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کشور نیازمند شبکه سازی
در حوزه علمی است

مدیردفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه خبرداد:

بازدید سفیر جمهوری ارمنستان از دانشگاه

آرتاشــس تومانیــان ســفیر جمهــوری ارمنســتان
در ایــران از دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بازدیــد کرد
و در ایــن بازدیــد بــا پتانســیل هــای علمــی و
آموزشی و پژوهشی این دانشگاه آشنا شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :رئیــس دانشــگاه صنعتی
امیرکبیــر در ایــن مراســم گفــت  :ایــن دانشــگاه
طــی ســال هــای گذشــته بــا کشــورهای همســایه
ارتبــاط خوبــی داشــته و توســعه ارتباطــات
بین الملــل را اولویــت فعالیــت هــای خــود قــرار
داده است.
دکتــر ســیداحمد معتمــدی افــزود :تقویــت
ارتباطــات بین الملــل دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
جــزو برنامــه هــای راهبــردی ایــن دانشــگاه بــه
شــمار مــی رود کــه در ایــن راســتا تاکیــد داریــم با
کشــورهای همســایه از جملــه کشــور ارمنســتان
ارتباط علمی و آموزشی داشته باشیم.

وی افــزود :کشــور ارمنســتان بعــد از فروپاشــی
شــوروی ســابق جــز اروپــا بــه شــمار مــی رونــد و
ارتبــاط قــوی بــا دانشــگاه هــای غربــی دارد کــه ما
می توانیم از این پتانسیل استفاده کنیم.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر اظهار داشــت:
ایــن دانشــگاه و دانشــگاه هــای کشــور ارمنســتان
مــی تواننــد در بســیاری زمینــه هــا از جملــه
فنــاوری اطالعاتــف بــرق و مخابــرات ارتبــاط و
تعامل داشته باشند.
دکتــر معتمــدی خاطرنشــان کــرد :در چارچــوب
سیاســت هــای دولــت همــواره ارتبــاط بــا
همســایگان مــورد توجــه بــوده کــه در ایــن راســتا
ارتبــاط بــا ارمنســتان خــوب بــوده و الزم اســت
تقویت شود.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر عنــوان کــرد:
در ارتبــاط بــا دانشــگاه هــای ارمنســتان بایــد قــوی
در راستای توسعه کسب و کارهای نوآورانه

تــر عمــل کنیــم .اگــر اقــای ســفیر در ایــن زمینــه
کمــک کننــد مــا نیــز عالقــه داریــم کــه ارتبــاط
توسعه یابد.

تاکید سفیر جمهوری ارمنستان
در ایران بر همکاری دانشگاه های
دو کشور با یکدیگر

ســفیر جمهــوری ارمنســتان در ایــران بــا اشــاره
بــه پتانســیل هــای علمی و آموزشــی دانشــگاه های
کشــور ایــران گفــت :دانشــگاه هــای دو کشــور
می تواننــد در زمینــه هــای مختلــف علمــی و
صنعتی با یکدیگر همکاری داشته باشند.
آرتاشــس تومانیــان در ایــن بازدیــد گفــت :از
ایــن بازدیــد خوشــحال هســتم چراکــه اطالعــات
زیادی به دست آوردم.
ادامه در صفحه بعد

تفاهم نامه همکاری شرکت فرابوم کسب و کار و بنیاد دانشگاه

بــرای انجــام توافقنامــه بــه کار گیرنــد و در صــورت لــزوم نســبت بــه تدوین و
تعیین راهکارهای اجرایی جهت تسریع در پیشبرد توافقنامه اقدام کنند.
از محورهــای ایــن تفــاه نامــه مــی تــوان بــه تأســیس مرکــز کســب و کار
دیجیتــال توســط بنیــاد و بــا مشــارکت گــروه مهندســی فنــاوری اطالعــات
دانشــگاه و شــرکت فرابــوم کســب و کاری نــوآوری بــاز اشــاره نمــود کــه
نخستین مرکز دانشگاهی در این زمینه محسوب می شود.
رئیس دانشگاه خبرداد:

«بنیــاد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر» و شــرکت فرابــوم کســب و کاری
نــوآوری بــاز در راســتای توســعه کســب و کارهــای نوآورانــه تفاهــم
نامه همکاری امضا کردند.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،باتوجــه بــه اینکــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
فعالیت هــای خــود را مبنــای حرکــت بــه دانشــگاه نســل ســوم طراحــی کــرده
اســت بنابرایــن بــه دنبــال توســعه کارآفرینــی در میــان دانشــجویان و اســاتید
اســت کــه در ایــن راســتا تفاهــم نامــه ای بــا شــرکت فرابــوم کســب و کاری
نوآوری باز منعقد کرد.
ایــن تفاهــم نامــه میــان یحیــی آل اســحاق رئیــس هیــات مدیــره بنیــاد
امیرکبیــر ،مجتبــی نوریــان مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره بنیــاد امیرکبیــر و
شرکت فرابوم کسب و کاری نوآوری باز منعقد شد.
ایــن تفاهــم نامــه بــا هــدف همــکاری طرفیــن جهــت شناســایی ،امــکان
ســنجی ،ایــده یابــی و پیــاده ســازی فرصــت هــای هــم افزایــی منعقــد شــده
اســت.مدت ایــن توافــق نامــه  3ســال اســت و ایــن مــدت بــا توافــق طرفیــن
قابل تمدید خواهد بود.
براســاس ایــن تفاهــم نامــه طرفیــن متعهد می شــوند تمــام تــاش ممکن را

دانشگاه امیرکبیر رتبه  22کیواس در حوزه ارجاعات مقاالت را
کسب کرده است

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر بــا بیان اینکــه ایــن دانشــگاه در زمینه های
علمــی و پژوهشــی بســیار فعــال اســت ،گفــت :براســاس رتبــه بنــدی کیواس
ایــن دانشــگاه در حــوزه ارجاعــات بــه مقــاالت رتبه  22جهــان را کســب کرده
است.
دکتــر ســید احمــد معتمــدی در ایــن مراســم گفــت :دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر در حــوزه فعالیــت هــای علمــی ،تعــداد مقــاالت و میــزان ارجــاع بــه
مقاالت در رتبه های خوب جهانی قرار گرفته است.
وی افــزود :براســاس رتبــه بنــدی کیــواس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر رتبــه
 22جهــان در حــوزه ارجــاع بــه مقــاالت را کســب کــرده اســت و بــه ازای هــر
استاد  4.2مقاله تولید می شود که این تعداد بسیار باال است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت :زمانــی مطــرح بــود کــه
دانشــگاه بایــد الکترونیــک شــود امــا اکنون مــی گویند دانشــگاه بایــد دیجیتالی
شود که باید فاصله رسیدن به دیجیتالی شدن دانشگاه را کم کنیم .
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت :کارهــای خوبــی در حوزه
دیجیتالی شدن فعالیت های دانشگاه صورت گرفته

مدیــرکل امــور آزمایشــگاههای دانشــگاه
امیرکبیــر بــا اشــاره بــه نیــاز شبکهســازی در
عرصــه علمــی کشــور ،گفــت :آزمایشــگاهها،
شــرکتها ،فنــاوران و اســاتید بایــد شــبکهای
زنجیــرهای بــرای ارائــه بهتریــن عملکــرد ایجاد
کننــد تــا پروژههــای تحقیقاتــی موثــر تولیــد
شود و به رونق اقتصادی کمک کند.
بــه گــزارش امیرکبیــر  :دکتــر علی نیکبخــت در
نشســت رابطیــن مراکز عضو شــبکه آزمایشــگاهی
فناوریهــای راهبــردی اظهــار داشــت :کشــور در
شــرایط ســخت و جنــگ اقتصــادی قــرار دارد و
موضوع تحریم نیز مطرح است.
وی افــزود :مــا پیــش از ایــن نیــز زمــان هشــت
ســال دفــاع مقــدس در شــرایط ســخت بودهایــم،
بنابرایــن بایــد نقــش خــود را بــه نحــو احســنت
ایفــا کنیــم .در حالــی کــه کشــور در تولیــد علم در
چنــد ســال گذشــته پیشــرفت زیــادی داشــته،
میتوانیم در اقتصاد نیز بدرخشیم.
مدیــرکل امــور آزمایشــگاههای امیرکبیــر اظهــار
داشــت :بــرای پژوهــش هزینــه فراوانــی در کشــور
میشــود .هــم اکنــون دوره اقتصــاد نفتــی گذشــته
و تیــم ســازی در ایــن شــرایط بســیار مهــم اســت
تــا بودجــهای کــه تعلــق میگیــرد تاثیــر مثبــت
داشته باشد.

ایجادسامانهآزمایشگاهی
و ارائه گرنت

دکتــر محســن خواجــه زاده مدیــر شــبکه
آزمایشــگاهی امیــر کبیــر نیــز در ادامــه عنــوان کــرد:
آزمایشــگاه مرکــزی ایــن دانشــگاه بــه مــدت ۱۰
ســال در حــال فعالیــت اســت و  ۱۳۰آزمایشــگاه از
سراســر کشــور عضــو آن هســتند کــه خدمــات
خود را به محققان ارائه میکند.
وی ادامــه داد :هــدف بلنــد مدت تاســیس مجتمع
خدمــات دانشــگاه صنعتی امیــر کبیر ،ارائــه خدمات
بــه شــرکتهای دانشبنیــان و شــبکه فنــاوری
اســت .در این راســتا ســامانه خدمات آزمایشــگاهی
امســال راه انــدازی شــده کــه بســتر مناســب بــرای
فــروش خدمــات و تجهیــزات ایجــاد کــرده و برنامه
ریزی خاصی در این باره دارد.
خواجــه زاده در بــاره ایــن ســامانه اظهــار داشــت:
اعطــا شناســنامه اچ اس ای و رتبــه بنــدی
آزمایشــگاهها در ایــن ســامانه انجــام میشــود.
همچنیــن در ایــن زمینــه آزمایشــگاهها مشــاورره و
حمایتمیشوند.
مدیــر شــبکه آزمایشــگاهی امیــر کبیــر عنــوان
کــرد :ارائــه گرنتهــای آموزشــی و صنعتــی ،ثبــت
ســفارشهای خریــد تجهیــزات و کار دفــع و
بازیافــت مــواد آزمایشــگاهی نیــز توســط ســامانه
اینترنتی دانشگاه امیر کبیر انجام می شود.
دکتررضــا اســدی فرد مدیر شــبکه آزمایشــگاهی
فناوریهــای راهبــردی کشــور نیــز از دیگــر
سخنرانان این مراسم بود .
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن نشســت از  ۱۵رابــط
و  ۲۵کارشــناس برتــر آزمایشــگاهی در سراســر
کشور تقدیر شد.
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ادامه از صفحه قبل
وی بــا اشــاره بــه توانمنــدی هــای ایــران در
حــوزه هــای مختلــف افــزود :دانشــگاه های کشــور
ارمنســتان و ایــران مــی تواننــد در تمامــی زمینــه
هــای علمــی و صنعتــی بــا یکدیگــر همــکاری
داشته باشند.
ســفیر جمهــوری ارمنســتان در ایــران اظهــار
داشــت 4.5 :ســال اســت کــه ســفیر ارمنســتان
هســتم و عالقــه دارم در بازدیــد از دانشــگاه هــا بــا
اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران صحبت کنم.
تومانیــان تاکیــد کــرد :دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر
دارای پتانســیل هــای علمــی و آموزشــی خوبــی
اســت و دانشــگاه هــای کشــور ارمنســتان مــی
توانند از این پتانسیل استفاده کنند.
وی خاطرنشــان کــرد :مــن از دانشــگاه پلــی
تکنیــک ارمنســتان فــارغ التحصیــل شــدم و
تخصص من برق و الکترونیک است.
ســفیر جمهــوری ارمنســتان در ایــران افــزود :من
خیلــی خوشــحال هســتم کــه اســتراتژی دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر ارتبــاط بــا دانشــگاه هــای
کشورهای همسایه است.
همچنیــن در ایــن بازدیــد دکتــر گل رو مدیــر
همــکاری هــای علمــی وبیــن المللــی دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر بعــد از ارائــه توانمنــدی هــای
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه انجــام فعالیــت های
مشــترک در حــوزه هــای آموزشــی ماننــد تبــادل
دانشــجو و اســتاد ،حــوزه هــای پژوهشــی ماننــد
انجــام پــروژه هــای مشــترک بیــن المللــی تحــت
حمایــت مالــی اتحادیــه اروپــا و نیــز همــکاری
هــای صنعتــی در خصــوص تولیــد و فــروش
محصــوالت دانــش بنیــان در بــازار ارمنســتان و
ایران تاکید کرد.
دکتــر گئــورک قــره پتیــان معــاون پژوهشــی و
تحصیــات تکمیلــی دانشــکده مهندســی بــرق
گفــت :بــا برنامــه ریــزی مــی توانیــم فعالیــت هــای
بیــن المللــی مشــترک در قالــب برنامــه افــق 2020
ادامه از صفحه قبل
امــا قصــد داریــم ایــن فعالیــت هــا بــه صــورت
متمرکــز توســعه یابــد .بنابرایــن دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر در حــوزه دیجیتالــی شــدن فعالیــت هــا می
توانــد بــه عنــوان پایلــوت مشــخص شــود و در
صــورت انجــام ایــن پــروژه نتایــج و راهبردهــا بــه
دیگر دانشگاه ها نیز بسط داده شود.
مدیرعامل بنیاد دانشگاه امیرکبیر

لزوم توسعه فعالیت های دیجیتال
محور در دانشگاه ها

مدیرعامــل بنیــاد دانشــگاه امیرکیبــر گفــت:
باتوجــه بــه اینکــه فعالیت هــای دیجیتال محــور در
دنیــا و کشــور درحــال رشــد اســت ،الزم اســت کــه
دانشگاه ها نیز در این حوزه گام بردارند.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،مهنــدس مجتبــی نوریــان
در مراســم امضــا تفاهــم نامــه میــان بنیــاد دانشــگاه
امیرکبیــر و شــرکت فرابــوم کســب و کاری نوآوری
بــاز گفــت :بنیــاد دانشــگاه امیرکبیــر بــا توجــه بــه
ظرفیــت هــای دانشــگاه و توانمنــدی و تجــارب
خــود در حــوزه کســب و کار دیجیتــال در صــدد
ایجــاد نخســتین مرکــز دانشــگاهی کســب و کار
دیجیتــال در کشــور اســت کــه ایــن مهــم بــا
مشــارکت دانشــگاه و بخــش خصوصــی صــورت
خواهــد گرفــت و امضــاء ایــن توافقنامــه گامــی
دراین جهت نیز می باشد.
رئیس دانشکده مدیریت ،علم و فناوری دانشگاه
صنعتی امیرکبیر تاکید کرد:
مدرسه کسب و کار مسیر دسترسی دانشگاه به
صنایع را برای ارائه خدمات علمی ،هموار میکند

@autgram
میــان دانشــگاه های کشــور ارمنســتان و ایــران از
جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایجاد کنیم.
دکتــر عبدالرســول پورعبــاس معاون پژوهشــی و
مدیــر تحصیــات تکمیلــی دانشــکده ریاضــی و
علــوم کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز در
ایــن جلســه گفــت :ایــن دانشــکده دارای  4گــروه
ریاضیــات محــض ،ریاضیــات کاربــردی ،آمــار و
علوم کامپیوتر است.
وی افــزود :گــروه ریاضــی دانشــکده ریاضــی
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در جهــان دارای رتبــه
 106اســت و یکــی از اســاتید ایــن دانشــکده جــز
 10نفــر اول جهانــی و  5نفــر از اســاتید ایــن
دانشــکده نیــز جــز دانشــمندان یــک درصــد برتــر
جهانی معرفی شده اند.
دکتــر بهــادر بخشــی معــاون پژوهشــی و روابــط
بیــن الملــل دانشــکده مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر نیــز در ایــن جلســه گفــت:
دانشــکده مهندســی کامپیوتــر در  4حــوزه ســخت
افــزار ،نــرم افــزار ،هــوش مصنوعــی و شــبکه

فعالیت می کند.
وی اظهــار داشــت :دانشــکده مهندســی کامپیوتر
یــک دانشــکده جــوان اســت اما ســرعت رشــد این
دانشــکده خیلــی زیــاد اســت .بــا توجــه بــه تجربــه
ایــن دانشــکده در انجــام فعالیــت هــای بیــن المللی
بــا دانشــگاه هــای کشــور آلمــان و فرانســه مــی
توانــد در خصــوص همــکاری بــا کشــور ارمنســتان
نیز بصورت فعال اقدام کند.
رییــس دانشــکده مدیریت گفت :مدرســه کســب
و کار دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر فرصــت خوبــی
بــرای ارایــه خدمــات آموزشــی ،پژوهشــی و
نــوآوری متناســب ســازی شــده بــا نیازهــای واقعی
صنعت است.
همچنیــن دکتــر اکبرپــور شــیرازی دراین مراســم
گفــت :در راســتای دســتیابی بــه هــدف تبدیــل
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر به دانشــگاه نســل ســوم،
ایجــاد مدرســه کســب و کار امیرکبیــر بــا حمایــت
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
پیگیــری میشــود .بــا ایجاد مدرســه کســب و کار و
تســهیل در دسترســی بــه صنایــع فعــال کشــور،
فرصــت خوبــی بــرای ارایــه خدمــات آموزشــی،
پژوهشــی و نــوآوری متناســب ســازی شــده بــا
نیازهای واقعی صنعت به دست خواهد آمد.
وی افــزود :گــروه بیــن رشــتهای مهندســی
فنــاوری اطالعــات بــا همــکاری پنــج دانشــکده در
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر کار خــود را آغــاز نمود.
در ایــن راســتا در مهــر مــاه ســال جــاری گرایــش
تجــارت الکترونیــک در دانشــکده مدیریــت ،علم و
فنــاوری دانشــجو پذیرفــت .امیدواریــم در ادامــه
فعالیــت ایــن گــروه میــان رشــتهای ســایر
گرایشهــای پیشبینــی شــده بــه تدریــج اجــرا
شــود .گرایــش فنــاوری اطالعــات بــا تمرکــز بــر
اینترنــت اشــیا بــا همــکاری دانشــکده مهندســی
بــرق ،سیســتمهای حمــل و نقــل هوشــمند بــا
همــکاری دانشــکده ریاضــی ،مدیریــت امنیــت
ســایبری بــا همــکاری دانشــکده مهندســی کامپیوتر
و سیســتمهای خدمــات مالــی و بانکــداری
الکترونیــک بــا همکاری دانشــکده مهندســی صنایع
از جملــه فعالیتهــای پیشبینــی شــده بــرای ایــن
گروه بین رشتهای است.

@polytechnic1307
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هفته پایانی آبان ماه؛
مسابق ه «بازشناسی پالک مخدوش»

ســابق ه «بازشناســی پــاک مخــدوش» در
چهارچــوب مســابقات هــوش مصنوعــی
امیرکبیــر هفتــ ه پایانــی آبــان مــاه در دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،مســابق ه «بازشناســی
پــاک مخــدوش» یکــی از مجموعــه مســابقات
تعریــف شــده در «چالــش کاربــرد هــوش
مصنوعــی در تحلیــل دادههــای شــهری» اســت
ی
کــه بــا هــدف کشــف پالکهــای دســتکار 
ت شــده در
شــده خودروهــا در تصاویــر ثبــ 
دوربینهــای کنتــرل ترافیــک شــهری تعریــف
شده است.
ایــن مســابقه بــا همــکاری دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر و ســازمان فنــاوری اطالعــات و
ارتباطات شهرداری تهران برگزار می شود.
هــدف ایــن مســابقه شناســایی مواردی اســت
کــه بخشــی از پــاک خــودرو بــه گونــهای
دســتکاری شــده باشــد کــه برخــی از ارقــام یــا
حــروف مربــوط بــه پــاک غیرقابــل تشــخیص
و یــا بــا شــماره یــا حــرف دیگــری اشــتباه
شوند.
در ایــن مســابقه تیــم هــای شــرکت کننــده
بایــد قــادر بــه شناســایی تصاویــر پــاک هــای
ســالم ،پــاک هــای مخــدوش و تصاویــر
غیرپالک باشند.
ت کننــده در صــورت تمایــل
تیمهــای شــرک 
میتواننــد تــا قبــل از برگــزاری دور نهایــی
مســابقات ،یــک اجرای آزمایشــی داشــته باشــند
و نتایــج تمامــی اجراهــای آزمایشــی از طریــق
ت
وب ســایت مســابقات در اختیــار شــرک 

کنندگان قرار خواهد گرفت.

بــه برگزیــدگان مســابقه جوایــز ویــژه ای از
ســوی ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطات
شهرداری تهران اهدا خواهد شد.
مســابق ه «بازشناســی پــاک مخــدوش» در
مســابقات ســاالن ه هــوش مصنوعــی امیرکبیــر
در هفتـ ه پایانــی آبــان مــاه در دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیر برگزار خواهد شد.
عالقمنــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر
مــی تواننــد بــه وب ســایت مســابقات هــوش
مصنوعــی امیرکبیــر بــه نشــانی الکترونیکــی
( )aaic.aut.ac.irمراجعه کنند.

تازههاینشر دانشگاه
«کتــاب کوچــک ارزشــگذاری» ترجمــه آقــای
مهنــدس مهــدی خجســته و خانــم دکتــر مریــم اشــرفی توســط
انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.
ارزشگذاری هسته فعالیتهای اقتصادی آزاد است.
ارزشــگذاری اساســا ســاده اســت و هرکســی مایــل بهصــرف
جمعــآوری و تحلیــل اطالعــات باشــد ،میتوانــد
وقــت جهــت 
آن را انجــام دهــد .در یــازده فصــل ایــن کتــاب چگونگــی ایــن
کار بیان میشود.

