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برنامه ریزی برای راه اندازی رشته های میان رشته ای و نوظهور
سرپرســت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت:
برنامــه داریــم براســاس پتانســیل و نیــاز
دانشــکده هــای دانشــگاه رشــته هــای میــان
رشــته ای و رشــته هــای نوظهــور را در دانشــگاه
راه اندازی کنیم.

خوبی داشته باشد.
وی افــزود :در کشــور بایــد بســتری فراهــم کنیــم تا
نیازهــای کشــور در دانشــگاه هــا رفــع شــود نــه اینکه
بــرای رفــع نیازهــا بــه کشــورهای خارجــی مراجعــه
کنیم.
سرپرســت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر عنــوان کرد:
در حــوزه ارتبــاط بــا صنعــت مشــکلی اســت کــه
کشــور ســالها از آن رنــج بــرده اســت مــا مــی توانیــم
بــا برنامــه ریــزی و اســتفاده از پنانســیل دانشــگاه های
کشور در این زمینه به موفقیت برسیم .
دکتــر قدســی پــور اظهــار داشــت :درحــال حاضــر

بــه گــزارش امیرکبیــر  :دکتــر ســید حســن
قدســی پور در مراســم تکریــم و معارفــه معاونــان
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت :دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر همــواره جــزء دانشــگاه های پیشــتاز کشــور
بــوده اســت و در ایــن دوره نیــز تمــام تــوان خــود را
بــه کار مــی گیریم تا دانشــگاه رشــد و توســعه بســیار

مهــم تریــن مســئله آموزشــی در دانشــگاه مربــوط بــه
مشــکالت بیمــاری کرونــا اســت چراکــه بــرای
حضــوری شــدن کالس هــای درس ابعــاد بســیار
مختلفی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامــه داد :ایــن وضعیــت تنهــا مختــص ایــران
نیســت بلکــه تمــام دانشــگاه هــای دنیــا بــا ایــن
مشــکل مواجــه شــده انــد بنابرایــن بایــد بــرای ایــن
مشــکل جهانــی و جلوگیــری از صدمــه بــه توســعه
علمی جهان برنامه ریزی صورت گیرد.
سرپرســت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
خاطرنشــان کرد :امیدواریــم بتوانیــم امتحانــات پایــان

تــرم دانشــجویان را بــه صــورت حضــوری برگــزار
کنیــم کــه بــرای اجــرای ایــن امــر بایــد فضــای
مناســب  ،ســالن هــای بــزرگ امتحانــات  ،ســلف
ســرویس هــا و ...مــورد توجه قــرار گرفتــه و پروتکل
ها رعایت شوند.
دکتــر قدســی پــور عنــوان کــرد :طبق صحبتــی که
بــا روســای دانشــکده هــای دانشــگاه داشــتم قــرار
اســت کــه رشــته هــای میــان رشــته ای و رشــته های
نوظهــور مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا براســاس
پتانســیل دانشــگاه و دانشــکده هــا بتوانیــم ایــن
رشته ها را راه اندازی کنیم.
وی گفــت :توســعه زیر ســاخت هــا ،خوابــگاه ها،
ســلف ســرویس هــای دانشــگاه و مراکــز رفاهــی
دانشــگاه مــورد توجــه اســت و بــرای تحقــق ایــن امر
برنامه ریزی صورت می گیرد.
سرپرســت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر افــزود:
براســاس فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری باید هدف
گــذاری کنیــم تــا بتوانیــم بــه مرجعیت علمی دســت
یابیــم همانگونــه که در بســیاری از رشــته هــا از جمله
فنــاوری نانــو  ،ســلول هــای بنیــادی  ،گیاهــان دارویی
و  ..به موفقیت خوبی رسیده ایم .
حجــت االســام والمســلمین میراحمــدی رئیــس
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر نیــز در ایــن مراســم گفت :دانشــگاه
نقــش بســیار مهمــی در اصــاح امــور جامعــه دارد
چراکــه دانشــگاه بســتر فعالیــت هــای آموزشــی،
پژوهشی ،فرهنگی و دانشجویی و فناوری است.
وی افــزود :اقداماتــی کــه بــرای رشــد و توســعه
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر انجام شــده اســت ماندگار
خواهــد بــود و افــرادی کــه در ایــن مســیر فعالیــت
کــرده انــد نیــز پــاداش معنــوی بســیاری خواهنــد
گرفت.
در ادامــه مراســم معاونان ســابق دانشــگاه گزارشــی
از عملکــرد خــود را در حــوزه هــای مختلــف ارائــه
کردنــد و بــا اهــدا لــوح تقدیــر توســط سرپرســت
دانشــگاه از زحمــات و تــاش هــای آنــان قدردانــی
شد.

هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی برگزار شد
هفتمیــن کنفرانــس بیــن
المللــی آمــوزش مهندســی
بــا شــعار محــوری آموزش
مهندســی ،گذشــته ،حــال و
آینــده در دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر بــه صــورت
مجازی برگزارشد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتر
امیــر نــادر عســکرپور دبیــر هفتمیــن کنفرانــس بیــن
المللــی آمــوزش مهندســی در ایــن کنفرانــس گفــت:
ایــن کنفرانــس بــه نحــوی برنامــه ریــزی شــده تــا بــه
صــورت مشــارکتی باشــد و حاضریــن بتواننــد در تمام
بخــش هــای کنفرانــس نظــرات و ایــده هــای خــود را
مطرحکنند.
دبیرهفتمین کنفرانــس بین المللی آموزش مهندســی
افــزود :برنامــه هــای اصلــی ایــن کنفرانــس شــامل پنج
ســخنرانی کلیــدی ،شــش میزگــرد تخصصــی و شــش
نشســت ارائــه مقالــه مــی باشــد .در ایــن کنفرانــس 25
مقالــه در حــوزه تخصصــی آمــوزش مهندســی ارائه می
شــود و در میزگردهــا و ســخنرانی هــای کلیــدی بــه
مســائل مبتلی بــه آمــوزش مهندســی از دید متخصصان
حوزه های مختلف پرداخته می شود.
وی افزود :مشــارکت شــرکت کننــدگان در کنفرانس
زمینــه همفکــری و تضــارب آرا را فراهــم مــی کنــد
همچنیــن از ایــن طریــق مــی توانیــم بــه ایــده هــا و
دانش جدید دست یابیم.
دبیــر هفتیمــن کنفرانــس بیــن المللــی آمــوزش
مهندســی بــا بیــان اینکــه آمــوزش مهندســی دارای ابعاد

مختلفــی اســت ،خاطرنشــان کــرد :در ایــن کنفرانــس
برنامــه داریــم از تجربیــات اســتفاده کنیــم تــا بتوانیــم
برای آینده آموزش مهندسی برنامه ریزی کنیم .
هفتمیــن کنفرانــس بیــن المللــی آمــوزش مهندســی
توســط انجمــن آمــوزش مهندســی ایــران و دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر بــا هــدف بررســی چالــش هــای
آمــوزش مهندســی در ایــران و ارائــه راهکارهــای بهبود
کیفیت آن برگزار می شود.
رئیس هیات مدیره انجمن تاکید کرد:

انجمن آموزش مهندسی ایران هزار و250
عضو دارد

بــه گــزارش امیرکبیر ،دکتر
علی اشــرفی زاده در هفتمین
کنفرانــس بیــن المللــی
آمــوزش مهندســی در
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
گفــت :انجمــن آمــوزش
مهندســی یــک نهــاد بــه
بلــوغ رســیده اســت کــه
اکنــون دارای هــزار و  250عضــو پیوســته ،وابســته و
دانشجویی است.
وی افــزود :همچنیــن ایــن انجمــن دارای  10کمیتــه
تخصصــی اســت که هــر کمیتــه  10عضــو دارد .تاکنون
شــاخه هــای انجمن نیــز در  12دانشــگاه بزرگ کشــور
شکل گرفته است.
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن آمــوزش مهندســی

ایــران خاطرنشــان کــرد :درحــال حاضــر حــدود 100
نفــر از بــزرگان کشــور در حــوزه آمــوزش مهندســی به
عنــوان عضــو دائمــی انجمــن هســتند و همچنیــن این
انجمن دارای  50عضو حقوقی است.
دکتــر اشــرفی زاده خاطرنشــان کــرد :فعــال و موثــر
بــودن انجمــن هــا در حیــات یــک جامعــه یکــی از
عالمــت هــای توســعه یافتگــی بشــمار مــی رود و هــر
چــه یــک کشــور توســعه یافته تــر باشــد انجمــن های
آن فعال تر خواهند بود.
وی اظهــار داشــت :کنفرانــس بیــن المللــی آمــوزش
مهندســی یکــی از برنامــه هــای مســتمر انجمــن اســت
کــه براســاس هــدف اصلــی انجمن بــا محوریــت ارتقا
آموزش مهندسی برگزار می شود.
دکتــر محمدرضــا اســامی رئیــس گــروه علــوم
مهندســی فرهنگســتان علــوم نیــز در ایــن مراســم
گفــت :درحــال حاضــر انجمــن هــا نقش بســزایی در
توســعه کشــورها دارنــد و کشــورهایی مــی تواننــد
هویــت و شــخصیت علمــی داشــته باشــند کــه
انجمــن هــا و نهادهــای علمــی آن کشــور حرفــی
برای گفتن داشته باشند.
وی بــا بیــان اینکــه انجمــن هــا مغزهــای متفکــر
یــک کشــور هســتند ،افــزود :انجمــن هــای علمــی
رابــط میــان ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه هــا هســتند
کــه ایــن رونــد بایــد در کشــور مــا بیــش از گذشــته
مورد توجه قرار گیرد.
رئیــس گــروه علــوم مهندســی فرهنگســتان علــوم
خاطرنشــان کــرد :درحــال حاضــر ارتبــاط میــان

دانشــگاه ها و صنعــت ضعیــف اســت چراکــه ارتبــاط
میــان صنعــت و انجمــن هــای علمــی ضعیــف اســت
بنابرایــن بایــد برنامــه ریــزی صــورت گیــرد تــا ارتباط
میان انجمن ها با صنعت بیشتر شود.
همچنیــن در ایــن مراســم دکتــر مهــدی رفیــع زاده
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر طــی ســخنانی بــر افزایــش
مهارت هــای مهندســی دانــش آموختــگان دانشــگاه
تاکید کرد.
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تازه های علـــم

مدلسازی تابآوری مالی در بانکهای تجاری
محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر موفــق بــه مدلســازی تــابآوری مالــی در بانکهــای تجــاری
شــدند کــه بــا یــک دیــدگاه جدیــد ،ریســک مالــی در بانــک هــا کاهــش
پیدا کند.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،حجــت رضائــی صوفــی دانــش آموختــه دکتــرای دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر و مجــری طرح «مدلســازی تــابآوری مالــی در بانکهــای تجاری»
بــا بیــان اینکــه مســئله مدیریــت ریســک مالــی در بانکهــا از مهمتریــن چالشهایــی
اســت کــه بانکهــا بــا آن روبــرو هســتند گفــت :موسســات قانونگــذار بانکــی
بینالمللــی بــا درک ایــن نیــاز و بیــان مفهــوم جدیــدی بــه نــام تــابآوری مالــی
الزاماتی را در این خصوص به بانکهای مرکزی ابالغ میکنند.
وی افــزود :بحرانهایــی همچــون بحــران اقتصــادی ســال  2008و پاندومــی اخیــر کرونــا ،بانــک هــا را بــر ایــن
وا داشته که با یک دیدگاه جدید و نوین به این مسئله نگاه کنند.
وی خاطــر نشــان کــرد :ارائــه یــک مــدل دقیــق و جامــع کــه بتوانــد تــابآوری مالــی را بــه شــکل مناســب
محاســبه کــرده و بــرای ارتقــای آن برنامــه داشــته باشــد در ایــن موضــوع احســاس نیــاز میشــد؛ از ایــن رو پــروژه
ای را بر این اساس پیگیری کردیم.
صوفــی ادامــه داد :از آنجــا کــه رویکردهــای حاضــر در خصــوص تــاب آوری مالــی فاقــد یکپارچگــی ،دقــت و
پیادهســازی بــوده اســت ،در ایــن پــروژه تــاش شــد کــه بــا تحلیــل تجربیــات و وضعیتهــای بانکهــای تجــاری
در ایران و بررسی شوکهای اثر گذار بر محیط کسب و کار کشور ،وضعیت تابآوری آنها تحلیل شود.
وی اضافــه کــرد :در بخــش اول یــک رویکــرد یکپارچــه و کمــی بــرای محاســبه تــاب آوری مالــی بــرای اولیــن
بــار ایجــاد شــد .در ادامــه یــک رویکــرد دقیــق بــرای ارتقــای تــابآوری مبتنــی بــر شبیهســازی عامــل محــور
توســعه داده شــد .از ایــن رو ایــن رســاله هــم در خصــوص ارتقــای مرزهــای دانــش در موضــوع مــورد مطالعــه ،و
هــم ارائــه روش جدیــد مهــم بــوده اســت .همچنیــن نتایــج ایــن رســاله میتوانــد هزینههــای ناشــی از مواجــه
شدن با بحرانهای مالی که بعض ًا باعث ورشکستگی بانکها شده است را نیز کاهش دهد.
وی گفــت :مخاطــب اصلــی ایــن تحقیــق مدیــران بانکــی کشــور هســتند که بــا اتخاذ سیاسـتهای مناســب در
هر سناریو بتوانند رویکردی را اتخاذ کنند تا حداقل آسیب را از شوک ببیند.
ایــن محقــق در خصــوص چالشهــا و آینــده کار گفــت :مشــکل اصلــی کار ما در دسترســی بــه دادههــای دقیق
بــود .بــرای مثــال رویکردهــای اعتبارســنجی و وامدهــی بانکهــا ،روشهــای جــذب ســپرده و سیاســتهای
کشــور از چالشهــای اصلــی ایــن مطالعــه بــود .بســیار جــذاب خواهــد بــود کــه مطالعــات آینــده بــا تمرکــز دقیق
روی بانکهــای مختلــف و همــکاری مســئوالنه مدیــران بانکــی کشــور بتواننــد از اطالعــات بســیار دقیــق بــرای
بهبود هر چه بیشتر نتایج استفاده کنند.
وی بــا اشــاره بــه ويژگــي هــاي طــرح گفــت :ویژگیهــای اصلــی این طــرح ترکیــب آکادمیــک بــودن و کاربردی
بــودن آن اســت .یعنــی طــرح بــا بکارگیــری روشهــای دقیــق علمــی در بخشهــای مختلــف ،از دادههــای مناســب
برای آنالیز روش و تحلیل تجربیات بانکهای مختلف در شوکهای مختلف استفاده میکند.
صوفــی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح نمونــه داخلــی نــدارد ،گفــت :نمونــه خارجــی نیــز بــا ایــن ابعــاد وجــود
نــدارد .در مطالعــات خارجــی صرفـ ًا رویکردهــای کیفــی ،تــک بعــدی و بــدون ســاختارهای کمــی و دقیــق ارائــه
شــده اســت .در ایــن پــروژه یکپارچهســازی ،کمیســازی روش ،تمرکــز روی چنــد بعــد و محاســبه و ارتقــای
تــابآوری مالــی و از همــه مهمتــر اســتفاده از دادههــای دقیــق بــرای آنالیــز روش توســعه داده شــده مــورد توجــه
قرار گرفت.
وی بــا اشــاره بــه مزيــت هــاي رقابتــي طــرح گفــت :ایــن طــرح نســبت بــه ســایر رویکردهــای موجــود حائــز
مزایــای زیــادی اســت ،آنالیــز کمــی و ارائــه یــک مقــدار دقیــق بــرای تــابآوری مالــی بانکهــا مهمتریــن مزیــت
آن اســت .از ســوی دیگــر اســتفاده از دادههــای دقیــق و شبیهســازی مــدل بــرای شــوکهای مختلــف و خصوصـ ًا
پاندومی کرونا از مهمترین مزایای طرح است.
وی بــا اشــاره بــه کاربردهــای پــروژه گفــت :بانکهــای مختلــف کشــور میتواننــد بــا اســتفاده از ایــن طــرح
یــک نــگاه جدیــد یکپارچه بــه ریسـکهای اعتبــاری ،نقدشــوندگی ،عملیاتــی و مهمتر از همه ریســک سیســتمی
داشــته باشــند.وی افــزود :ایــن بانکهــا بــا اســتفاده از نتایــج شبیهســازی ایــن رســاله کــه بــا اســتفاده از جزئیــات
دادههــای آن بانکهــا دقیقتــر نیــز خواهــد شــد ،میتواننــد تــوان مقابلــه خــود را در مقابــل شــوکهای خارجــی
افزایــش دهنــد .بدیهــی اســت کــه بــا افزایــش تــابآوری مالــی بانکهــای کشــور ،تــابآوری در ســطح اقتصــاد
کشور نیز ارتقا یابد که این موضوع چیزی جز اقتصاد مقاومتی نخواهد بود.
گفتنــی اســت اســتاد راهنمــای ایــن پــروژه دکتــر اکبــر اصفهانیپــور عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیر بوده است.

تازههای نشر دانشگاه

کتابکنترلکیفیتآماری

تدوین آقایان دکتر میرمهدی سیداصفهانی ،دکتر سیدحسین
سیداصفهانی و دکتر بهروز خورشیدوند
کتــاب حاضــر ســعی بــرآن داشــته بــا دیدگاهــی کاربــردی و بــا بهرهمنــدی
از کتابهــای اســتادان بزرگــی همچــون مونــت گومــری و گرانــت ،کــه از
نویســندگان کتــب مرجــع در زمینــه کیفیــت در دنیــا هســتند ،در هفــت فصل
بــه بیــان مهمتریــن و کاربــردی تریــن مطالــب کیفــی بپــردازد .در ایــن کتــاب
تــاش بــر آن بــوده اســت کــه مطالــب مطــرح شــده همــراه بــا مثالهــای
متعــدد و عملیاتــی بیــان شــوند و در انتهــای هــر فصــل نیز تمرینــات تکمیلی
ارائه گردیده است.

برگزاری مراسم  13آبان

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر رابط
برگزیده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی شد
کارشــناس آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه عنــوان رابــط برگزیــده شــبکه
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ،انتخاب شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،همزمــان بــا رتبهبندی ســاالنه مراکز عضو شــبکه آزمایشــگاهی
فنــاوری هــای راهبــردی ،عملکــرد رابطیــن ایــن مراکــز نیــز در ســال  1399ارزیابــی و
رابطیــن برگزیــده معرفــی شــدند کــه فریبــا علــی کارشــناس آزمایشــگاه مرکزی دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر به عنوان رابط برگزیده انتخاب شد.
در ایــن ارزیابــی عملکــرد  478رابــط مراکــز عضــو شــبکه آزمایشــگاهی در ســال 1399
ارزیابی و  26رابط برگزیده معرفی شدند.
در ارزیابــی ســاالنه رابطیــن ،معیارهایــی همچــون میــزان تعامــل با شــبکه آزمایشــگاهی
و نقــش رابــط در میــزان ارتبــاط بــا ســایر مراکــز عضــو شــبکه ،تــاش رابــط در راســتای
توســعه شــبکه آزمایشــگاهی و پیــاده ســازی سیاس ـتهای شــبکه در آزمایشــگاه ،آشــنایی بــا دســتورالعملها و
روالهــای شــبکه و نحــوه ارســال گــزارش عملکــرد و کیفیــت آن بــرای بررســی و امتیازدهــی مــد نظــر قــرار
میگیرد.

مراسم گرامیداشت روز مبارزه با استکبار جهانی
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد
مراســم گرامیداشــت روز مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی بــر
ســر مــزار شــهدای گمنــام دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا
حضــور دکترســید حســن قدســی پــور رئیــس دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر  ،حجــت االســام والمســلمین میراحمدی
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری ،اســاتید ،
دانشجویان و کارکنان برگزار شد.

بــه گــزارش امیرکبیــر ،حجت االســام والمســلمین ســید مهدی
میــر احمــدی رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در ایــن مراســم گفــت:
برخــی افــراد تصــور مــی کننــد واژه اســتکبار جــز واژه هــای بعــد از انقــاب اســامی اســت امــا در واقــع ایــن
چنین نیست بلکه واژه استکبار و مستکبر یک واژه قرآنی و دینی است.
وی افــزود :اســاس وقــوع و پیدایــش انقــاب اســامی ایــن اســت کــه از زیــر بــار ســتم خــارج شــود و در
ادبیات سیاسی انقالب اسالمی نیز بر واژه قرآنی استکبار تاکید شده است.
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر خاطرنشــان کــرد :اســتکبار یعنــی
گــردن کشــی ،ســرپیچی و تجــاوز بــه حقــوق دیگــران کــه ایــن واژه در فرهنــگ سیاســی بــه ســلطه گــری نیــز
ترجمه می شود.
حجــت االســام والســلمین میراحمــدی تاکیــد کــرد :اســتعمار بــه معنــای بهــره کشــی فرهنگــی ،سیاســی،
اقتصادی توسط یک اقلیت محدود است و اقسام و بخش های مختلف دارد.
وی عنــوان کــرد :روز  13آبــان روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار اســت .پیــش از انقــاب اســامی یــک دوگانــه
ســرمایه داری و کمونیســت در دنیــا وجــود داشــت کــه هــردو بــر ســر قــدرت و کســب ثروت مبــارزه مــی کردند
اما بعد از وقوع انقالب اسالمی این جریان تبدیل به دوگانه جریان مستضعفان با مستکبران شد.
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان اینکــه انقالب اســامی نه
ســلطه پذیــر و نــه ســلطه گــر اســت ،گفــت :هــر فــرد مســلمان و دولــت اســامی براســاس منطــق و آمــوزه های
دینی موظف به مقابله با ظلم و استکبار است .مبارزه با استکبار یعنی زیر بار ستم نرفتن.
حجــت االســام والمســلمین حــاج اقــا میراحمــدی خاطرنشــان کــرد :اســتکبار جهانــی بــا اســامی مخالــف
است  ،که جلوی استکبار بایستد .ما زیربار سیاست های سلطه طلبانه نرفته ایم و نخواهیم رفت .
وی تاکیــد کــرد :مقــام معظــم رهبــری همــواره تاکیــد دارنــد که باید اســتکبار را بشناســیم تــا بتوانیــم خردمندانه
رفتار خودمان را در مقابل او تنظیم کنیم.
گفتنــی اســت ،در ایــن مراســم بیانیــه ای نیز توســط تشــکل هــای دانشــجویی دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر قرائت
شد.

