
ــت:  ــر گف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــس دانش رئی
تــرم تحصیلــی جدیــد ایــن دانشــگاه بــه 
و  مجــازی  آمــوزش  از  ترکیبــی  صــورت 

حضوری برگزار می شود.
دکتــر ســید احمــد معتمــدی بــا بیــان اینکــه طــی 
یــک ســال گذشــته هیچــگاه دانشــگاه تعطیــل نبــود 
گفــت: از ابتدای شــهریورماه کالس دروس عملی دایر 
شــد و دانشــجویان کارشناســی و تحصیــالت تکمیلی 
ــته  ــای گذش ــاه ه ــی م ــز ط ــتند نی ــروژه داش ــه پ ک

توانستند در دانشگاه حضور یابند.
ــام  ــه اتم ــد ب ــی بای ــزود: کالس دروس عمل وی اف
برســد تــا بتوانیــم تــرم جدیــد را آغــاز کنیــم تا شــاهد 

تراکم حضور دانشجویان در دانشگاه نباشیم.
رئیــس دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر خاطرنشــان کرد: 
از ۲۹ شــهریورماه  بــه صــورت رســمی تــرم تحصیلی 
۹۹-1400 بــرای دانشــجویان قدیــم آغــاز مــی شــود و 
ــن  ــس از ای ــز پ ــورود نی ــامی دانشــجویان جدیدال اس

تاریخ به دانشگاه ها اعالم خواهد شد.
ــورت  ــه ص ــد ب ــی جدی ــرم تحصیل ــزاری ت برگ

ترکیبی
ــی  ــای درس ــه داد: کالس ه ــدی ادام ــر معتم دکت
دانشــگاه بــه صــورت ترکیبــی حضــوری و مجــازی 
ــاس  ــتر براس ــزی بیش ــه ری ــه برنام ــود البت ــد ب خواه

مجازی خواهد بود.
وی عنــوان کــرد: اگــر در طــول یــک تــرم دانشــجو 
ــاط نداشــته  ــا اســتاد ارتب اصــال حضــور نداشــته و ب
باشــد صحیــح نیســت چراکــه ایــن رونــد مشــکالت 

زیادی را ایجاد خواهد کرد.
رئیــس دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر خاطرنشــان کرد: 
براســاس برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه قــرار اســت 
ــالت  ــجویان تحصی ــی و دانش ــجویان کارشناس دانش
ــل  ــه صــورت حضــوری تحصی ــه ب ــی 4 هفت تکمیل

خود را ادامه دهند.
دکتــر معتمــدی ادامــه داد: زمان حضور دانشــجویان 
ــه  ــی در دانشــگاه ب ــالت تکمیل کارشناســی و تحصی
ــر  ــه بایکدیگ ــت ک ــده اس ــزی ش ــه ری ــوی برنام نح

تداخل نداشته باشند.
وی افــزود: براســاس ایــن برنامــه ریزی دانشــجویان 
مــی تواننــد ارتبــاط نزدیــک تــری بــا اســاتید داشــته 

باشــند و زمــان حضــور دانشــجویان تحصیــالت 
تکمیلــی در دانشــگاه بیشــتر خواهــد بــود چراکــه این 
دانشــجویان پــروژه هــای عملــی بیشــتری را پیگیــری 

می کنند.
دکتــر معتمــدی ادامــه داد: درهای دانشــگاه بــه روی 
ــجویی  ــر دانش ــت و اگ ــاز اس ــجویان ب ــام دانش تم
ــگاه  ــد در دانش ــی توان ــد م ــته باش ــی داش کارخاص

حاضر شود.
ــور  ــق حض ــدی دقی ــان بن ــت: زم ــار داش وی اظه
ــی از  ــی تکمیل ــی و تحصیالت ــجویان کارشناس دانش

سوی معاونت آموزشی اعالم خواهد شد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهار داشــت در 
ــر  ــاکن در دیگ ــجویان س ــرایط دانش ــرح ش ــن ط ای

شهرها نیز مدنظر قرار گرفته است.
ورود  نودانشجویان
 از ابتدای آبان ماه

دکتــر معتمــدی بــا بیــان اینکــه دانشــجویان 
ــان مــاه وارد دانشــگاه مــی  جدیدالــورود از ابتــدای آب
شــوند، افــزود: فرآینــد ثبت نام و آشــنایی دانشــجویان 
ــا دانشــکده هــا و محیــط دانشــگاه طــی چنــد روز  ب
انجــام مــی شــود و پــس از آن آمــوزش بــه صــورت 

مجازی دنبال خواهد شد.
وی گفــت: دانشــجویان جدیــد الــورود یــک هفتــه 
قبــل از امتحانــات نیــز بــرای رفــع اشــکال بــه صورت 
حضــوری بــه دانشــگاه مــی آینــد و امتحانــات نیــز به 

صورت حضوری برگزار خواهد شد.

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت: 
باتوجــه به اینکــه دروس دانشــجویان جدیدالــورود به 
ــداد  ــود تع ــی ش ــوزش داده م ــازی آم ــورت مج ص
واحدهــای ارائــه شــده بــه ایــن دانشــجویان نیــز کمتر 

خواهد بود.
دکتــر معتمــدی عنــوان کــرد: تمامــی برنامــه ریــزی 
هــا باتوجــه بــه شــرایط فعلــی صــورت گرفتــه و اگــر 
ــود  ــر ش ــخت ت ــرایط س ــده ش ــای آین ــاه ه ــی م ط
ــت  ــا فعالی مجــددا براســاس تصمیمــات ســتاد کرون

خواهیم کرد.
وی بــا بیــان اینکــه ســنجش نمــی توانــد مجــازی 
باشــد، گفــت: تــرم گذشــته ســنجش دانشــجویان بــه 
صــورت ارزیابــی بــود امــا باتوجــه بــه اینکه برخــی از  
دانشــجویان نیازمنــد معــدل هســتند بنابرایــن برنامــه 
ــورت  ــه ص ــد ب ــرم جدی ــات را ت ــه امتحان ــم ک داری
حضــوری برگــزار کنیــم تــا بتوانیــم بــه دانشــجویان 

نمره دهیم.
ــجویان  ــات دانش ــزود: امتحان ــدی اف ــر معتم دکت
کارشناســی و تحصیــالت تکمیلــی نیــز در زمــان های 
ــم  ــاهد تراک ــا ش ــد ت ــد ش ــزار خواه ــاوت برگ متف
جمعیــت دانشــجویان در زمــان برگــزاری امتحانــات 

نباشیم.
نحوه دفاع پایان نامه ها 

در شرایط کرونایی
وی اظهــار داشــت: دفــاع از پایــان نامــه هــا نیــز بــه 
صــورت حضــوری بــوده و در تــرم جــاری نیــز همین 
روال دنبــال خواهــد شــد امــا اگــر اســتادی بــه دلیــل 
ــد  ــور یاب ــه حض ــد در جلس ــاری نتوان ــکل بیم مش
ــورت  ــه ص ــه وی ب ــود ک ــی ش ــم م ــتری فراه بس

مجازی در جلسه دفاع حاضر شود.
ــرد:  ــد ک ــر تاکی ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــس دانش رئی
حضــور اســتاد راهنمــا و دانشــجو در زمــان دفــاع از 

پایان نامه الزامی است.
وی درخصــوص فعالیت آزمایشــگاه های دانشــگاه 
نیــز گفــت: آزمایشــگاه هــای دانشــگاه بــاز بــوده اند و 
دانشــجویان براســاس برنامــه ریــزی صــورت گرفته از 
ســوی اســاتید در ایــن مــکان هــا حضــور مــی یابنــد 
البتــه بــه نحــوی برنامــه ریــزی شــده اســت که شــاهد 

تراکم جمعیت دانشجویان در آزمایشگاه ها نباشیم.

نحوه اسکان دانشجویان در خوابگاه ها 
در شرایط کرونایی

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت: 
ســعی شــده کــه خوابــگاه هــا بــه صــورت تــک نفــره 
و در مــواردی کــه اتــاق بــزرگ اســت بــه صــورت دو 

نفره باشد.
ــاق  ــه ات ــی ک ــه داد: در صورت ــدی ادام ــر معتم دکت
هــای خوابگاهــی بــه صــورت تــک نفــره اســکان داده 
ــزار و ۲00  ــگاه ه ــی دانش ــت خوابگاه ــوند ظرفی ش
دانشــجو خواهــد بــود و اگــر در برخــی اتــاق هــا دو 
نفــر اســکان داده شــوند ظرفیــت خوابگاهــی دانشــگاه 

حدود هزار و 500 تا 600 نفر خواهد بود.
وی تاکیــد کــرد: البتــه ســعی دانشــگاه براین اســت 
کــه اتــاق هــای خوابــگاه بــه صــورت اســکان تــک 

نفره طراحی شود.
ــر  ــت: اگ ــر گف ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــس دانش رئی
بخواهیــم براســاس پروتــکل هــای وزارت علوم عمل 
کنیــم دانشــجویان بیشــتری را مــی توانیــم در خوابگاه 
هــا اســکان دهیــم امــا مــا درایــن خصــوص ســخت 
ــکان  ــه اس ــم ک ــد داری ــم و قص ــل کردی ــه عم گیران
ــره  ــک نف ــی ت ــای خوابگاه ــاق ه ــجویان در ات دانش

باشد.
دکتــر معتمــدی افــزود: ســلف هــای مکمــل نیــز 
فعالیــت مــی کننــد البتــه سوبســید هــای بیشــتری بــه 

دانشجویان اختصاص داده خواهد شد.
اساتید باید 20 ساعت در هفته 

در دانشگاه حضور یابند
ــدان و اســاتید  ــان اینکــه دورکاری کارمن ــا بی وی ب
ــت،  ــا اس ــتاد کرون ــات س ــاس مصوب ــگاه براس دانش
گفــت: اســاتید بایــد 40 ســاعت در هفتــه در دانشــگاه 
ــه  ــی و ب ــا در شــرایط فعل حضــور داشــته باشــند ام
ــاتید ۲0  ــه اس ــت ک ــرار اس ــا ق ــاری کرون ــل بیم دلی
ســاعت در هفتــه در دانشــگاه حاضــر باشــند و مابقــی 
ــری  ــب دورکاری پیگی ــا در قال ــی آنه ســاعات موظف

شود.
ــد و  ــاتید، کارمن ــه اس ــت: البت ــدی گف ــر معتم دکت
ــا یکــی از  ــا داشــته باشــند و ی دانشــجویی کــه کرون
ــا داشــته باشــند از ایــن  ــواده آنهــا کرون اعضــای خان

قاعده مستثنی خواهند بود.
وی افــزود: همچنیــن اســاتیدی کــه دارای بیمــاری 

زمینه ای هستند نیز از این قاعده مستثنی هستند.
ــرد:  ــد ک ــر تاکی ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــس دانش رئی
معاونــت توســعه دانشــگاه درحــال انجــام پــروژه ای 
اســت کــه بتوانــد زمینــه دور کاری کارمنــدان را نیــز 
ــارغ  ــجویان و ف ــه دانش ــوی ک ــه نح ــد ب ــم کن فراه
التحصیالن دانشــگاه بــرای انجــام فعالیت هــای اداری 
مجبــور بــه حضــور در محیــط دانشــگاه نباشــند و از 
بتواننــد  الکترونیکــی  سیســتم  یــک  طریــق 

درخواست های خود را پیگیری کنند.
ــه اینکــه  ــرد: باتوجــه ب ــوان ک ــر معتمــدی عن دکت
دروس دانشــگاه بــه صــورت مجــازی دنبــال می شــود 
ــوز  ــا هن ــت ام ــم اس ــاتید فراه ــرایط دورکاری اس ش
ــل  ــه طورکام ــدان دانشــگاه ب شــرایط دورکاری کارمن
فراهــم نشــده کــه بــا راه انــدازی سیســتم الکترونیکــی 

این روند عملی خواهد شد.
وی ادامــه داد: زیرســاخت هــای الزم بــرای آموزش 
مجــازی دانشــگاه در تــرم گذشــته تقویــت شــد و در 
تــرم جدیــد نیــز مشــکالت شناســایی و برطرف شــده 

است.
رئیــس دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر خاطرنشــان کرد: 
ــت  ــدن فعالی ــازی ش ــا و مج ــاری کرون ــیوع بیم ش
ــد در رتبــه  ــا ایــن رون دانشــگاه هــا موجــب شــده ت
ــا  ــد ام ــته باش ــر داش ــوزش تاثی ــت آم ــدی و کیفی بن
اســاتید دانشــگاه درتــالش هســتند تا کیفیت آموزشــی 

و پژوهشی دانشگاه ارتقا یابد.
دکتر معتمدی گفت: دانشگاه های معتبر دنیا 

هفتهنامه
خبــری
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رئیس دانشگاه خبرداد:

ترم تحصیلی جدید دانشگاه به صورت ترکیبی و تحصیل 
نودانشجویان از ابتدای آبان ماه خواهد بود

چهلمین سالگرد دفاع مقدس گرامی باد

ادامه در صفحه بعد
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اهدا تجهیزات پزشکی مرتبط با بیماری کرونا 

ــل  ــر عام ــیخ زاده، مدی ــد ش ــدس وحی مهن
شــرکت مهندســی فکــور صنعــت تهــران، 
ــگاه ،  ــت دانش ــر ریاس ــور در دفت ــن حض ضم
تجهیــزات پزشــکی و اقــام مــورد نیــاز مرتبــط 

با بیماری کرونا را به دانشگاه اهدا کرد.
بــه گــزارش امیرکبیــر : مدیــر عامــل شــرکت 
مهندســی فکور صنعــت تهــران  و  از دانش آموختگان 
دانشــکده برق دانشــگاه صنعتی امیرکبیر در جلســه ای 
بــا حضــور ریاســت دانشــگاه ضمــن اعــالم آمادگــی 
بــرای همــکاری و مســاعدت در حــوزه هــای مربــوط 
بــه کرونــا اقالمــی شــامل دو دســتگاه اکســیژن ســاز 5 
لیتــری،  14 دســتگاه اکســیژن ســنج،  4 دســتگاه تــب 
ســنج لیــزری و 10 هــزار ماســک بــه دانشــگاه صنعتی 

امیرکبیر هدیه داد.
ــرکت  ــی آن ش ــم اجرای ــیخ زاده و تی ــدس ش مهن
فعالیــت هــای ارزشــمندی را در زنجیــره ارزش صنایع 
ــوالدی کشــور داشــته اســت و در حــال  ــی و ف معدن
ــی  ــرکت آمادگ ــن ش ــل ای ــت و عوام ــر مدیری حاض

ــا  ــری را ب ــترده ت ــی گس ــای فن ــا همکاریه ــد  ت دارن
دانشگاه آغاز نمایند.

مدیــر عامــل شــرکت فکور صنعــت تهــران از اعالم 
آمادگــی این شــرکت بــرای اهــدای نیازهای بهداشــتی 
مرتبــط بابیمــاری کرونــا در قالــب بســته هایــی بــرای 
ــت :   ــر داد و گف ــان خب ــای آن ــواده ه ــنل و خان پرس
نیازهــای ضــروری اقــالم مصرفی وبهداشــتی  پرســنل 
ــا  شــامل اعضــای هیئــت علمــی، کارکنــان و افــراد ب
بیماریهــای زمینــه ای را بصــورت ویــژه و بــا رعایــت 
اســتانداردهای بــاال و با  تایید مرکز بهداشــت دانشــگاه 

تامین و در اختیار دانشگاه قرار خواهیم داد.
در ایــن جلســه دکتــر معتمــدی ریاســت دانشــگاه 
ــر  ــر ضمــن تشــکر از زحمــات مدی ــی امیرکبی صنعت
عامل شــرکت فکــور صنعــت تهــران اظهار امیــدواری 
نمودنــد تــا ارتبــاط دانشــگاه و آن شــرکت در 
حوزه هــای وســیع تــر و تخصصــی تــری گســترش 

یابد.

ادامه از صفحه قبل
نیــز نگــران فعالیــت هــای علمــی خــود هســتند و 
ــه بســیاری از  ــه صــورت گرفت براســاس رصــدی ک

این مراکز نیز فعالیت ترکیبی را اجرا می کنند.
ــجویان در  ــور دانش ــوه حض ــرد: نح ــد ک وی تاکی
دانشــگاه بــه نحــوی برنامــه ریزی شــده اســت کــه از 

۲5 درصد بیشتر نباشد.
تسهیالت دانشگاه برای دانشجویان 

شهریه پرداز
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان اینکــه 
شــهریه دانشــجویان شــهریه پــرداز ایــن دانشــگاه در 
ســال جــاری ۲0 درصــد افزایــش یافــت، گفــت: ایــن 
ــد  ــود بای ــورم موج ــاس ت ــه براس ــت ک ــی اس درحال

شهریه دانشجویان 50 درصد افزایش می یافت.
دکتــر معتمــدی خاطرنشــان کــرد: تصــور اشــتباهی 
ــور و  ــئوالن کش ــتاد و مس ــجویان، اس ــان دانش در می
ســازمان مدیریــت برنامــه ریــزی بــه وجــود آمــده کــه 
هزینــه دانشــجویی بــه دلیــل شــرایط فعلــی کاهــش 
یافتــه امــا ایــن موضــوع صحیــح نیســت چراکــه تنهــا 
هزینــه تغذیــه دانشــگاه هــا بــا کاهــش مواجــه بــوده 

است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: برایــن 

ــش  ــرداز کاه ــهریه پ ــهریه دانشــجویان ش اســاس ش
ــرای دانشــجویان  ــا تســهیالتی ب ــد داشــت ام نخواه

درنظر گرفته خواهد شد.
دکتــر معتمــدی تاکیــد کــرد: در پردیــس کیــش و 
پردیــس هــای اقمــاری بــه دلیــل اینکــه کالس هــا بــه 
صــورت مجــازی برگــزار مــی شــود هزینــه اســکان و 
ــه  ــن ب ــت بنابرای ــش یاف ــاتید کاه ــد اس ــت و آم رف
دانشــجویان ایــن پردیس هــا تخفیف هایی در شــهریه 

داده شد.
وی ادامــه داد: هزینه پرســنلی دانشــگاه برقرار اســت 
و براســاس مصوبــه دولــت حقــوق کارمندان و اســاتید  
40 درصــد افزایــش یافــت کــه ایــن میــزان افزایــش از 

محل صرفه جویی ها باید تامین شود. 
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفت: در ســال 
ــارد کســری  ــش از۲0 میلی ــن دانشــگاه بی گذشــته ای
داشــت که بــا افزایش حقــوق کارمنــدان و اســاتید در 
ســال جــاری نیــز بــا مشــکل مالــی مواجــه خواهیــم 

شد.
ــی  ــن درحال ــت: ای ــار داش ــدی اظه ــر معتم دکت
اســت کــه بودجــه دانشــگاه در ســال جــاری تنهــا 15 
درصــد رشــد داشــته اســت بنابرایــن در ســال جــاری 
بــرای تامین اعتبارات پرســنلی دانشــگاه با مشــکالت 

زیادی مواجه خواهد شد.

رئیس پردیس ماهشهر دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر منصوب شد

بــا حکــم دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیس 
دانشــگاه، دکتــر احســان خامــه چــی به ســمت 
ــی  ــگاه صنعت ــهر دانش ــس ماهش ــس پردی رئی

امیرکبیر منصوب شد.
ــر  ــر محمدرضــا رازف ــر، دکت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
مشــاور و مدیــرکل دفتــر ریاســت و روابــط عمومــی 
ــم و  ــم تکری ــر در مراس ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
معارفــه رئیــس پردیــس ماهشــهر گفت: دکتــر محمد 
رحمانــی رئیــس ســابق پردیــس ماهشــهر دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر طی زمــان فعالیــت در ایــن پردیس 
برنامــه هــای آموزشــی و پژوهشــی راهبــردی را اجرا 

کردند.
وی افــزود: براســاس فعالیــت هــای صــورت 
گرفتــه ارتبــاط خوبــی میــان ایــن پردیــس و صنایــع 
اســتان خوزســتان شــکل گرفتــه اســت کــه امیداوریم 

این روند ادامه یابد.
مدیــرکل دفتــر ریاســت و روابط عمومی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد: دکتــر احســان خامــه 
ــس  ــن پردی ــد ای ــوان رئیــس جدی ــه عن ــز ب چــی نی
ــز فــردی بســیار  ــد کــه ایشــان نی منصــوب شــده ان

فعال در زمینه های آموزشی و پژوهشی هستند.

دکتــر رازفــر خاطرنشــان کــرد: تاکیــد داریــم که در 
ــد  ــی رش ــای تحقیقات ــت ه ــس ماهشــهر فعالی پردی

بیشتری داشته باشد.
دکتــر ابوالقاســم مســگر پورطوســی معــاون بیــن 
الملــل دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز در این مراســم 
گفــت: طــی ســال هــای گذشــته ارتبــاط ایــن پردیس 

با مراکز صنعتی بسیار گسترده شده است.
ــت  ــان فعالی ــی در زم ــر رحمان ــه داد: دکت وی ادام
خــود در ایــن پردیس ماهشــهر آزمایشــگاه هــای این 

پردیس را بسیار سامان داده اند.
ــس  ــابق پردی ــس س ــی رئی ــد رحمان ــر محم دکت
ــن  ــز در ای ــر نی ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــهر دانش ماهش
مراســم گفــت: از مســئوالن دانشــگاه بســیار تشــکر 
ــت و  ــا حمی ــردم ب ــعی ک ــواره س ــم و هم ــی کن م

غیرت فعالیت ها را دنبال کنم.
وی افــزود: بــه اعتقــاد مــن پردیــس ماهشــهر یــک 
گنــج بــرای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر به شــمار می 

رود.
دکتــر احســان خامــه چی رئیــس پردیس ماهشــهر 
عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی نفــت مــی 

باشد.
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