
در مراســم هفتــه پژوهــش و فنــاوری کــه بــا 
ــس  ــدی رئی ــد معتم ــید احم ــر س حضوردکت
والمســلمین  االســام  حجــت   ، دانشــگاه 
میراحمــدی رئیــس دفتــر نهــاد رهبــری و دکتــر 
ــش و  ــاون پژوه ــینی تودشــکی مع حســین حس
فنــاوری برگــزار شــد از 19 پژوهشــگر برگزیــده 

دانشگاه تقدیر بعمل آمد .
ــن  ــدی در ای ــر معتم ــر، دکت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
مراســم گفــت : افزایــش مهــارت افزایــی دانشــجویان 
جــز برنامــه هــای راهبــردی دانشــگاه بشــمار مــی رود 
کــه براســاس آن هر دانشــجو پــس از فــارغ التحصیلی 
حداقــل یــک مهــارت عمــده را کســب مــی کنــد کــه 
ــن  ــبی تعیی ــه مناس ــه بودج ــن برنام ــرای اجــرای ای ب

شده است.
رئیــس دانشــگاه  افــزود: برنامــه راهبــردی دانشــگاه 
تدویــن شــد کــه در آن ارتقــاء رتبه دانشــگاه در ســطح 
بیــن المللــی و قــرار گرفتــن در بیــن دانشــگاه هــای 
ــه  ــه ، برنام ــرار گرفت ــتور کار ق ــوم در دس ــل س نس
اجرایــی ایــن اهــداف تدویــن شــده اســت و در 

راستای آن حرکت می کنیم.
ــگاه در 4  ــون دانش ــاس اکن ــن اس ــت: برای وی گف

رتبه بنــدی بیــن المللــی مهــم جهانــی حضــور دارد و 
میــان دانشــگاه هــای صنعتــی قدیمــی کشــور 

دررتبه های اول و یا دوم قرار داریم.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان اینکــه 
قــرار گرفتــن دانشــگاه بــه عنــوان دانشــگاه های نســل 
ســوم بــا هــدف تاثیــر در جامعــه و اقتصــاد کشــور از 
ــد کــرد: در ســال  ــن دانشــگاه اســت، تاکی اهــداف ای
جــاری قراردادهــای صنعتــی دانشــگاه افزایــش یافــت 
ــن  ــه نحــوی کــه بودجــه پژوهشــی دانشــگاه در ای ب

حوزه چند برابر سال گذشته افزایش یافته است.
ــگاه  ــرد: در دانش ــان ک ــدی خاطرنش ــر معتم دکت
حــدود 14 شــرکت فنــاور و دانــش بنیــان مشــغول بــه 
فعالیــت بودنــد کــه اکنــون این مراکــز به ۲۸۸ شــرکت 
ــن  ــر در ای ــزار و 500 نف ــت و ه ــه اس ــش یافت افزای

مراکز مشغول به فعالیت هستند.
وی اظهــار داشــت: برنامــه داریــم در تمامــی 
ــدازی شــود کــه  ــوآوری راه ان دانشــکده هــا مراکــز ن
تاکنــون در 5 دانشــکده مراکــز نــوآوری راه انــدازی و 
افتتــاح شــده اســت و ایــن مراکــز در ســه دانشــکده 

دیگر نیز افتتاح خواهد شد.

رئیــس دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر خاطرنشــان کرد: 
در حــوزه بیــن الملــل نیــز قراردادهــا و تفاهم نامه های 
خوبــی منعقد شــده اســت و نســبت به گذشــته رشــد 
مطلوبــی داشــته اســت بــه طــور مثــال امســال جــذب 
دانشــجوی خارجی دانشــگاه نســبت به ســال گذشــته 

کاهشی نداشته است.
ــه  ــری برنام ــه بازنگ ــاره ب ــا اش ــدی ب ــر معتم دکت
درســی و آموزشــی دوره کارشناســی دانشــگاه صنعتی 
ــال  ــان س ــا پای ــم ت ــر داری ــت: در نظ ــر گف امیرکبی
تحصیلــی برنامــه هــای درســی دیگر مقاطــع تحصیلی 

نیز بازنگری شود. 
ــای  ــزی ه ــه ری ــاس برنام ــرد: براس ــد ک وی تاکی
ــه  ــاء رتب ــگاه ارتق ــای دانش ــگاه ه ــده خواب ــام ش انج
داشــته انــد بــه نحــوی کــه دیگــر، خوابگاهــی بــا رتبه 
4 و 5 در دانشــگاه وجــود نــدارد و ســطح خوابگاه های 

دانشگاه به رتبه های یک و دو ارتقا یافته است.

ارتقا کیفی برون دادهای پژوهشی برنامه 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معــاون پژوهشــی دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر گفت: 
ارتقــا کیفــی بــرون دادهــای پژوهشــی جــز برنامه های 

اصلــی دانشــگاه اســت کــه بــرای دســتیابی بــه ایــن 
هــدف سیاســت هــای تشــویقی و حمایتــی در نظــر 

گرفته خواهد شد.
دکتــر حســینی تودشــکی درایــن مراســم گفــت: بــا 
وجــود شــیوع بیمــاری کرونــا ســعی شــد کــه فعالیت 
هــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه تعطیل نشــود و 
ادامــه یابــد البتــه فعالیت هــای آزمایشــگاهی بــه دلیل 
اینکــه نیازمنــد حضــور افــراد بــود در ابتــدای بــروز 
ایــن بیمــاری بــا مشــکالتی مواجــه بــود کــه اکنــون با 
برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه تــا حــد زیــادی 
ــای  ــکل ه ــاس پروت ــگاهها براس ــت در آزمایش فعالی

بهداشتی دنبال می شود.
وی تاکیــد کــرد: براســاس آمارهــای موجــود، 
ــه  ــاع ب ــوزه ارج ــر در ح ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
مقــاالت پیشــرفت هــای خوبــی نســبت به ســال  های 
گذشــته داشــته اســت کــه برنامــه داریــم ایــن رویــه 

همواره رو به رشد باشد.  
معــاون پژوهشــی دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر عنوان 
کــرد: توســعه نــوآوری از برنامه هــای اصلی دانشــگاه 
ــت شــرکت هــای  ــش فعالی ــی رود و افزای بشــمار م
ــن  ــگاه در ای ــاوری دانش ــرج فن ــوآور در ب ــاور و ن فن

راستا است.
دکتــر حســینی تودشــکی اضافــه کــرد: حــدود 30 
شــرکت فنــاور و دانــش بنیان مســتقر در بــرج فناوری 
ــا در راســتای  دانشــگاه پــس از شــیوع بیمــاری کرون
مقابلــه بــا ایــن بیمــاری فعالیــت مــی کنند کــه فعالیت 

این شرکت ها در نوروز نیز تعطیل نشد.
ــوزه  ــا در ح ــرکت ه ــن ش ــت: ای ــار داش وی اظه
ــد  ــه جامعــه پزشــکی مانن ــات ب محصــوالت و خدم
تولیــد مــواد ضدعفونــی کننــده غیرالکــی، تجهیــزات 
پزشــکی، مشــاوره پزشــکی، رصــد بیمــاران پــس از 
ترخیــص از بیمارســتان و آمــوزش مجــازی فعالیــت 

می کنند.

پژوهشگران و فناوران برگزیده  دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر معرفی شدند

 درمراســم بزرگداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری 
دانشــگاه صنعتــی امیرکیبــر از دکتــر مهــدی دهقــان و 
دکتــر ســجاد جعفــری به عنــوان دانشــمندان برتــر و از 
ــژاد  ــدس ن ــدون مق ــر فری ــری و دکت ــه کوث ــر اله دکت
اســاتید برگزیــده در بخــش مقــاالت، دکتــر ســیدعلی 
ــر  ــق و دکت ــاز هوشــمند خلی ــر فرن میرحســینی ، دکت
ابوالفضــل اســالمی اســاتید برگزیــده در بخــش کتاب 
التیــن و دکتــر ســید محمــد حســین میرباقــری اســتاد 

برگزیده کتاب فارسی تقدیربه عمل آمد.

هفتهنامه
سالروز والدتخبــری

 عیسی مسیح)ع( 
و آغاز سال نو میالدی  

بر یکتاپرستان جهان مبارک
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رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبرداد:

آموزش مهارت افزایی به دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

راه اندازی پیشخوان دانشجویی در دانشگاه 
ــگاه در  ــجویی دانش ــی و دانش ــاون فرهنگ مع
ــر از فعــاالن فرهنگــی دانشــگاه از  مراســم تقدی
ــوان  ــه عن ــجویی ب ــخوان دانش ــدازی پیش راه ان
میزخدمــت فراگیــر خبــرداد و گفــت: ایــن 
معاونــت  ادارات  تمامــی  بــرای  پیشــخوان 
ــن دانشــگاه اســتفاده  فرهنگــی و دانشــجویی ای

می شود.
ــندی  ــیاوش خرس ــر س ــر، دکت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
ســوی  از  توانــد  مــی  پیشــخوان  ایــن  گفــت: 
ــتفاده  ــورد اس ــز م ــگاه نی ــر دانش ــای دیگ معاونت  ه

قرار گیرد.
ــی  ــگاه صنعت ــجویی دانش ــی و دانش ــاون فرهنگ مع
ــن  ــق ای ــر اظهــار داشــت: دانشــجویان از طری امیرکبی
پیشــخوان مــی تواننــد تمامــی درخواســت هــای خود 
را بــه صــورت الکترونیکــی ارســال و حداکثــر طی دو 

روز کاری، پاسخ خود را دریافت نمایند. 
دکتــر خرســندی اظهــار داشــت: باشــگاه امیرکبیــر نیز 
بــه عنــوان یــک مرجــع اصلــی بســتر اطــالع رســانی 

راه اندازی می شود.

ــرای  ــا در اج ــف ه ــی از ضع ــرد: یک ــه ک وی اضاف
برنامــه جامــع فرهنگــی دانشــگاه، عــدم اطالع رســانی 
ــگاه  ــدازی باش ــا راه ان ــه ب ــود ک ــل ب ــع و کام جام
امیرکبیــر، اطــالع رســانی درخصــوص خدمــات 
دانشــجویی، رویدادهــا، برنامــه هــای علمــی و 

اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی یکپارچه خواهد شــد، 
ــکار  ــت و اف ــویه اس ــاط دو س ــگاه ارتب ــن باش در ای

سنجی و نظرسنجی از دانشجویان خواهیم داشت.
دکتــر خرســندی ادامــه داد: خانــواده هــا نیــز می توانند 
ــق از  ــن طری ــا از ای ــند ت ــگاه باش ــن باش ــو ای عض

اطالعات و برنامه های دانشگاه مطلع شوند.
وی بــا اشــاره بــه روز دانشــجو گفــت: طــی یک ســال 
بــا تشــکل هــای  گذشــته جلســات مختلفــی 
دانشــجویی، کانــون هــا و گروه های دانشــگاه داشــتیم 
و در ایــن جلســات ســعی کردیــم درخصــوص 
مباحــث مختلــف آســیب شناســی و چــاره اندیشــی 

کنیم.
ــه  ــزود: ب معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه اف
ــت  ــجویی، فعالی ــای دانش ــت ه ــن حرک ــاد م اعتق
ــک  ــون در ی ــجویی اکن ــش دانش ــجویی و جن دانش
نقطعــه عطفــی قــرار گرفتــه اســت کــه بایــد انتخــاب 
ــا  ــد منش ــل کن ــاب و عم ــت انتخ ــر درس ــد و اگ کن

شکوفایی خواهد شد.
دکتــر خرســندی اضافه کــرد: جنبش دانشــجویی نباید 
بــر مــوج حــوادث ســوار شــود بلکــه بایــد در عمــق 
حرکــت کنــد تــا از ایــن طریــق وارد تحقیــق، آســیب 

شناسی، چاره اندایشی و ارائه راهکار شود.
محمــد امیــن بنایــی رئیــس اداره فعالیــت هــای 
اجتماعــی معاونــت فرهنگــی وزارت علوم نیــز در این 

کجاست زنده دلی، کاملی، مسیح دمی که فیض صحبتش از دل بََرد غبار غمی



همچنیــن در ایــن مراســم از 10پایان نامــه برگزیده 
ــور،  دانشــجویان کارشناســی ارشــد)محمد رئیــس پ
حانیــه احمــدی، هــادی شــکربیگی، متیــن وطنــی و 
فرهــاد کیوانــی مهــر( و دکتری)محمدرضــا مهدیانــی، 
رضــا محمــدی، میــالد وهابــی، محســن یارمحمدی، 
ــز  ــر و جوای ــوح تقدی ــداء ل ــا اه ــی( ب ــدی عباس مه
ــی  ــه دانشــجویان و اســاتید راهنمــا قدردان ــس ب نفی

شد.
در ایــن مراســم از دکتــر فرهــاد فانــی صابــری بــه 
عنــوان اختــراع صنعتــی برگزیــده، دکتــر علــی کمالی 
ــر  ــده داخلــی، دکت ــوان اســتاد صنعتــی برگزی ــه عن ب
ســمیه اکبــری بــه عنــوان اســتاد صنعتی برگزیــده بین 
المللــی، دکتــر ســید محمــد حســین میرباقــری برای 
پــروژه صنعتــی برگزیــده و دکتــر مرتضــی صاحــب 

الزمانی برای پژوهشکده برگزیده تقدیر شد.

در ایــن برنامــه شــرکت فــرزان فــن اندیــش فــردا 
ــز  ــده، مرک ــان برگزی ــش بنی ــوان شــرکت دان ــه عن ب
فنــاوری سامســونگ بــه عنــوان مرکــز شــتاب دهنــده 
و نــوآوری برگزیــده، شــرکت آینده ســازان هوشــمند 
دادســان بــه عنــوان واحــد فنــاور برگزیــده مســتقر در 
مرکــز رشــد ، شــرکت ســیناپس بــه عنــوان برتریــن 
واحــد فنــاور مرکــز فنــاوری سامســونگ و شــرکت 
فیــروزه فرابــر ســریع بــه عنــوان برتریــن واحــد فناور 

فینوا معرفی شدند.
گفتنــی اســت :آزمایشــگاه مقاومــت مصالــح 
دانشــکده مهندســی مکانیــک دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر نیز بــه عنــوان آزمایشــگاه برگزیــده انتخاب 

و از آقای دکتر یونس علیزاده تقدیر شد.

مراســم اگــر امــروز ســخن از پیشــرفت هــای علمــی 
کشــور مــی کنیــم و اگــر بــر رشــد علمــی و فنــاوری 
کشــور و دســتیابی بــه دانــش هــای نویــن بــه خــود 
مــی بالیــم ثمــره و تــالش دانشــجویان و دانشــگاهیان 
در طــی ایــن ســال هــا علــی رغــم تمامــی ســختی ها 

و دشواری ها است.
ــد  ــرح کمن ــته ط ــال گذش ــت: از س ــار داش وی اظه
ــن  ــجو تدوی ــوان دانش ــی بان ــارت افزای ــور مه بمنظ
ــدوق  ــا صن ــرای آن  ب ــرای اج ــه ب ــت ک ــده اس ش
ــز صحبــت  ــد ریاســت جمهــوری نی ــی امی کارآفرین
ــداد از  ــن روی ــده ای ــرات برگزی ــا نف ــت ت ــده اس ش
تســهیالت ایــن صندوق بــرای توســعه ایده کســب و 

کارهای خود استفاده کنند.
ــم در ســال جــاری  ــه داری ــوان کــرد: برنام ــی عن بنای
ایــن طــرح را بــا همــکاری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 

برگــزار کنیــم کــه بــه زودی نیــز اعتبــار ایــن طــرح 
ابالغ خواهد شد.

مهنــدس ســید جــواد طباطبایــی نیــز در ایــن مراســم 
گفــت: یکــی از وظایــف مدیریــت فرهنگــی ایجــاد 
بســتری کــه دانشــجویان بــا هــر ســلیقه و گرایشــی 
بتواننــد در دانشــگاه فعالیــت کننــد کــه ایــن اتفــاق 
صــورت گرفتــه و اکنــون بیــش از 76 گــروه در 

دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.
مدیــر امــور فرهنگی واجتماعــی معاونــت فرهنگی و 
دانشــجویی دانشــگاه خاطرنشــان کــرد: ایــن دانشــگاه 
بســیج  دفتــر  دانشــجویی، 16  تشــکل  دارای 6 
دانشــجویی در دانشــکده هــای مخلتــف، ۲۲ انجمــن 
علمــی، 1۸ کانــون فرهنگــی هنــری و اجتماعــی، 15 
شــورای صنفــی، هیــات رهــروان دانشــجویی، 
گروه هــای جهــادی روح اهلل و الســابقون و ۲30 

نشریه است.
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توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر محقق شد

مدیریت مخازن و تعیین محل حفر چاه ها با یک مدل 
ساختاری جدید

محققــان دانشــکده مهندســی نفــت دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر موفــق بــه ارائــه یــک روش 
ــازن  ــتگی در مخ ــی پیوس ــت بررس ــن جه نوی
نفتــی شــدند و ایــن اقــدام منجــر بــه شناســایی 
هیدروکربوربنــی،  مخــازن  ســاختار  بهتــر 
مدیریــت مخــازن و تعییــن محــل حفــر چاه هــا 

می شود. 
ــش  ــر، مرتضــی آســمانی دان ــه گــزارش امیرکبی ب
آموختــه دکتــری مهندســی اکتشــاف نفــت دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر و مجــری طــرح » اســتفاده از 
ــفالتین در  ــای آس ــاختاری مولکوله ــای س ویژگی ه
بررســی پیوســتگی مخــازن نفتــی« گفــت: هــدف این 
ســاختاری  هــای  ویژگــی  از  اســتفاده  پــروژه 
ــرای مطالعــات پیوســتگی در مخــازن  آســفالتین ها ب

هیدروکربنی است. 
وی بــا اشــاره بــه نتیجــه ایــن پــروژه گفــت: نتایــج 
ایــن تحقیــق نشــان داده اســت ســاختارهای مولکولی 
آســفالتین نفــت موجــود در زونهــای مختلــف یــک 
مخــزن دارای تفاوتهــای بســیار ظریفــی هســتند که با 
ــتگی  ــزان پیوس ــوان می ــا میت ــن تفاوت ه ــی ای بررس
یــک مخــزن را بررســی کــرده و زونهــای مخزنــی را 

مورد شناسایی قرار داد. 
ــت: در  ــر گف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــق دانش محق
ــه  ــي ب ــیاالت هیدروکربن ــته، س ــر پیوس ــازن غی مخ
راحتــي نمي تواننــد در گســتره مخــزن جابه جــا 
شــوند و ممکــن اســت در هــر زونــي ســیال مخــزن 
داراي ترکیــب ژئوشــیمیایي متفاوتي داشــته باشــند از 
ایــن رو بهــره بــرداري از ســیاالت ایــن نــوع مخــازن 
و یــا اجــرای برنامــه ازدیــاد برداشــت با تزریــق گاز و 
ــدي  ــکالت ج ــا مش ــازن ب ــوع از مخ ــن ن آب در ای

مواجه است.  
آســمانی خاطــر نشــان کــرد: در ایــن نــوع مخــازن 
ــا  ــع لیتولوژیکــی و ی ــت وجــود ســد و موان ــه عل ب
گســلی، محــدوده تاثیــر و زهکشــي چاه هــاي 
بهره بــرداري کاهــش یافتــه و در هنــگام تزریــق آب و 
یــا گاز بــه چنیــن مخازنــي، ســیاالت تزریقــي ممکن 
ــرار  ــر ق ــي از مخــزن را تحــت تاثی اســت بخش های

ندهند و یا تاثیر آن بسیار اندک باشد.  
ــاد  ــان اینکــه در اغلــب پروژه هــای ازدی ــا بی وی ب
برداشــت، بــا مطالعــات ژئوشــیمیایی میتــوان در زمان 
کوتاه تــر و بــا هزینــه کمتــر و بــا دقت بیشــتر نســبت 
ــر  ــای تاثی ــود، محدوده ه ــهای موج ــایر روش ــه س ب
ــه  ــی ب ــیاالت تزریق ــی س ــی، ردیاب ــای تزریق چاهه
مخــزن و میــزان یکپارچگــی مخــزن را مورد بررســی 

قــرار داد گفــت: جهت مشــخص کردن نحــوه ارتباط 
ســیال هیدروکربنــی در بخش هــای مختلــف مخزنــی 
ــن  ــن در بی ــي و هم چنی ــودي و افق ــت عم ــه جه ب
چاههــای موجــود در میــدان میتــوان از نتایج مطالعات 
ایــن پژوهــش کــه بــر اســاس مطالعــات ســاختاری 

آسفالتین است استفاده کرد. 
  در ادامــه  دکتــر احمــد رضــا ربانــی اســتاد 
دانشــکده مهندســی نفت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر و 
ــا  ــز ب ــش نی ــن پژوه ــی ای ــم تحقیقات ــت تی سرپرس
اشــاره بــه فرآینــد اجــرای ایــن پروژه عنــوان کــرد: در 
ایــن پــروژه از ترکیبــات آســفالتین  موجــود در نفــت 
ــوان ذرات  ــه عن ــران، ب ــی ای ــازن نفت ــدادی از مخ تع
ارزشــمند بــرای بدســت آوردن آثــار انگشــت )فینگر 

پرینت( نفت خام استفاده شد. 
ربانــی افــزود: ســاختارهای  مولکولی آســفالتین در 
بخشــهای مختلــف مخــازن مــورد مطالعــه بــا روش 
ــرار  ــورد بررســی ق ــز م ــادون قرم ــنجی م ــف س طی
گرفــت و از تفاوتهــای ســاختاری آنهــا بــا اســتفاده از 
تلفیــق روشــهای ژئوشــیمیایی و آمــاری جهــت 
ــتگی و  ــزان پیوس ــایی می ــت و شناس ــدی نف گروه بن

زونهای موجود در مخازن استفاده شد. 
وی گفــت: نتایــج ایــن مطالعه میتوانــد در مطالعات 
ازدیــاد برداشــت از مخــازن نفتــی، مدیریت مخــازن و 
تعییــن محــل حفر چاههــا در مخــازن کمک شــایانی 

کند.  
وی افــزود: ایــن رســاله در شــرکت ملــی مناطــق 
نفــت خیــز جنــوب صنعتــی شــده و تاکنــون 6 مقاله 
ــه  ــده اســت. س ــگارش ش ــروژه ن ــن پ ــز از ای ISI نی
 Q2 و یــک مقالــه در مجالت Q1 مقالــه در مجــالت
چــاپ شــده و ۲ مقالــه نیــز در مجــالت Q1 در حــال 

داوری است.
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استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزیده سومین جشنواره 
زن و علم شد

ــی  ــکده مهندس ــیار دانش ــی دانش ــی آران ــم جال ــر اعظ دکت
پلیمــر دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر برگزیده ســومین جشــنواره زن 

و علم شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، آییــن اختتامیــه ســومین جشــنواره زن و علم در 
ســالن همایشــهای بیــن المللــی دانشــگاه شــهید بهشــتی و بــا حضــور 
معــاون اول ریاســت جمهــوری، معــاون رییــس جمهــور در امــور زنان و 
خانــواده، وزیــر علــوم ، تحقیقات و فنــاوری، و معــاون فرهنگی اجتماعی 

وزارت علوم برگزار شد. 
در ایــن جلســه 16 چهــره علمــی در شــاخه هــای مختلــف علمــی )تا 
3 نفــر بــرای هــر شــاخه(، پنــج بانــوی فعــال اجتماعــی و ســه نفــر از 
برجســتگان و ســرآمدان علمــی کشــور به عنــوان برگزیده معرفی شــدند 

کــه دکتــر اعظــم جاللــی آرانی دانشــیار دانشــکده مهندســی پلیمر دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر برگزیده شــاخه فنی 
و مهندسی جشنواره شده است . 

ــه مقطــع  ــان نام ــری و 44 پای ــه مقطــع دکت ــان نام ــی 7 پای ــه راهنمای ــق ب ــون موف ــی تاکن ــی آران ــر جالل دکت
کارشناســی ارشــد شــده اســت. همچنیــن وی موفــق بــه چــاپ 65 مقالــه ژورنالــی و 13۲ مقالــه کنفرانســی شــده 
اســت. همچنیــن وی دارای 5 اختــراع داخلــی اســت و  تاکنــون موفــق بــه چــاپ یــک کتــاب ترجمه و یــک کتاب 
تالیفــی )در دســت چــاپ( و مشــارکت در تدویــن تعــداد بســیاری از اســتانداردهای ملــی گردیــده و بــرای مدتــی 

مدیر کمیته فنی تدوین استاندارد برای قطعات الستیکی زیر نظر ISO بوده است. 
 کســب عنــوان طــرح برتــر اســتان در ســال 1394 ،  ایــده برگزیــده در یازدهمیــن جشــنواره ملــی ایده هــای برتر 
توســط یکــی از پژوهشــهای مرتبــط بــا دانشــجویان دکتــرا و کســب عنــوان پروژه برتــر  دانشــجوی دکترا در ســال 

تحصیلی 9۸ )دانشگاه(، و نیز دو عنوان پروژه کارشناسی برتر  از دیگر دستاوردهای پژوهشی وی است. 
ســابقه کار صنعتــی و نیــز ســمت اجرایــی بــه عنــوان معــاون آموزشــی دانشــکده، مدیــر گــروه مهندســی پلیمر 

و مدیر امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده را در سوابق کاری او دیده می شود. 
در ایــن جشــنواره در شــاخه فنــی و مهندســی مــدارک  76 نفــر  بــرای بررســی پذیرفتــه شــده بــود و 15 داور 
متشــکل از چهــره هــای معتبــر علمــی داوری ایــن دوره از جشــنواره را بــر عهــده داشــتند و پــس طــی مرحلــه 
ارزیابــی و امتیازبنــدی، برگزیــدگان جشــنواره ســوم توســط اعضــای کمیتــه علمــی تعییــن شــدند. همچنیــن بــا 
موافقــت معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم، ایــن جشــنواره معتبــر و برگزیــدگان آن مشــمول امتیــازات 

مندرج در آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها می شوند.
ایــن جشــنواره بــه صــورت مشــترک توســط وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و معاونت ریاســت جمهوری 

در امور زنان و خانواده برگزار شده است.






