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مقدمه
اثر گذاری پژوهــش، فناوری و نــوآوری، ارتباط 
پژوهش و فناوری با نیازهای مردم و جامعه ، مشکالت 
صنعــت در ایران و ارتباط آنها بــا پژوهش و فناوری، 
اشتغال بطور عام و اشتغال فارغ التحصیالن بطور خاص، 
فرآیند و چرخه نوآوری، دانشــگاه نوآور و کارآفرین، 
ارتباط با صنعت، تجاری سازی، ثبت اختراع، الویتهای 
تحقیقاتی در دانشگاه، نگاه ملی و بین المللی به روندها 
و کالن روندهای پیشرفت در دهه های پیش رو و تبیین 
اولویت های پژوهش و فناوری متناســب با آنها، پروژه 
هــای تحصیالت تکمیلی و جایــگاه واقعی علمی و 
تحقیقاتی دانشگاه در سطح ملی و بین المللی موضوعات 
اصلی در برنامه های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

می باشد.
میزان اثر گذاری عملکرد اعضاء، زیر مجموعه های 
مختلف و بروندادهای دانشگاه توسط دو معیار کلیدی 

می تواند مورد سنجش قرار گیرند:
به چه میزان باعــث تولید افتخارات علمی در . 1

سطح ملی یا بین المللی برای دانشگاه شده است.
به چه میزان باعث رفع نیازهای ملی و بین المللی . 2

گشته و ثروت آفرینی از طریق توسعه دانش و 
فناوری را فراهم نموده است.

بدیهی اســت بخش قابل توجهــی از برونداد های 
دانشگاهی باید مرتبط با نیاز جامعه و منجر به نوآوری، 
تجاری سازی و کارآفرینی و یا مرتفع نمودن مشکالت 
صنعتی گردند. تفاوت اساسی دانشگاه های نسل جدید 
و قدیم در میزان توجه و اختصاص برنامه ها به شاخص 

دوم در برنامه های دانشگاه می باشد. چرا که دانشگاه با 
ارائه خط مشی ها و برنامه های مناسب می تواند بخش 
قابل توجهی از فعالیت های تحقیقاتی، نو آوری، پروژه 

های صنعتی و پایان نامه ها را به این مسیر سوق دهد.
اگرچه در ســال های اخیر زیر ساخت های توسعه 
نوآوری در دانشــگاه پیشرفت های بسیار قابل توجهی 
داشته است و از این طریق افکار بسیاری از اعضاء هیئت 
علمی، دانشــجویان و فارغ التحصیالن، و بخش های 
تحقیق و توسعه صنایع را معطوف به نو آوری و پتانسیل 
دانشــگاه در رفع نیاز های ملی و بین المللی نموده، اما 
کافی نمی باشد. دانشگاه در تالش است تا از طریق برنامه 
های مشخص اعم از توسعه ای، تغییر ساختار، تشویقی و 
قوانین داخلی سهم اثر گذاری و افتخار آفرینی اعضاء و 
ارگان های داخلی خود را توسعه فناوری و رفع  نیازهای 
مالی و بین المللی  افزایش دهد تا از این طریق مهم ترین 
برنامه راهبردی یعنی تبدیل شدن به دانشگاه نسل جدید 
و کارآفرین را محقق نماید. بدیهی است مشارکت فکری 
و عملی همکاران هیئت علمی بویژه در تعریف پایان 
نامه ای تحصیالت تکمیلی موتور اصلی این حرکت بوده 
و همیاری دانشجویان و کارمندان محترم باعث موفقیت 

دوچندان در این حوزه خواهد گردید.

با نهایت احترام
حسین حسینی تودشکی
معاون پژوهش و فناوری

آذر ماه 1399



اهــداف و راهبردهــاي دانشــگاه صنعتــي اميرکبير در ســال هاي 1395 تا 1404ه.ش در حوزه پژوهــش و فناوری در ذیل ذکر شده 
است. هــر یــک از راهبردهــاي ذکــر شــده در ایــن ســند بــا تعــدادي برنامــه و فعاليــت های راهبــردي اجرائی مي شــود کــه 
جزیيــات آن در اســناد راهبــردي نگاشــته شــده توســط معاونت هــاي مختلف دانشــگاه بــه عنــوان اسناد راهبردي پشتيبان موجود 

و با شاخص های کمی همراه می باشند.
عناوین اهداف و راهبردهای حوزه پژوهش و فناوري در ادامه ارائه می شود: 

اهداف و راهبردهای حوزه پژوهش و فناوری

اهداف
افزایش تعداد شرکاي تجاري دانشگاه صنعتي اميرکبير در قالب شرکت هاي دانش بنيان؛   -1

افزایش تعداد ثبت اختراع در سطح ملی و بينالمللی؛   -2
افزایش تعداد قرارداد ليسانس بهره برداري از فناوري بين دانشگاه و شرکاي تجاري؛   -3

افزایش تعداد مقاالت نمایه شده بين المللي دانشگاه در سال؛   -4
افزایش نسبت مقاالت داراي ارجاع بين المللي دانشگاه به تعداد کل مقاالت دانشگاه؛   -5

افزایش تعداد استنادات بين المللي مقاالت دانشگاه به ازاي هر استاد؛   -6
افزایش حجم قراردادهاي صنعتي دانشگاه و مرتبط نمودن آنها با پایان نامه های تحصيالت تکميلی  -7

افزایش بودجه هزینه ای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به  بيش از 3.5 برابر بودجه سال 1393   -8
افزایش سهم درآمد اختصاصي پژوهش و فناوری به %50 کل درآمد اختصاصي دانشگاه  -9

ISI قرارگيری نشریه علمي اميرکبير در زمره نشریات نمایه شده بين المللي  -10
ارتقاء شهرت بين المللی دانشگاه از طریق سطح همکاری های بين المللی در امور پژوهشی و فناوری  -11

راهبردها
بهبود مستمر فرآیندهای جاری پژوهشي دانشگاه به منظور کاهش اتالفات، تسریع امور و استفاده بهينه از امکانات  -1

توسعه زیرساخت های الزم به منظور حمایت از فرایند ایده تا محصول  -2
ایجاد ساختارهای اجرایي منعطف و چابک برای شناسایي و توسعه فناوری و توليد محصوالت دانش بنيان  -3

ایجاد تيم های پژوهشي کالس جهاني در دانشگاه از طریق توسعه توانمندی های حرفه ای اساتيد و دانشجویان  -4
توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی از طریق ایجاد شور و انگيزه در اساتيد و دانشجویان   -5
اطالع رساني و آگاهي جامعه از موقعيت ها و فرصت های ممکن در برنامه نوآوری دانشگاه  -6

ارتقا جایگاه ملي و بين المللي دانشگاه در جهت ایفای نقش موثر در نظام نوآوری کشور  -7
تامين منابع مالي الزم برای حمایت از برنامه توسعه نوآوری در دانشگاه  -8

تغييرات الزم در قوانين و سازوکارهای داخلی دانشگاه  -9
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نشریات دانشگاه
مجموعه نشریات دانشگاه همانند چهار سال گذشته روند رو به رشد خود را طی نموده و در سال 99 به صورت منظم به چاپ رسيده است.

با توجه به ابالغ برنامه راهبردی دانشگاه و تاکيدات ریاست محترم دانشگاه جهت نمایه سازی نشریات در پایگاه های بين المللی، برنامه ای 
منسجم توسط معاونت پژوهش و فناوری با کمک سردبيران محترم نشریات تدوین گردیده است که در این راستا نيازمند کمک و همراهی جامعه 

دانشگاه صنعتی اميرکبير می باشيم.
در راستای تقویت همکاری اعضاء محترم هيئت علمی دانشگاه با مجموعه نشریات، سياست های دانشگاه در حوزه های معاونت پژوهش و 
فناوری، معاونت آموزش و تحصيالت تکميلی و معاونت امور بين الملل تدوین گردیده است که از آن جمله می توان به هم امتياز شدن مقاالت 
نشریات اميرکبير با مقاالت Q3 در فرآیند گرنت و فراغت از تحصيل دانشجویان دکتری با شرط یک مقاله Q2 و یک مقاله نشریات اميرکبير 
اشاره کرد. در این راستا این امکان فراهم شده است که مقاالت نشریات اميرکبير با توجه به اختصاص DOI تأیيد گردند. یکی از مهمترین دغدغه 
ها در این راستا ارجاع به مقاالت نشریات می باشد که اميد است اعضاء محترم هيئت علمی با مراجعه و بررسی مقاالت با ارجاع به مقاالت مربوطه، 

به عنوان یک عضو از  جامعه فخيم دانشگاه صنعتی اميرکبير، یاری رسان نشریه باشند.
در راستای نمایه سازی در پایگاه های بين المللی برنامه ریزی دقيقی توسط معاونت پژوهش و فناوری صورت گرفته است که اميد است در سال 

جاری نتایج آن حاصل شود.

 AUT Journal

 of Mathematics

and Computing

 AUT Journal of

 Modeling And

Simulation

 AUT Journal

 of Electrical

Engineering

 AUT Journal

 of Civil

Engineering

مهندسی

عمران

امیرکبیر

 AUT Journal

 of Mechanical

Engineering

مهندسی

مکانیک

امیرکبیر

16 29 45 65 345 57 248 ورودی مقاالت

46 75 88 49 47 59 56

ميانگين زمان 
تا ارسال اولين 

بازنگري مقاله به 
نویسنده )روز(



دانشگاه صنعتی اميرکبير به عنوان یک نهاد علمی موثر در کشور ایران، ضمن آموزش نيروهای متخصص عالی رتبه، در زمينه توسعه علمی کشور 
نيز پيشگام بوده و افتخار ارزش آفرینی اجتماعی را در کارنامه خود دارد. مدیریت امور پژوهشی دانشگاه صنعتی اميرکبير وظيفه پایش فعاليت های 
پژوهشی اعضای هيئت علمی و سایر محققين دانشگاه را بر عهده دارد. همکاران اداری این مدیریت با تخصص های مختلف از جمله علم سنجی 
و فناوری اطالعات، کميت و کيفيت مستندات پژوهشی را بر اساس شاخص های جهانی و گاهی داخلی مورد ارزیابی قرار می دهند. اهم فعاليت ها 

در مدیریت امور پژوهشی عبارتند از:
1-    اختصاص اعتبار پژوهشی استاد و نظارت بر اعتبار جامع استاد؛

2-    اختصاص اعتبار پژوهشی حمایت از دانشجویان تحصيالت تکميلی؛
3-    حمایت از فرصت های مطالعاتی کوتاه و بلندمدت اساتيد و فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری؛

4-    حمایت از شرکت در کنفرانس های داخلی و بين المللی؛
5-    تشویق انتشارات علمی اساتيد و پایان نامه های منتخب دانشجویی؛

6-    گسترش دوره پسادکتری؛
7-    حمایت ویژه از پژوهش های همگرا.

"کيفيت" موضوع مهمی اســت. در حال حاضر متوسط ساالنه تعداد مقاالت ISI دانشگاه 2000 مقاله است. به لحاظ تعداد چاپ مقاله در 
وضعيت خوبی قرار داریم. اما به لحاظ کيفيت نياز است ارتقا یابيم. نمودار مقابل فراوانی تجمعی مقاالت دانشگاه در سال 2019 نسبت به شاخص 

اثر ضریب تاثير را نشان می دهد. هرچند این شاخص به تنهایی کيفيت یک 
با پژوهشی را نمایان نمی کند، اما بطور کالن ميزان مشارکت دانشگاه در آثار 

ضریب تاثير باال را نشان می دهد. 

در سال 1399 سه برنامه ویژه در مدیریت امور پژوهشی آغاز شده است که هدف آنها افزایش کيفيت فعاليت های پژوهشی و همسوسازی آنها 
با نيازهای جامعه ایرانی است. عناوین این برنامه ها عبارتند از )1( تسهيل فرایندهای ثبت و تحليل مستندات پژوهشی اعضای هيئت علمی، )2( 

هدفمندسازی پایان نامه های تحصيالت تکميلی و توسعه دوره پسادکتری و )3( ترویج و حمایت از پژوهش های همگرا.
در راستای تشویق و حمایت از فعاليت های پژوهشی اعضای هيئت علمی و دانشجویان، هرساله به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش اقدام به 

شناسایی و انتخاب برگزیدگان در حوزه های مختلف می شود که در این ویژه نامه برگزیدگان در موضوعات زیر معرفی شده اند. 
•    استاد برگزیده در بخش مقاالت ISI؛

•    پایان نامه های برگزیده دکتری؛
•    پایان نامه های برگزیده کارشناسی ارشد؛

•    کتب برگزیده منتشرشده توسط ناشران معتبر بين المللی و کتاب برگزیده داخلی انتشارات دانشگاه صنعتی اميرکبير؛
•    دانشجویان شرکت کننده در مسابقات بين المللی؛

•    اساتيد پراستناد جهانی معرفی شده توسط موسسه  Clarivate؛
.ISC اساتيد برتر معرفی شده توسط موسسه    •

                                                                                                                                       محمدکریمی
مدیرامورپژوهشیدانشگاه

مدیریت امور پژوهشی
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 برگزیدگان پژوهش و فناوری

چکیده: با گذشت زمان و افت فشار مخزن بسياری از ميادین نفتی از حيطه توليد طبيعی خارج می شوند، در این زمان، استفاده از 
روشهای فرازآوری مصنوعی از جمله فرازآوری با گاز برای اقتصادی نگه داشتن توليد ناگزیر است. مطالعات زیادی در مورد فرازآوری با گاز 
انجام شده است و مدل های زیادی برای آن ساخته شده است که اغلب بر بخش خاصی از فرایند تمرکز کرده اند )و نه یک مدل یکپارچه 
مخزن، چاه و تاسيسات سطح االرضی(، یا مدل ریاضی آن ها بسيار ساده بوده و تحليل آنچنانی روی جنبه های مختلف آن انجام نشده است. 
در این مطالعه ضمن بررسی دقيق و کامل فرایند فرازآوری با گاز، تاثير پارامترهای مختلف از جمله وزن مخصوص گاز بر افزایش بهره وری 
فرازآوری با گاز تحليل شده است. در این تحليل مشاهده گردید که وزن ملکولی گاز تاثير به سزایی در ميزان گاز تزریقی بهينه دارد و تغيير آن، 
نقطه بهينه را تحت تاثير مستقيم قرار می دهد. همچنين با استفاده از نرم افزارهای شبيه سازی، مدلی یکپارچه متشکل از مخزن، چاه و تاسيسات 
سطح االرضی ساخته شده است. عالوه بر مدل نرم افزاری، یک مدل نيمه تحليلی نيز به کمک روش های ریاضی ساخته شده که برخی از 
فرض های ساده سازی مدل های پيشين را در نظر نگرفته است. مدل نيمه تحليلی این مطالعه تا 20 درصد دقتی باالتر از سایر مدل ها دارد. 
همچنين به کمک روش های آماری پارامترهای موثر بر فرازآوری با گاز پيدا شده و به کمک آن ها پراکسی مدل هایی با ضریب همبستگی 
0/999برای فرایند فرازآوری با گاز ساخته شده که دارای دقت بسيار باالیی هستند. سپس به کمک روش های عددی و فرا ابتکاری مختلف 
)از جمله الگوریتم های توده پروانه، بهينه سازی ملخ، شبيه سازی تبرید و الگوریتم ژنتيک و تنظيم گر خطی درجه دو( این مدل ها کنترل بهينه 
و تحليل شده اند. در تحليل نتایج، عالوه بر در نظر گرفتن ناپایداری معمول که تنها در درون چاه دیده می شود، یک ناپایداری جدید دیگر نيز 
در ناحيه اطراف چاه مشاهده گردید، این ناپایداری موجب افزایش هزینه ها و هدر رفت قسمت عمده ای از ظرفيت تاسيسات می شود در این 
مطالعه الگوریتم توده پروانه دقيق ترین الگوریتم در ميان الگوریتم های فراابتکاری تا 9/9 درصد NPV بيشتر و در کل الگوریتم های عددی 

با باالترین دقت بود.

مدلسازيیکپارچهمیداننفتيتحتفرازآوريباگازبادرنظرگرفتنناپایداريجریان

دکتراحسانخامهچیدکترمحمدرضامهدیانی

دکتری

دکترامیرابوالفضل
صورتگر

دانشکده 
مهندسی نفت

6



چکیده:  چندالیه های کامپوزیتی مواد پيشرفته مهندسی هستند که به دليل خواص منحصر به فردی که دارند امروزه در صنایع مختلف 
به فراوانی استفاده می شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثير نانوالياف الکتروریسی شده بر روی رفتار شکست و خستگی در چندالیه های 
کامپوزیتی و همچنين بررسی مکانيزم های خرابی مربوطه می باشد. بدین منظور نمونه های کامپوزیتی از الیه های پيش آغشته کربن/ اپوکسی 
)AS4/8552( ساخته شده و توسط نانوالياف نایلون تقویت شدند. سپس نمونه ها تحت بارگذاری استاتيکی و خستگی مود I و مود II قرار 
گرفتند. ميانگين افزایش چقرمگی شکست توسط نانوالياف در بارگذاری استاتيکی مود I و مود II به ترتيب 133 و 161 درصد به دست آمد. 
همچنين در بارگذاری خستگی نيز نرخ رشد ترک در نمونه های تقویت شده کاهش چشمگيری داشت. به عنوان مثال در بارگذاری خستگی 
مود II در لحظه J/m2800GIImax= ، نرخ رشد ترک در نمونه های تقویت شده کاهش 19 برابری داشت. نرخ آزاد شدن انرژی کرنشی 
 2306 J/m از مقدار II 182/15 افزایش یافت و در بارگذاری مود J/m279/62 به مقدار J/m2 از مقدار I در بارگذاری مود )Gthr( آستانه
به مقدار J/m 2392 افزایش پيدا کرد. از تصاویر ميکروسکوپ الکترونی به منظور بررسی مکانيزم های مختلف خرابی در سطوح شکست 
نمونه های مرجع )نمونه های تقویت نشده( و تقویت شده استفاده شد. در ادامه از روش نشرآوایی به منظور تشخيص مکانيزم هاي خرابی و 
دسته بندی آنها در نمونه های مرجع و تقویت شده استفاده شد. به منظور دسته بندي مکانيزم های خرابی در نمونه ها با روش نشرآوایی، از مدل 
سلسله مراتبی، استفاده شد. پس از دسته بندی سيگنال های خرابی، رفتار گسترش هر خرابی با روش انرژی تجمعی بررسی شد. نتایج نشرآوایی 
نشان داد که نانوالياف با کاهش مکانيزم های شکست ماتریس، شکست الياف و جدایش الياف از ماتریس موجب افزایش چقرمگی شکست 
وکاهش نرخ رشد ترک خستگی می شود. در نهایت از روش ناحيه چسبنده )CZM( به منظور بررسي کارایي المان محدود در پيش بينی رشد 
خرابي بين الیه اي تحت بار خستگي، در نمونه هاي تقویت شده با نانوالياف استفاده شد. به منظور مدلسازی رفتار خستگی از مدل تخریب 
پيش رونده تورون استفاده شد. تطابق قابل قبول روش المان محدود با داده های تجربی، نشان داد که روش ناحيه چسبنده ابزار مناسبی به 

منظور پيش بينی گسترش خرابی خستگی در چندالیه های کامپوزیتی تقویت شده با نانوالياف می باشد.

بررسيتاثیرنانوالیافدرچندالیههايکامپوزیتيبرخرابيناشياز
بارگذاريخستگيمودهايIوIIبهروشنشرآوایيوالمانمحدود

دکترمهدیاحمدینجفآبادیدکتررضامحمدی

دکتری

دانشکده مهندسی 
مکانیک
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چکیده: تأثير زیست محيطی تغيير اقليمی جهانی به دليل مصرف سوخت های فسيلی بطور فزاینده ای هشدار دهنده است و بيش از 
60 درصد از انرژی توليدی بيشتر به شکل گرمای اتالفی از بين رفته است. یکی از رویکردهای اميدوارکننده برای افزایش بهره وری انرژی 
و بنابراین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بازیابی گرمای اتالفی، استفاده از مواد ترموالکتریک می باشد که گرادیان دما را به ولتاژ مفيد 
تبدیل می کنند. ترموالکتریک یکی از موضوعات جالب بخاطر پيشرفت تکنولوژی آن در ساخت مواد جدید و کاربرد آنها هم در فيزیک و 
هم در مهندسی به شمار می رود. اگر چه گزارشات متعددی در مورد کاربردهای مواد ترموالکتریک ارائه شده است، هنوز بهبود کارایی آن ها 
یک چالش است. بررسی های اخير در مورد موادی که ذاتاً جنبه عایق های توپولوژیکی نواری دارند، فيزیکدانان را به کشف و پيش بينی 
حاالت توپولوژیکی جدید عالقه مند کرده است. حاالت سطحی بدون گاف در صفحۀ )001( تلوراید قلع و آلياژهای مرتبط که توسط تقاران 
های گروه نقطه ای بلور محافظت می شوند دارای فيزیک ژرف و عميقی می باشند که از طریق اختالالت خارجی قابل کنترل می باشد. از 
طرف دیگر، توانایی کنترل جرم مؤثر فرميون های دیراک سطحی توسط شکست تقارن بلور، برای کاربردهای ترموالکتریکی بسيار مطلوبی 
می باشد. در این پایان نامه، به شکلی استثنایی، با مختل کردن تقارن آینه ای بلور، به ترتيب، توسط کشش، ميدان تبادلی )ناشی از مجاورت 
با یک فرومغناطيس، ميدان الکتریکی و یا ميدان مغناطيسی زیمان( و برهم کنش اسپين-مدار راشبا، بهبود 74/65\%، 121/67\% و 110\% 
برای ضریب قدرت نسبت به حالت طبيعی در دمای 540 کلوین به دست می آید. نتایج و پيش بينی ها در این رساله، در کنار گستره وسيعی 
از کاربردهای عایق های توپولوژیکی بلورین، سطح )001( تلوراید قلع را نامزد مناسبی برای ترانزیستورهای توپولوژیکی با حاالت روشن و 

خاموش قابل کنترل گزارش می کند.

بهبودخواصالکترونيوبازدهيترموالکتریکعایقتوپولوژیکبلورین
تلورایدقلعوآلیاژهايمرتبطتوسطاختالالتفیزیکي

دکترکاوسمیرعباسزادهدکترمحسنیارمحمدی

دانشکده فیزیک و 
مهندسی انرژی

دکتری
ش - آذرماه 1399

ویژه نامه هفته پژوه
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چکیده: مخازن کربناته شکافدار بخش عمده ای از مخازن هيدروکربوري کشور را تشکيل می دهند. وجود محيط متخلخل )تخلخل 
زیاد/ تراوایي کم( و شبکه شکاف ها )تخلخل کم/ تراوایي زیاد( با خصوصيات فيزیکي متفاوت سبب شده است که مکانيسم های توليد این گونه 
از مخازن بسيار پيچيده تر از مخازن معمولي )بدون شکاف( باشد. در مخازن شکافدار فرآیند انبساط سنگ و سيال، آشام و ریزش ثقلی از 
مهم ترین فرآیندهای توليد است که در حين توليد در سه ناحيه ی زیر اشباع، تحت هجوم آب و گاز به ترتيب فعال می شوند. در این مطالعه، با 
توجه به نواحی ایجادشده در مخازن شکافدار حين توليد، به مدل سازی جریان تک فاز و دو فاز پرداخته  می شود. در ناحيه زیر اشباع با توجه به 
اینکه سيال به صورت تک فاز است، مدل تحليلی تخلخل یگانه، دوگانه و سه گانه ارائه و تأثير پارامترهای مختلف نظير توان دوم گرادیان فشار، 
خواص سنگ وابسته به فشار و مکان، فاصله از چاه توليدی و توزیع اندازه بلوک ماتریس بر ضریب شکل بين محيط متخلخل و شکاف بررسی 
می شود. در ادامه مدل سازی تحليلی فرآیند آشام حين تزریق آب به مخازن شکافدار ارائه می شود و با ارائه یک روش و بر اساس داده های 
اشباع آب در چاه مشاهده ای پارامترهای ضریب انتشار، توزیع اندازه ی بلوک ماتریکس و ضریب شکل محاسبه می شود. در انتها با در نظر 
گرفتن فرآیند ریزش ثقلی در معادالت چاه آزمایی مخازن شکافدار ضریب شکل حاصل از فرآیند انبساط سنگ و سيال و ریزش ثقلی محاسبه 

شد. در بخش های بيان شده سعی شده است که با استفاده داده های آزمایشگاهی و نتایج شبيه سازی، نتایج مدل تحليلی اعتبار سنجی شود.

توسعهضریبشکلمناسببرايبهبودمدلسازيجریانسیالدرمخازنشکافدار

دکترمحمدشریفیدکترمهدیعباسی

دانشکده 
مهندسی نفت

دکترعلیرضاکاظمی



چکیده: در این پایان نامه هدف، بهبود عملکرد الیه هاي اوليه و ثانویه ریزشبکه اي است که در حالت مجزا از شبکه اصلی می باشد. 
ریزشبکه مورد بحث AC بوده و متشکل از چندین واحد توليد پراکنده و واحد ذخيره ساز انرژي می باشد، همچنين خوروي الکتریکی نيز از 
دیگر عناصر آن می باشد. ساختار کنترل سلسله مراتبی که عموما براي کنترل ریزشبکه استفاده می شود را مدنظر قرار داده ایم. در این ساختار 
کنترل کننده هاي جریان و ولتاژ درالیه اوليه عموما براساس کنترل کننده هاي  PI هستند. به منظور بهبود عملکرد الیه اوليه، با در نظرگيري 
نامعينی هاي موجود در پارامترهاي سيستم و همچنين در نظرگيري بارهاي نامتعادل و غيرخطی، کنترل کننده هاي مقاومی را طراحی کرده 
ایم و عامل تاخير در سيستم را که از دیگر عوامل ناپایداري در ریزشبکه ها محسوب می شود را در نظر گرفته و کنترل کننده هاي مناسب 
براي آن طراحی کرده ایم. همچنين به منظور بهبود کيفيت توان و مقابله با تاثيرات نامطلوب ناشی از امپدانس خطوط، حلقه امپدانس مجازي 
براي ریزشبکه درنظر گرفته شده است. در نتيجه روش ارائه شده کارایی مقاومی در برابر اغتشاشات و تغيير پارامترهاي ریزشبکه از خود نشان 
می دهد. به دليل اثر تداخلی ناشی از واحدهاي توليدي بر یکدیگر، ولتاژ و فرکانس ریزشبکه از مقدار نامی خود منحرف می شود، به منظور 
کمينه کردن این انحرافات در الیه ثانویه به طراحی پروتکل هاي توزیع شده می پردازیم. برخالف روش هاي توزیع شده ي مرسوم که در 
شرایطی ایده آل به طراحی کنترل کننده براي ریزشبکه ها می پردازند، با در نظرگيري H1 نامعينی ها و اغتشاشات در ارتباطات مخابراتی و 
همچنين تاخير در ارتباطات با استفاده از رویکرد به طراحی کنترل کننده پرداخته ایم. در هرکدام از موارد فوق به منظور بررسی کارایی کنترل 
SimPowerSystems و جعبه افزار MATLAB کننده هاي طراحی شده، عالوه بر تحليل نظري، با استفاده از شبيه سازي در نرم افزار

به ارزیابی کنترل کننده هاي فوق پرداخته ایم.

کنترلتوزیعشدهيمقاومبرايشبکهتوزیعفعالبادرنظرگرفتنعدمقطعیتعاملخودرويالکتریکي

دکترهاجرعطریانفرمهندسمحمدرئیسپور

دانشکده مهندسی برق

کارشناسی ارشد

برترین های پژوهش و فناوری
ش - آذرماه 1399

ویژه نامه هفته پژوه
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کارشناسی ارشد

چکیده:  ابرخازن های الکتروشيميایی به دليل خاصيت ترکيبی که از باتری ها به ارث برده اند در حال حاضر برای کاربردهای الکترونيک 
و خودرو در حال توسعه هستند. ابرخازن ها دارای چگالی قدرت بيشتری نسبت به باتری ها و چگالی انرژی بيشتری نسبت به خازن ها هستند و 
به دليل چرخه عمر باال و تخليه سریع بار برای بسياری از کاربردها مناسب هستند. ابرخازن های برپایه گرافن به دليل پایداری گرمایی/شيميایی 
باال، رسانایی چشمگير و پنجره پتانسيل وسيع مورد توجه بسياری از محققان قرار گرفته است. منتهی به دليل انباشته شدن صفحات گرافنی، 
امکان استفاده از توانایی بالقوه آن وجود ندارد. به همين دليل استفاده از گرافن های عامل دار شده برای دسترسی به حداکثر ظرفيت ممکن امری 
رایج است. ازطرفی، کامپوزیت ها به دليل بروز اثرات هم افزایی یکی از نامزدهای اميدوارکننده مواد فعال الکترودی هستند. در این پایان نامه، 
نانوکامپوزیت های پيشرفته به عنوان مواد فعال الکترودی سنتز شد. ابتدا نانوریبون های گرافنی با استفاده از نانولوله های کربنی چندالیه سنتز شد 
تا به واسطه ی گروه های اکسيژن دار از بهم پيوستن صفحات گرافنی جلوگيری شود. سپس فروسن توسط پل سيالنه به نانوریبون های گرافنی 
متصل شد تا عالوه برافزایش فاصله بين صفحات گرافن، با برهمکنش  بين فروسن و صفحات گرافن، انتقال بار افزایش یابد. هم چنين عمومًا 
مایعات یونی به عنوان الکتروليت در سامانه های ابرخازن مورد استفاده قرار می گيرند منتهی مقاالت جدید نشان می دهد از مایعات یونی همراه 
گرافن به دليل رسانش یون باال، عدم نوسانات، پایداری الکتروشيميایی گسترده به عنوان مواد فعال الکترودی استفاده می شود. در نهایت با 

افزودن پليمر رسانای گونه  p به کامپوزیت حاصل، اثر هم افزایی مشاهده شد.

سنتزنانوکامپوزیتهايگرافنریبونعاملدارشده/پلیمررسانا
گونهpبهعنوانالکترودکارامدجدیددرابرخازنها

دکتروحیدحدادیاصلمهندسحانیهاحمدی

دانشکده مهندسی 
پلیمر و رنگ

دکترالههکوثری



چکیده: با توجه به اینکه حدود 90 درصد شکست در فلزات بر اثر خستگی می باشد، در علم مکانيک مسئله خستگی فلزات همواره 
مورد توجه دانشمندان و محققان بوده است. در همين زمينه تاکنون دستگاه های زیادی مورد استفاده قرار گرفته است که از پيشرفته ترین نوع 
آن ها می توان به دستگاه های آزمون خستگی هيدروليکی اشاره نمود. اما از این دستگاه ها برای دستيابی به چرخه های پایين )تا 6 10چرخه( 
می توان استفاده کرد. درنتيجه بررسی خواص خستگی در چرخه های بسيار باال با این دستگاه ها دشوار است. آزمایش خستگی التراسونيک یکی 
از روش های کاربردی است که امکان بررسی خواص خستگی در چرخه های بسيار باال را فراهم می آورد. در این روش ارتعاشات با فرکانس 
رزونانس 20 تا 30 کيلوهرتز به نمونه آزمون اعمال می شود. انجام این آزمون با دستگاه های آزمون خستگی معمولی که در فرکانس های کمتر 
از 200 هرتز کار می کنند بسيار زمان بر و هزینه بر است. دستگاه آزمون خستگی التراسونيک زمان و هزینه را به ميزان قابل توجهی کاهش 
می دهد. به عنوان مثال: اگر آزمون خستگی در 9 10چرخه با دستگاهی که فرکانس آن 100 هرتز است انجام شود 7/115 روز طول می کشد 
در صورتی که انجام این آزمون با دستگاه آزمون خستگی التراسونيک با فرکانس 25 کيلوهرتز در 11/11 ساعت امکان پذیر است. در این 
پژوهش به منظور بررسی خواص خستگی دو فلز آلياژ آلومينيوم )Aluminum7075-T6( و فوالد )AISI 1045 Steel( دستگاه آزمون 
خستگی التراسونيک ساخته شده و آزمون ها برای این دو فلز )برای فوالد به دو صورت صاف و شياردار( انجام شد. درنهایت نمودار S_N بازه 
5 10 تا 9 10 چرخه به دست آمد. نتایج به دست آمده به شرح زیر است: • فوالد )AISI 1045 Steel( بدون شيار در محدوده تنش 6/235 

مگاپاسکال تا 291 مگاپاسکال از 9 10× 023/1 تا 5 10× 8/1 سيکل عمر می کند. • فوالد )AISI 1045 Steel( شياردار در محدوده تنش 
 )Aluminum7075-T6( 2/141 مگاپاسکال تا 2/202 مگاپاسکال از 8 10× 238/7 تا 5 10×875/1 سيکل عمر می کند. • آلياژ آلومينيوم

در محدوده تنش 2/106 مگاپاسکال تا 225-6 مگاپاسکال از 9 10× 173/1 تا 5 10× 775/1 سيکل عمر می کند.

ساختدستگاهتستخستگيآلتراسونیکوبررسيرفتارخستگيپرچرخهآلومینیوموفوالد

دکتریونسعلیزادهوقاصلومهندسهادیشکربیگی

دانشکده مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد
ش - آذرماه 1399
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چکیده: موتورهای سوئيچ رلوکتانس خطی )LSRM(، به دليل قيمت ساخت پایين که از برجستگی ساختار استاتور و بخش متحرک 
و وجود سيم پيچی فقط در یک سمت موتور )اوليه یا ثانویه( ناشی می شود، یکی از گزینه های مورد مطالعه در سيستم های کششی خطی 
هستند. به عالوه، تحمل خطای باال و قابليت راه اندازی به وسيله ی مدارهای محرک متفاوت و ارزان، LSRMها را نسبت به موتورهای القایی 
خطی و موتورهای سنکرون اهنربای دائم خطی، که دارای قيمت ساخت باال و مشکالت حرارتی هستند، برتری می دهد. در این رساله یک 
موتور سوئيچ رلوکتانس خطی با ساختار اوليه مادوالر )MPLSRM( ارائه شده است.  نحوه عملکرد موتور پيشنهادی با استفاده از شماتيک 
موتور به صورت کامل توضيح داده شده است. هم چنين ویژگی های موتور مشخص شده اند و ابعاد MPLSRM به وسيله روابط کالسيک 
طراحی ماشين و آناليز حساسيت با استفاده از روش اجزای محدود )FEA( به دست آمده اند. در ادامه با استفاده از روش اجزای محدود دو 
بعدی مشخصات مغناطيسی از قبيل چگالی شار مغناطيسی، شار پيوندی، اندوکتانس، شکل موج نيرو در حالت تحليل استاتيک و هم چنين 
شکل موج های ولتاژ، جریان، شار پيوندی و نيرو در حالت کار دائم موتور پيشنهادی محاسبه شده اند. به منظور اثبات برتری موتور پيشنهادی 
نسبت به ساختارها مشابه، عملکرد این موتورها با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج این مقایسه نشان از عملکرد برتر MPLSRM در 
 SRM شماتيک کنترل محرکه   های مرسوم ،)SRM( مقایسه با ساختارهای دیگر دارد.به عنوان یک نياز برای موتورهای سوئيچ رلوکتانس
بررسی شده و به منظور راه اندازی موتور پيشنهادی یک اینورتر سه فاز نامتقارن ساخته شده است. در نهایت موتور پيشنهادی ساخته شده، 
محدودیت های مکانيکی توضيح داده شده و نتایج آزمایش شامل شکل موج های حالت دائم جریان و ولتاژ ارائه شده است. نتایج آزمایش موتور 

پيشنهادی نشان از مطابقت قابل قبول با نتایج حاصل شده از روش اجزای محدود دارد.

طراحي،شبیهسازيوساختموتورسوییچرلوکتانسخطيبهبودیافته

دکترسیدمجتبیآقامیرسلیممهندسمتینوطنی

کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی برق



چکیده:در تحقيق حاضر کاتاليستهای کبالت- موليبدن بر پایه آلومينا و کبالت- موليبدن بر پایه آلومينا-تيتانيا با درصدهای وزنی 2 
،5 ،10 و 15 از تيتانيا با روش تلقيح مرطوب سنتز شد و برای گوگردزدایی هيدروژنی و نيتروژنزدایی هيدروژنی از خوراک بنزین پيروليز مورد 
استفاده قرار گرفت. بررسی آناليز ایزوترم BET نشان داد کاتاليست های سنتز شده از نوع چهارم در طبقه بندی IUPAC با هيستریس 
نوع H1 هستند که بيانگر جذب بر روی مواد مزوحفره با ساختار متخلخل و حفرات استوانه ای شکل ميباشد. بيشترین سطح ویژه مربوط 
به کاتاليست آزمایشگاهی کبالت موليبدن با سطح 8.176 مترمربع بر گرم بوده است. افزودن تيتانيا باعث کاهش سطح ویژه، حجم حفرات 
و قطر حفرات کاتاليستهای بر پایه آلومينا-تيتانيا شده است. طيف های IR ،حضور گروه هيدروکسيل و آب جذب شده سطحی روی پایه 
را نشان داده است. با بارگذاری 10 درصد وزنی تيتانيا این پيکها تقریباً ناپدید شده اند که نشان از تشکيل یک مونو اليه از تيتانيا روی سطح 
آلومينا است. باندهای Ti-O-Al و ساختارهای موليبدن هشت وجهی و موليبدن چهاروجهی در طيف مادون قرمز وجود داشته اند. نتایج 
آناليز TGA نشان داد که افزودن تيتانيا سبب تسهيل فرآیند احيا کاتاليست ميشود. عالوهبراین مقدار کاهش وزن ناشی از سوختن کک 
برای کاتاليست تجاری و کاتاليستهای سنتز شده تقریبا یکسان است. بررسی آناليز TPR نشان داد افزودن تيتانيا سبب شد تا پيک دما باالی 
موليبدن چهاروجهی به سمت دمای پایينتر منتقل شود که سبب تسهيل کاهش پذیری و سولفيده شدن در کاتاليست کبالت موليبدن بر پایه 
آلومينا تيتانيا ميشود. بررسی خواص اسيدی کاتاليست ها توسط آناليز TPD نشان داد افزودن تيتانيا به پایه آلومينا مقدار اسيدیته کل را کاهش 
ميدهد و منجربه کاهش برهمکنش فلز-پایه ميشود که نتيجه آن افزایش فعاليت سایتهای فعال است. از سوی دیگر قدرت سایتهای اسيدی 
ضعيف که عامل پيشبرنده واکنشهای مسير هيدروژناسيون هستند را تقویت کرده است. عملکرد کاتاليستها در فرآیند تصفيه هيدروژنی بنزین 
پيروليز بررسی و نتایج آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تست رآکتوری گوگردزدایی هيدروژنی نشان داد، افزودن تيتانيا سبب افزایش درصد 
تبدیل دیبنزوتيوفن نسبت به نمونه کاتاليست آزمایشگاهی کبالت موليبدن شده است. این افزایش درصد برای کاتاليست ها به صورت زیر 
است: CMA-T5 > CMA-T2 > CMA-C > CMA-T15> CMA-T10 > CMA-N در شرایط عملياتی نيتروژنزدایی 
هيدروژنی، افزودن تيتانيا به پایه کاتاليست سبب بهبود در عملکرد آن شده است بطوریکه کاتاليستهای با پایه 2 ،10 و 15 درصد وزنی تيتانيا، 
درصد تبدیل 5.99 پيریدین داشته اند. بررسی کيفيت خوراک ورودی پس از فرآیند تصفيه هيدروژنی نشان داد برای کاتاليست کبالت موليبدن 
آزمایشگاهی با افزایش دما مقدار کل ترکيبات آروماتيکی کاهش محسوسی پيدا نکرده است ميتوان نتيجه گرفت که این کاتاليست عملکرد 
مطلوبی در عدم شکستن حلقه های آروماتيکی داشته است. افزودن تيتانيا به پایه کاتاليست کبالت موليبدن سبب شده است که مقادیر 

آروماتيکها در محصول پس از فرآیند تصفيه هيدروژنی افزایش یابد. این افزایش سبب بهبود کيفيت محصول و ارزش آن ميشود.

اصالحکاتالیستفرایندتصفیههیدروزنيبااستفادهازمخلوطاکسیدهايفلزي

دکترسجادحبیبزادهمهندسسیدفرهادکیوانیمهر

واحد ماهشهر

کارشناسی ارشد
ش - آذرماه 1399
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برگزیدگان شرکت در مسابقات دانشجویی
مسابقات بین المللی 2019              منطقه غرب آسیا-سایت تهران آذر ماه 1398

نامتیم رتبه دانشکده نامونامخانوادگی ردیف
Serendipity The Rebellion دوم مهندسی کامپيوتر پارسا عبداللهی 1
Serendipity The Rebellion دوم ریاضی و علوم کامپيوتر اميررضا پوراخوان 2
Serendipity The Rebellion دوم مهندسی کامپيوتر اميرحسين پاشایی هير 3

ICPC

انتشار کتب برتر

عنوان: انجماد آلياژها)جلد اول:جدایش های غلظتی ماکروسکوپی(
مولف:دکتر سيدمحمدحسين ميرباقری

کتاب منتشر شده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر



Title: Piezocone and cone penetration test )CPTu and CPT( 
applications in foundation engineering
Authors: 
Abolfazl Eslami
Sara Moshfeghi
Hossein MolaAbasi
Mohammad M.Eslami

کتب بین المللی منتشر شده

Title: Methods and Models in Mathematical Programming            
Authors: 
S.A.MirHassani
F.Hooshmand

ش - آذرماه 1399
ویژه نامه هفته پژوه
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روش شناسی
انتخاب استاد برتر در حوزه مقاالت

به مناسبت هفته پژوهش، کليه مقاالت اصيل و مروری دارای ضریب تاثير اعضاء هيئت علمی دانشگاه در بازه زمانی 2019-15 نوامبر 2020 از 
پایگاه کلریویت انليتيکس استخراج گردید. چهار شاخص کمی و کيفی تعداد مقاالت، ضریب تاثير )IF(،  شاخص آیگن فکتور )EF(  و چارک 

مجالت )Q( مبنای محاسبات قرار گرفتند که در نهایت 20 رتبه اول بر اساس تعداد مقاالت IF > 4/6 و EF > 0/051  اعالم شدند.

نکته: یکی از اقدامات اداره امور پژوهشی در سال 1399، جهت افزایش کيفيت مقاالت، در نظر گرفتن دو شاخص کيفی Eigenfactor و 
Quartile مجالت در کنار شاخص Impact factor بود. بر این اساس، مقاالت منتشر شده توسط اساتيد محترم بر اساس فرمول ذیل شامل 

تشویق و اعمال ضریب 1.5 در گرنت خواهند شد.
Q1 AND )IF>4.6 OR EF>0.051(

از آنجا که ده درصد مقاالت دانشــگاه صنعتی اميرکبير دارای IF > 4/6 و ده درصد نيز دارای EF > 0/051 هســتند از اینرو تعداد مقاالت 
منتشرشده در مجالت با شاخص های باالی این مقادیر، معيار انتخاب اساتيد برگزیده هفته پژوهش قرار گرفتند و بر این اساس،  سرکارخانم
دکترالههکوثری )عضو هيئت علمی دانشکده شيمی( وجنابآقایدکترفریدونمقدسنژاد )عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی 

عمران و محيط زیست( به عنوان اساتيد برگزیده حوزه مقاالت معرفی شدند.

جدول1.اساتیدمنتخببراساسشاخصهایکمیوکیفیارزیابیمجالت

Q1* EF>0.051  IF>4.6 تعدادمقاالت دانشکده ناماستاد رتبه

46 17 11 70 مهندسی برق گئورک قره پتيان 1

20 12 5 38 شيمی الهه کوثری 2
19 11 10 32 مهندسی نساجی مجيد منتظر 3

14 10 7 25 مهندسی عمران و محيط زیست فریدون مقدس نژاد 4

17 8 7 25 شيمی زهرا شریعتی نيا 5

15 6 2 29 مهندسی برق سيد حسين حسينيان 6

31 6 2 94 مهندسی پزشکی سجاد جعفری 7

10 5 7 26 مهندسی شيمی مصطفی کشاورز مروجی 8

20 5 6 34 مهندسی نفت محمد شریفی 9

7 5 2 24 مهندسی پليمر و رنگ وحيد حدادی اصل 10

6 4 5 26 شيمی مهران جوانبخت 11

6 4 2 29 شيمی مجيد عبدوس 12

12 4 1 26 مهندسی مکانيک محمدرضا اسالمی 13



ISI باالترین کمیت و کیفیت در مقاالت

8 4 0 22 مهندسی کامپيوتر و فناوری اطالعات محمدرضا ميبدی 14

15 4 1 29 مهندسی برق بهروز وحيدی 15

60 3 0 71 ریاضی و علوم کامپيوتر مهدی دهقان 16

6 2 2 26 مهندسی برق عبدالعلی عبدی پور 17

4 2 2 32 مهندسی برق محمدباقر منهاج 18

33 2 0 39 ریاضی و علوم کامپيوتر مصطفی عباس زاده 19

15 1 5 29 مهندسی نساجی مسعود لطيفی 20

دکتر الههکوثری
دکتر الهه کوثری در دامنه وسيعی از زمينه ها، در شيمی، مهندسی شيمی، و محيط زیست، شامل 
سنتز و کاربرد مایعات یونی،  مواد نانو، گرافن، و ذخيره انرژی مقاالت متعددی منتشر کرده است. 
گرافن عملکردی در اشکال و کيفيت های مختلف برای عملکردهای مختلف ذخيره انرژی و  ابر 
خازن )SC( ، سلولهای خورشيدی حساس به رنگ و دستگاه های ذخيره سازی توسط تيم ایشان 
استفاده شده است. طراحی جاذب های موج الکترومغناطيسی با گرافن در حوزه تحقيقات گروه 
ایشان گنجانيده شده است. تيم ایشان تحقيقات کاربردی متنوع برای حذف آالینده های مختلف از 
هوا و آب با نانو مواد وگرافن انجام داده است. وی عضو بنياد ملی نخبگان ایران، انجمن شيمی 
ایران و انجمن شيمی آمریکا است. وی به ویژه در همکاری های بين المللی با دانشگاه ها، سنگاپور 
)دانشگاه ملی سنگاپور(، آلمان )دانشگاه دوسلدورف(، آلمان )دانشگاه مونيخ(، دانمارک )دانشگاه فنی دانمارک( و تایوان )دانشگاه عادی ملی 
تایوان( همکاری می کند. تاکنون بيش از هفتاد دانشجو در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد فارغ التحصيل نموده اند و چندین کتاب را ویرایش 
کرده است، از جمله مایعات یونی برای برنامه های انرژی سبز، چاپ اول. این استاد برجسته بيش از 200 مقاله حرفه ای و فصل کتاب را به 

رشته تحریر در آورده است. ده اختراع ثبت شده نيز دارد.

* به دليل قرارگيری برخی مجالت در چند کتگوری و متعاقب آن داشتن چند Q برای هر مجله، محاسبات تعداد مقاالت کيو 1 برای هر استاد نسبی است 
و باالترین کيو در نظر گرفته شده است.

ش - آذرماه 1399
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دکترفریدونمقدسنژاد
تحصیالت 

دکتري )Ph.D( در مهند ســي عمران )گرایش راه و ترابري( از دانشــگاه ســيدني )استراليا(  
                .1996

یک سال دوره فوق دکتري )Post Doctoral(  در دانشگاه وسترن سيدني1997. 
استخدام در دانشگاه صنعتی امير کبير 1378

فعالیتهایپژوهشی:
  .ISI تعداد 145 مقاله در مجالت

تعداد 30 مقاله در مجالت علمی و پژوهشی.
تعداد 7 مقاله در مجالت معتبر خارجی.

تعداد 206 مقاله در کنفرانس های داخلی و بين المللی.
تعداد 9 کتاب تاليفی در زمينه های راه، راه آهن و فرودگاه.

.)BOOK CHAPTERS( تعداد 5 فصل تاليف در کتب خارجی
عضویت در هيات تحریریه 5 نشریه علمی و پژوهشی.

مجری 20 قرارداد پژوهشی با صنعت جمعا مبلغ بيش از 22 ميليارد ریال.
.US PATENT ثبت 22 اختراع داخلی و یک اختراع

عضویت در تدوین 10 استاندارد در حوزه قير و آسفالت در سازمان ملی استاندارد ایران.

جوایزوافتخاراتعلمي
دریافت عنوان پژوهشگر برتر حمل و نقل درسيزدهمين همایش بين المللي حمل و نقل ریلي 1390.

دریافت عنوان پژوهشگر برتر وزارت راه و شهرسازی در دومين همایش دادمان 1396.
دریافت عنوان چهره برتر صنعت قير و آسفالت ایران در یازدهمين همایش ملی و نمایشگاه قير و آسفالت و ماشين آالت ایران 1398.

تقدیر توسط وزیر راه و شهرسازی در هفته حمل و نقل و راهداری به دليل خدمات موثر در حوزه راهداری کشور 1398.
تجربيات شاخص مهندسی

مدیر مجریان پروژه های ششگانه کالن بهسازی کشور شامل محور تهران- مشهد، محور تهران-خوزستان، محور تهران- بندر عباس، محور 
تهران- بازرگان، محور تهران- خسروی، محور بوشهر-سلفچگان. کارفرما: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای.

مشارکت در نظارت عاليه طراحی و  اجرای روسازی بتنی باند پرواز فرودگاه مهرآباد. کارفرما: مرکز تحقيقات راه و مسکن.
مشارکت در نظارت عاليه طراحی و اجرای روسازی بتنی طرح گسترش اپرون فرودگاه امام )ره(.    کارفرما: مرکز تحقيقات راه، مسکن و 

شهرسازی.
طراح روسازی بتنی آزادراه تهران- شمال.  کارفرما: شرکت آزادراه تهران شمال وابسته به بنياد جانبازان

طراح روسازی بتنی محور نسيم شمال )قزوین(. کارفرما: شرکت ملی ساختمان.
عضویت در 14 کميسيون و کميته در وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران و شهرداری مشهد.



دکترمهدیدهقان
دکتر مهدی دهقان متولد سال 1336 در شهر اقليد )استان فارس( 

1. در سال 1366 به عنوان عضو هيئت علمی با مرتبه مربی 
2. از سال 1373 تا سال 1383 مرتبه استادیاری

3. از سال 1383 تا سال 1388  با مرتبه دانشياری
4. و از سال 1388 تا کنون  مرتبه استاد

 گروه ریاضی کاربردی، دانشــکده ریاضی و علوم کامپيوتر دانشگاه صنعتی   
اميرکبير 

زمینهاصلیتحقیقاتی:
1-  حل عددی معادالت دیفرانسيل جزئی
2-  جبرخطی عددی و محاسبات ماتریسی

3-  حل عددی معادالت انتگرال

ازجملهفعالیتهایعلمی-اجراییمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:
معاون آموزشی دانشکده  ریاضی و علوم کامپيوتر از زمستان 1373 تا زمستان 1374 

ریئس دانشکده ریاضی و علوم کامپيوتر ازسال 1375-1383
معاون پژوهشی دانشکده  ریاضی و علوم کامپيوتر  از سال 1383-1387

ریئس دانشکده ریاضی و علوم کامپيوتر ازسال 1389-1393
راهنمایی 29 دانشجوی دکتری  )از این تعداد، 6 نفر به طور مشترک(

فارغ التحصيل کردن 70 دانشجوی کارشناسی ارشد.

اساتید پر استناد جهانی
پژوهشگران پراستناد جهانی، هر ساله توسط موسسه کلریویت انليتيکس بر اساس مقاالت بازه 10ساله در 21 
رشته موضوعی انتخاب می شوند. در گزارش سال 2020، از ميان حدود 6400 نویسنده پراستناد جهانی، دوازده 
پژوهشگر از کشور ایران در بين پراستنادترین دنيا قرار گرفتند. دکتر مهدی دهقان و دکتر سجاد جعفری از 
دانشگاه صنعتی اميرکبير در حوزه ریاضيات انتخاب گردیدند. شایان ذکر است که کل پژوهشگران پراستناد دنيا 

در حوزه ریاضيات، 70 نفر بوده اند. 
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ازفعالیتهایبینالمللیدرمجالت)بهعنوانعضوهیئتتحریریهمجله(:
Taylor and Francis( International Journal of Computer Mathematics( از سال 1386-1389.

Taylor and Francis Inverse Problems in Science and Technology از سال 1393 تا کنون.

Engineering Analysis with Boundary Elements انتشارات Elsevier   از سال 1399.

فعالیتهایپژوهشی
ایشان در مدت فعاليت علمی خو دارای 580 مقاله منتشر شده در مجالت نمایه شده  ISI  و چند مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی بودند. 
همچنين دارای دو جلد ترجمه از کتابهای درسی کارشناسی و تاليف کتاب درسی ویژه مقطع کارشناسی رشته های مهندسی، فيزیک و ریاضی با 

همکاری چند تن از اعضای هيئت علمی دانشگاه ها هستند.

ازافتخاراتدکتردهقانمیتوانبهمواردزیراشارهکرد
استاد نمونه کشوری از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در سال  تحصيلی  1378-1388.

پژوهشگر نمونه کشور از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوری سال 1389.
پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی اميرکبير در سال های 1389، 1395 و 1397.

نقاطبارزتحقیقاتیاینجانبشامل 
دانشمند برجسته جهان در سال 2014 از طرف تامسون-رویترز

دارای اچ-اندیس )h-index( 82 از سایت گوگل-اسکالر    )Google-Scholar( براساس اطالعات آذر ماه 1399
جزء 5 دانشمند پراستناد ایران از سال 1388-1396

محقق پر استناد جهانی از سوی موسسه کلریویت از سال 2017 تا سال 2020 در حوزه ریاضيات.

فعالیتهایمتفرقهدانشگاهی:
عضو کميسيون موارد خاص دانشگاه صنعتی اميرکبير از سال 1373 تا سال 1383

عضو کميسيون تخصصی دانشگاه صنعتی اميرکبير از سال 1383 تا سال 1394
عضو هيئت مميزه دانشگاه صنعتی اميرکبير از سال 1394 تاکنون

عضو شورای جذب دانشگاه صنعتی اميرکبير از زمستان سال 1395 تاکنون
عضو هيئت مميزه دانشگاه  بوعلی سينا همدان از زمستان سال 1393 تا زمستان سال  1397
رئيس کمسيون تخصصی علوم پایه هيئت مميزه دانشگاه صنعتی امير کبير از 1396 تا کنون.

 عضو هيئت مميزه دانشگاه الزهرا از زمستان 1397 تا کنون.



دکترسّجادجعفری
سّجاد جعفری در سال 1362 در شهر کرمانشاه به دنيا آمد. مقطع متوسطه را در دبيرستان 
استعدادهای درخشان کرمانشاه گذراند و سپس در رشته مهندسی پزشکی گرایش بيوالکتریک 
دانشگاه صنعتی اميرکبير مشغول به تحصيل شد و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری خود را 
در همان رشته و دانشــگاه ادامه داد. او دوره دکتری خود را تحت راهنمایی های دکتر سّيد 
محّمدرضا هاشمی گلپایگانی با انجام پژوهش هایی متنوع به پایان رساند و بالفاصله در بهمن 
ماه 1391 به عنوان عضو هيأت علمی در دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی اميرکبير 
مشــغول به فعاليت گردید. زمينه های تحقيقاتی مورد عالقه او تئوری آشوب و شبکه های 
متشکل از نوسان گر ها می باشد. یک نکته بارز در فعاليت های تحقيقاتی ایشان، همکاری های 
بين المللی گسترده با اساتيد برجسته و شناخته شده در زمينه کاری خود می باشد. تعداد مقاالت ایشان در پایگاه وب آوساینس تاکنون 261 مقاله 
بوده است  )از جمله دو مقاله در ژورنال معتبر Physics Reports با IF=25( که قریب به 6 هزار استناد را در این پایگاه استنادی دریافت 
نموده اند. همچنين بيش از 200 مقاله در ژورنال های بين المللی توسط وی داوری گردیده  ست. او در سالهای 2019 و 2020 به عنوان یکی از 
محققان پراستناد جهان در زمينه ریاضيات از سوی موسسه Clarivate انتخاب گردید. همچنين وی جایزه ریاضی دان برتر جهان اسالم در 

سال 2019 را از سوی COMSTECH دریافت نموده است.  وی هم اکنون در مجالت ISI نيز عضو هيات دبيران است. 
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ارتباط با صنعت

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه خبرداد:
انعقاد بيش از 300 ميليارد تومان قرارداد صنعتی دانشگاه اميرکبير طی 9 ماه گذشته/تامين پليميرهای 

تحریمی صنعت خودرو توسط محققان دانشگاه
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير با بيان اینکه این دانشگاه طی 9 ماه گذشته بيش از 
300 ميليارد تومان قرارداد صنعتی منعقد کرده است، گفت: توليد مواد و تجهيزات مورد نياز صنایع برنامه 

اصلی دانشگاه در سال جهش توليد است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی اميرکبير، دکتر مالک نادری با بيان اینکه مدیریت ارتباط با صنعت 
عمال کانال ارتباطی دانشگاه با حوزه تحقيق و پژوهش خارج از دانشگاه است، گفت: یکی از فعاليت های 
اصلی این دفتر پی گيری عقد قراردادهای صنعتی است که با برنامه ریزی های صورت گرفته عقد قراردادها 
در سال های اخير رشد منظم و مناسبی داشته است و وضعيت این قرادادها امسال نسبت به سال های 

گذشته بسيار بهتر بوده است.
وی افزود: تعداد قراردادهای صنعتی این دانشگاه در سال جاری نسبت به سال های گذشته از وضعيت 
بسيار خوبی برخوردار است به نحوی که در 9 ماهه امسال این دانشگاه بيش از 300 ميليارد تومان قرارداد 

صنعتی امضا کرده است.
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير عنوان کرد: همچنين طی 9 ماهه گذشته در این دانشگاه بيش از 70 ميليارد تومان جذب 
داشتيم که این رقم نسبت به سال گذشته جهش بسيار خوبی داشته است که افزایش حجم و جذب قراردادها در سال های اخير به دليل برنامه 

ریزی های اصولی از سوی دانشگاه و به ویژه معاونت پژوهشی بوده است.
دکتر نادری خاطرنشان کرد: باتوجه به این ميزان حجم و جذب مالی، امسال دانشگاه نسبت به برنامه عملياتی خود بسيار جلو تر است.

برنامهریزیبرایجذبپروژههایبزرگدردانشگاهصنعتیامیرکبیر
وی گفت: رئيس دانشگاه و معاون پژوهشی دانشگاه درخصوص جذب و اجرای پروژه های بزرگ برنامه ریزی های ویژه ای داشتند که این 

برنامه ریزی ها در رفع نيازهای کشور اثربخشی بسيار زیادی داشته است.
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير افزود: عمده پروژه های بزرگ دانشگاه در سال جاری در حوزه نفت، فناوری اطالعات و 

مترو تهران و صنعت خودرو بوده است.
دکتر نادری اظهار داشت: یکی از برنامه هایی که دانشگاه در سال جهش توليد برآن متمرکز است موضوع بومی سازی تجهيزات مورد نياز صنایع 

بود که عمده تجهيزات وارداتی بودند و بواسطه تحریم وارد کشور نمی شدند.
وی تاکيد کرد: طی یک سال گذشته پروژه های این دانشگاه دارای نوعی چرخش شده است به نحوی که سهم پروژه های ساخت و عملياتی 

دانشگاه نسبت به   پروژه های تحقيقاتی بيشتر شده است.

ساختپلیمرهایتحریمیصنعتخودروتوسطمحققاندانشگاهامیرکبیر
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير ادامه داد: در این راستا دانشکده مهندسی پليمر دانشگاه صنعتی اميرکبير به حوزه تامين مواد 

اوليه و پليمرهای خاص صنعت خودرو وارد شد که این مواد تحریم بودند بنابراین محققان دانشگاه این پليمرها را تامين کردند.
وی افزود: این پروژه شامل فرموالسيون و دانش فنی بود که براساس آن یکی از خطوط توليدی یک کارخانه مرتبط برای ساخت این پليمرها 

درحال استفاده است.
دکتر نادری اضافه کرد: محققان این دانشگاه در ساخت قطعات مهندسی نيز به صورت قطعه  و کاربردی وارد شده اند و در این راستا موفق 

به ساخت جک غول پيکر هيدروليکی برای شرکت سيمان ساروج شدند که این جک برای اولين بار در کشور طراحی و ساخته شده است.

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه )آقای دکتر مالک نادری(



وی اظهار داشت: این جک اکنون در این کارخانه نصب و کارفرما نيز از این محصول بسيار راضی است.

موفقیتمحققاندانشگاهدرساختکمربندهایخاصهواپیماهایجنگی
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير گفت:  یکی از اساتيد این دانشگاه نيز موفق به ساخت کمربندهای خاص برای هواپيماهای 

جنگی شده که این دستاورد نيز درحال استفاده است و بخشی از مشکالت صنعت هوایی را برطرف کرده است.
دکتر نادری عنوان کرد: همچنين این دانشگاه درحال اجرای پروژه های بزرگی در حوزه های نيروگاهی، دفاعی و امنيتی است.

وی با بيان اینکه اجرای پروژه های بزرگ و ملی از اهداف دانشگاه بشمار می رود، گفت: بخشی از این پروژه ها در حوزه امنيت شبکه و فضای 
مجازی است.

راهاندازیدفتربازاریابیدردفترارتباطباصنعت
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير با اشاره به راه اندازی دفتر بازاریابی در دفتر ارتباط با صنعت این دانشگاه خبرداد و گفت: این دفتر 

نقش بسيار موثری در روند جذب پروژه های صنعتی در دانشگاه داشته است. 
دکتر نادری افزود: براساس اعالم وزارت علوم دانشگاه صنعتی اميرکبير دومين دانشگاه کشور در حوزه قراردادهای صنعتی از مسير سامانه ساتع 

است . 
وی ادامه داد: این دانشگاه طی 9 ماه گذشته نزدیک به 2 ميليارد تومان قرارداد با سازمان ایميدرو منعقد کرده است.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير با بيان اینکه حجم قراردادهای این دانشگاه با دانشگاه های دیگر قابل مقایسه نيست، گفت: 
دفتر بازیابی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير نقش بسزایی در درگير کردن اساتيد با پروژه های صنعتی داشته است.

دکتر نادری اظهار داشت: واحد بازاریابی تقاضاهای صنایع مختلف را بررسی و پيگيری می کند و براساس آن قراردادهای صنعتی منعقد می شود 
در واقع اکو سيستم بازاریابی این دفتر تقاضا محور است. 

تشکیلواحدکنترلپروژهدردفترارتباطباصنعتدانشگاه
وی ادامه داد: واحد کنترل پروژه دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير راه اندازی شده است که این واحد تاثير زیادی در کيفيت پروژه های 

تحقيقاتی دانشگاه خواهد داشت.
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير افزود: در این واحد پروژه های سال 98 و 99 دانشگاه کنترل پروژه شده اند و اکنون درحال 
رصد قراردادها از لحاظ پيشرفت مالی و فنی هستيم و هرکجا که مشکلی باشد از کارفرما و مجری موضوع پيگيری می شود که کار طبق روال 

پيش برود.
دکتر نادری خاطرنشان کرد: دانشگاه صنعتی اميرکبير جز معدود دانشگاه های کشور است که معافيت های بيمه ای قراردادهای پژوهشی را اجرا 
کرده چراکه دانشگاه تعامل بسيار خوبی با بيمه تامين اجتماعی شعبه 13 دارد و براین اساس تمامی پروژه های پژوهشی دانشگاه  از معافيت بيمه 

ای برخوردار می شوند.

راهاندازیباشگاهمهارتواشتغالدردانشگاهصنعتیامیرکبیر
وی از راه اندازی باشگاه مهارت و اشتغال در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير خبرداد و گفت: این باشگاه حدود یک سال است که 
فعاليت خود را آغاز کرده اما امسال به دليل شيوع بيماری کرونا فعاليت های آن با مشکل مواجه شده چراکه امکان برگزاری کالس های حضوری 

وجود نداشت.
 مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير افزود: برنامه داریم در باشگاه مهارت و اشتغال کمپ مهارت در سه ماه آخر سال به صورت 

حضوری و مجازی برگزار کنيم .
دکتر نادری با بيان اینکه فارغ التحصيالن دانشگاهی در حوزه مهارت های نرم برای ورود به صنعت با مشکل مواجه هستند، تاکيد کرد: بنابراین 

نياز است فارغ التحصيالن در حوزه مهارت های نرم توانمند شوند.
وی با بيان اینکه باشگاه مهارت و اشتغال دانشگاه به آدرس www.skillclub.aut.ac.ir، گفت: در 9 ماهه امسال نزدیک به هزار نفر به 
صورت وبيناری آموزش داده شدند که 70 درصد فارغ التحصيالن شرکت کننده در این کالس ها دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اميرکبير و 

مابقی دانش آموختگان دیگر دانشگاه ها بوده اند.
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير افزود: در این باشگاه مباحثی چون خودشناسی، مدیریت منابع مالی، فنون مذاکره، تعامل و تيم 

سازی، مدیریت زمان و غيره به دانش آموختگان آموزش داده می شود.
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اجرایدورهکارشناسیکارورزانهباهمکاریمعاونتآموزشی
دکتر نادری خاطرنشان کرد: اجرای دوره های کارشناسی کارورزانه برنامه مشترک دفتر ارتباط با صنعت و معاونت آموزشی دانشگاه است که 

آیين نامه این طرح در هيات رئيسه دانشگاه مصوبه شده و قرار است به زودی اجرایی شود.
وی ادامه داد: در این دوره دانشجو وارد صنعت می شود و در حين تحصيل مهارت های الزم را کسب می کند.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير عنوان کرد: مقدمات اجرای این دوره با تعدادی از شرکت ها هماهنگ شده است و از ترم 
آینده تعدادی از دانشجویان در این دوره شرکت خواهند کرد.

دکتر نادری عنوان کرد: کميته مالکيت فکری دفتر  ارتباط با صنعت دانشگاه مرکز امين قوه قضائيه است به نحوی که از 4 سال گذشته ساالنه 
حدود 200 تا 300 اختراع در این مرکز داروی می شد اما در 9 ماهه اول امسال بيش از 500 اختراع داوری شده است.

وی ادامه داد: وزارت علوم 16 مرکز را به عنوان مرکز امين تایيد کرده که در منطقه یک، 5 مرکز مورد تایيد وجود دارد که دانشگاه اميرکبير 
یکی از این مراکز بشمار می رود.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير افزود: در مرحله اول داوری اختراع ها توسط اساتيد و دانشجویان دکتری مجرب این 
دانشگاه که آموزش های الزم را دیده اند، انجام می شود و پس از آن کميته ماليکت معنوی که تيم فوق العاده حرفه ای هستند کار داوری 

نهایی اختراع ها را انجام و نتایج به قوه قضائيه اعالم می شود. 

برنامهریزیدانشگاهبرایورودبهرتبهبندیدانشگاههاینوآورجهان
دکتر نادری با اشاره به اینکه دانشگاه صنعتی اميرکبير رتبه نخست کشوری درحوزه ثبت پتنت های بين المللی را به خود اختصاص داده است، 
تاکيد کرد: تاکنون در سال جاری 6 پتنت بين المللی از سوی این دانشگاه به ثبت رسيده است که این رقم در مقایسه با دیگر دانشگاه های 

کشور باال است.
وی ادامه داد: برنامه داریم روند ثبت پتنت های بين المللی دانشگاه به نحوی دنبال شود که بتوانيم از دو سال آینده در رتبه بندی های دانشگاه 

های نوآور که به تازگی شکل گرفته اند ورود کنيم. شرط ورود به این رتبه بندی ها دارا بودن حداقل 70 پتنت ثبت شده است.
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير خاطرنشان کرد: شرط ورود به رتبه بندی دانشگاه های نوآور برای بخش آسيایی ثبت 

50 پتنت بين المللی است. 
دکتر نادری تاکيد کرد: دانشگاه صنعتی اميرکبير درحال حاضر حدود 30 پتنت تایيد شده بين المللی دارد که اميداوریم با برنامه ریزی های 

صورت گرفته بتوانيم طی دو سال آینده به رتبه بندی دانشگاه های نوآور وارد شویم. 
وی تاکيد کرد: از دو سال گذشته پژوهشکده های تحقيقاتی و مراکز تحقيقاتی این دانشگاه به عنوان زیر مجموعه مرکز ارتباط با صنعت 

فعاليت می کنند.
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اميرکبير خاطرنشان کرد: این دانشگاه دو دسته پژوهشکده دارد که دسته الف زیر نظر پردیس های 

دانشگاه و دسته ب زیر نظر دفتر ارتباط با صنعت فعاليت می کنند که تمامی این مراکز نقش بسزایی در ارتباط دانشگاه با صنایع داشته اند.
دکتر نادری تاکيد کرد: اگر در یک مجموعه موفقيتی شکل می گيرد مرهون تالش های همه اعضا است بنابراین تالش های صورت گرفته 

در این مجموعه بدون همکاری همکاران اداری دفتر ارتباط با صنعت و از همه مهمتر اساتيد فعال دانشگاه امکان پذیر نبود.



برگزیدگان پژوهش و فناوری

پژوهشگران برتر صنعتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
در سال 1399

همه ساله در هفته پژوهش، مدیریت ارتباط با صنعت اقدام به بررسی قراردادهای پژوهشی و صنعتی اعضای هيات علمی جهت انتخاب 
پژوهشگر برتر صنعتی می نماید. امسال نيز این ارزیابی در بازه زمانی سال پژوهشی از 09/01/ 98 تا 99/08/30 انجام شد. شاخص های بسياری 
در خصوص ارزیابی پژوهشگران صنعتی دانشگاه در نظر گرفته می شود که مواردی همچون حجم قراردادهای منعقده و ميزان جذب قراردادها، 

پژوهشی بودن قرارداد، تعداد قراردادهای جاری، امتياز گرنت و همچنين تعداد قراردادهای بين المللی را می توان نام برد.
پس از بررسی مقدماتی توسط کارشناسان مدیریت ارتباط با صنعت، تعدادی از اعضای هيات علمی به مرحله نهایی ارزیابی راه یافتند که تيم 
داوری در نهایت آقای دکتر کمالی را به عنواناستادپژوهشگربرترصنعتی دانشگاه صنعتی اميرکبير و  خانم دکتر سميه اکبری را 
بعنوان  استادپژوهشگرصنعتیبرتر  بين المللی در سال 99 معرفی نمود. در ادامه شرح مختصری از فعاليت ها و سوابق کاری ایشان 

ارائه مي شود.

دکترعلیکمالیایگلیدر سال 1361 در تهران به دنيا آمد و تحصيالت خود را دانشگاه صنعتی اميرکبير 
در دو رشته مهندسی مکانيک و مهندسی صنایع در سال 1379 شروع و به ترتيب در سال های 1383 و 1385 
آنها را به اتمام رساند. ایشان تحصيالت مقطع کارشناسی ارشد خود را سال 1383 در دانشگاه صنعتی شریف 
آغاز و در سال 1385 به اتمام رساند. در سال 1385 ایشان در مقطع دکترای دانشگاه صنعتی شریف در زمينه 
طراحی و ساخت ميکرومکانيزم متحرک تحصيالت خود را شروع و در سال 1390 به پایان رساند. از سال 1391 
در دانشکده مهندسی مکانيک دانشگاه صنعتی اميرکبير مشغول به فعاليت به عنوان عضو هيات علمی در حوزه 
دیناميک و ارتعاشات و کنترل غيرخطی، ميکرومکانيزم ها، و ربات های زیست پایه می باشند. ایشان از سال 1385 به عنوان کارشناس و 
مشاور در زمينه فنی و اقتصادی طرح های ایجاد و توسعه مشغول به فعاليت می باشند. همچنين زمينه تخصصی ایشان طراحی و ساخت انواع 
سيستم های مکاترونيکی می باشد. ایشان بيش از 16 سال در گروه های پژوهشی مربوط به طراحی و ساخت و راه اندازی در زمينه قطعات 
و سيستم های پایه و تنظيم و غيره فعال مي باشند. در طی سال گذشته ایشان پروژه های متعددی در زمينه ی طراحی و ساخت تجهيزات 

بسيار پيشرفته اجرایی نموده اند.
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خانمدکترسمیهاکبری  در سال 1357 در تهران به دنيا آمد. تحصيالت کارشناسی خود را در دانشگاه 
صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته شيمی نساجی و علوم الياف دانشگاه صنعتی   امير 
کبير در سال 1387 به پایان رساند. فعاليت حرفه ای خود را از سال 1387 تا 1391 در جهاد دانشگاهی  دانشگاه 
صنعتی اميرکبير آغاز کرد و در سال 1391 به دانشگاه صنعتی اميرکبير پيوست و تاکنون  عضو هيئت علمی  
دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اميرکبير )پلی تکنيک تهران( است.  وی در دوره دکترای خود در زمينه 
ساخت و شناسایی پليمرهای دندریمری در مهندسی نساجی کار کرد.  عالیق تحقيقاتی دکتر اکبری شامل سنتز ، 
شناسایی و استفاده از پليمرهای دندریمری با گروه انتهایی آمين برای اصالح سطح است. وی از سال 1393 تاکنون با دانشگاه آدام ميسکيویچ 
در پوزنان ، لودز و دانشگاه صنعتی پوزنان در لهستان همکاری دارد.  وی همچنين به عنوان استاد مهمان در پروژههای صنعتی و تحقيقاتی 
در زمينه اصالح سطح با استفاده از ترکيبات دندریمری در دانشگاه مک مستر، اتاوا و بریتيش کلمبيا در کشور کانادا مشارکت داشته است. وی 
نایب رئيس انجمن علم و فناوری نساجی ایران در دوره سوم و بازرس آن در دوره چهارم  است. ایشان قرارداد سنتز ، توليد و تامين  مواداوليه 
ای را با یکی از شرکت های  چينی با موفقيت  به سرانجام رسانده است. عناوین قراردادهای بين المللی که توسط ایشان  انجام شده است  :
1 - Research & Development and Technical Collaboration Agreement

2 - Development of functionalized electrospun nanocomposite membrane using dendritic polymers



پروژه  برتر صنعتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

در سال 1399

پژوهش،تدویندانشفنیوساختجکهایغولپیکرآلمانیآسیاموادشرکتبینالملیسیمانساروج

مجری:جنابآقایدکترسیدمحمدحسینمیرباقری

خالصهپروژه: هدف از پژوهش حاضر بررسی علل شکست جک های هيدروليک آسيا مواد سيمان ساروج و سپس تدوین دانش 
فنی توليد آن به روش مهندسی معکوس از روی قطعه آلمانی، و نهایتا ساخت یک عدد جک است. به این منظور ابتدا بایستی شناسنامه 
فنی متریال های مصرفی در این جک ،کامال شناخته شود و سيکل های عمليات حرارتی، سخت کاری سطحی، آبکروم دهی های ميله 
پيسنون و محل آبندی مشخص و چرایی استفاده از این متریال ها مشخص شود. در قدم بعد بایستی نقشه فنی تمامی اجزا تهيه شود و طبق 
استانداردهای آلمانی مربوط به جک های آلمانی، آبندی شيار ها و محل های آبندی طراحی شود و متریال های پليمری مناسب برای آبندی 
شناخته و سفارش توليد یا خریدداخلی شود. لذا انتخاب دو نوع 1- متریال فلزی که عمدتا فوالد هستند و 2- متریال های پليمری یا کامپوزیتی 
پایه پليمری که عمدتا مخصوص آببندی هستند شناخته و شناسنامه فنی برای آنها تهيه شود و سپس بعد از تهيه نقشه های ساخت، فرایند 
طراحی و توالی ساخت، مجموعه مورد نظر ساخته شود. سپس عملکرد جک ساخته شده، توسط آزمون های استاندارد جک هيدروليک، صحه 
گذاری شود و از عملکرد واقعی جک اطمينان حاصل شود. در قدم آخر جک هيدروليک در خط توليد قرار گيرد و به مدت یکسال پایش و 

عيوب احتمالی آن برطرف شود.
شکل زیر و جدول بعد از آن مشخصه های جک و ابعاد تقریبی آن را بيان می کند. در انتها نيز نمایی از جک  تحویل داده شده  به کار فرما 

ارایه شده است:

برای انتخاب پروژه برتر، قراردادهای خاتمه یافته در بازه زمانی 98/09/01 لغایت 99/8/30  با شاخص هایی همچون ميزان حجم و جذب قرارداد، 
ميزان مشارکت اعضای هيات علمی در پروژه، پژوهشی و کاربردی بودن پروژه، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. پس از بررسی های به عمل 
آمده، پروژه  پژوهشی  با عنوان " پژوهش، تدوین دانش فنی و ساخت جک های غول پيکر آلمانی آسيا مواد شرکت بين الملی سيمان ساروج 

" به عنوان پروژه برتر پژوهشی سال 1399 دانشگاه اميرکبير معرفی گردید.

مشخصههایاصلیجکمذکوربهشرحزیراست

250 بارجک المانی با قدرت
550 ميليمترقطر خارجی
400 ميليمترقطر داخلی

550 ميليمترکورس جابجایی
3 مترطول در حالت باز

1/7 مترطول در حالت بسته

2 تنوزن تقریبی:
هون آلمانسازنده :
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دکترسیدمحمدحسینمیرباقري: تحصيالت خود را در دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1366 
و در رشته متالورژی - ریخته گری شروع و در سال 1370 به اتمام رساند. ایشان تحصيالت مقطع کارشناسی 
ارشــد خود را سال 1370 در دانشگاه صنعتی شریف آغاز و در سال 1373 به پایان رساند. وی در سال 1376 
در مقطع دکترای دانشگاه صنعتی شریف تحصيالت خود را ادامه داده و  در سال 1382 فارغالتحصيل گردید. 
ایشان از سال 1385 در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اميرکبير به عنوان عضو هيات علمی 
مشغول به فعاليت می باشد. زمينه کاری ایشان شبيه سازی عددی فرایندهای متالورژی شامل: انجماد فلزات، 
ریخته گری، استحاله های فازی و انجماد فلزات ، بررسی علل تخریب قطعات مهندسی، توليد فوم فلزی سلول 
 3 ،ISI بسته و باز است. فعاليت های ایشان طی سال گذشته شامل مواردی همچون 10پروژه صنعتی، 6 مقاله

کتاب تاليف شده میباشد.

مخترع برتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1398
شاخص های ارزیابی مخترع برتر

• تعداد اختراعات داخلی ثبت شده
• تعداد اختراعات بين المللی فایل شده
• تعداد اختراعات بين المللی چاپ شده

PCT تعداد اختراعات فایل شده به صورت •
• موضوع اختراع )پنج حوزه کليدی دانشگاه شامل ایمنی، سالمت، فناوری اطالعات، محيط زیست و انرژی(

• تجاری سازی



مخترعبرتر:جنابآقایدکترفرهادفانیصابری

اختراعاتتجاریسازیشدهدرسالهای95الی99

دکترفرهادفانیصابری استادیار پژوهشکده علوم و فناوری هوافضا، متولد سال 1358 
، دانش آموخته دکتری در رشته مهندسی برق – گرایش کنترل در سال 1389 می باشد. زمينه 
تحقيقاتی ایشان سيستم های کنترل فضاپيما، رباتيک و سيستمهای مکاترونيکی می باشد. ایشان 
مدیر بيش از 12 پروژه صنعتی موفق و همکار اصلی در 2 طرح کالن ملی دانشگاه بوده و دارای 
4 گواهی ثبت اختراع در حوزه های فوق ، بيش از 40 مقاله ژورنال و بيش از 80 مقاله کنفرانسی 

می باشند. 
برخی از اختراعات آقای دکتر فانی صابری بشرح زیر است :

1-عنواناختراع:طراحیوساختبسترتستعملکردیسامانهکنترلسیستمهایدینامیکی
موضوع این اختراع، طراحی و ســاخت بستر تست عملکردی به منظور ارزیابی سامانه کنترل 

سيستمهای دیناميکی میباشد. این بستر تست قابليت ارزیابی عملکرد الگوریتم کنترل سيستمهای دیناميکی را به صورت بالدرنگ دارد.
کاربرد : 

-تست و ارزیابی عملکرد انواع الگوریتم های کنترلی در سيستمهای دیناميکی پيچيده و حساس قبل از عملياتی شدن بر روی سيستم 
واقعی

-اصالح و بهينهسازی الگوریتم های کنترل 
-بررسی و بودجه بندی منابع خطا در طراحی سيستم های کنترل

2-عنواناختراع:دستگاهنشانهرویآنتنباقابلیتآنالیزوکاهشخطا
اختراع حاضر دستگاهی برای محاسبه زوایای نشانه روی آنتن یک ایستگاه متحرک به سمت هدفی مشخص )ثابت یا متحرک( می باشد. 

این اختراع در قالب یک قرارداد صنعتی ساخته شده و مورد تجاری سازی قرار گرفته است.
کاربرد :

-برقراری ارتباط با ماهواره های مدار ژئو و برقراری ارتباط مخابراتی با آنها و یا ارتباط با ماهواره های سنجشی در کاربردهای هواشناسی
-برقراری ارتباط و تبادل داده بين دو آنتن در نقاط مختلف

استفاده در آنتن هایی که روی اجسام متحرک یا پرنده )نظير خودرو، کشتی  هواپيما( نصب هستند

3-عنواناختراع:عملگردورانیبااستفادهازمکانیزملنگولغزندهدوطرفهومحرکپیزوالکتریک
این اختراع یک عملگر دورانی بوده که با استفاده از قطعات پيزوالکتریک و مکانيزم های مکانيکی حرکت دورانی با گشتاور باال ایجاد می کند. 

این اختراع در قالب یک قرارداد صنعتی ساخته شده و مورد تجاری سازی قرار گرفته است.
کاربرد :

-حرکت دورانی و جهت دهی بازوهای روبات ها
-به عنوان عملگر در سيستم های فضایی 

-عملگر سيستم های پزشکی نظير رادیولوژی، سی تی اسکن و...
- عملگر جهت سيستم های اپتيکی و  ليزر

ش - آذرماه 1399
ویژه نامه هفته پژوه
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شاخص های تعیین واحد تحقیقاتی برتر

پژوهشکده برتر
پژوهشکدهفناوریاطالعاتوارتباطاتوشبکهبرق

پژوهشکده پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات و شبکه برق در زمينه های گوناگون مرتبط با حوزه های برق و کامپيوتر فعاليت دارد. 
پروژه های صنعتی انجام شده و در حال انجام در مراکز تحقيقاتی این پژوهشکده در جهت حل مشکالت فنی و دانش بنيان کشور و بر مبنای 
درخواست مراکز دولتی و خصوصی می باشد. صنایع مرتبط با فناوری اطالعات، برق و انرژی، مخابرات، امنيت اطالعات، فناوری مالی، اینترنت 

اشيا، ابررایانه، هوش مصنوعی و یادگيری ماشين ازجمله حوزه هایی است که این پژوهشکده در آنها مشغول به فعاليت است.
در حال حاضر، این پژوهشکده از پنج مرکز تحقيقاتی به شرح زیر تشکيل شده است و اساتيد، فارغ التحصيالن و دانشجویان کارشناسی و 

کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری در رشته های برق و کامپيوتر در آنها فعال هستند:
-    مرکز تحقيقات آپا

-    مرکز تحقيقات بهره برداری ایمن شبکه
-    مرکز تحقيقات پردازش فوق سریع

-    مرکز تحقيقات فناوری اطالعات و ارتباطات
-    مرکز تحقيقات فناوری مخابرات و الکترومغناطيس کاربردی

فعاليت های این مراکز شامل طراحی و توسعه محصوالت دانش بنيان، تحقيق و توسعه به سفارش مؤسسات و مراکز صنعتی، صدور تأیيدنامه 
نوع و ارائه سرویس دانش بنيان به مؤسسات صنعتی و آموزشی-پژوهشی است.

با توجه به رویه های انتخاب پژوهشکده ی برتر، که در آن  معيارهایی مانند تعداد قراردادهای  منعقد شده صنعتی ،  قراردادهای خاتمه یافته  و 
ميزان جذب منابع مالی، پژوهشکده هایی که رتبه های باالیی دارند انتخاب می شوند. براساس امتيازات موجود در سال 1399 پژوهشکده فناوری 

اطالعات و ارتباطات و شبکه برق با بيش از 980 امتياز به عنوان پژوهشکده برتر انتخاب گردید.

4-عنواناختراع:سرواکچوئیتورپیزوالکتریکدورانیبااستفادهازکالچسلونوئیدی
در این اختراع، سرواکچوئيتور )عملگر( با استفاده از قطعات پيزوالکتریک استکی به عنوان محرک بوده و در ترکيب با مکانيزم مکانيکی، دوران 

دوطرفه و گشتاورهای باالیی ایجاد می کند. این اختراع در قالب یک قرارداد صنعتی ساخته شده و مورد تجاری سازی قرار گرفته است.
کاربرد : 

-عملگر سيستم های پزشکی نظير رادیولوژی، سی تی اسکن و...
-عملگر سيستم های رباتيک جهت حرکت دورانی و جهت دهی بازوهای روبات ها

-عملگر سيستم های فضایی 
- عملگر سيستم های اپتيکی و ليزر



مدیریت فناوری و توسعه نوآوری

ماموریت مدیریت توسعه نوآوری و فناوری حمایت و پشتيبانی از تبدیل 
ایده های نوآورانه و دستاوردهای علمی به فناوری ها و محصوالت 
مورد نياز کشــور و جامعه و شــکل دهی شرکت های دانش بنيان 
می باشد. این مدیریت از ســه بخش مراکز نوآوری و کارآفرینی، 
مرکز رشد و مرکز هدایت شرکت های دانش بنيان تشکيل شده و 
ضمن ترویج فرهنگ کارآفرینی در سطح دانشگاه تالش می کند تا با 
شناسایی نخبگان و صيد ایده های ناب و انجام حمایت های مادی و 
معنوی، مقدمات الزم برای تبدیل آن ها به شرکت دانش بنيان موفق 

را فراهم آورد. 
مدیریت توســعه نــوآوری و فناوری در تالش اســت تا با ایجاد 
زیرساخت الزم و پشتيبانی های مؤثر شرکت های دانش بنيان آن ها 

را در جهت تجاری سازی موفق محصوالت و خدماتشان یاری نماید 
و بدین ترتيب هم دانشگاه و هم کارآفرینان از منافع مادی و معنوی 

دستاوردهای حاصل بهره مند گردند.
حمایت های مدیریت توسعه نوآوری و فناوری از واحدهای فناور و 

شرکت های دانش بنيان در قالب های زیر صورت می گيرد:
تامين فضای کاری و اداری  •

ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی  •
ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای  •
تامين مالی برای توسعه محصول  •

دستاوردهای حاصل از فعاليت این مدیریت به شرح زیر می باشد.

ش - آذرماه 1399
ویژه نامه هفته پژوه
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با توجه به دستاوردهای چشمگير دانشگاه در این حوزه، گسترش 
فعاليت های مدیریت توسعه نوآوری و فناوری در دستور کار قرار دارد. 

بر این اساس اهم برنامه های مدیریت به قرار زیر می باشد:
•   توسعه زیرساخت فيزیکی نوآوری و فناوری در دانشگاه در قالب 
تاسيس مراکز نوآوری در دانشکده ها و خریداری و تکميل برج های 

فناوری جدید
•   حمایت مالی از تيم های مستقر در مراکز نوآوری، واحدهای فناور 

پيش رشد و رشد و شرکت های دانش بنيان تابعه از طریق اعطای 
تسهيالت فن آفرینی

•    تدوین و اجرای برنامه تجاری سازی محصوالت شرکت های 
دانش بنيان و یافته های پژوهشی دانشگاه

•    اخذ موافقت نامه های الزم از مراجع مرتبط در ارتباط با راه اندازی 
پهنه نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی اميرکبير

•    تاسيس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی اميرکبير

کليه شرکت ها )واحدهای فناور دوره پيش رشد، رشد و شرکت های 
دانش بنيان( و همچنين مراکز نوآوری و شتابدهی همکار بر اساس 
شاخص های ارائه شــده در جداول زیر مورد ارزیابی قرار گرفته و 

برترین های هر بخش به عنوان برگزیدگان مربوط به حوزه فناوری 
دانشگاه صنعتی اميرکبير انتخاب شده اند.

نحوه امتیازدهی برای انتخاب برگزیدگان

نحوهارزیابیشرکتهایتابعهمدیریتتوسعهنوآوریوفناوری



نحوهارزیابیمراکزنوآوریوشتابدهیهمکارمدیریتتوسعهنوآوریوفناوری

شرکت فرزان فن اندیش فردا
شرکت فرزان فن اندیش فردا )فرزان(  در سال 1394 توسط شرکت 
به اندیشی و فناوری فردا )بافکو( برای تمرکز بر فعاليتهای انرژی 
خورشيدی،  کنترل و الکتریکال تاسيس گردید. این شرکت فعاليت 
خود را در ســال 1395 در برج مدیریت فناوری و توسعه نوآوری در 
فضای 9 متر مربعی در زیــر زمين طبقه منفی دو آغاز نمود. این 
شرکت در آبان ماه سال 1395 موفق به ورود به جرگه شرکت های 
دانش بنيان برای دو محصول کنترلی خود گردید. در سال 1395 
این شرکت موفق شد با شرکت های پيمانکار اصلی صنایع معدن 
بــه ویژه با گروه معظم فکور صنعت  ارتباط برقرار نموده و با حل 
برخی مشکالت خطوط توليد جایگاه خود را تثبيت نماید. همچنين 
تجهيزی نو با روش جدیدی برای کاربرد در  نيروگاه های خورشيدی 
را نمونه سازی و در کشور آلمان به ثبت برساند. مشکالت ساختار 
اقتصادی و تحریم ها باعث کاهش  فعاليت های انرژی خورشيدی شد 
ولی بخش معدنی و فوالدی در سالهای تحریم با خروج شرکتهای  
پيمانکار خارجی از پروژه ها و واگذاری فعاليت آنان به این شرکت 

توسعه یافت. 
در ســال 1396 برنامه نویسی و نصب و راه اندازی سستم کنترل 
PLC خط کنســانتره  سنگ آهن سنگان  در زمان مقرر توسط 
کارشناسان جوان این شرکت که عمدتاً فارغ التحصيالن زبده دانشگاه 
اميرکبير بودند و بدون حضور کارشناسان خارجی فصل جدیدی را در 
فعاليت های این شرکت گشود و باعث گردید سيستم کنترل  خطوط  
گندله سازی و فوالد سنگان به این شرکت واگذار گردد. ورود فرزان 
به فعاليت های توليدی تابلوهای برق مورد نياز این پروژه ها فصل 
جدیدی را در توسعه این شرکت گشود و اواسط سال 1397 توليد 
تابلوهای MCC و VFD در کارخانه شرکت فرزان در مجموعه 
پارک علم فناوری دانشگاه در  یبارک شهریار آغازگردید. هم زمان 

دفتر مرکزی این شرکت در برج فناوری امير کبير در خيابان بزرگمهر 
خریداری و راه اندازی شد. در سال 98 ساخت تابلوهای خاص، راه 
اندازی موتورهای MW 6.5 ، ایستگاه های پمپاژ و نصب الکتریکال 
پروژه انتقال آب خليج فارس به صنایع )بزرگترین پروژه انتقال آب 
کشور( به این شرکت واگذار و خوشبختانه در آبان ماه سال 1399 
فاز اول پروژه مذکور توسط ریيس جمهور، وزیر نيرو، وزیر کشور و 4 
تن از استانداران استانهای درگير در پروژه و مدیران صنایع گل گهر، 
مس سرچشــمه و چادرملو راه اندازی شد و آب شيرین شده خليج 
هميشه فارس در نزدیکی بندر عباس با خط لوله ای به طول 300 
کيلومتر و با هفت ایستگاه پمپاژ در مسير به صنایع گل گهر رسيد. 
شرکت فرزان موفق شده است با همکاری اعضای هيئت علمی، 
فارغ التحصيالن نخبه دوره دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی 
عمدتاً از دانشگاه صنعتی اميرکبير و تکنسين های ماهر، نام خود را 
به نيکی در شرکتهای پيمانکار اصلی صنایع معدن و فوالد به ثبت 
رسانده و در انجام پروژه های مهم این بخش نقش آفرینی نماید. 
توجه به نيروی انسانی بعنوان مهم ترین داشته شرکت رمز موفقيت 
فرزان است. در حال حاضر بخش تحقيق و توسعه این شرکت موفق 
به توليد اینورتر 5 و 10 کيلو وات خورشــيدی شده و کار طراحی 
اینورترهای موتورهای الکتریکی را آغاز و اميد است در سال آینده 
از این محصوالت رونمایی نموده و آنها را روانه بازار نماید. در سال 
1398 و 1399 این شرکت با طراحی، نمونه سازی، توليد و نصب 
و راه اندازی تابلو رکتيفایر  دستگاه پيشرفته WHIMS با خروجی 
جریــان الکتریکی 1500  آمپر و دقت 0.1  درصد، رکورد جدید در 
زمــان طراحی تا توليد صنعتی یک محصول را برای خود به ثبت 
رساند. حضور یک تيم نخبه و با انگيزه و تجربه در معاونت تحقيق و 

توسعه شرکت متضمن فعاليت های آینده شرکت می باشد. 
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پروژههایاصلیاجراشده: عناوین پروژه های ذیل مهم ترین 
پروژه هایی اســت که از چندین پروژه انجام شده و در دست انجام 

شرکت فرزان برگزیده شده اند. 
1-    برنامه نویسی سيستم کنترل PLC  خطوط کنسانتره، گندله 

و فوالد سنگان فام 
2-    راه اندازی سيستم کنترل پروژه های مس خاتون آباد 
3-    نصب الکتریکال پروژه عظيم انتقال آب خليج فارس 

4-    راه اندازی موتورهای ایستگاه های پمپاژ پروژه انتقال آب خليج 
فارس 

 MID کنترل شيرهای بين راهی MCC 5-    ساخت تابلوهای
WAY VALVE  و مخابراتی پروژه انتقال آب خليج فارس 

6-    ساخت تابلوهای VFD پروژه خط کنسانتره آهن 301 سنگان 
فام 

7-    ساخت تابلوهای VFD پروژه خط فوالد 324 سنگان فام 
8-   طراحــی، نمونه ســازی و توليد تابلوهــای رکتيفایر جهت 

دستگاه های whims خط باطله جالل آباد 
9-    طراحی الکتریکال خط فوالد 

10-   طراحی و توليد نيمه صنعتی اینورتر خورشيدی 5 کيلو وات
11-   طراحی و نمونه ســازی اینورتر موتورهای الکتریکی باالی 

50 کيلو وات 
رشدشرکتفرزانفناندیشفردا:

الف:رشدنیرویانسانی: خوشبختانه این شرکت موفق شده با 
تعریف فعاليت های مورد عالقه فارغ التحصيالن نخبه آنها را با انگيزه 
بکار گيری کرده و بسياری  از آنان را از مهاجرت به دیگر کشورها 
منصرف نماید. منحنی زیر رشد تعداد نيروهای این شرکت را نشان 

می دهد:

ب:سطحتحصیالت:با توجه به سطح فعاليت های شرکت، 
عمده نيروهای این شرکت کارشناس و باالتر بوده و فارغ التحصيالن 
نخبه دانشگاه های کشور به ویژه دانشگاه صنعتی امير کبير فعاليت 

خود را در این شرکت شروع نموده اند:

ج:گردشمالی:گردش مالی این شــرکت در سالهای اخير 
متناسب با سطح فعاليت ها  با رشد بسيار زیادی روبرو بوده و اميد 

است این رشد ادامه داشته باشد.



نمونهتابلوهایپروژهها1نمونهتابلوهایپروژهها2نمونهتابلوهایپروژهها3

سالنتولیددرپارکعلموفناوریامیرکبیردریبارک

پروژههایمعدنیانجامشده
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شرکت آینده سازان هوشمند دادسان

دادســان، راهی جدید و هوشمند جهت دریافت، بررسی و مقایسه 
 )dadsun.app ( پيشنهاد وکالی متخصص

دادسان چگونه متولد شد:
ایده دادســان در اسفند ماه سال 95 در رویدادی در دانشگاه خواجه 

نصير ارایه شــد و هسته اصلی تيم در همان رویداد شکل گرفت. 
این ایده توســط رضا تقی زاده مطرح شد که اساس آن برگرفته از 
مشکالتی بود که طی 15 سال اشتغال در دادگستری و در ارتباط با 

وکال و مردم مشاهده کرده بود.

واحد فناور برگزیده

دادسان برای کدامين مشکل پا به عرضه وجود گذاشت:
مشــکل این بود که مردم وکيلی می خواستند که ضمن داشتن 
تخصص و تجربه، معتمد هم باشد و همچنين توان پرداخت حق 
الزحمه او را داشته باشند و بتوانند از سوابق و نحوه عملکرد وکيل 
مطلع باشند تا امکان مقایسه برای آنها فراهم شود ولی هيچ مرجعی 
جهت بررسی سوابق و عملکرد وکال وجود نداشت و پيدا کردن یک 

وکيل خوب و مناسب بسيار سخت بود.
روند رشد دادسان:

برای حل مشکل یک ســناریوی کامل جهت ایجاد یک سامانه 
آنالین حقوقی با تمام جزئيات تدوین نمودیم ولی تجربه و دانش 
کافی اجرای آن را نداشتيم. به همين علت در دوره های آموزشی یکی 

از شتابدهنده های مطرح کشور شرکت کردیم و موفق شدیم نمونه 
اوليه محصول خود را در سال 96 بسازیم.

سپس از حمایت های مرکز فناوری سامسونگ اميرکبير برخوردار 
شدیم و  محصول خود را کامل تر کردیم و بعد از آن توانستيم پذیرش 
مرکز رشد دانشگاه اميرکبير را کسب کنيم و با پژوهش های علمی 
و فناورانه انجام یافته و اضافه کردن هوش ماشين به سيستم، ضمن 
اخذ تایيدیه دانش بنيــان، محصولی را ارایه کردیم که مورد توجه 
معاون علمی رئيس جمهور و وزیر ارتباطات قرار گرفت و ریاست 
محترم قوه قضائيه نيز طی بازدید از سامانه بر همکاری کانون های 

وکال و مرکز وکالی قوه قضائيه با دادسان تاکيد نمودند.



ماهيت دادسان:
»دادسان« سامانه درخواست وکيل متخصص است که به کمک 
فناوری های نوین، ارتباط بين متقاضيان خدمات حقوقی با وکالی 
متخصص و مناسب آنها را برقرار می کند تا مردم به راحتی با مقایسه 
رزومه و پيشنهادات ارسالی وکال، مناسب ترین وکيل را انتخاب کنند.

عالوه بر آن »دادســان« با ارایه سرویس هایی چون پرداخت امن، 
هماهنگی جلسه، پيام رسان حقوقی و… به وکال و متقاضيان در 

داشتن ارتباطی آسان  تر و سریع تر یاری می رساند.
دستاورد:

دادسان توانسته است با دارا بودن بيش از 1500 وکيل دادگستری و 

ایجاد شبکه ای از وکالی متخصص بيش از 400 شهر و روستای 
کشــور را در ارایه خدمات حقوقی مانند مشاوره، تنظيم و بررسی 
قرارداد، ثبت اختراع و برند، حضور در جلسات حقوقی و دادگاه پوشش 

دهد و در حال توسعه شبکه بين المللی خود می باشد.
همچنين این شرکت با همکاری سازمان فناوری اطالعات ایران 
نسبت به ارایه خدمات حقوقی رایگان به کسب و کارهای کوچک و 

آسيب دیده از کرونا در طرح بوم واره اقدام نموده است.
دادسان در جشنواره ها و رویدادهای مختلفی کسب مقام نموده است 
و می توان به کسب مقام اول در رویداد حل مسئله حقوقی و قضائی 

کشور در آذر ماه سال 99 به عنوان آخرین مورد اشاره کرد. 
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شرکت سروش فناوری آتیه )سیناپس( : 
شرکت دانش بنيان سروش فناوری آتيه با هدف هوشمند سازی 
بيمارستان های کشور در سال 1398 فعاليت خود را آغاز کرد که با 
عنایت پروردگار متعال و گردآوری یک تيم بين رشته ای موفق به 
همکاری با ارگان ها و مراکز درمانی مختلفی شد که در زیر به چند 

نمونه از آن ها اشاره می شود:

بيمارستان مرکز طبی اطفال ) قطب علمی اطفال کشور( : 
پروژه ی هوشمند سازی بيمارســتان مرکز طبی کودکان از سال 
98 با طراحی و توليد اپليکيشن اینلب و همچنين نرم افزار مشاوره 
آنالین آغاز شد و به کمک آن توانستيم تا فرآیندهای بيمارستانی 
را اصالح کرده و بخش بزرگی از اطالعات سالمت بيماران نظير 
مشاهده ی آزمایش ها و گزارشــات رادیولوژی بيماران و ارسال و 
دریافت مشاوره های بين متخصصين را که سابقاً بر روی کاغذ انجام 

می پذیرفت آنالین کنيم. 

بيمارستان سينا:
پس از اجرای موفق دو مرحله از گام های هوشمند سازی در بيمارستان 
مرکز طبی کودکان، بيمارستان سينا به عنوان یکی از اصلی ترین 

مراکز درمان تروما در کشور برای هوشمند شدن به بيمارستان مرکز 
طبی کودکان پيوست و الحمدهلل این پروژه در بيمارستان سينا نيز با 

موفقيت اجرا و پياده سازی شد.
پس از آن بيمارستان های کودکان مفيد و اميراعلم نيز درخواست پياده 
سازی این پروسه ها را داشتند که هم اکنون در حال بررسی شرایط 

اداری و فرآیندی این دو بيمارستان هستيم.
پلی کلينيک هوشمند نورونيو:

 کلينيک هوشمند نورونيو یک درمانگاه تماماً هوشمند می باشد که 
بيمار را از ابتدای نوبت گيری تا پيگيری های پس از مراجعه به صورت 
آنالین ویزیت می کند. طی تماسی که همکاران کلينيک نورونيو با 
سيناپس داشتند، از ابتدای فروردین سال 1399 پروژه هوشمندسازی 
بيمارستان نورونيو با طراحی نرم افزار مدیریت اطالعات سالمت 
بيماران و مدیریت کلينيک آغاز شد و فاز اول این پروژه از دو هفته 
پيش به بهره برداری رسيد و فاز دوم این پروژه که شامل طراحی 
فرم سازها و نرم افزار رجيستری بيماران است ان شاء اهلل تا پایان آذر 

ماه به پایان می رسد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

الکترونيک سازی پرونده سالمت بيماران از حدود پنج سال پيش 
در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به جد در حال پيگيری 
می باشد و یکی از مهمترین ارکان الکترونيک سازی پرونده بيماران، 

آنالین کردن فرم های بيمارستانی می باشد.
در حالت عادی و فعلی اطالعات سالمت بيماران نظير اطالعات 
تریاژ، شــرح حال بيماران، دستورات پزشکی، گزارشات پرستاری، 
فرمهای رضایت از عمل جراحی، فرمهای مشاوره و غيره به صورت 
کاغذی پر می شود. از اردیبهشت ماه سال 99 شرکت سيناپس با 
توجه به اجرایی کردن موفق پروژه هوشمند سازی بيمارستان که 
در باالتر ذکر شد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
دعوت به همکاری شد تا در طی یک همکاری 2 ساله همکاران ما 
با همکاری مسئوالن محترم معاونت درمان و دفتر تعالی خدمات 
بيمارستانی شروع به تدوین اسناد و استانداردهایی کنند که تمامی 
شرکت های  HIS بتوانند از طریق آن استانداردها و با الگوگيری از 
نرم افزارهای پيش الگوی توسعه یافته توسط سيناپس با استاندارد 
باالتری پروسه ی الکترونيک سازی پرونده ی سالمت بيماران در 

کشور را پيش ببرند. 
 : )WHO( سازمان بهداشت جهانی 

شــرکت سيناپس به عنوان یکی از سه نماینده ی وزارت بهداشت 
ایران به سازمان بهداشت جهانی معرفی شده است تا در قالب یک 
همکاری سه جانبه بتوانيم اطالعات مرگ و مير و تشخيص بيماران 
را در تمام سطح کشور از استاندارد ICD10  به ICD11   تبدیل 

کنيم.

واحد فناور برگزیده مرکز فناوری  سامسونگ - امیرکبیر
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فیروزه فرابر سریع:

کشور ما، با وجود تمام تحریم ها در چند دهه اخير، همواره در حال 
داد و ستد با همسایگان خود و سایر نقاط دنيا بوده است. طبق آمار 
منتشر شده توسط سازمان تجارت جهانی، ایران در سال 2019 با 
54 ميليــارد دالر واردات در رتبه 59 و همچنين با  41 ميليارد دالر 
صادرات در رتبه 51 جهان قرار گرفته است. این بدان معناست که 

اقتصاد ما با وجود تمام فشارهای داخلی و خارجی، همواره در حال 
تعامالت اقتصادی با سایر کشورهای دنيا بوده است. طبق آخرین 
آمار گمرک ج.ا.ا، کشورهای چين، امارات، ترکيه و عراق مهم ترین 
شرکای تجاری کشور ما در یکسال گذشته بوده اند و همچنين با 42 

کشور مختلف مراوده تجاری داشته ایم.

نقشحملونقلدراقتصاد:
از خریدهای خرد روزانه، تا صادرات نفتی کشور، از ارسال یک سوغاتی 
تا تأمين مواد اوليه صنایع توليدی؛ حمل و نقل و لجستيک در تمام 
ارکان زندگی روزمره و اقتصادی ما تأثير مســتقيم و غير مستقيم 
دارند. حتی در زمان جنگ نيز، صنعت حمل و نقل و لجستيک به 

فعاليت های خود ادامه می دهد و هيچگاه متوقف نخواهد شد.
در یک تعریف ساده، حمل و نقل شامل جابه جایی انسان و کاال از 
یک نقطه به نقطه دیگر با هدفی مشخص می باشد. حمل و نقل را 
می توان از ابعاد مختلفی دسته بندی کرد؛ از بعد نوع کاال )مسافر، 
کاال(، از بعد نوع وسيله حمل )ریلی، هوایی، دریایی، زمينی(، از بعد 
مبدأ و مقصد )داخلی و بين المللی( و ... در این نوشــتار به بررسی 
وضعيت حمل و نقل بين المللی کاال در ایران و اقدامات شــرکت 

فيروزه فرابر )FREIGHT FINDER( می پردازیم.
حملونقلبینالمللیکاالدرایران:

کشور ما با توجه به وضعيت و جایگاه اقتصادی و ژئوپليتيک خود، به 

صورت بالفعل هر چهار روش حمل و نقل کاال را تحت پوشش قرار 
می دهد. به صورت مختصر، شرایط هر یک از این موارد را بررسی 

می نمایيم:
1-حملونقلهوایی

در حال حاضر 90 فرودگاه فعال در کشور ما وجود دارند که 13 عدد 
از آنها دارای فعاليت بين المللی هستند. در بين فرودگاه-های بين 
المللی، تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شيراز بيشترین حجم مبادالت 
بين المللی را به خود اختصاص داده اند. خطوط هواپيمایی داخلی از 
جمله ایران ایر و ماهان دارای پروازهای بين المللی تجاری )کارگو( 
به نقاط مختلف دنيا هستند. همچنين خطوط هواپيمایی بين المللی 
قطر و امارات نيز به صورت منظم در حال ارائه سرویس های حمل 
بين المللی از فرودگاه های کشور هستند. به عنوان مثال فقط شرکت 
هواپيمایی قطر، از مبدا فرودگاه بين المللی امام خمينی، به بيش از 
250 مقصد در نقاط مختلف دنيا، سرویس حمل کاال ارائه می دهد. 

واحد فناوری برگزیده فینووا



2-حملونقلریلی
راه آهن ایران دارای بيش از 500 ایســتگاه در نقاط مختلف کشور 
می باشد و به صورت کامل مراکز صنعتی و تجاری کشور را پوشش 
می دهد. شــبکه ریلی ایران از سمت غرب و از طریق مرز رازی به 
کشور ترکيه و در ادامه قاره اروپا، از سمت شمال غربی و از طریق 
مرز آســتارا به کشــور آذربایجان و در ادامه روسيه و شرق اروپا، از 
سمت شرق و از طریق مرز سرخس به کشور ترکمنستان و در ادامه 
کشورهای آسيای ميانه و همچنين از جنوب و از طریق بندر عباس به 
آب های آزاد دسترسی دارد. همچنين راه آهن ایران عضو کریدورهای 

بين المللی چين-اروپا، قزاقستان-اروپا و ... می باشد.
3-حملونقلجادهای

تمام کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، آذربایجان و ترکيه 
در حال حاضر دارای مرزهای زمينی فعال با ایران می باشند. همچنين 
به علت دسترسی به آب های آزاد، ایران یکی از مهمترین مسيرهای 
ترانزیت بين المللی می باشد. عضویت در کنوانسيون های بين المللی 
از جمله کنوانسيون T.I.R، عبور و مرور ناوگان بين المللی از خاک 

ایران را تسهيل نموده است. 
4-حملونقلدریایی

بدون شک یکی از نقاط قوت حمل و نقل بين المللی ایران، حمل و 
نقل دریایی می باشد. در شمال کشور، بنادر امير آباد و انزلی در حال 
ارائه خدمات کشتيرانی به تجار و صاحبان کاال می باشند. این بنادر از 
طریق خطوط مختلف کشتيرانی، بنادر کشورهای شمالی دریای خزر 
از جمله روسيه، قزاقستان و آذربایجان را تحت پوشش قرار می دهند. 
همچنين در جنوب کشور، بنادر چابهار، امام خمينی، شهيد رجایی و ... 

وظيفه انتقال انواع کاال به بنادر سرتاسر دنيا را برعهده دارند.

فیروزهفرابــر)Freight Finder(وحملونقلبین
المللی:

فرآیندهــای حمل و نقل بين المللی بــه علت چند وجهی بودن، 
پيچيدگی های فراوانی را در برمی گيرند. در یک پروژه حمل کاال، 
سازمان های مختلف و قوانين متفاوتی تاثيرگذار و ناظر می باشند. از 
سوی دیگر، حمل و نقل بين المللی بخشی از فعاليت های تجارت 

خارجی می باشد و باید در هماهنگی با این موضوع اجرا گردد. 
در فرآینــد حمل و نقل بين المللی، دو رکن اساســی وجود دارد؛ 
صاحب کاال )تقاضا کننده خدمات( و شرکت حمل )عرضه کننده 
خدمات(. متاسفانه، ارتباط ميان این دو بخش و همچنين فرآیندهای 
حاکم بر عمليات حمل و نقل، طی ســاليان متمادی در کشور ما 
هيچگونه تغييری نداشته و نتوانســته است خود را با نيازهای روز 
صنعت و همچنين تکنولوژی های نوین وفق دهد. در سوی مقابل، 
در کشورهای پيشرفته، با استفاده از تکنولوژی های نوین، در حال 
نوسازی نرم افزاری و سخت افزاری صنعت حمل و نقل بين المللی 
هستند. هوش مصنوعی، ارزهای دیجيتال، دیتا آناليز و اینترنت اشيا 
تنها بخشی از تکنولوژی هایی هستند که در صنعت حمل و نقل 

کاربرد دارند. 
ما در فيروزه فرابر برآنيم تا گام به گام تغييراتی در فرآیندهای حاکم بر 
این صنعت ایجاد نمایيم. با توجه با ساختارهای موجود، اعتقاد داریم 
در حال حاضراستفاده از تکنولوژی های باال دستی در این صنعت 
عجوالنه می باشد. فرآیند ایجاد نوآوری در یک صنعت، هر چقدر 
هم زمان بر باشــد، بایستی مرحله به مرحله اجرا شود. در صنعت 
حمل و نقل، گام اول برای ایجاد تغييرات، اتوماسيون و بهينه سازی 
فرآیندهای جاری می باشــد؛ بر همين اساس مراحل زیر به عنوان 

نقشه راه ميان مدت پروژه Freight Finder، طراحی نموده ایم:
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1-خدماتمحاسبهنرخآنالین
تجار و صاحبان کاال، پيش از انجام هر گونه تجارت و حمل کاال، 
نياز به برآورد هزینه های حمل و نقل دارند. در حال حاضر برای رفع 
این نياز می بایستی ابتدا به جست و جوی شرکت هایی بپردازند که 
توانایی ارائه سرویس در آن مسير مشخص دارند؛ سپس بایستی 
برای چندین شرکت از طریق ایميل  یا تماس تلفنی، در خواست 
خود را مطرح نمایند. این فرآیند می تواند تا یک هفته زمان افراد را 
به هدر دهد و حتی با وجود صرف این زمان ممکن است به نتيجه 
مطلوب و قابل اتکایی دست نيابند.  این سرویس به تجار و صاحبان 
کاال کمک می کند تا بتوانند با وارد کردن اطالعات محموالت خود، 
نرخ های حمل مورد تقاضای خود را به صورت آنالین مشاهده نمایند 

و برآوردهای الزم برای تجارت خود را انجام دهند.
2-پنلمدیریتحمل

در پنل طراحی شده برای صاحبان کاال، کاربران می توانند تمامی اسناد 
و مدارک مربوط به حمل کاالی خود را مدیریت نمایند. همچنين به 
صورت آنالین از موقعيت کاالی خود آگاه می شوند تا بتوانند برای 

تخليه و تشریفات گمرکی در مقصد، تمهيدات الزم را بياندیشند.
3-پلتفرمحملونقلبینالمللی

در این مرحله صاحبان کاال و شرکت های حمل و نقل بين المللی 
بدون واسطه و به صورت مستقيم با یکدیگر تعامل خواهند داشت؛ 
به نحوی که پس از ورود اطالعات توسط صاحب کاال، اطالعات 
محموله برای شــرکت های تایيد صالحيت شده ارسال می گردد. 
شــرکت ها به صورت رقابتی شرایط و نرخ پيشنهادی خود را ارائه 
خواهند داد تجار امکان انتخاب بين پيشنهادات مختلف را خواهند 

داشت.

:)FreightFinder(عملکردفیروزهفرابر
تيم فيروزه فرابر در5 مــاه اخير موفق به حمل 48 پروژه مختلف 
گردیده اســت. پروژه های انجام شده، طيف گسترده ای از خدمات 
حمــل و نقل بين المللی، از جمله حمل هوایی، دریایی و جاده ای 
را پوشش می دهد. با افتخار باید اعالم کنيم که بيش از 70 درصد 
حمل های انجام شده را محموالت صادراتی تشکيل می دهند و از این 
که  نقشی هر چند کوچک در توسعه صادرات کشورمان داشته ایم، 
بر خود می باليم. بر این باوریم تسهيل حمل و نقل، منجر به توسعه 
تجارت خارجی کشور متعاقباً افزایش سطح رفاه جامعه به صورت 

مستقيم و غير مستقيم خواهد شد. 
تیمفیروزهفرابر

 ،B2B در صنایع پيچيده و تخصصی و همچنين در کسب و کارهای
ایجاد تغييرات و نوآوری، چالش ها و شرایط خاص خود را در پی دارد. 
از یک سو با توجه به ساختار صنعت، بازیگران اصلی به سختی تغيير 
را می پذیرند. از سوی دیگر متخصصين حوزه نوآوری و تکنولوژی، به 
علت عدم درک و شناخت کافی از این صنایع، تمایلی به حضور در 
این زمينه ها ندارند و در صورت ورود هم، به سختی می توانند ارتباط 

الزم را با بازیگران اصلی برقرار کنند. 
در پایان ضمن تشکر از مدیریت توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه 
اميرکبير و حمایت های بی دریغ مجموعه فينووا، اميدواریم بتوانيم 
گامی کوچک در راه رفاه و آبادانی کشور عزیزمان برداریم. همچنين 
دست همکاری به سوی دانشجویان و افراد عالقه مند به موضوعات 
حمل و نقل و لجستيک بين المللی، علی الخصوص در حوزه دیتا 

آناليز و همچنين مدل سازی نرخ های حمل و نقل دراز می کنيم. 



اداره آزمایشگاه های تخصصی و خدمات فناوری
ادارهآزمایشگاههایتخصصیوخدماتفناوری

اداره آزمایشگاه های تخصصی و خدمات فناوری دانشگاه صنعتی 
اميرکبير، با بهره مندی از پرســنل مجرب و دارا بودن دستگاه های 
پيشرفته و دقيق، بيش از ده سال است که در راستای تحقق اهداف 
پژوهشــی دانشگاه و در قالب ارائه خدمات آزمایشگاهی و فناوری 
تخصصی، به یاری پژوهشگران دانشگاهی و شرکت های دانش 
بنيان آمده اســت. این اداره در حال حاضر، در برج فناوری ابن سينا 
مستقر بوده و مسئوليت آن را آقای دکتر محسن خواجه زاده عضو 
هيأت علمی دانشکده مهندسی مکانيک دانشگاه صنعتی اميرکبير بر 

عهده دارد.  
تيم مدیریتی اداره آزمایشــگاه های تخصصی و خدمات فناوری 
عميقاً بر این باور است که ارائه آموزش های مهندسی مؤثر و انجام 
پژوهش های دانشگاهی و صنعتی با کيفيت، بيش از هر چيز نيازمند 
محيط های آزمایشگاهی ایمن، استاندارد و مجهز به تجهيزات به 
روز است؛ از این رو، در راستاي بهبود کيفی و توسعه ی فعاليت های 
آزمایشگاهی دانشگاه، مجموعه ای از برنامه های حمایتی در طول 
یکسال گذشته به اجرا در آمده است که در ادامه مطالب، به اختصار 

مورد اشاره قرار خواهند گرفت:
)الف( تخصيص گرنت به سرپرستان آزمایشگاه ها

بهبود کيفی و توســعه ی فعاليت های آزمایشگاه های مستقر در 
دانشکده ها، همواره یکی از اهداف اصلي معاونت پژوهش و فناوری 
دانشگاه بوده و از این رو اداره آزمایشگاه های تخصصی در نظر دارد 
از طریق ارائه و بهبود مستمر، رویه گرنت سرپرستان آزمایشگاه ها، 
زمينه ایجاد یک روش صحيح و شفاف برای حمایت و اعطای اعتبار 
به آزمایشگاه های دانشکده ها را با هدف نيل به اهداف زیر را محقق 

سازد: 
•      قدردانی از خدمات اعضاء هيأت علمی دانشگاه در راستای ارتقاء 

و به روزرسانی آزمایشگاه های دانشگاه
•    ایجاد یک روش صحيح و شفاف برای حمایت و اعطای اعتبار 

به آزمایشگاه های دانشگاه
•    تشویق سرپرستان آزمایشگاه ها به ثبت اطالعات تجهيزات و 
خدمات آزمایشگاهی در سامانه خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی 

امير کبير
•    تشویق به اجراء و استقرار استانداردهای بهداشت کار و ایمنی در 

)HSE( آزمایشگاه ها
•    سوق دادن مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه به سمت استقالل 

مالی و ارتباطات صنعتی
•   تشویق سرپرستان آزمایشگاه ها به عضویت در شبکه  آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی با هدف جذب حمایت های معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری در راستای ارائه 
خدمات آزمایشگاهی، تعمير و نگه داری و 

خرید تجهيزات
•   تشــویق به اجرا و استقرار استاندارد 
ISO/IEC 17025 بــا هدف ایجاد 
آزمایشــگاه های مرجع و فراهم آمدن 

امکان همکاری با اداره استاندارد
آزمایشگاه ها،  سرپرستان  گرنت  امتياز 
بــه صــورت ســاليانه توســط اداره 

آزمایشگاه های تخصصی و خدمات فناوری محاسبه شده، در پرتال 
پژوهشی درج می گردد و همانند سایر مؤلفه های گرنت، در یک بازه 

زمانی چهارساله، اعتبار خواهد داشت.

)ب( حمایت از خرید و به روز رســانی تجهيزات آزمایشــگاه های 
دانشکده ها

خوشبختانه در یکسال گذشته با حمایت معاونت محترم پژوهش و 
فناوری دانشگاه، اقدامات خوبی در راستای حمایت از خرید و به به روز 
رسانی تجهيزات آزمایشگاه های دانشکده ها صورت گرفت و اعتباری 
بالغ بر 100.000.000.000 ریال به خرید تجهيزات آزمایشگاهی 
اختصاص یافت که این تجهيزات هم اکنون در آزمایشــگاه ها و 
پژوهشکده های دانشگاه مستقر شده اند و یا مراحل تحویل دهی، 

نصب و راه اندازی را می گذرانند. 

)ج( تجهيز و راه اندازی مجموعه های آزمایشگاه های تخصصی
به منظور یکپارچه سازی آزمایشگاه های تخصصی و با هدف بهبود 
کيفيت و تســهيل در ارائه خدمات آزمایشگاهی و نمونه سازی به 
پژوهشگران و صنعتگران، اداره آزمایشگاه های تخصصی در طول 
یکسال گذشته اقدام به تأسيس و راه اندازی سه مجموعه آزمایشگاهی 

پيشرفته نموده است:
مجموعه شماره )1(، در طبقه منفی یک برج فناوری ابن سينا واقع 
شده و مشتمل بر آزمایشگاه های اشعه ایکس، نانوفناوری و آناليز 
عنصری می باشد؛ از مهم ترین تجهيزات مستقر در این مجموعه 
می توان به دستگاه های پراش سنج اشعه ایکس )XRD(، ميکرو 
آناليزور فلورســانس، DLS، پتانسيل زتا، کوانتومتر، التراسونيک 

هموژنایزر و اسپکتروفتومتر مرئی-فرابنفش اشاره کرد. 
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مجموعه شماره )2(، در طبقه منفی دو برج فناوری ابن سينا واقع 
شده و مشتمل بر آزمایشگاه های ميکروسکوپ الکترونی عبوری، 
آناليز دســتگاهی و ميکروســکوپ الکترونی روبشی می باشد؛ از 
مهم ترین تجهيزات مستقر در این مجموعه می توان به دستگاه های 
ميکروســکوپ الکترونی عبوری )TEM(،  جذب اتمی، ICP و 
ميکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM( اشــاره کرد. ان شاء اهلل 
در نظر اســت در سه ماهه باقيمانده از سال اعتبار الزم برای خرید 
یک دستگاه FE-SEM نيز فراهم شود تا بدین ترتيب مجموعه 

آزمایشگاهی ميکروسکوپی، تکميل شود.
مجموعه شــماره )3(، به ارائه خدمات فناوری تخصصی در حوزه 
نمونه سازی سریع اختصاص یافته و مشتمل بر آزمایشگاه های ساخت 
افزایشی، آتليه عکاســی صنعتی، پردازش مواد با ليزر، تکنولوژی 
آلتراسونيک و اتوماسيون صنعتي می باشد؛ از مهم ترین تجهيزات 
مستقر در این مجموعه می توان به دستگاه های پرینت سه بعدی 
فلزی )SLM(، پرینت سه بعدی پليمری )FDM(، پرینت زیستی 
)3D Bio(، رویه نگار ليزری، اسکنر سه بعدی و دستگاه جوشکاری 

ليزری پالسی اشاره کرد.
به منظور تشویق آزمایشگاه های دانشگاه و توسعه کمی و بهبود 
کيفيت خدمات آزمایشگاهی و افزایش درآمدزایی، آزمایشگاه های 
دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه بر اساس شاخص هایی چون 
ميزان فعاليت شبکه ای، ميزان درآمد، تعداد مراجعين و تعداد خدمات 
ارائه شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. که از بين آزمایشگاه های فعال 
براساس خدمات و فعاليت های انجام گرفته در سال 1398، آزمایشگاه 
و مرکز تحقيقات مقاومت مصالح و کنترل کيفيت سازه ها دانشکده 
مهندسی مکانيک به سرپرستی آقای دکتر یونس عليزاده عنوان 

آزمایشگاه برتر را به خود اختصاص داد.

آزمایشگاه مقاومت مصالح
آزمایشگاه و مرکز تحقيقات کنترل کيفيت سازه دانشگاه اميرکبير 
توانسته است در چند سال اخير فعاليت های قابل توجه ای در زمينه 
ترویج، بومی کردن، کاربردی کردن علوم مهندسی، بهبود کيفيت 
محصوالت داخلی و اعتالی توان مهندسی درسطح کشور ایجاد 
نماید. بطوریکه نتيجه این فعاليت ها باعث تشویق صنایع، شرکت ها، 
سازمان ها، نهادهای علمی و تحقيقاتی به ارتباط بيشتر صنعت و 

دانشگاه شده است.
این آزمایشگاه در جهت کنترل کيفيت و تعيين خواص مکانيکی 
مصالح سازه ها فعاليت می کند. عالوه بر برطرف کردن نياز پروژه 
های دانشجویان دانشــگاه ها، ارتباط بسيار نزدیکی با صنعت نيز 
دارد. این مرکز آزمایشگاهی با همکاری آزمایشگاه کنترل کيفيت 
و کاليبراسيون واقع در برج فناوری که بصورت مکمل با هم خدمات 
رســانی به پژوهشگران دانشــگاهی و صنعتی را انجام می دهند، 
همچنين این آزمایشگاه قابليت و توانایی ارایه خدمات فنی و مهندسی 

در موضوع های زیر را داراست:
1- آزمون های عمومی شامل کشش، فشار، خمش، پيچش، برش، 
کمانش، ضربه، سختی،خزش ، ریلکسيشن ، تنش ، کرنش و سایش

 GRP 2- کنترل کيفيت لوله های آب و فاضالب از قبيل لوله های
و PE-HD مورد مصرف در جمع آوری آب های سطحی و آبرسانی

3- بررسی علل آسيب های بوجود آمده در سازه های فلزی و بتنی و 
ارائه روش های اصالحی و مقاوم سازی

4- آزمون های اختصاصی در زمينه ژئوتکستال، ژئوگرید که در مسلح 
کردن خاک و آسفالت به کار می رود.



5- آزمون های کنترل کيفيت المان های نمای ساختمان ها از قبيل 
شيشه های چندجداره و اتصاالت مربوطه

6- آزمون های بررســی قطعات اتصاالت ســازه ها از قبيل پيچ و 
مهره،انکربولت و کنترل کيفيت جوش

7- ارتباط با صنعت در زمينه بهبود کيفيت توليدات داخلی و ساخت 
ساز مقاوم و پایدار در کشور

8- آزمون های اختصاصی در زمينه دکل های خطوط انتقال فشار 
قوی کابل ها و یراق آالت برق

9- آزمون های کنترل کيفيت مخازن تحت فشار،مخازن CNG و 
شيرآالت و اتصاالت مربوطه

10- آزمون هــای مربوط به نئوپرن پل ها، قطعات درز انبســاط 
،واتراستاپ و اجزاء آببند سدها

11- آزمون های دریچه منهول، کف کادب که در زیر ساخت های 
مخابراتی استفاده می شود.

12-آزمون های مربوط به مصالح مقاوم به حریق مورد مصرف در 
نمای اجزاء سازه ها

13- هدایت و حمایت دانشجویان در طراحی و ساخت پروژه های 
آزمایشگاهی

14- همکاری در تدوین استانداردهای ملی در حوزه استحکام و دوام 
مصالح 

15- آزمون های مربوط به کوپلرها و ميلگردها و چسب های دوجزئی 
بتن

16- آزمون های دوام، خوردگی و ضخامت پوشش های گالوانيزه 
و رنگ

17- آزمون های کنترل کيفيت قطعات ماشــين آالت صنعتی و 
ترابری

18- پژوهش، نوآوری، اختراع و ساخت تجهيزات آزمایشگاهی
19-کاليبراسيون سنسورهای نيرو، فشار، تغييرطول و گشتاور

20- جذب و هدایت کارآموزان رشته های فنی
جهت کســب اطــالع بيشــتر در زمينه نحــوه ارائــه خدمات 
تلفــن:64543493-4  شــماره های  بــا  آزمایشــگاه  ایــن 

-09106848001فکس:66498441 تماس حاصل فرمایيد.
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مرکز اطالع رسانی،کتابخانه و نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

معرفی: 
   کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتي اميرکبير)پلی تکنيک تهران( 
همزمان با تاسيس دانشگاه شروع به فعاليت نمود، ساختمان فعلی 
کتابخانه به مســاحت 7500 مترمربع دارای بخش های مختلف 
فنی و عمومی شامل سفارشات و تامين منابع، سازماندهی منابع، 
خدمات اطالعاتی)چاپــی و دیجيتال(، فناوری اطالعات و منابع 
دیجيتال)پایگاه های معتبر بين المللی، کتب و پایان نامه ها( و مرکز 
اطالع رسانی، ســالن های مطالعه مجهز و مجزا و سالن مطالعه 
گروهی می باشــد. همچنين تعداد چهارکتابخانه دانشکده ای در 
تهران)نســاجی، هوافضا، فيزیک و معارف و علوم انسانی( و سه 
کتابخانه پردیس بندرعباس، ماهشهر و گرمسار زیر نظر کتابخانه 

مرکزی اداره می شوند و به ارائه خدمات می پردازند.  
  در شــرایط فعلی با برنامه ریزی های صورت گرفته، بسياری از 
خدمات شــامل ميز امانت، عضویت و تسویه حساب، و امکانات 
اطالعاتی کتابخانه شــامل منابع دیجيتال و پایگاه های علمی 
به صورت غيرحضوری و برخط در دســترس اعضاء و مراجعين 
می باشند. بطور کلی کتابخانه دانشگاه عالوه بر خدمات حضوری، 
به معنای واقعی به عنوان یک کتابخانه دیجيتال در ارائه خدمات و 

سرویس دهی غيرحضوری به اعضاء فعاليت موثر دارد.
 رسالت کتابخانه عالوه بر حمایت از اهداف آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه و تهيه منابع مورد نياز اعضاء و پژوهشگران، به عنوان هاب 
اطالع رسانی فناوری و پ ژوهشي دانشگاه نيز خواهد بود. با عنایت 
به این موارد مرکز اطالع رســانی با طراحی بروز و بهره گيری از 
تجهيزات مدرن و استفاده از مانيتورهای اطالع رسانی از سال1396 

درالبی کتابخانه شروع به فعاليت  نمود. 
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ساختار و بخش های کتابخانه
سفارشات و تامين منابع اطالعاتي: خرید، اهداء، مبادله، ثبت و تأمين مدرک. 
سازماندهي منابع اطالعاتی: فهرستنویسي، نمایهسازی و آمادهسازی منابع. 

خدمات اطالعاتي: ميزامانت، مخزن کتب، پایان نامهها، کتب مرجع، نشریات، عضویت و تسویه حساب.
فناوری اطالعات: منابع دیجيتال، پایگاه های اطالعات علمي، سختافزار و نرمافزار، وبسایت و پورتال،

مرکز اطالعرسانی: نمایش اخبار و اطالعات فناوری و پژوهش، برگزاری رویداد و گردهماییهای مرتبط با صنعت و پژوهش.

ویژگی و خدمات
   مجموعه کتابخانه مرکزی یکي از غنيترین منابع اطالعاتی در زمينه فني مهندسي 
کشور را در خود جای داده است که شامل بيش از 200هزار نسخه کتاب چاپی به زبان 
انگليسي و فارسي و بيش از 36هزار عنوان کتاب الکترونيکی، بيش از 48هزار عنوان 
پایاننامه چاپي و بالغ بر 25هزار عنوان پایاننامه دیجيتال، و همچنين 970عنوان 
نشریات فارسی و بيش از 47هزار عنوان نشریات انگليسی به ارائه خدمات میپردازد. 
عالوه بر این داراي مجموعه مجزا از منابع غني در زمينه علوم انساني با بيش از 32 

هزار نسخه کتاب فارسي و انگليسي میباشد.
اعضای فعال کتابخانه تعداد 14252 نفر میباشند. از این تعداد 365 نفر عضو هيات 
علمی و 1652 نفر دانشجو دکتری، 5860 نفر دانشجو کارشناسیارشد، 6095 نفر 

دانشــجو کارشناسی، 195 نفر کارمند و 85 نفر عضو جامعه فارغ التحصيالن و خارج دانشگاه 
تشکيل میدهند.

تعداد کتابهای امانت گرفته شده در یکسال گذشته توسط اعضاء بالغ بر  34408 عنوان میباشد، 
از این تعداد، 27156 عنوان فارســی و 7252 عنوان انگليسی بوده است. در این ایام کتابهای 

فارسی 12158 بار و کتابهای انگليسی3524 بار توسط اعضاء تمدید شدهاند. 
همچنين تعداد مشاهده و استفاده از منابع دیجيتال در پورتال کتابخانه طی یکسال اخير توسط اعضاء، 18054 عنوان پایان نامه دیجيتال، و 3585 

عنوان کتاب دیجيتال)انگليسی( میباشد. 
ارائه خدمات و پاسخگویی غيرحضوری از طریق تلفن و ایميل در سال جاری نيز حداقل بالغ بر 6437 مورد شامل عضویت، تسویه حساب و تمدید 

امانت کتب بوده است. 

پایگاه های اطالعات علمی 
کتابخانه با هدف دسترسي مستمر به منابع اطالعاتي برخط مورد نياز، امکان دسترسی 24ساعت 7روز هفته به منابع دیجيتال و متن کامل مقاالت 

مجالت بين المللي 47 پایگاه معتبر علمي و استانداردهاي مهم حوزه فني مهندسي را در داخل و خارج دانشگاه محيا نموده است. 
اعضای دانشگاه مي توانند در هر جا و هر زمان، داخل دانشگاه یا خارج دانشگاه از طریق VPN، از این خدمات بهره مند گردند.  

عالوه بر این کتابخانه مرکزی برای اولين بار در کشور خدمات بررسي اعتبارسنجي و سرقت ادبي متون و مقاالت )Plagiarism( را از سال 1394 
در دانشگاه صنعتي اميرکبير فراهم نموده است. در خدمات حاضر عالوه بر بررسي و اعالم مشابهت متون علمی با مقاالت و متون چاپ شده، 

اشکاالت گرامری متن نيز بيان مي گردد. 
در سال جاری بيشترین ميزان استفاده از پایگاه های بين المللی علمی به ترتيب مربوط به پایگاه های  Sciencedirect و 
Scopus است و در رتبه های بعدی پایگاه های IEEE. Springer. Willy. ACS  بيشترین ميزان برداشت مقاله را 
داشته اند. در بين پایگاه های داخلی بيشترین ميزان استفاده را پایگاه مقاالت کنفرانس ها و مجالت سيویليکا داشته است و 

پس از آن به ترتيب پایگاه نشریات مگ ایران و پایگاه مجالت نورمگز قرار دارد.
  dps.aut.ac.ir  :کتابخانه دیجيتال      ---       library.aut.ac.ir :وبسایت کتابخانه
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اقدامات برجسته:
-     تدوین دستورالعمل سرویس دهی در شرایط کرونا و تسهيل شرایط تمدید کتب و ایجاد امکان انجام امور عضویت و تسویه حساب بصورت 

کاماًل غيرحضوری از طریق پورتال کتابخانه و پاسخگویی آنالین و یا از طریق تلفن و ایميل به مراجعين.
-     حذف دریافت نسخه چاپی پایان نامه کارشناسی ارشد از فرایند تسویه نهایی دانشجویان با دریافت مجوز هيات رئيسه دانشگاه، به جهت 

صرفه جویی در مصرف کاغذ و هزینه .)در سال1396 نسخه چاپی پایان نامه کارشناسی با این هدف حذف گردید(.
-     راه اندازی امکان تایيد محتوای نسخه دیجيتال پایان نامه ها توسط استاد راهنما در پورتال کتابخانه و پورتال آموزشی دانشگاه در فرایند تسویه 

نهایی.
-    ایجاد امکان ارسال خودکار متن کامل پایان نامه دیجيتال به استادراهنما پس از ثبت اطالعات توسط دانشجو در پورتال کتابخانه جهت تایيد 

صحت محتوای آن.
-    اطالع رسانی"کتب در دست ترجمه کشوری" در وبسایت کتابخانه. 

-    دریافت مجوز هيات رئيسه دانشگاه مبنی بر امکان تحویل متن کامل نسخه دیجيتال پایان نامه به دانشجویان تحصيالت تکميلی به تعداد 
2عنوان در طول تحصيل با کسب اجازه از استاد راهنما بصورت غيرحضوری از طریق پست الکترونيکی.

-    ایجاد کتابخانه دیجيتال با موتورجستجوی جامع و یکپارچه در پایگاه های اطالعاتی که سرویس دهی بدون محدودیت متن کامل مقاالت 
210 پایگاه معتبرعلمی، کتاب های دیجيتال، پایان نامه های بين المللی، پایگاه های استنادی واستانداردهای فنی مهندسی را شامل می گردد. این 

مهم از طریق سرویس رایانش ابری در زیر دامنه دانشگاه به آدرس:  dps.aut.ac.ir ایجاد گردید.
-    برنامه ریزی و اجرای طرح وجين منابع چاپی جهت پاالیش کتب موجود و بهينه سازی فضای مخزن براي نخستين بار.

-    اجرای موفق طرح تجميع کتابخانه های دانشکده ای)انتقال منابع 8کتابخانه در یکسال( بدون وقفه در سرویس دهی، جهت بهينه سازی ارائه 
خدمات و امکانات به اعضاء.

-    انتقال کامل پایان نامه های چاپی ازکتابخانه دانشکده ها به سالن پایان نامه های چاپی کتابخانه مرکزی و سرویس دهي یکپارچه.
-    برنامه ریزی و اجرای یکپارچه انجام امور عضویت و تسویه حساب اعضاء در کتابخانه مرکزی.

-    برگزاری جلسات و رویدادهای مختلف با حضور افراد موفق در زمينه تجارت، صنعت و پژوهش در مرکز اطالع رسانی.

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معرفی مرکز نشر  
 

  انتشارات دانشگاه صنعتی اميرکبير)پلي تکنيک تهران( با قدمتي حدود 50 ساله در انتشار کتب فني مهندسي و علوم پایه نقش ویژه ای در ارتقاء 
جامعه علمي کشور ایفا می نماید.

کتب پذیرش شده در این مرکز پس از مميزي در شوراي چاپ و نشر کتاب دانشگاه، مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار گرفته و سپس جهت داوری 
ارسال می گردد. داوران عمدتاً از ميان اساتيد برجسته و صاحبنظر دانشگاه های کشور که دارای تخصـص و تجربه کـافی در زميـنه های مربوط به 

موضـوع کتـاب هستند، انتـخاب می شوند. 
شوراي چاپ و نشر دانشگاه متشکل از ریاست دانشگاه، معاون توسعه و مدیریت منابع و چند تن از اساتيد برجسته دانشگاه مي باشد که به طور 

منظم براي این امر تشکيل جلسه مي دهند. 
این مرکز در سال 1381، مفتخر به کسب عنوان "ناشر برگزیده دانشگاهي" گردید. همچنين در سال 1383 با هدف اعتال و رشد آثار تاليفی و 
ترجمه ای در زمينه علوم فني مهندسي و علوم کاربردي؛ این مرکز مبتکر و مجري مراسم "کتاب سال فني و مهندسي" در سطح دانشگاه هاي 

کشور بوده است که مورد استقبال اعضاي هيات علمي و ناشران دانشگاهي قرار گرفته است.
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 افتخارات و دستاوردها
مهمترین دستاورد، انعقاد تفاهم نامه با انتشارات معتبر و بين المللی اشپرینگر جهت چاپ مشترک کتاب های 

اعضای هيات علمی دانشگاه می باشد. که تاکنون 5 عنوان کتاب تاليفی در این زمينه منتشر شده است. 
انتخاب بيش از 20 عنوان کتاب چاپ شده این مرکز به عنوان کتاب برگزیده سال، طی دوره های اخير.

 ویژگی و خدمات
انتشار کتاب هاي الکترونيکي) مالتي مدیا و تعاملي(

عقد قرارداد با شرکت توليدکننده کتاب هاي الکترونيکي و انتشار نسخه الکترونيکي کتاب هاي کاغذي.
تقویت سيستم هاي فروش الکترونيکي کتاب

راه اندازي سيستم فروش الکترونيکي کتاب از طریق وبسایت انتشارات دانشگاه، فراهم آوردن تمهيدات الزم براي 
ز انتشار کتاب ها از طریق سيستم هاي کتاب خوان موجود غيردانشگاهي، اقدام براي عرضه کتب اساتيد دانشگاه  ا

طریق وبسایت آمازون و مشابه آن.
الکترونيکي نمودن کليه امور و فرآیندهاي نشر و داوري کتاب

برگزاري جلسات شوراي نشر دانشگاه به صورت برخط، الکترونيکي نمودن فرآیند سپردن آثار به انتشارات براي نشر و الکترونيکي نمودن فرآیند داوري 
کتاب ها.

استفاده از فناوری روز جهت انتشار کتاب و توجه ویژه به استانداردها ي طراحي کتاب هاي دانشگاهي 
خرید دستگاه پشرفته چاپ افست براي توليد کتاب کاغذي.

)Self-Publishing( ایجاد بستر خودناشري براي اعضاي هيات علمي
طراحی و ایجاد سامانه جهت بارگذاری کتب ارسالی به مرکز نشر

مجموعکتابالکترونیکیکتابتجدیدچاپکتابچاپاولسال

139747495101
139817691197
1399521430

جدول1-تعدادکتبچاپشده

تعدادموضوعاتبررسیشدهتعدادکتبتصویبشدهتعدادجلساتتشکیلشدهسال

13971625162
13981624149
13998785

جدول2-تعدادجلساتشورايچاپونشر
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