
ــجوی  ــرا و دو دانش ــا دکت ــق پس ــک محق ی
ــه کســب  ــق ب ــر موف ــی امیرکبی دانشــگاه صنعت

جایزه بنیاد فرهنگی البرز شدند .
 بــه گــزارش امیرکبیــر، در جایــزه البــرز پنــج نفــر 
بــه عنــوان مخترعیــن برگزیــده انتخــاب شــدند کــه 
آرش قاضــی تبــار در رونــد داوری هــای انجــام شــده 
ــن  ــن مخترعی ــزه را در بی ــن جای ــت ای ــه نخس رتب

کسب کرده است. 
ایــن جایــزه بــه مخترعیــن برجســته بــرای داشــتن 
اختــراع هــای بــا کیفیــت، اختراعــات بیــن المللــی و 
ــرا در  ــرای اج ــات ب ــاالی اختراع ــری ب ــکان پذی ام

کشور اعطا می شود.
ــرا دانشــگاه  ــار محقــق پســا دکت  آرش قاضــی تب
ــات  ــودن اختراع ــل دارا ب ــه دلی ــر ب ــی امیرکبی صنعت
داخلــی و بیــن المللــی مرتبــط بــا نیــاز کشــور و نیــاز 

روز دنیــا در بحــث بازیابــی مــواد بــا ارزش از لجــن 
هــا ماننــد لجــن آنــدی مــس و لجــن رنــگ خــودرو، 
موفــق بــه کســب رتبــه نخســت جایــزه مخترعیــن 

برتر بنیاد فرهنگی البرز شده است. 
در ایــن اختــراع هــا، فلــزات بــا ارزش ماننــد طــا، 
نقــره، ســلنیم و مــس از لجــن آنــدی مــس و ترکیبات 
ــه  ــا از لجــن رنــگ خــودرو و رنگدان ــان و آلومین تیت
ــا کیفیــت از خــاک ســرخ هرمــز بازیایــی و  قرمــز ب
تولیــد شــدند و تاییدیــه هــای اختــراع داخلــی و ثبت 
دو پتنــت بیــن المللــی در امریــکا بــا ایــن موضوعات 

با موفقیت انجام شده است.
ــه  ــد شوشــتری گــوگ  تپ ــن جشــنواره حام در ای
ــوان  ــه عن ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــجوی دانش دانش

»دانشجو نمونه« انتخاب شد.
حامــد شوشــتری گــوگ  تپــه دانشــجوی دکتــری 

رشــته مهندســی مــواد و متالــورژی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر موفــق بــه تالیــف کتــاب مرجع دانشــگاهی 
بــا عنــوان »اســتخراج فلــزات بــا فرآیندهــای 
ــا« شــده اســت.  ــورژی: اصــول و کاربرده هیدرومتال

وی همچنین دارای 8 مقاله آی اس آی است.
وی جــزو ســه نفــر اول مقطع کارشناســی ارشــد و 
دکتــری رشــتۀ مهندســی مــواد و متالــورژی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر و عضــو بنیــاد ملی نخبگان از ســال 

1398 تا کنون است.
ایــن دانشــجو همــکار تحقیقاتــی در طــرح شــهید 
احمــدی روشــن اســت. همچنیــن وی در پروژه هــای 
تحقیقاتــی آنالیــز خوردگــی رآکتــور تیتانیومــی مــورد 
اســتفاده در تولیــد ســولفید ســدیم، ســاخت الکتــرود 
ــی و ...  ــر خوردگ ــاوم در براب ــا و مق ــد غیرگرانبه آن

همکاری داشته است.

همچنیــن در ایــن جشــنواره حســین مــرادی مقدم 
ــوان  ــه عن ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــجوی دانش دانش

»دانشجوی نمونه« انتخاب شده است.
حســین مــرادی مقــدم دانشــجوی مقطــع دکتــری 
رشــته مهندســی عمــران دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
تاکنــون 9 مقالــه در نشــریات معتبر داخلــی و خارجی 

به چاپ رسانده است. 
وی همچنیــن دارای گواهــی ثبــت اختراع دســتگاه 
مدلســازی فیزیکــی بــزرگ مقیــاس مــی باشــد کــه 
ــی و  ــای اجرای ــش ه ــزایی در پژوه ــه س ــش ب نق
ــک دارد.  ــی ژئوتکنی ــش مهندس ــی در گرای تحقیقات
مشــارکت در طــرح های پژوهشــی ارتبــاط با صنعت 
ــه  ــتگاه س ــازی دس ــی س ــاخت و بوم ــه س از جمل
ــر  ــازی الین ــمند س ــز هوش ــی و نی ــوره دینامیک مح
ــت  ــوژی اینترن ــتفاده از تکنول ــا اس ــا ب ــل ه لندفی
اشــیا)IOT ( از مهمتریــن اقدامــات پژوهشــی ایشــان 
مــی باشــد. انتخــاب به عنــوان همــکار تحقیقاتــی در 
دو دوره متوالــی طــرح شــهید احمــدی روشــن بنیــاد 
ملــی نخبــگان از دیگــر دســتاوردهای پژوهشــی وی 

می باشد.
هــر ســاله بــه نخبــگان، پژوهنــدگان، دانشــجویان، 
ــزه  ــه »جای ــوزه علمی ــازان ح ــوزان و ممت ــش  آم دان
البــرز« اعطــاء مــی شــود، ایــن جایــزه بــا پیشــنیه 60 
ــه  ــت ب ــروف اس ــی مع ــل ایران ــه نوب ــه ب ــاله ک س

صورت کشوری برگزار می شود .
امســال نیــز مراســم اهــدای جایــزه البــرز 28 
اردیبهشــت مــاه در مرکــز همایــش هــای بیــن المللی 
هتــل ارم برگــزار شــد و ۵ نفــر از دانشــمندان، ۵ نفــر 
از مخترعــان، ۷ نفــر از طاب و ۴3 نفر از دانشــجویان 
رشــته های علــوم پزشــکی، فنــی و مهندســی و علــوم 
پایــه بــه ترتیــب بــا جوایــز نقــدی مــورد تقدیــر قرار 

گرفتند.
ــا  ــه و ب ــد مرحل ــی چن ــدگان ط ــاب برگزی انتخ
ــاد  ــت، بنی ــوم و وزارت بهداش ــاعدت وزارت عل مس
ملــی نخبگان، دانشــگاه های سراســر کشــور، ســازمان 
ــه  ــای علمی ــگان حوزه ه ــور نخب ــز ام ــاف و مرک اوق

انجام می شود.

هفتهنامه
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کسب جایزه بنیاد فرهنگی البرز 
توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حضور دانشگاه صنعتی امیرکبیر
»QS« در رتبه بندی 

رتبــه بنــدی جهانــی کیــو اس جدیدتریــن نتایــج رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای 
برتــر دنیــا بــرای ســال ۲۰۲۳ منتشــر شــد کــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز در 

این رتبه بندی قرار گرفته است.
بــه گــزارش امیرکبیر،نتایــج رتبــه بنــدی ســال 2023 کیــو اس، در تاریخ 19 خــرداد 1۴01 
) Jun 8(  منتشــر شــد. در ایــن رتبــه بنــدی 1۴22 دانشــگاه از سراســر جهــان مــورد ارزیابی 
قــرار گرفــت کــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا رتبــه ۴۴3 بــه ترتیــب دانشــگاه دوم ایــران 

معرفی شد.
براســاس ایــن رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای صنعتی کشــور به نســبت اینکــه تعــداد آنها از 
دانشــگاه هــای جامــع و علــوم پزشــکی کمتــر اســت در ایــن رتبــه بنــدی عملکــرد بهتــری 

داشته اند.
رتبــه  بنــدی کیــو اس توســط موسســه »کاکارلــی ســیموندز« در کشــور انگلســتان انجــام 
می گیــرد و عمــا از ســال 2010 بــه صــورت مســتقل دانشــگاه هــای دنیــا را مــورد ارزیابــی 

قرار می دهد. 
گفتنــی اســت، روش شناســی رتبــه بنــدی جهانــی کیو اس بــر اســاس دامنه گســترده ای 

از فعالیت های دانشگاهی طراحی شده است.
در ایــن رتبــه بنــدی دانشــگاه هــا توســط 6 شــاخص در قالــب ۴ حــوزه کلــی آمــوزش، 

پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین المللی سازی ارزیابی می شوند. 
در رتبــه بنــدی جهانــی کیــو اس  بررســی شــهرت دانشــگاه بــا وزن ۴0درصــد، ارزیابــی 
ــا وزن ۵، نســبت  ــا وزن 10، نســبت اعضــای هیئــت علمــی بیــن المللــی ب کارفرمایــان ب
دانشــجویان بیــن المللــی بــا وزن ۵، میــزان اســتنادات بــه ازای هــر عضــو هیئــت علمــی بــا 
وزن 20 و نســبت اعضــای هیئــت علمــی بــه دانشــجو بــا وزن 20 درصــد جهــت ارزیابــی 

عملکرد دانشگاه ها بهره برده است.
همچنیــن پایــگاه رتبــه بنــدی کیــو اس در ارزیابــی خــود در شــاخص مربوطــه بــه اندازه 
گیــری تاثیــر پژوهــش، اطاعــات پنــج ســاله موجــود دانشــگاه هــا را در پایــگاه اســتنادی 

اسکوپوس مورد بررسی قرار می دهد.

با حضور معاون آموزشی دانشگاه؛

مراسم تقدیر از زحمات مهندس سیدنا برگزار شد
ــم مهنــدس ســیدنا  ــر از فعالیــت هــای خان مراســم تقدی
رئیــس ســابق دفتــر اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه 
ــاون آموزشــی دانشــگاه  ــا حضــور مع ــر ب ــی امیرکبی صنعت

برگزار شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر مهــدی رفیــع زاده معــاون آموزشــی 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در ایــن مراســم گفــت: خانــم مهنــدس 
ســیدنا بــا دانشــجویان رفتــاری مادرانــه داشــتند و پیگیــری هــای 
ایشــان در دفتــر اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه منجــر بــه ایجــاد 
قوانیــن جدیــد در حــوزه اســتعدادهای درخشــان در کشــور شــده 

است.
وی خاطرنشــان کــرد: خانــم مهنــدس ســیدنا حضوری فعــال در 
حــوزه هــای آموزشــی و اســتعدادهای درخشــان داشــتند بنابرایــن 

حضور وی پس از بازنشستگی در دانشگاه یک نعمت است.
دکتــر حمیــد نــادران رئیــس جدیــد دفتر اســتعدادهای درخشــان 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز در ایــن مراســم گفــت: مهنــدس 
ســیدنا بــرای دفتر اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه زحمات بســیار 

زیادی کشیدند و موجب ارتقا این دفتر در کشور شده اند.
خانــم مهندس ســیدنا رئیس ســابق دفتر اســتعدادهای درخشــان 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز در این مراســم تاکیــد کرد: از ســال 
81 مســئولیت دفتــر اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه را بــر عهــده 
داشــتم و فعالیــت هــای مــا در ایــن دفتــر موجــب شــد تا بســیاری 
از آییــن نامــه هــای دانشــگاه در حــوزه اســتعدادهای درخشــان در 

وزارت علوم و بین دانشگاه ها الگو قرارگیرد.
ــتعدادهای  ــر اس ــای دفت ــه ه ــن نام ــرد: آیی ــان ک وی خاطرنش

ــی  ــت ده ــه و جه ــظ روحی ــت حف ــگاه در جه ــان دانش درخش
آموزشی دانشجویان بوده است.

دکتــر احمــد توکلــی رئیــس دانشــکده بــرق نیــز در این مراســم 
اظهــار داشــت: تجربیات خانم مهندس ســیدنا در مســائل آموزشــی 
بســیار زیاد اســت و ایشــان همواره در شــورای آموزشــی دانشــکده 
نقــش فعــال داشــته انــد. بایــد از تــوان و تجربه افــرادی ماننــد خانم 

سیدنا بعد از بازنشستگی استفاده شود.
دکتــر علــی فــاح در ایــن نشســت گفــت: خانم ســیدنا مــادری 
شایســته هســتند. همچنیــن در زمینــه مدیریــت نیــز ثابــت کردنــد 

که بانویی موفق هستند.



درخشش کشتی گیران دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات کشتی 
منطقه یک کشور انتخابی المپیاد دانشجویی

اعضــای تیــم کشــتی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
موفــق بــه کســب مقــام هــای اول تا ســوم مســابقات 
ــرای کســب ســهمیه  کشــتی منطقــه یــک  کشــور ب

المپیاد دانشجویی شدند.
ــه گــزارش امیرکبیــر، در ایــن مســابقات امیرحســین  ب
توکلیــان مقــام اول، علــی پوریــان مقــام دوم، کاوه خنجری 
مقــام ســوم، محمــد اســامی مقــام ســوم، شــاهین قــوی 

پنجــه مقــام ســوم مســابقات کشــتی منطقــه یــک کشــور را 
کسب کردند.

مســابقات کشــتی منطقــه یــک کشــور بــا هــدف کســب 
ــپور  ــهید عباس ــگاه ش ــجویی در دانش ــاد دانش ــهمیه المپی س
ــا 6  ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــم دانش ــه تی ــد ک ــزار ش برگ

ــتی  ــر در کش ــتی آزاد و 3 نف ــر در کش ــکار )3 نف ورزش
فرنگــی( بــه مربیگــری آقــای ســید احمــد جالــی و بــه 
سرپرســتی آقــای مصطفــی جالــی در ایــن دوره از 

مسابقات شرکت کرد.
در ایــن مســابقه صــادق اعرابــی در رشــته آزاد از جدول 
ــم  ــر از اعضــای تی ــر ۵ نف ــا ه ــت ام ــار رف مســابقات کن
دانشــگاه بــا ســه بــرد متوالــی مقابــل حریفــان خــود بــه 

مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند.
در ایــن مرحلــه دو نفــر از اعضــای تیــم بــا بــرد مقابــل حریفــان خــود بــه فینــال مســابقات راه پیــدا کردند و ســه 

نفر با یک برد و یک باخت برای کسب مقام سومی به مصاف حریفان خود رفتند.
گفتنــی اســت، بــا توجــه بــه گــزارش کمیتــه فنــی مســابقات بــه ســتاد برگــزاری المپیــاد، نفــرات اول و دوم هــر 

وزن به المپیاد اعزام خواهند شد.
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تازه های  علـــمتازه های  علـــم

        مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشکده مهندسی دریا

شماره ۲69- 5 تیرماه 1401

نرم افزار شبیه سازی سیستم های زمین 
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی شد

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر موفــق بــه 
ــوان  ــی ت ــه م ــدند ک ــزاری ش ــرم اف ــی ن طراح
بــرای تســت تجهیــزات زمیــن الکتریکــی و 

حفاظت صاعقه از آن بهره برد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتر مهــرداد مختــاری مجری 
ــن  ــتمهای زمی ــازی سیس ــبیه س ــزار ش ــرم اف ــرح »ن ط
الکتریکــی )ارتینــگ(« گفــت: مــا موفق شــدیم ایــن نرم 
افــزار را بــرای تفســیر مقاومــت مخصــوص خــاک در 

زمین های چند الیه طراحی کنیم.
ــت شــبیه ســازی  ــزار قابلی ــرم اف ــن ن ــزود: ای وی اف
سیســتم هــای زمیــن الکتریکــی بــدون هرگونــه 

محدودیتی را دارد.
ــن  ــر ای ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــاری ب مخت
محاســبات بــر اســاس دو روش حــل معــادالت 
الکترومغناطیــس و معــادالت شــبه اســتاتیک انجــام می 
شــود، گفــت: ایــن نــرم افــزار توانایــی ارزیابــی شــرایط 
ــز  ــرق و مراک ــای ب ــت ه ــت در پس ــی و حفاظ ایمن
صنعتــی در شــرایط گــذرای اتصــال کوتاه، کلیــد زنی و 

صاعقه را دارد . 
بــه گفتــه وی، مــاژول ارزیابــی خــاک ایــن نــرم افزار 
بــرای تفســیر خــاک هــای چنــد الیــه و تعییــن مقاومت 

ظاهری زمین بکار می رود .
ــزار  ــرم اف ــن ن ــای ای ــت ه ــه قابلی ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: تفســیر مقاومــت مخصــوص خــاک در زمیــن 
هــای چنــد الیــه، طراحــی سیســتم زمیــن الکتــرودی و 
شــبکه مــش، ترســیم نمــودار هــای ســه بعــدی ولتــاژ 
تمــاس ، ولتــاژ گام و پروفایــل ولتــاژ ســطح، محاســبه و 
نمایــش پروفایــل میــدان هــای الکتریکی و مغناطیســی، 
ارزیابــی ســازگاری الکترومغناطیســی از قابلیــت هــای 

این نرم افزار به شمار می رود.

مختــاری افــزود: گــروه تحقیــق و توســعه فنــاوری 
هــای پیشــرفته »همــراه پلــی تکنیــک« بــه سرپرســتی 
ــره پتیــان بــا پشــتوانه نیروهــای  ــورک ق ــر گئ دکت
ــن آزمایشــگاهی در مرکــز  ــات نوی متخصــص و امکان
ــی  ــگاه صنعت ــرق دانش ــبکه ب ــن ش ــرداری ایم ــره ب به
ــعه  ــال توس ــه دنب ــران( ب ــک ته ــی تکنی ــر )پل امیرکبی
فنــاوری هــای جدیــد در تولیــد ســامانه هــا ، تجهیزات 
صنعتــی و نــرم افــزار هــای کاربــردی مــورد نیــاز بخش 
بــرق کلیــه صنایــع کشــور و بازاریابــی و فــروش 

محصوالت مرتبط است .
وی خاطــر نشــان کــرد: ایــن گــروه فعالیــت خــود را 
ــای  ــروژه ه ــاخت پ ــی و س ــا طراح ــال 1396 ب از س
فناورانــه در مرکــز آغــاز کــرد و در طــول این مــدت گام 
هــای مهمــی در راســتای تقویــت علمــی و فنــی مرکــز 
ــص در  ــروی متخص ــبکه نی ــک ش ــاد ی ــه ایج از جمل
رشــته هــای بــرق ، الکترونیــک ، مخابــرات ، نــرم افــزار 
و ســخت افــزار و تجهیز آزمایشــگاه تحقیقاتی سیســتم 
ــی  ــد قراردادهــای صنعت ــن الکتریکــی و عق هــای زمی

برداشته است.
ــه  ــات بیشــتر ب ــرای کســب اطاع ــدان ب ــه من عاق
نشــانی اینترنتــی   www.hamrahpt.ir مراجعــه 

نمایند.

مسابقه ریز پرنده های رادیویی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود
مسابقه ریز پرنده های رادیویی 19 تا 22 مهرماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

بــه گــزارش امیرکبیــر، مســابقه ریــز پرنــده هــای رادیویــی  با هــدف ســاخت ربــات پرنــده ای )کوادکوپتر( بــا فاصله 
موتــور تــا موتــور 8 ســانتیمتر )شــفت تا شــفت به صــورت قطــری( و مداومــت پــروازی 10 دقیقه اســت. این مســابقه 

به درخواست یک شرکت خصوصی و با حمایت بنیاد ملی نخبگان برگزار خواهد شد. 
مخاطبان این مسابقه دانشجویان، فارغ التحصیان، اساتید، فعاالن صنعت و شرکت های دانش بنیان هستند.

 ایــن مســابقه بــه دانشــجویان، فارغ التحصیــان و عاقه منــدان بــه هــر حــوزه کــه دارای دانــش تئــوری هســتند، ایــن 
ــه  ــش کشــیده و ب ــه چال ــش خــود را در عمــل ب ــه دان فرصــت را می دهــد ک

کاربردی شدن آن بپردازند.
گفتنــی اســت : بــه تیــم اول تــا 100میلیــون تومــان ، تیــم دوم تــا 60 میلیــون 

تومان و تیم سوم تا ۴0 میلیون تومان جایزه تعلق می گیرد.
مهلــت ثبــت نــام بــرای شــرکت در مســابقه ریــز پرنــده هــای رادیویی تــا 10 
تیرمــاه ادامــه دارد. همچنیــن متقاضیــان شــرکت در این مســابقه می تواننــد برای 

کسب اطاعات بیشتر به نشانی الکترونیکی pcpt.ir مراجعه کنند.
سلســله مســابقات مســئله محــور پلــی تکنیــک بــا رویکــرد برطــرف کردن 
ــردن  ــک ک ــدف نزدی ــا ه ــص و ب ــروی کار متخص ــی و نی ــای فن چالش ه
آمــوزش دانشــگاه بــه چالش هــای صنعــت توســط دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 

)پلی تکنیک تهران( برنامه ریزی شده است.

کسب مدال نقره مسابقات کاراته 
دختران منطقه یک دانشگاه های 
کشور توسط دانشجوی دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر
زهــرا حــق پرســت دانشــجوی دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیــر موفــق بــه کســب مــدال نقــره مســابقات 

کاراته دختران منطقه یک دانشگاه های کشور شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، مســابقات کاراتــه دختــران دانشــگاههای منطقــه یــک ورزش کشــور 10 خردادمــاه در دو 
بخــش کاتــا و کمیتــه بــه میزبانــی دانشــگاه الزهراء)س(برگــزار شــد کــه دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر با 2 شــرکت 

کننده در این رقابتها حضور یافت.
زهــرا حــق پرســت دانشــجوی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در وزن ۵۵ کیلوگــرم بعــد از شکســت حریفــان خود 
از دانشــگاههای پیــام نــور و خوارزمــی در مقابــل حریــف ملــی پــوش خــود از دانشــگاه تهران  شکســت خــورد و 

به مقام دوم و مدال نقره این دوره از رقابتها دست یافت.
باتوجــه بــه کســب مــدال نقــره ایــن مســابقات توســط زهــرا حــق پرســت وی توانســت ســهمیه حضــور در 

المپیاد دانشجویی را کسب کند.


