
کشور نیازمند شبکه سازی 
در حوزه علمی است

مدیــرکل امــور آزمایشــگاه های دانشــگاه 
ــازی در  ــاز شبکه س ــه نی ــاره ب ــا اش ــر ب امیرکبی
ــت: آزمایشــگاه ها،  عرصــه علمــی کشــور، گف
ــد شــبکه ای  ــاوران و اســاتید بای شــرکت ها، فن
زنجیــره ای بــرای ارائــه بهتریــن عملکــرد ایجاد 
ــد  ــر تولی ــی موث ــای تحقیقات ــا پروژه ه ــد ت کنن

شود و به رونق اقتصادی کمک کند.
بــه گــزارش امیرکبیــر : دکتــر علی نیکبخــت در 
نشســت رابطیــن مراکز عضو شــبکه آزمایشــگاهی 
فناوری هــای راهبــردی اظهــار داشــت: کشــور در 
ــرار دارد و  ــگ اقتصــادی ق شــرایط ســخت و جن

موضوع تحریم نیز مطرح است.
وی افــزود: مــا پیــش از ایــن نیــز زمــان هشــت 
ســال دفــاع مقــدس در شــرایط ســخت بوده ایــم، 
بنابرایــن بایــد نقــش خــود را بــه نحــو احســنت 
ایفــا کنیــم. در حالــی کــه  کشــور در تولیــد علم در 
ــته،  ــادی داش ــرفت زی ــته پیش ــال گذش ــد س چن

می توانیم در اقتصاد نیز بدرخشیم.
مدیــرکل امــور آزمایشــگاه های امیرکبیــر اظهــار 
داشــت: بــرای پژوهــش هزینــه فراوانــی در کشــور 
می شــود. هــم اکنــون دوره اقتصــاد نفتــی گذشــته 
و تیــم ســازی در ایــن شــرایط بســیار مهــم اســت 
ــت  ــر مثب ــرد تاثی ــق می گی ــه تعل ــه ای ک ــا بودج ت

داشته باشد.
ایجاد سامانه آزمایشگاهی 

و ارائه گرنت
دکتــر محســن خواجــه زاده مدیــر شــبکه 
آزمایشــگاهی امیــر کبیــر نیــز در ادامــه عنــوان کــرد: 
ــدت ۱۰  ــه م ــن دانشــگاه ب ــزی ای آزمایشــگاه مرک
ســال در حــال فعالیــت اســت و ۱۳۰ آزمایشــگاه از 
ــات  ــه خدم ــتند ک ــو آن هس ــور عض ــر کش سراس

خود را به محققان ارائه می کند.
وی ادامــه داد: هــدف بلنــد مدت تاســیس مجتمع 
خدمــات دانشــگاه صنعتی امیــر کبیر، ارائــه خدمات 
ــاوری  ــبکه فن ــان و ش ــرکت های دانش بنی ــه  ش ب
اســت. در این راســتا ســامانه خدمات آزمایشــگاهی 
امســال راه انــدازی شــده کــه بســتر مناســب بــرای 
فــروش خدمــات و تجهیــزات ایجــاد کــرده و برنامه 

ریزی خاصی در این باره دارد.
خواجــه زاده در بــاره ایــن ســامانه اظهــار داشــت: 
بنــدی  رتبــه  و  ای  اس  اچ  شناســنامه  اعطــا 
آزمایشــگاه ها در ایــن ســامانه انجــام می شــود. 
همچنیــن در ایــن زمینــه آزمایشــگاه ها مشــاورره و 

حمایت می شوند.  
ــوان  ــر عن ــر کبی ــر شــبکه آزمایشــگاهی امی مدی
کــرد: ارائــه گرنت هــای آموزشــی و صنعتــی، ثبــت 
ســفارش های خریــد تجهیــزات و کار دفــع و  
ــز توســط ســامانه  بازیافــت مــواد آزمایشــگاهی نی

اینترنتی دانشگاه امیر کبیر انجام می شود.
دکتررضــا اســدی فرد مدیر شــبکه آزمایشــگاهی 
فناوری هــای راهبــردی کشــور نیــز از دیگــر 

سخنرانان این مراسم بود . 
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن نشســت از ۱۵ رابــط 
ــر  ــگاهی در سراس ــر آزمایش ــناس برت و ۲۵ کارش

کشور تقدیر شد.

»بنیــاد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر« و شــرکت فرابــوم کســب و کاری 
ــم  ــه تفاه ــای نوآوران ــاز در راســتای توســعه کســب و کاره ــوآوری ب ن

نامه همکاری امضا کردند.
ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــه دانش ــه اینک ــه ب ــر، باتوج ــزارش امیرکبی ــه گ ب
فعالیت هــای خــود را مبنــای حرکــت بــه دانشــگاه نســل ســوم طراحــی کــرده 
اســت بنابرایــن بــه دنبــال توســعه کارآفرینــی در میــان دانشــجویان و اســاتید 
اســت کــه در ایــن راســتا تفاهــم نامــه ای بــا شــرکت فرابــوم کســب و کاری 

نوآوری باز منعقد کرد.
ــاد  ــره بنی ــات مدی ــس هی ــی آل اســحاق رئی ــان یحی ــه می ــم نام ــن تفاه ای
امیرکبیــر، مجتبــی نوریــان مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بنیــاد امیرکبیــر و 

شرکت فرابوم کسب و کاری نوآوری باز منعقد شد.
ایــن تفاهــم نامــه بــا هــدف همــکاری طرفیــن جهــت شناســایی، امــکان 
ســنجی، ایــده یابــی و پیــاده ســازی فرصــت هــای هــم افزایــی منعقــد شــده 
اســت.مدت ایــن توافــق نامــه 3 ســال اســت و ایــن مــدت بــا توافــق طرفیــن 

قابل تمدید خواهد بود.
براســاس ایــن تفاهــم نامــه طرفیــن متعهد می شــوند تمــام تــاش ممکن را 

بــرای انجــام توافقنامــه بــه کار گیرنــد و در صــورت لــزوم نســبت بــه تدوین و 
تعیین راهکارهای اجرایی جهت تسریع در پیشبرد توافقنامه اقدام کنند.

از محورهــای ایــن تفــاه نامــه مــی تــوان بــه تأســیس مرکــز کســب و کار 
ــا مشــارکت گــروه مهندســی فنــاوری اطاعــات  ــاد و ب دیجیتــال توســط بنی
ــه  ــاز اشــاره نمــود ک ــوآوری ب ــوم کســب و کاری ن دانشــگاه و شــرکت فراب

نخستین مرکز دانشگاهی در این زمینه محسوب می شود.
رئیس دانشگاه خبرداد:

دانشگاه امیرکبیر رتبه 22 کیواس در حوزه ارجاعات مقاالت را 
کسب کرده است

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر بــا بیان اینکــه ایــن دانشــگاه در زمینه های 
علمــی و پژوهشــی بســیار فعــال اســت، گفــت: براســاس رتبــه بنــدی کیواس 
ایــن دانشــگاه در حــوزه ارجاعــات بــه مقــاالت رتبه 22 جهــان را کســب کرده 

است.
ــی  ــگاه صنعت ــت: دانش ــم گف ــن مراس ــدی در ای ــد معتم ــید احم ــر س دکت
امیرکبیــر در حــوزه فعالیــت هــای علمــی، تعــداد مقــاالت و میــزان ارجــاع بــه 

مقاالت در رتبه های خوب جهانی قرار گرفته است.
وی افــزود: براســاس رتبــه بنــدی کیــواس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر رتبــه 
22 جهــان در حــوزه ارجــاع بــه مقــاالت را کســب کــرده اســت و بــه ازای هــر 

استاد 4.2 مقاله تولید می شود که این تعداد بسیار باال است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت: زمانــی مطــرح بــود کــه 
دانشــگاه بایــد الکترونیــک شــود امــا اکنون مــی گویند دانشــگاه بایــد دیجیتالی 

شود که باید فاصله رسیدن به دیجیتالی شدن دانشگاه را کم کنیم .
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت: کارهــای خوبــی در حوزه 

دیجیتالی شدن فعالیت های دانشگاه صورت گرفته

خبــریهفتهنامه

شماره 218- 6 آبان ماه 1398

آرتاشــس تومانیــان ســفیر جمهــوری ارمنســتان 
در ایــران از دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بازدیــد کرد 
ــی و  ــای علم ــیل ه ــا پتانس ــد ب ــن بازدی و در ای

آموزشی و پژوهشی این دانشگاه آشنا شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر :  رئیــس دانشــگاه صنعتی 
ــگاه  ــن دانش ــت : ای ــم گف ــن مراس ــر در ای امیرکبی
طــی ســال هــای گذشــته بــا کشــورهای همســایه 
ارتباطــات  ارتبــاط خوبــی داشــته و توســعه 
ــرار  ــل را اولویــت فعالیــت هــای خــود ق بین المل

داده است.
ــت  ــزود:  تقوی ــدی اف ــیداحمد معتم ــر س دکت
ــر  ــی امیرکبی ــل دانشــگاه صنعت ــات بین المل ارتباط
ــه  ــن دانشــگاه ب ــردی ای ــای راهب ــه ه جــزو برنام
شــمار مــی رود کــه در ایــن راســتا تاکیــد داریــم با 
ــتان  ــه کشــور ارمنس ــایه از جمل کشــورهای همس

ارتباط علمی و آموزشی داشته باشیم.

وی افــزود: کشــور ارمنســتان بعــد از فروپاشــی 
شــوروی ســابق جــز اروپــا بــه شــمار مــی رونــد و 
ارتبــاط قــوی بــا دانشــگاه هــای غربــی دارد کــه ما 

می توانیم از این پتانسیل استفاده کنیم.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر اظهار داشــت: 
ایــن دانشــگاه و دانشــگاه هــای کشــور ارمنســتان 
مــی تواننــد در بســیاری زمینــه هــا از جملــه 
ــاط و  ــرات ارتب ــرق و مخاب ــف ب ــاوری اطالعات فن

تعامل داشته باشند.
دکتــر معتمــدی خاطرنشــان کــرد: در چارچــوب 
سیاســت هــای دولــت همــواره ارتبــاط بــا 
همســایگان مــورد توجــه بــوده کــه در ایــن راســتا 
ــوده و الزم اســت  ــا ارمنســتان خــوب ب ــاط ب ارتب

تقویت شود.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر عنــوان کــرد: 
در ارتبــاط بــا دانشــگاه هــای ارمنســتان بایــد قــوی 

تــر عمــل کنیــم. اگــر اقــای ســفیر در ایــن زمینــه 
ــاط  ــه ارتب ــم ک ــه داری ــز عالق ــا نی ــد م کمــک کنن

توسعه یابد.

تاکید سفیر جمهوری ارمنستان 
در ایران بر همکاری دانشگاه های 

دو کشور با یکدیگر
 ســفیر جمهــوری ارمنســتان در ایــران بــا اشــاره 
بــه پتانســیل هــای علمی و آموزشــی دانشــگاه های 
ــور  ــای دو کش ــگاه ه ــت: دانش ــران گف ــور ای کش
می تواننــد در زمینــه هــای مختلــف علمــی و 

صنعتی با یکدیگر همکاری داشته باشند.
ــت: از  ــد گف ــن بازدی ــان در ای ــس تومانی آرتاش
ایــن بازدیــد خوشــحال هســتم چراکــه اطالعــات 

زیادی به دست آوردم.

مدیردفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه خبرداد:

بازدید سفیر جمهوری ارمنستان از دانشگاه

ادامه در صفحه بعد
در راستای توسعه کسب و کارهای نوآورانه

تفاهم نامه همکاری شرکت فرابوم کسب و کار و بنیاد دانشگاه
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هفته پایانی آبان ماه؛
مسابقه  »بازشناسی پالک مخدوش« 

ســابقه  »بازشناســی پــالک مخــدوش« در 
مصنوعــی  هــوش  مســابقات  چهارچــوب 
ــگاه  ــاه در دانش ــان م ــی آب ــه  پایان ــر هفت امیرکبی

صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد. 
ــی  ــابقه  »بازشناس ــر، مس ــزارش امیرکبی ــه گ ب
پــالک مخــدوش« یکــی از مجموعــه مســابقات 
تعریــف شــده در »چالــش کاربــرد هــوش 
مصنوعــی در تحلیــل داده هــای شــهری« اســت 
ــتکاری   ــای دس ــف پالک ه ــدف کش ــا ه ــه ب ک
ــده در  ــت  ش ــر ثب ــا در تصاوی ــده  خودروه ش
ــف  ــک شــهری تعری ــرل ترافی ــای کنت دوربین ه

شده است.
ایــن مســابقه بــا همــکاری دانشــگاه صنعتــی 
و  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  و  امیرکبیــر 

ارتباطات شهرداری تهران برگزار می شود.
هــدف ایــن مســابقه شناســایی مواردی اســت 
ــه ای  ــه گون ــودرو ب ــالک خ ــی از پ ــه بخش ک
دســتکاری شــده باشــد کــه برخــی از ارقــام یــا 
حــروف مربــوط بــه پــالک غیرقابــل تشــخیص 
ــتباه  ــری اش ــرف دیگ ــا ح ــماره ی ــا ش ــا ب و ی

شوند.
ــده  ــرکت کنن ــای ش ــم ه ــابقه تی ــن مس در ای
بایــد قــادر بــه شناســایی تصاویــر پــالک هــای 
ســالم، پــالک هــای مخــدوش و تصاویــر 

غیرپالک باشند.
تیم هــای شــرکت  کننــده در صــورت تمایــل 
می تواننــد تــا قبــل از برگــزاری دور نهایــی 
مســابقات، یــک اجرای آزمایشــی داشــته باشــند 
ــق  ــج تمامــی اجراهــای آزمایشــی از طری و نتای
اختیــار شــرکت   وب ســایت مســابقات در 

کنندگان قرار خواهد گرفت.

بــه برگزیــدگان مســابقه جوایــز ویــژه ای از 
ســوی ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطات 

شهرداری تهران اهدا خواهد شد.
ــدوش« در  ــالک مخ ــی پ ــابقه  »بازشناس مس
ــر  مســابقات ســاالنه  هــوش مصنوعــی امیرکبی
در هفتــه  پایانــی آبــان مــاه در دانشــگاه صنعتــی 

امیرکبیر برگزار خواهد شد.
ــرای کســب اطالعــات بیشــتر  ــدان ب عالقمن
مــی تواننــد بــه وب ســایت مســابقات هــوش 
ــی  ــانی الکترونیک ــه نش ــر ب ــی امیرکبی مصنوع

)aaic.aut.ac.ir( مراجعه کنند.

 امــا قصــد داریــم ایــن فعالیــت هــا بــه صــورت 
ــی  ــن دانشــگاه صنعت ــد. بنابرای ــز توســعه یاب متمرک
امیرکبیــر در حــوزه دیجیتالــی شــدن فعالیــت هــا می 
ــود و در  ــخص ش ــوت مش ــوان پایل ــه عن ــد ب توان
صــورت انجــام ایــن پــروژه نتایــج و راهبردهــا بــه 

دیگر دانشگاه ها نیز بسط داده شود.

مدیرعامل بنیاد دانشگاه امیرکبیر
لزوم توسعه فعالیت های دیجیتال 

محور در دانشگاه ها 
مدیرعامــل بنیــاد دانشــگاه امیرکیبــر گفــت: 
باتوجــه بــه اینکــه فعالیت هــای دیجیتال محــور در 
دنیــا و کشــور درحــال رشــد اســت، الزم اســت کــه 

دانشگاه ها نیز در این حوزه گام بردارند.
بــه گــزارش امیرکبیــر، مهنــدس مجتبــی نوریــان 
در مراســم امضــا تفاهــم نامــه میــان بنیــاد دانشــگاه 
امیرکبیــر و شــرکت فرابــوم کســب و کاری نوآوری 
بــاز گفــت: بنیــاد دانشــگاه امیرکبیــر بــا توجــه بــه 
ــارب  ــدی و تج ــگاه و توانمن ــای دانش ــت ه ظرفی
ــال در صــدد  خــود در حــوزه کســب و کار دیجیت
ــب و کار  ــگاهی کس ــز دانش ــتین مرک ــاد نخس ایج
ــا  ــم ب ــن مه ــه ای ــت ک ــور اس ــال در کش دیجیت
مشــارکت دانشــگاه و بخــش خصوصــی صــورت 
ــی  ــه گام ــن توافقنام ــاء ای ــت و امض ــد گرف خواه

دراین جهت نیز می باشد.

رئیس دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر تاکید کرد:

 مدرسه کسب و کار مسیر دسترسی دانشگاه به 
صنایع را برای ارائه  خدمات علمی، هموار می کند

رییــس دانشــکده مدیریت گفت: مدرســه کســب 
ــی  ــر فرصــت خوب ــی امیرکبی و کار دانشــگاه صنعت
بــرای ارایــه خدمــات آموزشــی، پژوهشــی و 
نــوآوری متناســب ســازی شــده بــا نیازهــای واقعی 

صنعت است.
همچنیــن  دکتــر اکبرپــور شــیرازی دراین مراســم 
ــل  ــدف تبدی ــه ه ــتیابی ب ــتای دس ــت: در راس گف
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر به دانشــگاه نســل ســوم، 
ایجــاد مدرســه کســب و کار امیرکبیــر بــا حمایــت 
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
پیگیــری می شــود. بــا ایجاد مدرســه کســب و کار و 
ــور،  ــال کش ــع فع ــه صنای ــی ب ــهیل در دسترس تس
ــات آموزشــی،  ــه خدم ــرای ارای ــی ب فرصــت خوب
ــا  ــده ب ــازی ش ــب س ــوآوری متناس ــی و ن پژوهش

نیازهای واقعی صنعت به دست خواهد آمد. 
وی افــزود: گــروه بیــن رشــته ای مهندســی 
فنــاوری اطالعــات بــا همــکاری پنــج دانشــکده در 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر کار خــود را آغــاز نمود. 
در ایــن راســتا در مهــر مــاه ســال جــاری گرایــش 
تجــارت الکترونیــک در دانشــکده مدیریــت، علم و 
ــه  ــم در ادام ــت. امیدواری ــجو پذیرف ــاوری دانش فن
ســایر  رشــته ای  میــان  گــروه  ایــن  فعالیــت 
ــرا  ــج اج ــه تدری ــده ب ــی ش ــای پیش بین گرایش ه
ــر  ــا تمرکــز ب ــاوری اطالعــات ب شــود. گرایــش فن
ــی  ــکده مهندس ــکاری دانش ــا هم ــیا ب ــت اش اینترن
ــا  ــمند ب ــل هوش ــل و نق ــتم های حم ــرق، سیس ب
ــت  ــت امنی ــی، مدیری ــکده ریاض ــکاری دانش هم
ســایبری بــا همــکاری دانشــکده مهندســی کامپیوتر 
بانکــداری  و  مالــی  خدمــات  سیســتم های  و 
الکترونیــک بــا همکاری دانشــکده مهندســی صنایع 
از جملــه فعالیت هــای پیش بینــی شــده بــرای ایــن 

گروه بین رشته ای است.
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 »کتــاب کوچــک ارزش ــگذاری« ترجمــه آقــای 
مهنــدس مهــدی خجســته و خانــم دکتــر مریــم اشــرفی توســط 

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.
ارزش گذاری هسته فعالیت های اقتصادی آزاد است.

ارزش ــگذاری اساســا ســاده اســت و هرکســی مایــل به صــرف 
وقــت جهــت جمع  ــآوری و تحلیــل اطالعــات باشــد، می توانــد 
آن را انجــام دهــد. در یــازده فصــل ایــن کتــاب چگونگــی ایــن 

کار بیان می شود.

     عکس روز           

ادامه از صفحه قبل

ادامه از صفحه قبل

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

 تازه های نشر دانشگاه

ــران در  ــای ای ــدی ه ــه توانمن ــاره ب ــا اش وی ب
حــوزه هــای مختلــف افــزود: دانشــگاه های کشــور 
ــه  ــی زمین ــد در تمام ــی توانن ــران م ــتان و ای ارمنس
ــکاری  ــر هم ــا یکدیگ ــی ب ــی و صنعت ــای علم ه

داشته باشند.
ــار  ــران اظه ــتان در ای ــوری ارمنس ــفیر جمه س
ــتان  ــفیر ارمنس ــه س ــت ک ــال اس ــت: 4.۵ س داش
هســتم و عالقــه دارم در بازدیــد از دانشــگاه هــا بــا 

اساتید، دانشجویان و پژوهشگران صحبت کنم.
تومانیــان تاکیــد کــرد: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
ــی  ــی خوب ــی و آموزش ــای علم ــیل ه دارای پتانس
ــی  ــتان م ــور ارمنس ــای کش ــگاه ه ــت و دانش اس

توانند از این پتانسیل استفاده کنند.
ــی  ــگاه پل ــن از دانش ــرد: م ــان ک وی خاطرنش
التحصیــل شــدم و  فــارغ  ارمنســتان  تکنیــک 

تخصص من برق و الکترونیک است.
ســفیر جمهــوری ارمنســتان در ایــران افــزود: من 
خیلــی خوشــحال هســتم کــه اســتراتژی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر ارتبــاط بــا دانشــگاه هــای 

کشورهای همسایه است.
ــر  ــر گل رو مدی ــد دکت ــن بازدی ــن در ای همچنی
ــگاه  ــی دانش ــن الملل ــی وبی ــای علم ــکاری ه هم
ــای  ــدی ه ــه توانمن ــد از ارائ ــر بع ــی امیرکبی صنعت
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه انجــام فعالیــت های 
ــادل  ــد تب ــای آموزشــی مانن مشــترک در حــوزه ه
ــد  ــای پژوهشــی مانن ــتاد، حــوزه ه دانشــجو و اس
انجــام پــروژه هــای مشــترک بیــن المللــی تحــت 
ــکاری  ــز هم ــا و نی ــه اروپ ــی اتحادی ــت مال حمای
هــای صنعتــی در خصــوص تولیــد و فــروش 
ــتان و  ــازار ارمنس ــان در ب ــش بنی ــوالت دان محص

ایران تاکید کرد.
ــاون پژوهشــی و  ــان مع ــره پتی ــورک ق ــر گئ دکت
ــرق  ــی ب ــکده مهندس ــی دانش ــالت تکمیل تحصی
گفــت: بــا برنامــه ریــزی مــی توانیــم فعالیــت هــای 
بیــن المللــی مشــترک در قالــب برنامــه افــق ۲۰۲۰ 

میــان دانشــگاه های کشــور ارمنســتان و ایــران از 
جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایجاد کنیم.

دکتــر عبدالرســول پورعبــاس معاون پژوهشــی و 
ــی و  ــکده ریاض ــی دانش ــالت تکمیل ــر تحصی مدی
علــوم کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز در 
ایــن جلســه گفــت: ایــن دانشــکده دارای 4 گــروه 
ــار و  ــردی، آم ــات کارب ــات محــض، ریاضی ریاضی

علوم کامپیوتر است.
ــی  ــکده ریاض ــی دانش ــروه ریاض ــزود: گ وی اف
ــه  ــر در جهــان دارای رتب ــی امیرکبی دانشــگاه صنعت
۱۰6 اســت و یکــی از اســاتید ایــن دانشــکده جــز 
۱۰ نفــر اول جهانــی و ۵ نفــر از اســاتید ایــن 
دانشــکده نیــز جــز دانشــمندان یــک درصــد برتــر 

جهانی معرفی شده اند.
دکتــر بهــادر بخشــی معــاون پژوهشــی  و روابــط 
بیــن الملــل دانشــکده مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه 
ــت:  ــه گف ــن جلس ــز در ای ــر نی ــی امیرکبی صنعت
دانشــکده مهندســی کامپیوتــر در 4 حــوزه ســخت 
ــبکه  ــی و ش ــوش مصنوع ــزار، ه ــرم اف ــزار، ن اف

فعالیت می کند.
وی اظهــار داشــت: دانشــکده مهندســی کامپیوتر 
یــک دانشــکده جــوان اســت اما ســرعت رشــد این 
دانشــکده خیلــی زیــاد اســت. بــا توجــه بــه تجربــه 
ایــن دانشــکده در انجــام فعالیــت هــای بیــن المللی 
ــی  ــه م ــان و فرانس ــور آلم ــای کش ــگاه ه ــا دانش ب
توانــد در خصــوص همــکاری بــا کشــور ارمنســتان 

نیز بصورت فعال اقدام کند.


