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روز وحدت حوزه و دانشگاه گرامی باد
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دکتر مجتبی صدیقی

با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان و رئیس صندوق رفاه دانشجویان؛

بهسازی و بازسازی خوابگاه شهید عبدالحسین ناجیان

رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان اظهــار داشــت:
دانشــگاه در حــوزه دانشــجویی شــاهد پیشــرفت های
بســیار خوبــی بــوده اســت کــه این امــر موجب شــده
تا دانشجویان زندگی راحت تری داشته باشند.
دکتــر ناصــر مطیعــی رئیــس صنــدوق رفــاه وزارت
علــوم نیــز در این مراســم گفــت :در کشــور  2میلیون
و  350هــزار متــر مربــع فضــای خوابگاهــی وجــود
دارد کــه از ایــن میــزان حــدود  61درصــد آنهــا عمــر
بــاالی  20ســال دارنــد و بــه عنــوان بناهــای فرســوده
شــناخته مــی شــوند و متاســفانه بخشــی از ایــن
خوابگاه هــای فرســوده در دانشــگاه هــای بــزرگ و
ســطح یــک کشــور قــرار دارنــد کــه ایــن امر ناشــی از
عــدم توجــه کافــی بــه ایــن دانشــگاه هــا در دوره های
قبلی است.
رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم
اظهــار داشــت :بــا کمک خیرین بخشــی از مشــکالت
خوابگاهــی دانشــگاه هــا از جمله دانشــگاه هــای برتر
کشور رفع شده است.
دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه

پــروژه تعمیــرات و بازســازی خوابــگاه شــهید
عبدالحســین ناجیــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا
حضــور دکتــر صدیقــی رئیــس ســازمان امــور
دانشــجویان ،دکتــر مطیعــی رئیــس صنــدوق رفــاه
دانشــجویان وزارت علــوم ،دکتــر معتمــدی رئیــس

معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر اظهــار داشــت :همچنیــن بــا اجــرای ایــن
پــروژه بــه ســرانه فضــای فیزیکــی هــر دانشــجو ایــن
خوابگاه یک متر مربع افزوده شده است.
دکتــر خرســندی اظهــار داشــت :ایــن مجموعــه

حضــور وزیــر علــوم و بــه صــورت وبینــاری
پروژه هــای متعــدد خوابگاهــی کــه بــا کمــک خیریــن
و صنــدوق رفــاه وزارت علــوم در دانشــگاه هــای
مختلــف کشــور بازســازی و نوســازی شــده انــد را
افتتاحکنیم.

دکتر سیاوش خرسندی

دکتر حسین عسکریان

دکتر ناصر مطیعی

دکتر سید احمد معتمدی

دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و جمعــی از خیریــن
دانشگاهی افتتاح شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر ســیاوش خرســندی
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر
در ایــن مراســم گفــت :ایــن خوابــگاه متشــکل از ســه
ســاختمان بــود کــه در رونــد بازســازی و تعمیــرات این
سه ساختمان به یکدیگر متصل شد.
وی افــزود :در ایــن مجموعــه حــدود  200نفــر از
دانشــجویان دختــر تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه
اســکان دارنــد کــه براســاس بازســازی و تعمیــرات
صــورت گرفتــه  30درصــد بــه ظرفیــت افــزوده
شده است.

خوابگاهــی بــا کمــک خیریــن دانشــگاهی ،صنــدوق
رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم و ســازمان
اموردانشجویان تعمیر و بازسازی شده است.
وی عنــوان کــرد :هزینــه اجــرای ایــن پــروژه حدود
 2.3میلیارد تومان بود که طی  4.5ماه اجرا شد.
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر اظهــار داشــت :براســاس برنامــه راهبــردی
دانشــگاه تاکنــون ظرفیــت خوابگاه هــای دانشــگاه 25
درصــد افزایــش یافتــه اســت و برنامــه داریــم ظرفیــت
خوابگاه های متاهلی نیز  50درصد اضافه شود.
دکتر حســین عســکریان دبیر ســتاد خیریــن وزارت
علــوم نیــز در ایــن مراســم گفــت :برنامــه داریــم بــا

خدماترفاهیدانشجوییدردانشگاه
صنعتیامیرکبیرشتاببسیارخوبیدارد

صنعتــی امیرکبیــر نیــز در این مراســم گفــت :در حوزه
خیریــن دانشــگاهی فعالیــت هــای خوبــی انجام شــده
و این ارتباط درحال رشد و توسعه است.
دکتــر معتمــدی گفــت :برنامــه داریــم کــه
ظرفیت هــای خوابــگاه هــای دانشــگاه صــد درصدی
افزایــش یابــد کــه بــا تــاش هــای صــورت گرفتــه
اکنــون  ۳۰درصــد بــه ظرفیتهــای خوابگاهی دانشــگاه
افزوده شده است که این روند ادامه دارد.
وی تاکیــد کــرد :خوابــگاه های دانشــگاه بازســازی
شــده انــد کــه برایــن اســاس خوابــگاه هــای رتبــه  ۴و
 ۵دانشگاه به رتبه یک و دو ارتقا یافته است.

مراســم گرامیداشــت «روز جهانــی معلــوالن» بــا
تجلیل از معلوالن دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،مراســم تقدیــر از  16نفــر از
کارکنــان معلــول دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر بــا حضور
آقــای غالمعبــاس حــاج بیگــی مدیــر امــور پشــتیبانی
دانشــگاه ،آقــای مهنــدس جعفــر عبــدی مدیــر امــور
مالــی دانشــگاه و آقــای مســعود قریشــی مســئول اداره
رفاه دانشگاه برگزار شد.
آقــای حــاج بیگــی مدیــر امــور پشــتیبانی دانشــگاه
گفــت :برنامــه داریــم مناســب ســازی محیطــی در
دانشــگاه داشــته باشــیم و رفــت و آمــد در برخــی
مســیرها بــرای همــکاران معلــول ما ســخت اســت که
به دنبال هموارسازی و اصالح مسیرها هستیم.

رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان گفــت :طــی
ســال های اخیــر خدمــات رفاهــی دانشــجویی
دانشــگاه شــتاب بســیار خوبــی داشــته اســت و در این
زمینه به پیشرفت های خوبی دست یافته است.
دکتــر مجتبــی صدیقــی در ایــن مراســم ضمــن
تبریــک و گرامیداشــت روز دانشــجو گفــت :دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر در دوره مدیریــت دکتــر معتمــدی
توجــه خوبــی بــه خدمــات رفاهی دانشــجویی داشــته
است.

گرامیداشت «روز جهانی معلوالن»
وی اظهــار داشــت :امیدواریــم ایــن بیمــاری زودتــر
تمــام شــود تــا بتوانیم بیشــتر در کنــار همکاران باشــیم
و بتوانیــم مراســمی بــا حضــور همــکاران و
خانواده های آنها برگزار کنیم.

مهنــدس جعفــر عبــدی مدیــر امــور مالــی دانشــگاه نیز
در ایــن مراســم گفت :همــکاران معلــول در حوزه های
مالــی و اداری نظــرات خــود را بــه ایــن اداره ارائــه کنند
تا با هماهنگی بتوانیم آنها را پیگیری کنیم.

آقــای مســعود قریشــی مســئول اداره رفــاه دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر نیــز در ایــن مراســم تاکیــد کــرد :از
همــکاران درخواســت داریــم نظــرات خــود را در
حــوزه هــای رفــاه بیــان کننــد تــا بــا همفکــری بتوانیم
راهکارهایی برای رفع آنها پیدا کنیم.
در این مراســم مســئوالن دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر از
نزدیــک در جریــان مشــکالت و دغدغههــای
معلــوالن قــرار گرفتنــد و بــرای پیگیــری و رفــع آنهــا
قول مساعد دادند.
در پایــان مراســم بــا اهــدا لــوح از کارکنــان معلــول
دانشگاه تقدیر به عمل آمد.
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تازه های علـــم
تولید کاتالیستی برای احیا مستقیم آهن و صنایع پتروشیمی
توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به مناسبت والدت حرضت زینب(س) -روز پرستار و شب یلدا

تکریم و معارفه مدیر برنامه ،بودجه و تحول اداری دانشگاه
محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
کاتالیســت مــورد اســتفاده بــرای صنایــع احیــا
مستقیم آهن و صنعت پتروشیمی ساختند.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،محمــد هــادی آقاعلــی،
فارغ التحصیــل دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجــری
طــرح « پيروليز پاششــي هــم محلولي کاتاليســت پايه
نيــکل ريفورمينــگ گاز روي پايــه اکســيدی» بــا بیان
اینکــه کشــور ایــران دارای دومین میــزان ذخایر گازی
در جهــان اســت ،گفــت :اســتفاده از روش هایــی کــه
بتــوان حداکثــر بهــره وری را از ایــن منابــع داشــت،
همواره مورد توجه بوده است.
وی افــزود :فرآینــد ریفرمینــگ گاز متــان بــه
صــورت ســاده اســتفاده از گاز متــان و دی اکســید
کربــن بــرای تولیــد گاز هیــدروژن و منوکســید کربن
(گاز سنتز) است.
ایــن محقق خاطر نشــان کــرد :گاز ســنتز در صنایع
مختلفــی همچــون تولیــد محصــوالت پتروشــیمی و
صنایــع متالورژیکــی مثــل احیا مســتقیم آهــن کاربرد
فراوانــی دارد بــه طوریکــه ایــران دومیــن تولیــد کننده
آهــن بــه روش مســتقیم در دنیــا اســت  .همچنیــن
فرآینــد ریفرمینــگ گاز متــان منجــر به حــذف دو گاز
گلخانه ای مهم در صنعت می شود.
وی در خصــوص ویژگــی هــای ایــن کاتالیســت
گفــت :کاتالیســت هــای ســنتز شــده دارای توزیــع
یکســانی از ذرات ریــز نیــکل بــر روی پایــه آلومینــا
هســتند کــه باعــث افزایــش فعالیــت کاتالیســت و
همچنین افزایش طول عمر آن می شود.
محقــق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت:
کاتالیســت ســاخته شــده در صنایــع پتروشــیمی و
صنایــع متالورژیکــی مثــل احیــا مســتقیم آهــن
می توان از نتایج این طرح بهره برد.
آقاعلــی گفــت :آقــای شــهنازی در انجــام ایــن
پــروژه همکاری مســتقیم داشــته انــد و در حــال انجام

ادامــه کار بــر روی مــواد دیگــری هســتند .وی بــا بیان
اینکــه در حــال حاضــر یــک ســری آزمــون هــای
تکمیلــی بــه منظــور شــناخت بیشــتر فرآینــد در حال
انجــام اســت ،گفــت:در ادامــه پــروژه در حــال تولیــد
ســاختارهای جدیــد همچــون پرووســکایت هــا
هســتیم تــا بتوانیــم ویژگــی هــای رقابتــی این نــوع از
مــواد را نیــز مــورد بررســی قــرار دهیــم .از مهــم
تریــن ویژگــی هــای ایــن طــرح آســان بــودن فرآینــد
و ارزان بــودن خــود فرآینــد و مــواد مصرفــی آن
اســت .همچنیــن ایــن طــرح قابلیــت اجــرا بــه
صورت صنعتی را دارد.
بــه گفتــه وی ،اســتفاده از روش پیرولیــز پاششــی
بــرای تولیــد ذرات اســپینل و اســتفاده از آن بــه عنوان
کاتالیســت ریفرمینــگ گاز متــان بــرای اولیــن بــار در
دنیا و ایران انجام شده است.
آقاعلــی بــا اشــاره بــه مزيــت هــاي رقابتــي طــرح
گفــت :ایــن طــرح دارای ایــده جدیــدی اســت کــه از
ایــن روش بــرای ســاخت کاتالیســت هــا کمتــر
اســتفاده شــده اســت و مــی توانــد ایــده مناســبی
باشــد .همچنیــن فرآینــد تولید نســبتا ارزان اســت که
برای انجام کارهای صنعتی مناسب است.
وی بــا اشــاره بــه کاربردهــای پــروژه گفــت:
اســتفاده از کاتالیســت هــای ریفرمینگ کاربــرد زیادی
در صنایــع پتروشــیمی و متالورژیکــی دارد .با اســتفاده
از ایــن روش مــی تــوان کاتالیســت هــای مــورد نیــاز
صنایع دیگر را هم سنتزکرد.
گفتنــی اســت :اســتاد راهنمــا و اســتاد مشــاور این
پــروژه ،دکتــر صــادق فیــروزی عضــو هیئــت علمــی
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و دکترحامــد ابوطالبــی
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه دانــش هــای بنیادی
بــوده انــد و آقــای امیرحســین شــهنازی دانشــجوی
دکتــری دانشــگاه امیرکبیــر نیــز در انجــام ایــن پــروژه
همکاری داشته اند.

دکتر احسان حاجی زاده

مراســم معارفــه دکتــر احســان حاجــی زاده
مدیــر برنامــه ،بودجــه و تحــول اداری دانشــگاه،
برگــزار و از زحمــات دکتــر مســعود ماهوتچــی
تقدیر شد.

بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر ماهوتچی مدیرســابق
برنامــه ،بودجــه و تحــول اداری دانشــگاه در ایــن
مراســم گفــت :در زمینــه بودجــه ریــزی زحمــات
زیــادی کشــیده شــد و برایــن اســاس دســتاوردهای
خوبــی نیــز حاصــل شــده اســت و در ایــن مــدت،
ســعی کردیــم تغییراتــی در حــوزه ارزیابــی ایجــاد
کنیــم و امیداوریــم در آینــده نیــز ایــن رونــد پیگیــری
شود.
وی تاکیــد کــرد :بــرای موضــوع بودجــه ریــزی
برمبنــای عملکــرد ،نــرم افــزاری تهیه شــده اســت که
در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.
دکتر حاجــی زاده مدیر برنامه ،بودجه و تحــول اداری
دانشــگاه نیــز در این مراســم گفــت :زمانی کــه مدیریت
برنامــه و بودجــه کار خــود را بــه درســتی انجــام دهــد
محرک خوبی برای دانشگاه خواهد بود.
وی تاکیــد کــرد :مدیریــت برنامــه و بودجــه واحــد
بســیار حساســی اســت بنابرایــن تصمیــم ســازی در
ایــن مدیریــت نقــش بســزایی در فعالیــت هــای
دانشگاه دارد.

از  14دی ماه؛

کمپ مهارت نرم دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

«کمــپ مهــارت نــرم» توســط باشــگاه مهارت
و اشــتغال دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از  14دی
ماه آغاز و تا اواخر بهمن ماه ادامه دارد.

بــه گــزارش امیرکبیــر« ،کمــپ مهــارت نرم» توســط
باشــگاه مهارت و اشــتغال دانشــگاه صنعتی امیرکبیر در
قالــب کارگاه هــای مهارتــی از  14دی مــاه بــه صــورت
آنالین آغاز و تا اواخر بهمن ماه ادامه دارد.
در ایــن کمــپ شــامل  32ســاعت آمــوزش در قالب
 5کارگاه آموزشــی بــه صــورت آنالیــن اســت کــه
آخریــن مهلــت ثبــت نــام بــرای شــرکت در ایــن دوره
 12دی ماه است.

کارگاه هــای ایــن کمپ مهارتی شــامل خودشناســی،
مدیریــت مالــی فــردی ،تایــم کوچینــگ (مدیریــت
زمــان) ،گــزارش نویســی و ارائــه موثــر و مصاحبــه و
رزومه نویسی است.
برگــزاری کمــپ بــا محوریــت روحیــه و اصــل کار
تیمــی ،تاکیــد بــر موضــوع خودشناســی و شــناخت
ویژگیهــای فــردی ،بهــره بــردن از اســاتید مجــرب و
خبــره در زمینــه توســعه فــردی و مهارتهــای نــرم،
باالبــودن کیفیــت کارگاههــا بــا توجــه به نیــاز بــازار کار
و همچنیــن نیــاز جامعــه ،تعریف پروژه توســط اســاتید
هــر کارگاه و تــاش بــر تعاملی برگــزار شــدن کارگاهها

از مزایای شرکت در این دوره مهارتی است.
در پایــان دوره بــه شــرکت کننــدگان گواهــی حضور
از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعطا می شود.
عالقــه منــدان بــه شــرکت در ایــن رویــداد می توانند
بــرای ثبــت نــام و کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت
باشگاه مهارت و اشتغال به آدرس:
 www.skillclub.aut.ac.irمراجعه کنند.

دکتر مسعود ماهوتچی

دکتــر مســعود صبایــی معــاون توســعه و مدیریــت
منابــع دانشــگاه در ایــن مراســم گفــت :بودجــه
مربــوط بــه دانشــکده هــا و معاونــت هــای دانشــگاه
تفکیــک شــده اســت و هــر دانشــکده و معاونــت
براســاس شــاخص هایــی کــه تعریــف شــده بودجــه
دریافــت مــی کننــد کــه شــاخص هــا براســاس
عملکرد تعیین شده اند.
وی افــزود :در واقــع دانشــکده هــا و معاونت هــای
دانشــگاه براســاس خروجــی فعالیــت هــا بودجــه
دریافــت مــی کننــد ایــن درحالــی اســت کــه دولــت
نیز بر بودجه ریزی براساس عملکرد تاکید دارد.
وی خاطرنشــان کــرد :اختصــاص بودجه براســاس
عملکــرد در دانشــگاه اثــرات بســیار مثتبــی در رونــد
فعالیــت هــای دانشــکده هــا و معاونــت هــا داشــته
اســت بــه نحــوی کــه پذیــرش نیــروی انســانی در
دانشــکده هــا و معاونــت هــا بــا حساســیت هــای
ویژه ای دنبال می شود.
دکتــر صبایــی اظهــار داشــت :از زحمــات دکتــر
ماهوتچــی بــرای فعالیــت در مدیریت برنامــه ،بودجه
و تحــول اداری دانشــگاه تقدیــر وتشــکر مــی کنیــم و
بــرای دکتــر حاجــی زاده نیــز کــه ایــن ســمت را
پذیرفته اند آرزوی موفقیت داریم.

