرا دارد کــه باتوجــه بــه شــرایط و زمــان
تحریــم ،درحــال حاضــر هیــچ کــدام از دســتگاه
هــای حفــاری در کشــور ،روشــی بــرای پیــش
بینــی  twist_offلولــه حفــاری بــه کار
نمی گیرند.
یکــی از پرهزینــه تریــن بخــش هــای صنعــت
نفــت و گاز در شــاخه باالدســتی ،بخــش حفاری
بــه شــمار مــی رود و در مهندســی حفــاری
هزینه روزانه دکل ها بسیار باال است.
بریــده شــدن یــا  twist_offرشــته حفــاری
یکــی از مشــکالتی اســت کــه در حفــاری
چاه هــای نفــت و گاز در ایــران و جهــان بــه
وفــور دیــده مــی شــود کــه بــرای برطــرف کردن
ایــن مشــکل هزینــه هــای بســیار زیــادی بــه
شــرکت هــای صاحــب دکل حفــاری تحمیــل
مــی شــود بنابرایــن بــرای پیــش بینــی و
پیشــگیری از ایــن مشــکل ،میتــوان بااســتفاده از
مــدل تیــم پتروپلــی تکنیــک ، 2نزدیــک شــدن
به ناحیه بحرانی  twist_offرا مشخص کرد.

هياتــی از دانشــگاه نظربايــف قزاقســتان از
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بازدیــد کــرد کــه
در ایــن بازدیــد بــر همــکاری ایــن دودانشــگاه
در حــوزه هــای مختلف آموزشــی و پژوهشــی
تاکید شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،بازدیــد مســئوالن
دانشــگاه نظربايــف قزاقســتان بــا حضــور مديــر
همكارهــای علمــی و بيــن المللــی ،معاونيــن
پژوهشــی و تحصيــات تكميلــی
دانشــكده های مهندســی كامپيوتــر ،رياضــي و
علــوم كامپيوتــر و مهندســی بــرق برگــزار شــد
کــه در ایــن جلســه ضمــن آشــنايی و معرفــی
دو دانشــگاه ،زمینــه هــای مشــترک بــرای
تعامل های آتی مورد بحث قرار گرفت.
دکتــر امیرگلــرو مدیــر همــکاری هــای
علمــی و بیــن المللــی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر در ایــن جلســه بــا معرفــی
دســتاوردهای دانشــگاه ابــراز اميــدواري كــرد
كــه بــا توجــه بــه ســطح رو بــه رشــد
دانشــگاه های كشــور قزاقســتان ،مشــاركت
آنهــا در پــروژه راه ابريشــم و نيــز ســرمايه
گــذاری در زمينــه تجهيــز مراكــز پژوهشــی،
بايــد همــكاری هــای جــدی تــر و گســترده ای
با دانشگاه های اين كشور ایجاد شود.
وي اظهــار داشــت :يكــي از زمينــه هــاي
مهــم همــكاري بــا دانشــگاه نظربايــف مــي
توانــد شــكل دهــي و برگــزاري كارگاه هــاي
همتايابــي تخصصــي بــه صــورت حضــوري و
مجــازي باشــد كــه بدنيــال آن پروپــوزال
مشــترک تدویــن و ایــن امــر منجــر بــه تبــادل
استاد ودانشجو شود.
پلوآنــوآ مديــر ارشــد واحــد پذيــرش
دانشــگاه نظربايــف قزاقســتان نيــز در جریــان
بازدیــد از دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ضمــن
معرفي نقاط قوت دانشگاه نظربایف
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ایجــاد دفاتــر ( )R&Dشــرکت هــا و صنایــع مختلــف
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر گفــت :ایــن دانشــگاه سیاســت خــود را
فعالیــت در راســتای رفــع نیازهــای صنعــت و
جامعــه قــرار داده بنابرایــن بســتری فراهــم شــده
تــا شــرکت هــا و صنایــع مختلــف کشــور
بتواننــد در مراکــز فنــاوری و نــوآوری حضــور
داشــته و یــا دفاتــر تحقیــق وتوســعه()R&D
ایجاد کنند.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر حســین حســینی
تودشــکی در رویــداد نوآورانه شناســایی و حمایت
از ایــده هــای حــوزه تایــر در دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر گفــت :ایــن رویــداد شــروع یــک
همــکاری و مــدل فعالیــت جدیــد بــا صنعــت از
جمله شرکت بارز است.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر اظهــار داشــت :در  6ســال گذشــته تنهــا

 17واحــد فنــاور داشــتیم امــا اکنــون ایــن دانشــگاه
در ســه ســاختمان و  5دانشــکده فعالیــت هــای
نوآورانه و فناورانه را دنبال می کند.
دکتــر حســینی تودشــکی اضافــه کــرد :درحــال
حاضــر  200واحــد فنــاور و شــرکت دانــش بنیــان
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت می کنند.
وی بــا بیــان اینکــه نقطــه قــوت فعالیــت موثــر و
مفیــد در حــوزه ایــده پــردازی و فنــاوری فعالیــت
بــا بخــش خصوصــی اســت ،گفــت :در دانشــگاه
همــکاری بــا شــرکت هــا و صنایــع مختلــف آغــاز
شــده و اکنــون شــاهد ایجــاد دفاتــر تحقیــق و
توســعه ( )R&Dشــرکت هــا و صنایع در دانشــگاه
هستیم.
معــاون پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
تاکیــد کــرد :شــرکت بــارز نیــز در ایــن دانشــگاه
حضــور دارد و امیدواریــم کــه عــاوه بــر مرکــز
نــوآوری دفتــر ( )R&Dایــن شــرکت نیــز در
دانشگاه ایجاد شود.
دکتــر حســین حســینی تودشــکی تاکیــد کــرد:
درحــال حاضــر دو شــتاب دهنــده معدنــی در
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر حضــور دارنــد و بــا
دانشگاه همکاری می کنند.
معــاون پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
گفــت :دانشــکده هــای زیــادی در دانشــگاه صنعتی
امیرکبیــر مــی تواننــد در حــوزه تایــر فعالیــت کنند
کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه دانشــکده هــای
مهندســی پلیمــر ،مهندســی شــیمی ،شــیمی ،بــرق،
هوافضــا ،مکانیــک  ،نســاجی و کامپیوتــر اشــاره
کرد.

برگزاری نشست حمایت از پژوهش ،شکوفایی و نوآوری
در واحد دانشگاهی گرمسار دانشگاه

نشســت حمایــت از پژوهــش ،شــکوفایی و نــوآوری در دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر واحــد
دانشــگاهی گرمســار بــا حضــور آقــای دکتــر علــی وحــدت رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
ریاســت جمهــوری ،روســای دانشــگاه هــای منطقــه ،نماینــده شهرگرمســار ،مســئولین شــهری و
شــرکت هــای دانــش بنیــان در واحــد دانشــگاهی گرمســار دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر برگــزار
شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر :دکتــر وحــدت ضمــن بیــان اینکــه حمایــت از فعالیتهــای دانشبنیــان
در عرصــه علــم و صنعــت ازجملــه رویکردهــای مهــم نهــاد ریاســت جمهــوری بــرای ایجــاد
اشــتغال ویــژه فارغالتحصیــان دانشــگاهی اســت ،اظهــار داشــت :بیــش از  4میلیــارد و 400
میلیــون تســهیالت حمایتــی از محــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه شــرکتهای دانشبنیــان
این شهرســتان اختصاص یافت که بهزودی پرداخت میشــود.
وی بابیــان اینکــه در شــش ســال گذشــته  ۸۸۰میلیــون تومــان تســهیالت حمایتــی بــه شــرکتهای
دانشبنیــان مســتقر در گرمســار پرداختشــده اســت ،افــزود :توســعه پارکهــای علــم و فنــاوری
ازجمله اهداف مهم این نهاد در راســتای پرداخت تســهیالت حمایتی است.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای موجــود
در گرمســار خاطرنشــان کــرد :راهانــدازی و تأســیس دفتــر نمایندگــی ایــن صنــدوق در گرمســار
میتواند نقش مؤثری در بهبود و رفع مشــکالت شــرکتهای دانشبنیان ایفا کند.

گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو با حضور معاون وزیر علوم

تازه های علـــم
ساخت پلیمرهای دوستدار طبیعت برای صنایع بستهبندی و
ساختقطعات

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا
اســتفاده از دو پلیمــر زیســت ســازگار ،بــه
مــواد پلیمــری دســت یافتنــد کــه در ســاخت
قطعــات ،بســته بنــدی مــواد غذایــی و صنعت
پزشکی کاربرد دارند.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :مهســا نعمــت الهــی
مجــری طــرح گفــت :حجــم بــاالی مصــرف
مــواد پلیمــری مصنوعــی و عمــر تخریــب
پذیــری طوالنــیمــدت آنهــا و بــه دنبــال آن،
نگرانــی ناشــی از بحــث آلودگــی محیــط
زیســت موجــب شــده تــا تالشهایــی بــرای
اســتفاده از مــواد زیس ـتتخریبپذیر صــورت
گیرد.
وی «پلیالکتیکاســید» ()PLAرا پلیمــری
زیســت تخریــب پذیــر بــا منشــأ طبیعــی
توصیــف کــرد و ادامــه داد :ایــن مــاده علیرغم
ویژگیهــای بالقــوه و قابــل توجهــی کــه دارد،
بحــث شــکنندگی آن موجــب محدویــت
مصــرف آن شــده اســت .بــرای بهبــود مقاومت
در برابــر شــکنندگی ایــن پلیمــر ،راهکارهایــی
توســط پژوهشــگران ارایــه شــده اســت کــه هر
یک مشکالتی را به همراه دارد.
نعمتالهــی از اجــرای طــرح تحقیقاتــی در
ایــن دانشــگاه خبــر داد و یــادآور شــد :ایــن
پژوهــش بــا عنــوان «تهیــه و بررســی
مورفولــوژی نانوکامپوزیــت پخــت دینامیکــی
شــده پلــی الکتیــک اسید/الســتیک طبیعــی/
نانــوذره؛ مطالعــه برهمکنــش نانوذره/پلیمــر بــا
اســتفاده از شبیه ســازی دینامیــک مولکولــی»
اجرایــی و در آن از الســتیک طبیعــی بــرای
بهبود مقاومت به ضربه  PLAاستفاده شد.



ایــن محقــق با
بیــان اینکــه ایــن
از
الســتیک
انعطــاف پذیــری
باالیی برخــوردار
اســت و خــود
منشــا طبیعــی
دارد ،خاطر نشان
کــرد :محصــول
نهایــی در صورت
برخــورداری از مورفولــوژی مناســب ،مقاومــت
بــه ضربــه باالیــی داشــته و همچنــان زیســت
ســازگار خواهــد بــود و ایــن موضــوع اصلــی
اســت کــه ایــن پژوهــش بــه آن پرداختــه
است.
وی اســتفاده از پلیمرهــای طبیعــی به منظور
تهیــه آلیــاژ و نانوکامپوزیــت ،افزایــش قابــل
توجــه خــواص در مقایســه بــا دیگــر آلیاژها و
نانوکامپوزیتهــا و دســتیابی بــه ریزســاختار
منحصــر بــه فــرد را از مزيتهــای رقابتــی
ایــن طــرح نــام بــرد و یــادآور شــد:
دســتاوردهای ایــن طــرح در صنایعــی چــون
بســته بنــدی مــواد غذایــی ،صنعــت پزشــکی،
رهایــش دارو و ســاخت قطعات قابل اســتفاده
می باشد.
ایــن طــرح از ســوی مهســا نعمتالهــی
دانــش آموختــه و بــه راهنمایــی دکتــر اعظــم
جاللــی آرانــی و دکتــر حمیــد مــدرس از
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیر اجرایی شده است.

بر تمايل باالي این دانشگاه براي همکاری با دانشگاه صنعتي اميركبير تاکید کرد.
وی بــا تاکیــد بــر برنامــه راهبــردي دانشــگاه نظربايــف بــراي گســترش همــكاري هــاي بين المللي
در قالــب پــروژه هــاي تحقيقاتــي و ارتقــاي ســطح كيفــي توليــدات علمــي بــا دانشــگاه هــاي
شــاخص خاطرنشــان کــرد :ايــن دانشــگاه ســه نــوع برنامــه حمايــت مالــي (گرنــت) مجــزا بــراي
حمايــت از طــرح هــاي پژوهشــي دارد كــه مــي توانــد بســتر خوبــي بــراي تعريــف پــروژه هــاي
مشترک با اساتيد دانشگاه صنعتي اميركبير به خصوص در مقاطع تحصيالت تكميلي باشد.
در جريــان ايــن بازديــد دكتــر پيمــان پورافشــاري و دكتــر مهــدي باقــري دو عضــو هيــات علمــي
ايرانــي دانشــكده هــاي مهندســي معــدن و علــوم زميــن و علــوم و مهندســي ديجيتــال دانشــگاه
نظربايف نيز حضور داشتند.

