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برنامه های دانشگاه صنعتی امیرکبیردر 

هفته دفاع مقدس
ــه دفــاع  ــر در هفت دانشــگاه صنعتــی امیرکبی
ــد از  ــه بازدی ــی از جمل ــه مختلف مقــدس برنام
اسایشــگاه جانبــازان ، احتــرام بــه مقــام شــامخ 
ــی   ــار گل و گردهمای ــا نث ــام ب ــهدای گمن ش
بســیج کارکنان و ســخنرانی  مســئوالن دانشگاه 

برگزار کرد.
بــه گــزارش امیرکبیــر : رئیــس دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیــر در مراســمی کــه درمــزار شــهدای گمنــام 
دانشــگاه بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس 
برگزارشــد گفــت: بــه برکــت دوران دفــاع مقــدس 
ــور  ــی کش ــوژی دفاع ــی و تکنول ــوزه تحقیقات ح

توسعه بسیاری یافته است.

وی افــزود: مهمتریــن برکــت دوران دفــاع 
مقــدس ایــن بــود کــه پایــه هــای دفاعــی کشــور 

شکل محکمی به خود گرفت. 
وی گفــت: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در دوران 
دفــاع مقــدس نقــش بســزایی داشــته اســت و ایــن 

دانشگاه 90 شهید را تقدیم انقالب کرده است.
دیدار مسئوالن دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر با جانبازان آسایشگاه 
شهید بهشتی

همچنیــن در مراســم دیگــری  رئیــس دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیربــه همــراه  جمعــی از مدیــران و 
ــگاه  ــور در  آسایش ــا حض ــگاه  ب ــان دانش کارکن
ــازان ســرافراز  ــا جانب ــازان شــهید بهشــتی  ب جانب

هشت سال دفاع مقدس دیدار کردند.
در ایــن دیــدار دکترســید احمد معتمــدی رئیس 
دانشــگاه  خطــاب بــه جانبــازان هشــت ســال دفاع 

ــداکاری  ــا ایســتادگی و ف مقــدس گفــت : شــما ب
ــور و  ــربلندی کش ــروزی و س ــب پی ــود موج خ
انقــالب اســالمی شــدید  و اســتقالل و عظمــت 
ــون  ــی چ ــر مردان ــداکاری دلی ــون ف ــروز مره ام
ــود را  ــتی خ ــه هس ــا هم ــی ادع ــه ب ــت ک شماس
ــدا  ــور ف ــالب و کش ــن انق ــت از ای ــرای حراس ب
ــا  ــادت ه ــن رش ــون ای ــا مدی ــه م ــد و هم کردی

هستیم .

تفاهــم نامــه همــكاری میان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، ســازمان منطقه 
آزاد کیــش و دبیرخانــه شــورایعالی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی منعقــد 

شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، تفاهم نامــه همــكاری میان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر، 
ســازمان منطقــه آزاد کیــش و دبیرخانــه شــورایعالی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصادی 
بــا هــدف تاســیس شــتاب دهنده صادراتــی، صنایــع خــاق و دانش بنیــان منعقد 

شد.
ــتعداد و  ــات، اس ــه از امكان ــتفاده بهین ــتای اس ــه  در راس ــم نام ــن تفاه ای
توانمندی هــای علمــی و پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر منعقــد شــده 

است.
از مفــاد ایــن  تفاهــم نامــه  مــی تــوان بــه همــكاری در ایجــاد  زیســت  بــوم 
صنایــع خــاق و زمینــه اســتقرار و فعالیــت شــرکتهای خــاق، دانــش بنیــان و 
نــوآور در جزیــره کیــش  بــا تأکیــد بــر تجــاری ســازی بیــن المللــی، تقویــت 
صــادرات محصــوالت و خدمــات خــاق و دانــش بنیــان  ، همــكاری در ایجــاد 
شــتابدهنده مكمــل و تخصصــی بین المللــی با تمرکز بــر صــادرات محصوالت 
و خدمــات خــاق و دانــش بنیــان ، همــكاری در پروژه هــای مرتبــط بــا »شــهر 
هوشــمند کیــش « از طریــق جــذب ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی و فعال 
ســازی شــرکت هــای دانــش بنیــان مرتبــط ، همــكاری در برگــزاری رویدادهای 
ــاوری و  ــع خــاق و دســتاوردهای فن ــی صنای ــه منظــور معرف ــی ب ــن الملل بی
نــوآوری در جزیــره کیــش ،  همــكاری و تعامــل مســتمر بــا مرکــز فنــاوری و 

نوآوری دانشــگاه های ســطح یک ســرزمین اصلی برای شناســایی پتانســیل های 
جزیــره کیــش و تســهیل صــادرات شــرکتهای خــاق و دانــش بنیــان مســتقر در 
دانشــگاه ها از طریــق جزیــره کیــش ، جــذب ســرمایه خارجــی بــرای توســعه 
واحدهــای فنــاور و شــرکتهای خــاق و دانــش بنیــان و فعال شــدن دانشــگاه در 
پروژه هــای مرتبــط بــا صنایــع خــاق، فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، محیــط 

زیست، گردشگری و انرژی پاک در جزیره کیش اشاره کرد. 
ایــن تفاهــم  نامــه  به امضا محمدرضا رســتمی، معــاون فرهنگی، گردشــگری 
ــادی،  ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــورایعالی مناط ــه ش ــاق و دبیرخان ــع خ و صنای
غامحســین مظفــری مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیــش و دکتر ســید احمد 

معتمدی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر رسیده است.

خبــریهفتهنامه
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ــگان  ــش آموخت ــدرک دان ــای م ــم اعط مراس
اتــاق  در   )MBA( اجرایــی  مدیریــت  دوره 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران 
برگــزار شــد. در ایــن دوره بــه عنــوان نخســتین 
تجربه مشــترک اتــاق تهــران و دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیــر در حــوزه آمــوزش، 13 تــن از فعــاالن 
اقتصــادی و صاحبــان بنگاه هــای اقتصــادی 

تحت آموزش قرار گرفتند.
بــه گــزارش امیرکبیــر : دکتــر ســید احمــد 
معتمــدی در ایــن مراســم  ضمــن قدردانــی از اتــاق 
تهــران بــه واســطه اهتمــام ویژه بــه مقولــه بازآموزی 
و برگــزاری دوره هــای تخصصــی بــرای کارآفرینــان 
و فعــاالن اقتصــادی، گفــت: ســرعت پیشــرفت علم 
و تکنولــوژی در عصــر کنونــی بــه قدری پر شــتاب 
اســت کــه نیــاز بــه بازآمــوزی افــراد بــه طــور 
جــدی احســاس  می شــود و بایــد بــه صــورت 
مــداوم بــه روز بــود و همــگام بــه دنیــا پیــش 
رفــت، از ایــن رو توجه بــه برگــزاری دوره های 
تخصصــی و بازآمــوزی افــراد ضــروری اســت 
ــران  ــی ته ــاق بازرگان ــیر ات ــن مس ــه در ای ک

گام های ارزنده ای برداشته است.

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر  بــا اشــاره بــه 
ــل  ــگاه های نس ــا دانش ــر دنی ــال حاض ــه در ح اینک
ــد  ــل جدی ــزود: نس ــد، اف ــه  می کن ــوم را تجرب س
ــه ســمت  ــم، ب ــعه عل ــر توس ــالوه ب دانشــگاه ها ع
ــاخص  ــته اند و ش ــز گام برداش ــدن نی ــردی ش کارب
ــی  ــای صنعت ــزان قرارداده ــن دانشــگاه ها، می اول ای

منعقد شده از طرف این مراکز آموزشی است.
ــر تعامــل مراکــز آموزشــی و  ــر معتمــدی ب دکت
دانشــگاه های کشــور بــا دنیــا تاکیــد کــرد و گفــت: 
بــرای  را  ایده آلــی  فرصتــی  برجــام  توافــق 
دانشــگاه های کشــور ایجــاد کــرد بــه طــوری کــه 
ارتبــاط و همــکاری میــان دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر بــا دانشــگاه های مطــرح اروپــا بــه 

صورت چشمگیری ارتقا پیدا کرد.
برگزاری دوره دکترای مدیریت 

کسب وکار
دکتــر مهــدی مجیدپــور، عضــو هیــات علمــی 
ــگاه  ــاوری دانش ــم و فن ــت، عل ــکده مدیری دانش
و  علمــی  مدیریــت  کــه  امیرکبیــر،  صنعتــی 
برنامه ریــزی ایــن دوره را برعهــده داشــت، نیــز در 

ایــن مراســم، بــا اشــاره بــه شــروع همکاری هــای 
ــال 1394 و  ــران از س ــاق ته ــا ات ــگاه ب ــن دانش ای
انجــام پــروژه تحقیقاتــی نیازســنجی آموزشــی اتاق 
تهــران، گفــت: پــروژه پژوهشــی تدویــن نقشــه راه 
ــاق تهــران از  توانمندســازی تشــکل های عضــو ات
دیگــر برنامه هــای مشــترکی اســت کــه از ســال 97 

آغاز شده است.
ــه  ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــن در ای وی همچنی
اینکــه طــی چهــار ســال همــکاری اتــاق تهــران و 
ــال  ــرف در ح ــر، دو ط ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــد تاســیس مدرســه کســب و کار  برداشــتن گام بلن
مدیریــت  دکتــرای  دوره  طراحــی  از  هســتند، 
ــان و تشــکل های عضــو  ــژه بازرگان کســب وکار وی

اتاق تهران خبر داد.
همچنیــن در ایــن مراســم مهنــدس مســعود 
خوانســاری رئیــس اتــاق تهــران بــر ارتقــای 
ــد  ــوزش تاکی ــق آم ــادی از طری ــای اقتص بنگاه ه

کرد.
ــران  ــدارک دانش پذی ــت م ــن نشس ــان ای در پای
ــگاه  ــس دانش ــران و ریی ــاق ته ــس ات ــط ریی توس

صنعتی امیرکبیر به آنها اهدا شد.

اعطای مدرک دانش آموختگان دوره مدیریت اجرایی

برگزاری نمایشگاه و 
همایش استارتاپ های ثروت 

آفرین دردانشگاه

پنجمین کنفرانس بین 
المللی پل در دانشگاه

 برگزار می شود

ادامه در صفحه بعد

امضا  تفاهم نامة سه جانبه

ایام

بر سوگواران شهادت سید الشهدا)ع( تسلیت باد



جانبــازان دفــاع مقــدس نیز خطــاب به مســئوالن 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشــتند : در هشــت 
ســال دفــاع مقــدس مــا ســنگر حفاظــت از میهــن 
اســالمی را بــر عهــده گرفتیــم اکنــون ایــن وظیفــه 
ــر عهــده شــما در ســنگر علــم و دانــش  خطیــر ب
اســت بــا تقویــت بنیه علمــی کشــور پرچــم  ایران 
را بــر اوج قلــه هــای علــم و فنــاوری بــه اهتــزاردر 

آورید .

ــی  ــگاه صنعت ــئوالن دانش ــت : مس ــی اس گفتن
امیرکبیــر بــا اهــدای گل و لــوح از رشــادت هــای 

این جانبازان سرافراز تقدیر کردند.
ــان  ــیج کارکن ــده بس ــل فرمان ــوه خی ــد ک مجی
ــاع  ــه دف ــت هفت ــم گرامیداش ــگاه  در مراس دانش
مقــدس در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: ایــن 
ــاع  ــه دف ــددی در هفت ــای متع ــه ه ــگاه برنام دانش
مقــدس داشــته اســت کــه از جملــه آن مــی تــوان 
بــه دیــدار بــا خانــواده هــای شــهدای دانشــجو این 

دانشگاه اشاره کرد.
ــدس  ــاع مق ــه دف ــبت هفت ــه مناس ــزود: ب وی اف
برنامــه دیــدار بــا خانــواده شــهدای دانشــجو ایــن 
دانشــگاه برگــزار شــد کــه بســیار مــورد اســتقبال 
قــرار گرفــت و ایــن برنامــه در مــاه هــای آینــده نیز 

ادامه می یابد.
فرمانــده بســیج کارکنــان دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر تاکیــد کــرد: همچنیــن بــه مناســبت هفته 
دفــاع مقــدس ، دانشــگاه بــا بنرهایــی بــا محوریــت 

این موضوع آذین بندی شد.
وی عنــوان کــرد: بازدیــد از مــوزه صلــح و 
برگــزاری نمایشــگاه عکــس و تصاویــر در صحــن 
دانشــگاه از دیگــر برنامــه هــای هفتــه دفــاع مقدس 

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود.

حجــت االســالم میراحمــدی نیــز در این مراســم 
جلســات  در  شــرکت  و  برگــزاری  گفــت: 
ــاع مقــدس و  ــه گرامیداشــت دف گرامیداشــت هفت

ــرکات  ــهدا ب ــاد ش ــا و ی ــه احی ــتن دغدغ داش
فراوانی برای جامعه و مردم دارد.

رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر افــزود: بایــد همه 
ــس بیشــتری داشــته باشــند  ــا شــهدا ان ــردم ب م
ــدا  ــدی پی ــات جدی ــاس حی ــن اس ــه برای چراک

خواهیم کرد.
حجــت االســالم میراحمــدی اظهــار داشــت: 
از  ایثــار،  دوران جانفشــانی،  مقــدس  دفــاع 
خودگذشــتگی و شــهادت اســت و مــا بــا ایــن 

ذخیره و یاد آن روزها زندگی می کنیم.
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اداره روابط عمومی

کتــاب »مدیریــت بحــران و پاســخ ملــی« تدویــن آقایــان 
دکتــر ســیدحمیدرضا شــهابی حقیقــی، مهنــدس محمدمهــدی 
ــط  ــه توس ــی ریس ــب رحیم ــدس زین ــم مهن ــادی و خان ارش
ــرای  ــد. ب ــر ش ــر منتش ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــارات دانش انتش
ــن ســاختار مناســب جهــت ســازمان دهی کارگروه هــا و  تعیی
ــخ،  ــاز پاس ــای ف ــت کارکرده ــف الزم اس ــازمان ها مختل س
ــر  ــل و ب ــه طورکام ــخ ب ــات پاس ــت عملی ــی و مدیری آمادگ
ــا کارگــروه تعریــف شــوند،  اســاس شــرایط هــر ســازمان ی
ــرار  ــه ق ــورد توج ــا م ــی آن ه ــای اختصاص ــپس کارکرده س
گیرنــد. در ایــن کتــاب بــه بررســی مفاهیــم بحــران، وضعیــت 
ــورها در  ــی کش ــرد برخ ــی و عملک ــخ مل ــراری، پاس اضط

خصوص سیستم های مختلف پاسخ به بحران می پردازیم.

     عکس روز                  شور حسینی در دانشگاه

ادامه از صفحه قبل

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

 تازه های نشر دانشگاه

برگزاری نمایشگاه
 و همایش استارتاپ های ثروت آفرین

ــدازی  ــی راههــای راه ان ــا هــدف معرف ــن ب ــروت آفری ــش اســتارتاپ هــای ث نمایشــگاه و همای
اســتارتاپهای آموزشــی بــه دانشــجویان و توســعه آنهــا از طریــق شــبکه ســازی با شــعار هر دانشــجو 
یــک فریلنســر آموزشــی، در روزهــای 21 تــا 23 مهرمــاه ســال جــاری در دانشــگاه امیرکبیــر برگــزار 

خواهد شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، در ایــن همایــش کــه بــا حضــور تعــداد کثیــری از دانشــجویان و فعــاالن اســتارتاپی 
کشــور برگــزار مــی شــود افــراد موفــق در حــوزه اســتارتاپی از دســتاوردها و تجــارب موفقیــت خــود در این 

حوزه سخن گفته و تجارب خود را به دیگران به اشتراک می گذارند.
در ایــن رویــداد جوانانــی کــه قصــد شــروع فعالیــت اســتارتاپی و تجــاری را دارنــد آمــوزش مــی بیننــد که 

چگونه یک استارتاپ موفق را راه اندازی و هدایت نمایند.
خلــق اســتارتاپ ثــروت آفریــن، دالیــل شکســت اســتارتاپ ها، هــک رشــد، چالش هــای اســتارتاپ ها 
ــازی ســاز شــو از محورهــای ایــن  و راهکارهــای رفــع آنهــا، نقشــه راه پیــروزی و اصــول کارآفریتــی و ب

همایش تخصصی است .
محورهــای نمایشــگاه عبارتنــد از: فنــاوری هــای نوین آمــوزش، اســتارتاپ های آموزشــی، اســتارتاپ های 

فریلنسری)خوداشتغالی(، معرفی دانشگاه های برتر جهان، بازی های رایانه ای بومی می باشد.
همزمــان بــا ایــن رویــداد، ســمینار فنــاوری هــای نویــن آموزشــی نیــز بــا هــدف معرفــی فنــاوری هــای 
نویــن آموزشــی و تحــول در نظــام آموزشــی ســازمان ها ویــژه مدیــران و کارشناســان دســتگاه های اجرایــی 

و شهرداری ها برگراز خواهد شد.
عالقمنــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه وبســایت رویــداد بــه آدرس www.eduexpo.ir مراجعــه 

نمایند.

پنجمین کنفرانس بین المللی پل در دانشگاه برگزار می شود
پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللــی پــل 26 تــا 
ــا حضــور اســاتید و متخصصــان  ــاه ب 27 آذرم
داخلــی و خارجــی در دانشــگاه صنعتــی 

امیرکبیر برگزار می شود.
ــی  ــر علیرضــا رهای ــر، دکت ــه گــزارش امیرکبی ب
رئیــس پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللی پــل گفت: 
پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللــی پــل بــا حضــور 
متخصصــان داخلــی و خارجــی از کشــورهای 
ــترالیا،  ــس، اس ــکا، انگلی ــه آمری ــف از جمل مختل
مالــزی، کانــادا و فرانســه 26 و 27 آذرمــاه برگــزار 

می شود.
وی افــزود: براســاس زمانبنــدی صــورت گرفتــه 
شــرکت کننــدگان تــا 24 آبــان مــاه مهلــت دارنــد 

اصل مقاالت را ارائه کنند .
ــل  ــی پ ــن الملل ــس بی ــن کنفران رئیــس  پنجمی
ــس  ــن کنفران ــزاری ای ــدف از برگ ــرد: ه ــد ک تاکی
ــا،  ــل ه ــالمت پ ــش س ــات پای ــی موضوع بررس
ــح و  ــه از نظــر اســتفاده از مصال ــای خالقان ایده ه
تکنولــوژی نویــن در طراحــی و ســاخت پــل هــا 

است.
دکتــر رهایــی عنــوان کــرد: بــرای برگــزاری این 
کنفرانــس مشــارکت بســیار خوبــی از ســوی 
ــی صــورت  ــز علمــی و تحقیقات ــا و مراک ارگان ه

گرفته است.
ــس  ــن کنفران ــزاری ای ــرد: در برگ ــه ک وی اضاف
دانشــگاه هــای صنعتــی امیرکبیــر، تهــران، صنعتــی 
ــم و  ــرش و عل ــی، تف ــن طوس ــه نصیرالدی خواج
صنعــت مشــارکت دارنــد. ایــن درحالــی اســت که 
برخــی مراکــز علمــی در خــارج از کشــور از جمله 
ــن  ــیون بی ــه فدارس ــتانبول و موسس ــگاه اس دانش
المللــی بتــن ) FIB( نیــز در برگــزاری ایــن 

کنفرانس مشارکت کرده اند.
ــل  ــی پ ــن الملل ــس بی ــن کنفران ــس پنجمی رئی
اظهــار داشــت: در برگــزاری این کنفرانــس وزارت 
راه و شهرســازی، بنیــاد مســتضعفان، شــرکت آزاد 
راه تهــران شــمال، شــرکت متــرو تهران، شــهرداری 
تهــران، معاونــت فنــی و عمرانــی وزارت کشــور، 
انجمــن شــرکت هــای راه ســازی، انجمــن 
مشــاوران،  جامعــه  ســاختمانی،  شــرکت های 
انجمن مهندســان عمــران ایران و انجمن مهندســی 

پل نیز مشارکت کرده اند.
دکتــر رهایــی اظهــار داشــت: در ایــن کنفرانــس 
دو روزه 5 کارگاه آموزشــی بــا محوریــت طراحی و 
بهســازی پــل هــا، پایــش ســالمت پــل، بهســازی 

لــرزه ای پــل هــا، »آبشســتگی، هیدرولیــک و 
هیدرولوژی پل ها«  یز برگزار خواهد شد.

ــس  ــن کنفران ــزاری ای ــرد: در برگ ــد ک وی تاکی
تعــداد قابــل توجهــی مقالــه از کشــورهای مختلف 
از جملــه آمریــکا، انگلیس، اســترالیا، مالــزی، کانادا 

و فرانسه ارسال شده است.
ــل  ــی پ ــن الملل ــس بی ــن کنفران رئیــس  پنجمی
گفــت: مهمتریــن هــدف از برگزاری ایــن کنفرانس 
آشــنایی محققــان و مهندســان با آخریــن یافته های 

علمی در مهندسی پل است.
ــس  ــن کنفران ــزاری ای ــزود: برگ ــی اف ــر رهای دکت
ــی و  ــات علم ــه تجربی ــرای ارائ ــه ب ــت و زمین فرص
ــم  ــان کشــور را فراه ــاتید، دانشــجویان و مهندس اس

می کند.
ــل  ــی پ ــن الملل ــس بی ــن کنفران ــس پنجمی رئی
گفــت: پیــش بینــی مــی کنیــم طــی دو روز 

برگزاری این کنفرانس 80 مقاله ارائه شود.
دکتــر رهایــی افــزود: همچنیــن در حاشــیه ایــن 
کنفرانس بازدیدهایی از مســیر آزاد راه تهران شــمال، 
متــرو تهــران و دیگــر بناهای ســاخته شــده توســط 

وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد.
ــس  ــن کنفران ــار ای ــت: در کن ــار داش وی اظه
ــه  ــاتی ک ــا و موسس ــرکت ه ــگاهی از ش نمایش
مصالــح مربــوط بــه ســاخت پــل در داخــل کشــور 
تولیــد مــی کننــد و شــرکت هایــی کــه کارهــای 
بدیــع و مهمــی در پل ســازی انجــام دادنــد، برگزار 

خواهد شد.


