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 یک شروع دوباره ...
بیش از یک ســال از اتفاق مبارک و میمون همدلی و همبســتگی فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران) می گذرد .حاال خیلی بســترها مهیا شــده است .مجوز جامعه به عنوان سازمان مردم نهاد
از وزارت کشــور اخذ گردیده اســت .اعضای شــورای مرکزی و هیات مدیره انتخاب شده اند .بیست و دو
جلسه هیات مدیره برگزار شده و چند جلسه شورای مرکزی داشته ایم .مسئوالن کمیته های اجرایی و چارت
جامعه مشــخص گردیده اند .شــوراهای واحد دانشکده ها نیز به تدریج دارند فعالیت رسمی و عمومی خود
را شــروع می کنند و بعضی ها هم به جاهای خوبی دارند می رسند .دفتر جدید جامعه نیز آماده بهره برداری
است .دانشگاه هم تمام امکاناتش را در اختیار جامعه گذاشته است و جامعه هم خدمات متقابل خود را ارائه
می کند .یکی از فارغ التحصیالن ســخاوتمند قول ساخت یک خوابگاه مجهز را داده است که بیش از هشت
میلیارد تومان هزینه دربر دارد .دیگر دکتر معتمدی ها و دکتر فریداعلم ها همه سوار بر یک کشتی شده اند و
آن جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر است .جایی که بیش از چهل هزار دانش آموخته فرهیخته
اش ظرفیتی بزرگ را حمل می کند که باید از آن بهره جست.
بدون تردید جامعه بدون حضور فعال اعضای خود نمی تواند کار بزرگی را پیش برد .برای همین هم باید
از امروز شروع کرد:
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند
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از شوراهای
واحد فارغ
التحصیالن
دانشکده ها
چه خبر؟
شورایواحددانشکدهمهندسی
هوافضا:

فعالیتهای انجام گرفته تا کنون :
برگــزاری چندین جلســه هماهنگی و
برنامهریزی (تا قبل از نوروز )95
تشــکیل گــروه و کانــال مجــازی
فارغالتحصیالن برای اطالعرسانی فعالیتهای
انجمن (پیش از نوروز )95
برگــزاری همایش با موضوع تشــکیل
انجمــن فارغالتحصیالن دانشــکده (پیش از
نوروز )95
برگزاری همایش با موضوع هماندیشی
خرید هواپیمای مســافربری (پیش از نوروز
)95
برگــزاری دوره آشــنایی با مهندســی
تعمیر و نگهداری با همکاری شــرکت ماهان
(اردیبهشت ماه )95
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مشکالت مربوط به هماهنگی زمان
تشکیل دوره با افراد مرتبط با آن

عــدم تخصیــص بودجه و نبــود افراد
متخصص بــه منظور همکاری در فعالیتهای
مربوط به برگزاری دوره (مانند طراحی پوستر،
تبلیغات و اطالعرسانی)

مشخص نبودن جا و مکان و هویت برای
فعالیت های شورای واحد دانشکده ها
انتخاب افراد مورد نیــاز برای همکاری
در برنامههای انجمن (از دانشــجویان یا فارغ
التحصیالن و یا افراد شاغل در دانشگاه)

شورای واحد دانشکده ریاضی و
علومکامپیوتر:
اولین جلسه شورای واحد دانشکده ریاضی
و علــوم کامپیوتر در تاریخ  12اردیبهشــت
 ، 1395با حضــور آقایان دکتر رحمتی رییس
دانشــکده ،آقای مهندس گزمه (عضو شورای
مرکــزی جامعه) ،آقای مهنــدس نادی (فعال
جامعه فــارغ التحصیالن) ،خانــم ها مهندس
ســادات اخوی (عضو شورای مرکزی و عضو
هیات مدیره جامعــه) ،خانم مهندس رحیمی
(عضو شــورای مرکزی جامعه) تشــکیل شد
و آقای دکتر رحمتی به عنوان رییس شــورای
دانشــکده ریاضــی و علوم کامپیوتــر ،خانم
رحیمی بــه عنوان خزانــه دار ،آقای گزمه به
عنوان دبیر شــورای دانشکده و آقای نادی به
عنوان منشی انتخاب شدند.
اهداف و برنامه پیشــنهادی شورای فارغ
التحصیالن دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
( تا پایان سال ) 95
 -1شناسایی و تهیه پایگاه داده  %50از فارغ
التحصیالن دانشکده ریاضی
شامل اطالعات تماس ،تجارب حرفه ای و
صنعت شغلی فعلی ،مهارت ها و میزان تمایل
به همــکاری در جهت اهداف جامعه با توجه
به پراکندگی جغرافیایی
 -2شناســایی صاحبان مشــاغل ،مدیران،
کارآفرینان و خیرین فارغ التحصیل دانشــکده
(از بند  )1و تهیه گزارش تحلیلی آماری
 -3شناسایی فرصت های شغلی در صنعت
با کمک فــارغ التحصیالن دانشــکده جهت
جذب فارغ التحصیالن جوان

گلوگاههای فعالیتهای انجام گرفته :
مشــکالت مربوط به هماهنگی ورود به
دانشگاه افراد (از دانشگاههای دیگر)

خبرنامه جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)-پیش شماره اول  -مهر ماه 1395

(شناسایی  50فرصت شغلی تا پایان سال )
 -4برگزاری  2کارگاه یا سمینار آموزشی تا
پایان سال  ( 95به منظور مهارت آموزی )
 -5برگــزاری نشســت  /گردهمایی فارغ
التصیالن به مناســبت شب یلدا ( شب شعر و
برنامه های فرهنگی )
 -6شناسایی راهکاری های جذب حمایت
مالی از فارغ التحصیالن ( هدف گذاری مالی
تا پایان سال )

کیا عضو محترم شــورای مرکزی جامعه فارغ
التحصیالن و ریاســت بنیاد مســتضعفان که
منجر به همــکاری فیمابین بنیاد و شــورای
واحد گردید .مقرر شــد ســوله ای در اختیار
این شورا برای ورود به زنجیره تولید پوشاک
و اشتغالزایی فارغ التحصیالن گردد .هم اکنون
مطالعات اولیه در حال انجام است.
برگزاری جلسه مشــترک شورای واحد
با حضور آقای دکتر محجوب از پیشکسوتان
پلــی تکنیک ،دبیر محترم جامعه و چند تن از
دانشجویان فعال که در این جلسه مقرر گردید
برای تهیه زیست بوم صنعت نساجی و پوشاک
کشــور با همکاری وزارت صنعت ،معدن و
تجارت اقدامات مقتضی به عمل آید.
تحویل دفتر واحد در دانشکده مهندسی
نساجی که ان شــاءاهلل به زودی با مساعدت
ریاســت محترم دانشــکده تجهیــز و تابلو
ورودی آن نصب خواهد شــد .با راه اندازی

باشد:
پیوســتن به طرح «نهضت کارآفرینی» و
هماهنگی با دبیرخانه طرح (استفاده از نظرات
کارشناسان ،شــرکت در نشست مشترک اتاق
بازرگانی و مجلس شــورای اسالمی ،حضور
فعال در فراکســیون کار و کارآفرینی مجلس
و )...
انعقــاد تفاهــم نامه با ســازمان صنایع
کوچک و شرکت شــهرک های صنعتی ایران
برای آموزش عاملین توســعه خوشــه های
کســب و کار (فارغ التحصیالن نســاجی) با
تاکید بر راه اندازی خوشــه های پوشــاک و
سایر خوشه های مرتبط با نساجی در سراسر
کشــور که منجر به اشتغال زایی سه تا پنج نفر
به ازای هر پروژه توســعه خوشه در هر استان
خواهد گردید.
برگزاری جلسه مشــترک با خانم دکتر
ســلطانی مشاور شــهرک های صنعتی ایران،
خانــم عادلی عامل توســعه خوشــه فرش
دســتباف استان گلستان و خانم شیرویه عامل
توسعه خوشه زیورآالت و جواهر استان تهران
برای انتقال تجارب موجود
برگزاری جلسه با آقای مهندس سعیدی

رسمی دفتر شــورای واحد ،فارغ التحصیالن
مقاطع کارشناســی که هنوز دانشجوی مقاطع
تحصیالت تکمیلی هستند به بسترسازی برای
ایجاد رابطه و تحکیم آن بین دانشگاه و صنعت
و بین اعضای جامعه خواهند پرداخت.

شورای واحد دانشکده مهندسی
نساجی:

دکتر داداشــیان به عنوان دبیر ،دکتر میوه ای
به عنوان خزانــه دار و مهندس جلودارزاده و
مهنــدس خلیلی پور به عنوان اعضای شــورا
فعالیت دارند .ریاست شوراهای واحد هم به
عهده روسای دانشکده ها می باشد .اقدامات
انجام گرفته در این شــورا به شــرح زیر می

همکاری در برگزاری نشستهای علمی با
انجمن فناوری های بومی ایران

برگزاری جلســه مشــترک با آقای مهندس
حمیدی مدیر عامل فرش مشــهد ،مدیر عامل
شــرکت ایران مرینوس ،مدیر عامل شــرکت
ســاختمانی کولهام و چندین جلســه مشابه
برای مشــورت و دعوت به ســرمایه گذاری
در راه اندازی مرکزی برای اشتغال زایی فارغ
التحصیالن نساجی

شورایواحددانشکدهمهندسی
شیمی:

همزمان با تصویب آیین نامه تشکیل شورای
فارغ التحصیالن دانشــکده ها اولین جلســه
شــورای فارغ التحصیالن دانشکده مهندسی
شــیمی با حضور اعضای اصلی و علی البدل
منتخب شــورای مرکزی و ریاست دانشکده
مهندســی شیمی دانشــگاه پلی تکنیک تهران
در محل دانشکده برگزار گردید و در فضایی
صمیمانه در خصوص خدمات متقابل جامعه
و دانشگاه و انتظارات این دو نهاد از یکدیگر
بحث و تبادل نظر شد و موارد مذکور مستند و
مکتوب گردید تا چشم انداز فعالیت و برنامه
های شورا بر اساس موارد مطرح شده تدوین
و اجرایی گردد .همچنین شــورا به اتفاق ارا
اقایان شــریفی ال اقا را به عنوان خزانه دار و
لطفی را به عنوان دبیر شورای فارغ التحصیالن
دانشکده مهندسی شیمی انتخاب کردند .ضمنا
آیین نامــه کاملی جهت چگونگی تشــکیل
و اداره جلســات و تعیین شــرح وظایف و
اختیــارات دبیر و خزانــه دار و دیگر عناوین
اعضای شــورای فارغ التحصیالن دانشکده ها
تهیه و تدوین شد.
در تدوین این آیین نامه سعی بر ان بود که
با جامع نگری و در نظر گرفتن مشکالت اعالم
شده از جانب برخی از دانشکده ها چارچوب
کلی به گونه تعریف گــردد که عالوه بر دارا
بودن قابلیت استفاده از ان برای دیگر شوراها ،
راهکاری برای حل مسایل و مشکالت معدود
اعالم شده نیز ارایه نماید .این آیین نامه جهت
استفاده دیگر شــوراها به هیات مدیره جامعه
ارایه خواهد شد.
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احیایدوبارهجامعه
مدت زیادی اســت که همدلی و هم زبانی
در جامعه فارغ التحصیالن دانشــگاه صنعتی
امیرکبیر (پلــی تکنیک تهران) شــکل گرفته
است .همه و همه دست به دست هم داده اند تا
جامعه ای را که بیش از پنجاه سال سابقه دارد
احیا کنند .همه چیز از جلسه هفدهم فروردین
مــاه نود و چهار بین منتخبین دو تشــکل هم
نام اما مجزای فارغ التحصیلی شــروع شد .دو
تشــکلی که بیش از بیست عضو هیات امنای
مشترک داشــتند .تدبیر ریاست دانشگاه دکتر
معتمدی و دبیر دوره چهارم دکتر فرید اعلم و
همکاری دیگر اعضا ســبب شد که خیلی زود
هیات موسسی تشــکیل شود تا سازمان مردم
نهاد جامعه فارغ التحصیالن دانشــگاه تاسیس
گردد و تشکل های دیگر منحل شوند تا همه
زیر پرچم پلی تکنیک تهران و دانشــگاهی که
در آن رشــد کرده اند فعالیت نمایند .انتخاب
شــورای مرکزی پنجاه نفری به همراه رئیس
دانشگاه و ســپس انتخاب هیات مدیره یازده
نفــره کار احیای جامعــه را به پیش برد و هم
اکنون مراحل ثبت رسمی جامعه به عنوان یک

ســازمان مردم نهاد در دست پیگیری و انجام
است .حدود بیست جلسه هیات مدیره برگزار
شده است و زیر ساخت های جامعه در حال
شکل گیری و آماده شــدن است .دبیر جامعه
انتخاب شــده اســت :یکی از مدیران شناخته

همبســتگی فارغ التحصیالن پلی تکنیک را در
آخرین روزهای ماه مبارک رمضان شاهد بودیم
که به همت دانشگاه ،فارغ التحصیالن دانشگاه
صنعتی امیرکبیر با سالیق مختلف فکری گرد
هم آمدند تا از پیشکســوت ها تقدیر و تشکر
کنند و به آینده روشــن خود بیاندیشــند .از
آقایان دکتر حســن فرید اعلم و مهندس لطف
اهلل مکرمی و مهندس عباس شعری مقدم تقدیر
شــد .خیلی ها حضور داشتند از نماینده های
فارغ التحصیل دانشگاه تا کارآفرینان و مدیران
فــارغ التحصیــل .از مهندس ســعیدی کیا تا
جوانان عالقمندی که سخت کوشانه در هیات
مدیره و خارج از آن مشغول فعالیت هستند .از
بانوان وفاقی که چون دکتر داداشیان در مسیر
ثبت جامعه مصرانه ایستاده است تا دکتر رازفر
استاد محبوب دانشجویان و دانش آموختگان
دهــه اخیر کــه خســتگی و زحمت هایی که
متحمل می شود در چهره اش نمایان است.

شــده صنعت خودرو ،مهندس جعفر صفری
...
همه جور فعالیتی در حال تعریف و طراحی
و اجراست و در این جا برخی از این فعالیت
ها به مرور معرفی خواهند شد .اوج همدلی و

بــا هــم تصاویــری از آن چــه در این دو
ســال گذشــت تا به این نقطه برسیم را با هم
مــرور می کنیم .با تشــکر از مهندس قضات
فارغ التحصیــل پیشکســوت همراهی که در
تمامی این ماجرا ضبــط تصاویر را به ارمغان
گذاشتند.

برگزاریجلساتمشترکانجمنهای
فارغالتحصیالندانشگاههایتهران

در چارچــوب توافقات به عمل آمده تا کنون دو ديدار رســمي ســه
انجمن دانشگاهي مهم كشور به ميزباني انجمن فارغالتحصيالن دانشگاه
شــريف و کانون مهندســین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران
برگزار شده است.
گفتگو در زمينه گســترش همــكاري هاي في مابيــن از جمله تبادل
تجربيات و برگزاري برنامه هاي مشــترك از جمله موضوعات مطروحه
در اين جلسات بود .در ادامه مقرر گردید اين جلسات به صورت ماهيانه
و به صورت گردشــي در محل هر يك از اين انجمن ها برگزار شود .در
اين راســتا سومین جلسه مشــترك مهرماه جاری در محل جامعه فارغ
التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) برگزار شود.
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ایجاد مرکز نوآفرینی برای شرکتهای نوپا در برج فناوری
دانشگاه امیرکبیر
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت دانش
بنیان تجارت الکترونیکی ارتباط فردا به منظور
ایجاد مرکز نوآفرینی برای شــرکتهای نوپا،
تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش ایســنا ،این توافق نامه همکاری
به امضای دکتر ســید احمــد معتمدی رئیس
دانشــگاه و رئیس شورای مرکزی جامعه فارغ
التحصیالن دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر ،دکتر
مســعود برومند معاون پژوهش و فناوری این
دانشــگاه ،احمد مرآت نیا رئیس هیات مدیره
شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا و سید
حامد قنادپور مدیرعامل این شرکت رسید.
براساس این سند همکاری ،طرفین در زمینه
اســتقرار ،تجهیز ،مدیریت و راهبری شــتاب
دهنده و فضای کاری مشترک «مرکز نوآفرینی
فردا» برای مدت ســه ســال در برج فناوری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر به توافق رسیدند.
مرکز نوآفرینی فــردا ،مرکزی برای گردهم
آوردن و ایجــاد فضــای هــم افزایــی برای
کارآفرینــان ،نوآوران ،فنــاوران و بنیانگذاران
شــرکتهای نوپا اســت که توســط شرکت

تجــارت الکترونیک ارتباط فــردا راه اندازی
شده است.
ایــن مرکز بــا فراهم کردن فضــای کاری،
ارتباطــات ،آموزش ،راهنمایــی های الزم و

سخاوت یک پلی تکنیکی
به ابتکار و همت جمعی از پیش کسوتان فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی

امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) جمعی از عالقمندان به دانشگاه گرد هم آمدند
تا برای ساخت خوابگاه دانشجویی ،دست به دست هم دهند.

درصورت لزوم فراهم آوردن ســرمایه ارزش
آفریــن به توانمندســازی فعــاالن نوآوری و
کارآفرینی یاری می رساند.

در نهایت آقای مهندس حسن رفتاری فارغ التحصیل دانشکده مهندسی

عمران کل هزینه را که بالغ بر هشــت میلیارد تومان تخمین زده می شود

شــخصا بر عهده گرفتند و ایثار و سخاوت فارغ التحصیالن پلی تکنیک را
بار دیگر به نمایش گذاشتند.

مهندس رفتاری متولد  1333در خیابان شــاپور تهران است که موسس

و بنیان گذار مرکز خرید پاالدیوم نیز می باشــد .شــعار پاالدیوم «اقتدار و

تواضع» است که از لحاظ رفتاری در کنار هم پسندیده است .این شعار را
در کارآفرینان پلی تکنیکی نیز فراوان می توان یافت.

برای ایشان و تمامی فارغ التحصیالن نیک اندیش دانشگاه آرزوی سالمتی

و توفیق روز افزون را داریم.
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چرا عضو جامعه
فارغ التحصیالن می شوم؟
در دنیای امروز ،اثربخشی و موفقیت حرفه ای
ارتباط مستقیم با شبکه های ارتباطی ای دارد که
افراد می سازند .برخی از این شبکه ها از هویت
و شخصیت قدرتمندتری برخوردارند .از جمله
این شــبکه ها جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه
اســت که می تواند در اجرای برنامه های شغلی
و حرفه ای و اجتماعی افراد موثر باشــد .جامعه
فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سابقه
ای بیش از پنجاه ســال و پتانسیل بیش از چهل
هزار فارغ التحصیل ،اعضایی دارد که می توانند
در حوزه های مختلف صنعت ،اقتصاد ،سیاست،
فرهنگ و اجتماع نقش موثر خود را ایفا نمایند.
این پتانسیل جمعی در نهادی مثل جامعه هر بنگاه
اقتصادی یا مشابه آن را می تواند به برقراری ارتباط
با آن برانگیزد و برای این ارتباط هم شرکت ها و
بنگاه ها حاضر خواهند شد از سود خود بکاهند
و بنابراین به زودی شــاهد ارزش هایی خواهیم
بود که به دلیل عضویت در جامعه به آن خواهیم
رسید و از تخفیف ها و تسهیالت گوناگون بهره
مند خواهیم شد .پیوستگی ارتباط با هم دوره ای
ها ،شناخت گذشته و آینده دوران فارغ التحصیلی
ما ،الگو گرفتن از دانش آموختگان موفق ،ایجاد
زمینه های مشارکت و کارآفرینی از سایر مزایایی
اســت که با عضویت در جامعه می توان از آن
بهره گرفت.
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با سابقه نزدیک به
 60ســال دارای  43/500نفر فارغ التحصیل که
از سال  1343سازمان جامعه فارغ التحصیلی اش
با بیش از نیم قرن ســابقه دارای پتانسیل حدود
 800/000نفر سال تجربه علمی ،فنی ،مهندسی،
طراحــی مهارتی مدیریتی خدماتی و اجرایی و
سیاســت گذاری در پروژه ها و کارخانجات و
ســازمانها و مؤسسات مالی و اقتصادی دولتی و
خصوصی و  ...و مسئولیت های رده باالی مهم و
اجرایی کشور ظرفیت عظیمی در اختیار دارد که
باید از این پتانسیل عظیم به کمک ساختار جامعه
و اعضای فارغ التحصیالن استفاده کنیم و سبب
شویم که موارد زیر محقق گردد:
 -1فراهــم آوردن بســترهای مهارتــی،
آموزشــی و کارآموزی برای فارغ التحصیالن به
منظور تسهیل جذب منابع انسانی در شغل های
مورد عالقه ایشان و کاستن از فرار مغزها
 -2انتقال تجارب مدیران و کارشناسان فارغ
التحصیل موفق پلی تکنیک به سایرین برای ارتقاء
مهارت ها و استفاده از دانش و تجربه دیگران و
هم افزایی بیش تر
 -3ایجاد زمینه های رفاهی و گردشگری و
خدماتی برای فارغ التحصیالن
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 -4استفاده از بیمه های تکمیلی و استفاده از
امکانات کتابخانه ،مراکز تفریحی و سایر امکانات
دانشگاه
 -5اســتفاده از فرصت اعتبــاری و مکانی
دانشــگاه برای معرفی خدمــات و محصوالت
شرکت ها به سایر فارغ التحصیالن و عموم
 -6برقــراری ارتباط صنعت و دانشــگاه
و تعریف پــروژه هایــی در صنایع مختلف به
عنوان پایان نامه یا پروژه دانشــجویان در شرف
فراغت از تحصیل یا دانش آموختگان دوره های
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری جهت حل
مسائل بخش صنعت ،بازرگانی و خدمات
 -7حضــور مؤثر در مجامــع تخصصی و
صنفی
 -8مشاركت در فعالیت های مردمی ،عام
المنفعه و امور خیریه
 -9حفظ ارتباط فارغ التحصیالن و به روز
نمودن آن با بخش اجرایی و صنعتی كشور
 -10آشــنایی دانش آموختــگان با مبانی و

مشــترک علمی ،فنی بین دانشگاه و بخش های
اجرایی کشور
 -18فعالیت موثر در تقویت نهاد مهندســی
کشــور به منظور برنامه ریزی ،توسعه و ارتقاء
تکنولوژی ملی
 -19راهنمایی فارغ التحصیالن برای کاریابی
و اشتغال در مراکز علمی و صنعتی کشور

چگونه عضو جامعه شویم؟

مفاهیم كارآفرینی مرتبط و گسترش آن در مراحل
تحصیل ( قبل از فارغ التحصیلی)
 -11امکان حضــور در بازدیدهای علمی و
تخصصی
 -12دریافت خبرنامه های الکترونیکی و ...
 -13انعــکاس نیازهای علمی و فنی بخش
های مختلف اجرایی کشور به دانشگاه
 -14ارایه پیشــنهاد به منظــور ارتقاء کیفی
برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 -15برگــزاری کنفرانس ها ،ســمینارها و
گردهمایی های علمی ،فنی ،فرهنگی و اجتماعی
 -16شناســایی توان علمی ،فنی ،تحقیقاتی
و مدیریتی اعضای جامعه وهدایت آنها به مراکز
مورد نیاز کشور
 -17فراهم نمــودن زمینه انجام پروژه های

اگر تا کنون حق عضویــت خود را پرداخت
ننموده اید و کارت عضویت جامعه را دریافت
نکرده اید شما عضو جامعه نیستید .با این حال
ممکن اســت اطالعات شما در بانک اطالعات
وب سایت جامعه موجود باشد .از قسمت ورود
به کاربران در آدرس  alumni.aut.ac.irوارد
سایت شده از کد ملی به عنوان نام کاربری و از
شماره شناسنامه به عنوان رمز ورود استفاده کنید.
در صورتی که اطالعات شــما موجود نبود ثبت
نام کرده تا مشــخصات شما تطبیق داده شده و
پس از تایید سایر مراحل را طی کنید .در صورت
موجود بودن اطالعات ،بخش های تکمیل نشده
را تکمیــل و وارد بخش عضویت شــوید .در
قسمت عضویت ،نوع عضویت خود (یک ساله،
دوساله و پنج ساله) با مبالغ  90 ،50و  200هزار
تومان را انتخاب کنید .اطالعات خواسته شده را
تکمیل نموده و پس از محاســبه هزینه ارسال و
بســته بندی پرداخت را انجام دهید .در صورت
بروز هر گونه مشکل می توانید با دبیرخانه جامعه
به شماره تلفن  64545187تماس بگیرید.
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اطالعیه عضو گیری رسمی
جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانش آموخته گرامی؛
با سالم،
بدینوسیله به اطالع می رساند که عضویت
در جامعه فارغ التحصیالن که چندی پیش به
صورت آزمایشــی شروع شده بود ،هم اکنون
بصــورت رســمی در حال انجام اســت .لذا
خواهشمند است در صورت تمایل به ثبت نام
به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.alumni.aut.ac.ir

خدمات و تســهیالت در صورت دارا بودن
کارت عضویت جامعه :
 تسهیل در عبور و مرور به دانشگاه
 بهره گیری از خدمات کتابخانه مرکزی
دانشــگاه ( فنی مهندســی شــهید صبوری):
بصورت امانت کتاب ،دانلود مقاالت،اســتفاده
از ســالن مطالعات و ...و همچنین استفاده از
خدمات کتابخانه دانشکده ها
 بهره مندی از تسهیالت ویژه بیمه درمان
تکمیلی ( نوین)
 اســتفاده از تخفیفات ویژه شرکت در

برای عضویت در جامعه فارغ التحصیالن کد مقابل را اسکن نموده وارد
سایت جامعه قسمت عضویت شــوید .با کد ملی به عنوان نام کاربری
و شماره شناســنامه به عنوان رمز عبور وارد شوید .در قسمت عضویت
کارت مورد نظــر خود را انتخاب و هزینه حــق عضویت را پرداخت
نمایید تا کارت عضویت شــما صادر شود .در صورتی که کد ملی شما
در سامانه تعریف نشده باشد ذیل همین کادر نام کاربری و رمز عبور از
قسمت ثبت نام کنید وارد شوید و سایر مراحل را انجام دهید.

همایش ها و کنفرانس های داخل دانشگاه
 استفاده از خدمات تورهای گردشگری
بدیهی است به تدریج با استقبال و همراهی
شــما عزیزان ایــن تســهیالت و خدمات به
مراتب گســترده تر و به نحو مطلوبتری ارائه
خواهد شد.
جامعه فارغ التحصیالن
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

تسهیالت بیمه نوین ویژه فارغ
التحصیالن دانشگاه صنعتی
امیرکبیر
بــرای مطالعه اطالعیه مربوط به تســهیالت
بیمه نوین ویژه فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی
امیرکبیر لطف ًا کد مقابل را اسکن نمائید.

ساختمانجدیدجامعهفارغ
التحصیالنافتتاحشد.

با همت دکترمعتمدی ریاست محترم دانشگاه ،یک
واحد آپارتمان مستقل در کوچه سعید بن بست شهید
نائینی در اختیار دبیرخانه جامعه قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی جامعه ،اســتقالل فیزیکی
دبیرخانه ،نزدیکی به دانشــگاه و مرکز شهر و مساحت
قابل توجه دفتر از جمله مزایای دفتر جدید اســت که
امید می رود با کمک آن بتوان اهداف و برنامه های پیش
روی جامعه به نحو بهتری پیش رود.
شایان ذکر است بیست و یکمین جلسه هیات مدیره
جامعه ،اولین جلسه برگزار شده در ساختمان جدید بود.
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فــارغ التحصیالن دانشــکده
مهندســی کامپیوتر و فناوری
اطالعات بــرای ســومین بار
گردهم آمدند.
به گزارش روابط عمومی جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی
امیرکبیر (پلی تکنیــک تهران) در این گردهمایــی عالوه بر دانش
آموختگان دانشــکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ،مهندس
برات قنبری معــاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات،
دکتر معتمدی ریاســت دانشــگاه  ،مهندس صفری دبیر جامعه فارغ
التحصیالن دانشــگاه صنعتی امیرکبیر و ســایر اعضای هیات مدیره،
اعضای هیأت علمی دانشــگاه و جمعی از کارکنان این دانشــکده
حضور داشتند.
بــه گزارش روابط عمومــی جامعه به نقل از شــبکه خبری فناوری
نوین ،مهندس قنبری در این گردهمایی گفت :امســال اولین سالی است

که رشــته کامپیوتر در بین رشته هایی مانند برق و مکانیک توانسته جزو
رشته های اول انتخابی دانشجویان جدید باشد .اتفاقی که تا پیش از این
رخ نداده بود .وی افزود :رشــد فناوری اطالعات به حدی است که اگر
فارغ التحصیالن این رشــته به مدت دو سال خود را بروزرسانی نکنند از
دانش روز عقب می افتند در حالیکه این قضیه برای رشته های فنی دیگر
میتواند تا  4سال باشد.
مهندس قنبری ادامه داد :یکــی از نکاتی که باید به آن توجه ویژه ای
داشــت فضای مجازی است .امروزه شــبکه های اجتماعی بعنوان یک
واقعیت پذیرفته شــده در حالیکه پیش از ایــن از آن بعنوان یک تهدید
یاد میشد.
مهندس قنبری در پایان با ابراز خرسندی از راه اندازی رشته کامپیوتر
بصورت مستقل گفت :رشته کامپیوتر همیشه جزء رشته های مظلوم بوده
اما خوشبختانه برای اولین بار شاهد هستیم که این رشته بعنوان یک رشته
مستقل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شده است.
در ادامه مراســم دکتر ســید احمد معتمدی رئیس دانشگاه و رئیس
شــورای مرکزی جامعه فــارغ التحصیالن صنعتی امیــر کبیر با حضور
خبرنامه جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زیر نظر کمیته روابط عمومی  ،تبلیغات و رسانه
نشــانی :خیابان انقالب  ،کوچه شهید سعید ،انتهای بن بست
شــهید نائینی ،دبیرخانه جامعه فارغ التحصیالن دانشــگاه
صنعتی امیرکبیر تلفن64545187 :
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سردبیر:

در جایگاه ســخنرانی ،ضمن خیر مقدم به حاضران و ابراز خرســندی
از برگزاری گردهمایی دانش آموختگان دانشــکده مهندســی کامپیوتر
و فناوری اطالعات گفــت :جامعه فارغ التحصیالن دانشــکده فناوری
اطالعات ســرمایه های این کشور هســتند و باید زمینه مناسبی را برای
اشتغال و توسعه فعالیت های علمی آنان بخوبی فراهم کنیم.
همچنین دکتر مســعود صبایی رئیس دانشــکده مهندسی کامپیوتر و
فناوری اطالعات و عضو هیات مدیره جامعه فارغ التحصیالن نیز در این
مراســم گفت :تمام کسانی که در این گردهمایی شرکت کردند به منظور
تجدید خاطره با دوستان قدیمی و یادآوری دوران شیرینی که در دانشگاه
امیرکبیر سپری کردند به اینجا آمدند.
وی افــزود :اگر امروز موفق شــده ایم تا به یــک جایگاه و موقعیت
اجتماعی برسیم مرهون زحماتی است که اساتید و کارمندان این دانشکده
کشیده اند.
رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی
امیر کبیر خاطرنشان کرد :ما از برگزاری این گردهمایی اهداف مختلف را
دنبال میکنیم که از مهمترین آنها زمینه سازی و برنامه ریزی برای اشتغال
فارغ التحصیالن و نخبگان در داخل کشور است.

وی افزود :باید زمینه های مناسبی فراهم شود تا نخبگان بجای خروج
از کشور به کارآفرینی و فعالیت های گسترده در ایران مشغول شوند.
دکتر صبایی در ادامه گفت :همگی باید تالش کنیم تا دانشگاه صنعتی
امیرکبیر از سطحی که در حال حاضر دارد باالتر برود.
همکاران این شماره :

خلیل الرحمن خلیلی پور رودی

سمیرا فیض اربابی

علی اصغر وحدانی

http://alumni.aut.ac.ir
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