
از سوی بنیاد ملی نخبگان؛

استاد دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر موفق به 

دریافت جایزه عالمه 
طباطبایی شد

ــاد  ــوی بنی ــی از س ــه طباطبای ــزه عالم جای
ــره  ــورگ ق ــور گئ ــه پروفس ــگان ب ــی نخب مل
ــگاه  ــرق دانش ــی ب ــته مهندس ــتاد رش ــان اس پتی

صنعتی امیرکبیر اعطا شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، در آئیــن تقدیــر از 
برگزیــدگان پنجمیــن دوره جایزه عالمــه طباطبایی 
از  ۱۹ نفــر از اســتادان برجســته کشــور بــه عنــوان 
برگزیــده جایــزه بــا اهــداء لــوح و جایــزه تجلیــل 
شــد کــه در ایــن مراســم پروفســور گئــورگ قــره 
پتیان اســتاد رشــته مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتی 

امیرکبیر نیز جز برگزیدگان بود.
پروفســور قره پتیــان تاکنــون بیــش از ۱200 
مقالــه تدویــن کــرده شــده اســت کــه بیــش از 700 
ــی داخــل و  ــای بین الملل ــه وی در کنفرانس ه مقال
ــه  ــه شــده و بیــش از 400 مقال خــارج کشــور ارائ
علمــی پژوهشــی و ISI وی نیــز در مجــالت معتبر 

داخل و خارج کشور چاپ شده است.  
این اســتاد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، دارای ۱5 
کتــاب تالیــف و ترجمــه اســت و همچنیــن وی 25 

طرح را نیز به اختراع رسانده اند.
ــته  ــتاد برجس ــوان اس ــه عن ــال ۹7 ب وی در س
مهندســی بــرق کشــور از ســوی فرهنگســتان علوم 
جمهــوری اســالمی ایــران و  پژوهشــگر برگزیــده 
کشــوری در گــروه فنی مهندســی از ســوی وزارت 

علوم تحقیقات و فناوری انتخاب شده است.
بــا اســتناد بــه پایــگاه اســتنادی طالیــه داران علم 
ــان  ــرز )ISI-ESI( پروفســور قره پتی تامســون رویت
در زمــره یــک درصــد برتــر دانشــمندان و نخبــگان 

علمی جهان قرار گرفته است.
همچنیــن وی در ســال ۱3۹6 بــا توجه بــه میزان 
 SciVal  باالتریــن اســتنادات ثبت شــده در ســامانه
الســویر بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر ایــران منتخب 

انجمن انرژی ایران)IEA( معرفی شده است.
رتبــه ۱ گرنــت پژوهشــی اســاتید دانشــگاه 
ــا ۱3۹8،  ــر در ســالهای ۱3۹5 ت صنعتــی امیرکبی
پژوهشــگر برتــر ایــران منتخــب انجمن مهندســین 
بــرق و الکترونیــک ایــران)IAEEE(  در ســال 
۱38۹، اســتاد نمونــه کشــور منتخــب وزارت علوم 
تحقیقــات و فنــاوری در ســال ۱387، برنــده بورس 
تحقیقاتــی اســاتید ارائه شــده از ســوی DAAD در 
دیگــر  از   ۱382 و   ۱37۹ ســال های  تابســتان 
افتخــارات علمــی و پژوهشــی این اســتاد دانشــگاه 

صنعتی امیرکبیر بوده است.
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ــر اســاس انتشــار لیســت نهایــی پژوهشــگران  ب
پراســتناد دنیــا در ســال ۲۰۱۹، دکترســجاد جعفری 
و  دکتــر مهدی دهقــان در بیــن پراســتنادترین 

پژوهشگران برتر دنیا قرار گرفتند.
بــه گــزارش امیرکبیــر، شــرکت کالریویــت 
آنالتیکــز )ISI( هرســاله بــه معرفــی پراســتنادترین 
 Highly Cited Researchers ( پژوهشگران دنیا

 )

ــی از  ــامل گروه ــت ش ــن فهرس ــردازد. ای می پ
اجتماعــی  علــوم  و  علــوم  پژوهشــگران 
ــا  ــه گذشــته ب ــک ده ــه در طــول ی می شــود ک
بیشــترین  توانســته اند  مقاالتشــان  انتشــار 

تعداد اســتنادها را دریافت کنند.
ــان در ۲۱  ــاس فعالیتش ــر اس ــگران ب پژوهش

ــن  ــده اند. همچنی ــی انتخــاب ش ــته موضوع رش
ــورت  ــته به ص ــد رش ــه در چن ــگرانی ک پژوهش
ــد  ــت می کردن ــان )Cross-Field( فعالی هم زم
جداگانــه  یک رشــته  تحــت  نیــز 

طبقه بندی شده اند.
ــی  ــات علم ــو هی ــان عض ــدی دهق ــر مه دکت
ــر دانشــگاه  دانشــکده ریاضــی و علــوم کامپیوت

صنعتــی امیرکبیــر در ســال هــای ۲۰۱۲ تــا 
۲۰۱8 بــه عنــوان برتریــن محقــق و پژوهشــگر 

پر اســتناد دنیا شناخته شده بود.
وی در ســال ۹۷ و ۹8 نیــز بــه عنــوان یکــی 

از ســرآمدان علمی کشور معرفی شده بود.
امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
دارای ۵۷۲ مقالــه آی اس آی اســت کــه دارای 
در    ISI مقــاالت  تالیــف  تعــداد  بیشــترین 

رشته ریاضی است.
دکتــر ســّجاد جعفــری، عضــو هیــات علمــی  
کــه  دانشــگاه  پزشــکی  مهندســی  دانشــکده 
وی  عالقــه  مــورد  تحقیقاتــی  زمینه هــای 
ــًا  ــو و خصوص ــی الگ ــازی، بازشناس ــه س بهین

آشــوب و دینامیکهای غیرخطی است. 
ــا  ــترده ب ــی گس ــن الملل ــای بی وی همکاریه
ــه  ــده در زمین ــناخته ش ــته و ش ــاتید برجس اس
کاری خــود دارد کــه از تحقیقــات وی تــا 
کنــون ۲۱۲ مقالــه ISI پذیرفتــه و چــاپ شــده 
اســت )از جملــه یــک مقالــه در ژورنــال معتبــر 
Physics Reports بــا IF = 28( کــه ایــن 
ــد.  ــرده ان ــت ک ــاع دریاف ــاالت ۵4۹4 ارج مق
ــه در  ــش از ۱۵۰ مقال ــتاد بی ــن اس ــن ای همچنی

ژورنالهای بین المللی داوری کرده اســت.
دکتــر جعفــری هــم اکنــون در دو مجلــه 
ــران  ــات دبی ــو هی ــر IJBC و AEU عض معتب

است.
پژوهشــی  طــرح  مجــری  وی  همچنیــن 
ــوب گونه  ــتم های آش ــل سیس ــی و تحلی »طراح
سیســتمهای  در  پنهــان  جاذب هــاي  بــا 
زیســتی« در صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران 

و فناوران کشــور بوده است.

دو استاد دانشگاه در میان پر استناد ترین پژوهشگران دنیا 

مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه خبرداد:

همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر  و 
دانشگاه های کشور لهستان درحوزه نساجی

مدیــر همــکاری هــای علمــی و بیــن 
ــت:  ــر گف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــی دانش الملل
باتوجــه بــه بازدیــد ســفیر کشــور لهســتان از 
ــام  ــای انج ــت ه ــق صحب ــگاه طب ــن دانش ای
شــده قــرار اســت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
ــوزه  ــور در ح ــن کش ــای ای ــگاه ه ــا دانش ب
محیــط زیســت، آب و انــرژي همــکاری 

داشته باشد.
ــر گل رو در  ــر، دکترامی ــزارش امیرکبی ــه گ ب
حاشــیه بازدیــد ســفیر لهســتان از دانشــگاه 
ــه  ــه اینک ــه ب ــت باتوج ــر گف ــی امیرکبی صنعت
ــن  ــاجی ای ــي نس ــکده مهندس ــذار دانش بنیانگ
دانشــگاه در ســال ۱33۷ فــردي لهســتانی بــوده، 
ــرار اســت مراســم بزرگداشــتی در اســفندماه  ق
در  کشــور  ایــن  از  مهمانانــي  حضــور  بــا 
ــب  ــرای وي ترتی ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
داده شــود. ایــن بزرگداشــت بــا همــکاری 
ــر  دانشــگاه تهــران در دانشــگاه صنعتــی امیرکبی

برگزار خواهد شد.

مدیــرکل همــکاری هــای علمــی و بیــن 
المللــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر خاطــر 
نشــان کرد:کــه در اســفندماه ســال جــاري نیــز، 
ــاف در  ــت نانوالی ــا محوری ــی ب کارگاه همتاگزین
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر برگــزار خواهــد 
شــد کــه در ایــن کارگاه تخصصــي بیــن المللــی 
نیــز، اســاتید و پژوهشــگراني از دانشــگاه هــای 

کشــور لهستان شرکت خواهند داشت.
دکتــر گل رو اظهــار داشــت: باتوجــه بــه 
ــوزه  ــر در ح ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــه دانش اینک
و  علمــی  هــای  فعالیــت  زیســت  محیــط 
پژوهشــی گســترده اي دارد، ســفیر لهســتان 
عالقمنــدي خــود را در خصــوص همــکاري بــا 
ــا  ــت ب ــط زیس ــوزه محی ــگاه در ح ــن دانش ای
ــرده  ــراز ک ــاورزی اب ــوع کش ــر موض ــد ب تاکی
ــاي  ــگاه ه ــل دانش ــن تمای ــت. وی همچنی اس
ــگاه  ــا دانش ــکاري ب ــه هم ــتان را ب ــور لهس کش
صنعتــی امیرکبیــر در حــوزه نســاجی و بــه
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 انتصابات

تازه های  علـــم

ساخت نانو کامپوزیت با قابلیت کاهش تعرق و 
تبخیر آب گیاهان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

محققــان دانشــکده شــیمی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر بــا ســنتز نانــو کامپوزیت هــای پلیمری 
زیســت تخریــب پذیــر روشــی را بــرای کاهــش 
تبخیــر در گیاهــان زراعــی و زینتی ابــداع نمودند 
و بدیــن ترتیــب افزایش ســطوح فضای ســبز در 
ــوده و  ــوای آل ــق واجــد ه ــایر مناط ــران و س ته
انــواع  ریــز گــرد بســیار ســهل تــر از قبــل دور از 

انتظار نخواهد بود
بــه گــزارش امیرکبیــر : رضا خســروی زنجانی 
دانشــجوی دکتــری نانــو تکنولــوژی عنــوان ایــن 
ــای  ــو کامپوزیت ه ــر نان ــی تاثی ــرح را » بررس ط
پلیمــری بــر پایــه نانــو ذرات در مدیریــت تبخیر 
ــی« دانســت و  ــی و زراع ــان زینت ــرق گیاه و تع
گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش آلودگــی و 
ــر  ــرگ و می ــش م ــران و افزای ــای ته آالینده ه
ناشــی از آن بــه دنبــال راهکارهایــی بــرای رفــع 

این معضل بودیم.
وی افزایــش ســطوح فضــای ســبز را از جمله 
راهکارهــای حــل ایــن چالــش نام بــرد و یــادآور 
شــد: از موانــع گســترش فضــای ســبز نیــاز آبــی 
گیاهــان اســت و در ایــن طــرح تــالش شــد تا با 

ــی در  ــو ذرات گام ــت و نان ــو کامپوزی ــنتز نان س
جهــت مدیریــت تبخیــر و تعــرق گیاهــان ارائــه 

دهیم.
ــو  ــتفاده از نان ــا اس ــرد: ب ــد ک خســروی  تاکی
توانســتیم در  تولیــد شــده،  کامپوزیت هــای 
بخــش کنتــرل و کاهــش مصــرف آب در برنــج 
بیــش از 8۰ درصــد صرفــه جویی داشــته باشــیم  
و هــم اکنــون در تــالش هســتیم تــا در اراضــی 
غیــر قابــل نفــوذ ماننــد جاده هــای آســفالتی بــال 
ــا  ــور، ب ــمال کش ــده در ش ــا ش ــتفاده و ره اس
اســتفاده از ایــن روش اقــدام بــه کاشــت  برنــج 

کنیم.
ایــن طرح بــا همکاری مشــترک پژوهشــکده 
ــی  ــیمی و راهنمای ــکده ش ــاوری و دانش نانوفن
،مســاعدت وتــالش مرحــوم آقــای دکتــر احمد 
موســوی شوشــتری عضــو هیــات علمــی 
پژوهشــکده نانــو فنــاوری وآقــای دکتــر مجیــد 
عبــدوس   عضــو هیــات علمــی و رئیــس  
دانشــکده شــیمی  دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر 

اجرایی و به نتیجه رسیده  است.

رئیس واحد  دانشگاهی گرمسار دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب شد
در حکمــی از ســوی دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، رئیــس واحــد  

دانشگاهی گرمسار منصوب شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر  : رئیــس دانشــگاه در حکمــی آقــای دکتــر ســیدمیثم ایمانــی عضــو هیــات علمــی واحد 

دانشگاهی گرمسار را به ریاست این واحد منصوب کرد.
در  حکــم دکتــر معتمــدی آمــده اســت : نظــر بــه ســوابق و تجــارب آموزشــی 

و پژوهشی ،  به سمت رییس واحد دانشگاه گرمسار منصوب می گردید. 
ــه  ــی ، ب ــا برنامــه ریــزی گســترده ، تاکیــد و ایجــاد همدل ــا  ب امیــد اســت ب
کارگیــری و مشــارکت کلیــه اعضــای هیــات علمــی در جهــت توســعه و بهبــود 
ــن  ــت هــای آموزشــی، پژوهشــی و گســترش همــکاری هــای بی کیفــی فعالی
لمللــی در راســتای برنامــه راهبــردی دانشــگاه و تبدیــل بــه دانشــگاه نســل ســوم 

گام های موثری بردارید. 
توفیق شما را در خدمت به جامعه دانشگاهی آرزومندم.

انتصاب رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه
همچنیــن طــی حکــم دیگــری از ســوی دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه اقــای دکتــر محمــد 
ســعیدی بــه ســمت رئیــس  کتابخانــه مرکــزی و مرکــز اطــالع رســانی منصــوب شــد و همچنیــن  از زحمــات 

دکتر محمد کریمی تقدیر و تشکر به عمل امد.

       پاییز دانشگاه


ــرح  ــان مط ــي مبلم ــی داخل ــوص طراح  خص

کرد.
ــگاه  ــس دانش ــدی رئی ــد معتم ــید احم ــر س دکت
ــت:  ــن خصــوص گف ــز در ای ــر نی ــی امیرکبی صنعت
ســفیر لهســتان و همراهــان وی از دانشــگاه بازدیــد 
ــد  ــرر شــد نشســت دیگــری طــی چن ــرده و مق ک

ــوارد مطــرح شــده در  ــده در خصــوص م ــاه آین م
این جلسه، برگزار شود.  

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیرافــزود: در 
ــی  ــگاه صنعت ــا دانش ــد ت ــد ش ــت تاکی ــن نشس ای
امیرکبیــر و دانشــگاه هــای کشــور لهســتان در 
ــکاری  ــر هم ــا یکدیگ ــاجی ب ــت نس ــوزه صنع ح

بیشتري داشته باشند.

تازه ترین رتبه بندی تایمز نشان داد؛
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جمع برترین های حوزه علوم 

فیزیکی 
تــازه تریــن نظــام رتبه بنــدی بیــن المللــی 
ــی  ــگاه ایران ــد ۳۱ دانش ــان می ده ــز نش تایم
ــتی،  ــوم زیس ــی عل ــاخه علم ــار ش در چه
علــوم فیزیکــی، روانشناســی و علــوم بالینی و 
ــرار  ســامت در جمــع برترین هــای جهــان ق
دارنــد کــه رتبــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
در جمــع برتریــن هــای حــوزه علــوم فیزیکی 

است .
ــی  ــن الملل ــام بی ــر :  نظ ــزارش امیرکبی ــه گ ب

  )timeshighereducation( ــز رتبه بندی تایم
رتبــه بنــدی چهــار شــاخه علمــی علوم زیســتی، 
علــوم فیزیکــی، روانشناســی و علــوم بالینــی و 
ــرده  ــر ک ــال ۲۰۲۰ منتش ــرای س ــالمت را ب س

است.
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در رده بنــدی 
تایمــز ســال ۲۰۲۰ در حــوزه علــوم فیزیکــی در 

رتبه  ۵۰۱–۶۰۰ جهان قرار دارد .

اعزام ۴۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به 
روستاهای خواف 

تعــداد ۴۰ نفــر از دانشــجویان دانشــکده 
مهندســی صنایــع دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه 
منطقــه خــواف یکــی از مناطــق محــروم جنــوب 

استان خراسان رضوی اعزام شدند.
ــن  ــزام ای ــدف از اع ــر، ه ــزارش امیرکبی ــه گ ب
گــروه از دانشــجویان بــه روســتاهای خــواف ایجاد 
اقتصــاد هوشــمند دانشــی، ایجــاد اســتقالل پایــدار 
ــور ،  ــتایی کش ــدار روس ــعه پای ــتای توس در راس
بررســی پتانســیل هــای هــر روســتا و یافتــن 
فرصــت هــای اشــتغال و کارآفرینــی ، تدویــن مدل 
کســب و کار در روســتاها و تامیــن ســرمایه بــرای 
ــی  ــق مشــارکت جمع ــتغال از طری ــدازی اش راه ان

است.
ــجویان  ــر از دانش ــفر ۵ روزه، 4۰ نف ــن س در ای
دانشــکده مهندســی صنایــع دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر بــه سرپرســتی دکتــر داوود فدایــی عضــو 

هیــات علمــی دانشــکده مهندســی صنایــع بــه ۲4 
عازم ۲4روستای شهرستان خواف شدند.

هــر دو دانشــجو بــه یــک روســتا اعزام شــدند و 
برخــی دانشــجویان خــود اقــدام بــه ســرمایه 
ــه  ــتاهای مربوط ــب و کار در روس ــذاری و کس گ

کردند. 
در  گــروه  ایــن  فدایــی سرپرســت   دکتــر 
ــد : در دانشــگاه  ــی گوی ــدام  م ــن اق خصــوص ای
عشــق بــه خدمــت را آموختیــم تــا دانشــجو را بــه 
صحنــه عمــل بیاوریــم، دانشــجو در صحنــه عمــل 
متوجــه شــد کــه نیــاز بــه ســالح علــم دارد و خود 
جویــای علــم شــد تــا نامــش بــه درســتی دانشــجو 

شود.
 وی یــادآور شــد ایــن اولیــن ســفر از ایــن دوره 
ــه  ــان ادام ــده همچن ــرح در آین ــن ط ــت  و ای اس

خواهد داشت.


