
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی سهند و مجتمع مس سونگون
 جلسه امضای تفاهم نامه بین دانشگاه صنعتی سهند و مجتمع مس سونگون روز پنجشنبه مورخ 97/12/9 در محل مرکز رشد

صفحه ۱۲واحدهای فن آور دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد.

حضور هیات اسپانیایی در دانشگاه صنعتی سهند
در راستای گسترش همکاریهای علمی بین المللی، روز یکشنبه 6 آبانماه 1397، دانشگاه میزبان پروفسور خاویر کامپو

(Dr. Javier campo)   رئیس موسسه علم مواد آراگون (ICMA) کشور اسپانیا و پروفسور 
Germán de la Fuente Leis دیگر پژوهشگر آن موسسه از دانشگاه زاراگوزا بود  .

خبر نامه الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند - شماره اول سال خبر نامه الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند - شماره اول سال ۹۸۹۸

پروژه کاری  سوم  بسته   تصویب 
هیان در  سروش  میدان   پژوهشی 

مدیره شرکت ملی نفت ایران
فارس خلیج  در  ایران  نفتی  میادین  از  نفتی سروش   میدان 
 است که در استان بوشهر و در 83 کیلومتری جنوب غربی
 جزیره خارک قرار دارد. این میدان در فاصله110 کیلومتری

از منطقه بهرگان واقع شده است.

 اهم فعالیت های مرکز نوآوری
 و فناوری

 مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی سهند با هدف ترویج
 و اشاعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی، ارتقاء آموزش و سطح
پردازی، ایده   روحیه  افزایش  راستای  در  دانشجویان   مهارت 
 خالقیت و کارآفرینی و کمک به پرورش ایده های خالقانه و

کارآفرینانه، حمایت از نوآوری و خالقیت....

صفحه ۲

صفحه ۱۱ صفحه ۷



های فعالیت   گزیده 
معاونت اداری و مالی
و نصب تجهیزات  ـ حفر چاه آب خام 
آموزشهای مرکز  در  برداری   بهره 
در استفاده  دانشگاه جهت   الکترونیکی 

 آبیاری فضای سبز محوطه
 ـ تعمیرات اساسی و تعویض عایقکاری
محبی خوابگاه  از  بلوک   3 بام   پشت 
سقف شدید  نشتی  مشکل  رفع   جهت 

واحد ها
 ـ نصب ساعت های نجومی برای کنترل
 روشنایی محوطه اطراف ساختمان های
مصرف سازی  بهینه  جهت   دانشگاه 

  انرژی برق
 ـ تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه
 فاضالب دانشگاه با ظرفیت 1300 متر
پساب تصفیه  جهت  روز  در   مکعب 
خام آب  از  بخشی  تامین  و   ورودی 

 مصرفی فضای سبز دانشگاه
بهینه منظور  به  تجهیزات  نصب   ـ 
 سازی مصرف انرژی از جمله جایگزینی
و دانشگاه  محوطه  گازی   المپهای 
نیز المپهای رشته ای  سالن ورزشی و 
فوق المپهای  با  دانشگاه   ساختمانهای 
 کم مصرف؛ نصب سنسورهای حرکتی
جهت کننده  کنترل  های  سیستم   و 
 تنظیم روشنایی بخش هایی از محوطه

دانشگاه در طول شبانه روز.
نوسازی و  اساسی  تعمیرات  انجام   ـ 
 (تعویض دیگ و مشعل های فرسوده)
2 تعداد  به  ها  خوابگاه  خانه   موتور 
بلوک یک  و  محبی  خوابگاه  در   بلوک 
 در خوابگاه امیرالمومنین جهت تامین

آبگرم مصرفی و گرمایشی.
سبز کمربند  اجرای  و  ریزی  برنامه   ـ 
 دانشگاه در حدود 2 کیلومتر با کاشت
 1700 اصله درخت شامل 35 درصد از
 درختان مثمره از قبیل سنجد، گردو و
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دانشگاهی در و   افتتاح چندین طرح عمرانی 
 دانشگاه صنعتی سهند همزمان با چهارمین روز

از دهه مبارک فجر
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند، با حضور دکتر محمد تقی نظرپور
 معاون اداری و مالی وزارت علوم و دکتر جمشید اسماعیلی مدیر کل نظارت بر طرح
دانشگاهی شامل ساختمان خواجه عمرانی-  علوم، سه طرح  وزارت  عمرانی   های 
 نصیر الدین طوسی ، مرکز محاسبات پیشرفته و تصفیه خانه فاضالب دانشگاه افتتاح

گردید.
 ساختمان خواجه نصیرالدین طوسی دارای مساحت 7560 متر مربع بوده که در سه
 طبقه شامل آزمایشگاهها و مراکز پژوهشی ، کالسها ، اتاقها ی اعضای هیات علمی،

 سالن سمینار و قرائت خانه های مربوط به دانشکده های مهندسی مکانیک
و مهندسی پزشکی احداث گردیده است.

920MFLOPS مرکز محاسبات پیشرفته نیز شامل دو عدد سرور با قدرت پردازش 
5TFLOPS پردازش قدرت  با  سرور  عدد  پنج   و 
دانشجویان و  پژوهشگران  سنگین  محاسبات  نیازهای  کردن  برآورده  جهت   در 

دانشگاه تجهیز گردیده است.
 تصفیه خانه فاضالب دانشگاه سومین طرح افتتاح شده می باشد که قابلیت تصفیه
 1300 متر مکعب  در روز را داراست و با هدف جلوگیری از پدیده های آالینده
فضای آبیاری  امر  در  شده  تصفیه  پساب  از  استفاده  همچنین  و  محیطی   زیست 

سبزدانشگاه، با توجه به محدودیت منابع آبی دانشگاه، احداث گردیده است.
 پس از انجام آیین افتتاح پروژه های یاد شده دکتر نظرپور با حضور گرم و صمیمی
انقالب پیروزی  سالگرد  چهلمین  گرامیداشت  ضمن  دانشگاه  شورای  نشست   در 

 اسالمی نقطه نظرات خود را در خصوص موارد مطرح شده توسط اعضای شورای
دانشگاه بیان نمودند.

 گفتنی است معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و مدیر کل نظارت بر
 طرح های عمرانی این وزارت در ابتدای ورود به دانشگاه صنعتی سهند با همراهی
 اعضای شورای دانشگاه در گلزار شهدای گمنام این دانشگاه حضور یافته و با قرائت

فاتحه به مقام شامخ این شهدا ادای احترام کردند.
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از مثمره  غیره  درختان  مابقی  و   آلبالو 
قبیل اقاقیا، افرا و نارون

تجهیزات دستگاه   11 خرید   ـ 
تجهیزات محل  از    آزمایشگاهی 
از پژوهشی  اعتبارات  و  ها   دانشکده 
 ششمین نمایشگاه آزمایشگاهی ساخت

 ایران
 ـ  افتخار بازنشستگی 4 نفر از اعضای
های دانشکده  علمی  هیات   محترم 
علوم و  مکانیک  برق،  مواد،   مهندسی 
قسمتهای کارمندان  از  نفر   22 و   پایه 
در دانشگاه  آموزشی  و  اداری   مختلف 

سال 1397
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در  دانشگاه  رتبه   ارتقای 
مهندسی موضوعی   رشته های 
شیمی مهندسی   متالورژی، 
مهندسی و  علوم  مهندسی   و 
انرژی در رتبه بندی شانگهای

از یکی  که  شانگهای  رتبه  بندی   در 
 معتبرترین رتبه بندی های جهانی است
 در سال  2018 دانشگاه صنعتی سهند
در جمع متالورژی  مهندسی  رشته   در 
 150 دانشگاه برتر، در رشته مهندسی
 شیمی در جمع 400 دانشگاه برتر و در
درجمع انرژی  مهندسی  و  علوم   رشته 

 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته
است.

مهم  تصمیم های  از   برخی 
فعالیت های از  حمایت   برای 

 پژوهشی و فناوری در
 ماه های اخیر عبارتند از:

تشویقی های  پایه  نامه  شیوه   تدوین 
 پژوهشی و تصویب آن در هیات امنای

دانشگاه
 تدوین شیوه نامه حمایت از دوره های
هیات در  آن  تصویب  و   پسادکتری 

امنای دانشگاه
 تدوین شیوه نامه تشویق مقاالت 
 علمی-مروری برای دانشجویان دکتری

و تصویب آن در هیات امنای دانشگاه

حضور هیات اسپانیایی در دانشگاه صنعتی سهند
معرفی  ضمن  کامپو  دکتر   سپس 
 دانشگاه زاراگوزا از توانمندیها و امکانات
موسسه الخصوص  علی  و  دانشگاه   این 
 گزارش مبسوطی ارائه نمودند. در ادامه
نصیرپوری، دکتر  آقایان  جلسه   این 
بابالو دکتر  کلجاهی،  سالمی   دکتر 

گزارش ضمن  زاده  حبیب  دکتر   و 
دانشگاه این  در  شده  انجام   کارهای 
متناسب با زمینه تخصصی آن موسسه
 زمینه های همکاری مشترک را معرفی 
 نمودند. در ادامه از آزمایشگاههای مواد

 نانوساختار و پژوهشکده مواد پلیمری
بازدید به عمل آمد.

شده  معرفی  پتانسیل  و   ظرفیت 
امکانات و تحقیقات و   توسط همکاران 
را کننده  بازدید  هیأت   آزمایشگاهی، 
 بسیار تحت تأثیر قرار داده و در پایان

 این بازدید و نشست چند ساعته تفاهم
 نامه اولیه ای (به عنوان مقدمه ای بر عقد
 تفاهم نامه  جامع همکاری میان دانشگاه

 ( صنعتی سهند و دانشگاه زاراگوزا
منعقد گردید.

 در راستای گسترش همکاریهای علمی
آبانماه  6 یکشنبه  روز   بین المللی، 
   1397، دانشگاه میزبان پروفسور خاویر

(Dr. Javier campo) کامپو
آراگون   مواد  علم  موسسه                  رئیس 

        (ICMA) کشور اسپانیا و پروفسور

Germán de la Fuente Leis
 دیگر پژوهشگر آن موسسه از دانشگاه 
 زاراگوزا بود این موسسه با حدود 180
مشترک موسسه ای  علمی  هیأت   عضو 
و اسپانیا   پژوهش  ملی  شورای   بین 
 دانشگاه زاراگوزا و زیرمجموعه دانشگاه
با بیش  زاراگوزا است. دانشگاه زاراگوزا 
 از 36000 دانشجو و 3900 عضو هیأت

 علمی در سال 1542 تأسیس شده و
جزو ده دانشگاه برتر اسپانیا می باشد.

دانشگاه  در  ایشان  حضور  ابتدای   در 
 صنعتی سهند جلسه ای با مسئولین و
 اعضای هیات علمی دانشگاه، با زمینه

پژوهشی مشترک با آن موسسه، تشکیل
ریاست جلسه  این  در   گردید. 
و اجمالی  معرفی  به   دانشگاه 
پرداختند. دانشگاه  این  های  ظرفیت 
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دانش فرزندان  از  نفر  از 182  تقدیر   ـ 
هیات محترم  اعضای  همکاران   آموز 
تحصیلی سال  در  کارمندان  و   علمی 
حائز دبستان  مقطع  در  که   97-96 
و بودند  عالی  و  خوب  خیلی   شاخص 
 در نیز مقطع دبیرستان نیز معدل آنها

باالی 18 بوده است.
اعضای فرزندان  از  نفر   13 از  تقدیر   ـ 
سال در  که  کارمندان  و  علمی   هیات 

 تحصیلی 97-98 در کنکور سراسری
دانشگاه-های دولتی قبول شده اند.

 ـ به مناسبت روز معلم از کلیه همکاران
منتخب کارشناسان  و  علمی   هیات 
 آموزشی آزمایشگاه ها و   کارگاه های
هدیه کارت  و  تقدیر  لوح  با   دانشگاه 

تقدیر به عمل آمد.
 ـ به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت
 روز کارمند با اهدای کارت هدیه از کلیه
قراردادی و  پیمانی  رسمی،   کارکنان 
 دانشگاه طی برنامه ای در سالن آمفی
تئاتر شهید آوینی تقدیر به عمل آمد.

والدت و  شعبان  چهارم  مناسبت  به   ـ 
 با سعادت حضرت ابوالفضل عباس (ع)
 و روز جانباز از 13 نفر جانبازان شاغل

و بازنشسته دانشگاه تقدیر به عمل آمد.
روز و  شهریور  اول  مناسبت  به   ـ 
از تن  سه  از  سینا،  ابوعلی   بزرگداشت 

 پزشکان شاغل در دانشگاه تقدیر به
عمل آمد.

و مقدس  دفاع  هفته  مناسبت  به   ـ 
 گرامیداشت خانواده های معظم شهداء،

 از 15 نفر از همکاران شاهد دانشگاه
تقدیر به عمل آمد.

 ـ فرآیند رتبه بندی اعضای غیر هیات
آیین مطابق  دانشگاه  قراردادی   علمی 
 نامه جدید استخدامی در هیات اجرایی
بررسی مورد  دانشگاه  انسانی   منابع 
ای کمیته  منظور    بدین  گرفت.   قرار 
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 بازدید سرکنسول ترکیه در تبریز و هیات همراه
از دانشگاه صنعتی سهند

رأس در  تبریز  در  ترکیه   سرکنسول 
دانشگاه از   98/4/19 مورخ  در   هیاتی 
ابتدا، بازدید  این  در  نمودند.   بازدید 
دانشگاه شورای  اعضای  با  ای   جلسه 
دانشگاه، ریاست  که  گردید   برگزار 
پتانسیل و  توانمندیها  معرفی   ضمن 
تعامالت و  همکاریها  به  دانشگاه   های 
دانشگاه و  دانشگاه  این  بین   مشترک 
ادامه در  نمودند.  اشاره  ترکیه   های 
 ایشان از چند مرکز تحقیقاتی دانشگاه
 بازدید کرده و از نزدیک با پژوهشگران

دانشگاهی به تبادل نظر پرداختند.

قفقاز های  دانشگاه  اتحادیه  رئیس       بازدید 
 (KUNIB) وهیات همراه از دانشگاه

 در راستای گسترش همکاریهای علمی
 بین المللی، روز شنبه 31 فروردین ماه
 1398، دانشگاه میزبان پروفسور رمضان

 کورکماز رئیس اتحادیه دانشگاههای
قفقاز و هیأت همراه بود.

ریاست حضور  با  که  دیدار  این   در 
 دانشگاه و برخی مسئولین دانشگاه انجام
 شد ابتدا زمینه فعالیت های آموزشی و
دستاوردهای و  ظرفیت ها   پژوهشی، 
گردید معرفی  اجمالی  بطور   دانشگاه 
و تحقیقاتی  مرکز  چندین  از   سپس 
 پژوهشی دانشگاه بازدید بعمل آمد که
شگفتی باعث  مراکز  این   دستاوردهای 

میهمانان گردید.
 در این دیدار دو طرف بر لزوم همکاری
های هر چه بهتر و بیشتر تاکید نمودند.
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از کارمندان بخشهای مختلف  متشکل 
 دانشگاه جهت تدوین شیوه نامه اجرایی
براین شد.  تشکیل  بندی  رتبه   فرایند 
 اساس پس از تصویب شیوه نامه مذکور
فرایند انسانی،  منابع  اجرایی   در هیات 
 ارزیابی کارکنان قراردادی حائز شرایط

در دستور قرار گرفت.

4

دکتر آقای   انتخاب 
صداقی  محمدحسین 
پژوهشگر عنوان   به 
سال در  استان   برتر 

۹۷

دکتر آقای   انتخاب 
ابراهیمی  سیروس 
برتر فناور  عنوان   به 

استان در سال ۹۷

گرامیداشت  مراسم 
 ارتحال حضرت امام (ره)
خرداد پانزده  شهدای   و 
 در دانشگاه صنعتی سهند

برگزار گردید
 در این مراسم که با حضور دانشگاهیان
 در مسجد پیامبر اعظم دانشگاه برگزار
 گردید حاج آقا خدیوی رئیس دفتر مقام
 معظم رهبری در دانشگاههای استان در
امام و جریان ابعاد شخصیتی   خصوص 
 انقالب اسالمی از شروع نهضت تاکنون
در داشتند.  بیان  را  مبسوطی   مطالبی 
 ادامه این مراسم و در پایان نماز ظهر و
 عصر به امامت حاج آقای شاهدی اقامه

و تالوت قرآن برگزار گردید.

برای مقدس  مشهد  زیارتی  اردوی   برگزاری 
دانشجویان برادر و خواهر

اجتماعی و  فرهنگی  معاونت  توسط  مقدس  مشهد  زیارتی  اردوی   پنجمین 
مورخ از  دانشجو  خواهران  از  نفر   70 و  برادران  از  نفر   80 شرکت  با   دانشگاه 
اسالمی جامعه  و  عترت  و  قرآن  کانون  همکاری  با  و   97 ماه  بهمن   10 الی   1 
جمعی دسته  های  برنامه  و  ها  نیایش  ها،  زیارت  گردید.  برگزار   دانشجویان 
آرامگاه از  بازدید  زیارت،  فرهنگسرای  از  بازدید  رضوی،  حرم  دارالهدایه   در 
فرهنگی های  برنامه  جمله  از  عکاسی  مسابقه  برگزاری  و  طوس  در   فردوسی 

این اردو بود.

 حضور گسترده دانشگاهیان
 دانشگاه در راهپیمایی یوم

اهلل 22 بهمن تبریز
 دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سهند در
 جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
 اسالمی ایران همگام با آحاد ملت ایران
شرکت گسترده  صورت  به   اسالمی 
 نموده و ضمن بیعت مجدد با آرمانهای
معظم مقام  و  راحل(ره)  امام   مقدس 
جهانی استکبار  های  توطئه   رهبری، 
حمایت و  کرده  محکوم  شدت   به   را 
 خویش را از ملت های مسلمان جهان

اعالم نمودند.
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نشریات افتخار   کسب 
دانشگاه  دانشجویی 
 در جشنواره منطقه ای
دانشجویی  نشریات 

شمالغرب کشور
ای منطقه  جشنواره  دوره   دومین 
 نشریات دانشجویی شمالغرب کشور به
 مناسبت کنگره ملی شهدای دانشجو به
 میزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نشریه آن  طی  و  گردید   برگزار 
انجمن نشریه   ، پزشکی”   “مهندسی 
 علمی مهندسی پزشکی در بخش فنی و
 مهندسی حائز رتبه نخست و همچنین
 نشریه “ علم” ، نشریه بسیج دانشجویی
 در بخش مقاالت سیاسی رتبه سوم را

کسب نمودند.

معظم خانواده  با  همراه  هیات  و  سهند  صنعتی  دانشگاه  رئیس   دیدار 
 شهید علی یوسفی از شهدای گرانقدرهشت سال  دفاع مقدس

 دیدار رئیس دانشگاه صنعتی سهند و هئیت همراه با خانواده معظم شهید علی یوسفی از شهدای گرانقدر دفاع مقدس شهید
 علی یوسفی از شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس که در سال 1365درمناطق عملیاتی غرب کشوربه درجه رفیع شهادت
 نایل آمد. در این دیدار آقایان حاج آقا شاهدی رییس دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر اکبری الوانق، دکتر
 هاشمی و تنی چند از همکاران نیزحضور داشتند و با اهدای لوح از صبر و شکیبایی همسر آن شهید بزرگوار تجلیل و قدردانی

بعمل آمد.

گلزار شهدای گمنام دانشگاه صنعتی  مراسم غبارروبی و عطرافشانی 
 سهندبه مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس

 مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای گمنام دانشگاه صنعتی سهند به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس روز شنبه
.مورخه 97/06/31 ساعت 9 صبح در یادمان شهدای گمنام دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد

 دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سهند ضمن تجدید میثاق با آرمانهای مقدس شهدای گرانقدر در این مراسم یاد و خاطره شهدای
8 سال دفاع مقدس را گرامی داشتند

سهند صنعتی  دانشگاه  دانشجویان   درخشش 
عترت و  قرآن  مسابقات  سراسری  مرحله   در 

دانشجویان سراسر کشور
و قرآن  مسابقات  سوم  و  سی   مرحله 
 عترت (ع) دانشجویان سراسر کشور در

 شهریور ماه سال جاری به میزبانی
دانشگاه زنجان برگزار گردید.

رضا آقایان  مسابقات  از  دوره  این   در 
جزء  20 حفظ  رشته  در  خواه   اصالنی 
 و سجاد سیفی در رشته حفظ 5 جزء
 حائز رتبه سوم این مرحله از مسابقات

شده اند.
 منتخبین برای نخستین بار به مرحله
ملی این دوره از مسابقات راه یافتند.



 اهم فعالیتهای امور دانشجویان در خوابگاه
الف) بخش تعمیر و تجهیز:

ـ بازبینی و تعمیر تاسیسات الکتریکی تمام واحدها
ـ  تعویص موتورخانه آب گرم بلوکهای 2 و 4 خوابگاه امیرالمونین(ع)

 ـ بازررسی و تعمیر و تعویض شیر آالت فرسوده
ـ عایق بندی پشت بام و تعویض موتورخانه آب گرم بلوک 2 خوابگاه شهید محبی

ـ تعمیرات تاسیساتی، نظافت کلی واحدها و نصب برخی اقالم رفاهی
ب) بخش ارتقاء:

 در این بخش ارتقاء تمامی بلوکها به صندوق رفاه دانشجویان پیشنهاد شده بود که بر اساس اولویت بندی با توجه به مشکالت
 موجود در خوابگاه، ارتقا ء بلوکهای 3 و 4 خوابگاه شهید محبی در سال 98 به تصویب ان صندوق رسید. بر همین اساس موارد

زیر در این بلوکها در حال انجام است:
- تعویض کلی موتورخانه آب گرم

 ـ عایق بندی پشت بام بلوکها
 ـ نصب پنجره های یو پی وی سی اتاق ها و هال واحدها

ـ نصب کابینت در آشپزخانه
ـ رنگ امیزی تمامی واحدها و راه پله بلوک 4 و رنگ امیزی راه پله های بلوک 3

 عالوه بر موارد فوق با کمال مسرت به اطالع میرساند که تکمیل ساختمان چند منظوره خوابگاه شهید محبی نیز در حال
 انجام است که امید است با افتتاح قسمتهایی از این مجموعه قبل از شروع سال تحصیلی جدید، بخش مهمی از مشکالت و

کمبودهای این خوابگاه برطرف گردد.
 معاونت دانشجویی وظیفه خود میداند از مساعدت و همراهی ریاست محترم دانشگاه که علی رغم فشارهای بودجه ای، همواره
 پیگیر انجام این امور بودند، صندوق رفاه دانشجویان به خصوص معاونت محترم دانشجویی و اداره خوابگاههای این صندوق
 بابت پشتیبانی صمیمانه و نیز از معاون محترم اداری و مالی دانشگاه و تمامی همکاران محترمشان و مدیریت و کادر محترم
 دفتر فنی و نیز مسئوالن محترم خوابگاهها که علی رغم تعطیالت تابستانی، بی وقفه در حال فعالیت هستند و البته از همه
دانشجویان فهیم که با همراهی و تحمل و نیز پرداخت به موقع شهریه خوابگاهها انجام این امور را سرعت بخشیدند تشکر نماید.
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کومار روستای  در  سهند  صنعتی  دانشگاه  دانشجویان  جهادی   اردوی 
  علیا شهرستان جلفا

صنعتی دانشگاه  دانشجویان  جهادی   اردوی 
 سهند در شهرستان جلفا برگزار گردید. در این
 اردو که به مدت ده روز  از تاریخ 97/05/21
 لغایت 97/05/31 و به همت بسیج دانشجویی
از برگزار شد، جمعی   دانشگاه صنعتی سهند 
عالقمند درخشان  استعدادهای   دانشجویان 
در مشارکت  ضمن  مهندسی  های   رشته 
امور در  مسکونی  منزل  باب  یک   احداث 
محترم اهالی  بهداشتی  و  آموزشی   فرهنگی، 

روستای یاد شده فعالیت داشتند.



 تصویب بسته سوم کاری پروژه پژوهشی میدان سروش در هیات مدیره
شرکت ملی نفت ایران

نفتی میادین  از  سروش  نفتی   میدان 
 ایران در خلیج فارس است که در استان
 بوشهر و در 83 کیلومتری جنوب غربی
 جزیره خارک قرار دارد. این میدان در
 فاصله110 کیلومتری از منطقه بهرگان

واقع شده است.
اواخر در  میدان  این  نوسازی  و   توسعه 
اواخر سال در  و  آغاز شد   سال 1378 
بشکه هزار  اولیه 100  تولید  با   1380 
 در روز آغاز گردید. تولید فعلی میدان
میباشد. روز  در  بشکه  هزار   حدود 40 
چاه حلقه   15 تعداد  حاضر  حال   در 

نفتی باز در میدان وجود دارد.
 مخازن موجود در میدان نفتی سروش
 و مخازن ، B و A شامل مخازن برگن

غیربرگن غار، دیر و یاماما می باشد.
هم صورت  به  دوم  و  اول   فازهای 
سهند/ صنعتی  دانشگاه  توسط  زمان 
همکار و  گاز  و  نفت   پژوهشکده 
گردید. انجام  پنترا)  (شرکت   خارجی 
اول کاری  بسته  در  فیزیکی   پیشرفت 
 (ارزیابی آزمایش ها و مطالعات گذشته،
غربالگری و  اولیه  های  آزمایش   انجام 
توسط که  برداشت)  ازدیاد   روش های 
در و   %  100 گردیده،  انجام   دانشگاه 
شبیه و  سازی  (مدل  دوم  کاری   بسته 
 سازی مخزن) که توسط همکار خارجی

.انجام شده است، 100 % می باشد.
“مطالعات شامل  که  سوم  فاز   در 
نتایج اساس  بر  نیاز  مورد   آزمایشگاهی 
 فاز اول” خواهد بود، سطوح فناورانه 4
به سناریوي پیشنهادي) (با توجه   و 5 
 تکمیل مي شوند و در فازهای چهارم و
 پنجم نیز، با طراحی و اجرای فن آوری
مي انتظار  پایلوت  مقیاس  در   منتخب 
در شوند.  انجام   7 و   6 سطوح  تا   رود 
نتایج بودن  موفق  صورت  در  و   انتها 
اجراي با  توان  مي  پایلوت  مقیاس   در 

۷

آن پایش  و  منتخب  سناریوي   میداني 
در نظر  مورد  فناوري  عملي  کاربرد   به 
دست منتخب  فناوري   9 و   8  سطوح 

یافت.
زیر شرح  به  آمده  دست  به  نتایج   اهم 

می باشد:

*
تمامی  شامل  ها  داده  پایگاه   ایجاد 
اطالعات  و  ها  گزارش  ها،   داده 
قبلی شده  انجام  کارهای  و  موجود 

*
عملی   های  روش    پیشنهاد 
 EOR جهت استفاده در شبیه سازی

اساس بر  برداشت  ازدیاد  های   روش 
ازدیاد های  روش  غربالگری    ارزیابی 

 برداشت بر مبنای داده های موجود

*
اطالعاتی،   نواقص   تعیین 
 پیشنهاد و انجام تست های آزمایشگاهی
مطالعات در  استفاده  جهت  نیاز   مورد 
که برداشت  ازدیاد  سازي  شبیه   و 
های تست  ارزیابی  خصوص  این   در 
 آزمایشگاهی قبلی انجام شده در میدان
تست شده،  انجام  آنها  سازی  شبیه   و 
 های آزمایشگاهی مورد نیاز برای تکرار
و بررسی مشخص و انجام گردیده است.

*
مخازن،   دینامیک  سازی   مدل 
بر میدان  آینده  عملکرد  بینی   پیش 
 اساس طرح های تخلیه مختلف، شبیه

EOR سازي روش هاي منتخب  
پیشنهاد و  غربالگري  نتایج  مبناي   بر 

روش هاي برتر ازدیاد برداشت

میدان باالی  پتانسیل  به  توجه   با 
 سروش جهت افزایش تولید نفت از آن،
میدان توسعه  پیشروی  اهداف  از   یکی 
ازدیاد یافتن روش های   نفتی سروش، 
تولید افزایش  جهت  مناسب   برداشت 

 نفت از این میدان به ویژه مخزن
Burgan-B می باشد .

میدان پروژه  نهایی  اهداف  راستای   در 
تعریف  محور سروش بسته سوم کاری 
و گرفته،  قرار  تصویب  مورد  که   شده 
 براساس غربالگری انجام شده به شرح

ذیل می باشد:
 *
گازهای  کربن تزریق  آزمایشات   انجام 
 دی اکسید و فروزان در شرایط مخزن و
 بررسی افزایش برداشت توسط دانشگاه
 صنعتی سهند در پژوهشکده نفت و گاز

*
 انجام آزمایشات تزریق پلیمر و 
توسط برداشت  افزایش ضریب   بررسی 
 دانشگاه صنعتی سهند و شرکت هلندی

(PANTerra) پنترا 
*

PVT های تست   انجام 
 و حداقل فشار امتزاجی برای گاز توسط

دانشگاه صنعتی سهند
*

 پس از انجام آزمایشات و نتیجه بدست
گرفته صورت  الزم  های  بررسی   آمده، 
شرکت هماهنگی  با  روش  بهترین   و 
فناوری و  پژوهش  و  قاره  فالت   نفت 
و تعیین خواهد شد  نفت  ملی   شرکت 
 سپس مدل دینامیکی بروز رسانی شده
سازی شبیه  و  چهارم  بسته  اجرای   با 
 تست ها برای انجام پایلوت آماده خواهد

شد.
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برگزاری سمپوزیوم یکروزه ایران و ترکیه با عنوان
 “One-Day Symposium on Nanomedicine” 

در حوزه ی نانو بیوتکنولوژی و نانو پزشکی
 سمپوزیوم یکروزه ایران و ترکیه با عنوان
“One-Day Sympo-
sium on Nanomedicine”
 در حوزه ی نانو بیوتکنولوژی و نانو پزشکی
 به میزبانی پژوهشکده ی مواد پلیمری
 دانشگاه، با حضور بیش از 100 شرکت
دانشجویان و  محققین  بین  از   کننده 
تحقیقاتی مراکز  تکمیلی   تحصیالت 
21 در  ترکیه  و  ایران  های  دانشگاه   و 
گردید. برگزار   1398 سال  ماه  خرداد 
دکتر آقای  دوجانبه  سمپوزیوم  این   در 
علمی هیئت  عضو  جلیلی،   کیومرث 
پلیمر دانشگاه، به عنوان  دانشکده مهندسی 
مصطفی دکتر  آقای  و  همایش  علمی   دبیر 
پلیمری مواد  پژوهشکده  ریاست   رضایی، 
 به عنوان دبیر اجرایی مسئولیت برگزاری
محوریت داشتند.  عهده  بر  را   همایش 
یک معرفی  شده  ارائه  کارگاه    اصلی 
ترانوستیک” “نانوپزشکی   تکنولوژی 
حالته چند  تصویربرداری  استراتژی   و 
درمان در  جدیدی  الگوی  عنوان  به   نوری 

 سرطان و با اهداف تشخیص زود هنگام با
 وضوح باال )هدف اول( و درمان مبتنی بر
سینه سرطان  دوم(  )هدف  بصری   هدایت 
) B R C A (
 از طریق ردگیری اهداف مولکولی کلیدی
 متعدد در محیط¬های سه بعدی و مدل¬های
گذشته سال   5 در  بود.  ارتوتوپیک   موشی 
“نانوپزشکی که  است  شده  داده   نشان 
درمان اهداف  برای   ترانوستیک”، 
می¬تواند تصویربرداری،  و   شناختی 
بیمار برای  مناسب  “داروی  عنوان   به 
 واقعی و در زمان صحیح” جهت مدیریت
گرفته کار  به  مرگ آور   سرطان¬های 
مرتبط باالیی  سطوح  در  مفهوم  این   شود. 
زیستی نشانگرهای  که  است  عواملی   با 
کرده هدف گیری  را  سرطان   مولکولی 
پزشکی بتواند  که  می¬شود  بینی  پیش   و 
باشد. داشته  موثری  مشارکت  شخصی 
در مذاکراتی  روزه  یک  همایش  این   در 
همکاری گسترش  و  تعامل  افزایش   جهت 
تفاهم و  پذیرفت  صورت  جانبه  دو   های 
صنعتی دانشگاه  بین  مختلفی   نامه-های 
سهند و دانشگاه کوچ ترکیه به امضاء رسید.

 مسابقه گالیدر از برنامه های جشنواره علمی شهدای دانشجو

 مسابقه گالیدر از برنامه های جشنواره
یاد و  نام  با  دانشجو  شهدای   علمی 
 شهید عباس بابایی در دانشگاه صنعتی
مسابقه این  در  گردید.  برگزار   سهند  
دانشگاههای از  تیم   14 شرکت  با   که 
و ارومیه  صنعتی  سهند،   صنعتی 
شد، برگزار  سهند  سماء   آموزشکده 
به دانشگاه صنعتی سهند  از  های   تیم 
ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.



 چاپ مقاالت کیفی در مجالت با ضریب تاثیر باال توسط همکاران هیات
علمی دانشگاه

در ماه های گذشته مقاالت با ضریب تاثیر باال توسط همکاران هیات علمی و دانشجویان به چاپ رسید که تعدادی از آنها به شرح زیر می باشد:

• Mahboub MJ, Dubois JL, Cavani F, Rostamizadeh M, Pa-
tience GS. Catalysis for the synthesis of methacrylic acid and meth-
yl methacrylate. Chemical Society Reviews. 2018;47)20(:7703-38 )IF = 40.182(.
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 کسب مقام اول در اولین دوره مسابقات منطقه ای شناخت فلزات در
شمال غرب کشور

ای منطقه  مسابقات  دوره   اولین 
شمالغرب در  فلزات   شناخت 
علمی انجمنهای  همکاری  با   کشور 
و تبریز  های  دانشگاه  مواد   مهندسی 
به تبریز  دانشگاه  در  سهند   صنعتی 
۱۳۹۷ سال  اردیبهشت   ۱۳  تاریخ 
تیم مسابقه  این  در  گردید.   برگزار 
به موفق  سهند  صنعتی   دانشگاه 

کسب مقام اول گردید.
مکانیک  مهندسی  دانشکده   رییس 
مسابقات این  افزود:  تبریز،   دانشگاه 
های دانشگاه  از  تیم   ۳۱ حضور   با 
صنعتی زنجان،  ارومیه،   تبریز، 
 سهند، شهید مدنی آذربایجان، صنعتی
 ارومیه، مراغه و بناب در سه مرحله

تئوری و عملی برگزار شد.

اساس بر  و  تئوری  مرحله  از  بعد  افزود:  شبگرد،  محمدرضا   دکتر 
در به حضور  موفق  تیم    ۱۷ داوری،  تیم  نظر  اعالم  و  مطروحه    سئواالت 
شناسی ساختار  ریز  و  فلزات  شناخت  قسمت  دو  در  و  شده  عملی    مرحله 

به رقابت پرداختند.

صنعتی دانشگاه  تیم  مسابقه  پایان  در  شد:  نشان  خاطر   وی 
ترتیب به  تبریز  دانشگاه  تیم  و  بناب  دانشگاه  تیم   سهند، 

مقام اول تا سوم را کسب کردند.

۹



 برگزاری کارگاه های آموزشی آشنائي با پایگاه هاي اطالعاتي و
شیوه های  دسترسی به منابع معتبر

  کتابخانه مرکزي دانشگاه در راستاي توسعه و بهبود استفاده از پایگاه های اطالعاتی، پیشبرد اهداف علمي و پژوهشي دانشگاه
افزایش سواد اطالعاتی و مهارت های اطالع یابی و همچنین استفاده بهینه  در اجرای مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی، 
 دانشجویان تحصیالت تکمیلی از منابع علمی خریداري شده، طبق برنامه ریزي و زمان بندي انجام شده کارگاه های آموزشي
 آشنائي با پایگاههاي اطالعاتي و شیوه های  دسترسی به منابع معتبر علمی  در سال تحصیلی 97-98 با شرکت 483 نفر از
 دانشجویان کارشناسی ارشد در 12 کارگاه و  مجموعا به مدت 50 ساعت و  همچنین برای دانشجویان دوره دکتری نیز دو
 کارگاه برای تعداد 50 نفر  برگزار گردید. اهداف اصلي این دوره ها آشنایي دانشجویان تحصیالت تکمیلي با   پایگاههای استنادی
همچون  دنیا   بزرگ  ناشرین  متن  تمام  اطالعاتی  ،(WOS, SCOPUS, ISC )  پایگاههای 
مثل  تخصصی  علمی  های  ، (SD, Springer, Taylor, Proquest, Ebsco,Nature, Wiley,Sage انجمن 
همچون  فارسی  منابع  ، ACS, SIAM, SAE, ASME  ASCE, AIP, APS,ASM,SPE پایگاههای 
و  داک)  (ایران  علمی  مدارک  و  اطالعات  وپژوهشگاه  اسالم  جهان  استنادی  ،Civilic, Magiran, SID پایگاه 

انواع پایگاه های اطالعاتی دسترسی باز  مي باشد.
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برگزاری اردوی راهیان نور دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند
 مراسم بدرقه و اعزام کاروان دانشجویان
با حضور مسئولین، جمعی نور   راهیان 
دانشجویان و  کارکنان  و  اساتید   از 
دانشگاه گمنام  شهدای  مزار  جوار   از 
 برگزار گردید. این اردوی زیارتی جهت
جنگی مناطق  از  بازدید  و   آشنایی 
اسفند  24 18لغایت  تاریخ  از   جنوب 
شدند.این اعزام  مناطق  آن  به   97  ماه 
از دانشجویان نفر   کاروان شامل  140 
 دختر و پسر دانشگاه در قالب 3 دستگاه

اتوبوس می باشد.

 برگزاری جشنواره اردوهای بهاره دانشجویان
و جدید  سال  رسیدن  فرا  با  ساله   هر 
جشنواره برگزاری  طبیعت،  شدن   نو 
بهاره تفریحی  و  فرهنگی   اردوهای 
های برنامه  اولویت  در   دانشجویان 
می قرار  اجتماعی  و  فرهنگی   معاونت 
 گیرد. در طی سال 97 تعداد 600 نفر
 از دانشجویان برادر و خواهر از مناطق
جنگلهای جمله  از  استان   تفریحی 

 ارسباران و شهرستان جلفا دیدن
نمودند.



 اهم فعالیت های مرکز نوآوری و فناوری
مختلف کارگاه های  و  دوره ها   برگزاری 
جریان یابی  هزینه  جمله  از   آموزشی 
 مواد، طعم کارآفرینی و طرح توانا انجام

شده است.
 جذب و شتابدهی ایده های نوآورانه

و فناورانه
 در حوزه جذب و شتابدهی نیز بررسی
برگزاری طی  در   98 بهار  در  ایده   16 
و پذیرش  نوآوری،  شورای  جلسه   دو 
 استقرار، 8 ایده در مرحله نوپا، 3 ایده
مرحله در  ایده   2 و  نوآور  مرحله   در 
 فناور و خروج 5 ایده از مرکز و استقرار
شهرک های شرکت  و  رشد  مرکز   در 

 صنعتی و 9 ایده در انتظار بررسی
صورت گرفته است.

ارتباط سهولت  جهت  در   همچنین 
 دانشجویان با مرکز یکی از دفاتر مرکز
 نوآوری و فناوری در داخل دانشگاه در
 خانه فرهنگ و شعبه دیگر آن در طبقه

 اول دانشکده آموزش های الکترونیکی
واقع شده است.

ارتقاء و  ترغیب   ترویج، 
کارآفرینی روحیه 
اقداماتی به  می توان  خصوص  این   در 
دانشکده ها کلیه  در  حضور  جمله؛   از 
خدمات برنامه ها،  معرفی  به  اقدام   و 
ایده پذیرش  فرم های  توزیع  و   ،مرکز 
رینوتکس نمایشگاه  در   شرکت 
ویکند استارتاپ  برگزاری   ،2018 
نشست برگزاری  صنعت،  IT در 
معرفی   و  مرکز  معرفی  خصوص   در 
سایر و  دانشگاه  کارآفرین   اساتید 
 کارآفرینان، ایجاد واحد تولید محتوا در
زمینه در  بروز  محتوای  تولید  و   مرکز 
رشته های نوآورانه  محصوالت   معرفی 
 تخصصی مختلف، معرفی استارتاپ های
 موفق کشور و جهان و ترجمه مقاالت
و سایت  در  انتشار  و  مرتبط  مطالب   و 
مرکز اجتماعی  شبکه های   صفحات 

اشاره نمود.
 ارتقا توانمندی ها، مهارت های کاری
دانش و  دانشجویان  کارآفرینانه   و 

 آموختگان
مانند؛ فعالیت هایی  بخش  این   در 

دانشگاه فناوری  و  نوآوری   مرکز 
اشاعه و  ترویج  با هدف   صنعتی سهند 
ارتقاء کارآفرینی،  و  نوآوری   فرهنگ 
 آموزش و سطح مهارت دانشجویان در
پردازی، ایده   روحیه  افزایش   راستای 
به کمک  و  کارآفرینی  و   خالقیت 
 پرورش ایده های خالقانه و کارآفرینانه،
کم خالقیت،  و  نوآوری  از   حمایت 
و کسب  ابتدایی  دوره  ریسک   کردن 
 کارهای نوپا و بسترسازی جهت تجاری
آن ها تحقیقاتی  دستاوردهای   کردن 
 فعالیت های گوناگونی را انجام می دهد.

 از مهمترین اقدامات مرکز می توان به
نمود: اشاره  زیر  فعالیت های 
تدوین و  اساسنامه   بازنگری 
مرکز اجرایی  شیوه نامه های 
و تنظیم  سهولت،  جهت  در  اقدام   این 
مرکز؛ فعالیت های  کلیه  دقیق   تدوین 
و دانش  ارتقاء  ترویجی،  فعایت های   از 
 مهارت، گرفته تا جذب و پذیرش ایده،
 حمایت از آن ها و سایر برنامه های مرکز
 صورت گرفت و اصالحات انجام شده به
اطالع تمامی روسای دانشکده ها رسید.
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برگزاری جشنواره کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان
و فرهنگی  های  کانون   جشنواره 
هدف با  (رویش)  دانشجویان   هنری 
و فرهنگی  استعدادهای   شناسایی 
دربین بانشاط  فضای  ایجاد  و   هنری 
آذرماه  26 تا   19 تاریخ  از   دانشجویان 
برگزار گردید. در طی  97 در دانشگاه 
و فرهنگی  های  کانون  جشنواره   این 
 هنری با برپایی غرفه های نمایشگاهی
را ساله خود  ارائه دستاوردهای یک   و 
 در معرض دید عموم دانشگاهیان قرار
های برنامه  برگزاری  ضمن  در   دادند. 
 فرهنگی و هنری و مراسم شی یلدا از

 دیگر برنامه های جنبی این جشنواره
بود.
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 انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی سهند
و مجتمع مس سونگون

 جلسه امضای تفاهم نامه بین دانشگاه صنعتی سهند و مجتمع مس سونگون روز پنجشنبه مورخ 97/12/9 در محل مرکز رشد
 واحدهای فن آور دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد. دراین جلسه مدیر عامل مجتمع مس بر استفاده بیشتر از تخصص افراد
 دانشگاهی و توان اعضای هیات علمی در امور پژوهشی مجتمع تاکید و یادآور شدند که مجتمع مس سونگون در امور کارورزی،
 کارآفرینی، اشتغال زائی و توسعه اقدامات عملی و قابل توجهی را تا بحال انجام داده است و در حال حاضر حدود چهار هزار نفر به

 صورت مستقیم در مجتمع مس سونگون
 مشغول بکار می باشند. در ادامه ریاست
خصوص در  آمار  ارائه  از  بعد   دانشگاه 
تحقیقاتی و  پژوهشی  های   فعالیت 
 دانشگاه، اشاره ای به تعداد شرکت های
 فن آور و دانش بنیان مستقر در مرکز
 رشد و مرکز نوآوری دانشگاه نمودند و
 اظهار امیدواری کردند که اعضای هیات
 علمی با استفاده از علوم روز بتوانند در
نمودن عملیاتی  و  تولید  بهبود   جهت 
تفاهم نامه ها گام های موثری را بردارند.


