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 بیانات رئیس دانشگاه
 
 
 

  
 

 
 
 

  
کنیم باید به این فکر  ام اگر مسئولیتی را قبول میاعتقاد داشته  همیشه

رسیده است و باید به چند سال  کنیم که چند سال بعد، پایان حکم فرا  
ایم و  گذشته نگاه کرد و دید چه دستاوردي براي تشکیالت خود داشته

گذاشته جا  بر  خود  از  اثرگذاري  و  مهم  کار  دچار چه  مدیریت  اگر  ایم. 
روزمرگی و پرداختن به امور جاري شود قطعا دستاورد مناسبی نخواهد 

کشور عزیزمان بتواند به    کهداشت. از طرف دیگر اعتقاد دارم براي این
هاي مختلف جایگاه در خور شأن خود در دنیا برسد نیاز به تحول در بخش
هاي اجرایی دارد و ایجاد تحول جز با داشتن برنامه راهبردي و برنامه

قوي امکانپذیر نیست، بنابراین دانشگاه هم از این قاعده مستثنی نبوده  
که مسئولیت دانشگاه را   1393ل  باشد. براین اساس از تیر ماه ساو نمی

پذیرفتم به اتفاق همکاران خود در مدیریت، در چارچوب اسناد باالدستی 
هاي کلی نظام ابالغی از طرف مقام معظم رهبري و از جمله سیاست

هاي دولت، بازنگري برنامه راهبردي را در دستورکار گذاشته و آن برنامه
-ها ارزیابی و اقدامیجه فعالیترا مالك عمل قرار دادیم. هرسال نیز نت

 هاي الزم در جهت رفع نواقص و بهبود آنها انجام شد.  

ساده گزارش  صرفا  است  آمده  مجموعه  این  در  آنچه  از بنابراین  اي 
دانشگاه  ها نمیفعالیت برنامه راهبردي  بیان کننده عملکرد  بلکه  باشد، 

اصلی هدف  دو  دانشگاه  راهبردي  برنامه  در  در   است.  دانشگاه  ارتقاء 
-پیش 1404هاي جهانی و تبدیل دانشگاه به نسل سوم تا سال  ارزیابی

ها و مسائل ناشی از هاي اخیر تحریم ینی شده است. هرچند در سالب
ها داشته  گیري ویروس کرونا آثار منفی انکارناپذیري بر اجراي برنامههمه

می نشان  نتایج  اما  اعضاي  است  مدیران،  به همت  علمی، دهد  هیئت 
به   در رسیدن  زیادي  تا حد  دانشگاه  استعداد  با  دانشجویان  و  کارکنان 

رود با تالش بیشتر  ایم. ضمن تشکر از ایشان امید میاهداف موفق بوده
بتوانیم به همه اهداف برنامه راهبردي برسیم. البته نباید فراموش کنیم 

هاي اخیر  سال  دست آمده تنها مربوط به تالش ما درهاي بهکه موفقیت
تاسیس  بدو  از  دانشگاهیان  مدیران و همه  مرهون تالش  بلکه  نیست 

 باشم. تاکنون است که به سهم خود قدردان زحمات ایشان می
 

 يمعتمدسید احمد 
 صنعتی امیرکبیر  دانشگاه  سییر



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 پرافتخار خچه یتار 
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نعتی امیرکبیر ب گاه ـص ترین و بزرگترین  عنوان قدیمیه دانـش
اي پرفراز نشـیب و چهخدانشـگاه صـنعتی کشـور داراي تاری

اي که نه تنها با روند توسـعه علمی متفاوت اسـت، تاریحچه
کـشور پیوندي جدا ناـشدنی دارد، بلکه متاثر از وقایع ـسیاـسی  

 اجتماعی دوران معاثر کشور بوده است.
ــنکمرحوم امیر ــفر به س ــیه و پیتربیر پس از س زبورگ روس

آموزش  ه  ـــع ا توسـ ـب ایی  ـــن از آشـ اثر  مـت و  ا  اروـپ در  الی  ـع
ــگاه ــورها ایجاد هایی که با نام پلیدانش تکنیک در این کش
عالی با سبک  تـصمیم گرفت اولین موـسـسه آموزش   ،ـشده بود

مرد  بزرگهاي این جدید را در ایران تاـسیس نماید. با تالش 
تکنیک) در هجري شــمســی دارالفنون (پلی 1230در ســال 

یس   دتهران تاـس اتید ا. دارـش لفنون با دعوت از چند نفر از اـس
له کوتاهی امیرکبیر   ی کار خود را آغاز کرد اما به فاـص اتریـش

د از پـست خود برکنار  هادت  ـش یدو به ـش هادت وي رـس . با ـش
لی خود  و پس از  یابددـستدارالفنون نتوانـست به اهداف اـص

ــیس ـمدارس  ا ـتاسـ الـیت ـب لی دیگر تـبدـیل ـبه  ـعاچـند دـهه فـع
 .شددبیرستان 

ـــله ـقاـجار ـمدارس  ــلسـ ــنعتی ـبا کـمک  در اواخر سـ ـعالی صـ
یس می ین اروپایی در ایران تاـس ـص ود. یکی از این  متخـص ـش

شد،  مدارس صنعتی که با کمک متخصصین آلمانی تاسیس
ال   راي عالی   1307در ـس ویب مجلس تبدیل به هنرـس با تـص

  1320  ـسه تا ـسالـشود. این مدرفنی (مدرـسه عالی فنی) می
ال در جنگ جهانی ها اداره میبا کمک آلمان د، در این ـس ـش

ین آلمانی ،دوم با ورود متفقین به ایران ـص ه را   متخـص مدرـس
عالی فنی در قســمت   بخشــی از مدرســه  ترك کردند اما

نعتی امیرکبیر)   گاه ـص ه البرز (مکان فعلی دانـش مالی مدرـس ـش
نه تشـــکیل پلی ســـال بعد زمی  30  فعال بود. این مدرســـه

 تکنیک تهران را در همین مکان فراهم نمود.
به معاونت فنی   1335اله نفیســی در ســال مهندس حبیب

شود. این دوران بهترین  اي وزارت فرهنگ منصوب میحرفه
ت براي وي  یس  بودفرـص ته دیرینه خود که تاـس تا به خواـس

طح بین نعتی در ـس گاه ـص ت، جامه عمل   یالمللیک دانـش اـس
د. او ابتدا مدرســـه عالی فنی را تبدیل به انســـتیتو  بپوشـــان

ـــعه بـناـهاي آنتکنولوژي تهران می را در مـکان    کـند و توسـ
نماید و دو ـسال بعد هدف اـصلی خود فعلی دانـشگاه آغاز می

تکنیک  پلی  1337نماید. به این ترتیب در سـال  را عملی می
ــه ــتفاده از امکانات مدرس ــتیت   تهران با اس و  عالی فنی و انس

یس می جویان آنها نیز به  تکنولوژي تهران تاـس ود و دانـش ـش
ــوـند. از این زـمان ـبه بـعد ـبا هـمت تکنـیک منتـقل میپلی شـ

گذار پلی تکنیک تهران یکی مرحوم مهندس نفیســی بنیان
شود. هاي صنعتی کشور بنا گذاشته میاز معتبرترین دانشگاه

ــات بینکمک ــس ــازمان جهانی  به ویژهالمللی  هاي موس س
تاثیر نبود.  یونســکو نیز در اعتباربخشــی به این مجموعه بی

ــی مرحوم دکتر مجتـهدي نیز نقش   ،پس از مهـندس نفیسـ
عه پلی زایی در توـس ت. تالش وي در بـس تکنیک تهران داـش

 هاي علمی دانشگاه انکارناپذیر است. تعمیق فعالیت
افتد و توســط وزارت  اتفاق مهم دیگري می  1356در ســال 
گ ام پلی  فرهـن ــنعتی امیرکبیر  ـن اه صـ ـــگ ه دانشـ ک ـب تکنـی

ک تهران) تغییر می(پلی ام نیز  تکنـی ل این تغییر ـن د. دلـی کـن
ــس آن مرحوم امیرکبیر بوده   ـبدون تردـید دارالفنون و موسـ

ــت.   ااسـ اه  ـب ـــگ ا در انقالب وقوع انقالب و تعطیلی دانشـ ـه
تکنیک اسـتفاده  ن از نام پلیهمچنا  1363فرهنگی تا سـال  

ــ می ــمیت پیدا د امش ــال به بعد این تغییر نام رس ا از این س
 کند.  می

ــال   ل انقالب از سـ ا    1357در دوران پرتالطم اواـی   1363ـت
ــگاه   ــاهد بود. این دوران دانش تغییرات مدیریتی زیادي را ش
  بود با هاي ـسیاـسی ناـشی از ـشرایط انقالبتنشبا  که همراه 

دکتر حسن فرید روساي دانشگاه آقایان    ارزشمند  هايتالش 
ــید کمال ــین رحیم  اعلم، دکتر س الدین نیکروش، دکتر حس

حـسینی  رـضادکتر  اکبر رمـضانیانپور وعلیزاده، مرحوم دکتر 
با قبول  1363ط سپري شد. در سال  یابرده، جهت تثبیت شرا

  دکتر محمدحســین ســلیمی  آقاي  مســئولیت توســط مرحوم
عه کمّ، نمین گافصـل جدیدي در توـس ه آغاز ی و کیفی دانـش

ریاـست دانـشگاه    1375تا ـسال   نمین  ـسلیمی دکترآقاي . ـشد
عهده داشـــتند. در این دوران افزایش دانشـــجویان در را به
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هاي جدید،  ها و پژوهشــکدهمقاطع مختلف، ایجاد دانشــکده
توسعه تحصیالت تکمیلی، توسعه فضاي کالبدي  

ــگاه در تهران و پردیس ــاهد  دانش .  بودیم هاي اقماري را ش
شــبختانه این مســیر توســط روســاي بعدي آقایان دکتر خو

ــی اضـ د رـی دالحمـی ایی، دکتر عـب ــا رـه د    و  علیرضـ دکتراحـم
 فر ادامه پیدا کرد.فهیمی

ــاتـید،  یـ تثب و ـمدیرـیت،    ـکارکـنانت ـمدیرـیت، هـمدلی بین اسـ
پذیرش دانشــجویان با اســتعداد، داشــتن برنامه راهبردي از 

ــگاهویژگی ــت    هاي دانش ــنعتی امیرکبیر اس   که در ارتقاء ص
بیانگر این  دانـشگاه نقش کلیدي داـشته اـست. تاریخ دانـشگاه  

، دانـشجو و کارمند اـست که همه اقـشار دانـشگاه اعم از اـستاد
د بوده اه متـحد و عالقمـن ـــگ ه دانشـ ـــع د و همواره در توسـ اـن

مختلفگرایش ــالیق  بـ   ،هـا و سـ این امر  در  وجود هخللی 
است که تا امروز   نیاورده است. این ویژگی منحصر به فردي

ها باعث داشــته اســت. نتیجه این همدلی و تالش   اســتمرار
ده یم.   ـش ته باـش طح عالی و بین المللی داـش گاهی در ـس دانـش

جویان آن از حدود  گاهی که تعداد دانـش جو    1000دانـش دانـش
( شــامل تعداد بســیار کمی دانشــجو در مقطع کارشــناســی  

ه حدود  برســد ک  14000از   به بیش  1357ارشــد) در ســال  
ــیالت تکمیلی  نیمی از آ ا در مقطع تحصـ ه  نـه ــغول ـب مشـ
یل  گاهتحـص یدن به دانـش گاهی که در رـس تند. دانـش هاي هـس

در ها  با وجود همه محدودیتنســل جدید پیشــگام اســت و 
عملکرد خوبی از خود نشان  هاي داخلی و خارجی  رتبه بندي

بسیار از هاي ـصنعتی معتبر کـشور در  دانـشگاه  میانو در   داده
 موارد رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

توان به تاریخ دانشـگاه صـنعتی امیرکبیر پرداخت اما به  نمی
. از نکرداي  اشــاره  مختلفهاي نقش داشــجویان در عرصــه

یس پلی تکنیک تهران دانشـجویان نقش موثري  ابتداي تاـس
هاي ســیاســی، اجتماعی و فرهنگی داشــتند. این  در فعالیت

ــتري اداـمه  الـیتفعـ  ــدت بیشـ ا شـ ـها در دوران انقالب نیز ـب
 شـهید در جنگ تحمیلی و ایفاي 90یم بیش از داشـت. تقد

اندازي صــنایع در دانشــجویان دانشــگاه در راه  موثر نقش
ــجوـیان در  بـیانگرابـتداي انقالب   ــهتالش دانشـ ـهاي عرصـ

ها باعث اســت. این فعالیت کشــوربه  مختلف و در خدمت 
ــده ــه علوم و   تگانآموخدانش ش ــگاه نه تنها در عرص دانش

فناوري بلکه در عرصه مدیریت کشور نیز نقش انکارناپذیري 
امید است با عنایت پروردگار و مشارکت ارکان  داـشته باـشند.

یر توفیق و تعالی و خدمت به میهن با   گاه، مـس مختلف دانـش
 سرعتی بیش از پیش طی شود.
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ــنعتی امیرکبیر با ــگاه ص ــند راهبردي دانش همت   تدوین س
 نی. در اشــدمحمدحســین ســلیمی نمین آغاز  دکترمرحوم  

به تصویب   1386ساله دانشگاه در سال   20انداز  چشم  ر،یمس
ــندي براي تبیین  ــید و س ــگاه رس ــوراي راهبردي دانش ش

ــم ــگاه  انداز، ارزش ماموریت، چش ها و اهداف راهبردي دانش
ال   نتدوی د. در پاییز ـس وراي راهبردي  1393ـش گاه  ، ـش دانـش

 تغییراتی در اهداف برنامه داد. 
ریزي راهبردي در دانشگاه، در به منظور نهادینه شدن برنامه

نمودار تشــکیالتی دانشــگاه صــنعتی امیرکبیر   1393ســال  
این   در  و  شــــد  و  بـازنگريبـازطراحی  مطـالعـات  مرکز   ،

ریزي راهبردي زیر نظر ریاســت دانشــگاه به ســاختار  برنامه
با ماموریت اسـتمرار  1394کز در سـال اضـافه شـد. این مر

ــیدن به فعالیت ــگاه،  هاي برنامهبخشـ ریزي راهبردي دانشـ
ه اـم اي راهبردي در حوزهتنظیم برـن ــی و  ـه ــصـ اي تخصـ ـه

سانی برنامه راهبردي دانشگاه و نظارت بر اجراي آن، روزربه
ــیدن به خروجی هاي مورد انتظار،  آغاز به کار کرد. براي رس

ي راهبردي دانشــگاه، به عنوان اتاق فکر ریزشــوراي برنامه
ــد تحقق   ــبرد و رص ــئولیت پیش ــگاه در کنار مرکز مس دانش
ــگاه را بر عهده دارد. این مرکز با آغاز  اهداف راهبردي دانش
فعالیت، اهداف برنامه راهبردي دانشگاه را با توجه به شرایط  

ازنگري نمود ومحیطی و ظرفـیت ـــگاه ـب د   ـهاي دانشـ ایـی ا ـت ـب
افق زمانی خاتمه برنامه را از بردي دانشـــگاه، شـــوراي راه

ــال  ــال    1406سـ تغییر داد ـتا برـناـمه راهبردي   1404ـبه سـ

ســاله توســعه کشــور و هاي پنجشــگاه با زمانبندي برنامهدان
 .ساله جمهوري اسالمی ایران هماهنگ شود 20انداز  چشم

ابقه  نعتی امیرکبیر با تکیه بر ـس گاه ـص برنامه راهبردي دانـش
ـــگاه و بهرهبرـناـمه قیـمت مـندي از تـجارب ذيریزي در دانشـ

اله موجود براي بازه زمانی ده ده   1395  -1404ـس طراحی ـش
اسـت. به منظور حصـول اطمینان از اجرایی شـدن برنامه و  

هاي عملیاتی، این برنامه بلندمدت ده سـهولت تدوین برنامه
  . در این برنامهشده استمدت تقسیم  ساله به دو برنامه میان

امل چـشمارکان جهت نعتی امیرکبیر ـش از دانـشگاه ـص انداز،  ـس
ه راهبرد در حوزه دف کالن و ـن ــه ـه ت و سـ امورـی ايـم  ـه

الملل،  آموزش و تحـصیالت تکمیلی، پژوهش، بین  گانهـشش
ــجویی و فرهنگی و فناوري   ــعه و مدیریت منابع، دانش توس

اف اي رویکرد انعـط ات بر مبـن اـط ات و ارتـب ذیري در اطالـع ـپ
ریزي غلتان صـورت ریزي و اسـتفاده از رویکرد برنامهبرنامه

تدوین شــده اســت.  همچنین شــایان ذکر اســت دانشــگاه  
) ـبا  1399ـتا    1395ـمدت اول (اـهداف خود را در برـناـمه مـیان

اف ت، انعـط ارایی، کیفـی ه ـک ه ـب ذیري و رویکرد ترکیبی توـج ـپ
ا اولوـیت بر انعـطاف اننوآوري ـب ه مـی اـم ذیري و در برـن ـمدت  ـپ

ا    1400م (دو ارایی،  1404ـت ه ـک ه ـب ا رویکرد ترکیبی توـج ) ـب
ـپذیري و نوآوري ـبا اولوـیت بر نوآوري تنظیم  کیفـیت، انعـطاف

نموده اســت. بر این اســاس، اهداف کالن دانشــگاه (تا افق 
 ) عبارتند از: 1404
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 اند:راهبردهاي کالن زیر طراحی شدهبراي دستیابی به سه هدف کالن فوق 

 
 

 ه گان برنامه در حوزه شش یاصل يمحورها
گانه آموزش و تحصــیالت  هاي شــشبا توجه به اهداف کالن و راهبردهاي دانشــگاه، محورهاي اصــلی برنامه راهبردي در حوزه

و فناوري اطالعات و ارتباطات نیز تدوین و تصـویب  الملل، توسـعه و مدیریت منابع، دانشـجویی و فرهنگیتکمیلی، پژوهش، بین
 شدند.
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ازي، اطالعبه منظور جاري عه و نهایتا کنترل ـس انی، توـس رـس
ــتـفاده از ابزار کارت امتـیازي متوازن در چـهار  راهبردها با  اسـ
ــامل اهداف عینی منظر فوق ــه راهبردي ش الذکر، ابتدا نقش

ــاره در  ــد و در گام بعدي بر اســاس اهداف مورد اش تهیه ش
االمکان کمّی،  هاي حتیها و ـشاخصنقـشه راهبردي، ـسنجه

براي ارزیابی پیشــرفت و تحقق اهداف تدوین و هدفگذاري  
ــدـند. نـها ـهاي عملـیاتی براي تحقق اـهداف و در یـتا برـناـمهشـ

مسیر راهبردهاي تدوین شده و در سطوح مختلف به صورت 
 شدند.   یکپارچه با مشارکت واحدهاي مختلف طراحی

ــنعتی  مرکز مـطالـعات و برـناـمه ـــگاه صـ ریزي راهبردي دانشـ
امیرکبیر، با تجارب به دسـت آمده اقدام به شـناسـایی مدلی 

کارت امتیازي متوازن براي ارزیابی برنامه  مناسـب بر مبناي 
راهبردي دانشـگاه نمود. کارت امتیازي متوازن اسـتراتژي و  

  عملکرد ســازمان را از چهار جنبه کلیدي مالی، مشــتریان،
د و یادگیري   ی و ارزیابی  فرایندهاي داخلی و رـش مورد بررـس

ــطح  قرار می اه در سـ ـــگ ابی راهبردي دانشـ دـهد. ـمدل ارزـی
ها در آسـتانه شـروع بازه زمانی برنامه  دانشـکده ها ومعاونت

افزاري کارت امتیازي متوازن و  مدت دوم، در بســتر نرممیان
با تالش قابل تقدیر و مشـارکت واحدهاي مختلف دانشـگاه 

ـها در افق زـمانی مورد نظر و تحلـیل عملکرد براي ورود داده
ــمیممورد بهره ت. تصـ ت  گیريبرداري قرار گرـف دهی و جـه

ثربخش دانشـــگاه در مســـیر اهداف راهبردي با اســـتقرار ا
ســیســتم کارت امتیازي متوازن و پایش مســتمر عملکرد و 

 شناسایی به موقع انحرافات عملکردي قابل حصول است.
 نمایی از داشبوردهاي در دسترس سامانه:  
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 مسیر پیشرفت       

 
 ها اصالحات ساختاري وتوسعه زیرساخت
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ه اـم ه برـن از ـب ه راهبردي نـی اـم اي  تحقق برـن اجرایی دقیق و ـه
ــاـخت ــب دارد. ـبه همین دلـیل قـبل از هر زیر سـ ـهاي مـناسـ

ــالحات   ــود. اص ــاختاري انجام ش ــالحات س اقدامی باید اص
امل تـشکیالت نمی اختاري فقط ـش ود بلکه عالوه بر آن ـس ـش

ها انجام نامهباید ضـــوابط و مقررات در قالب اصـــالح آیین
ه الی و بودـج ام اداري، ـم ــالح نـظ ــود. اصـ دیگر ریزي از  شـ

ملزومات اصــالح ســاختاري اســت. در ادامه اصــالحات  
اـمه راهبردي ـبه  ــده جـهت تحقق برـن اري انـجام شـ ــاخـت سـ

 شود.اختصار توضیح داده می

تشکیالت و  اصالح  بازنگري و 
 هاي مدیریتیپست

ــه  ارتباطات بین:  المللایجاد معاونت بین الملل در عرص
در دوران حاضـــر یک ضـــرورت    علوم، تحقیقات و فناوري

دانشــگاه  کالنناپذیر اســت. رســیدن به دو هدف  اجتناب
امل و قرار گرفتن   یالمللرتبه دانـشگاه در ـسطح بین  ءارتقا  ـش

هاي نســـل ســـوم، بدون ارتباط با مراکز در بین دانشـــگاه
ـــگاهی و مرا ا امري غیردانشـ اتی معتبر دنـی ممکن کز تحقیـق

الملل  کیالتی مدیریت بیناـست. در همین ارتباط جایگاه تشـ 
ا د ارتـق اـی اـفتمی  ءـب ــال    .ـی ذا در سـ ت بین  93ـل اوـن ل  مـع المـل

ه ا زیر مجموـع اه ـب ـــگ د. در دانشـ ل گردـی ــکـی اي آن تشـ ـه
با اســتفاده از تجربه گذشــته،    شــدتشــکیالت جدید ســعی  

تـشکیالتی حداقلی در عین حال چابک و کارآمد ایجاد ـشود. 
ــا ــبخـتاـنه عملکرد این مـعاوـنت در طی سـ ـهاي اخیر لخوشـ

 بینی شده است.دهنده آثار مثبت آن در اهداف پیشنشان

جویی: برخالف   ایجاد معاونت فرهنگی و امور دانـش
شـــد جداکردن دو معاونت فرهنگی و امور آنچه تصـــور می

دانشـــجویی باعث تقویت این دو حوزه خصـــوصـــا بخش 
ت  اوـن ات موجود در مـع اـن ه امـک فرهنگی آن نشـــد، چرا ـک

اً وـص جویی خـص ها خود یک ابزار قوي براي  در خوابگاهدانـش
ــگاه ــوب میمعاونت فرهنگی دانش ــود. به همین  ها محس ش

شـد این دو معاونت در یکدیگر ادغام و  دلیل تصـمیم گرفته  
 تري ایجاد گردد.معاونت قوي

  ایجاد معاونت توسعه و مدیریت منابع:بازنگري و  
گاههب نتی در دانـش یاري از طور ـس ازمانها و بـس معاونت   ،هاـس

فعال بوده است. تشکیالت،    هاي دوراداري و مالی از گذشته
ف و نگاه این معاونت عمدتاً پرداختن به مسـائل  شـرح وظای

ــت ــکالت آن اس درحالی که براي  ،مالی و اداري و حل مش
 باتر نیاز به تشـکیالتی مناسـب  دانشـگاهرسـیدن به اهداف 

تار در این حوزه نیز اي اســت. لذا اصــالح ســاخنگاه توســعه
اتـفاق افـتاد. در نـگاه ـجدـید ـمدیرـیت مـنابع اعم از مـنابع ـمالی، 

ــانی و مـنابع ـکالـبدي و فیزیکی از اهمـیت ویژه اي  مـنابع انسـ
 برخوردار است.

با  بازنگري تشـکیالت معاونت پژوهش و فناوري:
دانـشگاه نـسل   ـشدن بهبراي تبدیلتوجه به رویکرد دانـشگاه  

ــوم ــالـحات الزم  در این مـعا ،سـ جـهت   ـبه ویژهوـنت نیز اصـ
ــورت می د صـ اـی ـب اوري  ت بخش فـن ت  تقوـی دیرـی ت. ـم گرـف

نعت تقویت  دفناوري و نوآوري و همچنین ارتباط با ـص و    ـش
ــویب   ــال جاري به تص ــیار پارك فناوري در س با تالش بس

عالی  مجلس شــوراي اســالمی و شــوراي گســترش آموزش 
 رسید.

ــیالت تکمیلی: ا  مـعاوـنت آموزش و تحص توـجه ـبه   ـب
ــب معاونت آموزش و تح ــیالت تکمیلی، این تجربه مناس ص

ــت. در عین ـحال  مـعاوـنت نـیاز کم ــالـحات داشـ تري ـبه اصـ
ت بخش آموزش  آزاد، دورهتقوـی اي  دت و ـه اه ـم اي کوـت ـه

افزایی ضــروري بود. همچنین واحدي مســتقل براي مهارت
 .شدپرداختن به امور اساتید ایجاد 

ت ر هر تشـکیالت اضـافه د هاي مدیریتی:کاهش پـس
ــازمانی ــود بلـکه میآن نمی  نه تنـها باعث ارتـقاء  سـ تواند  شـ

ــته  ــتم را به همراه داش ــیس افزایش هزینه و عدم چابکی س
تگاه اس و با توجه به الزام کلیه دـس د. بر همین اـس ها به باـش

  شــد هاي مدیریتی، ســعی  کاهش بیســت درصــدي پســت
هاي مدیریتی به نحوي کاهش یابد که خللی در پست
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ــلی برنامه ـــگاه بهاي اصـ حال از وجود نیاید و درعینهدانشـ
 .شویممند مزایاي آن بهره

ی:ایجاد پردیس ـص تکنیک تهران کار  پلی هاي تخـص
دانشــکده مهندســی برق، مهندســی مکانیک،  پنجخود را با  

اجی آغاز  ی نـس یمی و مهندـس ی ـش ی عمران، مهندـس مهندـس
ن نیز به آن افزوده شـد. دانشـکده معد  ،نمود. قبل از انقالب
گاه عه دانـش کده ،در توـس ید. بنابراین    18ها به  تعداد دانـش رـس

ــکالتی را ـبه همراه ـمدیرـیت آن ـــکل ابـتدایی مشـ ـها ـبه شـ
ــگاه ــتفاده از تجربه دانش ــت. به همین دلیل با اس هاي داش

ـــکده ـــکدهمعتبر دنـیا (ـکه دانشـ ف  یـهاي ـبا وـظاـها و پژوهشـ
  Facultyیا    Schoolمانند   نزدیک به هم را در ساختارهایی

دهند) تصــمیم گرفته شــد این واحدها به کنار هم قرار می
عنوان ارکان اـصلی علمی دانـشگاه ـساماندهی ـشوند. بنابراین  

  ، افزایی و هماهنگی وري، همبا سه هدف اصلی افزایش بهره
و در یک  شـدشـش پردیس تخصـصـی به شـرح زیر ایجاد 

ب مراجع ذیربط و هیئت  فرایند کارـشناـسی طوالنی به تـصوی
 امناي دانشگاه رسید. 

مهندسی   • و  کامپیوتر  برق،  پردیس 
 پزشکی 

مهندسی (دانشکده برق،  مهندسی  هاي 
و   پزشکی،  مهندسی  و   پژوهشکدهکامپیوتر 

 )اطالعات و ارتباطات و شبکه برق يفناور 
 پردیس مکانیک، هوافضا و دریا •

  یمهندس، کیمکان هاي مهندسیدانشکده(
 وهشکده، و پژایدر یمهندسو  هوافضا

 ) کیمکان یمهندس يها يفناور 
 پردیس نفت، عمران و مکانیک •

 یطعمران و مح یمهندس هايدانشکده(
، و نفت ی مهندسو  معدن یمهندس، یستز

 )ینعمران، زم پژوهشکده
 پردیس مواد و فرایندهاي پیشرفته  •

 یمهندسیمی،  ش  یمهندس  هاي(دانشکده
رنگ  یمرپل  یمهندسی،  نساج  یمهندسو    و 

مواد    یمهندس  ي، و پژوهشکدهمواد و متالورژ
 یشرفته)پ یندهايو فرآ

 پردیس مدیریت و مهندسی صنایع  •

و سیستمهاي  یعصنا یمهندس دانشکده(
و   يعلم و فناور  یریتمد دانشکدهمدیریت، 

 )یعصنا یو مهندس یریتمد پژوهشکده
 پردیس علوم  •

علوم    یاضیر  هايدانشکده( یوتر،  کامپو 
مهندس  یزیکف و  انرژ  یو  و شي،  یمی، 

 )پژوهشکده علوم

اس ا ا  نیبر اـس وبه رؤـس و ه  سیپرد يمـص هئیر ئتیعـض و  ـس
ورا دند و به منظور تمرکززدا يـش از  ياریبسـ  ییدانشـگاه ـش

آن واگذار    يو ـشورا  سیبه پرد  هايرگیمیو تـصم  يامور جار
ــال اخ ــد. تجربه چند س ــان داد که ا ریش  هاسیپرد جادینش

ــت الزم را در اخت  يایـ عالوه بر مزا  تیـ ریـمد  اریـ فوق، فرصـ
در داخل دانـشگاه   تریکه به امور اـساسـ   دهدیقرار م  گاهدانشـ 

 و خارج از آن بپردازد.

در اـصالح تـشکیالت جدید   هاي جدید:ایجاد دانـشکده
دانشــکده  و گروه مســتقل شــیمی تبدیل به دانشــکده شــد

 .شدنددانشکده معدن و مواد تبدیل معدن و متالورژي به دو 
  1393در سال  ها و مراکز تحقیقاتی:دغام دانـشکدها

وب   34تعداد  گاه مـص کده در دانـش مرکز تحقیقاتی و پژوهـش
ــده بودند که برخی از آن ها داراي بازدهی پایین و برخی  شـ

واحد پژوهـشی مذکور  34غیرفعال بودند. لذا برهمین اـساس  
ــا 11در قالب   ــکده س ــدند به طوریکه پژوهش  6ماندهی ش

ها قرار پژوهشـکده به لحاظ ارتباط موضـوع زیر نظر پردیس
ف بین وهـشکده نیز به ـصورت مـستقل با وظایپژ 5گرفتند و 
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هاي تخصــصــی ایجاد اي و انجام وظیفه بین پردیسرشــته
 شدند.

اد پردیس بین ل کیش:ایـج ا بر   المـل د از انقالب بـن بـع
ــ   ،ضـــرورت هرهاي بندرعباس،  ســـه پردیس اقماري در شـ

.  شـدندهاي خاص تاسـیس ماهشـهر و گرمسـار با مأموریت
ــباین پردیس تر در ـها عـمدـتا ـبه منظور اراـئه ـخدـمات مـناسـ

ــکالت نیروي   ه مشـ انی ـک ــاً در زـم ــوصـ اطق خصـ این مـن
. اما پردیس شـده بودندمتخصـص بسـیار زیاد بود، تشـکیل 

ـــعه فـعالـیت  یالمللبین در المللی  هاي بینکیش با هدف توسـ
تفاده از مزایاي مناطق آزاد یس    ،حوزه خلیج فارس و اـس تاـس

دوره  5و در مدتی کوتاه امکانات مناـسبی در آن ایجاد شد و 
یالت تکمیلی در آن راه د. همچنین  در مقطع تحـص اندازي ـش

. براســاس  شــدمرکز نوآوري و فناوري در این پردیس فعال 
ورت کیش به ص  یالمللپردیس بین  ،مصوبه شوراي گسترش 

ه خودگردان اداره می اه نیز ـب دت کوـت ــود و در همین ـم شـ
ــت. مطمئـناً ـبا رفع تحریم ـــیده اسـ ـها و رفع  خودکـفایی رسـ

تر  ویروس کرونا این مرکز ارزش  گیريهمه هاي خود را بیـش
 نشان خواهد داد.

ب و کار: ه کـس همانطور که قبال توضـیح  ایجاد مدرـس
اصــلی دانشــگاه هاي افزایی یکی از برنامهمهارت  ،داده شــد

گاه یدن به دانـش ل  جهت رـس ومهاي نـس ت. ـس در همین   اـس
ــرـماـیه ـگذاري اـتاق ـبازرـگانی تهران بـناي ایـجاد ارتـباط ـبا سـ

گذاـشته ـشد. خوـشبختانه    1397مدرـسه کـسب و کار در ـسال 
الـیت خود را آـغاز کرد. ـهدف از  اه نیز فـع در همین ـمدت کوـت

ارـشد کـشور ایجاد این مدرـسه آموزش مدیران و کارـشناـسان 
ــت. در کـنار آموزش انـجام پژوهش در  ــطح ـعالی اسـ در سـ
مسـائل کالن اقتصـادي و مدیریتی و ایجاد مرکز نوآوري و  

ف اصــلی مدرســه خواهد  یفناوري در همین حوزه نیز از وظا
و مهندســی  بود. این مدرســه با همکاري پردیس مدیریت

کند و به سمت دانشگاه نسل چهار حرکت  فعالیت می صنایع
ــتم از خ ــیس ــلی این اکوس واهد کرد که در آن بازیگران اص

ها خواهند  اي در فعالیتخارج از دانشــگاه نقش تعیین کننده
 داشت.

اوري: فـن علم و  ارك  ـپ اد  ــور  ایـج قوانین کشـ  ،طبق 
اور ـکه در ـپارك قرار می از واـحدـهاي نوآور و فـن گیرـند از امتـی

هاي دانشگاهمناسبی برخوردار خواهند شد. هرچند تعدادي از  
ها قبل مجوز ایجاد پارك را کـسب کردند ـسطح یک از ـسال

ت وزارت علوم یاـس تند، ولی با تغییر ـس یس    ،و فعال هـس تاـس
هاي . نهایتاً با تالش شـــدآن در دانشـــگاه با موانعی مواجه 

ال جاري و   المی در ـس وراي اـس ویب مجلس ـش یار با تـص بـس
ارك  عالی، پآموزش متعاقب آن تصــویب شــوراي گســترش 

ما آغاز  گاه ایجاد و فعالیت خود را رـس علم و فناوري در دانـش
ه نوآوري و   اوري، پهـن ارك علم و فـن ه عالوه بر ـپ نمود. البـت

انـشگاه از چند ـسال تر در اطراف دفناوري نیز در ـسطح وـسیع
 قبل فعال است.

  مبتنی  ریزياستقرار نظام بودجه
 عملکرد  بر

، اســـتقرار نظام هدانشـــگا به منظور تحقق اهداف راهبردي
ه اببودـج اه اجنـت ـــگ ذیر ریزي مبتنی بر عملکرد در دانشـ اـپ ـن

ــت. در نـظام بودـجه ــنتی، بودـجه هر فـعالـیت بر اسـ ریزي سـ
شـود، اما در نظام اسـاس هزینه سـال گذشـته آن تعیین می

بودجه هر فعالیت بر اســاس   ،ریزي مبتنی بر عملکردبودجه
ه آن تعیین می دف و نتیـج ــودـه ام  شـ ه. در نـظ ریزي بودـج

همبتنی بر عملکر ام بودـج ــنتی  د بر خالف نـظ این ریزي سـ
ـــفاف وروديامـکان فراهم می ــود ـکه ـبا ـمدیرـیت شـ ـها و  شـ

ـــمت  خروجی ـــگاه ـبه نحو مؤثرتري ـبه سـ ـها، ـنه تنـها دانشـ
شـــود، بلکه با باالرفتن انگیزه اهداف راهبردي خود هدایت  

ارآیی و بهره ان، ـک ارکـن أت علمی و ـک ــاي هـی یز وري ناعضـ
ام   ل نـظ اـم ــتقرار ـک اه اسـ ـــگ ابراین، دانشـ د. بـن اـب افزایش ـی

هاي ریزي مبتنی بر عملکرد را به عنوان یکی از برنامهبودجه
اصــلی در دســتور کار خود قرار داد و تا کنون اقدامات مؤثر  

 زیر را در این راستا انجام داده است:

 ریزي:برنامه -
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واحدهاي   • اختصاصی  درآمدهاي  شناسایی 
مجري به تفکیک نوع درآمد و تعیین سهم  
با   دانشگاه  عمومی  درآمد  از  مجري  واحد 

تمام شده تعیین قیمت  و  ي تعیین شاخص 
براساس  دانشگاه)  (متوسط  استاندارد 

 ها خروجی
و   • برنامه  براساس  درآمدها  مبالغ  تعیین 

 فعالیت و خروجی واحدهاي مجري 

 :یابیهزینه -
نیروي   غیرمستقیم  هاي مستقیمثبت هزینه •

  انسانی به تفکیک واحدهاي مجري
مجري   • واحدهاي  با  نامه  تفاهم  انعقاد 

معاونت(پردیس و  اقماري  واحدهاي  ها) ها، 
هزینه راستاي  آندر  مدیریت  که  ها هایی 

است   مجري  واحدهاي  کنترل  تحت 
تفاهم(هزینه در  پشتیبانی  هاي  نامه هاي 

واح به  لحاظ  مربوط  پشتیبانی   شدهدهاي 
 .است)

 مدیریت عملکرد: -
به   • توجه  با  واحدها  زیان  و  سود  محاسبه 

استاندارد واحدها (بدون مد   قیمت تمام شده
  هاي پشتیبانی)نظر قرار دادن هزینه 

هزینه • تدریجی  غیرپرسنلی کاهش  هاي 
(واحدهایی براي واحدهاي مجري زیان ده 

 دارد دارند)که قیمت تمام شده باالتر از استان
صرفه • اندازه  به  هزینه  انجام  جویی امکان 

قیمت   قیمت  (اختالف  از  واحد  شده  تمام 
شده صورت   تمام  به  واحد)  استاندارد 

 اي برنامه 
 هاي مالی و اداري:ایجاد زیرساخت -

سامانه • شامل   هاياستقرار  مالی  و  اداري 
و  حقوق  کارگزینی،  تعهدي،  حسابداري 

همچنین   و   ... اموال،  اعتبارات،  دستمزد، 
 ها سازي آنمجتمع

الکترونیکی نمودن فرایندهاي  
 دانشگاه 

ــازـمان ــکالت سـ دـمت و تنوع   وـهاي بزرگ  یکی مشـ ا ـق ـب
ــنعتی امیرکبیر، پیچـیدگی  ـــگاه صـ ـخدـمات زـیاد نظیر دانشـ

اصــلی و پشــتیبان آن اســت. وجود    فرایندهاي ارائه خدمات
هآیین اـم هـن ا، روـی هـه اـم ـــن ا، بخشـ هـه ا و ابالغـی دد، ـه اي متـع ـه

ــی پیچـیده اي در اجراي فرایـندـها و اراـئه ـخدـمات  بوروکراسـ
ـــگاه ایـجاد  . این امر، باعث کاهش کیفیت ارائه کـندمیدانشـ

ایتی ذي فافیت کافی و افزایش خدمات، نارـض نفعان، عدم ـش
ودمیها هزینه ال  ،به منظور اـصالح فرایندها .ـش   1395در ـس
هایی تحت عنوان مسـتندسـازي فرایندها در دانشـگاه پروژه

ــال   ــد. در اداـمه آن در آذرـماه سـ ـبا   1399تعریف و اجرا شـ
ار راه ــب و ـک اي کسـ دـه ت فرایـن دیرـی ه ـم اـن ــاـم دازي سـ اـن

(BPMS)اده ل، طراحی، پـی ــازي و ـمدیرـیت ، طرح تحلـی سـ
 اهداف زیر آغاز شد. فرایندهاي دانشگاه با

 دهی در دانشگاهارتقاي سطح خدمت •
خروجی • تولید  طریق  از  بیشتر  ارزش  هاي  ایجاد 

 نفعاناستاندارد مدنظر کلیه ذي
 خدمات  سازي فرآیندها و شفاف •
به ذي • آنالین  و  غیرحضوري  خدمات  نفعان ارائه 

 گوییداخلی و خارجی و بهبود زمان پاسخ
 ئه شدهگیري کیفیت خدمات ارااندازه •
و تالش   • در سیستم  موازي  فرآیندهاي  شناسایی 

 ها جهت اصالح آن
ها و تالش جهت برطرف نمودن شناسایی گلوگاه •

 هاآن
  تجمیع و یکپارچگی اطالعاتی ء وضعیتارتقا •
  بهبود در امنیت و نگهداري اطالعات •
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 واحدي  مندي در تعامالت بینافزایش رضایت •

ــمن آموزش  ــروع این طرح، ض ــان به از زمان ش ــناس کارش
اد   ا و ایـج دـه ــازي فرایـن دسـ ــتـن ل، بهبود و مسـ منظور تحلـی

ــترـهاي الزم ـبه منظور مجتمع ــازي ـپایـگاهبسـ ـهاي داده  سـ
ـــگاه،    يـهاحوزه  از  ـندیفرا  60  از  شیب  ـتاکنوندانشـ

  ی طراح  و  لیتحل   يادار  و  پژوهش  آموزش،  مختلف
دیفرا  15  از  شیب  و ه  ـن اـمل  طور  ـب  يســازادهیـ پ  ـک

 .است شده

ایجاد مرکز پشتیبان نیروي  
 انسانی 

ــکالت  پایین بودن بهره ــانی، یکی از مش وري نیروهاي انس
ازمان ی ـس اـس گاه اـست. یکی از اـس هاي دولتی و به تبع دانـش

ــلی این   ــخص نمودن بهرهپایین بودن  عوامل اص وري، مش
هاي  هاي اوج کاري در پسـتشـرح وظایف بر اسـاس زمان

ازمانی اـست اس زمان اوج  عمالً برخی از ک  .ـس ارمندان بر اـس
هاي  گیرند و در زمانهاي سـازمانی قرار میکاري در پسـت
ارـکاري الـیتبـکارگیري آن  ، امـکانـکاهش ـب ـهاي  ـها براي فـع

دیگر وجود ـندارد. این ـعاـمل و عواـمل دیگر نظیر فرایـندـهاي 
وري و الکترونیکی  غیر بهینه، عدم اســتفاده مناســب از فنا

ده اـست که تعداد کارمندان ـستادي  ، باعث شـ نبودن فرایندها
ــه ـبا ـحاـلت ـــگاه در مـقایسـ ــتیـبانی) دانشـ ـهاي معمول (پشـ

ــازـمان ــد. ـبا در نظر گرفتن سـ ــتر ـباشـ ـهاي غیردولتی بیشـ
کارمند به طور متوسط در سال و عدم مجوز  40بازنشستگی  

ها، الزم اســت دانشــگاه کافی اســتخدام براي جایگزینی آن
ا و ا دـه ــالح فرایـن ا اصـ ان ـب ا،  لکترونیکی نمودن آنهمزـم ـه

تدابیري براي توانمندســـازي و جابجایی نیروي انســـانی و  
ان ــانی در زـم ات نیروي انسـ دـم ه ـخ اي اوج همچنین اراـئ ـه

کاري به واحدهاي دانشـــگاه داشـــته باشـــد. بدین منظور، 
انی به عنوان  تیبان نیروي انـس مرکزي تحت عنوان مرکز پـش

گاه ایجاد شــده یک منبع نیروي انســانی پشــتیبان در دانشــ 

است که نیاز نیروي انسانی کلیه واحدهاي دانشگاه را مرتفع 
ــالح و الکترونیکی   نـماـید. نیروـهاي واـحدـها ـبه ـتدریج ـبا اصـ
ورت تمام وقت و یا پاره وقت وارد این  دن فرایندها به ـص ـش

هاي  شوند. این نیروها در این مرکز با گذارندن دورهمرکز می
ــپس ــده و س ــی توانمند ش ــورت تمام وقت یا  آموزش به ص

 شوند.موردي توسط واحدهاي دانشگاه به کار گرفته می

 ها و مقررات نامه اصالح آیین 
اختیکی از مهم عه هر ترین زیر ـس هاي مورد نیاز براي توـس

ــوابط، مقررات و آیین ــی وجود قوانین، ضـ هبخشـ اـم اي  ـن ـه
اس از ابتداي بازنگري در برنامه   ت. بر همین اـس ب اـس مناـس

ــعی  راهبر ــدهدي س ــب در قالب    ش ــوابط و مقررات مناس ض
ــتورالعـملنامهآیین ــویب مراجع  ها و دسـ ها تدوین و به تصـ

ــد.  ـــتاذیربط برسـ ، ترفیع و  ءـهاي ارتـقاـناـمهآیین  در این راسـ
اتید تند کهنامهاي از این آیین، نمونهگرنت اـس در چند  ها هـس

ــدند. در این گونه آیین ــعی نامهنوبت بازنگري ش ــد ها س   ش
هاي الزم براي اســاتید و دانشــجویان در امتیازها و مشــوق

توان اـشاره نظر گرفته ـشود. به عنوان نمونه، به این نکته می
مقاالت دانشــگاه بســیار   ســرانهکرد که هر چند از گذشــته 

خوب و در حد چهار مقاله به ازاي هر اســتاد بوده اســت، اما 
ــطح  ــگاهموردانتظار براي  کیفیت مقاالت در س نبود و   دانش

رتبه دانشگاه   بهبود اندكاز عوامل اصلی در یکی همین امر  
ه رتـب ديدر  بینبـن اي  آیینـه بود. تغییر  هالمللی  اـم ا این ـن ـه

ه عنوان  ار خوبی برطرف کرد. ـب ـــی د بسـ ل را در ـح ـــک مشـ
التدریس اشـاره کرد نامه حقتوان به آییناي دیگر، مینمونه

ا یاري از اـس ده بود بـس ته بیش که باعث ـش اندازه از تید برجـس
ایر   ته باـشند و فرـصت کافی براي پرداختن به ـس تدریس داـش

ند. اـصالح این آیین ته باـش نامه تا حد زیادي امور علمی نداـش
ـــکل را برطرف نمود. در مجموع ده ـناـمه در ـها آییناین مشـ

ها در حوزه علوم، تحقیقات فعالیت ها با هدف ارتقاءاین سال
  درآمد.و به اجرا  شدبازنگري  یاو فناوري تدوین  



 
 
 

 گزارش سالیانه 22
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هاي  ارتقا و بهبود سامانه
 فناوري اطالعات و ارتباطات 

 مدیریت و نگهداري مرکز داده دانشگاه

زمان ها و همشدن بحث تمرکز داده با مطرح  1395از سال  
ساز در مرکز داده دانشگاه، تغییر  استقرار یک دستگاه ذخیره
و تا به امروز با توجه به رشد سریع   و تحول کلی به وجود آمد

سرویس ارائهتعداد  توسعه  هاي  مرکز،  توسط  شده 
بهسخت است.افزاري  داشته  ادامه  پیوسته  حال  صورت  در 

مجازي بستر  در  داده  مرکز  زیرساخت  شده  حاضر  سازي 
سرورمجازي    300صورت یک سیستم ابري یکپارچه حدود  به

سرورمجازي در    250حدود    کنند. از این تعدادرا میزبانی می 
هاي عمومی دانشگاه و مابقی براي مراکز  حال ارائه سرویس

پژوهشکده فعال  تحقیقاتی،  و  کرده  خدمت  ارائه  غیره  و  ها 
 هستند.  

 سامانه مدیریت پهناي باند اینترنت 

ترین وظایف مرکز فناوري اطالعات ترین و عمدهیکی از مهم 
ب اینترنت  مناسب  توزیع  ارتباطات  از و  رو  این  از  است.  وده 

برابر کردن پهناي باند اینترنت اقدام    3ضمن    98تا    92سال  
بر   عالوه  که  نمود  اینترنت  توزیع  بومی  سامانه  توسعه  به 

باند پهناي  حداکثر  ها،  هزینه  به    را  کاهش  کاربران  براي 
زمانی   رویکرد  اساس  بر  و  دیگر  طرف  از  و  داشته  همراه 

 سازي سامانه انجام گردید. مصرف کاربران،  بهینه 
 1399تا   1382روند افزایش پهناي باند اینترنت دانشگاه از سال 

 دانشگاه اتوماسیون اداريمدیریت و نگهداري 

یکپارچه    معناي  به  اداري  مدیریت اتوماسیون  و  سازي 
زیادي   ابزارهاي  اداري است.  امور  رویه هاي  عملیات ها و 
و است  موجود  عملیات  خودکارسازي  یا  اتوماسیون   براي 

امیرکبیر در سال اجراي    1388  دانشگاه صنعتی  به  تصمیم 

در ا اداري  در  توماسیون  و  گرفت  با  دانشگاه  سال  همان 

، پرسنلی و حسابداري مالی  هاي مکاتباتاندازي زیرسامانهراه
 این تصمیم بزرگ را عملیاتی کرد.

هاي اداري و  هاي بعد با توجه به نیاز دیگر بخشدر سال 
مرور و به درخواست معاونت مالی واداري  مالی دانشگاه، به 
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حا در  و  منابع، وقت  مدیریت  و  توسعه  معاونت  حاضر  ل 
دستمزدزیرسامانه و  حقوق  حضوروغیاب،  دیگر  ، هاي 

انسانی منابع  بخش  در  رفاهی  و  وتشکیالت   -بازنشستگی 
بودجه و  اعتبارات  و  و حسابداري  عاملین  با  ارتباط  و  ریزي 

اموال و خرید و    -قراردادها در بخش مالی انبار و  مدیریت 
در بخش لجست راه تدارکات  در حال حاضر یک  اندازي شد. 

پاسخ باقابلیت  دانشگاه  اداري  اتوماسیون  گویی سیستم 
وکلیهبه اداري  نیازهاي  از  ي  اعم  دانشگاه  پرسنل  مالی 

، درخواست مرخصی و مأموریت، دستیابی به کارتابل مکاتبات
، اموال در  مشاهده فیش حقوقی و اطالعات پرونده پرسنلی

جن درخواست  توسط اختیار،  تدارکات  و  خرید  و  انبار  از  س 
پرسنل  از  بیمه    هریک  و  رفاهی(مهمانسرا  ودرخواستهاي 

تکمیلی و وام و معرفی وام)، تبدیل به پرتال جامع اداري و  
 مالی در دانشگاه گردیده است.

حضور و غیاب پرسنل توسط واحد امور   •
اداري با نرم افزارهاي منابع انسانی از سال  

92 
مکانیزه شدن واحد حقوق ودستمزد از سال   •

94 

حسابداري _مکانیزه شدن واحد مالی •
  96دانشگاه از سال 

ایجاد شناسه ها ي واریز در سامانه بهداد از   •
 96سال 

مکانیزه کردن بودجه ریزي و اعتبارات از  •
  97سال 

   97مکانیزه کردن واحد بازنشستگی در سال  •
 98مکانیزه کردن واحد لجستیک از سال  •

 98مکانیزه کردن اموال دانشگاه از سال  •

 98مکانیزه کردن انباردانشگاه از سال   •

 98مکانیزه کردن خرید تدارکات از سال  •

مکانیزه کردن واحد تشکیالت دانشگاه از   •
 98سال 

ایجاد عاملیتهاي اعتبارات و بودجه ریزي از  •
 99سال 

 99مکانیزه شدن نرم افزار قراردادها از سال  •

مکانیزه کردن درآمدهاي دانشگاه  از سال  •
99 

مکانیزه کردن احکام پرسنل با ایجاد تعریف  •
 99فرآیندها از سال 

مکانیزه کردن واحدهاي رفاهی  •
دانشگاه(بیمه تکمیلی و وام  و معرفی وامها 

 99و مهمانسراها ) از سال 

ایجاد نماد الکترونیکی جهت درگاههاي  •
 99دانشگاه از سال 

گهداري سامانه پست الکترونیک، مدیریت و ن
 VOIPپیامک و سرویس 

الکترونیکی به پست  نیاز روزافزون کاربران  به  ، در با توجه 
دانشکدهسال دایر کردن هاي گذشته  به  اقدام  ها خود رأساً 

به   توجه  با  که  بودند،  کرده  الکترونیکی  پست  سرویس 
در  سیاست فقط  حاضر  حال  در  سرویس  این  دانشگاه  هاي 

می  مرکز فعال  ارتباطات  و  اطالعات  کلیه فناوري  باشد. 
 پذیرد.هاي گروهی توسط مرکز صورت میرسانیاطالع
راه اندازي سرویس اطالع رسانی پیامک دانشگاه   •

 1393در سال 
الکترونیکی   • پست  سرویس  کاربران  افزایش 

 کاربر 40000به  20000دانشگاه از 

از    Voipتعداد شماره تلفن هاي سیستم    افزایش •
 شماره   1000شماره به  500

دانشگاه،  سایتمدیریت و نگهداري وب
 و واحدهاي ستادي   هادانشکده

سایت جدید دانشگاه با تکنولوژي و   وب  1396از اواخر سال  
به قابلیت با در نظر گرفتن  هاي   روز و گسترده و همچنین 

دان سازمانی  ساختار  پردیستغییرات  ایجاد  ازجمله  ها، شگاه 
دانشکده در  پژوهشکدهتغییراتی  اساس  ها،  بر  غیره،  و  ها 

ساختار سازمانی  رسمی جدید، توسط مرکز فناوري اطالعات 
 اندازي شد. و ارتباطات راه
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وب افتتاح  از  پس  بعدي  فاز  پروژه  در  دانشگاه،  سایت 
وببه ساماندهی  و  دانشکدهسایتروزرسانی  ها، هاي 

معاونتواح اقماري،  برخی حوزهدهاي  و  در ها  هاي ستادي 
بین معاونت  با همکاري  الملل دستور کار مرکز قرار گرفت. 

دسترس  در  نیز  سایت  انگلیسی  و  عربی  نسخه  دانشگاه، 
 قرارگرفته است. 

وب • ارتقاء  و  در  بروزرسانی  دانشگاه  اصلی  سایت 
 1396سال 

وب • ارتقاء  و  دانشکدهبروزرسانی  (سایت   20ها 
 1397سایت متفاوت) در سال وب

وب • ارتقاء  و  بروزرسانی  واحدهاي  آغاز  سایت 
سال   از  تا وب  13(  1398ستادي  متفاوت  سایت 

 کنون)

ارتقاء و بروزرسانی سامانه رزومه هیات علمی در  •
 1399سال 

ایجاد زیرساخت مناسب جهت برگزاري انتخابات  •
 الکترونیکی در سطح دانشگاه

ها در سطح تابلو اعالنات دفاعیه  الکترونیکی کردن •
اطالع و  کاغذ  حذف  راستاي  در  رسانی  دانشگاه 

 بهتر 

   (Web Hosting)ارائه خدمات میزبانی وب 

میزبانی وب  شامل در اختیار گذاشتن فضا جهت انتشار      
مرکز  سایتوب است.  اینترنت  در  دانشگاه  مختلف  هاي 

میزبانی ارتباطات  سرویس  با زیر   فناوري اطالعات و  وب 
(دامنه  دانشگاه  دامنه  نام  تحت  و  aut.ac.irهاي  ارائه  را   (

می تحت  پشتیبانی  میزبانی  سرویس  حاضر  حال  در  کند. 
بهره عامل سیستم حال  در  لینوکس  و  ویندوز  برداري هاي 

سالهاي   بازه  در  و  هاي  سایت  1399تا  1392هست 
ر سایت و دوب  200شده در سرور مبتنی بر ویندوز  میزبانی

 سایت فعال می باشد. وب 100سرور مبتنی بر لینوکس 

 سامانه میز خدمات الکترونیک

موقع، سریع و آسان منظور ارائه خدمات به به  1398در سال  
مندي آنان از عملکرد رجوع و همچنین ارتقاء رضایتبه ارباب
رجوع،  هاي اجرایی و کاهش مراجعه حضوري اربابدستگاه

الکترونی و  «میز خدمت  اطالعات  فناوري  مرکز  توسط  ک» 
ارتباطات دانشگاه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر استقرار یافت.   
مراجعه  به  نیاز  بدون  گرامی  مراجعین  و  دانشجویان  لذا 

توانند با ورود به این سامانه، تقاضاي  حضوري به دانشگاه می 
صورت فایل متنی و یا تصویري بارگذاري نموده و خود را به
صورت الکترونیکی در  رسال آن، درخواست مذکور بهپس از ا

شده و گردش کار و سیستم اتوماسیون اداري دانشگاه ثبت
ارجاعات الزم روي آن صورت پذیرفته و نتیجه آن براي فرد  

شود. در ضمن در تمامی مراحل کننده ارسال میدرخواست
پیامک اطالع براي فرد درخواستگردش کار،  کننده رسانی 

نوع ارسال   به  توجه  با  که  است  ذکر  به  الزم  شد.  خواهد 
می کار  گردش  کل  بهدرخواست،  الکترونیکی تواند  صورت 

پذیرد. همچنین درصورتی از مراحل  صورت  که در هر یک 
گردش کار، مراجعه حضوري فرد متقاضی نیاز باشد، این مورد  

 رسانی خواهد شد. از طریق پیامک به فرد اطالع

 امانه رزومه اساتیدمدیریت و نگهداري س

و  مجازي  فضاي  در  دانشگاه  برجسته  حضور  راستاي  در 
فعالیت شایسته  نمودن  علمی/پژوهشی  منعکس  هاي 

وب در  اساتید  رزومه  بخش  دانشگاه  دانشگاه،  جدید  سایت 
اندازي شده است. بخش رزومه جدید، نسبت راه1399درسال  

 به سامانه قبلی داراي مزایاي ذیل است: 
نمایش در موبایل، تبلت، و قابلطراحی مدرن  •

 رایانه رومیزي و غیره
 دوزبانه شدن رزومه (فارسی و انگلیسی) •
هماهنگی طراحی در صفحات اساتید و امکان   •

 هاي مختلفافزودن اطالعات مربوط به فعالیت
امکان در اختیار داشتن صفحه خانگی با طراحی   •

 هاسفارشی اساتید در سایت دانشکده
ومه فارسی و انگلیسی با فرمت  امکان دانلود رز •

 PDFیکسان در قالب فایل 
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و   H-Indexتکمیل اطالعات مربوط به  •
 ارجاعات 

هاي اجتماعی علمی  امکان افزودن آدرس شبکه •
 در صفحه اساتید 

 VPNمدیریت و نگهداري سرویس 

هاي طرف قرارداد دانشگاه،  جهت دسترسی به سایت ژورنال
فناوري سال    مرکز  از  ارتباطات  و  ،  1395اطالعات 

راه VPNسرویس را  است.  دانشگاه  کرده  حال   اندازي  در 
حاضر این سرویس براي اساتید محترم و دانشجویان مقطع  

هاي ویندوز، لینوکس و  عاملتحصیالت تکمیلی، در سیستم
 اندروید قابل دسترسی است. 

 
 ارتقاي زیرساخت مرکز داده دانشگاه 

ــیوع ک ــگاه  رونا، پلتفرماز زمان ش هاي آموزش مجازي دانش
گاه میزبانی  ترش چـشمگیر یافته و در مرکزداده دانـش نیز گـس

د. افزایش روزافزون کالس می ــوـن ات، حجم  شـ اـن امتـح ا،  ـه
د بهدرس  بب ـش تمها و غیره ـس یـس انی تمامی ـس ها به روزرـس

ــخت ــورت پذیرد. همچنین  افزاري و نرملحاظ س افزاري ص
هاي دانـشگاه از بـستر فیزیکی به بـستر  مهاجرت کلیه ـسامانه

پذیري و مجازي توـسط مرکز، موجب ارتقاي سطح دسترسی
هاي این ســامانه گشــته اســت. اقدام مهم دیگر، امنیت داده

رورهاي با دادهي نـسخهتهیه تیبان از ـس اس،  ي پـش هاي حـس
 شده است.ریزيهاي زمانی مشخص و برنامهطی بازه

 بستر فیزیکی زیرساخت شبکهبازسازي و بهبود  
 دانشگاه 

شبکه اصلی  روابط    10  ارتباط  مراکز  همچنین  و  دانشکده 
عمومی و خوابگاه شهید مرادي با مرکز فناوري اطالعات و 

هاي فرعی برقرار ارتباطات از طریق فیبر قدیمی و ایستگاه 
شد. در پروژه بازسازي و بهبود بستر فیزیکی زیرساخت می

تمام واحدهاي مذکور از طریق فیبر نوري جدید  ، ارتباط  شبکه
دار برقرار گردید و ایستگاهاي فرعی نیز حذف شده و غالف

است. انجام این پروژه عالوه بر بهبود کیفیت بستر ارتباطی، 
سامانه حذف  خنکبا  در هاي  اضطراري  برق  و  کننده 

صرفه ایستگاه  بلندمدت  در  فرعی،  در هاي  زیادي  جویی 
 براي دانشگاه خواهد داشت. ها را هزینه

 

 

 توسعه کالبدي دانشگاه 
برترین   از  یکی  عنوان  به  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه 

مهندسی کشور و از مراکز مهم و تاثیرگذار  -هاي فنیدانشگاه 
  در حال حاضر در مرکز توسعه علم، صنعت و فناوري کشور  

شهر تهران جاي دارد. این مرکز علمی، که در حدود شش 
گذرد، داراي  گیري آن در محل فعلی پردیس می کلدهه از ش

 وضعیت موجود فضاي کالبدي به صورت زیر است: 

 
 دانشگاه   وضعیت موجود فضاي کالبدي

 مترمربع 33/96446 دانشگاه   مساحت کل
 مترمربع 44650/ 236 ها ي موجود در سایت مرکزيسطح اشغال کل ساختمآن

 درصد  29/46 ها ي موجود در سایت مرکزي درصد سطح اشغال ساختمآن
 مترمربع به دانشجو  7/ 153 سرانه زمین نسبت به دانشجو 

 مترمربع به دانشجو 28/12 سرانه زیربناي ساختمان آموزشی نسبت به دانشجو 
 مترمربع به دانشجو  81/1 سرانه سطح اشغال ساختمان آموزشی نسبت به دانشجو 
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 پردیس اصلی -درصد سطح اشغال ساختمان ها نسبت به کل سایت

 

 
 مقایسه مساحت سطح اشغال ساختمانهاي آموزشی پردیس اصلی 

 
 طرح ساماندهی و توسعه کالبدي دانشگاه 

امیرکبیر صنعتی  دانشگاه  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  و    با 
از یک سو و گسترش   واقع شدن آن در مرکز شهر تهران 

ها و افزایش تعداد دانشجو از سوي دیگر، این  ها، رشتهفعالیت
ها و ساخت و ساز  دانشگاه همواره دستخوش تغییرات کاربري

و توسعه فضاي کالبدي بوده که هنوز هم ادامه دارد. به همین  
عه کالبدي منظور طرحی تحت عنوان طرح ساماندهی و توس

 اي از آن ارائه دانشگاه در حال اجراست که در ادامه خالصه
 شود:می

سال   دانشگاه    1386در  ساماندهی  و  توسعه  براي  طرحی 
امیرکبیر توسط مهندسین مشاور آمود تهیه شد. در این طرح  

اي براي توسعه دانشگاه در نظر گرفته شده و به  حدود اربعه
شمال به خیابان رشت، از    ) رسید که از1388تصویب (سال  

شرق به خیابان حافظ، از غرب به خیابان ولیعصر و از جنوب  

دانشکده مهندسی نساجی
11%

دانشکده مهندسی نفت
5%

دانشکده مهندسی برق و 
مکانیک

28%

ی دانشکده ریاض
رو علوم کامپیوت

8%

1دانشکده مهندسی عمران 
2%

2دانشکده مهندسی عمران 
5%

دانشکده 
مهندسی معدن

4%

دانشکده مهندسی دریا
3%

دانشکده مهندسی پزشکی
6%

0%

دانشکده مهندسی پلیمر
5%

0%

دانشکده مهندسی شیمی 
)قدیم(

4%

ردانشکده مهندسی کامپیوت
5%

ادانشکده مهندسی هوا و فض
6%

دانشکده صنایع و فیزیک
7%



 
 

 گزارش سالیانه 27
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

طرح    هايبه خیابان انقالب محدود شده است. سایر بخش 
تهیه شده به دالیل مختلفی به تصویب نرسید. پس از گذشت 
به   دانشگاه  مبرم  نیاز  و  محدوده  این  تعیین  از  سال  هشت 

هاي آموزشی و همینطور افزایش فضاهاي خود و بهبود سرانه 
مشکالت بوجود آمده براي ساکنین آن به علت فریز شدن  
به یک  نیاز شدیدي  براي هرگونه دخل و تصرف   محدوده 
دانشگاه   این  فضاي  ساماندهی  و  توسعه  براي  جدید  طرح 

 حس شده است. 
با توجه به نکات ذکر شده طرحی براي ساماندهی و توسعه 

مهندس علی "دانشگاه صنعتی امیرکبیر، توسط مشاور طرح 
قالب گزارشی    "اعطا و همکاران    3تهیه شده است که در 
رائه شد. ها) اي یک جلد شامل آلبوم نقشه جلدي (به اضافه

ریزي راهبردي توجه  در کلیه مراحل این طرح به مبانی برنامه 
اي شده است. این طرح با شناخت کامل محدوده و تهیه  ویژه

هاي مورد نیاز به مطالعات هاي متنوع در حوزهاسناد و نقشه 
کاربردي پرداخته شده است. پس از انجام مطالعات و با توجه 

همچنی و  آن  از  حاصل  تشخیص  نظرات به  از  استفاده  ن 
حوزه با  مرتبط  برنامه کارشناسان  آموزشی،  و  ي  ریزي 

شهرسازي اقدامات الزم براي تهیه طرح ساماندهی و توسعه 
روندي   از  اقدامات  این  است.  گرفته  قرار  کار  دستور  در 

می پیروي  براي  مشخص  مشخص  الگویی  تعیین  از  کنند. 
ا (که  محدوده  براي  انداز  تدوین چشم  و  و  توسعه  تجزیه  ز 

آغاز  آمده است)  به دست  از شناخت  تحلیل عوامل حاصل 
یافته    هاي پایین دست ادامهها و طرحي برنامهشده و تا تهیه

ي است. در هر مرحله از طرح ارائه شده براي محدوده کلیه 
گردنقشه نیاز  مورد  اسناد  و  براي ها  و  است  شده  آوري 
افقشکل از  ذهنی  تصویر  مورد  گیري  از  هاي  طرح  نظر 

سازي سه بعدي، اسکیس و..) ابزارهاي گوناگونی (نقشه، مدل 
 بهره گرفته شده است.

 
 

 

 پروژه هاي در دست اجرا 

دانشگاه و در   بیشتر فضاي کالبدي  جهت بهسازي هر چه 
اقدامات  دانشگاه  کالبدي  و توسعه  راستاي طرح ساماندهی 

سال طی  مختلفی  شده    1392هاي  عمرانی  اجرا  کنون  تا 
 است. 

کمک آموزشی دانشگاه در  - جمع زیربناي آموزشی و رفاهی
ترتیب    1391انتهاي سال   مترمربع   39950و    201834به 
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سال   در  مقادیر  این  که  میزان    1400بوده  و    215215به 
در    69351 است  ذکر  شایان  است.  یافته  افزایش  مترمربع 

رفاهی خوابگاه -بخش  شدن  اضافه  با  آموزشی  هاي  کمک 
قلم و  موقوفه  مدرسه کسب  و  ناصراالسالمی  رفتاري،  چی، 

و   خوابگاهی  فضاهاي  فزاینده  رشد  شاهد  فضاهاي،  کار 
 رفاهی دانشجویان بودیم. 

از ظرفیت گیري  بهره  با  سالیان  همچنین  نشده  اقدام  هاي 
گذشته در خصوص جذب اوراق توازن و نیز تهاترهاي مالیاتی 

اره برق، امکان  با سازمان آب و فاضالب استان تهران و نیز اد

مترمکعب در ماه   16500افزایش حجم خرید آب مصرفی از  
مترمکعب و نیز تغییر نوع انشعابات اصلی دانشگاه    23000به  

به کاربري آموزشی فراهم گردید که به همراه جلوگیري از  
هاي متعدد موجود در خطوط آبرسانی دانشگاه و اصالح نشت

  135ویی بیش از  انشعابات برگشتی، موجب موجب صرفه ج
با   مقایسه  در  ماهانه  مصرفی  آب  هزینه  در  تومانی  میلیون 

 گردید. 1399مدت مشابه در سال 
ها اي از اطالعات مربوط به این پروژه در جدول زیر خالصه 

 ارائه شده است: 
 

 هاي عمرانی دانشگاه پروژه

زمان  عنوان پروژه 
 آغاز 

 اجرایی متراژ عملیات 
 وضعیت (مترمربع) 

 1393-تکمیل و بهره برداري 8500 1388 برج فناوري ابن سینا 

از حجم    %50تکمیل و بهره برداري  7500 1390 افزایش طبقات ساختمان ابوریحان 
 عملیات (د. برق)

 1394-تکمیل و بهره برداري 390 1394 افزایش طبقه ساختمان فارابی 
 1395-تکمیل و بهره برداري 3650 1390 مستقل آموزشی  ساختمان گروه هاي 

 1394-تکمیل و بهره برداري 400 1391 آزمایشگاه پژوهشی اتاق تمیز 

متوقف به   -پیشرفت فیزیکی %75 ( بهبود کیفی) 1391 مقاوم سازي دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 دلیل مشکالت مالی 

 1396-تکمیل و بهره برداري 960 1395 و علوم کامپیوتر افزایش طبقه دانشکده ریاضی
 در حال اجرا  13000 1390 احداث دانشکده مهندسی پزشکی
 در حال اجرا  7000 1391 احداث دانشکده مدیریت و فناوري
 در حال اجرا  13000 1391 احداث دانشکده مهندسی شیمی 
 تکمیل در حال  9500 1386 احداث مجتمع ورزشی دانشگاه 

 در حال اجرا  800 1389 دانشکده عمران و محیط زیست  -احداث آزمایشگاه میز لرزان
 در حال اجرا  1660 1394 نظارت بر پروژه ساختمان پژوهشی شهید شهریاري

 در حال اجرا  3700 1395 نظارت بر پروژه ساختمان خوابگاه خیابان رشت 
 1395-تکمیل و بهره برداري 1000 1394 مجموعه اقامتی و رفاهی دیناچال 

 1394-تکمیل و بهره برداري - 1394 اصالحات و بازسازي واحد گرمسار و توسعه سلف سرویس 
 1394-تکمیل و تحویل - 1394 اجراي دیوار پیرامونی (محوطه) واحد گرمسار 

 1394-و بهره برداري تکمیل - 1393 تعمیرات دانشکده مهندسی دریا واحدبندرعباس 
 1394-تکمیل و بهره برداري فاز اول 26107 1394 محوطه سازي دانشکده مهندسی دریا واحد بندرعباس 

 1394-تکمیل و بهره برداري 28458سایت:  1393 پروژه پارك علم و فناوري یبارك شهریار 
 

 گردد: می در ادامه دو نمونه از اقدامات فوق به عنوان مثال تشریح
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 احداث ساختمان دانشکده مهندسی پزشکی

احداث  طرح  نام  با  پزشکی  مهندسی  دانشکده  ساختمان 
ساختمان مهندسی پزشکی و مدیریت علم فناوري به شماره 

با مجوز سازمان برنامه    1390در سال    1803025236طرح  
متراژ   سال    12910در  و  پایدار   1399پایان طرح  مترمربع 

 است. 
پروژه مهندسی پزشکی با مشخصات اسکلت بتنی؛ نما اجر 
آذرخش؛ سرمایش چیلر و گرمایش بویلر در زمینی به ابعاد 

تقریبی    42.50*41.00 (متراژ  در    1750متر    12مترمربع) 
طبقه بانضمام خرپشته با هشت طبقه روي هم کف (پشت 

طراحی گردید.  ساختمان مهندسی نساجی) و سه طبقه منفی  

گودبرداري و با انتخاب پیمانکار از    1390در نیمه دوم سال  
طریق مناقصه عمومی اجراي اسکلت ساختمان شروع گردید.  
به دلیل عدم تخصیص بودجه و مشکالت مالی بوجود آمده  
مدیران وقت دانشگاه تصمیم به اجراي ده طبقه را گرفته و  

یکه نیازهاي دانشکده بردار بطورطرح اولیه با هماهنگی بهره
را برآورده نماید تغییر یافت. در حین اجراي سفت کاري و 

با هماهنگی معاونت مالی    1394کاري ده طبقه در سالنازك
دانشگاه با سازمان برنامه و بودجه کشور و قول مساعد آنان  
به تخصیص اعتبار کافی جهت احداث دوازده طبقه دو طبقه 

 ر ابالغ گردید.  دیگر جهت اجراء به پیمانکا
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 ساختمان مجتمع ورزشی دانشگاه 

ورزشیساختمان   کلی   مجتمع  بناي  زیر  با  دانشگاه 
طبقه + سکوي   6متر مربع، تعداد طبقات:    9110ساختمان:  

 شروع به ساخت گردیده است.  1387تماشاچیان در سال 

 کاربري فضاها: 

با   تماشاچیانطبقه   • تماشاچیان  سکوهاي  شامل 
هاي نفر،جایگاه مخصوص و سرویس800ظرفیت 
 بهداشتی 

سوم   • اتاق  طبقه  متصدي،  اتاق  رختکن،  شامل 
سرویسکمک اولیه،  سالن  هاي  و  بهداشتی  هاي 

  چند منظوره
هاي رزمی،کشتی، شطرنج، طبقه دوم شامل سالن  •

سنگ و نوردي،کالس اسکواش،  هواساز  اتاق  ها، 
 هاي بهداشتی یسسرو

سالن • شامل  اول  روي  طبقه  تنیس  اسکیت،  هاي 
هاي اداري، آزمایشگاه، اتاق  میز، بدنسازي، قسمت

 هاي بهداشتی هواساز و سرویس
به   • مشرف  بدنسازي  سالن  شامل  همکف  طبقه 

هاي  ها و قسمتاستخر ،کافی شاپ استخر ،کالس 
اداري، نگهبانی، پذیرش، فروشگاه، اتاق هواسازها،  

 هاي اولیه  ماساژ و اتاق کمک اتاق
استخر  • شمشیربازي،  سالن  شامل  اول  زیرزمین 

سوناي  جکوزي،  استخرخردساالن،  بزرگساالن، 
کفش آبسرد،  حوضچه  بخارو  و  کن، خشک 

 هاي بهداشتی و اتاق ناجی سرویس
دوم • و شامل    زیرزمین  تأسیسات  فضاهاي 

موتورخانه   شامل  موتورخانه  و  استخر  تجهیزات 
اتا ژنراتور، موتورخانه جکوزي،  مرکزي،  برق و  ق 

هاي بهداشتی و حوضجه آبسرد، رختکن، سرویس
   خانهرختکن زمین چمن و رختشویی
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   سوم نسل هايدانشگاه در مسیر        

دانشگاه برتر 100 و      
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هایی نســل ســوم با ماموریت  در دهه اخیر، مفهوم دانشــگاه
ـــگاه ا متـفاوت از دانشـ ــل اول و دوم (ـکه مرتبط ـب ـهاي نسـ

انداز  اند)، چشـــممفاهیم کالســـیک آموزش و پژوهش بوده
ها را دـستخوش تغییراتی شگرف کرده است. فعالیت دانـشگاه

اه ـــگ ه از دانشـ امـع ات ـج الـب ار تغییر  از طرف دیگر، مـط ا دـچ ـه
 اساسی شده است. 

 
 

 

ن طرح این پرسش کلیدي از سوي جامعه مبنی بر در این بی
چگونگی اثربخشـــی آموزش و پژوهش صـــورت گرفته در 

اه ـــگ الی دانشـ امین ـم ــور ـت ه عمومی کشـ ه از بودـج ایی ـک ـه
شـوند، بر زندگی روزمره مردم و اشـتغال جوانان به ویژه می

هاي التحصیالن دانشگاهی باعث شده است که دانشگاهفارغ
هاي بزرگ و اثرگذار، رویکرد  اهکشــور به خصــوص دانشــگ

خود را بر مبناي تبدیل شـدن به دانشـگاه نسـل سـوم تغییر 
اي به ریزي اســتراتژیک دانشــگاه نگاه ویژهداده و در برنامه

 این امر داشته باشند. 
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ل   فعالیت دانشـگاه نسـل اول بر پایه آموزش و دانشـگاه نـس
ده  گاه  اـستدوم بر پایه آموزش و پژوهش بنا نهاده ـش ، دانـش

ــوم ماموریتی فراتر از  ــل س . این داردآموزش و پژوهش نس
ـــعه ـپاـیدار   ـــگاه را در توسـ ــارکتی دانشـ ـمامورـیت نقش مشـ

ادي ازي  -اقتـص کارـس اجتماعی جامعه، نوآوري و فناوري، آـش
ــیم  ترسـ را  علمی  تولیـدات  از  ثروت  خلق  و  دانش  نتـایج 

کند. بر این اـساس مفهوم دانـشگاه نـسل ـسوم بر ـسکوي می
ــاد دانش دهاقتصـ ه بر خلق اـی ا تکـی ه و ـب اـی ا،  ـپ دـه ا، فرآیـن ـه

ها به ثروت  محصـوالت جدید و توسـعه فناوري و تبدیل آن
 استوار خواهد بود.
ــلی مرکز مـطالـعات و برـناـمهیکی از ـمامورـیت ریزي  ـهاي اصـ

و  ریزي  سـازي در رابطه با برنامهراهبردي دانشـگاه، فرهنگ
وم، تعهد به اجرا  ل ـس گاه نـس مت دانـش و جلب  حرکت به ـس

ســـازي برنامه راهبردي در پیادهمشـــارکت بدنه دانشـــگاه  
 . اهم اقدامات انجام شده در این راستا عبارتند از: باشدمی

هاي بازمهندســی دانشــگاه در نشــســتبرگزاري  •
ازنگري   ـب و  برتر و طراحی  حوزه معرفی تجـارب 

اه ـــگ اي دانشـ دـه ت    فرآیـن ـــم ه سـ براي حرـکت ـب
 (نسل سوم) نیکارآفردانشگاه 

نشــگاه، با عنوان اندیشــی داهاي همدر ســلســله نشــســت
بازمهندـسی دانـشگاه ـصنعتی امیرکبیر به ـضرورت تبادل نظر 
ــجویان  ــاي هیات علمی، کارکنان و دانش ــارکت اعض و مش
براي درك ـسند برنامه راهبردي دانـشگاه و ـضرورت اـستفاده 

ــگاه ــایر دانش ــت. در از تجارب س ــده اس هاي دنیا توجه ش
گزار راسـتاي هدف ذکر شـده چهار نشـسـت در دو محور بر

ت ـس ت. نـش ده اـس تفاده از ـش هاي اول و دوم با محوریت اـس
ا عنوان « اافقتـجارب برتر  ـب اه برتر در دن  يـه ـــگ  ـیايدانشـ

با ارائه ده ســخنرانی   1395» در دي ماه و اســفند ماه  امروز
د. ت  برگزار ـش ـس الح  نـش وع اـص وم و چهارم به موـض هاي ـس

عنوان ساختار و بازنگري در فرآیندها اختصاص داده شد و با  
تحول در   یشنیازپ ی،اصل یندهاياصالح ساختار و بهبود فرا«

ســخنرانی    11با    1396» در اردیبهشــت و تیر ماه  دانشــگاه
 برگزار شد. 
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ه • اـم اهیم برـن ریزي راهبردي در آموزش ترویج مـف
در  اینفوگرافیکعالی از طریق طراحی و انتشـــار  

ــه  ب ز  رـک ـم کـی  ـی روـن کــت اـل گــاه  ــاـی پ ر  بســـــت
مفــاهیم بــه.  csp.aut.ac.irآدرس  ترویج  مـنـظور 

عــالی،  برنــامــه آموزش  حوزه  در  راهبردي  ریزي 
ــده در مـقاالت و   مـفاهیم و نـکات کلـیدي طرح شـ

ـهاي  المللی در ـقاـلب طرحکـتب معتبر داخلی و بین
ه اینفوگرافیک آماده و در اختیار مخاطبان دانشــگا

 قرار گرفته است. 
هاي تخصــصــی در برگزاري ســلســله نشــســت •

و تنوع بخشـــی به راهکارهاي تامین خصـــوص 
 منابع مالی دانشگاه

ــات هم • ــی با مراکز مطالعات برگزاري جلس اندیش
 هاي برترراهبردي دانشگاه

جلب مشــارکت دانشــجویان و اعضــاي هیئت   •
ــور علمی: برنامه ریزي و برگزاري فراخوان پروفس

ـصورت براي جلب مـشارکت دانـشجویان بهـسلیمی  
داوطلـباـنه ـیا در ـقاـلب ـکارآموزي ـیا امرـیه در تحقق  
جلــب   همچنین  ــگــاه و  دانشـ راهبردي  اهــداف 

مشـارکت اعضـاي هیئت علمی براي همفکري و  
گاه همکاري در تحقق اولویت هاي راهبردي دانـش

 و مرکز مطالعات راهبردي انجام شد.
ات هم • له جلـس لـس ی در رابطه با اندیشـ برگزاري ـس

ها و مـسائل راهبردي روز دانـشگاه: جلـسات  چالش
ریزي راهبردي با حـضور  اندیـشی ـشوراي برنامههم

اـساتید برجـسته و ـشاخص دانـشگاه براي همفکري  
ها و مسـائل راهبردي روز دانشـگاه و طرح چالش

ـشود. از جمله مـسائل و ـصورت ماهانه برگزار میبه
ــده می ــوعات طرح ش ــوعات   توان بهموض موض

نقش «  ،»نیدانشـــگاه نوآور و کارآفرهاي مولفه«
ــو  ـناـمهنیآئ ــم يارتـقاء در حرـکت ـبه سـ اـنداز  چشـ

ــگــاه ــا«،  »دانشـ ـمعــاونــت  شیـ پ ،  »هــاـعـمـلـکرد 
علم   انیحام تیدانشگاه در جلب حما  يهابرنامه«

ـفنــاور ــ ـتـحلـ «  ،ي»و  در   لی ــگــاه  دانشـ ـعـمـلـکرد 
ه درتـب ايبـن ان  يـه ا  یجـه ارـه راهـک ، »بهبود  يو 

ــالین« ــگاه با توجه به   یلیتحصــ   ندهیآ  مس دانش
ــگاه« » وکرونا  روس یو يریگهمه ها برنامه دانشـ

 » اشاره نمود.پسا کرونا طیدر شرا
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 رتبه بندي داخلی و خارجی جایگاه دانشگاه در 
ــنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از  ــگاه ص ــگاهدانش هاي دانش

ــور همواره در نـظام ــرو در کشـ هپیشـ مطرح   بـنديـهاي رتـب
ته و رتبه ور داـش ور حـض را به  2یا   1هاي  جهانی و داخل کـش

هاي خود اختصاص داده است. در ادامه رتبه دانشگاه در نظام

)،  Times)، تایمز (QSبندي معروف دنیا اعم از کیواس (رتبه
دن ( ام ملیLeidenالـی ه  ) و همچنین نـظ اه  رتـب ایـگ دي ـپ بـن

 ) ارائه شده است.ISCاستنادي علوم جهان اسالم (
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 بندي مشهور جهانی نظام رتبه 3رتبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سالهاي حضور در 

 سال تایمز  کیو اس الیدن
393   2013 

357   2014 

342   2015 

325  501-600 2016 
292 501-550 601-800 2017 
273 501-550 601-800 2018 
264 498 501-600 2019 
268 489 501-600 2020 
 477 501-600 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بندي الیدننتایج رتبه
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 بندي کیو اس نتایج رتبه

) هر ISCدر ایران نیز، پایگاه اسـتنادي علوم جهان اسـالم (
ه ــاـل ب    سـ اـل ار کلی و    5در ـق ابی    26معـی ه ارزـی ــاخص ـب شـ
گاه ور میدانـش ی کـش ات پژوهـش ـس عیت  پردازدها و مؤـس . وـض

نعتی امیرکبیر از آغاز رتبه گاه ـص ور دانـش ال حـض بندي در ـس

تاکنون در جدول ذیل گزارش شــده اســت. دانشــگاه    1392
ــال ــنعتی امیرکبیر در کلیه سـ را در میان   2یا  1ها رتبه صـ

  صنعتی به خود اختصاص داده است.هاي دانشگاه

 ISC  ،1397-1398بندي ملی هاي برتر کشور در نظام رتبهرتبه دانشگاه

هاي صنعتیرتبه در میان دانشگاه  سال 

1-5  1399-1398 

1 1398-1397 

2 1397-1396 

1 1396-1395 

2 1395-1394 

1 1394-1393 

1 1393-1392 

1 1392-1391 
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 بندي کیواس   جهانی در شاخص استناد به ازاي هیئت علمی در رتبه 17رتبه  •

نظام معتبرترین  از  یکی  در  امیرکبیر  صنعتی  هاي  دانشگاه 
رتبه  رتبه کسب  به  موفق  کیواس  یعنی  جهانی    17بندي 

شده است.    »استناد به ازاي هیئت علمی «جهانی در شاخص  

را در سطح کشور به    1در این شاخص دانشگاه امیرکبیر رتبه  
 خود اختصاص داده است. 

 

 

 2021- 2018در کیواس از سال  »شاخص استناد به ازاي هیئت علمی«رتبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شاخص 
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ــگــاهرـتبــه • دانشـ اـثرگــذاري  هــا   ـبنــدي 

)University Impact Rankings ( 

دانشگاهرتبه تاثیرگذارترین  نظام  بندي  سوي  از  ها 
ندي عملکرد جهانی است که ببندي تایمز، تنها نظام رتبهرتبه

ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد  دانشگاه 
)SDGs( کند. ارزیابی می 

  76دانشگاه از    450اولین نسخه این نظام شامل بیش از  
) گزارش  اولین  در  است.  از  2019کشور  تنها  شاخص   11) 

شاخص استفاده    17استفاده شده بود اما در دو سال اخیر از  

اهداف   شده است. از  این رتبه 17هر یک  داراي  گانه  بندي 
هاي مختلفی هستند که برخی از آنها ممکن است با شاخص

ها همخوانی نداشته باشند.  ماهیت و حوزه موضوعی دانشگاه 
امیرکبیر   صنعتی  سال  دانشگاه  میان    2021در   1117در 
رتبه   جهان  برتر  به   401-600دانشگاه  و  نموده  کسب  را 

اولین دانشگاه صنعتی کشور شناخته شده است. این   عنوان
گانه توسعه پایدار سازمان  17هدف از اهداف    4  دانشگاه در

رتبه است که در جدول زیر قابل مشاهده  ملل متحد داراي  
 است. 

 بندي اثرگذاري در تایمز شاخص نظام رتبه 4رتبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 

 2021رتبه در سال  هاشاخص

 صنعت، نوآوري و زیرساخت 
Industry, Innovation( and infrastructure) 

 جهانی  48
 کشوري  1

 اقدام آب و هوایی 
Industry, Innovation( and infrastructure) 

 جهانی  101-200
 کشوري  2

 کیفیت آموزش 
)Quality education( 

 جهانی  401-600
 کشوري  4

 مشارکت براي نیل به اهداق توسعه پایدار 
)Partnership for the goals ( 

 جهانی  801-1000
 کشوري  5
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صنعت و   يازهایبه ن  ییپاسخگو
 جامعه 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رویکرد حل مسئله در صنایع       
انعقاد قراردادهاي کالن موفق شده است حجم و  بزرگ و 

برابر در    4جذب قراردادهاي صنعتی خود را تا حد بیشتر از  
افزایش دهد . شکل زیر میزان حجم و جذب دو سال اخیر 

  دهاي صنعتی دانشگاه را در هشت سال گذشته نشان اقرارد
در حوزه   دانشگاه  گذار  تاثیر  و  بزرگ  قراردادهاي  دهد.  می 

ابرکامپیوتر،   پتروشیمی،  گاز،  و  نفت  نوفناوري  هاي  ، هاي 
همانطور که   می باشند.  تو صنع   ساختمان و مسکن، هوافضا

 مالحظه   
می شود تعداد قراردادهاي منعقده در هر سال تغییر چندانی  

وژه هاي بزرگ صنعتی،  نداشته ولی با رویکرد مشارکت در پر
توجهی  قابل  بسیار  رشد  اخیر  هاي  سال  در  و جذب  حجم 
قراردادهاي  به  مربوط  آمار  این  که  دقت شود  است.  داشته 
جاري   قراردادهاي  جذب  و  حجم  ولی  است  سال  همان 

بالغ بر   می   ریال  میلیارد  7000دانشگاه در حال حاضر 
 باشد. 

 

 
 میزان حجم و جذب قراردهدهاي صنعتی دانشگاه 

و  اجتماعی  نقش  هاي  مولفه  و  ابزار  ترین  کلیدي  از  یکی 
نسبت  المللی،  بین  هاي  بندي  رتبه  در  نسل سوم  دانشگاه 
صنعتی   قراردادهاي  محل  از  دانشگاه  بودجه  تامین  میزان 

در   که  است  به خوبی مشخص  زیر،  نمودرا  در  سال  است. 
درصد    24با رشد بسیار مناسب این نسبت به بیش از    1399

ارتقا یافته است. البته در این محاسبات میزان ارائه خدمات  

به صنعت از محل خدمات فناورانه و آزمایشگاهی لحاظ نشده  
بودجه   کل  به  بودجه  جذب  نسبت  خالص  میزان  و  است 

رتر  دانشگاه ب  20دانشگاه است. دقت شود که این نسبت در  
در سال هاي    30تا    25جهان   این حساب  با  است.  درصد 

با   ارتباط  حوزه  در  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  رتبه  متمادي، 
قرار دادشته است. با توجه   120تا    100صنعت در محدوده  

زمره   در  گرفتن  قرار  براي  دانشگاه  برنامه و هدف   100به 
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مینه  دانشگاه برتر و دانشگاه هاي نسل سوم، این هدف در ز
 قراردادهاي صنعتی تا حدودي محقق شده است. 

 

 
 نسبت درامد صنعتی به بودجه ساالنه دانشگاه

 ثبت اختراع و مالکیت فکري 
ــازي و  ـهاي فکري در هنـگام تـجاريمـحافـظت از دارایی سـ

مـستلزم وجود یک   المللیانتقال فناوري به بازار داخلی و بین
. به این منظور واحد  اســتســیســتم حمایتی قوي و کارآمد 

فعالیت خود را به   1394مالکیت فکري دانشـــگاه از ســـال  
ــورت یک واحد مجزا آغاز نمود. ــجویان  ص ــاتید و دانش اس

  297تعداد   1399تا   1392دانـشگاه ـصنعتی امیرکبیر از ـسال 
 اند.اختراع داخلی را به ثبت رسانده

ـــگاه ـبا حـماـیت نـهادـهاي   همچنین واـحد ثـبت اختراع دانشـ
ــیان را  دولتی در تدوین و ثبت اختراعات بین المللی متقاض

 ي هابر اســاس گزارشنماید.  حمایت و راهنمایی می
گاه رانیکانون پتنت ا نعت  دانـش  در   ریرکبیام  یـص

بت  یالملل  نیب اختراعات ثبت تعداد گر  ید  به  نـس
مقام اول   يفاصله دارا  ها باها و سازماندانشگاه

 بوده است.
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 شده توسط کانون پتنت  دییتا یالملل نیثبت پتنت ب   يهادرصد درخواست

 

 
 تعداد درخواستهاي ثبت پتنت بین المللی تایید شده توسط کانون پتنت 
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 تحقق اهداف دانشگاه نسل سوم  هاي درسی درمسیربازنگري برنامه
و   سوم  نسل  دانشگاه  سمت  به  حرکت  الزامات  از  یکی 
پاسخگویی به نیاز جامعه و صنعت، بازنگري و به روزرسانی 

هاي درسی در مقاطع مختلف تحصیلی است. در این برنامه 
هاي  راستا دانشگاه صنعتی امیرکبیر اقدام به بازنگري برنامه 

حال  د در  که  است  نموده  تحصیلی  مقاطع  تمامی  در  رسی 
هاي تحصیلی  هاي درسی در تمام رشتهحاضر بازنگري برنامه

سازي شده است. اهم کارشناسی خاتمه یافته و نتایج آن پیاده
 تغییرات در این رابطه عبارتند از:

برنامه آموزشی  20بازنگري بنیادین در ساختار و محتواي  •
 کارشناسی مقطع 

 ایجاد تحول نوآوري در تعریف دروس  •

فراهم آوردن شرایط انعطاف در اخذ دروس براي   •
 دانشجویان 

امکان اخذ بسته دروس اختیاري هر رشته براي دانشجویان   •
 دیگر دانشکده ها به شرط داشتن پیش نیازها 

فعال نمودن بسته هاي اختیاري میان رشته اي توسط  •
 دانشکده ها 

مانه انتخاب بسته هاي اختیاري در کنار راه اندازي سا •
 سامانه ثبت نام احد هاي اختیاري  

تدوین و تصویب رویه اصالح جهت پیاده سازي  ساختار و   •
 برنامه هاي آموزشی 

 هم کد کردن دروس •

 

 دانشگاه  یعلم  ئتیه  ياعضا
 د،یاســات یســن نیانگیکاهش م نیدر ع ،یمختلف علم يهاتالش کرده با جذب نخبگان کشــور در حوزه ریدهه اخ  یدانشــگاه ط

اط و اثرگذار ا ریمختلف ارتقاء دهد. جدول ز  يهاخود را در حوزه یعلم  ينـش گاه را در جذب اعـض در    یعلم ئتیه  يعملکرد دانـش
 .دهدینشان م ریهشت سال اخ

 ی علم أتیه يهرم اعضا

 99 96 93 علمی مرتبه 

 تعداد  نسبت  تعداد  نسبت  تعداد  نسبت 

 138 %26 150 %27 102 %20 استاد 

 133 %26 134 %25 174 %34 دانشیار 

 239 %46 243 %44 210 %40 استادیار

 13 %2 20 %4 31 %6 مربی 

 523  547  517  کل
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ه  گریاز د دـغ ادـغ اه در حفظ و    يـه ـــگ اء پودانشـ و    ییایـ ارتـق
الح هرم مرتبه علم ياثرگذار گاه، اـص ا  یدانـش   ئت یه ياعـض

ــان  یکیـبه عنوان    یعلم ابع انسـ ــرـما  یاز ارـکان مـن   هیـ و سـ
ت. در ا گاه اـس مند دانـش النیارزـش  يبرا یاقدامات مهم هاـس

 انجام شده است که اهم آنها عبارتند از: ندیبهبود ابن فرآ
نامه ارتقاء اجرایی آیین  نامهتدوین و تصویب شیوه •

اعضاء هیأت علمی آموزشی و پژوهشی در آبان 
ماه  1393سال   در    1397، و بهمن  1396، دي 

 هاي اصلی دانشگاه راستاي تحقق مأموریت

فرم • رویهاصالح  و  شیوهها  با  متناسب  نامه  ها 
آیین علمی اجرایی  هیأت  اعضاء  ارتقاء  نامه 

 آموزشی و پژوهشی 

پیاده • و  جهت سازطراحی  «اوج»  سامانه  ي 
فرم تکمیل  و  طریق استخراج  از  ارتقاء  هاي 

پورتال آموزشی و تدوین راهنماي سامانه اوج و  
 سواالت متداول جهت متقاضیان

اعضاي   • مرتبه  ارتقاء  تقاضاي  اداري  روند  تغییر 
هیأت علمی دانشگاه در راستاي استفاده بهینه از  

ن و سامانه اوج و تسهیل فرایندها براي متقاضیا
 مسئولین دانشکده و دانشگاه 

شیوه • آیینتدوین  اجرایی  اعضاء نامه  ارتقاء  نامه 
شهریور   تفرش  دانشگاه  علمی  و    99هیأت 

 تصویب در هیأت ممیزه دانشگاه 

ه علم  راتییتغ  نیهمچن ــا  یهرم مرتـب   ی علم  ـئتیه  ياعضـ
خالصـه شـده  ریدر جدول ز ریدانشـگاه در هسـت سـال اخ

 .است
 

 

 

 99تا اسفند  93جذب و تبدیل وضعیت از شهریور

 تبدیل وضعیت استخدامی جذب 

 پیمانی به   طرح سربازي به پیمانی  142
 رسمی آزمایشی 

 قطعی  رسمی آزمایشی به رسمی

8 110 66 

 

 99تا  93از سال  یعلم  أتیتعداد ارتقاء اعضاء ه

 دانشیاريارتقاء به  ارتقاء به استادي

69 56 
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 الملین یو ب یو پژوهشگران داخل  دیاسات ي همکار

 جذب اساتید همکار پژوهشگر

گاه   ال  ازدانـش به منظور افزایش بروندادهاي علمی    1397ـس
ــاتید همکار  و حجم پروژه ــنعتی اقدام به جذب اسـ هاي صـ

ور حداقل دو روز در  گر با حـض اتید  پژوهـش گاه نمود. اـس دانـش
می ــگر  پژوهشـ از  همکـار  جـدیـد   آموختگـاندانشتواننـد 

ها و متخـصـصین ـصنعت ها، همکاران دیگر دانـشگاهدانـشگاه
شوند باشند. قراردادهاي این افراد بصورت یکساله تنظیم می

و براي دوره بعد در ـصورت تقاـضا و رـضایت از عملکرد قابل 
 تمدید است.

 

 
 همکار پژوهشگر  دیجذب اساتتعداد  

 پژوهشگران پسادکتري 

عه دوره ده در توـس ادکتري از دیگر اقدامات انجام ـش هاي پـس
تا،.  اـستحوزه پژوهـشی  اي با ـصندوق  نامهتفاهم  در این راـس

و   یداخل  آموختگاندانشدر رابطه با حمایت از پژوهشـگران 

ــت جمهوري   در رابـطه ـبا نیز مـعاوـنت علمی و فـناوري رـیاسـ
ــت. تعداد   آموختگاندانش ــده اس ــا ش ــا    210خارج امض پس

 اند.دکتري طی شش سال گذشته در دانشگاه فعال بوده
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 ي دانشگاهپژوهشگران پسادکتر تویع 

 ان برتر دانشجوی جذب

دانشــجویان ســرمایه کشــور و دانشــگاه هســتند. دانشــگاه  
ــال ــتوانه عملکرد خود طی س ــنعتی امیرکبیر به پش ها و  ص

حسـن شـهرت و حسـن ظن دانشـجویان و جامعه توانسـته  
ــجویان نخبه  ــت نقش خود را در جذب و آموزش دانشـ اسـ

ی ارتقاء دهد. به منظور به ور در حوزه فنی و مهندـس بود  کـش

ــی، یکی از  اي آموزشـ داردـه اـن ـــت ا اسـ ـب ه  عملکرد در رابـط
ــالتالش  ــگاه طی س هاي اخیر معطوف به بهبود  هاي دانش

ــت. نمودار زیر عملکرد  ــجو بوده اس ــتاد به دانش ــبت اس نس
 کند.دانشگاه را در این حوزه خالصه می

 
 

 نسبت تعداد دانشجو به اعضاي هیات علمی
ده   جویان در مقاطع مختلف در جدول زیر ارائه ـش تعداد دانـش
ــامل  ــجویان را ش ــت. این تعداد تقریبا میانه تعداد دانش اس

ود بهمی یل در ـش جویان در حال تحـص طوري که تعداد دانـش
 باشند.می  14500حدود  1399مهر ماه 
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 شگاهدان دانشجویان  وضعیت

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 هاشاخص
 12204 13854 12022 11907 12011 12799 13263 تعداد کل دانشجویان

 6786 7743 7056 6886 6611 6502 5870 کارشناسیتعداد دانشجویان 
ــان   ــوی دانشــــج ــداد  ــع ت

  ارشدکارشناسی
5748 4612 4012 3627 3562 4458 3934 

 1484 1653 1404 1394 1388 1685 1645 دکتري

 
ال   ناسـی    3000حدود   1393-1392در ـس دانشـجوي کارـش

ارـشد به ـصورت مجازي در حال تحـصیل بوده اند. این تعداد 
ر به   یده اـست. این امر موجب افزایش   176در حال حاـض رـس

ظرفیت جذب حضــوري دانشــجویان در مقطع کارشــناســی  

هاي تحصــیالت  همچنین کیفیت دوره  ارشــد شــده اســت.
اي افزایش یافته اســـت.  تکمیلی به صـــورت قابل مالحظه

روند تعداد دانشــجویان مجازي دانشــگاه در جدول زیر ارائه 
 شده است.  
 تعداد دانشجویان مجازي دانشگاه 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 هاشاخص 
 مجازي تعداد دانشجویان

 (کارشناسی ارشد)
2833 1969 1160 624 256 65 108 176 

 
ناسـ   رفتهیذدرصـد پ دگان مقطع کارـش دگان مقطع  رفتهیپذ و درصـد 17به   21از عدد  500رتبه    ریز  یـش از    تحصـیالت تکمیلیـش
 ارتقا یافته است.  40به  35از عدد   1سطح هايدانشگاه

 هاي اخیر ارتقاء یافته است.دانشجویان المپیادي جذب شده در مقاطع مختلف نیز طی سالتعداد نخبگان و  
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 نمودار مقایسه اي تعداد نخبگان در سه مقطع  

 

 
 رتبه هاي المپیاد به تفکیک سال 

رتبه و مشــارکت دانشــجویان دانشــگاه صــنعتی امیرکبیر و 
ختلف علمی مایه مباهات مهاي  حوزهها در افتخارآفرینی آن

هاي همسو و صادقانه  دانـشگاه اـست. در این راستا نیز تالش 

دانشجویان و اعضاي هیئت علمی و دانشگاه منجر به بهبود  
 وضعیت شده است.

 
 

  يهاگاه یدانشگاه در پا  یپژوهش يبروندادها  یفیو ک یرشد کمّ
 ی جهان ي استناد

ــگاه ــنعتی امیرکبیر به عنوان مادر دانشـ ــگاه صـ هاي دانشـ
هاي آموزشــی همواره به صــنعتی کشــور، به موازات فعالیت

ی خود توجه نموده  طح کیفی بروندادهاي پژوهـش افزایش ـس
ــات دوره ــاس گزارش ــت. بر اس هاي اطالعاتی  اي پایگاهاس

این دانشـگاه در ی و کیفی انتشـارات  معتبر، شـاهد رشـد کّم
ایم. مبناي اطالعات این دانـشگاه معموال عرـصه جهانی بوده

به دلیل داشـتن   WOSدر کلیه گزارشـات بر اسـاس پایگاه  
ت. اما در باالترین حد اعتبار نمایه تنادي آن بوده اـس هاي اـس

این گزارش، جهت مقایســه روند نشــر این دانشــگاه، برخی 
گزارش    Scopusو  WOSآمارها از هر دو پایگاه اســتنادي 

 شده است.
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 کمیت بروندادهاي علمی دانشگاه از منظر مقاالت

 
 Scopusو  Clarivate Analytics (WoS)هاي استنادي روند رشد کمی بروندادهاي پژوهشی دانشگاه در پایگاه

 علمی دانشگاه از منظر استنادات   کیفیت بروندادهاي

از مهم ه عنوان یکی  ـب ا  دنـی اد در  ــتـن اسـ ترین شــــاخص 
نمودار ته شـده اسـت.  هاي کیفی و تاثیرگذار شـناخشـاخص

ه ـکل ـمدارك   ه ـب ــورت گرفـت ادات صـ ــتـن داد اسـ   ISIزیر تـع
دهد. همانطور که ســـاله نشـــان می 8دانشـــگاه را در بازه 

اهده می ودمـش گاه در  ـش تفاده از تالیفات این دانـش میزان اـس
اي که در متون علمی روند افزایشــی داشــته اســت به گونه

ــال     ISIهزار ـمدرك ـبه ـکل مـقاالت    62بیش از    2020سـ
 اند.دانشگاه استناد کرده

 

1893

2177 2154
2214

2386
2275

2413
2279

2077

2291
2199

2283

2444
2368

2458 2404

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰

N
u

m
b

e
r 

o
f 

p
u

b
li

ca
ti

o
n

s

Year
WoS Scopus



 
 
 

 گزارش سالیانه 50
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
 2020- 2013هاي دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ISIتعداد ارجاعات صورت گرفته به کل مقاالت 

 کیفیت بروندادهاي علمی دانشگاه از منظر گزینش مجالت 

ــر در ترین و معتبرترین محملپذیرفته  ISIمجالت  هاي نش
جهان هســـتند. این مجالت در گزارش اســـتنادي مجالت  

هاي  در حوزه SJR(2و اســکوپوس JCR(1 )ســاینس (آوبو
ــوعی مختلف ـبه   ـــته   4موضـ ـــته Q4ـتا   Q1دسـ بـندي دسـ

ــوند. مجالت چارك اول و پس از آن مجالت چارك  می شـ
دوم داراي باالترین کیفیت از نظر تاثیرگذاري هـستند. حدود  
ــنعتی امیرکبیر در  ــگاه ص ــده دانش نیمی از مقاالت نمایه ش

س در چارك اول نمایه شـــده اســـت و در پایگاه اســـکوپو
گاه    80مجموع بیش از  کوپوس دانـش د کل مقاالت اـس درـص

درصـــد مجالت برتر این پایگاه اســـتنادي منتشـــر  50در 

 
1 Journal citation report 

ــده ــان از انتـخاب محـملشـ ــر  اـند. این آـمارـها نشـ ـهاي نشـ
باکیفیت توسـط پژوهشـگران این دانشـگاه دارد. در مجموع 

ــگاه ط 5تنها  ــد از مقاالت دانشـ ــال اخیر در  8ی  درصـ سـ
اند. این نـسبت مجالت چارك چهارم اـسکوپوس منتـشر ـشده

سـال اخیر بوده    7درصـد در  15حدود    ISIدر مورد مقاالت 
ــت. همچنین روند همکاري بین ــگاه از جنبه  اس المللی دانش

المللی روند افزایشـی داشـته اسـت به انتشـار در مقاالت بین
ــال گونه ــارات ســ ، بیش از یک 2020اي که در س وم انتش

ــگاه در مقاالت  ــل همکاري بین  ISIدانش المللی بوده  حاص
 است.

2 Scimago Journal Rank 
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 ) Q2و  Q1(درصد مقاالت  Scopusو  WOSکیفیت بروندادهاي پژوهشی دانشگاه در پایگاه 

 

 
 ) (%) WOS )Q1-Q4 JCRدانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایگاه  ISIتوزیع کیفی مقاالت 
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 ) (%) Scopus )Q1-Q4 by SJRالمللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایگاه توزیع کیفی مقاالت بین

 

 
 WOSالمللی دانشگاه در مقاالت نمایه شده در درصد همکاري بین
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 برتر کشور  یدانشگاه صنعت  3با  ری رکبیدانشگاه ام يآ اسيتعداد مقاالت آ سهیمقا

 
 ) 2020-2013دانشگاه صنعتی برتر کشور (  3امیرکبیر در مقایسه با دانشگاه صنعتی  ISIتعداد استنادات صورت گرفته به کل مقاالت 
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 ) 2020-2013دانشگاه صنعتی برتر کشور (  3امیرکبیر در مقایسه با دانشگاه صنعتی  ISIتعداد استنادات صورت گرفته به کل مقاالت 

 دانشمندان پراستناد جهانی اعالم شده از سوي پایگاه کلریویت 

ه   ـس اله توـسط موـس تناد جهانی، هر ـس اله در    Clarivateپژوهـشگران پراـس اس مقاالت بازه ده ـس ته موـضوعی انتخاب   21بر اـس رـش
ن در بین پراسـتنادترین دنیا قرار گرفتند. دکتر مهدي دهقان و ، دوازده پژوهشـگر از کشـور ایرا2020شـوند. در گزارش سـال  می

. شـایان ذکر اسـت که در گزارش اخیر، کل  اندشـدهدکتر سـجاد جعفري از دانشـگاه صـنعتی امیرکبیر در حوزه ریاضـیات انتخاب 
 اند. نفر بوده 70پژوهشگران پراستناد دنیا در حوزه ریاضیات  

 Clarivateد جهانی اعالم شده از طرف پایگاه تعداد دانشمندان ایرانی پراستنا

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ایران سال 
 پژوهشگر (در حوزه ریاضیات)  2 پژوهشگر 12 2020

 پژوهشگر (در حوزه ریاضیات)  2 پژوهشگر 11 2019

 پژوهشگر در دو حوزه (مهندسی و ریاضیات)  1 پژوهشگر 16 2018

 حوزه (مهندسی و ریاضیات) پژوهشگر در دو  1 پژوهشگر 7 2017

 پژوهشگر در دو حوزه (مهندسی و ریاضیات)  1 پژوهشگر 5 2016

 پژوهشگر در دو حوزه (مهندسی و ریاضیات)  1 پژوهشگر 5 2015

 پژوهشگر در دو حوزه (مهندسی و ریاضیات)  1 پژوهشگر 10 2014
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کتر مهدي دهقان، عضو هیئت علمی گروه ریاضی د
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه   کاربردي،  

 صنعتی امیرکبیر 

ان   دي دهـق اتی دکتر مـه ــلی تحقیـق ه اصـ ددي زمیـن ل ـع ـح
ـــیل جزئی، ـحل ـعددي مـعادالت انتگرال،  مـعادالت دیفرانسـ

ت.   ی اـس بات ماتریـس ان در جبرخطی عددي و محاـس  7ایـش
اکنون از سـوي موسـسـه کلریویت به عنوان سـال متوالی ت

دانشــمند پراســتناد جهانی در حوزه موضــوعی ریاضــیات و  
مقاله در  600مهندسی انتخاب شدند. عالوه بر تاالیف حدود  

و تالیف و ترجمه کتاب، عضـــو هیئت    WoSمجالت نمایه 
ه مجالت معتبر بین از انتشـــارت  تحریرـی  Taylorالمللی 

and Francis   وElsevier  ه بوده ــان ـب اب ایشـ د.  انتـخ اـن
ــگر نمونه  ــوري و همچنین پژوهش ــتاد نمونه کش عنوان اس

از دیگر   زارت علوم، تحقیقات و فناوريکشـــور از ســـوي و
 افتخارات این استاد برجسته می باشد. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دکتر ســجاد جعفري، عضــو هیئت علمی مهندســی  
 پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

ــتاد جوان بهینهزمینه  ــازي،  تحقیقاتی مورد عالقه این اس س
وب و دینامیک اً آـش وـص ناـسی الگو و خـص هاي غیرخطی  بازـش

ت الـی ارز در فـع ه ـب ایشـــان، اســـت. نکـت اتی  تحقیـق اي  ـه
المللی گـسترده با اساتید برجسته و شناخته  هاي بینهمکاري

ده در زمینه کاري خود می د. از تحقیقات وي تا کنون ـش باـش
ت (از جمله   ISIمقاله  280بیش از  ده اـس پذیرفته و چاپ ـش

با ضـــریب   Physics Reportsیک مقاله در ژورنال معتبر 
االي   اثیر ـب االت  JCRدر    25ـت ه این مـق اع    6564) ـک ارـج
 اند.دریافت کرده
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درصد برتر اعالم شده از سوي پایگاه استنادي علوم جهان اسالم   1دانشمندان 
)ISC( 

  1395) از ســال ISCپایگاه اســتنادي علوم جهان اســالم (
تاکنون هر ـساله به معرفی پژوهـشگران پراـستناد یک درـصد 

ایـگاه   ــاس دو ـپ پردازد. می  WOSو    ESIبرتر ایرانی بر اسـ
دانـشمندان یک درـصد برتر کـسانی هـستند که در بازه زمانی  

هاي اطالعاتی مذکور بیشــترین  پایگاهســاله بر اســاس   10
اند. اســامی اســتناد را در حوزه موضــوعی خود دریافت کرده

هاي  پژوهشــگران دانشــگاه صــنعتی امیرکبیر طی ســال
 موردنظر در جدول ذیل ارائه شده است. 

 
  1399- 1395فهرست دانشمندان یک درصد برتر دانشگاه از سال 

1399 1398 1397 1396 1395 

گئورك باباملک  1
 پتیان قره

 فاطمه شاکري مختار آرامی فاطمه شاکري مهدي دهقان 

سید محمدتقی   2
 قمی فاطمی

محمد حسین   سجاد جعفري
 زرندي فاضل

 مختار آرامی مهدي دهقان 

 محمدرضا اسالمی محمدرضا اسالمی محمدرضا اسالمی بهروز وحیدي محمدرضا اسالمی 3

محمدحسین   مهرداد عابدي  4
 زرندي فاضل

سید محمدتقی  
 قمی فاطمی

گئورك باباملک 
 پتیان قره

سید محمد تقی  
 قمی فاطمی

گئورك باباملک  پورسید منصور واعظ  مجتبی آقامیرسلیم  5
 پتیان قره

سید محمدتقی  
 قمی فاطمی

 مهدي دهقان 

 بهروزکریمی  محمدي محمدرضا حاج مهدي دهقانی محمدرضا اسالمی محمدي محمدرضا حاج 6

سید محمدتقی   سیدحسین حسینیان  7
 قمی فاطمی

گئورك باباملک  سید حسین حسینیان  محمدرضا براتی
 پتیان قره

گئورك باباملک  محمدرضا میبدي  8
 پتیان قره

 بهروز کریمی 
 

 بهروز خسروي  مجتبی آقامیرسلیم  مجید منتظر 9
 

 محمدرضا میبدي   محمدي محمدرضا حاج زادهمصطفی عباس 10
 

 مجید منتظر  سیدحسین حسینیان  بهروز وحیدي 11
 

محمدحسین   12
 زرندي فاضل

 مجید صفاراول  بهروز کریمی
 

 سعید سهمانی  محمدرضا میبدي  اقدم محمد محمدي 13
 

 فاطمه شاکري  مجید منتظر مهدي دهقان  14
 

 پورسیدمنصور واعظ   زادهعباسمصطفی  سجاد جعفري 15
 

 بهروز وحیدي  مهرداد عابدي  فریدون مقدس نژاد 16
 

17 
 

محمدحسین    اقدم محمد محمدي
 زرندي فاضل

 

18 
 

  محمد ایرانی 
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 مجالت دانشگاه  

          
 
 

ــنعتی   ــگاه ص ــی دانش ــریات علمی پژوهش مجموعه نش

شـامل نشـریات مهندسـی عمران،  93امیرکبیر در سـال 

مـکــانـیــک،    AUT Journal ofمـهـنــدســــی 

Electrical Engineering(AJEE)  و AUT 

Journal of Modeling and 

Simulation(AJMS)   بوده و نشــریاتAUT 

Journal of Mechanical Engineering 

از    AUT Journal of Civil Engineeringو

 AUT Journal ofو     2017ســـــال  

Mathematics and Computing     ــال در سـ
ســازي در مقاالت انگلیســی و نمایهبا هدف چاپ   2018

 اندازي گردیدند.المللی راههاي بینپایگاه
ــال  ــرـیات طبق زـمان94در سـ بـندي ـبه ـچاپ  ، کلـیه نشـ

رســیده اند و توالی چاپ نشــریات مهندســی عمران و 
به فـصلنامه  93مهندـسی مکانیک از دو فـصلنامه در ـسال 

به  99و از ـسال   97در ـسال    و به دو ماهنامه 95در ـسال  

 AUT    ـصورت ماهنامه به چاپ رـسیده و نـشریات   

Journal of Mechanical Engineering و 

AUT Journal of Civil Engineering    به
  شوند.منتشر میصورت فصلنامه 

ــال  ــریات، در س ــرایط پایدار نش فرآیند  99با توجه به ش
المللی با استفاده از بینهاي  ـسازي نـشریات در پایگاهنمایه

  است. شدهتجربیات مشاوران، شروع  
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 Journal of Membrane Science and"نمایه شدن مجله  

Research"  در اسکوپوس 
ریه حاضـر یکی از مجالت علمی بین ت کهنـش از  المللی اـس

به انتشــار مقاالت در زمینه غشــا و فرایندهاي  2015ســال 
غـشایی پرداخته اـست. ناـشر این مجله آزمایـشگاه فرایندهاي 

غـشایی دانـشکده مهندـسی ـشیمی دانـشگاه ـصنعتی امیرکبیر 
ـسال اـست که در نمایه اـستنادي  2اـست. این مجله به مدت 

 جهانی اسکوپوس ورود پیدا کرده است. 
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 کتب منتشر شده  
  

نعتی   گاه ـص ارات دانـش تاورد بین المللی انتـش از مهمترین دـس
عنوان  6امیرکبیر طی هشـت سـال گذشـته چاپ و انتشـار  

ی و انعقاد تفاهم ارات معتبر کتاب به زبان انگلیـس نامه با انتـش
ــپرینگرو بین اب  المللی اشـ ــترك کـت ـهاي  جـهت ـچاپ مشـ

الزم به ذکراست طی  . باشداعضاي هیات علمی دانشگاه می
سـال اسـاتید دانشـگاه صـنعتی امیر کبیر در تالیف و   8این  

ــر تعداد   ــرین بین المللی   151تهیه و نش عنوان کتاب با ناش
ــته اند که برخی از عناوین آن به  مشــارکت و همکاري داش

 شرح ذیل می باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سید علی میرحسنی  محمد سعیدي 
 

 بهروز وحیدي 
 

 محمدرضا اسالمی 

 
 فرزاد توحید خواه

 
 گئورك قره پتیان 

 
 ایمان فرح بخش 

 
 محمدرضا اسالمی 
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 مهدي راستی

 
 نادر منتظرین 

 
 علی صالح زاده نوبري

 
 محمدرضا میبدي 

 
 مجید عبدوس

 
اسالمی محمدرضا   

 
 مجتبی صدیقی

 
 الهه کوثري 

   

 سهیال کردستانی احسان خامه چی  بهروز بهنام

 

تعداد   گذشته  سال  کتاب    7همچنین طی هشت  از  عنوان 
چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به   هاي

شایسته  و کتاب   سال جمهوري اسالمی ایران عنوان کتاب
 اند. انتخاب شده و تقدیر
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دفتري شاهپور وزیر  محمدحسین میرباقري  اباذر اصغري  

 

پیروز مرعشی،   جمشید آقازاده،
 مسیح رضایی 

 
 محمدرضا خدمتی 

 
 پرویز قدیمی 

 
زاده سلیماننیا  و حمید زاده، زهرا شریعتیطاهر رحیمی اقدم، حبیب مهري  
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   فعالیتهاي بین المللی    
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ــدن در مجامع بین ــناخته ش ــترش و تحکیم  ش المللی، گس
ـــگاه ـهاي تراز اول، همواره یکی از معـیارـهاي  روابط ـبا دانشـ

هاي برتر جهان بوده اسـت. دانشـگاه اصـلی رشـد دانشـگاه
کوشیده در این راستا گیري صنعتی امیرکبیر، از ابتداي شکل

ارتقـاء نیز  بین  و  برداردآوازه  گـام  خود  برنـامـه المللی  در   .

ــگاه به ایجاد و تقویت روابط   ــم انداز دانشـ راهبردي و چشـ
ــگاه ــات علمی و تحقیقاتی علمی با دیگر دانش ــس ها و موس

گاه به تراز بین المللی  معتبر جهان و نیز ارتقاي جایگاه دانـش
 توجه و تاکید شده است.

 

 اقدامات برجسته 
ل حوزهاقدامات این    یطور کل  به ته اـص ه دـس اقدامات  یبه ـس

  م یتقســ اي، اقدامات زیرســاختی و اقدامات جاري  توســعه
ــودیم ــعه  يهاتیفعالاز مجموعه اقدامات و . ش   19  ايتوس

 نیاز ا ی. برخو در ذیل گزارش داده شده استمورد انتخاب 

اولین بار در دانشـگاه   کامال به صـورت ابداعی و برايموارد  
بررـسی و اجرا ـشده اـست که با عنوان ابداعی مـشخص ـشده 

  است.

 اي انجام شده اقدامات توسعه

 عنوان اقدام نوع ردیف

اعضاي هیأت   اءدر حوزه آموزش و پژوهش در امتیاز ارتق المللیهاي بیندریافت تاییدیه اولیه لحاظ کردن فعالیت ابداعی 1
 علمی دانشگاه

دانشگاه به منظور ترغیب اعضاي هیأت آموزشی  هايمشوقدر  المللیفعالیت بین تصویب و اعطاي امتیاز به بیست ابداعی 2
 علمی

دانشگاه به منظور ترغیب اعضاي هیأت  پژوهشیدر گرنت  المللیفعالیت بین تصویب و اعطاي امتیاز به یازده ابداعی 3
 علمی

المللی زبان دانشگاه (شامل سه بخش آموزش زبان انگلیسی به دانشجویان کلیه مقاطع در سه تاسیس مرکز بین ابداعی 4
هاي بین المللی، بخش آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی دانشگاه و بخش  سطح براي شرکت در برنامه

 س آموزش زبان فارسی و انگلیسی)تربیت مدر
مکاتبات و  ،يمجاز يدر فضا یدانشگاه هايجلوه يبا استانداردسازالملل در سطح بیندانشگاه  يبرندساز ابداعی 5

 ارتباطات
مسلمان به عنوان اهرم ارتقاي تعداد دانشجویان بین   و منطقه کشورهاي از  دانشجو جذب هايهمکاري با آژانس ابداعی 6

 الملل دانشگاه 
 اندازي سامانه آنالین پذیرش دانشجویان خارجی به دو زبان انگلیسی و عربی راه ابداعی 7

ز اول ترا صنعتی و علمی موسسات و هادانشگاه در شاغل  دانشگاه آموختگاندانش با ارتباط ویژه وبسایت اندازيراه ابداعی 8
 گسترش شبکه همکاري  يجهان برا
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المللی، برگزاري جلسات همتایابی، مستندسازي اندازي سامانه همتایابی براي ثبت اطالعات محققین بینراه ابداعی 9
 هاي تحقیقاتی مورد نظر دانشگاه سازي انبود در حوزه ها و شبکهفعالیت

تومان از بودجه  میلیارد  1.9هاي دانشگاه ساالنه به مبلغ هاي علمی بین المللی پردیسحمایت مالی از فعالیت ابداعی 10
 متمرکز دانشگاه 

گرنت ) و Seed Grant(  یگرنت آغازین میزبانی از همتاي خارجبا عنوان  المللیبین هاياز همکاري مالی حمایت ابداعی 11
گرنت توانمندسازي پردیس/دانشکده/پژوهشکده در همکاري ) و Bridging Grantی (ایجاد ارتباط با همتاي خارج

 ) Capacity Building Grant( با همتاي خارجی
سخنرانی/ کارگاه ، )ي(دوره مجاز  يمجازالمللی ویژه دوران کرونا شامل تدریس حمایت مالی از فعالیت هاي بین ابداعی 12

 يبرا  ی قاتیتحق هايگروه لیو تشک يمجاز یابیهمتاي و مجاز یمدرسه فصل،  تخصصی (دوره کوتاه مدت) مجازي
 ی الملل نیب هايکسب گرنت

تشکیل کارگروه همکاري با آلمان، برگزاري وبینار مشترك با بنیاد پژوهش آلمان و صندوق حمایت از پژوهشگران   ابداعی 13
  ماه دي  از مشترك هايهسته تشکیل از حمایت و مذکور سازمان دو هايو فناروران کشور براي معرفی برنامه

1399 
نظام ها، ساختار برگزاري جلسات منظم به منظور آشنایی با منابع، حمایت تشکیل کارگروه همکاري علمی با چین، ابداعی 14

  هیأت اعضاي از متشکل تخصصی حوزه  8 در تخصصی هايآموزش و تحقیقات در آن کشور، تشکیل کارگروه
  هايي مشترك کارگروه هاپروژه از حمایت و پسادکتري پژوهشگران و تکمیلی   تحصیالت دانشجویان علمی،

 یتخصص
رسانی به اعضاي هیأت علمی و دانشجویان  تولید محتوا به صورت کلیپ، اینفوگراف، متن هاي خبري براي اطالع ابداعی 15

 هاي ملی و بین المللی موجودالمللی و بودجههاي همکاري علمی بیناز فرصت
 هاسازي و گسترش دایره همکاريشبکه براي   خارج از کشورمقیم  اموختگاندانشانجمن  تیوبسااندازي راه ابداعی 16

 ی رانیاریغ  انیدانشجوپذیرش سامانه براي معرفی دانشگاه در  يمحتو دیتول ابداعی 17

  و واتساپ تلگرام، هايرسانپیام در المللیبین و علمی هايهمکاري دفتر رسانیاطالع پایگاه سایت و اندازي وبراه عادي 18
 اینستاگرام و آپارات هايشبکه

-برگزاري رویدادهاي تخصصی آنالین به صورت وبینار، سخنرانی، تدریس درس و دوره کوتاه مدت در دوران همه  عادي 19
 اکرون گیري

 
ات و   داـم ه اـق الاز مجموـع اتیـ فـع ــاختی    يـه مورد   10زیرسـ

ارد اغلب این مو.  و در ذیل گزارش داده شــده اســتانتخاب 
هاي علمی بین المللی  زیرسـاخت الزم را براي انجام فعالیت

توـسط اعـضاي هیأت علمی و دانـشجویان در ـسطح دانـشگاه  
ــمین می ــتر تض ــی بیش هاي به کند. این فعالیتبا اثر بخش

أت علمی و   ــاي هـی ب اعضـ ت ترغـی ــورت کلی در جـه صـ
ایجاد بســتر هاي    المللی باهاي بیندانشــجویان به فعالیت

ــاي هیأت  ــانی، جذب، اقناع اعض ــب براي اطالع رس مناس
هاي بین المللی، نگارش و تصویب  علمی براي انجام فعالیت

ــتورالعملرویه ــفاف براي انجام هاي و دس ــاده و ش هاي س
ــازمان  فعالیت ــان به س ــازي ایش هاي بین المللی و وفادارس

یب و تشــویق  ها و ترغبراي انجام هرچه بیشــتر این فعالیت
ابه   جویان به اقدامات مـش اي هیأت علمی و دانـش دیگر اعـض

 شود.در سطح دانشگاه می
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 اقدامات زیرساختی صورت گرفته 

 توضیحات  عنوان اقدام  ردیف

راه اندازي، تکمیل و به روزرسانی مستمر وب سایت دانشگاه   1
 مطابق با استانداردهاي جهانی  به دو زبان انگیسی و عربی

--- 

به 2 و  دانشکدهتهیه  معرفی  بروشور  ساالنه    و   هاروزرسانی 
 دانشگاه  معرفی تصویري هايکلیپ و  کاتالوگ  ها،پردیس

--- 

مالی داخلی و خارجی    هاي تهیه پایگاه اطالعاتی از کلیه حمایت 3
 ی علم هیأت  اعضاي براي  المللیبین هاياز فعالیتی

--- 

نمایشگاه 4 در    عالی   آموزش  دستاوردهاي  معرفی  هايحضور 
 دانشجو جذب براي دانشگاه  معرفی و  ایران

  معرفی   و   ایران  عالی  آموزش   دستاوردهاي  معرفی  هاي حضور در نمایشگاه
نمایشگاه ویژه ،   Eurie2016، Eurie2017:  دانشجو  جذب  براي  دانشگاه 

توانمندي   اسفند  کردستان  اقلیم   در  ایران  هاي دانشگاه   ویژه  هاي معرفی 
1396،   

 Eurie2018  ،Eurie2019  ،GHEDEX2018 ،GHEDEX 2019 
براي معرفی دانشگاه و تعریف    المللی در رویدادهاي بینشرکت   5

  هاي همکاري  از  حمایت  مراکز  با   متقابل  همکاري  هايبرنامه
 کشور   آن در مشترك

آلمان براي معرفی دانشگاه و تعریف  ایران در  هفته علم  برنامه شرکت در 
  در   مشترك  هايهمکاري  از  حمایت  مراکز  با   متقابل  همکاري  هاي برنامه

 1396 تیرماه در کشور آن
به منظور گسترش  6 المللی  بین  رویدادهاي همتایابی  برگزاري 

 شبکه علمی بین المللی 
 1397کارگروه تخصصی در سال  5برگزاري کارگاه همتایابی در در 

 1398گزاري کارگاه تخصصی در حوزه نانوالیاف در سال بر
براي کسب   عضویت در مجامع و انجمن هاي بین المللی 7

 حمایت هاي مالی و گسترش شبکه علمی بین المللی 
1395 
International Association of Universities 
Association of Southeast Asian Institutions of Higher 

Learning Association of Universities for Textiles  
Eurasian Universities Union   
1396 
Asian Science Park Association   
1397 

Agence Universitaire de la Francophonie, IAESTE  
Universal Scientific Education and Research Network 

(USERN)  
1398   

) و کنسرسیوم پنج دانشگاه برتر 5Uگاه برتر ( کنسرسیوم پنج دانش 
   )UT5صنعتی (

هاي دانشجویان مستعد دانشگاه  کارگیري توانایی و ظرفیتبه 8
شبکه  راستاي هدف  در  امیرکبیر  با  صنعتی  المللی  بین  سازي 

گروه قالب  در  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضاي  هاي  محوریت 
 تحقیقاتی

 چین هاي تخصصی همکاري با کارگروه
 برگزاري مدارس فصلی 

پردیس 9 براي  توجیهی  جلسات  دانشکدهبرگزاري  و  هاي  ها 
به   علمی  هیأت  اعضاي  ترغیب  و  آشنایی  منظور  به  مختلف 

 المللیهاي بینفعالیت

--- 

منظور   10 به  دانشجویان  براي  رسانی  اطالع  جلسات  برگزاري 
 المللی هاي آموزشی و پژوهشی بینترویج برنامه

--- 

 
امل فعالیت ورت فعالیت جاري  الملل اـست که اغلب از قالب پروژههاي عادي و روزمره معاونت امور بیناقدامات جاري ـش اي به ـص

  ز پیش تعیین شده در حال اجراست. ریزي مشخص و ااین معاونت درامده است به با برنامه
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 تفاهم نامه و قراردادهاي منعقد شده  
ــاي تفاهم نامه ــتمر معاونت براي آغاز و تحکیم همکاري با نهادهاي آموزش  ها و قرارامض ــی یکی از اقدامات مس دادهاي آموزش

ــت. در این بخش از گزارش، تعداد قراردادها و تفاهم ــالهاي فعالیت معاونت امور بین  عالی خارجی اس ــده در س نامه هاي منعقد ش
 شده است.الملل به همراه اعتبارات جذب شده در هر یک از قرادادها ارائه 

 
 هاي منعقد شده به تفکیک سال نامهتعداد قراردادها و تفاهم

 

 هاي منعقد شده به تفکیک کشور نامهتعداد قراردادها و تفاهم
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هاي کالن اتحادیه حضــور و گســترش مشــارکت در برنامه

در زمیـنه   Erasmus+و     Erasmus Mundusاروـپا ـمانـند  
ــب تجرـبه بین  حـماـیت ـــیل، از کسـ المللی، آموزش و تحصـ

ــلی ترین  ــاي هیأت علمی یکی از اص ــجویان و اعض دانش
همکــاري دفتر  بیناهــداف  و  علمی  این هــاي  طی  المللی 

ــال ها بوده اســت. در ادامه جزئیات مربوط به قراردادهاي س
تبادل اعـضاي هیأت علمی و دانـشجو در قالب این دو برنامه  

ــلی اتحادیه اروپ ــدهاصـ ــایر قراردادهاي عملیاتی شـ  ا و سـ
ط این معاونت منعقد گردیده، ارائه بین گاهی را که توـس دانـش

 شده است.

 جزئیات قراردادهاي عملیاتی شده 

مبلغ اعتبار   کشور  دانشگاه  سال 
 (یورو) 

1393-1394 University of Minho  3,000 پرتغال 
University of Nantes فرانسه 

Staffordshire University  انگلیس 
Bielsko-Biała School of Finances and Law لهستان 

UCTM Sofia ستانربلغا 
University of Cagliari  ایتالیا 
University of Almería اسپانیا 

Technische Universität Berlin  آلمان 
Universidade de Santiago de Compostela اسپانیا 

1395 University of Passau  71,730 آلمان 
Paris Decartes 0 فرانسه 

Telecom Paristech 0 فرانسه 
1396 University Paris-Est Créteil 51,860 فرانسه 

Montan universitaet Leoben  23,730 اتریش 
University of Almería 10,140 اسپانیا 

4 Universities Alliance, A4U 21،030 اسپانیا 
Centrale Supélec 0 فرانسه 

École Polytechique 0 فرانسه 
Darmstadt University of Applied Sciences  0 آلمان 

1397 Fatih Sultan Mehmet University 0 ترکیه 
Polytechnic University of Madrid 21،030 اسپانیا 

University of Debrecen 7،010 مجارستان 
University Carlos III de Madrid 21،030 اسپانیا 
Polytechnic University of Milan  26،850 ایتالیا 

Riga Technical University 48،320 لتونی 
Polytechnic University of Turin  19،290 ایتالیا 

Middle East Technical University 24،305 ترکیه 
Technical University of Darmstadt  0 آلمان 

University of Lodz 0 لهستان 
École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers 0 فرانسه 
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1398 University of Passau  22,220 آلمان 
Poznan University of Technology 10,030 لهستان 

Koç University 3,150 ترکیه 
Slovak Technical University in Bratislava 10,930 اسلواکی 

1399 Tallin University of Technology  5,540 استونی 
Poznan University of Technology 6,130 لهستان 

École Polytechnique 5,070 فرانسه 
University of Aveiro  5,820 پرتغال 

University of Almería 10,140 اسپانیا 
Slovak Technical University in Bratislava 5,330 اسلواکی 

Polytechnic University of Turin  8,080 ایتالیا 
4 Universities Alliance, A4U 7,010 اسپانیا 

Adana Science and Technology University 21,460 ترکیه 
Universidad Catolica San Antonio de Murcia 14,020 اسپانیا 

 442,185 ---  ---  جمع کل (یورو)
 

 
 المللی در قراردادهاي اتحادیه اروپا (یورو) میزان اعتبارات جذب شده بین

 هاي خارجی  دانشگاه هاي مشترك گروهی با دوره
ترین ســـطوح قراردادهاي همکاري آموزشـــی یکی از عالی

ها هاي مشترك آموزشی با دانشگاهالمللی، برگزاري دورهبین
تواند شامل دوره و موـسسات خارجی است. این قراردادها می

ه   درـک ه گروهی و قرارداد دوـم درـک دـم ــترك، قرارداد چـن مشـ

ــ  ــهانفرادي ـباشـ اي از جزئـیات مربوط ـبه د. در اداـمه خالصـ
ــده طی  دوره ه گروهی اجرا شـ درـک ــترك و دوـم اي مشـ ـه
ال جویان منتخب در فرآیند   1399-1395هاي  ـس براي دانـش

 ها قابل مشاهده است.گزینش ورود به این دوره
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 هاي مشترك و دومدرکه گروهی دوره

 

 

 

 المللی  هاي تحقیقاتی بینگرنت
اـیابی و تعریف   ــویق ـبه برقراري ارتـباط، همـت ـهاي پروژهتشـ

اي پژوهش و   ادـه ت بنـی اـی ــترك تـحت حـم ــی مشـ پژوهشـ
هاي نهادهاي دولتی آموزش عالی در کشورها، یکی از برنامه

اري دیرـیت همـک ــتمر ـم اي علمی و بینمسـ دو  ـه المللی از ـب
یس معاونت امور بین ت. در ادامه برخی از تاـس الملل بوده اـس

اري ــايمهمترین همـک اي اعضـ ب    ـه اـل أت علمی، در ـق هـی
گاه و اجراي طرح پژوهـشی   تـشکیل گروه تحقیقاتی در دانـش
مشــترك با همتاي خارجی آورده شــده اســت. شــایان ذکر 

یورو    642،107ها،  اـست مجموع کل دریافتی براي این طرح
 بوده است.  1399تا   1394هاي در سال

 مبلغ حمایت مالی دانشکده دانشگاه هاي خارجی همکار  تحصیلیمقطع  نوع قرارداد 
 (یورو) 

  -مهندسی مکانیک -مهندسی برق فرانسه -اکول پلی تکنیک کارشناسی ارشد و دکتري دومدرکه 
مهندسی   -مهندسی پزشکی

  

24,000 

کارشناسی و کارشناسی   دومدرکه 
 ارشد 

 0 مهندسیهاي کلیه رشته فرانسه -اکول پلی تکنیک

دوره 
 مشترك 

 0 مدیریت هلند  -صنعتی دلفت دکتري 

دوره 
 مشترك 

 هلند  -ماستریخت دکتري 
 

 0 مدیریت

دوره 
 مشترك 

 0 مدیریت هلند  -روتردام دکتري 

 -اتریش و فرایبرگ -مونتان کارشناسی ارشد  سه مدرکه
 آلمان 

 

 23,730 مهندسی معدن

 0 مهندسی مکانیک فرانسه -انسام کارشناسی ارشد  دومدرکه 

 0 مهندسی نساجی فرانسه -مدآرت کارشناسی ارشد  دومدرکه 

یونان،  -بلژیک، پواس آتن-گنت کارشناسی ارشد  دومدرکه 
 رومانی-یاسی

 15,696 مهندسی نساجی
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 به تفکیک سال  المللی جذب شدهتحقیقاتی بینهاي تعداد گرنت

 هاي مالی دریافت شده: ترین حمایتمهم

 آلمان
المللی  گرنت آغازین شــروع همکاري بین دریافت •

ان ( اد پژوهش آلـم ه    DFG(-  11از بنـی مورد (رتـب
 هاي ایران)نخست میزان پذیرش در دانشگاه

مشـترك صـندوق حمایت   دریافت گرنت فراخوان •
از پژوهشــگران و فناوران کشــور و بنیاد پژوهش  

ــترك DFGآلمان (  -) براي پروژه تحقیقاتی مش
 مورد 1

دریافت گرنت طرح پژوهشی در فراخوان مشترك  •
درال   اوري و وزارت ـف ات و فـن وزارت علوم، تحقیـق

ان ( ) براي پروژه BMBFآموزش و پژوهش آلـم
 مورد 1 -مشترك

ــاـندر  موفقـیت در دریـ  • اـفت دو گرـنت از بنـیاد الکسـ
 مورد AvH (– 2آلمان (  فون همبولت

 فرانسه
ــاپور ــی جـندي شـ همـکاري   -درـیاـفت گرـنت برـناـمه پژوهشـ

 مورد 2 -هاي فرانسهمشترك با دانشگاه
 روسیه

ــترك   • اـفت گرـنت در فراخوان مشـ دوق درـی ـــن صـ
ــور و بن  تیحما ــگران و فناوران کش  ادیاز پژوهش

اپژوهش ــ   ینادیـ بن  يـه براي   )RFBR(  هیـ روسـ
 مورد 1 -پروژه تحقیقاتی مشترك

دریافت گرنت براي همکاري پژوهـشی با موـسـسه   •
  - )VIAMعلمی تحقیقاتی مواد هوایی روســیه (

 مورد 1

 هترکی
دریافت گرنت در فراخوان مـشترك وزارت علوم، تحقیقات و  

ــوراي   ) TAKİBÜT( پژوهش و فناوري ترکیهفناوري و ش
 مورد 6 -براي پروژه تحقیقاتی مشترك
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 چین
 دریافت گرنت بازدید و انجام فرصــت مطالعاتی بلند •

 مورد CAS(-1مدت از آکادمی علوم چین (
تحقیقـاتی   • گرنـت   Talented Youngدریـافـت 

Scientist Program (TYSP)    علوم و از وزارت
 مورد MOST(- 1فناوري چین (

 

 
 (یورو)  به تفکیک سال هاي تحقیقاتی بین المللی جذب شدهتگرنمبلغ 

  

 علمی با کشور فرانسه هاي مرجع ملی همکاري
ی  الملل   نیب  یعلم  يهايمرکز همکار اســتیســ  يدر راســتا

اوري ات و فـن ده  يبرا  وزارت علوم، تحقیـق اـن ــاـم   نی نو  یسـ
  ، ي گذاراسـتیبه منظور تمرکز بر سـ   یالمللنیب یروابط علم

ا ارت، حـم ا  ییو تمرکز زدا  تیـ نـظ   ي و اجرا  ییاجرا  فیاز وـظ
ــگاه ییافزاو هم يریگیها، پبرنامه ــط دانش مراکز  وها  توس

  ، يامنسـجم و خوشـه  یالتیسـاختار تشـک کیدر   یاتیتحق
به عنوان مرجع   1395ســال   ، دردانشــگاه صــنعتی امیرکبیر

منتصب   المللی با کـشور فرانسههاي علمی بینملی همکاري
د. تاي  .ـش ل  تیمأمورتالش این معاونت در راـس خود در   یاـص

ه، براي  ای ه  ،یطراحن زمیـن اـم ه  يو اجرا  يزیربرـن اـم ا برـن   يـه
عه همکار گاه قیاز طر یعلم  يهايتوـس ارکت دانـش ها و  مـش

ــ  اور  یمراکز پژوهشـ ه و  يو فـن اه  ژهیـب ـــگ ا و مراکز دانشـ ـه
از  يو فناور  یپژوهشـ  ترـس   ي هادوره  يو اجرا يعضـو و بـس

ــ  ــترك آموزشـ ــجو  ،یمشـ ارج  انیـ ـجذب دانشـ   ام انجـ   ،یـخ
فرصــــت    یقـاتیتحق  يهـاطرح آوردن  فراهم  ــترك،  مشـ

ات ادان، اعضــــا  ،یمطـالـع ـــت ادل اسـ و    یعلم  أتیـ ه  يتـب
مینارها  هانشـسـت يبرگزار  ان،یدانشـجو در جدول زیر  و ـس

 گنجانده شده است.
 اقدامات به عنوان مرجع ملی همکاري با فرانسه 

 توضیحات  اقدام سال 
  و  هاپژوهشگاه ها،دانشگاه عضویت همکاري علمی با فرانسه کارگروه ملی  لیتشک 1395

 آموزشی موسسات
 ---  فرانسه کشور با همکاري هاياولویت رسانیشناسایی و اطالع
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  چند  روساي و  فرانسه نوآوري و  تحقیقات  عالی، آموزش وزیر سفر   میزبانی و ریزيبرنامه
 و  دانشگاه  ریاست  و  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  با  دیدار  و  کشور  آن  مطرح  دانشگاه
  کشور هايپژوهشگاه و هادانشگاه روساي

 --- 

 ---  ) فرانسه CNRSبا بنیاد ملی تحقیقات علمی ( يدستورالعمل همکار عیو توز هیته  1396
  يهمکار  هايفرصت  يو موتور جستجو  یرساناطالع  ینترنتیدرگاه ا  اندازيی و راهطراح

 ي ها و موسسات فرانسوبا دانشگاه
 --- 

)  CNRSکارگاه مشترك با حضور نمایندگان مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (  برگزاري
 در حوزه مهندسی پزشکی  

 --- 

 ---  سفیر و رایزن فرهنگی سفارت فرانسه در تهران با ریاست دانشگاه  با جلسه
 ---    École Polytechniqueمشترك آموزشی با  هايبرگزاري دورهانعقاد قرارداد براي  

برگزاري دوره کوتاه مدت و بلند مدت مشترك طراحی در صنایع نساجی، مد و پوشاك 
و مدیریت اجرایی در تجارت و بازار بین المللی صنایع پوشاك و کاالي جانبی در صنعت 

   Mod'Art Internationalمد و پوشاك با  ،ینساج

 --- 

  هاي دوره نشست با حضور اعضاي کارگروه و ارسال گزارش به مرکز همکاري  3برگزاري  
 فناوري و تحقیقات علوم، وزارت المللیبین و علمی

از سال   سالیانه  هاي  نشست  آغاز 
1396 

 ---  ) AUF( زبان فرانسه هايدر آژانس دانشگاه تیعضو 1397
  National Conservatory of Arts and Craftsهمکاري با موسسه 

 1397آغاز از سال    École Polytechnique کارآموزي هايشرکت در برنامه
تحصیلی   CentraleSupélec بااجراي برنامه تبادل دانشجو  سال  دوم  نیمسال  در 

1397-1398 
 1397مورد در سال  2ش پذیر عضو هیأت علمی دانشگاه در قالب برنامه جندي شاپور   6 ارسال پروپوزال

) براي برگزاري کارگاه AUF(  زبان   فرانسه  هايدریافت حمایت مالی از آژانس دانشگاه
 همتایابی 

در   تخصصی    5کارگاه  کارگروه 
 برگزار شد

 1397آغاز از سال    University Paris-Est Créteilتبادل استاد و دانشجو بابرنامه 
با   ، در École Nationale Supérieure d'Arts et Métiersبرگزاري دوره مشترك 

 MAGISقالب برنامه 

 1397آغاز از سال 

نفره از    16زي و سرپرستی سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوري به همراه هیأت  ریبرنامه
   فرانسه به کشور هايپژوهشگاه و هاروساي دانشگاه

سفر،   این  از  در  بازدید  بر  عالوه 
  ملی   مرکز  و  مطرح  هايدانشگاه
-تفاهم  فرانسه  علمی  هايپژوهش

 شریف  هايدانشگاه  بین  هایینامه
  ، 3لیل  و  تهران   سکلی،   پاریس  و

 و  فناوري  و   تحقیقات  و  علوم  وزارت
 زبان  فرانسه  هايدانشگاه  آژانس

)AUFبین روابط  و   وزارت  الملل) 
دانشگاه خار  امور با  فرانسه  جه 

 امضا شد.ر امیرکبی صنعتی
برنامه 1398 و   University of  علمی  هیأت   اعضاي  و   رییس  بازدید  جلسه   ریزيمیزبانی 

Poitiers ایران هايفرانسه و روساي دانشگاه   
 --- 

) براي برگزاري کارگاه AUF(  زبان   فرانسه  هايدریافت حمایت مالی از آژانس دانشگاه
 همتایابی 

 کارگاه در حوزه نانوالیاف برگزار شد 
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با   1399 دانشجو  و  استاد  تبادل  قرارداد  برنامه   École Polytechniqueامضاي  قالب   در 
+Erasmus  

 --- 

  ریزي و برنامهرایزن فرهنگی سفارت فرانسه در تهران با ریاست دانشگاه    بادیدار و جلسه  
و  CNRS(  فرانسه  علمی  تحقیقات  مرکز  با  مشترك  همتایابی  کارگاه  برگزاري  براي  (

 فرانسه  زبان  آموزش هايهمکاري با مرکز زبان فرانسه تهران در برگزاري کالس

 --- 

مدت و بلند مدت مشترك طراحی در صنایع نساجی، مد و پوشاك و  برگزاري دوره کوتاه
پوشاك و کاالي جانبی در صنعت مدیریت اجرایی در تجارت و بازار بین المللی صنایع  

 bachelor in fashion( دو رشته  Mod'Art Internationalمد و پوشاك با  ،ینساج

design  وbachelor of fashion communication نیز در این سال افزوده شدند( 

 --- 

 

 المللی  دانشجویان بین
 به  تحـصیلی  ـسال ره در ـشدهجذب  خارجیتعداد دانـشجویان  

اخص از یکی  عنوان نجش  در مهم  هايـش  موفقیت  میزان  ـس
ــویري  ایجــاد  در ــیــل  براي  مطلوب  تصـ  ایجــاد  و  تحصـ

ــاخت ــی  هايزیرسـ  مورد تواندو رفاهی مربوطه می آموزشـ
تعداد دانشـــجویان خارجی  آمار مربوط به  .گیرد قرار  ارزیابی

ــگاه ــیل در دانش ــورت تمام وقت، بین   در حال تحص به ص
ال کل    1399تا   1391هاي ـس ت. هم   6در ـش ده اـس ارائه ـش

ــکل  ــال به  7چنین، شـ ــجویان، ورودي هر سـ تعداد دانشـ
 دهد.تفکیک مقطع را نیز نشان می

 

 
 تعداد دانشجویان خارجی فعال به تفکیک سال

 
 را شدهجذب دانشجویان و تحصیل متقاـضیان  میزان افزایش

 :دانست زیر اقدامات نتیجه توان می
وق .1 ویب مـش ی هايتعریف و تـص   جذب  براي آموزـش

 غیرایرانی دانشجوي

اـمه  .2 ــوـیب آیین ـن ـهاي ـخاص ـجذب و  ـتدوین و تصـ
  تحصیل دانشجویان غیرایرانی

ــویب   .3 ــوق و تص ــاص مش ــاخت، اختص ایجاد زیرس
 الزم براي ارائه دروس به زبان انگلیسی  هايرویه

4
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موفقیت در معرفی دانشــگاه در کشــورهاي منطقه و  .
 هاي جذب دانشجوهمکاري با آژانس

کمک به ایجاد زیرســاخت هاي الزم در وزارتخانه   .5
هاي متبوع براي جذب دانـشجویان منتخب دانـشگاه با 

 هاي مختلف بورس یوهش

ــجوـیان    .6 اـنه آنالین ـپذیرش دانشـ ــاـم راه اـندازي سـ
 به دو زبان عربی و انگلیسیخارجی  

 

 
 تعداد دانشجویان ورودي در هر سال به تفکیک مقطع تحصیلی 

الملل دانـشگاه  معاونت امور بین  1398-1394هاي طی ـسال
مدت را براي تعدادي  گذراندن دوره کارآموزي کوتاهایط شــر

هاي هاي دانشــکدهدر آزمایشــگاه از دانشــجویان غیرایرانی
فراهم   ت علمیئحوزه تخصــصــی خود زیر نظر اعضــاي هی
جویان ت. افزون بر این، این دانـش ت بازدید   کرده اـس از فرـص

ــنعتی از   ایع و ـکارـخانـجات صـ ـــن هتـعدادي از صـ  ایران  جمـل
ارس   خودرو، ه  ترافـیک  کنترل  مرکز  خودرو،  ـپ اـن ارـخ  تهران، ـک

مپنا،   الکتروژن، شــرکت  شــرکت تهران،  فاضــالب تصــفیه
 داشتند.   تجدیدپذیر  هايانرژي سایت

 دانشجویان خارجی شرکت کرده در برنامه کارآموزي گروهی

 کشور  دانشگاه مبدا رشته تحصیلی تعداد سال 
مهندسی  -مهندسی مکانیک-مهندسی عمران 15 1394

 برق 
University of Kerbala  عراق 

مهندسی  -مهندسی مکانیک-مهندسی عمران 15 1395
 برق 

University of Kerbala  عراق 

 École polytechnique fédérale de مهندسی عمران و مهندسی برق  7 1396
Lausanne 

 سوییس 

مهندسی  -مکانیکمهندسی -مهندسی عمران 35 1396
 مهندسی پلیمر  -مهندسی متالورژي -برق

Al Furat Al Awsat Technical University 
Nahrain University 

University of Baghdad 
University of Babylon 

University of Technology, Iraq 

 عراق 

مهندسی  -مهندسی مکانیک-مهندسی عمران 23 1397
 - مهندسی شیمی -مهندسی پزشکی -برق

Al Furat Al Awsat Technical University 
Nahrain University 

University of Babylon 
University of Technology, Iraq 

 عراق 
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مهندسی  -مهندسی مکانیک-مهندسی عمران 43 1398
  –مهندسی کامپیوتر  -مهندسی شیمی-برق

 - مهندسی نفت

Damascus University 
University of Babylon 
University of Baghdad 

Al Mustaqbal University College 

عراق و  
 سوریه 

 

 اعضاي هیأت علمی همکار خارجی 
هاي مداوم و بلندمدت در ـسطوح عالی  گیري همکاريـشکل

اي هیهمواره بر پایه همکاري ت علمی  ئهاي اولیه بین اعـض
ی هایی از قبیل راهنمایی مشـترك و فعالیت  در حوزه آموزـش

شــود.  دانشــجو، تدریس درس یا دوره کوتاه مدت آغاز می
ــالمـعاوـنت امور بین ــوـیب آیین المـلل در این سـ ـها، ـبا تصـ

ها و تخصـیص حمایت مالی ویژه میزبانی از ها، مشـوقنامه

ــاي هـیأت علمی   ــتمر از اعضـ همـکار ـخارجی، ـبه طور مسـ
ــگاه، به عنوان آغا ــکلدانش ــلی این ز کننده و ش دهنده اص

اي  ت. در ادامه ارقام مربوط به اعـض ارتباط، حمایت کرده اـس
ال ارائه  هیأت علمی خارجی همکار با دانـشگاه به تفکیک ـس

ها با کشــورهاي فرانســه، شــده اســت. عمده این همکاري
 آلمان و کانادا صورت گرفته است.

 

 
 با ملیت خارجی به تفکیک سال همکار علمیاعضاي هیأت 

 هاي مدیریتی و تخصصی میزبانی از سفرا، هیأت
و مراکز تحقیقاتی، مـسئولین ها  بازدید ـسفرا، روـساي دانـشگاه

ــفارتخانه هاي خارجی در تهران وزارتخانه ها و نمایندگان س
ئولین عالی رتبه دا گاه و مالقات با مـس گاه، اغلب از دانـش نـش

ــن ــویر روشـ ه تصـ ا و  تر از توانمـندينقش موثري در اراـئ ـه
ت أتظرفـی د این هـی ازدـی ار ـب اه دارد. آـم ـــگ اي دانشـ ه ـه ا ـب ـه

 تفکیک سال به شرح زیر است:
• 1395 

ــورـهاي آلـمان،   34ت از هیئـ   100    ــور  (عـمدـتاً از کشـ کشـ
 فرانسه، اتریش، عراق، هند و غیره)

• 1396 
ــور  (  36از  هیـئت    180 ان،  کشـ ــورـهاي آلـم اً از کشـ دـت عـم

 فرانسه، چین، اسپانیا، عراق و غیره)
• 1397 

ه، آلمان،   29از هیئت   90 ورهاي فرانـس ور (عمدتاً از کـش کـش
 عراق، ترکیه، چین، استرالیا)

• 1398 
کشـور (عمدتاً از کشـورهاي فرانسـه، هلند،   29از هیئت   60

 کره جنوبی، عراق، تایلند، هند و غیره)
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کشـور (از کشـورهاي عمان، فرانسـه، عراق و  4از هیئت  6 1399 •
 سوریه)

 
 هیأت هاي خارجی بازدیدکننده از دانشگاه به تفکیک سال تعداد 

 

 رویدادهاي برگزارشده 
به   ترین رویدادها در راســتاي معرفی دانشــگاهبرخی از مهم

ــت ـهاي همـکاري، ایـجاد ارتـباط و  مـخاطـبان ـخارجی و فرصـ
 ت علمی در به شرح زیر است:ئسازي بین اعضاي هیشبکه

• 1395 
ـین • ـب رویــداد  رـگزاري  ـلی  ـب ـل ـم  Youth  (YES)اـل

Encounter on Sustainability    زمـیـنــه در 
 توسعه پایدار در شهریورماه 

ــترك ـبا بنـیاد پژوهش آلـمان  • برگزاري ـکارـگاه مشـ
)DFG،(   ان ک آلـم ادمـی ادالت آـک ــه تـب ــسـ موسـ
)DAAD  صـــندوق حمایت از پژوهشـــگران و ،(

فناوران کشـــور در زمینه همکاري پژوهشـــی در 
 شهریورماه 

• 1396 
حــادیــه  • اـت ی  آکــادـم رویــداد  ن  ـی اوـل زاري  رـگ ـب

) در EURASهاي کشـورهاي اوراسـیا (دانشـگاه
 ماه سازي آموزش در ایران آبانالمللیزمینه بین

ه • اـم امعرفی برـن اريـه اي علمی و  ي دفتر همـک ـه
اريبین المللی و روش  همـک اي  علمی و  ـه اي  ـه

 المللی در شهریورماه بین

داد   • ا   Falling wallsبرگزاري روـی اري ـب در همـک
ه تبادالت آکادمیک آلمان ( ـس )  در DAADموـس

 مهرماه 
ــترك با مرکز ملی تحقیقات  • برگزاري کارگاه مشـ

ــه ( ا در زمیـنه  )  CNRSعلمی فرانسـ ایی ـب ـــن آشـ
ــال پروپوزال روش  در ـهاي همـکاري و نحوه ارسـ

 ماه فروردین
• 1397 

در   • کـارگـاه همتـایـابی  اولین  زمینـه   5برگزاري 
ــت فناوري، مدیریت منابع آب،  ــی زیس ــص تخص
ا و   ـــی از، اینترـنت اشـ اوري و مواد، نـفت و ـگ انوفـن ـن

 ابرداده در مهرماه 

ه افق   • اـم ا برـن ایی ـب ـــن اه آشـ ارـگ   2020برگزاري ـک
)H2020 و نحوه پروپوزال نویـسی براي اعـضاي (

 هاي کل کشور در اسفندماه هیأت علمی دانشگاه
• 1398 
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دـفـتر   •  Universal Scientific Educationاـفـتتــاح 

and Research Network   در ــاه  دانشـــــگ در 
 ماهاردیبهشت

ابی بین • اـی اه همـت ارـگ ه برگزاري دومین ـک المللی در زمیـن
 1399ف در اسفندماه نانوالیا

برگزاري وبینار مشترك با بنیاد پژوهش آلمان در زمینه  •
هاي ســاختار مدیریت پژوهش در آن کشــور و برنامه

 حمایت مالی این بنیاد در شهریورماه 

ــت • ـفرصــ ـمـعرـفی  رویــداد  ـهـمکــاري  ـبرـگزاري  هــاي 
ــگاهی با چین و معرفی نظام آموزش، تحقیقات و   دانش

 1400فناوري در مهرماه 

ــترك ـبا بنـیاد پژوهش آلـمان براي  • برگزاري وبیـنار مشـ
هاي همکاري به ویژه در دوران کرونا  معرفی فرصـــت

 ماه در اردیبهشت
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 ی بزرگ و مل يهاطرح 
ــگاه  مهم  يکردهایرو از یکی ــال در  دانش توجه  ریاخ يهاس
ــرما ژهیو ــت.    بوده یبزرگ مل يهاطرح در يگذارهیو س اس
اپروژه  نیا هیعالوه بر ا  ـه ه    نـک داـب ت   فاـه راهبردي در جـه

 مجموعه ییافزا مهارت و سوم  نسل يهادانشگاه  به  دنیرس
گاه اد در  ییباال  یبخشـ   اثر  کند،یم کمک  دانـش ور اقتـص  کـش

ــان تجربه. دارد ــت  داده  نش  لیدل به  هاپروژه نیا ياجرا  اس
ــکالت حل ــ  مش ــاس ــنعت بخش یاس  اقبال با خدمات و ص

ــتریب ــوندیم مواجه  آنهااز طرف   يش  از يتعداد ادامه. در ش
 .است شده آورده هاطرح نیا

 ) (Amirkabir University of Technology Satellite: AutSatپروژه آتست    •
 

 مشخصات کلی ماهواره 
 مشخصات ماموریتی

 به منظور انجام مطالعات سنجش از دور  تصویر برداري از سطح ایران نوع ماموریت
 سال 3تا  2 طول عمر عملیاتی

 تهران محل استقرار ایستگاه زمینی اصلی
 مدار قرارگیري ماهواره

 خورشیدآهنگ  -دایروي  نوع
 کیلومتر   500حدود  ارتفاع 

 

هاي  ماهواره دانشـگاه صـنعتی امیرکبیر پس از انجام تسـت
ــت از تسـ ام عملکردي وارد ـف ا انـج ــد و ـب اي محیطی شـ ـه

هاي سـازگاري بین ماهواره با پرتابگر در آمیز تسـتموفقیت
ال  ائی ایران گردید.  1397ـس ازمان فـض اطالعات   تحویل ـس

ــط   ـــله پس از پرـتاب توسـ درـیافتی اولـیه از ـماهواره بالـفاصـ
اه ــتـگ ه ایسـ ــحیح کلـی اي زمینی نشــــانگر عملکرد صـ ـه
 هواره بود. هاي مازیرسیستم
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 ابررایانه سیمرغ  •

ــیمرغ برايابرراـیاـنه  هزار میلـیارد   1000ـیک پـتافالپس (  سـ
اور   ـــن ات ممیز شـ ه)  64عملـی انـی ه اجرا بیتی در ـث طراحی و ـب

  500با  1400گذاشـته شـد. این ابررایانه در اردیبهشـت ماه  
الزم به ذکر اســت   کرد.کار خود را آغاز  و افتتاح   ترافالپس

پتافالپس با اســتفاده از   5ظرفیت پردازشــی این ابررایانه تا 
ا   ه دوم) و ـت ت فعلی (در مرحـل ــاـخ افالپس در   10زیرسـ پـت

اـبل افزایش خواـهد بود ـکه چـند هزار  برابر   ازـهاي بـعدي ـق ـف
 هاي رومیزي خواهد بود.ترین رایانهسریعتر از پرقدرت

ــی فعلی ابررایانه در کاربردهاي فوق ه مچنین توان پردازشـ
بیتی ندارند (مانند  64ســریعی که نیاز به دقت محاســبات 

هوش مصنوعی و یادگیري عمیق) تا انتهاي فاز اول برابر با 
ـــناور    30پـتافالپس  (  30 هزار هزار میلـیارد عملـیات ممیز شـ
 بیتی تنک در ثانیه) خواهد بود. 16

ین ابررایانه که در فاز اول بهره برداري حدود قابل ذکر است ا
توسط  1390برابر از قویترین ابررایانه کشور که در سال  13

  کند.تر عمل میهمین تیم افتتاح گردید سریع

  250زیرســاخت ابررایانه در فضــایی به مســاحت تقریبی 
مترمربع ســاخته شــده  400مترمربع با قابلیت گســترش به 

رك (قابل گســـترش به  42ابررایانه با ظرفیت  اســـت. این  
  TIA-942رك) بر مبناي ـسطح ـسوم اـستاندارد  84ظرفیت  

ده و می اخته ـش ی تواند از توان  ـس پتافالپس (قابل  5پردازـش
ــترش ـبه  ــتیـبانی کـند.   10گسـ پـتافالپس در ـفاز بـعدي) پشـ

همچنین مرکز ارائه خدمات جدید براي اســتفاده از خدمات  
ــاحت تقریبی این ابررایانه ب ــگاه   180ه مس مترمربع در دانش

 صنعتی امیرکبیر احداث شده است. 
بســتر محاســباتی ابررایانه ســیمرغ بر  ویژگی هاي بارز:

ــده مبناي فناوري مجازي ــازي و رایانش ابري طراحی ش س

ت. مجازي ازي باعث افزایش بهرهاـس وري از منابع موجود  ـس
ــدو انعـطاف ه ـخدـمات متنوع شـ ه و همچنین  ـپذیري در اراـئ

داده میامنیـت  دوچنـدان  را  ــتر  هـا  بسـ در  کنـد. همچنین 
افزاري و  هاي ـسختپردازـشی این ابررایانه از آخرین فناوري

ده  نرم ت که باعث ـش ده اـس تفاده ـش افزاري موجود در دنیا اـس
ه ه ـب ل ـب دـی ه تـب اـن ه این ابرراـی اـن دترین ابرراـی درتمـن  روزترین و ـق

هاي گرافیکی از پردازنده کـشور ـشود. اـستفاده از آخرین نـسل
دـهد ـتا بتوان ـکاربردـهاي تحلـیل کالن داده  این امـکان را می

 و هوش مصنوعی را با حداکثر سرعت ممکن اجرا نمود.  
ــیمرغ می  ـکاربرد: اـنه سـ توان در ـکاربردـهاي نوین  از ابرراـی

نظیر هوش مصــنوعی، تحلیل کالن داده، اینترنت اشــیاء،  
هاي  ســازيیانمایی، شــبیهســازي و پوتصــویرســازي، بازي

داده ــی،تحلیـل  ــنـاسـ هواشـ دیگر علمی،  و  ژنتیـک  هـاي 
یار زیاد نیاز دارند  ی بـس کاربردهاي علمی که به توان پردازـش

 استفاده کرد.
ابررایانه سیمرغ، خدمات متنوعی در سطوح مختلف  در 

دهی مبتنی بر فناوري رایانش ابري (زیرساخت،  خدمت
ر) تعریف شده است: افزانرم پلتفرم توسعه خدمت،  

ه ـهدف امـع ه  :ـج اـن ــگران مراکز این ابرراـی امی پژوهشـ ، تـم
نایع مختلف،  ین در ـص ور، مهندـس پژوهـشی و دانـشگاهی کـش

ت ــرـک ارتشـ ـــت اسـ ان،  بنـی اي دانش  ا و همچنین آپـه ـه
ان ــازـم کسـ اـن ه ـب ــی از جمـل ــوصـ اي دولتی و خصـ ا،  ـه ـه
 ها و دیگر نهادها هسـتند که برايها، شـهرداريبیمارسـتان

ل داده ا تحلـی ات و ـی دـم ه ـخ ـــع ات، توسـ ام تحقیـق ا در انـج ـه
ی  تر پردازـش ور نیاز به بـس تراتژیک و مهم کـش کاربردهاي اـس

 قدرتمند دارند.

با ظرفیت پردازشی هاي دنیا:  جایگاه در بین ابر رایانه
کشوري است که    30ء  راه اندازي شده در فاز فعلی، ایران جز

ابررایانه البته داراي  هستند.  پتافالپسی  ظرفیت  با  هایی 
فنی طراحی و ساخت ابررایانه در مقیاس  کشورهایی که دانش
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تعداد این  از  کمتر  بسیار  دارند  را  این    پتافالپس  و  هستند 
افتخار بزرگی براي جامعه علمی و فناوري کشور است. شایان  

تمامی   حاضر،  حال  در  است  ب  500ذکر  دنیا  ابررایانه  رتر 
پتافالپس دارند. با توجه   2.5ظرفیت پردازشی نامی باالتر از 

به اینکه زیرساخت ایجاد شده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
پتافالپس را    5اکنون قابلیت پشتیبانی از توان پردازشی  هم

روزرسانی بستر پردازشی و افزایش  رود با بهدارد، انتظار می 
س در فاز آتی، ابررایانه سیمرغ در  پتافالپ 5توان پردازشی تا 
بین   گیرد.    200تا    150جایگاهی  قرار  دنیا  برتر   ابررایانه 

رمایه گذاري طرح حدود هزار میلیارد ریال این  :جمع ـس
ــط نهادهاي زیر مورد  ــت که توس ــد میلیارد تومان) اس (ص

 حمایت قرارگرفته است:
ـــگاه  • وزارت ارتـباـطات و فـناوري اطالـعات (از طریق پژوهشـ

 میلیارد ریال 500ارتباطات و فناوري اطالعات) حدود  
 میلیارد ریال  200معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري   •

 میلیارد ریال  130وزارت علوم، تحقیقات و فناوري   •

میلیارد ریال (هزینه   150دانشـگاه صـنعتی امیرکبیر بیش از  •
 زیرساخت)

 

 

 
 
 هاي حفاظتی و سایر تجهیزات حفاظتیدستگاه تست رله  •

 

 کارفرما: -
ریاست   • علمی  معاونت 

 جمهوري
 شرکت توانیر  •

 اي تهرانبرق منطقه •

 اي سمنان برق منطقه •

 اي باختر برق منطقه •

 

 ها:تائیدیه  -
 پژوهشگاه نیرو  •
• CE  اروپایی 

 وندور نفت •

 وندور فوالد •

 

 وضعیت: -
 به فناوري رسیده  

پتروشیمی(فوالدها مس،  صنایع  و  ،  ها، 
اي و توزیع و ... استفاده  هاي منطقهبرق
 کنند.)می

 

 :هايبا قابلیت
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از  هر(  جرـیان  خروجی   6  • ا  ـف وـلت آمپر، در   100  آمپر  32  ـت
ا  3ـحاـلت از ـت ا   200آمپر    64ـف از ـت وـلت آمپر، در ـحاـلت ـتک ـف
 ولت آمپر)  400آمپر   128

اژ  خروجی  4  • ت  150(  ولـت ت AC، 200  وـل  1) و   DCوـل
ــتـقل     212براي تـغذـیه رـله حـفاظتی (ـتا    DCمنبع ولـتاژ مسـ

 )DCولت  

ــبط  8 • ورودي ـباینري/آـنالوگ ـبا ـقابلـیت اـندازه گیري و ضـ
 خروجی باینري 4حالت گذرا و 

یار  ولتاژي  ورودي  1 •  1  و)  ولت  میکرو 6  دقت  با(  دقیق  بـس
 )آمپر میکرو 1 دقت با( دقیق بسیار  جریانی  ورودي

ــت • ــت و پالریته تس ــیر با   Burden گیرياندازه تس مس
روش جریانی و ولتاژي و منحنی هســـترزیس و محاســـبه  

 خطاي دامنه و فاز

 
 )GPSدستگاه تست متمرکز و همزمان رله هاي حفاظتی ( •
 

 کارفرما:   -

 شرکت مادر تخصصی توانیر  •
 

 ها:تائیدیه -
 پژوهشگاه نیرو •

 وضعیت: -
 به فناوري رسیده  

پتروشیمی مس،  صنایع  برق (فوالدها،  و  هاي ها، 
 کنند.)اي و توزیع و ... استفاده میمنطقه

ــرکت توانیر براي انجام  ــط ش ــده توس پیرو پروژه تعریف ش
ــت اي  تسـ اژول  END to ENDـه ک ـم ت    GPS، ـی جـه

دو یا چند دســتگاه تســت، طراحی و درون    ســنکرون کردن
ــتگاه و نرم افزار قرار گرفت. هدف از طراحی این ماژول  دس

ــت ـکه عملـیات تزریق جرـیان و ولـتاژ ـبه رـله ـهاي دو این اسـ
سـمت خط تحت حفاظت(تحت تسـت) به صـورت همزمان 
انجام ـشود تا عملکرد رله تحت ـشرایط مختلف مورد ارزیابی  

ــتقرار گیرد. از آنـجایی    END toـهاي  ـکه در انـجام تسـ

END پروتکـشن همزمانی ولتاژ و جریان تـست اهمیت  و تله
باالیی دارد ماژول طراحی شده باید داراي دقت زمانی بسیار 

 باالیی باشد.

ــتـفاده از این ـماژول عملـیات تزریق جرـیان و ولـتاژ ـبا   ـبا اسـ
نانوثانیه از دو ســمت تجهیز تحت حفاظت شــروع   10دقت 

باـشد آنجا که دقت زمانی این ماژول بـسیار باال می ـشده و از
عملکرد دستگاه کامال مورد قبول واقع شده است. با طراحی  

ــت تســ ی  مــاـم ـت مــاژول  ن  و    END to ENDهــاي  اـی
تگاه تله ط دـس ن توـس رکت وبکو قابل   AMT105پروتکـش ـش

ه عنوان مرجعی  ه امروز در ایران ـب ه طوري ـک ام بوده ـب انـج
 ا مورد قبول واقع شده است.هبراي انجام این تست

 با قابلیت: -
ت انجام قابلیت • ن و   End to End تـس براي تله پروتکـش

 هاي دیفرانسیل طولیرله
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 دستگاه تستر جامع انواع رله هاي حفاظتی  دستگاه رله چند منظوره 

 

 پروژه ازدیاد برداشت از میدان نفتی دارخوین •

 
 94طرح مطالعاتی ازدیاد برداشت میدان دارخوین در سال   

هاي  حلجهت شناسایی مسائل و مشکالت میدان و ارائه راه
هاي  ها و دانشگاه فناورانه جهت رفع آنها با همکاري شرکت

ابالغ   و  تصویب  خارجی   و  هدف شدداخلی  با  طرح  این   .
توسعه   راهبرد  تقویت تحقق  صیانتی،  تولید  در  فناوري 

ازدیاد دانشگاه  مراکز  اندازي  راه  با  تحقیقاتی  مراکز  و  ها 
حوزه در  فناوري  جامع  برنامه  اجراي  مخزن، برداشت،  هاي 

چاه و تأسیسات سطح االرضی، حداکثرسازي ضریب ازدیاد 
برداشت از مخازن، دستیابی به تکنولوژي پیشرفته و بومی  

ایج میدان،  توسعه  و در  نوآوري  خلق  با  افزوده  ارزش  اد 
شده جهانی، تدوین شده هاي روز و تجربهکارگیري فناوريبه

هاي طرح در راستاي نیل به اهداف فوق الذکر فعالیتاست. 
برداشت،  ازدیاد  مطالعات  شامل  مختلف  بخش  چند  در 
تولید،  بهبود  و  بهینه سازي  مطالعات  ژئومکانیک،  مطالعات 

آ مواد  مولد  مطالعات رسوب  لی و معدنی، طراحی و ساخت 
است. در بخش ازدیاد   شدهپالسماي پالسی تعریف و اجرایی  

بسته کاري مختلف به    5برداشت، انجام مطالعات در قالب   
است: گردیده  تعریف  زیر   شرح 

روش  • اولیه  میدان غربالگري  براي  برداشت  ازدیاد   هاي 

نتایج غربالگسازي و شبیهمدل • مبناي  بر  مخازن   ريسازي 

روش  • آزمایشگاهی  پایلوت  اجراي  و  منتخب  طراحی  هاي 
برداشت  ازدیاد 

شبیه  • مدل  آزمایشگاه اصالح  نتایج  مبناي  بر  مخزن   سازي 

نتایج • پایش  و  میدانی  پایلوت  اجراي  بر  نظارت  و   طراحی 

در این بخش تاکنون بسته کاري اول به اتمام رسیده و بسته  
. در بخش مطالعات  ستراحل پایانی اجرااري دوم هم در مک

ژئومکانیک، براي حل مشکالتی از قبیل تولید ذرات سازندي 
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اخت مدل ژئومکانیکی چاه ها و میدان در میدان دارخوین، ـس
وب مواد آلی و معدنی   د. مطالعات رـس در حال انجام می باـش
وبات آلی (واکس و   گیري و رفع رـس ایی، پیـش ناـس با هدف ـش

التین) و م ـــف اده از آسـ ــتـف ا اسـ دان دارخوین ـب دنی در مـی ـع
هاي منحصـربه هاي نوین به همراه سـاخت دسـتگاهفناوري

ــتفرد در این زمیـنه در ـحال انـجام   . در بخش مـطالـعات اسـ
ــی  بهینه ــازي و بهبود تولید هم یک پروژه با هدف بررس س

از ه ـگ ت جبـه ــعـی ت آن در  وضـ ــیر حرـک           در مخزن و مسـ

هاي تولیدي  مختلف و احتمال رسـیدن آن به چاه  هاي الیه
ریزي ـشده اـست. در این پروژه طراحی و اجراي تـست  برنامه

ــرـکت ـهاي داخلی و ـخارجی در ردـیاب ـگازي ـبا همـکاري شـ
. آخرین پروژه تعریف شده ذیل طرح با هدف استحال اجرا 

ــتـفاده از تکنولوژي  ــت نـفت از مـخازن با اسـ افزایش برداشـ
. در این زمینه طراحی،  ســاخت و  اســت پالســماي پالســی

اندازي مولد پالســماي پالســی پیشــرفته جهت  افزایش راه
 ریزي شده است.برداشت نفت از مخازن برنامه

 

 

 کامپوزیت مواد از  شناور پروانه جفت یک ساخت و ايپروژه طراحی سازه •
هاي الزم جهت اســتخراج ابعاد و  انجام محاســبات و تحلیل

ناورهاي تندرو از مواد   خامت جداره پروانه نیمه مغروق ـش ـض
ــب براي  ـکامپوزـیت و همچنین اـبداع ـیک روش تولـید مـناسـ
ســاخت یک جفت پروانه نیمه مغروق راســتگرد و چپگرد از 

 مواد کامپوزیت کربن/اپوکسی.
د. پروانه کامپوزیتی هدف با این پروژه در هفت فاز انجام شـ 

ي الیاف کربن و رزین  ي فلزي از پارچههندـسه مـشابه پروانه
یابی به محدوده تحمل  اپوکـسی مدلـسازي ـشد و براي دـست

ــازه ــمن مطرح س ــابه، طراحی گردید. در فاز بعد، ض اي مش
هاي سـاخت پروانه کامپوزیتی،  ها و محدودیتشـدن گلوگاه

ه از چگونگی امپوزیتی و    برآوردـهاي اولـی ه ـک ــاـخت پرواـن سـ
ــدند.  راههاي تبدیل این ایده ــمند به عمل ارائه شـ ي ارزشـ

سـپس مشـخصـات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، تعیین،  
ل طراحی و   د مراـح از بـع د. در ـف ــدـن داري شـ اب و خرـی انتـخ

ــاـخت ـقاـلب ــاـخت  سـ ـهاي آلومینیمی ـکامال اـبداعی براي سـ
ه پره ارـچ امیکـپ ــتگرد و چپگرد ـک اي راسـ ه روش  ـه پوزیتی ـب

ــد. همچنین مراحل تزریق در خأل، بهینه ــازي و انجام ش س
طراحی و ســاخت هاب فوالدي و مراحل اتصــال و مونتاژ  

ک پره امـی االنس دیـن اب فوالدي و ـب ه ـه امپوزیتی ـب اي ـک ـه
هاي خمش روي  محصول نیز انجام شدند. در فاز آخر آزمون

ه امپوزیتی و آزموننموـن پره ـک اي  دانی درـه مـی اي  ا    ـه درـی
هاي کامپوزیتی بر طراحی و انجام ـشدند. نتایج آزمون پروانه

اخت   ناور در خلیج فارس نشـان داد که طراحی و ـس روي ـش
 آمیز بوده است.ها موفقیتاین پروانه
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 پروژه طراحی و پیاده سازي سامانه پایش سالمت سازه برج میالد تهران  •

ازه امانهبا توجه به تنوع ـس ازهها، ـس المت ـس ها هاي پایش ـس
ــت بر  ـــیار زـیادي برخوردار بوده و می ـبایسـ نیز از تنوع بسـ

پیـادها و  ســــازه طراحی  ــرایط هر  شـ ســــازي ســــاس 
  و   بوده اندك بسیار  تهران  میالد برج  مشابه  هايسازه گردند.

 هاسـازه این سـالمت پایش به مربوط مراجع  دلیل  همین  به
ــتراتژیک دلیل  به و  بوده محدود ــازه بودن اس  کمتر نیز هاس
ار ازه  435د با میال  برج. یابدمی انتـش مین ـس ـش متر ارتفاع، ـش

ــازه  120بلـند دنـیا در نوع خود بوده، طول آنتن آن  متر و سـ
ها می باـشد. پروژه راس آن بزرگترین ـسازه در بین ـسایر برج

ازه برج میالد پیادهطراحی و  امانه پایش ـسالمت ـس ـسازي ـس
ازه برج  ده بر روي ـس با هدف جایگزینی تجهیزات نصـب ـش
ـــتاوردـهاي علمی در زمیـنه  ــتـفاده از آخرین دسـ میالد و اسـ

با توجه به اهمیت   اـست. ـشدهها تعریف تجزیه و تحلیل داده
ار زلزـله در این پروژه  اـبل ـب ــازه برج میالد در مـق عملکرد سـ

ازه برج میالدی رفتار لرزهارزیاب اس  بر اي ـس  به هايمدل اـس

ــده  روز ــتفاده با ش ه گرفت  نظر در  نیز میدانی  هاي  داده از  اس
ـشده اـست. اهم فعالیت هاي ـصورت گرفته در پروژه طراحی  

 :استو پیاده سازي سالمت برج میالد به شرح زیر 
اهده    هاي موجود و گزارش تغییراتتجزیه و تحلیل داده • مـش

 شده در رفتار سازه برج میالد 
ــامانه پایش برخط   • ــتفاده در س ارائه مدلی ابتکاري جهت اس

 برج میالد

نرم • دادهتهیـه  تحلیـل  ــبـه  افزار الزم جهـت  محـاسـ هـا و 
 هاي پایش سالمت سازه شاخص

ازي روش پیاده • ازهـس ها و ارائه هاي مختلف پایش ـسالمت ـس
 هاي متناسب با سازه برج میالد روش 

 تدوین دستورالعمل بازبینی و نگهداري سازه برج میالد •

ــازه و ارزـیابی عملی   • ــالـمت سـ ــاـماـنه ـپایش سـ طراحی سـ
حسگرهاي موجود در کشور بر روي برج میالد 

•  
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 شتاب  هايحلیل دادهافزاري تهیه شده جهت تبسته نرم حسگرهاي نصب شده بر روي سازه شفت برج میالد 

 

 تدوین دانش فنی و ساخت جک غول پیکرهیدرولیک آسیامواد سیمان ساروج  پروژه •

 

هاي  ز پژوهش حاضــر، بررســی علل شــکســت جکهدف ا
پس تدوین دانش  اروج و ـس یمان ـس یا مواد ـس هیدرولیک آـس
ه   ــی معکوس از روي قطـع دسـ ه روش مهـن د آن ـب فنی تولـی

ــنامه فنی   آلمانی ــناس اســت. به این منظور ابتدا بایســتی ش
هاي مصــرفی در  این جک، کامال شــناخته شــده و متریال

ــیکل کاري ســـطحی و  حرارتی و ســـختهاي عملیات  سـ
ــخدهیآبکروم دي مشـ ه و مـحل آببـن ص و چرایی ـهاي میـل

شـد. در مرحله بعد،  ها، مشـخص میاسـتفاده از این متریال
هاي نقشه فنی تمامی اجزا تهیه شد. سپس بعد از تهیه نقشه

ـساخت، مراحل ـساخت انجام گرفته و بعد از تهیه یک نمونه 
ــی معکوس، آزمون ـهاي کیفی روي  ـکاـمل ـبه روش مهـندسـ

ــب، به کارفرما   جک اجرا و بـعد از اطمیـنان از عملکرد مـناسـ
ر حضور مجري روي  تحویل داده ـشد. در قدم نهایی، جک د

خط تولید نصـب و شـروع به کار کرد. هم اکنون چند ماه از 
تمر، پایش  ته و کارآیی آن به ـصورت مـس عملکرد جک گذـش
بختانه تا کنون جک مورد نظر، به خوبی کار  ود. خوـش می ـش

 کرده و هیچ گونه مشکلی در آن مشاهده نشده است.

 

 

 ساخته شده پس از تست هاي مکانیکی تصویر جک 
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 پروژه تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت اجراي سازه هاي بتنی بازار بزرگ ایران •

میانه ی، مذهبی و یک مرکز خرید در خاورار بزرگ ایران، بزرگترین پروژه در حال ساخت تجاري، تفریحی، فرهنگباز
ت. این پروژه با زیربناي بیش از  ال   1700000اـس ت. در این پروژه   1390متر مربع در ـس ده اـس ورت  52آغاز ـش ی بـص ترـس راه دـس

 پل، زیرگذر،
ده تونل وجود دارد. کنترل کیفیت بتن 6رمپ و  هاي اجرا ـش

عهده مرکز تحقیقات تکنولوژي و دوام  ه  هاي دـسترـسی براه
تن دانشــگاه صــنعتی امیرکبیر می باشــد بطوریکه از انواع ب

هاي خاص و مقاومت باال اســـتفاده شـــده  ها با فناوريبتن
 است.

با اســتقرار یک واحد آزمایشــگاه تحقیق و توســعه و کنترل 
ــاخـته ــاـیت قطـعات پیش سـ پژوهش و کنترل   ،کیفی در سـ

ا  ه ـب ــاخـت ــتون پیش سـ کیفـیت بتن قطـعات بزرگ تیر و سـ
مگا پاســـکال و با عمل آوري بخار انجام 50الي  مقاومت با

ـشده اـست. طراحی بتن خود متراکم خاص با ـسیمان ـسرباره 
ــیون برج   ــعه غربی به   50اي براي فوندانس طبقه طرح توس

اع   دود    4ارتـف اوـمت   18000متر و متراژ ـح ا مـق ب ـب متر مکـع
مگاپاـسکال و به همراه کنترل حرارت هیدراـسیون   50باالي  

 هاي این پروژه می باشد.یاز جمله ویژگ

ــاخته در هاي خاص قطـعات پیشدر این پروژه از فـناوري سـ
طبقه استفاده شده است. کنترل   10اجراي پارکینگ طبقاتی  

اخته در  اخته انجام  3کیفیت قطعات پیش ـس ایت پیش ـس ـس
  ـهاي ـبا روانی ـباالـهاي ـخاص بتنگرفـته بطوریـکه از فـناوري

ــده  ــتفاده ش و دوام باالي بتن ها مد نظر بوده   مقاومت واس

ــتـفاده از امواج   ــت. انـجام آزـمایش غیرمخرب بتن ـبا اسـ اسـ
هاي بتنی براي التراسونیک، تهیه تصاویر سه بعدي از ستون

ـساخته از گروت هاي پیشهاي ـستونکنترل پرـشدگی غالف
ــخیص ترك ــتفاده از و تش ها و حفرات موجود در بتن با اس

ي اولین بار در کـشور توـسط آقاي دکتر امواج التراـسونیک برا
 مودي انجام گرفته است.

ــازه  در پروژه اي کنترل کیفـیت سـ ازار ـه اي بتنی پروژه ـب ـه
ـــبت آب به مواد   بزرگ ایران، با کاهش و مـحدود کردن نسـ

ــتفاده از پوزوالن ــیمانی، اس ــتفاده از مواد افزودنی  س ها، اس
تفاده از حداقل ـسیمان مناـسب و ب ـسازي  هینهکاهنده آب، اـس

هاي با عیار ســیمان، تأمین حداکثر تراکم با اســتفاده از بتن
ایم تمامی معیارهاي بتن با کارآیی و اســالمپ باال توانســته

ت و   ل نفوذ رطوـب اـب اوـمت در مـق ا دوام (مـق اال و ـب ت ـب اوـم مـق
ه بطور کلی براي یون اي مخرب) را برآورد کرده بطوریـک ـه

ــازه هاي بتنی پروژه به دو افزایش دوام و طول عمر مفید س
دهنده بتن و نیز مقوله انتخاب ـصحیح مواد و مـصالح تـشکیل

 اجراي آن توجه خاص و ویژه شده است. 
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) امنیت اینترنت اشیا  طرح کالن (معماري کالن، استانداردها، الزامات و اقدامات:  پروژه اینترنت اشیاء •

 در کشور 
امنیت اینترنت اشــیا در کشــور خروجی فاز ســوم  راهنقشــه

اـنداردـها، الزاـمات و   ـــت پروژه طرح کالن (معـماري کالن، اسـ
راه باشد. این نقشهاقدامات) امنیت اینترنت اـشیا در کشور می

ــده  5در افق  ــاله تدوین ش ــمس ــامل چش ــت و ش از،  انداس
ات و   داـم ت اـق اـی ا و در نـه داف کالن، راهبردـه ت، اـه امورـی ـم

کشـــور  ءپنج راهبرد امنیت اینترنت اشـــیاها اســـت. پروژه
ــعه و  1عبارتند از ( ــتیبانی از نوآوري، توس ــترش و پش ) گس

سـازي محصـوالت و خدمات در زمینه اینترنت اشـیا و  بومی
بخشی عمومی، آگاهی) گسترش و پشتیبانی از  2امنیت آن، (

ـــیا،   آموزش، پژوهش و تحقیق در زمیـنه امنـیت اینترـنت اشـ
عه نظام3( یا  ) ایجاد و توـس ی امنیت اینترنت اـش هاي فرابخـش

)  4هاي ملی مورد نیاز زیـست بوم اینترنت اـشیا، (و زیرـساخت
یا و امنیت آن و ( ادرات در زمینه اینترنت اـش ترش ـص ) 5گـس

ــیا  ااي و بینهاي منطقههمکاري لمللی در زمینه اینترنت اش
 و امنیت آن.

ـــیاء ( ) ـبه عنوان ـیک فـناوري انقالبی  IoTظهور اینترـنت اشـ
هاي زندگی بشــري را تغییر خواهد داد، که بســیاري از جنبه

ــت ـکه در آن  ــتري براي راهـکارـهایی فراهم کرده اسـ بسـ

زایی دارند. از جمله این راهکارها   یاء نقش بـس مندي اـش هوـش
هاي هوشـمند، کشـاورزي  هر هوشـمند، حانهتوان به شـ می

هوـشمند، مدیریت انرژي هوـشمند و غیره اـشاره کرد. در اکو 
، هوشمند بودن اشیاء شرط الزم است ولی تنها IoTسیستم 

تعیین کننده نیـست. اـشیاء هوـشمند حجم بسیار باالیی    عامل
ــلی از داده را از محیط حس می درت و ارزش اصـ د. ـق کنـن

یاء در این نکته نهفته اـست  راهکارهاي مبتنی بر اینترنت اـش
د این داده آوري، تحلـیل و ـها را جمعـکه ـبه ـچه نحوي بتوانـن

ــمیم ــاس آن تص ــازي کنند. در معماري  بر اس ، این IoTس
مجموعه از وظایف بر عهده الیه پلتفرم اســت. الیه پلتفرم 

یاء، جمع تر براي مدیریت اـش ها، آوري دادهبه عنوان یک بـس
هاي کاربردي اـست  نها و بـستري براي توـسعه برنامهتحلیل آ

میمات الزم را اتخاذ   ی به این داده، تـص ترـس که بتوانند با دـس
کرده و به اـشیاء ارـسال کنند. در این پروژه یک پلتفرم بومی 
ــی ـکامپیوتر و فـناوري  ـــکده مهـندسـ و ـعام منظور در دانشـ

ده اـست عات طراحی و پیادهاطال ازي ـش گاه ـس که در پژوهـش
 فضایی ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
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 مرکز خدمات فناوري و آزمایشگاهی 
ال اخیر مجهز به بخش ه ـس گاه مرکزي فعالیت می نمود در ـس ابق بر این با نام آزمایـش تگاهاین مرکز که ـس رفته  ها و دـس هاي پیـش

من ارائه خدمات  ت که ـض ی از جمله گردیده اـس رفته در مرزهاي دانش و فناوري قادر به برخی خدمات مهندـس گاهی پیـش آزمایـش
ریع ی باز طراحی ـس د. همچنین خدمات مهندـس ریع قطعات فلزي و پلیمري نیز می باـش ازي ـس با دقت چند میکرون قابل   نمونه ـس

 .استارائه 
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 هاي دانشگاهروز رسانی و تجهیز آزمایشگاهبه

 
 1398قانون بودجه سال  4هاي دانشگاه از محل اعتبار بند ه تبصره روزرسانی و تجهیز آزمایشگاهبه
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 مرکز تخصصی خدمات آزمایشگاهی آنالیز شیمیایی و فیزیکی مواد 

 

 
 

FOUNDRY MASTER PRO UV Visible Spectrophotometer 
 

 
 

 
 

 مرکز تخصصی خدمات کارگاهی و تحقیقاتی مدلسازي و تولید پیشرفته 
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 Noura M100Pپرینتر سه بعدي فلزي مدل 
 

 

  
 

 SolutionX C500اسکنر سه بعدي مدل 
 
 

 

  

 

  
 
 

  Nd YAG وات  400منبع لیزر پالسی 
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 پرینتر سه بعدي زیستی 
 3D BIO 
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 در اکوسیستم نوآوري  یین آفرنقش                
 
 
 

  



 
 
 

 گزارش سالیانه 96
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ال  نعتی امیرکبیر از ـس گاه ـص د دانـش آغاز به   1382مرکز رـش
ل   گاه نـس اخص هاي دانـش تاي نیل به ـش کار کرده و در راـس

با انتقال به  1393ـسوم (کارآفرین) فعالیت این مرکز از ـسال 
 برج فناوري ابن سینا دانشگاه گسترش یافته است. 

ه نوآوري و فنـ  ـــع ت توسـ دیرـی ت ـم امورـی ت و  ـم اـی اوري حـم
پشـتیبانی از تبدیل ایده هاي نوآورانه و دسـتاوردهاي علمی  

اوري ه فـن ــور و ـجامـعه و ـب از کشـ ــوالت مورد نـی ـها و محصـ

کل رکتـش د. این مدیریت از بنیان میهاي دانشدهی ـش باـش
ــد و مرکز  ــه بخش مراکز نوآوري و کارآفرینی، مرکز رش س

من ترویج  بنیان تـشکیل یافته و ضـ هاي دانشهدایت ـشرکت
کند تا با فرهنگ کارآفرینی در ســطح دانشــگاه تالش می

هاي  هاي ناب و انجام حمایتـشناـسایی نخبگان و ـصید ایده
ــرکت  مادي و معنوي، مقدمات الزم براي تبدیل آن ها به ش

 بنیان موفق را فراهم آورد. دانش
 

 

 

 
استراتژیک دانشگاه در حوزه توسعه نوآوري و فناوري، دستاوردهاي چشمگیري در این بخش به همراه داشته است  اجراي برنامه  

 که در ذیل به آن اشاره خواهد شد.
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 حضور دانشگاه در حوزه نوآوري 
  موفق  ســازيجهت تجاريدر  را هاآن  بنیان،دانش  هايشــرکت  مؤثر  هايبا ایجاد زیرســاخت الزم به همراه پشــتیبانی  دانشــگاه

  حاصـل  دسـتاوردهاي معنوي و  مادي منافع از  کارآفرینان هم و  دانشـگاه هم ترتیب بدین و نماید یاري خدماتشـان  و محصـوالت
ی بخش  ظرفیت بکارگیري.  گردند  مندبهره وـص وص به  خـص ال از نوآوري  مراکز حوزه در خـص ترش   ،1393 ـس عه مدیریت  گـس  توـس

 د فاز پرشتابی کرده است. وار را  فناوري و  نوآوري
 

 

COVID19

309
واحد فناور 

و شرکت
10

مرکز نوآوري 
در دانشکده 

ها

5
شتابدهنده

10+
R&D
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برج 

فناوري

30
شرکت 
کرونایی
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 
 

 

 هاي حمایت از فرایند ایده تا محصولتوسعه زیر ساخت 
ــر فـعالـیت ـهاي مرتبط ـبا ـپارك علم و فـناوري  در ـحال ـحاضـ

مرکز نوآوري و توســعه   10دانشــگاه در چهار برج فناوري و 
پردیسـهاي اقماري در حال فناوري در محل دانشـکده ها و 

الـیت می د. عالوه بر این ـیک مجموـعه تولـیدي و  فـع ـــن اشـ ـب
عه نوآوري   هریار کرج در اختیار مدیریت توـس اداري نیز در ـش

 6و فناوري اـست. دانـشگاه ـصنعتی امیرکبیر در نظر دارد که 
ــال   و برج فـناوري    1400مرکز نوآوري ـجدـید را ـتا ـپاـیان سـ

ماره   افه   1403ال را نیز تا پایان سـ   5ـش به این مجموعه اـض
 نماید.

 هاي فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر برج



 
 
 

 گزارش سالیانه 100
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ــتقرار برج هاي فناوري دانشــگاه صــنعتی امیرکبیر محل اس
ت ــرـک ــد، شـ اور مرکز رشـ اي فـن دـه اي دانشواـح ان،  ـه بنـی

ـــتابدهـنده ــرکتشـ ، مراکز ها و مراکز خدمات فـناوريها، شـ
پژوهشــی و آزمایشــگاه مرکزي دانشــگاه و همچنین مراکز 

نعتی امیرکبیر می ند.  تحقیق و توـسعه همکار دانـشگاه ـص باـش
نعتی امیرکبیر به قرار اطالعات برج گاه ـص هاي فناوري دانـش

 باشد: زیر می

 (ساختمان ابن سینا) 1برج فناوري شماره  •

طبقه و ســـطح کاربري حدود   5/5واقع در خیابان باالور در 
ــی از آن به واحدهاي فناور، مراکز   8500 متر مربع که بخش

تابدهنده ی از آن نوآوري و ـش ده و بخـش یص داده ـش ها تخـص
ــکده ــوم در در اختیار پژوهش ــگاه و نیز بخش س هاي دانش

باـشد. تـصویري از هاي مرکزي دانـشگاه میزمایـشگاهاختیار آ
(برج فناوري ابن ـسینا) در ـشکل  1نماي برج فناوري ـشماره 

 1400زیر نشان داده است. دانشگاه در نظر دارد که در سال 
  5/5عملیات ســـاختمانی براي تکمیل این برج با ســـاختن  

ازه فعلی را اجرایی نماید. محل تامین  طبقه دیگر بر روي ـس
تا اـی ل حـم ار این پروژه از مـح ت علمی و  عتـب اوـن مـع اي  ـه

فناوري ریاســت جمهوري و مشــارکت با بخش خصــوصــی 
خواهد بود. 

 
 

 
 (برج فناوري ابن سینا) دانشگاه صنعتی امیرکبیر واقع در کوچه باالور  1برج فناوري شماره  



 
 

 گزارش سالیانه 101
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
 1نمایی از طراحی صورت گرفته براي ادامه عملیات ساختمانی و تکمیل برج فناوري شماره 

 (ساختمان پروفسور حسابی) 2برج فناوري شماره  •

طبقه نبش خیابان ولیعصر و باالور و سطح   11ساختمان  
 1400ماه  مرداد متر مربع که در    2250زیر بناي حدود  

شتابدهندهشدبرداري  بهره فناوري  برج  این  در  ها،  . 

صندوق پژوهش و فناوري امیرکبیر، چند پروژه کالن 
هاي با شهر هوشمند و مدیریت ملی و تعدادي از شرکت

  مستقر خواهند شد. شهري

 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  2نمایی از برج فناوري شماره 
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 3برج فناوري شماره  •

ساختمان خیابان بزرگمهر، نبش کوچه فریمان که با استفاده 
رکت کوفایی براي ـش ندوق نوآوري و ـش هیالت ـص هاي  از تـس

گاه خریداريدانش اختمان به   بنیان دانـش ت. این ـس ده اـس ـش

شـرکت    15مترمربع محل اسـتقرار   1120مسـاحت تقریبی  
گاه بوده که آغاز بهرهدانش ی دانـش برداري از آن بنیان رویـش

 باشد.می 1396مربوط به سال 

 
 ندانشگاه صنعتی امیرکبیر واقع در خیابان بزرگمهر تقاطع فریما 3برج فناوري شماره  

 4برج فناوري شماره  •

طبقه که در تقاطع خیابان بزرگمهر و برادران  10ســاختمان  
احت  ده اـست.    1500مظفر در زمینی به مـس مترمربع واقع ـش

این ســاختمان که با ســرمایه گذاري بخش خصــوصــی  
زیربناي مفید بالغ بر خریداري و در حال تکمیل اـست داراي 

ــتقرار    5500 اسـ ظرفیــت  و  بوده  ــرکــت    48مترمربع  شـ
شــود که این برج بینی میباشــد. پیشبنیان را دارا میدانش

برداري قابل بهره  1401سـال    ماه فناوري در پایان شـهریور
باشد. 
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 

 بزرگمهر تقاطع برادران مظفر دانشگاه صنعتی امیرکبیر واقع در خیابان  4برج فناوري شماره  

 

 5برج فناوري شماره  •

ی در زمین رو به روي برج  وـص رمایه گذاري بخش خـص با ـس
مترمربع در   2700دانشـگاه و به مسـاحت  1فناوري شـماره 

ت. این مکان به عنوان برج  حال خرید و عملیات اجرایی اـس
بینی  ده و پیشدانشــگاه در نظر گرفته شــ  5فناوري شــماره  

ــتقرار بیش از  می ه عالوه بر اسـ ــود ـک ت   150شـ ــرـک شـ

ات  دانش دـم ــلی مجتمع ـخ اور، مرکز اصـ د فـن ان و واـح بنـی
د. با توجه به تعهد بخش خـصوـصی   فناوري دانـشگاه نیز باـش

شود که عملیات  بینی میبراي ساخت این برج فناوري، پیش
 به پایان رسد.  1403ساختمانی مجتمع در پایان سال 
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر   5موقعیت برج فناوري شماره 

معاونت پژوهش و فناوري و پارك علم و فناوري دانشـــگاه  
ـصنعتی امیرکبیر تمامی تالش خود را بر آن داـشته اـست که 

گاه بتوانند در کوتاهترین اتید دانـش جویان و اـس زمان به  دانـش

ند. موقعیت  برج ته باـش ی داـش ترـس گاه دـس هاي فناوري دانـش
 هاي فناوري در شکل زیر مشاهده نمود. برج

 

 

 هاي فناوري نسبت به محوطه اصلی دانشگاه صنعتی امیرکبیرموقعیت برج

 هامراکز نوآوري دانشکده
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اقدامات اسـاسـی معاونت پژوهش و فناوري و پارك  یکی از 
علم و فناوري دانشــگاه، حمایت از توســعه نوآوري، تاثیر در 
ــجویان و فارغ   ــاي هیات علمی و دانش پارادایم فکري اعض
التحصـــیالن و نهادینه شـــدن فرهنگ توســـعه فناوري و  

ی، مهارتنوآوري در یافته جویان و  هاي پژوهـش افزایی دانـش
باـشد. هاي دانـشگاه میعت و جامعه در دانـشکدهارتباط با ـصن

اـندازي  مـعاوـنت پژوهش و فـناوري این اـهداف را در ـقاـلب راه
کده ی در دانـش ـص عه فناوري تخـص هاي مراکز نوآوري و توـس

ت.   گاه اجرایی نموده اـس نحوه عملکرد مراکز نوآوري و دانـش
کده عه فناوري در دانـش ورت  توـس از مراکز  ايمجموعهها بـص

ي کارآفرینانه، مراکز نوآوري آموزشـی و مراکز نوآوري  نوآور
 صنعتی دیده شده است. 

 
 هاي دانشگاه صنعتی امیرکبیر نحوه عملکرد مراکز نوآوري تخصصی در دانشکده

ها و مرکز نوآوري در دانشـــکده 10در این راســـتا تا کنون 
اندازي شـــده اســـت که راه اقماري دانشـــگاههاي پردیس

هاي زیر نشـان  اطالعات و برخی تصـاویر مربوطه در شـکل

داده ـشده اـست. همچنین معاونت پژوهش و فناوري در نظر 
ــال   اـیان سـ ا ـپ مرکز نوآوري دیگر را ـبه   6،  1400دارد ـکه ـت

 برداري برساند. بهره
 

 

 1398نوآوري افتتاح شده در سال  تصاویر برخی از مراکز
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
 1399تصاویر برخی از مراکز نوآوري افتتاح شده در سال 

  
 % 60پیشرفت  –مراکز نوآوري دانشکده مهندسی کامپیوتر  

 مجتمع علم و فناوري در شهریار 

به مساحت   زمینی  کنار   3این مجموعه  در  بوده که  هکتار 
این   است.  واقع شده  در شهرستان شهریار  یبارك  روستاي 

مترمربع    1800زمین داراي یک ساختمان اداري با زیربناي  
مترمربع می باشد. در حال حاضر    250و یک سوله به مساحت  

بنیان عضو مدیریت توسعه نوآوري و فناوري  شرکت دانش  3
باشند. تصاویر مجموعه در شکل این مجموعه مستقر می در

 نشان داده است.
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
 تصاویر مجموعه تولیدي و اداري پارك علم و فناوري واقع در شهریار 

مندي از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت نوآوري و  بهره 
 فناوري 
از   در دو بخش بهره گیري  ــی  ــوصـ ت بخش خصـ ظرفـی

اندازي مراکز نوآوري  هدفگذاري شـده اسـت. بخش اول راه
ی که به  وـص ت. اولین مراکز نوآوري خـص ی بوده اـس وـص خـص

اند مجموعه مدیریت توسـعه نوآوري و فناوري اضـافه شـده
اند. اضـافه  امیرکبیر بوده-فینووا و مرکز فناوري سـامسـونگ

ــا ، باعث 1394ل شــدن مراکز شــتابدهی خصــوصــی از س
ــعه مدیریت نوآوري و فناوري   ــتابدهی قابل توجه در توس ش

ت. ده اـس ی    ـش وـص تفاده از ظرفیت بخش خـص بخش دوم اـس
هاي برج باشــد مربوط به توســعهدر توســعه زیرســاخت می

 است.  5و  4فناوري شماره  

 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر وضعیت زیرساخت توسعه نوآوري و فناوري در 
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ساختارهاي اجرایی منعطف و چابک براي شناسایی، توسعه فناوري و 
 بنیان تولید محصوالت دانش 

ــنعتی امیرکبیر براي همان ــگاه ص ــد، دانش گونه که بیان ش
ل   گاه نـس دن به دانـش ترده، برنامه3تبدیل ـش اي را ریزي گـس

ســت. به غیر از توســعه زیرســاخت  انجام داده و اجرا کرده ا
ک  امـه ایجـاد ـی برـن این  ــلی  اصـ از رئوس  یکی  فیزیکی، 

ــتفاده از آن ــت که بتوان با اس ــاختارهاي منععطفی اس ها س

ــتاي   ــطحی از آمادگی در راس فناوران و نوآوران را در هر س
ین اتوســعه محصــول و ورود به بازار مورد حمایت قرار داد.  

فته و پیش روي هر کدام در ســـاختارها و اقدامات انجام گر
 اند.جدول زیر لیست شده

 ساختارهاي فناوري و نوآوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر براي حمایت از فناوران و نوآوران 

 1400اقدامات پیش رو تا پایان سال  1399اقدامات صورت گرفته تا پایان سال  ساختار حمایتی 

فناوري  پارك علم و 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 اخذ مصوبه هیات رییسه دانشگاه  •

 اخذ مصوبه هیات امناي دانشگاه  •

تکمیل و ارسال مستندات الزم به وزارت   •
 عتف 

اخذ ردیف بودجه براي پارك در قانون بودجه   •
 1400سال 

 اخذ موافقت شوراي گسترش آموزش عالی •

 اندازي پارك تشکیل ساختار و راه •

فناوري    پهنه نوآوري و
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 تهیه طراح و لکه گذاري پهنه  •

 اخذ تاییدیه استانداري تهران •

 اخذ تاییدیه شوراي عالی عتف  •

 اخذ موافقت شوراي عالی معماري و شهرسازي  •

 نامه با شهرداري تهرانرایزنی و انعقاد توافق  •

اخذ مجوز شتابدهنده  
 امیرکبیر 

شامل نحوه فعالیت،  تهیه طرح شتابدهنده •
نحوه ارتباط شتابدهنده با مراکز نوآوري  

 مالی ها و مدل دانشکده 

تعیین شریک دانشگاه در این حوزه از بخش   •
 خصوصی

اخذ مصوبات الزم از معاونت علمی و فناوري  •
 ریاست جمهوري 

اندازي  تاسیس و راه 
دانشگاه   باشگاه کارآفرینی

 صنعتی امیرکبیر 

تهیه طرح شامل برگزاري مسابقات   •
هاي دانشجویی فناور محور، سامانه 

AUTTalent  وAUT TECH 

Calender رویدادهاي ترویجی ، 

سازي محل باشگاه در همکف کتابخانه  آماده  •
 مرکزي 

 هاي باشگاه نهایی کردن سامانه  •

 رویداد مرتبط با فعالیت باشگاه  8اجراي  •

تاسیس صندوق پژوهش و  
 فناوري امیرکبیر 

 تعیین شرکاي دانشگاه در صندوق  •
اخذ مصوبات الزم از صندوق نوآوري و  •

 شکوفایی و وزارت عتف 

 افتتاح شده است.  1400در اردیبهشت  •

 

 

یکی از اقدامات اســاســی براي حمایت فناوران و نوآوران،  
ــعه ــرکت  توس ــتقرار ش ــوبات الزم براي اس هاي  و اخذ مص

بنیان و واحدهاي فناور عضـو مدیریت توسـعه نوآوري  دانش

ــنعتی   اه صـ ـــگ اوري دانشـ ه نوآوري و فـن اوري در پهـن و فـن
باشد. پهنه نوآوري و فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر می
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یت دانشــگاه  اي از شــهر تهران به مرکزامیرکبیر، محدوده
شود. در این پهنه، صنعتی امیرکبیر را شامل می

ــرـکت اي دانششـ ارگیري  ـه ا بـک اور ـب اي فـن دـه ان و واـح بنـی
پتانسیل علمی و اجرایی دانشگاه، محصوالت و خدمات خود 

عه را با در نظر گرفتن اولویت هروندي توـس هري و ـش هاي ـش
د داد. مزـیت ــرـکتخواهـن ــتقرار شـ ه اسـ ـهاي  ـهاي مربوط ـب

ــی را نیز ترغـیب شدان ــوصـ بنـیان در این پهـنه، بخش خصـ
گذاري در حوزه نوآوري و توســعه  خواهد کرد که با ســرمایه

فناوري از طریق کـسب و کارهاي نوپا، عالوه بر کـسب ـسود 

ـقاـبل توـجه نقش خود را در ـجامـعه ـمدنی ـبه بهترین نحو ایـفا 
ــنعتی   ــگاه صـ ــه پهنه نوآوري و فناوري دانشـ نمایند. نقشـ

یکی از  ر در شــکل زیر نشــان داده شــده اســت.امیرکبی
اماندهی مراکز نوآوري دانـشکدهبرنامه ها هاي این راهبرد، ـس

از تیم ت  اـی این مراکز و همچنین  و حـم ــتقر در  اي مسـ ـه
 باشد. هاي عضو مراکز نوآوري خصوصی میپشتیبانی از تیم

 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر نقشه پهنه نوآوري و فناوري  
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 هاي فناور وضعیت مراکز نوآوري دانشگاه از نظر تعداد تیم

 
 

 
 1399الی  1396هاي خصوصی طی سال هاي ها و شتابدهندهآمار تجمیعی شاخص هاي فناوري در مراکزنوآوري دانشکده

سازي  پشتیبانی از واحدهاي فناور مرکز رشد جهت توسعه و تجاري
 محصوالت 
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ه نوآوري و   ـــع اـیت ـهاي ـمدیرـیت توسـ ــنتی حـم ه طور سـ ـب
ــرـکت اور و شـ اي فـن دـه اوري از واـح اي دانشفـن ان در ـه بنـی

 گیرد:هاي زیر صورت میقالب
 تامین فضاي کاري و اداري  •

 ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی  •

 اي ارائه خدمات آموزشی و مشاوره •

 محصولتامین مالی براي توسعه  •

هاي پیشــین در خصــوص تامین فضــاي کاري در بخش
ــت. از طرفی اطالعات مربوط به  ــده اسـ ــیح داده شـ توضـ

ــالدوره ــی در بازه س در   1398الی    1392هاي هاي آموزش
کل ت. این دوره هاـش ده اـس ی به منظور ارائه ـش هاي آموزـش

بنیان و واحدهاي فناور در هاي دانشتوانمندســازي شــرکت
داري، فنی، بیمه و مالیات و حقوقی، شـرکت هاي مالیحوزه
 باشد.می
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توسعه فرهنگ نوآوري از طریق ایجاد شور و انگیزه در اساتید و    6
 دانشجویان 

نعتی امیرکبیر براي  گاه ـص ی دانـش اـس یکی از راهبردهاي اـس
گاه دن به دانـش ل  تبدیل ـش عه فرهنگ کارآفرینی 3نـس ، توـس

ــعه نوآوري و فناوري هر  ــت. بدین منظور، مدیریت توس اس
عی   رکت در رویدادهاي کارآفرینانه ـس اله با برگزاري یا ـش ـس
دارد تا ضمن گسترش جامعه مخاطب خود، فرهنگ نوآوري  
را نیز در سطح دانشجویان و اعضاي هیات علمی دانشگاه و  

ــعه د ــایر افراد جامعه توسـ ــت که سـ ــایان ذکر اسـ هد. شـ

رویدادهاي درج شــده در جدول زیر فقط شــامل رویدادهاي  
برگزار شده توسط مدیریت توسعه نوآوري و فناوري دانشگاه  

ــال هاي  ــنعتی امیرکبیر بوده که طی سـ تا پایان   1395صـ
ــال  ــده    1398سـ ــده اـند و روـیدادـهاي برگزار شـ برگزار شـ

رکت ها تابدهنده هاي همکار و ـش ترك با ـش ي تابعه در مـش
 این جدول ذکر نشده اند.

 1398و   1395هاي رویدادهاي کارآفرینی برگزار شده توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر بین سال

تعداد تیم  
هاي 

 برگزیده 

تعداد ایده  
پذیرفته  

 شده 

تعداد 
شرکت  
 کنندگان 

 ردیف عنوان رویداد موسسه برگزار کننده 

مدیریت توسعه نوآوري و   130 - -
فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
با همکاري دفتر ارتباط با صنعت  

هاي علمی و سازمان پژوهش
 صنعتی ایران

سازي تحقیقات  وبینار تجاري 
 دانشگاهی

1 

مدیریت توسعه نوآوري و   200 - -
 فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

آشنایی با قوانین و فعالیت هاي 
 ایران تجاري در 

2 

مدیریت توسعه نوآوري و   150 - -
 فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

اشتباهات حقوقی رایج در تیم  
 هاسازي و توسعه استارتاپ 

3 

کسب مقام 
 غرفه برتر 

نمایشگاه هفته پژوهش و   وزارت علوم و فناوري 30 12
 98فناوري سال 

4 

مدیریت توسعه نوآوري و   200 - -
فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

با همکاري دانشگاه علوم  
پزشکی شهید بهشتی (ستاد ملی 

 کرونا)

نمایشگاه ارائه دستاوردهاي 
 مرتبط با بیماري کرونا

5 

مدیریت توسعه نوآوري و   250 - -
 فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

انتظامی  رویداد آشنایی با الزامات 
 کسب و کارها در ایران

6 

نمایشگاه نفت، گاز پتروشیمی   وزارت نفت  30 - -
99 

7 

مدیریت توسعه نوآوري و   140 30 5
فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

رویداد فناوري در خدمت درمان 
1 

8 

http://inotec.aut.ac.ir/2020/04/14/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86/
http://inotec.aut.ac.ir/2020/04/14/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86/
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تعداد تیم  
هاي 

 برگزیده 

تعداد ایده  
پذیرفته  

 شده 

تعداد 
شرکت  
 کنندگان 

 ردیف عنوان رویداد موسسه برگزار کننده 

با همکاري دانشگاه علوم  
 پزشکی تهران 

مدیریت توسعه نوآوري و   100 - -
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر فناوري 

مسئله  وبینار تفکر طراحی و ایده
 محور

9 

مدیریت توسعه نوآوري و   120 - -
 فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

شرایط و مراحل دریافت  وبینار 
 بیمه بیکاري

10 

مدیریت توسعه نوآوري و   50 - -
فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

با همکاري صندوق پرشین  
 داروي البرز

سمینار معرفی خدمات صندوق 
 هاي پژوهش و فناوري 

11 

مدیریت توسعه نوآوري و   150 30 5
 فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

شناسایی و   رویداد نوآورانه 
 حمایت از ایده هاي حوزه تایر

12 

مدیریت توسعه نوآوري و   120 - -
 فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

رویداد اشتباهات حقوقی رایج در  
 هاتیم سازي و توسعه استارتاپ

13 

مدیریت توسعه نوآوري و   150 30 5
فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

با همکاري معاونت درمان  
دانشگاه علوم پزشکی شهید  

 بهشتی

رویداد فناوري در خدمت درمان 
2 

14 

مدیریت توسعه نوآوري و   60 - -
فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
با همکاري شرکت توسعه بازار  

 سام

سمینار معرفی خدمات تجاري 
 سازي

15 

کسب مقام  
دانشگاه برتر  

 سال 

هفته پژوهش و  نمایشگاه  وزارت علوم و فناوري 30 15
 97فناوري سال 

16 

مدیریت توسعه نوآوري و   250 50 10
فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
و دانشگاه علوم پزشکی شهید  

 بهشتی

دومین گنگره نوآوري و فناوري 
 سالمت 

17 

 
- 

 
- 

مدیریت توسعه نوآوري و   100
فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

 و کارخانه الکتروژن 

با   AUT TALK 5روبداد 
 حضور مدیر کارخانه الکتروژ

18 

مدیریت توسعه نوآوري و   140 - -
فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

 و کارخانه ونیلیور

با   AUT TALK 4روبداد 
حضور مدیرعامل کارخانه 

 یونیلیور

19 

https://www.gapogoft.org/352/#hey_100
https://www.gapogoft.org/352/#hey_100
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تعداد تیم  
هاي 

 برگزیده 

تعداد ایده  
پذیرفته  

 شده 

تعداد 
شرکت  
 کنندگان 

 ردیف عنوان رویداد موسسه برگزار کننده 

مدیریت توسعه نوآوري و   - - -
 فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

سلسله رویدادهاي ترویجی 
شروع کسب و کار و حمایتها در  

 دانشکده) 12دانشگاه  (در 

20 

مدیریت توسعه نوآوري و   500 200 30
 فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

بازار کارکنان نخستین ایده 
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

21 

مدیریت توسعه نوآوري و   150 - -
 فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

با   AUT TALK 3 رویداد 
حضور مدیر عامل رستورانهاي 

 زنجیره اي باگت 

22 

مدیریت توسعه نوآوري و   140 - -
 فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 23 قراردادکاررویداد حقوق 

مدیریت توسعه نوآوري و   300 200 20
فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

 و بانک صنعت و معدن 

اولین جشنواره ملی «کسب و 
کارهاي نوپا در حوزه صنعت و  

 معدن»

24 

مدیریت توسعه نوآوري و   400 - -
 فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 AUT TALK 2رویداد 
 عاملبا حضور مدیر 

 شرکت علی بابا 
 

25 

کسب مقام 
غرفه برتر  
 نمایشگاه 

نمایشگاه هفته پژوهش و   وزارت علوم و فناوري 40 16
 96فناوري سال 

26 

مدیریت توسعه نوآوري و   250 - -
 فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 AUT TALK 1رویداد 
 با حضور مدیر عامل
 کارخانه توان پالس 

27 
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 پذیري دانشجویانارتقاء مهارت و اشتغال          
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 آنهاست. آموختگاندانش اشتغال دنیا در و ایران در عالی آموزش  سیستم کلی طور به و هادانشگاه هايدغدغه از یکی
 

 

 
 برخوردار امروز دنیاي اهمیتی در چنان از موضـــوع این

 سیستم جمله از بنديرتبه هايسیستم از بسیاري که است

ه ديرتـب ه   QS بـن ابی ـب ــعـیت ارزـی ال نرخ و وضـ ــتـغ  اشـ

ــگاهی  آموختگاندانش ــگاه و پرداخته دانش  بر را هادانش

ــاس  ایی اسـ ارـه ال، نرخ همچون معـی ــتـغ اط اشـ ا ارتـب  ـب

  بندي رتبه آموختگاندانش جامعه هايفعالیت و کارفرمایان
ــتا، دانشــگاه صــنعتی امیرکبیر .نمایندمی نیز با  در این راس

وع تغال توجه به اهمیت موـض گاه آموختگاندانش اـش  دانـش

گاه راهبردي برنامه در یاري و دانـش ناد از همچنین بـس  اـس

 مقاومتی اقتـصاد برنامه فراگیر، اـشتغال ـسند نظیر باالدـستی

ایی موانع منظور به بودجه، قانون و ناـس یر در موجود ـش  مـس

 همچنین و دانشـگاه آموختگاندانش پذیرياشـتغال ارتقاء

 دســـتیابی به براي عملیاتی هايبرنامه تدوین به کمک

 زمینه در مـطالـعاتی انـجام به اقدام حوزه، این در اهداف

ارب اي و تـج ارـه اه راهـک ـــگ ايدانشـ ارجی ـه  حوزه در ـخ

 اقدامات  برخی سـازيپیاده و  آموختگاندانش پذیرياشـتغال
رح ذیل  در این زمینه نموده  تحولی ت که اهم آنها به ـش اـس
 است:
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 دوره کوآپ 
ازمان نایع و ـس گاهارتباط تنگاتنگ با ـص یاري از دانـش ت که بـس یل راهکارهایی اـس رو به  هاي هدف از همان ابتداي تحـص هاي پیـش

تغال جویان و دانشمنظور ارتقاء اـش گاه صـنعتی امیرکبیر با مطالعه و آموختگان خود آغاز کرده اندپذیري دانـش تا دانـش . در این راـس
 هاي کوآپ (کارورزانه) نموده است. اندازي دورهالمللی، اقدام به راهبررسی دقیق تجارب برتر بین

 

 آزادآموزش  يهادوره
اداره آموزشهاي آزاد در چارچوب سیاستهاي دانشگاه اقدامات  

ور ارائه دوره هاي آموزشی و تخصصی براي موثري را به منظ
دانشجویان و دانش پذیران به انجام رسانده است. هدف از 
این دوره ها آموزش تخصصی، کوتاه مدت و موثر به عموم  

شامل  اقدامات  این  باشد.  می  است:  مخاطبان  زیر   موارد 
هاي آموزشی آزاد حضوري  تهیه و تدوین رویه برگزاري دوره •

اي و   اي برگزاري دوره ـه انیزم ـه ه مـک الکترونیکی: این روـی
ــگاه و نحوه  ــات خارج دانش ــس آزاد، نحوه همکاري با موس
کده ها و پردیس ها در   برگزاري دوره ها و  ارکت دانـش مـش
ایر جنبه هاي مهم برگزاري و اجراي دوره ها را مـشخص   ـس

 می نماید.

هاي • ایت مرکز آموزـش انی وبـس آزاد و   راه اندازي و به روز رـس
ــاـیت  مرکز و  :  azad.aut.ac.irالکترونیکی   ین وب سـ

امکان دـسترـسی به رویه ها و اطالعیه ها و مـشخـصات دوره  
اي  انکی) در دوره ـه ـب اه  (درـگ برخط  ام  ـن ت  ثـب نیز  ا  و  ـه

 آموزشی آزاد را فراهم می نماید.

راه اندازي پورتال دوره هاي تخـصـصی براي تعریف دوره ها  •
ره ها  شـامل ثبت درخواسـت، تایید و نظارت بر تشـکیل دو

 دوره و گردش کار مربوطه

روانسـازي و سـرعت بخشـی به فرایند هایی مالی و اجرایی   •
 برگزاري دوره هاي آموزشی

 دوره) 40هماهنگی در برگزاري و نظارت بر دوره ها ( •

  10برگزاري دوره هاي مـشترك با موـسـسات خارج دانـشگاه ( •
 دوره)

یافزایش اشتغال پذیري فارغ التحصیالن کارشناس

عتتلفیق آموزش دانشگاهی و کسب تجربه کاري در صن

ماه حضور در صنعت در طول دوره کارشناسی14

به بعد97اجرا از ورودي هاي 
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 هاي آموزشی آزاد در نمودار زیر ارائه شده است:درآمد حاصل از برگزاري دوره

 
 درآمد دوره هاي آموزشی آزاد 

 

 افزایی باشگاه مهارت

نایع جویان برگزاري انواع دوره هاي نرم و ایجاد ارتباط با ـص تغال پذیري دانـش گاه در مهارت افزایی و اـش  از جمله برنامه هاي دانـش
  اشگاه مهارت و اشتغال بوده است. مختلف تحت عنوان ب
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 پلتفرم شبکه اشتغال
فاز اول پلتفرم شبکه اشتغال جهت کمک به ارزیابی و تحلیل 

التحصیالن دانشگاه صنعتی  وضعیت شغلی و مهارتی فارغ
آغاز به کار    1399در سال    امیرکبیر توسط شرکت ایران تلنت

ریزي و کرد. در این بخش هماهنگی هاي مربوط به برنامه 
اطالع حال  در  و  شد  انجام  پلتفرم  به طراحی  رسانی 

 باشد. آوري اطالعات میالتحصیالن و جمعفارغ

 

ایجاد شبکه فارغ التحصیالن روي دومین اختصاصی   •
 دانشگاه امیرکبیر و با ماهیت بصري دانشگاه  

شار محتوا و اخبار براي  انت  براي دانشگاه اختصاصی فضاي •
 التحصیالن   فارغ

 بر التحصیالن فارغ براي اختصاصی هاي اکانت ایجاد •
   دانشگاه هاي داده اساس 

  یافتن و دانشگاه  آموختگان دانش نام ثبت امکان ایجاد •
   خود هاي اي همدوره

دانشگاه با فارغ   هم یا با التحصیالن فارغ ارتباط امکان •
 التحصیالن 

فضایی براي فارغ التحصیالن براي ساخت رزومه و  ایجاد •
 آپدیت کردن اطالعات تماس، تحصیلی و اطالعات شغلی 

 محتواي تولید - رسانی اطالع پیامک و ایمیل ارسال •
  رسانی اطالع

  هاي رشته در دریافتی حقوق و  شغلی وضعیت مقایسه •
  مختلف

گزارشهاي مختلف مربوط به فارغ التحصیالن دانشگاه  ارائه  •
      امیرکبیر با توجه به نیاز دانشگاه

 اطالعات کلیه مشاهده جهت دانشگاه براي دسترسی ایجاد •
   التحصیالن فارغ

امکان خروجی گرفتن از اطالعات فارغ التحصیالن در هر  •
 زمان براي دانشگاه 

 تکاپو کارمدرسه کسب و 
مدرسه کسب و کار تکاپو، به عنوان اولین موسسه علمی  

توسط دانشگاه صنعتی   1398نسل چهارم در ایران، در آذر  
هدف  شد.  نهاده  بنیان  تهران  بازرگانی  اتاق  و  امیرکبیر 

رشد   و  کارها  و  کسب  توسعه  به  کمک  تکاپو  مدرسه 
رش بر  تمرکز  با  کشور  در  نیروهاي اقتصادي  توسعه  و  د 

ها است. براي این  مدیریتی در سطوح میانی و ارشد شرکت

دوره آموزشی مهارت نرم10برگزاري 

ساعت آموزش32کارگاه پیوسته و 6برگزاري کمپ تخصصی مهارت نرم با 

نفر در کارگاه ها و کمپ مهارت نرم1002مشارکت مجموعا 

استاد برجسته12ایجاد شبکه اساتید حرفه اي مهارت نرم با حضور 

اصالح و بهبود سایت کاراوي و بهبود فرایند هاي درج اگهی و کاهش زمان فرآیند

رزومه420آگهی و ارسال 236کارفرما و درج 150کارجو، 1000عضویت 

راه اندازي شبکه هاي اجتماعی باشگاه، تولید و انتشار محتوا
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می مدرسه  و  منظور،  مسایل  طرح  براي  محلی  خواهد 
حلی براي رفع آنها هاي کسب و کارها و یافتن راهدغدغه

می مدرسه تالش  راه  این  از  تا  باشد.  براي گاهیجاکند    ی 
ي با کار و رهبروکسب توسعه در حوزه  شهیاند يسازانیجر

 باشد. رنده یادگیگرا و عمل يفکر يالگوتکیه به یک 
اي از خبرگان مندي از تخصص و تجربه شبکه گسترده بهره 

صنایع مختلف از بخش خصوصی و دولتی در داخل و خارج  
ایران، استادان و مربیان فعال در حوزه کسب و کار، و  از 

شرکت و  مشاوران  ملی  مطرح  پشتوانه بینهاي  المللی 
مدرسه در این مسیر است. از طریق گردهم آوردن و هم  

اتاق در  افراد  این  محور  اندیشی  حول  مختلف  فکر  هاي 
نیازهاي فعاالن اقتصادي که به مدرسه ارجاع  چالش ها و 

حوزهمی مدرسه  و شوند،  کرده  تحلیل  را  مربوط  هاي 
ثر طراحی، هاي موحلهاي مختلفی را براي ارائه راهپروژه

هاي مدرسه تکاپو از این انواع فعالیت  .کنداجرا و منتشر می
 شود: دست می باشند که در شکل زیر خالصه می

 هاي مدرسه کسب و کار تکاپوفعالیت

 
مدرسه کسب و کار تکاپو تاکنون شش دوره آموزشی را با 

ساعت آموزش در طول دو تا شش   150تا    50  مدتی بین
هاي  نفر از مدیران شرکت 140ماه و با شرکت حدود جمعا 

حوزه از  پتروشیمی،  مختلف  و  گاز  و  نفت  فناوري،  هاي 
و   داروسازي  مدیریت،  مشاوره  مهندسی،  مشاوره 

هاي هاي فناور دانش بنیان، مجموعه بیوتکنولوژي، شرکت
حو از  خدماتی  و  تولیدي  خرده FMCGهاي  زهصنعتی   ،

این دوره ها   اجرا گذاشته است.  به  مواد غذایی  فروشی و 
 عبارتند از: 

ساعت،    150،رانیمد  يبرا   يرهبر  يهایژگ یدوره توسعه و •
   1400تا شهریور  1399از بهمن 

ساعت، از   50بحران)،   دوره ناجیان کسب و کار (مدیریت •
 1400تا خرداد  1399اسفند 

ساعت،    150،  مدیریت کسب و کارهاي سالمتعالی  دوره   •
 1400از تیر تا آبان 

از تیر تا شهریور   100دوره عالی رشد صادرات،   • ساعت، 
1400 

ی براي صنایع نفت و گاز  ک یزیف يهاییدارا تیریدوره مد •
 1400ساعت، از تیر تا مرداد  50و پتروشیمی، 
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 1400ساعت، از تیر تا شهریور  50ها و راهکارها، دوره عالی مدیریت کسب و کار خانوادگی: چالش •

 

          
 

هایی از استادان و اقتصاددانان داخلی و  عالوه بر این، مدرسه کسب و کار تکاپو پنج پروژه پژوهشی کاربردي را با مشارکت تیم
 ها عبارتند از: هاي خوشنام مشاوره مدیریت کشور به انجام رسانده است. این پروژه المللی و شرکتبین



 
 

 گزارش سالیانه 123
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اقتصادي   • آثار  مدت  ارزیابی  میان  و  مدت  دو  کروناکوتاه   ،
هاي  ، توصیه1399و پاییز و زمستان    1399پروژه در بهار  

از    -و بعضا    ارائهمرتبط    ها به نهادهايسیاستی این پروژه
 به اجرا رسیدند.  -جمله آزادسازي سهام عدالت 

هاي کسب و کارها در مواجهه با  ارزیابی و مدیریت ریسک  •
پاییز  بحران از  ، شامل نظرسنجی گسترده 1399،   300اي 

شرکت کوچک و متوسط کشور بود که منجر به شناسایی 
آموزش شش حوزه تمرکز آثار بحران و طراحی یک دوره  

 مشاور براي مدیریت بحران شد.

  1399، زمستان  محور در منطقه  يصادرات تکنولوژ  یبررس  •
هاي بازرگانی مشترك و ، با مشارکت اتاق1400تا تابستان  

منطقه، شرکت کشورهاي  به  صادرات  در  فعال  هاي 
راه موانع،  شناسایی  براي  منابع راهنمایی  و  ورود  هاي 

 و توسعه صادرات در دست تهیه است.  حمایتی براي تسهیل
تابستان   • مدیرعامالن،  نمونه 1400گزارش  پیرو   ،

المللی مشابه، با نظرسنجی از مدیران عامل  هاي بینگزارش 
ها، رویکردها و سبک شرکت براي شناسایی چالش  500از  

 زندگی مدیران عامل کشور در دست تهیه است. 
  30جمعا حدود    تا امروز مدرسه هفت اتاق فکر با مشارکت

اندازي نفر از صاحب نظران و فعاالن در حوزه هاي زیر راه 
دوره آن  نتیجه  که  است  پروژهکرده  و  آموزشی  هاي  هاي 

برنامه  طراحی  و  مدرسه  پیشپژوهشی  مدرسه هاي  روي 
 باشد: می

 توسعه رهبري فردي و سازمانی  •
 توسعه و رشد کسب و کار خانوادگی  •

  آینده سالمت و زیست فناوي •
 تحول در توسعه صادرات •

 گردشگري نوین  •

 انقالب صنعتی چهارم  •

 شهر هوشمند  •

در ادامه سال، مدرسه تکاپو هفت دوره آموزشی زیر را در 
 سازي دارد: دست طراحی و پیاده

ساعت، با مشارکت سخنرانان   50،  ها شرکت  یدوره حکمران •
 المللی داخلی و بین

روش  • با    100،  هاشرکت  یمال  نیتام  يها دوره  ساعت، 
شرکت از  سخنرانانی  مشاوره مشارکت  معتبر  هاي 

 گذاري کشورسرمایه
جانشین • کاربردهاي   50پروري،  دوره  بر  تکیه  با  ساعت، 

 ها به سفارش سندیکاي برقعینی در سازمان

هاي  ساعت، براي شرکت  150دوره عالی مدیریت عملیات،   •
FMCG  و خرده فروشی 

برا • کار  و  کسب  حقوق  يدوره  به   50ی،  فعاالن  ساعت، 
 سفارش اتاق تهران

مد • براي    50ی،  اجتماع  يهاتیمسوول  تیریدوره  ساعت، 
 صنایع استخراجی کشور

ساعت، با    100دوره عالی برندسازي و بازاریابی دیجیتال،   •
هاي معتبر مشاوره برند کشور  مشارکت سخنرانانی از شرکت

 دیجیتال هاي موفق در برندسازي و بازاریابی و شرکت
 هاي زیر را در دست اجرا دارد:همچنین مدرسه فعالیت

،  و انقالب صنعتی چهارم  پذیري، تاب اوريکنفرانس رقابت •
و  1400پاییز   سیاستگزاري  مرتبط  نهادهاي  همکاري  با   ،

 هاي مرتبط  انجمن

پاییز و زمستان  و انقالب صنعتی چهارم  وريآجایزه تاب •  ،
شرکت1400 مشارکت  با  و   هاي،  کشور  معتبر  مشاوره 

 هاي نوآور ارزیابی شرکت

ایران • گردشگري  تقویت  استارتاپی  پاییز -رویداد  چین، 
هاي گردشگري بزرگ کشور و ، با مشارکت شرکت1400

 اتاق بازرگانی تهران
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   شیک  سیپرد  سیتاس
با عنایت به ظرفیت هاي آموزشی و پژوهشی موجود در حوزه 
خلیج فارس و امکان گسترش ارتباطات بین المللی، پردیس  
در سال   اخذ مجوزهاي الزم  با  دانشگاه،  المللی کیش  بین 

ایجاد گردید. این پردیس در راستاي تحقق بند الف   1397
راهبردي   64ماده   برنامه  همچنین  و  کشور  توسعه  قانون 

دانشگاه نسل  دا معیارها و شاخص هاي  بر اساس  نشگاه و 
 سوم طراحی و پایه ریزي شده است. 

همکاري با دانشگاه هاي معتبر بین المللی و برگزاري دوره  
هاي مشترك از جمله ماموریت هاي این واحد به شمار می  

درصد ظرفیت پذیرش دانشجو به   50آید. اختصاص حداقل  
ان مقیم خارج از کشور تا پایان  داوطلبان خارجی و یا ایرانی

 از اهداف بلند مدت این واحد است.  1440سند چشم انداز 
راه اندازي مرکز فناوري و نوآوري دانشگاه در جزیره کیش  
از  حمایت  منظور  به  خارجی  گذاري  سرمایه  و  مشارکت  با 

واحدهاي فناور و ایجاد تیم هاي فناورانه در کالس جهانی 
زمینه آوردن  فراهم  و    و   المللی  بین  صادرات  شتابدهی 

این   بر  تمرکز  با  المللی  بین  رویدادهاي  برگزاري  همچنین 
 مباحث از دیگر اهداف این واحد به شمار می آید.

و   مدیران  کیفی  ارتقاء  و  تکمیلی  تحصیالت  آموزش 
کارشناسان ارشد سازمان ها و صنایع مستقر در جزیره کیش، 

گا و  نفت  دریایی،  صنایع  در  ویژه  اطالعات، به  فناوري  ز، 
مدیریت و کارآفرینی از اهداف کوتاه مدت این واحد محسوب 

 می شود.
در همین راستا بصورت رسمی فعالیت آموزشی پردیس بین 

با پذیرش دانشجو در چهار رشته   1397کیش از بهمن    المللی
ر  زیر در مقطع کارشناسی ارشد آغاز شده است و در حال حاض

بر   زیر    250بالغ  جدول  شرح  به  که  دارد  فعال  دانشجوي 
 باشد. می
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 آمار دانشجویان پردیس کیش 

 99مهر  98مهر  97بهمن  نام رشته  ردیف
 IT ( 9 16 34مهندسی فناوري اطالعات ( 1
 HSE( 7 19 40مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( 2
 CEM( 0 18 46مدیریت ساخت ( –مهندسی عمران  3
 MBA ( 36 72 140مدیریت کسب و کار ( 4

 260 125 52 مجموع
 

   شمال سیپرد
اقماري  4از   پردیس آن در جنوب کشور و در    پردیس  سه 

مناطق صنعتی و گردشگري قرار دارد اما در شمال کشور که 
ظرفیت هاي بسیار زیادي دارد، دانشگاه فاقد پردیس بود. لذا 
به منظور توسعه فعالیت هاي آموزشی، پژوهشی و فناوري با 
اولویت محیط زیست و مسائل مربوط به دریا و جنگل تصمیم 

یسی در منطقه نمک آبرود گرفته شد. در همین به ایجاد پرد
با  مترمربع  هزار  دوازده  تقریبی  مساحت  به  زمینی  ارتباط 
این   طرح  در  گردید.  خریداري  پژوهشی  آموزشی،  کاربري 
منظوره  چند  اي  مجموعه  است  شده  بینی  پیش  پردیس 
مدت  کوتاه  هاي  دوره  برگزاري  اصلی  هدف  با  و  طراحی 

 ی و بین المللی ایجاد گردد.مهارت افزایی در سطح داخل
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   فعالیت هاي دانشجویی          
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 فوق برنامه فرهنگی و  يهافعالیت 
گسترده فعالیت برنامه  فوق  و  فرهنگی  سال  هاي  از  عناورین   1392اي  از  برخی  است.  انجام شده  امیرکبیر  دانشگاه صنعتی  در 

 در شکل زیر قابل مشاهده است. هامهمترین برنامه 

 
 1399تا سال  1392برنامه هاي فرهنگی از سال 

تعداد گروه ها و   توضیح  عنوان
 نمونه فعالیت هاي شاخص  فعالیت ها 

تشکل هاي  
 دانشجویی 

زمینه ي اصلی فعالیت تشکل 
هاي اسالمی، اجتماعی سیاسی  

 است. 

تشکل هاي دانشجویی  
  93تشکل در سال  3از 
  94تشکل در سال   6به 

 رسیده است 

اردوي بازدید از مناطق جنگی جنوب (بسیج 
 دانشجویی هر ساله)، اکران و تحلیل مستند انقالب 

 میزگردهاي دانشجویی 
 حلقه هاي مطالعاتی 
 کارگاه هاي آموزشی

 نشست هاي تخصصی
 سلسله گفتگوها

 شوراهاي صنفی 
برنامه هاي صنفی دانشجویان 
در این شوراها ، تشکیل،تصمیم  

 گیري و انجام میگیرد 

  93شورا در سال  15از 
شورا (به دلیل    14به 

انحالل شوراي صنفی در  
  95دانشکده) در سال 

 رسیده است 

 مراسم معرفی دانشکده ها براي ورودي هاي جدید 
 برگزاري جشن هاي آیینی
 جشن هاي فارغ التحصیلی 

 هاي بهاره جشن 

برنامه هاي 
فرهنگی و  

اجتماعی

جشن ویژه 
دختران

برنامه هاي 
قرآنی

جشنواره (
قرآنی، جلسات 

...)هفتگی و 

اردوي ورودي 
هاي جدید

جشن هاي  
ملی  و آیینی از 
جمله شب یلدا 

و عید نوروز
برنامه هاي 

مذهبی از جمله 
مراسم لیالی 

...قدر و 

مراسم 
نکوداشت 

اساتید 

جشنواره ها و 
طرح ها از 

جمله شهر من 
فرهنگ من

اردوهاي 
جهادي
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تعداد گروه ها و   توضیح  عنوان
 نمونه فعالیت هاي شاخص  فعالیت ها 

برگزاري مسابقات کشوري(نجات تخم مرغ، پل 
 ماکارونی، دومینو و ...) 

کانون هاي  
فرهنگی، هنري و  

 اجتماعی 

چند دسته از برنامه ها شامل 
فعالیت هاي هنري، مذهبی، 
آموزشی در قالب کانون هاي 

 فرهنگی انجام میگیرد

  93کانون در سال  14از 
  98کانون در سال  18به 

 رسیده است 

 جشنواره ملی رویش
برگزاري جلسات آموزشی تخصصی (نجون، زبان و  

 (..... 
 تهیه پادکست و ویدئو هاي آموزشی

 حلقه هاي مطالعاتی 
 مسابقات کتابخوانی 

هیئت رهروان 
 شهدا 

زمینه ي فعالیت این هیئت 
  بیشتر مذهبی و اجتماعی است 

  برگزاري مراسم مذهبی و آیینی در دانشگاه (شبهاي
قدر، محرم و صفر)، نیمه شعبان، موکب هاي پخت 
و توزیع نذري در بین دانشگاهیان و مردم مناطق 

 محروم

 گروه هاي جهادي 
زمینه ي فعالیت این گروه 

  بیشتر اجتماعی است 
هاي جمع آوري کمک هاي  راه اندازي کمپین

مردمی براي کمک به سیل زده گان و مردم مناطق  
 محروم

 
 

 رشد فعالیت هاي فرهنگی و اجتماعی 

 
فوق برنامه به برگزاري اردوهاي علمی،    هايبرخی از فعالیت

از اردوها  ورزشی، زیارتی و تفریحی مربوط می شود. برخی 
جنبه فراگیر (در سطح دانشگاه) دارد و معموًال اقشار مختلف 

از دانشجویان، کارکنان، اعضاي هیئت علمی در آن شرکت  
 می کنند. 
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 اردوهاي برگزار شده

 
 هاي فرهنگی دانشجویان قابل مشاهده است. ول زیر میزان رشد فعالیتدر جد

 هاي فرهنگی دانشجویان فعالیت
 1399 1392 عنوان فعالیت 

 242 42 نشریات دانشجویی 
 14 15 شوراهاي صنفی 

 18 14 کانون هاي فرهنگی، هنري و اجتماعی 
 6 3 تشکل هاي اسالمی

 22 15 انجمن هاي علمی 
 

یکی از رسـالت هاي حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه، شـناسـاندن اعیاد و مراسـم ملی و مذهبی و زنده نگهداشـتن آیین این  
 قابل مشاده است. 1399تا  1392هاي برگزار شده از سال ها براي دانشگاهیان است. در جدول زیر برنامهمراسم

 هاي فرهنگی دانشگاه برنامه
اقامه 
 نماز 

برنامه مذهبی  
 (عنوان)

برنامه کانون هاي فرهنگی، هنري 
 و اجتماعی(عنوان) 

جلسات هیئت نظارت بر تشکل 
 هاي دانشجویی(تعداد) 

 سال 

5950 20 21 10 1392 

6150 22 23 13 1393 

7120 23 102 27 1394 

8198 24 142 18 1395 

8640 26 197 22 1396 

8098 28 81 19 1397 

3858 29 64 18 1398 

330 30 194 4 1399 
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اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه فرهنگی و فوق برنامه  
 دانشگاه عبارتند از:

 1392مترمربع در سال  2800از  یفرهنگ  يفضاها یشافزا •
  1399ر سال مترمربع د 3400به 

د   • دـی اي ـج اردوي ورودي ـه د :  دـی اي ـج ـه اردوي ورودي 
حضور دانشجویان جدیدالورود و همزمان با جشن   دانشگاه با

ــجوـیان انـجام می گیرد.  آیین افتـتاح و پس از ثـبت ـنام دانشـ

روز و در اردوگاه باهنر با حـضور دانـشجویان و    3این اردو در 
 گیرد.چند تن از اساتید و مسئولین دانشگاه انجام می

 جشنواره ملی شهر من فرهنگ من  •
 برگزاري جشنواره رویش •

 اري جشنواره سفره ایرانی (غذاي سالم) برگز •

 تهیه کتابچه مستند دانشگاه (دیروز، امروز و فردا)   •
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 برگزاري جشنواره کمند (کارآفرینی، مهارت، نوآوري دانشجویان)  •

 

 هاي جهادي گروهاقدامات  •

 اهم اقدامات توضیح 
 خدمات عمرانی  کالس 30مدرسه مجموعا با ظرفیت  7ساخت 

 ویژه معلمان و دبیران نفر از معلمان و دبیران استان سیستان و بلوچستان  300هاي آموزشی براي برگزاري دوره خدمات آموزشی ویژه دانش آموزان  نفر از دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان  700هاي آموزشی براي برگزاري کالس 

 خدمات بهداشتی بسته اقالم بهداشتی به دانش آموزان نیازمند استان سیستان و بلوچستان 2000اهداء 

 سایر اقشار بلوچستان هاي نیازمند استان سیستان و بسته اقالم غذایی به خانواده 1500اهداء  خدمات رفاهی  ویژه دانش آموزان  بسته لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند  2000اهداء 

 

برگزاري سه دوره نکوداشت اساتید( آقاي دکتر پرویز   •
)، آقاي دکتر حقیقت کیش 97نورپناه (اردیبهشت 

 ) و آقاي دکتر هاشمی گلپایگانی) 1397(آبان ماه 

طراحی و اطالع رسانی برنامه هاي فرهنگی و فوق  •
 برنامه در قالب تقویم هفتگی 
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دانش افزایی و مهارت افزایی ویژه  دوره 11برگزاري  •

 اساتید و هر دوره شامل دو عنوان درسی 
 راه اندازي باشگاه دانشجویان امیرکبیر •

به منظور  سایت مدیریت امور فرهنگی باز طراحی •
 بهبود و ارتقاء عملکرد آن 

 

 انجمن هاي علمی دانشجویی 
فعـالیـت انجمنمبنـاي  در  علمی  هـايهـاي  ــجویی   دانشـ

اندانش  مختلف  هـايحوزه ت،  بنـی ت  حمـاـی   ترویج   و  تقوـی
ـبـهره    ـعـلـمی  اـخالق  و  ـفرـهنــگ   و   ـتواـنـمنــدي  از  ـگـیريو 
  کارآفرینی  و  نوآوري  روحیه  تحقق  در  دانشـــجویان  خالقیت

 است. دانشجویی علمی پرنشاط  فضاي در
هاي علمی دانشـــجویی دانشـــگاه صـــنعتی  فعالیت انجمن

 امیرکبیر در چهار واحد زیر انجام می شود:

 مسابقات و  رویدادها  واحد •
د • ايآموزش   مرکز(  آموزش   واـح ــی   ـه ــصـ   تخصـ

 ) امیرکبیر کاربردي
 صنعت با ارتباط و  کارآفرینی پژوهش،  واحد •
 نشریات و عمومی  روابط  واحد •
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 هاي علمی به شرح نمودار ذیل، زیر نظر این اداره مشغول به فعالیت می باشند:همچنین هسته

 این  نظارت  تحت  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  تحصیلی  هايرشته  از  یک   هر  با  متناظر  دانشجویی،  علمی  انجمن  17  حاضر  حال  در
 . هستند فعالیت به مشغول  اداره،

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ها و مسابقاترویداد
د    همچنین ات  واـح ا و مســــابـق دادـه تروـی الـی اي  بر فـع ـه
ـحوزهاـنـجـمن در  ـــجوـیی  دانشـ ـعـلـمی  ـمـخـتـلف   هــايهــاي 
ــابقــاترویــداد مســ و  علمی  از   هــاي  برخی  دارد.  تمرکز 
  - هاي علمیبرگزاري هفته حوزهدر  شـده انجام  هايفعالیت

ــت ــس ــمینار، نش ــی، همایش، س ــص ــنعتی،  تخص هاي ص
در زیر   هاي دانشــجوییمیزگردهاي تخصــصــی و عصــرانه

 آمده است:
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 برگزاري مسابقات در سطوح دانشگاهی، ملی و بین المللی توسط دانشگاه  •

                                
 
 
 

 شرکت دانشجویان در مسابقات خارجی  •

  
 

 علمی  هايهبرگزاري نمایشگا  •

با  96در سـال    هاي تخصـصـی کاربرديمرکز آموزش واحد  
ــامانه مرکز آموزش راه ــی کاربردي اندازي س ــص   هاي تخص

ــورت  EduCenter.aut.ac.irامیرکبیر ــت ـبه صـ ، توانسـ
هاي صـنعتی و  متمرکز و سـاماندهی شـده بر برگزاري دوره

ــجویی، برگزاري دورهانجمنکاربردي  ي  هاهاي علمی دانش
هاي خـشی بر گواهینامهبآموزـشی به ـصورت مجازي، اعتبار 

 صادر شده، نظارت دقیق داشته باشد. 
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ـــتان   ـــتا در ـتابسـ ـها،  روـیهـتدوین  اـقدام ـبه    97در همین راسـ
ــی  ـهايهـمایش  و ـکارـگاه  دوره، برگزاري  ـناـمهآیین  و  آموزشـ

تورو تدوین    تخصـصـی هدـس ـس ها و  العمل همکاري با موـس
 نمود. هاي آموزشی خارج از دانشگاهارگان

 

هاي  در زمره فعالیت  پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت
 دانشجویی  

تغال و کارآفرینی عه فضـاي اـش جویی و    توـس در جامعه دانـش
ارتباط ـسازنده و موثر با ـصنعت محور فعالیت هاي این واحد  

ه همین منظور   ــت. ـب ه طرح  4اسـ ايکمیـت ــی  ـه   و   پژوهشـ
 با ارتباط کارآفرینی و کمیته  علمی، هايپردازي، هســتهایده

ــت.   ــنـعت را تعریف نموده اسـ ــاماندهی و نـظارت بر صـ سـ
رح هاي پژوهـشی  تـصویب، اجرا و حمایت علمی و مالی از ط

ها دانشجویان و فراهم آوردن بستر مناسب جهت تبدیل ایده
 ها می باشند. به محصول و ثروت وظایف این کمیته

  جهت  مناـسب زمینه  ـصنعت با ایجاد  با ارتباط  هچنین کمیته
ــی ـبازدـیدـهاي  و ـهادوره برگزاري ـــنایی  جـهت آموزشـ  ـبا آشـ

کشـور،  صـنعتی علمی مهم مراکز  با ارتباط صـنعتی،    مراکز

ب زمینه ی هايپروژه جذب  جهت  مناـس نایع را  از  پژوهـش ـص
  براي دانشجویان، مهیا ساخته است.
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 دستگاه تست ایمپلنت زانو  هلمهولتز          -دستگاه آشکارسازي ناپایداري کلوین

 
 برداشت خرابی چاله با استفاده از دوربین 

 

 تاثیرات جداالیگی چندالیه بر روي استحکام کامپوزیت هاي حاوي نانو ذره به روش اکوستیک امیشن 
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 طراحی و ساخت  انژکتورهاي پاشش سوخت مایع و سیستم تجربی آزمایش آن            

 
 طراحی و ساخت دستگاه ماشین کاري مکانیکی به روش اسپارك 

 

 بازدیدهاي دانشجویی از مراکز صنعتی
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 دانشجویی  علمی  نشریات 
و  نشریات   از  حمایت  و  ساماندهی  فرصت  ایجاد  دانشجویی 
است. در  نشریاتی از جمله وظایف این واحد    هايمهارت  فراگیري
 تاریخ   و  ثبت  نام  با  فصلنامه  صورت  به  که  نشریاتی  کلیه  این راستا

  از  هریک  دانشجویان  توسط  ترویجی   علمی   زمینه   در  نشر
  اداره  دستور  و   تأیید  با  شود،می  تهیه  ها،دانشکده  علمی  هايانجمن
  توسط  و  منتشر  امیرکبیر،  دانشگاه  در  دانشجویی   علمی  هايانجمن
 بازارهاي  و  صنایع  ها،دانشگاه  محدوده  در  علمی،  هايانجمن
 .گرددمی  توزیع هدف

 اداره داخلی  نـشریه  تدوین و  تهیه  واحد، این  دیگر وظایف از 
ه  عنوان  تـحت  علمی  ـهاي  انجمن ــرـی ه  نشـ  می  تالش،  آییـن
ــد اشـ ابی  دوره،  هر  در  ـکه  ـب ازـت الـیت  از  ـب   ـهاي انجمن  ـهايفـع

ــجویی در  علمی ــودمی  گردآوري  آن  دانشـ   واحـد   این.  شـ
ــئولـیت  اطالعات، و آمارها بودن  روز  به جـهت  همچنین  مسـ

 برعهده دارد. را علمی  هايانجمن  هايفعالیت  رسانیاطالع

 
 هایی از نشریات چاپ شده    نمونه
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ال اداره اي فـع ايانجمن  یکی از حوزه ـه ک،  علمی  ـه اتـی  رـب

می باـشد، سه فعالیت عمده در  مـصنوعی هوش  و اتوماـسیون
 این حوزه عبارتند از :

 تاسیس مدرسه رباتیک امیرکبیر
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 دانشگاه  هايگروه  اعزام  و ساماندهی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ایران آزاد فیراکاپ( امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه مصنوعی هوش و رباتیک المللی بین  مسابقات
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 هاي کسب شده در مسابقات جهانی ربوکاپ مقام

 کسب شده  يمقام ها مسابقات  فیرد

 
 
 
 
1 

ساز امداد و نجات، مسابقات   هیشب يربات ها  گیل هاي رقابت اول مقام - 2015مسابقات سال 
 RoboCup2015  ن،یربوکاپ چ یجهان

ساز امداد و نجات، مسابقات   هیشب يربات ها  گیل يمقام اول رقابت ها -
 RoboCup2015  ن،یربوکاپ چ یجهان

  ن،یربوکاپ چ جهانی مسابقات نما، انسان هاي ربات گیمقام سوم ل -
RoboCup2015 

ربوکاپ  جهانی مسابقات نما، انسان هايربات  گیل یفن هاي مقام دوم رقابت -
 RoboCup2015 ن،یچ

  ران، یمسابقات ربوکاپ آزاد ا اب،ی نیم هاي ربات گیمقام اول ل -
IranOpen2015 

 
 
 
2 

نما، مسابقات جهانی ربوکاپ هاي انسانهاي فنی لیگ رباتمقام اول رقابت - 2016مسابقات سال 
 RoboCup2016آلمان، 

نما، مسابقات جهانی ربوکاپ آلمان، هاي انسانمقام سوم لیگ ربات -
RoboCup2016 

هاي شبیه ساز امدادگر مجازي، مسابقات جهانی  مقام سوم لیگ ربات -
 RoboCup2016ربوکاپ آلمان 

نما ، مسابقات ربوکاپ آزاد ایران،  هاي انسانمقام اول لیگ ربات -
IranOpen2016 

یاب، مسابقات ربوکاپ آزاد ایران،  هاي مینمقام دوم لیگ ربات -
IranOpen2016 

 
 
 

هاي فوتبالیست سایز کوچک، مسابقات ربوکاپ آزاد مقام سوم لیگ ربات - 2017مسابقات سال 
 IranOpen2017ایران، 
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هاي فوتبالیست سایز کوچک، مقام اول رقابت هاي فنی لیگ ربات - 3
 IranOpen2017مسابقات ربوکاپ آزاد ایران، 

شبیه ساز امدادگر مجازي، مسابقات ربوکاپ آزاد  هايمقام اول لیگ ربات -
 IranOpen2017ایران، 

نما، مسابقات جهانی  هاي انسانهاي فنی لیگ رباتمقام سوم رقابت -
 RoboCup2017ربوکاپ ژاپن، 

نما، مسابقات جهانی ربوکاپ ژاپن،  هاي انسانمقام سوم لیگ ربات -
RoboCup2017 

بالیست سایز کوچک، مسابقات جهانی  هاي فوتمقام چهارم لیگ ربات -
 RoboCup2017ربوکاپ ژاپن، 

 
طی سـالهاي  هاي علمی  انجمنهاي اداره  برخی از موفقیت 

 به شرح زیر می باشد:  1399تا   1392

کـسب رتبه دوم ـسري دوم مسابقات ال جی چلنجر توسط   -
در مورد کاهش  1398ســال   در  Techno Energyگروه  

 هاي خورشیدي شناور در ژاپن تلفات آبی از طریق پنل

ط انجمن   نواره ملی حرکت توـس ده در جـش ب ـش عناوین کـس
 دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیرهاي علمی  

در حوزه برگزیده کشــوري  نجمن علمیو امدیر فرهنگی   -
 1392ششمین جشنواره ملی حرکت ی در نشریات دانشگاه

انجمن علمی برگزیده کـشوري در حوزه نوآوري و مـسابقه   -
 1393علمی و فناورانه در هفتمین جشنواره ملی حرکت 

ــابقاتقابل تقدیر  نجمن علمیا - ــریات  و  در حوزه مس نش
 1394ی در هشتمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه

انجمن علمی برگزیده کشـوري در حوزه مسـابقه علمی و  -
قدیر در دو حوزه آموزش و ترویج در انجمن علمی ـشایـسته ت

 1395نهمین جشنواره ملی حرکت 

علمیا  - ــوري    نجمن  ــریـات  برگزیـده کشـ نشـ در حوزه 
گاه ریه تخـصـصیی(دانـش نواره ملی  بلور)، در  نـش دهمین جـش

 1396حرکت به میزبانی دانشگاه کرمانشاه 
ط انجمن  کـسب - ورى توـس هاى علمى و  پنج مقام برتر کـش

در یازدهمین    گاه صــنعتى امیرکبیرگروه هاى علمى دانشــ 
  1397جشــنواره ملی حرکت به میزبانی دانشــگاه اصــفهان 

کده  ط دانـش ریه توـس ب مقام اول در بخش نـش همچنین کـس
 مهندسی معدن

ب مقام  - ومکـس ط انجمن علم ـس ابقات توـس   ی در حوزه مـس
ــجو ــ   ییدانشـ دسـ الورژ  یمهـن مـت در دوازدهمین    يمواد و 

نواره ملی حرکت بـصورت  گاه  جـش مجازي و به میزبانی دانـش
 1398تهران 

  ی توســط انجمن علمو ســوم به ترتیب  کســب مقام دوم  -
در  عمران  یمهندسـ   ي و مواد و متالورژ  یمهندسـ  ییدانـشجو

ســیزدهمین جشــنواره ملی حرکت بصــورت مجازي و به 
 1399میزبانی دانشگاه الزهرا 

 
 

 دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر   هايخوابگاه 
بندي را می توان در سه بخش اصلی زیر دسته 1400تا   1393هاي هاي دانشجویی طی سالهاي برجسته در حوزه خوابگاهفعالیت
 نمود:
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 هاي جدید خرید خوابگاه  -۱
با خرید  که خریداري شد 1396ال شهید یاوري در س 2و خوابگاه شماره   1395خوابگاه قلمچی و خوابگاه شهید طرحچی در سال 

 نفر افزایش یافت. 440این سه خوابگاه ظرفیت خوابگاه ها 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي موجودبازسازي اساسی و ارتقاي خوابگاه  -۲
غالب خوابگاه هاي مجردي با هدف اـستفاده بهینه از فـضاهاي موجود، بازـسازي یا تعمیر اـساـسی ـشدند. که   92 -99هاي  طی ـسال

 نتایج ذیل از آن حاصل شد:
 سازي مصرف ها و بهینهاصالح تعرفه گاز مصرفی خوابگاه •
 ها و کاهش مصرف تغییرات انشعاب برق خوابگاه •
 هاي گرمایش و سرمایش مرکزي) سازي تاسیسات موتورخانه (سیستمبهینه •
 هاي فلزي ها و فنسیک با موکت و استفاده از تختجایگزینی سرام •
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 هاي دوجدارهرژي با استفاده از پنجرهکاهش مصرف ان •

 سازي تقسیم فضاي طبقات جهت افزایش ظرفیت اسکانبهینه •
 

 

 
 

 

 
 

 هاي شهید احمدي و شهید عصارينمونه هایی از بازسازي و تعمیر کامل خوابگاه
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 تصاویري از بازسازي خوابگاه شهید ناجیان اصل 

        

         
 سازي تقسیم فضاي طبقات بهینه
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 (اطالعات کامل در بخش خیرین حامی دانشگاه آورده شده است.)
 جدید با مشارکت خیرین  ساخت خوابگاه  -۳

 
نفر افزایش  4690نفر به   3360از   هاي مجردي دانـشگاهالذکر، مجموع ظرفیت اـستاندارد اـسکان در خوابگاهاقدامات فوقدر نتیجه 

کاهش  99در ـسال  3/1به %  93در ـسال   22ها از %  دهد. همچنین میزان اـضافه ظرفیت خوابگاهرا نـشان می %40یافت که رـشد  
دهد. همچنین اـسکان را نـشان می %92بهبودي معادل با  93نـسبت به ـسال   99یافته و بنابراین میزان اـضافه ظرفیت نیز در ـسال  

 رشد داشته است. %25هاي متاهل دانشجو طی این مدت ی به زوجاحدهاي متاهلو

 93- 99مقایسه وضعیت اسکان طی سال هاي 

 ردیف نوع ظرفیت  سال تحصیلی 

98-99 97-98 96-97 95-96 94-95 93-94 
 1 استاندارد ظرفیت  3360 3780 4000 4100 4350 4690
 2 مجموع اسکان  4100 4300 4300 4400 4750 4750
 3 ت یاضافه ظرفتعداد  740 520 300 300 450 60

 4 درصد اضافه ظرفیت %22 13.8% 7.5% 7.3% 10.3% 1.3%
 

 
 

 دانشجویان   خدمات تغذیه
ــال هاي اخیر  ــجویان در س ــکالت رفاهی دانش یکی از مش
تراکم در اسـتفاده از سـلف سـرویس و صـف هاي طوالنی  
براي دریافت غذا بود که وقت زیادي را از دانشــجویان تلف 
می کرد. براي رفع این مشــکل نوســازي و صــنعتی کردن 

کردن آـشپزخانه و نوـسازي و افزایش ظرفیت ـسلف ـسرویس  
تورکار قرارگرفت . نمودار زیر نـشان می دهد متراژ   ها در دـس

متر در محل جدید و   3840مترمربع قدیم به   2170ـسلف از 

0

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/7

۱خوابگاه ھای رتبھ  ۲خوابگاه ھای رتبھ  ۳خوابگاه ھای رتبھ  ۴خوابگاه ھای رتبھ 

93-99مقایسه ارتقا رتبه خوابگاه ها طی سال هاي 

۱۳۹۳سال  ۱۳۹۹سال 
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ندلی ها نیز از  ندلی افزایش پیدا  2570به   1370تعداد ـص ـص
 .کرد

 
 

 را می توان به شرح زیر برشمرد:  1399تا   1392فعالیت هاي برجسته در حوزه خدمات تغذیه طی سال هاي 

 92-99اقدامات حوزه تغذیه طی سالهاي 

 توضیحات  سال اجرا  عنوان ردیف
 
1 

 
 و بهسازي  يبازساز

 ي و سلف نفت آشپزخانه مرکز

،  هیتهو ستمیس ودببه ، متفاوت يسالن ها با کاربر يجداساز 1394
محل   جادیا، ریگ ی و چرب دیفاضالب جد ستمیس ياجرا

 ستمیس يساز نهیبه ،  (بارانداز)هیمواد اول لیمخصوص تحو
 ق ی اعالن حر

 نصب دیوارکوب و پرده  1396
 
 
 
2 

 
 

  يساز یو صنعت زیتجه 
 و سالن هاي غذاخوري آشپزخانه

 برنج)  ساندنی(خساندنیتانک خخرید  1394
 يدستگاه ها، تحت فشار ) ي( دمکن هاتیسوپر هخرید  1395

 ی خورش پز و سرخ کن صنعت
 م یرمستقیحرارت غ کباب پز با يدستگاه هاخرید  1396
 پخت برنج  کیاتومات لیرو  دستگاه تامبلرخرید  1398
 دیجد يغذا عیتوز ينصب کانترها 1396

 بهینه سازي سخت افزار و نصب آسانسور مخصوص حمل بار 1394 بازسازي آسانسورها 3
 
 
4 
 

 1ساخت و راه اندازي سلف ترنج ط منفی  1396 توسعه کالبدي فضاي فیزیکی
 ساخت و راه اندازي سلف ترنج ط همکف 1397
 ساخت و راه اندازي سلف ترنج ط اول  1398
 راه اندازي کافه رستوران شیشه اي 1395
 راه اندازي کافه رستوران مشاهیر 1397

 قرارداد تهیه مواد اولیه، پخت و توزیع غذاي دانشجویی  1394 اجراي مناقصه و برون سپاري 5
 افزایش کیفیت و کاهش مصرف انرژي 1396 فرآیندهاي آماده سازي اصالح  6
 تمرکز واحدهاي اداري  1395 ساخت ساختمان اداري جدید 7
  هیتغذ يازهایبر اساس ن ییبرنامه غذا نیتدو 8

 يا
 کنترل کالري، مواد مغذي و وزن غذا  1397

1395 1396 1397 1398 1399 1400

)متر مربع(مساحت  2170 3190 2970 3490 2770 3840

)صندلی(ظرفیت  1370 1970 1970 2370 1970 2570

0
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مساحت و ظرفیت سلف سرویس
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 94- 96تجهیز آشپزخانه مرکزي به تجهیزات صنعتی در سالهاي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   1396هاي غذاخوري به کانترهاي مدرن در سال تجهیز سالن

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 توسعه کالبدي فضاي فیزیکی با افزودن سالن هاي غذاخوري جدید( سلف ترنج) 
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 اي کافه رستوران شیشه

 
 ستوران مشاهیر رکافه 
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 دانشجویان   خدمات رفاهی
برجسـته در حوزه خدمات رفاهی طی سـالهاي  فعالیت هاي  

 را می توان به شرح زیر برشمرد:  1399تا   1392
 1397در سال  ایجاد بایگانی الکترونیکی - 
ه  132.524.082.877   جـذب  - اراـن ـی عنوان  ال تحـت    رـی

  از صندوق رفاه دانشجویان خوابگاه و  تغذیه  کمکی

کن  ودیعه مسریال تحت عنوان    20.000.000.000جذب    -
 دانشجویان رفاه صندوق از مجردي

 

 براي دانشجویان    بهداشت و درمان
ــت و درـمان طی   ه در حوزه بـهداشـ ـــت الـیت ـهاي برجسـ فـع

را می توان به دو دوره قبل و بعد از   1399تا   1392سالهاي 
حوزه ـسالمت جـسم   کرونا تقـسیم کرد. از مهمتریت اقدامات

 تا قبل از شیوع ویروس کرونا می توان موارد زیر را برشمرد:
ــت   - ــاي مراکز بهداش ــه دوره گردهمایی روس برگزاري س

 95تا  93دانشگاه هاي وزارت علوم از سال 

اي    - ل ـه ــتورالعـم اب دسـ اولین کـت الیف  در بین   HSEـت
 1394دانشگاه هاي کشور در سال 

ي خوابگاه هاي دانشـجویی در تهیه شـناسـنامه ایمنی برا -
 96سال 

با شـیوع بیماري کرونا عالوه بر خدمات رسـانی هاي جاري  
اقدامات ذیل جهت مقابله و پیشـگیري از شـیوع ویروس در 

 سطح دانشگاه انجام پذیرفت:
گیري از ابتال به کرونا براي  - ی پیـش تر آموزـش طراحی پوـس

ت ابالغ دفتر مـشاوره و ـسالمت ـسازمان امور دانشجویان جه
 به دانشگاه هاي سراسر کشور
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برگزاري جلسات روساي مراکز بهداشت و درمان دانشگاه   -

هاي تهران و البرز با حضــور مســئولین اداره بیماري هاي  
مالغرب وزارت   ت ـش ت محیط مرکز بهداـش واگیردار و بهداـش

 ، درمان و آموزش پزشکیبهداشت

ــت و درـمان   - ــاي مراکز بـهداشـ ــات روسـ برگزاري جلسـ
ئولین اداره بیماري   ور مـس گاههاي تهران و البرز با حـض دانـش
هاي واگیردار و بهداشــت محیط مرکز بهداشــت شــمالغرب  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تدوین قوانین و الزامات داخلی و اطالع رســانی به تمامی   -

ــتی در شبخ ـــگاه جـهت رـعاـیت موارد بـهداشـ ـهاي دانشـ
 خصوص کرونا ویروس 

 ساخت و توزیع مواد ضدعفونی کننده دست در دانشگاه  -

-ها، ساختمانگندزدایی تمامی اماکن دانشگاه اعم از دانشکده  -
آشپزخانه، مجموعه خوابگاه و  انتظامات، سلف  اداري،  هاي هاي 

 دانشجویی
عفونی کننده دست در مبادي ورودي نصب دستگاه هاي ضد    -

 دانشگاه
هاي  هاي سراسري و تمامی آزموننظارت بر برگزاري آزمون  -

 برگزار شده در دانشگاه تا کنون 
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 مشاوره و خدمات روانشناختی 
المت روان طی   اوره و ـس ته در حوزه مـش فعالیت هاي برجـس

 را می توان به شرح زیر برشمرد: 1399تا   1392سالهاي  
 92کارگاه یا وبینار آموزـشی از ـسال   480برگزاري بیش از -

ــیوع کرونا و قابل   120تا کنون (تعداد   وبینار ویژه دوران ش
 استفاده براي دانشجویان سراسر کشور بوده است.) 

ناختی ارائه   - اوره و روانـش ورت مجازي و  خدمات مـش به ـص
 آنالین

 92-99هاي خدمات ارائه شده بر حسب تعداد جلسات طی سال

سال   92سال نوع مداخله  ردیف
93 

 99سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94سال

 8221 8164 8597 8876 2802 1685 1477 1398 درمانی  روان 1

 4950 4559 3314 2877 1349 1178 655 734 مشاوره  2

 902 1050 1050 721 576 524 232 228 پزشکی  روان 3

 185 256 765 388 260 239 64 51 سنجی  روان 4

 1324 1067 1014 789 655 622 78 65 مددکاري  5

 15582 15069 14740 13651 5642 4248 2506 2476 مجموع  6

 
 
ــرایط کرونا، با اجراي طرح همدلی و  - ــی در ش احوال پرس

ام   ت    6000انـج ــعـی اهی از وضـ دف آـگ ا ـه اس تلفنی و ـب تـم
ــئوالن  ــجویان و حفظ پیوند میان مس ــالمت روان دانش س
دانشـگاه با دانشـجویان در شـرایط دشـوار ناشـی از پاندمی 

 کرونا 
د   - ل فرآیـن ــهـی ا ـهدف تسـ د گویی ـب ــاـم اجراي طرح خوشـ

 تماس تلفنی  3470م اجتماعی شدن دانشجویان نو با انجا
ام   - اـی در  ــی(خـداقوت)  احوالپرسـ و  اجراي طرح همـدلی 

برقراري تماس تلفنی  به صـورت امتحانات در شـرایط کرونا  
نفر از دانشـجویان که به صـورت تصـادفی انتخاب   3000با  

پرسی شدند. براي عرض خدا قوت در ایام امتحانات و احوال
رایط روحی ی ـش می و بررـس تانه و غیر رـس یلی و  دوـس ، تحـص

 خانوادگی از نظر ابتال به ویروس کرونا . 
اجراي طرح پایش سـالمت روان و غربالگري به صـورت   -

اغل  جویان ـش جویان نو ورود و کلیه دانـش متمرکز براي دانـش
 به تحصیل

برگزاري کمپین و مســابقات دانشــجویی و تولید محتوا و  -
ویق دانـشجوی ان طراحی کلیپ هاي انگیزـشی  به منظور تـش

و جامعه دانشـگاهی به ماندن درخانه و قطع زنجیره بیماري  
 کرونا
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طرح ارزیابی و پیگیري روان شــناختی اســاتید و  اجراي  -
ــتی از ـکارمـندان   ـکارکـنان مبتال ـبه کروـنا از طریق تهـیه لیسـ

تا مهر    1398  در بازه زمانی اسـفند 19مبتال شـده به کووید  
شـناختی   روان، سـپس تماس با مبتالیان و بررسـی    1399

مجدد، مشغولیت ذهنی،    همچون نگرانی از ابتالفاکتورهایی 
ــاوره   ارائه و کاري و ... اجتناب از کارها، اهمال خدمات مشـ

 اي در صورت نیاز.

 

 خدمات ورزشی 
هاي برجسته در حوزه خدمات ورزشی طی سال هاي  فعالیت
ــته کلی و با اهداف    1399تا   1392 را می توان در چهار دس

 بندي نمود:زیر تقسیم
 هاي جدید با هدف تامین همه سالیق اندازي رشتهراه -
عه فضـاي کالبدي با هدف تامین فضـاي کافی براي  - توـس

 تعداد بیشتري از جامعه دانشگاهی 

عمیر، تجهیز و بهســازي فضــاهاي ورزشــی به منظور ت -
 استفاده بهینه از امکانات موجود

ســازي فضــاهاي ورزشــی به منظور حفظ ســالمت  ایمن -
 هاي ورزشیکنندگان در فعالیتشرکت

 92-99فعالیتهاي صورت گرفته به منظور توسعه ورزش طی سال هاي 

 توضیحات  عنوان ردیف
 work out –یوگا   –پیالتس  –هندبال  – تیراندازي با کمان  راه اندازي رشته هاي جدید ورزشی 1
 
 
2 

 
 توسعه فضاي کالبدي                    

نوردي، ساخت جایگاه تماشاچیان در سالن چند منظوره احدا ث دیوار سنگ 
اندازي سالن  ورزشی، راه  ورزشی، احداث رختکن براي سالن چند منظوره

ها، راه اندازي خطوط تیراندازي با  هاي مقاومتی ویژه خانمکار با دستگاه
ها از طریق تغییر  اسلحه، اختصاص یک طبقه از مجموعه ورزشی به خانم

 کاربري 

8538

2536 2336 2100 2141

1467
1908 1876

شرکت کنندگان در طرح پایش سالمت روان

99سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94سال 93سال 92سال
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3  
 تعمیر، تجهیز و بهسازي 

بازسازي استخر ونک، بهسازي و افزایش ظرفیت رختکن استخر مجموعه  
نفر، تجهیز سالن هاي بدنسازي پسران با هزینه    130نفر به  70ز ورزشی ا
 96میلیارد ریال در سال  10و  دختران 92میلیارد ریال در سال  15بالغ بر 

 گیر بر روي دیوار سالن چند منظوره و زمین چمننصب ضربه  سازي فضاهاي ورزشیایمن 4
 

 اندازي سالن سخره نوردي اهر
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 هاي بدنسازي دختران و پسران تجهیز سالن
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 ( تعمیر اساسی استخر ونک)  تعمیر و بهسازي امکانات موجود

 
 

 و آموزشی رفاهی  ارائه خدمات الکترونیکی

 اندانشجویرفاهی  الکترونیکی نمودن خدمات 

ــت راهبردي   ــیاس ــتاي تحقق س ــگاه مبنی بر در راس دانش
ده کلیه فرایندهاي   عی ـش گاه، ـس یون فرایندهاي دانـش اتوماـس
خدماتی دانشــجویان، از دســتی به الکترونیک تغییر یابد. به 
این منظور دفتر طرح و برنامه معاونت فرهنگی و دانشجویی 

به عنوان متولی این امر، در ســه حوزه طراحی و راه اندازي، 
  1392ل را در فاصـله سـالهاي  بهبود و توسـعه،  اقدامات ذی

 به انجام رسانده است.    1399لغایت  
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 92-99اقدامات انجام شده در حوزه اتوماسیون فرایندهاي دستی طی سال هاي  

 سال   عنوان سامانه  نوع فعالیت  ردیف
 

   1 
 

هاي  اندازي سامانهطراحی و راه 
 جدید 

 1395 هاي آموزشی سامانه مدیریت رویدادها و ثبت نام کالس 
 1396 سامانه اتوماسیون مجتمع هاي ورزشی

 1398 سامانه سالمت شامل دو زیر سامانه  سالمت جسم و روان 
 1399 سامانه پیشخوان دانشجویی 

 
 
2 

 
 
 هاي موجود بهبود سامانه

جدید مانند ایجاد کیف پول واحد  هايافزوده شدن قابلیت -
جهت تامین اعتبار براي استفاده از کلیه خدمات دانشجویی  

 شامل: تغذیه، مجتمع هاي ورزشی، بهداشت و درمان 
ایجاد امکان دریافت روزفروش و انتقال اعتبار بین   -

 کاربران
 ایجاد امکان ارسال پیام به صورت فردي و گروهی و ...  -

 
 

1397 

هاي جدید به توسعه و افزودن ماژول  3
 هاي موجود سامانه

 1394 سامانه تسویه حساب
 1394 سامانه ثبت وام دانشجویی

همچنین در راستاي ایجاد فرهنگ شفافیت و پاسخگویی به 
و   فرهنگی  برنـامـه معـاونـت  و  ــجویـان، دفتر طرح  دانشـ
ــار کلـیه قوانین و   ــجویی اـقدام ـبه جمع آوري و انتشـ دانشـ
ــور حقوق   ــجویی تحت عنوان منش فرایندهاي خدمات دانش

ــخه  ــار نس ــجویی نموده و ملزم به تجدید نظر و انتش دانش
جدید در آغاز هر ســال تحصــیلی به شــرط ایجاد حتی یک 

تغییر در نسخه قبلی می باشد.  

 

 طراحی و راه اندازي سامانه سامت 
و با توجه به نیاز به آمارهاي گوناگون در مورد    1387در سال  

دانشگاه، سامانه  آموزشی تحصیالت تکمیلی  اي فرآیندهاي 
براي تهیه آمارهاي بروز و مستقیم از پرتال آموزشی طرح و  

این سامانه صرفا    1394تا    1387هاي  اندازي شد. طی سالراه
سامانه یک  صورت  مدیریت    به  کارشناسان  براي  داخلی 

 .تحصیالت تکمیلی دانشگاه دردسترس و قابل استفاده بود
سال   و   1394در  سنجش  سازمان  برنامه  تغییر  پی  در  و 

سامانه   دکترا،  دوره  متقاضیان  پذیرش  براي  کشور  آموزش 
عنوان  ثبت با  دانشگاه  به  ورود  داوطلبان     pgradنام 
پاییز سال    اندازيراه ثبت درخواست    1397شد.  در  بخش 

مقاطع  در  دانشجو  پذیرش  براي  علمی  هیئت  اعضاي 
تحصیالت تکمیلی به سامانه اضافه شد. در این بخش اساتید 

و  ارشد  کارشناسی  دانشجوي  پذیرش  براي  را  خود  تمایل 
می اعالم  مصوب  رویه  چارچوب  در  سامانه  دکتري  نمایند. 

هاي مصوب را به درخواست ار رویهقادر است به صورت خودک
، توسعه  1398اعضاي هیئت علمی اعمال نماید. در بهار سال  

درخواست عملیاتی  بخش  دانشجویی  بدین  گردیدهاي   .
ترتیب دانشجویان نیز قادر به استفاده از خدمات الکترونیک 

  1397در سال    .مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه شدند
پذی آماده شدن سامانه  درخواستبا  ثبت رش  دانشجو،  هاي 

هاي فراغت از تحصیل و صدور مدارك تحصیلی  درخواست
ارائه خدمات دانشجویی عملیاتی شد. در  به عنوان فاز اول 

خواست  1398پاییز   در  براي قسمت  دانشجویی  هاي 
و    1398در زمستان    .دانشجویان حین تحصیل نیز فعال شد
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دانشجویی، سامانه  هاي  پس از رونمایی از سامانه درخواست
اندازي شد. در  عملکرد مداوم دانشجویان دوره دکتري نیز راه

می ارزیابی  هیئت  و  راهنما  اساتید  سامانه  توانند حسب این 
گزارش رویه ارائه  به  مصوب  زمینه هاي  در  منظم  هاي 

بپردازند دکتري  دانشجویان  کار   .پیشرفت 

انی به این سامانه که افتخار خدمت رس  1399در فروردین  
را   دانشجویان  و  مدیران  کارشناسان،  علمی،  اعضاي هیئت 
بدست آورده بود، به سامانه الکترونیک مدیریت تحصیالت  

 تغییر نام داد.  ت»سام«تکمیلی دانشگاه

 الکترونیکی نمودن فرآیندهاي امور آموزشی کارشناسی 
 د امور آموزشیافتتاح تارنماي جدی •

ــازي و طراحی وضــعیت مطلوب فرآیندهاي   • مســتندس
 امور آموزشی

 راه اندازي سامانه خدمات امور آموزشی سما •

 الکترونیکی کردن پرونده هاي دانش آموختگان •

ــجویان ورودي   • ــیو الکترونیکی مدارك دانش ایجاد آرش
جدید (دانشــجویان  ورودي جدید در ابتداي ورود ملزم 
ی بوده و  در  خصـی و آموزـش به بارگذاري اطالعات ـش
ده   اهده و رفع نقص مدارك فراهم ـش نتیجه امکان مـش

 است)

 تحصیالت تکمیلی الکترونیکی نمودن فرآیندهاي دوره 
پذیرش   • و  مدراك  بررسی  نام،  ثبت  مراحل  انجام 

غیرحضوري  به صورت  دکترا  دوره  به  ورود   داوطلبان 

ــه دـفاع از  • ــازي ارزـیابی جلسـ ـتدوین فرایـند و پـیاده سـ
 ها به صورت الکترونیکی و حذف کاغذ نامهپایان

ــور • ایـگانی ـکاـغذي و انـجام تـمامی امور بصـ ت ـحذف ـب
 الکترونیکی

ت و تعیین   • ازي مراحل درخواـس تدوین فرایند و پیاده ـس
ظرفیت پذیرش دانشـــجویان تحصـــیالت تکمیلی به 

 صورت الکترونیکی

 اندازي سامانه متمرکز پاسخگویی با ایمیلراه •

ی   • امانه الکترونیک بررـس ازي ـس تدوین فرایند و پیاده ـس
 پرونده هاي کمیسیون موارد خاص

 اصالح سیستم انتخاب واحد ترمی در دوره کارشناسی (ثبت نام)
ثبت نام    یراحتدر این خصوص اقدامات زیر صورت گرفت که موجب ارتقاي برنامه ریزي دروس، مدیریت بهتر ظرفیت دروس و  

 شد: انیمتوسط واحد دانشجو شیو افزا

 

 کردن ثبت نام (ثبت نام اولیه، ثبت نام تکمیلی، حذف و اضافه)سه مرحله اي  •
 افزودن امکان رزو به سیستم ثبت نام •

 در سیستم ثبت نام جدید (امتحان مجدد براي دروس سرویس) 100تعریف گروه •

 تعریف کد مشترك براي دروس اصلی در پردیس ها •
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 خیرین حامی دانشگاه  
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 حامی دانشگاه ستاد خیرین
بی تردید یکی از نماد ها و وجوه سرمایه اجتماعی در یک  

، حضور در فعالیت هاي خیریه و عام المنفعه می  جامعه پویا
باشد که با توجه به آموزه هاي دینی، عالوه بر فواید مادي 
حاصل، نتیجه و آثار معنوي آن قابل تأمل می باشد. از گذشته  
هاي دور سنت وقف و فعالیت هاي خیرین در تمامی کشور  
و  بوده  جاري  مردم  زندگی  متنوع  هاي  حوزه  و  ما  پهناور 

ناگفته  ثم است.  گسترده  زمان  طول  در  آن  ماندگار  رات 
پیداست که این فعالیت ها در حوزه آموزش و تربیت نیروي 
انسانی از جایگاهی واال برخوردار می باشد و پاداشی نیکو در  

 پی خواهد داشت. 
شرایط امروز کشور و چالش هاي پیش رو در مدیریت نهاد  

ی، جذب و هدایت هاي آموزشی به ویژه در حوزه مسائل مال
کمک هاي خیرین را در برنامه ها توسعه اي سازمان آموزش 
عالی کشور جایگاهی ویژه بخشید و شکوفائی نگاه خیرین  
در عرصه آموزش کشور زمینه هاي الزم را پیدا کرده است.  

مشارکت  امر  حساسیت  ها  دانشگاه  جایگاه  ارتقا  و  حفظ 
می   چندان  دو  اهمیت  را  حوزه  این  در  و  خیرین  بخشد 

سازماندهی، هدایت و حمایت هاي خیرین از اهمیت ویژه اي  
 برخوردار است . 

هاي   سال  در  خیرین  هاي  فعالیت  اثرگذاري  و  کارآمدي 
گذشته ما را بر آن داشت که با استفاده از توان و انرژي عظیم  
اعتماد   حسن  بر  کشور،  آموزشی  فضاي  حامیان  و  خیرین 

داشته باشیم و تشکیل «ستاد    ایشان پاسخی مناسب و درخور
در    1394خیرین حامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر» در سال  

 اجراي این مهم بوده است.
این ستاد به عنوان متولی جذب و هدایت کمک هاي مردم 

خیرین فیزیکی    و  امکانات  و  کالبدي  فضاهاي  توسعه  در 
دانشگاه و حمایت هاي همه جانبه نیکوکاران در سایر حوزه  
ها، آماده تعامل و همکاري هاي همه جانبه بوده و تمامی 

 تالش خود را مصروف داشته است. 

 
 اعضاي ستاد: 

 یس ستاد)دکتر سیداحمد معتمدي (رئ -۱

 دکتر محمدرضا رازفر (دبیر ستاد) -۲

 دکتر مجتبی صدیقی  -۳

 دکتر سید سلمان نور آذر -۴

 دکتر رضا صراف شیرازي -۵

 دکتر سیدمحمود رضائی  -۶

 مهندس سیدمحمد متولیان  -۷

 مهندس اسکندر طاهرخانی  -۸

 مهندس انور فارس قشونی  -۹
 دبیر جامعه دانش آموختگان -10

است کمک توانسته    1400تا سال    1394این ستاد از سال  
میلیارد تومان را از خیرین     200هاي مالی به ارزش بیش از 

 نیکوکار براي دانشگاه جذب نماید.
از جمله مهمترین فعالیت هاي این ستاد می توان به موارد  

 زیر اشاره نمود:
 
 

 

 

 

 خوابگاه موقوفه مهندس حسن رفتاري 
 آقاي مهندس حسن رفتاري خیر: 

مهندسی ∗ آموخته  صنعتی   دانش  دانشگاه  ساختمان  و  راه 
 تهران) کیتکن ی(پل امیرکبیر

 وم یمجتمع پاالد مالک ∗

ان  اـب اري واقع در خـی دس رفـت ه مهـن ه موقوـف اه دختراـن خوابـگ
مترمربع توسـط    4000  طبقه و با زیربناي حدود 8در   رشـت

ــده و ــاخته ش وقف دانشــگاه گردیده اســت. این  ایشــان س
می   نفر  280ظرفیت اسکان حدود   اتاق با 46ي  داراخوابگاه  

 این خوابگاه توسط خیر نیز تجهیز گردیده است. .باشد
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ــاي   8از مجموع  طبـقه خوابـگاه، دو طبـقه آن متعلق ـبه فضـ
ات مورد عمومی مانند ســالن ورزش، نمازخانه و ســایر امکان

ــت. هر اتاق خوابگاه،  ــکونی اس نیاز بوده و بقیه طبقات مس
داراي تجهیزات ـکاـمل منجمـله: تـخت خواب ـبه تـعداد نفرات، 
کمد، میز و صندلی مطالعه، فرش و یخچال فریزر می باشد.  
رویس هاي   پزخانه هاي مجهز به کابینت و اجاق گاز، ـس آـش

یک با امکانات عا یار ـش تی و حمام هاي بـس لی و البته بهداـش
ـــیار زیـبا از دیگر امـکاـنات این خوابـگاه  ــازي بسـ محوـطه سـ

 مدرن و زیبا می باشد.
ــال   ــاختمان خوابگاه در دي ماه س افتتاح و مورد بهره    97س

 برداري قرار گرفت.
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  خوابگاه موقوفه قلم چی 
 چیخیر: آقاي مهندس کاظم قلم 

  موسس بنیاد علمی آموزشی قلم چی (وقف عام) ∗
ــگاه   ∗ ــارکت در خرید خوابگاه دخترانه بنیاد قلم چی دانش مش

 صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) 

الی  ـــم اـبل درب شـ ــت مـق اـبان رشـ این خوابـگاه واقع در خـی
ـــگاه ـکه داراي    1578طبـقه، ـبا زیربـناي    5واـحد در   14دانشـ

ــاحت ح ــاخته    350دود مترمربع در زمینی به مس مترمربع س
کان حدود   ت و براي اـس ده اـس ب می  150ـش جو، مناـس دانـش

 باشد با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بنیاد 
 

ــی قلم چی (وقف عام) خریداري، تجهیز و به  علمی آموزشـ
نام خوابگاه بنیاد قلم چی (دانـشجویان دختر دانـشگاه صنعتی 

 امیرکبیر) وقف شده است.
افتتاح و به دانشــجویان دختر   1396در ســال  این خوابگاه 

 دانشگاه اختصاص یافته است.

ــی قلم چی، کمک هاي زیر را  هم چنین بنیاد علمی آموزش
 نیز به دانشگاه کرده است:

 *تجهیز سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزي دانشگاه 
 *تجهیز سالن مطالعه کتابخانه دانشکده مکانیک

 خوابگاه دانشجویی*تجهیز سالن هاي مطالعه پنج 
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   اهداي بورسیه ماهانه و کمک هزینه تحصیلی دانشجویان ممتاز
 و دانشجویان مستعد نیازمند  

 آقاي مهندس مهدي تابع قانون: خیر
امیرکبیر  ∗ صنعتی  دانشگاه  مکانیک  مهندسی  آموخته  دانش 

 تهران) (پلی تکنیک 

 مدیر عامل شرکت کار و اندیشه   ∗

توسط تعدادي از مهندسین  60شرکت کار و اندیشه در دهه 
صنعتی  ذانشگاه  هاي  آموخته  دانش  ي  تجربه  با  و  جوان 
امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) و صنعتی شریف تأسیس شد. 
دارویی،   و  پزشکی  هاي  بخش  در  اکنون  هم  شرکت  این 

آشامیدنی   صنایع  آالت  تهویه ماشین  و  دارویی  صنایع  و 
تولیدکنندگان،   معتبرترین  طریق  از  و  دارد  فعالیت  مطبوع 

داروها، تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز کشور را تأمین می  
 .نماید

مسولیت از  کمک   بخشی  به صورت  این شرکت  اجتماعی 
 هزینه تحصیلی به دانشجویان ممتاز و برگزیده و هم چنین  

دانشجویان کم بضاعت تحقق یافته است که توسط شرکت 
(دانش  قانون  تابع  مهندس  آقاي  به مدیریت  اندیشه  و  کار 
دانشگاه   این  دانشجویان  به  تهران)  تکنیک  پلی  آموخته 

 پرداخت می شود.
ب در  از  مساعدت  یکی  مسکونی  منزل  نوسازي  و  ازسازي 

دانش   اساتید،  از  نفر  چند  مشارکت  با  نیازمند  دانشجویان 
آموختگان و آقاي مهندس تابع قانون نیز از جمله     کمک 

 هاي شرکت مذکور می باشد. 
 
 

 ************ 

 مجتمع ورزشی دانشگاه  تکمیل سالن چند منظوره 

 خیر: آقاي دکتر حمیدرضا صمدي 

صنعتی  ∗ دانشگاه  پلیمر  مهندسی  آموخته  دانش 
 امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

*فعالیت در کارهاي عام المنفعه از جمله واحد تولیدي آب 
نام   با  محیط   ”DIDI“معدنی  سرطان،  درمان  به  کمک 

مدیریت   بدسرپرست،  و  سرپرست  بی  کودکان  و  زیست 
نفر، عضو هیئت امنا   3700چندین کارخانه با اشتغال بیش از  

اورند  شرکت  عامل  مدیر  و  پتروشیمی  و  پلیمر  پژوهشگاه 
 پیشرو (اورند پالستیک) 

 جامعه دانش آموختگان رهیمد اتیه عضو*
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تمع ورزشی دانشگاه صنعتی *مشارکت در تکمیل پروژه مج
 امیرکبیر

طرح تقویت سازه طبقه فوقانی و تکمیل سالن چند منظوره  
با پرداخت هزینه ها توسط    1397این مجتمع ورزشی از سال  

به پایان رسید.  1400شرکت اورند پیشرو آغاز و در مهر ماه 
از   این مجتمع یکی  پروژه،  با توجه به پیچیدگی هاي فنی 

 ي ورزشی کشور می باشد.خاص ترین فضاها 
این سالن در طبقه فوقانی مجتمع واقع شده و داراي مساحت 

از   حدود    2000بیش  گنجایش  و  است  نفر   800مترمربع 
والیبال،   زمین  چهار  داراي  سالن  این  دارد.  را  تماشاگر 

حدود  آن  مساحت  که  است  فوتسال  و  هندبال  بسکتبال، 
 مترمربع می باشد. 1200

 

 

 
 ************ 
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 تامین لوازم و اقالم بهداشتی براي مقابله با ویروس کرونا 

 خیر: آقاي مهندس محمد وحید شیخ زاده
امیرکبیر   ∗ برق دانشگاه صنعتی  آموخته مهندسی  دانش 

 (پلی تکنیک تهران) 

 صنعت تهران مدیر عامل شرکت مهندسی فکور  ∗

شرکت فکور صنعت تهران متشکل از فارغ التحصیالن رشته 
هاي فنی و مهندسی و با فعالیت در حوزه صنایع باالدستی 
با مدیریت و   و  ارزش آهن و فوالد  زنجیره  پایین دستی  و 

 حضور دانش آموختگانی از دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر (پلی تکنیک تهران ) در پی بحران ویروس کرونا  

انجام مسولیت اجتماعی خود،   1398سال    در و در راستاي 
صنعتی  دانشگاه  نیاز  مورد  اقالم  از  زیادي  بخش  تامین 
موضوع   با  مرتبط  و  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  امیرکبیر 
لوازم زیر   اهداء  با تهیه و  دار شد و  را عهده  ویروس کرونا 
نقش مهم و به سزایی در اقدامات پیشگیرانه و درمانی پرسنل 
بند  مچ  تعدادي  چنین  هم  نمود.  ایفا  دانشگاه  مجموعه 
هوشمند به منظور مراقبت و نظارت بر سالمتی پرسنل در  
افراد  معرض خطر باال، توسط این شرکت تهیه و بین این 

 توزیع شده است. 
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  خوابگاه موقوفه دکتر حسین ناصراالسالمی 

 خیر: آقاي دکتر حسین ناصراالسالمی
 پزشک متخصص  ∗

پزشک متخصص ساکن کشور    دکتر حسین ناصراالسالمی
آلمان، از سن بیست سالگی تحصیالت عالیه خود را در آلمان 
به   اند،  نموده  پیشرفت علمی را طی  آغاز و مراتب ترقی و 
دلیل شرایط سخت مالی هم زمان با تحصیل، ایشان مجبور  
بودند براي گذران زندگی و پرداخت هزینه هاي تحصیل کار 

ه ایشان در اداي دین در بهره  کنند. عالقه و نگاه مسئوالن
گیري از امکانات و شرایط دوران تحصیالت عمومی در ایران 
(ابتدائی تا دبیرستان) وي را بر آن داشت تا ساختمانی را با  

 نیت وقف براي استفاده دانشجویان خوابگاهی بنا کنند. 
این ساختمان واقع در خیابان حافظ پایین تر از میدان وحدت 

زمی در  مساحت  اسالمی  به  زیربناي   1100نی  و  مترمربع 
طبقه (همراه با سه طبقه پارکینگ) و   10متر مربع در    7500

واحد مسکونی ساخته شده و براي اسکان حدود   42مجموعاً  
به    300 امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  به  خوابگاهی  دانشجوي 

 صورت وقف واگذار گردید. 
هره برداري قرار افتتاح و مورد ب  1400این خوابگاه در تیر ماه  

 گرفت. 
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 چ
  تامین تجهیزات خوابگاهی 

 خیر: حاجیه خانم خدیجه اسالمی 

 مادر شهید ∗

از   دانشگاه  دانشجویی  معاونت فرهنگی  اهتمام  بررسی و  با 
جهت جلوگیري از بروز بیماري هاي پوستی و   1394سال  

آزار دهنده در بین دانشجویان خوابگاهی به دلیل النه گزینی 
حشرات موذي در تخت خواب هاي چوبی اقدام به تعویض  

نفر از   4000آن ها با تخت خواب هاي فلزي براي بیش از  
سرکارخانم دا راستا  این  در  گردید.  خوابگاهی  نشجویان 

تخت   1000خدیجه اسالمی، نیکوکار خیر با تأمین بیش از  
هاي  خوابگاه  از  زیادي  تعداد  براي  طبقه  دو  فلزي  خواب 

 دانشگاه اهتمام ارزنده اي داشته اند.
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 کرونا  يرگی همه دوراندر                
 

  



 
 

 گزارش سالیانه 169
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 يتوسعه آموزش مجاز
آموزش به عنوان یکی از خدمات اصــلی ارائه شــده توســط 

ــگاه ــی نمی  دانش ــر خاص ــنی یاقش ــود. محدود به رده س ش
دانشــگاه صــنعتی امیرکبیر براي پاســخگویی به نیاز جامعه  

را دارد. در  وزش مـها، آـمادگی اراـئه آهمراه و در هـمه موقعـیت
هاي آزاد و کاربردي کوتاه و بلند مدت در این راسـتا آموزش 

هاي مختلف علمی و ـصنعتی در خدمت یادگیري مادام حوزه
ال ت. این مهم در ـس هاي اخیر و با توجه العمر در جامعه اـس

به نیاز صـنعت و جامعه با رشـد خوبی در دانشـگاه برخوردار  
ــد ب ــت که در ادامه روند رش ــاخصبوده اس هاي  رخی از ش

 عملکردي ارائه شده است.
مرکز پشتیبانی یادگیري الکترونیکی با هدف آموزش، اطالع  
ــاـماـنه ـهاي ـیادگیري  انی بـکارگیري سـ ــتیـب ــانی و پشـ رسـ

تجهیز و راه اندازي     1399الکترونیکی دانشــگاه در ســال 
شد. این مرکز با همکاري تعدادي از کارشناسان انفورماتیک 

ــکل ــکده ها ش گرفت و از جمله خدمات این مرکز راه  دانش
، مدیریت کانال elearning.aut.ac.irاندازي وب ـسایت  

هاي ارتباطی با اـساتید و دانـشجویان، تهیه مـستندات راهنما،  
ادگیري  اي ـی ه ـه ــی و اطالعـی دیویی آموزشـ اي وـی ل ـه اـی ـف
الکترونیکی براي اســاتید و دانشــجویان و پشــتیبانی آنالین 

یکی می باشــد. با توجه به شــیوع کرونا  کالس هاي الکترون
عمده خدمات این مرکز به صــورت غیر حضــوري ارایه می 

 شود.
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هاي  براي پاسخگویی به چالش سخت و نرم هايرساختیز ارتقاء
 کرونا

 مدیریت یادگیري (مودل)  هاينمودن سامانه  پذیرتوسعه و مقیاس 

 1398«ســامانه مــدیریت یــادگیري الکترونیکــی» از آبــان 
ــن آوري اطالعــات و ارتباطــات دانشــگاه توســط مرکــز  ف

ــر راه ــراي بهرهصــنعتی امیرکبی ــده و ب ــدازي ش ــرداري ان ب
ــز آموزش  ــار مرکــ ــی و آزاد در اختیــ هــــاي الکترونیکــ

ــه دروس  ــت. کلیـ ــه اسـ ــگاه قرارگرفتـ ــاي دورهدانشـ هـ

کارشناســی و کارشناســی ارشــد و دکتــري دانشــگاه از 
هــا در پرتــال دانشــگاه وجــود ترم جاري کــه اطالعــات آن

ــامانه  ــن س ــجویان در ای ــت دانش ــراه لیس ــه هم ــد، ب دارن
 اند.شدهثبت

 اندازي سیستم آموزش مجازي بیگ بلوباتن و ارتقاي سامانه نیما راه

تحصیلی   سال  ابتداي  فناوري  1400  -1399از  مرکز   ،
راه  با  ارتباطات  و  مجازي اطالعات  آموزش  سیستم  اندازي 

ترکیب  بیگ و  سامانهبلوباتن  با  مدیریت آن  آموزشی  هاي 
) مفتخر است    courses.aut.ac.irمودل (    -محتواي دروس 

از   نفر  هزاران  و  اساتید  به  روزانه  خدمات  که  دانشجویان 
قوت   نقاط  از  یکی  دهد.  ارائه  را  خود  مجازي  آموزش 

اغلب  سرویس برخالف  دانشگاه،  مجازي  آموزش  هاي 
در دانشگاه  برخط  خدمات  ارائه  به  صرفاً  که  کشور  هاي 

کرده  بسنده  مجازي  کلیه آموزش  خودکار  ضبط  اند، 
هاي آموزشی بوده که با اختالف چند ساعته پس از کالس 

صورت خودکار در پنل آموزشی اساتید  هر کالس، بهبرگزاري  
گیرد. این رویکرد موجب شده تا با توجه  و دانشجویان قرار می

مختلف  مناطق  در  اینترنت  به  دسترسی  مختلف  شرایط  به 
کشور، چنانچه دانشجویی به شرایط مساعد دسترسی نداشت 
این قابلیت را به وي  می دهد که پس از برگزاري کالس،  

 دیوي کالس دسترسی داشته باشد. به وی
 اندازي سامانه رصد جلسات فعال بیگ بلوباتن راه

از سامانه بیگ استفاده  افزایش  به  و تسهیل باتوجه  بلوباتن 
روند پشتیبانی جلسات فعال و تسهیل روند تردد به جلسات 

، سامانه رصد جلسات فعال گزارش شده جهت حل مشکالت
بیگ این فعال  از  استفاده  با  است.  شده  اندازي  راه  بلوباتن 

سامانه کارشناسان پشتیبانی به راحتی به کلیه جلسات فعال  
و آنالین دسترسی داشته و قادر هستند تا از وضعیت جلسات 
وارد جلسه شوند. همچنین  لزوم،  در صورت  و  با خبر شده 

هس قادر  جلسه  به  ورود  از  بدون  متنوعی  آمارهاي  تا  تند 
همچنین  و  جلسه  در  حاضر  افراد  حضورغیاب  وضعیت 

آنویژگی با  مرتبط  براي  هاي  ویژگی  این  شوند.  باخبر  ها 
دانشکده آموزشی  کالس واحدهاي  بررسی  جهت  هاي  ها 

می  مفید  نیز  تردد  فعال  رهگیري  قابلیت  سامانه  این  باشد. 
تواند نقطه شروع میکاربران و مدیران جلسات را نیز داشته و  

 جلسه را تعیین نماید. 
بیگ سامانه  از  استفاده  افزایش  به  در  باتوجه  بلوباتن 

هاي مختلف و لزوم مدیریت سطح باالي جهت بررسی بخش
اي کاربران برخط هر  وضعیت سرورها و همچنین آمار لحظه

چندان  سرور به صورت تجمیعی و به صورت جزئی و ... دو 
سامانه  یک  نمودن  فراهم  جهت  اقداماتی  تا  شد  احساس 

بیگ سرورهاي  مرکز  نظارت  درواقع  پذیرد.  صورت  بلوباتن 
فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر آن  

شد تا سامانه وضعیت سرورهاي بیگبلوباتن را در شرایط  
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راه   کرونا   دوران  آخرین پرفشار  سامانه  این  نماید.  اندازي 
بخش در  را  بیگبلوباتن  سرورهاي  مختلف  وضعیت  هاي 

فعال،  دوربین  میزان  دیسک،  فضاي  اصلی،  حافظه  شبکه، 
میزان  

میکروفون فعال، تعداد شنوندگان و سایر پارامترهاي کلیدي 
دهد. این داشبورد قابلیت پخش زنده در تلویزیون  نشان می 

نگهداري را نیز دارا است. این سامانه  هاي مراکز کنترل و  
سرویس وضعیت  یا  و  ارتباط  قطعی  یا  فعال اتصال  هاي 

سرورها را نیز تحت نظارت و کنترل دارد تا در صورت بروز 

هاي پشتیبانی اولین کسانی باشند تا از  هرگونه مشکل، تیم
وضعیت باخبر شده و جهت رفع مشکل اقدامات الزم انجام 

ی به کارشناسان از طریق پیامک خودکار  دهند. اطالع رسان 
وضعیت و  مدیر  بوده  به  پیامک  طریق  از  نیز  هشدار  هاي 

 شود.هاي پشتیبانی اعالم میتیم
 

 )meetingsهاي  جلسات آنالین( اندازي سامانه راه

برگزاري   جهت  نامناسب  شرایط  و  کرونا  شیوع  پی  در 
ي ارتباطی رسید که وجود یک سامانه نظر میمعات، به  تج

بتواند تاحدي خأل ارتباطات حضوري را جبران کند، بنابراین  
که   آن شد  بر  دانشگاه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  مرکز 
محقق  را  فعلی  شرایط  در  ارتباطات  حفظ  براي  الزم  بستر 

ال ترین زمان ممکن، فروردین سسازد، در گام اول در سریع
اندازي و در  راه   https://meetings.aut.ac.irسامانه    1399

 اختیار کاربران قرار گرفت. 

با توجه به ادامه یافتن شرایط و استقبال گسترده از سامانه  
درزمینه تا  داشت  آن  بر  را  مرکز  آنالین،  بهبود جلسات  ي 

ي کیفیت این سرویس تالش مضاعفی داشته باشد. نسخه
سامانه    این  اکنون    https://meetings2.aut.ac.irجدید 

به مرحله به دانشگاه  میتینگ دو، در سطح  ي عنوان سامانه 
برداري رسیده و تاکنون بازخوردهاي مثبتی را نیز در پی  بهره 

داشته است. جداسازي اپلیکیشن و دیتابیس در محیط سرور 
قالب  بهبود  بهتر،  به کیفیت  برخی تنظیمات منجر  انجام  و 

 راد در سامانه و... شده است. نمایش اف
 ) جهت برگزاري وبینار و جلسات اختصاصی مجازي Bluemeetاندازي سامانه بلومیت ( راه

هاي فعال است که در شرایط سامانه بلومیت یکی از پروژه 
برگزاري وبینار  فعلی و با توجه به شیوع اپیدمی کرونا براي  

با همکاري یک  اختصاصی مجازي توسط مرکز  و جلسات 
اندازي شده است. این سامانه از اواخر  بنیان راه شرکت دانش

برداري صورت آزمایشی مورد بهره به  1399شهریورماه سال  
به  و  ظرفیت  قرارگرفته  پتانسیل  روزانه،  میانگین  صورت 

ن سامانه در آدرس جلسه را  دارا می باشد. ای  1500باالي  
https://bluemeet.aut.ac.ir    .در دسترس قرارگرفته است

سامانه  با  سامانه  این  مجازي یکپارچگی  زیرساخت  هاي 
هاي احراز هویت دانشگاه، از  بلوباتن و همچنین سامانهبیگ

بارز آن بشمار می قابمزایاي  از  این لیترود. همچنین  هاي 
 توان به موارد زیر نیز اشاره داشت: سامانه می

قابلیت تعریف کانال جلسه اختصاصی به هر تعداد  بدون   -
 محدودیت نفرات 

قابلیت در نظر گرفتن سطوح مختلف کاربري؛ مثل مهمان،    -
 کننده و... ارائه

با  - رصد  و  کنترل  مثل   امکان  الزم  موارد  ضبط  و  ثبت 
 حضوروغیاب، ورود و خروج و.... 

 هاي پخش زنده خارج از سامانهامکان اتصال به سامانه  -
رسانی و صفحه اختصاصی ویژه امکان تخصیص بنر اطالع  -

 هر کانال جلسه اختصاصی
 امکان تخصیص رمز عبور ویژه جلسات محرمانه و خاص -

https://bluemeet.aut.ac.ir/
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 نام غیرحضوري دانشجویان ورودي جدید در همه مقاطع ل ثبت تسهی

نام شده بود. اما سایر مراحل ثبتصورت الکترونیکی در پورتال فراهمها بهدر سالهاي گذشته امکان دریافت مدارك و اخذ تعهدنامه 
 با مراجعه دانشجو به دانشگاه تکمیل و انجام می گرفت.   

نام ، مراحل ثبت1400  -1399قبل از شروع سال تحصیلی  
گرفتن   نظر  در  با  و  بازبینی  جدید  ورودي  دانشجویان 

نام به دلیل جلوگیري از شیوع بیماري غیرحضوري بودن ثبت
قابلیت19-کووید و  گشته  طراحی  نو  از  مراحل  این  هاي ، 

نام از آغاز تا مراتب ثبتتکمیلی به آن افزوده شد تا سلسله
ثبت رسمی  گواهی  دریافت  نهایتاً  و  به پایان  نیاز  بدون  نام 

سه   هر  براي  امکانات  این  شود.  انجام  دانشگاه  در  حضور 
مقطع تحصیلی تعبیه شدند و عملکرد مناسبی را ارائه دادند. 

می به و  گفت  وروديتوان  براي  ویژه  مقطع  طور  هاي 

سیار اند، بکارشناسی که تجربه فرایندهاي دانشگاهی نداشته
 کارآمد و روان بوده است.

هاي جدید تسهیل نام وروديتنها فرایند ثبتدر این قسمت نه 
دانش  بلکه  دانشگاه گردید،  کارشناسی  مقطع  آموختگان 

دانشگاه  ارشد سایر  نیز که در مقطع کارشناسی  ها امیرکبیر 
بلیت آن در  شده  بودند،  با توجه به فراهم آوردن قاپذیرفته

اخذ  به  موفق  دانشگاه  در  حضور  به  نیاز  بدون  پورتال، 
التحصیلی از طریق پورتال هاي رسمی مربوط  به فارغگواهی
شدند. 

 

 اندازي سامانه یکپارچه مدیریت برگزاري جلسات مجازيراه

دار با توجه به طوالنی شدن روند اپیدمی ویروس کرونا و ادامه
دانشگاهشد مجازي  آموزش  جلسات  برگزاري  روند  ها، ن 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان نخستین دانشگاه پیشرو  
یک   اندازي  راه  به  اقدام  نوین،  مجازي  آموزش  عرصه  در 
با   مجازي  جلسات  برگزاري  مدیریت  یکپارچه  سامانه 

دانش  شرکت  یک  سامانه  همکاري  این  است.  نموده  بنیان 
ی جهت مدیریت برگزاري جلسات اصلی، هاي متنوعقابلیت

هاي مختلف داشته و موجب  تمرین دروس ترمجبرانی و حل
و همچنین   دروس  جلسات  برگزاري  دقیق  رصد  با  تا  شده 
اختصاصی و همچنین  فایل  مدیریت  حضورغیاب هوشمند، 

سامانه  به  مجازي اتصال  مدیریت  و  آموزشی  پورتال  هاي 
برگزاري   در  خوبی  یکپارچگی  مجازي  کالس دروس،  هاي 

هاي جلسات بیگبلوباتن و ایجاد گردد. این سامانه به سامانه 
می  متصل  واحدهاي  نیما  سامانه،  این  اندازي  راه  با  باشد. 

آموزش  مرکز  دانشگاه،  ارزیابی  و  الکترونیک،  نظارت  هاي 
آموزشی  واحدهاي  سایر  و  مجازي  آموزش  پشتیبانی  مرکز 

گرفت با  تا  بود  خواهند  قادر  گزارش مرتبط،  از ن  دقیق  هاي 
برگزاري برگزاري کالس  در  بهتري  مدیریت  مجازي،  هاي 

جلسات مجازي در دوران کرونا داشته باشند. این سامانه به  
سامانه متمرکز احراز هویت کاربران دانشگاه متصل بوده و  

تردد هویت کلیه  احراز  سامانه  با  صرفا  سامانه  این  هاي 
است که تاریخچه حضورو   شود. الزم به ذکر کاربران چک می

غیاب و همچنین ویدیوهاي دروس برگزاري شده نیز در این  
 سامانه قابل دسترس است.

 اندازي سامانه متمرکز احراز هویت کاربران راه

سامانه تعدد  به  توجه  شناسهبا  صدور  و  دانشگاه  هاي هاي 
براي مختلف  جهت    کاربري  سامانه،  هر  به  ورود 

هاي کاربران، همچنین ورود  سازي و مدیریت حسابیکپارچه

سامانه مرکز به  واحد،  درگاه  یک  طریق  از  مختلف   هاي 
راه  به  اقدام  اطالعات   احراز  فناوري  متمرکز  اندازي سامانه 

کرده است. با این روش   SSO (Single Sign On)هویت  
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یک احرکاربران  سامانه  به  متصل  بار  دانشگاه  هویت  از 
هاي دیگري که مجوز داشته  شوند و سپس به همه سامانهمی

داشت.   خواهند  دسترسی  جدید  هویت  احراز  بدون  باشند، 

مراحل پیاده سازي، ثبت نام و دریافت شناسه در این پروژه  
سال   سامانه  1399از  اتصال  و  شده  مختلف شروع  هاي 

 واهد شد. دانشگاه به آن در طی چند فاز انجام خ
 

 جامعه  ازیبه ن  ییپاسخگو  يدستاوردها برا

ــل   ـــگاه نسـ ــدن ـبه دانشـ ــومیکی از ارـکان تـبدـیل شـ ، سـ
ـــگاه بر زندگی روزمره مردم و  تاثیرگذاري فـعالـیت هاي دانشـ

نعتی  جامعه می گاه ـص یرهاي حمایتی دانـش د. یکی از مـس باـش
ــرکت بنیان و واحدهاي فناور نیز بر هاي دانشامیرکبیر از ش

د. نمونهاین امر متمرکز می تیبانی را باـش اي از نتیجه این پـش
ــرکتمی ــعه  توان در فعالیت شـ ــو مدیریت توسـ هاي عضـ

نوآوري و فناوري در دوره پاندمی کرونا مـشاهده نمود که به 
 است.اي از این تاثیرگذاري در ذیل اشاره شده خالصه

 

 محصوالت فناورانه در حوزه پاندمی کرونا

شرکت توان  به  توجه  دانشبا  در هاي  مدیریت  این  بنیان 
شرکت فناور   28راستاي پیشگیري از بیماري کنترل کرونا،  

هم راستا با پزشکان و پرستاران و در راستاي رفع نیازهاي  
با   و  فناوريکشور  از  دو  استفاده  در  کاربردي  و  هاي جدید 

 اند:زمینه اصلی زیر به فعالیت و ارائه محصوالت خود پرداخته
کووید • بیماري  با  ویروس   19-مقابله  انتقال  از  پیشگیري  و 

 کرونا 
کرونا  • ویروس  از  ناشی  بیماري   تشخیص 

عالوه بر این، برخی از شرکت هاي مستقر در این مدیریت  
ردن زیرساخت الزم از جمله نرم افزار وبینار و ...، با فراهم آو

بیماري   با  مقابله  خصوص  در  را  خود  اجتماعی  مسئولیت 
انجام داده اند و با ایجاد امنیت روانی براي جامعه   19-کووید

عنوان   به  اند.  داشته  زمینه  این  در  مناسبی  اجتماعی  تاثیر 

که   دهد  می  نشان  خصوص  این  در  موجود  برآورد  نمونه، 
صنعتی  دانشگاه  تابعه  هاي  شرکت  مستقیم  غیر  فعالیت 

ابتداي اسفند   از  پایان اردیبهشت    1398امیرکبیر،    1399تا 
سفر شهري را در کل کشور از    2,500,000نیاز به بیش از  

هاي عضو جهت مقابله با  بین برده است. محصوالت شرکت 
در   19- بیماري کووید انتقال ویروس کرونا  از  پیشگیري  و 

 نشان داده شده است.  25و در شکل    لیست شده  7  جدول
شد،   گفته  که  توسعه رکت شهمانطور  مدیریت  عضو  هاي 

نوآوري و فناوري در حوزه تشخیص و غربالگري کرونا نیز 
هاي مربوطه در جدول اند که محصوالت شرکتفعال بوده

  اي از محصوالت مرتبط نیز در شکلارائه شده و نمونه  زیر
است شده  داده   .نشان 
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 و پیشگیري از انتقال ویروس کرونا  19-هاي عضو جهت مقابله با بیماري کوویدمحصوالت شرکت

 

 

 

  

 ظرفیت تولید در ماه  محصول نام شرکت 

برابري تولید در اسفند ماه  30ماسک سوپاپدار با فیلتر نانو (افزایش   نانو فناوران خاور
98( 

 عدد 300.000

 اسپري و فوم ضدعفونی کننده کیتوتک 
 برابري تولید)  3(افزایش تولید 

 عدد 150.000

و بخشهاي   ICUدستگاه ازن جنراتور هوا و آب (موثر در فضاهاي  شاره فراز پایدار 
کرونا براي سالمت پزشگان و پرستاران) (مشترك با دانشگاه علوم 

 پزشکی شهید بهشتی)

 عدد 5

 عدد 100 دستگاه ضد عفونی کننده سطوح و کاالها با تکنولوژي تولید ازن  پارس پالسما تابان

 عدد 10000 برابري تولید)  5اسپري ضد عفونی کننده دست و سطح (افزایش  تریتا 

 لیتر 3.600.000 محلول ضد عفونی کننده مالتی اکسیدانت سوریلت سورن آب 

 عدد 3000 شیلد پزشکی   ریز فناوران باران
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 (ادامه)  هاي فناور جهت تشخیص ویروس کرونا و عالئم بیماريمحصوالت شرکت

 ظرفیت تولید در ماه  محصول شرکت 

 POMED19 2500پالس اکسیمتر انگشتی  مپوا

 Realtime PCR Kit  1000 سالمت یار دایان

 1000 تب سنج لیزري مادون قرمز  پرتو پرداز مهر 

 درحال تجاري سازي  GSN-Fevتب سنج سبک  هوشمند آسیا 

 
 هاي عضو مدیریت توسعه نوآوري و فناوري در حوزه مقابله با شیوع ویروس کرونانمونه اي از محصوالت شرکت
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 هاي تابعه مدیریت فناوري و توسعه نوآوري دانشگاه در زمینه تشخیص عالئم ویروس کرونا اي از محصوالت شرکتنمونه

 
شایان ذکر است که محصول شرکت سالمت یار دایان  

دقیقه را داشته که در   55توانایی تشخیص ویروس کرونا در 
نوع خود منحصر به فرد است. این محصول داراي موافقت 

هاي الزم، پاستور بوده و در صورت اخذ حمایتاولیه از انیستو  

کیت در روز را دارد. این کیت   50000شرکت قابلیت تولید تا  
هاي هما معرفی شده و چندین تولید  هم اکنون به گروه هتل 

کننده خارجی محصوالت مرتبط نیز به دنبال گرفتن لیسانس  
 مربوطه از شرکت می باشند.

 کرونا محصوالت تاثیرگذار بر زندگی مردم در دوره پاندمی 

ــتقیـماً مرتبط ـبا حوزه کروـنا   ــوالتی ـکه مسـ عالوه بر محصـ
ــرکتمی ــند، فعالیت تعدادي از ش ــو مدیریت باش هاي عض

توســـعه نوآوري و فناوري نیز به صـــورت غیرمســـتقیم بر 
اـعث بهبود   ه و ـب ـــت ذاشـ اثیر ـگ ا ـت دگی مردم در دوره کرئـن زـن

ده اـست.   رایط براي جامعه ـش ین محـصوالت در ا فهرـستـش
جدول ارائه ـشده اـست. همانگونه که از اطالعات این جدول  

هاي نوآوري با سطوح مختلفی  ها/تیممشخص است، شرکت
 اند.از بلوغ در این امر فعال بوده

 اند امعه در دوره کرونا فعالیت کردههاي فناور که به صورت غیرمستقیم در حوزه تاثیر اجتماعی و ایجاد امنیت روانی براي جشرکت

 نوع شرکت/تیم نوآور تعداد کاربر  محصول  شرکت
رایا پردازش  

 هوشمند 
نرم افزار آموزش مجازي(سرویس به چندین دانشگاه با افزایش  

 برابري کاربران)  10
 دانش بنیان دانشگاهی  60.000

  4افزایش -پایش بیمار (شیفت روي بیماران کرونا اپلیکیشن بهزي 
 برابري کاربران) 

 دانش بینان رشد  342000

 دانش بنیان دانشگاهی  80.000 گپ و گفت وبیناري کرونایی بیدبرگ 
 دانش بنیان دانشگاهی  در روز  3000 اپلیکیشن خدمت وکیل، موکل  دادسان

سیمیاروم  
SimiaRoom 

 روانشناسی سرویس آنالین 

 کمک به فاصله گذاري اجتماعی)-برابري کاربران 9(افزایش  
 امیرکبیر-هسته فناور سامسونگ 1650



 
 

 گزارش سالیانه 177
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 نوع شرکت/تیم نوآور تعداد کاربر  محصول  شرکت
 ایسمینار 

 eSeminar 
 امیرکبیر-هسته فناور سامسونگ + 60.000 وبینار در روز)  250- برابري کاربران 5برگزاري وبینار (رشد 

برابري در کمپین در خانه   600(مشارکت    افزایش آگاهی عمومی TikNikتیک نیک 
 بمانیم)

 امیرکبیر-هسته فناور سامسونگ 4000

 امیرکبیر-هسته فناور سامسونگ 3000 برابري) 1/ 2(رشد  هاي خارجیآموزش آنالین زبان Oteacherاتیچر 
  1200برابري با حضور بیشتر از  3(رشد  مشاوره بیمار و پزشک  Zoopزوپ 

 پزشک در پلتفرم زوپ)

 امیرکبیر-هسته فناور سامسونگ + 100.000

دکتر جواب  
Dr.Javab 

 + 50 برابري)  5/2(رشد   خدمات پزشکی پاراکلینیکی
 روزانه 

 دانش بنیان دانشگاهی 

 دانش بنیان دانشگاهی  + 200 (کمک به دور کاري)   پایاش هوشمند از راه دور موتورخانه پیشران انرژي 
 امیرکبیر-هسته فناور سامسونگ 12000 برابري کاربران) 6/2(رشد  آموزش انگلیسی به کودکان چیز دان همه

  7خدمات از طریق -برابري  2(رشد   اپلیکیشن دستیار پزشکان SynAppsسیناپس 
 نفر) 500روزانه  - مرکز پزشکی

 امیرکبیر-سامسونگهسته فناور  3000

Freight Finder  امیرکبیر-هسته فناور فینوآ 500 المللیحمل  و نقل بین 
 امیرکبیر-هسته فناور فینوآ - برابري) 2/2نیابتی (رشد  -انجام امور اداري و شخصی کمک حال 

 امیرکبیر-هسته فناور فینوآ - برابري) 5(رشد   خدمات پزشکی در محل هوم ویزیت
 دانش بنیان رشد  20 دستگاه تصویه هوا  پرشین پردیس پیام  

 

بنیان و واحدهاي فناور عضو مدیریت توسعه نوآوري و فناوري در ذیل  هاي دانشنمونه هایی از دستاوردها و محصوالت شرکت 
 نشان داده شده است.

 
 

 خدمات پوشش نانو الیاف  کیسه فیلتردار 
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 N-95ماسک 

 

 
 یادگیري مجازي امیرکبیر (نیما)افزار نرم

 

 
 

 پکیج تشخیص و درمان اختالالت بویایی تست چشایی 
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 انواع پمپ 

 
 افزار تحلیل رفتار تجهیزات دوار نرم
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 دستگاه تستر جامع انواع رله هاي حفاظتی  دستگاه رله چند منظوره

 

 
 پزشکیطراحی و ساخت منبع تغذیه سوییچینگ اسلیت لمپ براي میز چشم
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 دستگاه اکوستیک امیشن 

 
 پلتفرم مشاوره بیمه، مالیات و امور حقوقی
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سامانه هوشمند تشخیص بیماري هاي مادرزادي و اکتسابی  

 POUYA-Heartقلبی کودکان 
 سامانه ثبت تخلفات سرعت 

 
 اینا که کرونایی نیستو تست خواص خاك و بتن گیريتجهیزات اندازه 
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 سامانه آموزش بیمار، ارتباط با پزشک و پیگیري مسیر درمان 

 
 افزار اپلت تطبق اثرانگشت روي کارت هوشمند طراحی نرم
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 هاگیري پارامترهاي فعالیت در نیروگاهطراحی و ساخت تجهیزات اندازه
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 و قابلیت هوشمند شناسایی الگوي مصرف کاربر  LCDویلچرهاي برقی مجهز به سیستم کنترل و  درایو 

  
 

 Cloudالمپ رنگی هوشمند  اي هوشمند نیلیگوهرله SENSORنیلیگو 

Base 
 

 

 
 

 محلول آنتی سپتیک زخم  –طباسپت  هیدروژل آنتی سپتیک زخم  –ژل ایکس طباسپت 
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 پانسمان گرانول کالژن  –طباگرن  پانسمان گرانول کالژن نقره –طباگرن پالس نقره 

 دانشگاه  بر کرونا شناسایی و تحلیل تبعات 
شــوند و  ها براي محیط ایســتا تدوین نمیاز آنجاکه برنامه

هاي محیطی تاثیر بـسزایی در ـشدنی بودن تغییرات و پویایی
گرفتن قرار  اولویــت  در  ــت    و  اســ ــروري  ضـ دارد،  آنهــا 

ــگاه و همچنین اولویتهاي پیشِقطعیتعدم ها و  روي دانش
ـهاي محیطی نیز در مورد توـجه قرار گیرد. این فرآیـند ـچالش

ـهاي عملـیاتی واـحدـهاي مختلف، فراز از آـغاز ـتا ـتدوین برـناـمه
ه ان، هـم ــت و در این مـی ددي داشـ اي متـع گیري و فرودـه

ر پارادایم در آموزش، دانشـگاه ویروس کرونا و به نوعی تغیی
اي قرار داد که بازنگري برنامه و شناسایی را در وضعیت ویژه

 سناریوهاي محتمل آینده را الزامی ساخت.
ــتـفاده از درس   ـهاي این بحران از آـغاز آموخـتهـبه منظور اسـ

ارـتقــاء   ـبراي  راـهکــارهــاـیی  ـطراـحی  ـهـمـچـنـین  و  ــاـکـنون  ت
ریزي الـعات و برـناـمهآوري نـظام آموزش ـعالی، مرکز مطـ ـتاب

ی نحوه عملکرد و رویکرد بالغ بر  گاه با بررـس راهبردي دانـش

گاه داخلی و  20 گاه و پژوهـش گاه معتبر جهان  33دانـش دانـش
هاي آمریکا، اروپا، آســـیا و اقیانوســـیه در راســـتاي  در قاره

آوري در مقابل شرایط پیش آمده به دلیل شیوع ویروس  تاب
موزش، پژوهش، سفر و جابجایی  هاي مختلف آکرونادر جنبه

دانشجویان، شرایط اسکان و خدمات رفاهی دانشگاه و جنبه 
ابی و همچنین   ارچوبی براي ارزـی ایتی، ـچ الی و حـم اي ـم ـه

اب اء ـت ه همراه ارتـق الی ـب ــات آموزش ـع ــسـ آوري در موسـ
اخص ه بعد  ـش امل ـس هاي مرتبط ارائه نمود. این چارچوب ـش

ــلی ( ــلی اصـ دیرـیت، (1اصـ الی و  2) رهبري و ـم ابع ـم ) مـن
) منابع انسـانی و ارتباطات اسـت که هریک 3زیرسـاخت و (
کنند.  آوري ســیســتم نقشــی اســاســی ایفا میدر ارتقاء تاب

ســپس از نتایج این کار براي تدوین برنامه ســناریومحور در 
 برداري شد. هاي مبتالبه بهرهقطعیتعدم

 

  
 

ه اـم برـن و  ات  بهرهمرکز مطـالـع ا  ـب از ریزي راهبردي  گیري 
ــده بین ــورت مـطالـعات انـجام شـ المللی در این حوزه و مشـ

ناریوهاي پیش ی تحلیلی  ِ خبرگان، ـس گاه و گزارـش روي دانـش
در رابطه آثار کروناویروس بر دانشــگاه صــنعتی امیرکبیر به 



 
 

 گزارش سالیانه 187
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ــ  ــنـهاداتی از اقدامات ضـ روري در مواجـهه با هر همراه پیشـ
ــال نمود و واـحدـهاي   اریو ـتدوین و براي واـحدـها ارسـ ـــن سـ

را بر این مبنا طراحی   1399دانشــگاه برنامه عملیاتی ســال 
 نمودند.

ــایر عوامل محیطی و   همچنین به منظور انطباق برنامه با س
دم تـع اي پیشقطعـی ــت  ِ ـه ــروري اسـ اه، ضـ ـــگ روي دانشـ

اـمه ــانی برـن ــوـعات ذـیل در بروزرسـ اتی در موضـ ـهاي عملـی
 ها مورد توجه جدي قرار گرفت:گیريچارچوب جهت

تاثیر قرار گرفتن دانشـگاه در شـیوع کرونا و تحت •
 دوران کرونا و پسا کرونا

ــگاه به بودجه دولتی و مواجهه با  • ــتگی دانش وابس
 کسري بودجه جدي در سال جاري

ارت • تمـه ا جـه ـب ا  ـــت اء  افزایی (همراسـ ارتـق گیري 
 پذیري) لکارآفرینی و اشتغا

 هاي پدیدار شده) هاي موجود (استراتژيقطعیتچارچوب ارائه برنامه عملیلتی با توجه به عوامل محیطی و عدم

 
ریزي ، مرکز مطالعات و برنامهگیريمدت همهطی  همچنین

صــنعتی امیرکبیر در برنامه بررســی روند راهبردي دانشــگاه  
گاه گیري کرونا ها با توجه به همهآموزش عالی و آینده دانـش

و شـرایط پسـاکرونا اقدام به برگزاري نظرسـنجی به منظور 
گاه اتید دانـش نجش دیدگاه اـس هاي مختلف نمود تا از این ـس

ــرایط موجود و ـتدوین برـناـمه آیـنده  طریق امـکان ارزـیابی شـ

بر اسـاس نتایج  میسـر شـود.  1400ا براي سـال هدانشـگاه
نجی می ل از این نظرـس یاـستحاـص گذار  توان گفت جامعه ـس

دانـشگاهی بایـستی اولویت اول خود را بهبود ـشرایط آموزش 
و پژوهش قرار دهد. بر اـساس نظرات دریافت ـشده پیـشنهاد 

شود که اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:می
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 گیري کرونا،همه انکار قابل غیر تغییرات از یکیاز آنجاکه 

مت به حضـوري آموزش  از حرکت  بوده مجازي آموزش  ـس

 هايدانشگاه دیگر با همگام امیرکبیر صنعتی دانشگاه، است

 توان ارتقاء با بحران، این ابتداي از جهان و ایران مطرح

امانه ارتقاء و مجازي آموزش  در خود   مجازي  آموزش  هايـس
خ به اقدام خود،  ک به پاـس  پاییز در .نمود مبتالبه هايریـس

ــال  تـجارب مـطالـعه ـبا راهبردي مـطالـعات مرکز 1399 سـ

 فناوري مرکز ها،معاونت همکاري با و دنیا ـسراـسر در مـشابه

 عملکرد بهبود هدف با عمومی روابط و ارتباطات و اطالعات

ــاـماـنه  ـبه اـقدام محتوا، ـمدیرـیت و مـجازي آموزش  ـهايسـ

ـیمــاـیش یــک ـطراـحی ــازـخورد دریــافــت ـطرـیق از  ـپ  از ب

ــجویان   ــتخراج نکات بنديجمعبا   .نموددانش ــده اس  از ش

ا  نـتایج تحلـیل ــنجی در رابـطه ـب ــاـماـنه نظرسـ  ـمدیرـیت سـ

ز محتواي امانه و کورـس  بیگ و نیما کالس  برگزاري هايـس

ــامانه  هاي، اولویتباتن بلو ها و رفع  اقدام به منظور بهبود س
برخی نقایص موجود مشــخص شــد و در دســتورکار قرار 

 گرفت.
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