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نشست مشترک با دانشگاه تفرش

مدیردفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه خبرداد:

راه انــدازی ســامانه ارتقــاء اعضــای هیــات علمــی

مدیــر دفتــر نظــارت و ارزیابی دانشــگاه صنعتی
امیرکبیــر گفــت :ســامانه ارتقــا اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاه راه انــدازی شــده و در دســترس
اساتید قرار گرفته است.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر مهــدی صدیقــی
در مراســم افتتــاح ســامانه ارتقــا اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاه گفــت  :ایــن ســامانه نــرم افزاری
مبتنــی بــر وب اســت کــه بــه فرآینــد ارتقــاء
اعضــای هیــات علمــی ایــن دانشــگاه کمــک
خواهد کرد.
وی افــزود :بــا اســتفاده از ایــن ســامانه کلیــه
اطالعــات آموزشــی و پژوهشــی اعضــاء هیــأت
علمــی کــه در پورتــال دانشــگاه موجــود باشــد
(ماننــد دروس ،دانشــجویان ،مقــاالت ،و کتابهــا)،
در فــرم هــای مربــوط بــه ارتقــاء اســاتید قــرار
داده مــی شــود .امتیــازات ارزیابــی نیــز بــه
صــورت خــودکار محاســبه شــده و در محــل

مشخص داخل فرم ها قرار می گیرد.
وی افــزود :عــاوه بــر ایــن ،در صفحــه اول
ســامانه ارتقــا اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه
هرنــوع اطالعاتــی کــه اســاتید بــرای رونــد ارتقاء
مرتبــه علمــی خــود نیــاز داشــته باشــند نیــز
وجود دارد.
مدیــر دفتــر نظــارت و ارزیابــی دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد :در ایــن ســامانه
فــرم هــا ،رویــه هــا و ســواالت مربــوط بــه ارتقــا
اعضای هیات علمی قرار داده شده است.
دکتــر صدیقــی عنــوان کــرد :همچنیــن در ایــن
ســامانه اطالعــات مربــوط بــه اعضــای هیــات
علمــی وجــود دارد و اســاتید مــی تواننــد بــرای
ارتقــا مرتبــه علمــی خــود فــرم هــای مربوطــه را
در این سامانه کامل کنند.
وی اظهــار داشــت :فــرم هــای قــرارداده شــده
در ایــن ســامانه براســاس فرمــت هــای مشــخص
دکترمعتمدی:

وزارت علوم است.
مدیــر دفتــر نظــارت و ارزیابی دانشــگاه صنعتی
امیرکبیــر گفــت :پــس از تکمیــل فــرم هــا اســاتید
مــی تواننــد آن را بــه دفتــر نظــارت و ارزیابــی
دانشــگاه ارســال کننــد و پــس از بررســی اولیــه
پرونــده بــرای بررســی هــای نهایــی در نوبــت
قرار خواهد گرفت.
معاون آموزشی دانشگاه تاکید کرد:

راه انــدازی ســامانه برمبنــای
آیین نامه های وزارت علوم

معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت :ســامانه ارتقــا
اعضــای هیــات علمــی ایــن دانشــگاه براســاس
شیوه نامه های آموزشی
ادامه در صفحه بعد

بازنگری دروس برای ارتباط بیشتر با صنعت

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،نــوآوری ،مهــارت افزایــی و افزایــش
قراردادهــای پــروژه ای را از جملــه اهــداف ایــن دانشــگاه بــرای ارتبــاط
بیشــتر بــا بخــش صنعــت عنــوان کــرد و گفــت :برنامــ ه درســی ایــن
دانشــگاه بــرای مناســبات بیشــتر دانشــجویان بــا صنعــت بازنگــری مــی
شود.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :دکتــر ســید احمــد معتمــدی در نخســتین جایــزه
ملــی لجســتیک و زنجیــره تامیــن افــزود :بــرای اینکــه ارتبــاط بین دانشــگاه
و صنعــت افزایــش بایــد دانشــگاه بایــد از پــروژه هــای مــوردی خــارج
شــده و واردموضــوع رفــع نیازهــای صنعــت و جامعــه شــود .بــر همیــن
اســاس ایــن دانشــگاه هــدف گــذاری کــرده اســت کــه ابتــدا برنامــه درســی
بازنگــری شــود و داشــجویان و اســاتید بــا مشــکالت روز جامعــه درگیــر
شوند.
معتمــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش قراردادهــای صنعتــی از جملــه
برنامــه هــای دانشــگاه اســت ،افــزود :بــا بخــش هــای مختلــف کشــور
قــرارداد امضــا شــده و تــاش مــی کنیــم توســط دانــش ایــن دانشــگاه برای
رفع نیازهای بخش های صنعت گام برداریم.

وی بــه فعالیــت هــای ایــن دانشــگاه در بخــش نــوآوری اشــاره کــرد و
گفت:دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا برنامــه ریــزی در ایــن بخــش بســیار
موفــق تــا آنجــا کــه نــوآوری ایــن دانشــگاه از ۱۵۰مــورد بــه  ۳۰۰مــورد
افزایش یافته است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در مــورد فعالیــت هــای ایــن دانشــگاه
در بخــش مهــارت افزایــی اظهارداشــت :ایــن موضــوع عــاوه بــر اینکــه
ســبب کمــک بــه صنعــت کشــور مــی شــود ،ســبب جــذب دانشــجو بــه
بازار کار نیز می شود.
معتمــدی خاطرنشــان کــرد :برقــراری ارتبــاط دانشــگاه بــا بخــش هــای
مختلــف کشــور مــی توانــد جریــان مســتمری را در دانشــگاه نهادینــه کنــد
و تربیــت نیــروی انســانی را بــه همــراه بیــارود .زیــرا ایــن گونــه حرکت ها
ارتبــاط بیشــتر صنعــت و جامعــه را بــه همــراه خواهــد آورد تــا ســبب رفع
مشکالت صنعتی جامعه کمک شود.
همچنیــن در ایــن مراســم دکتــر بهــروز کریمــی دبیــر علمــی نخســتین
دوره جایــزه ملــی لجســتیک و زنجیــره تامیــن گفــت :دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر بــا پیشــینه و تجربــه زیــاد در زمینــه لجســتیک و زنجیــره تامیــن به
عنــوان اولیــن دانشــگاهی کــه رشــته لجســتیک را در کشــور ایجــاد کــرده،
بــا بررســی جوایــز مختلــف بیــن المللــی ( ال اس ســی بــه انگلیســی) در
دنیــا ،موفــق شــد مــدل مناســب جایــزه ملــی لجســتیک و زنجیــره تامیــن را
ارائه کند.
وی افــزود :در راســتای اجــرای جایــزه لجســتیک و زنجیــره تامیــن در
مهــر مــاه ســال  97بــا وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تفاهــم نامــه هــای
الزم منعقــد شــد و پــس از یــک ســال موفــق بــه ارزیابــی شــرکت کننــدگان
در نخستین دوره لجستیک و زنجیره تامین شدیم.
ادامه در صفحه بعد

نشســت مشــترک هیــات رئیســه دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر بــا هیــات رئیســه دانشــگاه
تفــرش بــا حضــور رئیــس دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر و روســای پردیــس هــای ایــن
دانشــگاه بــه میزبانــی دانشــگاه تفــرش برگــزار
شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :رئیــس دانشــگاه
تفــرش ضمــن خــوش آمدگویــی بــه ریاســت و
اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر هــدف از برگــزاری ایــن نشســت را
اســتفاده بهینــه از توانمنــدی هــا و پتانســیل
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و همــکاری هــای
علمــی بــه منظــور بهــره منــدی طرفیــن از
ظرفیــت هــا و امکانــات آموزشــی  ،پژوهشــی و
زیرساختی یکدیگر عنوان نمود.
دکتر«حمیدرضــا صبــا» بــا بیــان اینکــه اســتان
مرکــزی بــه عنــوان اســتان صنعتــی از پتانســیل
هــای مناســبی بــرای ارتبــاط بــا صنعــت
برخــوردار مــی باشــد افــزود :دانشــگاه تفرش از
آمادگــی الزم بــرای انعقــاد طــرح هــای
پژوهشــی مشــترک بــا دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر بــرای ارتبــاط بــا صنایــع اســتان
برخوردار می باشد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز در
ایــن نشســت گفــت :دانشــگاه تفــرش بعــد از
اســتقالل از دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،از رشــد
و پیشــرفت هــای قابــل توجــه ای برخــوردار
گردیده است.
دکتــر ســید «احمــد معتمــدی» افــزود:
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر آمــاده همــکاری
هــای مختلــف در زمینــه هــای آموزشــی و
پژوهشــی بــا دانشــگاه تفــرش و اســتفاده از
توانایــی یکدیگــر در قالــب پــروژه هــا و
مقاالت مشترک می باشد.
وی همــکاری اســاتید دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر و دانشــگاه تفــرش بــر اســاس آییــن
نامــه اســتاد همکارپژوهشــی ،همــکاری هــای
مشــترک در زمینــه اســتفاده از تجهیــزات
آزمایشــگاهی و ارائــه و چــاپ مقــاالت را از
مهمتریــن بســترهای همــکاری هــای بیــن دو
دانشگاه عنوان نمود.
در پایــان ایــن نشســت تفاهــم نامــه همکاری
هــای مشــترک علمــی و پژوهشــی بین دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر و دانشــگاه تفــرش امضــا شــد
و رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر از ابــر رایانــه دانشــگاه ،مــوزه
طبیعــت ،علــوم و فنــاوری ،کتابخانــه مرکــزی،
خوابــگاه هــای دانشــجویی ،امکانــات و
تجهیــزات پژوهشــی آزمایشــگاه هــای انــرژی
نــو ،نانوســیال ،تحقیقاتــی مقاومــت مصالــح،
آب ،الکتروریســی ،بــرق فشــارقوی ،ماشــین
هــای الکتریکــی ،کنتــرل صنعتــی ،الکترونیــک
صنعتــی ،CNC ،محیــط زیســت  1از ســری
آزمایشــگاه هــای مرکــزی دانشــگاه تفــرش
بازدید کردند.

هفتهنامه
خبــری
شماره  13 -218آبان ماه 1398
pr.aut.ac.ir

pr@aut.ac.ir

ادامه از صفحه قبل
دانشــگاه و آییــن نامــه هــای وزارت علــوم
تدوین و راه اندازی شده است.
دکترســید محمــد حســین کریمیــان نیــز در ایــن
مراســم گفــت :رونــد تکمیــل فــرم هــای ارتقــا
اعضــای هیــات علمی یــک پروســه بســیار طوالنی
و زمــان بــر بــود کــه بــا راه انــدازی ســامانه ارتقــا
اعضــای هیــات علمــی ،کلیــه فرمهــای مربوطــه بــا
اســتفاده از اطالعــات موجــود در معاونتهــای
مختلــف دانشــگاه توســط ایــن ســامانه پــر مــی
شــوند و دیگــر الزم نیســت تــا ایــن فرمهــا توســط
اعضــاء هیــات علمــی بصــورت دســتی و آزار
دهنده پر شوند
وی افــزود :ایــن ســامانه شــامل تمــام جزئیاتــی
اســت کــه کمیتــه هــای تخصصــی و هماهنگــی
نیاز به بررسی و تحلیل آنها دارند.
معــاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد :همچنیــن ایــن
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ســامانه قــادر اســت بــا دقــت کافــی اطالعــات
موجــود در دانشــگاه و اطالعــات اضافــه شــده
توسط فرد متقاضی را تفکیک کند.
دکتــر کریمیــان خاطرنشــان کــرد :ســامانه ارتقــا
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه مطابــق بــا شــیوه
نامــه هــای دانشــگاه هــا و آییــن نامــه هــای وزارت
علوم طراحی و راه اندازی شده است.
وی اظهــار داشــت :بــرای طراحــی ایــن ســامانه
بیــش از  6مــاه زمــان صــرف شــده اســت و
دسترســی بــه ایــن ســامانه بســیار راحت اســت .در
ضمــن بــه جــز ســامانه کلســتان کــه شــامل ایــن
امــکان مــی باشــد ،ســامانه اوج اولیــن ســامانه ای
اســت کــه بصــورت خانگــی بــرای پورتــال خاص
دانشــگاه طراحــی ،تدویــن و راه انــدازی انــدازی
شده است.

تازه های علـــم

ساخت بازوی رباتی برای
پاکسازی مقرههای برق
محققــان آزمایشــگاه تحقیقاتــی کنتــرل صنعتی
و بهینهســازی دانشــکده مهندســی بــرق موفــق
بــه طراحــی بــازوی رباتــی بــرای پاکســازی
مقرههــای بــرق شــدند کــه بــا کاهــش زمــان
خاموشــی قــادر اســت بــه صــورت خــودکار
اقدام به رفع آلودگیهای مقرهها کنند.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :دکتــر امیرابوالفضــل
صورتگــر عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی
بــرق گفــت  :بــازوی ربــات ســاخته شــده قــادر
اســت بــه صــورت خــودکار اقــدام بــه پاکســازی
مقرهها کند.
وی خاطــر نشــان کــرد :کاهــش زمــان خاموشــی
خطــوط جهــت پاکســازی به دلیــل افزایش ســرعت
پاکســازی مقرههــا و افزایــش قابــل مالحظــه کیفیت
و دقــت پاکســازی (پاکســازی  360درجهای ســطوح
فوقانــی و تحتانــی مقــره) از جملــه مزایــای ســامانه
ســاخته شــده در مقایســه بــا ســایر روشهــا ی
مرســوم ماننــد اســتفاده از «واتــر جــت» توســط
هلیوکوپتــر یــا توســط باالبرهــای ویــژه و پاکســازی
دســتی توســط تیــم عملیاتــی کارگــری – تکنســین
است.
مجــری طــرح ،کاهــش قابــل توجــه هزینههــا در
طوالنــی مــدت را از دیگــر مزایــای ایــن دســتاورد
علمــی دانســت و یــادآور شــد :ربــات ســاخته شــده
بــه صــورت خــودکار اســت و نیــاز به ســرویسهای
ماشــین آالت دیگــر و نیــروی انســانی فنــی بســیار
کاهش مییابد.

ادامه از صفحه قبل
دبیــر علمــی نخســتین دوره جایــزه ملــی
لجســتیک و زنجیــره تامیــن خاطرنشــان کــرد :بــه
دلیــل محدودیــت هــای کــه وجــود داشــت در
نخســتین دوره جایــزه لجســتیک و زنجیــره تامیــن
تنهــا بــه اعطــای گواهینامــه و تقدیــر نامــه ســطح
یــک و دو بســنده شــد و در دوره هــای بعــد
سطوح باالتر نیزاعطا خواهد شد.
دکتــر کریمــی عنــوان کــرد :بــرای ایــن جایــزه
بــا  2500شــرکت مکاتبــه صــورت گرفــت کــه در
اولیــن دوره جایــزه  20شــرکت حضــور داشــتند
کــه در ایــن جایــزه  4شــرکت تقدیــر نامــه و 12
شرکت گواهینامه دریافت کردند.
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وی گفــت  :ایــن ربــات موجــب کاهــش خطرات
جانــی بــرای تکنســینها و کارگــران خــط انتقــال
برق می شود.
صورتگــر بــا تاکیــد تاکنــون حمایتهایــی از
طریــق شــرکت بــرق منطق ـهای غــرب و دانشــگاه
صنعتــی امیــر کبیــر ارائــه شــده اســت ولی بــا توجه
بــه اینکــه مشــکل آلودگــی مقرههــا ادامــه دارد و هــر
لحظــه احتمــال قطعــی بــرق گســترده در مناطــق
غربــی و جنوبــی کشــور بــه دلیــل آلودگیهــای
مقــره وجــود دارد ،حمایــت در راســتای ایجــاد خط
تولیــد ربــات پاکســازی مقــره ضــروری بــه نظــر
میرسد.

رویداد آسانسور فضایی

رویــداد آسانســور فضایــی بــا همــکاری
مشــترک دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر ،دیجی
کاال نکســت و ســازمان فضایــی ایــران برگزار
شد.

بــه گــزارش امیرکبیر:ایــن نشســت بــا حضــور
دکتــر مرتضــی بــراری ،رئیــس ســازمان فضایــی
ایــران ،دکتــر روح اهلل رحمانــی ،معــاون نــوآوری
دیجـیکاال ،دکتــر ســید مصطفــی صفــوی ،مدیــر
پــروژه ماهــواره پیــام و جمعــی از متخصصــان و
کارشناســان دیجیکاال نکســت و ســازمان فضایی
ایران برگزار شد.
پیشبینیهــای علمــی و فناورانــه نشــان
میدهــد کــه احتمــاال تــا  ۳۰ســال آینــده رویــای
آسانســورهای فضایــی بــه واقعیــت میپیونــدد و
فضــای خــارج از جــو زمیــن بــرای انجــام
ماموریتهــای فضایــی بیــش از همیشــه در
دســترس خواهــد بــود .در حــال حاضــر هــم
نمونههــای آزمایشــی در باالبرهــای فضایــی
وی اظهــار داشــت :در حاشــیه ایــن جایــزه 42
اســتارتاپ در جشــنواره شــرکت کردنــد کــه در
نهایــت  6اســتارتاپ برتــر انتخــاب شــدند تــا در
اولیــن دوره لجســتیک  ،طــرح خــود را ارائــه و
سرمایه گذار جذب کنند.
دبیــر علمــی نخســتین دوره جایــزه ملــی
لجســتیک و زنجیــره تامیــن افــزود :دومیــن دوره
جایــزه ملــی لجســتیک در مهــر مــاه ســال 99
برگــزار خواهــد شــد و در ایــن دوره ســطح 4
ستاره جایزه ارتقا می یابد.
دکتــر کریمــی گفــت :همچنیــن در دومیــن دوره
جایــزه ملــی لجســتیک قــرار اســت برتریــن هــا در
حوزه های مختلف لجستیکی معرفی شوند.

طراحی شده و در حال تحقیق و توسعه است.
هــدف از برگــزاری این نشســت یافتــن راههای
ورود بــه فضــا و نیازهــای ایــن صنعــت در آینــده،
مزیتهــای دســتیابی بــه فضــا و امــکان فرســتادن

فضانــوردان بــه فضــا ،راهانــدازی مرکــز فنــاوری
فضایی و توسعه حمل و نقل فضایی بود.
در ایــن نشســت اســاتید و متخصصــان علــوم
فضایــی ،فنــاوری و آینــده پژوهــی در
تجاریســازی فضایــی در مــورد لــزوم توجــه بــه
برنامههــای فضایــی و مزیتهــای دســتیابی بــه
فضا صحبت کردند.
در ادامــه نشســت دانشــجویان رشــتههای
هوافضــا ،مکانیــک و دیگــر عالقهمندان بــه علوم
فضایــی ایدههــای خــود را در مــورد ایــده
آسانســور فضایــی مطــرح کردنــد تــا از میــان
ایدههــا ،راههــای خالقانــه بــرای ورود بــه فضــا
بررسی شود.

تازههاینشر دانشگاه
کتــاب «تولیــد ماســه در چاه هــای نفــت و گاز» ترجمــه آقــای دکتــر
احســان خامه چــی توســط انتشــارات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
منتشــر شــد .ایــن کتــاب بــه پیش بینــی و روش هــای کنتــرل تولیــد
ماســه ،نمونه گیــری از ســازند و آنالیــز مغــزه ،تحکیــم شــیمیایی ذرات
سســت موجــود در نزدیکــی چــاه ،روابــط حاکــم بــر حرکت ســیال در
محیــط متخلخــل معرفــی ،مفهــوم ضریــب پوســته و تأثیــر آن بــر
جریــان ســیال ،انــواع ســیاالت تکمیــل مــورد اســتفاده در حیــن فرآیند
کنتــرل ماســه ،نحــوه طراحــی و اجــرای صحیــح برنامــه مشــبک کاری
در چاه هــای دارای مشــکل تولیــد ماســه ،تأسیســات ســطح االرضی
مورد نیاز جهت اجرای عملیات کنترل می پردازد.

