
مراســم تکریــم و معارفــه معــاون توســعه و 
مدیریــت منابــع دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا 
ــس  ــدی رئی ــیداحمد معتم ــر س ــور دکت حض

دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر مســعود صبایــی 
معــاون جدیــد توســعه و مدیریــت منابــع 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: برنامــه اصلی 
ایــن معاونــت کاهــش وابســتگی بــه بودجه های 

دولتی است.
وی افــزود: درحــال حاضــر کــه تمامــی 
ــی  ــه بودجــه هــای دولت دســتگاه های وابســته ب
ــه  ــی مواجــه هســتند حرکــت ب ــای مال ــا تنگن ب
ــی  ــه دولت ــه بودج ــتگی ب ــش وابس ــمت کاه س

باید مورد توجه قرار گیرد.
ــگاه  ــع دانش ــت مناب ــعه و مدیری ــاون توس مع
صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد: بــرای تحقــق این 
ــی  ــه خوب ــود ب ــع موج ــد از مناب ــوع بای موض

استفاده کنیم.
دکتــر فرهــاد رحتمــی معاون ســابق توســعه و 
مدیریــت منابــع دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز 
ــه  ــت ب ــن معاون ــت: در ای ــم گف ــن مراس در ای
دنبــال اجــرای قوانیــن و مقــررات بــرای تســهیل 

نیازهای افراد و  دانشگاه بودیم.
ــای  ــاش ه ــات و ت ــی از زحم ــر رحمت دکت
تصــدی  دوره  در  خــود  همــکاران  تمامــی 

معاونــت توســعه و مدیریــت تشــکر و قدردانــی 
کرد.

رئیــس  میراحمــدی  االســام  حجــت 
نهادنمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 
ــت:  ــم گف ــن مراس ــز در ای ــر نی ــی امیرکبی صنعت
ــکاران  ــات هم ــر از زحم ــزاری مراســم تقدی برگ
ــگاه  ــه در دانش ــت ک ــمندی اس ــیار ارزش کار بس

صنعتی امیرکبیر انجام می شود.

ــی و  ــاط مال ــی انضب ــر رحمت ــزود: دکت وی اف
اداری را در دانشــگاه توســعه دادنــد که کار بســیار 

ارزشمندی بوده است.
حجــت االســام میراحمــدی اظهارداشــت: 
باوجــود شــرایط اقتصــادی فعلــی کشــور و 
ــا مســئوالن دانشــگاه  ــی ام ــت هــای مال محدودی
ــام  ــود را انج ــاش خ ــام ت ــر تم ــی امیرکبی صنعت
داده انــد تــا همــکاران ایــن دانشــگاه بــا مشــکل 

مواجه نشوند.

ــم  ــن مراس ــدی در ای ــد معتم ــید احم دکترس
گفــت: در ایــن معاونــت در حــوزه امــور اداری و 
امــور مالــی فعالیــت هــای خوبــی صــورت گرفته 
و در حــوزه امــور مالــی نیــز نظــم خوبــی ایجــاد 

شده است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار 
ــابداری  ــوزه حس ــد ح ــگاه بای ــت: در دانش داش
تعهــدی صــورت مــی گرفــت کــه ایــن امــر نیــز 

محقق شد. 
دکتــر معتمــدی عنــوان کــرد: باوجــود آنکــه در 
ــادی  ــای زی ــا تنگناه ــی ب ــه عمران ــوزه بودج ح
ــز کارهــای  ــه نی ــا در ایــن زمین ــم ام مواجــه بودی

خوبی انجام شده است.
ــه  ــتیم بودج ــته توانس ــال گذش ــزود: س وی اف
ــال  ــا در س ــم ام ــت کنی ــل دریاف ــگاه را کام دانش
جــاری از بودجــه عقــب هســتیم کــه قــول هایــی 
داده شــده اســت کــه بودجــه عقــب افتــاده جبران 

شود.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد: 
از تــاش هــای دکتــر رحمتــی در معاونــت 
توســعه و مدیریــت منابــع تشــکر و بــرای دکتــر 
را  معاونــت  ایــن  مســئولیت  کــه  صبایــی 

پذیرفته اند نیزآرزوی موفقیت می کنیم .
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رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبرداد:

راه اندازی مرکز هوش مصنوعی به نام 
شهدای دانشجوی سانحه هوایی

تکریم  و معارفه معاون توسعه و مدیریت 
منابع دانشگاه

مالک اشتر زمان
ــار  ــردار پرافتخ ــی س ــتر نخع ــک اش ــهادت مال ــر ش ــه خب ــی ک هنگام

امیرمومنان امام علی علیه السالم به او رسید با اندوه گفته بود: 
ِ لـَـْو َكاَن َجبـَـًا لـَـَكاَن فِنـْـداً َو لـَـْو َكاَن   َمالـِـٌك َو َمــا َمالـِـٌك َو اللَّ

ائُِر   َحَجراً لََكاَن َصلْداً َل يَْرتَِقيِه الَْحافُِر َو َل يُوفِي َعلَيِْه الطَّ
مالــک بــود و چــه مالکــی! بــه خداونــد ســوگند اگــر کــوه بــود کوهی 
تنهــا بــود   اگــر ســنگ بــود ســنگی ســخت و بــا صالبــت بــود  هیــچ 
رونــده ای بــه ســتیغش نمــی رســید و هیــچ پرنــده ای نمــی توانســت بــر 

قله اش بال بگشاید.
 ســردار قاســم ســلیمانی بــرای ایــران و اســالم و نظــام و رهبــری چنین 

بود.
ــم  ــپهبد قاس ــالم، س ــار اس ــر افتخ ــردار پ ــهادت س ــن روز ش چهلمی

سلیمانی را تسلیت می گوییم.

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر گفــت: وزارت 
ــا  ــه دارد ب ــات برنام ــاوری اطاع ــات و فن ارتباط
همــکاری ســه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، صنعتی 
شــریف و تهــران مرکــز هــوش مصنوعــی بــه نــام 
ــدازی  ــی راه ان ــانحه هوای ــجوی س ــهدای دانش ش

کند.
بــه گــزارش امیرکبیر، دکتر ســید احمــد معتمدی 
گفــت: وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
پیشــنهاد داده اســت کــه یــک مرکــز هــوش 
مصنوعــی راه ا نــدازی شــود کــه بــا توجــه بــه جان 
باختــن تعــدادی از دانش آموختــگان ســه دانشــگاه 
برتــر کشــور در ســانحه هواپیمــای اکراینــی، ایــن 
مرکــز بــه نــام شــهدای دانشــجوی حادثــه 

هواپیمایی نام گذاری خواهد شد.
ــی  ــزود: از روســای ســه دانشــگاه صنعت وی اف
شــریف، تهــران و صنعتــی امیرکبیــر دعــوت شــد 

تــا درخصــوص نحــوه کار ایــن مرکــز تبــادل نظــر 
صورت گیرد.

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهار داشــت: 
ایــن مرکــز هــوش مصنوعــی در پژوهشــگاه وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات خواهــد بــود 
وشــعبه های آن در ســه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، 

صنعتی شریف و تهران دایر خواهد شد.
دکتــر معتمــدی عنــوان کــرد: پــس از راه انــدازی 
ــد از  ــی توانن ــا م ــگاه ه ــی دانش ــز تمام ــن مرک ای

امکانات و خدمات این مرکز استفاده کنند.
ــی پیشــانی  ــان اینکــه هــوش مصنوع ــا بی وی ب
علــم دنیــا اســت، گفــت: باتوجه بــه اینکه بســیاری 
ــته  ــراد برجس ــی اف ــانحه هوای ــن س ــهدای ای از ش
علمــی کشــور بودنــد بنابرایــن نامگذاری ایــن مرکز 

به نام این شهدا بسیار حائز اهمیت است. 
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهار داشــت: 

ــان  ــه ای می ــرار اســت تفاهــم نام ــن راســتا ق در ای
وزرای ارتباطات و علوم، ســه دانشــگاه و پژوهشگاه 

فناوری ارتباطات و اطاعات منعقد شود.
دکتــر معتمــدی ادامــه داد: تفاهــم نامــه چندجانبه 
بــا امضــای دو وزیــر بــرای راه انــدازی ایــن مرکــز 
ــز  ــن مرک ــدازی ای ــا راه ان ــه ب ــود ک ــد می ش منعق
ــی در  حــوزه هــوش مصنوعــی رشــد بســیار خوب

کشور خواهد داشت.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر افزود: قــرارداد 
ایــن مرکــز بــه زودی منعقــد خواهــد شــد و تــاش 
ــده و  ــاه ســال آین ــل از مهرم ــا قب ــه ت ــی شــود ک م

آغاز سال تحصیلی جدید راه اندازی شود.
دکتــر معتمــدی گفــت: هــوش مصنوعــی یــک 
زمینــه تخصصــی و روز دنیــا اســت  کــه کاربردهای 
ــع  ــف دارد در واق ــای مختل ــه ه ــادی در زمین زی
ــرح  ــنگین مط ــبات س ــث محاس ــه بح ــان ک هرزم

است این علم مورد استفاده قرار می گیرد.
وی عنــوان کــرد: امــروزه در کنــار تکنیــک هــای 
ــی  ــه م ــی کمــک گرفت ریاضــی از هــوش مصنوع

شود.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهار داشــت: 
هــوش مصنوعــی از نحــوه فعالیــت مغــز انســان در 

تحلیل ها استفاده می کند.
ــن  ــینان ای ــرد: سرنش ــه ک ــدی اضاف ــر معت دکت
هواپیمــا دانشــجویان خــارج کشــور بودنــد کــه این 
موضــوع ایــن حادثــه را برای کشــور بســیار دردناک 

کرد.
ــرد:  ــوان ک ــی امیرکبیرعن ــگاه صنعت ــس دانش رئی
ــراش و  ــه دلخ ــاد حادث ــاق افت ــه اتف ــه ای ک حادث

سنگینی برای همه مردم ایران بود.
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تازه های  علـــم
توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛

مناسب ترین سامانه های دارویی معرفی شد
انتقال داروهای ضد پوکی استخوان و سرطان

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در صدد 
ــن  ــب تری ــی، مناس ــا تحقیقات ــا ب ــد ت برآمدن
حامــل هــای دارورســان را بــرای انتقــال 

هدفمند دارو معرفی کنند.
ــارغ  ــر ف ــر : زهــرا نیــک ف ــه گــزارش امیرکبی ب
التحصیــل رشــته شــیمی کاربــردی در مقطــع 
دکتــری و مجــری طــرح» طراحــی ســامانه هــای 
دارورســانی بــا اســتفاده از نانــو مــواد و محاســبات 
شــیمیایی کوانتومی«گفت: پیشــرفت هــای اخیر در 
فنــاوری نانــو بــا معرفــی نانوســامانه هــای انتقــال 
دارو، بــر مشــکات مقاومــت دارویی در ســلولهای 
ــور از  ــت دارو در عب ــرده و حرک ــه ک ــدف غلب ه
موانــع بــرای افزایــش تاثیر روی ســلولها را تســهیل 

کرده است.
ــا  ــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن پــروژه ب نیــک فــر ب
ــرای  ــامانه ب ــن س ــب تری ــی مناس ــدف معرف ه
داروهــای انتخابــی بــود خاطــر نشــان کــرد: 
نانولوله هــای کربنــی و نانولولــه هــای کربنی عامل 
ــه  ــک، دو و ســه گــروه فســفات ب ــا ی دار شــده ب
عنــوان حامــل بــرای مهمتریــن داروهــای تجــاری 
ضــد پوکــی اســتخوان مــورد مطالعــه قــرار گرفتند 
و بــا انجــام محاســبات شــیمی کوانتومــی و تحلیل 
ــه  ــه س ــده از آن، نانولول ــت آم ــه دس ــای ب داده ه
فســفاته بــه عنــوان مناســبترین حامــل بــرای 

داروهای ضد پوکی استخوان تعیین شد.
دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا 
اشــاره بــه بخــش دیگــر پــروژه خــود عنــوان کرد: 
ــتفاده در دارو  ــورد اس ــای م ــل ه ــر حام از دیگ
رســانی کــه اخیــرا هــم مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
ــتند؛  ــلول هس ــه س ــده ب ــای نفوذکنن ــد، پپتیده ان
پپتیدهــای نفوذکننــده بــه ســلول شــرایط انتشــار 
موثــر دارو از میــان غشــای پاســمایی و همچنیــن 

انتقــال موضعــی دارو بــا ســمیت کــم و بــازده باال 
به محل هدف را فراهم می کنند.

وی بــا بیان اینکه اتصال داروی سیکلوفســفامید 
بــه جایــگاه هــای فعــال تــری پپتیــد و تــری پپتید 
عامــل دار شــده بــا گــروه طــا- دی تیــو اتیلــن 
گایکــول جهــت تعییــن مناســب تریــن ســامانه 
مــورد بررســی قــرار گرفــت، گفــت: نتایــج 
ــان  ــی نش ــیمی کوانتوم ــبات ش ــل از محاس حاص
ــه  ــد ب ــری پپتی ــودن اســتفاده از ت ــر ب ــده موث دهن
عنــوان حامــل بــرای درمــان ســرطان نســبت بــه 

داروی بدون حامل بود.
دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا 
ــه دلیــل  ــه اهمیــت شــیمی محاســباتی ب اشــاره ب
کاهــش تعــداد آزمایش هــای الزم و صرفه جویــی 
در زمــان و هزینه هــای تحقیقاتــی، شــبیه ســازی 
انجــام  از  پیــش  دارورســان  هــای  ســامانه 
فعالیت هــای آزمایشــگاهی را گامــی موثــر بــرای 

انتقال هدفمند دارو دانست.
ــو حامــل هــا  ــه اســتفاده از نان ــا اشــاره ب وی ب
ــت:  ــر گف ــورهای دیگ ــانی در کش ــرای دارورس ب
نانوحامــل هــای طراحــی شــده در ایــن پژوهــش، 
پیــش از ایــن در هیــچ کــدام از فازهای محاســباتی 
و آزمایشــگاهی در ســایر کشــورها مــورد اســتفاده 

قرار نگرفته است.
اهمیــت  بــر  تاکیــد  ضمــن  فــر  نیــک 
دســتاوردهای ایــن مطالعــات، انتشــار ســه مقالــه 
ــج  ــن المللــی را از نتای ــر بی ــال معتب در ســه ژورن
حاصــل از ایــن پژوهــش عنــوان کــرد. ایــن طــرح 
بــا راهنمایــی پروفســور زهــرا شــریعتی نیــا، عضو 
هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، انجــام 

شده است.

       دهه فجر

ســیزدهمین دوره مســابقات کمیــکار 29 و 30 
ــی  ــن مهندس ــکاری انجم ــا هم ــاه ب ــن م بهم
ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــران در دانش ــیمی ای ش

برگزار می شود.
ــن مســابقات در ســه  ــر، ای ــه گــزارش امیرکبی ب
بخــش پوســتر، لیــگ آزاد و عملکــرد برگــزار 

خواهد شد.
در روز اول مســابقه شــرکت کننــدگان بایــد اجزا 
مختلــف سیســتم ماشــین خــود را در قالــب یــک 
ــوه  ــد، نح ــه دهن ــه داوران ارائ ــرای کمیت ــتر ب پوس
ــاز  ــب دارای امتی ــه مطال ــتر و ارائ ــو س ــی پ طراح

است.
عامــل اصلــی بــرای موفقیــت تیــم هــا در ایــن 
بخــش طراحــی سیســتمی مناســب بــه عنــوان نیرو 
ــو در  ــده ای ن ــب و ای ــان مناس ــا راندم ــه ب محرک

ساخت  است.
در روز دوم مســابقه عملکــرد ماشــین هــا مــورد 
بررســی قــرار مــی گیــرد و خــودرو هــای طراحــی 
شــده بایــد بتواننــد مســیری )با مســافت بیــن 12 تا 
20 متــر( کــه متــراژ دقیــق آن اندکی قبل از مســابقه 
اعــام مــی شــود بــا حمــل میــزان بــار )بیــن 20 تا 
ــر  ــد، پارامت ــی کن ــین را ط ــد( وزن ماش 50 درص
اصلــی در ایــن بخــش دقــت بــاالی سیســتم ترمــز 
و تولیــد انــرژی کافــی و یکنواخــت سیســتم نیــرو 

محرکه است.
رقابــت اصلــی مســابقات در ایــن بخــش 
ــی برخــوردار اســت.   ــت باالی ــد و از اهمی می باش
لیــگ آزاد مســابقات کمیــکار یــک بخــش جــدا از 
ــای شــرکت  ــم ه ــه تی ــل اســت ک دو قســمت قب
ــدرت  ــاس ق ــر اس ــد ب ــش بای ــن بخ ــد در ای کنن
ــد،  ــت کنن خودروهــای طراحــی شــده خــود رقاب
خودرویــی کــه بتوانــد بیشــترین بــار را در مســافت 
طوالنــی تــری طــی کنــد بــه عنــوان برتــر معرفــی 

خواهد شد.
بخــش جدیــد مســابقات کمیــکار مســابقه 
ــه  ــد ب ــی تواتن ــا م ــم ه ــه تی ــازی اســت ک جداس

صــورت جداگانــه در ایــن بخــش شــرکت کننــد. 
ــا  ــان ب ــن دوره مســابقات جــدا ســازی همزم اولی
دوازدهمیــن دوره مســابقات کشــوری کمیــکار در 

دانشگاه تهران برگزار شد. 
ــازی و  ــه جداس ــامل دو مرحل ــش ش ــن بخ ای
عملکــرد اســت کــه تیــم هــای شــرکت کننــده در 
بخــش جداســازی بایــد مقــدار 1.5 لیتــر مخلــوط 
آب و الــکل را بــا روش هــای مختلــف از یکدیگــر 

جدا کنند.
در بخــش عملکــرد نیــز شــرکت کننــدگان بایــد 
خودرویــی طراحــی کننــد کــه نیــروی خــود را از 
ــد  ــده از فرآین ــص ش ــکل خال ــرف ال ــق مص طری

جداسازی به دست آورد.
عاقــه منــدان بــرای  کســب اطاعات بیشــتر از 
برگــزاری ســیزدهمین دوره مســابقات  رونــد 
کمیــکار مــی تواننــد بــه وب ســایت رســمی ایــن 
 www.chefestival.ir نشــانی  بــه  مســابقات 

مراجعه کنند.

سیزدهمین دوره مسابقات کمیکار 
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

مراسماعتکافدانشجوییبرگزارمیشود
ــزار  ــر برگ ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــجد دانش ــفند در مس ــا 20 اس ــجویی 17 ت ــکاف دانش ــم اعت مراس

می شود.
 به گزارش امیرکبیر :ثبت نام این مراسم از 1۹ بهمن آغاز و تا ۳0 بهمن ادامه دارد. 

الزم بــه ذکــر اســت، ثبــت نــام از طریــق ســایت masjed.aut.ac.i وزمــان برگــزاری 1۷ الــی 20 اســفند 
ماه خواهد بود.


