احداث پروژه خوابگاهی زنده یاد دکتر حمیدرضا طالکوب در پردیس شهید رضایی نژاد

نخستین رویداد روز هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 20و 21مهرماه ۱۴۰۱برگزار خواهد شد

احداث پروژه خوابگاهی زنده یاد دکتر حمیدرضا طالکوب در پردیس
شهید رضایی نژاد
آیی ــن شــروع بــه احــداث پ ــروژه خوابگاه ــی زنــده یــاد دکتــر حمیدرضــا طالکــوب ،روز
یکشــنبه مــورخ  ۸خ ــرداد در پردی ــس شــهید رضای ــی ن ـژاد دانشــگاه برگ ـزار شــد.
ایــن خوابــگاه در زمینــی بــه مســاحت  ۱۰۰۰متــر مربــع زمیــن احداثــی در  ۳طبقــه روی
همکــف و حــدود  ۴۰۰۰متــر مربــع زی ربنــا ب راســاس آخریــن اســتانداردهای وزارت عتــف و
ظرفی ــت  ۱۷۲نف ــر و بــا تجهی ـزات کامــل بــه کارب ــری خوابــگاه دخترانــه ســاخته خواهــد شــد.
دکتــر کریم ــی مزرعــه شــاهی ضمــن تقدی ــر از بنی ــاد فرهنگ ــی مصل ــی ن ـژاد ب ـرای ورود
بــه ســاخت خوابــگاه طالکــوب افــزود :ایــن خوابــگاه دخترانــه کــه بــه همــت دکتــر
مصل ــی ن ـژاد ســاخته خواهــد شــد نقــش بس ـزایی در بهب ــود زیرســاخت هــای الزم ب ـرای
دانشــجویان خواهــد داشــت .امیدواریــم بتوانیــم ش ـرایط مس ــاعد تــری ب ـرای دانشــجویان
فراهــم کنیــم تــا دغدغــه دانشــجویان ب ــر فعالی ــت هــای علم ــی و آموزش ــی متمرکــز گردد.
همچنی ــن دکتــر مصل ــی نـژاد ،بــا اشــاره بــه اهمی ــت خدمتگـزاری بــه مــردم در ش ـرایط
فعل ــی ،گفــت :ایــن خوابــگاه دخترانــه انشــاءاهلل در شــهریور مــاه ســال  ۱۴۰۲بــه صــورت
تجهی ــز شــده ،افتتــاح خواهــد شــد .طب ــق ط راح ــی هــای صــورت گرفتــه اتــاق هــای
ســه و چهــار نف ــره در ایــن خوابــگاه دیــده شــده اســت.
ایــن آیی ــن بــا حضــور دکتــر عب ــاس مصل ــی ن ـژاد مدیرعامــل بنی ــاد فرهنگ ــی مصل ــی
نــژاد و دکتــر کریمــی مزرعــه شــاهی رئیــس دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصی رالدیــن
طوســی ،و تعــدادی از مســئوالن دو مجموعــه برگــزار شــد.

انتصاب دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی به عنوان رئیس دانشگاه
توسط شورای عالی انقالب فرهنگی
دکتــر حس ــن کریم ــی مزرعــه شــاهی ب ــر اســاس مصوبــه جلس ــه  ۴۶مــورخ ۲۵/۲/۱۴۰۱
کمیتــه تعیی ــن روســای دانشــگاهها -شــورای عال ــی انقــاب فرهنگ ــی و بــا حکــم وزی ــر
علــوم از تاریــخ  ۱۷/۳/۱۴۰۱ب ـرای مــدت چهــار ســال بــه ریاســت «دانشــگاه صنعت ــی
خواجــه نصی رالدیــن طوس ــی» منصــوب شــد.
در متــن ایــن حکــم آمــده اســت :نظ ــر بــه مراتــب تعهــد ،تخصــص و تجــارب ارزشــمند
جنابعال ــی ،ب ــر اســاس مصوبه جلس ــه ۴۶مــورخ  ۲۵/۲/۱۴۰۱کمیته تعیین روســای دانشــگاهها-
شــورای عال ــی انقــاب فرهنگ ــی بــه موجــب ایــن حکــم از تاریــخ  ۱۷/۳/۱۴۰۱ب ـرای مــدت
چهــار ســال بــه ریاســت دانشــگاه صنعت ــی خ واجــه نصی رالدیــن طوس ــی منصــوب می شــوید.
انتظــار مــیرود بــا پیــروی از آموزههــای اســامی ،مبانــی علمــی ،روحیــۀ انقالبــی،
راهبردهــای اساســی دولــت مردمــی و برنامههــای ارائــه شــده بــه مجلــس شــورای
اســامی و جلــب همــکاری اســتادان ،مدی ـران و یــاوران علم ــی (کارکنــان) و دانشــجویان
تمام ــی امکانــات مــادی و معنــوی دانشــگاه از جملــه ظرفی ــت عظیــم خیریــن و واقفی ــن
را جهــت سیاس ـتها و برنامــه هــای اســناد باالدســتی ،مرجعی ــت و دیپلماس ــی علم ــی،
توســعه همــه جانب ــه علــم و فنــاوری ،آمــوزش پژوهــش -محــور ،پژوهــش و آمــوزش-
محــور ،مهــارت افزای ــی ،کارآفرین ــی ،فرهنــگ ســازی کار تیم ــی و گروه ــی و در نهایــت
اج ـرای تمام ــی محورهــای ســند «دانشــگاه اســامی» بــکار گیریــد.

توفیــق روزافــزون جنابعالــی در پیشــبرد اهــداف متعالــی نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی ای ـران و منویــات رهب ــر حکیــم انقــاب اســامی ،حضــرت آی ـتاهلل خامنــهای
(مدظلــه العالــی) را از درگاه پــروردگار متعــال خواســتارم.
نخستین رویداد روز هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی  20و  21مهرماه  ۱۴۰۱برگزار خواهد شد
دکتــر محمــد تشــنه لــب دبیــر نخســتین رویــداد روز هــوش مصنوعــی اظهــار داشــت:
ایــن رویــداد بســتری بــرای اتصــال بیــن صنعــت و دانشــگاه اســت کــه متعاقبـ ًا منجــر
بــه آشــنایی بیشــتر دانشــگاه بــا نیازمنــدی هــای صنعــت و صنعــت بــا توانمندهــای
دانشــگاه خواهــد گردیــد.
تشــنه لــب گفــت :در ایــن رویــداد عــاوه بــر ســخنرانی هــا و پانــل هــای تخصصــی،
کارگاه هــای آموزشــی و نمایشــگاه فناورانــه بــا مشــارکت شــرکت هــای پیشــرو در
هــوش مصنوعــی برنامــه ریــزی شــده اســت.
او اهداف رویداد مذکور را در سه بخش زیر تشریح نمود:
 -۱شناسایی و ارائه توانمندیهای دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی
 -۲گردهم آوری ذینفعان دولتی ،خصوصی ،دانشگاهی و صنعتی در حوزه هوش مصنوعی
 -۳احصاء نیازمندیهای موجود در جامعه و ارائه راهکارهایی برای پاسخ به این نیازمندیها
دبیــر نخســتین رویــداد روز هــوش مصنوعــی بــا اشــاره بــه ســخنرانی هــای تخصصــی ایــن
رویــداد گفــت :از افــراد بــا تجربــه و تاثیــر گــذار در حــوزه هــوش مصنوعــی در ایــران و جهــان
دعــوت شــده اســت کــه در ایــن رویــداد بــه ایــراد ســخنرانی بپردازنــد .ایــن افــراد از صنعــت
و دانشــگاه انتخــاب شــده انــد و در بیــش از  ۵ســخنرانی کلیــدی حضــور خواهنــد داشــت.
تشــنه لــب در مــورد پانــل هــای تخصصــی ایــن رویــداد نیــز توضیــح داد :هفــت
پانــل تخصصــی بــا تمرکــز بــر محــور هــای اصلــی رویــداد در دو روز برنامــه ریــزی
شــده اســت .در ایــن پانــل هــای تخصصــی عــاوه بــر معرفــی پــروژه هــای هــوش
ـی اجــرا شــده در دانشــگاه ،خبــرگان دانشــگاهی و صنعتــی جهــت ایجــاد هــم
مصنوعـ ِ
افزایــی بیشــتر بــه بحــث و گفتگــو خواهنــد پرداخــت .موضــوع پانــل هــا عبــارت اســت
از پزشــکی و ســامت ،انــرژی ،عمــران و محیــط زیســت ،بــرق و کامپیوتــر ،اقتصــاد،
خدمــات شــهری و حمــل و نقــل ،صنایــع هــوا فضــا و خــودرو.
وی در مــورد برگــزاری نمایشــگاه فناورانــه نیــز اذعــان داشــت :از بیــش از ده شــرکت
پیشــرو در حــوزه هــوش مصنوعــی و همچنیــن شــرکت هــای دانــش بنیــان بــرای
برپایــی غرفــه دعــوت شــده اســت.
دبیــر رویــداد بــا اشــاره بــه برگــزاری کارگاه هــای تخصصــی رایــگان نیــز گفــت :بیــش
از پنــج کارگاه یــک ســاعته رایــگان در جهــت آشــنایی مدعویــن بــا ابزارهــای پیشــرفته
هــوش مصنوعــی تشــکیل خواهــد شــد.
در پایــان محمــد تشــنه لــب زمــان برگــزاری رویــداد را تاریــخ  20و  21مهرمــاه ســال
جــاری اعــام نمــود کــه در پردیــس مهندســی بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی
خواجــه نصیــر الدیــن طوســی برگــزار خواهــد شــد.

آنچه در این شماره می خوانید:

* احداث پروژه خوابگاهی زنده یاد دکتر حمیدرضا طالکوب در پردیس شهید رضایی نژاد
* انتصاب دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی به عنوان رئیس دانشگاه توسط شورای
عالی انقالب فرهنگی
* نخستین رویداد روز هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی خواجه نصی رالدین طوسی
 20و  21مهرماه  ۱۴۰۱برگزار خواهد شد
* فاز دوم مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی خواجه نصی رالدین طوسی شامل آزمایشگاه
نمونهسازی سریع با حضور معاون علمی و فناوری ریی سجمهوری به بهره برداری رسید
* با ابتکار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،رشته مهندسی متریونیک برای اولین
بار در کشور راه اندازی شد
* موزه مهندسی برق نصیر به عنوان اولین موزه دانشگاهی مهندسی برق ای ران در
جامعه موزههای دانشگاهی شناخته م یشود
* تخصیص تسهیالت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به واحدهای
فناور منتخب دانشگاه
* همایش بزرگ علم و دین در افق جهان بینی توحیدی با حضور ده ها تن از
دانشگاهیان و فرهیختگان یزدی برگزار شد
* پیام تسلیت رئیس دانشگاه در پی درگذشت استاد فرهیخته و عضو هیات علمی
دانشگاه ،زنده یاد سید مجتبی موسوی نائینیان
* برگزیدگان پنجمین جشنواره عکس نوروزی
* استاد پیشکسوت دانشگاه:دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی جزو بهترین هاست
* برگزاری جلسه تخصصی با موضوع همکاری و تبادل علمی با آلمان
* دانش آموخته دانشگاه صنعتی خواجه نصی رالدین طوسی به عنوان نفر برگزیده بخش
حمل و نقل دومین دوره رقابت علمی کنز برگزیده شد
* برگزیدگان جایزه البرز از دانشگاه صنعتی خواجه نصی رالدین طوسی تقدیر شدند
* جلسه تخصصی با موضوع «همکاری و تبادل علمی با کره جنوبی» به ابتکار
معاونت بین الملل و میزبانی دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد
* برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه بین المللی آنالین با عنوان شهرهای هوشمند
رویکردهای مردم محور و وضع آگاه
* تالیف و انتشار کتاب بین المللی Seismic Risk Assessment of a
Masonry Building Due to the Geothermal Power Plant
 Earthquakesتوسط عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر علی خان سفید
* اولین دوره هاى طرح دانش افزایى و توانمندسازى اعضاى هیات علمى دانشگاه برگزار شد
* نشست روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
*جلسه شورای عالی ورزش دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار گردید
*جلسه هم اندیشی فعاالن برتر و مدی ران ارشد مجموعه صنایع لوازم خانگی کشور
با اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه در دانشکده مهندسی صنایع برگزار شد
*همکاری اداره روابط عمومی و دانشکده ریاضی
* کسب سهمیه مسابقات پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه های سراسر کشور
توسط تیم شنای پسران دانشگاه
* تقدیر از دانشجویان برگزیده دانشکده مهندسی برق ()Dean›s list
* گردهمایی ارتباط با صنعت شرکت همکاران سیستم و دانشکده مهندسی صنایع برگزار گردید
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فاز دوم مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شامل آزمایشگاه نمونهسازی سریع با حضور معاون علمی و
فناوری رئیسجمهوری به بهره برداری رسید
دومین فاز مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گشایش یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری و حســن کریمــی مزرعــه شــاهی رئیــس و بیــژن معاونــی رئیــس
مرکــز رشــد دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــا حضــور در دانشــکده
مهندســی مکانیــک ایــن دانشــگاه ،ضمــن گشــایش فــاز دوم مرکــز نــوآوری دانشــگاه،
از واحدهــای فنــاور مســتقر در ایــن مرکــز بازدیــد کردنــد.

بیــژن معاونــی رئیــس مرکــز رشــد دانشــگاه بیــان کــرد :پیــش از ایــن و در ســال
 ،۹۷فــاز اول مرکــز نــوآوری در دانشــکده مکانیــک راهانــدازی شــد و در فــاز دوم آن،
آزمایشــگاه نمونهســازی ســریع افتتــاح شــد.
وی بیــان کــرد :مرکــز نــوآوری دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی شــامل
فعالیــت شــرکتهای دانشبنیــان و خــاق ،هســتههای کارآفریــن و خــاق،
مشــاوران و مربیــان اســتارتآپی اســت.
ایــن مرکــز ظرفیــت  ۲۰شــرکت فنــاور و خــاق را داراســت و در حــال حاضــر
شــرکتهایی در حــوزه حمــل و نقــل ،فناوریهــای دیجیتــال ،زیســتفناوری،
ســاختمان و مکانیــک در ایــن مرکــز نــوآوری فعــال هســتند تــا ایدههــای نوآورانــه
خــود را تجــاری ســازی کننــد.
فضــای کار اشــتراکی مرکــز نــوآوری دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی
بــا ظرفیــت اســتقرار  ۱۴تیــم فنــاور ،زمینــه را بــرای تبدیــل ایدههــای نوآورانــه بــه
محصــوالت دانشبنیــان و خــاق فراهــم کــرده اســت.
با ابتکار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،رشته مهندسی
متریونیک برای اولین بار در کشور راه اندازی شد
گرایش کارشناسی ارشد مهندسی متریونیک (مواد الکترونی) برای اولین بار در کشور
توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ارائه شده است که دروس و پژوهش در
آن به طور مشترک توسط دانشکده های مهندسی مواد و مهندسی برق ارائه خواهد شد
و در کنکور کارشناسی ارشد  ۱۴۰۱به طور مجزا از کد رشته مهندسی مواد ( )۱۲۷۲و کد
رشته مهندسی برق ( )۱۲۵۱دانشجو جذب خواهد نمود.
دکتر کریمی مزرعه شاهی ،رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در این
رابطه گفت :نام رشته مهندسی ”متریونیک ( “)Materionicsاز تلفیق نام رشته های
آموزشی مهندسی مواد ( )Materialsو مهندسی الکترونیک ()Electronics
حاصل شده است که این نام برای اولین بار در دنیا در حوزه آموزش عالی به کار رفته
است و برای اولین بار در ایران در قالب رشته کارشناسی ارشد جدید برای دانشجویانی
در نظر گرفته شده است که عالقهمند به تحصیل در هر دو حوزه مهندسی مواد و
الکترونیک هستند .الزم به ذکر است یکی از گرایش های بین رشته ای «مکاترونیک
( »)Mechatronicsمیباشد که تلفیقی از رشتههای مهندسی مکانیک و مهندسی
الکترونیک شکل گرفته که این رشته حدود پنجاه سال پیش توسط یکی از دانشگاه
های ژاپن ابداع شده و سراسر جهان از این رشته استقبال نموده اند و هم اکنون در کل
کشور های جهان در سطح آموزش عالی در حال تدریس است .رشته ”متریونیک“ نیز
با الگوبرداری از این رشته به منظور کسب توانمندی فارغ التحصیالن برای اشتغال در
زمینه مواد الکترونیکی و برای کسب موقعیتهای شغلی که توانمندی باال در هر دو حوزه
مهندسی مواد و مهندسی الکترونیک نیاز است ،طراحی شده است.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اضافه کرد :یکی از موارد مهم در سند
آمایش آموزش عالی کشور آیندهنگری در سطح ملی ،منطقهای و استانی میباشد .یکی
از نیازهای کشور توسعه فناوری های نوین در صنعت الکترونیک است که اساسی ترین
نیازهای کشور از جمله انرژی های تجدید پذیر ،ابزارها و ادوات الکترونیکی مورد استفاده
در صنعت و پزشکی را پاسخگو باشند .پیشرفتهای اخیر در زمینه ادوات الکترونیکی
به شدت وابسته به دانشی عمیق از رشته مهندسی مواد میباشد و نوآوری در این زمینه
مستلزم دانش ساخت و فرآوری مواد الکترونی است .بنابراین ،به منظور تبدیل شدن
به کشوری پیشرو و صاحب فناوری در حوزه الکترونیک ،نیازمند به تربیت محققان
و مهندسانی خبره در زمینه مواد الکترونی هستیم که عالوه بر داشتن دانش ساخت
ابزارهای الکترونیکی ،دانش ساخت مواد الکترونی را نیز داشته باشند.
رئیس دانشگاه گفت :با توجه به سابق ه بسیار طوالنی رشت ه مهندسی برق و الکترونیک
و سابقه درخشان رشته مهندسی مواد در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،و
وجود تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی مناسب در زمین ه مهندسی الکترونیک
و مهندسی مواد در این دانشگاه و همچنین حضور اعضا هیأت علمی با سابقه در دو
رشتهی مذکور ،عمده سرمایهگذاریها و امکانات اولیه برای راهاندازی دور ه ”متریونیک“
در این دانشگاه وجود دارد .بدیهی است که در ادامهی مسیر میتوان از کمک و حمایت
مجموعههایی نظیر وزارت صمت و شرکتهایی چون صنایع الکترونیک ایران (صا
ایران) ،صباباتری ،و گروه صنعتی مپنا نیز بهره گرفت .همچنین ،با توجه به فعالیت
مناسب دانشگاه در زمین ه بینالملل و ارتباط با دانشگاههای خارجی ،میتوان از همکاری
های بین المللی برای توسعه این رشته استفاده نمود.
موزه مهندسی برق نصیر ب ه عنوان اولین موزه دانشگاهی
مهندسی برق ایران در جامعه موزههای دانشگاهی
شناخته میشود
رئیــس مــوزه مهندســی بــرق نصیــر دکتــر علیاکبریــان در مــورد ســابقه فعالیــت
ایــن مــوزه گفــت :مــوزه مهندســی بــرق نصیــر کــه در طبقهبنــدی مــوزه تخصصــی

کوچــک قــرار میگیــرد ،بـه صــورت رســمی فعالیــت خــود را از ســال  ۱۳۹۴بــا مجــوز
ســازمان میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــ ع دســتی و بــا عضویــت در کمیتــه
بینالمللــی موزههــای دانشــگاهی ( )UAMCآغــاز کــرده اســت.
علــی اکبریــان اظهــار داشــت :در نیمــه دوم ســال  ۱۴۰۰بــا دســتور رئیــس دانشــکده
مهندســی بــرق و بــا همــکاری معاونــت پژوهشــی دانشــکده و زیــر نظــر مدیــر مــوزه
و بــا همــت کارشــناس آن ،فعالیتهــای مفیــدی جهــت معرفــی مــوزه مهندســی
بــرق نصیــر ب ـ ه عنــوان اولیــن مــوزه دانشــگاهی مهندســی بــرق ایــران بــه جامعــه
موزههــای دانشــگاهی شــکل گرفــت.
رئیــس مــوزه مهندســی بــرق نصیــر در مــورد تمدیــد مجــوز ایــن مــوزه نیــز گفــت:
ارتقــا ســطح مــوزه ،حفــظ و نگهــداری بــا دقــت و اصولــی اشــیاء بــا ارزش ایــن
دانشــکده و تعامــل بهتــر بــا جامعــه مخاطــب منجــر بــه تمدیــد مجــوز مــوزه توســط
ســازمان میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــ ع دســتی شــد.
در ادامــه و بــه مناســبت روز جهانــی موزههــا خانــم حاجــی مــا حســینی کارشــناس
مســئول مــوزه مهندســی بــرق نصیــر نیــز گفــت :موزههــا ســرمایههای ملــی کشــور
هســتند کــه اگــر بـ ه صــورت صحیــح و علمــی مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد میتواننــد
در تحقــق هدفهــای فرهنگــی و اجتماعــی مؤثــر باشــند .موزههــا ماننــد مراکــز
دانشــگاهی هســتند کــه هــر فــردی در هــر ســطحی از دانــش میتوانــد از آن
بهرهمنــد شــود.
حاجــی مالحســینی ادامــه داد :در جهــان هــر ســال بــر تعــداد موزههــا افــزوده
میشــود کــه ایــن نشــان از اهمیــت موزههــا در اجتمــاع کنونــی اســت کــه نقــش
حساســی در جهــت آمــوزش و آگاهیرســانی دارنــد.
همچنیــن افــزود :مــوزه محــل آمــوزش اســت ،بنابرایــن مراجعــان مــوزه عــاوه بــر
آشــنایی بــا مجموعههایــی از اشــیاء ارزشــمند ،فرصــت آمــوزش و تحقیــق نیــز پیــدا
ن جهــت کــه بــه زبــان شــیء ســخن میگویــد
میکننــد ،بــه همیــن ســبب مــوزه از آ 
بــه انــدازهای کــه تحصیــل کننــدگان را جــذب میکنــد بــه همــان انــدازه تیــز بــر
بیننــده بیســواد اثرگــذار اســت.
کارشــناس مســئول مــوزه مهندســی بــرق نصیــر اظهــار داشــت :نکتــه قابــل تأمــل
ایــن اســت کــه مــوزه محیــط مناســبی بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت اســت و
ل توجــه ای دارد ،موزههــا مــروج بهتریــن پدیدههــای فرهنگــی،
جنبــه انتفاعــی قاب ـ 
اجتماعــی و صنعتــی هســتند کــه میبایســت در جهــت حفــظ ایــن گنجینههــای بــا
ارزش تالشــی مســتمر انجــام داد.
تخصیص تسهیالت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
به واحدهای فناور منتخب دانشگاه
در راســتای حمایــت از تجــاری ســازی طرحهــای فناورانــه شــرکت هــای مســتقر
در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی ،بــا
پیگیــری هــای صــورت گرفتــه توســط ایــن مرکــز در ســال  ،۱۴۰۰مبلــغ نــه میلیــارد
ریــال تســهیالت از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه واحدهــای
فنــاور منتخــب و محصــوالت معرفــی شــده آنهــا اختصــاص یافــت.
فرآینــد تخصیــص تســهیالت بدیــن صــورت اســت کــه طــرح هــای فناورانــه بــا
قابلیــت تجــاری ســازی از طریــق مرکــز رشــد دانشــگاه بــه معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری معرفــی شــده و پــس از ارزیابــی و برگــزاری جلســات داوری
حضــوری ،طــرح هــای حائــز شــرایط انتخــاب خواهنــد شــد.
جلســات داوری بــا حضــور نماینــده مرکــز رشــد دانشــگاه ،نماینــده واحــد فنــاور و
داوران معاونــت علمــی و فنــاوری برگــزار مــی گــردد.
همچنیــن ایــن مرکــز در تــاش اســت بــرای ســال  ،۱۴۰۱حمایــت هــای جدیــدی را
بــرای واحدهــای فنــاور جــذب نمایــد.
نــام محصــوالت منتخــب بــرای دریافــت وام تجــاری ســازی بــه شــرح ذیــل اعــام
مــی گــردد:
 -۱دستگاه تحریک کننده عصبی برای بیماران ضایعه نخاعی
 -۲سیستم های امنیتی اماکن
 -۳تولید فیبر نوری
 -۴طراحی و ساخت دستگاه لپینگ
 -۵دیتاالگر و جعبه سیاه
 -۶دستگاه پایش هوشمند قلب و عروق
 -۷سامانه مدیریت پذیرندگان پرداخت یاری
همایش بزرگ علم و دین در افق جهان بینی توحیدی با حضور
ده ها تن از دانشگاهیان و فرهیختگان یزدی برگزار شد
شامگاه اول خرداد ،تاالر شهید منتظر قائم استانداری یزد میزبان ده ها تن از دانشگاهیان
و فرهیختگان یزدی در همایش بزرگ علم و دین در افق جهان بینی توحیدی بود.

کتاب«علم و دین در افق جهان بینی توحیدی» اثر استاد دکتر مهدی گلشنی است که
از سوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال ّدین طوسی در دو ویراست و دو چاپ به شمارگان
 ۱۵۰۰جلد تولید شده است.
دکتر گلشنی این کتاب را به دانشگاه هدیه کرده است و جمعی از نیکوکاران فرهنگی نیز
در هزینه های تولید آن مشارکت خیرخواهانه داشتند.

دحجت الحق حسینی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال ّدین
سی ّ
در ابتدای این مراسم ،دکتر ّ
طوسی و از شاگردان برجسته دکتر گلشنی ،در سخنانی بازتاب جهانی اندیشههای استاد
دکتر گلشنی را از شرق دور تا غرب جهان در انگلستان و مصر بازگویی کرد.
بر پایه تازه ترین آمارهای رسمی پایگاه های علم سنجی ،به آراء و آثار استاد دکتر گلشنی
در حوزه مطالعات علم و دین ،در کشور اندونزی ۷۳مقاله ارجاع شده؛ در  ۱۳مقاله درج نام
ایشان در عنوان مقاله آمده است .در مقاالت پر ارجاع به  ۱۸اثر ایشان استناد شده است.
هم چنین در کشور مالزی ،به ۱۸مقاله پر ارجاع ایشان از  ۲۰۰۴تا ۲۰۲۲م .گزارش و
اشاره شده است.
بزرگترین فیلسوفان علم جهان افرادی همچون هارولد کوئینگ ،کیت وارد و راجر تریگ
از کشورهای انگلستان و آمریکا نسبت به این کتاب اظهار نظرهای بسیار درخشانی داشته
اند که همگی آن را اثری جامع و همه جانبه ستوده اند.
دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود افزود ۱۶ :رساله پر ارجاع از آثار ایشان
در سال های  ۲۰۱۷تا ۲۰۲۱م .گزارش شده است .هم چنین نام پروفسور گلشنی در ۱۱
دایره المعارف معتبر جهانی مدخل شده است و شرح احوال و افکار ایشان آمده است.
در انتها دکتر حسینی تازه ترین اثر بینالمللی از شناخت ایشان را در کشور مصر و شهر
قاهره به قلم دکتر علی ابوالخیر برای حاضران بازخوانی کرد .دکتر ابوالخیر در کتاب
« االکثریه و االجماع فی تاریخ االمه» ایشان را دانشمندی درخشان ،متفکری بزرگ و
انسانی بسیار شریف توصیف کرده است.
در انتهای مراسم شمار  ۴۵۰جلد از این کتاب به حاضران اهدا شد.
پیام تسلیت رئیس دانشگاه در پی درگذشت استاد فرهیخته و
عضو هیات علمی دانشگاه ،زنده یاد سید مجتبی موسوی نائینیان

رئیــس دانشــگاه ،دکتــر کریمــی مزرعــه شــاهی در پــی درگذشــت اســتاد فرهیختــه و
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی ،زنــده یــاد ســید
مجتبــی موســوی نائینیــان ،پیــام تســلیتی صــادر کــرد.
متن پیام بدین شرح است:

اناهلل و انا الیه راجعون
خبــر تأســف بــار درگذشــت اســتاد فرهیختــه دانشــکده دانشــگاه صنعتــی خواجــه
نصیرالدیــن طوســی ،زنــده یــاد مرحــوم ســید مجتبــی موســوی نائینیــان ،موجــب تألــم
و تأثــر فــراوان اینجانــب و جامعــه دانشــگاهی گردیــد.
دکتــر ســید مجتبــی موســوی نائینیــان ،رئیــس اســبق دانشــکده هــای مکانیــک و
هوافضــای دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیــر الدیــن طوســی یکــی از قدیمــی تریــن
و برجســته تریــن اســاتید صنعــت تاسیســات ایــران بودنــد و بخــش مهمــی از عمــر
مفیــد خــود را صــرف تحقیــق و پژوهــش کردنــد ،ســردخانه هــای فراوانــی را طبــق
آخریــن اصــول علمــی و مهندســی در کشــور عزیزمــان طراحــی نمودنــد و از ســال
 ۱۳۵۲در تحــول صنعــت تاسیســات ایــران تاثیــر بســزایی داشــته انــد ،کتــب و مقــاالت
ارزشــمندی هــم در زمینــه هــای تبریــد و سیســتم هــای گرمایشــی و سرمایشــی از

خــود بــه یــادگار گذاشــته انــد .در کنــار فعالیــت گســترده علمــی ایشــان ،بــه تمــام معنــا
فــردی اخــاق مــدار و بزرگــوار بودنــد کــه همــواره رفتــار کریمانــه و خــوی خــون گــرم
ایشــان در اذهــان باقــی خواهــد بــود.
اینجانــب فقــدان ایــن پژوهشــگر را بــه جامعــه علمــی و دانشــگاهی کشــور تســلیت
عــرض نمــوده و ضمــن آرزوی غفــران و رحمــت واســعه الهــی و علــو درجــات بــرای آن
عزیــز ،از درگاه ایــزد منــان بــرای خانــواده محتــرم مرحــوم صبــر و شــکیبایی و اجــر جزیــل
روحــش شــاد و یــادش گرامــی
مســئلت مــی نمایــم.

برگزیدگان پنجمین جشنواره عکس نوروزی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ پنجمین جشنواره عکس نوروزی با محوریت ظرفیت
های گردشگری کشور و مناطق دیدنی دنیا برگزار شد.
مجید حسنی مدیر روابط عمومی دانشگاه گفت :این جشنواره همچون سنوات گذشته با
استقبال کم نظیر دانشگاهیان عزیز بیش از  ۲۰۰۰قطعه عکس به روابط عمومی دانشگاه
ارسال شد که توسط  ۵داور متخصص در این حوزه مورد داوری قرار گرفت و توسط ایشان
امتیاز بندی شد ۵ ،اثری که بیشترین امتیاز را از داوران جشنواره کسب نمودند ،بعنوان آثار
برگزیده انتخاب و معرفی شد.
حسنی گفت :در موضوع داوری شاخص هایی همچون  -۱کیفیت مناسب و پردازش
عکس  -۲ترکیب بندی صحیح و استفاده درست از عناصر بصری  -۳خالقیت و نوآوری
و نگاه متفاوت در عکاسی  -۴رعایت اصول اولیه در عکاسی  -۵پیام عکس ،مورد نظر
قرار گرفته است ،که بر این اساس نفرات برتر این جشنواره به شرح ذیل معرفی می گردند:
نفر اول :محمد درزی -دانشجوی مهندسی مکانیک ورودی  -۱۳۹۹هجرت جهادی،
شهرستان سربیشه ،استان خراسان جنوبی
نفر دوم :مهدی فروزان -دانشجوی ارشد مکانیک -ساحل کاسپین ،مازندران
نفر سوم :حسین احمدیان -دانشجوی هوافضا ورودی  –۱۴۰۰باغستان شهر ارسک،
خراسان جنوبی
نفر چهارم :محمد نیما شریفی نیا – دانشجوی مکانیک ورودی  – ۱۴۰۰محله پیروزی،
تهران
نفر پنجم :فواد عسکری – دانشجوی کارشناسی هوافضا -صخره نوردی ،کوه های مسجد
صاحب الزمان کرمان
استاد پیشکسوت دانشگاه:دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جزو بهترین هاست
در جریان آیین خوشآمدگویی و از سرگیری آموزش حضوری دانشجویان ورودی ۱۳۹۹
که روز دوشنبه  ۲۹فروردین  ۱۴۰۱در پردیس علوم برگزار شد ،دکتر کریمی مزرعهشاهی
رییس دانشگاه صنعنی خواجه نصیرالدین طوسی خطاب به دانشجویان گفت :از دانشجویان
عزیز انتظار میرود در کنار تحصیل در تمام حوزه های فرهنگی دانشگاه فعال باشند و در
این مورد با روحیه مطالبهگری حمایت مسئوالن را درخواست نمایند.
دکتر کریمی در ادامه گفت :امتحانات قطعا حضوری خواهد بود و با موقعیت مجازی که
پشت سر گذاشته شد متفاوت است ،بنابراین نیاز است که با برنامهریزی دقیق خود را برای
امتحانات آماده نمائید.
ایشان افزود :تمام دانشجویان باالخص دانشجویان علوم پایه باید به گسترش ارتباطات فرا
دانشکده ای اهمیت فراوانی بدهند و سعی کنند با تمام دانشکدهها و نخبگان دانشگاهی
روابط علمی مفید برقرار کنند.
رئیس دانشگاه در پایان گفت :از شما دانشجویان عزیز میخواهم با همت و برنامهریزی
برای خدمت به کشور و مردم عزیزمان تمام تالش خود را بکار ببندید و در نهایت آرزوی
موفقیت برای آینده ای درخشان برای شما عزیزان دارم.
در ادامه حجةاالسالم والمسلمین طهماسبی نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه به
موضوع چالشهای فرهنگی و اعتقادی در دانشگاه پرداخت و از گذران عمر سریع در این
دوره صحبت نمود و خطاب به دانشجویان گفت:
یکی از مهمترین اموری که یک دانشجوی موفق باید پیش رو داشته باشد این است که باید
برای رسیدن به عقاید صحیح برنامهریزی نموده و در کنار تحصیل مطالعه و تحقیق نماید.

طهماسبی افزود :دانشگاه محل زندگی در کنار تحصیل و پاالیش علمی است ،بنابراین بعد
معنوی و ارتباط با خداوند پایه گذار یک زندگی سالم است.
او در ادامه با اشاره به حدیثی از امام مجتبی علیهالسالم که فرمودند :اگر خدا را بشناسید

دوستش دارید ،افزود :ماه مبارک رمضان فرصتی بی بدیل است و مغتنم برای مسابقه بندگی،
و زندگی در این ماه باید تغییر کند.
نماینده نهاد مقام معظم رهبری خطاب به مسئوالن گفت :جدی گرفتن علوم پایه برای
مسئوالن الزامی ست و از دانشجویان خواست فرصت شناس و قدردان خاطرات شیرین
این روزگار باشند.
دکتر رعیتی رییس پردیس علوم نیز در سخنرانی کوتاه خود پس از آرزوی قبولی طاعات
حضار به دو نکته مهم اشاره نمود و گفت :نکته مهم علو م پایه ،آزمایشگاههاست که در
جریان کرونا کمتر فعال بوده است ،بنابراین تالش برای جبران مافات زمان از دست رفته در
دستور کار ما است و نکته دوم به دلیل مجازی بودن ،دانشجویان با سواالتی مهمی مواجه
شدهاند که در این مدت پیش آمده ،پس ما برای پاسخگویی به سواالت آمادگی الزم را داریم.
ایشان در پایان با آرزوی موفقیت برای دانشجویان ایشان را توصیه به تالش و تحصیل با
برنامه توصیه نمود.
در ادامه جناب آقای دکتر مهجانی از اساتید پیشکسوت و بنیانگذار دانشکده شیمی ،با بیانی
شیرین پس از خوشامدگویی ،خود را نماینده تمام علو م پایه دانست و خطاب به دانشجویان
نو ورود گفت :ساختمانهای کهنه و قدیمی راز دارند ،اتاقهایی که رفت و آمد انسانهای بزرگ
بوده و درهای آن باز است ...مگر میشود ساینس احساس تنهایی کند ،جهان مال اوست...
دکتر مهجانی خطاب به دانشجویان علوم پایه گفت :علوم پایه بن بست ندارد ،شما باید مسیر
قله را با رنج طی کنید تا از باال به همه بگویید سالم ،سانتیست ها در عالم سر آمد هستند،
و همه علوم مدیون شما هستند ،همانطور که انیشتن گفت :کامپیوتر محصول کوانتوم و این
معادالت است...
او گفت :تاثیر گذارترین افراد عالم از جنس شما هستند ،همچون :انیشتن ،هایزنبرگ ،نیوتون
و ،...بنابراین هرکس به ما توجه کند بزرگ میشود...
سپس استاد پیشکسوت دانشگاه خطاب به همه دانشجویان گفت :چرا سپاس در جامعه ما
جا افتاده نیست ،از شما میخواهم سپاسگزار والدین خود باشید و من هم از شما سپاسگزارم
که ما را انتخاب کرده اید.
وی چنین ادامه داد :از علم باید به مالقات معنویت و اخالق برویم و شهروند جهانی شویم،
مثال کرونا بدون هماهنگی جهانی حل شدنی نیست ،تمام مسائل همینطور است ،مسائل
جهانی و راه حل ها ه م با کنار هم بودن جهانی است...
اینکه گفته میشود علم به چکار می آید غلط است ،ما عالم نشدیم که پورشه سواری کنیم
اما با علم خوب زندگی میکنیم...
دکتر مهجانی در مورد دانشگاه با کالمی شیوا گفت :دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی بهترین نیست ،چون هیچ بهترینی وجود ندارد اما جزء بهترین هاست ،هنر ما در این
دانشگاه این است که ما برای رفع مشکالت تدبیر میکنیم ،ما در دانشگاه به دنبال مدرک
گرفتن و فخر فروشی نیستیم ...دانشگاه ما موفق بوده ،چون رفرنس دارد ،بهترین اساتیدی
که در ایران و جهان هستند ریشه در دانشگاه خواجه نصیر دارند ،و تمام آثار برجسته ایشان
نمایانگر بزرگی دانشگاه است.
در پایان دکتر مسعودی رییس دانشکده فیزیک پس از توصیه دانشجویان به فعالیت انرژیک
گفت :ویروس کرونا آسیبهایی داشت اما فوایدی هم داشت از جمله اینکه باعث شد به
نعماتی که برای ما عادی شده بود بیشتر توجه کنیم ،از جمله این نعمات برای اساتید دانشگاه
حضور شماها بود ،شما به نوعی هویت دانشگاه هستید ،امیدوارم بدون هیچ مشکلی ،کم کم
سالمتی کامل حاکم شود و ماسکها برداشته شوند و نعمت حضورتان برای اساتید مداوم باشد.
ایشان نیز در پایان گفت :یکی از نگرانی های اصلی شما حضوری شدن بود اما این حضور
نعمت بزرگی است که باید قدردان آن باشید.
برگزاری جلسه تخصصی با موضوع همکاری و تبادل علمی با آلمان

دانش آموخته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان نفر
برگزیده بخش حمل و نقل دومین دوره رقابت علمی کنز برگزیده شد

ســعید بســتانمنش مقــدم ،دانشآموختــه مقطــع کارشناسیارشــد رشــته مهندســی
مکانیــک دانشــگاه خواجــه نصیــر (و عضــو هیــات رئیســه شــاخه مکانیــک گــروه
موســس انجمــن دانشآموختــگان) بــه عنــوان نفــر برگزیــده بخــش حمــل و نقــل
دومیــن دوره رقابــت علمــی کنــز برگزیــده شــد.
در ایــن رویــداد در مجمــوع  ۶۵۸اثــر از  ۲۵کشــور اســامی توســط دبیرخانــه رقابــت
دریافــت شــد کــه پــس از داوری ۲۰ ،طــرح از کشــورهای ایــران ،مالــزی و بنــگالدش
انتخــاب و در نهایــت  ۶اثــر بــه عنــوان طرحهــای منتخــب دومیــن دوره رقابــت علمــی
کنــز معرفــی شــدند.
در آییــن اختتامیــه ایــن رویــداد آقایــان علیاکبــر صالحــی ،قائممقــام فرهنگســتان علــوم
ایــران ،ســعید ســهرابپور ،رئیــس رقابــت علمــی کنــز ،عــذرا پچیهــو ،وزیــر بهداشــت
و رفــاه اجتماعــی ایالــت ســند پاکســتان و مهــدی صفارینیــا ،رئیــس پــارک فنــاوری
پردیــس و مدیــر بنیــاد مصطفی(صلــی اهلل علیــه و آلــه) ،حضــور داشــتند
در گــروه حمــل و نقــل ســعید بســتان منــش ،ریپــون هــور و امیرحســین مقــدم ســلطانی،
منتخبیــن اولیــه بودنــد و ســعید بســتان منــش بــا طــرح ســامانه تشــخیص خوابآلودگــی
و رفتــار راننــده بهعنــوان منتخــب نهایــی معرفــی شــد.
برگزیــدگان ایــن دوره رقابــت علمــی کنــز غیــر از جوایــز دریافــت شــده از بنیــاد علــم
و فنــاوری مصطفی(صلــی اهلل علیــه و آلــه) از وام  ۳۰۰میلیــون تومانــی بانــک توســعه
تعــاون بــرای توســعه طــرح هــای خــود برخــوردار مــی شــوند .همچنیــن پــارک فنــاوری
پردیــس نیــز  ۲۰۰میلیــون تومــان تســهیالت بــرای همــکاری بــا منتخبیــن اهــدا
میکنــد.
شــایان ذکــر اســت ،بنیــاد علــم و فنــاوری مصطفــی (صلــی اهلل علیــه و آلــه) در
تکمیــل زنجیــره ارزش خــود ،رقابــت علمــی کنــز ،کاربــرد دانــش و اندیشــه بــرای
جامعــه ( )Knowledge Application and Notion for Societyرا
میــان دانشپژوهــان ،دانشــجویان و اســاتید زیــر  ۴۵ســال بــا هــدف تعمیــق تفکــر
و ایجــاد نــوآوری در جامعــه دانشــگاهی بــرای رســیدگی بــه مشــکالت جهــان اســام
در حوزههــای مختلــف  /از جملــه آب ،محیــط زیســت و انــرژی؛ بهداشــت و فنــاوری
پزشــکی؛ فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات؛ حمــل و نقــل؛ اقتصــاد ،بانکــداری و تامیــن
مالــی و  ...برگــزار میکنــد.
اولیــن دوره ایــن رقابــت ســال  ۱۳۹۷و در  ۵حــوزه ســامت ،انــرژی ،اقتصــاد ،آب و
محیــط زیســت ،فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا مشــارکت  ۱۰۴۵نفــر ( ۷۵۳دانشــجو
و  ۲۹۲عضــو هیــأت علمــی) و دریافــت  ۵۹۰اثــر از  ۱۵کشــور اســامی برگــزار شــد.
دومیــن دوره ایــن رقابــت نیــز از پارســال و در حوزههــای «آب ،محیــط زیســت و
انــرژی»« ،بهداشــت و فنــاوری پزشــکی»« ،فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات»« ،اقتصــاد،
بانکــداری و تامیــن مالــی»« ،حمــل و نقــل» و «حــوزه ویــژه ۱۴۰۰؛ معــدن و صنایــع
معدنــی» آغــاز شــد و مراســم پایانــی آن همزمــان بــا برگــزاری یازدهمیــن دوره
نمایشــگاه اینوتکــس  ۲۰( ۲۰۲۲تــا  ۲۳اردیبهشــت) برگــزار شــد.
دو دانشجوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان
برگزیده جایزه البرز انتخاب شدند

بــه ابتــکار معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیــر الدیــن طوســی جلســه
ای بــا رئیــس بخــش بیــن الملــل German Research Foundation
 )(DFGو نیــز رییــس بخــش همــکاری هــای آســیا در موسســه Max Planck
 Societyآلمــان در محــل دانشــگاه برگــزار شــد.
ایــن جلســه اولیــن ســفر خارجــی  DFGاز ابتــدای کرونــا بــوده اســت .در ایــن جلســه
دربــاره نحــوه حمایــت از طرحهــای ارســالی اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه بــه
 DFGو توســعه پژوهــش و تبــادالت علمــی ایــن دانشــگاه بــا کشــور آلمــان بحــث
و تبــادل نظــر شــد.

دو دانشــجوی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــهعنــوان برگزیــدگان
نهایــی جایــزه البــرز در ســال  ،۱۴۰۱معرفــی و تقدیــر شــدند.
در آئیــن اختامیــه اعطــای جایــزه البــرز کــه در تاریــخ  ۲۸اردیبهشــت در هتــل بــزرگ
ارم برگــزار شــد ،از دو دانشــجوی دکتــری دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی،
تقدیــر بــه عمــل آمــد .آقایــان حامــد آقــا محمــدی و احســان بادفــر بــه عنــوان
دانشــجوی نمونــه کشــور موفــق بــه اخــذ جایــزه علمــی البــرز شــدند.
جایــزه البــرز کــه از جوایــز بــا ســابقه علمــی و آموزشــی کشــور بــه شــمار میآیــد ،همــه
ســاله بــه برندگانــی در ســطوح مختلــف اعطــا میشــود و مهمتریــن بخــش آن ،تقدیــر
از دانشــمندان برگزیــده در رشــتههای مختلــف اســت .در جایــزه البــرز ســال ۶۰ ،۱۴۰۱
نفــر برگزیــده شــامل شــش دانشــمند ۵۳ ،مختــرع و دانشــجو معرفــی و تقدیــر شــدند.
الزم بــه یــادآوری اســت؛ بنیــاد فرهنگــی البــرز در ســال  ۱۳۴۲شمســی بــا هــدف

اولین دوره هاى طرح دانش افزایى و توانمندسازى
اعضاى محترم هیات علمى دانشگاه برگزار شد

کمــک بــه اشــاعه فرهنــگ کشــور و تجلیــل از مقــام علمــی دانشــمندان و پژوهنــدگان
برتــر ایرانــی و تشــویق دانشــجویان و دانشآمــوزان برگزیــده و نوبــاوگان و نوجوانــان
بااســتعداد ایرانــی ،از طریــق اعطــای «جایــزه بنیــاد البــرز» بــه همــت مــردی
خیراندیــش و نیکســیرت ،مرحــوم حســینعلی البــرز تأســیس و وقــف شــده کــه طــی
بیــش از نیــم قــرن ،چندیــن هــزار نفــر از نخبــگان برتــر علمــی کشــور را مــورد حمایت
و تشــویق قــرار داده و ایــن مهــم طــی ســالهای اخیــر در قالــب همایشهــای ملــی
بــا حضــور مســئوالن علمــی و کشــوری محقــق شــده اســت.
جلسه تخصصی با موضوع «همکاری و تبادل علمی با کره جنوبی»
به ابتکار معاونت بین الملل و میزبانی دانشکده مهندسی مکانیک
برگزار شد

جلسه تخصصی با موضوع «همکاری و تبادل علمی با کره جنوبی» روز چهارشنبه ۲۴
فروردین  ۱۴۰۱به میزبانی دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد.
در این جلسه که به ابتکار معاونت بین الملل دانشگاه صورت پذیرفت ،قائم مقام سفیر
و رییس بخشهای اقتصادی و حمل و نقل کره جنوبی به محل دانشگاه دعوت شدند.
در جلسه مذکور؛ درباره نحوه توسعه تفاهم نامه با کشور کره جنوبی و و ارتقاء فعالیت های
پژوهشی و مبادالت علمی دو سویه بحث و تبادل نظر شد.
همچنین در خصوص امکان حمایت از طرح های تحقیقاتی مشترک راهکارهای ممکن
مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه بین المللی آنالین با عنوان
شهرهای هوشمند رویکردهای مردم محور و وضع آگاه
ن المللــی آنالیــن بــا عنــوان «شــهرهای هوشــمند:
کارگاه آموزشــی یکــروزه بیــ 
رویکردهــای مــردم محــور و وضــع آگاه» در چهارچــوب برنامــهی «ســفیران شــهر
هوشــمند» در «هفتــه شــهرهای هوشــمند» آیتریپلئــی برگــزار مــی گــردد.
شــایان ذکــر اســت آیتریپلئــی یــا انجمــن مهندســین بــرق و الکترونیــک ()IEEE
بزرگتریــن انجمــن حرفــ ه ای و همچنیــن معتبرتریــن انجمــن حرفــه ای مهندســی
بــرق و کامپیوتــر در جهــان مــی باشــد ،کــه ایــن برنامــه بــه ابتــکار کمیتــه شــهرهای
هوشــمند ایــن مجموعــه برگــزار مــی شــود.
کمیتــه شــهرهای هوشــمند آیتریپلئــی کــه بــه عنــوان مرجــع معتبــر شــهرهای
هوشــمند و منبــع اصلــی در زمینــه تولیــد اطالعــات فنــی و محتــوای آموزشــی در
حــوزه شــهرهای هوشــمند شناســایی شــده اســت ،مجموعــه گســترده ای از جوامــع
تخصصــی فنــی آیتریپلئــی گــرد هــم مــی آورد ،تــا اســتانداردهای جهانــی در حــوزه
شــهر هوشــمند را در میــان صنعــت و دانشــگاه تعییــن کننــد.
در ســال  ،۲۰۲۲روزهــای  ۲۱الــی  ۲۶مــارس بــه عنــوان هفتــه شــهرهای هوشــمند
نامگــذاری شــده اســت ،کــه در ایــن هفتــه در سرتاســر دنیــا رویدادهــای مختلفــی
توســط ســفیران شــهرهای هوشــمند بــا محتــوای فنــی ،علمــی و بشردوســتانه و حــول
محورهــای اصلــی شــهرهای هوشــمند :آب ،پســماند ،حمــل و نقــل ،مراقبــت هــای
بهداشــتی ،غــذا و انــرژی برگــزار شــده اســت .بدلیــل تقــارن ایــن هفتــه بــا هفتــه اول
نــوروز در ایــران ایــن برنامــه در ایــران بــا هماهنگــی آن مجموعــه در روز  ۱۳آوریــل
( ۲۴فروردیــن مــاه) برگــزار مــی گــردد.
برگــزاری ایــن رویــداد در ایــران در قالــب یــک کارگاه جامــع یــک روزه بــا حضــور
و ســخنرانی متخصصــان و صاح ـب نظــران بنــام ایرانــی در حــوزه شــهر هوشــمند از
داخــل و خــارج از کشــور موجــب برتــری ایــن رویــداد نســبت بــه رویدادهــای مشــابه
در دنیــا شــده اســت.

ایــن کارگاه کــه بــا حضــور میهمانانــی از متخصصیــن حــوزه مخابــرات ،کنتــرل ،قــدرت و
انــرژی ،حمــل و نقــل ،معمــاری و شهرســازی و جامعــه شناســی برگــزار میشــود ،میزبــان
ی هــای شــهرهای خواهرخوانــده اصفهــان نیــز م ـی باشــد .ایــن
میهمانانــی از شــهردار 
کارگاه آنالیــن یکــروزه بــا ســخنرانی معــاون شــهردار اصفهــان و متخصصیــن ایرانــی
جامعــه دانشــگاهی و صنعتــی کشــورهای ایــاالت متحــده ،آلمــان ،ایرلنــد و ایــران ادامــه
م ـی یابــد .برایــن مبنــا در ایــن کارگاه:
· دکتــر ســعید ابراهیمــی ،معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری
اصفهــان
· دکتر امین انجم شعاع ،عضو هیات علمی دانشگاه ملی ایرلند .
· دکتر احمدرضا ملکپور ،دانشمند داده شرکت جنرال الکتریک ایاالت متحده .
· دکتر عفت السادات شهریاری ،پژوهشگر دانشگاه صنعتی برلین .
· دکتــر علیرضــا فریدونیــان ،عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن
طوســی و ســفیر شــهرهای هوشــمند آیتریپلئــی ۲۰۲۲
· مهنــدس مهــدی نوذریــان ،دانشــجوی دکتــری دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن
طوســی
· مهنــدس کیانــا اعتمــادی ،حــوزه معاونــت شهرســازی و معمــاری شــهرداری تهــران و
دانشــجوی دکتــری دانشــگاه تربیــت مــدرس
· مهندس محسن کجوری ،شرکت توزیع برق غرب مازندران
به ارائه مطالبی در حوزه تخصصی خود می پردازند.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن برنامــه در روز چهارشــنبه  ۲۴فروردیــن مــاه  ۱۴۰۱از ســاعت
 ۸:۳۰الــی  ۱۹و در قالــب دوپنــل تخصصــی توســعه و بهــره بــرداری مــردم محــور
شــهرهای هوشــمند و بهــره بــرداری وضــع آگاه شــهرهای هوشــمند برگــزار مــی گــردد و
عالقـه منــدان جهــت شــرکت در ایــن رویــداد مــی تواننــد از طریــق لینــک زیــر نســبت
بــه ثبــت نــام اقــدام فرماینــد.
تالیف و انتشار کتاب بین المللی Seismic Risk Assessment
of a Masonry Building Due to the Geothermal
 Power Plant Earthquakesتوسط عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دکتر علی خان سفید
دکتــر علــی خــان ســفید عضــو هیــات علمــی دانشــکده عمــران دانشــگاه صنعتــی
خواجــه نصیرالدیــن طوســی موفــق بــه انتشــار یــک کتــاب در حــوزه مهندســی زلزلــه
در انتشــارت دانشــگاه  Technical University of Munichشــد.
دکتــر علــی خانســفید بیــان کــرد کتــاب Seismic Risk Assessment
of a Masonry Building Due to the Geothermal Power
 Plant Earthquakesبــه موضــوع اثــرات زلزلــه هــای ناشــی از فعالیــت
نیــروگاه هــای زمیــن گرمایــی بــر روی ســاختمان هــای مصالــح بنایــی مــی پــردازد.
ایــن کتــاب محصــول همــکاری مشــترک علمــی بیــن المللــی بیــن دکتــر علــی
خانســفید عضــو هیــات علمــی گــروه مهندســی زلزلــه دانشــگاه صنعتــی خواجــه
نصیرالدیــن طوســی و کرســی مکانیــک ســازه دانشــگاه فنــی مونیــخ ،بــه عنــوان
دانشــگاه برتــر کشــور آلمــان ،مــی باشــد کــه توســط همیــن دانشــگاه در ســال ۲۰۲۲
منتشــر شــده اســت .لینــک کتــاب :

_https://mediatum.ub.tum.de/۶۷۰۳۳۷?show_id=۱۶۵۰۱۶۱&change
language=en

دوره هــاى طــرح دانــش افزایــى و توانمندســازى اعضــاى محتــرم هیــات علمــى
دانشــگاه بــا عنــوان روش تدریــس موثــر در تاریــخ دوشــنبه  ۱۹اردیبهشــت  ۱۴۰۱در
دانشــکده مهندســى بــرق برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،پیــرو اطــاع رســانى قبلــى معاونــت آموزشــى و
تحصیــات تکمیلــى دانشــگاه ،اولیــن جلســه از مجموعــه دوره هــاى طــرح دانــش
افزایــى و توانمندســازى اعضــاى محتــرم هیــات علمــى دانشــگاه بــا عنــوان روش
تدریــس موثــر در تاریــخ دوشــنبه  ۱۹اردیبهشــت  ۱۴۰۱از ســاعت  ۱۳:۳۰الــى ۱۵:۳۰
در دانشــکده مهندســى بــرق برگــزار شــد .ایــن دوره کــه بــا شــرکت  ۱۰۰نفــر از اعضــا
هیــات علمــی دانشــگاه ( ۷۰نفــر حضــورى و  ۳۰نفــر در ســامانه جلســات مجــازى
دانشــگاه) برگــزار گردیــد ،بــا اســتقبال فــراوان حاضریــن در جلســه مواجــه شــده و در
انتهــا ،پرســش و پاســخ و تبــادل نظــر بیــن افــراد حاضــر در جلســه صــورت گرفــت.
مهمتریــن عناویــن طــرح شــده عبــارت بودنــد از:
* تدریس موثر  -یادگیری موثر
* روند بخاطرسپاری اطالعات
* نقش زمان و استراحت در فراگیری مطلب
* نحوه اداره کالس توسط مدرس و مواجهه با خواسته های دانشجویان
* تطبیق سرعت تدریس و تکلم استاد با نیاز دانشجو
* بیان مشکالت مرسوم دانشجویان در کالس
* روند برگزارى امتحان و تصحیح ورقه
الزم بــه ذکــر اســت کــه معاونــت آموزشــی دانشــگاه در نظــر دارد جلســات دیگــرى در
خصــوص طــرح دانــش افزایــی و توانمنــد ســازی اعضــا هیــات علمــی در تــرم جــاری
برگــزار نمایــد کــه متعاقبــا جزییــات ان اطــاع رســانى خواهــد شــد.
نشست روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با حضور
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی ،صبــح ســه
شــنبه  ۹فروردیــن ،نشســت روســای دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور بــا
موضــوع از ســرگیری آمــوزش حضــوری بــا حضــور وزیــر محتــرم علــوم آقــای دکتــر
زلفــی گل برگــزار شــد.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور روســای دانشــگاه هــای شــهر تهــران در محــل ســالن
شــهدای جهــاد علمــی ســتاد وزارت علــوم و همچنیــن حضــور مجــازی روســای ســایر
دانشــگاه هــا برگــزار شــد؛ مســائل مربــوط بــه مشــکالت آغــاز آمــوزش حضــوری از
 ۱۴فروردیــن مــاه مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
وزیــر محتــرم علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه اهمیــت شــروع آمــوزش
حضــوری دانشــگاه هــا در تمامــی مقاطــع آمــوزش عالــی افــزود :وزارت علــوم ضمــن
رصــد فعالیــت هــای دانشــگاه در زمینــه برقــراری کالس هــا و حضــور دانشــجویان بــه
صــورت حضــوری ،دانشــگاه هایــی کــه عملکــرد بهتــری داشــته باشــند مــورد تشــویق

قــرار خواهنــد گرفــت و در ایــن رابطــه اعتباراتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
در ادامــه معــاون آموزشــی وزارت عتــف ،رئیــس مرکــز حراســت و نماینــده ســازمان
امــور دانشــجویان بــه بیــان نظــرات خــود پرداختنــد.
در پایــان ،روســای دانشــگاه هــا در رابطــه بــا حضــوری شــدن آمــوزش عالــی بــه بیــان
نقطــه نظــرات و مشــکالت دانشــگاه هــا پرداختنــد .وضعیــت اســکان دانشــجویان در
خوابــگاه هــای دانشــجویی ،وضعیــت انجمــن هــای علمــی و نهادهــای فرهنگــی
در دانشــگاه و حفــظ آمــوزش مجــازی در دانشــگاه هــا از جملــه نکاتــی بــود کــه
بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفــت .همچنیــن روســای دانشــگاه هــا از اعتبــارات مــازاد
تخصیــص داده شــده در ســال گذشــته از مقــام عالــی وزارت تقدیــر و تشــکر کردنــد.
جلسه شورای عالی ورزش دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ جلسه شورای عالی ورزش دانشگاه روز سه شنبه مورخ
 ۱۴۰۱/۳/۱۷با حضور مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان آقای دکتر علیدوست،
ریاست دانشگاه آقای دکتر کریمی ،معاون دانشجویی و فرهنگی آقای دکتر نوری ،معاون
اداری و مالی آقای دکتر صیدی ،آقای لطیفی مدیرگروه تربیت بدنی مرکز آموزشهای
عمومی ،خانم دکتر خداداد مدیر تربیت بدنی ،آقای راهپیما کارشناس تربیتبدنی و خانم
فقیر کارشناس مسئول تربیت بدنی در محل اتاق جلسات ریاست دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه به موضوعات اساسی تربیت بدنی از جمله اعزام دانشجویان به المپیادهای
ورزش همگانی ،قهرمانی ،دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانشجویان بین الملل (تابستان)
– مسابقات قهرمانی دانشگاههای کشور (مهر تا اسفند) – مسابقات همگانی و درون
دانشگاهی ،برنامه های گلگشت و کوهنوردی به مناسبتهای مختلف (در طول سال)
– انعقاد قرارداد با مربیان ورزشی دانشگاه – احداث سوله زودبازده در دانشکده مهندسی
عمران  -بهبود ورزش کارکنان و اختصاص بودجه مشخص به این بخش و ارائه راهکارها
و پیشنهادهای مربوطه -تعویض کفپوش سالن ورزشی پردیس شهید رضایی نژاد با
.همکاری اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان پرداخته شد
جلسه هم اندیشی فعاالن برتر و مدیران ارشد مجموعه صنایع لوازم
خانگی کشور با اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه در دانشکده
مهندسی صنایع برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه؛ در راســتای اجــرای راهبردهــای ارتبــاط موثــر
بــا صنعــت ،در تاریــخ  ۳خردادمــاه  ۱۴۰۱جلســه هــم اندیشــی بــا حضــور فعــاالن
برتــر حــوزه صنعــت لــوازم خانگــی ،ســازمان مدیریــت صنعتــی و اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاه در دانشــکده مهندســی صنایــع برگــزار شــد .در ایــن جلســه ،ضــرورت
شناســایی نیازهــای طرفیــن و ارائــه راهکارهایــی از جملــه تدویــن و برگــزاری دوره
هــای آموزشــی کوتــاه مــدت و بلندمــدت مرتبــط جهــت توانمندســازی نیــروی انســانی

مــورد بحــث قــرار گرفــت و باتوجــه بــه وجــود قابلیــت هــای موجــود ،طرفیــن بــر لــزوم
همــکاری مشــترک بلندمــدت و هدفمنــد تاکیــد داشــتند.

در مســیر بهبــود فعالیتهــای خبــری دانشــگاه الزامــی اســت و همــکاری دانشــکده
ریاضــی بــا اداره روابــط عمومــی بیــش از پیــش افزایــش خواهــد یافــت.
کسب سهمیه مسابقات پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه های
سراسر کشور توسط تیم شنای پسران دانشگاه

اخبار کوتاه
کسب رتبه  1در کنکور دکتری رشته هوافضا گرایش دینامیک پرواز
و کنترل ،توسط جناب آقای محمدرضا مالکیفرد از دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی را به ایشان تبریک میگوییم.
کسب رتبه  1در کنکور دکتری رشته شیمی معدنی ،توسط سرکار
خانم ریحانه عباسی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را به
ایشان تبریک میگوییم.

تقدیر از دانشجویان برگزیده دانشکده مهندسی برق
()Dean's list

تقدیر از دانشجویان برگزیده دانشکده مهندسی برق ()Dean s list
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ،جلســه حضــوری تقدیــر از دانشــجویان برگزیــده
دانشــکده مهندســی بــرق ( )Dean s listبــا حضــور ریاســت دانشــکده مهندســی
بــرق ،جنــاب آقــای دکتــر امرایــی ،برگــزار گردیــد.
اسامی نفرات برگزیده به شرح ذیل میباشد:
 -۱ســاغر امامــی  -۲محمــد علــی کشــاورز  -۳درســا ســادات ربــاط جــزی  -۴بــاران
صنعتــی طــراح  -۵امیــر عبدالحســینی  -۶ســیما عزیــزی  -۷امیــر مســعود افتخــاری
 -۸محمــد علــی اعتمــادی نائیــن  -۹شــهریار محمــدی  -۱۰امیــر حســین مشــق
دوســت  -۱۱نســترن دربانــی  -۱۲علــی حضرتــی هــزه جــان
 -۱۳محمد جواد جهان تاب  -۱۴سیدمحمدمتین بنی ساعدی

کسب رتبه  ۲در کنکور دکتری رشته شیمی معدنی ،توسط سید فرزاد
حسینی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را به ایشان
تبریک میگوییم.
کسب رتبه  ۳در کنکور دکتری رشته شیمی گرایش آلی ،توسط سرکار
خانم الهام الهی فر از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را به
ایشان تبریک میگوییم.
کسب رتبه  ۴در کنکور دکتری رشته مهندسی برق -گرایش کنترل،
توسط جناب آقای حسین یکتا مقدم از دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی را به ایشان تبریک میگوییم.

گردهمایی ارتباط با صنعت شرکت همکاران سیستم و دانشکده
مهندسی صنایع برگزار گردید

همایــش ب رنامــه ریــزی شــغلی و ارتبــاط بــا صنعــت ،بــا همــکاری شــرکت همــکاران
سیس ــتم و دانشــکده مهندس ــی صنایــع دانشــگاه صنعت ــی خواجــه نصی رالدیــن طوس ــی،
در تاریــخ  ۸خ ــرداد  ۱۴۰۱برگ ـزار گردیــد .در ایــن همایــش ،جنــاب آقــای دکتــر صمیم ــی،
ریاســت محتــرم دانشــکده مهندس ــی صنایــع ،دربــاره اهمی ــت ارتب ــاط هدفمنــد بــا صنعــت،
لــزوم نگــرش جدیــد دانشــگاه و صنعــت و مــدل هــای همــکاری و نقــش دانشــکده
صحبــت داشــتند .همچنیــن ،جنــاب آقــای مهنــدس صمــد زاده از فــارغ التحصیــان
دانشــکده مهندســی صنایــع ،عضــو هیــات مدیــره و معاونــت توســعه بــازار شــرکت

همــکاران سیس ــتم در خصــوص آشــنایی بــا ظرفی ــت هــای شــرکت و ش ـرایط جــذب و
اســتخدام توســط شــرکت ،ســخنرانی ای ـراد کردنــد.
تفاهم نامه همکاری دو جانبه هلدینگ دانش بنیان گسترش صنعت علوم
زیستی و دانشکده مهندسی نقشه برداری به امضا طرفین رسید

انتصابات

همکاری اداره روابط عمومی و دانشکده ریاضی
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه؛ در راســتای افزایــش همــکاری اداره روابــط
عمومــی بــا بخشهــای مختلــف دانشــگاه ،بازدیدهــای دورهای مدیــر روابــط
عمومــی از دانشــکدهها و جلســه بــا روســا و مســئوالن دانشــکدهها در دســتور کار
قــرار اســت ،بــر ایــن اســاس اولیــن جلســه بــا دفتــر ریاســت دانشــکده ریاضــی در روز
یکشــنبه  ۲۸فروردیــن  ۱۴۰۱هماهنــگ شــد.
دکتــر هــادیزاده رییــس دانشــکده ریاضــی؛ ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت اداره روابــط
عمومــی بعنــوان یکــی از مهمتریــن بخشهــای دانشــگاهی اصلیتریــن راهــکار
ارتقــاء اداره روابــط عمومــی را حفــظ ارتبــاط قــوی دو ســویه توســط تمــام قســمتها،
تقویــت نیــروی روابــط عمومــی بــا افــراد توانمنــد ،متعهــد و متخصــص ،حــذف
مســیرهای ارتباطــی کــه توســط اداره روابــط عمومــی مدیریــت نمیشــوند عنــوان نمــود.
در ایــن جلســه حســنی مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه نیــز ،ضمــن تشــکر از دقــت
نظــر دکتــر هــادیزاده و ارائــه گزارشــی از توانمندیهــای ایــن اداره ،بــه راهکارهایــی
از جملــه :معرفــی یــک نماینــده فعــال از ســوی دانشــکده بــه روابــط عمومــی ،اطــاع
رســانی فعالیتهــای علمــی و دســتاوردهای اعضــای هیــات علمــی دانشــکده ،انتشــار
اخبــار مهــم دانشــکده از مســیر روابــط عمومــی و ...اشــاره نمــود.
در پایــان رییــس دانشــکده ریاضــی افــزود :اســتمرار برگــزاری چنیــن جلســاتی

بــه گ ـزارش روابــط عموم ــی دانشــگاه؛ تفاهمﻧﺎمــه همــکاری دو جانب ــه هلدینــگ دانــش
بنیــان گســترش صنعــت علــوم زیســتی (لیدکــو) و دانشــکده مهندســی نقشــهبرداری
دانشــگاه صنعتــی خواجهنصی رالدینطوســی در تاریــخ  ۲۴/۳/۱۴۰۱در محــل دانشــکده
مهندس ــی نقشـهبرداری بــه امضــای طرفی ــن رس ــید .در ایــن جلس ــه آقــای دکتــر عامریــان،
ریی ــس دانشــکده مهندس ــی نقش ـهبرداری ،ب ــر همــکاری علم ــی و پژوهش ــی طرفی ــن در
ط راحــی ،توســعه و اســتق رار ســامانههای مکانمحــور در حوزههــای مدیریــت و پایــش
بیماریهــای محیطــی ،محیــط زیســت ،کشــاورزی ،منابــع آب ،فرونشســت ،مخاطــرات
طبیع ــی و حریــم شــهری تاکی ــد نمودنــد.
همچنی ــن دکتــر طالــب زاده ،مدی ــر عامــل شــرکت لیدکــو ،آمادگ ــی خ ــود را ب ـرای ایجــاد
بس ــتری جهــت تجاریســازی طرحهــا ،ایدههــا و دســتاوردهای فناورانــه دانشــگاه در ح ــوزه
علــوم زیس ــتی مط ــرح نم ــود.

نام

سمت

دکتر علی مظفری

مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران

مهندس علیرضا امیرحاجلو

رئیس اداره اموردانشجویان شاهدو ایثارگر

دکترمحمدرضا همایی نژاد

عضو شورای دانشگاه و
مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه

دکتر سید آرش احمدی

رئیس مرکز رشد

دکتر محسن سلطانپور

دبیرچهاردهمین همایش بین المللی
سواحل و بنادر دریایی

دکتر محمد تشنه لب

دبیر رویداد روز هوش مصنوعی

دکتر محمدرضا عباسیان

دبیر سومین کنفرانس حقوق ساخت

مجید حسنی

سرپرست اداره روابط عمومی

