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گردهمایی رؤسای مراکز
بهداشت و درمان دانشگاه ها

افتتاح سرای دانشجویی
موقوفه دکتر حسین ناصراالسالمی

خوابــگاه موقوفــه پســرانه دکتــر حســین
ناصــر االســامی بــا حضور سرپرســت ســازمان
امــور دانشــجویان و رئیــس دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیر افتتاح شد.

بــه گــزارش امیرکبیــر ،خوابــگاه موقوفــه پســرانه
دکتــر حســین ناصراالســامی در زمینــی بــه مســاحت
هــزار و  100متــر مربــع ،در  7طبقــه و  42واحــد
ساخته شده است.
در ایــن خوابــگاه پســرانه قــرار اســت 400
دانشجوی دوره دکتری ساکن شوند.
دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر در مراســم افتتــاح ایــن خوابــگاه
گفــت :از ابتــدای مســئولیت خــود موضــوع
خوابگاه هــای دانشــجویی را اولویــت خــود قــرار
داده ام.
وی افــزود :در ایــن راســتا برنامــه راهبــردی بــرای
تعمیر ،بازســازی و ســاخت خوابگاه های دانشــجویی
دانشــگاه تدویــن شــد و براســاس ایــن برنامــه
راهبــردی ،ســاخت و بازســازی خوابــگاه هــای
دانشگاه انجام شد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت:
دانشــجویان دانشــگاه جــزو دانشــجویان بــا اســتعداد
هســتند ،بنابرایــن بــرای ارتقــاء علمــی آنهــا بایــد
زیرســاخت هــای الزم از جملــه خوابــگاه هــا توســعه
یابد.
دکتــر معتمــدی خاطرنشــان کــرد :در ابتــدای
فعالیــت مــن در دانشــگاه در برخــی اتــاق هــای بزرگ
خوابــگاه هــای دانشــگاه  10تــا  15دانشــجو ســکونت
داشــتند کــه امــروز تعــداد نفــرات خوابگاه هــای
دانشــجویی دانشــگاه بــه حــد اســتاندارد رســیده و
خوابگاه های دانشگاه توسعه یافته است.
وی اظهــار داشــت :دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا
بودجــه دانشــگاه و کمــک خیریــن اقــدام به بازســازی
و توســعه خوابــگاه هــای دانشــجویی خــود کــرده

اســت و درحــال حاضــر ظرفیــت خوابــگاه هــای
دانشگاه  40درصد رشد یافته است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر گفــت :همچنین
خوابــگاه هــای دانشــگاه دارای رتبــه هــای  2و یــک
هســتند و دیگــر خوابــگاه هایی بــا رتبــه  3و  4در این
دانشگاه وجود ندارد.
دکتــر غالمرضا غفاری معاون فرهنگی وسرپرســت
ســازمان امــور دانشــجویان نیــز در ایــن مراســم گفت:
در ســال هــای اخیــر ،خیریــن و ســرمایه های کشــور
نســبت بــه امــر آمــوزش عالــی توجــه بســیار داشــتند
که این امر یک نعمت بشمار می رود.
وی تاکیــد کــرد :بــا کمــک خیریــن و ســرمایه های
کشــور بســیاری از زیرســاخت هــای دانشــگاه هــا از
جملــه خوابــگاه هــا و آزمایشــگاه هــا بازســازی و
توسعه یافته است.
سرپرســت ســازمان امــور دانشــجویان خاطرنشــان
کــرد :دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر یکــی از بزرگتریــن
دانشــگاه های کشــور اســت کــه توســعه
زیرســاخت های ایــن دانشــگاه نقــش بســزایی در
توسعه علمی کشور خواهد داشت.
دکتــر حســین ناصراالســامی واقــف خوابــگاه
پســرانه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر نیــز در این مراســم
گفــت :همــواره ســعی داشــتم کــه کمــک اساســی بــه
کشــور خــود انجــام دهــم کــه توســعه ســطح علمــی
کشــور یــک کمــک اساســی بشــمار مــی رود زیــرا
توجــه بــه اســتعدادهای کشــور منشــا اثــر خواهنــد
شد.
وی خاطرنشــان کــرد :مــن خــود را مدیــون ملــت
ایــران مــی دانــم و بســیار خوشــحالم کــه توانســتم در
ســاخت خوابــگاه پســرانه ایــن دانشــگاه مشــارکت
داشته باشم.
گفتنــی اســت :ایــن خیــر خوابــگاه ســاز ســاکن
کشورآلمان است.

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا اشــاره
بــه برنامــه ریــزی در حــوزه  HSEدر ایــن
دانشــگاه گفــت :براســاس فعالیــت هــای صــورت
گرفتــه دانشــکده هــای دانشــگاه درایــن حــوزه
رتبه بندی شدند.
بــه گــزارش امیرکبیــر :دکتر ســید احمد معتمــدی در
هشــتمین و نهمیــن گردهمایی روســای مراکز بهداشــت
و درمــان دانشــگاه هــا در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
گفــت :باتوجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا مراکــز
بهداشــت و درمــان دانشــگاه هــا بیشــترین فعالیــت را
داشــته انــد و بررســی فعالیــت هــای ایــن مراکــز نشــان
می دهد که عملکرد خوبی نیز داشته اند.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت:
وزارت علــوم و دانشــگاه هــای کشــور در رونــد همــه
گیــری بیمــاری کرونــا نمــره قبولــی دریافــت کردنــد
چراکــه فعالیــت ایــن مراکــز در ایــن دوران متوقــف
نشد.
دکتــر معتمــدی عنــوان کــرد :باتوجــه بــه برنامــه
ریــزی هــای صــورت گرفتــه در دانشــگاه هــا بــه
خصــوص مرکــز بهداشــت دانشــگاه هیــچ مــورد ابتــا
به کرونا به دلیل حضور در دانشگاه وجود نداشت.
وی اضافــه کــرد :در واقــع در ایــن دانشــگاه هیــچ
فراگیــری جمعــی در خصــوص بیمــاری کرونــا تــا
کنون وجود نداشته است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد :در
ایــن دانشــگاه موضــوع بهداشــت ،ایمنــی و محیــط
زیســت (  )HSEمــورد توجــه اســت و برنامــه
ریزی هــای کاربــردی بــرای ایــن موضــوع در دانشــگاه
صورت گرفته است.
دکتــر معتمــدی خاطرنشــان کــرد :طبق بررســی های
صــورت گرفتــه در دانشــگاه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم
کــه برخــی از فعالیت هــای مربــوط بــه اچ اس ای در
دانشــگاه نیازمنــد بودجــه نیســت بلکــه تنهــا بایــد برای
رفع موضوع توجه صورت گیرد.
وی افــزود :موضوعــات مربــوط بــه ایــن حــوزه در
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه ســه دســته فعالیــت های
بــدون نیــاز بــه اعتبــار ،فعالیــت هایــی کــه نیــاز بــه
اعتبــار متوســط و فعالیــت هایــی کــه نیــاز بــه اعتبــار
زیاد دارند ،تقسیم بندی شدند.
HSE
ـوع
ـ
موض
ـه
ـ
اینک
دکتــر معتمــدی بــا بیــان
یــک
رویــه مســتمر بشــمار مــی رود ،گفــت :باتوجــه بــه
برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه بــه
دستاوردهای خوبی رسیده ایم.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت :تاکنــون
چنــد میلیــارد بــرای مباحــث حفاظتــی و ایمنــی
آزمایشگاه های دانشگاه هزینه شده است که این

درگذشت دو استاد برجسته دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه

دکتــر علیاکبــر رمضانیانپــور پــدر علــم بتــن و دکتــر
ســید عبدالعظیــم امیــر شــاه کرمــی متخصــص ژئوتکنیک ،ســازه
و هیدرولیــک از اســاتید دانشــکده مهندســی عمــران و محیــط
زیست دانشگاه دار فانی را وداع گفتند.
دکتــر رمضانیانپور اســتاد برجســته علم بتــن ایــران ،از بنیانگذاران ســازه
بــرج میــاد ،چهــره مانــدگار علمــی و رییــس شــاخه مهندســی عمــران
فرهنگستانعلومبود.
وی در دروان حیــات بیــش از  121جلــد کتــاب در زمینــه تخصصــی
تکنولوژی بتن و بیشتر از 600مقاله علمی از خود بر جای گذاشت.
دکتــر رمضانیانپــور در طــول مــدت فعالیــت خــود در پروژههــای

ارزشــمندی نظیــر ســاخت برج میــاد و پــل صدر بــه عنــوان پیچیدهترین
پروژههایتکنولوژیبتنکشورهمکاریکرد.
دکتــر ســید عبدالعظیــم امیر شــاه کرمی متخصــص ژئوتکنیک ،ســازه و
هیدرولیــک و دانــش آموختــه دانشــگاههای انگلســتان و فرانســه بــود و در
حــوزه میــراث فرهنگــی و بررســی وضعیــت قلعــه فلکاالفــاک ،پلهای
اصفهــان ،طــرح مهــار آبهــای خوزســتان ،بیســتون و پاســارگاد و تخــت
جمشــید ،منارجنبــان و تاق بســتان ،مرقد امــام خمینی (ره) ،شــاه عبدالعظیم
حســنی (ع) و مســجد گوهرشــاد حــرم مطهــر امــام رضــا (ع) اقدامــات
شایســتهای انجــام داده اســت.پیکرهای ایــن دو اســتاد در قطعــه نــام آوران
بهشت زهرا و حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.
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تازه های علـــم
راهکاری نوین جهت شناسایی و حذف رسوبات در
چاههای تزریقی پسآب میادین نفتی

بــه گــزارش امیرکبیــر ،مصطفــی شــجری دانــش
آموختــه مقطــع دکتــری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و
مجــری طــرح «مدلســازي تغييــرات تزريق پذيــري در
فرآينــد تزريــق آب زائــد در يــک چــاه بــه علــت تــه
نشســت رســوبات معدنــي» گفــت :تزریــق پســآب
واحدهــای نمکزدایــی میادیــن نفتــی بــه درون
چاه هــای مخصــوص تزریــق آب زائــد ســابقهای
کهن در صنعت نفت جهان دارد.
دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان
اینکــه بــرای نخســتین بــار مدلســازی دینامیــک
رســوبات معدنــی در چاه هــای تزریقــی پســآب بــا
مدل هــای مختلــف انجــام شــده اســت ،بیــان کــرد:
ایــن پژوهــش در ســه مقیــاس آزمایشــگاهی ،میدانی و
نرمافــزاری انجــام شــد؛ کــه طــی آن نــوع رســوبات
واقعــی در مقیــاس آزمایشــگاهی با تســتهای اســتاتیک
شناســایی شــده و بــا مدلســازی نرمافــزاری بــه مقیاس
چــاه و میــدان تبدیــل و رســوبات حاصلــه پیشبینــی
گردیــد .صحــت مــدل دریــک چــاه تزریقی پســآب در
جنــوب غــرب ایــران بررســی شــده و روش بهینــه
حذف رسوبات حاصله نیز ارائه گردید.
بــه گفتــه وی ،ترکیــب نرمافزارهــای کاربــردی
صنعتــی بــا نرمافزارهــای کدنویســی و فرموالســیون
روابــط و مــواد بــرای اولین بــار در دومقیــاس مختلف،
از چالشهای مهم این طرح بوده است.
شــجری بــا اشــاره بــه کاربردهای نتایــج این پــروژه
گفــت :در صنعــت نفــت و عملیــات بهــره بــرداری از
چاه هــای نفتــی بــا روش ازدیــاد برداشــت جهــت
تــداوم ارتقــای تولیــد از چاههــای نفتــی بــا روش

بازدیدمدیران و اساتید دانشگاه از مجتمع معدنی چادرملو

در راســتای تفاهــم همــکاری فــی مابیــن
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و شــرکت معدنــی
چادرملــو ،مدیــران واســاتید دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر از مجتمــع معدنــی چادرملــو بازدیــد
کردند.

بــه گــزارش امیرکبیــر ،تفاهــم نامــه میــان دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر ومجتمــع معدنــی چادرملو بــا هدف
توســعه همــکاری هــای علمــی و فنــی منعقــد شــده
است.
دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر در ایــن بازدیــد گفــت :در برنامــه
راهبــردی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد بــر حــل
مشــکالت بخــش هــای تولیــد و صنعــت تأکیــد

شدهاست.
وی افــزود :در ایــن راســتا موضــوع مهــارت افزایــی
دانشــجویان مــورد توجــه اســت و برنامــه هــای
متعــددی بــرای تحقــق آن در دانشــگاه درحــال انجــام
است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت:
دســتاورد ایــن بازدیــد ارائــه طــرح هــا و برنامــه هــای
کاربــردی و عملیاتــی بــرای تــداوم همــکاری عملــی و
تنگاتنگ صنعت و دانشگاه خواهد بود.
دکتــر بهجتــی رییــس دانشــگاه اردکان نیــز در ایــن
بازدیــد بــا ابــراز تمایــل بــرای تطبیــق گرایش هــای
تحصیلــی ایــن دانشــگاه با نیازهــای صنعــت تاکیدکرد:
خوشــبختانه دیوار هــای بــی اعتمــادی مابیــن صنعــت
و دانشــگاه برداشــته شــده و تــاش داریــم بــا بهــره
گیــری از ظرفیــت وتــوان علمــی و دانشــجویان در
خدمت رفع نیازهای صنعت باشیم.
مهنــدس ناصــر تقــی زاده مدیــر عامــل شــرکت
معدنــی و صنعتــی چادرملــو نیــز در ایــن بازدیــد بــا
ارائــه گزارشــی از موفقیــت هــای ســال گذشــته ایــن
شــرکت در زمینــه تولیــد ،افزایــش بهــره وری ،کاهــش
هزینــه هــا و مصــرف انــرژی و اجرای ضوابط زیســت
محیطــی ،تدابیــر کاهــش دهنــده آســیب های ناشــی از
کرونــا ،مهمتریــن اســتراتژی هــای شــرکت چادرملــو
عنوان کرد.

شانزدهمین دوره انتخابات شورای مدیریت انجمن های علمی -دانشجویی


محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر موفــق به
ارائــه طرحــی در زمینــه آسیبشناســی
چاه هــای تزریقــی پســآب در میادیــن نفتــی
شــدند کــه بــا ترکیــب مدلســازی و تســتهای
آزمایشگاهی پیشرفت کرده است.

تزریــق آب از
چاه هــای مجــاور
مــی تــوان از نتایــج
ایــن طــرح بهرهمنــد
شد.
وی بــا اشــاره بــه
ويژگــي هــاي طــرح
افــزود :نــوآوری
علمــی و در عیــن حــال کامــا عملیاتــی بــودن پــروژه
از اهم ویژگیهای خاص طرح به شمار می رود.
وی گفــت :دربخــش مدلســازی نرمافــزاری و
آزمایشــگاهی فعالیتهــای مختلفــی انجــام شــده امــا
درخصــوص قیــاس مدل هــا و بهینهســازی
مدل هــای موجــود بــرای نخســتین بــار انجــام شــده
است.
محقــق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا اشــاره بــه
کاربردهــای پــروژه گفــت :باتوجــه بــه اینکــه اکثــر
میادیــن نفتــی کشــور دارای چاه هــای تزریــق پســآب
بــوده و کاهــش میــزان تزریقپذیــری ســنگ مخــزن در
ناحیــه اطــراف ایــن چاه هــای تزریقــی (هــم در
پروژههــای  EORو هــم در پروژههــای دفــع آبزائــد)
ناشــی از تشــکیل رســوبات معدنــی بــوده و ســالیانه
مبالــغ ســنگینی جهــت بهبــود وضعیــت ایــن چاههــا
هزینــه میگــردد ،در عیــن حــال مشــکالت زیســت
محیطــی ناشــی از رهاســازی ایــن آب هــای آلــوده در
طبیعــت بیانگــر لــزوم اجــرای چنیــن طرح هایــی در
مقیــاس آزمایشــگاهی و نرمافــزاری بــوده و اســتفاده از
نتایــج حاصلــه در صنعــت نفــت و گاز از دو بُعــد
اقتصادی و زیستمحیطی مفید فایده خواهد بود.
گفتنــی اســت :اســتاد راهنمــای ایــن پــروژه دکتــر
فریبــرز رشــیدی عضــو هیــات علمی دانشــگاه صنعتی
امیرکبیر بوده است.

امــر در راســتای برنامــه ریــزی در حــوزه اچ اس ای بوده
است.
سرپرست سازمان امور دانشجویان وزارت علوم
تاکیدکرد:

مراکز بهداشت و درمان دانشگاه ها از
زیرساخت های الزم در حوزه HSE
برخوردارند

دکتــر غالمرضــا غفــاری گفــت :مراکــز بهداشــت و
درمــان دانشــگاه هــا از زیرســاخت هــای الزم در حــوزه
 HSEبرخــوردار هســتند امــا الزم اســت در ایــن حــوزه
همواره خود را به روز کنند.
سرپرســت ســازمان امــور دانشــجویان تاکیــد کــرد:
بســیاری از فعالیــت هایــی کــه در حــوزه د  HSEانشــگاه
هــا صــورت مــی گیــرد نیازمنــد بودجــه نیســت بکلــه
بیشتر نیازمند توجه و دقت است.
دکتــر مجیــد صفــاری نیــا مدیــرکل دفتــر مشــاوره و
ســامت وزارت علــوم نیــز در ایــن نشســت :از تشــکیل
کارگــروه مراکــز بهداشــت و درمــان دانشــگاه هــا در
حــوزه  HSEخبــرداد و گفــت :اولیــن جلســه ایــن
کارگــروه تشــکیل شــده و موضوعــات خوبــی نیــز در
این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
مدیــرکل دفتــر مشــاوره و ســامت وزارت علــوم
خاطرنشــان کــرد :نــرم افــزاری در دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر نیــز در زمینــه  HSEدر دســت طراحــی اســت
کــه طراحــی ایــن نــرم افــزار نیــز مــی توانــد به دانشــگاه
ها در این عرصه کمک زیادی داشته باشد.

صفــاری نیــا خاطرنشــان کــرد :بــرای اولیــن بــار بــه
صــورت جــدی پایــش ســامت جســم دانشــجویان را
مــورد بررســی قــرار دادیــم و درحــال اســتخراج نتایــج
ایــن پایــش طــی ســه ســال گذشــته هســتیم تا براســاس
ایــن نتایــج بتوانیــم در حــوزه ســامت دانشــجویان
برنامه ریزی کنیم.
دکتــر حمیــد کشــوری رئیــس مرکــز بهداشــت و
درمــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز در ایــن نشســت
گفــت :بــه دلیــل بــروز بیمــاری کرونــا ســال گذشــته
گردهمایــی مدیــران مراکــز بهداشــت و درمــان دانشــگاه
ها برگزار نشــد و امســال هشــتمین و نهمیــن گردهمایی
باهم برگزار شد.
وی عنــوان کــرد :ایــن گردهمایــی علی رغــم مجازی
بودنــش نتایــج خوبــی بــرای مراکــز بهداشــت دانشــگاه
ها خواهد داشت.
در پایــان مراســم از  12مراکــز بهداشــت و درمــان برتر
12 ،مرکــز نمونــه و12مرکــز فعــال در ســال 97و98

دانشگاه ها تقدیر به عمل آمد.
مرکــز بهداشــت و درمــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
در سال  97برتر و در سال 98مرکز نمونه شد.

تازه های نشر
کتاب «مهندسی چارچوبهای فلز آلی مبانی و کاربردها»

تدوین آقایان :دکتر احسان صالحی ،دکتر جعفر عبدی ،خانم مهندس مائده محمودی و آقای
دکترمنوچهروثوقی
بهــای فلــز آلــی،
در ایــن کتــاب ابتــدا بــه معرفــی اجمالــی ماهیــت شــیمیایی چارچو 
اشــکال مختلــف و آمیزههــای ایــن مــواد و روشهــای ســنتز آنها پرداخته شــده اســت .در
ادامــه برخــی از کاربردهــای بســیار مهــم آنهــا از قبیل جــذب و جداســازی گازهــا ،حذف
آالیندههــا از آب ،ســاخت غشــاها و کاتالیس ـتها و کاربردهــای قابــل توجــه در حــوزه
زیســتفناوری کــه از جملــه کاربردهــای نوظهــور ایــن دســته از مــواد اســت مــرور
میشود.
وی خاطرنشــان کــرد :در حــال ورود به اکتشــاف در
معــادن عمیــق هســتیم و قطعــا در ایــن راه نیازمنــد بهر
گیری از فناوریها و نوآوریهای به روز هستیم.
مدیــر عامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو
خاطرنشــان کــرد :ایــن همــکاری دانشــگاه بــا صنعت،
گام عملــی و بزرگــی برای نزدیک شــدن نگــرش های
آکادمیــک و خــاق بــا نگــرش هــای صنعتــی و
تولیــدی اســت کــه مــی تواند تحــوالت عظیمــی را در
بستر مراکز علمی و تولیدی کشور به ارمغان آورد.

تقــی زاده اظهارداشــت :دربهــای ایــن شــرکت بــه
روی تمامــی محققــان ،نــوآوران و متخصصــان فنــی و
تخصصــی بــاز اســت و از هــر گونــه پیشــنهاد هــای
عملــی و اثربخــش در تحقــق اهدافمــان اســتقبال مــی
کنیم.
وی ســاخت ســلولهای خورشــیدی و ممبــران هــای
آب شــیرین کــن را دو اولویــت ایــن شــرکت عنــوان
کــرد و گفــت :امــاده هــر گونــه ســرمایه گــذاری در این
زمینههستیم.

