
آنچه در این شماره می خوانید: احداث پروژه خوابگاهی زنده یاد دکتر حمیدرضا طالکوب در پردیس شهید رضایی نژاد

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

خواجه  صنعتی  دانشگاه  مصنوعی  هوش  روز  رویداد  نخستین 
نصیرالدین طوسی 2۰ و 2۱ مهرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد

ــر حمیدرضــا طالکــوب، روز  ــاد دکت ــده ی ــی زن ــروژه خوابگاه ــه احــداث پ ــن شــروع ب آیی
ــژاد دانشــگاه برگــزار شــد. ــی ن ــس شــهید رضای ــورخ ۸ خــرداد در پردی یکشــنبه م

ــه روی  ــی در ۳ طبق ــن احداث ــع زمی ــر مرب ــاحت ۱۰۰۰ مت ــه مس ــی ب ــگاه در زمین ــن خواب ای
ــف و  ــتانداردهای وزارت عت ــن اس ــاس آخری ــا براس ــع زیربن ــر مرب ــدود ۴۰۰۰ مت ــف و ح همک
ظرفیــت ۱۷۲ نفــر و بــا تجهیــزات کامــل بــه کاربــری خوابــگاه دخترانــه ســاخته خواهــد شــد.
ــرای ورود  ــی نــژاد ب ــاد فرهنگــی مصل ــر از بنی دکتــر کریمــی مزرعــه شــاهی ضمــن تقدی
ــر  ــت دکت ــه هم ــه ب ــه ک ــگاه دختران ــن خواب ــزود: ای ــوب اف ــگاه طالک ــاخت خواب ــه س ب
ــی نــژاد ســاخته خواهــد شــد نقــش بســزایی در بهبــود زیرســاخت هــای الزم بــرای  مصل
دانشــجویان خواهــد داشــت. امیدواریــم بتوانیــم شــرایط مســاعد تــری بــرای دانشــجویان 
فراهــم کنیــم تــا دغدغــه دانشــجویان بــر فعالیــت هــای علمــی و آموزشــی متمرکــز گردد.

همچنیــن دکتــر مصلــی نــژاد، بــا اشــاره بــه اهمیــت خدمتگــزاری بــه مــردم در شــرایط 
فعلــی، گفــت: ایــن خوابــگاه دخترانــه ان شــاءاهلل در شــهریور مــاه ســال ۱۴۰۲ بــه صــورت 
ــاق هــای  ــه ات ــی هــای صــورت گرفت ــق طراح ــاح خواهــد شــد. طب ــز شــده، افتت تجهی

ســه و چهــار نفــره در ایــن خوابــگاه دیــده شــده اســت.
ــی  ــاد فرهنگــی مصل ــی نــژاد مدیرعامــل بنی ــاس مصل ــا حضــور دکتــر عب ایــن آییــن ب
ــن  ــه نصیرالدی ــی خواج ــگاه صنعت ــس دانش ــاهی رئی ــه ش ــی مزرع ــر کریم ــژاد و دکت ن

ــد. ــزار ش ــه برگ ــئوالن دو مجموع ــدادی از مس ــی، و تع طوس

دکتــر محمــد تشــنه لــب دبیــر نخســتین رویــداد روز هــوش مصنوعــی اظهــار داشــت: 
ایــن رویــداد بســتری بــرای  اتصــال بیــن صنعــت و دانشــگاه اســت کــه متعاقبــًا منجــر 
ــا توانمندهــای  ــدی هــای صنعــت و صنعــت ب ــا نیازمن ــه آشــنایی بیشــتر  دانشــگاه ب ب

دانشــگاه خواهــد گردیــد.
تشــنه لــب گفــت: در ایــن رویــداد عــالوه بــر ســخنرانی هــا و پانــل هــای تخصصــی،  
ــرو در  ــای پیش ــرکت ه ــارکت ش ــا مش ــه ب ــگاه فناوران ــی و نمایش ــای آموزش کارگاه ه

ــزی شــده اســت. ــه ری هــوش مصنوعــی برنام
او اهداف رویداد مذکور را در سه بخش زیر تشریح نمود:

۱- شناسایی و ارائه توانمندی  های دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی
۲- گردهم آوری ذی نفعان دولتی، خصوصی، دانشگاهی و صنعتی در حوزه هوش مصنوعی

۳- احصاء نیازمندی  های موجود در جامعه و ارائه راهکارهایی برای پاسخ به این نیازمندی ها
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 ۵ ســخنرانی کلیــدی حضــور خواهنــد داشــت.
ــت  ــح داد: هف ــز توضی ــداد نی ــن روی ــی ای ــای تخصص ــل ه ــورد پان ــب در م ــنه ل تش
ــزی  ــه ری ــداد در دو روز برنام ــی روی ــر محــور هــای اصل ــا تمرکــز ب ــل تخصصــی ب پان
شــده اســت.  در ایــن پانــل هــای تخصصــی عــالوه بــر معرفــی پــروژه هــای هــوش 
مصنوعــِی اجــرا شــده در دانشــگاه، خبــرگان دانشــگاهی و صنعتــی جهــت ایجــاد هــم 
افزایــی بیشــتر بــه بحــث و گفتگــو خواهنــد پرداخــت. موضــوع پانــل هــا عبــارت اســت 
از  پزشــکی و ســالمت، انــرژی، عمــران و محیــط زیســت، بــرق و کامپیوتــر، اقتصــاد، 

ــع هــوا فضــا و خــودرو. خدمــات شــهری و حمــل و نقــل، صنای
ــه نیــز اذعــان داشــت: از بیــش از ده شــرکت  وی در مــورد برگــزاری نمایشــگاه فناوران
ــرای  ــان ب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــن ش ــی و همچنی ــوش مصنوع ــوزه ه ــرو در ح پیش

ــه دعــوت شــده اســت. ــی غرف برپای
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 ۲۰  و ۲۱ مهرمــاه ســال 
ــی  ــگاه صنعت ــر دانش ــرق و کامپیوت ــی ب ــس مهندس ــه در پردی ــود ک ــالم نم ــاری اع ج

خواجــه نصیــر الدیــن طوســی برگــزار خواهــد شــد. 

نخستین رویداد روز هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2۰ و 2۱ مهرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد

مسیرهای ارتباطی با رویداد:
آدرس: تقاطع خیابان شریعتی و اتوبان رسالت ) پل سید خندان( 

https://ai-day.kntu.ac.ir                                                        :وب سایت
Ai-day@saba.kntu.ac.ir                                                            :ایمیل
تلفن دبیرخانه:                                                                   ۰۲۱۸۴۰۶۲۲۳۱۰
Ai-day@kntu                                                                    :کانال تلگرام

 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 نصیرالدین طوسی  *

۲۰ و ۲۱ مهرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد
 فاز دوم مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شامل آزمایشگاه *

نمونه سازی سریع با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 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 ایران در *

جامعه موزه های دانشگاهی شناخته می شود
 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 نصیرالدین طوسی به عنوان نفر برگزیده بخش *

حمل و نقل دومین دوره رقابت علمی کنز برگزیده شد
 برگزیدگان جایزه البرز از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 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
* Seismic Risk Assessment of a تالیف و انتشار کتاب بین المللی 

 Masonry Building Due to the Geothermal Power Plant
Earthquakes توسط عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

دکتر علی خان سفید
 اولین دوره های طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی 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 مدیران 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
*)Dean›s list( تقدیر از دانشجویان برگزیده دانشکده مهندسی برق 
 گردهمایی ارتباط با صنعت شرکت همکاران سیستم و دانشکده مهندسی صنایع برگزار گردید*
 تفاهم نامه همکاری دو جانبه هلدینگ دانش بنیان گسترش صنعت علوم زیستی و *

دانشکده مهندسی نقشه برداری به امضا طرفین رسید
 اخبار کوتاه*
 انتصابات*

انتصاب دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی به عنوان رئیس دانشگاه 
توسط شورای عالی انقالب فرهنگی

دکتــر حســن کریمــی مزرعــه شــاهی بــر اســاس مصوبــه جلســه ۴۶ مــورخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ 
کمیتــه تعییــن روســای دانشــگاهها- شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و بــا حکــم وزیــر 
ــی  ــه ریاســت »دانشــگاه صنعت ــرای مــدت چهــار ســال ب ــخ  ۱۷/۳/۱۴۰۱ ب ــوم از تاری عل

خواجــه نصیرالدیــن طوســی« منصــوب شــد.
ــمند  ــد، تخصــص و تجــارب ارزش ــب تعه ــه مرات ــر ب ــده اســت: نظ ــن حکــم آم ــن ای در مت
جنابعالــی، بــر اســاس مصوبه جلســه ۴۶مــورخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ کمیته تعیین روســای دانشــگاهها- 
ــرای مــدت  ــه موجــب ایــن حکــم از تاریــخ  ۱۷/۳/۱۴۰۱ ب ــی انقــالب فرهنگــی ب شــورای عال
چهــار ســال بــه ریاســت دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی منصــوب می شــوید.

ــی،  ــۀ انقالب ــی، روحی ــی علم ــالمی، مبان ــای اس ــروی از آموزه ه ــا پی ــی رود ب ــار م انتظ
ــورای  ــس ش ــه مجل ــده ب ــه ش ــای ارائ ــی و برنامه  ه ــت مردم ــی دول ــای اساس راهبرده
اســالمی و جلــب همــکاری اســتادان، مدیــران و یــاوران علمــی )کارکنــان( و دانشــجویان 
تمامــی امکانــات مــادی و معنــوی دانشــگاه از جملــه ظرفیــت عظیــم خیریــن و واقفیــن 
ــی،  ــی علم ــت و دیپلماس ــای اســناد باالدســتی، مرجعی ــه ه را جهــت سیاســت ها و برنام
ــوزش پژوهــش- محــور، پژوهــش و آمــوزش-  ــاوری، آم ــم و فن ــه عل توســعه همــه جانب
محــور، مهــارت افزایــی، کارآفرینــی، فرهنــگ ســازی کار تیمــی و گروهــی و در نهایــت 

ــی محورهــای ســند »دانشــگاه اســالمی« بــکار گیریــد. اجــرای تمام

ــوری  ــدس جمه ــام مق ــی نظ ــداف متعال ــبرد اه ــی در پیش ــزون جنابعال ــق روزاف توفی
ــران و منویــات رهبــر حکیــم انقــالب اســالمی، حضــرت آیــت اهلل خامنــه  ای  اســالمی ای

ــتارم. ــال خواس ــروردگار متع ــی( را از درگاه پ ــه العال )مدظل

فاز دوم مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
شامل آزمایشگاه نمونه سازی سریع با حضور معاون علمی و 

فناوری رئیس جمهوری به بهره برداری رسید

دومین فاز مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گشایش یافت.
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری مع ــورنا س ــگاه، س ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــس  ــی رئی ــژن معاون ــس و بی ــاهی رئی ــه ش ــی مزرع ــوری و حســن کریم رئیس جمه
ــا حضــور در دانشــکده  مرکــز رشــد دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی ب
مهندســی مکانیــک ایــن دانشــگاه، ضمــن گشــایش فــاز دوم مرکــز نــوآوری دانشــگاه، 

از واحدهــای فنــاور مســتقر در ایــن مرکــز بازدیــد کردنــد.



موزه مهندسی برق نصیر به  عنوان اولین موزه دانشگاهی 
مهندسی برق ایران در جامعه موزه های دانشگاهی 

شناخته می شود

ــت  ــابقه فعالی ــورد س ــان در م ــر علی اکبری ــر دکت ــرق نصی ــی ب ــوزه مهندس ــس م رئی
ایــن مــوزه گفــت: مــوزه مهندســی بــرق نصیــر کــه در طبقه بنــدی مــوزه تخصصــی 

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.

ــتقر  ــای مس ــرکت ه ــه ش ــای فناوران ــازی طرح ه ــاری س ــت از تج ــتای حمای در راس
ــا  ــن طوســی، ب ــی خواجــه نصیرالدی ــاور دانشــگاه صنعت ــز رشــد واحدهــای فن در مرک
پیگیــری هــای صــورت گرفتــه توســط ایــن مرکــز در ســال ۱۴۰۰، مبلــغ نــه میلیــارد 
ریــال تســهیالت از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه واحدهــای 

فنــاور منتخــب و محصــوالت معرفــی شــده آنهــا اختصــاص یافــت.
ــا  ــه ب ــای فناوران ــرح ه ــه ط ــت ک ــورت اس ــن ص ــهیالت بدی ــص تس ــد تخصی فرآین
قابلیــت تجــاری ســازی از طریــق مرکــز رشــد دانشــگاه بــه معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــات داوری  ــزاری جلس ــی و برگ ــس از ارزیاب ــده و پ ــی ش ــوری معرف ــت جمه ریاس

ــد شــد. ــز شــرایط انتخــاب خواهن ــای حائ حضــوری، طــرح ه
ــاور و  ــد فن ــده واح ــگاه، نماین ــد دانش ــز رش ــده مرک ــور نماین ــا حض ــات داوری ب جلس

ــردد. ــی گ ــزار م ــاوری برگ ــی و فن ــت علم داوران معاون
همچنیــن ایــن مرکــز در تــالش اســت بــرای ســال ۱۴۰۱، حمایــت هــای جدیــدی را 

بــرای واحدهــای فنــاور جــذب نمایــد.
نــام محصــوالت منتخــب بــرای دریافــت وام تجــاری ســازی بــه شــرح ذیــل اعــالم 

مــی گــردد:
۱- دستگاه تحریک کننده عصبی برای بیماران ضایعه نخاعی

۲- سیستم های امنیتی اماکن
۳- تولید فیبر نوری

۴- طراحی و ساخت دستگاه لپینگ
۵- دیتاالگر و جعبه سیاه

۶- دستگاه پایش هوشمند قلب و عروق
۷- سامانه مدیریت پذیرندگان پرداخت یاری

تخصیص تسهیالت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
به واحدهای فناور منتخب دانشگاه

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 
ــاد ســید  ــده ی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی، زن

مجتبــی موســوی نائینیــان، پیــام تســلیتی صــادر کــرد.
متن پیام بدین شرح است:

اناهلل و انا الیه راجعون
ــه  ــی خواج ــگاه صنعت ــکده دانش ــه دانش ــتاد فرهیخت ــت اس ــار درگذش ــف ب ــر تأس خب
نصیرالدیــن طوســی، زنــده یــاد مرحــوم ســید مجتبــی موســوی نائینیــان، موجــب تألــم 

ــد. ــه دانشــگاهی گردی ــب و جامع ــراوان اینجان ــر ف و تأث
ــک و  ــای مکانی ــکده ه ــبق دانش ــس اس ــان، رئی ــوی نائینی ــی موس ــید مجتب ــر س دکت
ــن  ــی تری ــی از قدیم ــی یک ــن طوس ــر الدی ــه نصی ــی خواج هوافضــای دانشــگاه صنعت
ــر  ــد و بخــش مهمــی از عم ــران بودن ــت تاسیســات ای ــن اســاتید صنع و برجســته تری
ــق  ــی را طب ــد، ســردخانه هــای فراوان ــق و پژوهــش کردن ــد خــود را صــرف تحقی مفی
ــال  ــد و از س ــی نمودن ــان طراح ــور عزیزم ــی در کش ــی و مهندس ــول علم ــن اص آخری
۱۳۵۲ در تحــول صنعــت تاسیســات ایــران تاثیــر بســزایی داشــته انــد، کتــب و مقــاالت 
ــای گرمایشــی و سرمایشــی از  ــد و سیســتم ه ــای تبری ــه ه ــم در زمین ــمندی ه ارزش

کتاب»علم و دین در افق جهان بینی توحیدی« اثر استاد دکتر مهدی گلشنی است که 
از سوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی در دو ویراست و دو چاپ به شمارگان 

۱۵۰۰ جلد 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.

در ابتدای این مراسم، دکتر سّیدحّجت الحق حسینی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین 
طوسی و از شاگردان برجسته دکتر گلشنی، در سخنانی بازتاب جهانی اندیشه های 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 اندونزی۷۳ مقاله ارجاع شده؛ در ۱۳ مقاله درج نام 
ایشان در عنوان مقاله آمده است. در مقاالت پر ارجاع به ۱۸ اثر ایشان استناد شده است.
هم چنین در کشور مالزی، به ۱۸مقاله پر ارجاع ایشان از ۲۰۰۴ تا 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 ۲۰۱۷ تا 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 بین المللی 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 ۴۵۰ جلد از این کتاب به حاضران اهدا شد.

ــن و در ســال  ــش از ای ــرد: پی ــان ک ــز رشــد دانشــگاه بی ــی رئیــس مرک ــژن معاون بی
۹۷، فــاز اول مرکــز نــوآوری در دانشــکده مکانیــک راه انــدازی شــد و در فــاز دوم آن، 

ــد. ــاح ش ــریع افتت ــازی س آزمایشــگاه نمونه س
وی بیــان کــرد: مرکــز نــوآوری دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی شــامل 
فعالیــت شــرکت های دانش بنیــان و خــالق، هســته های کارآفریــن و خــالق، 

ــت. ــتارت آپی اس ــان اس ــاوران و مربی مش
ــر  ــال حاض ــت و در ح ــالق را داراس ــاور و خ ــرکت فن ــت ۲۰ ش ــز ظرفی ــن مرک ای
شــرکت هایی در حــوزه حمــل و نقــل، فناوری هــای دیجیتــال، زیســت فناوری، 
ــا ایده هــای نوآورانــه  ــوآوری فعــال هســتند ت ســاختمان و مکانیــک در ایــن مرکــز ن

ــد. ــازی کنن ــود را تجــاری س خ
فضــای کار اشــتراکی مرکــز نــوآوری دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی 
بــا ظرفیــت اســتقرار ۱۴ تیــم فنــاور، زمینــه را بــرای تبدیــل ایده هــای نوآورانــه بــه 

ــان و خــالق فراهــم کــرده اســت.  محصــوالت دانش بنی

بار در کشور  اولین  برای  الکترونی(  )مواد  متریونیک  ارشد مهندسی  گرایش کارشناسی 
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 ۱۴۰۱ به طور مجزا از کد رشته مهندسی مواد )۱۲۷۲( و کد 

رشته مهندسی برق )۱۲۵۱( دانشجو جذب خواهد نمود.
این  در  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس  شاهی،  مزرعه  کریمی  دکتر 
رابطه گفت: نام رشته مهندسی ”متریونیک )Materionics(“ از تلفیق نام رشته های 
 )Electronics( الکترونیک  مهندسی  و   )Materials( مواد  مهندسی  آموزشی  
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 
و  مواد  مهندسی  حوزه  دو  هر  در  تحصیل  به  عالقه مند  که  است  شده  گرفته  نظر  در 
الکترونیک هستند. الزم به ذکر است یکی از گرایش های بین رشته ای »مکاترونیک 
)Mechatronics(« می باشد که تلفیقی از رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی 
دانشگاه  از  یکی  توسط  پیش  پنجاه سال  رشته حدود  این  که  گرفته  الکترونیک شکل 
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 موقعیت های 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 آینده نگری در سطح ملی، منطقه ای و استانی می باشد. 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 
الکترونیکی  ادوات  اخیر در زمینه  باشند. پیشرفت های  را پاسخگو  در صنعت و پزشکی 
به شدت وابسته به دانشی عمیق از رشته  مهندسی مواد می باشد و نوآوری در این زمینه 
تبدیل شدن  منظور  به  بنابراین،  است.  الکترونی  مواد  فرآوری  و  دانش ساخت  مستلزم 
محققان  تربیت  به  نیازمند  الکترونیک،  حوزه  در  فناوری  صاحب  و  پیشرو  کشوری  به 
ساخت  دانش  داشتن  بر  عالوه  که  هستیم  الکترونی  مواد  زمینه  در  خبره  مهندسانی  و 

ابزارهای الکترونیکی، دانش ساخت مواد الکترونی را نیز داشته باشند.
رئیس دانشگاه گفت: با توجه به سابقه  بسیار طوالنی رشته  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 زمینه  مهندسی الکترونیک 
با سابقه در دو  اعضا هیأت علمی  دانشگاه و همچنین حضور  این  در  مواد  و مهندسی 
رشته ی مذکور، عمده سرمایه گذاری ها و امکانات اولیه برای راه اندازی دوره  ”متریونیک“ 
در این دانشگاه وجود دارد. بدیهی است که در ادامه ی مسیر می توان از کمک و حمایت 
)صا  ایران  الکترونیک  صنایع  چون  شرکت هایی  و  صمت  وزارت  نظیر  مجموعه هایی 
فعالیت  به  توجه  با  همچنین،  گرفت.  بهره  نیز  مپنا  صنعتی  گروه  و  صباباتری،  ایران(، 
مناسب دانشگاه در زمینه  بین الملل و ارتباط با دانشگاه های خارجی، می توان از همکاری 

های بین المللی برای توسعه این رشته استفاده نمود.

با ابتکار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، رشته مهندسی 
متریونیک برای اولین بار در کشور راه اندازی شد

کوچــک قــرار می گیــرد، بــه  صــورت رســمی فعالیــت خــود را از ســال ۱۳۹۴ بــا مجــوز 
ــه  ــت در کمیت ــا عضوی ــتی و ب ــع  دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث  فرهنگ ــازمان می س

ــت. ــرده اس ــاز ک ــگاهی )UAMC( آغ ــای دانش ــی موزه ه بین الملل
علــی اکبریــان اظهــار داشــت: در نیمــه دوم ســال ۱۴۰۰ بــا دســتور رئیــس دانشــکده 
مهندســی بــرق و بــا همــکاری معاونــت پژوهشــی دانشــکده و زیــر نظــر مدیــر مــوزه 
ــی  ــوزه مهندس ــی م ــت معرف ــدی جه ــای مفی ــناس آن، فعالیت ه ــت کارش ــا هم و ب
ــه جامعــه  ــران ب ــرق ای ــن مــوزه دانشــگاهی مهندســی ب ــوان اولی ــه  عن ــر ب ــرق نصی ب

ــت. ــکل گرف ــگاهی ش ــای دانش موزه ه
رئیــس مــوزه مهندســی بــرق نصیــر در مــورد تمدیــد مجــوز ایــن مــوزه نیــز گفــت: 
ــن  ــا ارزش ای ــیاء ب ــی اش ــت و اصول ــا دق ــداری ب ــظ و نگه ــوزه، حف ــطح م ــا س ارتق
دانشــکده و تعامــل بهتــر بــا جامعــه مخاطــب منجــر بــه تمدیــد مجــوز مــوزه توســط 

ــع  دســتی شــد. ــراث  فرهنگــی، گردشــگری و صنای ــازمان می س
در ادامــه و بــه مناســبت روز جهانــی موزه هــا خانــم حاجــی مــال حســینی کارشــناس 
مســئول مــوزه مهندســی بــرق نصیــر نیــز گفــت: موزه هــا ســرمایه های ملــی کشــور 
هســتند کــه اگــر بــه  صــورت صحیــح و علمــی مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد می تواننــد 
ــز  ــد مراک ــا مانن ــند. موزه ه ــر باش ــی مؤث ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــق هدف ه در تحق
دانشــگاهی هســتند کــه هــر فــردی در هــر ســطحی از دانــش می توانــد از آن 

ــود. ــد ش بهره من
ــزوده  ــا اف ــداد موزه ه ــر تع ــال ب ــر س ــان ه ــه داد: در جه ــینی ادام ــی مالحس حاج
ــش  ــه نق ــی اســت ک ــاع کنون ــا در اجتم ــت موزه ه ــان از اهمی ــن نش ــه ای ــود ک می ش

ــد. ــانی دارن ــوزش و آگاهی رس ــت آم ــی در جه حساس
ــر  همچنیــن افــزود: مــوزه محــل آمــوزش اســت، بنابرایــن مراجعــان مــوزه عــالوه ب
ــا مجموعه هایــی از اشــیاء ارزشــمند، فرصــت آمــوزش و تحقیــق نیــز پیــدا  آشــنایی ب
می کننــد، بــه همیــن ســبب مــوزه از آن  جهــت کــه بــه زبــان شــیء ســخن می گویــد 
ــر  ــز ب ــدازه تی ــان ان ــه هم ــد ب ــدگان را جــذب می کن ــل کنن ــه تحصی ــدازه ای ک ــه ان ب

ــذار اســت. ــواد اثرگ ــده بی س بینن
ــل تأمــل  ــه قاب ــر اظهــار داشــت: نکت ــرق نصی کارشــناس مســئول مــوزه مهندســی ب
ــت و  ــت اس ــات فراغ ــدن اوق ــرای گذران ــبی ب ــط مناس ــوزه محی ــه م ــت ک ــن اس ای
ــن پدیده هــای فرهنگــی،  ــروج بهتری ــا م ــل  توجــه ای دارد، موزه ه ــه انتفاعــی قاب جنب
ــا  ــن گنجینه هــای ب اجتماعــی و صنعتــی هســتند کــه می بایســت در جهــت حفــظ ای

ارزش تالشــی مســتمر انجــام داد.



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 ۲۰۰۰ قطعه عکس به روابط عمومی دانشگاه 
ارسال شد که توسط ۵ داور 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.
پردازش  و  مناسب  کیفیت   -۱ همچون  هایی  شاخص  داوری  موضوع  در  گفت:  حسنی 
عکس ۲- ترکیب بندی صحیح و استفاده درست از عناصر بصری ۳- خالقیت و نوآوری 
و نگاه متفاوت در عکاسی ۴- رعایت اصول اولیه در عکاسی ۵- پیام عکس، مورد نظر 
قرار گرفته است، که بر این اساس نفرات برتر این جشنواره به شرح ذیل معرفی می گردند:

جهادی،  هجرت   -۱۳۹۹ ورودی  مکانیک  مهندسی  دانشجوی  درزی-  محمد  اول:  نفر 
شهرستان سربیشه، استان خراسان جنوبی

نفر دوم: مهدی فروزان- دانشجوی ارشد مکانیک- ساحل کاسپین، مازندران
ارسک،  شهر  باغستان   –۱۴۰۰ ورودی  هوافضا  دانشجوی  احمدیان-  حسین  سوم:  نفر 

خراسان جنوبی
نفر چهارم: محمد نیما شریفی نیا – دانشجوی مکانیک ورودی ۱۴۰۰ – محله پیروزی، 

تهران
نفر پنجم: فواد عسکری – دانشجوی کارشناسی هوافضا- صخره نوردی، کوه های مسجد 

صاحب الزمان کرمان

ــی  ــته مهندس ــد رش ــع کارشناسی ارش ــه مقط ــدم، دانش آموخت ــتان منش مق ــعید بس س
ــروه  ــک گ ــاخه مکانی ــه ش ــات رئیس ــو هی ــر )و عض ــه نصی ــگاه خواج ــک دانش مکانی
ــل  ــل و نق ــش حم ــده بخ ــر برگزی ــوان نف ــه عن ــگان( ب ــن دانش آموخت ــس انجم موس

ــد. ــده ش ــز برگزی ــی کن ــت علم ــن دوره رقاب دومی
ــت  ــه رقاب ــر از ۲۵ کشــور اســالمی توســط دبیرخان ــوع ۶۵۸ اث ــداد در مجم ــن روی در ای
دریافــت شــد کــه پــس از داوری، ۲۰ طــرح از کشــورهای ایــران، مالــزی و بنــگالدش 
انتخــاب و در نهایــت ۶ اثــر بــه عنــوان طرح هــای منتخــب دومیــن دوره رقابــت علمــی 

کنــز معرفــی شــدند.
در آییــن اختتامیــه ایــن رویــداد آقایــان علی اکبــر صالحــی، قائم مقــام فرهنگســتان علــوم 
ــر بهداشــت  ــز، عــذرا پچیهــو، وزی ــت علمــی کن ــران، ســعید ســهراب پور، رئیــس رقاب ای
ــاوری  ــارک فن ــس پ ــا، رئی ــت ســند پاکســتان و مهــدی صفاری نی ــی ایال ــاه اجتماع و رف

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 خواب آلودگــی 

و رفتــار راننــده به عنــوان منتخــب نهایــی معرفــی شــد.
برگزیــدگان ایــن دوره رقابــت علمــی کنــز غیــر از جوایــز دریافــت شــده از بنیــاد علــم 
ــی بانــک توســعه  ــون تومان ــه( از وام ۳۰۰ میلی ــه و آل ــی اهلل علی ــاوری مصطفی)صل و فن
تعــاون بــرای توســعه طــرح هــای خــود برخــوردار مــی شــوند. همچنیــن پــارک فنــاوری 
ــدا  ــن اه ــا منتخبی ــکاری ب ــرای هم ــهیالت ب ــان تس ــون توم ــز ۲۰۰ میلی ــس نی پردی

می کنــد.
ــه( در  ــه و آل ــی اهلل علی ــی )صل ــاوری مصطف ــم و فن ــاد عل ــت، بنی ــر اس ــایان ذک ش
ــرای  ــه ب ــش و اندیش ــرد دان ــز، کارب ــی کن ــت علم ــود، رقاب ــره ارزش خ ــل زنجی تکمی
جامعــه )Knowledge Application and Notion for Society( را 
ــر  ــق تفک ــدف تعمی ــا ه ــال ب ــر ۴۵ س ــاتید زی ــجویان و اس ــان، دانش ــان دانش پژوه می
و ایجــاد نــوآوری در جامعــه دانشــگاهی بــرای رســیدگی بــه مشــکالت جهــان اســالم 
ــاوری  ــرژی؛ بهداشــت و فن ــط زیســت و ان ــه آب، محی ــف / از جمل ــای مختل در حوزه ه
ــن  ــاوری اطالعــات و ارتباطــات؛ حمــل و نقــل؛ اقتصــاد، بانکــداری و تامی پزشــکی؛ فن

ــد. ــزار می کن ــی و ... برگ مال
ــاد، آب و  ــرژی، اقتص ــالمت، ان ــوزه س ــال ۱۳۹۷ و در ۵ ح ــت س ــن رقاب ــن دوره ای اولی
محیــط زیســت، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا مشــارکت ۱۰۴۵ نفــر )۷۵۳ دانشــجو 
ــر از ۱۵ کشــور اســالمی برگــزار شــد. و ۲۹۲ عضــو هیــأت علمــی( و دریافــت ۵۹۰ اث

ــت و  ــط زیس ــای »آب، محی ــال و در حوزه ه ــز از پارس ــت نی ــن رقاب ــن دوره ای دومی
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 

ــد. ــزار ش ــت( برگ ــا ۲۳ اردیبهش ــس ۲۰۲۲ )۲۰ ت ــگاه اینوتک نمایش

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

خــود بــه یــادگار گذاشــته انــد. در کنــار فعالیــت گســترده علمــی ایشــان، بــه تمــام معنــا 
فــردی اخــالق مــدار و بزرگــوار بودنــد کــه همــواره رفتــار کریمانــه و خــوی خــون گــرم 

ــود. ایشــان در اذهــان باقــی خواهــد ب
ــلیت  ــور تس ــگاهی کش ــی و دانش ــه علم ــه جامع ــگر را ب ــن پژوهش ــدان ای ــب فق اینجان
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 

مســئلت مــی نمایــم.                          روحــش شــاد و یــادش گرامــی

در جریان آیین خوش آمدگویی و از سرگیری آموزش حضوری دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ 
که روز دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ در پردیس علوم برگزار شد، دکتر کریمی مزرعه شاهی 
رییس دانشگاه صنعنی خواجه نصیرالدین طوسی خطاب به دانشجویان گفت: از دانشجویان 
عزیز انتظار می رود در کنار تحصیل در تمام حوزه های فرهنگی دانشگاه فعال باشند و در 

این مورد با روحیه مطالبه گری 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 برنامه ریزی 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 دانشکده ها و نخبگان دانشگاهی 

روابط علمی مفید برقرار کنند.
رئیس دانشگاه در پایان گفت: از شما دانشجویان عزیز می خواهم با همت و برنامه ریزی 
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 حجۀاالسالم 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 برنامه ریزی 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 علیه السالم که فرمودند: اگر خدا را بشناسید 

استاد پیشکسوت دانشگاه:دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
جزو بهترین هاست

دوستش دارید، افزود: ماه مبارک رمضان فرصتی بی بدیل است و مغتنم برای مسابقه بندگی، 
و زندگی در این ماه باید تغییر کند.

برای  پایه  علوم  گرفتن  گفت: جدی  مسئوالن  به  رهبری خطاب  معظم  مقام  نهاد  نماینده 
شیرین  خاطرات  قدردان  و  شناس  فرصت  خواست  دانشجویان  از  و  الزامی ست  مسئوالن 

این روزگار باشند.
دکتر رعیتی رییس پردیس علوم نیز در سخنرانی کوتاه خود پس از آرزوی قبولی طاعات 
در  آزمایشگاههاست که  پایه،  نکته مهم علوم   نمود و گفت:  اشاره  نکته مهم  به دو  حضار 
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 
شده اند 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 علوم  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 هم  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...
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  گفت:  شیوا  کالمی  با  دانشگاه  مورد  در  مهجانی  دکتر 
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 
به  شد  باعث  اینکه  جمله  از  داشت  هم  فوایدی  اما  داشت  آسیبهایی  کرونا  ویروس  گفت: 
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.

بــه ابتــکار معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیــر الدیــن طوســی جلســه 
 German Research Foundation ــل ــن المل ــش بی ــس بخ ــا رئی ای ب
 Max Planck و نیــز رییــس بخــش همــکاری هــای آســیا در موسســه ))DFG

Society آلمــان در محــل دانشــگاه برگــزار شــد.
ایــن جلســه اولیــن ســفر خارجــی DFG از ابتــدای کرونــا بــوده اســت. در ایــن جلســه 
ــه  ــگاه ب ــی دانش ــات علم ــای هی ــالی اعض ــای ارس ــت از طرح ه ــوه حمای ــاره نح درب
DFG و توســعه پژوهــش و تبــادالت علمــی ایــن دانشــگاه بــا کشــور آلمــان بحــث 

و تبــادل نظــر شــد.

برگزاری جلسه تخصصی با موضوع همکاری و تبادل علمی با آلمان

دو دانشجوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان 
برگزیده جایزه البرز انتخاب شدند

ــدگان  ــوان برگزی ــه  عن ــن طوســی ب ــه نصیرالدی ــی خواج دو دانشــجوی دانشــگاه صنعت
ــر شــدند. ــی و تقدی ــرز در ســال ۱۴۰۱، معرف ــزه الب ــی جای نهای

 در آئیــن اختامیــه اعطــای جایــزه البــرز کــه در تاریــخ ۲۸ اردیبهشــت در هتــل بــزرگ 
ارم برگــزار شــد، از دو دانشــجوی دکتــری دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی، 
ــوان  ــه عن ــر ب ــان بادف ــدی و احس ــا محم ــد آق ــان حام ــد. آقای ــل آم ــه عم ــر ب تقدی

ــرز شــدند. ــزه علمــی الب ــه اخــذ جای ــق ب ــه کشــور موف دانشــجوی نمون
 جایــزه البــرز کــه از جوایــز بــا ســابقه علمــی و آموزشــی کشــور بــه شــمار می آیــد، همــه 
ســاله بــه برندگانــی در ســطوح مختلــف اعطــا می شــود و مهمتریــن بخــش آن، تقدیــر 
از دانشــمندان برگزیــده در رشــته های مختلــف اســت. در جایــزه البــرز ســال ۱۴۰۱، ۶۰ 

نفــر برگزیــده شــامل شــش دانشــمند، ۵۳ مختــرع و دانشــجو معرفــی و تقدیــر شــدند.
ــدف  ــا ه ــی ب ــال ۱۳۴۲ شمس ــرز در س ــی الب ــاد فرهنگ ــت؛ بنی ــادآوری اس ــه ی  الزم ب



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 ۱۴۰۱ به 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

ــمند:  ــهرهای هوش ــوان »ش ــا عن ــن ب ــی آنالی ــن  الملل ــروزه بی ــی یک کارگاه آموزش
ــهر  ــفیران ش ــه ی »س ــوب برنام ــع آگاه« در چهارچ ــور و وض ــردم مح ــای م رویکرده

ــردد. ــی  گ ــزار م ــی برگ ــمند« آیتریپلئ ــهرهای هوش ــه ش ــمند« در »هفت هوش
 )IEEE( ــک ــرق و الکترونی ــا انجمــن مهندســین ب ــی ی ــر اســت آیتریپلئ شــایان ذک
ــی  ــه  ای مهندس ــن حرف ــن انجم ــن معتبرتری ــه  ای و همچنی ــن حرف ــن انجم بزرگتری
بــرق و کامپیوتــر در جهــان مــی باشــد، کــه ایــن برنامــه بــه ابتــکار کمیتــه شــهرهای 

هوشــمند ایــن مجموعــه برگــزار مــی شــود.
ــهرهای  ــر ش ــع معتب ــوان مرج ــه عن ــه ب ــی ک ــمند آیتریپلئ ــهرهای هوش ــه ش کمیت
ــی در  ــوای آموزش ــی و محت ــات فن ــد اطالع ــه تولی ــی در زمین ــع اصل ــمند و منب هوش
ــع  حــوزه شــهرهای هوشــمند شناســایی شــده اســت، مجموعــه گســترده  ای از جوام
ــا اســتانداردهای جهانــی در حــوزه  تخصصــی فنــی آیتریپلئــی گــرد هــم مــی آورد، ت

ــد. ــن کنن ــگاه تعیی ــت و دانش ــان صنع ــمند را در می ــهر هوش ش
در ســال ۲۰۲۲، روزهــای ۲۱ الــی ۲۶ مــارس بــه عنــوان هفتــه شــهرهای هوشــمند 
ــی  ــای مختلف ــا رویداده ــر دنی ــه در سرتاس ــن هفت ــه در ای ــده اســت، ک ــذاری ش نامگ
توســط ســفیران شــهرهای هوشــمند بــا محتــوای فنــی، علمــی و بشردوســتانه و حــول 
ــت هــای  ــی شــهرهای هوشــمند: آب، پســماند، حمــل و نقــل، مراقب محورهــای اصل
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 ۱۳ آوریــل 

)۲۴ فروردیــن مــاه( برگــزار مــی گــردد.
ــا حضــور  ــک روزه ب ــع ی ــک کارگاه جام ــب ی ــران در قال ــداد در ای ــن روی ــزاری ای برگ
و ســخنرانی متخصصــان و صاحــب  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.

کمــک بــه اشــاعه فرهنــگ کشــور و تجلیــل از مقــام علمــی دانشــمندان و پژوهنــدگان 
برتــر ایرانــی و تشــویق دانشــجویان و دانش آمــوزان برگزیــده و نوبــاوگان و نوجوانــان 
ــردی  ــت م ــه هم ــرز« ب ــاد الب ــزه بنی ــای »جای ــق اعط ــی، از طری ــتعداد ایران بااس
خیراندیــش و نیک ســیرت، 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 ســال های اخیــر در قالــب همایش هــای ملــی 

ایــن کارگاه کــه بــا حضــور میهمانانــی از متخصصیــن حــوزه مخابــرات، کنتــرل، قــدرت و بــا حضــور مســئوالن علمــی و کشــوری محقــق شــده اســت.
انــرژی، حمــل و نقــل، معمــاری و شهرســازی و جامعــه شناســی برگــزار می شــود، میزبــان 
ــن  ــز مــی  باشــد. ای ــده اصفهــان نی ــی از شــهرداری  هــای شــهرهای خواهرخوان میهمانان
ــی  ــن ایران ــان و متخصصی ــهردار اصفه ــاون ش ــخنرانی مع ــا س ــروزه ب ــن یک کارگاه آنالی
جامعــه دانشــگاهی و صنعتــی کشــورهای ایــاالت متحــده، آلمــان، ایرلنــد و ایــران ادامــه 

مــی  یابــد. برایــن مبنــا در ایــن کارگاه:
ــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری  ــه ری ــاون برنام ــی، مع ــر ســعید ابراهیم · دکت

ــان اصفه
· دکتر امین انجم شعاع، عضو هیات علمی دانشگاه ملی ایرلند .

· دکتر احمدرضا ملک پور، 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

ــن  ــری دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدی ــان، دانشــجوی دکت · مهنــدس مهــدی نوذری
طوســی

ــا اعتمــادی، حــوزه معاونــت شهرســازی و معمــاری شــهرداری تهــران و  · مهنــدس کیان
دانشــجوی دکتــری دانشــگاه تربیــت مــدرس

· مهندس محسن کجوری، شرکت توزیع برق غرب مازندران
به ارائه مطالبی در حوزه تخصصی خود می پردازند.

ــه ذکــر اســت ایــن برنامــه در روز چهارشــنبه ۲۴ فروردیــن مــاه ۱۴۰۱ از ســاعت  الزم ب
ــور  ــردم مح ــرداری م ــره ب ــعه و به ــی توس ــل تخصص ــب دوپن ــی ۱۹ و در قال ۸:۳۰ ال
شــهرهای هوشــمند و بهــره  بــرداری وضــع آگاه شــهرهای هوشــمند برگــزار مــی گــردد و 
عالقــه  منــدان جهــت شــرکت در ایــن رویــداد مــی تواننــد از طریــق لینــک زیــر نســبت 

بــه ثبــت نــام اقــدام فرماینــد.
 Seismic Risk Assessment تالیف و انتشار کتاب بین المللی
 of a Masonry Building Due to the Geothermal

Power Plant Earthquakes توسط عضو هیات علمی 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دکتر علی خان سفید

ــی  ــران دانشــگاه صنعت ــی دانشــکده عم ــات علم ــفید عضــو هی ــان س ــی خ ــر عل دکت
خواجــه نصیرالدیــن طوســی موفــق بــه انتشــار یــک کتــاب در حــوزه مهندســی زلزلــه 

ــد. ــگاه Technical University of Munich ش ــارت دانش در انتش
 Seismic Risk Assessment ــاب ــرد کت ــان ک ــفید بی ــی خان س ــر عل دکت
 of a Masonry Building Due to the Geothermal Power
ــت  ــی از فعالی ــای ناش ــه ه ــرات زلزل ــوع اث ــه موض Plant Earthquakes ب
نیــروگاه هــای زمیــن گرمایــی بــر روی ســاختمان هــای مصالــح بنایــی مــی پــردازد. 
ــی  ــر عل ــن دکت ــی بی ــن الملل ــی بی ــترک علم ــکاری مش ــول هم ــاب محص ــن کت ای
ــه  ــی خواج ــگاه صنعت ــه دانش ــی زلزل ــروه مهندس ــی گ ــات علم ــو هی ــفید عض خان س
ــوان  ــه عن ــخ، ب ــی مونی ــگاه فن ــازه دانش ــک س ــی مکانی ــی و کرس ــن طوس نصیرالدی
دانشــگاه برتــر کشــور آلمــان، مــی باشــد کــه توســط همیــن دانشــگاه در ســال ۲۰۲۲ 

ــاب : منتشــر شــده اســت. لینــک کت
https://mediatum.ub.tum.de/۶۷۰۳۳۷?show_id=۱۶۵۰۱۶۱&change_

language=en

اولین دوره های طرح دانش افزایی و توانمندسازی 
اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برگزار شد

ــی  ــات علم ــرم هی ــای محت ــازی اعض ــی و توانمندس ــش افزای ــرح دان ــای ط دوره ه
دانشــگاه بــا عنــوان روش تدریــس موثــر در تاریــخ دوشــنبه ۱۹ اردیبهشــت ۱۴۰۱ در 

ــزار شــد. ــرق برگ دانشــکده مهندســی ب
ــی و  ــت آموزش ــی معاون ــانی قبل ــالع رس ــرو اط ــی، پی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــش  ــای طــرح دان ــه دوره ه ــن جلســه از مجموع ــی دانشــگاه، اولی ــالت تکمیل تحصی
ــوان روش  ــا عن ــگاه ب ــی دانش ــات علم ــرم هی ــای محت ــازی اعض ــی و توانمندس افزای
تدریــس موثــر در تاریــخ دوشــنبه ۱۹ اردیبهشــت ۱۴۰۱ از ســاعت ۱۳:۳۰ الــی ۱۵:۳۰ 
در دانشــکده مهندســی بــرق برگــزار شــد. ایــن دوره کــه بــا شــرکت ۱۰۰ نفــر از اعضــا 
ــازی  ــات مج ــامانه جلس ــر در س ــوری و ۳۰ نف ــر حض ــگاه )۷۰ نف ــی دانش ــات علم هی
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. 

ــد از: ــارت بودن ــن طــرح شــده عب ــن عناوی مهمتری
* 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 برگزاری امتحان و تصحیح ورقه
الزم بــه ذکــر اســت کــه معاونــت آموزشــی دانشــگاه در نظــر دارد جلســات دیگــری در 
خصــوص طــرح دانــش افزایــی و توانمنــد ســازی اعضــا هیــات علمــی در تــرم جــاری 

برگــزار نمایــد کــه متعاقبــا جزییــات ان اطــالع رســانی 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 ۹ فروردیــن، 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 

۱۴ فروردیــن مــاه مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
ــوزش  ــروع آم ــت ش ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــرم عل ــر محت وزی
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 



انتصابات

اخبار کوتاه

کسب رتبه ۲ در کنکور دکتری رشته شیمی معدنی، توسط سید فرزاد 
ایشان  به  را  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  از  حسینی 

تبریک می گوییم.

سرکار  توسط  معدنی،  شیمی  رشته  دکتری  کنکور  در   ۱ رتبه  کسب 
خانم ریحانه عباسی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را به 

ایشان تبریک می گوییم.

کسب رتبه ۳ در کنکور دکتری رشته شیمی گرایش آلی، توسط سرکار 
خانم الهام الهی فر از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را به 

ایشان تبریک می گوییم.

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

ــکاران  ــرکت هم ــکاری ش ــا هم ــت، ب ــا صنع ــاط ب ــغلی و ارتب ــزی ش ــه ری ــش برنام همای
ــی،  ــن طوس ــی خواجــه نصیرالدی ــع دانشــگاه صنعت ــی صنای ــتم و دانشــکده مهندس سیس
ــر صمیمــی،  ــد. در ایــن همایــش، جنــاب آقــای دکت در تاریــخ ۸ خــرداد ۱۴۰۱ برگــزار گردی
ریاســت محتــرم دانشــکده مهندســی صنایــع، دربــاره اهمیــت ارتبــاط هدفمنــد بــا صنعــت، 
ــکده  ــش دانش ــکاری و نق ــای هم ــدل ه ــت و م ــگاه و صنع ــد دانش ــرش جدی ــزوم نگ ل
ــالن  ــارغ التحصی ــد زاده از ف ــدس صم ــای مهن ــاب آق ــن، جن ــتند. همچنی ــت داش صحب
ــرکت  ــازار ش ــعه ب ــت توس ــره و معاون ــات مدی ــو هی ــع، عض ــی صنای ــکده مهندس دانش
ــت هــای شــرکت و شــرایط جــذب و  ــا ظرفی همــکاران سیســتم در خصــوص آشــنایی ب

ــد. ــراد کردن ــخنرانی ای ــرکت، س ــتخدام توســط ش اس

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
 ۱۴۰۱/۳/۱۷ با حضور مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان آقای دکتر علیدوست،
 ریاست دانشگاه آقای دکتر کریمی، معاون دانشجویی و فرهنگی آقای دکتر نوری، معاون
آقای لطیفی مدیرگروه تربیت بدنی مرکز آموزشهای  اداری و مالی آقای دکتر صیدی، 
 عمومی، خانم دکتر خداداد مدیر تربیت بدنی، آقای راهپیما کارشناس تربیت بدنی 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(
درون و  همگانی  مسابقات   – اسفند(  تا  )مهر  کشور  دانشگاههای  قهرمانی  مسابقات   – 
سال( طول  )در  مختلف  مناسبتهای  به  کوهنوردی  و  گلگشت  های  برنامه   دانشگاهی، 
 – 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
با نژاد  رضایی  شهید  پردیس  ورزشی  سالن  کفپوش  تعویض  مربوطه-  پیشنهادهای   و 

.همکاری اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان پرداخته شد

تفاهم نامه همکاری دو جانبه هلدینگ دانش بنیان گسترش صنعت علوم 
زیستی و دانشکده مهندسی نقشه برداری به امضا طرفین رسید

ــه هلدینــگ دانــش  ــی دانشــگاه؛ تفاهمنامــه همــکاری دو جانب ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
ــه برداری  ــی نقش ــکده مهندس ــو( و دانش ــتی )لیدک ــوم زیس ــت عل ــترش صنع ــان گس بنی
ــکده  ــل دانش ــخ ۲۴/۳/۱۴۰۱ در مح ــی در تاری ــی خواجه نصیرالدین طوس ــگاه صنعت دانش
مهندســی نقشــه برداری بــه امضــای طرفیــن رســید. در ایــن جلســه آقــای دکتــر عامریــان، 
ــن در  ــی طرفی ــی و پژوهش ــکاری علم ــر هم ــی نقشــه برداری، ب ــس دانشــکده مهندس ریی
ــش  ــت و پای ــای مدیری ــور در حوزه ه ــامانه های مکان مح ــتقرار س ــعه و اس ــی، توس طراح
ــرات  ــت، مخاط ــع آب، فرونشس ــاورزی، مناب ــت، کش ــط زیس ــی، محی ــای محیط بیماری ه

ــد. ــد نمودن ــی و حریــم شــهری تاکی طبیع
ــرای ایجــاد  ــر عامــل شــرکت لیدکــو، آمادگــی خــود را ب ــر طالــب زاده، مدی همچنیــن دکت
بســتری جهــت تجاری ســازی طرح هــا، ایده هــا و دســتاوردهای فناورانــه دانشــگاه در حــوزه 

علــوم زیســتی مطــرح نمــود.

کسب سهمیه مسابقات پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه های 
سراسر کشور توسط تیم شنای پسران دانشگاه

سمت نام

 کسب رتبه ۱ در کنکور دکتری رشته هوافضا گرایش دینامیک پرواز 
و کنترل، توسط جناب آقای محمدرضا مالکی فرد از دانشگاه صنعتی 

خواجه نصیرالدین طوسی را به ایشان تبریک می گوییم.

کسب رتبه ۴ در کنکور دکتری رشته مهندسی برق- گرایش کنترل، 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  از  مقدم  یکتا  حسین  آقای  جناب  توسط 

نصیرالدین طوسی را به ایشان تبریک میگوییم.

مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران

رئیس اداره اموردانشجویان شاهدو ایثارگر

عضو شورای دانشگاه و

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه

رئیس مرکز رشد

دبیرچهاردهمین همایش بین المللی 

سواحل و بنادر دریایی

دبیر رویداد روز هوش مصنوعی

دبیر سومین کنفرانس حقوق ساخت

سرپرست اداره روابط عمومی

 دکتر علی مظفری

مهندس علیرضا امیرحاجلو

دکترمحمدرضا همایی نژاد

دکتر سید آرش احمدی

دکتر محسن سلطانپور

دکتر محمد تشنه لب

دکتر محمدرضا عباسیان

مجید حسنی

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 
ــاالن  ــور فع ــا حض ــی ب ــم اندیش ــه ه ــاه ۱۴۰۱ جلس ــخ ۳ خردادم ــت، در تاری ــا صنع ب
ــات  ــای هی ــی و اعض ــت صنعت ــازمان مدیری ــی، س ــوازم خانگ ــت ل ــوزه صنع ــر ح برت
علمــی دانشــگاه در دانشــکده مهندســی صنایــع برگــزار شــد. در ایــن جلســه، ضــرورت 
ــزاری دوره  ــن و برگ ــه تدوی ــی از جمل ــه راهکارهای ــن و ارائ ــای طرفی ــایی نیازه شناس
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.

همکاری اداره روابط عمومی و دانشکده ریاضی

ــط  ــکاری اداره رواب ــش هم ــی دانشــگاه؛ در راســتای افزای ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
عمومــی بــا بخش هــای مختلــف دانشــگاه، بازدید هــای دوره ای مدیــر روابــط 
ــتور کار  ــکده ها در دس ــئوالن دانش ــا و مس ــا روس ــه ب ــکده ها و جلس ــی از دانش عموم
قــرار اســت، بــر ایــن اســاس اولیــن جلســه بــا دفتــر ریاســت دانشــکده ریاضــی در روز 

ــد. ــگ ش ــن ۱۴۰۱ هماهن یکشــنبه ۲۸ فروردی
ــط  ــت اداره رواب ــر اهمی ــد ب ــس دانشــکده ریاضــی؛ ضمــن تاکی ــادی زاده ریی ــر ه دکت
ــکار  ــن راه ــگاهی اصلی تری ــای دانش ــن بخش ه ــی از مهمتری ــوان یک ــی بعن عموم
ارتقــاء اداره روابــط عمومــی را حفــظ ارتبــاط قــوی دو ســویه توســط تمــام قســمت ها، 
ــذف  ــص، ح ــد و متخص ــد، متعه ــراد توانمن ــا اف ــی ب ــط عموم ــروی رواب ــت نی تقوی
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 هــادی زاده و ارائــه گزارشــی از توانمندی هــای ایــن اداره، بــه راهکارهایــی 
از جملــه: معرفــی یــک نماینــده فعــال از ســوی دانشــکده بــه روابــط عمومــی، اطــالع 
رســانی فعالیت هــای علمــی و دســتاوردهای اعضــای هیــات علمــی دانشــکده، انتشــار 

اخبــار مهــم دانشــکده از مســیر روابــط عمومــی و... اشــاره نمــود.
ــاتی  ــن جلس ــزاری چنی ــتمرار برگ ــزود: اس ــی اف ــکده ریاض ــس دانش ــان ریی در پای

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

)Dean s list( تقدیر از دانشجویان برگزیده دانشکده مهندسی برق
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، جلســه حضــوری تقدیــر از دانشــجویان برگزیــده 
دانشــکده مهندســی بــرق )Dean s list( بــا حضــور ریاســت دانشــکده مهندســی 

بــرق، جنــاب آقــای دکتــر امرایــی، برگــزار گردیــد.
اسامی نفرات برگزیده به شرح ذیل می باشد:

۱- ســاغر امامــی ۲- محمــد علــی کشــاورز ۳- درســا ســادات ربــاط جــزی ۴- بــاران 
صنعتــی طــراح ۵- امیــر عبدالحســینی ۶- ســیما عزیــزی ۷- امیــر مســعود افتخــاری 
ــر حســین مشــق  ــدی ۱۰- امی ــهریار محم ــن ۹- ش ــادی نائی ــی اعتم ــد عل ۸- محم

دوســت ۱۱- نســترن دربانــی ۱۲- علــی حضرتــی هــزه جــان
۱۳- محمد جواد جهان تاب ۱۴- سیدمحمدمتین بنی ساعدی

قــرار خواهنــد گرفــت و در ایــن رابطــه اعتباراتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــده ســازمان  ــز حراســت و نماین ــس مرک ــف، رئی ــاون آموزشــی وزارت عت ــه مع در ادام

ــد. ــان نظــرات خــود پرداختن ــه بی امــور دانشــجویان ب
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 
ــی  ــای فرهنگ ــی و نهاده ــای علم ــن ه ــت انجم ــجویی، وضعی ــای دانش ــگاه ه خواب
ــه  ــود ک ــی ب ــه نکات ــا از جمل ــگاه ه ــازی در دانش ــوزش مج ــظ آم ــگاه و حف در دانش
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.

ــکده  ــکاری دانش ــت و هم ــی اس ــگاه الزام ــری دانش ــای خب ــود فعالیت ه ــیر بهب در مس
ــت. ــد یاف ــش خواه ــش افزای ــش از پی ــی بی ــط عموم ــا اداره رواب ــی ب ریاض


