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رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد:

خیرین آموزش عالی
به چرخه فناوری در دانشگاه ها کمک کنند
رئیــس دانشــگاه صنعتی امیرکبیر گفــت :خیرین
آمــوزش عالــی در حــوزه هــای مختلــف بــه
دانشــگاه هــا کمــک کــرده انــد امــا الزم اســت
کــه کمــک خیریــن آمــوزش عالــی نــه تنهــا در
حــوزه ســاخت خوابــگاه هــا و ســاختمان
دانشــکده هــا بلکــه در حــوزه چرخــه فنــاوری
نیز باشد.
بــه گــزارش امیرکبیــر دکتــر ســید حســن قدســی
پــور در گردهمایــی خیریــن حــوزه آمــوزش عالــی
دردانشــگاه گفــت :در ســال  54دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر تنهــا  300دانشــجو پذیــرش مــی کــرد امــا
اکنــون دانشــگاه  14هــزار دانشــجو دارد کــه ایــن
میــزان پذیــرش دانشــجو براســاس رشــد و توســعه
کشور وتوان علمی و فناوری کشور بوده است.
وی اظهــار داشــت :درحــال حاضــر  9هــزار و 500
نفر از دانشــجویان دانشــجو دانشــگاه بومی هســتند و
 4هــزار و  500دانشــجو دانشــگاه خوابگاهی هســتند.
از تعــداد دانشــجویان خوابگاهــی حــدود  2هــراز و
 300دانشــجو در خوابــگاه هــای کارشناســی و تعــداد
 2هــزار و  200دانشــجو در خوابــگاه های تحصیالت

رئیــس کل گمــرک ایــران از دســتاوردها و
تولیــدات دانــش بنیــان دانشــگاه صنعتــی امیــر
کبیــر در زمینــه تولیــد دســتگاه هــا و نــرم
افزارهای کنترلی بازدید کرد .
بــه گــزارش امیرکبیــر  ،ایــن بازدیــد بــا حضــور
دکتــر ســید رضــا غفاریــان معــاون پژوهش و فنــاوری
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و دکتــر محمــد احمــدی
مدیــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه و معاونیــن ،
سرپرســت اداره کل حراســت و امــور انتظامــی و
مدیــران کل حــوزه ریاســت کل و توســعه و تجهیــز
گمرک برگزار شد.
در ابتــدای ایــن بازدیــد دکتــر غفاریــان معــاون
پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه تشــریح
دســتاوردها و تولیــدات دانــش بنیــان دانشــگاه صنعتی
امیــر کبیــر در زمینــه تولیــد دســتگاه هــا و نــرم
افزارهــای کنترلــی پرداخــت و بــا اشــاره بــه ســبد
محصــوالت فنــاور صنعتــی و دانــش بنیــان در حــوزه
پایــش گمرکــی ؛ ســامانه اســکنر خودرویــی بــرای
اســکن و بازرســی محیطــی و کشــف کاالی قاچــاق ،
دســتگاه بازرســی تلفیقــی ( عبــوری و پــس پراکنــده)
بــرای اســکن چمــدان را از جملــه دســتاوردهای
دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر در حــوزه پایــش گمرکی

تکمیلی اسکان دارند.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت:
باتوجــه بــه جمعیت دانشــجویان دانشــگاه گســترش
خوابــگاه هــای دانشــجویی یکــی از ضروریــات
بشــمار مــی رود در ایــن راســتا خوابــگاه جدیــد
دانشــگاه بــا ظرفیــت حــدود  450دانشــجو توســط
یکــی از خیریــن آقــای ناصــر االســامی راه انــدازی
شــده اســت که نیاز بــه تجهیــزات دارد کــه امیدواریم
بــا کمــک خیریــن امــکان حضــور دانشــجویان را در
این خوابگاه فراهم کنیم.
دکتــر قدســی پــور عنــوان کــرد :دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر دارای  312شــرکت دانــش بنیــان اســت کــه
ایــن آمــار قابــل توجــه اســت .در راســتای کمــک بــه
فعالیــت هــای دانــش بنیــان صنــدوق حمایــت از
فناوری نیز در دانشگاه راه اندازی شده است.
وی گفــت :دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر تــوان باالیی
در زمینــه رشــته هــای نوظهــور دارد چراکــه دانشــگاه
یکــی از قطــب هــای مهــم تولیــد علــم و فنــاوری
کشــور در ســطح تحصیــات تکمیلــی بشــمار مــی
رود.

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر افــزود:
دانشــجویان دانشــگاه بــه نحــوی آمــوزش مــی بیننــد
کــه هــم از نظــر تئــوری و هــم از نظــر عملــی دارای
توان باال هستند.
دکتــر قدســی پــور عنــوان کــرد :باتوجــه بــه
پتانســیل علمــی و فناورانــه دانشــگاه مــی تــوان گفت
کــه ســرمایه گــذاری در دانشــگاه منجــر به شــکوفایی
نخبه ها و نخبگی در کشور خواهد شد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر خاطرنشــان کرد:
درحالــی کالس هــای درس دانشــگاه هــای کشــور
مجــازی بــود کــه تمــام فعالیــت هــا از جملــه
فروشــگاه هــا ،واحدهــای تولیــدی ،ادارات ،مســاجد،
زیارتــگاه هــا ،ســالن هــای ورزشــی و  ...حضــوری
بودند.
دکتــر قدســی پــور ادامــه داد :پــس از اعــام ســتاد
مقابلــه بــا کرونــا اکنــون کالس هــای درس دانشــگاه
بــه صــورت  100درصــد حضــوری برگــزار مــی
شود.

وی تاکیــد کــرد :برخــی از خوابــگاه های دانشــگاه
حــدود  2ســال بــود خالــی بودنــد کــه بایــد
زیرســاخت های ایــن خوابــگاه هــا بازســازی و
نوســازی شــود بنابرایــن الزم اســت در ایــن زمینه هم
دولت و هم خیرین به دانشگاه کمک کنند.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت :رقمــی
کــه ســازمان امــور دانشــجویان بــرای تغذیــه
دانشــجویان اعــام کــرده اســت مربــوط بــه دو ســال
قبــل اســت و اکنــون بــا تــورم باالیــی مواجه هســتیم
کــه الزم اســت بــرای تامیــن تغذیــه دانشــجویان نیــز
به دانشگاه ها کمک شود.
دکتــر قدســی پــور افــزود :خیریــن آمــوزش عالــی
در حــوزه هــای مختلــف بــه دانشــگاه هــا کمــک
کــرده انــد امــا الزم اســت که کمــک خیریــن آموزش
عالــی در تمامــی زمینــه هــا در حــوزه چرخــه فناوری
باشد.
دکتــر ســید ســلمان نــورآذر مشــاور رئیــس
دانشــگاه در امــور خیریــن نیــز در ایــن مراســم بــا
اشــاره بــه قدمــت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفت :
دانشــگاه تاکنــون بیــش از  50هــزار فــارغ التحصیــل
تحویــل جامعــه داده اســت کــه برخــی از ایــن افــراد
تاثیر به سزایی در روند رشد جامعه دارند .
وی همچنیــن بــه گســترش رشــته هــای علــوم
انســانی در دانشــگاه هــای کشــور بــه کمــک خیریــن
تاکید کرد.
اســتاد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر به نقــش خیرین
در توســعه و رشــد علــم و فنــاوری در کشــور اشــاره
کــرد و گفــت :از همــه خیرینــی کــه در ایــن حــوزه
فعالیــت مــی کننــد تشــکر و قدردانــی مــی کنــم و
امیــدوارم کــه بــا کمــک ایــن عزیــزان شــاهد رفــع
مشــکالت دانشــگاه هــا در زمینــه هــای مختلــف
باشیم .
در ایــن مراســم مهنــدس مرتضــی محمــدی نجف
آبــادی مســئول خوابــگاه هــای دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر لیســتی از اقــام مــورد نیــاز خوابــگاه هــا از
قبیــل فــرش  ،یخچــال  ،کمــد  ،تخــت و...را ارائــه
کــرد و آقایــان مهنــدس کاظــم قلــم چــی  ،حــاج
محمــد حســن خــداوردی  ،حــاج حمیــد رضــا شــاه
حســینی  ،مهنــدس محمــود تقــی زاده  ،دکتر مصطفی
زمانیــان  ،دکتــر حســین عســکریان ابیانه و دکتر ســید
حســن قدســی پــور از خیریــن حــوزه آمــوزش عالی
کمــک هایــی را در زمینــه تهیــه اقــام و همچنیــن
آقــای دکتــر مهــدی فیاضــی هزینــه هــای
نشست های خارجی را متقبل شدند.

بازدید رییس کل گمرک و هیات همراه از
دستاوردها و تولیدات دانش بنیان دانشگاه
در زمینه تولید دستگاه ها و نرم افزارهای کنترلی

توصیف کرد .
معــاون پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهار
امیــدواری کــرد ایــن بازدیــد ســرآغاز همــکاری هــای
اســتراتژیک بیــن گمــرک و دانشــگاه صنعتــی امیــر
کبیر شود .
دکتــر مقدســی رئیــس کل گمــرک ایــران از نزدیک
در جریــان آخریــن دســتاوردهای دانش بنیان دانشــگاه
صنعتــی امیــر کبیــر در زمینــه تولید دســتگاه هــا و نرم
افزارهــای کنترلــی قــرار گرفــت و دکتــر غفــارزاده
مدیــر ایــن پــروژه ،گزارشــی از آخریــن دســتاوردهای
دانشــگاه در حــوزه دســتگاه های پیشــرفته کنترلــی
ایکــس ری خودرویــی و چمدانــی به صــورت میدانی
به رئیس کل گمرک و هیات همراه ارائه کرد.
دکتــر مقدســی رئیــس کل گمــرک ایران در حاشــیه
ایــن بازدیــد بــا اشــاره بــه ســال تولیــد  ،دانش بنیــان و

اشــتغال آفریــن  ،تــاش هــا و دســتاوردهای دانشــگاه
صنعتــی امیــر کبیــر در زمینــه تولید دســتگاه هــا و نرم
افزارهــای کنترلــی را قابــل تحســین توصیــف و از
اقدامــات خــوب دانشــگاه در خصــوص تجهیــزات
کنترلی پیشرفته استقبال کرد .
وی افــزود  :عــاوه بــر موضوع خروج ارز از کشــور
 ،موضــوع پشــتیبانی دســتگاه هــای کنترلــی پیشــرفته
ایکــس ری نیــز از دیگــر مشــکالت اســت کــه بــا
تامیــن ایــن دســتگاه هــا از داخــل کشــور ایــن
مشکالت نیز برطرف می شود .
دکتــر مقدســی تاکیــد کــرد  :اولویــت گمــرک
استفاده از تولیدات با کیفیت داخلی می باشد.
در ایــن بازدیــد رئیــس کل گمــرک ایــران و هیــات
همــراه از بخــش هــای مختلــف ایــن مجموعــه بازدید
و از نزدیــک در جریــان فعالیــت هــا و نحــوه عملکــرد

تجهیــزات کنترلی پیشــرفته تولیــدی دانشــگاه صنعتی
امیــر کبیــر در خصــوص کشــف کاالهــای قاچــاق
جاساز شده از جمله مواد مخدر قرار گرفتند .

هفتهنامه
خبــری
شماره  20 -۲67اردیبهشت ماه 1401
pr.aut.ac.ir

@autgram

pr@aut.ac.ir

@polytechnic1307

هفتهنامهخبریامیرکبیر
مدیر مسئول :علی اصغر عبدی
سردبیر :منیژه هاشمخانی
مدیر هنری و طراح گرافیک :علی اصغر وحدانی
عکس :محمد جعفریطاهری
تلفن 64542285-6 :و  66414113دورنگار۶۶۹۶۳۲۹۲ :
نشانی :خیابانحافظ ،روبهروی خیابان سمیه ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
اداره روابط عمومی

تازه های علـــم
توسعه باتری های لیتیومی با مواد پیشرفته آندی ارزان توسط محققان دانشگاه
صنعتیامیرکبیر
محققــان دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر بــا همــکاری ســازمان
پژوهــش هــای علمــی و صنعتــی
ایران و دانشــگاه اوپســاالی ســوئد
موفــق شــدند در قالــب یــک
پــروژه ی دکتــری مــواد پیشــرفته
آنــدی باتــری هــای لیتیوم-یــون را
در راســتای توســعه صنعــت
باتری هــای لیتیومــی در کشــور
تولید کنند.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتر مهشــید
ارشــادی دانــش آموختــه دانشــکده
شــیمی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در
راســتای رســاله دکتــری خــود تحــت
عنــوان «ســاخت نانوکامپوزیت-هــای
بــر پایــه ترکیبــات گرافــن/
Fe3O4جهــت کاربــرد بعنــوان مــواد
آنــدی در باتــری هــای لیتیوم-یــون»
گفــت :با توجــه بــه اهمیــت روزافزون
باتریهــای قابــل شــارژ بــه ویــژه
باتریهــای لیتیوم-یــون در تمــام جنبههــای دنیــای
مــدرن کنونــی ،توســعه روشهــای آســان و مقــرون بــه
صرفــه تولیــد اجــزای تشــکیل دهنده باتریهــای
مذکــور بســیار ضــروری اســت و بایــد بــه عنــوان
بخشــی از اولویتهــای پژوهشــی کشــور در نظــر
گرفته شود.
وی افــزود :در ایــن میــان مــواد آنــدی بــا توجــه بــه
نقــش کلیــدی آنهــا در عملکــرد بــاالی ســل باتــری
لیتیوم-یــون ،ســهم جالب توجهــی از تحقیقــات مربوط
بــه باتــری لیتیوم-یــون را بــه خــود اختصــاص داده
است.
محقــق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اضافــه کــرد :بــا
توجــه بــه مســئله چالشبرانگیــز گرمایــش جهانــی کــه
نگرانیهــای بســیاری از ســوی مجامــع بینالمللــی
برانگیختــه اســت ،حرکــت بــه ســمت منابــع انــرژی
جایگزیــن ماننــد انرژیهــای تجدیدپذیــر و حمــل و
نقــل برقــی را بــه ضرورتــی انکارناپذیــر مبــدل ســاخته
است.
وی افــزود :در ایــن میــان توســعه انرژیهــای
تجدیدپذیــر و خــودروی برقــی از نظــر عملیاتــی و
اقتصــادی قویــ ًا وابســته بــه ذخیرهســازهای انــرژی
الکتریکــی بــا ظرفیــت ویــژه بــاال و قیمــت مقــرون
به صرفه مانند باتریهای لیتیوم-یون است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر تحقیقــات
گســترده ای در زمینــه توســعه مــواد پیشــرفته باتــری
هــای لیتیوم-یــون مــی شــود ،گفــت :هــر  5ســال تقریبا
یــک بــار نســل مــواد باتــری هــای لیتیومــی عــوض می
شــود ،از ایــن رو مــواد جــدی بــا کارایــی بهتــر و قیمت
مناســب تــر در الکترودهــا نقــش عمــده ای در توســعه
باتری های با عملکرد باال ایفا می کند.
وی افــزود :تــاش هــای انجــام گرفتــه تــا حــد
زیــادی بــر روی بهبــود مواد الکتــرودی فعلی یــا کاوش
بــرای مــواد الکتــرودی جدیــد اســت؛ اگرچــه امــروزه
گرافیــت بعنــوان مــاده آنــدی بــه صــورت تجــاری در
باتــری هــای لیتیوم-یــون مــورد اســتفاده قرار مــی گیرد
ولیکــن در باتــری هــای نســل جدیــد گرافیــت جــای
خــود را بــه مــواد دیگــری از جملــه نانوســاختارهای
کربنــی ،آندهــای تبادلــی و آلیاژهــای ســیلیکون کــه
کارایی بهتری دارند می دهد.
وی تاکیــد کــرد :بدیــن جهــت بــه منظــور تولیــد
باتریهــای لیتیوم-یــون بــا قیمــت پایینتــر و نزدیــک
شــدن بــه اهــداف پیشبینــی شــده بینالمللــی ،نیــاز بــه

تجمع دانشگاهیان امیرکبیر در گرامیداشت روز قدس

به میزبانی پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی
امیرکبیر جلسه هم اندیشی برگزار شد

مــواد آنــدی بــا عملکــرد مناســب وجــود دارد تــا امکان
تولیــد انبــوه مــواد آنــدی مــورد اســتفاده در باتریهــای
لیتیوم-یــون بــه منظــور ذخیرهســازی در مقیــاس بــاال
فراهم آید.
ارشــادی افــزود :لــذا توســعه روشهــای تولیــد
کارآمــد ،بــا تجهیــزات ســاده و ارزان ،گامــی مهــم برای
تولیــد مــواد آنــدی بــا عملکــرد قابــل قبــول بــه طریقــه
مقــرون بــه صرفــه اســت .بــا در نظــر گرفتــن ایــن امــر
کــه امــروزه در کشــور نیــاز جــدی بــه باتــری هــای
لیتیوم-یــون اســت و مهمتریــن چالــش در ایــن زمینــه
دســتیابی بــه دانــش فنــی تولیــد مــواد الکترودی اســت،
از ایــن رو ایــن طــرح مــی توانــد در ایــن راســتا مــورد
توجه قرار گیرد.
دانــش آموختــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر افــزود :در
ایــن طــرح ترکیبــات اولیــه مــواد آنــدی بــر پایــه
ترکیبــات گرافنــی بــرای کاربــرد در الکتــرود باتــری
هــای لیتیوم-یــون در داخــل ســنتز و بومی ســازی شــده
است.
وی ادامــه داد :ایــن پــروژه مــی توانــد شــروع کننــده
ی مباحــث تحقیقاتــی مناســبی در زمینــه ی مــواد آندی
بر پایه گرافن در داخل کشور باشد.
وی بــا اشــاره بــه معرفــي ويژگــي هــاي طــرح گفت:
در ایــن پــروژه ســعی شــده اســت کــه از روش هــای
آســان و کــم هزینــه بــرای ســاخت ایــن مــواد اســتفاده
شــود .همچنیــن ســاخت نمونــه هــای آزمایشــگاهی با
امکانــات و تجهیــزات در دســترس انجــام پذیرفتــه
است.
ارشــادی بــا اشــاره بــه مزيــت هــاي رقابتــي طــرح
گفــت :از نتایــج بدســت آمــده از ایــن طــرح مــی تــوان
در جهــت ســاخت و بومــی ســازی این نــوع از مــواد در
داخل کشور استفاده کرد.
وی بــا اشــاره بــه کاربردهــای پــروژه گفــت :بــه دلیل
قیمــت ذاتــی پاییــن  ،Fe3O4نانوکامپوزیــت هــای
مبتنــی بــر گرافــنFe3O4 /بــا ظرفیت و ســیکل پذیری
مناســب قابلیــت بــه کارگیــری در باتریهــای لیتیــوم-
یــون قابــل شــارژ مــورد اســتفاده در ذخیرهســازی
ی در مقیــاس بــاال ماننــد شــبکه توزیــع بــرق،
انــرژ 
ذخیرهســازی انرژیهــای تجدیدپذیــر و خودروهــای
برقــی را داراســت .همچنیــن مــواد ســاخته شــده در این
پــروژه می-توانــد در ســاخت الکترودهــای بــر پایــه
گرافــن در کاربردهایــی نظیــر انــواع باتــری هــا،
ابرخازن ها ،کاتالیست ها و غیره به کار برده شوند.

جلســه هــم اندیشــی مســئوالن دانشــگاهی ،و
مدیــران صنایــع و منطقــه آزاد کیــش بــه میزبانــی
پردیــس بیــن المللــی کیــش دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیر برگزار شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،جلســه هــم اندیشــی
رؤســای پردیــس هــای دانشــگاهی مســتقر در
کیــش  ،و مدیــران ســازمان منطقــه آزاد کیــش و
مســئوالن صنایــع و شــرکتهای فعــال در جزیــره بــه
میزبانــی پردیــس بیــن المللــی کیــش دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر بــا هــدف همفکــری پیرامــون
رفــع چالشــهای پیــش روی دانشــگاهها در ایجــاد
محصــوالت دانــش بنیــان و بررســی راهکارهــای
قابــل انجــام در جهــت افزایــش ظرفیــت آموزشــی
و پژوهشــی پردیســهای دانشــگاهی مســتقر در
کیــش و آغــاز مجــدد فعالیت هــای آموزشــی و

پژوهشــی بــه صــورت حضــوری در دوران فروکش
کردن اپیدمی کرونا برگزار شد.
دکتــر یوســف رفیعــی رئیــس پردیــس
بین المللــی کیــش دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه فعالیت هــای حضــوری
آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه ها و همچنیــن
ارتباطــات مســتمر و پیوســته بیــن مراکــز آموزشــی
بــا یکدیگــر در دوران همــه گیــری بــا مشــکالت و
محدودیت هــای مواجــه شــده بــود ،بــا توجــه بــه
اینکــه خوشــبختانه اکنــون اپیدمــی کرونــا کاهــش
پیــدا کــرده ،الزم بــود کــه چنیــن نشســت هایی
مجــدد آغــاز شــود تــا بــا هــم اندیشــی هــا و
همفکــری هایــی کــه بیــن و مراکــز دانشــگاهی
فعــال در کیــش صــورت مــی پذیــرد بــه یــک
اتحــاد وهمگرایــی در تعریــف برنامــه هــای
یکپارچــه جهــت رشــد فعالیتهــای آموزشــی و

پژوهشی در جزیره کیش بیانجامد.
رفیعــی افــزود :حضــور دانشــگاه های ســطح اول
کشــور در جزیــره کیــش بــه همــراه امکانــات و
شــرایط ویــژه ای کــه ایــن جزیــره دارد مــی توانــد
جزیــره کیــش را بــه یکــی از قطب هــای مهــم
منطقه ای در امر آموزش و پژوهش تبدیل کند.
وی تاکیــد کــرد :البتــه ایــن امــر مســتلزم ارتبــاط
تنگاتنــگ دانشــگاه ها بــا صنایــع و همچنیــن
ســازمان های مدیریتــی کشــوری بــه عنــوان ســه
ضلــع اصلــی رشــد و پیشــرفت علمــی در ایــن
منطقــه مــی باشــد .و ایــن مهــم نیــز یکــی دیگــر از
اهداف این هم اندیشی و نشست بود.
وی در ادامــه گفــت :خوشــبختانه  -بــا حضــور
حجــت االســام و المســلمین حســن زاده امــام
جمعــه کیــش ،دکترعلــی شمســی پــور نماینــده
وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری ،خانــم محبوبــه
کرمــی بخشــدار کیــش و دکتــر علیرضــا ذاکــر
اصفهانــی ،دکتــر علــی غفــاری ،دکتــر ســید مهــدی
رضایــت و دکتــر محمــد جــواد ســاالری روســای
پردیس هــای دانشــگاه ها صنعتــی شــریف،
دانشــگاه تهــران ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و
دانشــگاه علــم و صنعــت و دکتــر پرویــز عطایــی از
موسســه علــوم و فنــون کیــش بــه همــراه حضــور
مهنــدس شهســوار ارغــش مدیــر منطقــه کیــش از
شــرکت نفــت فــات قــاره  ،موضوعــات مهمــی
ماننــد چالشــهای پیــش روی دانشــگاه ها در امــر
ایجــاد و توســعه شــرکتهای دانــش بنیــان در جزیــره
کیــش ،امکانــات و ظرفیت هــای جزیــره بــه همــراه
نیازهــای صنایــع و شــرکت های مختلــف مــورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنــی اســت  :در ایــن مراســم دکتــر محمــد
جــواد عامــری شــهرابی مشــاور رییــس و مدیــر کل
دفتــر ریاســت و روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر نیــز حضــور داشــت و صحبــت هایــی را
در زمینــه توســعه فعالیــت هــای پردیــس
بین المللی کیش ارائه کرد .

