
 معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی 
ــات  ــت: امتحان ــر گف ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
پایــان تــرم دانشــگاه بــه صــورت غیرحضــوری 

برگزار خواهد شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر محمــد حســین 
کریمیــان بــا اشــاره بــه برگــزاری غیرحضــوری 
ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــرم دانش ــان ت ــات پای امتحان
گفــت: امتحانــات دانشــجویان دانشــگاه از 14 تیرمــاه 

آغاز و تا 26 تیرماه ادامه دارد.
وی افــزود: قــرار اســت پروتــکل هایــی را بــرای 
ــوری  ــورت غیرحض ــه ص ــات ب ــزاری امتحان برگ
تدویــن کنیــم تــا برایــن اســاس نظــارت و اطمینــان 

بیشتری در روند برگزاری حاصل شود.
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلی دانشــگاه 
اظهــار داشــت: تــاش داشــتیم امتحانات بــه صورت 
حضــوری برگزار شــود زیــرا امتحانات حضــوری از 
دقــت بیشــتری برخــوردار اســت و بــه لحــاظ 
آموزشــی نیــز عادالنــه تــر اســت اما بــه دلیل شــیوع 
ــر غیرحضــوری  ــم ب ــا تصمی ــاری کرون ــتر بیم بیش

بودن امتحانات گرفته شد.
وی عنــوان کــرد: فضــا و شــرایط برگــزاری 
امتحانــات حضــوری بــه نفــع دانشــجویان اســت اما 
پــس از بررســی هــای صــورت گرفتــه و بــه دلیــل 
ــایی  ــدم بازگش ــا و ع ــاری کرون ــیوع مجــدد بیم ش
ــه  ــات دانشــگاه ب ــرار اســت امتحان ــا ق ــگاه ه خواب

صورت غیرحضوری برگزار شود.
آموزش مجازی جای آموزش حضوری 

را نمی گیرد
معــاون آموزشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفت: 
ــوزش  ــت آم ــد کیفی ــازی مانن ــوزش مج ــت آم کیفی
ــیوع  ــی و ش ــرایط فعل ــا  در ش ــت ام ــوری نیس حض
ــه برگــزاری کاس هــا بــه  ــا مجبــور ب بیمــاری کرون

صورت مجازی هستیم.
دکتر کریمیان افزود: اســاتید خیلی ســریع توانســتند 
خــود را بــرای برگــزاری کاس هــای مجــازی آمــاده 
ــی  ــه ط ــرای ارائ ــی ب ــی خوب ــوای درس ــد و محت کنن
ــه  ــازی تهی ــای مج ــرای کاس ه ــر ب ــای اخی ماه ه
شــده اســت کــه باید ایــن رونــد در آینــده نیــز تقویت 

شود.
ــوزش  ــی در حــوزه آم ــه طــور کل ــه داد: ب وی ادام
مجــازی تجربیــات خوبــی کســب کردیــم و بایــد این 

روند برای آینده ارتقا یابد.
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه 
اظهــار داشــت: در تعطیــات نــوروز زیرســاخت های 
آمــوزش مجــازی دانشــگاه تقویــت و 2 ســرور جدید 

برای این امر خریداری شد.
دکتــر کریمیــان اظهــار داشــت: بــرای ارتقــا کیفیــت 
آمــوزش مجــازی دانشــگاه الزم اســت نــرم افزارهــای 

موجود ارتقا یابند.

آغاز برگزاری دروس عملی از 15 
شهریورماه

ــی را از 15  ــم دروس عمل ــام داری ــت: برن وی گف
شــهریورماه آغــاز کنیــم و تــا 10 مهرمــاه ادامــه دهیــم 
ــرای دانشــجویان  ــت ب ــه درحــال بررســی وضعی البت

خوابگاهی هستیم 
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه 
ــکان  ــه ام ــجویانی ک ــزود: دانش ــر اف ــی امیرکبی صنعت
حضــور در دانشــگاه و کاس هــای عملــی را ندارنــد 

می توانند درس خود را حذف کنند.
وی تاکیــد کــرد: اگــر درس عملی تشــکیل نشــود و 
دانشــجویی کــه بایــد فــارغ التحصیــل شــود نتوانــد در 
ایــن دروس را بگذرانــد بــرای این دانشــجویان تصمیم 

ویژه ای می گیریم.
معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه 
ــی از  ــات دانشــجویان ترکیب خاطرنشــان کــرد: امتحان
ارزیابــی اســاتید براســاس ارزیابی مســتمر دانشــجویان 
در طــول تــرم، مشــارکت در کاس هــای مجــازی و 

امتحان غیر حضوری  خواهد بود.
ــان  ــر در زم ــرد: اگ ــان ک ــان خاطرنش ــر کریمی دکت
برگــزاری امتحــان اینترنــت دانشــجو بــه هــر دلیلــی 
ــود را  ــان خ ــت امتح ــجو نتوانس ــد و دانش ــع ش قط
تکمیــل کند بــه تشــخیص اســتاد درس شــیوه ارزیابی 

مجدد دانشجو عملی خواهد بود. 

تصمیم گیری برای روند آموزشی 
دانشگاه در ترم آینده

وی گفــت: قــرار اســت نحــوه برگــزاری تــرم آینده 
ــن آموزشــی 13 دانشــگاه  در جلســه شــورای معاونی
ــن  ــرد و ای ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــور م همکارکش

دانشگاه ها به یک رویه مشخص دست یابند.
معــاون آموزشــی دانشــگاه اظهــار داشــت: طرحــی 
وجــود دارد کــه تــرم آینــده بــه صــورت حضــوری و 
ــرح را در در  ــن ط ــه ای ــود ک ــه ش ــوری ارائ غیرحض
جلســه شــورای معاونیــن 13 دانشــگاه همــکار کشــور 
مطــرح خواهیــم کــرد. البتــه همــه ایــن طرحهــا بســته 

به تصمیمات ستاد کرونا در کشور دارد.
دکتــر کریمیــان عنــوان کــرد: دانشــگاه های کشــور 
از جملــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر در حــوزه آموزش 

مجازی طی ماه های اخیر خوب عمل کردند.
ــن دانشــگاه حــدود هــزار و  ــال در ای ــه طــور مث ب
پانصــد درس غیــر عملــی در مقاطــع مختلــف ارائــه 
ــرم  ــن ت ــا در همی ــر آنه ــرای اکث ــاتید ب ــه اس ــد ک ش
محتــوای الزم را تهیــه و در کاس هــای غیرحضــوری 

ارائه کردند.
ــر  ــا ب ــت ه ــد فعالی ــد رون ــار داشــت: بای وی اظه

بستر مجازی در آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.
ــم  ــه داری ــت: برنام ــاون آموزشــی دانشــگاه گف مع
ــورت  ــه ص ــاری را ب ــس ی ــای تدری ــام کاس ه تم
ــاس  ــن اس ــم  و برای ــزار کنی ــن برگ ــازی و آنای مج
دیگــر محدودیــت زمانــی بــرای برگــزاری ایــن 

کاس ها نخواهیم داشت.

جزئیات برگزاری ترم آینده
ــه  ــرده ک ــام ک ــنجش اع ــازمان س ــزود: س وی اف
اســامی دانشــجویان ورودی جدیــد را تــا 20 مهرماه به 
دانشــگاه هــا اعــام مــی کنــد اگــر اســامی بــه موقــع 
ــا برگــزاری کاس هــای جبرانــی  اعــام شــود مــا ب
تــاش مــی کنیــم کــه تــرم جدیــد از مهرمــاه آغــاز 

شود.
معــاون آمــوزش و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه با 
بیــان اینکــه بیمــاری کرونــا بــر جلســات پایــان نامه ها 
نیــز تاثیــر داشــته، گفــت: در حــال حاضــر جلســات 
ــزار  ــی داوران برگ ــن حضورفیزیک ــا کمتری ــاع ب دف

می گردد. 
وی ادامــه داد: طبــق آخریــن مصوبــه هیــات رئیســه 
حضور دانشــجویان کارشناســی و تحصیات تکمیلی 
در دانشــگاه بــرای پیگیری امور آموزشــی و پژوهشــی 
خــود بامانــع اســت. هماهنگیهــای الزم نیــز بایــد بــا 

دانشکده ها صورت گیرد.
معــان آموزشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد 
کــرد: دانشــجویان خارجی نیــز در کاس هــای آناین 
شــرکت مــی کننــد و از ابتــدا نیــز قــرار بــود امتحانات 

این دانشجویان به صورت مجازی برگزار شود.

هفتهنامه
خبــری
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معاون آموزشی و تحصیات تکمیلی خبرداد:

برگزاری امتحانات به شکل غیرحضوری از 14 تیرماه

براساس رتبه بندی کیو- اس اعام شد؛
کسب رتبه 477 بین المللی در QS و رتبه 17 در ارجاعات

در سطح بین المللی برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ــو- اس ویرایــش ســال 2020 دانشــگاه  ــدی کی ــه بن براســاس رتب
صنعتــی امیرکبیــر در میــان هــزار دانشــگاه برتر جهــان قــرار گرفت و 

همچنین به عنوان دومین دانشگاه برتر کشور معرفی شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر جعفر مهــراد مؤســس مرکــز منطقه ای 
اطاع رســانی علــوم و فنــاوری بــا بیــان اینکــه ویرایــش ۱۷ 
ــد،  ــر ش ــو- اس منتش ــط کی ــان توس ــگاه های جه ــدی دانش رتبه بن
گفــت: براســاس رتبــه بنــدی کیــو- اس در ویرایــش ســال 2020 از 

جمهــوری اســامی ایــران ۵ دانشــگاه در جمــع ۱000 دانشــگاه برتــر 
جهــان معرفــی شــده انــد کــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در ایــن 

لیست قرار دارد.
وی افــزود: همچنیــن براســاس ایــن رتبــه بنــدی دانشــگاه صنعتــی 
ــوان  ــه عن ــه ۴۷۷ جهــان رتبه  هــای دوم را ب ــا کســب رتب ــر ب امیرکبی

برترین دانشگاه  کشور به ثبت رسانیده اند.
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تازه های  علـــم

       ۲۹ خرداد سالروز درگذشت دکرت علی رشیعتی

ساخت کیت تشخیص مولکولی کرونا در 55 دقیقه

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر کیتــی را 
ــه   ــد در ۵۵ دقیق ــه میتوان ــد ک ــی کردن طراح

ویروس کرونا را تشخیص دهد.
ــر  ــر، امی ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــزارش دانش ــه گ ب
ــان  ــش بنی ــر شــرکت دان ــاس اســماعیل زاده مدی عب
»ســامت یــار بهشــت دایــان« گفــت: ایــن شــرکت، 
فعالیــت خــود را از ســال 1387 در خصــوص بیماری 

سرطان در زمینه تشخیص و درمان آغاز کرد. 
وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت روی 3 ســرطان 
ــان  ــز دارد، بی ــون« تمرک ــه ، پســتان و کول شــایع »ری
ایــن راســتا می توانیــم کیــت هــای  کــرد: در 

تشخیصی را طراحی کنیم.
ــا ،  ــل شــیوع بیمــاری کرون ــه دلی ــه داد: ب وی ادام
تمامــی فعالیــت هــای خــود را در زمینه ســرطان کنار 
ــرای  ــی ب ــدد راه ــرعت در ص ــه س ــتیم و ب گذاش

تشخیص این ویروس برآمدیم. 
ــبانه روزی  ــای ش ــش ه ــا پژوه ــه وی، ب ــه گفت ب
 real-time   ــه روش ــی ب ــی مولکول ــتیم کیت توانس
pcr را طراحــی کنیــم کــه بتوانــد در کمتریــن زمان و 
بــا کمتریــن میــزان ویــروس ، ویــروس را در مخــاط 

بیمار شناسایی کند. 
اســماعیل زاده خاطــر نشــان کــرد: بعــد از طراحــی 
و ســاخت کیــت هــای مــورد نظــر درخواســت خــود 
ــت  ــتادیم و کی ــکی فرس ــزات پزش ــه اداره تجهی را ب
ــتور  ــیتو پاس ــه انس ــررات ب ــق مق ــر را طب ــورد نظ م

جهت بررسی کمی و کیفی تحویل دادیم. 
وی ادامــه داد:خوشــبختانه تاییدیه کیت تشــخیص 
مولکولــی توســط انســتیتو پاســتور را اخــذ کردیــم و 
آنــرا بــه اداره کل تجهیــزات پزشــکی ارســال کردیــم؛ 
اکنــون در حــال اخــذ مجــوز هســتیم تــا بتوانیــم بعد 

ازآن به تولید انبوه برسیم. 
مدیــر ایــن هســته فنــاور خاطــر نشــان کــرد : تــا 
ــد آذربایجــان،  ــف مانن ــای مختل ــون از کشــور ه کن
ترکیــه، رومانــی ، اســپانیا و انگلســتان پیشــنهاد هایــی 
ــدام  ــال اق ــه در ح ــم ک ــته ای ــادرات داش ــرای ص ب

جهت اخذ ce اروپا جهت صادرات هستیم. 
وی خاطــر نشــان کــرد: ایــن کیت نــه تنهــا میتواند 
رونــد تشــخیص را در کشــور ســرعت بخشــد ، بلکه 
ــور  ــرای کش ــادی را ب ــیار زی ــد ارز آوری بس میتوان

داشته باشد.
ــای  ــت ه ــت کی ــرد: دق ــوان ک ــر شــرکت عن مدی
طراحــی شــده در ایــن شــرکت بیــن 2.5 تــا 10 برابــر 

بیشتر از کیتهای وارداتی است.
وی بــا بیــان اینکــه ســاخت کیــت هــای مولکولی 
ــه روش LAMP اســت، خاطــر  ــن شــرکت، ب در ای
نشــان کــرد: همه افــراد می تواننــد در آزمایشــگاه های 
ــه  ــی ک ــا کیت ــن تســت را ب ــز ای ــر تخصصــی نی غی
ــرد  ــه ف ــرا ک ــد، زی ــم، انجــام دهن ــرده ای طراحــی ک
بــزاق خــود را در داخــل کیــت ریختــه و پــس از گرما 
دهــی بــه مــدت 1 ســاعت بــا تغییــر رنــگ میتــوان به 

مثبت و منفی بودن COVID19 در فرد پی برد.

استقرار۳۰۰شرکتدانشبنیان
درمرکزنوآوریدانشگاهتاپایانسال

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر توســعه مراکز 
نــوآوری در دانشــکده های ایــن دانشــگاه و افزایــش 
ــرای  ــگاه ب ــن دانش ــای ای ــوآوری را از برنامه ه ن
رســیدن بــه دانشــگاه نســل ســوم دانســت و گفــت: 
ــرکت های  ــداد ش ــده تع ــام ش ــات انج ــا اقدام ب
ــه 2۳0 شــرکت رســیده اســت و  ــا ب ــان م دانش بنی
تــا پایــان ســال جــاری از مــرز ۳00 شــرکت عبــور 

خواهد کرد. 
بــه گــزارش امیرکبیــر: دکتر ســید احمد معتمــدی در 
بیســت و هشــتمین کنفرانــس بین المللــی انجمــن 
مهندســان مکانیــک ایــران بــا اشــاره بــه اقدامــات ایــن 
دانشــگاه در زمینــه توســعه علمــی و صنعتی، افــزود: در 
ــرار  ــق ق ــگاه از طری ــی دانش ــای علم ــتا ارتق ــن راس ای
گرفتــن در میــان دانشــگاه های نســل ســوم را در دســتور 
ســوم  نســل  دانشــگاه های  داده ایــم.  قــرار  کار 
ــای  ــه در عرصه ه ــن ک ــتند کارآفری ــگاه هایی هس دانش

اقتصادی نقش آفرینی می کنند.
ــوع  ــن ن ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــت،  ــده اس ــته ش ــری برداش ــای موث ــگاه ها گام ه دانش
یــادآور شــد: نمونــه آن ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان 
اســت کــه از 14 شــرکت در ســال 13۹3 امــروز از مــرز 

230 شرکت عبور کرده است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان اینکــه این 
تعــداد تــا پایــان ســال جــاری از مــرز 300 شــرکت عبور 
خواهــد کــرد، اضافــه کــرد: عــاوه بــر آن اقــدام بــه ایجاد 
مراکــز نــوآوری در دانشــکده ها کرده ایــم کــه از آن جملــه 
می تــوان بــه مرکــز نــوآوری دانشــکده مهندســی مکانیک 

اشاره کرد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا برنامه هــای مهــارت 
افزایــی کــه در ایــن مرکــز نــوآوری اجرایــی می شــود، 
آثار دانشــگاه نســل ســوم بــه طور ملمــوس در دانشــگاه 

مشاهده شود.
دکترمعتمــدی، افزایــش قراردادهای صنعتی و توســعه 
ــرای  ــن دانشــگاه ب ــه برنامه هــای ای ــوآوری را از جمل ن
رســیدن بــه دانشــگاه نســل ســه نــام بــرد و یادآور شــد: 
ــی  ــن نشســت هایی از دیگــر فعالیت های برگــزاری چنی
اســت کــه مــا را در رســیدن بــه دانشــگاه نســل ســوم و 

ارتقای علمی کمک می کند.
احتمال تغییر در پذیرش دانشجویان 

پزشکی/دلیل گرایش جوانان به 
رشته های درآمدزا

ــی  ــورای عال ــاوری ش ــعه فن ــتاد توس ــام س ــم مق قائ
ــک  ــاس ی ــر اس ــه ب ــان این ک ــا بی ــی ب ــاب فرهنگ انق
پیشــنهاد اولیــه در آینده پذیرش در رشــته های پزشــکی از 
مســیر یکــی از رشــته های مهندســی یــا علــوم پایــه عبور 
می کنــد، گفــت: بــه دلیــل افــول صنایــع رغبــت بــرای 
پذیــرش در رشــته های پزشــکی افزایــش یافتــه اســت و 
ــه  ــتیم در زمین ــرورش خواس ــوزش و پ ــا از وزارت آم م

هدایت تحصیلی دانش آموزان شفاف عمل کند.
دکتــر منصــور کبگانیــان در ایــن کنفرانــس با بیــان این 
کــه کشــوری ماننــد ایــران باید به پیشــرفت های وســیعی 
برســد، افــزود: کمتــر کشــوری ماننــد ایــران دارای تنــوع 
آموزشــی، آمایشــی و نخبگانــی وســیع و امکانــات 
اســتراتژیک و جغرافیایــی اســت کــه این عوامــل از جمله 

عوامل انگیزشی پیشرفت است.
وی بــا اشــاره بــه عــدم همــکاری کشــورهای غربی با 
ــه  ــل روحی ــه دلی ــورها ب ــن کش ــرد: ای ــار ک ــران، اظه ای
ســلطه طلبی کــه دارنــد، از همــکاری بــا ایــران ممانعــت 
بــه عمــل آوردنــد  و ایــن امــر موجــب شــد تــا جوانــان 

کشور برای پیشرفت کشور گام های اساسی بردارند.
ــه تاکیــدات و تصمیمــات  ــا اشــاره ب ــان ب دکترکبگانی
کشــور بــرای توســعه اقتصــاد دانش بنیــان بــا بیــان ایــن 
کــه ایــن اقتصــاد بــه طــور کامل در کشــور شــکل نگرفته 
اســت، ادامــه داد: موضــوع اقتصــاد نفتــی بــرای حــذف از 
ــی در  ــی دارد، ول ــان طوالن ــه زم ــاز ب اقتصــاد کشــور نی
تفکــرات تصمیم گیــران ایــن اســت کــه بــه جــای تکیــه 

بر نفت بر دانش اتکا شود.
وی بــا اشــاره بــه نقــش رشــته های فنــی و مهندســی 
ــن  ــع ممک ــد: در صنای ــادآور ش ــور، ی ــعه کش در توس
ــه واردات  ــدام ب ــون اق ــای گوناگ ــه از روش ه اســت ک
برخــی قطعــات شــود، ولــی در حــوزه مهندســی 
مکانیــک بایــد فــرد از ابتــدا وارد بخش هــای طراحــی و 
ســاخت شــود. هنــر در کارخانــه داشــتن نیســت، بلکــه 

صنعت داری مهم است.
ــی  ــاوری شــورای عال ــعه فن ــتاد توس ــام س ــم مق قائ
انقــاب فرهنگــی ســازگاری رشــته مهندســی مکانیــک 
ــای ایــن رشــته دانســت و  ــا همــه زمینه هــا را از مزای ب
یــادآور شــد: نمونــه آن هــوش مصنوعی اســت که ســند 
آن در ســتاد نقشــه راهبــری در حــال تدویــن اســت و 
ــی  ــده مهندس ــه در آین ــد ک ــان می ده ــی ها نش بررس
ــان  ــر جه ــرفت های سراس ــا پیش ــود را ب ــک خ مکانی

تطبیق خواهد داد.
توجه به مقاالت کاربردی در دستور کار 

وزارت علوم
ــه وقفــه ایجــاد  ــا اشــاره ب دکتــر مجتبــی صدیقــی ب
ــا شــیوع  ــای آموزشــی و پژوهشــی ب شــده در حوزه ه
کرونــا در کشــور، افــزود: ولــی در ایــن اپیدمــی شــاهد 
اتفاقــات مهمــی بــه ویــژه در حــوزه دانشــجویی بودیــم 
بــه گونــه ای کــه پتانســیل های ســخت افــزاری و نــرم 

افزاری خوبی در دانشگاه ها ایجاد شد. 
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پتانســیل موجــب شــد تــا 
ــدون وقفــه کاس هــای مجــازی دانشــگاه ها برگــزار  ب
شــود، ادامــه داد: بــر ایــن اســاس مــا در تــاش هســتیم 
ــد می شــود، در  ــار مقــاالت علمــی کــه تولی کــه در کن
ــژه ای  ــه وی ــردی توج ــاالت کارب ــه مق ــاری ب ــال ج س

صورت گیرد.
صدیقــی بــا اشــاره بــه نقــش مهندســی مکانیــک در 
رفــع نیازهــا، یــادآور شــد: مهندســی مکانیــک باید نقش 
خــود را بــرای کاهــش دردهــای مردم ایفــا کنــد و در این 

راستا نقش مقاالت کاربردی بسیار مهم است.
در ایــن مراســم رییــس دانشــکده مهندســی مکانیــک 
ــم  ــان مقی ــر از حضــور ایرانی ــی امیرکبی دانشــگاه صنعت
خــارج از کشــور در کنفرانــس مهندســی مکانیــک خبــر 
ــاط  ــون ارتب ــی چ ــس اهداف ــن کنفران ــت :ای داد و گف

صنعت و دانشگاه را دنبال می کند.
وی ادامــه داد: در ایــن کنفرانــس 1100 مقالــه از 
محققــان داخلــی و محققــان ایرانــی مقیــم کشــورهای 
ترکیــه و انگلســتان ارســال ، کــه پــس از انجــام فراینــد 

داوری از این تعداد 560 مقاله پذیرش شد.
وی یــادآور شــد: ایــن کنفرانــس بــه صــورت 

حضوری و مجازی برگزار گردید.


