
به گزارش روابط عمومی؛ احمد بنی احمدی دبیر چهارمین جشنواره فیلم 
کوتاه نصیر با اعالم این خبر افزود: با توجه به برگزاری موفق سه دوره 
جشنواره نصیر»فن«، چهارمین جشنواره فیلم کوتاه نصیر از ۲۰ آذر ماه 

۹۷ فعالیت خود را آغاز کرد.
بنی احمدی گفت: کلیه دانشجویان، اساتید، کارمندان و دانش آموختگان 

دانشگاه های شهر تهران می توانند در این جشنواره شرکت نمایند.
وی با اشاره به استقبال دانشجویان از جشنواره فیلم کوتاه دانشگاه در 
سال های گذشته گفت: چهارمین جشنواره فیلم فن با هدف انعکاس نام 
دانشگاه در عرصه هنر و بازگو کردن توانمندی های علمی، پژوهشی و 
حتی مشکالت صنفی و ... به صورت کارهای گروهي برگزار مي گردد.

وی افزود به مناسبت نودمین سال تاسیس دانشگاه جوایز ویژه ای به 
اهداء  داوران  هیات  نظر  اساس  بر  بپردازند،  موضوع  این  به  که  آثاری 

خواهد شد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه خاطر نشان کرد: ثبت نام متقاضیان شرکت 
در جشنواره از طریق وبسایت دانشگاه به آدرس kntu.ac.irمی باشد.

گفتنی است، مهلت ارسال آثار ۳۰ دیماه ۹۷ اعالم شده است و هدایای 
نفیسی برای تیم های برتر تدارک داده شده است. 

K. N. Toosi University Of Technology
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چهارمین جشنواره فیلم کوتاه نصیر)فن( 
آغاز به کار کرد.

هفته پژوهش به تازگی سپری شده است و یکی از موضوعات مطرح آن است که 
چرا ارتباط صنعت و دانشگاه آن طور که می پسندیم نیست. این یادداشت البته 
توان پاسخ دادن به این پرسش را ندارد اما چند نکته، ولو تکراری را یادآوری می 
اینکه  کند که شاید تفکر درباره آنها به یافتن پاسخ بهتر کمک کند. خصوصا 
در محیط های دانشگاهی بهتر است همه حرفها همدیگر را تایید نکند و گاه 
مقابل یکدیگر باشند تا حاصل تفکر پخته تر گردد. در اینکه چرا ارتباط دانشگاه 
و صنعت تنگاتنگ نیست خوب است در نظر داشت که اوال این چالش با شدت و 
ضعف مختلف مساله ای همه گیر و جهانی است و مختص دانشگاه های کشور 
ما نیست. حتی در کشورهای پیشرو صنعتی، بحث های مربوط به فاصله بین 
دانشگاه های فنی و صنعت جاری در جامعه وجود دارد. شاید یکی از ریشه های 
این موضوع همان مساله قدیمی و همیشگی تقابل بین تئوری )نظریه پردازی( 
و صحنه واقعی و عملی زندگی باشد. دانشگاه نظریه پردازی می کرده است و 
صنعت در عرصه عمل فعال بوده است. از ابتدا هم گویی قرار نبوده است این 
دو کامال منطبق با هم جلو بروند. دستان صنعتگران به تولید و ساختن مشغول 
بوده و دانشمندان و نظریه پردازان نیز در دانشگاه ها به تدوین و آموزش مبانی 
اند. صنعت متکفل باالبردن کیفیت زندگی امروز و در  مهندسی اهتمام داشته 
زمان حال بشر بوده است و دانشگاه ماموریتش متوجه رفاه و آرزوهای آینده بشر 
می گردد. یعنی این دو گرچه به هم مرتبط هستند و از هم اثر می پذیرند یک 

نوع تفاوت در ماموریت هایشان در نهادشان نهفته است. 
به  دانستن  و  دانش  برمی گردد که  ما شرقیان  پیشینه فرهنگی  به  نکته دیگر 
طور ذاتی ارزشمند است. باور شرقی آن است که گوهر وجودی انسان با دانستن 
ارزشمند می شود و اینکه آدمی دانسته یا ندانسته از دنیا برود برای دانشمندان 
گرچه  قدیمی  های  دانشگاه  و  ها  نظامیه  در  اساس،  این  بر  است.  بوده  مهم 
طبیعیات و شناخت قوانین آن و در نتیجه تسلط بیشتر بر طبیعت جزو عالقه 
مندی های دانشمندان بوده است ولی کشف حقیقت، مأموریت اصلی به حساب 
می آمده است. یعنی وقتی حقیقتی را کشف کنید، حتی اگر به فوریت تبدیل به 
کاربرد مادی ظاهری هم نشود، کار بزرگی صورت پذیرفته است. نکوهش علمی 
که نافع نباشد نیز به نظر می رسد مراد علمی باشد که کمک به کشف حقیقت 

نمی کند و پارازیت ذهن است.
های  دوره  که  است  مطرح  هایی  بحث  جهان  برتر  های  دانشگاه  برخی  در 
کارشناسی ویژه ای تعریف  شود که گرایش خاصی ندارد و دانشجو آزاد است 
واحدهای دلخواه خود را در چهارچوب های تعیین شده بگذراند. بعد که دانش 
آموخته وارد محیط کار و صنعت می شود، در آنجا قرار است موضوع اصلی را که 
با آن درگیر می شود یاد بگیرد. با این رویکرد به نظر می رسد حل مشکالت حال 
صنعت، ماموریت خود صنعت شمرده شده است و مهم ترین ماموریت دانشگاه 
های فنی تبیین و محکم نمودن پایه های علمی محصوالت دانش محور آینده است. 

معاون پژوهشی و فن آوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
درصد مشارکت اعضای هیئت علمی در قراردادهای صنعتی دانشگاه را 
۲۵ درصد اعالم کرد و گفت: مبلغ دریافتی دانشگاه از محل قراردادهای 
پژوهشی برون دانشگاهی از سال ۹۶ پنج ونیم میلیارد تومان بوده است.

دانشگاه  فن آوری  و  پژوهشی  معاون  طالعی،  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر 
افزایش  از جمله  دانشگاه  پژوهشی  بهبود شاخص های  از  دانشگاه  این 
به  ارجاعات  جایگاه  بهبود  جهت  در  تالیفی  و  ترجمه  کتاب های  تعداد 
مقاالت دانشگاه خبر داد و گفت: همچنین بر اساس هدف گذاری پیشین 
رشد تعداد مقاالت در مجالت آی اس آی، بهبود کیفی مقاالت و رشد 
مناسب تعداد مقاالت مشترک با پژوهشگران خارجی محقق شده است.

معاون پژوهشی و فن آوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
همچنین از افزایش تعداد مراکز رشد، هسته های کسب کار دانشجویی 
و تعداد شرکت های وابسته به مراکز رشد این دانشگاه خبر داد و گفت: 
انتظارداریم با جلب حمایت از مراکز مختلف، شرکت های بیشتری جذب 

کرده و کیفیت شرکت ها را ارتقا دهیم.
صورت  به  یک  منطقه  دانشگاه   ۱۳ کنسرسیوم  اینکه  بیان  با  طالعی 
این  پژوهشی  و  آموزشی  مالی  معاونین  روسا،  بین  ماهانه  جلسات 
دانشگاهها تشکیل شده است، خاطر نشان کرد: این دانشگاهها۷۵ درصد  
تولید علمی و ۸۰ درصد قراردادهای صنعتی کشور را بر عهده دارند و 
نخستین پروژه مشترک این کنسرسیوم در حوزه محیط زیست و آلودگی 

هوا تعریف شده  است.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از هماهنگی 
موثر این دانشگاه با مرکز پژوهش های مجلس خبر داد و تشریح کرد: 
بر این اساس توانستیم مصوبه مربوط به مالیات ۲۰درصدی مربوط به 

قراردادهای  پژوهشی را به ۵ درصد کاهش دهیم.
برخالف  و  مجلس  مصوبه  براساس  همچنین  کرد:  تصریح  www.pr.kntu.ac.irطالعی  @k_n_toosi

برگزیدگان پژوهشی سال 1397 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 معرفی شدند

درآمد ۵.۵ میلیارد تومانی از محل قراردادهای پژوهشی

دیدار صمیمی هیات رئیسه دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی و دانشگاه شهید رجائی

افتخاری دیگر
کسب رتبه دوم پژوهش های بنیادی در جشنواره 
جوان خوارزمی، توسط دکتر جواد  تقی زاده فیروزجایی 

عضو هیات علمی دانشکده  فیزیک 

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اتفاق خوب 
این دانشگاه در آستانه روز دانشجو را تشکیل مجدد شورای صنفی بعد از 
یک وقفه یک ساله دانست و اظهار کرد: صرف حضور علمی دانشجویان 

در دانشگاه، بُعد اجرایي آینده کشور را به خطر مي اندازد.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایسنا، دکتر عبدالمجید خشنود در 
طی  دانشگاه  این  صنفی  شورای  اینکه  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو 
یک سال گذشته تشکیل نشده است، توضیح داد: افراد شرکت کننده در 
انتخابات سال گذشته و اعضای کاندیدا به حد نصاب نرسیدند. امسال 
در دو مرحله برگزار کرده ایم  انتخابات را مجدداً  برنامه،  طي یک فوق 
و اعضاي جدید شورا در نهایت روز شنبه ۱۷ آذر به طور رسمي معرفي 

خواهند شد.
صنفی  فعالیت های  برای  رغبتی  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:  و  کرد  انتقاد  وضعیت  این  از  ندارد،  وجود  دانشجویان  بین  در 
دانشجویان با توجه به فضای کلي اجتماعي کشور، فعالیت هاي تحصیلي 

و مسائل شخصي خود را در اولویت قرار داده اند.
معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی این موضوع 
را همچنین ناشی از برخی سرخوردگی ها در این زمینه دانست و یادآور 
شد: برخي برخوردها و شرایطي که براي تشکل ها پیش مي آید نیز بر 

فعالیت هاي آن ها تأثیرگذار است.
خوشنود با بیان اینکه در سال های مختلف، فراز و نشیب های گوناگونی 
در برخورد مسئوالن خرد و کالن با تشکل های دانشجویی وجود داشته 
انتقاداتی چه در عرصه سیاست های  برخی موارد  اظهار کرد: در  است، 
کالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و چه در حوزه سیاست هاي خرد 

دانشگاه ها، به مسئوالن وارد است.
وی بسته بودن فضای تشکل ها در دانشگاه  را خطرناک دانست و با اشاره 
بیرون  کانون ها  و  تشکل ها  دل  از  نیز  کشور  آینده  مسئوالن  اینکه  به 
آینده  اجرایی  بعد  تأکید کرد: صرف حضور علمی دانشجویان،  می آیند، 

کشور را به خطر مي اندازد.
افزایش رضایت مندی دانشجویان از غذا در پی واگذاری 

رستوران ها به بخش خصوصی
به  اشاره  با  دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی  دانشجویی  معاون 
دانشگاه،  تغذیه  از وضعیت  دانشجویان  رضایت مندی  درصدی  آمار ۱۳ 
دادیم،  انجام  گذشته  سال  در  که  نظرسنجي هایي  طی  شد:  یادآور 
آمار  از  شده اند،  واگذار  خصوصي  بخش  به  که  بخش هایي  شد  معلوم 
رضایت مندي خوبي برخوردار هستند که این موضوع باعث شد دانشگاه 

در صدد واگذاري باقي رستوران ها به بخش خصوصي برآید.

دانشجویان در بخش  پرداختی  در  این موضوع  اینکه  اعالم  با  خوشنود 
تغذیه بی تأثیر است، گفت: پرداخت های دانشجویی در این بخش دارای 
مصوبه مخصوص به خود در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است و تنها 
مبلغ تمام شده تغذیه دانشجویان براي دانشگاه، بیشتر از قبل خواهد بود.

وی اظهار کرد: روابط عمومی دانشگاه برنامه دارد که نظرسنجی جامعی 
را در این خصوص برگزار کند؛ با این حال آنچه روشن است، افزایش آمار 
رزرو غذا نسبت به سال گذشته و افزایش رضایت مندی دانشجویان در 
این باره است که می تواند ناشي از بهبود کیفیت غذا و شرایط اقتصادي 

کنوني باشد.

درخواست دولت بنا شد تا بخشی از بودجه پژوهشی دستگاههای دولتی 
در صورت عدم انعقاد قرارداد با دانشگاهها به خزانه برگردد که این امر نیز 

در رایزنی با دوستان در مرکز پژوهش های مجلس انجام شد.
نیاز به برندسازی و تخصص گرایی در دانشگاه

یعنی  سطح  باالترین  در  کنسرسیوم  این  تصمیمات  اینکه  بیان  با  وی 
فرهنگ  بهبود  بر  می شود  پی گرفته  فن آوری  و  تحقیات  علوم  وزارت 
در  فعلی  شرایط  در  افزود:  و  کرد  تاکید  دانشگاه  در  پژوهش  سازمانی 
کنیم  رقابت  دیگران  با  صنعتی  پروژه  گرفتن  در  بخواهیم  که  صورتی 
نیاز به البی یا برند داریم که دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
نیازمند برند سازی و تخصص گرایی در سطح اعضای هیئت علمی است.

همچنین  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  پژوهشی  معاون 
تاکید کرد: در حوزه پژوهش دوره حرکت فردی تمام شده است.

طالعی در ادامه برنامه از ایجاد دفاتر صنایع در دانشگاه خبر داد و ضمن 
کار  و  پژوهش  سمت  به  عالی  آموزش  در  دیدگاه  تغییر  لزوم  بر  تاکید 
 ۷۰۰ طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  کرد:  اظهار  آفرینی، 
مقاالت  بر  صرفا  نباید  که  دارد  دکتری  دانشجوی  و  تحقیقاتی  کارمند 

ISI متمرکز باشند.
 پژوهشگران برگزیده

نقشه  دانشکده  از  این مراسم علی اصغر آل شیخ  ایسنا، در  به گزارش 
برداری به عنوان پژوهشگر برتر گرنت پژوهشی مهندسی، شهرام صیدی 
علوم)فعالیت های  گرنت  برتر  پژوهشگر  عنوان  به  شیمی  دانشکده  از 
پژوهشی(،   منصور فخری به عنوان برترین پژوهشگر در بخش مقاالت 
علمی، مهدی علیاری شوره دلی در بخش طرح پژوهشی، آزاده شهیدیان 
در بخش کتاب، جعفر حیرانی نوبری به عنوان پژوهشگر برتر درزمینه 
فناوری و عرفان صالحی نژاد از دانشکده مهندسی علم ومواد به عنوان 

پژوهشگر برگزیده جوان انتخاب شدند.

از  احمدی  علی  دانشکده ها،  برتر  پژوهشگران  بخش  در  همچنین 
مهندسی  دانشکده  از  میرشمس  مهران  کامپیوتر،  مهندسی  دانشکده 
هوافضا، شهریار محمدی از دانشکده مهندسی صنایع و محمود جعفری 
از دانشکده فیزیک برگزیده شدند. دربخش دانشجویان پژوهشگر نمونه 
مقطع  در  مناقبی،  طیبه  و  کشکولی  مرادی  فرشاد  دکتری  مقطع  در 
کارشناسی ارشد آرش کردانی معرفی شدند. همچنین طرح مهندس رزاق 
بلوری افشار، خودروی الکتریکی ساینای برقی به عنوان طرح مشارکتی 

برتر دانشگاه انتخاب شد.

آغاز به کار شورای صنفی دانشگاه صنعتی ادامه ی خبر قراردادهای پژوهشی
خواجه نصیرالدین طوسی

چهارمین جشنواره فیلم فن آغاز به کار کرد

بحث شیرین ارتباط دانشگاه و صنعت
دکتر مجید بازارگان )رئیس دانشکده مکانیک(

ســـــرآغــــاز ســـخن

پژوهشگران برگزیده ی دانشگاه 
در یک نگاه
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خواجه  صنعتی  دانشگاه  پژوهشی  معاون 
راستای  در  گفت:  طوسی  نصیرالدین 
فعالیت  کردن  متمرکز  و  هدفمندسازی 
پژوهشی و آموزشی، اساتید این دانشگاه برنامه 

۵ ساله پژوهشی تدوین مي کنند.

رئیس دانشگاه اسالمی ایتالیا از دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از مهر، محمد طالعی گفت: اساتید این 
دانشگاه برنامه ۵ ساله تحقیقاتی خود را به صورت مکتوب تدوین می 
کنند. وی افزود: پذیرش دانشجویان، پایان نامه ها و طرح های صنعتی 

براساس این برنامه پیگیری خواهد شد.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی  خواجه نصیرالدین طوسی تاکید کرد: 
های  طرح  خصوص  در  اساتید  های  فرم  آوری  جمع  درحال  اکنون 

پژوهشی هستیم.

K. N. Toosi University Of Technology

خبرنامه نامه نصیر :۵9نامـه نـصیر
صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

مدیر مسئول: احمد بنی احمدی
صفحه آرا: فرشته ادب جو

همکاران این شماره: نفیسه خرم نژاد 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای دکتر محمود قضاوی

جناب آقای مهندس سید اکبر خلیفه لو
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

ظرفیت فرصت های مطالعاتی مشخص نیست

بازدید هیات رئیسه دانشگاه از خوابگاه اندیشه

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 
ارز  تامین  مشکل  دلیل  به  جاری  سال  ماه  شهریور  از  گفت:  طوسی 
دوره فرصت هاي  به  اعزام  علوم، ظرفیت  وزارت  از سوي  دانشجویي 

مطالعاتي شش ماهه نخست مشخص نیست.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایرنا، دکتر علی اشرفی زاده  تصریح 
کرد: به دلیل نوسانات ارزی و عدم تامین اعتبارات از سوی وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری، دانشجویان در نوبت اعزام هستند. 
تحصیالت  دانشجویان  از  نفر   ۱۵ گذشته  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
تکمیلی دانشگاه خواجه نصیر به خارج از کشور اعزام شدند، ادامه داد: 

اعزام دانشجویان متوقف شده و هنوز سهمیه ای اعالم نشده است.
دوره  گذراندن  برای  دانشجویان  اعزام  عدم  کرد:  تصریح  زاده  اشرفی 
های فرصت های مطالعاتی دو آسیب فردی و جمعی را به همراه دارد.

معاون آموزشی دانشگاه خواجه نصیر طوسی افزود: دانشجو با دوره های 
کارهای  و  کرده  کسب  بیشتر  تجارب  خارجی  کشورهای  در  آموزشی 

تحقیقاتی مطلوب تری را ارائه می دهد.
وی در خصوص تبعات جمعی این موضوع نیز گفت: از طریق فرصت 
و  گیرد  می  شکل  دانشگاهی  بین  ارتباطات  یکسری  مطالعاتی  های 

تعامالت بین المللي افزایش پیدا مي کند.
اشرفی زاده افزود: ارتباط طوالنی بین آزمایشگاه های مراکز علمی و 
اساتید داخلی و خارجی ایجاد می شود و تا مدت ها بعد نیز ادامه پیدا 

مي کند.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی خاطر نشان 
به  بلکه  زند  نمی  آسیب  دانشجو  به  فقط  دانشجویان  اعزام  عدم  کرد: 

ارتباطاتی که ثمرات بزرگ تری دارد لطمه وارد می کند.
از  تقاضا  یکسری  ارزی  دلیل مشکالت  به  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
سوی دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند در سال 

تحصیلي جدید وجود داشته است.
اشرفی زاده افزود: دانشجویان ایرانی که در دانشگاه های خارج از کشور 
تحصیل می کنند برای بازگشت به کشور باید درخواست ارائه کنند و در 
دانشگاه خواجه نصیر امسال حدود پنج نفر از این دانش آموختگان در 

مقطع تحصیالت تکمیلي جذب شده اند.
** جذب 12 عضو هیات علمی 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 
طوسی همچنین اظهار کرد: ظرفیت مورد نیاز هیات علمی در دانشکده 
و  رشته  دانشکده،  به  بستگي  و  است  متفاوت  دانشگاه  مختلف  هاي 

گرایش دارد.

به مناسبت ایام بزرگداشت روز دانشجو، برخی از اعضای هیات رئیسه 
دانشگاه با حضور در خوابگاه دخترانه اندیشه، در نشستی صمیمی و از 

نزدیک وضعیت صنفی، آموزشی و پژوهشي آنان را بررسي نمودند.

بازدید که ریاست دانشگاه ، معاون  به گزارش روابط عمومی، در این 
دانشجویی و فرهنگی و مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه و همچنین 
مدیریت فرهنگی دانشگاه حضور داشتند، برخی از دانشجویان انتقادات 
در  پیگیري  جهت  خاکي صدیق  دکتر  که  نمودند  ارائه  پیشنهاداتي  و 
اسرع وقت به معاونت هاي مربوطه ارجاع دادند. پس از گفت و گویي 
صمیمي در نمازخانه خوابگاه اندیشه، مسئولین نامبرده تعدادي از اتاق 
ها را بازدید کردند و از وضعیت اسکان دانشجویان بیشتر مطلع شدند و 
برخي ایرادات را جهت بررسي و رفع آن ارجاع نمودند. قابل ذکر است 
برخي اتاق ها به جهت رعایت نظم و نظافت مورد تمجید هیات رئیسه 

دانشگاه واقع شد.
گفتنی است این بازدید روز ۲ شنبه ۹۷/۹/۱۲ به مدت ۳ ساعت برگزار شد.

نماینده مجلس شورای اسالمی:
حمایت از شرکت های دانش بنیان قانونمند شود

حمایت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 از ورود فارغ التحصیالن به پسادکتری

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: این دانشگاه 
برنامه دارد از فارغ التحصیالن دانشگاهی برای ورود به دوره پسا دکتری 

حمایت کند.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از مهر، دکتر محمد طالعی بیان کرد: توسعه 
استفاده از ظرفیت های فارغ التحصیالن دوره دکتری از اولویت های دانشگاه 
خواجه نصیر است و در این راستا در آیین نامه پسا دکتری این دانشگاه تغییراتي 

ایجاد شده است.
وی افزود: در این تغییرات رویه های حمایتی برای ورود فارغ التحصیالن دوره 

دکتری به دوره پسا دکتری در نظر گرفته شده است.
معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر تاکید کرد: فارغ التحصیالن دانشگاه 
های مختلف در صورت کسب امتیازات و شرایط این دانشگاه می توانند در 

دوره پسا دکتری تحصیل کنند. 

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: محققان این 
دانشگاه موفق شدند یک خودرو را به خودروی برقی تبدیل کنند.

به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از مهر، محمد طالعی گفت: براساس توافق 
صورت گرفته میان دانشگاه خواجه نصیر و یک شرکت خودروسازی، محققان 

این دانشگاه موفق به تبدیل یک خودرو به یک خودروی برقی شدند.
وی افزود: محققان این دانشگاه با نصب تجهیزاتی توانستند این خودرو را به 

یک خودروی برقی قابل عرضه در بازار تبدیل کنند.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خاطرنشان کرد: 
تجهیزات مورد نیاز برای تغییر در سوخت مصرفی این خودرو، از خارج وارد 
شده اما طراحي و نصب این تجهیزات توسط محققان این دانشگاه صورت 
گرفته است.طالعی اظهار داشت: این خودرو برقی در نمایشگاه هفته پژوهش 
رونمایی خواهد شد.وی عنوان کرد: قرار است این خودرو پس از رونمایی به 

تولید انبوه برسد.

وزیر علوم سابق سومالی با رییس دانشگاه مالقات کرد
این  از میهمانان  با برگزاری نشست وحدت در کشور برخی  همزمان 
با  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  در  حضور  با  کنفرانس 

مسئوالن دانشگاه به گفتگو پرداختند.
به گزارش روابط عمومی، دکتر محمود حاجی عبدی )وزیر اسبق علوم 
و ارتباطات سومالی( با حضور در معاونت بین الملل دانشگاه، با رئیس 

و معاون بین الملل دانشگاه دیدار و گفت و گو کرد.
لزوم شکل  بر  دانشگاه  رییس  دیدار دکتر علی خاکی صدیق  این  در 
گیری همکاري هاي علمي بین کشور هاي اسالمي ودیپلماسي علمي 

تاکید کرد.
از حضور در نخسین  ابراز خوشحالی  با  نیز  وزیر سابق علوم سومالی 
مشترکات  سومالي  و  ایران  کشورهای  افزود:  ایران  صنعتی  دانشگاه 
در  کشور  دو  روابط  متاسفانه  اما  دارند  یکدیگر  با  بسیاري  فرهنگي 
شرایط کنوني به هیچ وجه در  سطح مطلوب نیست. وي خاطر نشان 
استفاده  ایراني  اسامي  از  افراد  از  بسیاري  سومالي  کشور  در  که  کرد 
مي کنند که این خود نشان از پیوندهاي عمیق مابین دو کشور است. 
کشور  های  دانشگاه  وضعیت  با  رابطه  در  توضیحی  ارائه  ضمن  وی 
سومالی افزود: دانشگاه های واقع در سومالی اغلب به زبان انگلیسي 
تدریس مي کنند و فقط در تعداد محدودي از دانشگاه ها زبان عربي 
مالک عمل است. در ادامه حاجی عبدی اضافه کرد:  ایران کشوری 
های  پیشرفت  مختلف  های  عرصه  در  که  است  قدرتمند  و  بزرگ 
بواسطه  که  امیدواري کرد مشکالتي  ابراز  و  است  داشته  چشمگیری 

تحریم ها به وجود آمده است به سرعت  برطرف گردد.

مسئول تیم روبوکاپ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 
طوسی: کالس های رباتیک به اشتغال زایی کمک می کند

محققان کشور خودروهای معمولی را 
علی خاکی صدیق: از دانشجویان معتقد و متعهد حمایت می کنیم.برقی می کنند

در  دانشگاه  رئیس  خاکی صدیق  علی  دکتر  عمومی،  روابط  گزارش  به 
هیات  دانشگاه گفت:  دانشجویی  بسیج  معارفه مسئول  و  تودیع  جلسه  
رئیسه دانشگاه از نیروهاي متعهد و متدین و پایبند به اصول نظام حمایت 

کرده و مي کند.
خاکی صدیق با اشاره به حمایت های مادی و معنوی از بسیج دانشجویی 
گفت: اردوهاي جهادي ، مشهد مقدس، راهیان نور و پیاده روی اربعین 
اثرگذاري خوبي داشته و باید بیش از پیش اینگونه فعالیت ها رونق بگیرد 

چرا که به نفع خود دانشجویان است.
رئیس دانشگاه گفت: علیرغم فشارهای اقتصادی در کشور که اثر آن بر 
روی دانشگاه ها نیز محسوس است، سعی شده تا حمایت از فعالیت هاي 

فرهنگي را کما في السابق ادامه دهیم.

یاشار سلطانی مسئول سابق بسیج دانشگاه نیز در صحبت های کوتاهی از 
حمایت های مادی و معنوی ریاست دانشگاه و مدیر فرهنگي تشکر کرد و 

به برخي از فعالیت هاي انجام شده اشاره کرد.
سید امین فارغ نیز با معرفی اعضای شورای مرکزی بسیج دانشجویي به 

برخي از برنامه هاي خود اشاره کرد.
گفتنی است این مراسم روز ۳شنبه ۱۳ آذر ماه ۹۷ با حضور مسئول بسیج 

دانشجویی استان تهران و برخی از مسئوالن دانشگاه برگزار شد.

تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی برگزار شد

گیامپیرو خالد پاالدینی  در راس یک هیئت بلند پایه ضمن حضور در 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با دکتر علی خاکی صدیق 
رئیس دانشگاه و دکتر تقی راد معاون بین الملل دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.

گسترش  جهت  در  ایتالیایی  هیأت  جلسه  عمومی  روابط  گزارش  به   
همکاری های آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
ایجاد  و  دانشجو  تبادل  زمینه  در  ایتالیا  اسالمي  دانشگاه  و  طوسي 
راستا مقرر گردید در  این  در  تمایل کرد.  ابراز  زیرساخت هاي صنعتي 
صنعت  با  جهت  هم  های  فعالیت  سنجی  امکان  و  تحقیقات  زمینه 
خودروسازی در کشور اقداماتی صورت گیرد. همچنین دو طرف برای 
برگزاری دوره های تحصیلی در زمینه تولید فیبر کربن با نگاه ورود به 

صنعت خودروسازي توافق کردند.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر  با دستاوردهای  آشنایی  پاالدینی ضمن 
روز  ایتالیا  دانشگاه های  با  دانشگاه  این  امیدواری کرد همکاری  ابراز 
از  ایتالیا  اسالمی  دانشگاه  رئیس  همچنین  شود.  تر  گسترده  روز  به 
مسئوالن دانشگاه خواجه نصیر برای حضور در شهر لچه برای امضای 

تفاهم نامه همکاری دعوت بعمل آورد.
در پایان مقرر گردید تفاهمات از طریق مسئولین امر پیگیری گردد.

     حضرت عیسی علیه السالم :
خوشا به حال اصالح 
کنندگان میان مردم؛ 
اینان در روز قیامت 

مقّربان اند . 

اساتید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برنامه
 ۵ ساله پژوهشی تدوین می کنند

دکتر نوبخت در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر: حمایت از بخش خصوصی 
و شرکت های دانش بنیان باید قانونمند شود.

به گزارش گروه دانشگاه ایرنا، علی نوبخت حقیقی روز دوشنبه در آیین 
بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، اظهار 

کرد: 
به دلیل تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت پژوهش های علمی، سازمان 
برنامه و بودجه در سال جاری بودجه پارک های علم و فناوری را پنج 

درصد افزایش داده است.
وی در خصوص چالش های پژوهش و فناوری در کشور، گفت: عدم 
تامین منابع مالی، اهمیت کم به بخش خصوصی، نبود توجه کافی به 

تقاضای پژوهشگران از جمله چالش های پیش روی پژوهش است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ادامه داد: نبود 
ساز و کارهای الزم برای تشخیص اشخاص توانمند و با استعداد، عدم 
نیاز سنجی سازمان ها و بهره برداری از پروژه های علمی و نبود نظام 
از  فناوری  نبود سیاست های مدیریتی در حوزه  اثر بخش و  ارزیابی و 

دیگر چالش های این حوزه است.
و  گرایی  مشتری  پذیر،  خطر  گذاری  سرمایه  کرد:  تصریح  نوبخت 
تقاضامحور بودن واحد های فناوری در موضوع حمایت از شرکت های 

دانش بنیان حائز اهمیت است.
** توجه دولت به واحد های فناوری

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، گفت: در الیحه بودجه 
مراکز  الملل  بین  تعامالت  از  دولت  حمایت  توسعه  ششم  برنامه   ۹۸

پژوهشی و فناوری با اهمیت فراوانی مطرح شده است.
نوبخت تصریح کرد: در این زمینه دولت در تالش است از ظرفیت بنگاه 
با برنامه  های بزرگ علمی حمایت کرده و محصوالت دانش بنیان را 

ریزی وارد بازار کند. 
توانمندی  ارتقا  کشور،  در  علم  تولید  افت  از  جلوگیری  داد:  ادامه  وی 
و  دارند  باور  ملی  تولید  به  که  مدیرانی  انتخاب  و  پژوهشی  مدیران 
دانشجویان را بهتر راهنمایی می کنند از اقداماتی است که باعث خلق 

ثروت در دانشگاه ها می شود.

وی افزود: اگر افردی با شرایط مدنظر وجود نداشته باشند، دانشگاه عضو 
هیات علمی نمی پذیرد.

معاون دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی گفت: در سال جاری 
۱۲ نفر برای عضو هیات علمی در دانشگاه جذب شده است. 

را  برای جذب هیات علمی ضوابطی  پیشتر  دانشگاه  وی تصریح کرد: 
مقرر کرده بود که باید حتما اجرایی شود و با این روش از سلیقه ای 

عمل کردن اساتید جلوگیري خواهد شد.
قبول،  قابل  معدل  کرد:  تصریح  شرایط،  این  در خصوص  زاده  اشرفی 
محل تحصیل، تجربه ها و تعامالت بین المللی قبل از جذب و گذراندن 
حداقل یک دوره شش ماهه و کسب تجربه در دانشگاه های خارج از 

کشور از جمله شرایط پذیرش افراد است.

مسئول تیم روبوکاپ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی گفت: 
کالس های رباتیک دانشگاه به دانشجویان مهارت های فنی بسیاری را 

آموزش داده و به نحوی به اشتغال زایي کمک مي کند.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایرنا، دکترحمیدرضا تقی راد اظهار 
کرد: روند پیوسته ای از جذب دانشجویان به رشته روباتیک در دانشگاه 
برقرار است که در کارگاه های آموزشی مهارت کسب کرده و برای ایجاد 
شغل آماده می شوند. این فرآیند آموزشي در نهایت توسط دانشجویان 

تبدیل به کسب تجربه و تولید محصول مي شود. 
مسئول تیم روبوکاپ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی توضیح 
داد: هرساله پس از نیم سال تحصیلی خرداد ماه و در فصل تابستان، 
های  کالس  دانشگاه  در  رباتیک  رشته  به  عالقمند  دانشجویان  برای 

آموزشي و عملي برگزار مي شود.

** کسب مقام سوم توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تقی راد در خصوص مسابقات بین المللی روبوکاپ آسیا و اقیانوسیه نیز 
اظهار کرد: این مسابقات در ایران و توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

قزوین و با حضور ۸۰۰ تیم در ۲۲ لیگ برگزار شد.
آذر  در چهاردهم  و  بوده  روز  به مدت سه  اینکه مسابقات  بیان  با  وی 
ماه آغاز شده است، ادامه داد: ۱۲ تیم خارجی اعم از کشورهای ژاپن، 

استرالیا، روسیه، چین، کره جنوبی و امارات در رقابت ها حاضر بودند، 
که انتظار می رفت تیم های بیشتري از خارج کشور شرکت کنند.

مسئول تیم روبوکاپ دانشگاه خواجه نصیر تصریح کرد: به دلیل عدم 
تعداد کمی  نیز  داخلی  تیم های  تهران،  برگزاری مسابقات در شهر 

داشتند اما سطح رقابت ها از نظر کیفی بسیار باال و مطلوب بود.
در  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  تیم  گفت:  راد  تقی 
مسابقات دانشجویان رشته های کارشناسی مهندسی برق، کامپیوتر، 
رقابت  این  در  کرد:  نشان  خاطر  داشتند.وی  حضور  ومواد  مکانیک 
های بین المللی تیم امدادگر دانشگاه خواجه نصیر مقام سوم را کسب 
و همچنین تیم شبیه ساز دوبعدی نیز جایزه بهترین ارایه را به خود 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین  اختصاص داد.عضو هیات علمی 
مسائل  تجهیزات،  خصوص  در  دانشگاه  گفت:  همچنین  طوسی 
و  دانشگاه  دوره  میان  امتحانات  در  نکردن  شرکت  از  اعم  آموزشی 
غیبت در کالس های درسی به دلیل حضور در مسابقات، از اعضاي 

تیم حمایت مي کند.
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