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براساس رتبه بندی الیدن اعالم شد؛

صدرنشینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در
بین دانشگاه های صنعتی کشور

دو استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهعنوان استاد
نمونه کشوری انتخاب شدند

دکتــر منصــور کبگانیــان اســتاد دانشــکده
مهندســی مکانیــک و دکتــر ســید رضــا غفاریــان
اســتاد دانشــکده مهندســی پلیمر و رنگ دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر بــه عنــوان اســتاد نمونــه
کشوری انتخاب شدند.
بــه گــزارش امیرکبیــر :در مراســمی بــا حضــور
رئیــس جمهــور ،وزرای بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی ،علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات و رئیــس نمایندگــی دفتــر مقــام
معظــم رهبــری در دانشــگاهها ،رئیــس دانشــگاه آزاد
تفاهمنامــه همــکاری میــان دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر و شــرکت پتروشــیمی زاگــرس بــا
هــدف توســعه همکاریهــای طرفیــن در
حوزههای علمی و پژوهشی امضاء شد.
بــه گــزارش امیرکبیر،ایــن تفاهــم نامه بــا محوریت
ارائــه تجربیــات پژوهشــی و صنعتــی دانشــگاه در
حوزه هــای متعــدد مــورد نیــاز صنایــع پتروشــیمی،
اســتفاده از نیروهــای انســانی متخصــص دانشــگاه و
اســتفاده از امکانــات و تجهیــزات آزمایشــگاهی
دانشگاه منعقد شده است.
ارتقــا همــکاری مشــترک و اســتفاده از ظرفیت های
شــرکت های اســتارتاپی و دانش بنیــان دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر ،همــکاری در زمینه نــوآوری مرتبط
با صنعت پتروشــیمی ،اســتفاده از امکانــات و خدمات
موجــود و داده هــای اطالعاتــی دو مرکــز در راســتای
اجــرای طرح هــای مشــترک در زمینــه نــوآوری حوزه
کاری شــرکت ،برگــزاری همایش هــای علمــی،
کارگاه هــای آموزشــی و نــوآوری و دوره هــای
تخصصــی و فراهــم ســازی زمینــه حضــور اعضــای
هیئــت علمــی و پژوهشــگران در آن و همــکاری در
انجــام داوری و پایــش پیشــنهادات ارائــه شــده بــه
مرکــز نــوآوری شــرکت از دیگــر محورهــای ایــن
تفاهم نامه است.
همچنیــن در ایــن تفاهــم نامــه بــر تــاش در

اســامی و ســایر شــخصیتهای علمــی و فرهنگی از
 ۳۶اســتاد و  ۱۸دانشــجوی نمونــه کشــوری بــا اهــداء
لوح یادبود تجلیل شد.
در ایــن مراســم از دکتــر منصــور کبگانیــان اســتاد
دانشــکده مهندســی مکانیــک و دکتــر ســید رضــا
غفاریــان اســتاد دانشــکده مهندســی پلیمــر و رنــگ
دانشگاه صنعتی امیرکبیر تجلیل به عمل آمد.
گفتنــی اســت  :ایــن مراســم در دانشــگاه علــم و
صنعت ایران برگزار شد.

براســاس رتبــه بنــدی الیــدن دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر رتبــه نخســت دانشــگاه هــای صنعتــی
برتر کشور را به خود اختصاص داده است.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،نظــام رتبهبنــدی الیــدن،
نتایــج رتبهبنــدی دانشــگاههای برتــر دنیــا در ســال
 ۲۰۲۲میــادی خــود را منتشــر کــرد کــه بر اســاس آن
 ۴۴دانشــگاه ایرانــی در جمــع  ۱۳۱۸دانشــگاه برتــر
جهان قرار گرفتند.
الیــدن یکــی از نظامهــای معتبــر ارزیابــی
دانشــگاهی اســت کــه هــر ســاله دانشــگاههای برتــر
دنیــا را بــر اســاس شــاخصهای معتبــر علــم ســنجی
مورد ارزیابی و رتبهبندی قرار میدهد.
براســاس رتبــه بنــدی الیــدن دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر رتبــه نخســت دانشــگاه هــای صنعتی کشــور
را به خود اختصاص داده است.
براســاس نتایــج ایــن رتبــه بنــدی ،در بیــن
کشــورهای اســامی ،ایــران بــا حضــور  44دانشــگاه
رتبــه نخســت ،ترکیــه بــا  32دانشــگاه رتبــه دوم و
مصر با  10دانشگاه رتبه سوم را دارند.
در ســال  ،2022در قالــب چهــار معیــار کلــی
مرجعیــت علمی ،دیپلماســی علمــی ،دسترســی آزاد به
انتشــارات و تنــوع جنســیتی در الیــدن مــورد
رتبهبنــدی قــرار گرفتنــد .ایــن ارزیابیهــا از تولیــدات
علمــی دانشــگاهها در ســالهای  2017الــی  2020از
پایــگاه اطالعاتــی  Web of Scienceاســتفاده کــرده
است.
معیــار مرجعیت علمــی (تاثیــر علمی) از تعــداد کل
انتشــارات و شــاخصهایی چــون مقــاالت  1درصــد
برتــر ،مقــاالت  5درصــد برتــر ،مقــاالت  10درصــد
برتــر و مقــاالت  50درصــد برتــر بــه صــورت تعــداد
و ســهم از کل و نیــز تعــداد کل انتشــارات ،مجمــوع و
میانگیــن تعداد اســتنادهای انتشــارات دانشــگاه  TCSو
 MCSو نیــز مجمــوع و میانگیــن تعــداد اســتنادات
نرمــال شــده( بــه رشــته و ســال) دانشــگاه  TNCSو
 MNCSبهــره گرفتــه اســت ( دو شــاخص آخــر در
صفحه اصلی نتایج نشان داده نمی شود).

تفاهم نامه میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
و شرکت پتروشیمی زاگرس امضا شد

راســتای برطــرف ســازی نیازهــای شــرکت در زمینــه
نــوآوری ،اولویــت قــراردادن عناویــن تحقیقاتــی
پیشــنهادی و یــا توافــق شــده بــا شــرکت ،تــاش در
راســتای ارائــه خدمــات کارگاهــی و آزمایشــگاهی در
حوزه هــای نوآورانــه مــورد نیــاز بــه شــرکت بــا

اولویــت بــه بهــره گیــری از توانایی هــای شــرکت
بــرای اجــرای فعالیت هــای مشــترک ،انتشــار مقــاالت
علمــی حاصــل از تمامــی پروژهــای تحقیقاتــی
مصــوب بــا نــام مشــترک دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر و
شــرکت پتروشــیمی زاگــرس و معرفــی فــارغ

در معیــار دیپلماســی علمــی از شــاخصهایی چون
تعــداد کل انتشــارات ،همــکاری علمی ،همــکاری بین
المللــی ،همــکاری صنعتــی ،همــکاری علمــی بــا
فاصلــه جغرافیایــی کمتــر از  100کیلومتــر و همــکاری
علمــی بــا فاصلــه جغرافیایــی بیشــتر از  5000کیلومتر
(بــه صــورت تعــداد و ســهم از کل) اســتفاده کــرده
است.
معیــار دسترســی آزاد به انتشــارات نیز از شــاخص
هــای تعــداد کل انتشــارات ،انتشــارات دسترســی آزاد،
انتشــارات دسترســی آزاد طالیی ،انتشــارات دسترســی
آزاد هیبریــد ،انتشــارات دسترســی آزاد برنز ،انتشــارت
دسترســی آزاد ســبز (بــه صــورت تعــداد و ســهم از
کل) تشکیل میشود.
معیــار تنــوع جنســیتی نیــز شــامل شــاخصهای
همــکاری بــا نویســندگانی که جنســیت آنها مشــخص
نیســت ،نویســندگان مرد (به نســبت کل نویســندگان)،
نویســندگان زن (بــه نســبت کل نویســندگان)،
نویســندگان مــرد (بــه نســبت تمــام نویســندگان مرد و
زن) ،نویســندگان زن (بــه نســبت تمــام نویســندگان
مــرد و زن) اســت .در جــدول زیــر معیارهــا و
شاخصهای رتبهبندی الیدن ارائه شده است.
نظــام رتبــه بنــدی الیــدن بــر خــاف ســایر
نظامهــای رتبهبنــدی موجــود در ســطح دنیــا ،بــرای
دانشــگاههای حاضــر در نظــام خــود ،رتب ـهای واحــد
محاســبه نمیکنــد بلکــه دانشــگاهها براســاس
معیارهــا و شــاخصهای موجــود در نظــام الیــدن
مــورد رتبهبنــدی قــرار میگیرنــد .از ایــن رو یکــی از
ویژگیهــای رتبــه بنــدی الیــدن ایــن اســت کــه بــه
دانشــگاههای حاضــر در رتبهبنــدی خــود ،رتبــه کل
کــه برگرفتــه از تاثیــر کلیــه شــاخصها و وزنهــای
مرتبــط بــا آنهــا اســت ،اختصــاص نمیدهــد بلکــه،
بــرای کلیــه دانشــگاهها در ایــن شــاخصها نمــرات و
رتبهها را جداگانه محاسبه و منتشر میکند.

التحصیــان توانمنــد دانشــگاهی بــه شــرکت بــرای
همــکاری براســاس نیازهــای اعــام شــده نیــز تاکیــد
شده است.
براســاس ایــن تفاهــم نامــه شــرکت پتروشــیمی
زاگــرس موظــف شــده اســت تــا اعــام نیازهــای
شــرکت در حــوزه هــای نــوآوری بــه دانشــگاه،
بررســی پروژه هــای پیشــنهادی دانشــگاه در حــوزه
نــوآوری و اولویــت قــراردان انجــام پروژهــای
پژوهشــی شــرکت توســط دانشــگاه ،حمایــت از
پروژه هــای تحصیــات تکمیلــی و بــه رســمت
شــناختن حــق و حقــوق مــادی و معنوی دانشــگاه در
خصــوص نتایــج حاصــل از فعالیت هــای مشــترک را
مورد توجه قرار دهد.
تفاهمنامــه همــکاری میــان شــرکت پتروشــیمی
زاگــرس و دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا حضــور
دکتــر ســید رضــا غفاریــان معــاون پژوهــش و فناوری
دانشــگاه  ،دکتــر دیــداری مدیرعامــل و نائــب رئیــس
هیــات مدیــره شــرکت پتروشــیمی زاگــرس و دکتــر
فدائــی مشــاور عالــی مدیرعامــل در امــور نــوآوری و
بهــرهوری شــرکت پتروشــیمی زاگــرس ،و دکتــر
فرهــاد شــریف مشــاور معــاون پژوهشــی دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر امضا شد.
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تازه های علـــم
ساخت دستگاه کاهش لرزش
دست یک بیماری خاص

محققــان دانشــگاه صنعتــی کبیــر موفــق بــه
طراحــی و ســاخت دســتگاه لــرزش بــرای بیماران
ترمــور اساســی  Essential tremorبــه کمــک
تحریک الکتریکی تطبیق پذیر شدند.

بــه گــزارش امیرکبیــر ،مســعود رحمتــی دانشــجوی
کارشناســی ارشــد مدیریــت کســب و کار دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــرو مجــری طــرح «کاهش لــرزش برای
بیمــاران  ( Essential tremorترمــور اساســی ) بــه
کمــک تحریــک الکتریکــی تطبیــق پذیــر» گفــت :بــا
توجــه بــه آمــار حــدود  80هــزار نفــر از جمعیــت ایران
بــه ترمــور اساســی دچــار هســتند .و از هــر  25نفــر
بــاالی  40ســال  ،یــک نفــر بــه ایــن بیمــاری مبتالســت
 .ایــن لــرزش دســت باعــث اختــال جــدی در
فعالیت هــای روزمــره بیمــاران شــده بــه صورتــی کــه
کیفیــت زندگــی آن ها پاییــن آمــده و در انجام بســیاری
از کارهــا حتــی غــذا خــوردن و نوشــیدن آب بایــد از
دیگران کمک بگیرند.
از طرفــی دارو هــای تجویــزی تاثیــر گــذاری حــدود
 %57داشــته و خیلــی از بیمــاران بــه آن هــا واکنــش
مثبــت نشــان نمــی دهنــد  ،همچنیــن ایــن دارو هــا بــا
عوارضــی مثــل خــواب آلودگــی و حالــت تهــوع همراه
مــی باشــند  .از دیگــر روش هــای درمان ترمــور DBS ،
و  MR Focused Ultrasoundهســت کــه بســیار
روش های گران قیمتی هستند.
بــا توجــه بــه تاییدیــه  FDAبــه محصــول شــرکت
آمریکایــی  CalaTrioمبنــی بــر موثــر بــودن آن در
کاهــش ترمــور دســت بیمــاران ترمــور اساســی کــه
نوعــی ترمــور فعالیتــی هســت  ،ایــن نیــاز در کشــور ما
نیــز حــس مــی شــود کــه چنیــن محصولــی توســعه
یافته و در خدمت بیماران قرار بگیرد.
در مطالعــات انجــام شــده نشــان داده شــده کــه
اســتفاده از ایــن دســتگاه منجــر بــه کاهــش لــرزش
دســت بــا میانگیــن  94دقیقــه شــده اســت median ( .
بــا هــدف توانمندســازی و توســعه فعالیتهــای
پژوهشی و صنعتی

= . )138 = standard deviation , 60
وی افــزود :در همیــن راســتا دســتگاهی بــرای کاهش
لــرزش بــرای بیمــاران ( Essential tremorترمــور
اساســی ) بــه کمــک تحریــک الکتریکــی تطبیــق پذیــر
طراحی کردیم.
بــه گفتــه رحمتــی ،ایــن دســتگاه بــا گرفتــن بازخورد
شــدت و بســامد لــرزش ،تحریکــی کامــل تطبیــق پذیر
و کنتــرل شــده بــه اعصــاب بیمــار ،باعث کاهــش دامنه
لرزش می شود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن دســتگاه قــادر اســت
پارامترهــای تحریــک جریانــی در لحظــه تغییــر دهــد و
تحریــک را اعمــال کنــد ،گفــت :امیدواریــم طــی مــاه
هــای جــاری ایــن دســتگاه در بــازار تجهیزات پزشــکی
قابل عرضه برای تمام بیماران باشد.
دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا تاکید
بــر اینکــه اســتفاده از ایــن دســتگاه بایــد تحــت نظــر
پزشــک باشــد ،گفــت :در حــال حاضــر فرآینــد ثبــت
اختــراع و مقالــه بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهران در حال انجام است.
رحمتــی خاطر نشــان کــرد :ایــن محصــول نمونه ای
موفــق طــی  3ســال اخیــر اســت و احتمــاال بــه زودی
رونمایی می شود.
گفتنــی اســت  :مهــران مهربــان دانشــجو دکتــری
دانشــکده مهندســی پزشــکی و محمدرضــا شــهابی
دانشــجو کارشناســی ارشــد دانشــکده مهندســی بــرق
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــراز دیگــر اعضــای پــروژه
هستند.

کالسهای ورزشی تابستانی دانش آموزان

آغاز تست های مدل تونل باد هواپیمای جت  ۷۲نفره
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تســت هــاي مــدل تونــل بــاد هواپيمــاي جــت  ٧٢نفــره در آزمايشــگاه تونــل بــاد دانــا دانشــگاه
صنعتــي اميركبيــر بــا حضــور رئيــس ســازمان صنايــع هوايــي و دبیــر ســتاد توســعه فناوریهــای
فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :مراســم آغــازتســت هــاي مــدل تونــل بــاد هواپيمــاي جــت  ٧٢نفــره بــا حضــور امیــر
ســرتیپ دوم دکتــر افشــین خواجهفــرد مدیــر عامــل ســازمان صنایــع هوایــی ،دکتــر منوچهــر منطقــی دبیــر ســتاد
توســعه فناوریهــای فضایــی و حمــل و نقــل پیشــرفته معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و دکتــر
سیدحسن قدسیپور رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این دانشگاه برگزار شد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در ایــن مراســم گفــت :فــاز طراحــی مفهومــی هواپیمــای جــت  ۷۲نفــره بــه
اتمام رسیده و اکنون در مرحله انجام تست های اولیه مدل تونل باد هواپیما در این دانشگاه هستیم.
دکتــر قدســی پــور افــزود  :بــا اتــکاء بــه تجربــه دانشــگاه صنعتی اميركبيــر در طــرح كالن توســعه فنــاوری های
کلیــدی هواپيمــای مســافری  100تــا  150نفــره ،ایــن دانشــگاه از  4ســال پیــش فرآیند طراحــي هواپيمــاي جت ٧٢
نفــره را بــا مشــاركت شــركتهاي دانــش بنيــان آغــاز نمــود و اکنــون در مرحلــه انجــام تســت هــای اولیه مــدل تونل
باد هواپیما قرار دارد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان اینکــه بایــد کشــور را بــه فنــاوری هــای اســتراتزیک مجهــز نمــود،
گفــت :دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ایــن اطمینــان را مــی دهــد کــه همــه ظرفیــت هــای دانشــگاه را در خدمــت این
پروژه ملی قرار دهد.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر با
شرکت مهندسی تدبیر توسعه
سالمت تفاهم نامه همکاری امضا
کرد

تفاهــم نامــه همــکاری میــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و شــرکت مهندســی تدبیــر توســعه ســامت
( )TTSبا هدف توانمندسازی و توسعه فعالیت های علمی ،پژوهشی و صنعتی امضا شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،تفاهــم نامــه همــکاری میــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و شــرکت مهندســی تدبیــر توســعه
ســامت بــا محوریــت همــکاری هــای علمــی ،فنــاوری ،مدیریتــی و ســرمایه گــذاری علمــی در پــروژه هــای صنعــت
پسماند منعقد شده است.
همــکاری فنــی و تکنولوژیــک در صنعــت پســماند ،همــکاری در ایجــاد شــرکتهای دانش بنیــان در صنعت پســماند،
همــکاری در برگــزاری همایــش هــا و کنفرانــس هــای مشــترک علمــی ترویجــی ،همــکاری در برگــزاری رویدادهــا و
مســابقات علمــی مشــترک در موضــوع پســماند ،همــکاری و حمایت از طرح های پژوهشــی ،رســاله های دانشــجویی،
کارورزی و کارآمــوزی ،همــکاری مشــترک در راه انــدازی کارخانــه نــوآوری پســماند کشــور از محورهــای ایــن تفاهــم
نامه است.
شــرکت مهندســی تدبیــر توســعه ســامت نیــز براســاس ایــن تفاهــم نامــه موضوعــات ارائــه و معرفــی نیازمندیهای
فنــی و تکنولوژیــک صنعــت پســماند در پــروژه هــای شــرکت بــه دانشــگاه ،حمایــت مالــی و اعتبــاری از راه حل هــای
فنــی ارائــه شــده توســط دانشــگاه در قالــب طراحــی پــروژه هــای مشــترک کاری و حمایــت از ایده هــا و فنــاوری های
تولید شده توسط دانشگاهیان که قابلیت تجاری سازی دارد را اجرایی کند.
براســاس ايــن تفاهــم نامــه معاونــت پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز متعهــد مــی شــود تــا طــرح نیازهای
فنــی و تکنولوژیــک مطــرح شــده از طــرف مقابــل بــه اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه امیرکبیــر و کوشــش در ارائــه
پاســخ های مدنظــر بــه طــرف مقابــل ،در اختیــار قــرار دادن آزمایشــگاه هــا ،کارگاه هــا و کتابخانــه هــای دانشــگاه بــرای
اجــرای پــروژه هــا و طــرح هــای مشــترک در قالــب قراردادهــای مجــزا ،نظــارت علمــی بــر پروژه هــای مشــترک مورد
نیاز و فعال سازی ظرفیت های حداکثری مراکز پژوهشی دانشگاه در مسیر اجرای تفاهم نامه را اجرا کند.

دکتــر امیــر خواجــه فــرد مدیــر عامــل ســازمان فضایــی در ایــن مراســم گفــت :ســعی داریــم در پروژه ســاخت
هواپیمــای جــت  ۷۲نفــره یــک شــورای راهبــری تشــکیل داده و از دانشــگاه هــا انتظــار داریــم تــا فاصلــه فنــاوری
های صنعت هوایی را پر کرده و در این حوزه فعالیت جدی داشته باشند.
در ادامــه دکتــر منوچهــر منطقــی نیــز در ایــن مراســم خاطــر نشــان کــرد  :تجربیــات منحصربفــرد طــرح کالن
توســعه فنــاوری هــای کلیــدی طراحــی و ســاخت هواپیمــای  ۱۵۰نفره در پــروژه ســاخت هواپیمای  ۷۲نفــره مورد
استفاده قرار خواهد گرفت.
وی اظهــار داشــت :جنــاب آقــای رییــس جمهــور تاکیــد بســیار زیــادی بــه اجــرای پــروژه طراحــی و ســاخت
هواپیمــای  ۷۲نفــره داشــته انــد و تاکیــد دیگــر ایشــان به اســتفاده از پتانســیل نخبــگان در این پــروژه و دیگــر پروژه
های فناورانه است.
دبیــر ســتاد توســعه فناوریهــای فضایــی و حمــل و نقل پیشــرفته معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری
گفــت  :پــروژه هــای مربــوط بــه حــوزه هوایــی از جذابیــت هــای بســیاری برخــوردار اســت و بــرای اینکــه بخش
خصوصی به این پروژه ها وارد شود باید در اجرای این پروژه ها برنامه ریزی صحیح صورت گیرد.
وی در ادامــه افــزود :درحــال حاضــر وزارتخانــه هــای علــوم ،راه و شهرســازی ،ســازمان صنایــع هوایــی و
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری حامیــان پــروژه ســاخت هواپیمــای  ۷۲نفــره بــوده و پیــش بینی می
شود در ادامه حامیان دیگری به این پروژه افزوده شود.

