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رسول اکرم (ص)
كسى كه سه خصلت در او باشد خداوند خير دنيا و
مقدرات،
آخرت را براى او فراهم مى كند :خشنودى به ّ
صبر در بال و دعا در سختى و راحتى .

بحاراألنوار(ط-بیروت) ج ،68ص ،156ح71

پلی تکنیک تهران در سوگ هفت دانش آموخته دانشگاه
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در غــم از
دســت دادن هفــت دانــش آموختــه خــود در
ســانحه ســقوط هواپیمــای مســافربری بوئینــگ
 ۷۳۷متعلــق بــه خطــوط هوایــی اوکرایــن بــه
سوگ نشست.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :هفــت دانــش آموختــه
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر (معصومــه قــوی ،امیــر
حســین ســعیدی نیــا ،نســیم رحمانــی فــر ،پرینــاز
قــادر پنــاه ،فــراز فلســفی ،آلمــا اوالدی و شــادی
جمشــیدی ) در ســانحه ســقوط هواپیمــا اوکراینــی
به شهادت رسیدند .
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در مراســم
بزرگداشــت جانباختــگان ســانحه هواپیمــای
اوکراینــی کــه بــا حضــور خانــواده جانباختــگان ،
اســاتید  ،دانشــجویان و کارکنــان دانشــگاه در ســالن
اجتماعــات مرکــزی برگــزار شــد گفــت :ســوانحی
نظیــر ســقوط هواپیمــای اوکراینی،حتی بــرای یکبار
در تاریخ نیز زیاد است.
دکتــر ســید احمــد معتمــدی در ایــن مراســم
گفــت :بایــد رســیدگی شــود تــا دالیــل این ســانحه
را بررســی و از تکــرار مجــدد آن جلوگیــری بــه
عمــل بیایــد .اگرچــه قصــدی در ایــن کار نبــوده
اســت امــا وقــوع چنیــن اتفاقاتی حتــی بــرای یکبار
در تاریخ نیز زیاد است.
وی گفــت  :هفتــه ســختی پــس از شــهادت
ســردار ســلیمانی بوجــود آمــد و بــه رغــم حضــور
بــا شــکوه مــردم در تشــییع ســردار بــزرگ اســام،
حادثــه کرمــان و ســقوط هواپیمــا غــم بزرگــی بــر
دل ما نهاد.

دکتــر معتمــدی تاکیــد کرد :پــس از شــنیدن خبر
حادثــه هواپیمــا تنهــا کاری کــه مــی توانســتیم برای
کاهــش آالم انجــام دهیــم برگــزاری مراســم یادبــود
و عــرض تســلیت بــه خانــواده هــای بازمانــدگان
بــود و خوشــحالم کــه دانشــگاهیان خودجــوش
انجام مراسم را به عهده گرفتند.
دکتر عبــاس نصیرایی رئیس دانشــکده مهندســی
پزشــکی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر هــم در ایــن
مراســم با تســلیت بــه خانــواده هــای داغــدار حادثه
گفــت :ایــن داغ قابــل درک بــرای مــا نیســت .ایــن
عزیــزان بهتریــن نمــرات را از اســاتید دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر گرفتــه بودنــد و ســطح بــاالی
علمــی آنهــا ســبب شــد از دانشــگاه هــای خــارج
کشور پذیرش بگیرند.
وی گفــت :نحــوه عــروج آنهــا خیلــی خــاص و
مظلومانــه بــود و حتمــا ایــن مهــم در نــزد خداونــد
به بهترین شکل منظور می شود.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
ادامــه داد :اینکــه ایــن تعــداد دانشــجو نخبــه بــه
خــارج از کشــور برونــد خســرانی بــرای جامعــه
علمــی کشــور اســت چــرا کــه هزینــه هــای زیادی
صرف تربیت ایشان شده است.
نصیرایــی مقــدم افــزود :مــا نهــاد علمــی کشــور
هســتیم و باید ناراحتــی و دغدغه های دانشــجویان
را بشنویم و پاسخ آنها را بدهیم.
دکتــر علــی محــدث خراســانی رییــس دانشــکده
ریاضــی و علوم کامپیوتر دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر
نیــز گفــت :مــا معلمــان دو دســته فرزنــد داریــم.
نخســت فرزنــدان نســبی و دوم شــاگردان دانشــگاه

هســتند کــه بعضــی از ایــن شــاگردان را حتــی
بیشتر از فرزندان خود دوست داریم.
وی گفــت :همــه مــا در نمازهــا و دعاهــای خود،
 ۲چیــز مــی خواهیــم یکــی زندگــی زیبــا و دوم
مــرگ زیبــا اســت کــه هــر دو بــا تــاش زیــاد
بدست می آید.
رییــس دانشــکده ریاضــی و علــوم کامپیوتــر
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر با تاکیــد بر اینکــه مرگ
زیبــا در یــاد بشــریت مــی مانــد ،افــزود :شــاید
زیباتریــن مــرگ مربــوط بــه امــام حســین(ع) و
یارانــش اســت و ایــن نــوع مــرگ هــم نصیــب
دانشــجویان حادثــه هواپیمــا شــد تــا همــه مــا
عزادارشویم.
حجــت االســام والمســلمین رضــا حاجــی
ابراهیــم رییــس گــروه معــارف دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر هــم اظهــار داشــت :چگونگــی مــرگ
آدمهــا حاصــل زندگــی آنهــا اســت .امــا ســوال
اینجاست که چگونه خوب باید زندگی کرد؟
وی گفــت :خــوب زندگــی کــردن فقــط در
عاشــقی اســت و آن هــم عشــق بــه خداونــد .البتــه
عشــق بــه خــدا بــه عشــق مــردم و وطــن ختــم می
شود.
وی خاطرنشــان کــرد :آنهایــی کــه ایــن نــکات را
بــه بهتریــن شــکلی اجــرا کردنــد ،خــوب زندگــی
کــرده وخــوب مــرده انــد و شــهدای راه علــم در
حادثه هواپیما نیز از این دسته هستند.
دکتــر ســیاوش خرســندی معــاون دانشــجویی
فرهنگــی نیــز طــی ســخنانی ضمــن تجلیــل از
جایــگاه علمــی ایــن دانــش آموختــگان ،بــه

خانواده هــای آنــان و دانشــگاهیان امیرکبیــر مراتــب
تسلیت خود را ابراز کرد.
مراســم دیگــری هــم با حضــور حجت االســام
قمی در مسجد دانشگاه برگزار شد.
حجــت اســام قمــی رئیــس ســازمان تبلیغــات
اســامی در ایــن مراســم بــا تســلیت بــه خانــواده
ایــن شــهدا گفت :خانــواده بــزرگ دانشــگاه صنعتی
امیرکبیــر نیــز در ایــن ســانحه عزیزانــی را از دســت
داده است.
وی افــزود :در ایــن ســانحه هوایــی نخبــه هــا و
ســرمایه هــای جامعــه را از دســت داده ایــم و همــه
مــا از ایــن اتفاق بســیار ناراحــت هســتیم و در زمان
شنیدن این خبر جگرمان سوخت.
رئیــس ســازمان تبلیغــات اســامی بــا بیــان اینکه
هرفــردی کــه در مکتــب امــام خمینــی(ره) و مکتب
علــوی بــزرگ شــده باشــد ،دغدغــه و غصــه مــردم
را دارد ،اظهــار داشــت :برایــن اســاس تمــام مــردم
ایران از بروز این حادثه بسیار ناراحت شدند.
حجــت االســام قمــی بــا اشــاره بــه تشــییع
باشــکوه ســردار شــهید ســلیمانی در کشــور تاکیــد
کــرد :تشــییع ایــن ســردار شــهید موجــب شــد تــا
وحــدت و وفــاق میــان مــردم کشــور بیــش از
گذشته افزایش یابد.
مســئوالن دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ضمــن
حضــور در منــزل تعــدادی از شــهدای ایــن ســانحه
بــا خانــواده هــای ایــن عزیــزان ابــراز همــدردی
کردند.
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تازه های علـــم

آلیاژی با خواص ویژه صنعت حمل و نقل
ساخته شد

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر موفــق به
ســاخت قطعــات آلومینیمــی نانــو ســاختار در
مقیــاس آزمایشــگاهی شــدند .اســتحکام بــاال و
صرفــه جویــی در اســتفاده از مــواد ویژگــی ایــن
فلــز اســت کــه در صنعــت حمــل و نقــل
میتواند کاربردی گسترده داشته باشد.
بــه گــزارش امیرکبیــر :محققــان دانشــگاه بــا
پشــتیبانی صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و
فنــاوران معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری موفــق بــه انجــام ایــن طــرح پژوهشــی
شــدند .دســتاورد مهــم آن نیــز تولیــد مــواد بــا
اســتحکام بــاال و بــه انــدازه کافــی ســبک اســت که
میتوانــد کاربردهــای گســتردهای در صنایــع
گوناگون داشته باشد.
کامــران دهقانــی مجــری ایــن طــرح پژوهشــی
دربــاره آن میگویــد :ايــن مــواد بــه طــور گســترده
میتوانــد در صنايــع حمــل و نقــل و هوافضــا کــه
عــاوه بــر بحــث ايمنــی ،کاهــش وزن نيــز از
اهميــت ويــژهای برخــوردار اســت مــورد توجــه
قــرار گيــرد .همچنیــن در ايــن طــرح دانــش فنــی
توليــد مــواد فــوق ريزدانــه و نانو ســاختار بــا روش
ترکيبــی جدیــد توســعه یافــت و نمونــه محصــول
توليد و آزمايشات الزم روی آن انجام شد.
تــاش بــرای كاهــش وزن وســيله نقليــه و از

طرفــی بهبــود مســائل
ايمنــی بــا تولیــد مــواد
خــاص ســالها اســت
کــه در حال انجام اســت.
تحقيقــات مختلفــی برای
افزايــش اســتحكام مــواد
و در كنــار آن كاهش وزن
و حجــم مــواد مــورد
اســتفاده در صنايــع مختلــف انجــام شــده اســت و
تكنيكهــای مختلفــی در ايــن زمينه پيشــنهاد شــده
است.
يكــی از روشهــای افزايــش نســبت اســتحكام
بــه وزن مــواد اســتفاده از روشهــای تغييــر شــكل
پالســتيك شــديد اســت .اســتفاده از فرايند تركيبی
تغييــر فــرم پالســتيك شــديد و عمليــات حرارتــی
پخــت ســختی بــرای نخســتین بــار در ایــن طــرح
ارائــه شــد .بــا اســتفاده از ايــن روش امــكان توليــد
مــواد بــا نســبت اســتحكام بــه وزن بســيار بــاال بــا
قابليــت اســتفاده در صنايــع حمــل ونقــل و در
نتيجــه مصــرف انــرژی كمتــر و آلودگــی كمتــر
وجود دارد.
ایــن پــروزه توســط دکتــر حمیــد علی حســینی
بــه راهنمایــی دکتــر کامــران دهقانــی در دانشــکده
مهندسی معدن و متالورژی انجام شده است .

رئیس دانشگاه خبرداد:

رتبه  22جهانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه ارجاعات
رئیــس دانشــگاه در پنجمیــن گردهمایــی
کارکنــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت:
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در بحــث ارزیابی
هــای بین المللــی هرســاله ارتقــا مــی یابــد
بــه طــور مثــال در رتبــه بنــدی الیــدن رتبــه
دانشــگاه بــه رتبــه  300جهانــی رســیده
است.
بــه گــزارش امیرکبیر،دکتــر ســید احمــد
معتمــدی افــزود :در رتبه بنــدی کیــو -اس()QS
کــه دانشــگاه هــا را براســاس ارجاعــات و کیفیت
علــم مــورد بررســی قــرار مــی دهــد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه جایــگاه  22جهانــی دســت یافتــه اســت
کــه ایــن امــر نشــان مــی دهــد دانشــگاه در حــوزه تولیــدات علمــی و کیفیــت ایــن تولیــدات فعالیــت هــای
موثری انجام داده است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر عنــوان کــرد :ایــن دانشــگاه در برنامــه راهبــردی خــود دو شــاخص مهم
قــرار گرفتــن در بیــن  100دانشــگاه برتــر جهــان تــا ســال  1404و تبدیــل شــدن بــه دانشــگاه نســل ســوم را
دنبــال مــی کندکــه بــا ایــن هدف ســه محــور توســعه قراردادهای صنعتــی ،نــوآوری و فنــاوری در دســتور کار
است.
وی خاطرنشــان کــرد :دانشــگاه ســه بــال دارد و توســعه برنامــه هــای آن براســاس فعالیــت اســاتید ،کارکنان
و دانشــجویان اســت هرکــدام از ایــن ســه بخــش را حــذف کنیــد قطعــا دانشــگاه نمــی توانــد بــه حرکتــش
ادامه دهد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد :توســعه و ادامــه فعالیــت هــای دانشــگاه براســاس یــک کار
تیمی که میان کارکنان ،اساتید و دانشجویان است ،محقق می شود.
دکتــر معتمــدی افــزود :اگــر امروز دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر در جایــگاه مطلــوب در داخل و خارج کشــور
قــرار دارد بــه ایــن دلیــل اســت کــه کارتیمــی بــه خوبــی انجــام شــده و کارکنــان نیــز در ایــن زمینــه زحمــات
زیادی داشته اند.
مهنــدس حســین فهیمــی فــر دبیــر پنجمیــن گردهمایــی کارکنــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت :برای
اولیــن بــار در پنجمیــن گردهمایــی کارکنــان ،پرســش و پاســخ بــه صــورت مســتقیم بــا مدیــران برگــزار و
همچنین طبق روال هرساله برنامه نظرسنجی نیز انجام شد.
در پنــل پرســش و پاســخ ایــن گردهمایــی محــور ســواالت مطــرح شــده از ســوی کارکنــان در خصــوص
پرداخــت بــه موقــع اضافــه کار ،پرداخــت وام هــای قــرض الحســنه ،تبدیــل وضعیــت کارکنــان از شــرکتی و
قــراردادی بــه پیمانــی ،نبــود نشــاط کاری در دانشــگاه و بررســی درخصــوص سیســتم ارزیابــی کارکنــان و
مسائل دیگر بود.
پنجمیــن گردهمایــی کارکنــان دانشــگاه از ســاعت  8صبــح بــا کالس هــای آموزشــی کــه توســط مدیریــت
برنامــه ،بودجــه و تحــول اداری برگــزار شــد ،آغــاز و بــا ســخنرانی دکتر معتمدی و پرســش و پاســخ ادامــه و در
بخش بعداز ظهر با اجرای برنامه های هنری  ،قرعه کشی و اهدای جوایز به پایان رسید..

به یاد  7دانش آموخته
باحضور اساتید دانشگاه های تهران؛

بزرگداشت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی

مراســم بزرگداشــت ســردار رشــید اســام شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــا حضــور دانشــگاهیان
امیرکبیــر  ،شــریف،خواجه نصیــر  ،خوارزمــی  ،تهــران  ،تربیــت مــدرس  ،شــهید بهشــتی و عالمــه
طباطبایی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :ایــن مراســم بــا حضــور و ســخنرانی آقــای دکتــر زاکانــی نماینــده ســابق مجلــس
شــورای اســامی و حجــت االســام و المســلمین میراحمدی نماینــده ولی فقیه در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر
و اساتید دانشگاه های تهران برگزار شد.
در ایــن نشســت بیــان شــد کــه وحــدت اجتماعــی وملــی کــه بــا حضــور میلیونــی مــردم در تشــییع پیکر
پــاک ســردار بــه وجــود آمــد و موجبــات حمایــت ملــت هــا و گــروه هــای مقاومــت جهان ،از مســیر شــهید
ســلیمانی و اهدافــی کــه ایشــان دنبــال مــی کردنــد رافراهــم آورد ،و بــه دنبــال آن انتقامــی کــه بــا موشــک
باران کــردن پایــگاه تروریســتی آمریــکا در عیــن االســد توســط نیروهــای ســپاه بــرای اولیــن بــار درجهــان
رخ داد ،شــجاعت و شــهامت دیگــر نیروهــای مقاومــت در جهــان را برانگیخــت کــه می تواننــد در مقابل ظلم
و جنایت آمریکا محکم بایستند و پاسخی قاطع و راسخ به زیاده خواهی های آنهابدهند.
دکتــر اقبــال شــاکری عضوهیــأت علمــی دانشــگاه ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای هــم وطــن
خاطرنشــان کرد:تــا زمانــی کــه آمریــکا در منطقــه حضــور دارد ایــن ناامنــی هــا در سراســر منطقــه وجــود
خواهد داشت.
وی تاکیــد کرد:اســاتید دانشــگاه هــای تهــران خواســتار بیــرون راندن نیروهای تروریســتی آمریــکا از منطقه
شــدند و ابــراز امیــدواری کردنــد کــه بــه برکــت خــون ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی ایــن حاشــیه ها
و حــوادث بــا تدبیــر و اقــدام بموقــع مســئولین امــر رفــع شــود و موجبــات ترقــی و رشــد و ارتقــاء کشــور و
نظام فراهم آید.
دانشــگاهیان یــک بــار دیگــر ضمــن ابــراز همــدردی و تســلیت بــه خانــواده هــای معظم شــهدای ســقوط
هواپیمــای اوکراینــی ،مخصوصــا خانــواده هــای داغدیــده شــهدای دانشــجوی ایــن ســانحه ,حمایت خــود را
از نیروهــای مخلــص و فــداکار ،اعــام داشــته و خواســتار بررســی دقیــق حادثــه بــه دور از هرگونــه فتنه گری
و سواستفاده از عواطف عمومی شدند.

بخش نوروتراپی مرکز مشاوره دانشگاه راه اندازی شد

بخــش نوروتراپــی مرکزمشــاوره دانشــگاه
ارتقــاء
جهــت
صنعتــی امیرکبیــر

کیفیــت خدمــات روانشــناختی راه انــدازی
شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :بخــش نوروتراپــی مرکــز
مشــاوره دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر جهــت ارائــه
خدمــات درمــان نوروفیدبــک بــرای اختــال هــای
بیــش فعالــی و نقــص توجه کــودکان و بزرگســاالن
 ،کاهــش اضطــراب و تنــش  ،بهبــود حافظــه ،
افزایــش تمرکــز  ،تنظیــم توجــه و افزایــش آگاهــی
راه اندازی شد.
ایــن مرکــز آمــاده ارائــه خدمــات نوروتراپــی
بــه دانشــجویان  ،کارکنــان و اســاتید دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر می باشد.

