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 صفحه 1
* با حکم وزیر علوم؛ سرپرست دانشگاه صنعتی خواجه 

نصیرالدین طوسی منصوب شد
خود  به  را  عالی  آموزش  ستادی،  فرا  نهادهای   *

واگذارند/دانشگاه آزاد خود را تافته جدابافته نداند
* آیین معارفه و تکریم معاون آموزشی وزارت علوم 

برگزار شد
* در هم اندیشی معاونین آموزشی دانشگاه های برتر 

مطرح شد: مسئله اصلی آموزش عالی کنکورنیست

 
 

صفحه 2

افتتاحیه مدرسه کسب و کار تابستانه 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

به  به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ 
نقل از ایسنا، دکتر علی اشرفی زاده معاون آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی در این میزگرد اظهار کرد: بهتر بود دولت به دانشگاهیان 
عالقه مند مأموریت می داد تا مشکالت کنکور را آنالیز کرده و نتایج این 
ارزیابی ها را منتشر کنند ولی متأسفانه این امر اتفاق نیفتاد و اگر بخواهیم با 
عینک بدبیني به مسئله کنکور نگاه کنیم باید بگوییم که ما امروز با موضوع 

»اقتصاد کنکور« و »مافیاي اقتصادي کنکور« مواجهیم
 وی ادامه داد: همچنان که در حوزه خودرو، مافیایی داریم و نمی توانیم به 
صورت آکادمیک وارد این موضوع شده و آن را حذف کنیم، در حوزه کنکور 
نیز این وضعیت حاکم است. موضوع کنکور مانند مسائل دیگر باید مورد 
کنکاش قرار گیرد تا راهکارهاي اساسي براي رفع این چالش پیدا کنیم و 
ما تا زماني که این موضوع را درك نکنیم همچنان با گرفتاري هاي زیادي 
مواجه خواهیم بود و مجالس دوره هاي بعد نیز قوانین متعددي در این زمینه 
وضع خواهند کرد. مجلسي که نه نمایندگان آن کارشناس این موضوع اند 
و نه فرصت کافي این موضوع را دارند چرا که وقت پژوهش و مطالعه در 

این زمینه را ندارند.
دکتر اشرفی زاده رایگان بودن تحصیل به شکل امروزی را یک معضل 
اساسی دانست و اظهار کرد: منظور من این نیست که بخواهیم آموزش را 
پولی کنیم اما شکل رایگان فعلی باعث شده بهاي یک کاالي با ارزش از 

بین برود و افراد بخاطر رایگان بودن، متوجه اهمیت آن نمي شوند.
وی مسئله اصلی آموزش عالی را کنکور ندانست و گفت: در دانشگاه ها 
دانشجوی دکتری با انگیزه نداریم؛ چراکه این دانشجویان بعد از اینکه وارد 
دانشگاه می شوند تحصیل تمام وقت در دانشگاه را رها کرده و به دنبال 
معیشت خود مي روند، این در حالي است که در هیچ کشوري این گونه نیست 

ســــــرآغــــــاز ســـخن

معاون آموزشی سابق وزارت علوم با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد نباید 
خود را تافته جدا بافته از آموزش عالی بداند چرا که جزو زیر نظام های 
و منفی  باید خود نقش مثبت  دانشگاه  این  آموزش عالی است، گفت: 
این  در  اندازه  ببیند جه  و  کند  بررسی  عالی  آموزش  در عرصه  را  خود 

عرصه موثر بوده است.
به گزارش روابط عمومی به نقل از ایسنا، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر 
علوم  وزارت  سابق  آموزشی  معاون  عنوان  به  خود  تودیع  مراسم  در  
وزارت  محل  در  امروز  که  علوم  وزیر  آموزشی  جدید  معاون  معارفه  و 
علوم برگزار شد، گزارشی از اقدامات حوزه آموزش عالی طی چهارساله 
گذشته ارائه داد و گفت: سال ۹۳ روی همین صندلی برای معارفه خودم 
کنترل  بود.  آموزشی  معاونت  در  ما  فعالیت  آغازین  نقطه  که  نشستم  
کمی، ارتقای کیفی و اعتالی هماهنگی شعار معاونت آموزشی در این 

معاونت محسوب می شد.
و  بود  عالی  آموزش  آمایش  طرح  اقدام،  اولین  افزود:  ادامه  در  وی 
بودیم.  عالی  آموزشی  های  نظام  زیر  در  رویه  بی  رشد  وضعیت  شاهد 
تعداد مراکز آموزش عالی زیاد بود جمعیت دانشجویی متناسب با هرم 
دانشجویی بود. توسعه ی آموزش عالی از یک نگاه، کارشناسانه نبود. 
متأسفانه با وجود اظهارات از منابع مختلف اما در مورد آمایش آموزش 

عالی اقدامات خاصی صورت نگرفته بود.
دکتر شریعتی با انتقاد از دستگاه هایی که در آموزش عالی دخالت می 
کنند، تاکید کرد: نمایندگان و قوه قضاییه به آموزش عالی ورود کرده و 

اجازه نمی دهند آموزش عالی کار خود را انجام دهد.
به  را  عالی  آموزش  فراستادی  نهادهای  اینکه  بیان  با  نیاسر  شریعتی 
حال خود واگذارند و اختیار را به دانشگاه ها بدهند، گفت: شورای عالی 
مجوز  جمله  از  عالی  آموزش  مسائل  برخی  به  هم  فرهنگی  انقالب 
برنامه ریزی ورود کرده،  و  دانشگاه و کارگروه های گسترش  تاسیس 

که این شورا نیز باید به بخش سیاستگذاری ورود کند.
وی با انتقاد از عملکرد دانشگاه آزاد، افزود: متاسفانه دانشگاه آزاد خود 
را تافته جدا بافته می داند در حالیکه این دانشگاه زیر مجموعه آموزش 

عالی است و باید تابع قانون و مقررات آموزش عالی باشد.
به گفته معاون آموزشی سابق وزارت علوم، حمایت های غیر منطقی از 
دانشگاه آزاد صحیح نیست و این دانشگاه باید خودش بررسی کند که تا 
چه اندازه در حوزه آموزش عالی مثبت و چه اندازه هم منفی عمل کرده 

است در واقع نقش خود در این عرصه را بررسی نماید.
وی تاکید کرد: وزارت علوم در مورد برخی تخلفات، بارها به دانشگاه 

آزاد هشدار داد، این دانشگاه باید نقطه ضعف هایش را شناسایی کند.

دکتر فرهاد یکه یزدان دوست به عنوان سرپرست 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی منصوب شد  

با حکم وزیر علوم؛ سرپرست دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی منصوب شد

که دانشجویان دکتري تحصیل تمام وقت را رها کنند.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر علت این امر را وجود دوره های 
تحصیلی رایگان در دوره دکتری دانست و اضافه کرد: اگرچه در حال حاضر 
دانشگاه های ما دنبال جبران این موضوع هستند اما این معضل تا زمانی که 

به طور کامل راهکار نداشته باشد قابل حل نیست.
وی پیشنهاد داد که هزینه تحصیل هر دانشجوی دکتری به جای اینکه 
از سوی دولت به دانشگاه ها پرداخت شود به اساتید دانشگاه ها داده شود تا 
آن استاد از طریق همان پول به دانشجو شهریه پرداخت کنند. در واقع از 
طریق این »گرنتي« که در اختیار استاد قرار مي گیرد شهریه دانشجو پرداخت 
مي شود. این موضوع موجب مي شود که دانشجو متوجه باشد که هزینه 
و شهریه او از طریق استاد پرداخت مي شود و این موضوع تعهد اخالقي 
ایجاد خواهد کرد. این برنامه قابل اجرایي شدن است، فقط نیازمند شجاعت 

سیاستگذاران است.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر یادآور شد: در کشورهای خارجی 
دانشجو  به  استاد  از طریق  »گرنت«  قالب  در  دکتری  دانشجوی  شهریه 
پرداخت می شود و در این شرایط، تعهد کاری بین استاد و دانشجو برقرار 
خواهد شد. چرا ما وارد این فضا نمي شویم که کیفیت تحصیل با میزان 

کمکي که به دانشجو مي شود، ارتباط بگیرد؟
دکتراشرفی زاده اضافه کرد: اگر دانشجویی ۱۰ بار در درسی مردود می شود 
باید جریمه شود، یا اینکه اگر دانشجویی وضعیت تحصیلي خوبي را دارد 
باید تخفیف هایي شامل حال وي شود. در واقع روش هاي تشویق و تنبیه 
دانشجویان یک روش شناخته شده اي در دنیا است و به نظرم بهتر است 
را پرداخت کند و  یا ماهیانه پولي  به دانشجویان به صورت ترمي  دولت 

دانشجو از طریق همان پول به دانشگاه شهریه پرداخت کند.
وی با تاکید بر اینکه ما باید یاد بگیریم که تحصیل هزینه و ارزش دارد و 
هیچ چیزی رایگان نیست، گفت: این موضوعات با موضوع کنکور نیز ارتباط 
دارد؛ چرا که دانشجویان وقتي به صورت روزانه وارد دانشگاه مي شوند، به 
دلیل رایگان بودن نگران کیفیت تحصیل نیستند و به نوعي فقط دوره 

تحصیلي خود را پایان مي دهند.
اشرفی زاده کاهش انگیزه را یکی از معضالت حاد دانشگاه ها عنوان کرد و 
گفت: متأسفانه دانشجویان ما انگیزه خود را در دوره تحصیل به ویژه دکتری 
از دست داده اند و دانشجویان وقتی وارد دوره دکتری می شوند چون تحصیل 
رایگان دارند تعهدي براي حضور تمام وقت نمي بینند. این مسائل انگیزه 

دانشجویان را پایین مي آورد.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تاکید کرد: بر این اساس 
موضوع کنکور یک پکیج بزرگی از انواع و اقسام مسائلی است که با یکدیگر 
ارتباط دارند و باید روي این موضوع پژوهش انجام شود و صاحب نظران 

نظرات خود را مطرح و آن را موشکافي کنند.

سازمانی   درون  های  رسالت  از  یکی  بازارگان:  دکتر   *
ایجاد ِعرق خواجه نصیری بودن است.

* همایش »چالش های مدیریتی شرکت های دانش بنیان«  
برگزار شد

* برگزاری کارگاه های کوتاه مدت ویژه اعضای هیئت علمی 
صنعتی  دانشگاه  در  دکتری  مقطع  خارجی  دانشجویان  و 

خواجه نصیر از شهریورماه
* دومین نشست کارگروه علمی فناوری جمهوری اسالمی 

ایران و کشور سوئیس در شهر برن برگزار شد.
* جایگاه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رتبه 

بندی موضوعی شانگهای 2019
تواند  می  علم  سایه  در  نصیر  کوتاه  فیلم  جشنواره   *

موجب ارتقا فعالیت های هنری در کشور شود
* اولین نشست علمی اعضای گروه سازه دانشگاه صنعتی 

خواجه نصیر و گروه عمران دانشگاه الزهرا برگزار شد
* برگزیدگان چهارمین جشنواره فیلم کوتاه نصیر )فن( 

معرفی شدند
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در هم اندیشی معاونین آموزشی دانشگاه 
های برتر مطرح شد: مسئله اصلی آموزش 

عالی کنکورنیست

با صدور حکمی سرپرست دانشگاه خواجه  فناوری  وزیر علوم تحقیقات و 
نصیرالدین طوسی را منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکترمنصور 
غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، دکترفرهاد یکه یزدان دوست 
را به سمت سرپرست دانشگاه  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منصوب کرد.

در این حکم انتصاب خطاب به دکتر یکه یزدان دوست آمده است: با عنایت 
به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به 
سمت سرپرست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منصوب می شوید.

انتظار می رود با بهره مندی از تجارب اعضای هیئت علمی دانشگاه، امکانات 
و همچنین جامعه نیکوکاران حامی آموزش عالی وظایف سرپرستی دانشگاه 
را بر پایه قوانین، سیاست ها و برنامه هاي تقدیم شده به مجلس شوراي 

اسالمي و مأموریت هاي تعیین شده براي آن دانشگاه به انجام رسانید.
امید است با رعایت منشور اخالقی دولت تدبیر و امید در حفظ بیت المال 
و صرفه جویی در هزینه ها، پرهیز از تجمل گرایی، تقویت نظم و انضباط 
اداري، رعایت دقیق مقررات مالي و ارتقاي علمي، فرهنگي و اجتماعي آن 

دانشگاه، اهتمام ورزید.
دکترفرهاد یکه یزدان دوست، دانش آموخته دانشگاه منچستر انگلستان در 
رشته مهندسی عمران و کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی عمران آب 
از دانشگاه بردفورد انگلستان است. وی ریاست دانشکده مهندسی عمران، 
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  بین الملل  معاون  و  پژوهشی  معاون 

طوسی در ادوار مختلف را در کارنامه کاری خود دارد.
عضویت در انجمن ها و مجامع بین المللی مرتبط با مدیریت و مهندسی آب 
در جایگاه مدیریت و راهبری و همچنین نایب رئیسي شوراي بین الدول 
آب شناسي یونسکو از دیگر فعالیت هاي اجرایي دکتر یکه یزدان دوست است.

دکتر علی خاکی صدیق، رئیس سابق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز 
دیروز با حکم دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوري به سمت 

معاون آموزشي این وزارتخانه منصوب شد.

آیین معارفه و تکریم معاون آموزشی وزارت علوم 
برگزار شد

افتخار  آن  به  نظام مان  از دستاوردهایی که  بسیاری  دکتر خاکی صدیق: 
می کند مدیون آموزش عالی کشور است.

دکتر علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: بسیاری از دستاوردهایی که نظام مان به آن افتخار می کند مدیون 
آموزش عالی کشور است و هر کسي که عضوي از این خانواده است؛ چه 
دانشجویان، استادان، مدیران و کارکنان آموزش عالي، طبیعتا سهمي از این 

افتخار دارند.

شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد، اظهار داشت: خدا را شاکرم که 
عمرم را در راه خدمت به آموزش عالی کشور عزیزمان ایران قرار داده و از 

اینکه عضوي از خانواده بزرگ آموزش عالي هستم افتخار مي کنم.
وی افزود: به عنوان رئیس سابق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
که حدود ۱۰ سال و مسئولیت آن در دو دوره را برعهده داشتم، شاهد بودم 
که در پنج سال اخیر همکاران مان در وزارت علوم چه در این دوره و چه در 

دوره قبل، تالش خالصانه ای در جهت اصالح امور داشته اند.
معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: قرار گرفتن در جای کسی 
همچون دکتر شریعتی نیاسر که انسان بسیار فعال و پرانرژی هستند سخت 
است و بنده امیدوارم که بتوانم جای ایشان را پر کنم. خدماتی که ایشان 

انجام داده اند قابل تحسین است.
با توجه به مخاطبان گسترده و  دکتر خاکی صدیق در ادامه گفت: طبیعتاً 
متنوع آموزش عالی، چالش ها و مشکالتی نیز وجود دارد که الحمدهلل با 
پی گیری های انجام شده، بخش اعظمی از این مسیر طي شده و امیدوارم 
که بتوانم راهشان را ادامه داده و اصالحات الزم را براساس تجربیاتي که 

دارم، انجام دهم.
دکتر خاکی صدیق در پایان سخنانش ضمن قدردانی از اعتماد و حسن 
نظر دکتر غالمی اظهار داشت: از کلیه همکاران و بزرگانی که در این جمع 
راه  یا  برنامه ای و  اگر نظری،  نیز می خواهم که  ندارند،  یا  حضور دارند و 
بدون  ارائه دهند؛  لطفاً  دارند  آموزشي  مرتفع کردن مشکالت  براي  حلي 
ارزشمند  نیازمند نظرات و راهنمایي هاي  شک در حوزه معاونت آموزشي 
شما عزیزان هستیم. دکتر خاکی صدیق ریاست دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی را در سال های ۱۳۸۲، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ در کارنامه 
کاری خود دارد. وی چهارده عنوان کتاب تخصصی ترجمه و تألیف کرده 

است، که یکي از آن ها در انتشارات معتبر بین المللي به چاپ رسیده است و 
چندین کتاب تألیفي وي به عنوان کتاب هاي سال دانشگاه ها و برتر سال 
معرفي شده اند. هم چنین ۱۲۰ مقاله چاپ شده در مجالت بین المللي، ۲۲ 
مقاله علمي پژوهشي فارسي داشته و ۱۶۰ مقاله در کنفرانس هاي داخلي و 

خارجي ارائه نموده است.
سوابق برجسته علمی خاکی صدیق به همراه تجربه موفق در حوزه های 
اجرایی از ویژگی های برجسته ای است که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 
انتخاب وي به آن توجه خاص داشته اند. امید است که این تجربه همراه با 
قابلیت هاي فردي و بهره گیري از ظرفیت هاي علمي موجود در دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي و تعامل با همه نهاد هاي دخیل در حوزه علم و 

فناوري بتواند در انجام این مسئولیت مهم توفیق یابد.

 شروع ثبت نام سومین دوره مدرسه تابستانه کسب وکار 
خواجه نصیر در دو بخش استارتاپی و مدیریتی!

نهادهای فرا ستادی، آموزش عالی را به خود واگذارند/
دانشگاه آزاد خود را تافته جدابافته نداند.

با آرزوی توفیق برای دکتر علی خاکی صدیق در مسئولیت جدید

نامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیر
رویدادهــای دانشگــاه

عمومی  روابط  گزارش  به 
خاکی صدیق،  دکتر  دانشگاه، 
تکریم دکتر مجتبی  آئین  در 
نیاسر و معارفه خود  شریعتی 

که امروز )یکشنبه( در سالن 
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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

از  نصیرالدین طوسی  دانشگاه صنعتی خواجه  روابط عمومی  سرپرست 
رئیس  بازارگان  مجید  دکتر  با  و  بازدید  دانشگاه  این  مکانیک  پردیس 

دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه گفتگو کرد.
طوسی،  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر بازارگان رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی در این جلسه روابط عمومي را ویترین هر مجموعه 
اي عنوان کرد و ضمن مقایسه فعالیت هاي سال هاي قبل اداره روابط 
عمومي دانشگاه با برنامه هاي جاري آن، از دست اندرکاران اداره روابط 
عمومي دانشگاه باتوجه به کمبود نیرو و امکانات، تقدیر و از فعالیت هاي 

اجرایي آن ابراز رضایت کرد.
نصیری  القا حس خواجه  را  روابط عمومی  درون سازمانی  رسالت  وی 

بودن در فضای دانشگاهیان این دانشگاه تبیین کرد.
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  مکانیک  مهندسی  دانشکده  رئیس 
بصورت  و  مند  نظام  بصورت  باید  اطالعات  کرد:  تاکید  طوسی 
سیستماتیک در اختیار اداره روابط عمومي قرار گیرد در این راستا الزم 

است ساختاري منظم تعریف شود.
دکتر بازارگان خاطرنشان کرد: بهتر است هر دانشکده یکی از اعضای 

هیات علمی خود را بعنوان رابط روابط عمومی معرفی کند.
وی عنوان کرد در این زمینه نبایداز ظرفیت و پتانسیل گروه ها و تشکل های 
دانشجویی نیز غفلت کرد به نحوی که می توان بواسطه ادبیاتي مناسب و 

جذاب، دانشگاهیان را در راستاي خبر رساني به روابط عمومي ترغیب کرد.
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  مکانیک  مهندسی  دانشکده  رئیس 
اطالع  در  عمل  سرعت  به  وابسته  عمومی  روابط  تعالی  گفت:  طوسی 

رسانی و بروز رسانی مداوم و مستمر وب سایت دانشگاه است.
دکتر بازارگان افزود: در این راستا تولید کلیپ های کم حجم از فعاالن 

دانشگاهی برای استفاده درون دانشگاهی یک امتیاز ویژه خواهد بود.

وی مسابقه عکس نوروزی را یکی از بهترین فعالیت های چند سال اخیر 
روابط عمومی عنوان کرد و گفت: الزم است این برنامه با جوایز نفیس 
تر در طول سال و بصورت ماهانه و مستمر همراه و با یک داوري شفاف 

برنامه ریزي و اجرا شود.
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  مکانیک  مهندسی  دانشکده  رئیس 
طوسی اظهار داشت: روابط عمومی فضایی پر از هیجان و اخبار است 

بنابراین باید بستر ارتباط بدنه دانشگاه با روابط عمومي فراهم شود.
مفیدی  بسیار  های  سوژه  دانشگاه  های  خوابگاه  گفت:  بازارگان  دکتر 

برای فعالیت های خبری دارند که نباید از آنها مغفول شد.
وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر هویت روابط عمومی اثبات شده 

است، اما می تواند امکانات را بیشتر جذب کند.
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  مکانیک  مهندسی  دانشکده  رئیس 
از  بنری  تبلیغات  از  استفاده  بجای  است  بهتر  کرد:  تاکید  طوسی 
دانشکده  که   شود  استفاده  ها  دانشکده  در  شده  تعبیه  مانیتورهاي 

مکانیک آماده همکاري در این زمینه خواهد بود.
دکتر بازارگان از درآمدزایی بواسطه تبلیغات استقبال کرد اما آن را وابسته 

به موضوع و جایگاه دانشگاه دانست.

جشنواره فیلم کوتاه نصیر در سایه علم می تواند 
موجب ارتقا فعالیت های هنری در کشور شود

و  الزهرا)س(  های  دانشگاه  میان  شده  منعقد  نامه  تفاهم  براساس 
گروه  اعضای  علمی  نشست  اولین  نصیرالدین طوسی  خواجه  صنعتی 
سازه دانشگاه  صنعتی خواجه نصیر و گروه عمران دانشگاه الزهرا)س( 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 
آموزش  و  تحقیقاتی  های  آزمایشگاه  از  اعضا  نشست  این  حاشیه  در 
باد و سازه دانشگاه خواجه  بتن، مقاومت و خاك،  سازه، ژئو تکنیک، 

نصیرالدین طوسي بازدید کردند.
در این نشست دکتر رخشانی مهر معاون وزیر در سازمان نوسازی و 
به سازه های  نیاز  تجهیز مدارس درخصوص مقاوم سازی مدارس و 

سریع در مناطق دور افتاده و زلزله زده مباحثی را ارائه کرد.
بنابراین قرار شد که به صورت مشترك میان دو دانشگاه پروژه های 
اولویت دار ملی برای نوسازی و مقاوم سازی سازه ها در مدارس به 

اجرا درآید.
همچنین در این جلسه موضوعات مشترك و همکاری های دو گروه در 

حوزه آموزشی و پژوهشی بررسی شد.
قرار است جسله بعدی این نشست در دانشگاه الزهرا)س( برگزار شود.

عمران  دانشکده  در  تیرماه   ۴ ۳شنبه  روز  نشست  این  است  گفتنی 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر برگزار شد.

دانشگاه  سازه  گروه  اعضای  علمی  نشست  اولین 
الزهرا  دانشگاه  عمران  گروه  و  نصیر  خواجه  صنعتی 

برگزار شد

همایش »چالش های مدیریتی شرکت های 
دانش بنیان«  برگزار شد

دکتر بازارگان: یکی از رسالت های درون 
سازمانی  ایجادِعرق خواجه نصیری بودن است.

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
می تواند با گسترش جشنواره فیلم کوتاه نصیر و فعالیت هنری در سایه 
ها وشهرستانهاي  استان  المللي،  بین  یا  ملي  فعالیت  بعنوان یک  علم، 
کشور را نیز که کمتر در فضاي فیلم سازي و بهره مندي از این هنر 

نقش دارند، به حضور در این فضا ترغیب کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،   
استاد مجید مظفری در جلسه داوری چهارمین جشنواره فیلم کوتاه نصیر 
هاي  عرصه  در  صنعتی  دانشگاه  یک  حضور  از  رضایت  اعالم  ضمن 
هنري، گفت: برگزاري چنین جشنواره هایي بهترین راه براي ارتقا ذهني 

و خالقیت دانشجویان است.

 وی تاکید کرد: پیشنهاد می کنم برای استمرار این جشنواره اتاق فکری 
با حضور اساتید این حوزه به صورت مستمر و ماهیانه برگزار شود تا این 
جشنواره به پایداری رسیده و اسباب ارتقاء فرهنگي و هنري دانشگاه و 

سپس آموزش عالی کشور باشد.
بازیگر سینما و تلویزیون افزود: در اوضاعی که سینمای ایران از لحاظ 
فرهنگی وادبی رو به رکود است ورود دانشگاه ها و مراکز علمی به این 

عرصه یک الزام به شمار مي رود.
حضور  آن  ضعیف  مبنای  و  ایران  نمایشی  ادبیات  از  انتقاد  وی ضمن 
دانشگاه را در این عرصه بهترین راهکار رفع نقاط ضعف سینما و هنر 

نمایشی عنوان کرد.
این بازیگر سینما و تلویزیون تاکید کرد: برای ارتقا سطح کیفی جشنواره 
باید به سمت اسپانسرینگ رفت و بهترین اسپانسرها فعاالن حوزه علمی 

و آموزشي  هستند.
وی ادامه داد: هنر بخاطر داشتن فکر خالق ذاتا عجول نیست اما تیم 
اجرایی و برگزار کننده فعالیت های هنری باید در نهایت سرعت فعالیت 
المللي سازي  کنند و چنین جشنواره هایي را به سرعت به سمت بین 
سوق دهد، براي این کار نباید هیچ گزینه اي را دست کم گرفت و حتي 

با ترغیب دانشجویان براي ساخت تیزرهاي تبلیغاتي از مراکز و فعالیت 
به عرصه  در جشنواره ضمن کمک  آن  انتشار  و  هاي صنعتي کشور 
هاي اقتصادي و صنعتي کشور و ایفاي نقش علمي و دانشگاهي خود، 
حمایت فعاالن تجاري و صنعتي را نیز جذب نماید و کم کم در این 

حوزه به سمت داد و ستد هاي مالي نیز ورود کند.
مظفری افزود: باید با حضور اساتید نخبه کارگاه های مورد نیاز برای 
چنین جشنواره ای راه اندازی شود تا سطح کیفی و کمی جشنواره رو 
به رشد شود و قابلیت تعامل با فعاالن هنري در فضاي بین المللي نیز 

پدید آید.
به  که  است  مستند  فیلم  تولید  سازی  فیلم  اساس  و  پایه  گفت:  وی 
عالقمندان توصیه می کنم به تولید و بازبینی آثار متنوع مستند اهمیت 

ویژه اي قائل باشند.

برگزاری کارگاه های کوتاه مدت ویژه اعضای 
هیئت علمی و دانشجویان خارجی مقطع دکتری 
در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر از شهریورماه

حضور  با  دانش بنیان«  شرکت های  مدیریتی  »چالش های  همایش 
جمعی از فعالین این حوزه روز شنبه مورخ ۲۲ تیرماه در صندوق نوآوری 

و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.

محترم  معاون  طالعی  دکتر  آقای  جناب  میزبان  ابتدا  در  همایش  این 

جذب  گفت:  دانشگاه  الملل  بین  معاون  عمومی،  روابط  گزارش  به 
دانشجویان خارجی از اولویت های سیاست بین المللی سازی دانشگاه 
هاي  فعالیت  کنار  در  که  است  طوسي  الدین  نصیر  خواجه  صنعتی 
مشترك پژوهشي بین المللي با سایر دانشگاه ها مورد اهتمام قرار گرفته 

و همواره با تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري همراه بوده است.
تخصصی  های  کارگاه  دانشگاه  راستا  همین  در  رادگفت:  تقی  دکتر 
آموزشی کوتاه مدتی را برای تابستان ۹۸ تدارك دیده که مباحثی را 

دومین نشست کارگروه علمی فناوری جمهوری اسالمی 
ایران و کشور سوئیس در شهر برن برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر حسین ساالرآملی، 
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی 
بین المللی به همراه رؤسای چندین دانشگاه بزرگ در این نشست حضور 
مشارکت  خواستار  شده،  تعریف  مشترك  ۱۶پروژه  به  توجه  با  و  یافت 

گسترده تر طرف سوئیسي در حمایت از این پروژه ها شد.
در افتتاحیه این نشست، وزیر علوم، فناوری و نوآوری سوئیس، بر توسعه 
همکاری مابین دو کشور تاکید کرد و با اشاره به حضور وزیر مربوط و 
تیم بزرگ ۱۹نفره در تهران در سال گذشته گفت: دستاورد این سفر در 
طول یک سال اخیر قابل توجه مي باشد. در این نشست مهم نقشه راه 

همکاری های علمی دانشگاهی دو کشور برنامه ریزی می شود.

برگزیدگان چهارمین جشنواره فیلم کوتاه نصیر )فن( 
معرفی شدند.

احمد بنی احمدی دبیر چهارمین جشنواره فیلم کوتاه نصیر گفت: با توجه 
به برگزاری این جشنواره در سطح استان تهران ۲۸ اثر به دبیرخانه ارسال 

شد که ۱۶ اثر به مرحله نهایي داوري راه یافتند.
بنی احمدی گفت: داوری آثار توسط ۲ پیشکسوت عرصه سینما و تئاتر 
توسط جناب آقای استاد مجید مظفری و استاد فرهاد صبا و همچنین 
قرار  ارزیابي  و  بررسي  مورد  جشنواره  قوانین  براساس  دانشگاه  نماینده 

گرفت و آثار برگزیده به صورت ذیر معرفی گردید:
۱- فیلم برگزیده به عنوان فیلم اول جشنواره؛ شامل ۳ میلیون تومان 
به همراه لوح تقدیر تعلق گرفت به آقای محسن رسولی دانش آموخته 

دانشکده مهندسی و علم مواد بابت فیلم کوتاه کاپ
۲- فیلم برگزیده به عنوان فیلم دوم جشنواره: شامل ۲ میلیون تومان به 
همراه لوح تقدیر تعلق گرفت به آقای پوریا جوادی دانشجوی دانشکده 

مهندسی برق بابت ساخت فیلم کوتاه من یک جوادیلیتی هستم!
۳- فیلم برگزیده به عنوان فیلم سوم جشنواره: شامل ۱ میلیون تومان 
به همراه لوح تقدیر تعلق گرفت به آقای محمدصادق ملکی دانشجوی 

دانشکده مهندسي عمران بابت ساخت فیلم کوتاه فیلم بدون رسانه
فیلم  و  احمد عبدی چاری  دانشگاه« ساخته  فیلم »نفیس  دو  همچنین 
»امام زمان« ساخته محمدصادق ملکی شایسته تقدیر در این جشنواره 

معرفی شدند.
گفتنی است از کلیه آثار این جشنواره که موفق به حضور در مرحله نهایی 

داوری شدند تقدیر بعمل خواهد آمد.

در زمینه های نانو، نقشه برداری، رباتیک، مهندسي پزشکي، شناخت و 
آشنایي با ابزار و تجهیزات آزمایشگاهي شیمي و ... در اختیار دانشجویان 
با  بهتر عالقمندان  و  بیشتر  آشنایي  براي  را  زمینه  و  داده  قرار  خارجي 
فضاي آموزشي و امکانات این دانشگاه که جزو دانشگاه هاي برتر انتخاب 

شده در زمینه ي پژوهشي توسط وزارت علوم است فراهم مي سازد.

وی گفت: کارگاه های کوتاه مدت در طول سال تحصیلی برگزار خواهد 
شد و عالقمندان می توانند با مراجعه به درگاه مجازی ثبت نام در سایت 

بین الملل دانشگاه به آدرس:
کارگاه  این  در  شرکت  به  نسبت   www.en.kntu.ac.ir/workshops

ها اقدام کنند.

رتبه  به  اقدام   ۲۰۰۳ سال  از  شانگهای  دانشگاهی  بندی  رتبه  نظام 
بندی دانشگاه های برتر سراسر دنیا می نماید. این نظام رتبه بندی 
بندی  رتبه  اخیر  سالهای  در  جهانی،  بندی  رتبه  کنار  در  دانشگاهی، 
و  نماید  منتشر می  نیز  را  دانشگاه های جهان  حوزه های موضوعی 
برای سومین سال متوالی، در سال ۲۰۱۹ نظام رتبه بندی بین المللی 
شانگهای رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرده 
است و ۳۲ دانشگاه ایرانی در حوزه های مختلف حضور پررنگی دارند. 
رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۱۹ در ۵۴ رشته در قالب 
 ۸( پایه  علوم  حوزه  رشته(،   ۲۲( مهندسی  حوزه  شامل  کلی  حوزه   ۵
رشته(، حوزه علوم زیستی )۴ رشته(، حوزه علوم پزشکی )۶ رشته( و 
حوزه علوم اجتماعی )۱۴ رشته( صورت گرفته است؛ و بیش از ۴۰۰۰ 

دانشگاه در این رتبه بندی حضور دارند. 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  که  است  آن  از  حاکی  بندی  رتبه  نتایج 
نصیرالدین طوسی در این رتبه بندی در حوزه های موضوعی مهندسی 
مکانیک، برق و الکترونیک، اتوماسیون و کنترل، مهندسی مخابرات، 
مهندسی شیمی و علوم و مهندسی انرژی موفق به کسب رتبه کشوری 
و جهانی در بین دانشگاه های دیگر شده است. دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی بر اساس این گزارش در حوزه موضوعی مهندسی 
مکانیک رتبه ۲۰۱ تا ۳۰۰ )رتبه کشوری ۸(، در حوزه موضوعی برق 
و الکترونیک موفق به کسب رتبه ۴۰۱ تا ۵۰۰ )رتبه کشوری ۸(، در 
حوزه موضوعی اتوماسیون و کنترل رتبه ۱۵۱ تا ۲۰۰ )رتبه کشوری 
)رتبه   ۳۰۰ تا   ۲۰۱ رتبه  مخابرات  مهندسی  موضوعی  حوزه  در   ،)۳
کشوری ۵(، در حوزه موضوعی مهندسی شیمی رتبه ۴۰۱ تا ۵۰۰ )رتبه 
کشوری ۱۴(، و در حوزه موضوعی علوم و مهندسی انرژی ۴۰۱ تا ۵۰۰ 

)رتبه کشوری ۱۰( شده است.

جایگاه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رتبه 
بندی موضوعی شانگهای 2019
دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

بود  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
ارتباط موثر میان صنعت و دانشگاه پرداختند.  ایجاد  به معضالت  که 
دانش بنیان  شرکت  مدیرعامل  توحیدی  مهندس  آقای  جناب  سپس 
شرکتی  تشکیل   پیرامون  را  خود  شخصی  تجارب  کوثر  فناوران  پویا 
دانش بنیان بیان نمودند. بعد از استراحت و شبکه سازی، برنامه با پنل 
تخصصی چالش های مدیران تیم های فناورانه و دانش بنیان ادامه یافت.

این پنل که با مدیریت مهندس حاجی اکبری )مدیرعامل شرکت توان 
نیاز پارسیان از شرکت های مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیر( برگزار شد 
از  عبارتند  که  بود  مختلف  حوزه های  در  متخصص  مهمانانی  میزبان 
جناب دکتر مقدسی )رئیس هیئت مدیره مدیریت پیران(، جناب آقای 
ابراهیمی )مدیرعامل شرکت مدیریت پایدار(، جناب آقای دکتر  دکتر 
ارشد مرکز تحقیقات کاربردی هلند( و مهندس  )دانشمند  علیرضایی 

حیدری )مدیرعامل شرکت دانش بنیان رازق(.
به  می توان  پنل  این  در  شده  مطرح  سواالت  و  مباحث  جمله  از   
حوزه های مدیریت پروژه، مالی و منابع انسانی اشاره نمود که با هدف 

ارتقا دانش مدیران بدون پس زمینه حرفه ای مدیریت شکل گرفت. 
در حاشیه این مراسم نیز سومین دوره مدرسه تابستانه کسب و کار خواجه 
نصیر معرفی گشت که در یکی از بخش های خود میزبان مدیران پروژه های 

مهندسی و مدیران شرکت های فناورانه، خالق و دانش بنیان خواهد بود.

برگزاری کارگاه آشنایی با مبانی علم سنجی 
و پایگاه اطالعات علمی کالریوت آنالیتیکس
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