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نحوه حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه
مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه :

مدیــر تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر بــا تشــریح نحــوه حضــور دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی در دانشــگاه گفــت :برنامــه
ریــزی شــده کــه تــرم اول ســال تحصیلــی
 99-00بــه صــورت ترکیبــی برگــزار شــود و
دانشــجویان دوره دکتــری و کارشناســی ارشــد 3
هفته در دانشگاه حضور داشته باشند.

ازجملــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر دروس دوره
تحصیــات تکمیلــی ســاالنه تدریــس می شــود یعنی
یــک بــار در ســال ارائــه مــی شــود بنابرایــن ورود
پذیرفنــه شــد گان در تــرم دوم ســال تحصیلــی
امکان پذیــر نمی باشــد و الزم اســت پذیرفته شــده گان
در تــرم اول ســال تحصیلــی ثبــت نــام و شــروع بــه
تحصیلنمایند.
دکتــر کالهــدوزان خاطرنشــان کــرد :باتوجــه بــه
اهمیــت کیفیــت آمــوزش و پژوهــش در ایــن دانشــگاه
الزم اســت برنامــه ویــژه ای جهــت برگزاری کالســهای
تــرم اول ســال تحصیلــی  99-1400در نظر گرفته شــود
تــا دروس ارائــه شــده بــرای پذیرفته شــدگان جدیــد
بطور کامل و در زمان بندی مناسب ارائه گردد.

دفاعپایاننامههادرشرایطکرونایی

بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر مرتضــی کالهــدوزان
بــا اشــاره بــه انجــام ثبــت نــام دانشــجویان تــرم هــای
گذشــته ایــن دانشــگاه گفــت :باتوجــه بــه شــیوع
بیمــاری کرونــا و تاخیــر در برگزاری کنکور سراســری
و همچنیــن براســاس اطالعیــه های ســازمان ســنجش
آمــوزش کشــور پیــش بینــی مــی شــود کــه ثبــت نــام
دانشــجویان جدیــد بــا تاخیــر و از اوایــل آبان مــاه
آغاز شود.
مدیــر تحصیالت تکمیلی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر
خاطرنشــان کــرد :مقطــع تحصیالت تکمیلــی با مقطع
کارشناســی از نظــر ارائــه دروس ســاالنه متفــاوت
اســت بــه ایــن نحــو کــه در بســیاری از دانشــگاه هــا

مدیــر تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر اظهــار داشــت :باتوجــه بــه مشــکالت پیــش
آمــده ســعی کردیــم در رونــد دفــاع از پایــان نامــه هــا
بــا دانشــجویان همــکاری صــورت گیــرد و در تــرم
گذشــته بــرای افــرادی کــه بــا مشــکل مواجــه بودند و
متقاضــی اســتفاده از مرخصــی تحصیلــی بــدون
احتســاب در ســنوات بودنــد همــکاری الزم صــورت
گرفت.
دکتــر کالهدوزان خاطرنشــان کــرد :در ترم گذشــته
ســعی شــد رونــد دفــاع از پایــان نامــه هــا بــه صورت
یــک سیســتم ترکیبــی انجــام شــود بــه نحــوی کــه
برخــی از داوران بــه صــورت غیــر حضوری(مجــازی)
در جلسه دفاع شرکت کردند.
وی اضافــه کــرد :در مقاطعــی کــه شــدت بیمــاری
افزایــش یافتــه بــه نحــوی برنامــه ریــزی صــورت

دیدگاه از اواخــر ســال  ۱۳۹۸بــا شــیوع ویــروس کرونــا فعالیــت هــای
آموزشــی و پژوهشــی تمامــی مراکــز علمــی و دانشــگاهی از جمله
دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر بــا محدودیــت و حتی تعطیلــی موقــت روبرو
گردید.
متاســفانه ایــن شــرایط ادامــه دار شــده بطوریکــه بخــش اعظمــی از امــور
آموزشــی اکثــر مراکــز علمــی از جملــه دانشــگاه هــا را در سراســر دنیــا از آموزش
حضــوری بــه آمــوزش غیرحضــوری تبدیــل نمــوده اســت  .مطابــق تحلیــل اکثــر
دانشــمندان و پزشــکان ایــن وضعیــت حداقــل حــدود دوســال ادامــه خواهــد
داشــت .جالــب اینجاســت کــه بســیاری ا ز مراکــز علمــی ایــن تهدیــد را فرصتــی
مغتنــم شــمرده و اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو بصــورت غیرحضــوری از نقــاط
مختلفمینمایند.
منطقــا بــا هزینــه ای کــه در ایــن راســتا صــورت می گیــرد و رشــد قابــل توجه
و ســریع تکنولــوژی در خصــوص تولیــد ســامانه های متنــوع ،بعیــد اســت حتــی
پس از رفع تهدید کرونا ،شرایط کامال به قبل از کرونا برگردد.

گرفــت کــه دفــاع از پایــان نامــه هــا بــه صــورت کامال
مجازی باشد.
مدیــر تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر ادامــه داد :مــی تــوان گفــت در تــرم گذشــته
باتوجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا پایــان نامــه هــا در
مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری بــه صــورت
ترکیبی دفاع شد.

امکاناستفادهدانشجویانازآزمایشگاهها

دکتــر کالهــدوزان اظهــار داشــت :بــه دانشــکده هــا
پیشــنهاد شــد کــه برنامــه ریــزی الزم بــرای اســتفاده از
آزمایشــگاه هــا بــا رعایــت شــیوه نامــه های بهداشــتی
انجــام شــود تا دانشــجویان بتواننــد از ایــن امکانات در
پیشبرد برنامه های پژوهشی خود استفاده کنند.
مدیــر تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر اظهــار داشــت :آمــاری مبنــی بــر اینکــه
شــرایط کرونــا تاثیــری بــر کیفیــت پژوهــش هــا
گذاشــته اســت وجــود نــدارد و در دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر باتوجــه بــه حساســیت هــای اســتادان و
گروه هــای آموزشــی ســعی شــده تــا فعالیتهــای
پژوهشی با کیفیت سابق خود ادامه یابد.
دکتــر کالهــدوزان گفــت :دفاتــر آموزشــی دانشــگاه
دارای ترافیــک کاری زیــادی هســتند اما همواره ســعی
بــر ایــن اســت کــه ســرویس دهــی بهینــه بــه
دانشجویان صورت گیرد.

راهاندازیسامانهسامتدردانشگاه

وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی ســامانه ســامت در
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت :این ســامانه
بــرای پیگیــری فعالیــت هــای دانشــجویان و فــارغ
التجصیــان تحصیــات تکمیلــی ایــن دانشــگاه بــر

کرونا
و راهبرد آموزش
حسین یوسفی خواه

گذشــته ا ز رقابــت بوجــود آمــده حاصــل از شــرایط ذکــر شــده کــه
تهدیــدی جــدی در جــذب دانشــجو و بــه و یــژه دانشــجویان بــا اســتعداد
خواهــد بــود بــه نظر می رســد الزم اســت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از
ایــن فرصــت نهایــت بهــره را ببــرد و اســتراتژی و راهبــرد خــود را در
آمــوزش بهینــه نمایــد .بطــوری کــه بــا برنامه ریزی مناســب ،ضمــن تغییر
حداقــل بخشــی از روش آمــوزش فعلــی ،از حضــوری به غیر حضــوری در
آینــده نســبت بــه افزایــش تــوان رقابتــی خــود و ارتقــاء کمــی و کیفــی
آمــوز شــی ،پژوهشــی و کاهــش هزینه هــای قابــل توجــه آمــوزش
حضوری اقدام نماید.

بستر وب راه اندازی شده است.
مدیــر تحصیــات تکیمیلــی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر گفــت :بــا توجه بــه اینکــه این ســامانه تحت
وب اســت ،اســتادان ،فــارغ التحصیالن ،دانشــجویان و
کارشناســان دانشــگاه محدودیــت زمانــی و مکانــی در
استفاده از آن ندارند.
دکتــر کالهــدوزان افــزود :تاکنــون حــدود  10هــزار
درخواســت از ســوی دانشــجویان در این ســامانه ثبت
شده است .
وی تاکیــد کــرد :در ایــن ســامانه رونــد فعالیــت هــا
از ســوی اســتادان ،دانشــجویان ،کارشناســان و مدیــران
دانشــکده هــا قابــل پیگیــری اســت و ایــن ســامانه بــه
صورت هوشمند فعالیت می کند.
مدیــر تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر اضافــه کــرد :برنامــه ریــزی توســعه ایــن
ســامانه بــه صورتــی تنظیــم شــده اســت کــه
ســرویس دهی الزم را بــه شــکل کامــا الکترونیکــی
در اختیار اســتادان ،دانشــجویان ،مدیران و کارشناســان
دانشگاه قرار دهد.
دکتــر کالهــدوزان افــزود :درحــال برنامــه ریــزی
هســتیم کــه در ایــن ســامانه رونــد فراغــت از تحصیل
و تحویــل مــدارک بــه فــارغ التحصیــان بــه صــورت
تمام الکترونیکی و در اسرع وقت صورت گیرد.
وی ادامــه داد :امیدواریــم خدمــت رســانی بــه
اســتادان ،دانشــجویان ،کارشناســان و مدیران دانشــگاه
در آینــده نزدیــک بــه صــورت کامــا الکترونیکــی
صورت گیرد.
مدیــر تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر گفــت :نتیجــه فرآیند صــورت گرفتــه در این
ســامانه در هــر مرحلــه از طریــق ایمیــل بــه ذینفعــان
اطالع رسانی می شود.
نحوهحضوردانشجویاندورهدکتریدکتر
کالهدوزان گفت :دانشجویان مقاطع دکتری عمدتا دو
ترم به آموزش و اخذ دروس اقدام می نمایند و سال
دوم به بعد فعالیت پژوهشی دارند .بنابراین برای اغلب
این دانشجویان حضور در کالس درس مطرح نیست.

وی افــزود :بــرای دانشــجویان ورودی جدیــد و
قدیــم کــه درس دارنــد نیــز برنامــه ریــزی شــده تــا
بتوانند سه هفته در دانشگاه حضور داشته باشند.
مدیرتحصیــات تکمیلی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر
اظهــار داشــت :در دوره تحصیــات تکمیلــی حضــور
دانشــجو و همــکاری با اســتاد جهــت پیشــبرد اهداف
پژوهشی از اهمیت زیادی برخوردار است.
دکتــر کالهــدوزان گفــت :ایــن دانشــگاه بیــش از 6
هــزار دانشــجو در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی دارد
کــه بــه نســبت  2بــه  1بیــن مقاطع کارشناســی ارشــد
و دکتری تقسیم می شود.
وی عنــوان کــرد :هرســاله حــدود هــزار و 500
دانشــجوی جدیــد در مقطــع کارشناســی ارشــد و و
حــدود  300دانشــجو در مقطــع دکتــری در ایــن
دانشگاه پذیرش می شود.

برخی از مزایای کاهش آموزش حضوری عبارتند از :
* اســتفاده از اســاتید بیــن المللــی در راســتای برنامــه راهبــر دی دانشــگاه
جهــت ارتقــاء بــه دانشــگاه نســل ســه (اســتفاده از تــوان ا ســاتید مهاجرت
کرده و اساتید سایر دانشگاه های برتر دنیا)
*تســهیل پذیرش دانشــجویان خارجــی در راســتای برنامه راهبردی دانشــگاه
جهت ارتقاء به دانشگاه نسل سه
* کاهش هزینه های قابل توجه ارائه خدمات رفاهی دانشجویی
* رفــع مخاطــره محدودیت هــای فیزیکــی دانشــگاه و اســتفاده بهینــه از
فضاهای موجو د
* افزایــش کمــی و کیفــی قابــل توجــه خدمــات رفاهــی بــه دانشــجویان و
پژوهشگران حضور ی
امیــد اســت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا همدلــی ،اســتفاده بهینــه از منابع
در شــرایط موجــود  ،نــه تنهــا از قافلــه رقابــت بــا ســایر مجموعــه هــای
آموزشــی عقــب نمانــد ،کــه بــا نگاهــی نــو زمینــه رشــد  ،پویایــی و ارتقاء
را فراهم نماید .
(درج این مطلب به معنای تایید موضوع نبوده و دیدگاه نویسنده ارائه شده است).
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رئیس دانشگاه خبرداد :

همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دانشگاه الخلیج عمان

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت:
همــکاری خــود بــا دانشــگاه الخلیــج عمــان را در
ســه حــوزه آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری آغــاز
می کنیم.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر ســید احمــد معتمــدی
در نشســت بــا معــاون دانشــگاه الخلیج عمان گفــت :دو
کشــور ایــران و عمــان از نظــر سیاســی و فرهنگــی
همــواره ارتبــاط خوبــی داشــته انــد بنابرایــن برنامــه
ریــزی شــده تــا ارتبــاط علمــی و آموزشــی میــان
دانشگاه های این دو کشور ایجاد شود.
وی افــزود :درحــال حاضــر تنهــا فعالیت دانشــگاه ها
در حــوزه آمــوزش نیســت بلکــه موضــوع مراکــز رشــد
و تحقیقــات نیــز در فعالیــت هــای دانشــگاه هــا مــورد
توجه قرار گرفته است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر خاطرنشــان کــرد:
ایــن دانشــگاه آمادگــی دارد در حــوزه هــای مختلــف
آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری بــا دانشــگاه الخلیج عمان
همــکاری کنــد .دامنــه ایــن همــکاری وســیع اســت کــه
امیداوریــم در تمامــی حــوزه هــا مــورد توجــه قــرار
گیرد.

دکتــر معتمــدی عنــوان کــرد :قــرار گرفتــن در
دانشــگاه های نســل ســوم از ارکان اصلــی برنامــه
راهبــردی دانشــگاه اســت وبــرای تحقــق ایــن موضــوع
قــدم هــای اجرایــی خوبــی برداشــته شــده اســت کــه
مــی توانیــم ایــن تجربیــات را به دانشــگاه الخلیــج عمان
منتقــل و از تجربیــات ایــن دانشــگاه در ایــن حــوزه نیــز
استفادهکنیم.
دکتــر امیــر گل رو مدیــر همــکاری هــای علمــی و
بیــن المللــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز در حاشــیه
ایــن نشســت گفــت :در ایــن نشســت ،آقــای عدوانــی
معــاون دانشــگاه الخلیــج کشــورعمان حضــور داشــت.
وقــرار اســت دو دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و الخلیــج
عمــان در ســه زمینــه آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری
همــکاری داشــته باشــند و ســه طــرح بــه دانشــگاه طــی
دو هفته ارائه شود.
مدیــرکل همــکاری هــای علمــی و بیــن المللــی
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر عنــوان کــرد :همچنیــن دوره
آموزشــی مدیریــت اجرایــی در مقطع کارشناســی ارشــد
بــه صــورت حضــوری و یــا غیرحضــوری راه انــدازی
خواهد شد.
دکتــر گل رو بــا بیــان اینکــه دانشــگاه الخلیــج عمــان
برنامــه مشــترک بــا دانشــگاه های کشــور انگلیــس دارد،
تاکیــد کــرد :این دانشــگاه بــا دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر
در حــوزه فنــاوری نانــو نیــز همکاری هــای مشــترک
خواهد داشت.
وی گفــت :همچنیــن در نظــر داریــم شــرکت هــای
دانــش بنیــان و شــتاب دهنــده هــای دانشــگاه را نیــز بــه
دانشگاه الخلیج عمان مرتبط کنیم.

پژوهشگر برتر جشنواره پایان نامه های برتر ایران

دانشــجوی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه
عنــوان پژوهشــگر برتــر از ســوی جشــنواره پایــان
نامــه هــای برتــر ایــران (جایــزه ویــژه پرفســور
حسابی) شد.

بــه گــزارش امیرکبیــر ،نیمــا شــریفی صادقــی
دانشــجوی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــرای طرحــی با
عنــوان «تشــخیص بیماری هــای خودایمنــی و مغــز و
اعصــاب بــا اســتفاده از شــبکه عمیــق و ترکیــب مکانیزم
هــای هوشــمند تشــخیص بیمــاری ،تداخــل دارویــی در
تشــخیص بالینــی» در ســومین جشــنواره پایــان نامــه
هــای برتــر ایران(جایــزه ویــژه پرفســور حســابی) بــه
عنوان پژوهشگر برتر انتخاب و معرفی شد.
جشــنواره پایــان نامــه هــای برتــر ایران(جایــزه ویــژه
پرفســور حســابی) در تمامــی رشــته هــای دانشــگاهی
اقــدام بــه بررســی و درجــه بنــدی پایــان نامه هــا ،طــرح
هــای پیشــنهادی ،طــرح هــای پژوهشــی ،مقــاالت
علمــی ،کتــاب هــای علمــی و دیگــر تألیفــات علمــی
می کند.
ایــن جشــنواره در پایان هــر ترم تحصیلی دانشــگاهی
بــا حمایــت طیــف وســیعی از دانشــگاه هــا و مراکــز
تحقیقاتی کشور برگزار می شود.

همچنیــن ایــن دانشــجو در ســومین جشــنواره جایزه
ویــژه خیــام و نخســتین جشــنوار بیــن المللــی تالیفــات
برتــر کــه بــه عنــوان یکــی از معتبرتریــن جشــنواره های
ملــی و بین المللــی در حوزه تالیفات دانشــگاهی,مقاالت
و پژوهــش هــا مــی باشــد حائــز کســب رتبه برتر شــده
و نیــز بــه عنــوان پژوهشــگر برگزیــده انتخــاب و معرفی
شده است.

حضور زنده یاد استاد شجریان در دانشگاه  -برنامه اشارت چنگ -اردیبهشت ۱۳۷۷

دانشجوی دکترای دانشگاه  ،پژوهشگر منتخب کشور

از دانشــجوی دکتــرای دانشــکده مهندســی
عمــران و محیطزیســت دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر بــه عنــوان پژوهشــگر منتخــب حــوزه
آزمایشگاهی تقدیر شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،مراســم تقدیــر از 10
پژوهشــگر برتر شــبکه آزمایشــگاهی و  10آزمایشگاه
منتخــب عضــو این شــبکه بــا حضور ســورنا ســتاری
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری برگــزار
شد.
در ایــن مراســم مهســا طاهــری دانشــجوی دکترای
دانشــکده مهندســی عمران و محیطزیســت دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر بــه عنــوان پژوهشــگر منتخــب

شــبکه آزمایشــگاهی فناوریهــای راهبــردی انتخــاب
شــد و از ســوی معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهوری مورد تقدیر قرار گرفت.
درحــال حاضــر بیــش از  ۱۶هــزار دســتگاه تجهیــز
آزمایشــگاهی بــه ایــن شــبکه متصــل و بخــش
خصوصــی بیشــترین میــزان خدمــات را در قالب این
شبکه ارائه کرده است.
گفتنــی اســت ،تاکنــون بیــش از  700مجموعــه
فعــال عضــو ایــن شــبکه آزمایشــگاهی شــده و بیــش
از  ۱۶هــزار دســتگاه پیشــرفته در ایــن شــبکه
آزمایشگاهی قابل دسترس است.

تقدیر و معارفه در دانشکده دریا

مراســم معارفــه رئیــس جدیــد دانشــکده
مهندســی دریــا و تقدیــر از دو نفــر اســاتید
بازنشســته ایــن دانشــکده با حضــور دکتــر رازفر
مشــاور رئیــس و مدیــر حــوزه ریاســت و روابط
عمومــی دانشــگاه و دکتــر صفــار اول رئیــس
پردیــس مکانیــک ،هوافضــا و دریــا و اعضــای
هیــأت علمــی دانشــکده مهندســی دریــا ،برگزار
شد.
در ایــن مراســم دکتــر رازفــر ضمــن تشــکر و
قدردانــی از دکتــر ایرانمنــش در مــدت تصــدی
ریاســت دانشــکده بــه اهمیــت و جایــگاه این رشــته
و دانشــکده و دانش آموختگان آن در توســعه کشــور
پرداخــت و گفــت :مدیریــت دانشــگاه در جهــت
تثبیــت و ارتقــاء ایــن دانشــکده بــا قدمت باالی ســی

ســال و بهبــود شــرایط آن ،اقداماتــی را آغــاز و بــه این
مهم خواهد پرداخت.
دکتــر صفــار اول نیــز در ســخنانی تفاهــم ،همدلی
و همــکاری کادر ایــن دانشــکده را از نقــاط قــوت آن
برشــمرد و بیــان داشــت :بــا تدویــن رویه هــای جدید
از تــوان و تجــارب اســاتید بازنشســته نیــز اســتفاده
خواهیــم کــرد و در مســائل علمــی و دانشــگاهی
بازنشستگی مفهوم و معنا ندارد.
دکتــر زراعتگــر ریاســت جدیــد دانشــکده نیــز
کلیاتــی را در خصــوص برنامه هــای پیــش روی
دانشــکده بیــان نمــود و در بخــش دیگــری از مراســم
از دکتــر مهــدی ایرانمنــش و دکتــر منوچهر فــدوی با
اهداء هدیه تقدیر به عمل آمد.

