
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، نــوآوری، مهــارت افزایــی و افزایــش 
ــاط  ــرای ارتب ــن دانشــگاه ب ــه اهــداف ای ــروژه ای را از جمل قراردادهــای پ
ــن  ــی ای ــه  درس ــت: برنام ــرد و گف ــوان ک ــت عن ــش صنع ــا بخ ــتر ب بیش
ــی  ــا صنعــت بازنگــری م ــرای مناســبات بیشــتر دانشــجویان ب دانشــگاه ب

شود. 
بــه گــزارش امیرکبیــر : دکتــر ســید احمــد معتمــدی در نخســتین جایــزه 
ملــی لجســتیک و زنجیــره تامیــن افــزود: بــرای اینکــه ارتبــاط بین دانشــگاه 
ــوردی خــارج  ــای م ــروژه ه ــد از پ ــد دانشــگاه بای ــش بای و صنعــت افزای
ــر همیــن  شــده و واردموضــوع رفــع نیازهــای صنعــت و جامعــه شــود. ب
اســاس ایــن دانشــگاه هــدف گــذاری کــرده اســت کــه ابتــدا برنامــه درســی 
بازنگــری شــود و داشــجویان و اســاتید بــا مشــکالت روز جامعــه درگیــر 

شوند.
ــر اینکــه افزایــش قراردادهــای صنعتــی از جملــه  ــد ب ــا تاکی معتمــدی ب
ــف کشــور  ــای مختل ــا بخــش ه ــزود: ب ــای دانشــگاه اســت، اف ــه ه برنام
قــرارداد امضــا شــده و تــالش 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 
ــا برنامــه ریــزی در ایــن بخــش بســیار  گفت:دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ب
ــه ۳۰۰ مــورد  ــوآوری ایــن دانشــگاه از۱۵۰ مــورد ب ــا آنجــا کــه ن موفــق ت

افزایش یافته است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در مــورد فعالیــت هــای ایــن دانشــگاه 
ــر اینکــه  در بخــش مهــارت افزایــی اظهارداشــت: ایــن موضــوع عــالوه ب
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 
ــی  ــت: دانشــگاه صنعت ــن گف ــره تامی ــی لجســتیک و زنجی ــزه مل دوره جای
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.
ــن در  ــره تامی ــزه لجســتیک و زنجی ــزود: در راســتای اجــرای جای وی اف
مهــر مــاه ســال 97 بــا 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.

نشست مشترک با دانشگاه تفرش

ــگاه  ــه دانش ــات رئیس ــترک هی ــت مش نشس
ــات رئیســه دانشــگاه  ــا هی ــر ب ــی امیرکبی صنعت
ــی  ــس دانشــگاه صنعت ــا حضــور رئی ــرش ب تف
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 
دانشــگاه صنعتــی  رئیســه  هیــات  اعضــای 
ــت را  ــن نشس ــزاری ای ــدف از برگ ــر ه امیرکبی
ــیل  ــا و پتانس ــدی ه ــه از توانمن ــتفاده بهین اس
ــای  ــکاری ه ــر و هم ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
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 
هــای  طــرح  انعقــاد  بــرای  الزم  آمادگــی 
صنعتــی   دانشــگاه  بــا  مشــترک  پژوهشــی 
امیرکبیــر بــرای ارتبــاط بــا صنایــع اســتان 

برخوردار می باشد.
ــز در  ــر نی ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــس دانش رئی
ــن نشســت گفــت: دانشــگاه تفــرش بعــد از  ای
اســتقالل از دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، از رشــد 
ــوردار  ــه ای برخ ــل توج ــای قاب ــرفت ه و پیش

گردیده است.
افــزود:  معتمــدی«  »احمــد  ســید  دکتــر 
ــکاری  ــاده هم ــر آم ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــی و  ــای  آموزش ــه ه ــف در زمین ــای مختل ه
ــتفاده از  ــرش و اس ــگاه تف ــا دانش ــی ب پژوهش
قالــب پــروژه هــا و  توانایــی یکدیگــر در 

مقاالت مشترک می باشد.
دانشــگاه صنعتــی  اســاتید  وی همــکاری 
ــن  ــر اســاس آیی ــر و دانشــگاه تفــرش ب امیرکبی
نامــه اســتاد همکارپژوهشــی،  همــکاری هــای 
تجهیــزات  از  اســتفاده  زمینــه  در  مشــترک 
ــاالت را از  ــاپ مق ــه و چ ــگاهی و ارائ آزمایش
ــن دو  ــای بی ــکاری ه ــترهای هم ــن بس مهمتری

دانشگاه عنوان نمود.
در پایــان ایــن نشســت تفاهــم نامــه همکاری 
هــای مشــترک علمــی و پژوهشــی بین دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر و دانشــگاه تفــرش امضــا شــد 
ــگاه  ــه دانش ــات رئیس ــای هی ــس و اعض و رئی
صنعتــی امیرکبیــر  از ابــر رایانــه دانشــگاه، مــوزه 
ــه مرکــزی،  ــاوری، کتابخان طبیعــت، علــوم و فن
و  امکانــات  دانشــجویی،  هــای  خوابــگاه 
ــرژی  ــای ان ــزات پژوهشــی آزمایشــگاه ه تجهی
ــح،  ــت مصال ــی مقاوم ــیال، تحقیقات ــو، نانوس ن
ــین  ــارقوی، ماش ــرق فش ــی، ب آب، الکتروریس
ــک  ــی، الکترونی ــرل صنعت هــای الکتریکــی، کنت
ــری  ــت 1 از س ــط زیس ــی، CNC، محی صنعت
آزمایشــگاه هــای مرکــزی دانشــگاه تفــرش 

بازدید کردند.
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 مدیــر دفتــر نظــارت و ارزیابی دانشــگاه صنعتی 
ــات  ــای هی ــا اعض ــامانه ارتق ــت: س ــر گف امیرکبی
ــدازی شــده و در دســترس  علمــی دانشــگاه راه ان

اساتید قرار گرفته است.
ــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر مهــدی صدیقــی  ب
در مراســم افتتــاح ســامانه ارتقــا اعضــای هیــات 
علمــی دانشــگاه گفــت : ایــن ســامانه نــرم افزاری 
ــاء  ــد ارتق ــه فرآین ــه ب ــت ک ــر وب اس ــی ب مبتن
ــک  ــگاه کم ــن دانش ــی ای ــات علم ــای هی اعض

خواهد کرد. 
ــه  ــامانه کلی ــن س ــتفاده از ای ــا اس ــزود: ب وی اف
ــأت  ــات آموزشــی و پژوهشــی اعضــاء هی اطالع
ــد  ــال دانشــگاه موجــود باش ــه در پورت ــی ک علم
)ماننــد دروس، دانشــجویان، مقــاالت، و کتابهــا(، 
ــرار  ــاتید ق ــاء اس ــه ارتق ــوط ب ــای مرب ــرم ه در ف
داده مــی شــود. امتیــازات ارزیابــی نیــز بــه 
صــورت خــودکار محاســبه شــده و در محــل 

مشخص داخل فرم ها قرار می گیرد.
ــه اول  ــن، در صفح ــر ای ــالوه ب ــزود: ع وی اف
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــای هی ــا اعض ــامانه ارتق س
هرنــوع اطالعاتــی کــه اســاتید بــرای رونــد ارتقاء 
ــز  ــند نی ــته باش ــاز داش ــود نی ــی خ ــه علم مرتب

وجود دارد.
مدیــر دفتــر نظــارت و ارزیابــی دانشــگاه 
ــامانه  ــن س ــرد: در ای ــد ک ــر تاکی ــی امیرکبی صنعت
فــرم هــا، رویــه هــا و ســواالت مربــوط بــه ارتقــا 

اعضای هیات علمی قرار داده شده است.
دکتــر صدیقــی عنــوان کــرد: همچنیــن در ایــن 
ــات  ــای هی ــه اعض ــوط ب ــات مرب ــامانه اطالع س
ــرای  ــد ب علمــی وجــود دارد و اســاتید مــی توانن
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 

وزارت علوم است.
مدیــر دفتــر نظــارت و ارزیابی دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیــر گفــت: پــس از تکمیــل فــرم هــا اســاتید 
ــی  ــر نظــارت و ارزیاب ــه دفت ــد آن  را ب ــی توانن م
ــه  ــس از بررســی اولی ــد و پ دانشــگاه ارســال کنن
ــت  ــی در نوب ــای نهای ــی ه ــرای بررس ــده ب پرون

قرار خواهد گرفت.
معاون آموزشی دانشگاه تاکید کرد:

ــای  ــامانه برمبن ــدازی س راه ان
آیین نامه های وزارت علوم

تکمیلــی  تحصیــالت  و  آموزشــی  معــاون 
ــا  ــر گفــت: ســامانه ارتق ــی امیرکبی دانشــگاه صنعت
ــاس  ــگاه براس ــن دانش ــی ای ــات علم ــای هی اعض

شیوه نامه های آموزشی

مدیردفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه خبرداد:

ــی ــات علم ــای هی ــاء اعض ــامانه ارتق ــدازی س راه ان

ادامه در صفحه بعد

ادامه در صفحه بعد

دکتر معتمدی:

بازنگری  دروس برای ارتباط بیشتر با صنعت  

ایام



 دانشــگاه و آییــن نامــه هــای وزارت علــوم 
تدوین و راه اندازی شده است.

دکترســید محمــد حســین کریمیــان نیــز در ایــن 
ــا  ــای ارتق ــرم ه ــل ف ــد تکمی ــت: رون ــم گف مراس
اعضــای هیــات علمی یــک پروســه بســیار طوالنی 
و زمــان بــر بــود کــه بــا راه انــدازی ســامانه ارتقــا 
اعضــای هیــات علمــی، کلیــه فرمهــای مربوطــه بــا 
معاونتهــای  اطالعــات موجــود در  از  اســتفاده 
ــی  ــر م ــن ســامانه  پ مختلــف دانشــگاه توســط ای
شــوند و دیگــر الزم نیســت تــا ایــن فرمهــا توســط 
ــتی و آزار  ــورت دس ــی  بص ــات علم ــاء هی اعض

دهنده پر شوند
وی افــزود: ایــن ســامانه شــامل تمــام جزئیاتــی 
ــای تخصصــی و هماهنگــی  ــه ه ــه کمیت اســت ک

نیاز به بررسی و تحلیل  آنها دارند.
معــاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه 
ــن  ــن ای ــرد: همچنی ــد ک ــر تاکی ــی امیرکبی صنعت

ســامانه قــادر اســت بــا دقــت کافــی اطالعــات 
ــده  ــه ش ــات اضاف ــگاه و  اطالع ــود در دانش موج

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 6 مــاه زمــان صــرف شــده اســت و 
دسترســی بــه ایــن ســامانه بســیار راحت اســت. در 
ــه جــز ســامانه کلســتان کــه شــامل ایــن  ضمــن ب
امــکان مــی باشــد، ســامانه اوج اولیــن ســامانه ای 
اســت کــه بصــورت خانگــی بــرای پورتــال خاص 
ــدازی  ــدازی  ان ــن و راه ان دانشــگاه طراحــی، تدوی

شده است.

  رویداد آسانسور فضایی  
ــکاری  ــا هم ــی ب ــور فضای ــداد آسانس روی
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 
دیجــی کاال، دکتــر ســید مصطفــی صفــوی، مدیــر 
پــروژه ماهــواره پیــام و جمعــی از متخصصــان و 
کارشناســان دیجی کاال نکســت و ســازمان فضایی 

ایران برگزار شد.
نشــان  فناورانــه  و  علمــی  پیش بینی هــای 
می دهــد کــه احتمــاال تــا ۳۰ ســال آینــده رویــای 
آسانســورهای فضایــی بــه واقعیــت می پیونــدد و 
فضــای خــارج از جــو زمیــن بــرای انجــام 
ماموریت هــای فضایــی بیــش از همیشــه در 
ــم  ــر ه ــال حاض ــود. در ح ــد ب ــترس خواه دس
نمونه هــای آزمایشــی در باالبرهــای فضایــی 

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

فضانــوردان بــه فضــا، راه انــدازی مرکــز فنــاوری 
فضایی و توسعه حمل و نقل فضایی بود. 

در ایــن نشســت اســاتید و متخصصــان علــوم 
در  پژوهــی  آینــده  و  فنــاوری  فضایــی، 
تجاری ســازی فضایــی در مــورد لــزوم توجــه بــه 
ــه  ــی و مزیت هــای دســتیابی ب برنامه هــای فضای

فضا صحبت کردند.
در ادامــه نشســت  دانشــجویان رشــته های 
هوافضــا، مکانیــک و دیگــر عالقه مندان بــه علوم 
فضایــی ایده هــای خــود را در مــورد ایــده 
ــان  ــا از می ــد ت ــرح کردن ــی مط ــور فضای آسانس
ــه فضــا  ــه بــرای ورود ب ایده هــا، راه هــای خالقان

بررسی شود.

ملــی  نخســتین دوره جایــزه  دبیــر علمــی 
لجســتیک و زنجیــره تامیــن خاطرنشــان کــرد: بــه 
ــت در  ــود داش ــه وج ــای ک ــت ه ــل محدودی دلی
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 25۰۰ شــرکت مکاتبــه صــورت گرفــت کــه در 
ــتند  ــزه 2۰ شــرکت حضــور داش ــن دوره جای اولی
ــر نامــه و 12  ــزه 4 شــرکت تقدی کــه در ایــن جای

شرکت گواهینامه دریافت کردند.

وی اظهــار داشــت: در حاشــیه ایــن جایــزه 42 
ــه در  ــد ک ــرکت کردن ــنواره ش ــتارتاپ در جش اس
نهایــت 6 اســتارتاپ برتــر انتخــاب شــدند تــا در 
ــه و  ــود را ارائ ــرح خ ــتیک ، ط ــن دوره لجس اولی

سرمایه گذار جذب کنند.
ملــی  نخســتین دوره جایــزه  دبیــر علمــی 
ــن دوره  ــزود: دومی ــن اف ــره تامی لجســتیک و زنجی
ــال 99  ــاه س ــر م ــتیک در مه ــی لجس ــزه مل جای
ــطح 4  ــن دوره س ــد و در ای ــد ش ــزار خواه برگ

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.
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کتــاب »تولیــد ماســه در چاه هــای نفــت و گاز« ترجمــه آقــای دکتــر 
ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــارات دانش ــط انتش ــی توس ــان خامه چ احس
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 
ــر  ــر آن ب ــته و تأثی ــب پوس ــوم ضری ــی، مفه ــط متخلخــل معرف محی
جریــان ســیال، انــواع ســیاالت تکمیــل مــورد اســتفاده در حیــن فرآیند 
کنتــرل ماســه، نحــوه طراحــی و اجــرای صحیــح برنامــه مشــبک کاری 
ــد ماســه، تأسیســات ســطح االرضی  ــای دارای مشــکل تولی در چاه ه

مورد نیاز جهت اجرای عملیات کنترل می پردازد.
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 تازه های نشر دانشگاه

تازه های  علـــم

ساخت  بازوی رباتی  برای 
پاکسازی مقره های برق 

محققــان آزمایشــگاه تحقیقاتــی کنتــرل صنعتی 
ــق  ــرق موف ــی ب ــکده مهندس ــازی دانش و بهینه س
ــازی  ــرای پاکس ــی ب ــازوی ربات ــی ب ــه طراح ب
ــان  ــش زم ــا کاه ــه ب ــدند ک ــرق ش ــای ب مقره ه
ــودکار  ــورت خ ــه ص ــت ب ــادر اس ــی ق خاموش

اقدام به رفع آلودگی های مقره ها کنند.
بــه گــزارش امیرکبیــر : دکتــر امیرابوالفضــل 
صورتگــر عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی 
ــادر  ــاخته شــده ق ــات س ــازوی رب ــت : ب ــرق  گف ب
ــه پاکســازی  ــدام ب ــه صــورت خــودکار اق اســت ب

مقره ها کند.
وی  خاطــر نشــان کــرد: کاهــش زمــان خاموشــی 
خطــوط جهــت پاکســازی به دلیــل افزایش ســرعت 
پاکســازی مقره هــا و افزایــش قابــل مالحظــه کیفیت 
و دقــت پاکســازی )پاکســازی ۳6۰ درجه ای ســطوح 
فوقانــی و تحتانــی مقــره( از جملــه مزایــای ســامانه 
ــا ی  ــایر روش ه ــا س ــه ب ــده در مقایس ــاخته ش س
ــط  ــت« توس ــر ج ــتفاده از »وات ــد اس ــوم مانن مرس
هلیوکوپتــر یــا توســط باالبرهــای ویــژه و پاکســازی 
دســتی توســط تیــم عملیاتــی کارگــری – تکنســین 

است.
مجــری طــرح، کاهــش قابــل توجــه هزینه هــا در 
ــای ایــن دســتاورد  ــی مــدت را از دیگــر مزای طوالن
علمــی دانســت و یــادآور شــد: ربــات ســاخته شــده 
بــه صــورت خــودکار اســت و نیــاز به ســرویس های 
ماشــین آالت دیگــر و نیــروی انســانی فنــی بســیار 

کاهش می یابد.

وی گفــت : ایــن ربــات موجــب کاهــش خطرات 
ــرای تکنســین ها و کارگــران  خــط انتقــال  جانــی ب

برق می شود.
ــی از  ــون حمایت های ــد تاکن ــا تاکی ــر ب صورتگ
ــرق منطقــه ای غــرب و دانشــگاه  ــق شــرکت ب طری
صنعتــی امیــر کبیــر ارائــه شــده اســت ولی بــا توجه 
بــه اینکــه مشــکل آلودگــی مقره هــا ادامــه دارد و هــر 
ــق  ــترده در مناط ــرق گس ــی ب ــال قطع ــه احتم لحظ
ــای  ــل آلودگی ه ــه دلی ــور ب ــی کش ــی و جنوب غرب
مقــره وجــود دارد، حمایــت در راســتای  ایجــاد خط 
ــر  ــه نظ ــره ضــروری ب ــات پاکســازی مق ــد رب تولی

می رسد.


