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رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبرداد:

آموزش مهارت افزایی به دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
در مراســم هفتــه پژوهــش و فنــاوری کــه بــا
حضوردکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس
دانشــگاه  ،حجــت االســام والمســلمین
میراحمــدی رئیــس دفتــر نهــاد رهبــری و دکتــر
حســین حســینی تودشــکی معــاون پژوهــش و
فنــاوری برگــزار شــد از  19پژوهشــگر برگزیــده
دانشگاه تقدیر بعمل آمد .
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر معتمــدی در ایــن
مراســم گفــت  :افزایــش مهــارت افزایــی دانشــجویان
جــز برنامــه هــای راهبــردی دانشــگاه بشــمار مــی رود
کــه براســاس آن هر دانشــجو پــس از فــارغ التحصیلی
حداقــل یــک مهــارت عمــده را کســب مــی کنــد کــه
بــرای اجــرای ایــن برنامــه بودجــه مناســبی تعییــن
شده است.
رئیــس دانشــگاه افــزود :برنامــه راهبــردی دانشــگاه
تدویــن شــد کــه در آن ارتقــاء رتبه دانشــگاه در ســطح
بیــن المللــی و قــرار گرفتــن در بیــن دانشــگاه هــای
نســل ســوم در دســتور کار قــرار گرفتــه  ،برنامــه
اجرایــی ایــن اهــداف تدویــن شــده اســت و در
راستای آن حرکت می کنیم.
وی گفــت :برایــن اســاس اکنــون دانشــگاه در 4

معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه در
مراســم تقدیــر از فعــاالن فرهنگــی دانشــگاه از
راه انــدازی پیشــخوان دانشــجویی بــه عنــوان
میزخدمــت فراگیــر خبــرداد و گفــت :ایــن
پیشــخوان بــرای تمامــی ادارات معاونــت
فرهنگــی و دانشــجویی ایــن دانشــگاه اســتفاده
می شود.

بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر ســیاوش خرســندی
گفــت :ایــن پیشــخوان مــی توانــد از ســوی
معاونت  هــای دیگــر دانشــگاه نیــز مــورد اســتفاده
قرار گیرد.
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر اظهــار داشــت :دانشــجویان از طریــق ایــن
پیشــخوان مــی تواننــد تمامــی درخواســت هــای خود
را بــه صــورت الکترونیکــی ارســال و حداکثــر طی دو
روز کاری ،پاسخ خود را دریافت نمایند.
دکتــر خرســندی اظهــار داشــت :باشــگاه امیرکبیــر نیز
بــه عنــوان یــک مرجــع اصلــی بســتر اطــاع رســانی
راه اندازی می شود.

رتبه بنــدی بیــن المللــی مهــم جهانــی حضــور دارد و
میــان دانشــگاه هــای صنعتــی قدیمــی کشــور
دررتبه های اول و یا دوم قرار داریم.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان اینکــه
قــرار گرفتــن دانشــگاه بــه عنــوان دانشــگاه های نســل
ســوم بــا هــدف تاثیــر در جامعــه و اقتصــاد کشــور از
اهــداف ایــن دانشــگاه اســت ،تاکیــد کــرد :در ســال
جــاری قراردادهــای صنعتــی دانشــگاه افزایــش یافــت
بــه نحــوی کــه بودجــه پژوهشــی دانشــگاه در ایــن
حوزه چند برابر سال گذشته افزایش یافته است.
دکتــر معتمــدی خاطرنشــان کــرد :در دانشــگاه
حــدود  14شــرکت فنــاور و دانــش بنیــان مشــغول بــه
فعالیــت بودنــد کــه اکنــون این مراکــز به  ۲۸۸شــرکت
افزایــش یافتــه اســت و هــزار و  500نفــر در ایــن
مراکز مشغول به فعالیت هستند.
وی اظهــار داشــت :برنامــه داریــم در تمامــی
دانشــکده هــا مراکــز نــوآوری راه انــدازی شــود کــه
تاکنــون در  5دانشــکده مراکــز نــوآوری راه انــدازی و
افتتــاح شــده اســت و ایــن مراکــز در ســه دانشــکده
دیگر نیز افتتاح خواهد شد.

رئیــس دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر خاطرنشــان کرد:
در حــوزه بیــن الملــل نیــز قراردادهــا و تفاهم نامه های
خوبــی منعقد شــده اســت و نســبت به گذشــته رشــد
مطلوبــی داشــته اســت بــه طــور مثــال امســال جــذب
دانشــجوی خارجی دانشــگاه نســبت به ســال گذشــته
کاهشی نداشته است.
دکتــر معتمــدی بــا اشــاره بــه بازنگــری برنامــه
درســی و آموزشــی دوره کارشناســی دانشــگاه صنعتی
امیرکبیــر گفــت :در نظــر داریــم تــا پایــان ســال
تحصیلــی برنامــه هــای درســی دیگر مقاطــع تحصیلی
نیز بازنگری شود.
وی تاکیــد کــرد :براســاس برنامــه ریــزی هــای
انجــام شــده خوابــگاه هــای دانشــگاه ارتقــاء رتبــه
داشــته انــد بــه نحــوی کــه دیگــر ،خوابگاهــی بــا رتبه
 4و  5در دانشــگاه وجــود نــدارد و ســطح خوابگاه های
دانشگاه به رتبه های یک و دو ارتقا یافته است.

ارتقاکیفیبروندادهایپژوهشیبرنامه
دانشگاهصنعتیامیرکبیر

معــاون پژوهشــی دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر گفت:
ارتقــا کیفــی بــرون دادهــای پژوهشــی جــز برنامه های

راه اندازی پیشخوان دانشجویی در دانشگاه

وی اضافــه کــرد :یکــی از ضعــف هــا در اجــرای
برنامــه جامــع فرهنگــی دانشــگاه ،عــدم اطالع رســانی
جامــع و کامــل بــود کــه بــا راه انــدازی باشــگاه
امیرکبیــر ،اطــاع رســانی درخصــوص خدمــات
دانشــجویی ،رویدادهــا ،برنامــه هــای علمــی و

اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی یکپارچه خواهد شــد،
در ایــن باشــگاه ارتبــاط دو ســویه اســت و افــکار
سنجی و نظرسنجی از دانشجویان خواهیم داشت.
دکتــر خرســندی ادامــه داد :خانــواده هــا نیــز می توانند
عضــو ایــن باشــگاه باشــند تــا از ایــن طریــق از

اصلــی دانشــگاه اســت کــه بــرای دســتیابی بــه ایــن
هــدف سیاســت هــای تشــویقی و حمایتــی در نظــر
گرفته خواهد شد.
دکتــر حســینی تودشــکی درایــن مراســم گفــت :بــا
وجــود شــیوع بیمــاری کرونــا ســعی شــد کــه فعالیت
هــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه تعطیل نشــود و
ادامــه یابــد البتــه فعالیت هــای آزمایشــگاهی بــه دلیل
اینکــه نیازمنــد حضــور افــراد بــود در ابتــدای بــروز
ایــن بیمــاری بــا مشــکالتی مواجــه بــود کــه اکنــون با
برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه تــا حــد زیــادی
فعالیــت در آزمایشــگاهها براســاس پروتــکل هــای
بهداشتی دنبال می شود.
وی تاکیــد کــرد :براســاس آمارهــای موجــود،
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در حــوزه ارجــاع بــه
مقــاالت پیشــرفت هــای خوبــی نســبت به ســال های
گذشــته داشــته اســت کــه برنامــه داریــم ایــن رویــه
همواره رو به رشد باشد.
معــاون پژوهشــی دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر عنوان
کــرد :توســعه نــوآوری از برنامه هــای اصلی دانشــگاه
بشــمار مــی رود و افزایــش فعالیــت شــرکت هــای
فنــاور و نــوآور در بــرج فنــاوری دانشــگاه در ایــن
راستا است.
دکتــر حســینی تودشــکی اضافــه کــرد :حــدود 30
شــرکت فنــاور و دانــش بنیان مســتقر در بــرج فناوری
دانشــگاه پــس از شــیوع بیمــاری کرونــا در راســتای
مقابلــه بــا ایــن بیمــاری فعالیــت مــی کنند کــه فعالیت
این شرکت ها در نوروز نیز تعطیل نشد.
وی اظهــار داشــت :ایــن شــرکت هــا در حــوزه
محصــوالت و خدمــات بــه جامعــه پزشــکی ماننــد
تولیــد مــواد ضدعفونــی کننــده غیرالکــی ،تجهیــزات
پزشــکی ،مشــاوره پزشــکی ،رصــد بیمــاران پــس از
ترخیــص از بیمارســتان و آمــوزش مجــازی فعالیــت
می کنند.

پژوهشگرانوفناورانبرگزیده دانشگاه
صنعتیامیرکبیرمعرفیشدند

درمراســم بزرگداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه صنعتــی امیرکیبــر از دکتــر مهــدی دهقــان و
دکتــر ســجاد جعفــری به عنــوان دانشــمندان برتــر و از
دکتــر الهــه کوثــری و دکتــر فریــدون مقــدس نــژاد
اســاتید برگزیــده در بخــش مقــاالت ،دکتــر ســیدعلی
میرحســینی  ،دکتــر فرنــاز هوشــمند خلیــق و دکتــر
ابوالفضــل اســامی اســاتید برگزیــده در بخــش کتاب
التیــن و دکتــر ســید محمــد حســین میرباقــری اســتاد
برگزیده کتاب فارسی تقدیربه عمل آمد.



اطالعات و برنامه های دانشگاه مطلع شوند.
وی بــا اشــاره بــه روز دانشــجو گفــت :طــی یک ســال
گذشــته جلســات مختلفــی بــا تشــکل هــای
دانشــجویی ،کانــون هــا و گروه های دانشــگاه داشــتیم
و در ایــن جلســات ســعی کردیــم درخصــوص
مباحــث مختلــف آســیب شناســی و چــاره اندیشــی
کنیم.
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه افــزود :بــه
اعتقــاد مــن حرکــت هــای دانشــجویی ،فعالیــت
دانشــجویی و جنــش دانشــجویی اکنــون در یــک
نقطعــه عطفــی قــرار گرفتــه اســت کــه بایــد انتخــاب
کنــد و اگــر درســت انتخــاب و عمــل کنــد منشــا
شکوفایی خواهد شد.
دکتــر خرســندی اضافه کــرد :جنبش دانشــجویی نباید
بــر مــوج حــوادث ســوار شــود بلکــه بایــد در عمــق
حرکــت کنــد تــا از ایــن طریــق وارد تحقیــق ،آســیب
شناسی ،چاره اندایشی و ارائه راهکار شود.
محمــد امیــن بنایــی رئیــس اداره فعالیــت هــای
اجتماعــی معاونــت فرهنگــی وزارت علوم نیــز در این



هفتهنامه
خبــری

هفتهنامهخبریامیرکبیر
مدیر مسئول :مصطفی رستمخانی
،سردبیر :منیژه هاشمخانی
مدیر هنری و طراح گرافیک :علی اصغر وحدانی
عکس :محمد جعفریطاهری
تلفن 64542285-6 :و  66414113دورنگار۶۶۹۶۳۲۹۲ :
نشانی :خیابانحافظ ،روبهروی خیابان سمیه ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
اداره روابط عمومی

شماره  ۸-۲۴۸دی ماه 1399
pr.aut.ac.ir

pr@aut.ac.ir

@autgram

@polytechnic1307

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزیده سومین جشنواره
زن و علم شد


همچنیــن در ایــن مراســم از ۱۰پایان نامــه برگزیده
دانشــجویان کارشناســی ارشــد(محمد رئیــس پــور،
حانیــه احمــدی ،هــادی شــکربیگی ،متیــن وطنــی و
فرهــاد کیوانــی مهــر) و دکتری(محمدرضــا مهدیانــی،
رضــا محمــدی ،میــاد وهابــی ،محســن یارمحمدی،
مهــدی عباســی) بــا اهــداء لــوح تقدیــر و جوایــز
نفیــس بــه دانشــجویان و اســاتید راهنمــا قدردانــی
شد.
در ایــن مراســم از دکتــر فرهــاد فانــی صابــری بــه
عنــوان اختــراع صنعتــی برگزیــده ،دکتــر علــی کمالی
بــه عنــوان اســتاد صنعتــی برگزیــده داخلــی ،دکتــر
ســمیه اکبــری بــه عنــوان اســتاد صنعتی برگزیــده بین
المللــی ،دکتــر ســید محمــد حســین میرباقــری برای
پــروژه صنعتــی برگزیــده و دکتــر مرتضــی صاحــب
الزمانی برای پژوهشکده برگزیده تقدیر شد.



مراســم اگــر امــروز ســخن از پیشــرفت هــای علمــی
کشــور مــی کنیــم و اگــر بــر رشــد علمــی و فنــاوری
کشــور و دســتیابی بــه دانــش هــای نویــن بــه خــود
مــی بالیــم ثمــره و تــاش دانشــجویان و دانشــگاهیان
در طــی ایــن ســال هــا علــی رغــم تمامــی ســختی ها
و دشواری ها است.
وی اظهــار داشــت :از ســال گذشــته طــرح کمنــد
بمنظــور مهــارت افزایــی بانــوان دانشــجو تدویــن
شــده اســت کــه بــرای اجــرای آن بــا صنــدوق
کارآفرینــی امیــد ریاســت جمهــوری نیــز صحبــت
شــده اســت تــا نفــرات برگزیــده ایــن رویــداد از
تســهیالت ایــن صندوق بــرای توســعه ایده کســب و
کارهای خود استفاده کنند.
بنایــی عنــوان کــرد :برنامــه داریــم در ســال جــاری
ایــن طــرح را بــا همــکاری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر

در ایــن برنامــه شــرکت فــرزان فــن اندیــش فــردا
بــه عنــوان شــرکت دانــش بنیــان برگزیــده ،مرکــز
فنــاوری سامســونگ بــه عنــوان مرکــز شــتاب دهنــده
و نــوآوری برگزیــده ،شــرکت آینده ســازان هوشــمند
دادســان بــه عنــوان واحــد فنــاور برگزیــده مســتقر در
مرکــز رشــد  ،شــرکت ســیناپس بــه عنــوان برتریــن
واحــد فنــاور مرکــز فنــاوری سامســونگ و شــرکت
فیــروزه فرابــر ســریع بــه عنــوان برتریــن واحــد فناور
فینوا معرفی شدند.
گفتنــی اســت :آزمایشــگاه مقاومــت مصالــح
دانشــکده مهندســی مکانیــک دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر نیز بــه عنــوان آزمایشــگاه برگزیــده انتخاب
و از آقای دکتر یونس علیزاده تقدیر شد.

برگــزار کنیــم کــه بــه زودی نیــز اعتبــار ایــن طــرح
ابالغ خواهد شد.
مهنــدس ســید جــواد طباطبایــی نیــز در ایــن مراســم
گفــت :یکــی از وظایــف مدیریــت فرهنگــی ایجــاد
بســتری کــه دانشــجویان بــا هــر ســلیقه و گرایشــی
بتواننــد در دانشــگاه فعالیــت کننــد کــه ایــن اتفــاق
صــورت گرفتــه و اکنــون بیــش از  76گــروه در
دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.
مدیــر امــور فرهنگی واجتماعــی معاونــت فرهنگی و
دانشــجویی دانشــگاه خاطرنشــان کــرد :ایــن دانشــگاه
دارای  6تشــکل دانشــجویی 16 ،دفتــر بســیج
دانشــجویی در دانشــکده هــای مخلتــف 22 ،انجمــن
علمــی 18 ،کانــون فرهنگــی هنــری و اجتماعــی15 ،
شــورای صنفــی ،هیــات رهــروان دانشــجویی،
گروه هــای جهــادی روح اهلل و الســابقون و 230
نشریه است.

روزهای رسد وبارانی دی ماه

تازه های علـــم

توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر محقق شد

مدیریت مخازن و تعیین محل حفر چاه ها با یک مدل
ساختاریجدید

محققــان دانشــکده مهندســی نفــت دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر موفــق بــه ارائــه یــک روش
نویــن جهــت بررســی پیوســتگی در مخــازن
نفتــی شــدند و ایــن اقــدام منجــر بــه شناســایی
بهتــر ســاختار مخــازن هیدروکربوربنــی،
مدیریــت مخــازن و تعییــن محــل حفــر چاه هــا
می شود.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،مرتضــی آســمانی دانــش
آموختــه دکتــری مهندســی اکتشــاف نفــت دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر و مجــری طــرح « اســتفاده از
ویژگی هــای ســاختاری مولکولهــای آســفالتین در
بررســی پیوســتگی مخــازن نفتــی» گفــت :هــدف این
پــروژه اســتفاده از ویژگــی هــای ســاختاری
آســفالتین ها بــرای مطالعــات پیوســتگی در مخــازن
هیدروکربنیاست.
وی بــا اشــاره بــه نتیجــه ایــن پــروژه گفــت :نتایــج
ایــن تحقیــق نشــان داده اســت ســاختارهای مولکولی
آســفالتین نفــت موجــود در زونهــای مختلــف یــک
مخــزن دارای تفاوتهــای بســیار ظریفــی هســتند که با
بررســی ایــن تفاوت هــا میتــوان میــزان پیوســتگی
یــک مخــزن را بررســی کــرده و زونهــای مخزنــی را
مورد شناسایی قرار داد.
محقــق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت :در
مخــازن غیــر پیوســته ،ســياالت هيدروکربنــي بــه
راحتــي نميتواننــد در گســتره مخــزن جابهجــا
شــوند و ممکــن اســت در هــر زونــي ســيال مخــزن
داراي ترکيــب ژئوشــيميايي متفاوتي داشــته باشــند از
ایــن رو بهــره بــرداري از ســياالت ايــن نــوع مخــازن
و يــا اجــرای برنامــه ازديــاد برداشــت با تزريــق گاز و
آب در ايــن نــوع از مخــازن بــا مشــکالت جــدي
مواجه است.
آســمانی خاطــر نشــان کــرد :در ایــن نــوع مخــازن
بــه علــت وجــود ســد و موانــع لیتولوژیکــی و یــا
گســلی ،محــدوده تاثيــر و زهکشــي چاههــاي
بهرهبــرداري کاهــش یافتــه و در هنــگام تزريــق آب و
يــا گاز بــه چنيــن مخازنــي ،ســياالت تزريقــي ممکن
اســت بخشهايــي از مخــزن را تحــت تاثيــر قــرار
ندهند و يا تاثير آن بسيار اندک باشد.
وی بــا بیــان اینکــه در اغلــب پروژههــای ازدیــاد
برداشــت ،بــا مطالعــات ژئوشــیمیایی میتــوان در زمان
کوتاهتــر و بــا هزینــه کمتــر و بــا دقت بیشــتر نســبت
بــه ســایر روشــهای موجــود ،محدودههــای تاثیــر
چاههــای تزریقــی ،ردیابــی ســیاالت تزریقــی بــه
مخــزن و میــزان یکپارچگــی مخــزن را مورد بررســی



دکتــر اعظــم جاللــی آرانــی دانشــیار دانشــکده مهندســی
پلیمــر دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر برگزیده ســومین جشــنواره زن
و علم شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،آییــن اختتامیــه ســومین جشــنواره زن و علم در
ســالن همایشــهای بیــن المللــی دانشــگاه شــهید بهشــتی و بــا حضــور
معــاون اول ریاســت جمهــوری ،معــاون رییــس جمهــور در امــور زنان و
خانــواده ،وزیــر علــوم  ،تحقیقات و فنــاوری ،و معــاون فرهنگی اجتماعی
وزارت علوم برگزار شد.
در ایــن جلســه  ۱۶چهــره علمــی در شــاخه هــای مختلــف علمــی (تا
 3نفــر بــرای هــر شــاخه) ،پنــج بانــوی فعــال اجتماعــی و ســه نفــر از
برجســتگان و ســرآمدان علمــی کشــور به عنــوان برگزیده معرفی شــدند
کــه دکتــر اعظــم جاللــی آرانی دانشــیار دانشــکده مهندســی پلیمر دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر برگزیده شــاخه فنی
و مهندسی جشنواره شده است .
دکتــر جاللــی آرانــی تاکنــون موفــق بــه راهنمایــی  ۷پایــان نامــه مقطــع دکتــری و  ۴۴پایــان نامــه مقطــع
کارشناســی ارشــد شــده اســت .همچنیــن وی موفــق بــه چــاپ  ۶۵مقالــه ژورنالــی و  ۱۳۲مقالــه کنفرانســی شــده
اســت .همچنیــن وی دارای  ۵اختــراع داخلــی اســت و تاکنــون موفــق بــه چــاپ یــک کتــاب ترجمه و یــک کتاب
تالیفــی (در دســت چــاپ) و مشــارکت در تدویــن تعــداد بســیاری از اســتانداردهای ملــی گردیــده و بــرای مدتــی
مدیر کمیته فنی تدوین استاندارد برای قطعات الستیکی زیر نظر  ISOبوده است.
کســب عنــوان طــرح برتــر اســتان در ســال  ، 1394ایــده برگزیــده در یازدهمیــن جشــنواره ملــی ایدههــای برتر
توســط یکــی از پژوهشــهای مرتبــط بــا دانشــجویان دکتــرا و کســب عنــوان پروژه برتــر دانشــجوی دکترا در ســال
تحصیلی ( 98دانشگاه) ،و نیز دو عنوان پروژه کارشناسی برتر از دیگر دستاوردهای پژوهشی وی است.
ســابقه کار صنعتــی و نیــز ســمت اجرایــی بــه عنــوان معــاون آموزشــی دانشــکده ،مدیــر گــروه مهندســی پلیمر
و مدیر امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده را در سوابق کاری او دیده می شود.
در ایــن جشــنواره در شــاخه فنــی و مهندســی مــدارک  76نفــر بــرای بررســی پذیرفتــه شــده بــود و  15داور
متشــکل از چهــره هــای معتبــر علمــی داوری ایــن دوره از جشــنواره را بــر عهــده داشــتند و پــس طــی مرحلــه
ارزیابــی و امتیازبنــدی ،برگزیــدگان جشــنواره ســوم توســط اعضــای کمیتــه علمــی تعییــن شــدند .همچنیــن بــا
موافقــت معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم ،ایــن جشــنواره معتبــر و برگزیــدگان آن مشــمول امتیــازات
مندرج در آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها می شوند.
ایــن جشــنواره بــه صــورت مشــترک توســط وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و معاونت ریاســت جمهوری
در امور زنان و خانواده برگزار شده است.

قــرار داد گفــت :جهت مشــخص کردن نحــوه ارتباط
ســیال هیدروکربنــی در بخشهــای مختلــف مخزنــی
بــه جهــت عمــودي و افقــي و همچنیــن در بیــن
چاههــای موجــود در میــدان میتــوان از نتایج مطالعات
ایــن پژوهــش کــه بــر اســاس مطالعــات ســاختاری
آسفالتین است استفاده کرد.
در ادامــه دکتــر احمــد رضــا ربانــی اســتاد
دانشــکده مهندســی نفت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر و
سرپرســت تیــم تحقیقاتــی ایــن پژوهــش نیــز بــا
اشــاره بــه فرآینــد اجــرای ایــن پروژه عنــوان کــرد :در
ایــن پــروژه از ترکیبــات آســفالتین موجــود در نفــت
تعــدادی از مخــازن نفتــی ایــران ،بــه عنــوان ذرات
ارزشــمند بــرای بدســت آوردن آثــار انگشــت (فینگر
پرینت) نفت خام استفاده شد.
ربانــی افــزود :ســاختارهای مولکولی آســفالتین در
بخشــهای مختلــف مخــازن مــورد مطالعــه بــا روش
طیــف ســنجی مــادون قرمــز مــورد بررســی قــرار
گرفــت و از تفاوتهــای ســاختاری آنهــا بــا اســتفاده از
تلفیــق روشــهای ژئوشــیمیایی و آمــاری جهــت
گروهبنــدی نفــت و شناســایی میــزان پیوســتگی و
زونهای موجود در مخازن استفاده شد.
وی گفــت :نتایــج ایــن مطالعه میتوانــد در مطالعات
ازدیــاد برداشــت از مخــازن نفتــی ،مدیریت مخــازن و
تعییــن محــل حفر چاههــا در مخــازن کمک شــایانی
کند.
وی افــزود :ایــن رســاله در شــرکت ملــی مناطــق
نفــت خیــز جنــوب صنعتــی شــده و تاکنــون  6مقاله
 ISIنیــز از ایــن پــروژه نــگارش شــده اســت .ســه
مقالــه در مجــات  Q1و یــک مقالــه در مجالت Q2
چــاپ شــده و  2مقالــه نیــز در مجــات  Q1در حــال
داوری است.

