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امیرکبیــردر میــان دانشــمندان پــر اســتناد 

جهان قرار گرفتند .
 بــه گــزارش  امیرکبیــر بــه نقــل از اداره 
روابــط عمومــی و همکاری هــای علمــی 
ــوم و  ــتنادی عل ــه اس ــی مؤسس بین الملل
پایــش علــم و فنــاوری ، در گــزارش 
2022 از میــان بیســت هــزار 409 نفــر بــر 
ــال 2021  ــی س ــتنادات دریافت ــاس اس اس
ــگر  ــور، 1۸۷0 پژوهش ــت مذک در فهرس
ایرانــی در زمــره پژوهشــگران پــر اســتناد 

2 درصد برتر دنیا قرار گرفتند. 
تعــداد پژوهشــگران 2 درصــد برتــر در 
ــر )35  ــر 4۷ نف ــی امیرکبی دانشــگاه صنعت
ــجو و  ــی و 12 دانش ــات علم ــو هی عض

پسادکتری( است.
ــگاههای  ــان دانش ــگاه درمی ــن دانش ای
صنعتــی کشــور رتبــه دوم را از منظــر 
تعــداد پژوهشــگران برتــر بــه خــود 

اختصاص داده است.
مقالــه  اســاس  بــر  گــزارش  ایــن 
 Plos ــه ــده در مجل ــر ش ــی منتش پژوهش
Biology و بــر اســاس پژوهــش محققانــی 
ــت.دکترمهدی  ــتنفورد اس ــگاه اس از دانش
نیــا،  شــریعتی  دکترزهــرا  دهقــان، 
دکترمحمدرضــا براتــی، دکترمصطفــی 
ــان،  ــره پتی ــورک ق ــاس زاده، دکترگئ عب
دکترعلیرضــا باغبــان، دکترامیراحمــدی 
جاویــد، دکترمجیــد منتظر،دکترســجاد 
ــر  ــی، دکت ــا بقائ ــری، دکترحمیدرض جعف
دکتــر  پــور،  رمضانیــان  اکبــر  علــی 
محمدرضــا اســامی، دکتــر فریــدون 
مقــدس نــژاد، دکتــر الهــه کوثــری ،        
دکترمصطفــی  مختارآرامــی،  دکتــر 
کشــاورزمروجی، دکتراردشــیر هزارخانی، 
دکترمحمــد حســین فاضــل زرنــدی، 
دکترامیــر ملونــدی، دکترمحمدرضــا حاج 
محمدی،دکترحیدرعلــی طالبــی، دکتــر 

ــد محمــدی  ــی، دکترمحم ــی صدیق مجتب
ــور،  ــی علیپ ــا کوپ ــدم، دکترمحمدرض اق
دکترحامــد اســدی  ، دکترعلــی ارگــری ، 
دکترســید هژیــر بهرامــی، دکتربهــروز 
ــمندری،  ــر س ــعید صاب ــدی، دکترس وحی
دکترکامــران دهقانــی ، دکتررامیــن یــاری 
نــژاد، دکترمهــدی ایــران نــژاد ، دکترســید 
مهــدی فاطمــی قمــی، دکترمصطفــی 
ــر  ــت، دکت ــودی، دکترمهران جوانبخ محم
مهدی ســهرابی، دکترنادرپرویــن، دکتــر 
دکترمحمدرضــا  شــاکری،  محمــود 
ــر امیرســاالر خنــدان، دکتــر  میبــدی، دکت
مرتضــی اصانلــو، دکتــر مجتبی میرســلیم، 
دکتــر نیمــا نــوروزی ، دکتربهــزاد نائبــی، 
دکترمحمــد ربیعــی ، دکترمحمــد یــاوری 
ــر  ــمندان پ ــری از دانش ــروز باق و دکتربه
امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه  اســتناد 

هستند.
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استاد سرآمد علمی از دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر انتخاب شد

اســتاد دانشــکده مهندســی پزشــکی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
ــوان یکــی از ســرآمدان علمــی کشــور انتخــاب  ــه عن امســال ب

شد.
بــه گــزارش  امیرکبیــر، دکتر ســجاد جعفــری عضو هیــات علمی 
دانشــکده  مهندســی پزشــکی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر امســال به 

عنوان سرآمد علمی انتخاب شد.
دکتــر ســجاد جعفــری در ســال 1362 در کرمانشــاه بــه دنیــا آمــد. 
ــش  وی در مقطــع کارشناســی، در رشــته مهندســی پزشــکی گرای
بیوالکتریــک دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر مشــغول بــه تحصیل شــد. 
همچنیــن مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری خــود را در همــان 
رشــته در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ادامــه داد و ســپس در بهمن ماه 
1391 بــه عنــوان عضو هیأت علمی در دانشــکده مهندســی پزشــکی 

مشغول به فعالیت شد.
 زمینــه هــای تحقیقاتــی مــورد عاقــه دکتــر جعفــری، »تئــوری 

آشوب و شبکه های متشکل از نوسان گر ها« است.
یــک نکتــه بــارز در فعالیتهــای تحقیقاتــی ایشــان، همکاریهــای 
بین المللــی گســترده بــا اســاتید برجســته و شــناخته شــده در زمینــه 

کاری خود است. 
از تحقیقــات وی تــا کنــون 340 مقالــه ISI پذیرفتــه و چاپ شــده 
 Physics Reports   اســت )از جملــه دو مقالــه در ژورنال معتبــر
بــا IF =30.5 ( کــه ایــن مقــاالت 11۷5۸ ارجــاع دریافــت کــرده 

اند.
دکتــر جعفــری تاکنــون بیــش از 200 مقالــه در ژورنالهــای بیــن 
المللــی داوری کــرده اســت. او در ســالهای 139۷، 139۸، و 1401 
بــه عنــوان ســرآمد علمــی کشــور و در ســالهای 2019 و 2020 بــه 
ــه  ــوی موسس ــان از س ــتناد جه ــر اس ــان پ ــی از محقق ــوان یک عن

Clarivate انتخاب شده است.
 همچنیــن وی جایــزه ریاضــی دان برتــر جهــان اســام در ســال 

2019 را از سوی COMSTECH دریافت کرده است.

ــدی  ــه بن ــش رتب ــن ویرای ــر در آخری ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
کیــو اس مقــام اول را در بیــن دانشــگاه های فنــی مهندســی  کســب 

کرد.
ــر و  ــی امیرکبی ــران، صنعت ــگاه های ته ــزارش  امیرکبیر:دانش ــه گ  ب
ــداری  ــی پای ــدی جهان ــش و رتبه بن ــه ویرای ــر پای ــیراز ب ــگاه ش دانش
کیــواس »QS Sustainability Rankings 2023« در فهرســت ۷00 
دانشــگاه و مؤسســه علمــی برتــر جهــان قــرار گرفتنــد کــه در زمینــه 
ــت محیطی و  ــای زیس ــژه در زمینه ه ــه  وی ــعۀ پایدارب ــه توس ــه ب توج

اجتماعی سرآمد هستند.
بــر پایــۀ ویرایــش 2023 نظــام رتبه بنــدی جهانــی پایــداری کیــواس   
ــی  ــادی منتشــر شــده اســت، دانشــگاه  صنعت ــه در ســال 2022 می ک
امیرکبیــر در بیــن 550 دانشــگاه پایــدار از نظــر ایــن نظــام رتبه بنــدی 

قرار گرفت.

ــه  ــه ها ب ــه مؤسس ــان دادن توج ــدی نش ــام رتبه بن ــن نظ ــدف ای ه
ــژه در زمینه هــای زیســت محیطی و اجتماعــی  ــه وی ــدار، ب توســعۀ پای

است.
ــت  ــۀ هش ــر پای ــان ب ــه های جه ــدی، مؤسس ــام رتبه بن ــن نظ در ای
ســنجۀ کلیــدی ارزیابــی می شــوند کــه ایــن هشــت ســنجه در دو بعــد 
زیســت محیطی«  »پایــداری  بعــد  شــده اند.  دســته بندی  فراگیــر 
ــدار«، و  ــوزش پای ــدار«، »آم ــنجه های »مؤسســه های پای ــدۀ س دربردارن
ــدۀ  ــز دربردارن ــی« نی ــر اجتماع ــد »تأثی ــت. بع ــدار« اس ــش پای »پژوه
آمــوزش«،  »تأثیــر  دانــش«،  »تبــادل  نظیر»برابــری«،  ســنجه هایی 

»اشتغال پذیری و فرصت ها« و »کیفیت زندگی« است.
برای مشاهده امتیاز شاخص ها به لینک ذیل مراجعه شود:

https://www.topuniversities.com/university-
2023/rankings/sustainability-rankings

کسب مقام اول دانشگاه صنعتی امیرکبیر
در آخرین ویرایش رتبه بندی» کیو اس« در بین دانشگاه های فنی مهندسی کشور



نشست مسئوالن خوابگاه های مجردی دانشجویان دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر / افزایش تعرفه واریزی کار دانشجویی

مســئوالن دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر، مشــکالت 
خوابــگاه هــای مجــردی دانشــجویان این دانشــگاه 
ــر از  ــه خب ــه  در آن جلس ــد ک ــی کردن را بررس
اصــالح و افزایــش تعرفــه واریزی کار دانشــجویی 
ــده  ــجویان در آین ــور دانش ــازمان ام ــق س از طری

نزدیک مطرح شد.
ــی  ــگاه صنعت ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــردی  ــای مج ــئوالن خوابگاه ه ــه مس ــر، جلس امیرکیب
پیرامــون بررســی و هم اندیشــی درخصوص مشــکات 
خوابگاه هــا بــا حضــور معــاون دانشــجویی، مدیــر امــور 
امــور خوابگاه هــا، و  اداره  دانشــجویی، سرپرســت 
رؤســای  اداره امــور تغذیــه و مرکــز مشــاوره و خدمات 

روانشناختی دانشگاه برگزار شد. 
  در ایــن نشســت تاثیــر عملکــرد هــر یــک از 
بخش هــای مختلــف دانشــگاه اعــم از معاونــت توســعه 
ــات  ــی و تحصی ــت آموزش ــع، معاون ــت مناب و مدیری
ــی،  ــت بدن ــت، ادارات تربی ــت حراس ــی، مدیری تکمیل
ــا  ــر ایجــاد ی ــس دانشــگاه ب ــه، و اورژان مشــاوره، تغذی
رفــع  مشــکات درون خوابگاهــی و چالش هــای 

موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
مســئولین خوابگاه هــا بــه عنــوان نماینده دانشــجویان 
موضوعــات مهمــی را مطــرح کردنــد که از جملــه آن ها 
ــکان،  ــوزه  اس ــود در ح ــائل موج ــه مس ــوان ب ــی ت م
تاسیســات، خدمــات، رفاهــی، موضوعــات مربــوط بــه 
ــی و  ــع وعــده هــای غذای مرکــز مشــاوره، نحــوه توزی
صبحانــه، و تعامــل اداره تربیــت بدنــی جهت اســتفاده از 

ــائل  ــگاه، و مس ــی دانش ــات ورزش ــا و امکان ظرفیت ه
امنیتــی مربــوط بــه خوابگاه هــا و فضــای اطــراف 

خوابگاه ها اشاره کرد. 
  دکتــر حامــد مــاداودی معــاون فرهنگــی و 
دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در ایــن جلســه  
بــا تاکید بــر ضــرورت اســتفاده از پتانســیل دانشــجویی 
مســئولین خوابــگاه هــا بــه عنــوان اتــاق فکــر گفــت: 
ایــن امــر مــی توانــد بــرای طــرح مباحــث و موضوعات 

مختلف کاربردی باشد.
وی بــه لــزوم همــکاری دو طرفــه اداره  امــور 
خوابگاه هــا و مرکــز مشــاوره دانشــگاه تاکیــد ویــژه کرد 
ــا  ــا ب و گفــت: تشــکیل جلســات مســئولین خوابگاه ه
ســایر نهادهــا از جمله مدیریــت حراســت و اداره تربیت 
ــر  ــی از منظ ــائل خوابگاه ــی مس ــت بررس ــی جه بدن
امنیــت خوابگاه هــا و ســامت روان دانشــجویان بســیار 

مهم و ضروری است. 
ــی  ــگاه صنعت ــجویی دانش ــی و دانش ــاون فرهنگ مع
ــزی کار  ــه واری ــش تعرف ــاح و افزای ــر از اص امیرکبی
ــجویان در  ــور دانش ــازمان ام ــق س ــجویی از طری دانش

آینده نزدیک خبر داد.
دکتــر مــاداودی  از مســئولین خوابــگاه هــا بــه عنوان 
مدیریــت  در  دانشــجویان  مهــم  و  اصلــی  بدنــه 

خوابگاه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر تشکر کرد.
ــت  ــا معاون ــات ب ــن جلس ــداوم ای ــتار ت وی خواس
دانشــجویی و بــا حضور مســئولین بخش هــای مختلف 

دانشگاه شد.
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اولین بانوی خلبان بالگرد از دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

جنسیت در خلبانی مطرح 
نیست/درک مفاهیم خلبانی 

با تحصیل در دانشگاه
اولیــن بانــوی خلبــان بالگــرد که دانــش آموخته 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اســت بــا بیــان اینکــه 
ــوان  ــت عن ــرح نیس ــی مط ــیت در خلبان جنس
ــا  ــگاه ب ــن دانش ــل در ای ــا تحصی ــد: ب می کن
بســیاری از مفاهیــم خلبانــی بــه صــورت 

کامل تری آشنا شدم.
ــدس  ــی  مهن ــیوا بحیرای ــر، ش ــزارش  امیرکبی ــه گ ب
هوافضــا و اولیــن بانــوی خلبــان بالگــرد دربــاره عالئــق، 
برنامــه ریــزی هــا و پشــتکار بــرای رســیدن بــه ایــن درجه 

از حرفه خلبانی سخن گفت.
ــداد  ــک و ام ــتای کم ــده در راس ــد: بن ــی گوی وی م
رســانی گام برداشــتم تــا در نهایــت بــه درجــه خلبــان و 
ــتکار  ــزی و پش ــه ری ــا برنام ــه ب ــم ک ــانی برس ــش نش آت

توانستم گواهینامه پایه یک رانندگی را اخذ کنم.
وی ادامــه مــی دهــد: همچنیــن توانســتم بــا پیگیــری 
عالقــه ام 4 گواهینامــه ویــژه جرثقیــل ، بیــل مکانیکــی، 
لیفتــراک و لــودر را اخــذ کنــم؛ خیلــی عالقــه منــد بــه 
ــات  ــداد و نج ــرداری و ام ــای آوارب ــرکت در دوره ه ش
بــودم. اکنــون در زمینــه امــداد و نجــات بــه درجــه نجات 

گری رتبه 3 رسیدم.
بحیرایــی بــا اشــاره بــه تحصیالتــش در دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر خاطــر نشــان مــی کنــد: تحصیــالت 
ــته  ــد رش ــی ارش ــع کارشناس ــده در مقط ــگاهی بن دانش
مهندســی هوافضــا گرایــش فنــاوری ماهــواره بــود و در 
ــارغ  ــش تحــول ف ــی گرای ــت دولت مقطــع ارشــد مدیری

التحصیل شده ام. 
وی دربــاره تاثیــر تحصیــل در دانشــگاه در رشــته 
ــرای  ــل در دانشــگاه ب مهندســی هوافضــا گفــت: تحصی
درک بیشــتر مفاهیــم خــاص در خلبانــی، اثبــات ســاخت 
ســازه هلــی کوپتر یــا هواپیما، مباحــث ایرودینامیــک این 
ــاص و ...  ــای خ ــول ه ــوزش فرم ــی، آم ــای اهن ــازه ه س

خیلی کاربردی بود.
ــه حــال  ــا ب وی مــی گویــد: آرزوی بشــر از گذشــته ت
پــرواز در آســمان بــوده و اولیــن وســیله پرنــده آهنــی در 
ســال 1903میــالدی ســاخته شــد کــه بــا توســعه در ایــن 
زمینــه در بخــش های نظامی، ترابری و پشــتیبانی اســتقبال 
شــد، از ایــن رو هواپیمــا و بالگــرد کاربردهــای مختلفــی 

پیدا کرد. 
بحیرایــی دربــاره اســتفاده بالگــرد در کشــور گفــت: 
اکنــون بالگــرد حکــم واالیــی در کشــور دارد بــه طوری 

که نجات بخش جان مردم است .
ــب  ــای صع ــکان ه ــه م ــدن ب ــال وارد ش ــور مث ــه ط ب

ــان  ــات ج ــن نج ــا و همچنی ــرد ه ــط بالگ ــور توس العب
انســان ها در کوتــاه تریــن زمــان در محــل حــوادث جاده 
ایــی، اســتفاده بســیار زیــادی در صنعــت نفتــی، نظامــی و 

موارد دیگردارد.
بحیرایــی کــه رتبــه ممتاز چــک راید پــرواز بالگــرد را 
توســط کاپیتــان پهلــوان دریافــت کــرد، در ادامــه عنــوان 
ــر  ــان غی ــوی خلب ــا بان ــر تنه ــال حاض ــد: در ح ــی کن م
نظامــی بالگــرد کشــور ایــران  و تنهــا بانویــی هســتم کــه 
دوگواهینامــه ی هواپیمــا و هلــی کوپتــر را دارم. امیدوارم 

که در بحث نظامی هم بانوی خلبان داشته باشیم.
وی دربــاره ویژگــی هــای خلبــان شــدن مــی افزایــد: 
ــا  ــت. ام ــال اس ــی 65 س ــرای خلبان ــتگی ب ــن بازنشس س
تاییدیه ســالمت جســم و روان توسط پزشــک هوایی در 
اولیــن قــدم وارد شــدن بــه ایــن رشــته مــی باشــد، تغذیــه 
مناســب، مدیریــت زمــان، داشــتن خــواب کافــی و ... از 
جملــه مــواردی اســت کــه عــالوه بــر عالقــه می تــوان به 
ســمت خلبانــی روی آورد؛ لــذا مــی تــوان بــا صراحــت 
گفــت بــه شــرط داشــتن ســالمتی جســم و روان، 
محدودیتــی بــرای خلبان شــدن وجــود ندارد و جنســیت 

در خلبانی مطرح نیست.
ــه  ــر ادام ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــه دانش ــش آموخت دان
می دهــد: خلبــان شــدن کار ســاده ای نیســت زیــرا از مرز 
زمینــی جــدا هســتیم و اولین اشــتباه میتواند اخرین اشــتباه 

باشد.
وی درخصــوص پایــان نامــه خود در دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیرمــی افزایــد: پایــان نامه بنــده مربوط بــه ملزومات 
پیــاده ســازی نظــارت هوایــی فضــا پایــه بــرای ایــران بود؛ 
در ایــن پایــان نامــه در صنعــت هوانــوردی بــرای زمانــی 
کــه ســیگنال GPS بــه صــورت عمــدی یــا ســهوی قطع 
شــود راهکار چیســت؟ پیشــنهاد هــا و راهکارهایــی ارائه 
ــت  ــزات صنع ــه تجهی ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ش
ــهای  ــتفاده از روش ــند اس ــروز باش ــد ب ــران بای ــی ای هوای

جدید می تواند کاربردی باشد.
وی گفــت : ایــن پایــان نامــه بــا راهنمایی آقایــان دکتر 

رئیسی و دکتر مرادی به سرانجام رسیده است .

در قالب یک تفاهم نامه 3 جانبه 

مرکز ملی توسعه فناوری باتری های لیتیومی 
در دانشگاه ایجاد می شود

بــر اســاس یــک تفاهــم نامــه ســه جانبــه قــرار 
اســت مرکــز ملــی توســعه فنــاوری باتــری هــای 
ــاد  ــر ایج ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــی در دانش لیتیوم

شود.
بــه گــزارش  امیرکبیــر، تفاهــم نامــه 3 جانبــه 
همــکاری بیــن دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، پژوهشــگاه 
مــواد و انــرژی و ســتاد توســعه فنــاوری هــای حــوزه 
ــت علمــی و  ــی و حمــل ونقــل پیشــرفته معاون فضای

فناوری ریاست جمهوری منعقد شد.
ــان  ــا غفاری ــید رض ــن دکترس ــه بی ــم  نام ــن تفاه ای
معــاون پژوهــش و فناوری  دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر، 
دکترحمیــد امیدوارریاســت پژوهشــگاه مــواد و انرژی و 
ــاوری هــای  ــر ســتاد توســعه فن منوچهــر منطقــی دبی
ــت  ــرفته معاون ــل پیش ــل ونق ــی و حم ــوزه فضای ح

علمی وفناوری ریاست جمهوری  به امضا رسید.
ایــن تفاهــم نامــه 3 جانبــه در راســتای ایجــاد یــک 
مرکــز ملــی توســعه فنــاوری باتــری هــای لیتیومــی و 
توســعه همکاری هــای فناورانــه و طراحــی محصــول و 
توســعه بــازار مرتبــط با باتــری هــای پیشــرفته لیتیومی 
و باتــری های پیشــرفته نســل جدیــد جهت کاربــرد در 
حمــل ونقــل الکتریکــی و ســامانه های فضایــی  منعقد 

شده است.
»تهیــه و تصویب ســند ملــی باتری لیتیومی کشــور و 

ــی  ــی و مال ــات قانون ــودن الزام ــم نم ــری و فراه پیگی
ــن جهــت  اجــرای ســند«،»بهره گیری از ظرفیــت طرفی
ــای  ــری ه ــاوری بات ــعه فن ــی توس ــز مل ــاد مرک ایج
لیتیومی«،»شناســایی ذی نفعــان بخش حاکمیتی و بخش 
خصوصــی و ظرفیــت هــای داخــل کشــور بــه منظــور 
تقســیم کار ملــی در اجــرای ســند«،»پیگیری تامین منابع 
ــدوق ســرمایه  ــی اجــرای ســند و ایجــاد یــک صن مال
گــزاری ریســک پذیــر در زمینــه فنــاوری باتــری 
لیتیومی«،»نظــارت بــر اجرای ســند ملی باتــری لیتیومی 
و راهبــری کان در ســطح ملــی به منظور محقق شــدن 
ــای  ــاوری ه ــعه فن ــارکت در توس ــداف سند«،»مش اه
زنجیــره ارزش باتــری هــای لیتیومی«،»حمایــت ، 
ایجــاد و توســعه  مشــارکت و ســرمایه گذاری در 
کســب وکار نوآورانــه و فناورانــه مشــترک«،»تربیت 
دانشــجویان دوره هــای تحصیــات تکمیلــی در زمینــه 
ذخیــره ســازهای انــرژی الکتریکی«،»همــکاری در 
اجــرای طــرح کان توســعه فنــاوری باتــری لیتیومــی« 

محورهای این تفاهم نامه به شمار می رود.  
ایــن تفاهم نامــه از تاریــخ انعقــاد بــه مــدت 3 ســال 
ــات الزم جهــت ایجــاد  ــا اقدام ــود ت ــر خواهــد ب معتب
ســاختارهای قانونــی هــدف گــذاری شــده در تفاهــم 
نامــه فراهــم شــود و در صــورت نیــار و توافــق طرفیــن 

قابل تمدید است.


