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او برای اسالم به منزله ابوذربود،

زبان گویای او چون شمشیر مالک اشتر بود.
برنده و کوبنده.....

امام خمینی(ره)

 19شهریورماه سالروز رحلت آیت ا ...طالقانی -اولین امام جمعه تهران

واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه از نیمه شهریورماه
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان
اینکــه دغدغــه اصلــی مــا واکسیناســیون
دانشــجویان اســت ،گفــت :بــا هماهنگــی وزارت
بهداشــت واکسیناســیون دانشــجویان دانشــگاه از
نیمه شهریورماه آغاز شده است.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر ســید احمــد معتمــدی
گفــت :در تــاش هســتیم تــا هرچــه زودتــر تمامــی
دانشــجویان دانشــگاه را واکســینه کنیــم تــا بتوانیم زمینه
حضور دانشجویان در دانشگاه را فراهم کنیم.
وی افــزود :تمامــی اســاتید و کارمنــدان دانشــگاه
واکســینه شــدند و ایــن امــر موجــب شــد تــا بــرای
بازگشایی دانشگاه آماده تر باشیم.
دکتــر معتمــدی اظهــار داشــت :در رونــد
واکسیناســیون ،دانشــجویان خوابگاهــی و تحصیــات
تکمیلی در اولویت تزریق قرار دارند.
وی خاطرنشــان کــرد :امیدواریــم بــا واکسیناســیون
دانشــجویان بتوانیــم زمینــه حضــور دانشــجویان در
دانشــگاه را فراهــم کنیــم البتــه بــه نحــوی برنامه ریزی
خواهــد شــد کــه تجمــع در دانشــگاه صــورت نگیــرد
بــه طــور مثــال ممکــن اســت اولویــت حضــور

دانشــجویان براســاس ســال تحصیلــی و یــا مقطــع
تحصیلی متفاوت باشد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت :در
صورتــی کــه وضعیــت پیــک کرونــا بهتــر شــود
امیدواریــم بتوانیــم بســتری فراهــم کنیم تا دانشــجویان
جدیــد الــورود بتواننــد با دانشــکده هــا و اســاتید خود
به صورت حضوری آشنا شوند.
دکتــر معتمــدی عنــوان کــرد :اســکان در
خوابگاه هــای دانشــگاه نیــز بایــد شــناور شــود و یــک
اتــاق تنهــا بــه یــک نفــر اختصــاص نیابــد البتــه در
جابجایــی افــراد ضدعفونــی کــردن خوابــگاه هــا بــه
طور کامل انجام می شود.
وی بــا اشــاره بــه رعایــت ســختگیرانه پروتــکل هــا
در خوابــگاه هــای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،گفــت:
خوشــبختانه باوجــود بیماری کرونــا در خوابــگاه های
دانشگاه با مشکل همه گیری مواجه نبودیم.
رئیــس دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر خاطرنشــان کرد:
درحــال حاضــر اولویــت آمــوزش براســاس فعالیــت
مجــازی اســت امــا برنامــه داریــم بتوانیــم دروس
عملــی را در زمــان هایــی حضــوری برگــزار کنیــم .در

درجــه اول ســعی داریــم آزمایشــگاه هــا ،کارگاه هــا و
پــروژه هــای مقاطــع مختلــف بخصــوص دوره دکتری
را بــرای دانشــجویان حضــوری برگــزار کنیــم امــا اگر
مجــدد شــاهد پیــک کرونــا باشــیم تمــام تصمیمــات
متاثر از آن خواهد شد.

آغازفعالیت
پارک علم و فناوری دانشگاه

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا اشــاره بــه
رشــد نــوآوری و فنــاوری در ایــن دانشــگاه افــزود :در
ســال جــاری مصوبــه ایجــاد پــارک علــم و فنــاوری
دانشــگاه را دریافــت کردیــم و براســاس مصوبــه
مجلــس شــورای اســامی ردیــف بودجــه ای نیــز
بــرای ایــن پــارک تعییــن شــده اســت کــه بــه زودی و
بــا آغــاز ســال تحصیلــی ایــن پــارک فعالیــت خــود را
آغاز خواهد کرد.
دکتــر معتمــدی عنــوان کــرد :صنــدوق پژوهــش و
فنــاوری دانشــگاه نیــز بــا ســرمایه گــذاری بخــش
خصوصــی و دانشــگاه و حمایــت هــای صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی ایجــاد شــده اســت کــه ایــن

مدیر آموزش دانشگاه خبرداد:

برگزاری کالس های نودانشجویان از ابتدای مهر

مدیــر آمــوزش دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
گفــت :پیــش بینــی مــی کنیــم ثبــت نــام
دانشــجویان جدیــد الــورود دانشــگاه در اواخــر
شــهریورماه انجــام و کالس هــا بــه صــورت
مجازی از ابتدای مهرماه آغاز شود.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر عبــاس احمــدی
درخصــوص نحــوه بازگشــایی دانشــگاه صنعتی
امیرکبیــر در ســال تحصیلــی جدیــد گفــت:
باتوجــه بــه میــزان شــیوع بیمــاری کرونــا
برنامه ریــزی هــای صــورت گرفتــه بــه نحــوی
اســت کــه دروس نظــری بــه صــورت مجــازی
و دروس عملــی نیــز بــه دو صــورت حضــوری
فشــرده یــا ترکیبــی (مجــازی و حضــوری)
برگزار شود.

وی افــزود :بــرای ســال تحصیلــی آتــی ،ثبت
نــام اولیــه بــرای دانشــجویان ورودی  99و
ماقبــل آن انجــام شــده اســت کــه تاکنــون 5
هــزار دانشــجو در ایــن مرحلــه ثبــت نــام
کرده اند.
مدیــر آموزشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
عنــوان کــرد :در هــر تــرم تحصیلــی ثبــت نــام
در ســه مرحلــه ثبــت نــام اولیــه ،ثبــت نــام
تکمیلی و حذف و اضافه انجام می شود.
دکتــر احمــدی تاکیــد کــرد :ثبــت نــام
تکمیلــی نیــز هفتــه چهــارم شــهریورماه انجــام
مــی شــود و برنامــه ریــزی شــده تــا ســال
تحصیلی جدید از  27شهریورماه آغاز شود.
وی اظهــار داشــت :باتوجــه بــه اینکه ســازمان
ســنجش نتایــج آزمون سراســری را ســریع تر از
ســال گذشــته اعــام کــرد بنابرایــن پیــش بینــی
مــی شــود ثبــت نــام از دانشــجویان ورودی
جدیــد در اواخــر شــهریورماه انجــام و از اوائــل
مهرمــاه نیــز ســال تحصیلــی ایــن دانشــجویان
آغاز شود.
مدیــر آموزشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر

عنــوان کــرد :هرســاله دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر
حــدود هــزار و  400دانشــجوی ورودی جدیــد
دارد.
دکتــر احمــدی گفــت :براســاس برنامــه
ریــزی هــای صــورت گرفتــه دورس نظــری بــه
صــورت مجــازی و دروس عملــی نیــز بــه
صــورت حضــوری فشــرده یــا ترکیبی(مجــازی
و حضوری) برگزار می شود.
وی ادامــه داد :برنامــه ریــزی هــای آموزشــی
دانشــگاه بــه نحــوی انجــام شــده اســت کــه
درصــورت کاهــش بیمــاری کرونــا و تغییــر
رنــگ بنــدی کرونایــی بتوانیم بخشــی از دروس
را به صورت حضوری برگزار کنیم.
مدیــر آموزشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
خاطرنشــان کــرد :تاکنــون درخصــوص
امتحانــات تصمیــم گیــری نشــده و اگــر شــرایط
فراهــم باشــد امتحانــات حضــوری و درصورت
عــدم وجــود شــرایط الزم امتحانــات ماننــد
گذشــته بــه صــورت مجــازی برگــزار خواهــد
شد.

دکتر«محمدرضااسالمیخوزانی»آسمانیشد
دکتــر «محمدرضــا اســامیخوزانی» اســتاد گــروه
زبانهــای خارجــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر؛ بــر
اثر کرونا درگذشت و به دیدار معبود شتافت..
اســتاد ارجمنــدی کــه متعهدانــه و دلســوزانه ،در راه
تعلیــم و تربیت دانشــجویان گرامی ،از هیچ کوششــی
فروگذارنکرد.
ایــن ضایعــه اندوهبــار را بــه خانــواده محتــرم
ایشــان و دانشــگاهیان صنعتــی امیرکبیــر تســلیت
عرضمی کنیم.
صنــدوق نیــز فعالیــت خــود را از ســال تحصیلــی
جدید آغاز خواهد کرد.
وی ادامــه داد :درحــال حاضــر  9مرکــز نــوآوری و
فنــاوری در دانشــکده هــای دانشــگاه راه انــدازی شــده
اســت کــه درســال تحصیلــی جدیــد ایــن مراکــز
افزایش خواهند یافت.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از راه انــدازی
بــرج شــماره  2فنــاوری دانشــگاه در آغــاز ســال
تحصیلــی خبــرداد و گفــت :بــا همــکاری شــهرداری
منطقــه  ،دو طبقــه ایــن بــرج بــه شــرکت هــای دانش
بنیــان فعــال در امــور شــهری اختصــاص خواهــد
یافــت .همچنیــن یــک طبقــه از ایــن بــرج نیــز بــه
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری و یــک طبقــه نیــز بــه
ابررایانه امیرکبیر(سیمرغ) اختصاص داده می شود.
دکتــر معتمــدی اظهــار داشــت :دانشــگاه بــه لحــاظ
شــرکت هــای دانــش بنیــان و اســتارت آپ هــا درمیان
دانشــگاه هــای کشــور مقــام نخســت را بــا بیــش از
 320شرکت دانش بنیان و واحد فناور دارد.

برگزاری برخط مدرسه تابستانی دانشگاه
مدرســه تابســتانی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا حضــور
اســاتید داخلــی و خارجــی بــه صــورت برخط(آنالیــن) از 10
الی  31شهریورماه برگزار می شود.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،مدرســه تابســتانی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر
در زمینــه هــای ســلول خورشــیدی ،نفــت و گاز و پتروشــیمی ،رباتیک،
بایوتکنولــوژی ،تکتونیــک و کانــه زایــی ،تســت نرمافــزار در ماهــواره،
مهندســی مــواد و متالــورژی و شــتابدهی اســتارتاپ هــا برگــزار
می شود.
در ایــن مدرســه تابســتانی اســاتید و پژوهشــگران جــوان و مطــرح
بینالمللــی بــا قــرار گرفتــن در کنــار اســاتید دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر
به ارائه تجربیات خود خواهند پرداخت.
مــدارس تابســتانی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه زبــان انگلیســی و
بهصورت کامال آنالین و غیرحضوری برگزار خواهد شد.
در انتهــای هــر مدرســه ،گواهی حضــور در دوره به شــرکتکنندگان
اعطــا خواهــد شــد .ثبتنــام ،حضــور و دریافــت گواهــی بهصــورت
رایگان است.
متقاضیــان بــرای شــرکت در مــدارس تابســتانی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیر می توانند به نشانی
https://
summerschools.aut.ac.ir
مراجعــه کننــد .ســواالت
منقاضیــان از طریق ایمیــل  summerschools@aut.ac.irپاســخ داده
می شود.
همچنیــن بــرای ســهولت در ثبتنــام ،ربــات ثبتنــام تلگرامــی
 @eventsxbotآماده دریافت اطالعات ثبتنامی است.
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«دانشگاه اثرگذار در برنامه ریزی درسی آموزش عالی ایران»
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از ســوی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری بــه عنــوان «دانشــگاه اثرگــذار در
برنامــه ریــزی درســی آمــوزش عالــی ایــران» معرفــی
شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر منصــور غالمــی وزیــر
ســابق علــوم در نامــه ای از تــاش هــای دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر درخصــوص برنامــه ریــزی درســی
تقدیر و تشکر کرد.
در ایــن نامــه کــه بــه تاریــخ دوم شــهریورماه و بــا
امضــا دکتــر منصــور غالمی ،وزیــر علــوم ،تحقیقات و
فناوری سابق صادر شده ،آمده است:
«بــدون تردیــد ،توســعه و پیشــرفت علــم و فناوری
جمهــوری اســامی ایــران مرهــون کوشــش جامعــه
بــزرگ دانشــگاهی کشــور در ایــن مســیر دشــوار و
طوالنــی اســت .در کــوران ایــن مســاعی ارزشــمند
جمعــی ،آنچــه راه نیــل بــه آرمــان مشــترک را همــوار
میســازد حضــور و مشــارکت اســتادان دلســوز و
همــکاران دانشــمندی اســت کــه از بــذل خالصانــه
تــوان ،اندیشــه و تخصــص خــود بــرای اعتــای
آموزش عالی کشور دریغ نمیورزند.
اکنــون ایــن فرصــت مغتنــم فراهــم آمــده اســت تا
از مدیــران ،اعضــای هیــأت علمــی و کارشناســان
ذیربــط آن دانشــگاه کــه بــا هــدف ارتقــای کیفیــت
آمــوزش کارآمــد ،تقاضامحــور و روزآمــد از طریــق
«تدویــن و بازنگــری برنامههــای درســی» ،همــکاری
میکننــد تشــکر و قدردانــی کنــم .در نتیجــه ایــن
کوشــش و همکاریهــا بــا کمــال مســرت آن
دانشــگاه بهعنــوان «دانشــگاه اثرگــذار در برنامهریــزی
درســی آمــوزش عالــی ایــران» در طــول ســالهای
 ۱۳۹۶تــا  ۱۴۰۰ارزیابــی و معرفــی میشــود .امیــد
دارم آثــار پربرکــت و ارزشــمند این جایــگاه در زمینه
تدویــن و بازنگــری برنامههــای درســی در ســالهای
آینده نیز مستدام و شکوفا باقی بماند.
از خداونــد بــزرگ پیشــگامی و اســتمرار حضــور
مؤثــر آن دانشــگاه را در صحنــه پویای آمــوزش عالی

کشور خواهانم».
دکتــر معتمــدی رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
در ایــن خصــوص گفــت :ایــن دانشــگاه بیــش از ســه
ســال در زمینــه بازنگــری برنامــه هــای آموزشــی
فعالیــت داشــت و در ایــن زمینــه بــه دســتاوردهای
بسیار خوبی رسیده است.
وی افــزود :بازنگــری برنامــه هــای آموزشــی کار
بســیار زمــان بر و ســختی اســت امــا دانشــگاه صنعتی
امیرکبیــر تمــام تــاش خــود را انجــام داد تــا بتوانــد
برنامه های درسی را بازنگری کند.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت:
ایــن امــر نشــان مــی دهــد کــه دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر یــک بعــدی عمــل نکــرده و در تمامــی
حوزه هــا از جملــه آمــوزش ،مقــاالت ،نــوآوری،
فنــاوری و قراردادهــای صنعتــی فعالیــت هــای مهــم و
موثری داشته است.

توسط باشگاه مهارت اشتغال دانشگاه؛

کمپ استارت آپ

کمــپ اســتارت آپ توســط باشــگاه مهــارت و اشــتغال
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا همــکاری مدیریــت امــور
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،کمــپ اســتارتاپ بــا هــدف
آمــوزش گام هــای اصولــی راهانــدازی اســتارتاپ و آمــاده
ســازی دانشــجویان بــرای ورود بــه دنیــای جــذاب کســب
وکارهای نوپا  26تیر ماه تا  4مرداد ماه برگزار شد.
ایــن رویــداد بــا تکیــه بــر تجــارب اســتارتاپهای موفق
در ایــران و بــا بهرهگیــری از اســاتید مجــرب ،بــا محوریــت
آمــوزش صفــر تــا صــد راهانــدازی اســتارتاپ هــا ،در 6
کارگاه آموزشی و یک پنل انتقال تجربه برگزار شد.
در ایــن کمــپ کارگاه هایــی بــا محوریــت آشــنایی بــا
اســتارتاپ و اکوسیســتم کارآفرینــی ،خلــق و اعتبارســنجی
ایدههــای کســب و کار ،کاشــفان طــا (طراحــی ارزش
پیشــنهادی طالیــی) ،راهکارهــای عملــی بــرای ایجــاد و
نگهــداری تیــم موثــر اســتارتاپی ،خلــق بــوم مــدل کســب
وکار و کلیدیتریــن نــکات حقوقــی اســتارتاپها بــه
صورت مجازی برگزار شد که  ۳۵نفر در آنها شرکت کردهاند.
شــرکت کننــدگان در کمــپ آموزشــی اســتارتاپ ،در روز نخســت تشــکیل تیــم داده و در تمامی مراحــل کارگاه
با یکدیگر مشارکت داشتند.
شــرکت کننــدگان ایــن کمــپ آموزشــی ،پــس از گذرانــدن  7روز آمــوزش مفیــد ،در روز هشــتم در پنــل انتقــال
تجربــه شــرکت کردنــد کــه ایــن پنــل بــا حضــور  5نفــر از فعــاالن حــوزه اســتارتاپ و بــا هــدف آشــنایی شــرکت
کنندگان با تجربهی استارتاپ های موفق در ایران برگزار شد.
همچنیــن ،در پایــان ایــن دوره بــه شــرکت کننــدگان حاضــر در ایــن کمــپ ،مــدرک معتبری از ســوی دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر اعطا شد.

واکسیناسیون دانشگاهیان

تازه های علـــم

ارائه روشی برای شناخت و پیشرفت سرطان
محققــان دانشــگاه صنعتی
امیرکبیــر موفــق بــه ارائــه
روشــی برای شــناخت عمیق
تــری نســبت بــه پیشــرفت
ســرطان و نقــش عوامــل
مکانیکــی در پیشــرفت
ســرطان شــدند کــه در آینده
از نتایــج آن بــرای طراحــی
روش هــای درمــان ایــن
بیماری بهره برد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،ســید محمــد طباطبائــی
دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجری
طــرح « تحلیــل رفتــار مکانیکــی ســلول در تهاجــم
ســرطان بــر مبنــای ســاختار ســلولی» گفــت :بــر
اســاس تحقیقــات منتشــر شــده ،بیمــاری ســرطان به
عنــوان یکــی از مرگبــار تریــن بیمــاری هــا در ســطح
جهان شناخته شده است.
وی ادامــه داد :محققــان علــوم زیســتی و بالینــی در
طــول دهــه هــای گذشــته بــه طــور دقیــق ایــن
بیمــاری را رصــد کــرده و اطالعــات ارزشــمندی
جهــت ارائــه روش هــای درمانــی جدیــد ،منتشــر
کــرده انــد؛ امــا در دو دهــه گذشــته محققــان بــه ایــن
مهــم دســت یافتــه انــد کــه عــاوه بــر تغییــرات و
تحــوالت زیســت و بالینــی ،مشــخصه هــای فیزیکی
مهمــی وجــود دارنــد کــه بــه صــورت معنــاداری در
روند ایجاد و پیشرفت سرطان تغییر می کنند.
محقــق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر افــزود:
مطالعــات گســترده در ایــن حــوزه نشــان داده اســت
کــه ایــن مشــخصه هــای فیزیکــی حتــی مــی تواننــد
بــه عنــوان یــک نشــانگر زیســتی ،در تشــخیص
ســرطان و یــا حتــی تعییــن درجــه پیشــرفت بــه کار
آینــد .از مهــم تریــن ایــن نشــان گــر هــای زیســتی
مــی تــوان بــه خــواص مکانیکــی( پروتئین/ســلول/
بافــت) و مشــخصه هــای ظاهــری (انــدازه ،شــکل
آرایــش فضایــی اجــزای تشــکیل دهنــده و  )..اشــاره
کرد.
وی بــا اشــاره بــه هــدف از اجــرای ایــن پــروژه
گفــت :یکــی از اصلــی تریــن دســت آوردهــای
علمــی ایــن تحقیــق ،ارزیابــی تغییــرات خــواص
مکانیکــی ســلول هــای ســرطانی هــم در ســطح
ســلول و هــم در ســطح پروتئیــن بــه صــورت بــرون
تنی بوده است.
طباطبایــی افــزود :نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد
خــواص مکانیکــی ســلول چگونــه بــه صــورت
کمی با ساختار اسکلت سلولی در ارتباط است.
وی تاکیــد کــرد :دو جــزء اصلی اســکلت ســلولی

یعنــی پروتئیــن هــای اکتیــن و میکروتوبول بــا ایجاد
ســرطان و تهاجــم آن از لحــاظ میــزان حضــور و
آرایــش فضایــی رشــته هــا دچــار تغییــرات اساســی
شــده انــد کــه ایــن امــر موجــب شــده کــه رفتــار
االســتیک و ویسکواالســتیک ســلول هــای ســرطانی
نیز تغییرات اساسی و معناداری داشته باشد.
وی اضافــه کــرد :در ادامــه مشــخص شــد کــه
تغییــرات ایجــاد شــده در رشــته هــای اکتیــن بســیار
بیشتر از میکروتوبول ها است.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن تحقیــق از یــک مــدل
مکانیــک ســلولی بــه نــام مــدل تنســگریتی اســتفاده
شــد تــا بتــوان بــا اســتفاده از ایــن مــدل و نتایــج
آزمایشــگاهی ،تغییــرات خواص مکانیکی رشــته های
اکتیــن و میکروتوبــول را در رونــد تهاجــم ســرطان
ارزیابــی کــرد ،افــزود :نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد
کــه ســلول هــای ســرطانی پــر تهاجــم نیــروی
ترکشــن زیادتــری نســبت بــه بقیــه ســلول ها وارد
می کند.
وی خاطــر نشــان کــرد :درایــن پایــان نامــه در
حــوزه مکانیــک ســلولی تعریــف شــد و بــه منظــور
ارزیابــی تغییــرات خــواص مکانیکــی زیــر اجــزای
ســلول در فرآینــد ایجــاد و تهاجــم ســرطان در بافت
پســتان بــه صــورت بــرون تنــی ،از روش هــای
آزمایشــگاهی و مدلســازی در حــوزه مکانیــک
سلولی بهره برده شد.
وی خاطــر نشــان کــرد :نتایــج ایــن تحقیــق
شــناخت عمیــق تــری نســبت بــه پیشــرفت ســرطان
و نقــش عوامــل مکانیکــی در پیشــرفت ســرطان
ایجــاد مــی کنــد و امیــد اســت کــه در آینــده بتــوان
در طراحــی روش هــای درمــان بیمــاران ســرطانی از
این قبیل نتایج استفاده کرد.
گفتنــی اســت :اســاتید راهنمــای ایــن طــرح دکتر
محمــد تفضلــی شــادپور ،دکتــر مهــدی بســتان
شــیرین اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیر بوده اند.

