
ــه  ــر اســاس رتب ــر ب ــی امیرکبی دانشــگاه صنعت
بنــدی جهانــی NTU ، جایــگاه مناســبی در رشــته 

های مختلف کسب کرده است.
بــه گــزارش امیرکبیر، دانشــگاه ملــی تایوان از ســال 

ــت و  ــاس کمی ــر اس ــان را ب ــگاه های جه ۲۰۰۷ دانش
کیفیــت عملکــرد آنهــا در مقــاالت علمــی، رتبه بنــدی 

ــی  ــان را معرف ــر جه ــگاه برت ــاله ۵۰۰ دانش ــر س و ه
می کند.

ــی، ۳۰۰  ــدی کل ــه بن ــر رتب ــاوه ب ــام ع ــن نظ ای
دانشــگاه برتــر را در ۶ زمینــه و ۱۴ موضــوع رتبه بندی 
می کنــد. هــدف ایــن نظــام، ارزیابــی عملکــرد علمــی 
موسســه ها بــه ویــژه عملکــرد پژوهشــی آنهــا بــر پایه 

شاخص های عینی و بدون سوء گیری است.
ارزیابــی در ایــن نظــام، در ۸ شــاخص و ســه محور 
بهــره وری پژوهــش، تاثیــر پژوهــش و تعالــی پژوهش 
انجــام می شــود. اطاعــات شــاخص های ایــن نظــام 
از نمایــه نامه هــای اســتنادی »وب آو ســاینس«، 
»شــاخص اچ« و »کاریویــت آنالیتیکــس« اســتخراج 

می شود.
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر در زمینه مهندســی دارای 
رتبــه ۱۲۷ بیــن المللــی اســت و در بین دانشــگاه های 
ایــران پــس از دانشــگاه تهــران رتبــه دوم کشــوری را 

دارا می باشد.
ــگاه  ــی  دانش ــدی  موضوع ــه بن ــن در رتب همچنی
ــک ،  ــه ۳۳ در مهندســی مکانی ــر رتب ــی امیرکبی صنعت
رتبــه ۶۵ در ریاضیــات، رتبــه ۱۱9 در علــوم کامپیوتــر، 
ــه ۱۶۱ در  ــک، رتب ــی الکترونی ــه  ۱۴۵ در مهندس رتب
علــم مــواد، رتبه ۱۷۱در مهندســی شــیمی و رتبــه ۱۷۳ 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــران  را ب ــی عم در مهندس

است.
گــزارش ســال ۲۰۲۰ نظــام رتبه بنــدی NTU حاکــی 
در  کشــور  دانشــگاه های  پررنــگ  حضــور  از 

موضوعات مهندسی است .
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NTU جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس رتبه بندی جهانی

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: برنامــه 
داریــم ارتباط علمــی، آموزشــی و فناورانــه خود را 

با دانشگاه های کشور چین تقویت کنیم.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر ســید احمــد معتمــدی در 
اولیــن جلســه کارگــروه ایــران - چین گفــت: برگزاری 
ایــن جلســه گام مثبتــی در راســتای ارتباط علمــی میان 

دو کشور ایران و چین خواهد بود. 
وی بــا اشــاره بــه برنامــه راهبــردی دانشــگاه افــزود: در 
ایــن برنامــه ارتباطــات بیــن الملــی یکــی از محورهای 
اصلــی اســت کــه از جهــات مختلــف بــرای دانشــگاه 

حائز اهمیت است. 
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر خاطرنشــان کــرد: 
ــه  ــته در رتب ــای گذش ــال ه ــی س ــگاه ط ــن دانش ای
بندی هــای بیــن المللــی رشــد خوبــی داشــته اســت و 
ــورد  ــه م ــر ک ــدی معتب ــه بن درحــال حاضــر در ۴ رتب
ــن  ــور دارد ای ــز حض ــت نی ــوم اس ــد وزارت عل تایی
ــی  ــگاه صنعت ــی دانش ــه در مقطع ــت ک ــی اس درحال
امیرکبیــر تنهــا در یــک رتبه بنــدی بین المللــی حضور 

داشت.
ــه  ــگاه در رتب ــت: دانش ــار داش ــدی اظه ــر معتم دکت
ــا ۶۰۰  ــه هــای ۳۰۰ ت ــی در رتب ــن الملل بندی هــای بی

قرار دارد و هرساله رتبه دانشگاه ارتقا می یابد.
وی ادامــه داد: همچنیــن دانشــگاه درمیان دانشــگاه های 
صنعتــی کشــور براســاس اعــام رتبــه بندی هــای بین 

المللی از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است.
ــت:  ــار داش ــر اظه ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــس دانش رئی
دانشــگاه در حــوزه مقــاالت و ارجاعــات نیــز جایــگاه 
 QS خوبــی را کســب کــرده و براســاس رتبــه بنــدی

این دانشگاه رتبه ۱۷ را در حوزه ارجاعات دارد.
ــده  ــف عم ــرد: ضع ــان ک ــدی خاطرنش ــر معتم دکت
دانشــگاه هــای کشــور در ارتباطــات بیــن المللی اســت 
ــا  ــکاری ب ــجوخارجی، هم ــذب دانش ــامل ج ــه ش ک
اســاتید خارجــی، پــروژه هــای مشــترک بیــن المللی و 

غیره است که باید تقویت شود.
ــان اینکــه ارتباطــات بیــن المللــی اولویــت  ــا بی وی ب
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اســت، گفــت:  فعالیــت ما 
ــال  ــت و از چندس ــوب اس ــل خ ــن المل ــوزه بی در ح
گذشــته معاونــت بین الملــل دانشــگاه را ایجــاد کردیم.

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان اینکــه این 
دانشــگاه بــا دانشــگاه هــای کشــورهای اروپایــی ارتباط 
ــکاری و  ــرای هم ــت ب ــزود: الزم اس ــی دارد، اف خوب
ارتبــاط علمــی و آموزشــی بــا دانشــگاه هــای آســیایی 

نیز برنامه ریزی کنیم.
ــا  ــران ب ــرد: کشــور ای ــدی خاطرنشــان ک ــر معتم دکت
امــا  کشــور چیــن روابــط سیاســی قــوی دارد 
دانشــگاه های ایــن دو کشــور ارتباط علمی و آموزشــی 
ــد ایــن امــر تقویــت  ــد کــه بای کمــی بایکدیگــر دارن

شود.
وی عنــوان کــرد: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از میــان 
کشــورهای آســیایی بیشــتر بــا دانشــگاه هــای کشــور 
ــاط  ــم ارتب ــه داری ــه برنام ــاط دارد ک ــره ارتب ــن و ک ژاپ
علمــی و آموزشــی خــود را بــا دانشــگاه هــای کشــور 

چین نیز افزایش دهیم.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت: این 
نشســت مــی توانــد همکاری علمــی و تحقیقاتــی ما را 
بــا دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی برتــر کشــور چیــن 

تقویت کند.

معاون بین الملل دانشگاه خبرداد:
اعطا گرنت آغازین به اساتید برای 

همکاری با دانشگاه های چین
الملــل  بیــن  معــاون 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
ــعه  ــه توس ــان اینک ــا بی ب
ــا  ــل ب ــن المل ارتباطــات بی
کشــور  هــای  دانشــگاه 
چیــن از برنامــه هــای ایــن 
دانشــگاه اســت گفــت: 
ــاتید  ــه اس ــم ب ــه داری برنام

فعال در این حوزه گرنت آغازین اعطا کنیم.
 دکتــر ابوالقاســم مســگرپور طوســی درایــن نشســت 
گفــت: ایــن جلســه زمینــه همــکاری میــان دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر و دانشــگاه هــای کشــور چیــن را 

فراهم می کند.
وی افــزود: امضــا تفاهــم نامــه ها میــان دانشــگاه های 
دو کشــور موجــب شــکل گیــری همــکاری در 
ــد  ــاوری خواه ــش و فن ــوزش، پژوه ــای  آم حوزه ه

شد.

ــر از  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــل دانش ــن المل ــاون بی مع
اختصــاص گرنــت آغازین به اســاتید دانشــگاه خبرداد 
و گفــت: ایــن گرنــت بــه اســاتیدی اختصــاص مــی 
یابــد کــه اقــدام بــه همکاری بــا دانشــگاه های کشــور 
ــاوری  ــن در حــوزه هــای علمــی، آموزشــی و فن چی

کنند.
مســگرپور طوســی خاطرنشــان کــرد: ایــن طــرح در 
هیــأت رئیســه دانشــگاه تصویب شــده و جزئیــات آن 

در سایت دانشگاه قرار دارد.

مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه:
تبادل دانشجو، استاد در دوره های 

مشترک
ــر همــکاری هــای علمــی و  ــل رو مدی ــر گــ دکتــ

ــگاه  ــی دانشـ بین المللـــ
ــز در  ــر نی ــی امیرکبی صنعت
گفــت:  جلســه  ایــن 
براســاس برنامــه ریــزی 
قــرار  گرفتــه  صــورت 
اســت برنامــه هایــی چــون 
تبــادل دانشــجو، تبــادل 

اســتاد و دوره هــای مشــترک در حــوزه آموزشــی بــا 
دانشگاه های کشور چین پیگیری شود.

وی عنــوان کــرد: ارتباطــات دانشــگاه بــا دانشــگاه های 
ــای  ــی در زمینه ه ــوزه پژوهش ــن در ح ــور چی کش
انتشــارات مشــترک، آزمایشــگاه مشــترک، کنفرانــس 

مشترک و استاد مشترک خواهد بود.
دکتــر گل رو ادامــه داد: همچنیــن در ایــن نشســت در 
ــیس  ــاوری،  تاس ــال فن ــه انتق ــز ب ــاوری نی ــوزه فن ح
مراکــز رشــد مشــترک و همــکاری بیــن شــرکت های 
دانــش بنیــان و شــتاب دهنــده هــای  هــر دو کشــور 

تاکید شد .
مدیرهمــکاری هــای علمــی و بیــن المللــی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت: برنامــه اســتراتژیک 
همــکاری اســاتید دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در بــازه 
زمانــی ۵ ســاله تبییــن و از اســاتید کارگــروه ایــران - 

چین خواسته شد در این راستا گام بردارند.

رئیس دانشگاه خبرداد:

تقویت ارتباط 
علمی و آموزشی 
دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر با 
دانشگاه های 

چین
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توسط محققان دانشگاه صعنتی امیرکبیر محقق شد؛
ارزیابی هدهای جدید چاپگر دیجیتال برای شناسایی 

بهتر آن ها در چاپ منسوجات

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر موفــق به 
ارزیابــی فنــی هدهــای چاپگــر دیجیتــال شــدند 
کــه ایــن اقــدام بــه انتخــاب بهتــر، بــرای خریــد 

چاپگرها کمک می کند.
موحــدی   ســمیرا  امیرکبیــر،  گــزارش  بــه 
دانش آموختــه دانشــگاه و مجــری طــرح »ارزیابی فنی 
دیجیتــال چــاپ  چاپگرهــای  هدهــای جدیــد 
ــل سلســله  ــد تحلی ــتفاده از فرآین ــا اس منســوجات ب
مراتبــی « گفــت: ایــن طــرح بــا هــدف اولویــت بندی 
معیارهــای فنــی هدهای چاپگــر دیجیتال منســوجات 
ــده  ــی ش ــش، اجرای ــن بخ ــاز ای ــایی نی ــرای شناس ب

است.
وی افــزود: انتخــاب هدهــای جدیــد ارائــه شــده در 
بــازار جهانــی و ورود بــه بــازار ایــران از دیگــر اهداف 

اجرایی شدن این پروژه به شمار می رود.
وی بــا بیــان اینکــه هــد، مهــم تریــن قطعــه ی یک 
ــا،  ــی ه ــه ویژگ ــت ک ــال اس ــر دیجیت ــین چاپگ ماش
ســرعت و کیفیــت چــاپ را تعییــن مــی کنــد، گفت: 
ــر  ــا حــدودی از نظ ــد ت ــرح می توان ــن ط ــرای ای اج
ــه از  ــد نمون ــای چن ــی ه ــی ویژگ ــی و بررس معرف
هدهــای جدیــد و بــه روز دنیــا و شــناخت اولویتهــای 

موردنظر صنعتگران در انتخاب آن ها، موثر باشد.
دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر با اشــاره 
بــه فرآینــد اجــرای پــروژه عنــوان کــرد: در ابتــدا چنــد 
نمونــه از جدیدتریــن هدهای ارائه شــده در بــازار روز 
دنیا توســط بهتریــن کمپانی هــای تولیدکننــده ی آنها، 
شناســایی و بــا مطالعــه ی تکنولــوژی آنهــا، ویژگــی 
هــای فنی پراهمیتشــان بررســی و به عنــوان معیارهای 

تعیین کننده، مورد نظر قرار گرفت. 
ــی  ــق طراح ــپس از طری ــه داد: س ــدی ادام موح
پرسشــنامه و جمــع آوری اطاعــات بــر مبنــای 
ــال پارچــه و  ــا صنعتگــران چــاپ دیجیت ــه ب مصاحب

ــله  ــل سلس ــری تحلی ــم گی ــتفاده از روش تصمی اس
مراتبــی، معیاهــای موجــود، بــا توجــه بــه اولویت های 
موردنظــر صنعتگــران در انتخــاب هــد، رتبــه بنــدی 
ــود  ــای موج ــدی هده ــت بن ــا اولوی ــدند. نهایت ش
براســاس ویژگــی هــا و معیارهای بررســی شــده، ارایه 
و بهتریــن گزینــه از بیــن هدهــای موجــود، انتخــاب و 

پیشنهاد شد.
ــا و  ــیت ه ــه ی دیتاش ــه  تهی ــان اینک ــا بی وی ب
ــای  ــی ه ــا از کمپان ــی و تجــاری هده ــات فن اطاع
از  خارجــی  کشــورهای  در  هــا  آن  ی  ســازنده 
چالش هــای ایــن طــرح بــوده، بیــان کــرد: مخاطــب 

این طرح، می تواند صنعت چاپ دیجیتال باشد.
موحــدی خاطــر نشــان کــرد: از نتایج بررســی های 
ایــن طــرح مــی تــوان بــرای کمــک بــه انتخــاب بهتــر 

هد چاپگر در صنعت اشاره کرد.
ــن روش  ــون از ای ــرد: تاکن ــان ک ــن بی  وی همچنی
ــت  ــی در صنع ــای فن ــدی معیاره ــت بن ــرای اولوی ب

چاپ دیجیتال استفاده نشده است.
مجــری طــرح افــزود: نهایتــا بــا تحلیل هــای انجــام 
شــده ی آمــاری و ریاضــی و نتایــج به دســت آمــده در 
ایــن زمینــه، شــرکت های مهندســی و بازرگانــی 
واردکننــده و فروشــنده ی هدهــای چاپگــر دیجیتــال، 
مــی تواننــد تــا حــدودی بــا نمونه هایــی از اولویــت 
ــا  ــده و ب ــناتر ش ــا، آش ــن هده ــداران ای ــای خری ه
شناســایی آن هــا، از بیــن گزینــه هــای جدیــد موجود 
در بــازار جهانــی، بهتریــن هــد متناســب بــا اولویــت 
هــای مصــرف کننــدگان را وارد کــرده و به خریــداران 

خود، پیشنهاد دهند.
گفتنــی اســت :اســتاد راهنمــای ایــن پــروژه دکتــر 
ــی دانشــگاه  ــت علم ــی عضــو هیئ محمدرضــا بابائ

صنعتی امیرکبیر است.

عقد قرارداد با شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
قرارداد پژوهشی امضا کردند

دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و شــرکت نفــت 
مناطــق مرکــزی ایــران قــرارداد پژوهشــی 
درخصوص بررســی علل و منشــاء ژئوشــیمیایی 
ــازن گازی  ــدروژن در مخ ــولفید هی ــش س افزای
ــی  ــای اجرای ــه راهکاره ــران و ارائ ــوب ای جن

کاهش آن امضا کردند.
بــه گــزارش  امیرکبیــر، قرارداد پژوهشــی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر و شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی 
ایــران بــرای مــدت دو ســال منعقــد شــد کــه قــرار 
اســت در دانشــکده مهندســی نفــت دانشــگاه صنعتی 

امیرکبیر اجرایی شود.
براســاس ایــن قــرارداد پژوهشــی قــرار اســت علل 
و منشــاء ژئوشــیمیایی افزایش ســولفید هیــدروژن در 
ــای  ــه راهکاره ــران و ارائ ــوب ای ــازن گازی جن مخ
اجرایــی کاهش آن از ســوی دانشــکده مهندســی نفت 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر بررسی شود.
راهکارهــای اجرایی کاهش ســولفید هیــدروژن در 
داخــل مخــزن برای نخســتین بــار در کشــور صورت 
ــکان  ــاوری، ام ــن فن ــه ای ــتیابی ب ــا دس ــرد و ب می گی
داخــل مخــزن  کنتــرل ســولفید هیــدروژن در 

هیدروکربنی مهیا خواهد شد.
ایــن قــرارداد بــا هــدف بررســی منشــاء ســولفید 

هیــدروژن در مخــازن گازی،  بررســی رونــد تغییرات 
ــزان  ــاط می ــد، بررســی ارتب ــن گاز در مراحــل تولی ای
ــا ویژگــی هــای تکتونیکــی و  ــدروژن ب ســولفید هی
سیســتم شکســتگی های موجود در مخــزن و احتمال 
ــی  ــر، بررس ــی ت ــای تحتان ــرش از افقه ــوذ گاز ت نف
ارتبــاط میــزان ایــن گاز با میــزان و نــرخ بهره بــرداری 
ــه  ــرات و ارائ ــن تغیی ــل ای ــایی عل ــزن، شناس از مخ
ــه  ــدروژن ک ــولفید هی ــرل گاز س ــای کنت راهکاره
خســارات فراوانــی بــه تاسیســات درون و بیــرون چاه 
زده و ســبب کاهــش ارزش اقتصــادی گاز تولیدی می 

شود منعقد شده است.
گفتنــی اســت، دانشــگاه دولتی مســکو و دانشــگاه 
ــوان مشــاور خارجــی در اجــرای ایــن  ــه عن آخــن ب
طــرح بــا دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر همــکاری مــی 
کنند.بــا اجــرای این طــرح دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
ــی و  ــی علم ــز تخصص ــتین مرک ــوان نخس ــه عن ب
ــدگی  ــرش ش ــا ت ــه ب ــه مقابل ــگاهی در زمین آزمایش
مخــازن در کشــور، نقــش مهمی در توســعه ایــن نوع 

مخازن ایفا خواهد کرد.
سرپرســت تیــم تحقیقاتــی این پــروژه دکتــر احمد 
رضــا ربانــی اســتاد دانشــکده مهندســی نفــت 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

دریافت جایزه کامستک ۲۰19 در حوزه ریاضیات 
توسط استاد دانشگاه

دکتــر ســجاد جعفــری، عضــو هیــأت علمی 
دانشــکده مهندســی پزشــکی دانشــگاه صنعتــی 
ــا ریاضــی  ــترک ب ــه صــورت مش ــر، ب امیرکبی
ــتک  ــزه کامس ــده جای ــش، برن ــی از مراک دان

)COMSTECH( در شاخه ریاضیات شد. 

بــه گــزارش امیرکبیــر: زمینــه کاری اصلــی دکتــر 
جعفــری آشــوب و شــبکه های پیچیــده با کاربــرد در 

مدلسازی سیستمهای زیستی می باشد. 
ایــن جایــزه بــه صــورت دوره ای، تقریبــاً هر چهار 
ــه دانشــمندان کشــورهای عضــو  ــار ب ــک ب ــال ی س
ســازمان همکاری اســامی در شــاخه های ریاضیات، 

فیزیک، بیولوژی و شیمی اهدا می شود. 
ســازمان همکاری اســامی )OIC(، دومین ســازمان 
ــل  ــازمان مل ــس از س ــان پ ــی جه ــن دولت ــزرگ بی ب
متحــد اســت و۵۷ کشــور از چهــار قــاره در آن 

عضویت دارند. 
کامســتک کمیتــه علمــی و فنــاوری ایــن ســازمان 
اســت کــه در پاکســتان مســتقر اســت و ریاســت آن 
ــی  ــتان م ــت پاکس ــور وق ــس جمه ــده ریی ــر عه ب

باشد.
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