
ــا  ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــت دانش  سرپرس
تاکیــد بــر اینکــه فناوری هــای پرپتانســیل 
همچــون  آی تــی، بــرق، داروســازی و نفــت و 
ــد زد،  ــم خواهن ــان را رق ــده جه ــیمی آین پتروش
حرکــت دانشــگاه بــه ســوی فناوری هــای 
ــروری  ــی را ض ــد مدیریت ــور در دوره جدی مذک

خواند.

ســید حســن  دکتــر  امیرکبیــر:  گــزارش  بــه 
ــوان  ــه عن ــود ب ــه خ ــه معارف ــی پور  در جلس قدس
سرپرســت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر کــه بــا حضور 
وزیــر علــوم و  تعــدادی از نماینــدگان مجلــس، همراه 
بــود افــزود: مشــکل اساســی کشــور در حــال حاضــر 
مشــکل اقتصــادی اســت علــم و دانــش در تعریــف 
امــروز بهتریــن وســیله بــرای تولیــد ثــروت اســت و 
ــد توجــه بیشــتر  ــم نیازمن ــه طــور حت ــن حــوزه ب ای

است.
وی بــا بیــان اینکــه، در تعریــف علــم چنــد نکتــه و 
اصــل اساســی مطــرح اســت، تعالــی روح و اخــاق، 
رفــاه اجتماعــی و اقتصــادی و قــدرت را از جملــه این 

مولفه ها برشمرد.
ــی  وی اضافــه کــرد: اگــر بخواهیــم دانشــگاه خوب
داشــته باشــیم بایــد بــه ایــن ۳ اصــل توجــه بیشــتری 

کنیم.
دکترقدســی پــور بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر معظم 
انقــاب در خصوص اینکه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
مــادر دانشــگاه هــای صنعتــی کشــور اســت گفــت: ما 
دو نــوع فنــاوری داریــم کــه یــک دســته فنــاوری های 
ــوژی، آی تــی و  ــو تکنول ــو، بی نوظهــور همچــون نان
ســلول هــای بینــادی هســتند که بســتر اصلی توســعه 

این فناوری ها دانشگاه است.
وی افــزود: اگــر بخواهیــم روی فنــاوری هایــی کــه 
زندگــی روزمــره مــردم بــه آنهــا گــره خــورده تاکیــد 

کنیم، فناوری های بالغ را می توان نام برد.
دکتــر قدســی پــور گفــت: یــک زمانــی مــا حــدود 
۱۳ فنــاوری هــای پرپتانســیل از جملــه آی تــی، 

خــودرو، داروســازی، نفــت و پتروشــیمی و بــرق را به 
ــم  ــان را رق ــده جه ــه آین ــی ک ــاوری های ــوان فن عن
ــم  ــور حت ــه ط ــه ب ــم ک ــی کردی ــد زد بررس خواه
ــه  ــن زمین ــتی در ای ــر بایس ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
پیــش قــدم شــده و تــاش اســاتید را در ایــن زمینــه و 
جهــت بســیج کنیــم تــا بتوانیــم ســهم        عمــده ای 
در ایــن زمینــه هــا و رشــد اقتصــادی کشــور  ایجــاد 

کنیم.
ــی  ــان اینکــه، حــدود ۴۷ طــرح کان مل ــا بی وی ب
تعریــف شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: تعــداد زیادی 
از ایــن طــرح هــا بــه دانشــگاه هــا از جملــه صنعتــی 
ــن  ــرفت ای ــه پیش ــت ک ــده اس ــذار ش ــر واگ امیرکبی

پرژه ها به  دلیل مشکاتی کند شده است.

تغییر در مدیریت ها امری بدیهی است،
 ثبات در اهداف مهم است

 دکتــر محمدعلی زلفــی گل، وزیر علــوم ، تحقیقات 
و فنــاوری درایــن مراســم  گفــت: تغییــر در مدیریت ها 
ــی  ــداف خیل ــات در اه ــا ثب ــی اســت، ام ــری بدیه ام
مهــم اســت. بایــد به گونــه ای برنامه ریــزی کنیــم کــه 
تغییــر در مدیریت هــا باعــث نشــود کــه مســیرها کًا 

تغییر کنند. 
ــره  ــاد و خاط ــت ی ــا گرامیداش ــی گل ب ــر زلف دکت
شــهدای دفــاع مقــدس و همچنیــن شــهدای ســامت 
کشــوراظهار داشــت: تغییــر در مدیریت هــا بایــد 
به گونــه ای انجــام گیــرد که تغییــری در مسیرتوســعه و 

پیشرفت علمی کشور صورت نگیرد.
وزیــر علــوم بــا بیــان اینکه نظــام مقــدس جمهوری 
اســامی بــرای ایــن کار راهــکار مناســبی تعبیــه کــرده 
فرهنگــی  انقــاب  اســت، گفــت: شــورای عالی 
سیاســت های کان علــم و فنــاوری و فرهنــگ کشــور 
را تدویــن و تصویــب می کنــد و در معــرض اجــرا قرار 
می دهــد و نهادهــای وابســته بایــد آنهــا را اجــرا کننــد 
تــا در زمانــی کــه مدیریت هــا تغییــر می کننــد، 

سمت وسوی حرکت کامًا مشخص باشد.
وی افــزود: تغییــر، ذات پیشــرفت اســت. ایــن کــه 
مدیــری جایگزیــن مدیــر دیگــری شــود و مســئولی 
جایگزیــن مســئول دیگــری شــود، یــک امــر طبیعــی 
اســت؛ بنابرایــن همیشــه جایگزینــی مدیــران و 
مســئوالن را بــا روش منطقــی بایســتی بــه فــال نیــک 

گرفت.
وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه زحمــات پیش گامــان و 
پیش کســوتان عرصــه آمــوزش عالــی کشــور گفــت: 
ــوت و  ــاتید پیش کس ــزرگان و اس ــدر ب ــد ق ــا بای م
پیــش گام را بدانیــم، بــه خصــوص دانشــجویان عزیــز 

ما باید قدراین استادان رابیشتر بدانند.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه نبایــد رشــته های 
علمــی را جــدا از هــم ببینیــم، تأکیــد کــرد: هــدف از 
ــه و  ــم را یکپارچ ــا عل ــه م ــت ک ــث آن اس ــن بح ای
ــن  ــه از ای ــک  تک ــی را ی ــته های علم ــدام از رش هرک
پــازل ببینیــم و رشــته های مختلــف را جــدا از هــم بــه 

حساب نیاوریم.
ــا در وزارت  ــت: م ــه گف ــی گل در ادام ــر زلف دکت
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و وزارتخانــه بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی بایــد علــوم را یکپارچــه 
ببینیــم در عیــن کثــرت بایــد بــه وحــدت توجــه کنیم 
اگــر ایــن کار را نکنیــم باعــث می شــود که شــخصیت 

علمی ما جامع االطراف و متوازن نباشد.
دکتــر زلفــی گل در ادامــه بــا بیــان اینکــه در دنیــای 

چندرشــته ای  و  بین رشــته ای  تحقیقــات  امــروز 
تعیین کننــده هســتند، گفت: خوشــبختانه شــورای عالی 
انقــاب فرهنگــی تــا حــدود زیــادی ایــن مشــکل را 
ــورت  ــه و به ص ــف جامع ــا در ک ــرده ام ــت ک مدیری
ــاز  ــل نی ــن دلی ــه همی ــی این طــور نیســت و ب عملیات
اســت کــه تفکــر جدیــدی در ایــن خصــوص اعمــال 

شود.
ــا  ــه ب ــاوری در ادام ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ــد  ــا بای ــت: م ــی گف ــای کان مل ــه پروژه ه ــاره ب اش
ــه  ــگاه ب ــوع ن ــه ن ــم ک ــف کنی ــای کان تعری پروژه ه
منابــع و شــرایط مــان را متفــاوت کنــد. مــا نبایــد فقط 
ــع  ــم. مناب ــزی کنی ــبی برنامه ری ــای نس روی مزیت ه
ــم و  ــتخراج کنی ــادن را اس ــت و گاز و مع ــادی نف م
بفروشــیم و بــه فکــر آینــدگان نباشــیم. مــا بایــد بــه 
فکــر مزیت هــای ایجــادی باشــیم و مزیت هــای 
ــر  ــدارد. اگ ــه االن وجــود ن ــم ک ــدی ایجــاد کنی جدی
ــر از  ــا بهت ــم کج ــن کار را کنی ــم ای ــاً می خواهی واقع
دانشــگاه. اگــر هــدف ایــن باشــد، بهتریــن جایــی کــه 
ــد دانشــگاه و  ــد ســرمایه گذاری کن ــت می توان حاکمی
مراکــز پژوهشــی و پارک هــای علــم و فنــاوری اســت. 

ــوع  ــن ن ــرمایه گذاری و مطمئن تری ــوع س ــن ن بهتری
ســرمایه گذاری، ســرمایه گذاری در زمینــه علــم و 

آموزش و پژوهش و فناوری و نوآوری است.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه موضــوع تاســیس 
صنــدوق علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، گفــت: جــای 
خرســندی دارد کــه ریاســت محتــرم جمهــوری، 
ــورای عالی  ــه ش ــر رئیســی، مصوب ــای دکت ــاب آق جن
انقــاب فرهنگــی در تأســیس صنــدوق علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری را امضــا کردند. انشــا اهلل امســال 
بــا کمــک دولــت و مجلــس شــورای اســامی بتوانیم 
درصــد قابل توجهــی از بودجــه عمومــی دولــت را در 
ــش  ــم از بخ ــا بتوانی ــم ت ــز کنی ــدوق واری ــن صن ای
قابل توجهــی از پتانســیل آموزشــی، پژوهشــی و 
ــه  ــای جامع ــع نیازه ــتای رف ــان در راس ــی م تحقیقات

استفاده کنیم.
دکتــر زلفــی گل در ادامــه ســخنان خــود بــه لــزوم 
بحــث شــفافیت در انجــام امــور اشــاره کــرد و گفــت: 
علــوم،  وزارت  در  شــفافیت  بحــث  اســت  الزم 
ــه آن  ــته ب ــات وابس ــاوری و مؤسس ــات و فن تحقیق
کامــًا رعایــت شــود. چــون ایــن مراکــز بــا امورعلمی 
ســروکار دارنــد، در همــه رفتارهــای اداری و اجرایــی 

شان باید کامًا شفافیت وجود داشته باشد.
وی افــزود: در ایــن راســتا بایــد نظــارت عمومــی و 
همگانــی را حاکــم کنیم.بــه عنــوان مثال، شــفافیت در 
سیســتم اداری ایــن اســت کــه هــر نامــه ای کــه وارد 
ــد  ــع ببین ــه ذی نف ــر لحظ ــد ه ــود بای ــتم می ش سیس
نامــه اش کجاســت، دســت چــه کســی اســت و در چه 

مرحله ای است.

دکترمعتمدی:

تالش برای قرار گرفتن در بین دانشگاه های 
نسل سوم

رییــس ســابق دانشــگاه صنعتــی امیر کبیــر: از 
ــاش  ــگاه ت ــردی دانش ــای راهب ــه برنامه ه جمل
بــرای قــرار گرفتــن در بیــن دانشــگاه های نســل 

سوم بود.

دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیس ســابق دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر طــی ســخنانی در این مراســم ضمن 
اشــاره بــه برنامه هــای انجــام شــده در دانشــگاه گفــت: 
ــا در  ــری فعالیت ه ــود را از بازنگ ــال ۹۳ کار خ در س
ــود را  ــردی کار خ ــه راهب ــا برنام ــاز و ب ــگاه آغ دانش

شروع کردم.
وی بــه اهــداف دانشــگاه اشــاره کــرد و گفــت: قــرار 
گرفتــن دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در زمــره ۱۰۰ 
دانشــگاه برتر تــا ســال ۱۴۰۴ و حضــور در بیــن 
ــداف دانشــگاه  ــه اه دانشــگاه های نســل ســوم از جمل

بود.
وی در ادامــه بــه راهبرد هــای دانشــگاه اشــاره کــرد و 
گفــت: توســعه زیرســاخت های نســل ســوم، توســعه 
مدیریــت و منابــع درآمــدی پایــدار، توســعه تولیــدات 
ــترش  ــا، گس ــعه همکاری ه ــوآوری، توس ــی و ن علم
ــا صنعــت از  ــاط ب ــای ارتب ــت شــبکه فعالیت ه مدیری

جمله راهبرد های دانشگاه بوده است.
ــل  ــگاه های نس ــه دانش ــیدن ب ــرای رس ــزود: ب وی اف
ــد و  ــه ش ــت توج ــای صنع ــه نیاز ه ــدا ب ــوم در ابت س

برنامه ریزی برای طرح های بزرگ ملی انجام شد.
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آقــای دکتــر معتمــدی تأکیــد کــرد: توســعه 
جملــه  از  داد هــا  قــرار  جــذب  در  فعالیت هــا 

فعالیت های دانشگاه در ارتباط با صنعت بود.
ــان،  ــش بنی ــرکت های دان ــعه ش ــت: توس وی گف
ــدازی  ــگاهی، راه ان ــاخت های دانش ــر س ــعه زی توس
مرکــز نــوآوری تخصصــی در هــر دانشــکده، توســعه 
مهــارت در بیــن دانشــجویان، تقویــت دوره هــای 
ــداری مدرســه کســب و کار،  آموزش هــای آزاد، راه ان
توجــه بــه نخبــگان دانشــگاهی از دیگــر برنامه هــا در 

راستای ارتباط دانشگاه با صنعت بود.
دکتــر منصــور کبگانیــان، دبیر ســتاد علــم و فناوری 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نیــز درایــن مراســم 
افــزود: داشــتن دید راهبردی روســای دانشــگاه صنعتی 
ــم  ــیار مه ــگاهی بس ــور دانش ــبرد ام ــردر پیش امیرکبی
ــای  ــت روس ــای مثب ــی از ویژگی ه ــن یک ــت، ای اس

دانشگاه های صنعتی و ملی کشور است.
وی بــا بیــان اینکــه مهندســان صنایــع دیــد راهبردی 
باالیــی دارنــد، افــزود: دکترقدســی نیــر در ایــن حــوزه 
و در طراحــی و اجرایــی ســازی نقشــه جامعــه علمــی 

کشور نقش ارزنده ای ایفا کرده است.
مهــدی  ســید  والمســلمین  االســام  حجــت 
میراحمــدی نماینــده ولــی فقیــه در دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر نیــز از تــاش هــای دکتــر معتمــدی رئیــس 
ســابق دانشــگاه تشــکر و قدردانــی کــرد و بــرای آقای 
دکتــر قدســی پــور سرپرســت دانشــگاه آرزوی 

موفقیت نمود.
در پایــان ایــن آییــن لــوح تقدیــر وزیــر علــوم بــه 
ــگاه  ــابق دانش ــس س ــدی رئی ــید احمدمعتم ــر س دکت
ــم  ــن حک ــد و همچنی ــدا ش ــر اه ــی امیرکبی صنعت
ــه وی  ــور ب سرپرســتی دکتــر ســید حســن قدســی پ

اباغ شد.
گفتنــی اســت: دکتــر زلفــی گل در ابتــدای ورود بــه 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیربا حضــور در یادمان شــهدای 
گمنــام دانشــگاه بــا قرائــت فاتحــه و اهدای شــاخه گل 

بر مقام شامخ این شهدا ادای احترام کرد.
در حکــم وزیــر علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری آمــده 
اســت : نظــر بــه مراتــب تعهــد ، تخصــص و تجــارب 
ــه  ــم ب ــن حک ــب ای ــه موج ــی ، ب ــمند جنابعال ارزش
ســمت »سرپرســت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر« 

منصوب می شوید .
انتظــار میــرود بــا پیــروی از آمــوزه هــای اســامی ، 
مبانــی علمــی و روحیه انقابــی و راهبردهای اساســی 
دولــت مردمــی ، و جلــب همــکاری اســتادان ، مدیران 
ــان گرامــی آن دانشــگاه ، نقشــی شایســته در  و کارکن
تحقــق اهــداف نظــام علم و فنــاوری به ویــژه » تقویت 
ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت «ایفــا نمایید ، امید اســت 
بــا توکل بــه خداونــد متعــال ، ماموریــت و وظایف آن 
دانشــگاه را بــر پایــه سیاســت هــا ، قوانیــن و برنامــه 
ریــزی فرادســتی بــا رویکــرد تحــول گرایانــه و مســاله 
محــور در راســتای تحقــق »تمــدن نویــن اســامی « و 
حرکــت در مرزهــای دانــش و دســتیابی به دیپلماســی 

و مرجعیت علمی به انجام رسانید .
توفیــق روزافــزون جنابعالــی را در پیشــبرد اهــداف 

ــران و  ــامی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــی نظ متعال
ــت اهلل  ــم انقــاب اســامی ، آی ــر حکی ــات رهب منوی
خامنــه ای ) مدظلــه العالــی ( از درگاه پــروردگار متعال 

خواستارم.

سوابق علمی و اجرایی 
سرپرست دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر
دکتــر سیدحســن قدســی پور سرپرســت دانشــگاه 
ــری مهندســی  ــدرک دکت ــر دارای م ــی امیرکبی صنعت
صنایــع از دانشــگاه ناتینگهــام انگلســتان، کارشناســی 
ارشــد مهندســی صنایــع از دانشــگاه تربیــت مــدرس 
و کارشناســی مهندســی صنایــع از دانشــگاه صنعتــی 

شریف است.
وی در کارنامــه خــود دارای ســوابق علمــی و 
اجرایــی بســیار زیــادی اســت کــه معاونــت نظــارت و 
ارزیابــی دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی از 
ســال ۱۳۹8 تــا کنــون از جملــه ســوابق اجرایــی وی 

بشمار می رود.
ــه  ــا ۱۳۹8 ب ــال ۱۳۹۳ ت ــور از س ــی پ ــر قدس دکت
ــه  ــازی نقش ــی س ــتاد اجرای ــر س ــاور دبی ــوان مش عن
جامــع علمی کشــور شــورای عالــی انقــاب فرهنگی، 
از ســال ۱۳۹۳ تاکنــون بــه عنــوان مشــاور رئیــس مرکز 
تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام، از ســال ۱۳88 تــا ۱۳۹2 نیــز بــه عنــوان رئیــس 
مرکــز تحقیقــات سیاســت هــای علمــی کشــور و قائم 
مقــام دبیــر شــورای عالــی علــوم، تحقیقــات و فناوری 

مشغول به فعالیت بوده است.
مدیــرکل دفتــر بررســی و ارزیابی پژوهشــی وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری )۱۳8۴ - ۱۳88(، مدیرکل 
ــر  ــی امیرکبی واحدهــای پژوهشــی در دانشــگاه صنعت
کــردن  مکانیــزه  پــروژه  مســئول   ،)۱۳8۳-۱۳8۴(
صنعتــی  دانشــگاه  پژوهشــی  اطاعــات 
ــس دانشــکده مهندســی  ــر)۱۳8۴-۱۳8۱(، رئی امیرکبی
ــر)۱۳۷۹-۱۳8۱(،  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــع دانش صنای
معــاون آموزشــی دانشــکده مهندســی صنایع دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر)۱۳۷۹-۱۳86(، عضو شــورای گروه 
صنعتــی  دانشــگاهی  جهــاد  صنایــع  مهندســی 
شــریف)۱۳6۷-۱۳65(، مســئول حــوزه برنامــه ریــزی 
تولیــد و مــواد گروه مهندســی صنایع جهاددانشــگاهی 
صنعتی شــریف)۱۳6۴-۱۳62(، مســئول دفتر سیاســی 
اســتانداری آذربایجان غربــی)۱۳62-۱۳6۱( و مســئول 
دیگــر  از  مهابــاد)۱۳6۰-۱۳6۱(  اســامی  مرکــز 
مســئولیت هــای اجرایــی سرپرســت دانشــگاه صنعتی 

امیرکبیر بوده است.
وی تاکنــون موفــق بــه تولیــد و انتشــار بیــش از ۴۹ 
مقالــه در ژورنالــه هــای آی اس آی و مجــات معتبــر 

داخلی شده است.
همچنیــن وی تاکنــون 2 کتــاب بــا عنوایــن برنامــه 
ریــزی چنــد هدفــه و فرآینــد تحلیل سلســله مراتبی را 

به تالیف رسانده است.

یون زدایی آبهای لب شور با الکترودهای نوین بر پایه گرافن

ــن،  ــه گراف ــر پای ــن ب ــای نوی ــا الکتروده ــدند ب ــق ش ــر موف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــان دانش محقق
یون زدایی آبهای لب شور را با کیفیت بهتری انجام دهند.

بــه گــزارش امیرکبیــر، ســارا مدنــی  دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجــری طــرح »الکترودهــای 
نویــن بــر پایــه ی گرافــن جهــت بــه کارگیــری در فراینــد یــون زدایــی خازنــی « گفــت: هــدف از اجــرای ایــن 
پــروژه، بررســی و کاربــرد اکســید گرافــن ســایز بــزرگ  بــرای ذخیــره ســازی انــرژی و همچنیــن نمــک زدایــی از 

آبهای لب شور بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه حیطــه ی ذخیــره ســازی انــرژی موضوعــی اســت کــه در کشــور مــا مغفــول بــوده، گفــت: 
تحقیــق در قســمت کاربــرد ابرخازنــی نتایــج قابــل توجهــی را از خــود نشــان داد و تــا ایــن زمــان عــدد چگالــی 
ظرفیــت بدســت آمــده از آن بــرای یک سیســتم ابرخازنــی دو الکتــرودی و  تماما کربنــی در قیاس بــا پژوهش های 

مشابه در کل دنیا عدد بسیار قابل توجه و منحصر به فردی بود.
وی بــا بیــان اینکــه در ابرخــازن ســاخته شــده از هیــچ افزودنــی یــا اتصــال دهنــده ای اســتفاده نکردیــم، گفــت: 
در دســترس بــودن مــواد مــورد اســتفاده در الکترولیــت ایــن سیســتم هــا، از نقــاط قــوت ایــن تحقیــق  اســت. در 
قســمت یــون زدایــی از آب نیــز ایــن مــاده در تلفیــق بــا مــوادی ماننــد نانولولــه هــای کربنی و کربــن فعــال ، نتایج 
قابــل قبولــی داد. گــرم پاییــن اســتفاده از مــواد فــوق الذکــر و تاثیــر آن بــا همیــن میــزان انــدک مــی تواند پتانســیل 

خوبی برای تجاری سازی این سیستم ها با استفاده از اکسید گرافن سایز بزرگ فراهم کند. 
وی بــا اشــاره بــه مزیــت هــاي رقابتــي طــرح گفــت:  دوســتدار محیــط زیســت، ســهولت دسترســی به  عمــده ی 

مواد و امکانات در داخل کشور، اقتصادی و به صرفه بودن پروژه از مزیت های طرح به شمار می رود.
بــه گفتــه ایــن محقــق، یــون زدایــی خازنــی در صــورت تجــاری ســازی  از آب هــای لــب شــور یــا زیرزمینی یا 
در بازیافــت آبهــای کشــاورزی مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.  از سیســتم هــای ابرخازنــی نیــز بــه عنــوان 
مثــال میتــوان بــرای بازیابــی انــرژی بــرای وســایل نقلیــه ی برقــی و آسانســورها  ) قطارهــا و تــرن هــا متــرو ... ( 

بهره برد.
گفتنــی اســت، اســاتید راهنمــای ایــن پــروژه دکتــرکاووس فامکــی  و دکترســید حامــد ابوطالبــی بــه ترتیــب 

اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز پژوهش های دانش های بنیادین می باشند.

        مقدمه ای بر روش های بهینه سازی تصادفی
 تالیف آقای دکتر سید علی میرحسینی و خانم دکتر فرناز هوشمند خلیق

ــای  ــف آق ــی« تالی ــر روش هــای بهینه ســازی تصادف ــه ای ب ــاب »مقدم کت
دکتــر ســید علــی میرحســینی و خانــم دکتــر فرنــاز هوشــمند خلیق توســط 
انتشــارات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر منتشــر شــد.کتاب یاد شــده به بررســی 
مســائل بهینه ســازی در شــرایط عــدم قطعیــت می پــردازد و حاصــل نگاهــی 
کاربــردی و عملیاتــی بــه موضــوع برنامه ریــزی اســت که در آن ســعی شــده 
اســت بــا زبانــی ســاده بــه بیــان مفاهیــم و اصطاحــات پیچیــده ایــن مبحث 
ــوان مرجــع درســی و در  ــه عن ــد ب ــاب حاضــر می توان ــه شــود. کت پرداخت
مقطــع تحصیــات تکمیلــی رشــته های ریاضــی کاربــردی، علــوم کامپیوتــر، 

مهندسی صنایع و مدیریت تدریس گردد.

بیســت و یکمیــن دوره مســابقات برنامــه نویســی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر )ACPC( در دو بخــش 
دانشجویی و دانش آموزی ۷ آبان ماه به صورت آناین برگزار می شود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، بیســت و یکمیــن دوره مســابقات برنامــه نویســی 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر )ACPC( در دو بخــش دانشــجویی و دانــش آمــوزی ۷ آبــان مــاه توســط انجمــن علمی 

دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار می شود.
ایــن مســابقه بــه صــورت مرحلــه ای برگــزار مــی شــود و در نهایــت تیــم هــای برتــر مســابقات جــواز شــرکت 

در مرحله باالتر را کسب خواهند کرد.
شــرکت کننــدگان مســابقه در قالــب تیــم های ســه نفــره از طریــق مســابقه در محیطی ایزولــه به رقابــت خواهند 
پرداخــت تــا بــا هــم فکــری یکدیگــر راه حــل هــای خــود بــه ســواالت طــرح شــده را بــه یکــی از زبــان هــای 
مجــاز در مســابقه )C,C++,Java,Python( بــه سیســتم داوری ارســال کننــد و در نهایــت تیــم هــای شــرکت کننده 

بر اساس تعداد پاسخ های درست، رتبه بندی می شوند.
ســال گذشــته بیــش از ۳5۰ نفــر از عاقــه منــدان بــه برنامــه نویســی در قالــب ۴۳ تیــم دانــش آمــوزی از 2۹ 

دبیرستان و ۷5 تیم دانشجویی از 28 دانشگاه مختلف از سراسر کشور در این مسابقه حضور داشتند.


