
تفاهــم نامــه همــکاری میــان دانشــگاه صنعتــی 
ــا هــدف  ــی ب ــع هوای ــر و ســازمان صنای امیرکبی
توســعه همــکاری هــای تحقیقاتــی، آموزشــی و 

پژوهشی امضا شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، ایــن تفاهــم نامــه بــا 
در  تحقیقاتــی  هــای  پــروژه  انجــام  محوریــت 
حوزه هــای مختلــف مهندســی هوافضــا امضــا شــده 

است.
ــع گلوگاهــی  ــع موان همــکاری در شناســایی و رف
ــده  ــات آین ــام مطالع ــی، انج ــع هوای ــعه صنای توس
ــاز در  ــت های موردنی ــردی و ره نگاش ــی، راهب پژوه
ــش  ــای نق ــرای ایف ــزی ب ــی، برنامه ری ــع هوای صنای
ــت  ــردی صنع ــه راهب ــند برنام ــرای س ــال در اج فع
حمــل و نقــل هوایــی، حمایت از ایــده هــای نوآورانه 
و شــرکت هــای دانــش بنیــان فعــال در قالــب 
ــای  ــتابدهی از محوره ــانی و ش ــای همرس رویداده

همکاری این تفاهم نامه بشمار می رود.
ــای  ــت از پایان نامه ه ــه حمای ــم نام ــن تفاه در ای
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه صنعتــی 
موضــوع  بــا  مرتبــط  موضوعــات  در  امیرکبیــر 

تفاهم نامه مورد توجه قرار گرفته است.
مــدت ایــن تفاهــم نامــه 3 ســال از زمــان امضــاء 
طرفیــن اســت کــه در صــورت توافــق قابــل تمدیــد 

خواهد بود.

دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی با تعامل قوی 
راه حل رفع نیازهای کشور را فراهم کنند

گفــت:  امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه  رئیــس 
ــا  ــی الزم اســت ب ــای اجرای دانشــگاه ها و دســتگاه ه
ــع  ــرای رف ــاز ب ــای موردنی ــل ه ــوی راه ح ــل ق تعام

نیازهای کشور را ایجاد کنند.
 دکتــر ســید حســن قدســی پــور در مراســم امضــا 
تفاهمنامــه همــکاری میان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر و 
ســازمان صنایــع هوایــی گفــت: بــرای اینکــه بتوانیــم 
نــگاه بــه داخل کشــور داشــته باشــیم و از نیــروی های  
ــن  ــاز اســت ای ــم نی ــتفاده کنی ــی اس متخصــص داخل

موضوع از توجه به دانشگاه ها آغاز شود.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان اینکه در 
دانشــگاه هــای کشــور نیروهــای متخصــص خــوش 
فکــر و بــا اســتعداد بســیار زیــاد اســت، تاکیــد کــرد: 
ــه  ــود را ب ــای خ ــی نیازه ــای اجرای ــتگاه ه ــد دس بای
دانشــگاه ارائــه کننــد و دانشــگاه ها براســاس پتانســیل 

خود این نیازها را مرتفع کنند. 
وی گفــت: دانشــگاه هــا و دســتگاه هــای اجرایــی 
الزم اســت بــا تعامــل قــوی راه حــل هــای موردنیــاز 

برای رفع نیازهای کشور را ایجاد کنند.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان اینکــه 
ــور  ــی در کش ــیار خوب ــای بس ــاخت ه ــون زیرس اکن
ــش  ــای دان ــرکت ه ــزود: ش ــت، اف ــده اس ــم ش فراه
بنیــان، مراکــز رشــد، پــارک هــای علــم و فنــاوری و 
موسســات پژوهشــی و دانشــگاه هــا زیرســاخت های 
کشــور بشــمار مــی رونــد کــه مــی تواننــد بســیاری از 

نیازهای کشور را رفع کنند.

اولویت اصلی دانشگاه ،توجه هدفمند و 
سیستماتیک به پژوهش است.

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر گفــت: اولویــت اصلــی ایــن دانشــگاه توجــه 
هدفمنــد و سیســتماتیک بــه فعالیــت هــای پژوهشــی 

است.
ــت:  ــن مراســم گف ــان در ای ــر ســیدرضا غفاری دکت
پرداخــت هــدف منــد و سیســتماتیک بــه رویدادهــای 
پژوهشــی از اولویــت هــای دانشــگاه اســت و در ایــن 

مسیر برنامه ریزی وسیعی صورت گرفته است.
وی افــزود: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از پتانســیل 
علمــی و پژوهشــی بســیار باالیــی برخــوردار اســت و 
زمانیکــه ارتبــاط سیســتماتیک میــان ایــن دانشــگاه و 
ــیار  ــی بس ــاهد خروج ــردد ش ــرار گ ــر ق ــع ب صنای

ارزشمند و کاربردی خواهیم بود.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
برنامــه دارد ارتبــاط هدفمنــد بــا صنعــت داشــته باشــد 
ــد براســاس نیازهــای کشــور  ــق بتوان ــن طری ــا از ای ت

حرکت کند.
دکتــر غفاریــان تاکیــد کــرد: باتوجــه بــه پتانســیل و 

وجــود اســاتید و دانشــجویان نخبــه، این دانشــگاه می 
ــا کمــک صنایــع مرتبــط در حــوزه هوافضــا  ــد ب توان
ــر  ــن ام ــد و ای ــام ده ــژه ای انج ــای وی ــت ه فعالی
موجــب مــی شــود تــا در حــوزه آمــوزش و پژوهــش 

موفق تر و هدفمندتر حرکت کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه هــا بایــد بــرای ارتبــاط 
ــی را  ــد مدت ــزی منســجم و بلن ــه ری ــع برنام ــا صنای ب
دنبــال کننــد، گفــت: زمانــی کــه ایــن برنامــه ریــزی 
صــورت گیــرد افــق دیــد جوانــان در هدفمنــد بــودن 
ــرای  ــد بیشــتری ب ــر شــده و امی پژوهشــها روشــن ت
مانــدن در کشــور خواهنــد داشــت، همچنیــن بخــش 
خصوصــی نیــز بــه ســمت دانشــگاه هــا راغــب تــر 

حرکت خواهد کرد.
دکتــر خواجــه فــرد رئیــس ســازمان صنایــع هوایــی 

نیــز در ایــن مراســم گفــت: اولیــن دانشــکده هوافضای 
کشــور در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر راه انــدازی شــد 
بنابرایــن الزم اســت از پتانســیل ایــن دانشــگاه و 
دانشــکده در حــوزه هوافضــا اســتفاده بایســته صورت 

پذیرد.
وی افــزود: هوافضــا صنعــت راهبــردی بشــمار مــی 
رود کــه از ابتــدای انقــاب ایــن صنعــت تحریــم بــوده 
بنابرایــن الزم اســت بــا کمــک متخصصــان داخلــی و 
دانشــگاه هــا در ایــن حــوزه فعالیــت های پژوهشــی و 

تحقیقاتی کاربردی داشته باشیم.
رئیــس ســازمان صنایــع هوایــی تاکید کــرد: علیرغم 
آنکــه صنعــت هوافضــا در کشــور تحریــم بوده اســت 
امــا هواپیماهــا درحــال پــرواز هســتند کــه ایــن امــر 
ــد  ــی توانن ــور م ــان کش ــد متخصص ــی ده ــان م نش
بســیاری از قطعــات مــورد نیــاز هواپیماهــا را بســازند 

وتعمیرکنند. 
 دکتــر خواجــه فــرد و هیات همــراه از بــرج فناوری 

دانشگاه و دانشکده مهندسی هوافضا بازدید کردند.
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خبــری

شماره ۲63- 16آذر ماه 1400

امضا تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 و سازمان صنایع هوایی

نهمین کنفرانس بین المللی 
رباتیک و مکاترونیک

ــک و  ــی رباتی ــن الملل ــس بی ــن کنفران  نهمی
ــی و  ــاتید خارج ــور اس ــا حض ــک ب مکاترونی
ــگاه  ــازی در دانش ــورت مج ــه ص ــی ب داخل

صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
کنفرانــس  نهمیــن  امیرکبیــر،  گــزارش   بــه 
بین المللــی رباتیــک و مکاترونیــک بــا حضــور 
اســاتید برجســته بین المللی از کشــورهای ســوئیس، 

ژاپن، کانادا و فناند برگزار شد.
دکتــر ســید علــی اکبــر موســویان رئیــس نهمیــن 
ــک در  ــک و مکاترونی ــی رباتی ــن الملل ــس بی کنفران
مراســم افتتاحیــه ایــن کنفرانــس گفت: امســال تمامی 
ــه صــورت مجــازی  بخــش هــای ایــن کنفرانــس ب
ــه  ــته ب ــال گذش ــفانه در س ــود متاس ــی ش ــزار م برگ
دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا ایــن کنفرانــس تنهــا در 

قالب یک سمپوزیوم یک روزه برگزار شد.
ــی  ــن الملل ــس بی ــن کنفران ــه نهمی ــزود: ب وی اف
رباتیــک و مکاترونیــک 167 مقالــه ارســال شــد کــه 
پــس از داوری هــای صــورت گرفتــه از ســوی کمیته 
علمــی  کنفرانــس 93 مقالــه بــرای ارائــه در کنفرانس 

پذیرفته شد.
رئیــس نهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی رباتیــک و 
مکاترونیــک خاطرنشــان کرد: امســال برای نخســتین 
بــار کتــاب مقــاالت کنفرانــس منتشــر شــد کــه ایــن 
کتــاب حــاوی پوســترهای نویســندگان مقــاالت بوده 

است.
ــکده  ــس پژوهش ــاز رئی ــاز شمشیرس ــر مهن دکت
فنــاوری هــای نــو دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر نیــز در 
ــواره  ــت: هم ــس گف ــن کنفران ــه ای ــم افتتاحی مراس
وقــوع شــرایط بحرانــی همچــون شــیوع بیمــاری هــا 
ــی و  ــرای دگرگون ــی را ب ــا، فرصت های ــی ه و اپیدم
توســعه فناوری هــای جدیــد در جهــان ایجــاد 
می کنــد. یکــی از ایــن فرصــت هــا، گســترش 
اســتفاده از ربــات هــا در بخــش هــای ســامت، امداد 
ــر  ــال اخی ــی دو س ــل در ط ــل و نق ــانی و حم رس
اســت. ایــن امــر نشــان داد کــه فن آوری هــای 
ــی  ــای بحران ــرایط ه ــک در ش ــک و مکاترونی رباتی
همچــون همــه گیــری بیمــاری هــا و وقایــع طبیعــی 
ماننــد زلزلــه و ..از فنــاوری هــای کلیــدی در خدمــت 
بشــر  بــه منظــور ارتقــای ســامت و ایمنی مــردم  به 

شمار می آیند.
ــم  ــی را فراه ــس فرصت ــن کنفران ــزود: ای وی اف
می ســازد تــا رونــد تحــول و ســمت و ســوی 
ــا  ــور و در دنی ــا در کش ــاوری ه ــن فن ــات ای تحقیق

شناسایی و مورد بحث قرار گیرد.
دکتــر محمــد زارعــی نــژاد دبیــر نهمیــن کنفرانس 
ــرد:  ــوان ک ــک عن ــک و مکاترونی ــی رباتی ــن الملل بی
امســال کنفرانــس بــه صــورت مجــازی برگزار شــده 
اســت و 4 کارگاه بیــن المللــی و 4 ســخنرانی کلیدی 

کنفرانس نیز به صورت مجازی برگزار می شود.

برنامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر حرکت با 
سرعت در حوزه رباتیک و مکاترونیک

ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
امیرکبیــر گفــت: در برنامــه جامــع علمــی دانشــگاه 

صنعتی امیرکبیر
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دستگاه ایمن ساز هوا ساخته شد
محققــان دانشــکده مهندســی هوافضــا دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر موفــق بــه ســاخت دســتگاه ایمن 
ســاز هــوا شــدند کــه فضاهــای مختلفــی همچــون آسانســور را از ویروســهای واگیــر پاکســازی مــی 

کند.
بــه گــزارش  امیرکبیــر، جــواد شــریفی دانشــجوی رشــته مهندســی هوافضــا از دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و 
مجــری طــرح »ســاخت دســتگاه ایمــن ســاز هــوا« گفــت: مــا توانســتیم سیســتم تهویــه ای طراحــی کنیــم کــه در 

مدت زمان بسیار کوتاه فضا را عاری از ویروس کرونا می کند.
وی بــا بیــان اینکــه همچنیــن اســتفاده از ایــن دســتگاه تهویــه ویــروس هــای دیگــر کــه واگیر هســتند را نیــز از 

بیــن مــی بــرد و فضــا را پاکســازی مــی کند، گفــت: مــا در طراحــی دســتگاه از تحقیقــات و مطالعــات مختلفی که 
روی طــول عمــر ویــروس SARS-CoV-2 صــورت گرفتــه اســتفاده کردیــم و شــبیه ســازی هایــی بــر همیــن 

اساس انجام دادیم.
شــریفی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن دســتگاه تهویــه در فضاهــای کوچــک کاربــرد دارد، افــزود: ســامانه ایمن ســاز 
هــوا، جایگزیــن سیســتم تهویــه کابیــن آسانســور مــی شــود. این دســتگاه بــه صورت هوشــمند، پاکســازی هــوا را 

شروع کرده و وضعیت هوای کابین را هشدار می دهد.
بــه گفتــه دانــش آموختــه  دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر، دســتگاه بــه صــورت پایلــوت در دانشــگاه امیرکبیر نصب 

و راه اندازی شده و تست های الزم به عمل آمده است.
وی بــا اشــاره بــه مزایــای ایــن دســتگاه گفــت:» هوشــمند بــودن دســتگاه«،»بهره گیــری از اینترنــت اشــیا«،     » 
دارا بــودن ســامانه هشــدار«،» مصــرف انــرژی پاییــن«،» ایمــن ســازی هــوا در زمــان بســیار کوتــاه«،      » وجــود 

فناوری روز از جمله اشعه UV«،» هزینه تعمیر و نگهداری پایین« از مزیتهای این پروژه به شمار می رود.
ایــن محقــق بــا اشــاره بــه کاربــرد سیســتم تهویــه هــوای ایرانی گفــت: ایــن مــدل در آسانســورهای دانشــگاه ها 

و مراکز آموزشی، بیمارستان ها، ادارات و حتی مجتمع های مسکونی کاربرد دارد.
وی در خصــوص وضعیــت تجــاری ســازی ایــن محصــول گفــت: اکنــون در حــال مذاکــره بــا بنیــاد امیرکبیــر 
بــرای عرضــه بــه بــازار هســتیم. در فــاز بعــدی ســاخت مــدل هــای متناســب بــا فضاهایــی ماننــد واگــن هــای 

مترو، اتوبوس های شهری و فضاهای سرپوشیده بزرگ را در برنامه قرار داده ایم.
گفتنــی اســت: طراحــی و ســاخت ایــن دســتگاه توســط هســته فنــاور پــارس ســامان فــن ویســتا در مرکــز 
نــوآوری دانشــکده مهندســی هوافضــای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر انجــام شــده اســت. مدیریــت ایــن هســته بــر 

عهده دکتر حسین خالقی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد.
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کسب رتبه اول کشوری، هشتم آسیا و۳۷ جهانی در ریاضیات
براســاس آخریــن رتبــه بنــدی US News، دانشــگاه 
ــگاه 37 در  ــب جای ــه کس ــق ب ــر موف ــی امیرکبی صنعت
 Best Global Universities for« فهرســت 
Mathematics« و جایــگاه نخســت در میــان مراکــز 

آموزشی ایران در حوزه ریاضیات شد.
 US News  بــه گــزارش  امیرکبیــر، براســاس رتبــه بنــدی
ــر اســاس  ــه طــور کلــی و ب ــر جهــان ب ، 17۵۰دانشــگاه برت

منطقه و کشور رتبه بندی  شده است.
براســاس ایــن رتبــه بنــدی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در 
حــوزه ریاضیــات رتبــه  37 جهانــی را کســب کــرده اســت. 
ــتنفورد و  ــگاه MIT، اس ــدی، دانش ــه بن ــن رتب ــاس ای براس
ــا ســوم ریاضیــات قــرار  ــگاه هــای اول ت پرینســتون در جای
ــج،  ــای ســوربن، کمبری ــن، دانشــگاه ه ــد. همچنی ــه ان گرفت
ــی  ــگاه صنعت ــفورد و دانش ــس، آکس ــاروارد، پاری ــی، ه برکل
ــرار  ــم ق ــا ده ــارم ت ــای چه ــگاه ه ــز در جای ــخ نی زوری

گرفته اند.
در میــان دانشــگاه هــای آســیایی، رتبــه اول تــا ســوم ریاضیــات متعلــق بــه کشــور چیــن و رتبــه هشــتم مربــوط بــه 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. 
بنــا بــر نتایــج ایــن رتبــه بنــدی، در میــان دانشــگاه هــای ایــران نیــز صرفــا دو دانشــگاه در فهرســت دانشــگاه هــای 

برتر در حوزه ریاضیات قرار گرفته اند و جایگاه ایران نخست بوده است.
ــر اســاس فهرســت   ایــن نظــام رتبــه بنــدی ســاالنه دانشــگاههای جهانــی را در 43 حــوزه موضوعــی کلیــدی ب

Clarivate و بر اساس داده ها و معیارهای مورد استفاده در Web of Science رتبه بندی می کند.
ایــن رتبــه بنــدی هــای موضوعــی بــر اســاس عملکــرد تحقیقاتــی دانشــگاهی، از جملــه انتشــارات و اســتنادها، و 
ــاله  ــج س ــرای دوره پن ــر موضــوع خــاص ب ــه ای در ه ــی و منطق ــرای شــهرت جهان ــی ب ــن شــاخص های همچنی
2۰1۵ -2۰19 بــوده اســت. بــا ایــن حــال، بــرای شــمارش اســتناد بــه مقــاالت، از همــه انتشــارات از جملــه جدیدترین 

داده های موجود استفاده شده است.

»طراحی سیستم های انرژی تجدیدپذیر در شبکه هوشمند برق«  
ترجمه آقایان دکتر حسین ترکمن و دکتر محمد احمدیان 

طراحــی شــبکه های هوشــمند بــرق از مبــدأ تولیــد تــا مقصــد توزیــع و مصــرف کمک 
ــاک در  ــدار و پ ــرژی پای ــد ان ــه تولی ــه ب ــایانی ب ش
ــود  ــن مقص ــرای ای ــد. ب ــرق می کن ــبکه های ب ش
ــع  ــبکه های توزی ــازی ش ــا هوشمندس ــوان ب می ت
ولتــاژ پاییــن و متوســط تحــت عنــوان ریزشــبکه ها 
بــرای افزایــش بــازده و قابلیت اطمینان گام اساســی 
برداشــت. ایــن کتــاب حوزه هــای مختلــف طراحی 
محوریــت  بــا  تجدیدپذیــر  شــبکه های  ریــز 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــیدی را م ــتم های خورش سیس
ــرای دانشــجویان ســال  ــاب حاضــر ب می دهــد. کت
آخــر مقطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد و 
دکتــری بــه عنوان منبع درســی و برای پژوهشــگران 
و صنعت گــران بــه عنــوان مرجــع طراحــی و 
ــر مبنــای مفاهیــم اصلــی ترجمــه شــده  تحلیــل ب

است.

 حــوزه رباتیــک و مکاترونیــک جــزء اولویــت هــای 
اصلــی تعییــن شــده و برنامــه داریــم بــا ســرعت زیادی 

در این حوزه گام های اساسی برداریم.
ــت:  ــن مراســم گف ــان در ای ــر ســیدرضا غفاری  دکت
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از فعــاالن حــوزه رباتیــک 
اســت و در دوره هــای مختلــف کنفرانــس هــای بیــن 
المللــی رباتیــک و مکاترونیــک در بخــش مســابقات و 

مقاالت علمی بسیار فعال بوده است. 
وی افــزود: برگــزاری ایــن کنفرانــس موجــب 
می شــود کــه متخصصــان دســتاوردهای علمــی خــود 
را عرضــه کنند و امیدواریم دســتاوردهای پژوهشــگران 
و مراکــز علمــی کشــور در حوزه رباتیــک و مکاترونیک 
ــا و  ــوآوری ه ــب ن ــاالت در قال ــد مق ــر تولی ــاوه ب ع

محصوالت دانش بنیان نمایان شوند.
معــاون پژوهــش و فنــاوری  دانشــگاه صنعتــی 
ــه  ــک از جمل ــوزه رباتی ــت: ح ــار داش ــر اظه امیرکبی
زمینه هــای علمــی و تکنولوژیــک اســت کــه در آینــده 
ــت  ــت را تح ــر و صنع ــی بش ــدان دور زندگ ــه چن ن
ــن  ــد داد بنابرای ــرار خواه ــی ق ــل توجه ــرات قاب تغیی

جامعــه علمــی کشــور بایــد توجــه ویــژه ای بــه ایــن 
حوزه داشته باشد. 

دکتــر غفاریــان خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر در برنامــه جامــع علمــی خــود حــوزه رباتیک 
و مکاترونیــک را یکــی از حــوزه هــای اصلــی پژوهش 
ــا  ــه دارد ب ــت و برنام ــرده اس ــاب ک ــاوری انتخ و فن
ــی  ــای اساس ــوزه گام ه ــن ح ــادی در ای ــرعت زی س

بردارد. 
وی تاکیــد کــرد: امیدواریــم در کنفرانــس هــای آتــی 
ــگاه  ــان دانش ــوب متخصص ــتاوردهای خ ــاهد دس ش

صنعتی امیرکبیر باشیم. 
معــاون پژوهــش و فنــاوری  دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر گفــت: باتوجــه بــه اهمیــت حــوزه رباتیــک و 
مکاترونیــک بــرای کشــور در نشســت معاونــان 
پژوهشــی دانشــگاه هــا نیــز تاکیــد خواهــد شــد کــه به 
ــم حــوزه  ــژه ای شــود و بتوانی ــن حــوزه توجــه وی ای
ــور  ــوری در کش ــوزه مح ــوان ح ــه عن ــک را ب رباتی

معرفی کنیم.




