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نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  سرپرست  تبریک  پیام 
طوسی به مناسبت 1۶ آذر، روز دانشجو

بسمه تعالی 
شما عزیزان، وارثان نسلی از دانشجویانی هستید که حماسه آفریدند. جوانانی روشنفکر و با 
ایمان از این سرزمین که در دوران های مختلف و امروز در عرصه جهاد علمی، مسئوالنه 
ایران اسالمی را بر قله های رفیع موفقیت به اهتزاز  تا پرچم پرافتخار  تالش می کنند 

در آورند.
به فرموده رهبر معظم انقالب، اقتدار همه جانبه کشور در گرو اقتدار علمی است. بدون 
از دانشگاه ها و مراکز علمی نشأت می گیرد و شما دانشجویان عزیز  اقتدار  این  تردید 

بعنوان سرمایه های عظیم در این خصوص نقش موثری ایفا می نمائید.
اینجانب روز دانشجو را صمیمانه به همه دانشجویان باالخص دانشجویان گرانقدر و عزیز 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تبریک عرض نموده و برای همه دانشجویانی 
که درمسیر اعتال و پیشرفت کشور در عرصه های گوناگون با عزمی راسخ گام بر می دارند، 

از خداوند متعال سالمتی و موفقیت مسئلت دارم.

پراستناد جهانی  پژوهشگران  منتشر شده  دانشگاه؛ در فهرست  روابط عمومی  به گزارش 
توسط موسسه کالریویت آنالیتیکس، نام چهار استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

طوسی عنوان شده است.
 )ESI(پژوهشگران پراستناد در ۲۲ حوزه موضوعی علوم در پایگاه شاخص  های اساسی علم
متعلق به شرکت کالریویت آنالیتیکس)WoS( در بازه زمانی ۱۰ ساله مورد بررسی قرار 
که  استنادهایی  تعداد  بر حسب  رشته  هر  در  پژوهشگران  که  ترتیب  این  به  گیرند.  می 
دریافت کرده  اند مرتب سازی و سپس پژوهشگران یک درصد برتر براساس حدود آستانه 

استنادی ESI به عنوان نخبگان علمی در نظر گرفته می شوند. 
بنابراین برای قرار گرفتن پژوهشگران در این فهرست، تمام فعالیت های علمی ۱۰ ساله 
اخیر آنها در سطح بین المللی مانند تعداد »مقاالت«، »استنادات«، »تعداد مقاالت پر استناد« 

و»تعداد استناد به مقاالت پر استناد« مورد بررسی قرار می گیرد.
نام دکتر مجید عمید پور، دکتر محمد شرعیات، دکتر حسین صیادی و دکتر شهرام صیدی از 

اساتید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در این فهرست عنوان شده است.

در  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  استاد  چهار  نام 
فهرست پژوهشگران پراستناد جهانی

نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  ی  خانواده  بر   1398 سال 
طوسی مبارک باد.

 Asian citrus psyllid حشره  ژنتیکی  و  مولکولی  شناسایی 
 (ACP) Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera:
Psyllidae) و آنالیز فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی میکرولوله های 

ترشحی آن، به همراه استفاده از آن برای ترمیم زخم
گفتگوی خبرنگار روابط عمومی دانشگاه با دکتر وحید خاکی زاده، سرپرست پروژه مشترک بین المللی 

جناب آقای دکتر وحید خاکی زاده، لطفا پیرامون پروژه مشترک بین المللی 
توضیح فرمایید؟

High- این پروژه پر چالش میان رشته ای که تلفیقی از چندین حوزه علمی مدرن و
Tech دنیا بود، با مشارکت دانشمندان و محققین برجسته چندین کشور انجام شد و در 

حدود 4 سال به طول انجامید. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، انستیتو پاستور 
هامبورگ  دانشگاه  ایران،  صنعت  و  علم  دانشگاه  سمنان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  ایران، 
آلمان، دانشگاه ونژو چین و دانشگاه وین اتریش از جمله مراکز تحقیقاتی دخیل در این 
پروژه بودند. الزم به ذکر است که هر قسمت از این پروژه بسیار سنگین، توسط سرآمدان و 
بزرگان آن حوزه علمی انجام شده است و همین موضوع، به انضمام نوآوری ها و کشفیات 
جدید، این پروژه را متمایز کرده و در زمره برترین کارهای تحقیقاتی جهان قرار داده است.
مولکولی  به شناسایی  موفق  بار  اولین  برای  ما  علمی،  پژوهش  این  در  به طور خالصه 

زیرگونه جدیدی از حشره D. citri psyllids شدیم:
 

با کدهای  و  را کشف کردیم  این حشره  ژنوم  نمونه جدید در  توالی دو  راستا  در همین 
MN933927 و MN933928 در بانک جهانی ژن )GenBank( ثبت نمودیم. 

لینک دسترسی به ژن های ثبت شده به شرح زیر است:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN933927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN933928
این حشرات، ترشحات مومی چسبناک و و لوله ای شکل را از خود ترشح میکنند که ما پس 
از شناسایی کامل حشرات، برای اولین بار در دنیا خواص مورفولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و 
زیستی این رشته های مومی را بررسی نمودیم. در این مرحله ما از تکنیک های مختلف 
Nano-LC- تکنیک  جمله  )از  تلفیقی  های  تکنیک  سنجی،  طیف  میکروسکوپی، 
ESI-MS/MS Peptide Mapping که در دانشگاه هامبورگ و توسط گروه 
تکنیک  انواع  انجام شد(،   Schlueter پروفسور  آقای  جناب  گرامی  استاد  تحقیقاتی 
های الکتروفورز و همچنین شبیه سازی ها و محاسبات بیوانفورماتیکی استفاده کردیم که 
مجموع نتایج آن ها نشان داد که این ترشحات مومی شکل با مورفولوژی شش ضلعی 
منتظم عمدتًا از رشته های پروتئینی اکتین و توبولین تشکیل شده اند که با نظم بسیار 

خاصی در کنار یک دیگر قرار گرفته اند.

در ادامه پروژه، ویژگی های بیولوژیکی این رشته های ترشحی را مطالعه کردیم. نتایج 
ما نشان داد که این ترشحات مومی با سلول های فیبروبالست پوست انسان )Hu02( و 
همچنین سلول های فیبروبالست لثه ای )HuGu( سازگاری زیستی بسیار باالیی دارند 
و فاقد سمیت هستند )MTT Assay(. همچنین با گلبول های قرمز خون نیز سازگار 
بوده و فعالیت همولتیک از خون نشان نمیدهند )Hemolysis Assay(. به عالوه 
در برابر رده های گوناگونی از انواع باکتری ها و قارچ ها فعالیت ضد میکروبی از خود نشان 

.)MIC-MBC, Anti-Biofilm Assay( میدهند
ما  ترشحی،  های  رشته  این  العاده  فوق  و  آور  شگفت  بسیار  های  ویژگی  این  مجموع 
 Wound( زخم  پانسمان  و  ترمیم  برای  ای  ماده  عنوان  به  آن  از  تا  داشت  آن  بر  را 
Healing( استفاده کنیم. بر همین اساس تست های in-vivo را بر روی موش های 
آزمایشگاهی آغاز کردیم. نتایج آزمون های حیوانی نشان داد که این ترشحات مومی )که 
به صورت اسپری محلول در سرم نمکی استفاده شدند( تأثیر بسیار فوق  العاده ای بر بهبود 
زخم دارند و عفونت زخم را نیز از بین میبرند. همچنین به طور مستقیم سبب افزایش 
و   FGF، IGF )شامل  پوستی  زخم های  بهبود  بر  موثر  رشد  فاکتورهای  توجه  قابل  

KGF( می شوند.
یکی دیگر از مطالعات بیولوژیکی ما بر روی این رشته های ترشحی، بررسی خواص ضد 
آزمون های سمیت  از  یکی  در  بود.  ها  آن   )Anti-Cancer Activity( سرطانی 
سنجی، ما نشان دادیم که این ماده در برابر سلول های سرطانی کبد )HepG2( سمیت 
بسیار باالیی دارد و حتی کمترین غلظت های آن میتواند به طرز شگفت انگیزی سبب 
نابودی این سلول های سرطانی شود. بررسی خواص ضد سرطانی این ماده بر روی سایر 

رده های سلولی دیگر نیز با قدرت در حال پیشرفت است.

کسب رتبه اول کشوری توسط نهاد ترویجی فناوری نانو 

دانشکده مهندسی و علم مواد در سال 1۴۰۰

تیم پانزده نفره نهاد ترویجی فناوری نانو دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی 
حسن پور  ملیکا  خانم  سرپرستی  با  آنگستروم«  »ده  نام  با  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی و علم مواد موفق شدند در شش بخش از هفت 
بخش جشنواره دانشجویی فناوری نانو مقام کسب کنند و در کل به عنوان نهاد اول 

ترویج فناوری نانو در میان ۱۳۶ نهاد فعال شناخته شوند.
مقام های کسب شده عبارتند از:

۱. مقام اول در بین نهادهای ترویجی فعال کشور از میان ۱۳۶ نهاد فعال
۲. مقام هشتم نهادهای ترویجی فعال در بخش دانشجویی دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

۳. مقاوم اول بخش تجربه نو برای مسابقه کرونانو
4. مقام دوم بخش انیمیشن و کلیپ برای ویدئو دنیای نانو تکنولوژی

۵. مقام دوم در بخش رسانه های اجتماعی برای کانال ده آنگستروم
۶. مقام سوم در بخش نشریه برای نشریه جوانه



انتصــابــات

با حکم سرپرست دانشگاه، دکتر علیرضا صالحی 
تکمیلی«  تحصیالت  و  آموزشی  »معاون  سمت  به 

دانشگاه منصوب شد.

ماه  آذر   ۲۲ دوشنبه  پژوهش  روز  مراسم  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
شد. برگزار  مالصدرا  پردیس  در  مجازی  و  حضوری  صورت  به   ۱4۰۰ 

یاد دهی و  ازهم جدا نیست و  بیان نمود: بحث آموزش و پژوهش  سرپرست دانشگاه 
یادگیری بر اساس پژوهش محوری باید شکل بگیرد. شعار مناسبی که می توان آن را 
 سرلوحه فعالیت ها قرار داد؛ آموزش پژوهش محور و پژوهش آموزش محور می باشد.

بودجه  به  وابستگی  دانشگاهها  باید  که  نکته  این  بیان  با  شاهی  مزرعه  کریمی  دکتر 
عمومی را کاهش دهند، افزود: راهکار این مسئله آن است که اکوسیستم نوآوری، فناوری 

و تجاری سازی توسعه یابد.

وی اضافه نمود: ارتباط دانشگاه و جامعه در تمامی حوزه ها باالخص حوزه پژوهش و 
از پیش تقویت شود. رویکرد اصلی یک دانشگاه جامعه محور، حل  باید بیش  نوآوری 
مسئله است. در همین زمینه یکی از اهداف و برنامه های ما حمایت تمام قد از عزیزانی 
 است که در دانشکده های مختلف بتواند مسئله ای را در هر حوزه ای از جامعه حل کنند.

بنیان  دانش  های  شرکت  توسعه  دیگر  مهم  مسئله  افزود:  دانشگاه  سرپرست 
تواند  می  که  اصلی  راهکارهایی  و  مسیرها  از  یکی  که  گفت  باید  اطمینان  با  است. 
که  است  بنیان  دانش  اقتصاد  کند،  مدیریت  را  کشور  در  اقتصادی  های  چالش 
مرکزرشد  در  که  است  بنیان  دانش  های  شرکت  زمینه  این  در  ها  حلقه  ترین  اصلی 
کرد. خواهیم  حمایت  آنها  از  ما  که  دارند  قرار  فناوری  و  پژوهش  معاونت   و 

خصوصی  بخش  ترغیب  و  تشویق  که  نکته  این  بیان  با  شاهی  مزرعه  کریمی  دکتر 
از  سازی  تجاری  بخصوص  و  نوآوری  فناوری،  پژوهش،  حوزه  در  مشارکت  جهت 
مباحث بسیار مهم می باشد، گفت: اساتیدی که کار فناوری و نوآوری انجام می دهند 
آزمایشگاهی  تواند محصول  این محصول می  پیدا می کنند که  به محصولی دست  و 
بتواند  محصول  آن  اگر  کنند.  فکر  آن  سازی  تجاری  به  باید  باشد  سازی  نمونه  و 
کنند. سازی  تجاری  آنرا  توانند  می  چگونه  که  بیندیشند  این  به  کند  حل  را   مشکلی 

رسیدن  بزرگ  آرمان  نمود:  بیان  دانشگاه  در  رهبری  نهاد  مسئول  مراسم  ادامه  در 
که  تمدنی  باشد.  می  بشریت  بزرگ  تمدن  ساز  زمینه  که  است  دانش  قله  به 
محل  دنیا  که  است  این  نگاهش  که  تمدنی  کند.  آباد  را  انسان  آخرت  و  دنیا 
باشد. می  ابدی  سعادت  مسیر  در  آسایش  واین  است  انسان  آرامش  و   آسایش 

حجت االسالم والمسلمین طهماسبی افزود: نگاه قابل قبول نگاهی است که اگر دنیایت 
تالشی  که  دارد  را  این  قابلیت  سعادت  این  هم  و  رسی  می  سعادت  به  کنی،  آباد  را 
همین  اسالم  نگاه  در   . کند  محسوب  عبادت  گیرد  می  انجام  دنیا  آبادی  برای  که  را 
 پژوهش و تالش علمی اگر با نیت و جهت درست باشد نوعی عبادت محسوب می شود.

دنیا کسانی  دانشمندان  ترین  مهم  معموال  کرد:  بیان  دانشگاه  در  رهبری  نهاد  مسئول 
بهره ای  نگرفته و  انجام  منافع شخصی آن ها  اساس  بر  هستند که پژوهش هایشان 
این زاویه بوده  از  این معنویت  الهی بوده و گاهی  اند.گاهی معنویت  از معنویت داشته 
انسان دوستی بوده است. باید برای خدمت به دیگران تالش کنند. به نوعی یک   که 

حجت االسالم والمسلمین طهماسبی افزود: رهبر معظم انقالب بارها تاکید کرده اند که 
سهم بودجه پژوهش از کل بودجه باید افزایش پیدا کند و این اتفاق می تواند رقم زننده 
 این باشد که در آینده نزدیک به قله علمی دنیا برسیم و همواره در این مسیر باشیم.

تحول  راهبردی  برنامه  خصوص  در  فناوری  و  پژوهش  معاون  مراسم  ادامه  در 
علم؛  تولید  پذیری؛  محورمشاهده  پنج  شامل  برنامه  این  گفت:  پژوهش  در 
باشد. می  موثر  سازمانی  های  فعالیت  و  بنیان  دانش  اقتصاد  صنعت؛  با   ارتباط 

گام  در  نمود:  بیان  پذیری  درمحورمشاهده  شده  انجام  اقدامات  مورد  در  طالعی  دکتر 
اعضا  که  دهد  می  اجازه  سامانه  این  نمودیم.  اندازی  راه  را  سنجی  علم  سامانه  اول 
در  آموزشی،  گروه  در  را  خودشان  وضعیت  علمی  انتشارات  لحاظ  از  علمی  هیات 
خودشان  جایگاه  و  کنند  مقایسه  مختلف  های  پایه  در  دانشگاه  و  دانشکده  سطح 
اساتید  اطالعات  و  رزومه  نمودیم.  اندازی  راه  را   CV سامانه  دوم  گام  در  ببینند.  را 
این  بود.  ساتپا  سامانه  اندازی  راه  سوم  گام  در  است.  جستجو  قابل  سامانه  این  از 
دارد. را  آزمایشگاهی  خدمات  و  پژوهشی  های  توانمندی  ارائه  قابلیت   سامانه 

تخصیص  حوزه  این  در  خوب  نسبتا  اتفاق  افزود:  علم  تولید  محور  درباره  وی 
بود. آزمایشگاهها  تجهیز  برای  علوم  وزارت  چشمگیر  اعتباری   منابع 

مرکز  دوم  فاز  بنیان،  دانش  اقتصاد  حوزه  در  نمود:  بیان  فناوری  و  پژوهش  معاون 

آئین گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران 
برگزیده دانشگاه

یافت.  ساماندهی  کار  و  کسب  و  اشتغال  مدرسه  همچنین  خورد.  استارت  نوآوری 
کردیم.  دریافت   ۹۹ اسفند  در  را  نصیر  نوآوری  و  پژوهش  صندوق  تاسیس  مجوز 
صندوق  این  داد.  خواهد  انجام  را  الزم  های  حمایت  نوآوری  حوزه  در  صندوق  این 
توانند  می  که  دارند  محصولی  که  عزیزانی  که  کند  می  فراهم  را  امکان  این 
خود  اعتبارات  هم  نمایند.  استفاده  صندوق  این  اعتبارات  از  کنند  سازی  تجاری 
نماید. می  ارائه  حمایت  برای  علمی  معاونت  که  اعتباراتی  هم  و  است   صندوق 

دکتر طالعی در خصوص محور آخراضافه کرد: هدف گذاری ما این بوده که بتوانیم با 
معاونت های مختلف در دانشگاه و با حوزه های فراسازمانی ارتباط بگیریم. حرکت به 
ذکر  قابل  این خصوص  تقاضامحوردر  و  فناور  نامه های  پایان  مقاالت،  انتشار  سمت 
اینکه  انتشار مقاله توجه کنند،  از  بیشتر  به  باید  نامه  پایان  است. اساتید عزیزدر مورد 
خروجی این پایان نامه بدرد صنعت می خورد یا خیر؟ باید تالش کنیم جلسات دفاعیه 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی با حضور صنایعی که می توانند متقاضی آن محصول یا 
تحقیق باشند، برگزار گردد. اگر این مساله عملیاتی شود هم به تقویت ارتباط با صنعت 

و هم به اشتغال دانشجویان کمک خواهد کرد.

با حکم سرپرست دانشگاه، دکتر حمید رضا نوری 
به سمت »معاون فرهنگی و دانشجویی« دانشگاه 

منصوب شد.

کرمی  رضا  دکتر  دانشگاه،  سرپرست  حکم  با 
برنامه«  و  دفترطرح  »مدیر  سمت  به  محمدی 

دانشگاه منصوب شد.

علیقلی  حسین  دکتر  دانشگاه،  سرپرست  حکم  با 
زاده به سمت »رئیس مرکز آموزش های عمومی« 

دانشگاه منصوب شد.

دکترعبدالمجید  دانشگاه،  سرپرست  حکم  با 
خوشنود به سمت »مدیر کل دفتر ریاست و روابط 

عمومی « دانشگاه منصوب شد.

با حکم سرپرست دانشگاه، دکتر شهرام صیدی به 
سمت »معاون اداری و مالی« دانشگاه منصوب شد.

با حکم سرپرست دانشگاه، دکتر سعید رعیتی به 
سمت »رئیس دانشکده شیمی« دانشگاه منصوب 

شد.

صمیمی  دکتریاسر  دانشگاه،  سرپرست  حکم  با 
صنایع«  مهندسی  دانشکده  »رئیس  سمت  به 

دانشگاه منصوب شد.

فرخ  دکترمجتبی  دانشگاه،  سرپرست  حکم  با 
هوافضا«  مهندسی  دانشکده  »رئیس  سمت  به 

دانشگاه منصوب شد.

دانشگاه، دکتر صادق صدیقی  با حکم سرپرست 
منصوب  دانشگاه   » الملل  بین  »معاون  سمت  به 

شد.

با حکم سرپرست دانشگاه، دکتر محمد شرعیات 
دانشگاه   » فناوری  و  پژوهشی  »معاون  سمت  به 

منصوب شد.

عامریان  یزدان  دکتر  دانشگاه،  سرپرست  حکم  با 
به سمت »رئیس دانشکده نقشه برداری« دانشگاه 

منصوب شد.

پژوهشگران برگزیده پژوهشی دانشگاه در سال 1۴۰۰

تقدیر از فرزانگان علمی دانشگاه

نمایشگاه  رونمایی  غرفه  در  دانشگاه  نماینده  و  منتخب  طرح 
وزارت عتف

به گزارش روابط عمومی، دومین سالگرد شهادت سردار دلها، سپهبد قاسم سلیمانی ۱۲ 
دی ماه ۱4۰۰ به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

در این مراسم سرپرست دانشگاه، دکتر کریمی مزرعه شاهی ضمن عرض خیر مقدم به 
میهمانان و با آرزوی اینکه تک تک افراد راهرو و دنباله رو مسیر این عزیز باشند بیان 
نمود: نکته قابل تامل در خصوص سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی این است که از خود 
سوال کنیم که در شخصیت ایشان چه ویژگی و خصوصیت بارزی بود که به عنوان یک 

الگو و نمونه از طرف همه مردم پذیرفته شدند.

در ادامه مراسم مسئول نهاد رهبری، حجت االسالم و المسلمین طهماسبی ضمن عرض 
خیر مقدم به خانواده شهدا، مدافع حرم و دیگر میهمانان بیان نمود: به فرموده مقام معظم 

رهبری شهید سلیمانی مصداق هم امتی و هم ملتی بودن است.
هم هویت ایرانی و هم هویت بین االمت های اسالمی ایشان شناخته شده است. سردار 

سلیمانی مصداق بارز معارف دینی است.
در ادامه سخنران، سردار مقدسی در پاسخ به این سوال که چرا حاج قاسم سلیمانی به 
شهادت رسید بیان نمود: مکتب حاج قاسم سلیمانی نهفته شده در حرکتی است که ملت 

ایران در 4۲ سال پیش برای نابودی نظام سلطه به خاطرش قیام کردند.
ایران برای نظام سلطه از اهمیت زیادی برخوردار بود، هم به لحاظ موقعیت ژئوپولتیک 
و ژئواستراتژیک و هم دارا بودن این کشور از منابع انرژی )دارا بودن بیش از ۲ درصد از 
ایران اهمیت مضاعفی برای نظام سلطه  انقالب اسالمی،  با وقوع  انرژی جهان(.  منابع 

پیدا کرد.
ایران بعد از انقالب قدرتی را تولید کرد که نمادش در مکتب سلیمانی متبلور شده است.

آئین بزرگداشت سالگرد شهادت سردار دلها

در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی پژوهش و فن بازار

سرپرست دانشگاه، دکتر کریمی مزرعه شاهی

موضوع مهم و قابل حمایت دانشگاه، تجاری سازی محصوالت فناورانه است و در این 
مسیر گام برخواهیم داشت.  

دکتر معاونی، مدیر مرکز رشد

امید است که بودن چنین نمایشگاه هایی امکان الزم برای توسعه فرهنگ کارآفرینی 
و ایجاد بسترهای الزم برای فناوری کاربردی را ایجاد سازد و موجب رشد و ارتقای 

دانشگاه و کشور شود.
و  فعال   ها  دانشگاه  در  عنوانی  به  که  است  فناورانی  کردن  جمع  نمایشگاه  هدف 
تالششان رفع نیاز های کشور،با ایجاد فناوری های نوین است. وجود اینگونه نمایشگاه 
ها برای ایجاد شبکه سازی مناسب بین فناوران و شرکت ها و صنایع بسیار مناسب 

است.
غرفه دانشگاه خواجه نصیر در دو بخش شکل گرفت:
۱- شرکت ها و هسته های فناور مرکز رشد دانشگاه

دانشجویان  و  علمی  هیئت  اعضای  فناورانه  و  پژوهشی  های  دستاورد  مجموعه   -۲
دانشگاه

تالش بر این بود که در هر دو بخش محصوالتی ارائه شود که پاسخگوی نیاز های 
صنعت و جامعه باشد و توانمندی های دانشگاه را به خوبی نشان دهد. 

به عنوان طرح منتخب وزارت  پایش سالمت  از طرح های  امسال یکی  خوشبختانه 
علوم در غرفه رونمایی وزارت علوم بهره برداری شد و در مجموعه غرفه دانشگاه بیش 

از ۱۰ محصول و ۲۰ پوستر از طرح های فناورانه به نمایش درآمد.
از جمله کارهای نو امسال وجود غرفه ای برای مرکز نوآوری نصیر و مجموعه پیش 

شتاب دهی بود.

انتخاب رساله دکتری تقاضا محور برتر کشور از دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی

به گزارش روابط عمومی؛ رساله سپهرهنرپرور دانشجوی دکتری 
رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاه با عنوان» تلفیق محتوای 
مکانی کاربر ساخته و اطالعات اینترنت اشیا برای بهبود هشدار 
حوادث راهنمایی« و راهنمایی دکتر محمد رضا ملک به عنوان 

رساله دکتری تقاضا محور برتر کشور انتخاب شد.

 طرح جناب آقای دکتر دلربایی عضو گروه مکاترونیک با عنوان: سامانه های پوشیدنی
»پایش، تزریق و مسیریابی

 به عنوان طرح منتخب و نماینده دانشگاه جهت ارایه درغرفه رونمایی نمایشگاه وزارت
عتف

گزیده ایی از صحبت های پژوهشگران برتر دانشگاه

دکتر تورج امرایی پژوهشگر برتر دانشگاه در حوزه گرنت مهندسی
طیف و سیعی از فعالیت ها و همکاری های ما در آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک و امنیت 
با وزارت نیرو بوده و در راستای نیازهای تحقیقاتی صنعت کشور حرکت می کنیم.  بدون 
انجام پژوهش های معتبر، توسعه علم و فناوری امکان پذیر نیست. ملتی که در علم و 

دانش سرآمد نباشد ملتی وابسته خواهد بود.
برای توسعه فناوری، صنعت باید به دانشگاه مراجعه نماید. دانشگاه هم باید توانمندی 

هایش را برای حل مشکالت صنعت کشور به کار گیرد.
دکتر محمدعلی نوریان پژوهشگر برتر جوان دانشگاه

پژوهش یک تالش علمی در جهت حل مسئله مبتال به می باشد. این مسئله مبتال به در 
حوزه مهندسی عمدتا در صنعت اتفاق می افتد. از مسائل جدید نباید ترسید، باید جسارت 

داشته باشیم و با مسائل سخت و آسان خود را درگیر نماییم.
در حال حاضر در زمینه ارتعاشات پرنده و محصوالت هوایی، اندرکنش سازه و سیال در 

حال پژوهش هستیم.
رمضانعلی صادق زاده پژوهشگر برتر دانشگاه در حوزه فناوری

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و فناوری در زمینه های مختلف، پژوهش به عنوان کاربرد 
به، به روز  نیاز  این فناوری ها  تحقیقاتی بشریت محسوب می شود و در همین راستا 
رسانی، ارتقاء،  بازبینی،  بهتر شدن و وسیع شدن دارند . بنابراین نیاز است پژوهش دوباره 
انجام گیرد. دانشگاه ها باید در راستای کاربردی شدن حرکت کنند. بومی سازی دانش 

و پژوهش در راستای عالقه به کشور در هر دانشمندی وجود دارد.
 حوزه اندیشه، پژوهش و فناوری برخالف حوزه تجارت دیر بازده اند و نباید خسته و 

ناامید شد و مطمئنا نتیجه بخش خواهد بود.
دکتر حسین صیادی پژوهشگر برتر دانشگاه در حوزه تالیف کتاب

روش من درحوزه کارهای پژوهشی، تمرکز روی چند مورد خاص و اجتناب از این شاخه 

نتیجه  این صورت است که می توان به حصول  باشد و در  به آن شاخه پریدن می 
امیدوار بود. پژوهش موتور محرکه صنعت، اقتصاد و فناوری است. در علوم انسانی و 
علوم پایه هم پژوهش جایگاه ویژه ای دارد. الزم است هر کشوری بخش قابل توجهی 

از بودجه اش را در راستای پژوهش صرف نماید.
دکتر مجید سلطانی پژوهشگر برتر دانشگاه در حوزه مقاالت علمی

یکی از اهداف من از برگشت به ایران این بود که به کمک دانشجویان خالق و کوشای 
دانشجویان  با  دیگر  در کشورهای  که  هایی  و خروجی  نتایج  به همان  بتوانم  ایرانی 
داشتم برسم. خوشبختانه این آرزو بخصوص در این سه سال گذشته محقق شد و با 
کمک دانشجویان توانستیم دستاوردهایی را داشته باشیم و بسیاری مسائل را هم در 
سطح کاربردی و هم در سطح بنیادی هم طراز با خروجی دانشجویان دیگر کشورها 

دنبال کنیم.
دکتر محمد طالعی پژوهشگر برتر دانشگاه در حوزه طرح های ارتباط 

با صنعت
حفظ ارتباط پس از دانش آموختگی و کار با صنایع کمک می کند تا هم حوزه اشتغال 
دانش آموختگان بهبود پیدا کند و هم اینکه حوزه ارتباط با صنعت توسعه یابد. عمده 
صنعت  با  ارتباط  نمایید  توجه  کارفرما  ذائقه  به  اگر  باشد.  کارفرما  روی  باید  تمرکز 
گسترش و ادامه می یابد. نیاز کارفرما با توجه به توانایی علمی، فنی و نیروی انسانی 
اش سنجیده و تامین شود تا بتوان از آن استفاده و در سالهای بعدی آن را پیشرفت داد.

 بازدید دکتر ستاری )معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان( و 
دکتر زلفی گل )وزیر علوم، تحقیقات و فناوری( از طرح برگزیده دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی با عنوان » سامانه های پوشیدنی پایش، تزریق و مسیریابی« )مجری 
آقای دکتر دلربایی - عضو گروه مهندسی مکاترونیک( در غرفه رو نمایی وزارت علوم، 

نمایشگاه پژوهش و فن بازار ۱4۰۰

 بازدید دکتر زلفی گل و دکتر ستاری ازغرفه دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی در نمایشگاه هفته پژوهش

ثبت نام جشن فرزانگان (1399-1۴۰۰)
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، از فرزندان اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه 
به کسب  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که در سال تحصیلی ۱4۰۰-۱۳۹۹موفق 

نمرات برتر مطابق آیین نامه گردیده اند، تقدیر بعمل خواهد آمد.


