
آنچه در این شامره می خوانید: معاون آموزشی دانشگاه خرب داد

حضوری  کارشناسی،  ورودی۱۳۹۹  دانشجویان  برای  آموزش   ،۱۴۰۱ فروردین  بیستم  تاریخ  از 

خواهد بود.

 ۹۹ ورودی  دانشجویان  برای  حضوری  آموزش  اجرای  بر  مبنی  قبلی  مصوبات  حسب 

آموزش  قبلی،  ی  شده  انجام  ریزی  برنامه  مطابق   ،  ۱۴۰۰ دوم  نیمسال  ابتدای  از  کارشناسی 

حضوری از تاریخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ از رس گرفته خواهد شد.

در این راستا کلیه دروس تئوری و عملی برنامه ریزی شده برای ورودی۹۹، دروس عملی و کارگاهی 

سایر ورودی ها)در صورت امکان به صورت فرشده( و همچنین جلسات دفاع از پروژه ها در همه مقاطع 

از تاریخ ذکر شده باید به صورت حضوری انجام شود.

مطابق مصوبات قبلی متامی امتحانات پایان نیم سال دوم به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

دانشگاه  در  نوری  مخابراتی  های  شبکه  طراحی  افزار  نرم 

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه  در  سیلوین  پری  ساختار  بالیدگی  پروفایل  تعیین 

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

طراحی و ساخت یک سیستم کاشتنی/ پوشیدنی برای ثبت 

فعالیت الکرتیکی غشایی از مغز

خصوص  در  طرح(  سوداگر)مجری  مسعود  امیر  دکرت  دانشگاه؛  عمومی  روابط  گزارش  به 

منود:  بیان  مغز  از  غشایی  الکرتیکی  فعالیت  ثبت  برای  پوشیدنی  کاشتنی/  سیستم 

الکرتوکورتیکوگرام  کاناله   ۸ ثبت  سیستم  یک  سازی  پیاده  و  طراحی  پروژه،  این  محوریت 

با سیستم عصبی می باشد که می تواند عمل ثبت فعالیت های برون غشایی  ارتباط  برای 

الکرتودها  قبول  قابل  به همراه چگالی  بودن  و سبک  بودن  کم حجم  دهد.   انجام  را  مغز 

در سیستم ECoG ، از ویژگی های مورد نظر در طراحی این سیستم می باشند.  سیستم 

جنس  از  ثبت  الکرتودهای  با  سیستم  یک  پروژه،  این  در  طراحی  برای  نظر  مد   ECoG
طال در نظر گرفته شده است.

تراشه  از  استفاده  با  آن  الکرتونیک  قسمت  و  باشد  می   PLA از جنس  سیستم  این  بدنه   

نسل  در  نیز  بیسیم  توان  و  داده  انتقال  بخش  است.  سازی شده  پیاده  بازار  در  هایموجود 

اول و دوم سیستم طراحی شده با بهره گیری از لینک خازنی بر روی PCB ساخته شده و 

  RF در نهایت با توجه به محدودیت های انتقال توان در لینک های خازنی، از یک اتصال

و باطری های قابل شارژ برای رسیدن به اهداف مدنظر استفاده شده است.

شده  طراحی  سیستم  عملکرد  بررسی  بر  عالوه  منود:  اضافه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 

به صورت برونتنی، سیستم مورد نظر بر موجود زنده نیز مورد آزمایش قرار گرفته است. 

نــرم افــزار تخصصــی جهــت بهینــه ســازی راه حــل هــای پیشــنهادی رشکــت هــای 

ــوری ــال ن ــزات انتق ــده تجهی ــد کنن تولی

دکــرت لطــف اللــه بیگــی، عضــو هیئــت علمــی دانشــکده بــرق و مجــری طــرح در 

ــوری اظهــار منــود: در مســیر طراحــی  ــی ن ــرم افــزار طراحــی شــبکه هــای مخابرات خصــوص ن

ــری  ــر، ام ــت باالت ــری و دق ــل انعطاف پذی ــه دلی ــی، ب ــزار طراح ــتفاده از نرم اف ــبکه، اس ش

ــط  ــاً توس ــه غالب ــت ک ــی اس ــامل اطالعات ــزار، ش ــرم اف ــای ن ــت. ورودی ه اجتناب ناپذیراس

ــات  ــک و اطالع ــس ترافی ــوژی، ماتری ــامل توپول ــات، ش ــن اطالع ــردد. ای ــه می گ ــرتی ارائ مش

ــیر  ــوارد، در مس ــی م ــه در بعض ــد. البت ــالف می باش ــزان ات ــوع و می ــه، ن ــم از فاصل ــرب، اع فی

ــت،  ــک رشک ــی ی ــان اجرای ــط کارشناس ــتگاه توس ــد ایس ــام بازدی ــا انج ــروژه و ب ــرای پ اج

ــی  ــرای طراح ــد ب ــه می توان ــد ک ــت می آی ــه دس ــبکه ب ــت ش ــری از وضعی ــات دقیق ت اطالع

ــزار  ــازی نرم اف ــرح، پیاده س ــن ط ــود. در ای ــع ش ــتفاده واق ــبکه مورداس ــه ش ــر و بهین عملی ت

ــا اســتخراج  شــامل واحدهــای Backend و Frontend طراحــی شــبکه هــای مخابراتــی نــوری ب

خروجی هــای زیــر صــورت می گیــرد:

QAM مدلسازی غیرخطی کانال فیربنوری برای سیگنالهای مخابراتی -

ــا  ــل SNR ب ــردن حداق ــر ک ــه، حداک ــل هزین ــه (حداق ــع هزین ــردن تواب ــه ک ــای بهین - رواله

ــس(،  ــوج )فرکان ــول م ــص ط ــیریابی، تخصی ــامل مس ــک )ش ــس ترافی ــدن ماتری ــرآورده ش ب

کانال هــا تــوان  تخصیــص 

ــاس  ــیگنال براس ــای س ــده ه ــد کنن ــذاری بازتولی ــزودن جایگ ــا اف ــردن ب ــه ک ــعه بهین - توس

Groomingو Protection ــت ــیرهای حفاظ ــق مس SNR ، تحق

ــگ ))FEC و  ــدی، کدین ــد بع ــیون چن ــطح مدوالس ــزودن س ــا اف ــردن ب ــه ک ــعه بهین - توس

ــی ــای قبل ــه پارامرته ــه مجموع ــی ب ــی احتامالت ــکل ده ش

 SDN ــور ــزار مح ــا ف ــر م ــبکة ن ــناریو ) i( ش ــه س ــرای س ــرتل ب ــه کن ــای الی ــی روا له - طراح

متمرکــز )Centralized( کنــرتل توزیــع شــده )Distributed( ASON/GMPLS ترکیبــی 

متمرکــز و توزیــع شــده.

مراحل انجام طرح

 QAM مخابراتــی هــای  ســیگنال  بــرای  فیربنــوری  کانــال  غیرخطــی  مــدل  اســتخراج 

جهــت اســتفاده در شــبکه مخابراتــی نــوری

- شناســایی، دســته بنــدی وطراحــی روال هــای بهینــه کــردن توابــع هزینــه  حداقــل 

ترافیــک) شــامل  بــرآورده شــدن ماتریــس  بــا   SNR هزینــه، حداکــر کــردن حداقــل

کانالهــا تــوان  تخصیــص  (فرکانــس)،  مــوج  طــول  تخصیــص  مســیریابی، 

ــا  ــزودن ج ــا اف ــه ۲ ب ــردن مرحل ــه ک ــای بهین ــی روال ه ــدی، طراح ــته بن ــایی، دس - شناس

ــت  ــیرهای حفاظ ــق مس ــاس SNR ، تحق ــر اس ــیگنال ب ــای س ــده ه ــد کنن ــذاری بازتولی یگ

Grooming و Protection

- شناســایی، دســته بنــدی و طراحــی روال هــای بهینــه کــردن مرحلــه ۳ بــا افــزودن 

ســطح مدوالســیون چنــد بعــدی، کدینــگ و شــکل دهــی احتامالتــی بــه مجموعــه 

مســأله پارامرتهــای 

ــز  ــور SDN متمرک ــزار مح ــرم اف ــبکه ن ــناریو ش ــه س ــرای س ــرتل ب ــه کن ــای الی ــی رواله طراح

Centralizedکنــرتل توزیــع شــده  Distributed( ASON/GMPLS ترکیبــی متمرکــز و 

توزیــع شــده

خروجی های طرح

ابــری کــه  پیاده ســازی شــده در محیــط  نرم افــزاری منعطــف طراحــی شــبکه  ابــزار 

فراهــم می کنــد. رشکت هــای  را  بــزرگ  بــاالی شــبکه های  پردازش هــای حجــم  امــکان 

ــرای  ــی ب ــزار تخصص ــن نرم اف ــه ای ــی ب ــاز مربم ــوری نی ــال ن ــزات انتق ــده تجهی ــد کنن تولی

دارنــد. تجهیزاتشــان  اســاس  بــر  پیشــنهادی  راه حل هــای  بهینه ســازی 

بالیدگــی  پروفایــل  تعییــن  در خصــوص  طــرح(  )مجــری  مقــدم  ابریشــمی  دکــرت حمیــد 

مراحــل  در  مغــز  عملکــردی  مشــکالت  تشــخیص  منــود:  بیــان  ســیلوین  پــری  ســاختار 

مختلــف رشــد و در رسیعرتیــن زمــان ممکــن بســیار مهــم اســت. از آنجــا کــه ویژگیهــای 

می تواننــد  پیش بینی کننــده  زیســتی  نشــانگرهای  بــه  عنــوان  مناســب  ســاختاری 

مربــوط  مطالعــات  در  کننــد؛  مشــخص  هنــگام  زود  طــور  بــه  را  عملکــردی  مشــکالت 

بــه مغــز و عملکــرد آن، تعییــن ارتبــاط بیــن ســاختار مغــز و عملکــرد آن توجــه زیــادی 

بــه خــود جلــب کــرده اســت. اطلــس هــای ســاختاری-عملکردی، کــه رشــد نرمــال مغــز 

ابــزار  مغــز  عملکــردی  مشــکالت  بینــی  پیــش  بــرای  می تواننــد  کننــد،  مــی  مــدل  را 

مناســب و مؤثــری باشــند.

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی افــزود: یکــی از بازه هــای 

مهــم بــرای چنیــن مطالعــه ای، دوران نــوزادی اســت کــه در ایــن بــازه بــرای مطالعــة عملکــرد 

مغــز یکــی از مناســب ترین تحریــکات کــه نیــاز بــه همــکاری نــوزاد نــدارد تحریــک شــنیداری 

ــی  ــوان یک ــان، به عن ــنیداری و زب ــک ش ــر در تحری ــی درگی ــن نواح ــی از مهمرتی ــت. از طرف اس

ــة زندگــی وجــود  ــه از مراحــل اولی ــن عملکردهــای مهــم اجتامعــی و شــناختی ک از پیچیده تری

ــه  ــة پریســیلوین اســت کــه ایــن پــروژه روی ایــن ناحی داشــته و در حــال تکامــل اســت، ناحی

متمرکــز می باشــد. ویژگی هــای ســاختاری کــه از ایــن ناحیــه اســتخراج مــی شــود؛ بایــد 

ــد  ــای رش ــا ویژگی ه ــن ب ــد و همچنی ــدل کن ــد را م ــه رش ــوط ب ــکال مرب ــرات مورفولوژی تغیی

عملکــردی ارتبــاط داشــته باشــد و بنابرایــن در ارائــة مــدل پروفایــل رشــد عصبــی کارآمــد باشــد.

دکرت ابریشمی مقدم در مورد مراحل انجام طرح و خروجی های آن اظهار داشت:

مراحل انجام طرح

مطالعاتی و امکان سنجی

توسعة روشهای مرزبندی ساختار پریسیلوین

استخراج ویژگیهای ساختاری

اعتبارسنجی و بهبود الگوریتم ها و ویژگی ها

خروجی های طرح

مد لهای بالیدگی نشانگرهای زیست -عصبی ساختاری ناحیة پریسیلوین

ارائة الگوریتمها و نرم افزار استخراج هندسة ناحیة پریسیلوین

معرفی دو کتاب از انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه ارائة مقاالت علمی- پژوهشی

نصیرالدین طوسی به عنوان نامزد سی و دومین دوره جایزه 

کتاب سال جمهوری اسالمی ایران

کتــاب »تئــوری و سیســتم هــای صــف مبانــی و حــل مســئله« و »کابــل و کاربــرد آن 

ــد. ــب منودن ــه دوم داوری را کس ــه مرحل ــواز ورود ب ــا« ج ــازه ه در س

را  داوری  دوم  مرحلــه  بــه  ورود  جــواز  صنایــع«  »مهندســی  موضــوع  در  کتــاب  ســه 

کســب منودنــد کــه در میــان آنهــا کتــاب » تئــوری و سیســتم هــای صــف مبانــی و 

حــل مســئله نیــز بــه چشــم می خــورد. 

دوم  مرحلــه  بــه  ورود  جــواز  عمــران،  »مهندســی  موضــوع  در  کتــاب  ســه  همچنیــن 

داوری را کســب منودنــد کــه در میــان آنهــا کتــاب »کابــل و کاربــرد آنهــا در ســازه 

تهــران،  نیــا،  یکرنــگ  محمــد  کشــمیری،  محمــد  فنائــی،  نــادر  دکــرت  تالیــف  هــا« 

می شــود. مشــاهده   ۱۳۹۹ طوســی،  نصیرالدیــن  خواجــه  صنعتــی  دانشــگاه 

 معاون آموزشی دانشگاه خرب داد •
 نرم افزار طراحی شبکه های مخابراتی نوری در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی •
 تعیین پروفایل بالیدگی ساختار پری سیلوین در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین  •

طوسی
الکرتیکی  • فعالیت  ثبت  برای  پوشیدنی  کاشتنی/  سیستم  یک  ساخت  و  طراحی   

غشایی از مغز
 معرفی دو کتاب از انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان  •

نامزد سی و دومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران
اعطای جایزه علمی »دکرت کاظمی آشتیانی« بنیاد ملی نخبگان به عضو هیات علمی  •

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اعطای جایزه علمی »دکرت کاظمی آشتیانی« بنیاد ملی نخبگان به عضو هیات علمی  •

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
از  • انرژی  انجمن علمی شبکه هوشمند  برتر مقطع کارشناسی  نامه  پایان  انتخاب 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
خواجه  • صنعتی  دانشگاه  کامپیوتر  مهندسی  دانشکده  آموخته  دانش  رساله 

نصیرالدین طوسی به عنوان پایان نامه برتر انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر 
ایران شناخته شد

برگزاری آیین بزرگداشت مقام خواجه نصیرالدین طوسی و روزمهندسی •
برگزاری جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه با حضورمسئوالن بنیاد شهید استان و  •

مناینده امور شاهد و ایثارگر وزارت عتف
برگزاری دومین کنفرانس بین املللی حقوق ساخت )ششم و هفتم بهمن ماه ۱۴۰۰( •
گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری •
پیام تربیک رئیس دانشگاه به مناسبت روز مهندسی  •
پیام تربیک رسپرست دانشگاه به دکرت مهدی احسانیان •
پیام تسلیت رئیس دانشگاه در پی درگذشت محقق و پژوهشگر، زنده یاد » فریربز وزیری« •
انتصابات •



اعطای جایزه علمی »دکرت کاظمی آشتیانی« بنیاد ملی نخبگان به 

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
برگزاری آیین بزرگداشت مقام خواجه نصیرالدین طوسی و روزمهندسی

برگزاری دومین کنفرانس بین املللی حقوق ساخت )ششم و 

هفتم بهمن ماه ۱۴۰۰(

دانشکده عمران  منابع آب  پژوهشگر  و  پی درگذشت محقق  در  روابط عمومی؛  گزارش  به 

دکرت  دانشگاه،  رئیس  وزیری،  فریربز  یاد  زنده  طوسی،  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه 

کریمی مزرعه شاهی پیام تسلیتی صادر کرد. منت پیام بدین رشح است:

انالله و انا الیه راجعون

صنعتی  دانشگاه  عمران  دانشکده  آب  منابع  پژوهشگر  و  محقق  درگذشت  بار  تاسف  خرب 

فراوان  تاثر  و  تأمل  موجب  وزیری،  فریربز  مرحوم  یاد  زنده  طوسی،  نصیرالدین  خواجه 

اینجانب و جامعه دانشگاهی گردید.

از عمر گرانبهای خود را در شناخت و مطالعات  از۴۰ سال  پژوهشگر، مرحوم وزیری بیش 

های  یخچال  حوزه  در  کتاب  چندین  تألیف  کرد.  سپری  های  طبیعی  یخچال  و  آبی  منابع 

طبیعی ایران از یادگاری های ارزشمند آن محقق فقید است .

اینجانب فقدان این پژوهشگر را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور تسلیت و تعزیت عرض 

منوده و ضمن آرزوی غفران و رحمت واسعه الهی و علو درجات برای آن عزیز، از درگاه ایزد 

منان برای خانواده محرتم مرحوم صرب و شکیبایی و اجر صابران مسئلت می منایم. 

روحش شاد و یادش گرامی

                                                            حسن کریمی مزرعه شاهی

                                               رسپرست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

بنابــر اعــالم بنیــاد ملــی نخبــگان، دکــرت حســن خدایــی مهــر عضــو هیــأت  علمــی گــروه علــوم 

کامپیوتــر و آمــار دانشــکده ریاضــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی موفــق 

بــه دریافــت جایــزه علمــی »دکــرت کاظمــی آشــتیانی« شــد.

اعطای جایزه علمی »دکرت کاظمی آشتیانی« بنیاد ملی نخبگان به 

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ــکده  ــی دانش ــأت  علم ــو هی ــدار عض ــه رشبت ــگان، دکرتمهکام ــی نخب ــاد مل ــالم بنی ــر اع بناب

مکانیــک دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی موفــق بــه دریافــت جایــزه علمــی 

ــد. ــتیانی« ش ــی آش ــرت کاظم »دک

شبکه  علمی  انجمن  کارشناسی  مقطع  برتر  نامه  پایان  انتخاب 

هوشمند انرژی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

همزمان  که  هوشمند  شبکه  برتر  نامه  پایان  مسابقه  در 

انرژی  هوشمند  های  شبکه  کنفرانس  دوازدهمین  با 

پیام  مهندس  نامه  پایان  شد،  برگزار  تربیز  دانشگاه  در 

انرژی  دروگر  یک  »مدلسازی  عنوان  با  نیا  هدایت 

ایستگاه  یک  انرژی  از  بخشی  تامین  برای  پیزوالکرتیک 

علیرضا  دکرت  راهنامیی  به  ارتفاع«  در  هواشناسی 

صنعتی  دانشگاه  برق  مهندسی  دانشکده  از  فریدونیان 

پیام تربیک رئیس دانشگاه به مناسبت روز مهندسی

دکرت کریمی مزرعه شاهی، مقام خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی را گرامی داشت

دانشــگاه  گــزارش روابــط عمومــی؛ دکــرت حســن کریمــی مزرعــه شــاهی، رئیــس  بــه 

ــی  ــی و روز مهندس ــن طوس ــه نصیرالدی ــه، خواج ــمند فرزان ــام اندیش ــی مق ــدور پیام ــا ص ب

ــت: ــده اس ــام آم ــن پی ــت. در ای ــی داش را گرام

مراســم گرامیداشــت مقــام حکیــم فرزانــه، خواجــه نصیرالدیــن طوســی و روز مهندســی 

روز دوشــنبه دوم اســفند مــاه ۱۴۰۰ در آمفــی تئاتــر خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــا حضــور 

ــد. ــگاه برگزارش ــی دانش ــگان حام ــش آموخت ــای ادوار و دان ــجویان، روس ــاتید، دانش ــئولین، اس مس

ــی  ــن طوس ــه نصیرالدی ــی خواج ــگاه صنعت ــه دانش ــش آموخت ــاد دان ــه ی ــم، ب ــن مراس  در ای

شــهید داریــوش رضائــی نژاد)شــهید علــم و فنــاوری(؛ از یادمــان شــهید رضائــی نــژاد 

روز  ســاله  هــر  یادمــان  ایــن  شــد.  رومنایــی  پیرانــی(  شــهید)دکرت  همــر  حضــور  بــا 

بنیــاد خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــه دانــش آموختــگان برجســته  مهنــدس از ســوی 

ــد. ــد ش ــدا خواه ــگاه اه ــی دانش حام

برگزاری جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه با 

حضورمسئوالن بنیاد شهید استان و مناینده امور شاهد و 

ایثارگر وزارت عتف

رئیــس،  حضــور  بــا  تاریــخ۹/۱۱/۱۴۰۰  در  دانشــگاه  ایثارگــر  و  شــاهد  ســتاد  جلســه 

مناینــده  اســتان،  شــهید  بنیــاد  مســئولین  دانشــگاه،  دانشــجویی  و  آموزشــی  معاونیــن 

امــور شــاهد و ایثارگــر وزارت عتــف و مدیــر شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه برگــزار شــد.

نصیرالدیــن  خواجــه  صنعتــی  دانشــگاه  همــت  بــه  کــه  ســاخت  حقــوق  کنفرانــس 

طوســی برگــزار مــی شــود بــا هــدف آشــنایی هرچــه بیشــرت عالقــه منــدان ایــن حــوزه 

بــا مفهــوم حقــوق ســاخت و بســط و گســرتس ایــن رشــته در کشــور راه انــدازی شــده 

اســت. رویکــرد اصلــی کنفرانــس دوم در ســال ۱۴۰۰ چالــش هــای حقوقــی پرداخــت 

هــا در قراردادهــای ســاخت مــی باشــد کــه صاحــب نظــران مختلفــی در طــی دو روز 

کنفرانــس ســعی در بیــان اخریــن دســتاوردها در ایــن حــوزه دارنــد.

پیام تربیک رسپرست دانشگاه به دکرت مهدی احسانیان

جناب آقای دکرت مهدی احسانیان

با سالم و احرتام 

ضمن ابراز خرسندی، انتصاب جنابعالی به سمت

 »رسپرست پژوهشگاه نیرو« را صمیامنه تربیک عرض می منایم.

انشاالله در سایه مدیریت جنابعالی، دورانی پر بار را شاهد خواهیم بود. 

ــوری اســالمی  ــدس جمه ــام مق ــه نظ ــت ب ــد و در خدم ــان را در مســئولیت جدی دوام توفیقت

ــتارم. ــال خواس ــروردگار متع ــران از درگاه پ ای
                                          حسن کریمی مزرعه شاهی

                                           رسپرست دانشگاه 

پیام تسلیت رئیس دانشگاه در پی درگذشت محقق و 

پژوهشگر، زنده یاد» فریربز وزیری«

خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان پایان نامه برتر انتخاب شد.

مهندسی  دانشکده  انرژی  دروگری  گروه  عضو  و  دانشگاه  دانشجوی  نیا،  هدایت  مهندس 

از  پس  گفت:  پروژه  این  درخصوص  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  برق 

ایستگاه  انرژی  آوری  تاب  بهبود  دروگر جهت  یک  ایجاد  پروژه  بازار،  مطالعه  و  نیازسنجی 

کابل  این معنا که در صورت وقوع یک حادثه و قطع  به  تعریف شد.  راه دور  هواشناسی 

کار  تا  شود  می  تامین  انرژی  دروگری  ابزارهای  از  استفاده  با  ایستگاه  برق  ایستگاه،  برق 

دروگر  طراحی  برای  خورشیدی  و  پیزوالکرتیک  طراحی  مفهوم  دو  نشود.  مختل  ایستگاه 

استفاده و کارآیی آن ها نشان داده شده است.

یا  )برداشت  از منابع محیطی در مقیاس خرد، دروگری  توان  تامین  به روش های  افزود:  وی 

استحصال( انرژی گفته می شود. گروه دروگری انرژی دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه 

نصیرالدین طوسی با هدف استفاده از دروگری انرژی برای تامین انرژی در سیستم های ایمنی 

بحرانی )Safety Critical( در اسفند ۱۳۹۸ تشکیل شد.

     گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری

ــگاه و  ــر دانش ــرق و کامپیوت ــس ب ــی پردی ــور فرهنگ ــت ام ــه هم ــی؛ ب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

شــهرداری منطقــه هفت، مراســم گرامیداشــت هفته منابــع طبیعــی و روز درختکاری برگــزار گردید.

مراســم روز درختــکاری بــا حضــور رؤســای دانشــکده های مهندســی بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه، 

ــا  ــان و دانشــجویان و ب ــن طوســی، اســاتید، کارکن ــاد دانشــگاهی خواجــه نصیرالدی رئیــس جه

هــدف توســعه فضــای ســبز و کاشــت درخــت بــه عنــوان اقدامــات موثــر در توســعه فضــای 

ســبز دانشــگاه انجــام گرفــت.

    انتصابات

با حکم رسپرست دانشگاه، دکرت منصور حاجی حسینلو 

به سمت »رئیس دانشکده عمران« منصوب شد.

با حکم رسپرست دانشگاه، دکرت مهدی خدایی به سمت 

"رئیس دانشکده مهندسی و علم مواد" منصوب شد.

با حکم رسپرست دانشگاه، دکرت محمود هادیزاده یزدی 

در سمت »رئیس دانشکده ریاضی« ابقا شد.

خواجه  صنعتی  دانشگاه  کامپیوتر  مهندسی  دانشکده  آموخته  دانش  رساله 

پردازش  و  ماشین  بینایی  انجمن  برتر  نامه  پایان  عنوان  به  طوسی  نصیرالدین 

تصویر ایران شناخته شد

 رساله شیوا کامکار با راهنامیی دکرت ابریشمی مقدم  توسط انجمن بینایی ماشین به عنوان

.پایان نامه برتر شناخته شد


