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ســیزدهمین گردهمایــی اعضای هیــات علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

ســیزدهمین گردهمایــی اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا حضــور
رئیــس  ،اعضــای هیــات رئیســه و اعضــای
هیــات علمــی پنــج شــنبه  23آبــان مــاه برگــزار
شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :ســیزدهمین گردهمایــی
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه در دوبخش صبح
برنامــه ســخنرانی هــا و عصر نشســت کمیســیون ها
برگزار شد.
در بخــش اول کــه پیــش از ظهــر برگــزار
شــد معاونــان و رئیــس دانشــگاه در خصــوص

گــزارش عملکــرد یــک ســاله دانشــگاه بــه ایــراد
ســخنرانی پرداختنــد و اعضــای هیــات علمــی
دانشــگاه در جریــان فعالیت هــا و اقدامات دانشــگاه
در حوزه های مختلف قرار گرفتند.
در بخــش دوم کــه عصــر برگــزار شــد اعضــای
هیــات علمــی دانشــگاه در  4کمیســیون آمــوزش ،
پژوهــش و فنــاوری  ،بیــن الملــل و توســعه و
مدیریت منابع شرکت کردند .
در پایــان مراســم از اســاتید بازنشســته دانشــگاه
آقایــان دکترمحمدرضــا اســامی از دانشــکده
مهندســی مکانیــک ،دکتر ابوالقاســم اســداله راعی از

دانشــکده مهندســی بــرق ،دکتــر علــی محمــد
کیمیاگــری و دکترجمــال شــهرابی از دانشــکده
مهندســی صنایــع ،دکترمنوچهر فدوی از دانشــکده
مهندســی دریــا ،دکتر ســیدمحمد حســینی ورکیانی
از دانشــکده مهندســی نســاجی  ،مهنــدس
محمدحســین نمــازی قدیــم از دانشــکده مهندســی
شــیمی و از دو اســتاد برگزیــده آموزشــی آقایــان
دکتــر وحیــد حــدادی اصــل و دکتــر محمدرضــا
حاج محمدی تقدیر به عمل آمد.

مدیرهمــكاري هــاي علمــي و بيــن المللــي
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا اشــاره بــه
فعالیــت هــای بیــن المللــی ایــن دانشــگاه در
حــوزه آموزشــی و پژوهشــی گفــت :ایــن
دانشــگاه دارای روابــط گســترده بیــن المللــی
است.
بــه گــزارش امیرکبیر ،دکتــر امیرگل رو در جلســه
بازدیــد هیاتــی از دانشــگاه غــازی آنتپ از دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر گفت :دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر
با دانشگاه های زیادی در ترکیه ارتباط دارد.
وی افــزود :دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر دارای 14
هــزار دانشــجو اســت کــه حــدود  50درصــد
دانشــجویان ایــن دانشــگاه در مقاطــع تحصیــات
تکمیلــی تحصیــل مــی کننــد و  35درصــد
دانشــجویان ایــن دانشــگاه را نیــز زنــان تشــکیل
میدهند.
مدیرهمــكاري هــاي علمــي و بيــن المللــي
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان اینکــه اکثــر
مراکــز تحقیقاتــی ایــن دانشــگاه بیــن رشــته ای
هســتند ،افــزود :ایــن دانشــگاه دارای دو شــتاب
دهنده بین المللی است.
دکتــر گل رو خاطرنشــان کــرد :ایــن دانشــگاه در
حــوزه بیــن المللــی بــه دنبــال فعالیــت هــای
اجرایــی و عقــد قــرارداد اســت .هــدف ايــن
دانشــگاه عقــد تفاهــم نامــه هایــی اســت کــه
قابليت اجرايي دارند.
وی اضافــه کــرد :ایــن دانشــگاه بــا کشــورهای
مختلــف فعالیــت هــای بیــن المللــی دارد و در این
راســتا با دانشــگاه هــای کشــورهای هلنــد ،اتريش،
آلمــان ،بلژيــك و فرانســه نیــز دوره هــای مشــترک
بین المللی برگزار می کند.
مدیرهمــكاري هــاي علمــي و بيــن المللــي
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر عنــوان کــرد :برخــی از
برنامه های این دانشگاه نیز سه جانبه است.

همکاری دانشگاه و بانک صنعت و معدن

دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و بانــک صنعــت
و معــدن در راســتای رفــع نیازهــا و اســتفاده از
توانمنــدی بالقــوه دانشــگاه بــا یکدیگــر تفاهــم
نامه همکاری امضا کردند.
تفاهــم نامــه همــکاری میــان دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر و بانــک صنعــت و معــدن میــان دکتــر
ســیداحمد معتمــدی رئیــس دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر و دکتــر حســین مهــری رئیــس هیــات
مدیــره و مدیرعامــل بانــک صنعت و معــدن منعقد
شد.
ایــن تفاهــم نامــه در  6بنــد و بــرای مــدت 2
ســال منعقــد شــده اســت کــه درصــورت رضایت
دو طــرف زمــان اجــرای تفاهــم نامــه قابــل تمدید
خواهد شد.
اســتفاده مطلــوب از توانمندی های دانشــگاه در
راســتای اجــرای پــروژه هــای تحقیقاتــی ،کاربردی
و عملیاتــی معرفــی شــده توســط بانــک صنعت و
معــدن و بومــی ســازی آنهــا از بندهای ایــن تفاهم
نامه است.
ایجــاد یــک یــا چنــد صنــدوق مالــی مشــترک
میــان بانــک صنعــت و معــدن و دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر و مذاکــره بــا نهادهــا و مراجــع ملــی تاثیر
گــذار بــرای تجهیــز مالــی ایــن صنــدوق هــا از
دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
حمایــت از پایــان نامــه هــای تحصیــات
تکمیلــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر که در راســتای

ادامه در صفحه بعد

زمینــه فنــاوری هــای مالــی و بانکــداری الکترونیک
نیز از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

شــرکتهای دانــش بنیــان
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه
مرز  ۳۰۰میرسد

نیازهــای بانــک اســت از دیگر موضوعــات مطرح
شده در این تفاهم نامه است.
همچنیــن در ایــن تفاهــم نامــه بــر همــکاری
بانــک صنعــت و معــدن و دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر در راســتای اجــرای پایلــوت طــرح هــای
فناورانه نیز تاکید شده است.
ایجــاد شــرایط الزم بــرای فعالیــت حرفــه ای
نخبــگان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــر روی
موضوعــات تخصصــی مــورد نظــر بانــک صنعت
و معــدن در مراکــز کارآفرینــی و مرکــز رشــد

دانشگاه از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.
همچنیــن در چارچــوب ایــن تفاهــم نامــه مقرر
شــد بانــک صنعــت و معــدن بــه کســب و کارهای
نوپــا و شــرکت هــای دانــش بنیــان مســتقر در
مدیریــت فنــاوری و توســعه نــوآوری دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر در جهــت پیشــبرد و توســعه
فعالیتهــای ایشــان تســهیالت بانکــی بــا نرخ ســود
پاییــن و ضمانتهــای ســهل و آســان پرداخــت
نماید.
راه انــدازی یــک مرکــز نــوآوری مشــترک در

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از رســیدن
شــرکتهای دانــش بنیــان زیرپوشــش ایــن
دانشــگاه تــا پایــان ســال تحصیلــی بــه مــرز ۳۰۰
شرکت خبر داد.
بــه گــزارش امیرکبیــر :دکتر ســیداحمد معتمدی
در حاشــیه امضــای تفاهــم نامــه بــا بانــک صنعت
و معــدن گفــت :تقاضــا بــرای شــرکتهای دانــش
بنیــان بســیار اســت و در صــورت امــکان حمایــت
و ارائــه تســهیالت و فضــای مناســب تــا پایــان
همیــن ســال تحصیلــی تعــداد آنهــا بــه ۳۰۰
شرکت دانش بنیان افزایش خواهد یافت.
وی افــزود :هــم اکنــون بیــش از  ۲۰۰شــرکت
دانــش بنیــان در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر فعــال
هســتند کــه تعــدادی از آنهــا در دو هفتــه گذشــته
در  ۵دانشکده دانشگاه آغاز به کار کرده اند.
معتمــدی افــزود :مهمتریــن محــور تفاهــم نامــه
امــروز بــا بانــک صنعــت و معــدن ،حمایــت و ارائه
تســهیالت کــم بهــره بــه شــرکتهای دانــش بنیــان
اســت کــه در تمــام جهــان بــه منظــور تولیــد نهایی
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تازه های علـــم

ادامه از صفحه قبل
دکتــر گل رو بــا بیــان اینکــه دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر در جــذب دانشــجویان بین المللــی موفق
بــوده اســت ،گفــت :دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر جز
کنسرســیوم هــای بیــن المللــی هســت که ایــن امر
نشــان دهنــده حضــور فعــال دانشــگاه در ســطح
بین المللی است.
وی تاکیــد کــرد :دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا
 54دانشــگاه ترکیــه همــكاري هــاي علمــي بيــن
المللــي را آغــاز كــرده و بــا  4دانشــگاه ایــن کشــور
قرارداد تبادل استاد و دانشجو دارد.
دکتــر ســیداحمد معتمــدی رئیــس دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر نیــز در ایــن جلســه گفــت:
امیداوریــم ایــن دیــدار مقدمــه ای بــرای
همکاری های بعدی باشد.
وی اظهــار داشــت :دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
جــز قدیمــی تریــن دانشــگاه هــای صنعتی کشــور
بشــمار مــی رود .همچنیــن ایــن دانشــگاه از نظــر

ادامه از صفحه قبل
ایــده هایشــان بــه یــک ســرمایه گــذار
خطرپذیر نیاز دارند.
وی ادامــه داد :بــه منظــور دریافــت تســهیالت
فاینانــس (مالــی) بــرای خریــد تجهیــزات مــورد
نیــاز دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از کشــورهای
خارجــی نیــاز بــه یــک بانــک عامــل داخلــی
وجــود داشــت کــه براســاس ایــن تفاهــم نامــه،
حمایــت بانــک صنعــت و معــدن در ایــن زمینــه
را نیز خواهیم داشت.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا قدردانی
از همــکاری مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن
بــا دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر گفــت :مجموعهای
از شــرکتهای دانــش بنیــان دانشــگاه زیرنظــر
بانــک صنعــت و معــدن در آینــده نزدیــک فعــال
خواهــد شــد کــه دانشــگاه بــا ایــن مجموعــه
مشارکت خواهد کرد.
«دکترحســین مهــری» نیــز در ســخنانی
اظهارداشــت :بانــک صنعــت و معــدن بــه عنــوان
یــک بانــک تخصصــی و توســعهای رســالت
اجتماعــی دارد و هــدف آن حمایــت از
اســتارتاپها و شــرکتهای نوپــا اســت و
امیدواریــم بــا حمایتهــای مالــی کــه انجــام

تعــداد دانشــجو و رشــته نیــز بزرگتریــن دانشــگاه
صنعتی کشور است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر اظهار داشــت:
ایــن دانشــگاه دارای  200شــرکت دانــش بنیــان و
استارت آپ است.
رئیــس دانشــگاه تاکیــد کرد:بايــد برنامــه ریــزی
مناســب بــرای ارتبــاط دانشــگاه غــازی آنتــپ بــا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شود
رئیــس دانشــگاه غــازی آنتــپ گفــت :ایــن
دانشــگاه دارای مرکــز تحقیقاتی گســترده اســت که
امیداوریــم بتوانیــم در ایــن مرکــز بــا دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر همکاری داشته باشیم.
آقــاي دكتــر علــي گــور درایــن بازدیــد گفــت:
بــه دلیــل موقعیــت صنعتــی شــهرغازی آنتــپ
ترکیــه ،دانشــگاه غــازی آنتبــپ نیــز جــز حامیــان
بخــش صنعــت بــه شــمار مــی رود و بــا صنایــع
مختلف همکاری دارد.

مــی دهــد ،ارزش افــزوده خوبــی بــرای
کشور ایجاد کند.
مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن ادامــه داد:
بــا توجــه بــه اینکــه طــرح هایــی کــه بــه بانــک
پیشــنهاد میشــود در حــوزه معدنــی و صنعتــی
اســت ،بایــد اطالعــات مــا در حــوزه آمــوزش
بــه روز شــود و دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
درایــن خصــوص میتوانــد تاثیــر بــه ســزایی
ایفا کند.
مهــری افــزود :در حــوزه اســتارتاپها کــه
محــور ایــن تفاهــم نامــه اســت ،حــدود 300
میلیــارد ریــال کمــک خواهــد شــد تا تســهیالت
الزم را بــه شــرکتهایی کــه توســط دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر معرفــی مــی شــوند ،پرداخــت
کنیــم .البتــه ایــن تســهیالت ارزان قیمــت اســت
و بعد از بررسی دانشگاه تعلق میگیرد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه تنوعــی کــه معــادن
کشــور دارنــد ،دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا
همــکاری بانــک صنعــت و معــدن میتوانــد
موفــق ظاهــر شــود .البتــه در موضــوع تجهیــز
آزمایشــگاه نیــز مبلغــی بالــغ بــر  150میلیــون
یــورو در نظــر گرفتــه شــده کــه ایــن مبلــغ
میتوانــد بــرای تجهیــز آزمایشــگاهها در نظــر
گرفته شود.

روز برفی دانشگاه

چهره برتر صنعت قیر و آسفالت ایران در سال 98
دکتــر فریــدون مقــدس نــژاد عضــو هیــات
علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از ســوی
مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی بــه
عنــوان چهــره برترصنعــت قیــر و آســفالت
ایران در سال  1398انتخاب شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،دکتــر فریــدون
مقــدس نــژاد عضــو هیات علمــی دانشــگاه صنعتی
امیرکبیــر بــه پــاس ســال هــا تــاش بــی وقفــه
علمــی و اجرایــی در حــوزه صنعت قیر و آســفالت
کشــور از ســوی مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و
شهرســازی بــه عنــوان چهــره برتــر قیر و آســفالت
ایران در سال  1398انتخاب شد.
ایــن عضوهیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر در یازدهمیــن همایــش ملــی و نمایشــگاه
قیــر و آســفالت و ماشــین آالت مــورد تقدیــر قــرار
گرفت.
دکتــر فریــدون مقــدس نــژاد دوره دکتــری خــود
را در رشــته مهندســی عمران(گرایــش راه و ترابری)
از دانشــگاه ســیدنی اســترالیا وفــوق دکتری خــود را
از دانشگاه وسترن سیدنی دریافت کرده است.

وی اســتاد تمــام و مدیــر گــروه حمــل و نقــل
دانشــکده مهندســی عمــران و محیــط زیســت
دانشکده صنعتی امیرکبیر است.
وی دارای  120مقالــه آی اس آی 30 ،مقالــه در
مجــات معتبــر بیــن المللــی و علمــی پژوهشــی
داخلــی و  180مقالــه در کنفرانــس هــای معتبــر
داخلی و خارجی است.
ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر دارای  23اختــراع ثبــت شــده داخلــی و
یک اختراع ثبت شده در کشور آمریکا است.
دکتــر فریــدون مقــدس نــژاد تاکنــون موفــق بــه
تالیــف  8کتــاب در زمینــه مهندســی راه و راه آهــن

و ســه فصــل از کتــب معتبــر خارجــی اســت.
همچنیــن وی مجــری  17پــروژه صنعتــی بــوده
است.
ایــن اســتاد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر تاکنــون به
عنــوان پژوهشــگر برتر حمل و نقل در ســیزدهمین
همایــش بیــن المللــی حمــل و نقــل ریلــی در
ســال  1390و پژوهشــگر برتــر وزارت راه
وشهرســازی در دومیــن همایــش دادمــان 1396
انتخاب شده است.
همچنیــن وی  70پایــان نامــه کارشناســی
ارشــد و  9پایــان نامــه دوره دکتــری را راهنمایــی
کرده است.
دکتــر فریــدون مقــدس نــژاد عضــو 6
کمیســیون و شــورای تخصصــی راه و حمــل و
نقــل در وزارت راه و شهرســازی و شــهرداری
تهران می باشد.
وی همچنیــن در هیــات تحریــره  5مجلــه
علمی و پژوهشی نیز عضویت دارد.

تازههاینشر دانشگاه
کتاب «مبانی هندسه دیفرانسیل جلد اول :منحنی و رویه های دیفرانسیل»
منتشر شد
هندســه علمــی اســت که بــه مطالعــه مجموعـه ای از اشــیا مانند
خــط ،صفحــه ،ســطح و غیــره و رابطــه بیــن آنهــا می پــردازد.
هندســه بــا قدمتــی بیــش از دو هــزار و چهارصــد ســال در تاریــخ
بــه عنــوان اولیــن مطالعــات ریاضی در جهان شــناخته شــده اســت
ولــی فاقــد متــون مناســب بــرای تدریــس در ســطوح مختلــف
دبیرســتانی و دانشــگاهی اســت .بــه طــوری کــه ضعف هندســه در
معمــاری و صنایــع مختلــف توســط مهندســین معاصــر نیــز ذکــر
گردیــده اســت .ایــن کتــاب بــرای کلیــه دانشــجویان عالقه منــد به
هندســه و کاربــرد آن در مهندســی ،فیزیــک و علــوم پایــه نــگارش
گردیده است.

