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ســــــرآغــــــاز ســـخن

خواجه  صنعتی  دانشگاه  روابط عمومی  سرپرست  بنی احمدی،  احمد 
روز  مناسبت  به  فرهیختگان  روزنامه  با  مصاحبه  در  نصیرالدین طوسی 
عمومی ها  روابط  که  نیست  شکی  گفت؛  عمومی  روابط  و  ارتباطات 
است  مناسب  لذا  هستند  ابتر  همچنان  و  شده  متولد  ناقص  ایران  در 
برگزاری نشست ها و سمینارهای علمی وضعیت روابط عمومی ها در  با 
عالی  مسئوالن  سوی  از  که  تاکیداتی  به  توجه  با  شود.  بررسی  کشور 
وجود  است،  کشور  پیشرفت  و  گسترش  پایه  که  علمی  رشد  به  کشور 
محیط های  با  گوناگون  دستگاه  های  فی مابین  ارتباط  بالطبع  دارد 
میان  این  در  باشد.  سهل الوصول  و  گسترده  باید  دانشگاهی  و  علمی 
به  سازمان ها  اساسی  ارکان  از  یکی  عنوان  به  عمومی ها  روابط  نقش 
اثرگذار  خارجی  و  داخلی  عوامل  با  ارتباطی  پل  و  اطالع رسانی  منظور 
مجازی،  فضای  رشد  واسطه  به  اخیر  دهه  در  اگرچه  است.  مهم  و 
از  بسیاری  نفوذ آن در جامعه  و  مارکتینگ  اینترنتی، دیجیتال  اپ های 
کرده اند  رشد  جامعه  فضای  از  نماندن  عقب  جهت  به  روابط عمومی ها 
اما همچنان تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد. یکی از مسائل مهم در 
جهت رسیدن به روابط عمومی مطلوب و مفید در کشور تغییر رویکرد 
سنتی به روابط عمومی دیجیتال و نوین است که این مهم ملزوماتی را 
متخصصان  و  دانشگاهی  اساتید  شود.  برطرف  باید  که  می شود  شامل 
قطعا یک  است،  اطالعات  انفجار  امروز عصر  که  این هستند  به  قائل 
با تجهیزات  از دانش سواد رسانه ای و آشنایی  روابط عمومی سنتی که 
گفت  باید  همچنین  داشت.  نخواهد  فعالیت  توان  باشد  بی بهره  روز 
به عوامل مختلفی  روابط عمومی هاست که  پیش روی  نیز  چالش هایی 
انسانی  نیروی  بلندمدت،  و  کوتاه مدت  راهبردی  برنامه های  عدم  چون 
متخصص و باانگیزه، عدم قانون مناسب و جامع برای روابط عمومی ها، 
همسو نبودن مدیران باالدست و تغییر مدیران روابط عمومی سازمان ها 
اصول  از  یکی  اشاره شود  است  دارد. الزم  بستگی  مدیران  تغییرات  با 
مهم در حرفه روابط عمومی نیز اخالق حرفه ای است. رفتار صادقانه با 
در  قناعت  و  ابتکاری  فعالیت های  آنها، گسترش  مردم، شنیدن صدای 
انتشارات روابط عمومی ها ازجمله سفارشات رهبر معظم انقالب خطاب به 
دست اندرکاران روابط عمومی ها بوده که می توان به عنوان اصول اخالق 

حرفه ای آنها را طبقه بندی کرد.

مسابقات  در  هوافضا   دانشکده  طوسی  منظومه  تیم 
طراحی منظومه ماهواره ای مقام سوم را کسب کرد

براساس رتبه بندی تایمز دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی جزو دانشگاه های برتر آسیا قرار گرفت

دانشگاه، دکتر  رئیس  از سوی  روابط عمومی، طی حکمی  به گزارش   
مصطفی ستاک به عنوان رئیس دانشکده صنایع منصوب گردید.

رئیس دانشگاه در این حکم با اشاره به همفکری با اساتید و کارشناسان 
مربوطه خواستار حفظ بیت المال و اجرای سیاست های کالن دانشگاه و 

تقویت نظم و انضباط و قانون مندی شده است.
همچنین دکتر یزدان دوست در نامه ای جداگانه از فعالیت های دکتر امیر 

عباس نجفی در طی مدت مسئولیت تقدیر بعمل آورده است.

* عملکرد مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه در ایام کرونا 
* سنتز ماده موثره دارویی فاویپیراویر و حد واسط های 

آن در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با 
موفقیت انجام شد

علمی،  پشتیبانی  برای  دانشگاه ها  کامل  آمادگی  اعالم   *
فناوری و فکری از دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا

* اخبار دانشگاه را از رادیو نصیر دنبال کنید 
مسابقات  در  هوافضا   دانشکده  طوسی  منظومه  تیم   *

طراحی منظومه ماهواره ای مقام سوم را کسب کرد
به  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای  علم سنجی  * سامانه 

بهره برداری رسید
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رئیس دانشکده مهندسی صنایع منصوب شد

از  یکی  تایمز  بندی  رتبه  پایگاه  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
معتبرترین نظام های رتبه بندی در سطح بین المللی است که در ۲۰۱۳ 
میالدی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه های آسیایی را در کنار رتبه 

بندی های بین المللی خود انجام داد.
در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه های آسیایی سال ۲۰۲۰ از جمهوری 
اسالمی ایران تعداد ۴۰ دانشگاه کشور در میان دانشگاه های برتر آسیا 
قرار گرفته اند.روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه 
بندی جهانی دانشگاه ها است که از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار آموزش 
)۲۵(، پژوهش )۳۰(، استنادات )۳۰(، درآمد صنعتی )۷.۵( و وجهه بین 
المللی )۷.۵( بهره جسته است. با این حال در رتبه بندی دانشگاه های 
آسیایی، پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص ها نتایج کسب شده 

را بر اساس دانشگاه های موجود در این رتبه بندی باز تنظیم می کند.
از ۳۰  تایمز در سال ۲۰۲۰، تعداد ۴۸۹ دانشگاه را  رتبه بندی آسیایی 
کشور در بردارد. کشور ژاپن با ۱۱۰ دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را 

در این رتبه بندی دارد. 
در رتبه بندی آسیایی تعداد دانشگاه های ایران از ۲۹ دانشگاه در رتبه 
بندی آسیایی ۲۰۱۹ تایمز به ۴۰ دانشگاه در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته 
است که دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی شریف و 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه های ۴۸، ۷۵ و ۸۳ به ترتیب رتبه های 
دانشگاه  بندی  رتبه  این  در  اند.  از آن خود کرده  را  ایران  تا سوم  اول 
به کسب  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی همانند سال ۲۰۱۹ موفق 

رتبه ۲۰۱ تا ۲۵۰ در بین دانشگاه های آسیایی شده است.

معاون آموزشی نحوه برگزاری امتحانات 
دروس عملی را تشریح کرد

حذف درس یا ترم تا 30 خرداد تمدید شد 
شرایط  در  دانشجویان  سواالت  و  ها  نگرانی  ها،  حساسیت  به  توجه  با 
حاضر که به انتهای نیمسال تحصیلی نزدیک می شویم، خبرنگار روابط 
عمومی پس از جلسه امروز شورای آموزشی دانشگاه در تماس با معاون 
ایشان در میان گذاشت که  با  را  آموزشی و تحصیالت تکمیلی سوالی 
ایشان عینا جهت اطالع  پاسخ  اهمیت مطالب مطرح شده،  به  توجه  با 

دانشجویان و اعضای هیات علمی به شرح زیر به اطالع می رسد:
با توجه به تصمیمات اخیر شورای آموزشی دانشگاه  جناب آقای دکتر، 
نیمسال جاری و برخی  از دانشجویان در  ارزیابی غیر حضوری  باره  در 
امروز  جلسه  در  تصمیماتی  چه  عملی،  دروس  باره  در  موجود  ابهامات 

شورای آموزشی دانشگاه اتخاذ شد؟
از سوال شما متشکرم. مطالبی وجود دارد که انتقال توام با امانت آنها 
اهمیت است و علی  دانشجویان در شرایط حاضر، حائز  به همکاران و 
االصول اطالع رسانی دقیق و سریع از جمله وظایف مهم روابط عمومی 
مناسبی مطرح کردید که جای  در وقت  را  بنابراین سوال خوبی  است. 
تقدیر دارد. و اما اجازه دهید بدون طرح مطالب غیرضروری اهم مطالب 
مرتبط با شورای امروز را که الزم است به اطالع عموم برسد عرض کنم:

 با توجه به درخواست های جمع قابل توجهی از دانشجویان و نمایندگان 
شورای صنفی و نیز بررسی های همکاران و کارشناسان آموزش، مقرر 
شد که اجازه حذف درس یا ترم که مهلت قبلی آن ۱۳ خرداد اعالم شده 

بود تا ۳۰ خرداد تمدید شود.
 البته انتظار می رود در این فاصله اطالعات الزم در باره نحوه ارزیابی 
خاطر  اطمینان  و  آگاهی  با  تا  شود  اعالم  دانشجویان  به  درس  هر  در 
بیشتری بتوانند تصمیم بگیرند. با توجه به تصمیم قبلی شورا در خصوص 
بحث  امروز  جلسه  در  جاری،  نیمسال  در  ارزیابی  بودن  حضوری  غیر 
های بیشتری در این باره صورت گرفت و مقرر شد که عالوه بر تهیه 
مجموعه ای از تجارب و پیشنهادات سایر دانشگاه ها و برخی از اساتید، 
وبیناری نیز در زمینه امکانات و مشکالت آزمون های غیر حضوری برای 
همکاران هیات علمی برگزار شود. عالوه بر آن به درخواست معاونین 
اساتید  دسترسی  در  تسهیل  منظور  به  و  ها  دانشکده  آموزشی  محترم 
قابل  مستندات  و  آموزشی  های  فیلم  مجموعه  که  شد  مقرر  محترم، 
استفاده اساتید، در یک مجموعه در سایت مرکز آموزش های الکترونیکی 
دانشگاه فراهم شود. در خصوص دروس عملی نیز تصمیمات خوبی اتخاذ 
شد که جزئیات آن پس از انجام بررسی های الزم توسط دانشکده ها 

بزودی اعالم می شود. الزم می دانم به دانشجویان عزیزی که در آستانه 
فراغت از تحصیل قرار داشته و نگران دروس عملی خود هستند اطمینان 
دهم که مجموعه آموزش دانشگاه از تمامی ظرفیت های خود برای حل 

مشکالت آنان استفاده خواهد کرد. 
شود،  می  برگزار  غیر حضوری  بصورت  کامال  که  تابستان،  ترم  درباره 
نیز مذاکراتی صورت گرفت و اطالعات الزم در اختیار معاونین آموزشی 
دانشکده ها قرار گرفت. در این زمینه مدیریت خدمات آموزشی در حال 
انجام رایزنی های نهایی با دانشکده مجری بوده و جزئیات الزم بزودی 

اعالم می شود.
عزیز  همکاران  با  فرصت سخنی  از  اغتنام  با  دانم  می  خاتمه الزم  در 
هیات علمی و نیز دانشجویان گرامی داشته باشم. به همکاران ارجمند 
هیات علمی باید عرض کنم که پس از همکاری موثر و صمیمانه ای 
که در آموزش غیرحضوریداشتند، اینک با مسئولیت دشوار دیگری مواجه 
هستند: انجام ارزیابی غیر حضوری به بهترین شکل ممکن با توجه به 
تصمیم مراجع مسئول دانشگاه. بر کسی پوشیده نیست که ارزیابی کامال 
اجرایی  و  مفهومی  است که مشکالت  ای جدید  تجربه  غیر حضوری، 
ارزشمند  تجارب  و  استعداد  معلومات، هوش،  حال  این  با  دارد.  را  خود 
تدابیر مناسب توسط  اتخاذ  با  ایجاد می کند که  را  امید  این  ما  اساتید 
آنان و تالش مضاعف، ارزیابی مناسبی را در حد مقدورات داشته باشیم. 
خوشبختانه انجام این کار در بسیاری از بهترین دانشگاه های دنیا و نیز 
برخی دانشگاه های بزرگ کشور، نشان از امکان پذیر بودن ارزیابی غیر 

حضوری با کیفیتی قابل قبول دارد.
باید  نیز  هستند،  کشورمان  آینده  های  امید  که  عزیز،  دانشجویان  به 
اساسا  غیرحضوری،  ارزیابی  زمینه  در  دانشگاه  تصمیم  که  شوم  یادآور 
بدلیل اجتناب از مخاطرات احتمالی و مشارکت موثر در حفظ سالمتی 
از  بسیاری  حال،  درعین  است.  بوده  آنان  های  خانواده  و  دانشجویان 
اصالت  و  ارزیابی  کیفیت  افت  نگران  دانشگاه  دلسوز  و  گرانقدر  اساتید 

نتایج هستند.
به  قریب  اکثریت  ای  حرفه  و  اخالقی  سالمت  به  اعتقاد  با  اینجانب   
از همه عزیزانمان درخواست می کنم که همکاری  دانشجویان،  اتفاق 
را در  بلوغ و سالمت نفس خود  باشند و  فرآیند داشته  این  را در  الزم 
این آزمون زندگی نشان دهند. در عین حال مایلم به اطالع برسانم که 
هرگونه گزارش تقلب یا تخلف احتمالی در ارزیابی های غیر حضوری با 
سختگیری مضاعف بررسی شده و مسئولیت عواقب آن بر عهده دانشجو 
خواهد بود. صمیمانه امیدوارم با چنین مواردی مواجه نشویم. از خداوند 
متعال سالمتی و حسن عاقبت دنیوی و اخروی همه عزیزان در دانشگاه 

پرافتخار صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را مسئلت دارم.

ارزشیابی اساتید در نیم سال دوم 99_98
شنبه 99/3/31لغایت  جمعه 99/4/6

روابط عمومی ها تا رسیدن به نقطه مطلوب
 فاصله دارند

 احمد بنی احمدی

رئیس دانشکده مهندسی کام پیوتر منصوب شد

حکمی  دوست طی  یزدان  فرهاد  دکتر 
بعنوان  را  درمانی  یوسف  محمد  دکتر 
کام پیوتر  مهندسی  دانشکده  رئیس 

منصوب کرد.
حکم  در  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
سعی  با  است  امید  است:  آمده  ایشان 

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.
همچنین رئیس دانشگاه در نامه ای جداگانه از زحمات دکتر موسوی نیا  

در طی در طی دوران مسئولیت تقدیر کرد.
مشاور ارشد رئیس دانشگاه به سازمان برنامه و بودجه رفت

موافقت  با  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
سازمان  درخواست  با  دانشگاه  رئیس 
میرزا  حسن  دکتر  بودجه،  و  برنامه 
دانشکده  علمی  هیات  عضو  بزرگ 
عمران و مشاور ارشد رئیس دانشگاه، 
عالی،  آموزش  امور  رئیس  بعنوان 
و  برنامه  سازمان  فناوری  و  تحقیقات 

بودجه منصوب گردید.
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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

به گزارش روابط عمومی، دبیر مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی گفت: تنبلی و کاهش انرژی در ایام قرنطینه 
بیشترین مشکل مشاهده شده در بین دانشجویان است که سهل انگاری 
دنبال  به  را  آنها  بین  در  اضطراب  نتیجه  در  و  منابع درسی  مطالعه  در 

داشته است.
حسین علیان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به مشکالت خانواده ها 
در دوران قرنطینه اظهار داشت: در دوران کرونا احتمال بروز مشکالت 
بین افراد با اعضای خانواده بیشتر است. زمان طوالنی در کنار هم بودن 
و از بین رفتن حریم خصوصی در بین اعضای خانواده یکی از مشکالتی 

است که در این دوره به وجود می آید.
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  سالمت  و  بهداشت  مرکز  مدیر 
طوسی  گفت: این مرکز در راستای وظایف خود تالش کرده مشکالت 
بر  کند.  برطرف  را  کرونا  قرنطینگی  از  ناشی  دانشجویان  روانی  روحی 
همین اساس خدماتی به صورت مشاوره مجازی و تلفنی در این ایام به 

دانشجویان ارائه داده است.
خدمات مشاوره ای دانشگاه در زمان کرونا

علیان گفت: اقدامات مرکز مشاوره در دوران کرونا شامل اطالع رسانی 
مشاوره مجازی در سطح وسیع در بین دانشجویان از طریق کانال روابط 
عمومی دانشگاه، پیگیری موارد بحرانی سابق به صورت تلفنی، افزایش 
مشاوره مجازی به صورت متنی آنالین و آفالین، افزایش ارائه اطالعات 
در کانال و سایت مرکز مشاوره شامل اطالعات مورد نیاز در دوران شیوع 
از آن، معرفی کتاب های مفید برای  ویروس و کاهش استرس ناشی 
مطالعه در این ایام و پیگیری شرایط دانشجویانی که قبال جلسات فعال 
مشاوره حضوری داشته اند و ادامه جلسات آنها در فضای مجازی است.

برنامه ریزی  شامل  مشاوره  مرکز  اقدامات  سایر  کرد:  تصریح  وی 
جهت ارجاع دانشجویان تهرانی برای مالقات روانپزشک در شهرهای 
به  نیازمند  دانشجویان  به  شهرها  سایر  روانپزشکان  معرفی  خودشان، 

دانشگاه  سایر  مشاوران  از  برخی شهرها  مورد  )در  روانپزشکی  خدمات 
ها اطالعاتی گرفته و در اختیار دانشجویان قرار داده شد( و ارائه مشاوره 
تلفنی با دانشجویان طبق برنامه قبلی حضور مشاوران مرکز مشاوره است.

الزام تسهیل سواالت امتحانات پایان ترم
در  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  مشاوره  مرکز  مدیر 
خصوص رفتار مناسب اساتید با دانشجویان در زمان کرونا و امتحانات 
پایان ترم اظهار داشت: افزایش تکالیف روزانه و درخواست انجام کامل 
آنها در طول ترم و کاهش دشواری سواالت امتحانات پایان ترم می تواند 
رفتار مناسب تری در این دوران از سوی اساتید در قبال دانشجویان باشد.

موارد عمده مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره در دوران کرونا
علیان در پاسخ به اینکه دانشجویان بیشتر در مورد چه موضوعاتی در 
زمان کرونا به مرکز مشاوره آمدند، توضیح داد: تنبلی و کاهش انرژی 
در ایام قرنطینه بیشترین موضوع مشاهده شده در بین دانشجویان بود 
که سهل انگاری در مطالعه منابع درسی و در نتیجه اضطراب در بین 

آنها را به دنبال داشت.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع استرس ناشی از بیماری در خود و 
اعضای خانواده نیز آمار باالیی را به خود اختصاص داده بود. چند مورد 
فوت اعضای خانواده ها را در بین دانشجویان داشتیم که مشاوره های 
سوگواری برای آنها انجام شد البته این نوع مشاوره در فضای مجازی 
دشواری زیادی به همراه داشت. عالوه بر موارد فوق، دانشجویانی که 

و حد  فاویپیراویر  دارویی  موثره  ماده  سنتز 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  در  آن  های  واسط 

نصیرالدین طوسی با موفقیت انجام شد

عملکرد مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه در ایام کرونا

مسابقات  در  هوافضا   دانشکده  طوسی  منظومه  تیم 
طراحی منظومه ماهواره ای مقام سوم را کسب کرد

به  اختتامیه  مراسم  برگزاری  با  ماهواره ای  منظومه  طراحی  مسابقه 
صورت وبینار به کار خود پایان داد. 

ایران،  فضایی  سازمان  از  نقل  به  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسابقه طراحی منظومه ماهواره ای که از مهر ۹۸ توسط مرکز نوآوری 
بود، در  آغاز شده  ایران  با همکاری سازمان فضایی  فضایی کیهان و 

نهایت با برگزاری مراسم اختتامیه به صورت وبینار پایان یافت.
در رویداد اختتامیه شش تیم برتر از مجموع ۱۵ تیم شرکت کننده در 

مسابقه، طرح های خود را طی دو روز برای مخاطبان ارائه دادند.
تیم های  و  خرداد  چهارشنبه۲۱  روز  در   SiR و  آسو  سما،  تیم های 
منظومه طوسی، ونداد و هلیکس در روز پنجشنبه ۲۲ خرداد طرح های 

خود را ارائه دادند.
برتر  تیم های  طرح،  ارائه  و  طراحی  اسناد  نمره  اساس  بر  نهایت  در 

مسابقه مشخص شدند که رتبه بندی آن ها به صورت زیر است:
۱. تیم آسو از دانشگاه صنعتی شریف۲. تیم ونداد از دانشگاه صنعتی 
مالک اشتر۳. تیم منظومه طوسی به سرپرستی دکتر مهران میرشمس 
از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۴. تیم سما از دانشگاه علم 

و صنعت ۵. تیم SiR ۶. تیم هلیکس از دانشگاه تبریز
در پایان به شش تیم برتر بسته حمایتی و لوح تقدیر از سوی سازمان 

فضایی ایران و مرکز نوآوری فضایی کیهان تعلق خواهد گرفت.

سنتز ماده موثره دارویی فاویپیراویر و حد واسط های آن در دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با موفقیت انجام شد.

دکتر سعید بالالیی استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 
الدین طوسی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه گفت: 
داروی فاویپیراویر با نام تجاری آویگان اولین بار توسط یک شرکت 

ژاپنی به عنوان داروی آنفلونزا عرضه شده است.

سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی 
دانشگاه به بهره برداری رسید

محمد طالعی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار 
روابط عمومی دانشگاه، ضمن اعالم این خبر گفت: پس از طی شدن 
مراحل طراحی و پیاده سازی سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی 
دانشگاه در این معاونت، این سامانه جهت بهره برداری در اختیار دفتر 

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه قرار گرفت.
او با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در خصوص شناسایی سامانه های 
مورد نیاز در حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه، بیان کرد: یکی از حوزه های 
تاثیرگذار در ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری دانشگاه، به ویژه در در رتبه 
بندی های علمی ملی و بین المللی، انتشار مقاالت در نشریات و همچنین 

میزان ارجاعات دریافت شده توسط اعضای هیئت علمی است.
وی افزود: راه اندازی سامانه ای به منظور تجمیع و ارائه این اطالعات 
مبتنی بر پایگاه های مختلف استنادی، از اولویت های حوزه پژوهش و 
فناوری دانشگاه، به عنوان متولی اصلی اقدامات در این حوزه بوده است.

پیاده  و  طراحی  پروژه  گذشته،  سال  ماه  مهر  از  اینکه،  بیان  با  طالعی 

رؤسای دانشگاه های بزرگ کشور در بیانیه پایانی اجالس خود با انتشار 
برای  شده  ایجاد  شرایط  و  کرونا  بیماری  شیوع  در خصوص  ای  بیانیه 
کشور،آمادگی کامل دانشگاه ها را برای پشتیبانی علمی، فناوری و فکری 

از دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم کردند.
اعالم آمادگی کامل دانشگاه ها برای پشتیبانی علمی، فناوری و فکری از 

دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا
روابط عمومی  اداره کل  از  نقل  به  دانشگاه؛  روابط عمومی  گزارش  به 
وزارت علوم، بیست و هفتمین اجالس روسای دانشگاه های بزرگ کشور 
دانشجویی  آموزشی و  دانشگاه عضو و معاونان  با حضور سیزده رئیس 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت ویدئو کنفرانس و به میزبانی 

دانشگاه تربیت مدّرس برگزار شد.
روسای دانشگاه های بزرگ کشور در بیانیه پایانی اجالس ضمن ابراز 
تاسف از شرایطی که بر اثر شیوع ویروس کرونا برای کشور و دنیا پیش 
به ویژه  ویروس  این  قربانیان  خانواده های  با  همدردی  اعالم  با  و  آمده 
کادر  از  سپاسگزاری  اعالم  و  فقید  دانشجویان  و  کارمندان  استادان، 
برای  که  مسئوالنی  تمامی  و  پشتیبانی  و  خدماتی  بهداشتی،  درمانی، 

مدیریت این بحران در تالش هستند، بر موارد ذیل تاکید کردند:
۱- دانشگاه ها افزون بر انجام وظائف و برنامه های آموزشی و پژوهشی 
در  را  خود  تجهیزاتی  و  کارشناسی  علمی،  توان  کرده اند  سعی  مرسوم 
خدمت مقابله با شرایط پیش آمده ناشی از شیوع این ویروس قرار دهند 
علمی،  پشتیبانی  برای  را  خود  کامل  آمادگی  همچنان  است  بدیهی  و 
اعالم می دارند.  با کرونا  مبارزه  از دولت و ستاد ملی  فناوری و فکری 
امید است با مدیریت یکپارچه و راهبردی، دانش، تجربیات، دستاوردها و 
توانائی های فناورانه دانشگاه ها به همراه پارک های علم و فناوری بیش 

از گذشته برای غلبه بر این بحران مورد بهره برداری قرار گیرد.
۲- از آنجا که حفظ سالمتی و ایمنی دانشجویان، استادان و کارمندان 
دانشگاه از هر چیزی اولی است، دانشگاه ها همچنان تمام تالش خود را 
به کار خواهند بست تا با همفکری و همگرایی، برنامه های آموزشی خود 
را در نیمسال جاری با رعایت مقررات و آئین نامه های آموزشی، پژوهشی 
و اداری و با حفظ کمیت و کیفیت و با لحاظ مصوبات و ابالغیه های ستاد 
ملی مبارزه با کرونا از طریق آموزش مجازی و غیر حضوری به انجام 
برسانند. در همین جهت اعالم می نماییم که از زمان بروز این مشکل 
در سریع ترین  و ظرفیت های خود  توانمندی ها  از  استفاده  با  دانشگاه ها 
از  آموزش  تداوم  برای  را  زیرساخت های الزم  و  برنامه ها  ممکن  زمان 
طریق سامانه های الکترونیکی فراهم ساخته و بی درنگ به انجام وظائف 
و مسئولیت های خود و دستیابی به کیفیت های مورد نظر مشغول هستند. 

علمی،  پشتیبانی  برای  دانشگاه ها  کامل  آمادگی  اعالم 
فناوری و فکری از دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا

زیادی  مشکالت  دارو  تغییر  یا  تمدید  برای  کردند،  می  مصرف  دارو 
به هم خوردن  به  منجر  روانپزشک خود  به  دسترسی  و عدم  داشتند 

تعادل دانشجویان می شد که تا حد امکان مدیریت شد.
اظهار  نصیرالدین طوسی  دانشگاه صنعتی خواجه  مدیر مرکز مشاوره 
داشت: »خود بیمار انگاری« نیز یکی دیگر از مشکالت مشاهده شده 
مهم در بین دانشجویان بود که دانشجویان به وضوح عالئم بیماری 
جنبه  فقط  عالئم  این  که  آنجایی  از  می کردند.  مشاهده  خود  در  را 
تا  خود  صحیح  شناخت  سمت  به  دانشجویان  مشاوره  با  دارد  روانی 
حدی مشکل رفع شد همچنین وسواس شستشو نیز در این ایام بین 
دانشجویان افزایش یافته بود که دانشجویان برای کاهش استرس های 
خود این روش را به کار می بردند. برای رفع این مساله نیز تالش های 

زیادی صورت گرفت.

از این رو وظیفه خود می داند تا از یکایک دانشگاهیانی که ما را در انجام 
این مهم یاری داده اند، سپاسگزاری نماییم.

۳- دانشگاه ها تالش خواهند کرد تا با توجه به ابالغیه های ستاد ملی 
مبارزه با کرونا برنامه ای برای تکمیل دروس عملی با استفاده از فرصت 
تابستان پیِش رو ارائه کرده و پیش از آغاز نیم سال اول سال تحصیلی 
آینده این دروس را تکمیل و شرایط را برای آغاز سال تحصیلی جدید 

در موعد مقّرر فراهم سازند.
محترم  معاونت  هماهنگی  با  عضو  دانشگاه های  آموزشی  معاونان   -۴
را  ترم  پایان  امتحانات  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  آموزشی 
سال  آغاز  از  قبل  ممکن  ابزارهای  و  سامانه ها  روش ها،  از  استفاده  با 
جهت  همین  در  کرد.  خواهند  اجرائی  و  برنامه ریزی  جدید  تحصیلی 
ضرورت دارد تا آئین نامه های مربوط و مقررات موجود متناسب با شرایط 
از  پس  دهی  نمره  و  امتحانات  برگزاری  شیوه  مورد  در  به ویژه  کنونی 

بررسی دقیق مورد بازبینی قرار گیرند.
۵- اگرچه در شرایط کنونی حضور دانشجویان در خوابگاه ها و سالن های 
غذاخوری و هر گونه تجمع آنان در مکان های عمومی دانشگاه به صالح 
نبوده و ممکن است سالمتی آنان را در معرض خطر قرار دهد، با این 
وجود در صورتی که ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه حضور دانشجویان به 
طور تدریجی را در دانشگاه ها صادر نماید، معاونان دانشجوئی برنامه ای 
با  و  یادشده  ستاد  پروتکل های  اساس  بر  آنان  اسکان  و  حضور  برای 
و  تهیه  غذا  تامین  و  خوابگاه ها  در  دانشجویان  سالمتی  حفظ  اولویت 

اعالم خواهند کرد.
۶- ضمن تشکر از اقدامات به موقع و مدبرانه وزارت علوم در مدیریت 
شرایط پیش آمده و اقدامات الزم برای به حداقل رساندن هرینه های 
الکترونیکی  آموزش  برنامه های  از  استفاده  برای  دانشجویان  اینترنت 
دانشگاه ها با مساعدت وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطالعات، انتظار 
دارد همه دستگاه های ذیربط از دستاوردهای موفق دانشگاه ها در عرصه 
آموزش غیر حضوری پشتیبانی نموده و در جهت تامین منابع و توسعه و 

تجهیز زیرساخت های الزم آنان را بیش از پیش مورد حمایت قرار دهد.
۷- معاونان دانشجوئی همچون گذشته ضمن تعامل سازنده با نمایندگان 
دانشجویان و شوراهای صنفی، گفت وگو با آنان را برای بهره گیری از 
و  آموزشی  امور  در  دخالت  عدم  رعایت  با  آنها  دیدگاه های  و  نظرات 

اجرائی و وظایف ذاتی دانشگاه ها دنبال خواهند نمود.

وی افزود که بررسی های انجام شده در ژاپن و چین نشان داده است 
عملکرد  کرونا( هم   (  ۱۹ کووید  ویروس  روی  بر  دارویی  ماده  این  که 

موثری دارد.
استاد دانشکده شیمی این دانشگاه همچنین ادامه داد که با توجه به شیوع 
نیاز جدی کشور به روش های موثر درمانی، سنتز ماده موثره  کرونا و 

دارویی فاویپیراویر هدف گذاری شد.
فارغ  همراه  به  ایشان  که  داد  ادامه  پیتید  شیمی  پژوهشکده  رییس 
علی  دکتر   ( پپتید  شیمی  پژوهشکده  در  شاغل  توانمند  التحصیالن 
جهت  آمادگی  اعالم  از  پس  رضا صحبتی(  حمید  مهندس  و  نیکبخت 
تهیه  با  ارتباط  در  را  خود  تحقیقات  اسفند   ۱۴ روز  از  طرح،  این  انجام 
حدواسط ها و همچنین سنتز ماده موثره دارویی مورد نظر در پژوهشکده 
شیمی پپتید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی آغاز، و خوشبختانه 
پس از تالش فراوان، ماده موثره دارویی فاویپیراویر و کلیه حدواسط های 
مربوطه سنتز شده و آنالیز کلیه مواد سنتز شده با همکاری دانشگاه شهید 
بهشتی در آزمایشگاه همکار محترم آقای دکتر قاسم پور در پژوهشکده 

گیاهان و مواد اولیه دارویی صورت گرفت.
بالالیی در خصوص مسیر سنتز و همچنین حدواسط های سنتز شده گفت: 
دانش فنی تهیه ماده موثره دارویی فاویپیراویر و همچنین حدواسط های 

مربوطه به یک شرکت تولید کننده مواد اولیه دارویی منتقل شده است.
ریاست  دفتر  موثر  های  کمک  از  دانشگاه  این  شیمی  دانشکده  استاد 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  مسئولین  بهشتی،  شهید  دانشگاه  جمهوری، 
نیکبخت، مهندس  روزی دکتر علی  و تالش شبانه  نصیرالدین طوسی 
فر  نجاتی  فرزاد  مهندس  امیری،  کامران  مهندس  رضا صحبتی،  حمید 

تقدیر و تشکر کرد.
برای  مناسب  امکانات  تخصیص  با  کرد:  نشان  خاطر  آخر  در  وی 
پژوهشکده شیمی پپتید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و با 
توجه به پتانسیل بسیار خوب دانش آموختگان توانمند، این پژوهشکده 
قادر به تامین نیاز صنایع دارویی کشور برای داروهای نوین و با ارزش 

افزوده باال خواهد بود.

طوسی،  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  سنجی  علم  سامانه  سازی 
با محوریت مدیریت فناوری اطالعات، در دستور کار قرار گرفته است، 
گفت: پس از نیازسنجی و بررسی سامانه های مشابه در داخل و خارج 

کشور، توسعه سامانه اجرایی گردید.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اشاره به تأثیر این سامانه در افزایش 
انتشارات  حوزه  در  دانشگاه  پژوهشگران  دستاوردهای  مشاهده  قابلیت 
علمی اضافه کرد: در این سامانه با تجمیع اطالعات انتشارات علمی بین 
 Publons المللی هر عضو هیئت علمی در پایگاه های استنادی شامل؛
امکان   ،ORCID و   )WOS(، SCOPUS، Google Scholar
با سایرین و در  فعالیت های هر عضو هیات علمی در مقایسه  بررسی 
قالب های مقایسه ای مختلف در سطح دانشگاه، دانشکده، گروه آموزشی 

و همچنین در مرتبه های علمی مختلف، فراهم شده است.
ثبت  برای  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای  از  درخواست  با  ادامه  در  او 
مشخصات خود در پایگاه های استنادی و تکمیل صفحه اختصاصی خود 
در سامانه، یادآورد شد: این همکاری منجر به افزایش مشاهده پذیری 
فعالیت های اعضای هیئت علمی و بهبود رتبه دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی در نظام های رتبه بندی های بین المللی، خواهد شد.

طالعی گفت: با توجه به مسئولیت دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 
در رصد و ارزیابی فعالیت های اعضای هیئت علمی دانشگاه، این سامانه 
به آدرسSID.KNTU.AC.IR جهت بهره برداری تحویل آن دفتر شد.
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