
ــگاه  ــت دانش ــا صنع ــاط ب ــر ارتب ــر دفت مدی
صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان اینکــه ایــن دانشــگاه 
طــی 9 مــاه گذشــته بیــش از 300 میلیــارد تومان 
ــت:  ــرده اســت، گف ــد ک ــی منعق ــرارداد صنعت ق
ــع  ــاز صنای ــورد نی ــزات م ــواد و تجهی ــد م تولی
برنامــه اصلــی دانشــگاه در ســال جهــش تولیــد 

است.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر مالــک نــادری بــا بیان 
ــال  ــا کان ــت عم ــا صنع ــاط ب ــت ارتب ــه مدیری اینک
ارتباطــی دانشــگاه بــا حوزه تحقیــق و پژوهــش خارج 
ــای  ــت ه ــی از فعالی ــت: یک ــت، گف ــگاه اس از دانش
ــای  ــد قرارداده ــری عق ــی گی ــر پ ــن دفت ــی ای اصل
صنعتــی اســت کــه بــا برنامــه ریــزی هــای صــورت 
ــر رشــد  ــای اخی ــا در ســال ه ــد قرارداده ــه عق گرفت
ــن  ــت ای ــت و وضعی ــته اس ــبی داش ــم و مناس منظ
قرادادهــا امســال نســبت به ســال های گذشــته بســیار 

بهتر بوده است.
وی افــزود: تعــداد قراردادهــای صنعتــی ایــن 
ــای  ــال ه ــه س ــبت ب ــاری نس ــال ج ــگاه در س دانش
گذشــته از وضعیــت بســیار خوبــی برخــوردار اســت 
بــه نحــوی کــه در 9 ماهــه امســال ایــن دانشــگاه بیش 
از 300 میلیــارد تومــان قــرارداد صنعتــی امضــا کــرده 

است.
مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر عنــوان کــرد: همچنیــن طــی 9 ماهه گذشــته 
در ایــن دانشــگاه بیــش از 70 میلیــارد تومــان جــذب 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــم نس ــن رق ــه ای ــتیم ک داش
ــش  ــه افزای ــت ک ــته اس ــی داش ــیار خوب ــش بس جه
حجــم و جــذب قراردادهــا در ســال هــای اخیــر بــه 
دلیــل برنامــه ریــزی هــای اصولی از ســوی دانشــگاه و 

به ویژه معاونت پژوهشی بوده است.
ــن  ــه ای ــادری خاطرنشــان کــرد: باتوجــه ب ــر ن دکت
میــزان حجــم و جــذب مالی، امســال دانشــگاه نســبت 

به برنامه عملیاتی خود بسیار جلو تر است.

برنامه ریزی برای جذب پروژه های بزرگ
ــی  ــاون پژوهش ــگاه و مع ــس دانش ــت: رئی وی گف
دانشــگاه درخصــوص جــذب و اجــرای پــروژه هــای 
بــزرگ برنامــه ریــزی هــای ویــژه ای داشــتند کــه ایــن 
برنامــه ریــزی هــا در رفــع نیازهــای کشــور اثربخشــی 

بسیار زیادی داشته است.
مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی 

امیرکبیــر افــزود: عمــده پــروژه هــای بــزرگ دانشــگاه 
در ســال جــاری در حــوزه نفــت، فنــاوری اطاعات و 

مترو تهران و صنعت خودرو بوده است.
دکتــر نــادری اظهــار داشــت: یکــی از برنامــه هایــی 
کــه دانشــگاه در ســال جهــش تولیــد بــرآن متمرکــز 
اســت موضــوع بومــی ســازی تجهیــزات مــورد نیــاز 
صنایــع بــود کــه عمــده تجهیــزات وارداتــی بودنــد و 

بواسطه تحریم وارد کشور نمی شدند.

ساخت پلیمرهای تحریمی صنعت خودرو
مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر ادامــه داد: در ایــن راســتا دانشــکده مهندســی 
پلیمــر دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه حــوزه تامیــن 
مــواد اولیــه و پلیمرهــای خــاص صنعت خــودرو وارد 
شــد کــه ایــن مــواد تحریــم بودنــد بنابرایــن محققــان 

دانشگاه این پلیمرها را تامین کردند.
دکتــر نــادری اضافه کــرد: محققــان این دانشــگاه در 
ســاخت قطعــات مهندســی نیــز بــه صــورت کاربردی 
ــه ســاخت  ــق ب ــن راســتا موف ــد و در ای وارد شــده ان
جــک غــول پیکــر هیدرولیکــی برای شــرکت ســیمان 
ســاروج شــدند کــه ایــن جــک بــرای اولیــن بــار در 

کشور طراحی و ساخته شده است.

ساخت کمربندهای خاص هواپیماهای جنگی
مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر گفــت:  یکــی از اســاتید ایــن دانشــگاه نیــز 
موفــق بــه ســاخت کمربندهــای خــاص بــرای 
ــز  ــتاورد نی ــن دس ــه ای ــده ک ــی ش ــای جنگ هواپیماه
درحال اســتفاده اســت و بخشــی از مشــکات صنعت 

هوایی را برطرف کرده است.

راه اندازی دفتر بازاریابی
مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی 
ــی  ــر بازاریاب ــدازی دفت ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــر ب امیرکبی
ــا صنعــت ایــن دانشــگاه خبــرداد و گفــت:  ارتبــاط ب
ــذب  ــد ج ــری در رون ــیار موث ــش بس ــر نق ــن دفت ای

پروژه های صنعتی در دانشگاه داشته است. 
دکتــر نــادری افــزود: براســاس اعــام وزارت علــوم 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر دومین دانشــگاه کشــور در 
حــوزه قراردادهــای صنعتــی از مســیر ســامانه ســاتع 

است . 
مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی 
ــن  ــای ای ــم قرارداده ــه حج ــان اینک ــا بی ــر ب امیرکبی

ــل مقایســه  ــر قاب ــای دیگ ــا دانشــگاه ه دانشــگاه ب
ــت  ــا صنع ــاط ب ــی ارتب ــر بازیاب ــت: دفت ــت، گف نیس
دانشــگاه نقــش بســزایی در درگیــر کــردن اســاتید بــا 

پروژه های صنعتی داشته است.
ــی  ــد بازاریاب ــت: واح ــار داش ــادری اظه ــر ن دکت
تقاضاهــای صنایــع مختلــف را بررســی و پیگیری می 
کنــد و براســاس آن قراردادهــای صنعتــی منعقــد مــی 
ــر  ــن دفت ــی ای ــتم بازاریاب ــو سیس ــع اک ــود در واق ش

تقاضا محور است. 

تشکیل واحد کنترل پروژه
وی ادامــه داد: واحــد کنتــرل پــروژه دفتــر ارتبــاط با 
صنعــت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر راه انــدازی شــده 
اســت کــه ایــن واحــد تاثیــر زیــادی در ارتقاءکیفیــت 

پروژه های تحقیقاتی دانشگاه خواهد داشت.
مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر افــزود: در ایــن واحــد پــروژه هــای ســال 98 
ــال  ــون درح ــد و اکن ــده ان ــرل ش ــگاه کنت و 99 دانش
ــی  ــی و فن ــرفت مال ــاظ پیش ــا از لح ــد قرارداده رص
هســتیم تــا نوانــع پیــش روی مجــری و کارفرمــا رفــع 

شود.
دکتــر نــادری خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر جــز معــدود دانشــگاه های کشــور اســت که 
معافیــت هــای بیمــه ای قراردادهــای پژوهشــی را اجرا 
کــرده چراکــه دانشــگاه تعامــل بســیار خوبــی بــا بیمه 
ــاس  ــن اس ــعبه 13 دارد و برای ــی ش ــن اجتماع تامی
تمامــی پــروژه هــای پژوهشــی دانشــگاه  از معافیــت 

بیمه ای برخوردار می شوند.

راه اندازی باشگاه مهارت و اشتغال
وی از راه اندازی باشــگاه مهارت و اشــتغال در دفتر 
ارتبــاط بــا صنعت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر خبرداد 
و گفــت: ایــن باشــگاه حــدود یــک ســال اســت کــه 
ــل  ــه دلی ــا امســال ب ــرده ام ــاز ک ــت خــود را آغ فعالی
شــیوع بیمــاری کرونــا فعالیــت هــای آن بــا مشــکل 
ــکان برگــزاری کاس هــای  ــه ام مواجــه شــده چراک

حضوری وجود نداشت.
 مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر افــزود: برنامــه داریــم در باشــگاه مهــارت و 
اشــتغال کمــپ مهــارت در ســه مــاه آخــر ســال بــه 

صورت حضوری و مجازی برگزار کنیم .
مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی 
ــون  ــی چ ــگاه مباحث ــن باش ــزود: در ای ــر اف امیرکبی
خودشناســی، مدیریــت منابــع مالــی، فنــون مذاکــره، 
ــه  ــره ب ــان و غی ــت زم ــازی، مدیری ــم س ــل و تی تعام

دانش آموختگان آموزش داده می شود.

اجرای دوره کارشناسی کارورزانه با همکاری 
معاونت آموزشی

دکتــر نــادری خاطرنشــان کــرد: اجــرای دوره هــای 
کارشناســی کارورزانــه برنامــه مشــترک دفتــر ارتباط با 
ــه  ــت ک ــگاه اس ــی دانش ــت آموزش ــت و معاون صنع
ــگاه  ــه دانش ــات رئیس ــرح در هی ــن ط ــه ای ــن نام آیی

مصوبه شده و قرار است به زودی اجرایی شود.
وی ادامــه داد: در ایــن دوره دانشــجو وارد صنعــت 
مــی شــود و در حیــن تحصیــل مهــارت هــای الزم را 

کسب می کند.
مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر عنــوان کــرد: مقدمــات اجــرای ایــن دوره بــا 
تعــدادی از شــرکت هــا هماهنــگ شــده اســت و از 
تــرم آینــده تعــدادی از دانشــجویان در ایــن دوره 

شرکت خواهند کرد.
دکتــر نــادری عنــوان کــرد: کمیتــه مالکیــت فکــری 
دفتــر  ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه مرکــز امیــن قــوه 
ــته  ــال گذش ــه از 4 س ــوی ک ــه نح ــت ب ــه اس قضائی
ــز  ــن مرک ــراع در ای ــا 300 اخت ســاالنه حــدود 200 ت
داروی مــی شــد امــا در 9 ماهــه اول امســال بیــش از 

500 اختراع داوری شده است.
وی ادامــه داد: وزارت علــوم 16 مرکــز را بــه عنــوان 

هفتهنامه
خبــری
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مدیر دفتر ارتباط با صنعت:

تامین پلیمرهای تحریمی صنعت خودرو 
توسط محققان دانشگاه

دانشمند برتر

دکتــر حســین عســکریان ابیانــه اســتاد 
ــی  ــگاه صنعت ــرق دانش ــی ب ــکده مهندس دانش
ــه  ــر در هفت ــوان دانشــمند برت ــه عن ــر ب امیرکبی

پژوهش انتخاب شد. 
ــر حســین عســکریان  ــر، دکت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
ابیانــه اســتاد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در هفتــه 
پژوهــش و فنــاوری بــه عنــوان دانشــمند برتــر در 
ــوی وزارت  ــت از س ــه و صنع ــا جامع ــاط ب ارتب
ــوم  ــر عل ــرف وزی ــد و از ط ــاب ش ــوم انتخ عل
مــورد تقدیــر قــرار گرفــت. وی بیــش از ســیصد و 
ــس هــای  شــصت مقالــه در ژورنالهــا و کنفران
معتبــر بــه چــاپ رســانیده کــه بیــش از یکصــدو 
شــصت مقالــه در ژورنال هــای معتبــر و بیــن 

المللی ISI بوده است.
ایــن اســتاد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه عنــوان 
و  »طراحــی  ملــی  پــروژه طــرح کان  مدیــر 
و  هوشــمند  و  دیجیتــال  ملــی  رلــه  ســاخت 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــترآن« معاون تس
جمهــوری و شــرکت مــادر تخصصــی توانیــر 
ــم و تقاضــا  ــرارداد مه ــوده اســت. در اجــرای ق ب
ــی  ــوی و اساس ــش ق ــرق نق ــوزه ب ــور در ح مح

داشته است.
دانشــجوی  یکصــد  از  بیــش  راهنمایــی  وی 
ــد  ــی درص ــش از س ــه بی ــی ک ــات تکمیل تحصی

آنها در مقطع دکتری بوده است.
ایــن اســتاد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر موفــق بــه 
چــاپ 8 کتــاب در زمینــه سیســتم هــای قــدرت و 

حفاظت رله ها شده است .
ایــن اســتاد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا نهادهــا 
و صنایــع مختلفــی  در راســتای بهبــود بهــره وری 
ــن  ــه درای ــت ک ــته اش ــکاری داش ــی هم و کارای
کمیتــه  در  عضویــت  بــه  تــوان  مــی  راســتا 
تحقیقــات شــرکت هــای بــرق منطقــه ای تهــران، 
شــرکت توزیــع بــرق تهــران بــزرگ، شــرکت های 
ــه  ــه برنام ــارکت در تهی ــرز، مش ــرق الب ــع ب توزی
ــرکت  ــعه ش ــات و توس ــده تحقیق ــاالنه و آین س

مادر تخصصی توانیر اشاره کرد.
ــران،  ــس IEEE بخــش ای ــب رئی ــن وی نائ همچنی
ــاخه  ــا( IEEE ش ــع تخصصی)چپتره ــس مجام رئی
ایــران و عضویــت هیــات مدیــره و نائــب رئیــس 
انجمــن مهندســین بــرق و الکترونیــک ایــران بــوده 

است.
ــر  ــه ی کشــوری، پژوهشــگر برت ــتاد نمون وی اس
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، مدیــر پــروژه برگزیده 
علمــی صنعتــی توســط وزارت علــوم تحقیقــات و 
فنــاوری، برنــده جایــزه خوارزمــی، برنــده جایــزه 
ــود  ــه خ ــراع را در کارنام ــت دو اخت ــم و ثب خات

دارند.



مرکــز امیــن تاییــد کــرده کــه در منطقــه یــک، 5 مرکز 
مــورد تاییــد وجــود دارد کــه دانشــگاه امیرکبیــر یکی 

از این مراکز بشمار می رود.
مدیــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه صنعتــی 
ــا  ــراع ه ــه اول داوری اخت ــزود: در مرحل ــر اف امیرکبی

توســط اســاتید و دانشــجویان دکتــری مجــرب ایــن 
دانشــگاه کــه آمــوزش هــای الزم را دیــده انــد، انجــام 
مــی شــود و پــس از آن کمیتــه مالیکــت معنــوی کــه 
تیــم فــوق العــاده حرفــه ای هســتند کار داوری نهایی 
اختــراع هــا را انجــام و نتایــج بــه قــوه قضائیــه اعــام 

می شود.
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موفقیت محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 تولید برداشت کننده منعطف انرژی الکتریکی با قابلیت شارژ تجهیزات و ارزیابی
محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در 
دانشــکده مهندســی نســاجی بــه واســطه اجرای 
یــک پــروژه، موفــق بــه تولیــد برداشــت کننــده 
ــا قابلیــت شــارژ  ــرزی الکتریکــی ب منعطــف ان
کــه  شــدند  آنهــا  ارزیابــی  و  تجهیــزات 
ــد از آن  ــز می توانن ــف نی ــکده های مختل دانش

بهره ببرند. 
ــر، محمــد ســجاد ســرایانی  ــه گــزارش امیرکبی  ب
بافقــی دانشــجوی مقطــع دکتری دانشــکده مهندســی 
نســاجی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجــری طــرح 
»تحلیــل عملــي و نظــري عملکــرد برداشــت انــرژي 
الکتریکــي از الیه هــاي الیافــي پلي وینیلیدین فلورایــد« 
گفــت: در دهه هــای اخیــر تغییــرات چشــمگیري در 
بســیاري از شــاخه هاي علــم و صنعــت رخ داده اســت 
ــته  ــان ها گذاش ــي انس ــر زندگ ــي ب ــر فراوان ــه تأثی ک
ــه  ــاوري منجــر ب ــن گســترش ســریع فن اســت و ای
نزدیک شــدن شــاخه هــای مختلــف علــم  به یکدیگر 

شده  است.
ــه  ــی هوشــمند از جمل ــازه های لیف ــزود: س وی اف
دســتاوردهاي فنــاوري امــروزي اســت کــه در 

زمینه هاي مختلفی کاربرد دارد.
ســرایانی اضافــه کــرد: یکــی از مهم تریــن مــوادی 
کــه جهــت تولیــد ایــن ســازه های هوشــمند اســتفاده 
می شــود، پیزوالکتریک هــا - مــوادي بــا قابلیــت 
ــر   ــي به یکدیگ ــي و مکانیک ــرژي الکتریک ــل ان تبدی

هستند.
ســرایانی ادامــه داد: در ایــن تحقیــق در اولیــن گام 
یــک دســتگاه ارزیابــی کننــده خاصیــت پیزوالکتریک 
ــران،  ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــام PiezoTester، ب ــه ن ب
طراحــی و ســاخته شــد. این دســتگاه نــه تنهــا در این 
پــروژه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت، بلکــه به پیشــبرد 
دانشــکده های  ســایر  در  متعــددی  پروژه هــای 
ــرد.  ــایانی ک ــک ش ــر کم ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
اکنــون تیم هــای تحقیقاتــی متعــددی بــرای ارزیابــی 
ایــن  از  پروژه هایشــان  در  تولیــدی  نمونه هــای 
ــتفاده  ــر، اس ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــتگاه در دانش دس

می کنند.
وی گفــت: در ادامــه پــروژه، خــواص مکانیکــی و 
الکتریکــی ســامانه  هــای پیزوالکتریــک الیافــی مــورد 
ــن  ــا در حی ــرات آن ه ــت و تغیی ــرار گرف ــی ق ارزیاب
اســتفاده در فرکانس هــا و ســیکلهای مختلف اســتفاده 
ــب و  ــج جال ــه نتای ــت ک ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م

چشمگیری داشت. 

وی بــا اشــاره بــه نتایــج گفــت: نتیجــه  هــا نشــان 
ــواص  ــا خ ــه تنه ــادی ن ــیکل های متم ــه در س داد ک

افت نمی کنند بلکه بهبود می یابد.
دانــش آموختــه دکترای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر  
ــد  ــس از تولی ــروژه، پ ــن پ ــام ای ــرای انج ــت: ب گف
اســاس  بــر  الیافــی  پیزوالکتریــک  ســامانه های 
مطالعه هــای پیشــین، بســترها در فرکانــس، ســیکل و 
ــرار  ــذاری ق ــت بارگ ــف تح ــی مختل ــای زمان بازه ه
گرفتنــد و خاصیــت پیزوالکتریــک و مکانیکــی آن هــا 

مورد ارزیابی قرار گرفت.
ــت:  ــن کار گف ــج ای ــوص نتای ــرایانی  در خص س
دو حــوزه  در  می تــوان  را  تحقیــق  ایــن  ادامــه 
ــه  ــکی ادام ــی پزش ــمند و مهندس منســوج های هوش
ــه  ــیر ب ــه مس ــکی ادام ــی پزش ــوزه مهندس داد. در ح
ــای in vitro، in vivo و  ــام آزمایش ه ــورت انج ص
در  می باشــد.  حیوانــی  آزمایش هــای  درنهایــت 
ــدی الزم  ــه بع ــمند در مرحل ــوج هوش ــش منس بخ
ــازی  ــور پیاده س ــه منظ ــامانه ب ــه و س ــا الی ــت ت اس
ــه  ــه نیم ــک نمون ــده و ی ــه ش ــاس بهین ــرروی لب ب

صنعتی از لباس طراحی گردد. 
وی در خصــوص کاربردهــای ایــن پــروژه گفــت: 
پــروژه در حوزه هــای منســوجات  ایــن  نتایــج 
هوشــمند و همچنین مهندســی پزشــکی قابل استفاده 
ــق در  ــن تحقی ــی ای ــن خروج ــاوه برای ــت. ع اس
ابزارهــای میکروالکترونیــک و گجتهای پوشــیدنی نیز 

کاربرد دارد.
گفتنــی اســت: اســاتید راهنمــای ایــن پــروژه دکتر 
مســعود لطیفــی، دکتــر عبدالحســین صادقی و اســتاد 
ــت  ــرزاده اعضــای هیئ ــه باق ــر روح ال مشــاور آن دکت
علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بودند و بخشــی از 
ــا  ــزای ایتالی ــگاه  پی ــکاری دانش ــا هم ــروژه ب ــن پ ای
 )MIT( ــت ــاوری ماساچوس ــه فن )UniPi( و مؤسس

انجام شد.
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رئیس  پژوهشکده آب ،محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه منصوب شد

ــد  ــید احم ــر س ــوی دکت ــی ازس در حکم
معتمــدی رئیــس دانشــگاه رئیــس  پژوهشــکده 
ــط زیســت و توســعه پایدارمنصــوب  آب ،محی

شد.
ــی  ــد رحمان ــر محم ــر : دکت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی شــیمی بــه 
ریاســت پژوهشــکده آب،محیــط زیســت و توســعه 

پایدار منصوب شد.
همچنیــن از تــاش هــا وزحمــات صادقانــه دکتــر 
ــکده  ــی دانش ــات علم ــو هی ــیر عض ــداهلل اردش عب
مهندســی  عمــران ومحیــط زیســت کــه طــی ســالیان 
متمــادی ریاســت این پژوهشــکده را عهــده دار بودند 

نیز تشکر و قدر دانی بعمل آمد.
گفتنــی اســت : پژوهشــکده آب،محیــط زیســت و 
توســعه پایــدار از پژوهشــکده هــای فعــال دانشــگاه 
مــی باشــد کــه تاکنــون فعالیتهــای چشــمگیر و اثــر 

بخشی در حوزه کاری مرتبط داشته است.
ــط  ــات محی ــز تحقیق ــکده مرک ــن پژوهش در ای
زیســت،مرکز مطالعات و توســعه فنــاوری آب و دفتر 

توسعه پایدار فعالیت می نمایند.

توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛

جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین 
ــن  ــره تامی ــی لجســتیک و زنجی ــزه مل جای
ــگاه  ــال 1400 در دانش ــاه س ــت م اردیبهش

صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، جایــزه ملی لجســتیک و 
زنجیــره تامین توســط دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر و  
بــا همــکاری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و 
وزارت راه و شهرســازی اریبهشــت ماه ســال 1400 

برگزار می شود.
ــر  ــن ب ــره تامی ــت زنجی ــی مدیری ــور کل ــه ط ب
انعطاف پذیــری  و  انطباق پذیــری  افزایــش 
شــرکت ها تاکیــد دارد و دارای قابلیــت واکنــش و 
ــازار  ــرات ب ــه تغیی ــر بخــش ب پاســخ ســریع و اث
ــداد علمــی  ــن روی ــزاری ای اســت. هــدف از برگ
ــوزه  ــه ح ــی ب ــه بخش ــازی و توج ــگ س فرهن
لجســتیک و زنجیــره تامین و نقــش آن در موفقیت 
ــه   ــازی زمین ــم س ــازمان ها و فراه ــرکت ها و س ش
بــرای ســنجش و ارزیابــی عملکرد و ســطح تعالی 
ــای  ــادل تجربه ه ــوزه و تب ــن ح ــرکت ها در  ای ش

موفق در این زمینه است.
ایــن جایــزه میعــادگاه شــرکت ها و ســازمان های 
ــن  ــره تامی ــتیک و زنجی ــوزه لجس ــرو در ح پیش

کشــور اســت کــه مخاطبــان ایــن جایزه شــرکت های 
پخــش، حمــل و نقــل، فــوالد، خوردوســازی، 
خرده فروشــی،  بــرق،  توزیــع  پتروشــیمی، 

کارخانه های تولیدی و صنایع وابسته است.

ــی  ــتر م ــات بیش ــب اطاع ــرای کس ــان ب متقاضی
  http://scma.aut.ac.irتوانند به نشــانی الکترونیکــی

مراجعه کنند.


