
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و بانــک صنعــت 
و معــدن در راســتای رفــع نیازهــا و اســتفاده از 
توانمنــدی بالقــوه دانشــگاه بــا یکدیگــر تفاهــم 

نامه همکاری امضا کردند.
تفاهــم نامــه همــکاری میــان دانشــگاه صنعتــی 
ــر  ــان دکت ــک صنعــت و معــدن می ــر و بان امیرکبی
ــی  ــگاه صنعت ــس دانش ــدی رئی ــیداحمد معتم س
ــات  ــر حســین مهــری رئیــس هی ــر و دکت امیرکبی
مدیــره و مدیرعامــل بانــک صنعت و معــدن منعقد 

شد.
ــدت 2  ــرای م ــد و ب ــه در 6 بن ــم نام ــن تفاه ای
ســال منعقــد شــده اســت کــه درصــورت رضایت 
دو طــرف زمــان اجــرای تفاهــم نامــه قابــل تمدید 

خواهد شد.
اســتفاده مطلــوب از توانمندی های دانشــگاه در 
راســتای اجــرای پــروژه هــای تحقیقاتــی، کاربردی 
و عملیاتــی معرفــی شــده توســط بانــک صنعت و 
معــدن و بومــی ســازی آنهــا از بندهای ایــن تفاهم 

نامه است.
ایجــاد یــک یــا چنــد صنــدوق مالــی مشــترک 
میــان بانــک صنعــت و معــدن و دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر و مذاکــره بــا نهادهــا و مراجــع ملــی تاثیر 
ــا از  ــدوق ه ــن صن ــی ای ــز مال ــرای تجهی ــذار ب گ

دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
حمایــت از پایــان نامــه هــای تحصیــات 
تکمیلــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر که در راســتای 

نیازهــای بانــک اســت از دیگر موضوعــات مطرح 
شده در این تفاهم نامه است.

ــر همــکاری  ــه ب ــم نام ــن تفاه ــن در ای همچنی
بانــک صنعــت و معــدن و دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر در راســتای اجــرای پایلــوت طــرح هــای 

فناورانه نیز تاکید شده است.
ــه ای  ــت حرف ــرای فعالی ــرایط الزم ب ــاد ش ایج
ــر روی  ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــگان دانش نخب
موضوعــات تخصصــی مــورد نظــر بانــک صنعت 
ــد  ــز رش ــی و مرک ــز کارآفرین ــدن در مراک و مع

دانشگاه از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.
همچنیــن در چارچــوب ایــن تفاهــم نامــه مقرر 
شــد بانــک صنعــت و معــدن بــه کســب و کارهای 
ــتقر در  ــان مس ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــا و ش نوپ
ــگاه  ــوآوری دانش ــعه ن ــاوری و توس ــت فن مدیری
ــعه  ــبرد و توس ــت پیش ــر در جه ــی امیرکبی صنعت
فعالیتهــای ایشــان تســهیات بانکــی بــا نرخ ســود 
ــت  ــان پرداخ ــهل و آس ــای س ــن و ضمانته پایی

نماید.
ــترک در  ــوآوری مش ــز ن ــک مرک ــدازی ی راه ان

زمینــه فنــاوری هــای مالــی و بانکــداری الکترونیک 
نیز از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

بنیــان  دانــش  شــرکت های 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه 

مرز ۳۰۰ می رسد
ــر از رســیدن  ــی امیرکبی رئیــس دانشــگاه صنعت
شــرکت های دانــش بنیــان زیرپوشــش ایــن 
دانشــگاه تــا پایــان ســال تحصیلــی بــه مــرز ۳۰۰ 

شرکت خبر داد.
بــه گــزارش امیرکبیــر: دکتر ســیداحمد معتمدی 
در حاشــیه امضــای تفاهــم نامــه بــا بانــک صنعت 
و معــدن گفــت: تقاضــا بــرای شــرکت های دانــش 
بنیــان بســیار اســت و در صــورت امــکان حمایــت 
ــان  ــا پای ــه تســهیات و فضــای مناســب ت و ارائ
ــه ۳۰۰  ــا ب ــداد آن ه ــی تع ــال تحصیل ــن س همی

شرکت دانش بنیان افزایش خواهد یافت.
ــون بیــش از 2۰۰ شــرکت  ــزود: هــم اکن وی اف
دانــش بنیــان در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر فعــال 
هســتند کــه تعــدادی از آن هــا در دو هفتــه گذشــته 

در ۵ دانشکده دانشگاه آغاز به کار کرده اند.
معتمــدی افــزود: مهمتریــن محــور تفاهــم نامــه 
امــروز بــا بانــک صنعــت و معــدن، حمایــت و ارائه 
تســهیات کــم بهــره بــه شــرکت های دانــش بنیــان 
اســت کــه در تمــام جهــان بــه منظــور تولیــد نهایی 
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ســیزدهمین گردهمایــی اعضــای هیــات 
علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا حضــور 
ــای  ــه و اعض ــات رئیس ــای هی ــس ، اعض رئی
هیــات علمــی پنــج شــنبه 23 آبــان مــاه برگــزار 

شد.
ــه گــزارش امیرکبیــر : ســیزدهمین گردهمایــی  ب
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه  در دوبخش  صبح 
برنامــه ســخنرانی هــا و عصر نشســت کمیســیون ها 

برگزار شد.
ــزار  ــر برگ ــش از ظه ــه پی ــش اول ک در بخ
شــد معاونــان و رئیــس دانشــگاه در خصــوص 

ــراد  ــه ای ــک ســاله دانشــگاه ب گــزارش عملکــرد ی
ــی  ــات علم ــای هی ــد و اعض ــخنرانی پرداختن س
دانشــگاه در جریــان فعالیت هــا و اقدامات دانشــگاه 

در حوزه های مختلف قرار گرفتند. 
در بخــش دوم کــه عصــر برگــزار شــد اعضــای 
هیــات علمــی دانشــگاه در 4 کمیســیون آمــوزش ، 
پژوهــش و فنــاوری ، بیــن الملــل و توســعه و 

مدیریت منابع شرکت کردند .
در پایــان مراســم  از اســاتید بازنشســته دانشــگاه 
آقایــان  دکترمحمدرضــا اســامی از دانشــکده 
مهندســی مکانیــک، دکتر ابوالقاســم اســداله راعی از 

ــد  ــی محم ــر عل ــرق، دکت ــی ب ــکده مهندس دانش
ــکده  ــهرابی از دانش ــال ش ــری  و دکترجم کیمیاگ
مهندســی صنایــع،   دکترمنوچهر فدوی از دانشــکده 
مهندســی دریــا، دکتر ســیدمحمد حســینی ورکیانی 
مهنــدس   ، نســاجی  مهندســی  دانشــکده  از 
محمدحســین نمــازی قدیــم از دانشــکده مهندســی 
شــیمی و از دو اســتاد  برگزیــده آموزشــی  آقایــان 
دکتــر  وحیــد حــدادی اصــل  و دکتــر محمدرضــا 

حاج محمدی تقدیر به عمل آمد.

ادامه در صفحه بعد

همکاری دانشگاه و بانک صنعت و معدن

ــات علمی  ــی اعضای هی ــیزدهمین گردهمای س
دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

تركيه ،كشور هدف، 
همكاريهاي بين الملل

ــي  ــن الملل مدیرهمــكاري هــاي علمــي و بی
ــه  ــاره ب ــا اش ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــن دانشــگاه در  ــی ای ــن الملل فعالیــت هــای بی
ــن  ــت: ای ــی گف ــی و پژوهش ــوزه آموزش ح
ــی  ــن الملل ــط گســترده بی دانشــگاه دارای رواب

است.
بــه گــزارش امیرکبیر، دکتــر امیرگل رو در جلســه 
بازدیــد هیاتــی از دانشــگاه غــازی آنتپ  از دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر گفت: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 

با دانشگاه های زیادی در ترکیه ارتباط دارد.
وی افــزود: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر دارای 14 
ــد  ــدود 50 درص ــه ح ــت ک ــجو اس ــزار دانش ه
دانشــجویان ایــن دانشــگاه در مقاطــع تحصیــات 
تکمیلــی تحصیــل مــی کننــد و 35 درصــد 
ــکیل  ــان تش ــز زن ــگاه را نی ــن دانش ــجویان ای دانش

می دهند.
ــي  ــن الملل ــي و بی ــاي علم ــکاري ه مدیرهم
ــر  ــان اینکــه اکث ــا بی ــر ب دانشــگاه صنعتــی امیرکبی
ــته ای  ــن رش ــگاه بی ــن دانش ــی ای ــز تحقیقات مراک
ــتاب  ــگاه دارای دو ش ــن دانش ــزود: ای ــتند، اف هس

دهنده بین المللی است.
دکتــر گل رو خاطرنشــان کــرد: ایــن دانشــگاه در 
ــای  ــت ه ــال فعالی ــه دنب ــی ب ــن الملل ــوزه بی ح
اجرایــی و عقــد قــرارداد اســت. هــدف ایــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــه های ــم نام ــد تفاه ــگاه عق دانش

قابلیت اجرایي دارند.
وی اضافــه کــرد: ایــن دانشــگاه بــا کشــورهای 
مختلــف فعالیــت هــای بیــن المللــی دارد و در این 
راســتا با دانشــگاه هــای کشــورهای هلنــد، اتریش، 
آلمــان، بلژیــک و فرانســه نیــز دوره هــای مشــترک 

بین المللی برگزار می کند.
ــي  ــن الملل ــي و بی ــاي علم ــکاري ه مدیرهم
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر عنــوان کــرد: برخــی از 

برنامه های این دانشگاه نیز سه جانبه است. 






ایــده هایشــان بــه یــک ســرمایه گــذار 
خطرپذیر نیاز دارند.

وی ادامــه داد: بــه منظــور دریافــت تســهیات 
فاینانــس )مالــی( بــرای خریــد تجهیــزات مــورد 
ــر از کشــور های  ــی امیرکبی ــاز دانشــگاه صنعت نی
ــی  ــل داخل ــک عام ــک بان ــه ی ــاز ب ــی نی خارج
وجــود داشــت کــه براســاس ایــن تفاهــم نامــه، 
حمایــت بانــک صنعــت و معــدن در ایــن زمینــه 

را نیز خواهیم داشت.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا قدردانی 
از همــکاری مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن 
بــا دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر گفــت: مجموعه ای 
ــر  ــان دانشــگاه زیرنظ ــش بنی ــرکت های دان از ش
بانــک صنعــت و معــدن در آینــده نزدیــک فعــال 
ــه  ــن مجموع ــا ای ــگاه ب ــه دانش ــد ک ــد ش خواه

مشارکت خواهد کرد.
ســخنانی  در  نیــز  مهــری«  »دکترحســین 
اظهارداشــت: بانــک صنعــت و معــدن بــه عنــوان 
ــالت  ــعه ای رس ــی و توس ــک تخصص ــک بان ی
از  حمایــت  آن  هــدف  و  دارد  اجتماعــی 
و  اســت  نوپــا  شــرکت های  و  اســتارتاپ ها 
ــام  ــه انج ــی ک ــای مال ــا حمایت ه ــم ب امیدواری

مــی دهــد، ارزش افــزوده خوبــی بــرای 
کشور ایجاد کند.

مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن ادامــه داد: 
بــا توجــه بــه اینکــه طــرح هایــی کــه بــه بانــک 
ــی و صنعتــی  پیشــنهاد می شــود در حــوزه معدن
ــوزش  ــا در حــوزه آم ــات م ــد اطاع اســت، بای
بــه روز شــود و دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
ــزایی  ــه س ــر ب ــد تاثی ــوص می توان ــن خص درای

ایفا کند.
ــه  ــتارتاپ ها ک ــوزه اس ــزود: در ح ــری اف مه
ــدود 300  ــت، ح ــه اس ــم نام ــن تفاه ــور ای مح
میلیــارد ریــال کمــک خواهــد شــد تا تســهیات 
ــگاه  ــط دانش ــه توس ــرکت هایی ک ــه ش الزم را ب
صنعتــی امیرکبیــر معرفــی مــی شــوند، پرداخــت 
کنیــم. البتــه ایــن تســهیات ارزان قیمــت اســت 

و بعد از بررسی دانشگاه تعلق می گیرد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه تنوعــی کــه معــادن 
ــا  ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــد، دانش ــور دارن کش
ــد  ــدن می توان ــت و مع ــک صنع ــکاری بان هم
ــز  ــه در موضــوع تجهی ــود. البت ــر ش ــق ظاه موف
ــون  ــر 150 میلی ــغ ب ــی بال ــز مبلغ ــگاه نی آزمایش
ــغ  ــن مبل ــه ای ــده ک ــه ش ــر گرفت ــورو در نظ ی
ــر  ــگاه ها در نظ ــز آزمایش ــرای تجهی ــد ب می توان

گرفته شود.

 چهره برتر صنعت قیر و آسفالت ایران در سال 98
ــات  ــژاد عضــو هی ــدون مقــدس ن ــر فری دکت
ــوی  ــر از س ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــی دانش علم
مرکــز تحقیقــات راه، مســكن و شهرســازی بــه 
ــفالت  ــر و آس ــت قی ــره برترصنع ــوان چه عن

ایران در سال 1398 انتخاب شد.
ــدون  ــر فری ــی، دکت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مقــدس نــژاد عضــو هیات علمــی دانشــگاه صنعتی 
ــه  ــی وقف ــاش ب ــا ت ــال ه ــاس س ــه پ ــر ب امیرکبی
علمــی و اجرایــی در حــوزه صنعت قیر و آســفالت 
ــات راه، مســکن و  ــز تحقیق کشــور از ســوی مرک
شهرســازی بــه عنــوان چهــره برتــر قیر و آســفالت 

ایران در سال 1398 انتخاب شد.
ایــن عضوهیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر در یازدهمیــن همایــش ملــی و نمایشــگاه 
قیــر و آســفالت و ماشــین آالت مــورد تقدیــر قــرار 

گرفت.
دکتــر فریــدون مقــدس نــژاد دوره دکتــری خــود 
را در رشــته مهندســی عمران)گرایــش راه و ترابری( 
از دانشــگاه ســیدنی اســترالیا وفــوق دکتری خــود را 

از دانشگاه وسترن سیدنی دریافت کرده است.

ــر گــروه حمــل و نقــل  وی اســتاد تمــام و مدی
ــت  ــط  زیس ــران و محی ــی عم ــکده مهندس دانش

دانشکده صنعتی امیرکبیر است.
ــه در  ــه آی اس آی، 30 مقال وی دارای 120 مقال
مجــات معتبــر بیــن المللــی و علمــی پژوهشــی 
ــر  ــای معتب ــس ه ــه در کنفران ــی و 180 مقال داخل

داخلی و خارجی است.
ــی  ــگاه صنعت ــی دانش ــات علم ــو هی ــن عض ای
ــی و  ــت شــده داخل ــراع ثب ــر دارای 23 اخت امیرکبی

یک اختراع ثبت شده در کشور آمریکا است.
دکتــر فریــدون مقــدس نــژاد تاکنــون موفــق بــه 
تالیــف 8 کتــاب در زمینــه مهندســی راه و راه آهــن 

ــت.  ــی اس ــر خارج ــب معتب ــل از کت ــه فص و س
ــوده  ــی ب ــروژه صنعت ــری 17 پ ــن وی مج همچنی

است.
ایــن اســتاد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر تاکنــون به 
عنــوان پژوهشــگر برتر حمل و نقل در ســیزدهمین 

همایــش بیــن المللــی حمــل و نقــل ریلــی در 
راه  وزارت  برتــر  پژوهشــگر  و  ســال 1390 
وشهرســازی در دومیــن همایــش دادمــان 1396 

انتخاب شده است.
همچنیــن وی 70 پایــان نامــه کارشناســی 
ارشــد و 9 پایــان نامــه دوره دکتــری را راهنمایــی 

کرده است.
نــژاد عضــو 6  دکتــر فریــدون مقــدس 
کمیســیون و شــورای تخصصــی راه و حمــل و 
ــهرداری  ــازی و ش ــل در وزارت راه و شهرس نق

تهران می  باشد.
ــه  ــره 5 مجل ــات تحری ــن در هی وی همچنی

علمی و پژوهشی نیز عضویت دارد.
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کتاب »مبانی هندسه دیفرانسیل جلد اول: منحنی و رویه  های دیفرانسیل«
 منتشر شد

هندســه علمــی اســت که بــه مطالعــه مجموعــه  ای از اشــیا مانند 
ــردازد.  ــا می  پ ــن آن ه ــه بی ــره و رابط ــطح و غی ــه، س ــط، صفح خ
هندســه بــا قدمتــی بیــش از دو هــزار و چهارصــد ســال در تاریــخ 
بــه عنــوان اولیــن مطالعــات ریاضی در جهان شــناخته شــده اســت 
ــرای تدریــس در ســطوح مختلــف  ــون مناســب ب ــد مت ــی فاق ول
دبیرســتانی و دانشــگاهی اســت. بــه طــوری کــه ضعف هندســه در 
معمــاری و صنایــع مختلــف توســط مهندســین معاصــر نیــز ذکــر 
گردیــده اســت. ایــن کتــاب بــرای کلیــه دانشــجویان عاقه  منــد به 
هندســه و کاربــرد آن در مهندســی، فیزیــک و علــوم پایــه نــگارش 

گردیده است.

ادامه از صفحه قبل
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 تازه های نشر دانشگاه

تازه های  علـــم

دکتــر گل رو بــا بیــان اینکــه دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر در جــذب دانشــجویان بین المللــی موفق 
بــوده اســت، گفــت: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر جز 
کنسرســیوم هــای بیــن المللــی هســت که ایــن امر 
ــال دانشــگاه در ســطح  ــده حضــور فع نشــان دهن

بین المللی است.
وی تاکیــد کــرد: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا 
54 دانشــگاه ترکیــه همــکاري هــاي علمــي بیــن 
المللــي را آغــاز کــرده و بــا 4 دانشــگاه ایــن کشــور 

قرارداد تبادل استاد و دانشجو دارد.
ــگاه  ــس دانش ــدی رئی ــیداحمد معتم ــر س دکت
ــت:  ــه گف ــن جلس ــز در ای ــر نی ــی امیرکبی صنعت
بــرای  ای  مقدمــه  دیــدار  ایــن  امیداوریــم 

همکاری های بعدی باشد. 
وی اظهــار داشــت: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
جــز قدیمــی تریــن دانشــگاه هــای صنعتی کشــور 
بشــمار مــی رود. همچنیــن ایــن دانشــگاه از نظــر 

تعــداد دانشــجو و رشــته نیــز بزرگتریــن دانشــگاه 
صنعتی کشور است.

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر اظهار داشــت: 
ایــن دانشــگاه دارای 200 شــرکت دانــش بنیــان و 

استارت آپ است.
رئیــس دانشــگاه تاکیــد کرد:بایــد برنامــه ریــزی 
مناســب بــرای ارتبــاط دانشــگاه غــازی آنتــپ  بــا 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شود
ــن  ــت: ای ــپ گف ــازی آنت ــگاه غ ــس دانش رئی
دانشــگاه دارای مرکــز تحقیقاتی گســترده اســت که 
ــگاه  ــا دانش ــز ب ــن مرک ــم در ای ــم بتوانی امیداوری

صنعتی امیرکبیر همکاری داشته باشیم.
آقــاي دکتــر علــي گــور درایــن  بازدیــد گفــت:  
ــپ  ــهرغازی آنت ــی ش ــت صنعت ــل موقعی ــه دلی ب
ترکیــه، دانشــگاه غــازی آنتبــپ نیــز جــز حامیــان 
بخــش صنعــت بــه شــمار مــی رود و بــا صنایــع 

مختلف همکاری دارد.

       روز برفی دانشگاه
ادامه از صفحه قبل


