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با حضور رئیس دانشگاه
 37پژوهشگر برگزیده دانشگاه
صنعتیامیرکبیرتقدیرشدند

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تاکید کرد:

ورود تمامی دانشکده ها ی دانشگاه به پروژه های صنعتی

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر گفــت :در برنامــه پژوهشــی دانشــگاه
درنظــر داریــم تــا بــا بسترســازی مناســب تمــام
دانشــکده های دانشــگاه در پروژه هــای
تحقیقاتــی و فناورانــه بــه شــکلی متناســب
درگیر شوند.
بــه گــزارش امیرکبیــر :دکتر ســیدرضا غفاریــان در
مراســم تقدیــر از پژوهشــگران برگزیــده دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر گفــت :برنامــه دانشــگاه حرکــت
جــدی بــه ســمت دانشــگاه نســل ســوم اســت تــا از
ایــن طریــق بتوانیــم بــه دانشــگاهی محصــول گــرا
تبدیل شویم.
وی بــا بیــان اینکــه در برنامــه پژوهشــی دانشــگاه
توجــه ویــژه ای به دانشــکده ها داریــم ،افــزود :در این
برنامــه دانشــکده هــا محــور توســعه فنــاوری قلمــداد
شــده انــد و از آنهــا درخواســت شــده اســت تــا
حوزه هــای اســتراتژیکی خــود را بــرای تدویــن
برنامه هــای محــوری تعریــف و بــه دانشــگاه معرفــی
کننــد کــه ایــن حــوزه هــا در بلنــد مــدت مــورد
حمایت خاص قرار گیرد.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر اظهــار داشــت :ایجــاد ســازو کار کالن بــرای
فعالیت هــای اســاتید در شــرکت های دانــش بنیــان از
دیگــر برنامه هــای پژوهشــی دانشــگاه بشــمار
می رود.
دکتــر غفاریــان اظهــار داشــت :در حــوزه امــور
پژوهشــی چهــار هــدف اصلــی را دنبــال مــی کنیم که
توجــه بــه بــرون دادهــای پژوهشــی ماننــد مقــاالت و
از سوی وزارت علوم؛

رساله دانش آموخته دکتری
دانشگاهبهعنوانرسالهبرگزیده
تقاضا محور انتخاب شد
از ســوی وزارت علــوم ،
تحقیقــات و فناوری رســاله
دانــش آموختــه دکتــری
دانشــکده مهندســی نفــت
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
بــه عنــوان رســاله برگزیــده
تقاضــا محــور در هفتــه
پژوهش انتخاب شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر،
رســاله دکتــر مرتضــی آســمانی دانــش آموختــه مقطــع
دکتــری دانشــکده مهندســی نفــت بــا عنــوان «کاربــرد

کتــاب هــا اولیــن هــدف اســت .در ایــن زمینــه برنامه
داریــم بــه کیفیــت بــرون دادهــای پژوهشــی توجــه
ویژه ای داشته باشیم.
وی عنــوان کــرد :هــدف دوم توجــه بــه تاثیــر
فرآیندهــای پژوهشــی و افزایــش مبلــغ گرنــت جامــع
اساتید است.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر اظهــار داشــت :هــدف ســوم هدایــت
دانشــجویان در راســتای توســعه فنــاوری اســت در
ایــن بخــش تــاش داریــم بــا ســاختار مناســب،
بهره منــدی مناســب از توانمنــدی دانشــجویان
کارشناسی و تحصیالت تکمیلی را فراهم کنیم.
دکتــر غفاریــان تاکیــد کــرد :هــدف چهــارم ،ایجــاد
بســتر قانونــی بــرای تشــویق پژوهش هــای همگــرا
اســت تــا از ایــن طریــق پژوهش هــای بیــن رشــته ای
توسعه یابد.
وی درخصــوص برنامه هــای دانشــگاه در حــوزه
ارتبــاط بــا صنعــت نیــز گفــت :برنامــه داریــم با بســتر
ســازی الزم تمــام دانشــکده هــا در پروژه هــای
فناورانه به شکلی متناسب درگیر شوند.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر افــزود :توجــه ویژه بــه ثبت مالکیــت معنوی
از بــرون دادهــای پژوهشــی اســاتید و دانشــجویان و
حمایت هــای حقوقــی و مشــاوره ای در ایــن حــوزه
از دیگر برنامه ها است.
دکتــر غفاریــان خاطرنشــان کــرد :بایــد بســتری
فراهــم کنیــم تــا بــا توســعه ی فرصــت مطالعاتــی
اســاتید در صنعــت ،ارتبــاط هدفمنــد بــا صنایــع بــه

خوبی ایجاد شود.
وی افــزود :افزایــش مهــارت در دانشــجویان از
دیگــر برنامه هــای پژوهشــی دانشــگاه اســت کــه مــی
توانــد ایــن موضــوع از طریــق ورود هدفمنــد
دانشــجویان در پروژه هــای فناورانــه و ارائــه
آموزش های الزم محقق شود.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر گفــت :موضــوع کنتــرل پروژه هــای
پژوهشــی و تحقیقاتــی از اولویــت هــا اســت و بــرای
دســتیابی بــه ایــن هــدف الزم اســت بــه مرکــز کنترل
پروژه ها توجه ویژه داشته باشیم.
دکتــر غفاریــان اظهــار داشــت :توســعه
زیرســاخت های الزم بــرای اســتقرار واحدهــای فناور
و شــرکت های دانــش بنیــان در پــارک علــم و فناوری
دانشــگاه ،حمایــت مــادی از شــرکت های مســتقر در
پــارک علــم و فنــاوری در قالــب تســهیالت بالعوض
و کــم بهــره ،توســعه مراکــز فنــاوری در دانشــکده هــا
و تمرکــز بــر تجــاری ســازی دســتاوردهای پژوهشــی
دانشــگاه براســاس نیازهــای جامعــه از دیگــر
برنامه های فناورانه دانشگاه بشمار می رود.
وی عنــوان کــرد :همچنیــن برنامــه داریــم
آزمایشــگاه های موجــود دانشــگاه را تجهیــز کنیــم و
اســتانداردها و تاییده هــای الزم مــورد نیــاز صنعــت
برای این آزمایشگاه ها را دریافت کنیم.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر گفت :تجهیــز و راه انــدازی آزمایشــگاه های
تخصصــی و پیشــرفته دانشــگاه نیــز از دیگــر
برنامه های پژوهشی دانشگاه بشمار می رود.

مراســم تقدیــر از  37پژوهشــگر نمونــه
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا حضــور دکتــر
حســن قدســی پــور رئیــس و مســئوالن
دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر حســن قدســی پور
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در ایــن مراســم
گفــت :در برنامــه راهبردی و اســتراتژیک پژوهشــی
دانشــگاه یــک وضــع مطلــوب را هــدف گــذاری
می کنیم و باید به آن برسیم.
وی افــزود :دانشــگاه هــا بایــد رفرنــس حــل
مشــکالت کشــور باشــند بــه نحــوی کــه اگــر
دولــت ،مجلــس ،قــوه قضائیــه و نظــام نیازهایــی
داشــته باشــند بایــد از ســوی دانشــگاه هــا بــه آنهــا
راهنمایی صورت گیرد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهار داشــت:

بــرای دســتیابی بــه چنیــن وضعیــت مطلوبــی بایــد
نقــاط قــوت و ضعــف خــود را شناســایی کنیــم تــا
بتوانیم مسیرهای حرکتی را مشخص کنیم.
در مراســم تقدیــر از پژوهشــگران برگزیــده
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،از دانشــجویان برگزیــده
مقاطــع دکتــری ،کارشناســی ارشــد و کارشناســی،
اســتاد برتــر در حــوزه مقــاالت کاربــردی براســاس
شــاخص های کمــی و کيفــی ،اســتاد برگزیــده
کتــاب التیــن ،اســتاد برگزیــده کتــاب فارســی،
پــروژه صنعتــی برگزیــده  ،پژوهشــگر صنعتــی
برگزیــده  ،مختــرع برگزیــده  ،پژوهشــکده برگزیــده
 ،آزمایشــگاه برگزیــده  ،کارشــناس آزمایشــگاهی
برگزیــده و شــرکت دانــش بنیــان برگزیــده تقدیــر
شد.
در ایــن مراســم در بخــش دانشــجویان برگزیــده
مقطــع دکتــری از رضــا قزلبــاش از دانشــکده
مهندســی معــدن  ،وحیــد محمــدی از دانشــکده

طیــف ســنجی و پیرولیــز نمونه هــای آســفالتین در
تازههاینشر دانشگاه
تطابــق نفــت -نفــت و مطالعــات ژئــو شــیمیایی مخزن»
بعنــوان رســاله برگزیــده تقاضا محــور از ســوی وزارت
«ژئوتکنیکلرزهایمبانیوکاربرد»
علــوم در هفتــه پژوهــش انتخــاب شــد.در ایــن رســاله
بــرای اولیــن بــار روش جدیــدی بــرای بررســی تألیف آقایان دکتر حمید علی الهی و سرکار خانم مهندس مریم رحیمی
زون بنــدی مخــازن بــا اســتفاده از ســاختارهای
«طبیعــت ناشــناخته زلزلــه و آثــار مخــرب ناشــی از آن یکــی از چالــش
ژئوشیمیایی آسفالتین نفت معرفی شده است.
ی باشــد.همچنین
هــای اصلــی مهندســان در طراحــی ایمــن ســازههــا م 
ایــن رســاله تحــت راهنمایــی دکتــر احمــد رضــا واقــع بــودن ایــران در یکــی از پهنــههــای پرخطــر لــرزهای و ضــرورت
ربانــی انجــام شــده و حاصــل آن چــاپ  ۶مقالــه شــناخت مفاهیــم رفتــاری و عملکــرد لــرزهای خــاکهــا از یــک طرف
کیــو -وان و اخــذ یــک پــروژه صنعتــی از مناطــق نفــت و لــزوم آگاهــی از مطالعــات و پژوهــشهــای روز محققیــن دنیــا از
خیز جنوب بوده است.
طــرف دیگــر ،مؤلفــان را بــر آن داشــت کــه ضمــن ادای احتــرام بــه همه
هــدف ایــن پــروژه اســتفاده از ویژگی هــای اســاتید ،بــزرگان و صاحــب نظــران ایــن علــم و بــا هــدف ارائــه دانــش
ســاختاری آســفالتین هــا بــرای مطالعــات پیوســتگی در پویــا و جدیــد مســائل ژئوتکنیــک لــرزهای ،بــه تألیــف و تدویــن کتاب
جدیــدی در ایــن زمینــه بپردازنــد .در تهیــه ایــن کتــاب از تجربیــات
مخازن هیدروکربنی است.
نتایــج ایــن مطالعــه مــی توانــد در مطالعــات ازدیــاد چندیــن ســاله تدریــس ،تحقیــق در ســطوح مختلــف دانشــگاهی و
برداشــت از مخــازن نفتــی ،مدیریــت مخــازن و تعییــن پــروژه هــای عمرانــی و همچنیــن بهرهگیــری از تمامــی مراجــع معتبر و
روز دنیــا اســتفاده شــده و بــه موضوعات گســتردهای از علــم ژئوتکنیک
محل حفر چاه ها در مخازن کمک شایانی کند.
لرزه ای بههمراه مفاهیم و کاربردهای آنها پرداخته شده است».
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سردبیر :منیژه هاشمخانی
مدیر هنری و طراح گرافیک :علی اصغر وحدانی
عکس :محمد جعفریطاهری
تلفن 64542285-6 :و  66414113دورنگار۶۶۹۶۳۲۹۲ :
نشانی :خیابانحافظ ،روبهروی خیابان سمیه ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
اداره روابط عمومی

تازه های علـــم
درخشش دانشگاه صنعتی امیرکبیر در هفته پژوهش
هفته پژوهش سال  .۱۴۰۰انتخاب شد.
غرفــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در بیســت و
دومیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و
فــن بــازار نیــز بــه عنــوان غرفــه برتــر ایــن نمایشــگاه
انتخاب و معرفی شد.

حضورفعالدانشگاهصنعتیامیرکبیردر
نمایشگاههفتهپژوهش

همزمــان بــا پایــان یافتــن هفتــه پژوهــش و
نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و
فــن بــازار ،دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه
مقام هــای پژوهشــی برتــری از ســوی وزارت
علوم دست یافت.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،در هفته پژوهش و از ســوی
وزارت علــوم دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه عنــوان
دانشــگاه برگزیــده در همــکاری بــا جامعــه و صنعــت
انتخاب شد.
همچنیــن از ســوی وزارت علــوم دکتــر مالــک
نــادری عضــو هیــات علمی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر
بــرای طــرح «جــذب طــا و نقــره ســیانیدی توســط
مــواد گرافنــی و امــکان ســنجی جایگزینــی بــه جــای
کربــن فعــال» در بخــش طــرح برگزیــده صنعتــی
انتخاب شد.
از ســوی وزارت علــوم طــرح « پژوهــش ،طراحــی
و پیــاده ســازی ابررایانــه ســیمرغ بــا ظرفیــت 180
ترافالپــس» دکتــر احمــد معتمــدی عضــو هیــات
علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر نیــز به عنــوان طرح
برگزیده صنعتی انتخاب شد.
همچنیــن رســاله آقــای مرتضــی آســمانی
فارغ التحصیــل مقطــع دکتــرای مهندســی اکتشــاف
نفــت دانشــکده مهندســی نفــت بعنــوان رســاله
برگزیــده تقاضــا محــور از طــرف وزارت علــوم در

بیســت و دومین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش،
فنــاوری و فنبــازار از  ۲۳تــا  ۲۶آذرمــاه در محــل
دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی تهــران برگــزار
شــد کــه در ایــن نمایشــگاه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر
آخریــن دســتاوردهای پژوهشــی و فناورانــه
دانشــکده ها ،پژوهشــکده هــا و شــرکت های دانــش
بنیان خود را ارائه شد.
در ایــن غرفــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
دســتاوردهای  ۶شــرکت دانــش بنیــان و  ۱۸پــروژه
پژوهشــی و فنــاوری دانشــکده هــا و مراکــز پژوهشــی
دانشگاه عرضه شده است.

پروژه هــای ارائــه در غرفــه نمایشــگاه دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر از دانشــکده های مهندســی مکانیک،
مهندســی هوافضا  ،مهندســی شــیمی ،مهندســی معدن
و پژوهشکده فناوری های نو است.
همچنیــن در غرفــه ایــن دانشــگاه باشــگاه مهــارت
اشتغال دانشگاه نیز حضور داشت.

به مناسبت  26دیامه سالروز وفات حرضت ام البنین(س) و روز تکریم مادران و همرسان شهدا
رياضــی و علــوم کامپيوتــر ،داود اکبــری مهــر از
دانشــکده مهندســی عمــران و محيــط زيســت،
محمدســعید مهــدوی از دانشــکده مهندســی بــرق،
فائــزه اســکندری از دانشــکده مهندســی پزشــکی،
امیــن ناظمیــان از دانشــکده مهندســی دريــا ،امیــن
جابــری از دانشــکده مهندســی هــوا فضــا و یحیــی
چوپانــی از دانشــکده مهندســی مکانیــک تقدیــر
شدند.
در بخــش دانشــجویان برگزیــده مقطــع کارشناســی
ارشــد از میالد رازبین از دانشــکده مهندســی نســاجی،
محمدامیــن میردارســلطانی از دانشــکده مهندســی
عمــران و محيــط زيســت ،مهســا عبــادت پرســت از
دانشــکده مهندســی بــرق ،بهــاره خیــل نــژاد از
دانشــکده مهندســی پزشــکی و فائــزه رحیمی کاشــانی
از دانشــکده مهندســی مــواد و متالــورژی تقدیــر
شدند.
در بخــش دانشــجویان برتــر مقطــع کارشناســی نیز
زهــرا ملــک ثابــت از دانشــکده مهندســی مکانيــک،
ســیده هــدی اثناعشــری نامقــی از دانشــکده مهندســی
پزشــکی و شــایان کرکــی از دانشــکده مهندســی
مکانيک مورد تقدیر قرار گرفتند.
در بخــش رســاله برگزیــده تقاضــا محــور دانــش

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
موفق به کسب جایزه انجمن مهندسین برق و
الکترونیک ( )IEEEشد
از ســوی انجمــن مهندســین بــرق و الکترونیــک ( )IEEEشــاخه
ایــران جایــزه پیشکســوت تحقیقاتــی ســال  2021بــه دکتــر حســین
حســینیان عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی بــرق دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر اختصاص یافت.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،جایــزه پیشکســوت تحقیقاتــی انجمن مهندســین
بــرق و الکترونیــک ( )IEEEشــاخه ایــران بــرای تمامــی فعالیت هــای
تحقیقاتــی یــک فــرد اختصــاص مــی یابــد کــه در ســال جــاری ایــن جایزه
بــه دکتــر حســین حســینیان عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر اختصاص یافت.
دکتــر حســینیان دارای  ۲۳۹مقالــه ژورنالــی ۲۸۸ ،مقالــه کنفرانســی۱۷ ،
قرارداد صنعتی و  ۷کتاب تالیفی و ترجمه است.
گفتنــی اســت ،وی تاکنــون راهنمایی بیش از ۱۶۰دانشــجوی کارشناســی
ارشد و  ۱۴دانشجوی دوره دکتری برعهده داشته است.
دوازدهمیــن دوره مراســم اهــدای جوایــز بخــش انجمــن مهندســین بــرق و الکترونیــک ( )IEEEبــه صــورت
مجــازی و بــا حضــور  Prof. Saifur Rahmanرئیــس منتخــب ، IEEEکمیتــه اجرایــی ،اســاتید برجســته حوزه
بــرق و کامپیوتــر سراســر کشــور ،کار آفرینــان و پیشکســوتان صنعت ،مشــاورین و شــاخههای دانشــجویی برگزار
شد.
ایــن جایــزه هرســاله در راســتای ارتقــای جایــگاه علمــی و صنعتــی رشــته مهندســی برق کشــور ،ارج نهــادن به
تالشهای پیشکسوتان ،پژوهشگران و دانشجویان اعطا میشود.
ایــن جوایــز  15عنــوان اســت کــه از آن میــان 4عنــوان بــه نــام اســاتید پیشکســوت حــوزه مهندســی بــرق و
کامپیوتر نام گذاری شده است.

آموختــه دکترا مرتضی آســمانی از دانشــکده مهندســی
نفت تقدیر شد.
در بخــش اســتاد برگزیــده در حــوزه مقــاالت
کاربــردی براســاس شــاخص های کمــی و کيفــی
دکتر ســجاد حبیب زاده از دانشــکده مهندســی شــیمی
معرفی شد.
دکتــر مصطفــی عبــاس زاده از دانشــکده ریاضــی و
علوم کامپیوتر به عنوان دانشمند برتر تقدیر شد.
دکتــر فریــدون مقــدس نــژاد و دکتــر پوریــا حاجــی
کریمــی از دانشــکده مهندســی عمــران و محيــط
زيســت ،دکتــر گئــورگ قــره پتیــان از دانشــکده
مهندســی بــرق در بخــش اســتاد برگزیــده کتــاب

التین تقدیر شدند.
همچنیــن در بخــش اســتاد برگزیــده کتاب فارســی
دکتــر وحیــد حــدادی اصــل از دانشــکده مهندســی
پلیمر مورد تقدیر قرار گرفت.
دکتــر زاهــد احمدی از دانشــکده مهندســی شــیمی
بــه عنــوان پژوهشــگر صنعتــی برگزیــده  ،دکتــر
عبدالرضــا اوحــدی از دانشــکده مهندســی
مکانیک(همــکاران دکتــر بابــک خورســندی و دکتــر
میقــات حبیبیــان از دانشــکده مهندســی عمــران و
محیــط زیســت  ،دکتــر مریــم قصــاب زاده از
پژوهشــکده فناوری هــای مهندســی مکانیــک و دکتــر
نرگــس فــاح از دانشــکده مهندســی شــیمی ) بــه
عنــوان طــرح برگزیــده صنعتــی  ،دکتــر پرویــز پروین
از دانشــکده فیزیــک و مهندســی انــرژی بــه عنــوان

مختــرع برگزیــده  ،دکتــر علیرضــا رهایــی از
پژوهشــکده عمــران و زمیــن در بخــش پژوهشــکده
برگزیــده و دکتــر عبــاس مقصــودی قــره بــاغ از
دانشــکده مهندســی معــدن در بخــش آزمایشــگاه
برگزیده معرفی و تقدیر شدند.
در ایــن مراســم مهنــدس الهــام مفــرح از دانشــکده
مهندســی شــیمی بــه عنــوان کارشــناس آزمایشــگاهی
برگزیده معرفی شد.
شــرکت دانــش بنیــان رایــا پــردازش هوشــمند
امیرکبیــر (نیمــا) در بخــش شــرکت دانــش بنیــان
برگزیده تقدیر شد.
شــرکت فناوریهــای پلیمــری پویــش در بخــش
شــرکت فنــاور برگزیــده در دوره رشــد ،شــرکت
هوشــمند ماشــین آینــده (شوکوســاز) در بخــش
شــرکت فنــاور برگزیــده دوره پیــش رشــد و اســتودیو
فنــاوری فیــدار در بخــش شــرکت فنــاور برگزیــده در
مرکز نوآوری تقدیر شدند.
همچنیــن در ایــن مراســم در بخــش تیم هــای
برگزیــده دانشــجویی مســابقات جهانی برنامه نویســی
2020از پارســا عبداللهــی و امیرحســین پاشــایی هیر از
دانشــکده مهندســی کامپیوتروامیررضــا پوراخــوان از
دانشــکده ریاضــی و علــوم کامپیوتــر تقدیــر بــه عمــل
آمد.
در بخــش همیــاران صنعتــی برگزیــده از شــرکت
پــارس خــودرو  ،شــرکت ایپکــو  ،شــرکت خطــوط
لولــه نفــت ایــران  ،پژوهشــگاه دانش هــای بنیــادی و
شــرکت نــوآوران داده ســامت پیــش رو تقدیــر بــه
عمل آمد.

