
مراســم تکریــم و معارفــه معــاون فرهنگی و 
ــا  ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــجویی دانش دانش
حضــور دکترمجتبــی صدیقــی رئیــس ســازمان 
امــور دانشــجویان و دکتــر ســیداحمد معتمدی 

رئیس دانشگاه برگزار شد.
ــکراله  ــواد ش ــر ج ــر، دکت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
ــجویی  ــی و دانش ــابق فرهنگ ــاون س ــی مع مغان
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در ایــن مراســم گفــت: 
از تــک تــک مدیــران و کارشناســان و کارکنــان این 
ــن   ــر کاری در ای ــم اگ ــی کن ــکر م ــت تش معاون
معاونــت انجــام شــده حاصــل تــاش هــای ایــن 

عزیزان است . 
وی افــزود: اگــر بخواهیــم حرکتــی بــه ســوی 
ــه  ــد ب ــر در دانشــگاه داشــته باشــیم بای ــده بهت آین
ــی و  ــت بدن ــه، تربی ــگاه، تغذی ــای خواب بحــث ه

فرهنگی دانشجویان توجه ویژه داشته باشیم.
ــی و  ــد فرهنگ ــاون جدی ــندی مع ــر خرس دکت
دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر نیــز در این 
ــوزه  ــا 9 ح ــجویی ب ــت دانش ــم گفت:معاون مراس
بســیار جــدی ســروکار دارد و خدمــات گســترده 

ای ارائه می کند.
ــن  ــز در ای ــدس حســین یوســفی خــواه نی مهن
مراســم گفــت: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر دارای 4 

هزار و 500 دانشجوی خوابگاهی است.
وی ادامــه داد: فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در 

بحــث دانشــجویی بســیار زیــاد بــوده و بــه حــد 
مطلوب رسیده است.

مهنــدس ســید جــواد  طباطبایــی نیــز در ایــن 
ــیار  ــی بس ــای فرهنگ ــت ه ــت: فعالی ــم گف مراس
ســخت اســت چراکــه بایــد تمــام نیازهــای 
ــی  ــای فرهنگ ــت ه ــام فعالی ــجویان در انج دانش

مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکیــد کــرد: در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
فعالیــت هــای فرهنگــی زیــادی انجام شــده اســت 
ــجویان  ــای دانش ــا نیازه ــت ه ــن فعالی ــه در ای ک

مورد توجه قرار گرفته است.
توجه دانشگاه صنعتی امیرکبیر به 

حوزه دانشجویی و خوابگاهی
رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان گفــت: ایــن 
ــوص  ــه خص ــجویی ب ــوزه دانش ــگاه در ح دانش

ــام داده  ــادی انج ــای زی ــت ه ــا فعالی ــگاه ه خواب
است.

دکتــر مجتبــی صدیقــی در ایــن مراســم گفــت: 
فعالیــت هایــی کــه در حــوزه دانشــجویی انجــام 
ــادی برخــوردار  ــت بســیار زی ــود از اهمی ــی ش م
اســت چراکــه ایــن فعالیــت هــا در رســیدن 
دانشــگاه بــه اهــداف آموزشــی و پژوهشــی کمــک 

بسیاری خواهد کرد.
وی افــزود:  اگــر دانشــجویان از اســکان، تغذیه، 
امکانــات ورزشــی و مشــاوره مناســب برخــوردار 
ــز  ــوزش نی ــوزه آم ــا در ح ــن کمبوده ــند ای نباش

تاثیرگذار خواهد بود.
ــه  ــزود: ب ــور دانشــجویان اف رئیــس ســازمان ام
دفاتــر مشــاوره دانشــگاه هــا بایــد توجــه ویــژه ای 
شــود. دانشــجویان ســرمایه کشــور هســتند و بایــد 

سالم به جامعه تحویل داده شوند. 

وی اضافــه کــرد: در دانشــگاه هــا همه بــه دنبال 
ــجویان در  ــوق دانش ــد و حق ــه بودن ــار پدران رفت

برخوردهای انضباطی باید جدی گرفته شود.
افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت 
خوابگاهی دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا اشــاره به 
اینکــه طبــق برنامــه راهبردی دانشــگاه بــرای ایجاد 
خوابــگاه هــای جدیــد برنامــه داریــم، گفــت: طــی 
ظرفیــت  درصــد   ۲0 نیــز  اخیــر  چندســال 

خوابگاه ها افزایش یافته است.
ســید احمــد معتمــدی در ایــن مراســم  گفــت : 
ایــن دانشــگاه دارای ۲۲ خوابــگاه دارد کــه عمدتــا 

این خوابگاه ها دارای رتبه یک تا سه هستند. 
وی گفــت: با نوســازی و بازســازی ســلف های 
ــای  ــلف ه ــتفاده از س ــت اس ــجویی ظرفی دانش

دانشجویی دو برابر افزایش یافته است.
 رئیــس دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر در خصوص 
ــز  ــگاه نی ــن دانش ــی در ای ــای فرهنگ ــت ه فعالی
ــا  ــلیقه ه ــی س ــه تمام ــم ب ــعی کردی ــزود: س اف
مجوزهــای الزم را اعطــا کنیــم و تــا حــد زیــادی 
توانســتیم بــه ســلیقه هــای مختلــف پاســخ دهیــم. 
در مجمــوع مــی تــوان گفــت کــه در ایــن حــوزه 

توانستیم تعادل خوبی ایجاد کنیم.
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ــت:  ــر گف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــس دانش  رئی
ایــن دانشــگاه در بحــث کارآفرینــی فعالیت هــای 
ــون در  ــت و اکن ــام داده اس ــی انج ــیار خوب بس
ــور در  ــگاه های کش ــن دانش ــه در بی ــن زمین ای

رتبه نخست قرار گرفته ایم. 
بــه گــزارش امیرکبیر، ســیداحمد معتمــدی رئیس 
دانشــگاه در ســیزدهمین گردهمایــی اعضــای هیات 
ــن  ــت: ای ــر گف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــی دانش علم
ــیار  ــات بس ــی اقدام ــث کارآفرین ــگاه در بح دانش
خوبــی انجــام داده و اکنــون در ایــن زمینــه رتبه 
ــه  ــور ب ــای کش ــگاه ه ــان دانش ــت را می نخس

دست آورده است. 
ــن  ــه در ای ــت کارآفرینان ــه فعالی ــا اشــاره ب وی ب
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد: بــه دلیــل 
ــم در حــال  ــه دســت آورده ای ــه ب ــی ک ــج خوب نتای
ــوزه  ــن ح ــبی در ای ــای  مناس ــه ه ــذب بودج ج

هستیم.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکید کــرد: در 
حــوزه مهــارت افزایــی نیــز فعالیــت هــای متعددی 
در ایــن دانشــگاه صــورت گرفتــه امــا در میانــه راه 

قرار داریم.
ــی  ــوع م ــرد: در مجم ــان ک ــدی خاطرنش  معتم

تــوان گفــت کــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از نظــر 
کمــی و کیفــی در بیــن 5 دانشــگاه صنعتــی کشــور 

رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
ــی موفقیــت هــای  ــار اصل وی اظهــار داشــت: ب
دانشــگاه بــر دوش اعضــای هیــات علمــی اســت و 
باوجــود تمــام مشــکالت مالی دانشــگاه امــا اعضای 
هیــات علمــی تــالش کردنــد کــه ایــن مشــکالت 

اثری بر فعالیت های آنها نداشته باشد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اضافــه کــرد: 
ــای  ــتای برنامه ه ــگاه در راس ــای دانش ــت ه سیاس

راهبردی قرار دارد که بر این اساس

با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان؛

مراسم تکریم و معارفه معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

رتبه نخست دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه 
کارآفرینی 

استقرار میز خدمت 
الکترونیک در دانشگاه

میــز خدمت الکترونیــک در دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیر استقرار یافت.

بــه گــزارش امیرکبیــر،  بــه منظــور ارائــه 
بــه  آســان  و  ســریع  به موقــع،  خدمــات 
ــدی  ــاء رضایت من ــن ارتق ــوع و همچنی ارباب رج
و  اجرایــی  دســتگاه های  عملکــرد  از  هــا  آن 
خدمــت  میــز  مراجعــه حضــوری،  کاهــش 
ــاوری اطالعــات و  الکترونیــک توســط مرکــز فن
ارتباطــات در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اســتقرار 

یافت.
براســاس این گــزارش، دانشــجویان و مراجعان 
از ایــن پــس بــدون نیــاز به مراجعــه بــه دانشــگاه 
https://(ــامانه ــن س ــه ای ــا ورود ب ــد ب می توانن
بــه  را  خــود  تقاضــای   ،)ccemd.aut.ac.ir
صــورت انــواع فایــل متنــی و یــا تصویــری 
بارگــذاری کــرده و پس از ارســال آن، درخواســت 
ــتم  ــی در سیس ــورت الکترونیک ــه ص ــور ب مذک
اتوماســیون اداری دانشــگاه ثبــت شــده و گــردش 
کار و ارجاعــات الزم روی آن صــورت پذیرفتــه و 
نتیجــه آن بــرای فــرد درخواســت کننــده ارســال 

می شود.
در ضمــن در تمامــی مراحــل گــردش کار 
فــرد  بــرای  اطالع رســانی  پیامــک 

درخواست کننده ارسال خواهد شد.
ــا  ــزوم ب ــورت ل ــد در ص ــجویان می توانن دانش

شماره تلفن ۶۴5۴۲۲۰۷ یا ۶۴5۴۲۲۰۹ 
)اداره دبیرخانــه مرکــزی دانشــگاه( تمــاس 

بگیرند.




می بایســت دانشــگاه در ســال 1۴۰۴ جــز 1۰۰ 
دانشــگاه برتــر معرفــی و عــالوه بــر آن بــه عنــوان 

دانشگاه نسل سوم نیز شناخته شود.
ــوم  ــل س ــای نس ــگاه ه ــه داد: در دانش وی ادام
ــه  ــورد توج ــغل م ــش و ش ــازی دان ــرمایه س س

است. 
ــی  ــگاه صنعت ــه دانش ــان اینک ــا بی ــدی ب معتم
امیرکبیــر ۶ شــاخص را در برنامــه راهبــردی خــود 
تعییــن کــرده تــا بتوانــد از دانشــگاه نســل اول بــه 
نســل ســوم برســد، تاکیــد کــرد: اصــالح ســاختار، 
بازنگــری برنامــه آموزشــی، ارتقا علمی، توســعه و 
تحقیقــات دانــش بنیان، توســعه همــکاری علمی و 
بیــن المللــی و توســعه کالبــدی دانشــگاه ازجملــه 

این شاخص ها است.
ــه بازنگــری ســاختار دانشــگاه  ــا اشــاره ب وی ب
صنعتــی امیرکبیــر افــزود: ســاختار دانشــگاه بایــد 
ــتا  ــن راس ــد در ای ــداف آن باش ــا اه ــب ب متناس
چــارت دانشــگاه بازنگــری شــد و بــه زودی ابــالغ 

می شود.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر خاطرنشــان 
کــرد: در چــارت جدیــد دانشــگاه ۶ پردیــس 
ــتر  ــم بیش ــه داری ــه برنام ــده اســت ک طراحــی ش

فعالیت ها را به این پردیس ها واگذار کنیم.
ایــن  وظایــف  شــرح  گفــت:  معتمــدی 
ــگاه  ــا دانش ــات امن ــب هی ــه تصوی ــا ب پردیس ه

رسیده و الزم اجرا است. 
وی ادامــه داد: طــرح بهــره وری از ســوی وزارت 
علــوم مطــرح شــد کــه محــور اصلــی ایــن طــرح 
درخصــوص حــق التدریــس هــا اســت کــه 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز طــرح خــود را در 

این راستا به وزارت علوم ارائه کرده است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر با بیــان اینکه 
بــرای رســیدن بــه اهــداف دانشــگاه بایــد بازنگری 
برنامــه هــای درســی آغــاز مــی شــد، گفــت: ایــن 
ــم  ــه داری ــاس آن برنام ــده و براس ــاز ش ــه آغ روی
مباحــث مربوط بــه مهــارت افزایــی و کارآفرینی را 

در برنامه های درسی بگنجانیم.
ــش از5۰ درصــد  ــان اینکــه بی ــا بی  معتمــدی ب
اعضــای هیــات علمــی ایــن دانشــگاه دارای مرتبــه 

دانشــیاری و اســتادی هســتند، تاکیــد کــرد: تنها 
ــال مــی  ــه را دنب ــن روی ــد دانشــگاه کشــور ای چن

کنند.
ــته 1۲5  ــال گذش ــه در 5 س ــان اینک ــا بی وی ب
عضــو هیــات علمــی جدیــد در دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر اســتخدام شــده انــد، افــزود: در واقــع بــه 
صــورت ســاالنه حــدود ۲5 نفــر در ایــن دانشــگاه 

جذب شده اند.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: 15۰ 
نفــر تبدیــل وضعیت داشــتیم و تعــدادی از اســاتید 
ــه درحــال  ــد ک ــز بازنشســته شــده ان دانشــگاه نی
حاضــر از تــوان اســاتید بازنشســته در فرآیندهــای 

آموزشی و پژوهشی استفاده می شود.
معتمــدی تاکیــد کــرد: همچنیــن درحــال حاضر 
31 اســتاد همــکار در دانشــگاه فعالیــت مــی کننــد 
کــه برنامــه داریــم از تــوان ایــن اســاتید بیشــتر در 

دانشگاه استفاده شود.
وی عنــوان کــرد: ایــن دانشــگاه در بحــث 
ــا،  ــای ارتق ــوزه ه ــوص در ح ــه خص ــش ب پژوه
فنــاوری و نــوآوری فعالیــت هــای مختلفــی انجام 
داده کــه ایــن رونــد در رتبــه بنــدی هــا مشــاهده 

می شود.

پیشتازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
در استفاده از اعتبارات بین المللی 

معــاون بیــن الملــل دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر گفــت: این دانشــگاه در زمینه اســتفاده 
از اعتبــارات بیــن المللــی بنیــاد پژوهــش آلمان 
ــای  ــان دانشــگاه ه ــتفاده را در می بیشــترین اس

کشور به خود اختصاص داده است.
دکتــر ابوالقاســم مســگرپور نیــز در ســیزدهمین 
گردهمایــی اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر گفــت: ایــن دانشــگاه در زمینــه 
اســتفاده از اعتبــارات بیــن المللــی   بنیــاد پژوهــش 
آلمــان بیشــترین اســتفاده را در میــان دانشــگاه های 
کشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت بــه نحوی 
کــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر توانســته 3۲ درصد 

از این اعتبارات را جذب کند.
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ــوم:  ــد س ــین جل ــزای ماش ــی اج ــاب »طراح کت
ــر مهــدی  پیشــرفته-طراحی گیربکــس« تألیــف دکت
اخالقی توســط انتشــارات دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 

منتشر شد.
ــف  ــل اجــزای مختل ــاره عکس العم ــین درب  طراحــی اجــزای ماش
ــی  ــن بررس ــد و ضم ــث می کن ــای وارده بح ــر نیروه ــین در براب ماش
وضعیــت قطعــات در شــرایط کاری مختلــف، نحــوه طراحی بهیــه آنها 
را بــا لحــاظ نمــودن مــواردی چــون تقلیــل هزینــه، ارتقــای کیفیــت، 
ایمنــی بــاال، وزن، حجــم، شــکل مناســب و از همــه مهم تــر، طراحــی 

بهینه به لحاظ روش تولید و ساخت مدنظر قرار می دهد.

@polytechnic1307 @autgram pr@aut.ac.ir pr.aut.ac.ir

 تازه های نشر دانشگاه

تازه های  علـــم

موفقیت تیم دانشگاه در مسابقات کمیکار 2019 آلمان
تیــم دانشــجویی دانشــکده مهندســی شــیمی 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در مســابقات جهانی 
کمیــکار آلمــان  در بخــش عملکــرد فنــی مقــام 

سوم را کسب کرد.
ــه گــزارش امیرکبیــر : تیــم دانشــجویی دانشــگاه  ب
صنعتــی امیرکبیــر بــا طراحــی ماشــینی کــه بــا 
واکنش هــای الکتروشــیمیایی کار می کند توانســت در 
ــاتید  ــا داوری اس ــان ب ــی ۲۰1۹ آلم ــابقات جهان مس
صاحب نظر از دانشــگاه TU dortmund  و شــرکت 
 BASF ، Merck ، Evonik،  Inburex هــای 
برگــزار شــد مقــام ســوم در بخــش عملکــرد فنــی را 

کسب کند.
در ایــن دوره از مســابقات 33 تیــم ثبت نــام کردند و  

تیــم دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، تنهــا نماینده ایــران و 
آســیا در ایــن رقابــت هــا بــود. ایــن تیــم ماشــینی را 
ــای  ــش ه ــط واکن ــه توس ــرد ک ــد ک ــی و تولی طراح
الکتروشــیمیایی حرکــت مــی کنــد و بــا کنتــرل میــزان 

واکنش الکتروشیمیایی متوقف می شود.
اعضــای تیــم عبارتنــد از دکتــر کشــاورز مروجــی 
اســتاد راهنمــا حســین فاضلیــان سرپرســت تیم، ســید 
محمــد امیــن اجــاق مســئول اجرایــی ، فرامــرز دهــدار 
ــر  ــی ،امی ــلیمی ، آرش نمائ ــی س ــی ، عل ــئول فن مس
حســین فیلســوف و مهــدی کشــاورز مروجــی 
همــکاران بخــش طراحــی، فنــی و HSE تیــم 

می باشند.

       تقدیر از اساتید بازنشسته و برگزیده آموزشی در سیزدهمین گردهامیی اعضای هیأت علمی

تولید پلیمرهای مهندسی منحصر به فرد با 
کاربردهای صنعتی و پزشکی

محققــان دانشــکده مهندســی پلیمــر و رنــگ 
ــد  ــه تولی ــق ب ــر موف ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــد  ــی جدی ــواص مکانیک ــا خ ــان ب ــی یورت پل

برای کاربردهای صنعتی و پزشکی شدند.
ــی  ــان صاحب ــر ایم ــر، دکت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
جملــه  از  پلی یورتان هــا  گفــت:  جویبــاری 
ــه   ــد ده ــه در چن ــای مهندســی هســتند ک پلیمره
ــوه  شــاخص در  ــه علــت خــواص بالق گذشــته، ب
االســتومرها، فوم هــا، چســب و مــوارد بیولوژیــک 
ــا  ــه ب ــد ک ــرار گرفته ان ــورد توجــه ق ــه شــدت م ب
توجــه بــه رشــد جهانــی، ایــن مــاده  پلیمــری، در 

بین همه  پلیمرها بیشترین ارزش افزوده را دارد.
ــده  ــه ای ــاره ب ــا اش ــش ب ــن پژوه ــری ای مج
خالقانــه ایــن طــرح و مزیت هــای نســبی آن 
ــوط  ــا اســتفاده از مخل ــن پژوهــش ب گفــت: در ای
پلــی ال بــه کنترل ســنتتیک و میــزان جدایــی فازی 
بــا ابــزار گوناگــون بویــژه ابــزار رئولوژیکــی 
پرداختــه شــد و بــا کنتــرل ریــز ســاختار، خــواص 
نهایــی محصــول بــرای کاربردهای گوناگــون بهبود 
یافــت؛ به طــوری کــه در شــرایط برابر، در مقایســه 

بــا نمونه هــای خارجــی  بهبــود خواصــی در حدود 
دو برابر داشت.

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه کاربــرد نمونه هــای 
ســنتز شــده در بخش هــای بیولوژیــک، آنالیــز 

دی  ســخت  قســمت  از   )MTT( ســمیت 
PCL-( ال  پلــی  و   )HDI( ایزوســیاناتی 
ــه خوشــبختانه  ــه شــد ک ــا گرفت PTMG( آنه
ــه  ــز نشــان داد ک ــن آنالی ــز ای ــج موفقیت آمی نتای
ایــن محصــوالت زیست ســازگار هســتند و 
ــکی  ــای پزش ــری در بخش ه ــت به کارگی قابلی

همچون استنت قلبی را دارا هستند.
ــر  ــعود می ــد مس ــوی محم ــرح از س ــن ط ای
حســینی و ایمــان صاحبــی جویبــاری و بــا 
راهنمایــی دکتــر  وحیــد حــدادی اصــل )عضــو 
هیئــت علمی دانشــکده مهندســی پلیمــر و رنگ 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر( بــه اجــرا در آمــده 
ــه ISI در  ــاپ ۸ مقال ــل آن چ ــه حاص ــت ک اس
ژورنال هــای بــا درجــه Q۱، چــاپ 5 مقالــه در 
 Nano Structure( کنفرانــس بین المللــی
Sharif( و همچنیــن ثبــت یــک اختــراع بــوده 

است.




