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* تالش و برنامه ریزی برای افزایش همکاری های بین المللی

* سـرآغــاز سخـن
* آیین استقبال از نو دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه 

نصیر الدین طوسی/تقدیر از رتبه های برتر
* همکاری دانشگاه خواجه نصیر با دانشگاههای سوئد/ 

برگزاری ۷دوره مشترک
و  پژوهشی  معاون  بعنوان  دکتر محمد طالعی  انتصاب   *

فناوری دانشگاه

 21 OCTOBER 2018 

نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رییس  خاکی،  صدیق  علی  دکتر 
طوسی در این مراسم ضمن خیرمقدم به دانشجویان نوورود، اظهار کرد: 
ورود شما دانشجویان در سال ۹۷ به این دانشگاه با نودمین سال تاسیس 

دانشگاه به عنوان اولین دانشگاه صنعتي کشور مقارن شده است.
 ۸۰۰ کارشناسی،  دانشجوی   ۷۰۰ دانشگاه  این  امسال  افزود:  وی 
 ۱۵۰ شبانه،  ارشد  دانشجوی   ۵۵۰ روزانه،  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 
نفر دانشجوی دکترا و ۸۶۰ دانشجوی آموزش الکترونیکی دارد که این 
دانشجویان در قالب ۱۸ رشته مهندسي و علوم پایه در مقطع کارشناسي، 
دکترا تحصیل  در  گرایش  و  رشته  و ۴۲  ارشد  در  رشته  و  گرایش   ۶۵

مي کنند.

رویدادهای  مهم ترین  از  یکی  دانشگاه  به  ورود  اینکه  بیان  با  صدیق 
زندگی هر انسانی است، گفت: شما دانشجویان نوورود از مهر ۹۷ مهر 
افتخار را تا آخر  دانشگاه خواجه نصیر را دریافت مي کنید و این نشان 

عمر همراه خود دارید.
خانواده ها  به  تبریک  ضمن  طوسی  نصیرالدین  خواجه  دانشگاه  رییس 
و دبیران و آموزگاران دانشجویان پذیرفته شده در این دانشگاه، اظهار 
کرد: زندگی در دانشگاه به معنای ورود به دنیاي حرفه اي است و این 
حرفه اي شدن الزاماتي را دارد و شرط اصلي موفقیت ما به عنوان افرادي 
را  الزامات  این  که  است  این  باشیم،  کشور  آینده ساز  مي خواهیم   که 

رعایت کنیم.
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همکاری دانشگاه خواجه نصیر با دانشگاههای سوئد/ 
برگزاری ۷دوره مشترک

صفحه 2
ناکامی  دالیل  خارجی/  دانشجوی   ۶۵ جذب   *

دانشگاه ها برای رسیدن به سطح بین الملل
* مراسم دانشجویان نو ورود شاهد و ایثارگر دانشگاه 

برگزار شد
* توضیح معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه درباره 

دریافت هزینه سرویس ایاب و ذهاب
با  دکتری  مقطع  در  مشترک  های  دوره  برگزاری   *

دانشگاه رودن روسیه بررسی می شود
دانشگاه  در  خوابگاه  شرایط  واجد  متقاضیان  تمام   *

خواجه نصیر اسکان داده شدند.
این  در  ایران؛  از  غلط  تصویرسازی  دشمن،  برنامه   *

جنگ پیروز خواهیم شد
کارکنان  ممتاز  فرزندان  از  تجلیل  دوره  هشتمین   *

دانشگاه برگزار می گردد.

سـرآغــاز سخـن
داریم  برنامه  گفت:  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
در حوزه مهندسی پایش وضعیت و نگاهداشت سیستم های صنعتی با 

دانشگاه های کشور سوئد همکاري کنیم.
گفت:  صدیق  خاکی  علی  مهر،  از  نقل  به  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
همکاری این دانشگاه با دانشگاه های کشور سوئد درحال بررسی است و 
در صورت نهایی شدن، دوره های مشترکی با همکاری این دانشگاهها 

تدوین خواهیم کرد.
وی افزود: در حوزه مهندسی پایش وضعیت و نگاهداشت سیستم های 
صنعتی دوره های مشترک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری طراحی 

خواهیم کرد.
این  کرد:  تاکید  طوسی  الدین  نصیر  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
با  ها  دوره  این  که  است  المللی  بین  مشترک  دوره   ۷ دارای  دانشگاه 

کشورهای روسیه، هلند و فرانسه برگزار مي شود.

کاروان نور دانشگاه  خواجه نصیر الدین طوسی

 در اربعین ،  به سوی  حرم حسینی راهی می شود. 

   ادامه خبر فعالیت های بین المللی
دکتر عبدالمجید خوشنود      معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر محمد طالعی بعنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب 
شد.

دکتر علی خاکی صدیق طی حکمی دکتر محمد طالعی را بعنوان معاون 
پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب کرد. 

به گزارش روابط عمومی؛ در حکم ایشان آمده است: امید است با سعی و 
تالش جنابعالی و با بهره مندی از تجارب مفید اساتید مکرم، کارشناسان 
محترم و همفکری سایر مسئوالن دانشگاهی در خدمت به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید.
پیش خواستار  بیماری چندی  بعلت  روشنیان  است دکتر جعفر   گفتنی 

جایگزنی معاون جدید پژوهشی شده بودند.

انتصاب دکتر محمد طالعی بعنوان معاون پژوهشی و 
فناوری دانشگاه

وقتی جمعه شب 3۰ شهریور ماه، یک روز قبل از آغاز سال تحصیلی 
بازدیدی از خوابگاه دانش داشتم برایم سوال شد که چرا با وجود تصمیم 
گیری برای اسکان زود هنگام همه ورودی های جدید روزانه، خوابگاه 
خلوت است بعد متوجه شدم که دوستان که از هفته گذشته به صورت 
الکترونیکی اتاقشان هم مشخص شده است صبح جمعه حضور اتاق را 
با فراغ بال تحویل گرفته اند و در حال حاضر با خانواده رفتند گشتی 

در پایتخت بزنند.
اسفند  از   ۹۷-۹۸ تحصیلی  سال  در  دانشجویان  اسکان  سیاستگذاری 
ماه ۹۶ شروع شد. در آن زمان مساله اولویت دانشجویان روزانه ورودی 
مورد توجه قرار گرفت و این موضوع سبب شد راهبرد دانشگاه در اعالم 
ظرفیت در دفترچه کنکور سراسری به گونه ای رقم بخورد که امکان 
فراهم  مختلف  های  اولویت  اساس  بر  شهرستانی  دانشجویان  جذب 
قابل  تا حد  با دو مساله چالشی مواجه شد،  اگرچه  این سیاست  گردد. 
قبولی اجرایی گردید. چالش های فوق عبارت بودند از افزایش نا بهنگام 
ظرفیت دانشگاه بدون برنامه ریزی قبلی در مقطع کارشناسی ارشد و نیز 
اعالم قطع قرارداد دو خوابگاه خودگردان و غیر ملکی دانشگاه. در این 
شرایط معاونت دانشجویی در طول سه ماه تابستان و به همت کارکنان 
این مجموعه توانست جایگزین هر دو خوابگاه را تامین نماید و اصل 
موضوع حفظ ظرفیت خوابگاه های دانشگاه همچنان پایدار باقی بماند. 
اسکان  در خصوص  قطعی  به طور  گرفت  نمی  اتفاق صورت  این  اگر 
دانشجویان سنواتی و نیز نوبت دوم دانشگاه با مشکل اساسی مواجه می 
شد. در این میان بررسی تجربه گذشته در اسکان دانشجویان ورودی 
همه  برای  ناموفق  ای  تجربه  که  گردان  خود  های  خوابگاه  در  جدید 
اختصاص  نمود که  را مجاب  دانشجویی  معاونت  بود  فوق  دانشجویان 
و  تهران  در  نخبه چه  دانشجویان  برای جذب  و سیاستگذاری  اولویت 
چه در دانشگاه های شهرستان ها هم از لحاظ نگاه عادالنه و هم به 
لحاظ تجربه دوره های گذشته تصمیم درستی بوده است. در حال حاضر 
اگرچه برخی از سراهای دانشجویی به دلیل چالش هایی که اشاره شد 
با مشکالتی مواجه هستند کلیه کارکنان معاونت دانشجویی تالش خود 
را برای حل مسائل و بهبود شرایط ایفا می نمایند. در این راستا با توجه 
که  شد  ایجاد  الزام  این  روزانه  ورودی  دانشجویان  اسکان  اولویت  به 
دانشجویان ترم های سنواتی به خوابگاه های خودگردان معرفی شوند 
در  توجهی  قابل  تخفیف  دانشجویان  این  تسهیل شرایط  به جهت  که 
نظر گرفته شد.الزم به ذکر است که در طول تعطیالت تابستان خوابگاه 
احسان دانشگاه که پیش از این دارای مشکالت فراوان زیر ساختی بود 

تحت تعمیرات قابل توجه قرار گرفت.

درجلسه نشست با مدیران دانشگاه عنوان شد:
تالش و برنامه ریزی برای افزایش همکاری های بین المللی

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه  نصیرالدین طوسی نوسانات ارزی و نحوه 
و  کرد  عنوان  دانشگاه ها  بین المللی سازی  موانع  جمله  از  را  ویزا  صدور 
گفت: برای گام نهادن در این عرصه می توان اقداماتي چون برگزاري 
دوره هاي مشترک، جذب دانشجویان خارجي از طریق کریدورهاي ایجاد 
ندارند،    زیادي  ارز  به  نیاز  که  بین المللي  نهادهاي  با  همکاري  و  شده 

اجرایي کرد.
در نشست »فرآیند  روابط عمومی؛ دکتر علی خاکی صدیق  به گزارش 
بین المللی سازی دانشگاه« با بیان اینکه این نشست سومین جلسه براي 
بررسي راهکارهاي بین المللي سازي دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین 
از  برخي  شده  انجام  برنامه ریزي هاي  با  کرد:  اظهار  است،  طوسي 
داشته اند، ولي  زمینه  این  در  دانشگاه عملکرد خوبي  این  دانشکده هاي 
برخي از دانشکده ها اطالعات کاملي از روند بین المللي سازي دانشگاه 

ندارند.
وی مشکالت ارزی و ناپایداری های کشور را از جمله موانع بین المللی 
سازی دانشگاه عنوان کرد و یادآور شد: این وضعیت از واقعیات جامعه ما 
است و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید در مسیر بین المللي شدن قرار 

گیریم. هر چند که این چالش ها بر این روند تاثیرگذار است.
حوزه  در  ما  فعالیت های  ارزی  نوسانات  اینکه  بر  تاکید  با  خاکی صدیق 
مسئله اي  این  اظهارکرد:  قرار می دهد،  تاثیر  را تحت  بین المللی سازی 
است که همه دانشگاه هاي کشور با آن مواجه هستند و برداشت من این 
است که دانشگاه ها در این شرایط سخت باید برنامه های خود را تنظیم 

کنند و در این صورت در دراز مدت به موفقیت دست خواهند یافت.
تعطیلی  به  اشاره  با  طوسی  نصیرالدین  خواجه   صنعتی  دانشگاه  رئیس 
استراتژي  کرد:  تاکید  دانشگاه ها،  از  برخی  در  بین المللی  همکاری های 
با  مي خواهیم  و  نیست  بین المللي  همکاري هاي  تعطیلي  بر  دانشگاه  این 
برنامه ریزي هایي که اجرایي مي شود بر همکاري هاي بین المللي خود بیفزاییم.

فرصت های مطالعاتی ۶ تا 9 ماهه و مشکالت ایجاد شده
وی با تاکید بر اینکه این فرصت یکی از فرصت های بزرگ برای همه 
دانشگاه ها است،   افزود: ما از سال قبل در این زمینه اقدام کردیم ولی 
دانشگاه  چند  ولي  نبودیم  موفق  نشدیم،  حوزه  این  وارد  موقع  به  چون 
پروژه هاي  اجراي  منظور  به  خارجي  منابع  جذب  براي  موفقیت هایي 

مشترک داشته اند.
خاکی صدیق با اشاره به اعزام دانشجویان دکتری به خارج،   خاطرنشان 
کرد: اخیرا نامه ای از سوی وزارت علوم به دانشگاه ها ابالغ شده و در آن 
اعالم شد که این وزارتخانه نمی تواند از فرصت های مطالعاتی شش تا نه 

ماه دانشجویان به خارج حمایت کند.
پیش  سختی  شرایط  آنکه  رغم  علی  زمینه  این  در  کرد:  اضافه  وی 
با  تا  می کنیم  تالش  است،  محدود  دولتی  منابع  همچنین  و  داریم  رو 
هزینه هاي شخصي  با  یا  کنیم  دانشجویان  اعزام  به  اقدام  خارجی  فاند 
دانشجویان این اعزام صورت گیرد و ما درصدد هستیم تا ظرفیت هاي 

فاند شخصي را شناسایي کنیم.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه  نصیرالدین طوسی در عین حال تاکید کرد: 
تالش ما بر این است که تحت هر شرایطی از اعزام دانشجویان دکتری 

به خارج حمایت کنیم که در این زمینه برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.
توضیح  دانشگاه ها  در  »آهسته«  طرح  اجرای  بر  تاکید  با  خاکی صدیق 
بین المللی، دانشجویان  آموزشی  اجرای کارگاه های  با  این طرح  داد: در 
خارجی در ایران و دانشجویان ایران به خارج اعزام مي شوند. این حوزه 
یک امکان است که موجب تقویت ارتباطات بین المللي ما مي شود و ما 

نیز میزبان دانشجویاني از خارج خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ها می توانیم بدون آنکه چالش 
همچنین  و  کنیم  بین الملل  روابط  توسعه  به  اقدام  باشیم  داشته  ارزی 
چند  هر  کنوني  دوره هاي  توسعه  و  مشترک  دوره های  برگزاری  برای 
و  دوره ها  موضوعات  جابجایي  با  ولي  هستیم  مواجه  ارز  مسئله  با  که 
اولویت بندي در این زمینه مي توانیم در جهت برگزاري دوره هاي خاص 

آموزشي حرکت کنیم.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه  نصیرالدین طوسی ادامه داد: چالش اصلی 
ارتباطات  و  ویزا  ارز،  بر  عالوه  کشور  دانشگاه های  سازی  بین المللی 
مي شود  مشاهده  که  چرا  است،  دانشگاه ها  بدنه  به  مربوط  بین المللی، 
بعد از اجراي ۱۰ ماهه فرآیند بین المللي سازي بسیاري از همکاران ما 
در دانشگاه به اهمیت این موضوع پي نبرده اند که براي رفع این موضوع 

نیاز به برنامه ریزي هاي جدي تر داریم.
با  دانشگاه ۱۹ مهرماه  المللی سازی  بین  است: سومین نشست  گفتنی 

حضور مدیران دانشگاه در دانشکده مهندسی عمران برگزار شد.

آیین استقبال از نو دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیر الدین طوسی/تقدیر از رتبه های برتر

سامانه های ارتباط مستقیم با ریاست محترم دانشگاه
kntu@kntu.ac.ir :ایمیل

پیام کوتاه: 30004722000000

www.pr.kntu.ac.ir @k_n_toosi

سومین نشست بین المللی سازی با حضور مدیران دانشگاه برگزار شد.

اربعین حسینی تسلیت باد

بازدید وزیر نفت از غرفه دانشگاه در
 نمایشگاه نفت و نیرو

خبرنامه نامه نصیر :۵۷
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://pr.kntu.ac.ir : وب سایت
pr@kntu.ac.ir : پست الکترونیک

 @k_n_toosi : کانال پیام رسان تلگرام
تلفن : 88۷9۷4۶3
نمابر : 8888۷082
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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

هشتمین دوره تجلیل از فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه 
برگزار می گردد.

خواجه  صنعتی  دانشگاه  المللی  بین  تعامالت  افزایش  روند  ادامه  در 
میزبان  دانشگاه  الملل  بین  معاونت  یکشنبه  روز  طوسی،  نصیرالدین 

هیئتی از دانشگاه رودن روسیه بود.
به گزارش روابط عمومی؛ در این نشست دوطرف ضمن بررسی میزان 
ارزیابی  مطلوب  را  گرفته  صورت  اقدامات  گذشته  تفاهمات  پیشرفت 
کردند. همچنین  وضعیت دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه 
رودن مورد ارزیابي قرار گرفت. خانم  دکتر یفرموو )معاون بین الملل 
دانشگاه رودن( با توضیح در مورد وضعیت این دانشجویان افزود: رئیس 
دانشگاه رودن در جلسه اي که با دانشجویان ایراني داشتند با درخواست 
هاي ایشان مبني بر تاخیر در پرداخت شهریه موافقت نموده اند. وي 
آزمون  آمادگي دارد دانشجویاني که در  این دانشگاه  خاطرنشان کرد: 

هاي مشخصي رتبه الزم را کسب کنند را بورسیه کند.
خواجه  صنعتی  دانشگاه  الملل  بین  معاون  راد،  تقی  حمیدرضا  دکتر 
صورت  مشترک  های  فعالیت  از  رضایت  ابراز  با  طوسی  نصیرالدین 
دارد  آمادگي  نصیرالدین طوسي  خواجه  دانشگاه صنعتی  گفت:  گرفته 
در زمینه هاي مورد عالقه طرفین اقدام به تعریف پروژه هاي مشترک 

تحقیقاتي کند که منجر به تولید مقاالت علمي سطح باال شود.

دکتر یفرموو با استقبال از پیشنهادات طرف ایرانی افزود دانشگاه رودن 
آمادگی دارد با دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین  طوسی دوره های 
دکتری مشترک برگزار کرده که این افراد بتوانند پروژه هاي مشترک 
را به انجام برسانند. وي افزود: دکتراي مشترک مي توانند به صورت 
دو دوره دو ساله یکي در کشور روسیه و دیگري در ایران صورت گیرد.

دانشگاه  دو  این  روابط  اهمیت  بر  تاکید  ادامه ضمن  در  روسی  هیئت 
ایرانی  افزایش سهمیه دانشجویان  بازگشت به روسیه برای  افزود: در 

شاغل به تحصیل در مسکو رایزني خواهد کرد.
توافق  نیز  مدت  کوتاه  های  دوره  برگزاری  برای  طرف  دو  پایان  در 

کردند.
گفتنی است هیئت ایرانی به ریاست دکتر حمیدرضا تقی راد با حضور 
این  در  هوافضا  دانشکده  از  فرخ  دکتر  و  اسالمی  دکتر  کریمی،  دکتر 
المللی  بین  انستتیو  رئیس  هانا  دکتر حلیم  آقای  و  دیدار حاضر شدند 

مسکو، خانم دکتر یفرموو  را در این نشست همراهی کرد.

مراسم دانشجویان نو ورود شاهد و ایثارگر دانشگاه 
برگزار شد

 آئین آغاز سال تحصیلی دانشجویان نوورود از خانواده های شاهد و 
ایثارگر با حضور مسئولین دانشگاه و بنیاد شهید برگزار شد.

خاکی  علی  دکتر  مراسم  این  دانشگاه،در  عمومی  روابط  گزارش  به 
صدیق ریاست دانشگاه، حجت االسالم طباطبایی مسئول نهاد رهبری، 
آقای دکتر رضوانی شریف رئیس اداره شاهد و ایثارگر و نماینده بنیاد 
برنامه ریزي صحیح  شهید در سختراني کوتاه بر تالش و کوشش و 

جهت موفقیت در تحصیل و زندگي اکید نمودند.
تقدیر  مراسم  این  در  دانشگاه  ممتاز  ایثارگر  دانشجویان  از  همچنین 

بعمل آمد.
دانشکده  در   ۹۷ ماه  مهر   ۱۶ دوشنبه  روز  مراسم  این  است  گفتنی 

مهندسی مکانیک برگزار گردید.

برگزاری دوره های مشترک در مقطع دکتری با 
دانشگاه رودن روسیه بررسی می شود

رئیس روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی گفت: 
همکاران  فرزندان  از  تقدیر  دانشگاه  محترم  ریاست  موافقت  از  پس 

دانشگاه مطابق آئین نامه برگزار خواهد شد.
فرزانگان  برگزاری  دوره  اینکه هشتمین  به  باتوجه  افزود:  احمدی  بنی 
مصادف شده  با نودمین سال تاسیس دانشگاه سعی خواهد شد کتاب 

معرفی برگزیدگان نیز به این مهم بپردازد.
وی افزود: ثبت نام به صورت غیرحضوری خواهد بود و همکاران می 
توانند از تاریخ ۹۷/۷/۲۸ با مراجعه به وبسایت دانشگاه ثبت نام نموده و 

پرینت ثبت نام را دریافت نمایند.
بنی احمدی  خاطر نشان کرد؛ پرینت صفحه ثبت نامی و مدارک الزم 
)طبق آئین نامه( می بایست تحویل مسول دفتر ریاست دانشکده گردد و 
اصل کارنامه با پرینت فرم ثبت نام توسط مسئول دفتر رییس دانشکده 

کنترل خواهد شد.
گفتنی است: امسال نیز مانند سال های گذشته پذیرفته شدگان مقطع 
کارشناسی ارشد و دکتری که درسال تحصیلی ۹۸-۹۷ پذیرفته شده اند، 

می توانند ثبت نام نمایند.

نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
طوسی درخصوص دریافت هزینه سرویس ایاب و ذهاب از دانشجویان 

خوابگاهی این دانشگاه توضیحاتي ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از مهر، دکترعبدالمجید خوشنود گفت: 
به  که  است  موضوعی  خوابگاهی  دانشجویان  ذهاب  و  ایاب  سرویس 
عنوان تعهد دانشگاه ها به شمار نمی رود اما تسهیالتی است که یا به 

صورت رایگان و یا یارانه اي اختصاص مي یابد.
وی افزود: به دلیل افزایش قیمت ها سال گذشته دانشگاه برنامه داشت 
که حجم ارائه خدمات سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان خوابگاهی 
را کاهش دهد اما دانشجویان متقاضی این خدمات بودند بنابراین در سال 
جاري بخشي از این خدمات با دریافت هزینه بسیار اندک از دانشجویان 

ارائه خواهد شد.
معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاکید کرد: 
سهم هزینه ای که از سوی دانشجویان برای این موضوع دریافت خواهد 

شد بسیار اندک است.
و  داشتیم  جلسه  نیز  دانشجویان  نماینده  با  کرد:  خاطرنشان  خوشنود 
درحال رایزنی هستیم تا راه حل های دیگری را نیز بررسی و تعیین کنیم.

وی عنوان کرد: درحال حاضر دانشجویان یک پنجم از هزینه سرویس 
از سوی  هزینه  این  پنجم  چهار  و  کنند  می  پرداخت  را  ذهاب  و  ایاب 

دانشگاه پرداخت خواهد شد.
معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاکید کرد: 
تمام تالش خود را انجام می دهیم که مشکل دانشجویان برطرف شود.

توضیح معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه درباره 

دریافت هزینه سرویس ایاب و ذهاب

تمام متقاضیان واجد شرایط خوابگاه در 

دانشگاه خواجه نصیر اسکان داده شدند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر گفت: طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته امسال تمامی دانشجویان که واجد شرایط 

بودند، در خوابگاه های این دانشگاه اسکان داده شدند.
جاری  سال  در  گفت:  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  خوشنود  عبدالمجید 
تمامی دانشجویان دوره های روزانه، شبانه و سنواتی که متقاضی بودند 

در خوابگاه اسکان داده شدند.
ظرفیت  نفر  هزار   ۲ دارای  دانشگاه  این  حاضر  درحال  افزود:  وی 

خوابگاهی است.

معاون دانشجویی دانشگاه تاکید کرد: تمامی دانشجویان متقاضیان واجد 
شرایط خوابگاه این دانشگاه در 3۰ شهریورماه اسکان داده شده اند.

جذب ۶۵ دانشجوی خارجی/ دالیل ناکامی دانشگاه ها 

برای رسیدن به سطح بین الملل

معاون امور بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره 
به جذب ۶۵ دانشجوی خارجی در این دانشگاه ابراز امیدواری کرد که تا 

پایان سال این تعداد به ۸۰ دانشجو ارتقاء یابد.
در  تقی راد  دکتر حمیدرضا  ایسنا،  از  نقل  به  روابط عمومی؛  گزارش  به 
نشست "فرآیند بین المللی سازی دانشگاه" با ارائه گزارش عملکرد شش 
ماهه این دانشگاه در حوزه بین المللی سازی گفت: در این مدت میزان 
ارجاعات مقاالت این دانشگاه از ۲۷ درصد به ۲۵.۹ درصد کاهش یافته 
که این شاخص نشان دهنده کیفیت پژوهش است و باید نسبت به آن 

دقیق شویم.
وی همچنین متذکر شد: از سال ۹۲ استراتژی های دانشگاه تبیین شد که 
بر بین المللی سازی و ورود به سامانه های بین المللی رتبه بندی تاکید شد.

معاون امور بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با بیان 
دانشگاه  اساس ۱۶  این  بر  انجام شده  برنامه ریزی های  براساس  اینکه 
کشور در مسیر بین المللي سازي قرار گرفتند، یادآور شد: با این برنامه  
شهید  صنعت،  و  علم  امیرکبیر،  شریف،  تهران،    چون  دانشگاه هایي 
تربیت  خوارزمي،  زنجان،  الزهرا،  اصفهان،  صنعتي  اصفهان،  بهشتي، 
مدرس، عالمه طباطبایي و فردوسي در یک رقابت تنگاتنگ در مسیر 

بین المللي سازي شدن قرار گرفتند.
تقی راد هدف این برنامه را نه تنها بین المللی سازی، بلکه توسعه کمی 
این اساس  بر  افزود:  آموزشی و پژوهشی دانست و  و کیفی حوزه های 
دانشگاه ها  عملکرد  سنجش  به  اقدام  معیارهایي  براساس  علوم  وزارت 

کرده است.
وی نسبت تعداد اعضای هیات علمی خارج به کل و نسبت دانشجویان 
خارجی به کل را از جمله این شاخص ها دانست که با ضریب ۷ مطرح 
شده و ادامه داد: عالوه بر آن جذب هیات علمی خارجی در دانشگاه ها، 

علمي  اسناد  تعداد  مشترک،  دوره هاي  برگزاري  و  علمی  جوایز  کسب 
نمایه شده، تعداد مقاالت منتشر شده، تعداد ارجاعات و تعداد پروژه هاي 
که  است  شاخص هایي  دیگر  از  دنیا  برتر  دانشگاه هاي  با  مشترک 

دانشگاه ها مورد مقایسه قرار مي گیرند.
معاون امور بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با بیان 
خواجه  دانشگاه  برنامه ریزی های  قبل  سال  دو  از  اساس  این  بر  اینکه 
نصیر در این زمینه آغاز شده است، گفت: به دلیل اهمیت این موضوع 
در سال جاري بودجه اي براي اجراي برنامه هاي بین المللي سازي در نظر 
گرفته شده است، همچنین با تسهیالتي که وزارت علوم براي دانشگاه 
شهریه اي  دانشجویان  بویژه  خارجي  دانشجویان  جذب  کرد،  فراهم 

سهل تر شده است.
مناسب  خوابگاهی  امکانات  آوردن  فراهم  ضرورت  بر  تاکید  با  تقی راد 
برای دانشجویان خارجی، خاطرنشان کرد: بر این اساس در این دانشگاه 
دوستي  »سرای  عنوان  با  خارجی  دانشجویان  برای  خوابگاه  اولین 
دانشجویان  تا  در تالش هستیم  و  داریم  احداث  در دست  بین المللي« 

خارجي را در یک محل متمرکز کنیم.
وی اضافه کرد: عالوه بر آنکه با دانشگاه هایی چون دانشگاه کردستان و 
دانشگاه مذاهب که ظرفیت های مناسبی برای جذب دانشجویان دارند، 
مذاکراتی را انجام دادیم، با شرکت هایی که اقدام به جذب دانشجویان 
دانشگاه  دو  تاکنون  که  داشتیم  را  همکاري هایي  نیز  مي کنند  خارجي 

خارجي به این دانشگاه معرفي شدند.
معاون امور بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیر انجام پژوهش های 
و  کرد  عنوان  بین الملل  روابط  توسعه  زمینه های  دیگر  از  را  مشترک 
که  داشتیم  خارجی  دانشگاه های  به  را  سفرهایی  راستا  این  در  گفت: 
و  فرانسه، سوئد، سوئیس  کانادا،  دانشگاه هاي  به  آن جمله مي توان  از 

اتریش اشاره کرد.
کشورهای  از  دانشگاه   این  خارجی  دانشجویان  اینکه  بیان  با  تقی راد 
لبنان، سوریه، عراق، بنگالدش، تونس و افغانستان هستند، خاطرنشان 

کرد: این آمار هر چند که آمار امیدبخشی است، اما کافی نیست.
طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  بین الملل  امور  معاون 
میزان انتشارات مشترک این دانشگاه در سال ۲۰۱۷، ۲۴ درصد و در 
سال ۲۰۱۸،  ۲۷ درصد عنوان کرد و گفت: دانشگاه "درسدن" آلمان 
بین الملی  رتبه  که  است  نصیر  خواجه  دانشگاه  اندازه  به  دانشگاهی 
که  است   ۱۰۰۰ تا   ۸۰۰ بین  نصیر  خواجه  دانشگاه  رتبه  و   ۱۵۱ آن 
بررسي هاي عملکرد این دو دانشگاه نشان مي دهد که میزان ارجاعات 
میزان  و  یافته  کاهش   ۲۵.۹ به  درصد   ۲۷ از  نصیر  خواجه  دانشگاه 

ارجاعات دانشگاه درسدن ۷۴ درصد بوده است.

مبادا با دروغگو همنشین 
شوی که او چون سراب 
تو  به  را  دور  است، 
را  نزدیک  و  کند  نزدیک 

به تو دور نماید.
امام سجاد علیه السالم

برنامه دشمن، تصویرسازی غلط از ایران؛ در این 
جنگ پیروز خواهیم شد

حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار با بیش از دو هزار نفر از نخبگان 
فعالیت دهها هزار نخبه در  برتر علمی، تالش و  استعدادهای  جوان و 
کشور  از  واقعی  و  امیدبخش  تصویری  ترسیم کننده  را  ایران  سراسر 

خواندند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به تأثیرگذاری ملی و فراملی نخبگان 
از زوایای مختلف افزودند: وجود دهها هزار نخبه، از یک منظر، نشانگِر 
امید  احساس  و  خرسندی  مایه  و  کشور«  از  واقعی  و  »تصویر صحیح 
است، ضمن آنکه با بهره مندی از نخبگان قطعًا چارچوبهای برنامه ریزی 

برای مسائل کشور باید ارتقاء یابد و از دیدگاههای آنان استفاده شود.
با  و  دلسوز  فعال،  جوان،  نخبگان  نظرات  از  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
نشاط و پای کار در بخش های مختلف از جمله نفت، استفاده و برای 
اقتصاد مقاومتی،  اقتصاد مستقل و دانش پایه و  به  نفتی  اقتصاد  تبدیل 

برنامه ریزی شود.
علمی  »پیشرفت  در  نخبگان  تأثیر  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
توانایی های  و  دانش  از  مناسب  و  بهره گیری صحیح  گفتند:  کشور« 
به موضع  نتیجه رسیدن  در  و  پیشرفت علم در کشور  نخبگان موجب 

عزت و اقتدار و کاهش آسیب پذیری ها خواهد شد.
پیشرفت  علمی  لحاظ  از  اگر  کردند:  تأکید  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
کنیم، تهدید دشمناِن تمدنی و سیاسی و اقتصادی ما دائمی نخواهد بود 

و کاهش خواهد یافت.
»ایفای  را  کشور  نخبگان  تأثیرگذاری  ازعرصه های  دیگر  یکی  ایشان 
نقش در شکستن مرزهای جهانِی دانش« دانستند و افزودند: در قرون 
اخیر، سهم ما در جلو بردن مرزهای دانش بسیار کم بوده است و باید با 
استفاده از ظرفیت باالی نخبگان جوان کشور، مرزهای اکتشاف و دانش 

جهانی را توسعه دهیم.
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: جوانان باید با مطالعه تاریخ، از دوران 
تلخ ۲۰۰ ساله قبل از پیروزی انقالب اسالمی که به دلیل بی اعتنایی به 
استعدادها و نخبگان، کشور دچار عقب ماندگی شد، مطلع شوند و قدر 

دوران کنونی را بدانند.
نخبگان مسائل مهم مانند عدالتخواهی، استقالل و آسیب های اجتماعی 

را فراموش نکنند
ایشان با تأکید بر اینکه در دوران قاجار و پهلوی، ایران یکی از عقب 
مانده ترین کشورها از لحاظ دانش روز بود، افزودند: در حالی که جمعیت 
ایران حدود یک درصد جمعیت جهان است، سهم ما در تولید علم در 
دوران پهلوی، یک دهم درصد بود اما اکنون سهم ایران در تولید علم 
در دنیا به حدود دو درصد رسیده است که به این حد نیز نباید قانع بود.
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حضور دانشگاه در نمایشگاه
 نفت و نیرو

 21 OCTOBER 2018  ،1440 یکشنبه 29 مهر 139۷، 11 صفر 

عکس یادگاری دانشجویان نو ورود دانشکده فیزیک با 
رئیس دانشکده،جناب آقای دکتر مسعودی

k n t u . a c . i r

 @k_n_toosi
www.aparat.com/k.n.toosi.university

 کانال رسمی اخبار و رویدادهای  دانشگاه  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در  پیام رسان
تلگرام  و آپارات


