
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی  دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر از راه انــدازی پیشــخوان 
دانشــجویی در ایــن دانشــگاه خبــرداد و گفــت: 
ــا  ــگاه ت ــجویی دانش ــخوان دانش ــم پیش امیدواری

پاییز شروع به فعالیت کند.
ــر، دکتــر ســیاوش خرســندی  ــه گــزارش امیرکبی ب
گفــت: اقدامــات اجرایــی بــرای راه انــدازی پیشــخوان 
دانشــجویی در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر انجام شــده 
ــاختمان  ــل س ــخوان در مح ــن پیش ــت ای ــرار اس و ق

شماره 2 دانشجویی دانشگاه راه اندازی شود.
وی افــزود: در ایــن پیشــخوان، دانشــجو می توانــد 
ــای  ــه بخش ه ــوط ب ــود مرب ــای خ ــام پیگیری ه تم

مختلف را انجام دهد. 
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر تاکیــد کــرد: پس از اتمــام تعمیــرات خوابگاه 
ناجیــان عملیــات اجرایــی این پیشــخوان آغازمی شــود 
ــده  و  ــام ش ــی انج ــکان یاب ــر م ــال حاض ــه درح ک
طراحــی و اجــرای داخلــی آن پــس از اتمــام بازســازی 
خوابــگاه ناجیــان انجــام می شــود کــه امیدواریــم تــا 

پاییز امسال فعالیت این پیشخوان آغاز شود.

آخرین وضعیت بازگشایی خوابگاه های 
دانشگاه در دوران شیوع کرونا

معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر گفــت: دانشــگاه جــزء اولیــن دانشــگاه هایی 
بــود کــه بــا شــروع بیمــاری کرونــا ســریع اقــدام بــه 
تخلیــه خوابگاه هــا کــرد بــه نحــوی کــه خوابگاه های 

دانشگاه از14 اسفندماه تخلیه شد.
دکتــر خرســندی اظهــار داشــت: بــا اطــاع رســانی 
ــور و  ــجویان ، حض ــک دانش ــه و کم ــورت گرفت ص
غیــاب کاس هــا در اســفندماه ســال گذشــته بــه دلیل 
شــیوع بیمــاری کرونــا متوقــف شــد کــه براین اســاس 
توانســتیم ســریع خوابگاه هــای دانشــجویی را تخلیــه 
ــیوع  ــش از ش ــرد پی ــک ک ــر کم ــن ام ــه ای ــم ک کنی
گســترده کرونــا خوابگاه هــا تخلیــه شــود و مــا در آن 

زمان مورد ابتایی نداشتیم.
 معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر تاکیــد کــرد: درحــال حاضــر در خوابگاه های 
دانشــگاه نزدیــک به 280 دانشــجو ســاکن هســتند این 

درحالــی اســت کــه ظرفیــت خوابگاهی مــا 4 هــزار و 
600 نفر است.

براســاس  کــرد:  تاکیــد  خرســندی  دکتــر 
ــک  ــواب ی ــاق خ ــر ات ــتی در ه ــای بهداش پروتکل ه
ــکان  ــداد اس ــر تع ــده و اگ ــکان داده ش ــجو اس دانش
خوابگاهــی افزایــش یابــد در اتاق هــای بــزرگ 2 

دانشجو مستقر خواهد شد.
دکتــر خرســندی ادامــه داد: در آزمایشــگاه های 
دانشــگاه نیــز پروتکل هــای بهداشــتی بــه طــور کامــل 

اجرا می شود.
وی عنــوان کــرد: اولویــت مــا در تابســتان اســکان 
دانشــجویانی کارشناســی اســت که تــا 30 مهرمــاه باید 
از پایــان نامــه خــود دفــاع کننــد. همچنین دانشــجویان 
ــزال و  ــه پروپ ــرای تهی ــه ب ــی ک ــات تکمیل تحصی
دفاعیــه نیــاز بــه حضــور در آزمایشــگاه دارنــد نیــز در 

خوابگاه ها اسکان داده شده اند.
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر تاکیــد کــرد: همچنیــن دانشــجویانی کــه در 
ــز در  ــتند نی ــور داش ــی حض ــای ملی/صنعت پروژه ه
اولویــت اســکان در خوابگاه هــا بودنــد. در واقــع تنهــا 
دانشــجویانی کــه حضورشــان در دانشــگاه ضــروری 

بوده در خوابگاه ها اسکان داده شده اند.

ارائه خدمات مستمر معاونت فرهنگی و 
دانشجویی به دانشجویان

وی بــا بیــان اینکــه در زمان شــیوع بیمــاری کرونا و 
عــدم حضــور دانشــجویان در دانشــگاه معاونــت 
ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــجویی دانش ــی و دانش فرهنگ
بــدون وقفــه درحال فعالیــت و خدمت به دانشــجویان 
بــه صــورت حضــوری و غیرحضــوری اســت، گفت: 
طــی ماه هــای گذشــته از ســوی ایــن معاونــت 
ــی و  ــی، فرهنگ ــای عمران ــی در حوزه ه فعالیت های

دانشجویی و ستادی صورت گرفته است.
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر تاکیــد کــرد: در ایــن ماه هایــی کــه حضــور 
ــه اســت،  ــش یافت ــط دانشــگاه کاه دانشــجو در محی
هیــچ یــک از برنامه هــای راهبــردی فرهنگــی و 

دانشجویی این دانشگاه متوقف نشده است.
ــی  ــوزه عمران ــه داد: در ح ــندی ادام ــر خرس دکت

ــع  ــه و مجتم ــورت گرفت ــددی ص ــای متع فعالیت ه
ورزشــی دانشــگاه درحــال ســاخت اســت کــه یــک 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــد ب ــار جدی ــان اعتب ــارد توم میلی

جذب شده است.
ــدی  ــرفت 90 درص ــروژه پیش ــن پ ــت: ای وی گف
داشــته و امیدواریــم در پاییــز امســال بــه بهــره بــرداری 
کامــل برســد البتــه بخشــی از ایــن مجتمــع از جملــه 

سالن بدنسازی آماده بهره برداری است.

ارتقاء  رده خوابگاه های دانشگاه
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر تاکیــد کــرد: ســال پنجــم اســت کــه 
ــا  ــده ت ــر ش ــگاه تعمی ــای رده 4 و 5 دانش خوابگاه ه
ارتقــا یابــد. امســال نیــز بــا همــکاری ســازمان امــور 
دانشــجویان و بنیــاد قلــم چــی دو خوابــگاه ســطح 4 
ایــن دانشــگاه بــا بودجــه ای معــادل 1.5میلیــارد تومان 
درحــال تعمیر و بازســازی اســت کــه ایــن خوابگاه ها 
ــجویان  ــه دانش ــت ک ــد یاف ــا خواهن ــه رده 2 ارتق ب

دکترای دختر در آنها ساکن می شوند.
دکتــر خرســندی ادامــه داد: همچنیــن ســالن 
ــره  ــاده به ــز و آم ــز تجهی ــگاه نی ــوردی دانش صخره ن

برداری است. 
ــال  ــن فوتب ــد زمی ــرد: رختکــن جدی ــد ک وی تاکی
ــه  ــت ک ــازی اس ــاده س ــال آم ــز درح ــگاه نی دانش
ــرداری آن انجــام شــده بودجــه ای  ــود ب ــات گ عملی
ــرای احــداث  ــغ بــر 300 تــا 400میلیــون تومــان ب بال

این رختکن درنظر گرفته شده است.

خوابگاه جدید با ظرفیت 300 نفر در 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر                     

راه اندازی می  شود
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر بــا بیــان اینکــه توســعه امکانــات خوابگاهی 
از اولویت هــای دانشــگاه طــی ســال های اخیــر بــوده 
اســت، گفــت: زمینــی در کنــار خوابــگاه یــاوری بــه 
ــرار  ــه ق ــده ک ــداری ش ــان خری ــارد توم ارزش 6میلی
اســت بــا خوابــگاه یــاوری تجمیــع شــود و خوابــگاه 

جدید با بودجه 25میلیارد تومان احداث شود.

دکتــر خرســندی افــزود: 10میلیــارد از بودجــه 
تاســیس ایــن خوابــگاه از ســوی دانشــگاه تامین شــده 
و مابقــی بــا کمــک خیریــن تامیــن خواهــد شــد کــه 
اگــر دچــار مشــکل نشــویم ایــن خوابــگاه طــی یــک 

سال و نیم آینده تاسیس می شود.
ــگاه  ــن خواب ــدازی ای ــا راه ان ــار داشــت: ب وی اظه
ظرفیــت خوابگاهــی دانشــگاه 300 نفــر افزایــش 

خواهد یافت.

تقویت بخش های تخصصی مرکز 
بهداشت دانشگاه

معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه بــا اشــاره 
بــه تقویــت مرکــز بهداشــت دانشــگاه گفــت: در مرکز 
یونیــت جدیــد  دســتگاه  دانشــگاه 2  بهداشــت 

دندانپزشکی نصب شده است.
دکتــر خرســندی ادامــه داد: همچنیــن دســتگاه های 
ــت  ــز بهداش ــب مرک ــک قل ــرای کلینی ــز ب ــد نی جدی
ــر  ــغ ب ــا بودجــه ای بال ــر ب ــی امیرکبی دانشــگاه صنعت

200میلیون تومان خریداری شده است.
ــای تخصصــی  ــت بخش ه ــرد: تقوی ــد ک وی تاکی
ــا  مرکــز بهداشــت از اولویت هــای دانشــگاه اســت ت
بتوانیــم خدمــات بهتــری را بــه جامعــه دانشــجویی و 

کارکنان ارائه دهیم.
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی 
ــئوالن  ــاش مس ــام ت ــه تم ــان اینک ــا بی ــر ب امیرکبی
ــه  ــدی ب ــات مفی ــه خدم ــت ک ــن اس ــگاه ای دانش
ــا  ــت: در دوران کرون ــد، گف ــه دهن ــجویان ارائ دانش
فضــای همدلــی در بیــن دانشــجویان، اســاتید و 
کارکنــان ایجــاد شــده و بــا برخــی فعالیت هــا نبایــد 

این فضا مخدوش شود.
 راه اندازی کمیته سالمت در دانشگاه

ــه ســامت در  ــدازی کمیت ــه راه ان ــا اشــاره ب وی ب
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر افــزود: این کمیته براســاس 
ــش از  ــگاه و پی ــورای اچ اس ای دانش ــه ش ــن نام آیی

بروز بیماری کرونا تشکیل شد.
ایــن کمیتــه تاکنون 8 جلســه داشــته و اطاعیه های 

متعدد صادر کرده است.
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی 
ــر  ــارت ب ــه نظ ــن کمیت ــرد: در ای ــد ک ــر تاکی امیرکبی

اقدامات بهداشتی انجام  می شود.
دکتــر خرســندی از راه انــدازی پلیــس ســامت نیز 
در دانشــگاه خبــرداد و گفــت: پلیــس ســامت ایــن 
دانشــگاه بــه صــورت مرتــب و مســتمر پروتکل هــای 

بهداشتی را مورد بررسی و نظارت قرارمی  دهند.
وی عنــوان کــرد: ضــد عفونــی مکان هــا بــه 
صــورت مســتمر در دانشــگاه انجــام می شــود و 
ــز در ورودی  ــده نی ــی کنن ــد عفون ــتگاه های ض دس

ساختمان های دانشگاه نصب شده است.

صندوق نیکوکاری دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر راه اندازی می شود

وی از تشــکیل صنــدوق نیکــوکاری دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر خبــرداد و افــزود: ایــن صنــدوق بــا 
ــدازی شــده  ــان راه ان ــون توم ــه 100میلی ســرمایه اولی

است۰ 
وی ادامــه داد: برنامــه داریــم از طریــق منابــع ایــن 
صنــدوق ســاالنه بیــش از هــزار بــورس تحصیلــی را 
ــم  ــه امیداوری ــم ک ــه کنی ــه دانشــجویان مســتعد ارائ ب
جامعــه خیریــن و جامعــه دانــش آموختــگان در ایــن 

حوزه وارد شوند و به صندوق کمک کنند.
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر تاکیــد کــرد: امیدواریــم بتوانیــم تــا 5 هــزار 
ــه  ــدوق ب ــن صن ــک ای ــا کم ــی را ب ــورس تحصیل ب
ارائــه کنیــم تــا  دانشــجویان مســتعد دانشــگاه 
ــل  ــد تحصی ــی بتوانن ــه مال ــدون دغدغ دانشــجویان ب

خود را انجام دهند.

هفتهنامه
خبــری
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معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خبرداد:

راه اندازی پیشخوان دانشجویی و  پلیس سالمت در دانشگاه 

ایام سوگواری ساالر شهیدان، حضرت حسین ابن علی )ع(، تسلیت باد 



سریع ترین راه برای دیوانه کردن یک کارمند، دادن مسئولیت های جدید به او 

و عدم حمایت از او با ندادن ابزار کار الزم یا توضیحات الزم و آموزش های مورد نیاز است.

هفتهنامه
هفته نامه خبری امیرکبیرخبــری

مدیر مسئول: مصطفی رستمخانی
اصغر علی  گرافیک:  طراح  و  هنری  مدیر  منیژه هاشم خانی،   سردبیر: 

 وحدانی عکس: محمد جعفری طاهری
تلفن: 6-64542285 و 66414113

دورنگار: 66۹632۹2
 نشانی: خیابان حافظ، روبه روی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

اداره روابط عمومی @polytechnic1307 @autgram pr@aut.ac.ir pr.aut.ac.ir

تازه های  علـــم

       عزاداری سید الشهداء)ع( و زیارت عاشورا

 دکتــر خرســندی ادامــه داد: دانشــگاه دارای بیــش از
90 واحــد مســکن متاهلــی اســت و بــه برخــی دیگر 
ــا  ــن واحده ــد از ای ــه نتوانن ــز ک ــجویان نی از دانش

استفاده کنند یارانه نقدی پرداخت می شود.
وی ادامــه داد: ظرفیــت خوابگاه هــای متاهلــی  
ــم از  ــم بتوانی ــت وامیداوری ــم اس ــیار ک ــگاه بس دانش
ظرفیــت صنــدوق نیکــوکاری دانشــگاه اســتفاده کنیم 
و حمایت هایــی از دانشــجویان متاهــل بــرای تامیــن 

مسکن داشته باشیم.
ــتاد  ــکیل س ــه تش ــاره ب ــا اش ــندی ب ــر خرس دکت
ــدس در  ــاع مق ــالگرد دف ــن س ــت چهلمی بزرگداش
دانشــگاه صعنعتــی امیرکبیــر افــزود: برنامه هــای ایــن 

ستاد در فضای آناین و حضوری برگزارمی شود.

راه اندازی طرح مشاوره تحصیلی 
دانشجویان دو ترم مشروطی

وی از راه انــدازی طــرح مشــاوره تحصیلــی 
ــت:  ــرداد و گف ــروطی خب ــرم مش ــجویان دو ت دانش
اجــرای ایــن طــرح شــروع شــده تــا از ایــن طریــق 
بتوانیم آســیب شناســی الزم را داشــته باشــیم  که 200 
دانشــجو دانشــگاه در مرکــز مشــاوره تحــت پوشــش 

این طرح قرار گرفته اند.
دکتــر خرســندی تاکیــد کــرد: در طــول تعطیــات 
ــت  ــوزه فعالی ــن ح ــا در ای ــکاران م ــد نوروزهم عی
ــم فرهنگــی هفتگــی  ــن راســتا تقوی داشــتند و در ای
بــرای دانشــجویان طراحــی شــد و تاکنون ایــن تقویم 

فرهنگی طی 12 هفته ارائه شده است.
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طراحی سامانه هوشمند تایید اصالت فرش دستباف ایرانی 
توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

کامپیوتــر  مهندســی  دانشــکده  محققــان 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــرای اولیــن بــار در 
ــد  جهــان ســامانه هوشــمندی را طراحــی کردن
کــه بــا شناســایی، ثبــت و تاییــد اصالــت فرش 
دســتباف بــه ایــن هنــر ملــی و میــراث فرهنگــی 

ارج نهاده و از آن محافظت می کند. 
بــه گــزارش امیرکبیــر، امیرحســین روشــن ضمیــر 
دانــش آموختــه کارشناســی ارشــد مهندســی فنــاوری 
ــی دانشــکده مهندســی  ــات و هــوش مصنوع اطاع
ــتارتاپ  ــل اس ــذار و مدیرعام ــان گ ــر و بنی کامپیوت
»چمــروش« گفــت: هــدف مــا در ایــن تیــم، 
به کارگرفتــن فناوری هــای دیجیتــال بــه منظــور 
شناســایی، حفــظ و تقویــت اصالــت فــرش دســتباف 

ایران است.  
وی افــزود: متاســفانه امــروزه کپــی بــرداری از طرح 
ــد  ــران در کشــورهایی مانن ــرش دســتباف ای ــای ف ه
ــور  ــن و همینط ــی چی ــال و حت ــد، نپ ــتان، هن پاکس
تقلــب در مــورد اصالــت و کیفیــت آن بــه ایــن هنــر 

دیرپا و ارزشمند لطمه جدی وارد کرده است. 
وی ادامــه داد: از ایــن رو بکارگیــری فنــاوری هــای 
ــن و  ــیاء ، باکچی ــت اش ــه اینترن ــال از جمل دیجیت
پــردازش تصویــر کاربــرد ویــژه و جذابــی در مــورد 
ــه  ــد ک ــته باش ــد داش ــی میتوان ــتباف ایران ــرش دس ف
ــی و  ــال طراح ــروش در ح ــتارتاپ چم ــط اس توس

پیاده سازی است.  
بــه گفتــه وی، طراحــی نوآورانــه بــرای یکپارچــه 
ســازی ایــن فنــاوری هــا بگونــه ای اســت کــه مانــع 
انجــام تقلــب در مــورد محــل تولیــد فــرش می شــود 
و از طــرف دیگــر فــرش اصالــت دار و تاریخچــه دار 

را از سایر فرش ها متمایز میکند.  
ی افــزود:  بیــش از 30 محقــق، متخصــص، 
کارشــناس داخلــی و خارجــی در این پــروژه نوآورانه 

و ملی مشارکت می کنند. 
ــت  ــراع اصال ــن اخت ــرد: هــدف از ای ــد ک وی تاکی
ــی و تشــخیص  ــرش دســتباف ایران ــه ف بخشــیدن ب
ــه  ــورت ک ــن ص ــه ای ــت ب ــی اس ــای تقلب فرش ه
اینترنــت اشــیاء مبــدا تولیــد فــرش را شناســایی کرده 
و بهمــراه روایتــی از بافــت آن ذخیــره و در دفتــر کل 

الکترونیکی ثبت می کند. 
روشــن ضمیــر ادامــه داد: ســپس پــردازش تصویــر 
ــوش  ــتفاده از ه ــا اس ــرش را ب ــه شــده ف الگــوی بافت
مصنوعــی و محاســبات شــناختی تجزیــه و تحلیل می 
کنــد تا هویــت و اثر انگشــت دیجیتالی فــرش را تولید 
کنــد کــه ایــن هویــت بــرای هرفــرش دســتباف کاما 
ــت  ــرار اســت و در نهای ــل تک ــر قاب انحصــاری و غی
باکچیــن روایــت و هویــت دیجیتالی فــرش را در یک 
سیســتم غیــر متمرکــز ثبت مــی کنــد بطوریکه صحت 
ــیله  ــوده و بوس ــر ب ــل تغیی ــر قاب ــات غی ــن اطاع ای

اپلیکیشن موبایل قابل راست آزمایی است.  
امیرحســین روشــن ضمیر بنیــان گــذار و مدیرعامل 
اســتارتاپ چمــروش با بیــان اینکــه این ســامانه ارزش 
ذاتــی فــرش دســتباف اصالــت دار را تقویت مــی کند، 
اضافــه کــرد: اثبــات مبــدأ تولید فــرش توســط اینترنت 
ــط  ــرش توس ــر ف ــت ب ــای مالکی ــکان ادع ــیاء، ام اش
باکچیــن، ایجــاد وفــاداری در مشــتری توســط برنامــه 
ــا  ــودن ب ــرد ب ــر منحصــر به ف ــد ب ــن همــراه، تأکی تلف
اســتفاده از پــردازش تصویــر، تأیید اصــــالت و قدمت 
فرش توســط اثــــر انگشــت دیجیتالی، افزایــش ارزش 
فــرش بــا ایجــاد اعتمــاد و تهیــه روایت و ســابقه فرش 
از جملــه شــش مزیــت اصلــی ایــن طــرح بــه شــمار 

می رود. 
گفتنــی اســت، دکتــر محمــد رحمتــی، دکتــر مهدی 
شــجری، امیرحســین روشــن ضمیر و ســروش ضیایی 
ــی  ــکده مهندس ــروژه در دانش ــن پ ــان ای ــژاد محقق ن

کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند.

برگزاری چهارمین رویداد ایده بازار خوراک و نوشیدنی
چهارمین رویداد ایده بازار خوراک و نوشیدنی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

به گزارش امیرکبیر، هدف از برگزاری رویداد ایده بازار خوراک و نوشیدنی شناسایی ظرفیت های ناشناخته در کشور 
و همسو نمودن آنها در راستای حل مسائل موجود در حوزه سامت کشور است. 

چهارمین رویداد ایده بازار خوراک و نوشیدنی توسط دفتر توسعه فناوری سامت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با عاملیت مرکز تبادل فناوری ایده 

بازار امیرکبیر به عنوان کارگزار رسمی وزارت بهداشت و درمان برگزار می شود.
مواد اولیه، تولید، بسته بندی، کنترل، فناوری های دیجیتال، حمل و نقل، مارکتینگ، ماشین آالت و تجهیزات، کاهش 

هزینه و افزایش بهره وری، مواد اولیه و ترویج فرهنگ سامت غذایی از محورهای این ایده بازار است.
انعقاد قرارداد تجاری سازی با فناور، ارتباط با جامعه سرمایه گذاران و بهره برداران و حمایت های معنوی و تسهیل در 

فرایندها و مجوزها از مزایای این رویداد بشمار می رود.


