بهرهبرداري رسمي از سامانه جامع
دانشآموختگان دانشگاه آغاز شد

با پيگيري هيات مديره منتخب شوراي مركزي جامعه
دانشآموختگان دانشگاه صنعتي اميركبير و با مساعدت و
همت شوراي دانش آموختگان دانشكده مهندسي كامپيوتر
دانشگاه" ،سامانه جامع دانش آموختگان دانشگاه صنعتي
امير كبير(پلي تكنيك تهران)" كه در طول مدت طراحي و
اجرا به صورت آزمايشي از طريق لينك موجود در صفحه
اينترنتي دانشگاه در دسترس مراجعه كنندگان بود ،پس از
اصالح ،تكميل و افزودن قابليتها و امكانات فراوان و رفع
ايرادات موجود كه در طول مدت راه اندازي آزمايشــي
شناســايي و رفع گرديد از ابتداي شهريورماه سال 1396
به صورت رســمي راه اندازي و بهره برداري شــد و از
طريق آدرس اينترنتي  Alumni.aut.ac.irدر دسترس
عموم دانشآموختگان عزيز و گرامي دانشگاه قرار گرفت.
همچنين با هماهنگي انجام شــده لينك دسترسي سريع
اين سامانه عالوه بر وب سايت رسمي دانشگاه بر روي
تمامي ســايتهاي مرتبط دانشگاه از جمله بنياد امير كبير،
جهاد دانشگاهي شعبه اميركبير ،كتابخانه مركزي و معاونت
پژوهش و فناوري دانشگاه نيز قرار گرفته است.
اين ســامانه با دو هدف اصلي طراحي و اجرا شــده
است؛ اوال به عنوان "وب سايت رسمي و سامانه جامعه

فهرست

دانشاموختــگان دانشــگاه" كه تمامي امــور مربوط به
تشكيالت جامعه من جمله :ثبت و تمديد عضويت جامعه
دانشآموختگان ،پرداخت حق عضويت ساالنه ،دريافت
و ارســال كارت عضويت جامعه ،اطالع رساني اخبار و
رويدادهاي جامعه و دانشگاه ،نظرسنجي هاي موضوعي
آتي ،برگــزاري انتخابات اركان جامعه ،حمايت و كمك
به جامعه و پــروژه هاي آتي و موارد ديگر كه همگي به
صورت برخط (انالين) از طريق ســامانه مقدور بوده و
قابل پيگيري و انجام است .ثانيا هدف ديگري كه از ابتداي
طراحي و اجراي اين سامانه مورد نظر بوده است تشكيل
"بانک جامع اطالعات دانش اموختگان دانشگاه" از بدو
تاســيس تاكنون است .اين بانك اطالعات الكترونيكي
به صورت مستقيم و انالين با مركز انفورماتيك دانشگاه
در ارتباط بــوده و اطالعات هويتي و تحصيلي ثبت نام
كنندگان جهت اطمینان از واقعی بودن اطالعات ورودی
در سامانه برای تخصیص صفحه شخصی ،قبل از اعالم
به عنوان دانشآموخته دانشگاه و انتشار عمومی بالفاصله
پس از ثبت نام با كنترل صحت آن راســتی آزمایی شده
و ســپس در سامانه جامعه دانشآموختگان ثبت نهايی و
منتشر ميگردد.

گفتگوی منتشر نشده از مرحومه
“گلستانه مهدي زاده” اولين كارمند زن
دانشگاه
2
تخصيص بورسيه تحصيلي كارشناسي
ارشد دانشگاه سوربون فرانسه به دانش
آموختگان ممتاز عضو جامعه
گفتوگو با دکتر دكتر ايرج
شريفيآلآقا ورودی سال 1337
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مراسم جشن دانش آموختگی 800
نفر از دانش آموخته سال  ۹۶دانشگاه
پلیتکنیک تهران
5
«بيمه درمان تكميلي ویژه اعضاي
جامعه دانشآموختگان »
تجلیل صمیمانه از دانش آموختگان
نخستین دوره های پلی تکنیک تهران
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با تصمیم هیات مدیره جامعه:

ششمین دبیر جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر انتخاب شد

در چهلمین جلسه هیات مدیره جامعه دانش
آموختگان دانشگاه صنعتی امیر کبیر که در تاریخ
 ۷خرداد  ۱۳۹۶برگزار شد اقای مهندس هادی
لطفی از اعضــای فعلی هیات مدیــره جامعه،
بــه عنوان دبیر جدید جامعــه دانش اموختگان
دانشگاه انتخاب شد.
پیش از ایشــان اقای مهنــدس جعفر صفری
سنجانی دبیر جامعه بود که پس از انتخاب به عنوان
مدیر عامل شــرکت ماشین سازی اراک از سمت
خود استعفا دادند .در ادوار پیشین فعالیت جامعه
دانش اموختگان دانشگاه صنعتی امیر کبیر اقایان
دکتر فرید اعلم ،مهندس شــعری مقدم ،مهندس
امانپور و دکتر مکنون عهدهدار مســوولیت دبیری

جامعه دانش اموختگان دانشگاه بودند.
جامعه دانش اموختگان دانشــگاه برای این دو

بزرگوار در مســوولیتهای جدیــد آرزوی توفیق
روزافزون دارد.

گفتگوی منتشر نشده از مرحومه “گلستانه مهدي زاده” اولين كارمند زن دانشگاه
تحصيالت تكميلي دانشــگاه چگونه شكل
گرفت؟
پــس از انتصاب مهندس مقدس به رياســت
آموزش ،من تصميم گرفتم تشکیل اداره تحصيالت
تكميلي دانشــگاه را پیگیری نموده و این اداره را
شكل دهم .در اولين اساسنامه پلي تكنيك عنوان
فوق ليســانس ذكر نشده بود لذا ابتدا طرح آن را
تهیــه و به وزارت علوم داديــم .پس از چند ماه
پيگيري و نامه نگاريهاي فراوان ،اعالم شــد كه
پلي تكنيك مي تواند به صورت مجزا براي دوره
فوق ليسانس پذيرش دانشجو داشته باشد .اما بايد
اساســنامه جدايي نوشته شود .آقاي بقايي معاون
اداره آموزش به من در نوشــتن اساسنامه كمك
زيادي كرد و نهايت ًا ما اساسنامه را به وزارت علوم
داديم كه تصويب شــد و من به عنوان سرپرست
بخش تحصيالت تكميلي انتخاب شدم .ابتدا اتاقي

را در انتهاي انســتيتوي برق به ما دادند كه من از
آقاي دكتر مهدوي خواســتم براي فعال شدن اين
بخش اتاقي به ما بدهند كه جلوي چشــم باشد
ســپس اتاق ديگــري در ســاختمان كارگاههاي
ســابق به تحصيالت تكميلي اختصاص داده شد
و ما اولين دوره فوق ليسانس را در  5رشته های
مكانيك ،برق ،شــيمي ،نساجي و راه و ساختمان
پذيرش كرديم.
ساختمان فعلي آموزش چگونه ساخته شد؟
اتاقي كه به تحصيالت تكميلي اختصاص يافته
بود يك اتاق قديمي بود و هنگام بارندگی ســقف
آن مرتب چكه مي كرد .من با پول شخصي خودم
تعدادي كاسه مســي خريدم كه زير چكه ها مي
گذاشتم سپس با زياد شدن باران نايلون خريدم و
از كارگرها خواســتم آن را در پشت بام پهن كنند.

هنگامــي كه كارگرها براي پهن كــردن نايلون به
پشــت بام مي رفتند دكتر نجم آبادي متوجه شده
بود و علت را پرســيده بود .وقتي دكتر نجم آبادي
اتاق تحصيالت تكميلي را با آن وضعيت ديدند از
من چاره جويي كردن كه درخواست احداث يك
ساختمان كردم .دكتر نجم آبادي به دكتر نوري شاد
دســتور دادند كه محلي را براي احداث ساختمان
تحصيالت تكميلي درنظر بگيرند و بر این اساس
كلنگ ساختمان فعلی آموزش بر زمين زده شد.
در طبقه اول دكتر مويري كامپيوتر را قرار دادند
و در طبقه دوم بخش آموزش قرار داشت و طبقه
سوم به تحصيالت تكميلي اختصاص داده شد .
در عرض يكســال اين ســاختمان به سرعت
ســاخته شــد .از آنجاییکه م باني احــداث اين
ساختمان بودم ،دانشجويان در آن زمان به شوخي
اين ساختمان را به نام من نامگذاری کرده بودند.

هشتمین جلسه شورای مرکزی جامعه دانش آموختگان
دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار شد

هشتمین جلســه شورای مرکزی جامعه دانش
اموختگان دانشــگاه در تاریخ  ۲۹خرداد ۱۳۹۶
با حضــور اکثریت اعضا در ســالن اجتماعات
ســاختمان فارابی و به ریاســت دکتر معتمدی
ریاست دانشگاه و رییس شورای مرکزی جامعه
دانش اموختگان دانشــگاه برگزار شــد .در این
جلسه با تودیع دبیر سابق جامعه ،آقای مهندس
هادی لطفی از اعضای هیات مدیره فعلی جامعه
بر اســاس انتخابات جلســه چهلم هیات مدیره
به عنوان دبیر جامعه دانش آموختگان دانشــگاه
صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران) معرفی شد
و حکم خود را از نایب رییس شــورای مرکزی
مهندس شــعری مقدم دریافت کردند .در ادامه
جلسه ایشان برنامه های مدون کوتاه مدت ،میان
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مــدت و بلندمدت الزم جهــت ادامه فعالیتهای
جامعه را ارایه نمودند.
در ابتدای این جلســه اعتبار اییــن نامه اداره
جلســات شورای مرکزی که به پایان رسیده بود
با موافقت تمامی اعضا تمدید شــد .همچنین در
ادامه این جلســه ،ایین نامه اداره شورای دانش
آموختگان دانشــکده های دانشــگاه که پیشتر
به اطالع اعضای شــورا رســیده بود ،بررسی و
تصویب شد.
در انتهــای جلســه دکتر معتمدی ریاســت
دانشگاه و رییس شورای مرکزی جامعه گزارشی
از اقدامات انجام شــده در راستای ارتقا جایگاه
دانشــگاه در رتبه بندی های معتبر دانشگاههای
جهان ارایــه نمــوده و اعالم کردند دانشــگاه

امیرکبیــر در تمام رتبه بندی های معتبر ســال
جاری میالدی جزو سه دانشگاه برتر ایران بوده
است .ایشان افزودند علی رغم اینکه امتیاز اکثر
ایتمهای مورد سنجش دانشگاه امیرکبیر در رتبه
بندی های معتبر سال جاری بعضا از دانشگاههای
تهران و شــریف نیز بیشتر بوده ولیکن در بخش
شهرت دانشگاه عمدتا امتیازی کمتر از انها داشته
اســت که موجب تغییر رتبه دانشگاه شده است.
همچنین میزان ارتباط دانشگاه با دانشآموختگان
خود کمتر از مقدار مطلوب میباشد که با توسعه
و تحکیم روابط دانشــگاه و دانش اموختگان و
شناسایی دانشآموختگان نخبه و برقراری ارتباط
با ایشــان قطعا جایگاه دانشگاه امیرکبیر در رتبه
بندی های جهانی افزایش خواهد یافت.

خبرنامه جامعه دانشآموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) -پیششماره دوم -شهریورماه 1396

اختصاص بورس تحصيلي كارشناسي ارشد دانشگاه
سوربون فرانسه به دانش آموختگان ممتاز عضو جامعه
بــر اســاس تفاهــم
انجام شــده مابين جامعه
دانشآموختگان دانشــگاه
صنعتي امير كبير و موسسه
رهيافت پاســارگاد وابسته
به گروه مالي پاســارگاد،
تعداد ســه فقــره بورس
كامل تحصيلــي در دوره
بيــن المللي كارشناســي
ارشــد “مواد ،انــرژي ها
و فنــاوري كوانتومــي”
كه بــه صورت مشــترك
توسط دانشــگاه سوربون
فرانسه و دانشــگاه خاتم
(زيرمجموعــه گروه مالي
پاسارگاد) برگزار ميگردد،
به صــورت اختصاصي به
دانش آموختگان نخبه عضو جامعه اعطا شد.
اين بورس شــامل تمامي هزينه هاي اسكان،
زندگــي ،تحصيل و ايــاب و ذهاب در مدت
دوسال تحصيل در فرانسه و ايران است.
دوره مذكور شــامل ســه گرايــش “مواد
پيشــرفته”“ ،فناوري انرژي هــاي نوپديد” و

“علوم و فناوري هاي كوانتومي” است كه ترم
اول و آمادگي آن در ايران و دانشــگاه خاتم و
ترمهاي بعدي آن در فرانســه و دانشگاه پير و
ماري كوري (سوربون) برگزار ميشود.
این بورس تحصیلی مختص دانشآموختگان
کارشناسی رشته هاي فيزيك ،شيمي ،مهندسي
مواد ،مهندسي شيمي ،مهندسي برق ،مهندسي

مكانيك ،مهندســي پليمر،
مهندســي پزشــكي و
مهندسي انرژي است.
پس از انتشــار اطالعیه
ثبت نــام این بــورس در
سامانه جامعه و گروههای
مجازی ۱۷ ،نفر از از دانش
آموختگان نخبه دانشــگاه
برای شرکت در این دوره
اعالم آمادگــی نمودند که
واجدین شرایط به موسسه
رهیافــت معرفی شــدند.
پس از برگزاری جلســات
مصاحبــه و آزمونهــای
مربوطه آقایــان ترک زاده
و همت زاده از دانشــکده
مکانیک و خانم ها مرادمند
و صادقیان از دانشکده فیزیک به عنوان نفرات
برگزیده انتخاب شدند.
الزم به ذکر اســت بر اســاس تفاهم انجام
شــده این بورســیه به صــورت ســالیانه به
دانشآموختــگان نخبــه عضــو جامعه تعلق
خواهد گرفت.

معرفی امكانات و قابلیتهای سامانه جامع دانشآموختگان دانشگاه
الف) بانک جامع اطالعات دانشآموختگان
دانشگاه
این مجموعه بدون توجه به عضویت یا عدم
عضویت در ســاختار جامعه ،شــامل اطالعات
تمامی دانشآموختگان دانشــگاه از بدو تاسیس
تاكنون خواهــد بود .در این ســامانه به تمامی
دانشآموختگان دانشــگاه یک صفحه شخصی
( )web pageمنحصــر بــه فــرد تخصیص
داده شده اســت که میتوانند اطالعات مربوط
بــه تحصیالت تكمیلی ،زمینــه فعالیت علمی و
حرفهای ،شــغل و سابقه كار ،تواناییها ،تالیفات
و مقاالت خود را در آن ثبت نموده و با استفاده
از آدرس اینترنتی صفحه خود در کارت ویزیت
و  ...دیگــران را به آن ارجــاع دهند .همچنین
ثبتنــام كننــدگان قــادر خواهند بــود با ثبت
اطالعات هویتی و تحصیلی و تواناییهای خود
در بخش كاریابی سامانه ،آمادگی خود را جهت

كسب موقعیتهای شغلی دلخواه به اطالع عموم
اشخاص كارآفرین و شركتهای مراجعه كننده
به سامانه برسانند .عالوه بر این بر اساس تفاهم
انجام شــده با مركز ارتباط با صنعت دانشــگاه
به زودی این بانــك اطالعات و بخش كاریابی
ســامانه جامعه ،مرجع جمعآوری و اســتخراج
اطالعات دانشآموختگان ،اعالم و ارسال رزومه
ایشــان به شــركتهایی خواهد بود كه خواهان
جذب دانشآموختگان دانشگاه صنعتی امیركبیر
هستند.
بــا توجه به اینكــه مولفه تشــخیص هویت
دانشآموختگان در این سامانه و در دانشگاه كد
ملی اشخاص اســت ،در حال حاضر اطالعات
هویتی تمامی دانشآموختگان ســالهای ۱۳۸۷
به بعد كه كد ملی ایشــان از ابتــدای قبولی در
دانشــگاه اعالم و ثبت شــده اســت در بخش
“اطالعــات دانشآموختگان” ســامانه موجود

است و کافیست این عزیزان با مراجعه به سامانه
صرفا اطالعــات پروفایل خود را تکمیل نمایند.
همچنیــن به زودی اطالعات جمعآوری شــده
اعضای ادوار گذشــته جامعه دانشآموختگان،
اطالعات ثبت شده دانشآموختگان در برنامهها
و رویدادهــای مختلــف جامعه و دانشــگاه و
اطالعــات موجود در تمامی مراجع مرتبط دیگر
كه در دسترس باشد به سامانه افزوده خواهد شد.
عالوه بر موارد مذكور فوق ،مطابق برنامه تدوین
شــده جامعه اسامی و اطالعات دانشآموختگان
ســالهای ابتدایی دانشــگاه از طرق مختلف در
حــال جمعآوری اســت كه به مــرور به بانک
اطالعات افزوده میشود تا در طی دوسال آینده،
اطالعات دانشآموختگان از بدو تاسیس دانشگاه
تا به امروز جمعآوری و تجمیع شــده و “بانک
اطالعات دانشآموختگان پلی تکنیک” تکمیل و
نهایی گردد.
ادامه در صفحه 6
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پای صحبت پیشکسوتان
گفتوگو با دکتر دكتر ايرج شريفي آلآقا ورودی سال 1337

نحوه تاسیس خوابگاه و رستوران

دانشــجویان ورودی سال  1337که اکثرا ً جوانان با
استعداد شهرستانی بودند ،در تهران به صورت انفرادی
در مسافرخانه های خیابان ناصر خسرو و یا اطراف
میدان راه آهن و بعضی در محدوده دوالب و چهارصد
دستگاه اطاقی اجاره کرده بودند.
پس از گذشت  2الی  3ماه که این دانشجویان بیشتر
با هم آشنا شده بودند روزی که اقای مهندس نفیسی
(معموالً روزهای  5شــنبه) در محوطه پلی تکنیک
قدم میزدند و از پیشرفت کارهای ساختمانی بازدید
میکردند دانشجویان شهرستانی از اینکه رستوران و
خوابگاه ندارند گله میکردند و تقاضای ساخت آنها
را داشتند ایشان با صداقت و صفای همیشگی گفتند":
شما مثل فرزندان خود من هستید به همان نسبت هم
نسبت به شما احساس مسئولیت میکنم .به من کمی
فرصت بدهید از هر چیز مهمتر برای شما تهیه استاد
و فضای آموزشی مناسب میباشد من حتم ًا برای شما
هم رستوران و هم خوابگاه درست خواهم کرد ".آن
روز من آنجا بودم .ایشان رو به من کردند و فرمودند
شریفی شماها که تهرانی هستید و همراه پدر و مادر
زندگی میکنید و غذای تهیه شده و آماده در منزل را
میخورید ،بیایید کمک کنید تا دوستان شهرستانی شما
هم در وضعیت بهتری باشــند تا بتوانند بهتر درس
بخوانند و بعد فرمودند" :به کمک سایر دوستان یک
فروشگاه تعاونی مصرف تأسیس کنید من هم  60سهم
میخرم (هر ســهم صد ریال) تعدادی هم به اساتید و
کارمندان بفروشــید ".ما هم شروع به فعالیت کردیم
و در این مدت آقای مهندس نفیسی دستور ساخت
یک رستوران دانشجویی را در کنار زمین والیبال که
بعدا پارکینگ شد را دادند که خیلی سریع آماده گرديد.
روزی ما را خواستند و گفتند ":بروید شرکت پپسی
کوال! من صحبت کردهام بنا است دو یخچال به شما
هدیه کنند ".ما رفتیم شرکت پپسی کوال خود را معرفی
کردیم .گفتند :یک شرط دارد .باید روی درب یخچالها
بنویسیم "پپسی کوال بنوشید" من هم به شوخی گفتم:
شما بدهید در اطرافش هم مينويسيم.
دو یخچال فریزر بزرگ برای رستوران گرفتیم .روز
بعد فرمودند" :بروید شرکت - CAREیک شرکت بین
المللی برای کمک به مستمندان بود -آنها قرار است
روزی  80عدد نان سنگک مجانی به شما بدهند" که
آنهم انجام شد .رفتیم و تعهدنامه ای را امضاء کردیم
که فقط به مصرف دانشجویان پلی تکنیک برسد .در
این بین تزئینات چراغ و هواکش و کاشــي کاریهای
آشپزخانه رستوران و تهیه ف ر گازی و لوله کشی آب و
فاضالب و غیره انجام و تکمیل گردید .شرکت تعاونی
دانشــجویان و کارکنان را در سال  ۱۳۴۰در وزارت
کشور به ثبت رساندیم كه در روزنامه رسمي كشور
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چاپ و منتشر گرديد.
در روز افتتاحیه قیمت غذاها بصورت ذیل بود:
چلوکباب کوبیده  15ریال
چلو خورشت  12ریال
کتلت با نان سنگک  8ریال
نوشابه  5ریال
علت ارزانی اغذیه فوق به اين دليل بود که کارکنان
و آشپز رستوران از دانشگاه حقوق میگرفتند هزینه آب
و برق و گاز را هم دانشگاه پرداخت میکرد سرقفلی و
اجاره هم که نداشتیم مضاف ًا تعدادی از دانشجویان هم
كه عضو هیئت مدیر شرکت تعاونی بودیم افتخارا ً در
تقسیم غذا و سرویس خدمت میکردیم.
اسامی هیئت مؤســس و اولین هیات مدیره این
شــرکت تعاونی در روزنامه رســمی کشور به ثبت
رسیده و چاپ شده است .این رستوران فقط روزی
یک وعده غذا تهیه و سرو مینمود شرکت تعاونی در
کنار این رستوران یک فروشگاه هم راه اندازی نمود که
در ابتدا لوازم التحریر و کتاب و جزوه میفروخت ولی
کم کم از محل سودی که کسب میکرد گسترش یافت
و تبدیل به یک فروشگاه نسبت ًا خوب شد.
خوشبختانه این فروشگاه تعاونی با مدیریت دلسوز
وصاحب نظر به ارئه خدمات به کارمندان و دانشجویان
مشغولمیباشد.
تهیه خوابگاه دانشجویان
ســال دوم تحصیلی که شروع شــد دانشجویان
شهرستانی مجددا ً مسئله خوابگاه را مطرح نمودند و
مرحوم نفیسی که واقعا مشکل آنان را حس مینمودند
و با بودجه کمی که داشــتند عم ً
ال از طریق دانشگاه
کاری در اینخصوص نمی توانستند انجام دهند ،سعی
میکردند در هر شــرایطی نزد مســئولین موضوع را
پیگیری و اظهار نیاز بکنند تا اینکه تیمسار باتمانقليچ
صاحب تله کابین توچال ساختمانی را که بر خیابان

عباس آباد داشــتند با شرایط اجاره مناسب در اختیار
آقای مهندس نفیسی قرار دادند تا برای خوابگاه پسران
استفاده شود .در هر اتاق چند تخت خواب دو طبقه
قرار دادند و تا آنجایی که می شد از فضاها به عنوان
اتاق خواب استفاده نمودند .مسئله سکونت دانشجویان
که حل شد ،مسئله صبحانه و شام مطرح گردید که آن
هم به همت مرحوم نفیسی حل شد.
مقرر گردید که در رستوران تعاونی عالوه بر نهار
صبحانه هم ســرو شود ولی شــام را در محل خود
خوابگاه تهیه و تدارک می نمودند.
در آخر ،مسئله رفت و آمد به خوابگاه بود که آن هم
از محل کمک های یونسکو اتوبوس هایی زرد رنگ
به دانشــگاه اهدا گردید و ایاب و ذهاب دانشجویان
تسهیلگردید.
تاسیس دوره عمومی باعث آشنایی کلیه دانشجویان
تازه وارد با هم گردید و وجود خوابگاه این آشنایی را
به دوستی متقابل تبدیل می کرد و روی باز و خلوص
نیت مرحوم نفیسی باعث می شد که کلیه دانشجویان
محبت قلبی نسبت به ایشان داشتند و خدمات ایشان
را ارج می نهادند.
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مراسم جشن دانش آموختگی  800نفر از
ش آموخته سال  ۹۶دانشگاه پلیتکنیک
دان 
تهران برگزار شد
جشن دانش آموختگی  800دانشجوی مقاطع
کارشناســی  ،کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه
صنعتــی امیرکبیر با حضور خانــواده های آنها،
مســوولین دانشگاه و جامعه و میهمانان دیگر در
تاریخ  ۱۴تیرماه سال جاری در محل زمین چمن
دانشگاه برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه صنعتی
امیرکبیر :معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر در سخنانی با تبریک
به دانش اموختگان ســال جاری گفت :هنر یک
دانشگاه فقط جذب دانشجوی خوب نیست بلکه
استخراج و فارغ التحصیلی دانشجویان خوب هم
مالک است.

دکتر عباس سروش افزود :در این جشن دانش
آموختگی ،فــارغ التحصیالن حدود  18رشــته
متشــکل از  60گرایش از قبیل هوافضا و ،پلیمر،
فنی مهندسی حضور دارند،که سبب شده به لحاظ
تنوع گستره وسیعی را شاهد باشیم.
او ادامــه داد :ما از دانشــجوهای مان راضی
هستیم ،فارغ التحصیالن ما در بهترین دانشگاه
های دنیــا جذب و بکار گیری می شــوند .با
توجه به اینکه بســیاری از دانش آموختگان ما
در بخش صنعت مشــغول هستند ،پس ارتباط
خوبی بــا آنها داریم و می توانیم در راســتای
کاریابــی و جــذب دانش آموختــگان جدید
گامهای موثری برداریم.

الزم به ذکر اســت جامعه دانشآموختگان با
برپایی غرفه و چاپ و انتشــار بروشــور معرفی
جامعه و ایجاد امکان ثبت نام انالین در این غرفه
حضور فعالی در این جشــن داشــت .همچنین
مهندس لطفی دبیر جامعه در سخنانی صمیمانه
در این برنامه با تبریک حضور این افراد در جمع
خانواده دانشآموختگان دانشگاه توضیحاتی در
خصوص جامعه و اهداف و برنامه های ان ارایه
کردند.
همچنیــن در زمــان برگــزاری این مراســم
پیامک تبریک جامعه برای حــدود ۱۲۰۰نفر از
دانشآموختگان سال  ۹۶از جمله  ۸۰۰نفر حاضر
در این برنامه ارسال شد.

ساختمان مجموعه ورزشي دانشگاه با همت یکی از دانشآموختگان دانشگاه تكميل ميشود
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه صنعتی
امیرکبیــر براســاس توافق نامه همــكاري كه به
امضاي دكتر سيد احمد معتمدي رئيس دانشگاه و
دکتر حميدرضا صمدي دانشآموخته رشته پلیمر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مديرعامل شركت اورند
پيشرو رسيده اســت ،تمامی هزینه های تکمیل
ساختمان ســالنهای ورزشی چندمنظوره دانشگاه
در قالب فعاليت هاي خيريه و عام المنفعه توسط
جناب اقای دکتر صمدی پرداخت خواهد شد.
اين ســالن که به مســاحت يك هزار و 750

متر مربع به صورت سرپوشــيده در طبقه فوقاني
مجتمــع ورزشــي دانشــگاه صنعتــي اميركبير
واقع شــده اســت ،به عنوان زميني براي تمرين
و مســابقات سالني از جمله فوتســال ،واليبال،
بسكتبال و ديگر ورزش هاي درون سالني مورد
استفاده قرار خواهد گرفت.
با توافق طرفين همچنين مقرر شــد اين سالن
ورزشــي چندمنظوره به نام فرد خير سازنده آن
نامگذاري شــود و هرگونه تغيير نام و كاربري،
مشروط به موافقت خير باشد.

بخشي از سوابق دکتر حمیدرضا صمدی
 فعالیــت در کارهایعام المنفعه از جمله واحد
تولیــدی آب معدنــی با
نام ( DIDIجهت درمان
سرطان ،محیط زیست و
کودکان بیسرپرست و بد
سرپرست)
 مدیریت  14کارخانه با بیش از  3700کارمند عضو هیئت امنا پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی مدیر عامل شــرکت اورند پیشــرو (اورندپالستیک)
 مشــارکت در تعمیر و تجهیز خوابگاههایدانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک
تهران)
 مشــارکت در تکمیل پروژه مجتمع ورزشییکپارچه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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معرفی امكانات و قابلیتهای سامانه جامع دانشآموختگان دانشگاه
ادامه از صفحه 3

علی ایحال در حال حاضر ضروری
اســت دانشآموختگان ادوار قبل از
ســال  ۱۳۸۷با مراجعه به ســامانه و
از طریــق لینك ثبت نــام در صفحه
“ورود/ثبتنــام” اطالعــات هویتی
و تحصیلی خــود را در بانك جامع
اطالعــات دانشآموختــگان وارد و
ثبــت نمایند .بعــد از مرحله ثبتنام
در ســامانه ،کنترل اطالعات هویتی
از طریق تطبیق با اطالعات آموزشی
دانشگاه به صورت اتوماتیک و آنالین
انجام میشود .پس از كسب تاییدیه،
اسامی این فرهیختگان گرامی نیز در
بخش “اطالعــات دانشآموختگان”
سامانه قابل رویت بوده و این عزیزان
نیز قادر خواهند بود اطالعات صفحه شخصی
خود در سامانه جامع دانشآموختگان را تكمیل
و از امكانات آن استفاده نمایند.
اســامی دانشآموختگان این بانک اطالعات
به صورت آزاد در دســترس عموم خواهد بود
و بر اســاس نام و نام خانوادگی ،ســال ورود
و رشــته تحصیلی در دانشگاه امیركبیر قابلیت
جســتجو در آن فراهم شده است .همچنین در
صورت تمایل شــخص ،امكان انتشار عمومی
سوابق تحصیلی و كاری ،تواناییها و انتشارات
و  ...نیز فراهم است .با این حال تاكید میشود
به غیر از نام و نام خانوادگی ،رشــته تحصیلی
و ســال ورود و فراغت از تحصیل كه پیشتر از
طریق سایت دانشــگاه منتشر شده است ،پیش
فرض اولیه در ســامانه عدم نمایش اطالعات
اشخاص است.
ب) سامانه جامعه دانشآموختگان دانشگاه
سامانه جامعه دانشآموختگان به آدرس اینترنتی
 alumni.aut.ac.irبه همراه همین خبرنامه در
حال حاضر تنها مرجع رسمی اطالعرسانی اخبار
و رویدادهای جامعه دانشآموختگان دانشــگاه
صنعتی امیركبیر (پلیتكنیك تهران) است.
در این سامانه عالوه بر بخش اطالع رسانی،
امکانات و قابلیتهــای زیادی از جمله بخش
مربوط به تشــكیالت جامعه شامل :انجام غیر
حضــوری و آنالین فرآیند عضویت در جامعه
و دریافــت کارت عضویت از طریق پســت،
بخش کاریابی شامل :معرفی فرصتهای شغلی
شركتها و موسسات و آگهیها آمادگی برای
كار اعضا ،بخش مربوط به انجام فرآیند انتخابات
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آنالین ،بخش نظرسنجیها ،زیرساخت مربوط
به دریافت آنالین کمکهــای خیرین و اعضا
برای جامعه و دانشــگاه كه در صورت تمایل
ایشان قابلیت نمایش عمومی نام و میزان كمك
بر روی ســامانه نیز فراهم اســت ،زیرساخت
مشــارکت و حمایت مالی دانشآموختگان در
ساخت پروژههای آتی جامعه و دانشگاه ،امكان
اســتخراج رزومه از اطالعات وارد شــده در
پروفایل اعضا و  ...وجود دارد.
در حال حاضــر دانشآموختگان دانشــگاه
میتوانند به ســادگی ،با سرعت و بدون نیاز به
مراجعــه حضوری از هر جــای ایران و جهان
کارت دانشآموختگی دانشگاه و عضویت خود
در جامعه كه به دو زبان فارســی و انگلیســی
(پشت و رو) تهیه شده است را با ثبت حداقل
اطالعات هویتی و تحصیلی در سامانه جامعه،
آپلود نمودن فایل الكترونیكی عکس پرســنلی
به همراه تصویــر کارت ملی یا شناســنامه و
پرداخت حــق عضویت مورد نظر خویش (در
حال حاضر یکســاله ،دوســاله و یا پنج ساله)
دریافت کنند .كارت دانشآموختگی و عضویت
پس از پرداخت حق عضویت مربوطه و ارسال
مــدارک الزم حداکثر ظــرف ده روز كاری از
طریق پســت پیشتاز به آدرس اعالمی متقاضی
ارسال میشود.
با توجــه به مصوبه شــورای مركزی جامعه
دانشآموختگان دانشــگاه ،حق عضویت ساالنه
جامعــه مبلغ  ۵۰هزار تومان اســت که اعضا در
صورت پرداخت یكجای حق عضویت دو سال
از ۱۰درصد تخفیف و در ازای پرداخت یكجای
حــق عضویت پنج ســال از  ۲۰درصد تخفیف

بهرهمنــد میشــوند .با ایــن توضیح
كارت عضویت دوســاله و پنجســاله
جامعه دانشآموختــگان نیز به ترتیب
با پرداخت ۹۰و  ۲۰۰هزار تومان قابل
دریافت اســت .تالش بر این است که
با برقراری خدمــات قابل توجه برای
اعضای جامعه عالوه بر اعتبار معنوی
کارت دانشآموختگی دانشگاه مزایای
معنوی و مادی دیگری نیز برای اعضای
جامعه فراهم گردد که برخی از موارد
در همین خبرنامه آورده شده است.
در بخش کاریابی سامانه جامعه این
امکان بــرای دانشآموختگان فراهم
است تا با پرکردن فرمهای مربوط به
شغلهای درخواستی و اعالم آمادگی
خود برای کار بدون واسطه و مستقیم
خود را به صاحبین مشــاغل و حرف
و شرکتهای خواهان جذب دانشآموختگان
دانشــگاه صنعتــی امیركبیــر معرفــی نمایند.
همانگونه كه در ابتدا اشــاره شد مطابق تفاهم
انجام شــده با بخش ارتباط با صنعت دانشگاه
از این به بعد ســامانه جامعــه به عنوان مرجع
معرفی اشخاص به شرکتهای خواهان جذب
دانشآموختــگان دانشــگاه اســتفاده خواهد
شــد .در این بخش امکان جســتجو بر اساس
تمامی مولفههای الزم از جمله :ســال فراغت
از تحصیل ،رشــته تحصیلی ،سابقه کار ،عنوان
شغلی ،مهارت ،نوع همكاری و  ...وجود دارد.
عالوه بر بخش کاریابی سامانه که افراد برای
کسب موقعیتهای شــغلی دلخواه میبایست
حتما در آن ثبتنام کنند ،امكان و زیرســاخت
دیگری در ســامانه جامعه تدارک دیده شــده
است که با استفاده از آن میتوان اطالعات وارد
شــده اعضا را در قالب یک رزومه حرفهای (در
فرمت یك فایل پیدیاف) اســتخراج كرد و بر
اساس نیازمندی اعالمی اشــخاص ،شركتها
و موسســات ،اعضای جامعه را به شرکتهای
متقاضی نیروهای کارآمد و توانمند معرفی نمود.
قابلیــت دیگر ســامانه امــکان جمعآوری
کمکهای دانشآموختگان در قالب وجوه خرد
و کالن اســت و هر یک از اعضا میتوانند بنا
بر توان و خواست خود مبالغی را جهت کمک
به پروژههــای عام المنفعه دانشــگاه و جامعه
به حســابهای مخصوص این موضوع که در
آینده تعریف خواهد شــد واریز نمایند .امکان
نمایــش نام و میزان كمك حامــی ،به انتخاب
خود شخص وجود دارد.
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مزایای عضویت در جامعه دانشآموختگان دانشگاه
دانش آموختگان محترم دانشگاه با عضویت در
جامعه دانشآموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عالوه بر دریافت کارت دانشآموختگی دانشگاه
که به صورت دوزبانه (فارســی و انگلیســی به
صورت پشت و رو) و با توجه به اعتبار دانشگاه
و جامعه بسیار شکیل تهیه شده است ،از مزايا و
خدمات عنوی و مادی بسیاری بهره مند خواهند
شــد .در زیر برخی از مزایــا و خدمات مختص
اعضای جامعه كه در حال حاضر آماده شده و با
استفاده از كارت عضويت جامعه دانشاموختگان
قابل دریافت است اعالم می شود.
 بیمه درمان تکمیلی شركت بیمه دانا با شرایطو تعهدات مناسب و قابل توجه و فرانشیز کم
 عضویــت در کتابخانــه فنی و مهندســیدانشــگاه و استفاده از تمامی امکانات کتابخانه و
بانک مقاالت و کتب الکترونیکی
 امکان و تســهيل تــردد آزاد به دانشــگاه،كتابخانه ،دانشكده ها
 -اســتفاده از امكانات ورزشــي ،اســتخر و

سالنهای ورزشی دانشگاه
 حداقل  50درصد تخفیف در هزینه استفادهاز استخر دانشگاه
  15درصــد تخفیــف جهــت خرید کتبانتشارات دانشگاه
  30درصد تخفیف در هزینه تمامي دوره هایآموزشی جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیر
 پرداخــت حــق التالیف به کتــب علمی ومقاالت  ISIمطابــق تفاهم با معاونت پژوهش و
فناوري و رویه هاي دانشگاه
 برخورداری از تخفیــف در هزينه ثبت نامدر دوره های آموزشــهای آزاد دانشگاه مطابق با
تفاهم انجام شــده که به زودی روش اجرای ان
اعالم میشود.
 حفــظ ایمیــل قبلــي دانشــگاه بــرايدانشاموختــگان جديــد و امــكان ارايه ايميل
دانشگاه به اعضاي فاقد آن (@your-name
)aut.ac.ir
 -تخصيص بورس تحصيلي داخل و خارج به

«بيمه درمان تكميلي ویژه اعضاي جامعه
دانشآموختگان »
مطابق توافقات انجام شده ،قرارداد
بيمه درمان تكميلــي ویژه اعضاي
جامعه دانش آموختگان با هماهنگي
اداره رفاه اساتيد و كاركنان از طريق
شركت بيمه دانا در قالب یک طرح
منعقــد و از تاريــخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
فعال شده است .متقاضيان ثبت نام
مي توانند تا تاريخ  ۱۳۹۶/۰۶/30با مراجعه به پروفايل شــخصي خود در
سامانه جامعه ،از طريق منوي بيمه تكميلي نسبت به ثبت نام و پرداخت حق
بيمه ســرانه خود و افراد تحت پوشش اقدام نمايند .مدارک الزم ،تعهدات
و فرانشــيز اين قــرارداد در قالب اطالعیه در بخش اخبار ســامانه جامعه
دانشآموختگان موجود است.
الزم به ذکر اســت مطابق قرارداد و توافق انجام شــده ،تمامی هزینه های
پزشکی انجام شده اعضا از ابتدای تیرماه  ۹۶تحت پوشش میباشد که با ارایه
مدارک مثبته و در قالب قرارداد قابل پرداخت است.
شرايط و ضوابط ثبت نام بيمه تكميلي درمان سال ۹۷-۱۳۹۶
 - ۱حق بيمه هر يك از بيمه شدگان تا پايان مدات قرارداد( )۹۷/۰۴/۰۱مبلغ
 ۶/۵۴۰/۰۰۰ريال مي باشد ۹% (.ماليات بر ارزش افزوده منظور شده است)
 - 2تمامي اعضاي جامعه دانشاموختگان (به عنوان بيمه شــده اصلي) به
همراه همســر ،فرزندان و پدر و مادر بيمه شــده اصلي با پرداخت حق بيمه
مربوطه تحت پوشش اين قرارداد ميباشند
 - 3فرانشیز قرارداد  ۱۰%است.
 - 4در اين قرارداد فاقد محدودیت سنی است.
سایر شرایط و اطالعات الزم در اطالعیه ثبت نام مربوطه در سامانه جامعه
به آدرس  alumni.aut.ac.irآورده شده است.
جهت کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه جامعه تماس بگیرید.

دانشآموختگان نخبه
 اشتراک نسخه چاپی نشــریه اطالع رسانیجامعه(به زودی)
معرفــی اعضا به شــرکتهای خواهان جذبدانشآموختگان دانشگاه
 فراهم کردن موقعیتهــای کارورزی و اقدامبرای کاریابی توسط جامعه
الزم به ذکر اســت تمامي مزايا و خدماتي كه
براي اعضاي جامعه فراهم شده و موارد در دست
اقدام در ســامانه جامعه اعالم و اطالع رســانی
شده اســت .جهت اطالع از مزاياي عضويت در
جامعه دانشاموختگان با مراجعه به سامانه جامع
دانش اموختگان به آدرس alumni.aut.ac.ir
عالوه بر ثبت نام در بانک جامع اطالعات دانش
اموختــگان از مزایا و خدمات اعضای جامعه که
در بخش خدمات ســامانه اطالع رســانی شده
اگاه شــوید .در صورت تمایل میتوانید از طریق
منوی تعبیه شده در پروفایل خود در بانک جامع
اطالعات برای عضویت در جامعه اقدام نمایید.

توافقنامه جامعه دانشآموختگان با كتابخانه مرکزی
و مرکز اسناد علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پليتكنيك تهران) امضا شد
بــه منظــور فراهــم
آوردن امــكان عضويت
و اســتفاده اعضاي جامعه
دانشاموختگان دانشگاه از
امكانات كتابخانه مرکزی و
مرکز اسناد علمی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر (كتابخانه
فني و مهندســي شــهيد
صبوري) ،موافقتنامه اي
ميان دبير جامعه دانشآموختگان و رياست محترم كتابخانه مركزي دانشگاه در
تیرماه سال جاری نهایی و امضا شد .مطابق اين توافق تمامي اعضاي جامعه
عالوه بر امكان عضويت در كتابخانه و امانت گرفتن كتب ،قادر خواهند بود
از پاياننامه ها ،بانك مقاالت علمي ،نشريات و كتب الكترونيكي نيز در محل
كتابخانه استفاده نمايند.
خدماتي كه بر اســاس اين تفاهم به دانش آموختگان عضو جامعه ارايه
مي گردد شامل موارد ذيل است:
الف -امانت کتاب های فارسی و التین.
ب -مطالعه پایان نامه ها در محل.
ج -اســتفاده از پایگاه اطالعاتی ،استانداردها و کتاب های الکترونیکی در
محل.
د -استفاده از بانک مقاالت و نشریات در محل.
و همچنين انجام هماهنگی جهت اســتفاده از کتابخانه هاي تخصصی
موجود در دانشكده ها.
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تجلیل صمیمانه از دانش آموختگان
نخستین دوره های پلی تکنیک تهران

مراسم تجليل مقام بیش از دویست نفر از نخستین
دانــش آموختگان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر ( پلی
تکنیــک تهران) با حضور دانشآموختگان ســالهای
1340تا  1345و همچنین سایر پیشکسوتان و اعضای
جامع ه دانشآموختگان  ،روز جمعه ششم اسفندماه 95
در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد .
این گردهمایی برای نخســتین بــار با هدف ایجاد
ارتباط هر چه بیشتر و نزدیکتر شدن جامعه و دانشگاه
با دانــش آموختگان دوره هــای مختلف  ،با حضور
رییس محترم دانشــگاه  ،دبیر وقت جامعه ،رییس و
اعضای هیات مدیره جامعه ،سایر مسووالن جامعه و
دانشگاه و تعدادی از اعضای خانواده دانشآموختگان
برگزار شد .
در ایــن برنامه جناب آقای دکتــر معتمدی رییس
دانشگاه و رییس شورای مرکزی جامعه دانشآموختگان
دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران ) ضمن
خوش آمدگویی  ،برنامه های آینده جامعه و دانشگاه
در جهت مشــارکت فعال دانــش آموختگان را تبیین
نمود و سپس با تقدیم تقدیرنام ه  ،از مدعوین تجلیل
به عمل آمد .
فضای گرم و دوست داشتنی این مراسم که با گرفتن
عکس های یادگاری از جمع پیش کسوتان و همچنین
سلفی جوان ترها با مسووالن و تجلیل شوندگان همراه
بود  ،شــبی به یادماندنی در خاطــره حاضران به جا
گذاشت تا انشاله مقدمه ای برای برگزاری برنامه های
مشابه جهت دانش اموختگان دوره های بعدی باشد
در پایان  ،مدعوین و حاضرین در مراســم با غذای
ســالم و ســاده و در فضایی دلنشــین به صرف شام
پذیرایی شدند .
نشریه جامعه دانشآموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زیر نظر شورای سردبیری
امور اجرایی :سهیل شریفی آلآقا
چاپ و نشر با حمایت شرکت کار و اندیشه
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برگی از خاطرات پلیتکنیک

عکسهای قدیمی خود از دانشگاه را به همراه توضیح مربوطه از طریق تلگرام
به شماره  09127066483ارسال نمایید.

نشانی :خیابان انقالب ،کوچه شهید سعید ،انتهای بنبست
صفحهآرا :افشین ضیائیان علیپور
شــهید نائینی ،دبیرخانه جامعه دانشآموختگان دانشــگاه
همکاران این شماره :مسعود معینی ،محمد محراب بیگی،
تلفن64545767 - 64545187 :
دکتر ایرج شــریفی آل آقا ،دکتر مرتضی صبایی ،مصطفی صنعتی امیرکبیر
http://alumni.aut.ac.ir
رستمخانی ومصطفی جاللی
alumni@aut.ac.ir
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