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  ادامه مطلب در پایین صفحه

سهم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

طوسی به دانشگاه آزاد رسید

پس از چندین سال بحث و بررسی درخصوص واگذاری ساختمان سوهانک 
کمیته امداد، در نهایت این ساختمان به دانشگاه آزاد رسید تا واحدهای پراکنده 

شهر تهران این دانشگاه ساماندهی شوند.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از مهر، طی روزهای گذشته دانشجویان 
انتقال  موضوع  به  تهران  شهر  سطح  در  آزاد  دانشگاه  مختلف  واحدهای 
واحدهای این دانشگاه به منطقه سوهانک اعتراض داشتند که این اعتراضات 
از دانشجویان واحد هنر تهران مرکز آغاز و در دیگر واحدهای این دانشگاه در 

سطح تهران نیز ادامه یافت.
براساس اعالم یکی از مسئوالن دانشگاه آزاد ساختمان سوهانک کمیته امداد 
به این دانشگاه رسید تا بستری فراهم شود که واحدهای پراکنده شهر تهران 
در یک مکان تجمیع شوند چراکه به گفته صالح اسکندری رئیس سازمان 
امور رسانه ها، چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد بسیاری از ساختمان هاي فعلي 
واحدهاي دانشگاه که در مرکز شهر قرار دارند عالوه بر عدم وجود مقاومت با 

مشکالت زیرساختي و آموزشي نیز مواجه هستند.
این درحالی است که هنوز به طور دقیق مشخص نیست کدام یک از واحدهای 

این دانشگاه به منطقه سوهانک منتقل خواهند شد.
ساختمان سوهانک کمیته امداد ۷۰ هزار متر مربع مساحت دارد و تا چندماه 
گذشته قرار بود مشکل پراکندگی ساختمان های دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی در شهر تهران را حل کند اما به دلیل مشکالت مالی این 
دانشگاه نتواست پیش پرداخت اولیه را تامین کند و در نهایت این ساختمان 

به دانشگاه آزاد رسید.
در همین راستا درصدد آمدیم با علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه صنعتی 

چهار شنبه 23 خرداد 1397، 28 رمضان 1439، 

خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص آخرین وضعیت ساختمان سوهانک و 
چرایي عدم تحقق پروژه تجمیع این دانشگاه پس از ۴۰ سال گفتگویي داشته 

باشیم.
به دلیل برخی تعلل ها در تامین هزینه پروژه تجمیع دانشگاه عملیاتی نشد

علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: 
قرار بود دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با کمک دولت ساختمان 
سوهانک کمیته امداد را خریداری کند و در آنجا تجمیع شود اما به دلیل برخی 

تعلل ها در تامین هزینه این ساختمان به دانشگاه آزاد فروخته شده است.
وی افزود: در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی حدود 2 و نیم سال 
است که بر روی این پروژه بررسی صورت گرفت و تمام افرادی که مسئولیت 
های کالن داشتند با موضوع انتقال دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

به ساختمان سوهانک موافقت کرده بودند.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اظهار داشت: وزیر وقت علوم، 
معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت این موضوع را تایید کرده 

بودند و ما براساس تایید این نهادها به دنبال اجرای این پروژه  بودیم.
خاکی صدیق تاکید کرد: قرار بود مبلغی به عنوان پیش پرداخت از سوی دولت 
به کمیته امداد ارائه شود و با فروش ساختمان های این دانشگاه این مبلغ 

تامین شود.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاکید کرد: بنا بود هزینه پیش 
پرداخت اولیه تامین شود اما متاسفانه بخش هایی تعلل کردند و این پول به 

دانشگاه اختصاص داده نشد.
خاکی صدیق اظهار داشت: علی رغم قول های داده شده و پیگیری های 
صورت گرفته نتوانستیم از بانک وام بگیریم و یا از اوراق صکوک استفاده کنیم.

مشکل ۴۰ ساله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی باقی ماند
وی عنوان کرد: مشکل ۴۰ ساله دانشگاه تا نزدیکی حل شدن رفت اما به دلیل 

عدم حمایت حل نشد.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاکید کرد: بنابراین ما ماندیم 
و این ساختمان های پراکنده و مشکل مدیریتی، فرهنگی و مالی که دانشگاه 

با آن روبرو است.
خاکی صدیق افزود: این دانشگاه حدود 2 و نیم سال و صرف صدها نفر ساعت 
بر روی این پروژه کار کرد و توانستیم موافقت های الزم را کسب کنیم چراکه 
مسئولین معتقد بودند اجرای این طرح بخشی از مشکالت آموزش عالي را 

رفع مي کند.
وی اظهار داشت: آرزو می کنیم دانشگاه آزاد بتواند به خوبی از این ساختمان 
استفاده کند و موفق شود چراکه موفقیت هر نهادی در کشور موجب خوشحالی 

ما خواهد شد.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاکید کرد: اما گله ما از این 

ادامه خبر سهم دانشگاه به آزاد رسید...

نقشه  مهندسی  دانشکده  در  ژئولیگ  ملی  مسابقات  دوره  ششمین 
شد. برگزار  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  برداری 

در  ژئولیگ  ملی  مسابقات  دوره  ششمین  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
ژئوماتیگ  و  ژئودزی  علمی  انجمن  اهتمام  به   139۷/2/2۰ تاریخ 
تیم   2۰ شرکت  با  و  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه 
و  ژئودزي  دانشکده  محل  در  کشور  سراسر  فني  هاي  دانشگاه  از 
شد. برگزار  طوسي  نصیرالدین  خواجه  صنعتي  دانشگاه  ژئوماتیک 

برگزار  فینال  و  خالقیت   ، مقدماتی  بخش  سه  در  ششم  ژئولیگ 
ژئودزی،  برداری،  نقشه  آیتم  پنج  در  مقدماتی  بخش  که  شد 
انجام  به  مکانی  اطالعات  سیستم  و  فتوگرامتری  دور،  از  سنجش 
یافتند  راه  فینال  بخش  به  مقدماتي  مرحله  برتر  تیم  شش  و  رسید 
دادند. ادامه  خود  رقابت  به  خالقیت  بخش  در  ها  تیم  مابقي  و 

در نهایت دو تیم شرکت کننده از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی به نام های ))سه ژالون دار 2(( و )) MANIX(( به مقام اول 
دانشگاه  از   ))  POINT CLOUD  (( تیم  و  یافتند  دست  دوم  و 
 RTK(( های  تیم  رسید.  سوم  مقام  به  رجایی  شهید  دبیر  تربیت 
نقشه  سازماه  آموزشکده  از  ))بارکد((  و  رجایی  شهید  دانشگاه  از   ))
شدند.  خالق  دوم  و  اول  مقام  کسب  به  موفق  ترتیب  به  برداری 

صفحه 2

سیاسی  شرایط  مستقیم  تابع  ها  ملت  علمی  گفتمان   *
نیست

 * با خروج خارجی ها دست خودروسازان در حنا نمی ماند
 * بهبود جایگاه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

در نظام رتبه بندی الیدن 2۰18
در صدد  نصیرالدین طوسی؛  خواجه  دانشگاه صنعتی   *  

ایجاد 8 رشته میان رشته ای
* سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار شد

سامانه های ارتباط مستقیم با ریاست محترم دانشگاه

kntu@kntu.ac.ir :ایمیل

پیام کوتاه: 30004722000000

در ضیافت افطاری اساتید دانشگاه با رهبر معظم انقالب مطرح شد:

توسط  عالمانه  باید  کشور  مشکالت  و  مسائل 
دانشگاهیان حل شود

است که مشکل این دانشگاه هنوز حل نشده است.
مشکل تعدد ساختمان های آموزشی، پژوهشی و خوابگاهی دانشگاه های 
مختلف از جمله تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی یکی از مهمترین معضالت آموزش عالی در پایتخت 

است.
دانشگاه عالمه نیز تا همین چند سال پیش گرفتار این معضل بود اما پس از 
سالها توانست با اختصاص زمینی در منطقه دهکده المپیک و تامین بودجه های 

الزم در یک پردیس تجمیع شود.
در این بین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بیشترین درصد پراکندگی 

را با 11 دانشکده در شهر تهران دارد.
این در حالی است که عدم تجمیع ساختمان ها و پردیس های دانشگاهی 
هزینه های مالی، فرهنگی و مدیریتی زیادي را براي دانشگاه ها به همراه 

خواهد داشت.

نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  دور  از  سنجش  پژوهشکده  رئیس 
موضوع  با  ایران   - فرانسه  تابستانی  مدرسه  نخستین  گفت:  طوسی 
برگزار  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  در  دور  از  سنجش 

می شود.
 به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از صداوسیما، محمود رضا صاحبی  
افزود: مدرسه تابستانی فرانسه - ایران در سنجش از دور برای نخستین 
بار در ایران و در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با حضور 2 

مدرس فرانسوي برگزار مي شود.

همایش  برگزاری  قالب  در  اطالعات  تبادل  مدرسه  این  در  گفت:  وی 
آموزشی  کارگاه های  در  که  است  تخصصی  و  آموزشی  کارگاه های  و 

و عملی بر روی سوژه های خاص مباحث تحقیقاتي صورت مي گیرد.
صاحبی افزود: در نخستین دوره ای مدرسه تابستانی فرانسه - ایران، ۶ 
موضوع تکنیکی در ۶ کارگاه که هر یک از این کارگاه ها ۴ روزه است با 

حضور 2 مدرس فرانسوی و 2 مدرس ایرانی، بررسی مي شود.
وی گفت: در پایان این دوره، دانش آموختگان گواهی شرکت در دوره 
را دریافت می کنند البته دانشگاه های تربیت مدرس و تهران هم در کنار 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در این دوره فعالیت دارند.

برگزاری نخستین مدرسه تابستانی فرانسه - ایران 
در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

در ضیافت افطاری اساتید دانشگاه با رهبر معظم انقالب مطرح شد:
مسائل و مشکالت کشور باید عالمانه توسط دانشگاهیان حل شود

رهبرمعظم انقالب، دانشگاه را از مراکز بسیار مهم »تربیت قوه ی عاقله ی 
کشور« خواندند و با تبیین سه ضرورت اساسی دانشگاه ها یعنی »درگیر 
شدن با مسائل و چالش های کشور«، »تربیت فرهنگی، اخالقی و هویتِی 
دانشجویان« و »تحول دائم و اصالح مستمر در محیط های دانشگاهی« 
تأکید کردند: مسائل و مشکالت کشور باید عالمانه حل شود و استفاده 
از توانایی ها و ظرفیت های دانشگاه ها و اساتید و دستان توانا و مستعد 

جوانان پرتالش و پرانگیزه در این مسیر، بسیار اساسی و مهم است.
کشور«  عاقله ی  قوه ی  »تربیت  برای  مهم  مرکزی  را  دانشگاه  ایشان 
خواندند و افزودند: دانشگاه خوب برای اداره ی کشور حیاتی است و در 
فرایند ایجاد و پرورش قوه ی عاقله ی کشور، اساتیِد عزیز نقشی بسیار 

برجسته و حساس بر عهده دارند.
برای  اساسی  سرفصل  و  الزام  سه  به  ادامه  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
تحقق این هدف مهم و نقش آفرینی مؤثر دانشگاه ها در پیشرفت کشور 

اشاره کردند.
ایشان در بیان اولین سرفصل، بر »لزوم درگیر شدن دانشگاه با مسائل 
کشور« تأکید و خاطرنشان کردند: مشکالت امروز و فردای کشور باید 
مشکالت  با  غیرمدبرانه  و  غیرعلمی  مواجهه ی  زیرا  شود،  حل  عالمانه 

موجب پیچیده و افزون شدن آن ها خواهد شد.
و مشکالت  مسائل  برخی  به  اشاره  با  خامنه ای سپس  آیت ا...  حضرت 
کشور که نیازمند ورود جدی و عالمانه ی دانشگاه است، گفتند: به عنوان 
نمونه در مسئله ی مهم اقتصاد که برخی معتقدند مشکالت آن ناشی از 
بعضی شیوه های مدیریتی ضعیف یا غلط است، دانشگاه باید با کار علمی 

و راهگشا ورود کند.
ورود  برای  دیگر  زمینه ای  را  »صنعت«  اسالمی،  انقالب  رهبر 
تصویب  تأیید  با  و  برشمردند  دانشگاه ها  رونق بخش  و  پیشرفت آفرین 
فرصت مطالعاتی یک ساله برای اساتید در صنعت، گفتند: دانشگاه باید 
نیاز  تا  کند  حل  را  آن ها  و  شود  آشنا  صنعت  مشکالت  با  نزدیک  از 
نباشد برای حل مشکالت صنعت نفت یا صنعت برق، چشم به بیگانگان 

بدوزیم.
این  تحقق  گفته ام  بارها  که  همان طور  کردند:  نشان  خاطر  ایشان 
است  کشور  مسئوالن  و  مدیران  خواست  و  طلب  نیازمند  همکاری، 
به گونه ای که مدیر باید به دِر خانه ی دانشمندان برود نه اینکه دانشمند 

پشت در اتاق مدیر معطل بماند.

و  علمی  هیات  اعضای  ویژه  عالیات  عتبات  کاروان 
کارکنان محترم دانشگاه

برگزاری ششمین دوره مسابقات ملی ژئولیگ

افطاری دانشجویان خارجی با حضور مسئولین دانشگاه
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روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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در سفر ریاست دانشگاه به 
سوئد، چشم انداز همکاری های 

بین المللی در حوزه آموزش 
مهندسی فیمابین دانشگاه 

و برخی دانشگاه های سوئد 
بررسی شد.

بازگشت همه به سوی اوست

 13 JUNE 2018

روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چهارشنبه 23 خرداد 1397، 28 رمضان 1439، 

الیدن  رتبه بندی  جهان،  دانشگاه های  رتبه بندی  نظام های  بین  در 
تلقی  مطرح  رتبه بندی  نظام  یک  و  بوده  جهانی  شهرت  دارای 
شاخص های  از  گیری  بهره  با  رتبه بندی  فرایند  در  الیدن  می شود. 
خوداظهاری  اطالعات  به  نیاز  بدون  علمی،  همکاری  و  علمی  تأثیر 
دانشگاه ها، صرفًا بر اساس شاخص های مبتنی بر داده هایی که توسط 
می نماید.  رتبه بندی  به  اقدام  می شود  استخراج  الیدن  مؤسسه  خود 
ایرانی  دانشگاه   23 الیدن  بندی  رتبه  گزارش  آخرین  اساس  بر 
دارند.  قرار   2۰18 سال  در  جهان  های  دانشگاه  برترین  جمع  در 
دانشگاه  مقاالت  تعداد  شاخص  در  گزارش  این  اساس  بر 
بازه  در  مقاله   1۴89 با  طوسی  خواجه نصیرالدین  صنعتی 
سال  به  نسبت   ISI اطالعاتی  پایگاه  در   2۰1۶-2۰13 زمانی 
صعود  پله   1 با  و  جهانی،   ۷12 رتبه  در  صعود  پله   5 با  گذشته 
است.  گرفته  قرار  کشور  یک  سطح  دانشگاه های   11 رتبه  در 
در شاخص های تأثیر علمی، این دانشگاه در بین دانشگاه های سطح یک 
کشور، در سنجه مقاالت مجالت 1% برتر حائز رتبه 1۰، سنجه مقاالت 
مجالت 5% برتر حائز رتبه 11، سنجه مقاالت مجالت 1۰% برتر حائز 
رتبه 5، و در سنجه مقاالت مجالت 5۰% برتر حائز رتبه ۷ شده است.

 همچنین در شاخص های همکاری علمی، این دانشگاه در بین دانشگاه های 
سطح یک کشور، در سنجه همکاری با سایر دانشگاه ها حائز رتبه 1۰، 
در سنجه همکاری با دانشگاه های بین المللی حائز رتبه 11، در سنجه 
همکاری علمی در شعاع کمتر از 1۰۰ کیلومتر حائز رتبه 3، و در سنجه 
همکاری علمی در شعاع بیشتر از 5۰۰۰ کیلومتر حائز رتبه 1۰ شده است. 
علمی،  تأثیر  های  شاخص  در  مهندسی،  فنی  حوزه  در  همچنین، 
سنجه  در  کشور،  یک  سطح  دانشگاه های  بین  در  دانشگاه  این 
مجالت  مقاالت  سنجه   ،۷ رتبه  حائز  برتر(   %1 مجالت  مقاالت 
رتبه  حائز  برتر   %1۰ مقاالت مجالت  سنجه   ،11 رتبه  حائز  برتر   %5
است.  شده   8 رتبه  حائز  برتر   %5۰ مجالت  مقاالت  سنجه  در  و   ،8
علمی،  همکاری  های  شاخص  در  مهندسی،  فنی  حوزه  در  همچنین 
سنجه  در  کشور،  یک  سطح  دانشگاه های  بین  در  دانشگاه  این 
با  همکاری  سنجه  در   ،8 رتبه  حائز  دانشگاه ها  سایر  با  همکاری 
علمی  همکاری  سنجه  در   ،9 رتبه  حائز  بین المللی  دانشگاه های 
همکاری  سنجه  و   ،۴ رتبه  حائز  کیلومتر   1۰۰ از  کمتر  شعاع  در 
است. شده   1۰ رتبه  حائز  کیلومتر   5۰۰۰ از  بیشتر  شعاع  در  علمی 

دکتر اسماعیل مصطفوی
عضو هیئت علمی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

با و  به روز  خودروهای  تولید  هدف  به  رسیدن  برای  وسیله ای 
بنابراین اگرچه تعلیق فعالیت های پژو سیتروئن بر کیفیت داخلی است 
صنعت خودرو بی تاثیر نخواهد بود اما مشکل اساسی نیز محسوب نمی شود.

خارجی  خودروسازان  با  تعامل  در  خودروسازان  اینکه  بیان  با  وی 
تولید  دانش  به  دستیابی  برای  تکنولوژی  انتقال  دنبال  به  باید 
سال  چند  در  کرد:  خاطرنشان  باشند،  کیفیت  با  و  به روز  خودروهای 
خروج  صورت  در  حتی  و  شده  محقق  زیادی  حد  تا  هدف  این  اخیر 
داد. خواهد  ادامه  خود  راه  به  خودرو  صنعت  نیز  خارجی  خودروسازان 

طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
مزایایی  ایران  از  خارجی  خودروسازان  احتمالی  خروج  داد:  ادامه 
خودروسازان  بیشتر  تمرکز  آن  جمله  از  که  داشت  خواهد  نیز 
است. داخلی  پلت فرم های  توسعه  و  تولید  روی  بر  داخلی 

طراحی  کار  اخیر  سال  چند  در  داخلی  بزرگ  خودروساز  دو  افزود:  وی 
تمرکز  با  می توانند  این  از  پس  و  کرده اند  آغاز  را  پلت فرم   تولید  و 
از خودروسازان خارجی دست  به خودکفایی  زودتر  این حوزه  در  بیشتر 
کنند. عرضه  داخلی  برند  با  و  مناسب  کیفیت  با  خودروهایی  و  یافته 

با  مشترک  تولید  و  همکاری  هم اکنون  اینکه  بیان  با  آزادی  دکتر 
داخلی  خودروسازان  فعالیت  از  درصد   2۰ حدود  خارجی  خودروسازان 
راحتی  به  خودروسازان  کرد:  تصریح  می دهد،  اختصاص  خود  به  را 
می توانند این سهم 2۰ درصدی را با خودروهای داخلی جایگزین کنند.

به گزارش ایسنا، چند روز پیش شرکت پژو سیتروئن اعالم کرد که به دنبال 
خروج آمریکا از برجام، فعال فعالیت های خود در ایران را تعلیق می کند.

پژو  اقدام  این  کارشناسان  اتفاق  این  به  واکنش  در   
کردند. تعبیر  فرانسوی  خودروساز  »خودزنی«  به  را  سیتروئن 

بازگشت دوباره  این برای  از  اینکه پژو پیش  آنها »با توجه به  به گفته 
شده  یورویی  میلیون  صد  چند  غرامت  پرداخت  به  مجبور  ایران  به 
به  اقدام  ایران  در  خود  فعالیت های  در  سیتروئن  هم  و  پژو  هم  و  بود 
سرمایه گذاری قابل توجهی کرده اند و امکان خروج سرمایه گذاری انجام 
شده را نیز ندارند با توقف فعالیت در ایران این شرکتها خودزنی کرده اند«.

پیامبر خدا )ص( :
هرکه شب عید )فطر و قربان( 
احیا  را  شعبان  نیمه  شب  و 
دل ها  که  روزی  آن  در  کند، 

می  میرند، دل او نمیرد .
)ثواب االعمال: 1/ 1۰2/ 2(

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار 

شد

معاون امور بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره 
سیاسی،  شرایط  از  ها  ملت  علمی  گفتمان  تاثیرپذیری  محدودیت  به 

تاکیدکرد: این امر تابع مستقیم وضعیت هاي مختلف سیاسي نیست.
 به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایرنا، دکتر حمیدرضا تقی راد در 
مورد ارتباطات بین المللی به ویژه با توجه به تحوالت اخیر در صحنه 
سیاسی و خروج رئیس جمهوری آمریکا از برجام، و همچنین تاثیر این 
مذاکرات  گفت:  نیز  دانشگاهي  هاي  تبادل  و  علمي  ارتباطات  بر  امر 
دوجانبه در سطح سیاسي صورت مي گیرد و این بدعهدي ها که جدید 
هم نیست در سطح سیاسي وجود دارد؛ گفتمان علمي بین ملت ها هم با 
شرایط سیاسي محدود مي شود؛ اما تابع مستقیم شرایط سیاسي نیست.

***گفتمان علمی بین ملت ها تابع مستقیم شرایط سیاسی نیست
وی با اشاره به ارتباطات فردی دانشمندان ایرانی با همتایان آمریکایی 
افزود: این ارتباطات راهکار اصولی برای نشان دادن گفتمان علمی است.

دکتر تقی راد با بیان این که از این پس ارتباط با بعضی کشورها دشوار 
خواهد بود، ادامه داد: اما کشورهای اروپایی، روسیه و بعضی کشورهای 
نمونه  براي  اینکه  علمي هستند. ضمن  به همکاری هاي  مایل  هدف 
روسیه به لحاظ فناوري در زمینه هوافضا یکي از دو کشور اول جهان 

است.
استاد نمونه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی همچنین با اشاره 
همتایان  دانش  برتر  به سطح  آمریکا  در  ویژه  به  دانشمندان  اذعان  به 
ایرانی آنها گفت: در همایش های بین المللي شاهدیم که این دانشمندان 
به همتایان ایراني خود نزدیک شده و عالقمند به مفاهمه علمي و اطالع 

از چگونگي پیشرفت ها در ایران هستند. 
به گفته وی، هر چند از این پس دانشمندان ایرانی با دشواری هایی از 

جمله اخذ ویزا برای شرکت در دوره ها و همایش های بعضی کشورها 
روبرو می شوند؛ اما این محدودیت ها نباید مانع پیشرفت و ارتباطات 

علمي ما شود.
دکتر تقی راد ادامه داد: صدای ملت ایران باید از اقتدار علمی به جهان 
برسد و این کار از طریق اقدامات علمی قابل انجام است که نهادهای 
علمی و دانشگاه های زیادی از جمله دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین 

طوسي در این مسیر گام برمي دارند.
دی  ان  یو  آر  دانشگاه  با  هوافضا  مشترک  های  دوره  برگزاری   ***

روسیه 
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی همچنین 
ارتباطات علمی و آموزشی مشترک این دانشگاه توضیح داد:  در مورد 
دوره مشترکی را با دانشگاه آر یو دی ان/RUDN روسیه در مسکو 
آغاز کرده ایم که در سفر اخیر روساي دانشکده هاي دانشگاه خواجه 
نصیرالدین طوسي، از کیفیت انجام برگزاري این دوره اطمینان حاصل 

شد.
وی با اشاره به اینکه دوره آموزشی مشترک یادشده در رشته هوافضا 
برگزار می شود و طی دو سال دانشجویان در تهران و مسکو آموزش 
می بینند، افزود: واحدهای آموزشی در تهران و واحدهای پژوهشی در 
دانشگاه آر یو دي ان اجرا مي شود و مسئوالن دانشگاه در این سفر بر 

فعالیت هاي دانشجویان و اساتید، نظارت و با آنها رایزني کردند.
*** برنامه ریزی برای دوره های دوم آموزشی مشترک هوافضا در روسیه

رئیس پیشین دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی در توضیح بیشتر این دوره افزود: دانشگاه آر یو ان دی روسیه 
سابقه خوبي در زمینه تحقیقات ماهواره هاي هوشمند دارد و از آنجا که 
دوره هاي مشترک را در زمینه هاي خاص با دانشگاه هاي مطرح در 
آن رشته برگزار مي کنیم، این دانشگاه براي دوره مشترک هوافضا با 

دانشجویان ایراني انتخاب شده است.
یا   9۷ مهرماه  از  دوم  دوره  برگزاری  برای  ها  رایزنی  به  اشاره  با  وی 
بین  این سفر  در  نیز  آموزشی دوم  دوره  افزود:  نیز  اول سال 98  نیمه 

منتظر  و  است  شده  تدوین  آن  دروس  و  رایزني  دوطرف  کارشناسان 
ها  دوره  کیفیت  تضمین  بحث  که  این  هستیم. ضمن  نهایي  تصویب 
بسیار مهم است  دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي  براي  هم 
و برنامه ها طوري طراحي مي شود که با بهترین کیفیت اجرایي شوند.

دکتر تقی راد با اشاره به رایزنی برای برگزاری دوره مشترک سه جانبه 
دانشکده  با همکاری دو  این دوره  نیز گفت:  دانشگاه روسیه  با همین 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  از  هوافضا  مهندسی  و  مواد  علم  و  مهندسی 

نصیرالدین طوسي و دانشگاه آر یو دي ان روسیه برگزار مي شود.
در  هوشمند  مواد  از  استفاده  بیشتر  آموزش  را  دوره  این  از  هدف  وی 
توسعه سازه های فضایی دانست و گفت: این فناوری ماهیت بین رشته 
ای دارد و برای سازه های فضایي و صنعتي که مواد هوشمند هستند، 

طراحي شده است.
»مواد هوشمند نوعی از آلیاژها و کامپوزیت های مرکب هستند که در 
اثر تغییر درجه حرارت و مشخصات مکانیکی آنها تغییر نمی کند و غیر 
از ماهواره های هوشمند در سازه هاي دیگر مانند ایستگاه هاي فضایي 

نیز تاب آوري مناسب دارند«.

گفتمان علمی ملت ها تابع 

سیاسی  شرایط  مستقیم 

نیست.

جناب آقای دکتر جعفر روشنیان
جناب آقای دکتر حمید عبادی
خانواده ی محترم صدرنژاد 

و جناب آقای دکتر علی احمدی
با نهایت تاسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت و تعزیت گفته، 
از درگاه خداوند منان برای شما و نزدیکان صبر جمیل و اجر 
جزیل و برای آن عزیز سفر کرده آمرزش و غفران الهی مسئلت 

می نماییم

نیز داریم و در حال حاضر به شرطی به تز دانشجویان دکتری مجوز 
از  بعضی  همچنین  باشد.  شده  نوشته  انگلیسی  زبان  به  که  می دهیم 
می کنیم. ارائه  انگلیسی  زبان  به  شرایط،  با  متناسب  را  کرسی هایمان 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
معاونت  گفت:   ،9۷ سال  در  معاونت  این  برنامه های  مورد  در  طوسی 
برنامه ها  این  از  یکی  که  دارد  برنامه هایی  حوزه،  چندین  در  آموزشی 
است. دانشجویان  مهارت افزایی  و  اشتغال پذیری  بحث  راستای  در 

در این زمینه در حال سامان دادن به یک سری فعالیت های آموزشی 
غیر رسمی هستیم که محدوده وسیعی از فعالیت ها را از قبیل مسابقات
دانشجویی، ارتقای وضع کارآموزی و ارتباط با صنعت را شامل می شود.
اشرفی زاده  افزود:  البته این برنامه ها از گذشته نیز وجود داشته، اما هیچ وقت

 در برنامه ریزی آموزشی دانشگاه ها به صورت جدی به آن ها پرداخته نمی شده 
است، اما امسال در این زمینه ها در حال انجام فعالیت هایی جدی  هستیم.
کنند ارزیابی  را  دانشگاه  بین المللی  موسسات  داریم  تمایل 

وی با بیان اینکه دانشگاه خواجه نصیر تنها دانشگاهی است که همه 
فاز  اظهارکرد:  شده اند،  درونی  ارزیابی  مهندسی اش  دانشکده های 
ایران  مهندسی  آموزش  ارزشیابی  موسسه  وسیله  به  را  درونی  ارزیابی 
هستیم. دانشگاه  بیرونی  ارزشیابی  انجام  صدد  در  و  داده ایم  انجام 

خواجه  صنعتی  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
برای  گفت:  ارزیابی  این  نحوه  و  نتایج  درباره  طوسی  نصیرالدین 
قرار  موسسه  این  اختیار  در  دانشکده ها  از  اطالعاتی  ارزیابی،  انجام 
ایراد  مورد  چند  اطالعات،  این  ارزیابی  از  پس  موسسه  و  شده  داده 
هستیم. ایرادات  این  کردن  رفع  حال  در  که  گرفته  دانشکده ها  از 

وی درباره نحوه ارزیابی درونی توضیح داد: در ارزیابی درونی، دانشگاه 
دانشگاه  فیزیکی  اطالعات  و  ریز طرح درس ها  اطالعاتی شامل  خود 
ارائه  موسسه  به  فرم هایی  قالب  در  را  آزمایشگاهی  امکانات  همچون 
است. خوداظهاری  نوع  یک  براساس  ارزیابی  این  واقع  در  و  می دهد 

خواجه  صنعتی  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
در  شد:  یادآور  دانشگاه  بیرونی  ارزیابی  مورد  در  طوسی  نصیرالدین 
دانشگاه  در  روز  چند  ارزشیابی  موسسه  از  هیئتی  ارزیابی،  از  نوع  این 
مستقر می شوند و شاخص های موردنظر را در دانشگاه ارزیابی می کنند.

موسسات  توسط  دانشگاه ها  ارزشیابی  اهمیت  بیان  با  اشرفی زاده 
آن  دنبال  به  برود  پیش  خوب  اوضاع  اگر  گفت:  ارزشیابی، 
فرم هایی  قالب  در  را  آزمایشگاهی  امکانات  همچون  که  هستیم 
کنیم،   ارزیابی  را  دانشگاه  بین المللی  سطح  مدر  ارائه  موسسه  به 
بدهند. انجام  را  دانشگاه ها  ارزیابی  بین المللی  موسسات  یعنی 

با خروج خارجی ها دست 

خودروسازان در حنا نمی ماند

با  گفت:  طوسی  نصیرالدین  خواجه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
خروج  صورت  در  حتی  و  ایران  در  سیتروئن  پژو  فعالیت   تعلیق 
توسعه  بر  داخلی  خودروسازان  خارجی،  خودروسازان  دیگر 
متمرکز  طراحی  دست  در  پلت فرم های  و  داخلی  خودروهای 
نمی ماند. حنا  در  شرکت ها  این  دست  اصطالحا  بنابراین  شد  خواهند 

ایسنا،  با  گفت وگو  در  آزادی  شهرام  عمومی؛  روابط  گزارش  به   
بلکه هدفیست  خارجی  خودروسازان  با  تعامل  کرد:  اظهار 

دانشگاه صنعتی خواجه 

نصیرالدین طوسی؛ در صدد 

ایجاد 8 رشته میان رشته ای

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 
طوسی درباره برنامه های دانشگاه جهت ایجاد رشته های بین رشته ای، 
بیان کرد: یک مطلب مهم و استراتژیک دانشگاه، بحث رشته های میان 
رشته ای است. ما در حال حاضر در حال بررسی برنامه 8 رشته میان 
رشته ای پیشنهادی هستیم که این رشته ها در دانشگاه های کشور منحصر 
ارائه نکرده اند. تا به حال دانشگاه های دیگری آن ها را  به فرد بوده و 

اشرفی زاده درباره روند برنامه ریزی در خصوص ارائه این هشت رشته، 
را  رشته ها  این  بررسی  آموزشی  برنامه ریزی  شورای  در  اظهارکرد: 
برنامه ها تدوین خواهد شد  این  آینده  مصوب کردیم و ظرف چند ماه 
کرد. خواهیم  پیگیری  را  آن ها  اجرای  و  تصویب  مراحل  آن  از  بعد  و 

وی درباره یکی از این رشته ها توضیح داد: ما یک دانشکده نقشه برداری 
است.  تصویربرداری  تجهیزات  دانشکده،  این  تخصص  که  داریم 
برای  امکانات  این  از  که  هستیم  جدیدی  رشته  ایجاد  دنبال  به  ما 
فعالیت  رشته  این  طبیعتا  که  کنیم  استفاده  پزشکی  تصویربرداری 
بود. خواهد  پزشکی  بخش  و  نقشه برداری  دانشکده  بین  مشترکی 

خواجه  صنعتی  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
نصیرالدین طوسی آزمون های غیر تخریبی را یکی دیگر از زمینه هایی 
است. آن  برای  رشته ای  تاسیس  دنبال  به  دانشگاه  که  دانست 

اشرفی زاده  درباره این  رشته  اظهار کرد:  آزمون های غیر تخریبی در مهندسی 
اهمیت زیادی دارد و ما تاکنون برای آن رشته  خاصی نداشته ایم. این رشته 
گرایشی است بین فیزیک و چند رشته مهندسی مثل برق و مکانیک.

با  ارتباطش  و  هوافضایی  سازه های  خصوص  در  افزود:  وی 
نمونه هایی  این ها  و  است  انجام  حال  در  کارهایی  نیز  مواد  مهندسی 
دارند. رشته ای  بین  طبیعت  که  است  رشته  هشت  این  از 
***              اهتمام دانشگاه بر تقویت مهارت های زبان انگلیسی دانشجویان دکتری

درباره  نصیر  خواجه  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
مهارت های  گفت:  دکتری،  دانشجویان  انگلیسی  زبان  مهارت های 
اینکه  ضمن  شود،  تقویت  باید  دکتری  دانشجویان  انگلیسی  زبان 
ندارد. مناسبی  چندان  وضعیت  نیز  فارسی  زبان  مهارت های 

نوشتن  مهارت های  ارتقای  جهت  دانشگاه  اهتمام  بر  اشاره  با  وی 
پیش  سال  چند  اظهارکرد:  دکتری،  دانشجویان  انگلیسی  زبان 
نوشتاری  مهارت های  ارتقای  جهت  دکتری  دانشجویان  برای 
این  نمره  البته  که  کردیم  اجباری  را  درسی  انگلیسی  زبان  در 
است. اجباری  آن  گذراندن  اما  نمی شود،  محاسبه  معدل  در  درس 
دیگری برنامه  مهارت،  این  ارتقای  برای  البته  کرد:  تاکید  اشرفی زاده 

صنعتی  دانشگاه  جایگاه  بهبود 

در  طوسی  نصیرالدین  خواجه 

نظام رتبه بندی الیدن  2018

k n t u . a c . i r

به گزارش روابط عمومي؛ غرفه کتاب دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین 
فارغ  و  دانشجویان  اساتید،  استقبال  مورد  نمایشگاه  این  در  طوسي 

التحصیالن رشته هاي مهندسي قرار گرفت.
روابط  خبرنگار  به  دانشگاه  انتشارات  اداره  مدیر  علیاري  مهدي  دکتر 
از  از 19۶ عنوان کتاب  بیش  نمایشگاه  از  این دوره  در  عمومي گفت: 
انتشارات  غرفه دانشگاه خریداري شده است که در نوع خود در میان 

سایر دانشگاه ها کم نظیر است.  
علیاري گفت: کتاب » مبانی سنجش از دور راداری » تالیف دکتر یاسر 
 « فازي  کنترل  و  فازي  سیستمهاي   « کتاب   ، همکاران  و  مقصودی 
ترجمه دکتر محمد تشنه لب و همکاران و کتاب » مقدمه ای بر کنترل 
مدرن » تالیف دکتر حمید رضا تقی راد به ترتیب به عنوان پرفروش 
ترین کتاب هاي انتشارات دانشگاه در این نمایشگاه مورد استقبال جامعه 

دانشگاهي قرار گفت.
گفتنی است در این نمایشگاه بیش از 1۴۰۰ جلد کتاب به فروش رسیده 

است.


