
ــان  ــا بی ــر ب ــی امیرکبی ــس دانشــگاه صنعت رئی
ــا ســرمایه گــذاری  اینکــه ابررایانــه »ســیمرغ« ب
۱۰۰۰ میلیــارد ریالــی در ایــن دانشــگاه راه 
انــدازی شــده اســت، گفــت: ایــن ابررایانــه در 
ــات و  ــعه خدم ــزاری، توس ــرم اف ــه ن ــه الی س
زیرســاختهای ابــری ارائــه خدمــات مــی دهــد، 
ــره ســازی ۱۲۶۰  ــه ذخی ــادر ب ضمــن آن کــه ق

ترابایت است.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر ســید احمــد معتمدی 
ــه  ــا اشــاره ب ــه »ســیمرغ« ب ــاح ابررایان در مراســم افتت
ــا،  ــا در دنی ــه ه ــعه ابررایان ــد توس ــه رش ــد رو ب رون
ــد  ــن ۴۲ درص ــور چی ــر کش ــال حاض ــزود: در ح اف
ــار دارد و بعــد از آن کشــور  ــا را در اختی ــه دنی ابررایان
ــرار  ــه دوم ق ــا ســهم ۲۲.۶ درصــدی در رتب ــکا ب آمری

گرفته است.
وی کشــورهای ژاپــن، فرانســه و آلمــان را در 
رتبه هــای بعــدی دانســت و ادامــه داد: در زمینــه 
ظرفیــت پــردازش ســریع کشــور آمریــکا نســبت بــه 
ــراری  ــر نشــان از برق ــن ام ــری دارد کــه ای ــن برت چی
جنــگ میــان ابرقدرتهاســت و نشــان مــی دهــد کــه 
اقتصــاد چهــارم صنعتــی براســاس اقتصــاد دیجیتــال 

تعریف شده است.
ــذاری ۳۲۰  ــرمایه گ ــه س ــاره ب ــا اش ــدی ب معتم
میلیــون دالری آمریــکا و ۲۰۰ میلیــون دالری ژاپــن در 
ــال  ــرد: در ح ــان ک ــر نش ــا، خاط ــه ه ــوزه ابررایان ح
ــوان  ــا ت ــای ب ــه ه ــا ابررایان ــور دنی ــر ۲۱ کش حاض
ظرفیــت بیــش از یــک پتافالپــس دارنــد و در منطقــه 

نیز کشور عربستان دارای ۴ ابررایانه است.
ــه  ــا اشــاره ب ــر ب ــی امیرکبی رئیــس دانشــگاه صنعت
ــگاه،  ــا در دانش ــه ه ــاوری ابررایان ــعه فن ــابقه توس س
ــح داد: دانشــگاه در ســال ۶۶-۶۷ در دانشــکده  توضی
ــات  ــگاه تحقیق ــدازی آزمایش ــه راه ان ــدام ب ــرق اق ب
ــگ  ــان جن ــه در زم ــرده اســت ک ــردازش ســریع ک پ
موفــق بــه طراحــی برخــی قطعــات و نصــب آن بــر 

روی هواپیماها شدیم.
ــا  ــه ه ــاوری ابررایان ــعه فن ــه توس ــاره ب ــا اش وی ب
بــرای مــوازی کــردن آنهــا، یــادآور شــد: در ســال ۷۶ 
مــا اولین کالســر کشــور کــه هفتادوششــمین کالســر 
ــه دارای کاربردهــای  ــم ک ــود را طراحــی کردی ــا ب دنی

وسیع بوده است.
معتمــدی طراحــی ابررایانه ســازمان هواشناســی را از 
دیگــر دســتاوردهای ایــن مرکــز تحقیقاتــی نــام بــرد و 
ادامــه داد: در ســال ۹۰ ابــر رایانــه ســیمرغ بــا بودجــه 
معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری و بــا ظرفیــت ۸۰ 
ترافالپــس راه انــدازی شــد کــه تاکنــون ســرویس های 

ــی  ــد، ول ــی ده ــه م ــی ارائ ــز تحقیقات ــه مراک الزم را ب
بخشی از این ابررایانه از رده خارج شده است.

معتمــدی خاطــر نشــان کــرد: ابررایانــه »ســیمرغ« با 
ــا همــکاری  ــال ب ــارد ری ســرمایه گــذاری هــزار میلی
وزارت ارتباطــات و معاونــت علمــی راه انــدازی شــده 

است.
ــا ســرمایه گــذاری  ــه ب ــن ابررایان ــه وی ای ــه گفت ب
وزارت ارتباطــات بــا مبلــغ ۵۰۰ میلیــارد ریــال و 
ــارد  ــذاری ۲۰۰ میلی ــرمایه گ ــا س ــی ب ــت علم معاون

ریالی اجرایی شده است.
را ۵۰۰  ابررایانــه  ایــن  پــردازش  قــدرت  وی 
ترافالپــس ذکــر کــرد کــه تــا دو مــاه آینــده بــه یــک 
پتافالپــس خواهــد رســید، اظهــار کــرد: خدمــات این 
ابررایانــه در ســه الیــه نــرم افــزاری، توســعه خدمــات 
ــه در  ــف شــده اســت ک ــری تعری و زیرســاختهای اب
حــوزه هــای هــوش مصنوعــی، مــدل ســازی و شــبیه 
ــازی ســازی،  ســازی هــای علمــی، تصویرســازی، ب
ــل کالن  ــا و تحلی ــازی داده ه ــره س ــی، ذخی پویانمای

داده ها و سکوی اینترنت اشیا کاربرد دارد.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــر ب ــی امیرکبی رئیــس دانشــگاه صنعت
ــان  ــش بنی ــرکتهای دان ــر ش ــال حاض ــه در ح اینک
پلتفرم هــای وســیعی در حــوزه اینترنــت اشــیا و 
هــوش مصنوعــی پیــاده ســازی کــرده انــد، ولــی زیــر 
ــد،  ــا را ندارن ــردازش داده ه ــرای پ ــاختهای الزم ب س
گفــت: ایــن شــرکتها بــرای پــردازش داده هــای خــود 
بــا سیســتم هــای خارجــی همــکاری مــی کننــد کــه 

ارزبری قابل توجهی دارد.

سوپرکامپیوتر »مریم« 
در کشور راه اندازی می شود

ــاده  ــات از پی ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ســازی ســوپر کامپیوتــری بــه نــام دانشــمند ایرانــی؛ 

مریم میرزاخانی خبر داد.
 محمدجــواد آذری جهرمــی در مراســم رونمایــی از 
ابــر رایانــه ســیمرغ دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر بــا بیان 
ــر جمهــوری اســالمی  ــن ســوپر کامپیوت اینکــه دومی
ایــران راه انــداری مــی شــود، گفــت: ایــن ابــر رایانــه 
بــا ظرفیــت ۱۰۰ پتافالپــس بــه احتــرام »مریــم 
میرزاخانــی،« دانشــمند ایرانــی »مریم« نامگذاری شــده 

است.
جهرمــی  درخصــوص جزئیــات ایــن طــرح گفت: 
ــی«  ــم میرزاخان ــدازی ســوپرکامپیوتر »مری ــرای راه ان ب
بــرای مجموعه هــای توانمند کشــور فراخوانی منتشــر 
مــی شــود و توانمندی دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتی 

در این زمینه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بــه گفتــه وی در حــال حاضــر مراکــز تحقیقاتــی 
ــای  ــود از ظرفیت ه ــای خ ــردازش داده ه ــرای پ ب
بین المللــی اســتفاده مــی کننــد کــه عــالوه بــر زمــان 
بــر بــودن بــه دلیــل تحریم هــا نقــل و انتقال پردشــوار 

است.
جهرمــی بــا اشــاره بــه کاربردهــای ابررایانــه هــا در 
ــرد:  ــر نشــان ک ــف علمــی، خاط ــای مختل حــوزه ه
ابررایانــه »ســیمرغ« بــا همــت جوانــان کشــور توســعه 
داده شــده اســت، ولــی ایــن کافــی نیســت؛ چــرا کــه 
ظرفیــت ایــن ابررایانــه یــک پتافالپس اســت کــه نیاز 

کشور تا ۱۰ پتافالپس برآورد شده است.
وزیــر ارتباطــات بــا تاکیــد بــر اینکــه در چند ســال 
ــد  ــران رش ــات در ای ــاوری اطالع ــوزه فن ــر ح اخی
ــت و  ــه داد: حاکمی ــت، ادام ــته اس ــمگیری داش چش
دولــت از جوانــان عقــب مانــده انــد و مــا در 
قانون گــذاری عقــب ماندیــم کــه نیــاز بــه تالشــهای 

بیشتری داریم.

حد بحرانی برای پردازش کالن داده ها            
در کشور

رییــس پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
ــه  ــاز ب ــر اســاس مذاکــرات انجــام شــده نی گفــت: ب
پــردازش کالن داده هــا بــه حــد بحرانی رســیده اســت 
و امیدواریــم راه انــدازی »ســیمرغ« نقطــه آِغاز توســعه 

ابر رایانه ها در کشور باشد.
دکتروحیــد یزدانیــان در مراســم افتتاحیــه ابــر رایانه 
»ســیمرغ« ورود وزارت ارتباطــات در ایــن پــروژه را بر 
اســاس تاکیــدات وزیــر ارتباطــات دانســت و افــزود: 
بــر ایــن اســاس مــا قبــل از شــیوع کرونــا جلســاتی با 
محققــان حــوزه بــرق و کامپیوتــر داشــتیم و مهمترین 
ــای  ــردن ابزاره ــم ک ــا فراه ــه آنه ــه و مطالب دغدغ

پردازشی بود.
یزدانیــان یــادآور شــد: بعضــا محققــان بــرای 
پــردازش داده هــای خــود بــه خــارج از کشــور مراجعه 
می کردنــد کــه ایــن امــر موجــب شــده بــود کــه آنهــا 

در صف انتظار  ۶ ماه بمانند.
یزدانیــان ابــراز امیــدواری کــرد کــه راه انــدازی ایــن 
ابــر رایانــه نقطــه آغــازی بــر افزایــش تــوان ظرفیــت 

پردازشی کشور باشد.
ــوزش و  ــیون آم ــس کمیس ــادی، ریی ــا من علیرض
ــن  ــز در ای ــالمی نی ــورای اس ــس ش ــات مجل تحقیق
ــر اینکــه اگــر عربســتان دارای ۴  ــد ب ــا تاکی مراســم ب
ابررایانــه اســت، فنــاوری آن وارداتــی اســت، گفــت: 
ابــر رایانه هــا هماننــد فنــاوری هســته ای در لبــه دانــش 

هستند.

هفتهنامه
خبــری
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ابررایانه »سیمرغ«
کاهش وابستگی به خارج در حوزه پردازش کالن داده

گرامیداشت سی و دومین سالگرد 
ارتحال امام خمینی)ره( 

گرامیداشــت ســی و دومیــن ســالگرد ارتحــال 
ــور  ــا حض ــروز ب ــر ام ــی )ره( ظه ــام خمین ام
اســاتید، دانشــجویان و مســئوالن دانشــگاه صنعتی 
ــن  ــام ای ــهدای گمن ــزار ش ــر م ــر برس امیرکبی

دانشگاه برگزار شد.

بــه گــزارش امیرکبیــر، حجــت االســالم میراحمــدی 
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقام معظــم رهبری در دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر در ایــن مراســم گفــت: مقــام معظــم 
ــام  ــی)ره( را ام ــام خمین ــته ام ــال گذش ــری در س رهب
تحــول نامیدنــد کــه ایــن تعبیــر بــه ایــن دلیل اســت که 

امام خمینی)ره( تحول خواه و تحول آفرین بودند.

وی افــزود: بنابرایــن الزم اســت کــه ایــن ویژگــی امام 
راحــل را سرمشــق خــود قــرارداده و تمامــی بخش های 
کشــور نیــز روحیــه تحــول خواهــی و تحــول آفرینــی 

امام راحل را سرلوحه خود قرار دهند.
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــس نه رئی
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت: امــام راحــل 

استقالل آزادی جمهوری اسالمی را ایجاد کردند.
حجــت االســالم میراحمــدی عنــوان کــرد: در انقالب 
ــان تغییــر یافــت و ایــن نــگاه  ــه جوان اســالمی نــگاه ب
اکنــون تبدیــل بــه یــک ذخیــره بــزرگ بــرای انقــالب 

اسالمی شده است.
وی گفــت: قبــل از انقــالب اســالمی مســائل دینــی 
موضوعــی فــردی بــود امــا بعــد از انقــالب مباحــث و 

مسائل دینی در تمام جامعه وجود دارد.
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــس نه رئی
ــام راحــل  ــرد: ام ــد ک ــر تاکی ــی امیرکبی دانشــگاه صنعت
ــای سیاســی اســت و  ــان ه ــی جری ــاق تمام نقطــه وف

بدون امام راحل انقالب هویتی ندارد.
حجــت االســالم میراحمــدی اظهار داشــت: دانشــگاه 
ــهید  ــدس ۹۰ ش ــاع مق ــول دف ــر در ط ــی امیرکبی صنعت
تقدیــم انقــالب اســالمی کــرده اســت و یــاد و نــام ایــن 

شهدا همیشه در دل های ما قرار دارد.
در ایــن مراســم کــه دکتــر غفــاری معــاون فرهنگــی 
اجتماعــی عتف و مهندس عســکری مدیــرکل فرهنگی 
ــزار  ــر م ــدا گل ب ــا اه ــتند ب ــور داش ــز حض ــف نی عت
ــام  ــای ام ــان ه ــا آرم ــگاهیان ب ــام، دانش ــهدای گمن ش

راحل و شهدا تجدید میثاق کردند.

میالد هشتمین خورشید آسمان والیت
 حضرت علی ابن موسی الرضا)ع(  بر همگان مبارک باد
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همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دانشگاه بصره

ــر برگــزار شــد نحــوه همــکاری  ــا حضــور مســئوالن دانشــگاه صنعتــی امیرکبی در جلســه ای کــه ب
آموزشی با دانشگاه بصره مورد بررسی قرار گرفت.

بــه گــزارش  امیرکبیــر، دکتــر امیــر گل رو مدیرهمــکاری هــای علمــی و بین المللــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر در 
جلســه بررســی همــکاری بــا دانشــگاه بصــره گفــت: دانشــگاه هــای صنعتــی امیرکبیــر و بصــره بســیار مشــتاق بــه 

همکاری مشترک هستند که برای تحقق این امر باید برنامه ریزی صورت گیرد.
وی افــزود: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر دارای تجهیــزات و زیرســاخت هــای علمــی و آموزشــی بســیار قوی اســت 

که می تواند در این زمینه ها با دانشگاه بصره همکاری کند.
مدیــر همــکاری هــای علمــی و بیــن المللــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت: مــوارد همکاری مشــترک 

دو دانشگاه ها طی هفته های آینده در قالب جلسات مجازی پیگیری خواهد شد.
ــز  ــادل اســتاد و دانشــجو، تجهی ــه تب ــد در زمین ــی توان ــر م ــی امیرکبی ــرد: دانشــگاه صنعت ــد ک ــر گل رو تاکی دکت

آزمایشگاه و فعالیت های علمی و آموزشی با دانشگاه بصره همکاری کند.
وی عنــوان کــرد: همچنیــن الزم اســت بــرای پیگیــری ارتبــاط میــان دو دانشــگاه دفتــر مشــترک نیــز راه انــدازی 

شود.
مدیــر همــکاری هــای علمــی و بیــن المللــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: ایــن دانشــگاه در زمینــه همکاری 
مشــترک بــا دانشــگاه بصــره بســیار جــدی اســت و الزم اســت بــا برنامــه ریــزی دقیــق زمینــه همــکاری بیــن دو 

دانشگاه تعیین شود.
دکتــر ماجــد نماینــده دانشــگاه بصــره نیــز در ایــن جلســه گفــت: پــس از تعییــن زمینــه همــکاری مشــترک دو 

دانشگاه الزم است برای پیگیری برنامه ها نمایندگان دو دانشگاه تعیین شوند.
وی افــزود: درحــال حاضــر ایــن دانشــگاه بــا دانشــگاه هــای فردوســی مشــهد و علــوم پزشــکی ایــران درحــال 
فعالیــت مشــترک اســت کــه امیدواریــم بــه زودی فعالیــت هــای مشــترک بــا دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز شــکل 

گیرد.
نماینــده دانشــگاه بصــره اظهــار داشــت: مــا عالقه داریــم که ارتبــاط علمی و آموزشــی گســترده ای با دانشــگاه های 
جمهــوری اســالمی ایــران داشــته باشــیم بنابرایــن امیداوریم هرچه ســریعتر در رشــته های مهندســی خــود از ظرفیت 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر استفاده کنیم.
ماجــد اظهــار داشــت: برنامــه داریــم از اســاتید دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر بــه عنوان اســاتید مدعــو در این دانشــگاه 

استفاده کنیم.
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن برنامــه داریــم بــا کمــک دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر رشــته هــای جدیــد در مقاطع 

تحصیالت تکمیلی را راه اندازی کنیم.

رئیس دانشگاه امیرکبیر به عنوان رئیس سی و ششمین 
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور منصوب شد

دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه 
ــی و  ــس س ــوان رئی ــه عن ــر ب ــی امیرکبی صنعت
ششــمین جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــجویان 
کشــور منصــوب شــد کــه ایــن حکــم از ســوی 

معاون فرهنگی وزارت علوم به وی ارائه شد. 
بــه گــزارش امیرکبیــر، 
دکتــر غالمرضــا غفــاری 
ــی و اجتماعی  معاون فرهنگ
ایــن  در  علــوم  وزارت 
و  ســی  گفــت:  مراســم 
ششــمین جشــنواره قــرآن و 
عتــرت دانشــجویان کشــور 
دانشــگاه  میزبانــی  بــه 
ــزار  ــر برگ ــی امیرکبی صنعت

خواهد شد.
وی افــزود: دانشــگاه هــای کشــور در حــوزه 
برگــزاری جشــنواره هــا و کنفرانــس هــای مربــوط به 
قــرآن و عتــرت دارای یــک نــوع یکپارچگــی و 

وحدت هستند.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم تاکیــد 
کــرد: در وزارت علــوم بیشــترین رویدادهــای فرهنگی 
ــر  ــن ام ــه ای ــت ک ــرت اس ــرآن و عت ــوزه ق در ح
نشــان دهنده عالقــه جامعــه دانشــگاهی بــه فعالیت در 

این حوزه است.
غفــاری بــا اشــاره به ســالگرد ارتحــال امــام خمینی 
نیــز گفــت: در ایــن برهــه زمانــی نقــش بــی بدیــل 
امــام راحــل را در داخــل کشــور، منطقــه و بــه نوعــی 

در ادبیات علوم سیاسی نمی توان نادیده گرفت.

ــم  ــه ای فراه ــی)ره( زمین ــام خمین ــزود: ام وی اف
ــگ  ــن و فرهن ــتر دی ــران از بس ــا کشــور ای ــد ت کردن

دارای یک تحول و جریان تاریخ ساز باشد.
ــگاه  ــس دانش ــدی رئی ــد معتم ــید احم ــر س دکت
صنعتــی امیرکبیــر نیــز در ایــن مراســم گفــت: رهبری 
و هدایــت امــام راحــل باعــث شــکل گیــری انقــالب 

اسالمی شد.
وی افــزود: انقــالب اســالمی موجب تحــول عظیم 
تاریخــی در ایران، اســالم و کشــورهای اســالمی شــده 

است.
حجت االســالم میراحمــدی رئیس نهــاد نمایندگی 
مقــام معظم رهبــری در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر نیز 
در ایــن مراســم گفــت: هر حرکتــی که در دانشــگاه ها 
صــورت گرفتــه موجــب شــکوفایی در جامعــه شــده 
ــددی در  ــای متع ــا و رویداده ــنواره ه ــت. جش اس
ــون شــاهد  ــه اکن ــی شــود ک ــا برگــزار م دانشــگاه ه

تاثیر آنها بر جامعه هستیم.
ــه  ــواده ک ــان تشــکیل خان ــرد: گفتم ــوان ک وی عن
ــی کــه در  همــان گفتمــان ازدواج دانشــجویی از زمان
دانشــگاه هــا توســعه یافــت موجب شــد تــا تاثیــر آن 

را در جامعه نیز بروز کند.
ــری در  ــام معظــم رهب رئیــس نهــاد نمایندگــی مق
دانشــگاه هــا بــا اشــاره به برگــزاری جشــنواره قــرآن و 
عتــرت دانشــجویان گفــت: جامعه دانشــگاهی کشــور 
عالقــه منــد و پیــرو قــرآن اســت بنابرایــن برگــزاری 
چنیــن جشــنواره هایــی بــرکات زیــادی بــرای 

دانشگاهیان و جامعه خواهد داشت.

توسط محققان دانشگاه 
بکارگیری روشی نوین برای رفع عیوب ترانسفورماتورهای روغنی

ــق  ــر موف ــی امیرکبی ــان دانشــگاه صعنت محقق
ــوب  ــع عی ــرای رف ــن ب ــی نوی ــدند روش ش

ترانسفورماتورهای روغنی ارائه دهند.
بــه گــزارش امیرکبیر، محســن قــراط دانش آموخته 
طــرح  مجــری  و  امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه 
»مونیتورینــگ تخلیه جزیی با اســتفاده از حســگرهای 
فیبــر نــوری در ترانســفورماتورهای روغنــی« گفــت: 
عیــوب  از  مهــم  دســته  یــک  جزیــی  تخلیــه 
ترانســفورماتورهای قــدرت اســت کــه امــروزه 
روش هــای مختلفــی جهــت پایــش این عیــوب بکار 

گرفته می  شود. 
وی افــزود: ایــن پدیــده در ترانســفورماتورها باعث 
بــروز مشــکالتی از قبیــل خرابــی و یــا از بیــن رفتــن 

خاصیت عایقی در قسمتی از تجهیز می شود.
ــک  ــه ی ــی ک ــد براینکــه وقت ــا تاکی ــق ب ــن محق ای
ترانســفورماتور ســاخته و تحت بهــره بــرداری قرار می 
گیــرد، آشکارســازی ایــن عیــوب مــی توانــد بــه عنوان 
یــک ابــزار کارشناســی بــرای تعیین میــزان ســالم بودن 
ترانســفورماتور مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. همچنیــن 
شــکل گیــری خطاهــای ناشــی از آن هــا را در 

ترانسفورماتور می توان پیش بینی کرد.
بــه گفتــه وی، پــس از تشــخیص تخلیــه جزیــی، 
داخــل  در  نیــز  عیــب  فیزیکــي  یابــي  مــکان 
ترانســفورماتورها از نظــر صرفــه جویــي در وقــت و 

هزینــه تعمیــرات بســیار حائــز اهمیــت اســت. هــر 
چنــد کــه مــکان یابــي دقیــق محــل تخیلــه جزیــي به 
ــیار  ــفورماتورها بس ــده ترانس ــاختمان پیچی ــت س عل
مشــکل اســت. دســتگاه ســاخته شــده در ایــن زمینــه 

بسیار مفید بوده است.
ــذاری  ــدف گ ــه ه ــه ب ــا توج ــه داد:  ب ــراط ادام ق
انجــام شــده، هــدف هــا محقــق شــده اســت و بایــد 
توجه داشــت که متاســفانه دســتگاه هــای اندازه گیری 
اولیــه و تجهیــزات فیبرنوری همگــی دارای تکنولوژی 
بــاال بــوده و همگــی وابســته بــه واردات هســتیم و بــا 
توجــه بــه قیمــت بــاالی تجهیــزات وارداتــی، امــکان 

تجاری سازی فراهم نشده است. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه روش نهایــی کامــال توجیه 
اقتصــادی داشــته و توانســته اســت قــدم هــای رو بــه 
ــد،  ــا ایجــاد کن ــم دنی ــه در عل ــن زمین ــی در ای جلوی
گفــت: نتایــج ایــن تحقیــق در بســیاری از زمینــه های 

مونیتورینگ تجهیزات برقی کاربرد دارد.
وی گفــت: تجهیــز ســاخته شــده در طــرح هــا و 
پــروژه های صنعتی و ســاختمانی جهــت مونیتورینگ 

سالمت ساختار تجهیز قابل استفاده است.
گفتنــی اســت اســاتید راهنمــای ایــن پــروژه دکتــر 
ــت  ــای هیئ ــی اعض ــد لطیف ــر حمی ــان، دکت ــره پتی ق
ــهید  ــر و ش ــی امیرکبی ــای صنعت ــگاه ه ــی دانش علم

بهشتی هستند.

»مبانی راحتی پوشاک«
کتــاب »مبانــی راحتــی پوشــاک« تالیــف آقــای دکتر علی اکبــر قــره آقاجی و 
خانم هــا دکتــر فاطمــه موســی زادگان و دکتــر نازنیــن اعــزاز شــهابی توســط 

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. 
هرچنــد ظاهــر پوشــاک از نظــر مصــرف کننــده بســیار پراهمیــت می باشــد و لیکــن 
پراهمیت تریــن عامــل در انتخــاب پوشــاک، راحتــی آن اســت. آشــنایی با مبانــی راحتی 
پوشــاک، ایــن امــکان را پیــش مــی آورد کــه بتــوان پوشــاک مهندســی شــده ای را تولیــد 
نمــود. کتــاب حاضــر با هــدف آشــنایی با علــم راحتــي پوشــاک و عوامل تأثیرگــذار بر 

راحتي و کاربردهای آن تألیف گردیده است و شامل ۱۳ فصل است.

   تازه های نشر


