
مدیــر امــور اداری و پشــتیبانی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر بــا اشــاره بــه اینکه رســیدگی 
بــه وضعیــت نیروهــای انســانی دانشــگاه اولویت 
ایــن اداره اســت، گفــت : در حــوزه امــور اداری 
و پشــتیبانی دو ماموریــت اساســی ، رســیدگی به 
وضعیــت نیــروی انســانی دانشــگاه و الکترونیکی 
کــردن فعالیــت هــای اداری را دســتور کار قــرار 
دادیــم و بــه دســتاوردهای خوبــی نیــز در ایــن 

زمینه ها دست یافته ایم.

بــه گــزارش امیرکبیــر، غالمعبــاس حاجــی بیگــی با 
بیــان اینکــه فعالیــت خــود را از 15 مهرماه ســال 98 به 
عنــوان مدیــر امــور اداری و پشــتیبانی دانشــگاه صنعتی 
ــای  ــه ه ــت: برنام ــت، گف ــرده اس ــاز ک ــر آغ امیرکبی
ــرانجام  ــه س ــری و ب ــوزه پیگی ــن ح ــی را در ای مهم

رسانده ایم.
ــی  ــگاه صنعت ــتیبانی دانش ــور اداری و پش ــر ام مدی
امیرکبیــر تاکیــد کــرد: باتوجه بــه اینکه دکتــر معتمدی 
رئیــس دانشــگاه نیــز تاکیــد داشــت کــه برنامــه هــای 
دانشــگاه در راســتای الکترونیکــی شــدن حرکــت کند 

ما نیز در این مسیر قدم هایی  برداشته ایم.

تجمیع و یکپارچه سازی قراردادهای 
نیروهای انسانی دانشگاه

حاجــی بیگی خاطرنشــان کرد: در زمینه ســاماندهی 
نیروهــای انســانی دانشــگاه برنامــه تجمیــع و یکپارچه 
ــتور کار  ــانی در دس ــروی انس ــای نی ــازی قرارداده س
قــرار گرفــت چراکــه در دانشــگاه حــدود هشــت مدل 
ــد قردادهــای بخــش پژوهشــی، بخــش  ــرارداد مانن ق
ــاس،  ــس بندرعب ــار، پردی ــس گرمس ــارات، پردی انتش
ــای  ــجویی و نیروه ــش دانش ــهر، بخ ــس ماهش پردی

خدماتی وجود داشت.
وی عنــوان کــرد: بنابرایــن بــرای اینکــه پرداخت در 
ــه باشــد موضــوع یکپارچــه ســازی  قراردادهــا عادالن

قراردادها در دستور کار قرار گرفت.
ــی  ــگاه صنعت ــتیبانی دانش ــور اداری و پش ــر ام مدی
ــز  ــی نی ــرارداد کل ــک ق ــن ی ــت: همچنی ــر گف امیرکبی
بــرای نیروهــای انتظامــات دانشــگاه در نظرگرفته شــد 
ایــن مــدل قــرارداد بــرای پردیــس هــای دانشــگاه نیــز 

اجرایی شد.
ــه  ــه اینک ــه ب ــرد: باتوج ــد ک ــی تاکی ــی بیگ حاج
ــود  ــگاه وج ــرارداد در دانش ــدل ق ــت م ــدود هش ح
داشــت بنابرایــن بــه صــورت ســاالنه بودجــه ای بالــغ 
بــر 32 میلیــارد تومــان بــرای ایــن قراردادهــا در نظــر 
گرفتــه مــی شــد کــه پــس از اجــرای یکپارچه ســازی 
قراردادهــا ایــن بودجــه بــه 30 میلیــارد و 200 میلیــون 
تومــان رســید کــه در واقــع بــا ایــن رویــه حــدود یک 

میلیارد و 800 میلیون تومان صرفه جویی شد.
ــز پیشــنهاد  ــه داد: در حــوزه تاسیســات نی وی ادام
دادیــم قراردادهــا تجمیــع شــود کــه برایــن اســاس 37 
نفــر پرســنل بــه 25 نفر پرســنل تبدیــل و در 6 مــاه اول 
ــون  ــدود 520 میلی ــز ح ــوزه نی ــن ح ــال 99 در ای س
تومــان صرفــه جویــی شــد و در خصــوص همــکاران 
مــازاد و حــذف شــده نیــز پیمانــکار مربوطــه بــا توجه 

به تخصص افراد آنها را به کار گرفت . 
ــی  ــگاه صنعت ــتیبانی دانش ــور اداری و پش ــر ام مدی
امیرکبیــر گفــت: شــرمنده نیروهــای شــرکتی دانشــگاه 
هســتم کــه از نظــر دریافتــی در مضیقــه هســتند یــک 
قــرارداد داریــم کــه ســقفی دارد و نمــی توانیــم 

پرداخت باالتر داشته باشیم.
حاجــی بیگــی عنوان کــرد: در گذشــته در واحدهای 
ــای شــرکتی  ــه نیروه ــا ب ــوع پرداخــت ه ــف ن مختل
متفــاوت بــود امــا باتوجــه بــه یکپارچــه شــدن 
قراردادهــا نــوع پرداخــت هــا نیــز یکپارچــه شــد تــا 

بتوانیم در مسیر عدالت حرکت کنیم.

اجرای مناقصه برای فعالیت های دانشگاه
ــی  ــگاه صنعت ــتیبانی دانش ــور اداری و پش ــر ام مدی
امیرکبیــر گفــت: تجمیــع و یکپارچــه ســازی قراردادها 
در دانشــگاه بســتری را فراهــم کــرد تــا بتوانیــم بــرای 

انجام فعالیت های مختلف مناقصه برگزار کنیم.
حاجــی بیگــی تاکیــد کــرد: در حــوزه ایــاب و ذهاب 
طــی 17 ســال گذشــته تنهــا بــا یــک شــرکت قــرارداد 
داشــتیم امــا با اجــرای مناقصه ایــاب و ذهاب توانســتیم 
عــالوه بــر صرفــه جویــی ریالــی رقابــت میــان 

شرکت های مختلف را نیز ایجاد کنیم. 
ــدی  ــرکت جدی ــه ش ــن مناقص ــزود: در ای وی اف
برنــده شــد کــه خدمــات ایــن شــرکت نیــز مناســب 

می باشد. 
مدیــرکل امــور اداری و پشــتیبانی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر اظهــار داشــت: درخصــوص بیمــه تکمیلــی 
نیــز بســیار تــالش کردیــم تــا خدمــات بهتــری را بــه 
همــکاران ارائــه کنیــم امــا درایــن زمینــه دنبــال صرفــه 
ــرایط  ــتیم در ش ــد هس ــه معتق ــم چراک ــی نبودی جوی
فعلــی اقتصــادی ، کارکنــان و اعضــای هیــات علمــی 

دانشگاه نباید دغدغه درمان داشته باشند.
حاجــی بیگــی خاطرنشــان کــرد: در ایــن خصوص 
گــروه تخصصــی مناقصــه بیمه تکمیلی تشــکیل شــد 
و ایــن گــروه تخصصــی چندیــن جلســه با بیمــه های 

مختلف برگزار کرد.
ــی  ــه تکمیل ــزود: مناقصــه درخصــوص بیم وی اف
برگــزار شــد و درحــال حاضــر مــی تــوان گفــت کــه 
هزینــه هــای درمانــی بــرای کارکنــان و اعضــای هیات 

علمی دانشگاه تا 5 برابر افزایش یافته است. 
مدیــر امــور اداری و پشــتیبانی گفــت: به طــور مثال 
ــت  ــقف پرداخ ــد س ــی جدی ــه تکمیل ــاس بیم براس
ــون  ــی از 40 میلی ــتانی و جراح ــای بیمارس ــه ه هزین

تومان به 200 میلیون افزایش یافته است.
حاجــی بیگــی تاکیــد کــرد: همچنیــن براســاس این 
بیمــه جدیــد هزینــه پاراکلینیکــی از 5 میلیــون  بــه 21 

میلیون رسیده است.
ــرای هــر  ــه دندانپزشــکی ب ــرد: هزین ــوان ک وی عن
خانــواده 3 میلیــون بــود کــه براســاس بیمه جدیــد این 
هزینــه بــرای هــر نفــر 3 میلیــون تومــان تعییــن شــده 

است.
ــی  ــگاه صنعت ــتیبانی دانش ــور اداری و پش ــر ام مدی
امیرکبیــر تاکیــد کــرد: در حــوزه بیمــه تکمیلــی قــدم 
بــزرگ و مهمــی برداشــته شــد تــا همــکاران در 

هزینه های بیمارستانی مشکلی نداشته باشند. 
ــن باعــث شــد در  ــرح همچنی ــن ط ــزود: ای وی اف
بیمــه آتش ســوزی حــدود 300 میلیــون تومــان صرفه 

جویی داشته باشیم.
ــی  ــگاه صنعت ــتیبانی دانش ــور اداری و پش ــر ام مدی

ــوع  ــگاه موض ــواره در دانش ــت: هم امیرکبیراظهارداش
ــت  ــوده اس ــئوالن ب ــر مس ــان مدنظ ــت کارکن معیش
بنابرایــن بــرای رفــاه حــال کارکنــان دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر تفاهــم نامــه ای بــا بانــک ملــت درخصوص 
پرداخــت تســهیالت داشــتیم کــه اعتبــار آن حــدود 2 
ــاه  ــا خردادم ــزان ت ــن می ــه ای ــود ک ــان ب ــارد توم میلی

توزیع شد.

اختصاص 34 میلیارد تومان اعتبار بانکی در 
قالب تسهیالت به کارکنان دانشگاه 

حاجــی بیگــی عنــوان کــرد: طــی مذاکــرات 
ــارد  ــتیم 30 میلی ــت داش ــک مل ــا بان ــه ب ــدی ک جدی
تومــان اعتبــار جدیــد بــرای پرداخــت تســهیالت بــه 

کارکنان دانشگاه در نظر گرفته شد.
ــارد تومــان  وی ادامــه داد: همچنیــن حــدود 2 میلی
ــای  ــه نیروه ــهیالت ب ــه تس ــرای ارائ ــز ب ــار نی اعتب
شــرکتی بــه صــورت قــرض الحســنه از بانــک ملــت 

دریافت کردیم.
ــی  ــگاه صنعت ــتیبانی دانش ــور اداری و پش ــر ام مدی
امیرکبیــر تاکیــد کــرد: در مجمــوع حــدود 34 میلیــارد 
تومــان اعتبــار در قالــب تســهیالت بانکــی در اختیــار 

ــن در  ــرد ای ــی گی ــرار م همــکاران دانشــگاه ق
ــه  ــی اســت کــه در یــک ســال گذشــته ب حال

اندازه 10 سال وام پرداخت شده است.
حاجــی بیگــی افــزود: باتوجــه بــه هماهنگی 
ــی  ــیار بزرگ ــدم بس ــه ق ــورت گرفت ــای ص ه
برداشــته شــد کــه کارکنــان بــرای دریافــت وام 
بــه امــور مالــی دانشــگاه مراجعــه کردنــد و نیاز 

به حضور کارکنان در بانک نبود.
ــال  ــرای س ــم ب ــه داری ــه داد: برنام وی ادام
ــرای  ــت ب ــک مل ــاری از بان ــز اعتب ــده نی آین
ــت  ــان دریاف ــه کارکن ــهیالت ب ــت تس پرداخ

کنیم.

توسعه خدمات میز خدمت دانشگاه
مدیــر امــور اداری و پشــتیبانی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر درخصــوص فعالیــت هــای 
الکترونیکــی بحش اداری و پشــتیبانی دانشــگاه 
نیــز گفــت: ســایت رفــاه دانشــگاه طراحــی و 
اجــرا شــده اســت و همــکاران بــرای ثبــت وام 
ــه مراجعــه حضــوری  ــاز ب ــگاه نی و رزرو اقامت

ندارند. 
حاجــی بیگــی بــا اشــاره بــه توســعه فعالیت 
ــز  ــت: می ــگاه گف ــت دانش ــز خدم ــای می ه

خدمــت از قبــل وجــود داشــت امــا درحــال حاضــر 
فعالیــت هــای آن توســعه یافته و بســتری فراهم شــده 
کــه افــراد بــرای انجــام فعالیــت هــای خــود نیــاز بــه 
حضــور در محیــط دانشــگاه ندارنــد و رونــد ارجــاع 
تقاضاهــا نیــز بــه صــورت پیامک بــه متقاضیــان اعالم 

می شود.
ــی  ــور اداری و پشــتیبانی دانشــگاه صنعت ــر ام  مدی
ــته  ــال گذش ــک س ــرد: در ی ــان ک ــر خاطرنش امیرکبی
ــات علمــی  ــرای اعضــای هی 2هــزار و 730 حکــم ب

صادر شده است.
حاجــی بیگــی تاکیــد کــرد: در حــوزه اداره اعضای 
غیــر هیــات علمــی باتوجــه بــه تغییــرات توانســتیم 
رونــد فعالیــت هــا را ســرعت بخشــیم بــه طــور مثال 
صــدور احــکام کارکنــان طــی یــک تــا دو روز انجــام 

می شود.
ــون  ــت : تاکن ــتیبانی گف ــور اداری و پش ــر ام مدی
ــان  ــرای کارکن ــز ب ــم نی ــزار و 566 حک ــدود 2 ه ح

دانشگاه صادر شده است .
وی افــزود: بــه گونــه ای برنامــه ریزی شــده اســت 
کــه ارتقــا همــکاران از طریــق پیامــک بــه آنهــا اطــالع 

رسانی شود.
حاجــی بیگــی افــزود: از ســال 95 تا 97 تعــدادی از 

کارکنان مدرک تحصیلی ارائه داده بودند اما به 
اســتناد قانــون دولــت مبنــی بــر اینکــه اعمــال تنها یک 
مــدرک تحصیلــی مــالک عمــل اســت مــدرک آنهــا 
ــون دانشــگاه  ــه قان ــود کــه باتوجــه ب اعمــال نشــده ب
ــال شــود. ــراد اعم ــن اف ــدارک ای ــا م ــری شــد ت پیگی
وی ادامــه داد: تــا 28 مهرماه ســال 97 ایــن قانون در 
دانشــگاه اجرایــی بــوده بنابرایــن اگــر تــا ایــن تاریــخ 
ــه  ــد ب ــی توان ــده م ــال نش ــردی اعم ــدرک دوم ف م

بخش اداری دانشگاه مراجعه کند.
ــی  ــتیبانی دانشــگاه صنعت ــور اداری و پش ــر ام مدی
امیرکبیــر گفــت: براســاس مصوبه هیــات امناء ســوابق 
شــرکتی همــکاران اعــم از رســمی ، پیمانــی و 
قــراردادی لحــاظ نمــی شــد کــه براســاس پیگیــری 
هــای صــورت گرفتــه قــرار اســت ســنوات  جهــت 

ارتقا همکاران درنظر گرفته شود.
حاجــی بیگــی افــزود: برایــن اســاس اگــر میانگیــن 
پرداختــی را درنظــر بگیریــم حداقــل بایــد بــه صورت 
ــن  ــه حقــوق ای ــان ب ــا 300 هــزار توم ــن 250 ت میانگی

افراد افزوده شود.
وی گفــت:  تــالش داریــم کــه در ســال جــاری این 
ــال شــود در  ــان اعم ــش در حکــم کارکن ــزان افزای می

افزایش حقوق سال آینده نیز تاثیر داشته باشد.

هفتهنامه
خبــری
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مدیر امور اداری و پشتیبانی:

رسیدگی به وضعیت نیروی انسانی و
 انجام فعالیت های اداری به صورت الکترونیکی 

۲۰ دی
سالروز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر



کاهش فرآیند بازنشستگی کارکنان 
دانشگاه

ــی  ــور اداری و پشــتیبانی دانشــگاه صنعت ــر ام مدی
امیرکبیــر با بیــان اینکه فرآینــد بازنشســتگی همکاران 
دانشــگاه بســیار طوالنــی بود، گفــت: براســاس برنامه 
ریــزی هــای صــورت گرفتــه ایــن پروســه کوتــاه تــر 
شــده اســت بــه طــور مثــال افــراد بــرای بازنشســتگی 
نیــاز بــه دریافــت 24 امضــا داشــتند کــه اکنــون تنهــا 
ــن  ــی ای ــه تمام ــد ک ــت کنن ــا دریاف ــد 10 امض بای
مراحــل نیــز بــه صــورت الکترونیکــی و غیرحضوری 

انجام می شود.
حاجــی بیگــی تاکیــد کــرد: در بخــش کارگزینــی 
بــرای اعضــای هیــات علمــی برنامــه داریــم موضــوع 
انتقــال صنــدوق هــای بازنشســتگی را برطــرف کنیــم 
ــا  ــور ب ــر کش ــگاه برت ــتا 13 دانش ــن راس ــه در ای ک

وزارتخانه تفاهم نامه ای منعقد کرده اند.
ــی  ــور اداری و پشــتیبانی دانشــگاه صنعت ــر ام مدی
ــر از  ــزار و 990 نف ــوع ه ــت: در مجم ــر گف امیرکبی
در  اســت  قــرار  اســتخدامی  آزمــون  طریــق 
دانشــگاه های کشــور اســتخدام شــوند و بــه دانشــگاه 
50 ســهمیه اختصاص داده شــده اســت کــه امیدواریم 
وزارت علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری تامیــن اعتبار آن 
ــت  ــه زودی دریاف ــه ب ــه و بودج ــازمان برنام را از س

کند.
ــای  ــت نیروه ــل وضعی ــون تبدی ــزود: قان وی اف

قــراردادی و شــرکتی باید براســاس آزمون اســتخدامی 
باشــد امــا افــراد ایثارگــر و رزمنــده و خانــواده هــای 
ایشــان کــه  در تاریــخ اجــرای برنامــه پنجــم جــذب 
ــتخدامی  ــون اس ــدون آزم ــد ب ــی توانن ــد م ــده ان ش
تبدیــل وضعیت شــوند.مدیر امــور اداری و پشــتیبانی 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: افزایــش حقــوق 
درســال جــاری 50 درصــد فــوق العــاده شــغل بــود 
امــا برای دانشــگاه هــای زیــر مجموعــه وزارت علوم 
30 درصــد درنظــر گرفتــه شــد کــه حــدود 15 تــا 16 
ــا  ــه ب ــد ک ــق ش ــا محق ــوق و مزای ــد کل حق درص
ــب  ــه تصوی ــز آن ب ــی نی ــری انجــام شــده مابق پیگی

رسیده و به زودی اجرایی می شود.

تغییر ساعات کاری کارمندان              
براساس مصوبات ستاد ملی کرونا

حاجــی بیگــی اظهــار داشــت: تغییر ســاعت کاری 
کارمنــدان دانشــگاه براســاس مصوبــات ســتاد ملــی 

کرونا و اعالم دولت است.
ــی  ــور اداری و پشــتیبانی دانشــگاه صنعت ــر ام مدی
امیرکبیــر گفــت: وضعیــت اقتصادی ســخت اســت و 
همــکاران نیــز تحــت فشــار هســتند ایــن درحالــی 
اســت کــه بیمــاری کرونــا نیــز شــرایط زندگــی افــراد 
را ســخت کــرده بنابرایــن مــا در امــور اداری دانشــگاه 
تمــام تــالش خــود را انجــام مــی دهیــم تــا فعالیت ها 

و خدمات به صورت کامل اجرایی شود.
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تازه های  علـــم

       به مناسبت ۲۰ دی ماه سالروز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر

بررسی کاهش ردپای کربن در ساختمان سازی تهران
توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

محققــان دانشــکده مهندســی عمــران و محیط 
ــوع  ــر موض ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــت دانش زیس
ــران را  ــن در ســاختمان ســازی ته ــای کرب ردپ
در راســتای کاهــش تبعــات زیســت محیطــی و 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــه ای م ــای گلخان گازه

دادند.
بــه گــزارش امیرکبیــر، میثــم ابراهیمــی نــژاد 
رفســنجانی دانــش آموختــه دکترای  دانشــگاه صنعتی 
ــه  ــاب روش بهین ــرح »انتخ ــری ط ــر و مج امیرکبی
ســاخت بــا رویکــرد ردپای کربــن در ســاختمان های 
ــرات آب و  ــمندان، تغیی ــت: دانش ــران« گف ــهر ته ش
هوایــی را کــه اثرات اقتصــادی و اجتماعی آن آشــکار 
ــد  ــه تولی ــی روی شــده اســت را ناشــی از افزایــش ب
ــد.  ــر میدانن ــال اخی ــه ای در 100 س ــای گلخان گازه
صنعــت ســاختمان یکــی از پرمصــرف تــری صنایــع 
ــه ای  ــای گلخان ــد گازه ــرژی و تولی ــرف ان در مص
اســت. ایــران بــه عنــوان یکــی از 10 کشــور اصلــی 
ــش  ــد. نق ــی باش ــان م ــن در جه ــده کرب ــد کنن تولی
ــرژی و ایجــاد تبعــات  ســاختمان هــا در مصــرف ان
زیســت محیطــی از یــک طــرف و تعهــد بیــن المللی 
ــرف  ــه ای از ط ــای گلخان ــش گازه ــران، در کاه ای

دیگر، علل اصلی انجام این پروژه بوده است.
ــه و  ــه هزین ــا مقایس ــق ب ــن تحقی ــزود: ای وی اف
ردپــای کربــن هریــک از روش هــای ســاخت در کنار 
ــد  ــری مانن ــم گی ــدی تصمی ــای کلی ــایر معیاره س
کیفیــت و ســرعت ســاخت، ضمــن شناســایی 
ــه  ــت، هزین ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــای س روش ه
انتخــاب روش ســاخت ســازگار بــا محیط زیســت را 

نیز برآورد کرده است.
ابراهیمــی نــژاد عنــوان کــرد: ایــن تحقیق نشــان داد 
ــط زیســت  ــا محی ــای ســازگار ب اتخــاذ رویکــرد ه

لزوما به معنای افزایش هزینه نیست. 
وی بــا بیــان اینکــه نبود اطالعــات ســاختاریافته در 
پــروژه هــا از معضــالت اصلــی ایــن پژوهــش بــود، 
گفــت: در صنعــت ســاخت، موضــوع ردپــای کربــن 
ــت از  ــی بایس ــت و م ــنا اس ــا آش ــیاری ن ــرای بس ب
طریــق مصــرف انــرژی بــه موضــوع نزدیــک شــد. از 
ــت  ــاختارمند ثب ــور س ــز بط ــات نی ــی اطالع طرف

نمی شــود و دسترســی و اســتخراج داده هــای مــورد 
نیــاز بســیار دشــوار اســت. بیشــتر داده هــای مــورد 

نیاز بایستی از طریق خبرگان پیگیری شود. 
وی گفــت: یــک نــرم افــزار تصمیــم گیــری در این 
ــه شــده اســت و در حــال گســترش  خصــوص تهی
معیارهــای تصمیــم گیــری از جملــه زیســت محیطی 
آن مــی باشــیم. یافتــه هــای ایــن پژوهــش در 
خصــوص روش هــای ســاخت ســازگار بــا محیــط 
ــه  ــل ب ــک فص ــوان ی ــه عن ــد ب ــی توان ــت م زیس
ــه کاهــش  اســتاندارد  بیــن المللــی LEED  در زمین

مصرف انرژی اضافه شود.
وی بــا اشــاره بــه ویژگــي هــاي طــرح گفــت: از 
ــه و  ــی همــه جانب ــن طــرح، ارزیاب ویژگــی هــای ای
ــط  ــا محی ــازگار ب ــاخت س ــای س ــی روش ه معرف
ــد در  ــرای ســاختمان اســت کــه مــی توان زیســت ب
ــن در صنعــت ســاخت بســیار  ــای کرب کاهــش ردپ

موثر باشد.
وی بــا اشــاره بــه کاربردهــای ایــن پــروژه گفــت: 
نتایــج ایــن پژوهــش از طریــق کمــی ســازی و انــدازه 
ــد  ــری مانن ــم گی ــدی تصمی ــای کلی ــری پارامتره گی
ــن، در تدویــن سیاســت هــای  ــای کرب ــه و ردپ هزین
حمایتــی در راســتای کاهــش گازهــای گلخانــه ای در 
صنعــت ســاخت و مســکن موثــر اســت. وزارت نیرو 
و ســازمان محیــط زیســت کشــور بــه عنــوان متولیان 
ــه ای  ــای گلخان ــش گازه ــی  کاه و پیشــگامان اصل

کشور از این طرح بهره برداری موثر نمایند. 
گفتنــی اســت اســاتید راهنمــای ایــن طــرح دکتــر 
اقبــال شــاکری، دکترعبــداهلل اردشــیر واســتاد مشــاور 
ــدی اعضــای هیئــت  ــر فاضــل زرن ــروژه دکت ــن پ ای

علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودند.
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با حضور مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهشی عتف؛

افتتاح آزمایشگاه های طیف سنجی پیشرفته و میکروسکوپ الکترونی عبوری
ــرفته و  ــنجی پیش ــف س ــگاه های طی آزمایش
میکروســکوپ الکترونــی عبــوری بــا حضــور 
ــاوری وزارت  ــی و فن ــر پژوهش ــرکل دفت مدی
ــی  ــاون پژوهشــی دانشــگاه صنعت ــوم و مع عل

امیرکبیر افتتاح شد.

ــف  ــگاه های طی ــر، آزمایش ــزارش امیرکبی ــه گ ب
ســنجی پیشــرفته و میکروســکوپ الکترونی عبوری 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا حضــور دکتــر 
ــت و  ــر حمای ــر کل دفت ــی مدی ــادق نیس عبدالص
پشــتیبانی امــور پژوهشــی و فنــاوری وزارت علــوم، 
دکتر حســین حســینی تودشــکی معــاون پژوهش و 
ــی  ــر عل ــر، دکت ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــاوری دانش فن
نیکبخت مدیر توســعه نــوآوری و فناوری دانشــگاه و 
اداره  رئیــس  زاده  خواجــه  محســن  دکتــر 
آزمایشــگاه های تخصصــی و خدمــات فنــاوری 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح و راه اندازی شد. 
آزمایشــگاه طیــف ســنجی پیشــرفته یکــی از 
ــک  ــماره ی ــگاهی ش ــه آزمایش ــای مجموع واحده
تحــت عنوان »شناســایی مــواد و آنالیز عنصــری« بوده 
ــی، جــذب  ــزات آی ســی پ ــر تجهی ــه مشــتمل ب ک
اتمــی، کوانتومتــری و طیــف ســنجی نشــری بــوده و 

ــان دانشــگاه  ــدازی آن دانشــجویان و محقق ــا راه ان ب
ــز  ــواد و آنالی ــایی م ــات شناس ــت خدم ــرای دریاف ب
ــگاه های  ــه آزمایش ــه ب ــه مراجع ــازی ب ــری، نی عنص

خارج از دانشگاه ندارند.
آزمایشــگاه میکروســکوپ الکترونــی عبــوری 
)TEM( یکــی از واحدهــای مجموعــه آزمایشــگاهی 
شــماره دو تحــت عنوان »آزمایشــگاه میکروســکوپی« 
ــی  ــکوپ الکترون ــر میکروس ــتمل ب ــه مش ــوده ک ب
روبشــی   الکترونــی  میکروســکوپ  و  عبــوری 
ــرارداد  ــاد ق ــا انعق ــه زودی ب ــاء اهلل ب ــد. ان ش می باش
خریــد »میکروســکوپ الکترونــی روبشــی با گســیل 
ــکوپی  ــگاهی میکروس ــه آزمایش ــی«، مجموع میدان

دانشگاه تکمیل خواهد شد.

انتصاب
ــس  ــدی رئی ــر معتم ــر، دکت ــزارش امیرکبی ــه گ ب
دانشــگاه ، طــی حکمــی دکتر امیررضــا آزادمهــر را به 
عنــوان رئیــس اداره رســیدگی بــه شــکایات در 

دانشگاه منصوب کردند.
در ایــن حکــم آمــده اســت: امیــد اســت بــا تعامــل 
و پیگیــری مســتمر بــا واحد هــای مختلــف در جهت 

ــودن  ــرف نم ــیدگی و برط رس
ــکالت مراجعین ، گام های  مش

موثری بردارید.
دکتــر آزادمهــر عضــو هیات 
علمــی دانشــکده مهندســی 

معدن می باشد.

احتــرام؛ و  ســالم   بــا 
نظر بــه مصوبــه هیــات امنــاء دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر مبنــی بــر تغییــر تاریــخ تاســیس 
دانشــگاه از 1337 بــه 1307، خواهشــمند اســت دســتور فرمائید؛ نســبت به بازبینــی مبادی 
مختلــف اطــالع رســانی آن دانشــکده / معاونــت ... اعــم از پایگاه اینترنتی مکاتبات رســمی 
و ســایر بســترهای تبلیغاتــی، بــه منظــور وحــدت رویــه در تمامی ارکان دانشــگاه، نســبت 
نماینــد. اقــدام  )لوگــو(  واره  نشــان  تغییــر   بــه 

ضمناً بپیوست لوگوی جدید جهت بهره برداری مذکور ایفاد می گردد.

اطالعیه
قابل توجه دانشگاهیان گرامی 

نظر بــه مصوبــه هیــات امنــاء دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر مبنــی بــر تغییر 
تاریــخ تاســیس دانشــگاه از 1337 بــه 1307، تمامــی همــکاران در تمامــی 
ارکان دانشــگاه  مــی بایســت  درمبــادی مختلــف اطــاع رســانی، اعــم از 
پایــگاه اینترنتــی، مکاتبــات رســمی و ســایر بســترهای تبلیغاتــی، بــه منظور 

وحدت رویه دانشگاه، نسبت به تغییر نشانواره )لوگو( اقدام نمایند.

شکست ، یک رویداد است و موفقیت ، یک فرآیند.
هــر رویــدادی مهــم اســت ، امــا شــما آینــده خــود را بــر 
یــک فرآینــد بنا مــی کنیــد و اجــازه نمــی دهیــد آینده، 

با یک شکست تخریب شود

حکیمانه


