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سـرآغــاز سخـن

ششمین دوره کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری-23و24خرداد

ادامه خبر نقش اساتید در تقویت فعالیت های فرهنگی

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

پیام کوتاه: 30004722000000

طوسی:  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  فرهنگی  مباحث  نباید  اینکه  بیان  با  صدیق  خاکی  علی  دکتر 
دانشگاه ها را حراستی و امنیتي کنیم، خاطر نشان کرد: برخي توقع دارند 
وظیفه حراست این است که باید در حوزه مباحث فرهنگي دانشگاه ها 
وارد و آن را ساماندهي کند در حالي که با بگیر و ببند نمي توان مسائل 

فرهنگ در دانشگاه ها را حل کرد.
روحیه  تقویت  در  علمی  هیأت  اعضای  و  اساتید  نقش  صدیق،  خاکی 
مؤثر  بسیار  را  دانشگاه ها  در  فرهنگی  فعالیت های  تقویت  و  خودباوری 
حوزه  در  دانشگاه ها  در  فعالیت هایي  یکسري  ما  گفت:  و  کرد  عنوان 
مسائل فرهنگي به صورت اداري انجام مي دهیم. در واقع این فعالیت ها 
قالب  در  نامه  شیوه  و  دستورالعمل  آئین نامه،  نظیر  مختلف  صورت  به 
با  مذهبي  مراسم هاي  دانشجویي،  تشکل هاي  فرهنگي،  کانون هاي 
متولي نهاد نمایندگي رهبري و در قالب فعالیت هاي فرهنگي به صورت 
مرتب اجرایي مي شود. اما به نظر من نقش تک تک اعضاي هیأت علمي 

در حوزه توسعه و تأثیرگذاري فعالیت هاي فرهنگي بسیار مهم تر است.
فعالیت های  رونق  در  علمی  هیأت  اعضای  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
نقشی  دانشگاه ها  در  خودباوری  روحیه  تقویت  به خصوص  و  فرهنگی 
این  اما  کنند  تقویت  را  آینده  به  امید  و  ایفا  مي توانند  مهم تر  بسیار 
مشارکت باید از سوي همه اساتید اتفاق بیفتد و به فرد خاصي محدود 

نمي شود و همه باید در حوزه هاي فرهنگي مشارکت داشته باشند.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی همچنین خاطر نشان کرد: 
در حال حاضر بیشتر افراد حضور در فعالیت های فرهنگی را به مؤسسات و 
نهادهای سازمانی حواله می دهند در حالی که فرهنگ یک فعالیت عمومي 
است و تمامي تک تک اعضاي علمي باید در این زمینه دغدغه داشته باشند.
نباید مباحث فرهنگی در دانشگاه ها را حراستی و امنیتی کنیم

دانشگاه ها  در  فرهنگی  مباحث  نباید  اینکه  بیان  با  دکتر خاکی صدیق 

نشست زمین در پردیس علوم دانشگاه ســــــرآغــــــاز ســـخن
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

بی تردید جامعه پیشرو در علم و فرهنگ، همواره از آبشخور مجموعه 
ای غنی از معارف واال  که تضمین کننده برتری آن است بهره می برد 
»... و انتم االعلون ان کنتم مؤمنین« آل عمران/ 139. این حقیقت که 
به تصریح قرآن کریم، از ظرفیت آشکار اسالم در صدر نشینی مصطبه 
عالم در علم و فرهنگ و تمدن حکایت دارد، نقطه ای پر امید است که 
از  با جمعی  انقالب در دیدار ساالنه  همواره در فرمایشات رهبر معظم 

اساتید دانشگاه ها، موج می زند.
احیای تمدن کهن اسالمی،  راهبری کشور در  ترین مقام  گویی عالی 
چشم امید به قشری فرهیخته دوخته اند که فالح و صالح و پیشرفت 
جامعه به آنان بسته و وابسته است. یکی از مهم ترین موضوعاتی که 
در  اساتید  بدیل  بی  نقش  اند؛  نموده  اخیر مطرح  در سالهای  له  معظم 
و  ای  حرفه  رفتار  در  ژرف  تأثیر  و  دانشگاه  فرهنگی  فضای  تقویت 
است.  اسالمی  امت  فردای  سازندگان  این  دانشجویان؛  اخالقی  آداب 
آری تأثیر پذیری باالی دانشجویان از اساتید خود تنها در شئون علمی 
خالصه نمی گردد. جوان دانشجو؛ امید، تالش، نظم، خستگی ناپذیری، 
شجاعت، ایثار، قدرشناسی، روحیه استقالل طلبی و پرهیز از فردگرایی 
باور  و  ایمان  از  مشحون  کردار  و  رفتار  از  نیز  را   .... و  پرستی  سود  و 
اساتید خود نسق می برد. نقش سازنده رفتار و منش اخالقی یک استاد، 
گوهری است  که هیچ سازمان علمی ای در جهان از آن غافل نیست. 
دانشگاه اسالمی نیز باید در کنار نهادهای فرهنگی از این ظرفیت مهم 
بهره برد.  چنانچه اساتید معظم  نیز هرگز نباید از این شأن تأثیر گذر 

خود غافل بوده و آن را از نسل آینده ساز کشور دریغ نمایند.  
با  همراه  باید   ... نیست  علم آموزی  صرفاً  دانشگاه  »هدف 
علم، »اخالق و سبک زندگی« نیز به دانشجو ارائه شود و 
دانشگاه ها به محل تربیت جوانان مؤمن، انقالبی،َ پاک دامن، 

دلبسته به کشور و مستعد خدمت به مردم تبدیل شوند.«
تحصیل  مشغول  جواِن  نسل  در  میتوانند  استادها  را  امتیازات  این   ...«
و علم آموز کشور، القا کنند و تزریق کنند و به وجود بیاورند؛ استاد این 
است؛ البّته با روش، با منش، ... اساتید ما با رفتار خودشان، با اظهارات 
زمینه های  در  که  عقیده هایی  اظهار  با  خودشان،  منش  با  خودشان، 
جوان  در  خود،  دانشجوی  در  را  تأثیرات  این  میتوانند  میکنند،  مختلف 
اساتید  گفتیم  ما  اینکه  کنند.  و خلق  بیاورند  به وجود  و  کنند  القا  امروز 

فرماندهان جنگ نرمند، این به این معنا است.« مقام معظم رهبری

افتخاری دیگر برای دانشگاه

نقش اساتید در تقویت فعالیت های 
فرهنگی در دانشگاه ها بسیار مؤثر است

امنیتي  ببند و برخوردهای  با بگیر و  امنیتی کنیم، گفت:  را حراستی و 
فرهنگي  حوزه  در  و  حل  را  دانشگاه ها  در  فرهنگ  مسائل  نمي توان 
دانشگاه ها فعالیت کرد. در واقع فعالیت فرهنگي موضوعي است که هر 
فردي به خصوص اعضاي هیأت علمي باید از خود شروع کنند و در این 

عرصه مشارکت داشته باشند.
امور فرهنگی دانشگاه ها  به گفته وی، در خصوص برخورد حراستی در 
اگر موضوعی نظیر حجاب را مطرح می کنیم ما برای رعایت این موضوع 
در دانشگاه ها یکسری مقررات داریم که موظف به رعایت آن هستیم اما 
فراتر از آن اگر بخواهیم نظرات خود در این حوزه را از طریق حراست در 
دانشگاه اعمال کنیم، این درست نیست. در حال حاضر برخي چنین توقعي 
دارند و فکر مي کنند که وظیفه حراست است که در حوزه مباحث فرهنگي 
دانشگاه ها وارد و آن را ساماندهي کنند در حالي که به نظر من این توقع 
درست نیست چرا که حراست شرح و وظایف مشخص و قانوني دارد که 

باید آن را انجام دهند و فراتر از آن نمي تواند کاري را انجام دهد.
حضور  اینکه  بیان  با  طوسی  خواجه نصیرالدین  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
گفت:  بیفتد،  اتفاق  به صورت خودجوش  باید  فرهنگی  فعالیت های  در 
مسئله فرهنگ در دانشگاه ها را اگر به معنی خودباوری اخالق حرفه اي 
و امید به آینده تعریف کنیم این امر جز با مشارکت همه اعضاي هیأت 
نهادهاي  و  نیست  امکان پذیر  دغدغه مند  افرادي  خصوص  به  علمي 
خوبي  به  زمینه  این  در  را  خود  وظایف  دانشگاه ها  در  موجود  فرهنگي 
انجام مي دهند. اما حضور صرف این نهادها در مباحث فرهنگي کافي 
نیست. باید در کنار این نهادها اعضاي هیأت علمي نیز ورود پیدا کنند 

تا بتوانند این موضوع را تقویت کنند.

سرپرست پردیس علوم خبرداد: نشست زمین در پردیس علوم دانشگاه 
خواجه نصیر/فرسودگی مهم ترین عامل بروز حادثه

سرپرست پردیس علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی از نشست 
زمین به عمق 3 متر در ضلع جنوبی محوطه این پردیس خبرداد و گفت: 
متاسفانه دلیل اصلی این حادثه فرسودگی فضاي فیزیکي این دانشکده است.

طوسی،  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر سید فرهاد مسعودی درخصوص این حادثه گفت: بعداز ظهر روز 
دوشنبه ۲۰ خردادماه در پردیس علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 
طوسي، هنگام رسیدگي به باغچه ضلع جنوبي این پردیس، زمین نشست 

کرده و حفره اي به قطر 1/۵ متر و عمق 3 متر در زمین ایجاد شد. 
و  اساتید  آمد  و  رفت  مسیر  در  دقیقا  شده  ایجاد  حفره  افزود:  وی 
دانشجویان قرار دارد و نشست اینچنینی زمین که وقوع آن یا حوادث 
مشابه آن )بواسطه ترکهای موجود بر روي زمین( باز هم محتمل است، 

مي توانست و مي تواند موجب یک حادثه غیر قابل جبران شود. 

سرپرست پردیس علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تاکید 
کرد: تصور خالی بودن زمین زیر پای دانشجویان و اساتید، آنهم به عمق 
3 متر در دانشگاهی در پایتخت، شاید براي آنهایي که دانشکده علوم 

دانشگاه صنعتي خواجه نصیر الدین طوسي را ندیده اند، عجیب باشد.
دکتر مسعودی اظهار داشت: وضعیت فیزیکی پردیس علوم، سالهاست 
که به یکی از دغدغه ها و نگرانی های مسئوالن این پردیس و دانشگاه 

تبدیل شده است. 
این  زیر  در  که  قناتی  کنار  در  فرسوده  ساختمان  کرد:  عنوان  وی 
ساختمان قرار دارد، هر روز بر نگرانی های اعضا هیات علمی، کارمندان 
و دانشجویان این پردیس می افزاید. علي رغم مکاتبات فراوان در این 
فکر  هنوز  زیربط،  به مسئوالن  داده شده  و هشدارهاي مختلف  زمینه 

عاجلي براي این پردیس نشده است. 
سرپرست پردیس علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی اظهار داشت: 
مطمئنا طرح تجمیع دانشگاه می تواند بهترین راه حل برای رفع این مشکل 
باشد. اگرچه طرح های گذشته تجمیع دانشگاه به دالیل مختلف یا مسکوت 
مانده یا به سرانجام نرسیده اما امیدواریم طرح حال حاضر تجمیع دانشگاه در 

خیابان پیروزي که در انتظار حمایت نهایي دولت است، به سرانجام برسد.

نشست ارتقاء تراز بین المللی دانشگاه برگزار شد.

دکترحمیدرضا نوری
)رئیس مرکز آموزش های عمومی(

خواجه  صنعتی  دانشگاه  علوم  پردیس  کرد:  خاطرنشان  مسعودی  دکتر 
نصیر الدین طوسی هر لحظه مستعد بروز یک فاجعه است. به امید نهایي 
شدن تجمیع یکي از دانشگاههاي سطح یک کشور و رسیدگي به وضعیت 
پردیس علوم براي جلوگیري از وقوع یک فاجعه، چراکه پس از وقوع آن، 

پشیماني سودي ندارد.

بورس کامل دانشجویان دوره مشترک

براساس قرارداد اراسموس پالس مابین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
دانشکده  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  دو  فرانسه،   ENIB و  طوسی 
مهندسی و علم مواد دانشگاه با بورس کامل جهت گذراندن دوره مشترک 
نامه  پایان  شوند.  می  اعزام  فرانسه  به  مواد  ارشدمهندسی  کارشناسی 
دو  علمی  هیات  اعضای  توسط  مشترک  صورت  به  مذکور  دانشجویان 
دانشگاه تعریف شده و دو مدرک مجزا به این دانشجویان داده خواهد شد.

ششمین دوره کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در 
مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری برگزار شد.

هدف دانشگاه صرفا علم آموزی نیست...

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور و رییس سازمان 
خطرات  کاهش  زمینه  در  اینکه  بیان  با  کشور  دهیاریهای  و  شهرداریها 
سیل باید به عوامل طبیعی و انسانی توجه کرد، بر ایجاد نظام سازمانی 
و  بازتوانی  و  بازسازی  به  مضاعف  توجه  و  فراگیر  و  جامع  تشکیالتی  و 

ساماندهی مشارکتهای مردمی تاکید کرد.
نژاد که صبح پنج شنبه  به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مهدی جمالی 
۲3خرداد در حاشیه ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی 
عمران، معماری و مدیریت شهری در دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی سخن می گفت؛ افزود: تهدیدهای ناشی از سیالب مربوط 
به سیل های ناگهانی است که در یک محدوده کوچک حجم زیادی بارش در مدت 
کوتاهی رخ می دهد. در ایران سیل شیراز را می توان از این دست سیالب ها تلقی کرد.

وی اضافه کرد: بررسی عوامل بروز سیالبها نشان می دهد عوامل طبیعی 
ناشی از بارشها را به عنوان عوامل ایجاد کننده سیالب تعریف می کنند و 
عوامل انسانی را به عنوان عوامل تشدید کننده تعریف می کنند و اقداماتی 
مانند ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه ها و مسیل ها را می توان 
در  باید  نیز  با سیالب  مقابله  راهکارهای  برشمرد.وی گفت:  زمره  این  در 
چارچوب شرایط فیزیوگرافی حوضه سیالبدشت تعریف و اجرا شود. بنا براین 
بروز حوادث طبیعی ناشی از رفتار طبیعت است.لذا هرگونه اقدامی که منجر 
به تغییر این رفتار گردد باعث ایجاد خسارات بعضا جبران ناپذیری می گردد.

جمالی نژاد اضافه کرد: رویکردهای سنتی در مدیریت سیالبهای شهری 
معطوف به جمع آوری، انتقال و دفع آبهای سطحی بوده است در حالی که 
در رویکردهای جدید هدف نگهداشت آب در شهرها و استفاده از آنهاست 
لذا تفکر شهر اسفنجی در نظامات جدید مدیریت سیالبهای شهری مورد 
پذیرش قرار گرفته است. وی با بیان اینکه در این مقوله نیازمند توجه همه 
جانبه به اصول تاب آوری شهری هستیم، گفت: یکی از اصول تاب آوری، 
وجود نظام سازمانی و تشکیالتی جامع و فراگیر است که مولفه های آن 
عبارتست از ایجاد و تقوت ظرفیت نهادی و هماهنگی شهری، هماهنگی 
و یکپارچگی در میان نهادهای مسوول ارائه دهنده خدمات اضطراری در 

شهر و ایجاد توسعه شبکه های سازمانی فراشهری است.
گفتنی است ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در حوزه ی 
عمران،معماری و مدیریت شهری طی ۲روز ۲3 و ۲4خرداد در دانشکده 
مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرادین طوسی برگزار گردید.

* مسابقه ملی سازه های استاتیکی برگزیده های خود را 
شناخت

خواجه  صنعتی  دانشگاه  نشریات  جشنواده  اولین   *
نصیرالدین طوسی برگزار شد.

خواجه  صنعتی  دانشگاه  استخر  وضعیت  آخرین   *
نصیرالدین طوسی

* نفرات برتر چهارمین جشنواره عکس نوروزی دانشگاه 
معرفی شدند

در  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  جایگاه   *
نظام رتبه بندی الیدن 2019

دانشجویان  برای  مدت  کوتاه  های  کارگاه  برگزاری   *
خارجی در دانشگاه خواجه نصیر از شهریورماه

خواجه  صنعتی  دانشگاه  حامیان  بنیاد  فعالیت  مجوز   *
نصیرالدین طوسی صادر شد.

* یک دانش بنیان دیگر در مرکز نوآوری نصیر
* گردهمایی جمعی از دانش آموختگان دانشکده های برق 

و کامپیوتر همراه با صرف افطار
* دومین نشست ارائه تجربه های آموزشی همکاران هیات 

علمی در دانشکده عمران برگزار شد.

نیست  این  فقط  دانشگاه  هدف 
بدهند؛  جوان  به  معلومات  که 
است؛  جوان  ساختن  هدف، 
ساختن یک انسان واال است با 
فرهنگی  غنای  باید  علم؛  سالح 

الزم را به دانشگاه داد.

مقام معظم رهبری)مدظله(

نامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیر
رویدادهــای دانشگــاه
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مجوز فعالیت بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی صادر شد.

به همت انجمن علمی مکانیک ،اولین دوره مسابقه ی ملی سازه های 
استاتیکی با گرایش جکت نفتی در تاریخ چهارشنبه ۸ خرداد ماه برگزار 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  از  تیم   13 شامل  تیم   ۲۰ مسابقه  این  شد.در 
دانشگاه صنعتی  از جمله  دانشگاه  از سایر  تیم  و ۷  نصیرالدین طوسی 
شریف ، دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه آزاد و دانشگاه فردوسی مشهد، 
حضور داشتند. راس ساعت هشت صبح ، تیم ها در محل خود در البی 
دانشکده شروع به ساخت سازه کردند و در ساعت 1۲ ضمن اخذ عکس 
یادگیری  ، سازه های خود را به محل قرنطینه و با همراهی کادر اجرایی 

انجمن علمی منتقل کردند.

مسابقه از ساعت 14، در آمفی تئاتر از سر گرفته شد تا تیم ها به ترتیب 
به بارگذاری سازه های خود بپردازند.حضور طرفداران تیم ها در آنفی 
تئاتر موجب شد جای سوزن انداختن در آمفی تئاتر نماند! هر تیم ضمن 
همراهی کادر اجرایی انجمن ، سازه خود را به روی سن می آورد.سازه ها 
ابتدا توسط مادر اجرایی انجمن وزن کشی میشدند و اعضای تیم  با پنج 
وزنه ی ده کیلویی ضمن رعایت مرکز ثقل شروع به بارگذاری میکردند.

پس از قرار دادن آخرین وزنه ، سازه بایستی یک دقیقه دوام می آورد 
که شمارش معکوس یک دقیقه بر روی صفحه نمایش بر شور و حرارت 

دانشجویان می افزود.
پس از بارگذاری آخرین سازه ، ویدیویی ده دقیقه از تصاویر تیمها در 
حین ساخت سازه ها - که به سرعت در زمان استراحت تیم ها، توسط 

اعضای انجمن ساخته شده بود- پخش شد تا تیم داوری به جمع بندی 
جابجایی  شد ضمن  موفق  آزاد  دانشگاه  تیم  پایان  بپردازد.در  امیتازات 
رکورد کشوری،موفق به کسب رتبه ی اول شوند.دو تیم خواجه نصیری 

هم موفق به کسب رتبه ی دوم و سوم شدند.

  برگزاری کارگاه های کوتاه مدت برای دانشجویان 
خارجی در دانشگاه خواجه نصیر از شهریورماه

در بین نظام های رتبه بندی دانشگاه های جهان، رتبه بندی الیدن دارای 
شهرت جهانی بوده و یک نظام رتبه بندی مطرح تلقی می شود. الیدن در 
فرایند رتبه بندی با بهره گیری از شاخص های تأثیر علمی و همکاری علمی، 
بدون نیاز به اطالعات خوداظهاری دانشگاه ها، صرفاً بر اساس شاخص های 
مبتنی بر داده هایی که توسط خود مؤسسه الیدن استخراج می شود اقدام 
الیدن ۲6  بندی  رتبه  گزارش  آخرین  اساس  بر  می نماید.  رتبه بندی  به 
دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه های جهان در سال ۲۰19 قرار 
دانشگاه صنعتی  مقاالت  تعداد  در شاخص  گزارش  این  اساس  بر  دارند. 
خواجه نصیرالدین طوسی با 16۰۲ مقاله )14۸9 مقاله در سال ۲۰1۸( در بازه 
زمانی ۲۰14-۲۰1۷ در پایگاه اطالعاتی WOS نسبت به سال گذشته 
با 1۵ پله صعود در رتبه 69۷ جهانی )۷1۲ در سال ۲۰1۸(، بدون تغییر 
نسبت به سال ۲۰1۸ در رتبه 11 دانشگاه های سطح یک کشور قرار گرفته 
است. در شاخص های تأثیر علمی، این دانشگاه در بین دانشگاه های سطح 
یک کشور، در سنجه مقاالت مجالت 1% برتر حائز رتبه 1۰ )۲۰1۸ رتبه 
1۰(، سنجه مقاالت مجالت ۵% برتر حائز رتبه 9 )۲۰1۸ رتبه 11(، سنجه 
مقاالت مجالت 1۰% برتر حائز رتبه ۸ )۲۰1۸ رتبه ۵(، و در سنجه مقاالت 
مجالت ۵۰% برتر حائز رتبه 6 )۲۰1۸ 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 11 )۲۰1۸ رتبه 1۰(، 
در سنجه همکاری با دانشگاه های بین المللی حائز رتبه 11 )۲۰1۸ رتبه 11(، 
در سنجه همکاری علمی با صنعت حائز رتبه 1۲ )۲۰1۸ رتبه 9(، در سنجه 
همکاری علمی در شعاع کمتر از 1۰۰ کیلومتر حائز رتبه 4 )۲۰1۸ رتبه 3(، 
و در سنجه همکاری علمی در شعاع بیشتر از ۵۰۰۰ کیلومتر حائز رتبه 1۲ 
)۲۰1۸ رتبه 1۰( شده است. همچنین، در حوزه فنی مهندسی، در شاخص 
های تأثیر علمی، این دانشگاه در بین دانشگاه های سطح یک کشور، در 
سنجه مقاالت مجالت 1% برتر( حائز رتبه ۷ )۲۰1۸ رتبه ۷(، سنجه مقاالت 
مجالت ۵% برتر حائز رتبه ۷ )۲۰1۸ رتبه 11(، سنجه مقاالت مجالت 
1۰% برتر حائز رتبه 11 )۲۰1۸ رتبه ۸(، و در سنجه مقاالت مجالت %۵۰ 
برتر حائز رتبه ۸ )۲۰1۸ رتبه ۸( شده است. همچنین در حوزه فنی مهندسی، 
در شاخص های همکاری علمی، این دانشگاه در بین دانشگاه های سطح 
یک کشور، در سنجه همکاری با سایر دانشگاه ها حائز رتبه ۸ )۲۰1۸ رتبه 
۸(، در سنجه همکاری با دانشگاه های بین المللی حائز رتبه 11 )۲۰1۸ رتبه 
9(، در سنجه همکاری علمی با صنعت حائز رتبه ۷ )۲۰1۸ رتبه ۸(، در 
سنجه همکاری علمی در شعاع کمتر از 1۰۰ کیلومتر حائز رتبه 4 )۲۰1۸ 
رتبه 4(، و سنجه همکاری علمی در شعاع بیشتر از ۵۰۰۰ کیلومتر حائز رتبه 

11 )۲۰1۸ رتبه 9( شده است.

جایگاه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 در نظام رتبه بندی الیدن 2019
)دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت(

آخرین وضعیت استخر دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نوروزی  عکس  جشنواره  چهارمین  برتر  نفرات 
دانشگاه معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی؛ چهارمین جشنواره عکس نوروزی با محوریت 
ظرفیت های گردشگری کشور و مناطق دیدنی دنیا )از 9۷/1۲/۲۵ لغایت 
9۸/1/14( در سه بخش اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه برگزار شد.

احمد بنی احمدی سرپرست روابط عمومی دانشگاه گفت: با استقبال کم 
نظیر دانشگاهیان عزیز بیش از ۲۰۰۰ قطعه عکس به دبیرخانه جشنواره 

ارسال شد که مورد داوری قرار گرفت.
بنی احمدی گفت: در موضوع داوری شاخص هایی همچون 1- کیفیت 
مناسب و پردازش عکس  ۲- ترکیب بندی صحیح و استفاده درست 
عکاسي  در  متفاوت  نگاه  و  نوآوری  و  خالقیت   -3 بصری  عناصر  از 
4- رعایت اصول اولیه در عکاسي ۵- پیام عکس 6- خواجه نصیري 
بودن، مورد نظر قرار گرفته است. اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:

بخش دانشجویی: نفر اول: فهیمه کرمی نفر دوم: هومن احمدیه، نفر 
محمد  پنجم:  نفر  فراز  مهرناز  چهارم:  نفر  ملکی  صادق  محمد  سوم: 
نفر  جانمحمدی،  فرشته  خانم  اول:  نفر  کارمندی:  بخش  در  شکریانی 
دوم: خانم رقیه رمضانی، نفر سوم: جلیل ابراهیمی، نفر چهارم: فاطمه 

کریمی، نفر پنجم: سعید عابدپور
در بخش اساتید: نفر اول: دکتر شعله خداداد، نفر دوم: دکتر دنیا رحمانی، 

نفر سوم:  دکتر افشار هنرور 

اختتامیه جشنواره نشریات دانشگاه
 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

امام حسن مجتبی )علیه السالم(  فرمود:
هر کسي که خداوند را 
عبادت و اطاعت کند، 

خداي متعال همه چیزها را 
مطیع او گرداند. 

های  تالش  و  مّنان  خداوند  عنایات  گفت:با  عظیمی  االسالم  حجت 
حامیان  بنیاد  فعالیت  مجوز)پروانه(   9۷/1۲/4 تاریخ  در  گرفته  صورت 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی توّسط وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی به شماره ۷۵۵۰ صادر گردید.
در  مجّددا  مجوز  صدور  از  پس  بایست  می  چون  است  ذکر  به  الزم   
تاریخ  در  گردد،لذا  ثبت  مذکور  بنیاد  غیرتجاری  موّسسات  سازمان 
9۷/1۰/11 مجّددا بنیاد حامیان دانشگاه و به شماره 39۲3۸ ثبت گردید.

آخرین  نصیرالدین طوسی  خواجه  دانشگاه صنعتی  دانشجویی  معاون 
وضعیت راه اندازی استخر این دانشگاه را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 
دکتر عبدالمجید خوشنود در این خصوص گفت: قرارداد ساخت و بهره 
برداری استخر دانشگاه در مردادماه سال 9۷ منعقد شد و امیدواریم به 

زودی این استخر به مرحله بهره برداری برسد.
وی افزود: این استخر توسط یک سرمایه گذار درحال ساخت است که 
قرار است 6۰ درصد ساعت های فعالیت این استخر به دانشگاه خواجه 

نصیر اختصاص یابد.

اظهار  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
انجام است و برنامه  داشت: درحال حاضر ساخت این استخر درحال 

داریم در اسرع وقت این پروژه به مرحله بهره برداری برسد.
دکتر خوشنود اظهار داشت: این استخر در پردیس شهیدرضایی نژاد 
دانشگاه قرار دارد و ۲ مجموعه خوابگاهی این دانشگاه با ظرفیت ۸۰۰ 

نفر در مجاورت این مجموعه قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: همچنین ۲ دانشکده هوافضا و ریاضی این دانشگاه نیز 

در نزدیکی محل احداث این مجموعه قرار دارد.
گفت:  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
پس از بهره برداری تمامی دانشجویان، اساتید و کارمندان می توانند 

از این استخر استفاده کنند.

دکتر هنرور معاون مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی نیز در این خصوص گفت: این مجتمع به صورت »بی او تی« به 

سرمایه گذار واگذار شده است.
وی عنوان کرد: این مجتمع در سه طبقه درحال ساخت است که طبقه 
زیرزمین مربوط به تاسیسات و انبار، طبقه همکف شامل استخر و سونا و 

جکوزی و طبقه دوم شامل سالن بدنسازی و ماساژ است.
درحال  زیربنا  متر   1۵۰۰ در  مجتمع  این  کرد:  خاطرنشان  هنرور  دکتر 

ساخت است . همچنین این مجتمع دارای 1۵۰۰ پارکینگ روباز است.

مسابقه ملی سازه های استاتیکی برگزیده 
های خود را شناخت

راه  از  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  الملل  بین  معاون 
اندازی کارگاه های کوتاه مدت ۵ تا 1۰ روزه برای دانشجویان خارجی 
در این دانشگاه خبرداد و گفت: این کارگاه ها در راستای بین المللی 

سازی دانشگاه و از شهریورماه اجرایی خواهد شد.
طوسی،  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر حمیدرضا تقی راد در جلسه بررسی برنامه ها و راهکارهای دانشگاه 
 ۵ و  دانشگاه   ۵ ارتقا  ملی  طرح  راستای  در  نصیرالدین طوسی  خواجه 
پژوهشگاه به تراز بین المللی گفت: هدف اصلی این دانشگاه در راستای 

بین المللی سازی فعالیت ها توسعه کیفی آموزش و پژوهش است.
وی افزود: این دانشگاه در راستای فعالیت های بین المللی سازی خود 
از سوی وزارت علوم در پروژه ارتقا ۵ دانشگاه و ۵ پژوهشگاه برتر کشور 

در تراز بین المللی قرار گرفته است.
معاون بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاکید کرد: 
در این مسیر توجه به جذب دانشجوی بین المللی بسیار اثرگذار است 

چراکه در رتبه بندی های بین المللی بسیار موثر است.
دکتر تقی راد عنوان کرد: استناد به مقاالت شاخص دیگری است که 
در ارتقا جایگاه بین المللی دانشگاه ها بسیار موثر است که وضعیت این 

دانشگاه در این شاخص بسیار پیشرفت کرده است.

جذب دانشجوی بین المللی شهریه پرداز
وی گفت: جذب دانشجوی بین المللی شهریه پرداز در این دانشگاه آغاز 
شده است و در این زمینه برنامه ریزی هایی در دانشگاه صورت گرفته است.
معاون بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اظهار داشت: 

این سیاست نیز نقش مهمی در ارتقا رتبه بین المللی دانشگاه دارد.
نیز در  بورسیه  قالب  راد گفت: جذب دانشجوی خارجی در  دکتر تقی 
این دانشگاه افزایش یافته به نحوی که تعداد این دانشجویان از ۸ نفر 

به 44 نفر رسیده است.
برگزاری دوره های کوتاه مدت بین المللی 

وی افزود: یکی دیگر از برنامه های این دانشگاه راه اندازی دوره های 
کوتاه مدت بین المللی است.

اظهار  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  الملل  بین  معاون 
داشت: این کارگاه های کوتاه مدت ۵ تا 1۰ روزه برگزار می شود که 

قرار است برای دانشجویان خارجی در شهریورماه اجرایی شود.
دکتر تقی راد عنوان کرد: این کارگاه ها براساس برنامه ها و اولویت 

های دانشگاه طراحی و اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: تاکنون 6 پروژه برای راه اندازی این کارگاه ها تعریف 
شده است.معاون بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
که  است  هزینه  ارائه  نیازمند  المللی  بین  های  فعالیت  کرد:  تاکید 
براساس  باید  بلکه  باشد  داشته  بودجه دولتی  به  اتکا  نباید  این هزینه 

درآمدزایی دانشگاه تامین شود.
رضایت دانشجویان بین المللی از دانشگاه خواجه نصیر

دکتر تقی راد اضافه کرد: ارائه خدمات به دانشجویان بین المللی در این 
دانشگاه بسیار مورد توجه است بنابراین اکنون دانشجویان بین المللی 
دانشگاه یک  این  افزود: در  دارند. وی  دانشگاه  این  از  رضایت خوبی 
خوابگاه خاص برای دانشجویان بین المللی راه اندازی شده است که 

نقش زیادی در رضایت دانشجویان خارجی دارد.
معاون بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاکید کرد: 
از  کنیم  خارجی جذب  دانشجوی  همسایه  کشورهای  از  داریم  برنامه 

جمله کشورهای افغانستان، عراق و کردستان عراق.
دکتر تقی راد گفت: سایت انگلیسی زبان این دانشگاه طراحی شده است 

که نقش بسزایی در معرفی دانشگاه به دیگر کشورها خواهد داشت.
ادامه برگزاری دوره های مشترک دانشگاه با کشورهای خارجی

با دانشگاه های خارجی  این دانشگاه دوره های مشترکی  افزود:  وی 
طی چند سال گذشته برگزار کرده است که برنامه داریم این دوره ها 
همچنان ادامه یابد. معاون بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
تاکید کرد: این دوره های مشترک با کشورهای فرانسه، ایتالیا، کانادا، 
آلمان، سوئیس، اسپانیا، چین و استرالیا بوده است.                                                            
دکتر تقی راد اظهار داشت: پروسه جذب دانشجوی خارجی در گروه 
ها و دانشکده های دانشگاه باید تسریع شود اما این امر به معنای این 

نیست که تمامی متقاضیان را جذب کنیم.

گردهمایی جمعی از دانش آموختگان دانشکده های برق و 
کامپیوتر همراه با صرف افطار 

یک دانش بنیان دیگر در مرکز نوآوری نصیر

ره بین صنعت نصیر از شرکتهای فعال در مرکز نوآوری نصیر موفق به 
کسب مجوز دانش بنیان شد. این شرکت با هدف ارتقای ایمنی فعال در 
حوزه حمل و نقل هوشمند، فعالیت خود را در زمینه طراحی و پیاده سازی 

سیستم های کمک راننده پیشرفته در داخل کشور آغاز کرده است.

از  تجلیل  و  اختتامیه  برگزاری  با  دانشگاه  نشریات  جشنواره  نخستین 
برگزیدگان در دانشکده مکانیک برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی؛ 
این دوره از جشنواره به میزبانی خانه نشریات دانشگاه و با هدف پرکردن 
جای  خالی بخش ارزیابی نشریات دانشگاهی و ضرورت توجه به این 
از  اخیر،  سالیان  در  نشریات  افت  دالیل  شناسی  آسیب  هدف  با  حوزه 

ابتدای اسفندماه 139۷ با برگزاری دوره های آموزشی آغاز شد.
»کارگاه داستان نویسی با رامبد خانلری«، »کارگاه مشق های نوشتن 
»کارگاه  نیا«،  مسعودی  علی  با  رویانویسی  »کارگاه  عالمی«،  پوریا  با 
ویراستاری با احمد راهداری« و »کارگاه صفحه آرایی با گیلدا رضازاده« 
با  همزمان  میشدند.  شامل  را  جشنواره  از  بخش  این  های  قسمت 
البی   در  واژه«،  دانشگاه»حوالی  نشریات  نمایشگاه  نیز،  اختتامیه  آیین 
پردیس ونک برگزار شد که در آن عالوه بر آثار حاضر در بخش رقابتی 
جشنواره، چهار نشریه »پیام چارسو«، »حوالی«، »آنگاه« و »ناگهان« 
نیز به عنوان جراید برگزیده عمومی خارج دانشگاه، به عنوان مهمان در 

این نمایشگاه حاضر بودند.
در این دوره از جشنواره، هشت عنوان نشریه)4 نشریه در بخش عمومی 
و 4 نشریه در بخش نشریات تخصصی( با 11 شماره به رقابت با هم 
پرداختند.)بازه انتشار آثار مهر139۵ تا انتهای سال 139۷ بود(. نشریات 

حاضر در اولین دوره جشنواره به قرار زیر بودند:
 ارغوان )وابسته به انجمن اسالمی دانشجویان( - اکسیر)وابسته به انجمن 
علمی شیمی( - الفبا )وابسته به انجمن علمی ادبیات( - جوانه )وابسته به 
انجمن علمی مواد( - کاف- گشتاور )وابسته به انجمن علمی مکانیک(- موج 
)وابسته به انجمن علمی فیزیک( - نمای نزدیک )وابسته به کانون فیلم و عکس(

همکاران  آموزشی  های  تجربه  ارائه  نشست  دومین 
هیات علمی در دانشکده عمران برگزار شد
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