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دو استاد دانشگاه در میان پر استناد ترین پژوهشگران دنیا
بــر اســاس انتشــار لیســت نهایــی پژوهشــگران
پراســتناد دنیــا در ســال  ،۲۰۱۹دکترســجاد جعفری
و دکتــر مهدی دهقــان در بیــن پراســتنادترین
پژوهشگران برتر دنیا قرار گرفتند.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،شــرکت کالریویــت
آنالتیکــز ( )ISIهرســاله بــه معرفــی پراســتنادترین
پژوهشگران دنیا ( Highly Cited Researchers

میپــردازد .ایــن فهرســت شــامل گروهــی از
پژوهشــگران علــوم و علــوم اجتماعــی
میشــود کــه در طــول یــک دهــه گذشــته بــا
انتشــار مقاالتشــان توانســتهاند بیشــترین
تعداد اســتنادها را دریافت کنند.
پژوهشــگران بــر اســاس فعالیتشــان در ۲۱

مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه خبرداد:

از سوی بنیاد ملی نخبگان؛

همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و
دانشگاه های کشور لهستان درحوزه نساجی

استاد دانشگاه صنعتی
امیرکبیر موفق به
دریافت جایزه عالمه
طباطباییشد
جایــزه عالمــه طباطبایــی از ســوی بنیــاد
ملــی نخبــگان بــه پروفســور گئــورگ قــره
پتیــان اســتاد رشــته مهندســی بــرق دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر اعطا شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،در آئیــن تقدیــر از
برگزیــدگان پنجمیــن دوره جایزه عالمــه طباطبایی
از  ۱۹نفــر 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 قرهپتيــان تاکنــون بيــش از 1200
مقالــه تدویــن کــرده شــده اســت كــه بیــش از 700
مقالــه وی در كنفرانسهــای بينالمللــی داخــل و
خــارج كشــور ارائــه شــده و بيــش از  400مقالــه
علمــی پژوهشــی و  ISIوی نيــز در مجــات معتبر
داخل و خارج كشور چاپ شده است.
این اســتاد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،دارای 15
كتــاب تاليــف و ترجمــه اســت و همچنيــن وی 25
طرح را نيز به اختراع رساندهاند.
وی در ســال  ۹۷بــه عنــوان اســتاد برجســته
مهندســی بــرق کشــور از ســوی فرهنگســتان علوم
جمهــوری اســامی ايــران و پژوهشــگر برگزيــده
کشــوری در گــروه فنی مهندســی از ســوی وزارت

رشــته موضوعــی انتخــاب شــدهاند .همچنیــن
پژوهشــگرانی کــه در چنــد رشــته بهصــورت
همزمــان ( )Cross-Fieldفعالیــت میکردنــد
جداگانــه
یکرشــته
تحــت
نیــز
طبقهبند یشد هاند.
دکتــر مهــدی دهقــان عضــو هیــات علمــی
دانشــکده ریاضــی و علــوم کامپیوتــر دانشــگاه

صنعتــی امیرکبیــر در ســال هــای  2012تــا
 2018بــه عنــوان برتریــن محقــق و پژوهشــگر
پر اســتناد دنیا شناخته شده بود.
وی در ســال  ۹۷و  ۹۸نیــز بــه عنــوان یکــی
از ســرآمدان علمی کشور معرفی شده بود.
ایــن اســتاد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
دارای  ۵۷۲مقالــه آی اس آی اســت کــه دارای
بیشــترین تعــداد تالیــف مقــاالت  ISIدر
رشته ریاضی است.
ـجاد جعفــری ،عضــو هیــات علمــی
دکتــر سـ ّ
دانشــکده مهندســی پزشــکی دانشــگاه کــه
زمینه هــای تحقیقاتــی مــورد عالقــه وی
بهینــه ســازی ،بازشناســی الگــو و خصوصــ ًا
آشــوب و دینامیکهای غیرخطی است.
وی همکاریهــای بیــن المللــی گســترده بــا
اســاتید برجســته و شــناخته شــده در زمینــه
کاری خــود دارد کــه از تحقیقــات وی تــا
کنــون  212مقالــه  ISIپذیرفتــه و چــاپ شــده
اســت (از جملــه یــک مقالــه در ژورنــال معتبــر
 Physics Reportsبــا  )28 = IFکــه ایــن
مقــاالت  5494ارجــاع دریافــت کــرده انــد.
همچنیــن ایــن اســتاد بیــش از  150مقالــه در
ژورنالهای بین المللی داوری کرده اســت.
دکتــر جعفــری هــم اکنــون در دو مجلــه
معتبــر  IJBCو  AEUعضــو هیــات دبیــران
است.
همچنیــن وی مجــری طــرح پژوهشــی
«طراحــی و تحليــل سيســتمهای آشــوبگونه
بــا جاذبهــاي پنهــان در سيســتمهای
زيســتی» در صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران
و فناوران کشــور بوده است.

علوم تحقيقات و فناوری انتخاب شده است.
بــا اســتناد بــه پايــگاه اســتنادی طاليــه داران علم
تامســون رويتــرز ( )ISI-ESIپروفســور قرهپتيــان
در زمــره يــک درصــد برتــر دانشــمندان و نخبــگان
علمی جهان قرار گرفته است.
همچنیــن وی در ســال  1396بــا توجه بــه ميزان
باالتريــن اســتنادات ثبت شــده در ســامانه SciVal
الســوير بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر ايــران منتخب
انجمن انرژی ايران( )IEAمعرفی شده است.
رتبــه  1گرنــت پژوهشــی اســاتيد دانشــگاه
صنعتــی اميرکبيــر در ســالهای  1395تــا ،1398
پژوهشــگر برتــر ايــران منتخــب انجمن مهندســين
بــرق و الکترونيــک ايــران( )IAEEEدر ســال
 ،1389اســتاد نمونــه کشــور منتخــب وزارت علوم
تحقيقــات و فنــاوری در ســال  ،1387برنــده بورس
تحقيقاتــی اســاتيد ارائه شــده از ســوی  DAADدر
تابســتان ســالهای  1379و  1382از دیگــر
افتخــارات علمــی و پژوهشــی این اســتاد دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر بوده است.

مدیــر همــکاری هــای علمــی و بیــن
المللــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت:
باتوجــه بــه بازدیــد ســفیر کشــور لهســتان از
ایــن دانشــگاه طبــق صحبــت هــای انجــام
شــده قــرار اســت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
بــا دانشــگاه هــای ايــن كشــور در حــوزه
محيــط زيســت ،آب و انــرژي همــکاری
داشته باشد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکترامیــر گل رو در
حاشــیه بازدیــد ســفیر لهســتان از دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر گفــت باتوجــه بــه اینکــه
بنیانگــذار دانشــکده مهندســي نســاجی ایــن
دانشــگاه در ســال  1337فــردي لهســتانی بــوده،
قــرار اســت مراســم بزرگداشــتی در اســفندماه
بــا حضــور مهمانانــي از ايــن كشــور در
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــرای وي ترتيــب
داده شــود .ایــن بزرگداشــت بــا همــکاری
دانشــگاه تهــران در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
برگزار خواهد شد.

مدیــرکل همــکاری هــای علمــی و بیــن
المللــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر خاطــر
نشــان کرد:كــه در اســفندماه ســال جــاري نيــز،
کارگاه همتاگزینــی بــا محوريــت نانواليــاف در
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر برگــزار خواهــد
شــد کــه در ایــن کارگاه تخصصــي بیــن المللــی
نیــز ،اســاتيد و پژوهشــگراني از دانشــگاه هــای
کشــور لهستان شرکت خواهند داشت.
دکتــر گل رو اظهــار داشــت :باتوجــه بــه
اینکــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در حــوزه
محیــط زیســت فعالیــت هــای علمــی و
پژوهشــی گســترده اي دارد ،ســفیر لهســتان
عالقمنــدي خــود را در خصــوص همــكاري بــا
ايــن دانشــگاه در حــوزه محیــط زیســت بــا
تاکیــد بــر موضــوع کشــاورزی ابــراز كــرده
اســت .وی همچنیــن تمايــل دانشــگاه هــاي
كشــور لهســتان را بــه همــكاري بــا دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر در حــوزه نســاجی و بــه
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اعزام  ۴۰دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به
روستاهای خواف

پاییز دانشگاه

تازه های علـــم
تعــداد  ۴۰نفــر از دانشــجویان دانشــکده
مهندســی صنایــع دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه
منطقــه خــواف یکــی از مناطــق محــروم جنــوب
استان خراسان رضوی اعزام شدند.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،هــدف از اعــزام ایــن
گــروه از دانشــجویان بــه روســتاهای خــواف ایجاد
اقتصــاد هوشــمند دانشــی ،ایجــاد اســتقالل پایــدار
در راســتای توســعه پایــدار روســتایی کشــور ،
بررســی پتانســیل هــای هــر روســتا و یافتــن
فرصــت هــای اشــتغال و کارآفرینــی  ،تدویــن مدل
کســب و کار در روســتاها و تامیــن ســرمایه بــرای
راه انــدازی اشــتغال از طریــق مشــارکت جمعــی
است.
در ایــن ســفر  5روزه 40 ،نفــر از دانشــجویان
دانشــکده مهندســی صنایــع دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر بــه سرپرســتی دکتــر داوود فدایــی عضــو

هیــات علمــی دانشــکده مهندســی صنایــع بــه 24
عازم 24روستای شهرستان خواف شدند.
هــر دو دانشــجو بــه یــک روســتا اعزام شــدند و
برخــی دانشــجویان خــود اقــدام بــه ســرمایه
گــذاری و کســب و کار در روســتاهای مربوطــه
کردند.
دکتــر فدایــی سرپرســت ایــن گــروه در
خصــوص ایــن اقــدام مــی گویــد  :در دانشــگاه
عشــق بــه خدمــت را آموختیــم تــا دانشــجو را بــه
صحنــه عمــل بیاوریــم ،دانشــجو در صحنــه عمــل
متوجــه شــد کــه نیــاز بــه ســاح علــم دارد و خود
جویــای علــم شــد تــا نامــش بــه درســتی دانشــجو
شود.
وی یــادآور شــد ایــن اولیــن ســفر از ایــن دوره
اســت و ایــن طــرح در آینــده همچنــان ادامــه
خواهد داشت.

خصــوص طراحــی داخلــي مبلمــان مطــرح
كرد.
دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر نیــز در ایــن خصــوص گفــت:
ســفیر لهســتان و همراهــان وی از دانشــگاه بازدیــد
کــرده و مقــرر شــد نشســت دیگــری طــی چنــد

مــاه آینــده در خصــوص مــوارد مطــرح شــده در
اين جلسه ،برگزار شود.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیرافــزود :در
ایــن نشســت تاکیــد شــد تــا دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر و دانشــگاه هــای کشــور لهســتان در
حــوزه صنعــت نســاجی بــا یکدیگــر همــکاری
بيشتري داشته باشند.



انتصابات
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.
امیــد اســت بــا بــا برنامــه ریــزی گســترده  ،تاکیــد و ایجــاد همدلــی  ،بــه
کارگیــری و مشــارکت کلیــه اعضــای هیــات علمــی در جهــت توســعه و بهبــود
کیفــی فعالیــت هــای آموزشــی ،پژوهشــی و گســترش همــکاری هــای بیــن
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 اطــاع رســانی منصــوب شــد و همچنیــن از زحمــات
دکتر محمد کریمی تقدیر و تشکر به عمل امد.

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
تهــران و ســایر مناطــق واجــد هــوای آلــوده و
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
طــرح را « بررســی تاثیــر نانــو کامپوزیتهــای
پلیمــری بــر پایــه نانــو ذرات در مدیریــت تبخیر
و تعــرق گیاهــان زینتــی و زراعــی» دانســت و
گفــت :بــا توجــه بــه افزایــش آلودگــی و
آالیندههــای تهــران و افزایــش مــرگ و میــر
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 تــاش شــد تا با

ســنتز نانــو کامپوزیــت و نانــو ذرات گامــی در
جهــت مدیریــت تبخیــر و تعــرق گیاهــان ارائــه
دهیم.
خســروی تاکیــد کــرد :بــا اســتفاده از نانــو
کامپوزیتهــای تولیــد شــده ،توانســتیم در
بخــش کنتــرل و کاهــش مصــرف آب در برنــج
بیــش از  80درصــد صرفــه جویی داشــته باشــیم
و هــم اکنــون در تــاش هســتیم تــا در اراضــی
غیــر قابــل نفــوذ ماننــد جادههــای آســفالتی بــا
اســتفاده و رهــا شــده در شــمال کشــور ،بــا
اســتفاده از ایــن روش اقــدام بــه کاشــت برنــج
کنیم.
ایــن طرح بــا همکاری مشــترک پژوهشــکده
نانوفنــاوری و دانشــکده شــیمی و راهنمایــی
،مســاعدت وتــاش 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.

تازهترین رتبهبندی تایمز نشان داد؛

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جمع برترین های حوزه علوم
فیزیکی
تــازه تریــن نظــام رتبهبنــدی بیــن المللــی
تایمــز نشــان میدهــد  ۳۱دانشــگاه ایرانــی
در چهــار شــاخه علمــی علــوم زیســتی،
علــوم فیزیکــی ،روانشناســی و علــوم بالینی و
ســامت در جمــع برترینهــای جهــان قــرار
دارنــد کــه رتبــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
در جمــع برتریــن هــای حــوزه علــوم فیزیکی
است .
بــه گــزارش امیرکبیــر  :نظــام بیــن المللــی

رتبه بندی تایمــز ()timeshighereducation
رتبــه بنــدی چهــار شــاخه علمــی علوم زیســتی،
علــوم فیزیکــی ،روانشناســی و علــوم بالینــی و
ســامت را بــرای ســال  ۲۰۲۰منتشــر کــرده
است.
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در رده بنــدی
تایمــز ســال  ۲۰۲۰در حــوزه علــوم فیزیکــی در
رتبه  ۶۰۰–۵۰۱جهان قرار دارد .

