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 صفحه 1
* رئیس دانشگاه : برای ترم آینده آمادگی های الزم جهت

 برگزاری حضوری یا غیرحضوری کالس ها ایجاد شده است
تا   201۵ های  فعالیت  برمبنای   2020 الیدن  بندی  رتبه   *

2018 اعالم شد
طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  آموخته  دانش   *

برنده جایزه پژوهشی وال تر هوبر شد
ارشد  مدیران  با  نشست  در  جمهوری  رییس  اول  معاون   *

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد:
عملکرد دانشگاه ها در دوران کرونا درخشان و افتخار آمیز است

* رئیس دانشگاه: در بازسازی توان داخلی در حوزه پژوهشی 
فعالیت های خوبی صورت گرفت

* ترم تابستان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به 
صورت مجازی برگزار می شود

 
 

صفحه 2
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عید بزرگ غدیر خم بر همه ی شیعیان جهان مبارک باد

سامانه های ارتباط مستقیم با 
ریاست محترم دانشگاه
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پیام کوتاه: 30004722000000

نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس  دوست  یزدان  فرهاد  دکتر 
طوسی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی گفت: با توجه به شیوع کرونا 
از اسفندماه سال گذشته و تصمیمات کالن کشوری برای آموزش های 
که  داشت  وجود  همه  برای  شرایط مشکالتی  آن  در  غیرحضوری،قطعا 

باعث نارضایتی دانشجویان و اساتید بود.
با تصمیم گیری های مناسب و تجهیز مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه 

و همراهی اعضای هیات علمی بسیاری از موانع به مرور برطرف شد.
یزدان دوست گفت؛ اکنون این اطمینان حاصل شده است در صورتیکه 
آموزش  بر  جدید  تحصیلی  سال  برای  کرونا  با  مقابله  ستاد  تصمیمات 
حضوری و یا غیرحضوری باشد، آمادگی کامل برای هر دو گزینه وجود 
دارد و تدابیر الزم اندیشیده شده است. رئیس دانشگاه گفت، ترم تابستانی 
دانشگاه نیز به صورت غیرحضوری در برخی دروس عمومی و نظری در 

حال انجام است تا بخشی از نگرانی های دانشجویان رابرطرف نماید.
خواجه  صنعتی  دانشگاه  تجمیع  خصوص  در  همچنین  دانشگاه  رئیس 
نصیرالدین طوسی گفت:بحث یکپارچه سازی از موضوعات مهمی است 
نیز در دوره  اقدامات خوبی  که همواره مورد بحث و کارشناسی بوده و 
با یکپارچه سازی کامال  قبل صورت گرفته و هیات امنای دانشگاه نیز 
موافق است، اما روند خیلی کند پیش می رود و امیدواریم که با حمایت 
کامل مسئولین کشور و همراهی همه اعضای هیات علمی، کارمندان و 

دانشجویان محترم بتوانیم از این پراکندگی رهایی یابیم.
وی در پاسخ به اینکه یکی از مسئولین شهرداری منطقه ۱۳ به نقل از شهردار 
تهران موضوع انتقال دانشگاه را به منطقه پیروزی تمام شده خوانده بود گفت: 
این را از دفتر وزیر علوم پیگیری کردیم و چنین نقل قولی که شهردار تهران 
در خصوص این موضوع با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مذاکره ای داشته 
است کامال تکذیب شد.یزدان دوست خاطر نشان کرد؛دانشگاه در تالش است 
تا بحث یکپارچه سازی را با درایت کامل و همراهی اعضای خانواده دانشگاه به 
پیش ببرد، لکن با توجه به شرایط جاری کشور هنوز این مهم میسر نشده است.

خواجه  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط  دوم  مقام  کسب 
نصیرالدین طوسی در بین روابط عمومی های برتر کشور

رتبه بندی الیدن 2020 برمبنای فعالیت های 201۵ تا 
2018 اعالم شد

* روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی موفق 
به کسب مقام دوم در جشنواره روابط عمومی های برتر کشور شد

* نظام نامه آموزش مجازی کشور تدوین می شود
* با حضور معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی و گروه مپنا جلسه مشترک بررسی گسترش 

همکاری های فیمابین دانشگاه و گروه مپنا برگزار شد
دانشکده   2020 های  شانگ  بندی  رتبه  جدیدترین  در   *
مهندسی مکانیک در رتبه 301 تا 400 جزو بهترین دانشکده 

های مهندسی قرار گرفت
علمی  هیت  فناوری،عضو  و  تحقیفات  علوم،  وزیر  حکم  با   *
خانواده  و  زنان  امور  در  علوم  وزیر  مشاور  فیزیک،  دانشکده 

منصوب شد
* طی احکام جداگانه از سوی رئیس دانشگاه اعضای هیات 

اجرایی منابع انسانی منصوب شدند

نظام رتبه بندی الیدن، نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا در سال 
۲۰۲۰ میالدی خود را منتشر کرد. در رتبه بندی سال جاری این نظام، 
تعداد ۳۶ دانشگاه از ایران در جمع ۱۱۷۶دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند، این 

در حالی است که در سال ۲۰۱۹ این تعداد برابر با ۲۶ دانشگاه بوده است.
ارزیابی دانشگاه،  از دفتر نظارت و  نقل  به  به گزارش روابط عمومی،   
مرجعیت  کلی  معیار  چهار  قالب  در  شاخص   ۲۰ در  دنیا  های  دانشگاه 
جنسیتی  تنوع  و  انتشارات  به  آزاد  دسترسی  علمی،  دیپلماسی  علمی، 
در الیدن مورد رتبه بندی قرار گرفته اند. در این رتبه بندی بر اساس 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  مقاله(   ۱۷۰۱  ( برتر  مقاالت  تعداد  شاخص 
نصیرالدین طوسی در رتبه ۱۱ دانشگاه های دولتی غیرپزشکی کشور 

قرار گرفته است.
نصیرالدین  دانشگاه صنعتی خواجه  اساس شاخص مرجعیت علمی،  بر 
طوسی بر اساس نسبت مقاالت ۱% برتر )۹ مقاله( به کل مقاالت در 
رتبه ۱۱، نسبت مقاالت ۵% برتر )۴۹ مقاله( به کل مقاالت در رتبه ۱۶، 
نسبت مقاالت ۱۰% برتر )۱۰۶ مقاله( به کل مقاالت در رتبه ۱۹، نسبت 
مقاالت ۵۰% برتر )۷۸۲ مقاله( به کل مقاالت در رتبه ۹ دانشگاه های 

دولتی غیرپزشکی قرار گرفته است.
تعداد همکاری  در شاخص  نصیرالدین طوسی  خواجه  دانشگاه صنعتی 
قرار   ۱۲ رتبه  در  دانشگاه  از  خارج  همکاران  با  مقاله   ۱۴۶۱ با  علمی 
گرفته است که بر اساس آن دانشگاه در ۵۷.۷% مقاالت در رتبه ۲۳، در 
شاخص همکاری علمی بین المللی با تعداد ۵۲۹ )۲۰.۹%( در رتبه ۱۸، 
در شاخص همکاری با صنعت با تعداد ۱۸ مقاله )۰.۰۷%( در رتبه ۱۹، 
از ۱۰۰ کیلومتر  با فاصله جغرافیایی کمتر  در شاخص همکاری علمی 
با تعداد ۵۶۵ )۲۲.۳%( در رتبه ۵، در شاخص همکاری علمی با فاصله 
جغرافیایی بیشتر از ۵۰۰۰ کیلومتر با تعداد ۳۰۵ )۱۲%( در رتبه ۸ قرار 

گرفته است.
این نظام رتبه بندی شامل دو شاخص جدید >تعداد مقاالت دسترسی 
باز open access< و شاخص >جنسیت< اقدام به رتبه بندی 
باز، دانشگاه  دانشگاه ها نموده است بر اساس تعداد مقاالت دسترسی 
و   ۱۴ رتبه  در  مقاله   ۱۳۶ تعداد  با  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی 
همچنین در نسبت تعداد مقاالت دسترسی باز به کل مقاالت )۵.۴%( در 

رتبه ۲۰ دانشگاه های غیرپزشکی قرار گرفته است.
زن  پژوهشگران  توسط  شده  تألیف  مقاالت  نسبت  اساس  بر  همچنین 
)اساتید و دانشجویان( این دانشگاه با تعداد ۶۸۲ مقاله در رتبه ۲۰ و همچنین 
و  )اساتید  زن  پژوهشگران  توسط  شده  تألیف  مقاالت  تعداد  نسبت  در 

دانشجویان( به کل مقاالت )۱۴.۹%( در رتبه ۲۲ قرار گرفته است.

دانش آموخته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی برنده جایزه پژوهشی وال تر هوبر شد

دانش آموخته دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی و استاد تمام دانشگاه Uc Irvine برنده جایزه پژوهشی والتر 

هوبر انجمن مهندسان عمران آمریکا در سال ۲۰۲۰ شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، امیر آقاکوچک، دانش آموخته مقاطع 
کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی و استاد تمام دانشگاه Uc Irvine برنده جایزه 
پژوهشی والتر هوبر انجمن مهندسان عمران آمریکا در سال ۲۰۲۰ شد.

از  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  مقاطع  فارغ التحصیل  آقاکوچک  امیر 
تمام  استاد  حاضر  حال  در  و  خواجه نصیرالدین طوسی  دانشگاه صنعتی 

دانشگاه کالیفرنیا در ارواین است.
افتخار  نشان  باالترین  سال،   ۷۰ از  بیش  قدمتی  با  هوبر  والتر  جایزه 
mid-(کار میانی  دوره  در  آمریکا  عمران  مهندسان  انجمن  تحقیقاتی 

career( پژوهشگران مهندسی عمران است.
آقاکوچک، این جایزه را بابت خدمات شایان توجه به علم وقایع حدی 

ترکیبی و هم بسته آب و هوایی دریافت می کند.

رئیس دانشگاه : برای ترم آینده آمادگی های الزم جهت
 برگزاری حضوری یا غیرحضوری کالس ها ایجاد شده است

همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها در مراکز آموشی
 در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید19

معاون اول رییس جمهوری در نشست با مدیران 
ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد:
عملکرد دانشگاه ها در دوران کرونا درخشان و 

افتخار آمیز است
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه برای توسعه کشور و عبور از 
تنگنا ها و مشکالت پیش روی ایران نیازمند توسعه علمی هستیم، گفت: 
باید مراکز علمی و دانشگاه های کشور بتوانند برای آینده و حل مشکالت 

کشور راهکار های علمی ارائه دهند.
عملکرد دانشگاه ها در دوران کرونا درخشان و افتخار آمیز است.

دکتر  دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  روابط عمومی  گزارش  به 
اسحاق جهانگیری در نشست با مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری با اشاره به اینکه دانشگاه ها و مراکز علمی کشور دستاوردها و 
کارهای بزرگی برای حل مشکالت پیش رو انجام داده اند، گفت: نتایج 
و برون داد تحقیقات و پژوهش های دانشگاه ها امید،   نشاط و دلگرمی 
را به مردم ایران هدیه می کند و آنها را نسبت به آینده کشور خوشبین 

صورت  به  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  تابستان  ترم 
مجازی برای دانشجویان کارشناسی برگزار می شود.

خواجه  صنعتی  دانشگاه  در  تابستان  ترم  عمومی،  روابط  گزارش   به 
نصیرالدین طوسی به صورت مجازی برگزار می شود.

 انتخاب واحد و ثبت نام از ۴ مردادماه آغاز می شود و تا ۸ مردادماه ادامه دارد.
پایان  به  تا ۱۲ شهریورماه  و  می شود  مردادماه شروع   ۱۱ از   کالس ها 

می رسد. امکان حذف و اضافه در ترم تابستان وجود ندارد.
 دوره تابستان فقط برای دانشجویان دوره کارشناسی برگزار می شود.

 زمان امتحانات ترم تابستان ۱۵ تا ۱۹ شهریورماه است. دروس عمومی 
و پایه برای دوره تابستان ارائه می شود.

ترم تابستان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
به صورت مجازی برگزار می شود

رئیس دانشگاه: در بازسازی توان داخلی در حوزه 
پژوهشی فعالیت های خوبی صورت گرفت

نصیرالدین طوسی  خواجه  دانشگاه صنعتی  رئیس  دوست  یزدان  فرهاد 
در ابتدای جلسه شورای فرهنگی با اشاره کوتاه به برخی فعالیت های 
صورت گرفته و اهمیت فعالیت های فرهنگی گفت:فعالیت های فرهنگی 

متناسب با شرایط حاضر می بایست برنامه ریزی و اجرا شود.
  وی افزود: مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه نسبت به سالمت جسمی و 
روحی دانشجویان و کارکنان با حساسیت الزم وارد عمل شدو با ارایه مشاوره 
های غیرحضوری عملکرد مناسبی داشت و امیدواریم با رعایت کامل مسائل 

بهداشتی و تدابیر الزم بتوانیم این دوران را نیز پشت سر بگذاریم.
 یزدان دوست گفت: با ایجاد شرایط جدید از انتهای سال ۱۳۹۸ با برنامه 
 ، الکترونیکی  آموزش  و  آموزشی  معاونت  در حوزه  مناسب  ریزی های 

توسعه و تجهیز خوبی صورت گرفته است.
های  فعالیت  از  زمانی  بازه  همین  در  کرد:  نشان  خاطر  دانشگاه   رییس 
پژوهشی در دانشگاه غافل نشده ایم و توفیقات خوبی در سطح ملی و بین 
المللی داشته ایم که سنتز داروی فاوی پیراویر یک نمونه قابل اشاره می باشد.

 همچنین در بازسازی توان داخلی در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری 
دانشگاه فعالیت های مناسبی صورت گرفته است.

 یزدان دوست همچنین تاکید کرد؛ باید تالش کنیم با درک درست از شرایط 
جاری بتوانیم به سطح قابل قبولی از کارائی خود برسیم و این عملی است.

و امیدوار می سازد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تبلیغات منفی و سیاه نمایی های 
ایران  ناامید کردن مردم  برای  بیگانه  از سوی رسانه های  انجام شده 
تاکید کرد: کارهای بزرگی که در دانشگاه های کشور انجام شده و یا در 
حال انجام است باید به اطالع مردم رسانده شود تا آنها بدانند که چه 

آینده روشنی برای ایران رقم خواهد خورد.
و  کرونا  از  پیش  دوران  در  علمی هم  مراکز  و  ها  دانشگاه  افزود:  وی 
هم در دوران شیوع این بیماری عالم گیر توفیقات خوبی داشتند و باید 
کارنامه درخشان آنها با افتخار در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی 

ارائه شود.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه همواره در دوران مسئولیت خود دغدغه 
توسعه ایران را داشته است گفت: ایران از هر منظر دارای شرایط توسعه 
یافتگی است هم از نظر تاریخی و فرهنگی و هم به لحاظ زیرساخت ها 
که اصلی ترین آن نیروی انسانی تحصیلکرده است، شرایط الزم را برای 
توسعه بدست آورده است اما باید بدانیم که توسعه همه جانبه، متوازن و 

پایدار نیازمند توسعه علمی است.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: باید به توسعه علمی باور و اعتقاد 
داشته باشیم و نباید از کنار این مسئله به سادگی عبور کرد.

از  اعم  توسعه  از  اینکه هیچ وجهی  بیان  با  رییس جمهور  اول  معاون 
توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بدون توجه به توسعه علمی پیش 
نخواهد رفت گفت: ایران با ابر چالش ها و تنگناهایی نظیر مشکل کم 
آبی،  محیط زیست،  نظام بانکی و یا مسائلی مانند تحریم های ظالمانه 
و یا بحران های طبیعی نظیر سیل و زلزله و پدیده نوظهوری مثل کرونا 
مواجه بوده است که عبور از آنها جز با توسعه علمی محقق نخواهد شد.

وی از دانشگاه های کشور بعنوان مغز متفکر اصلی توسعه و عبور دادن 
یاد کرد و گفت: دانشگاه های کشور در  تنگناها  از مشکالت و  مردم 
دوران کرونا کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشتند و مردم می توانند 

به برخورداری از چنین ظرفیت بزرگی افتخار کنند.
دکتر جهانگیری از وزیر علوم،  تحقیقات و فناوری، مدیران این وزارتخانه، 
روسای دانشگاه ها،  پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به خاطر 
عملکرد درخشان در مقطع شیوع کرونا قدردانی کرد و افزود: این عزیزان 
در شرایط شیوع کرونا با تمام ظرفیت خود پای کار آمدند و با اتکا به 

توانمندی آنها توانستیم از بحرانی بزرگ با سرفرازی عبور کنیم.
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چهارمین جشنواره اندیشمندان و
 دانشمندان جوان برگزار می شود

نامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیر
رویدادهــای دانشگــاه



در جدیدترین رتبه بندی شانگ های 2020 دانشکده 
مهندسی مکانیک در رتبه 301 تا 400 جزو بهترین 

دانشکده های مهندسی قرار گرفت

K. N. Toosi University Of Technology

خبرنامه نامه نصیر :شماره 72نامـه نـصیر
صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

مدیر مسئول: احمد بنی احمدی
صفحه آرا: فرشته ادب جو

همکاران این شماره: فرشته جان محمدی 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

                                  »تبریــک«
  

بازگشت همه به سوی اوست

 جناب آقای دکتر رحمت ا... قاجار
آقای دکتر امیرموسوی نیا
جناب آقای دکتر بهشتی
جناب آقایان ارشادی نژاد
سرکار خانم صدیقه یگانه

جناب آقای علی رضا محمدی
جناب آقای علی شاه آبادی

سرکار خانم ها نعیمه و فریبا علیپور
جناب آقای محمودگرنامی

با نهایت تاسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت و تعزیت گفته، از 
درگاه خداوند منان برای شما و نزدیکان صبر جمیل و اجر جزیل و 
برای آن عزیز سفر کرده آمرزش و غفران الهی مسئلت می نماییم

روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

      جناب آقای دکتر عبدالمجید خوشنود
انتصاب شمارا به عنوان معاون اداری و مالی

جناب آقای دکتر سعید رعیتی
انتصاب شمارا به عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی

 جناب آقای دکتر سید جواد حسینی نژاد
انتصاب شمارا به عنوان مدیر امور اداری

جناب آقای دکترتورج امرایی
 انتصاب شما را به عنوان رئیس دانشکده مهندسی برق

جناب آقای مهدی لبافی
 انتصاب شمارا به عنوان مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی

را تبریک عرض می نماییم

صنعتی  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاونین  با حضور 
مپنا جلسه مشترک  گروه  و  نصیرالدین طوسی  خواجه 
بررسی گسترش همکاری های فیمابین دانشگاه و گروه 

مپنا برگزار شد

با حکم وزیر علوم، تحقیفات و فناوری،عضو 
هیت علمی دانشکده فیزیک، مشاور وزیر 
علوم در امور زنان و خانواده منصوب شد

دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در حکمی، دکتر فائزه 
رحمانی را به عنوان »مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده« منصوب کرد.

 به گزارش روابط عمومی به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در این 
حکم انتصاب خطاب به دکتر رحمانی آمده است:

 با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب سرکار عالی به موجب این 
حکم به سمت » مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور زنان و 
متعال و  از خداوند  استعانت  با  امید است  خانواده » منصوب می شوید. 
بهره گیری از دیدگاه ها و راه کارهای مفید در تقویت توانمندی های زنان و 
حضور مؤثر آنان در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری، همچنین تحکیم 

بنیان خانواده، به مثابه هسته اساسی جامعه، موفق باشید.
 دکتر فائزه رحمانی، متولد ۱۳۵۹ در شهر تهران و دانشیار پایه ۶ گروه 

فیزیک هسته ای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است.
و  ارشد  کارشناسی  پایان نامه   ۴۶ از  بیش  مشاوره  و  راهنمایی   وی 
مجالت  در  علمی  مقاله   ۴۵ از  بیش  و  داشته  برعهده  را  دکترا  رساله 
در  مقاله  از ۶۵  بیش  نیز  و  داخلی  پژوهشی  علمی  و  بین المللی  معتبر 

کنفرانس های داخلی و خارجی ارائه کرده است. 
 دکتر رحمانی عالوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی، سردبیر مجله 
Radiation physics and Engineering، عضو هیئت 
دانشگاه  هسته ای  فیزیک  گروه  مدیر  ایران،  هسته ای  انجمن  مدیره 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مشاور رئیس دانشگاه صنعتی خواجه 

نصیرالدین طوسی در امور زنان بوده اند.
 دکتر منصور غالمی همچنین در نامه جداگانه ای ضمن قبول استعفای 
و  زنان  امور  در  علوم  وزیر  سابق  مشاور  رینه،  ساالری  کیا  زهرا  دکتر 

خانواده، از خدمات وی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

بازدید معاون پژوهش و فناوری گروه مپنا و هیأت همراه از دانشگاه، در 
راستای گسترش همکاری های دو جانبه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی؛ محمود رضا حقی فام معاون پژوهش و فناوری 
گروه مپنا و علیرضا تکلیفی )مدیر طرح های ویژه گروه مپنا( با حضور در 
پردیس ونک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ازمرکز نوآوری 
بازدید کردند.  این مرکز  در  فناور مستقر  و  بنیان  دانش  و شرکت های 
مرکزی  آزمایشگاه  جمله  از  دانشگاه  های  آزمایشگاه  از  برخی  ادامه  در 
دانشکده مهندسی و علوم مواد، آزمایشگاه شبیه ساز رانندگی، آزمایشگاه 
کامپوزیت های هوشمند، آزمایشگاه تست های غیر مخرب و آزمایشگاه 
باطری مورد بازدید قرار گرفت. همچنین، جلسه ای با حضور محمد طالعی 
فناوری  و  پژوهش  معاونین  و  روسا  دانشگاه،  فناوری  و  پژوهش  معاون 
برخی دانشکده ها و هیأت گروه مپنا با هدف برنامه ریزی جهت توسعه 
توانمندی ها  از  گزارشی  جلسه،  این  در  شد.  برگزار  فیمابین  همکاریهای 

علمی و فناورانه دانشکده های برق، مواد، کامپیوتر و مکانیک ارائه شد.

و  آزمایشگاه ها  و  پژوهشکده ها  پژوهشی  فعالیت های  زمینه   همچنین 
پژوهش  معاون  گردید.  معرفی  نیز  دانشکده ها  این  جاری  پروژه های 
انتخاب  مپنا جهت  گروه  استراتژی  توضیح  مپنا ضمن  گروه  فناوری  و 
از  حمایت  لزوم  بر  مختلف،  پروژه های  پیشبرد  برای  راهبری  شرکای 
تاکید  آن ها  هدفمندسازی  و  دانشگاه ها  فناورانه  و  پژوهشی  پروژه های 
کرده و با توجه به ارسال لیست نیازمندهای های گروه مپنا برای دانشگاه 
ها، خواستار مشارکت فعال اعضای هیأت علمی دانشگاه در این خصوص 

و ارسال پیشنهادیه های پروژه، برای نیازمندی های موجود شدند.
گفتنی است این بازدید و جلسات مشترک روز شنبه ۳۱ خردادماه با پیگیری 

های معاونت پزوهش و فناوری دانشگاه در پردیس ونک برگزار گردید.

نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط 
طوسی موفق به کسب مقام دوم در جشنواره

 روابط عمومی های برتر کشور شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ رتبه بندی بین المللی شانگ های یکی 
دانشگاه  آن توسط  نتایج  رتبه بندی های جهانی است که  معتبرترین  از 
شانگ های ژیائوتنگ منتشر می شود. رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰ نظام 
رتبه بندی بین المللی شانگ های روز ۲۹ ژوئن منتشر شد و ۳۵ دانشگاه 

ایرانی در حوزه های مختلف حضور پر رنگی دارند.
 این رتبه بندی بر اساس موضوعات در ۵۴ رشته دسته بندی شده است. 
تعداد ۳۶ دانشگاه ایرانی در ۳۳ موضوع حضور دارند و نام دانشگاه های 

ایرانی ۱۶۸ بار تکرار شده است.
رتبه بندی شانگ های از سال ۲۰۰۹ آغاز شده و دانشگاه های جهان را 
)ARWU( در ۵۴ رشته زیر مجموعه علوم طبیعی، مهندسی، علوم 
زیستی، علوم پزشکی و علوم اجتماعی است رتبه بندی کرده است. در 

مجموع بیش از چهار هزار دانشگاه رتبه بندی شده اند.
 دانشگاه های ایاالت متحده در ۳۱ موضوع در جایگاه های برتر قرار دارند 

و دانشگاه های چین در ۱۱ موضوع در جایگاه های برتر هستند.
 بهترین عملکرد متعلق به دانشگاه هاروارد است که در ۱۴ موضوع در 
رده برتر قرار دارد که ۵ موضوع علوم اجتماعی، ۴ موضوع علوم پزشکی، 
فناوری  انستیتو  است.  زیستی  علوم  موضوع   ۲ و  مهندسی  موضوع   ۳
ماساچوست MIT نیز دارای رتبه برتر در ۶ موضوع است که ۵ مورد آن 

مربوط به موضوعات مهندسی است.
 دانشگاه های دیگری که در بیش از یک موضوع در رتبه برتر قرار دارند عبارتند 
از: دانشگاه کالیفرنیا برکلی، دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه کلرادو از ایاالت 

متحده، دانشگاه آکسفورد از انگلستان و دانشگاه فنی نانیانگ از سنگاپور.
 همچنین دانشگاه پاریس Saclay در اولین حضور خود در رتبه بندی 
جهانی موضوعی شانگ های در صدر جدول موضوع ریاضیات قرار دارد.

 دانشگاه های ایرانی حاضر در رتبه بندی موضوعی شانگ های ۲۰۲۰
بیش از ۱۸۰۰ دانشگاه از ۹۰ کشور و منطقه در این نسخه منتشر شده اند 
دارند.  حضور  موضوعی  جدول  در  بار   ۱۰۰ و  هزار   ۱۹ مجموع  در  و 
دانشگاه های ایاالت متحده ۴ هزار و ۸۲۶ بار، دانشگاه های چین هزار و 

۶۴۷ بار و دانشگاه های انگلستان ۱ هزار و ۶۰۷ بار.
 رتبه بندی موضوعی از روش شفافی استفاده کرده است و شاخص های 
رتبه بندی شامل معیار های کیفیت تحقیق، میزان همکاری بین المللی، 
تحقیق با کیفیت عالی و باالترین جوایز علمی است. جایزه علمی یک 
شاخص برجسته از رتبه بندی جهانی شانگ های است. در ۳۰ مورد از 
رتبه بندی موضوعی شانگ های در ۲۰۲۰ در ۱۰۰ دانشگاه، اساتید جایزه 

علمی کسب کرده اند.
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 کارگاه مدیریت کسب و کار درشرایط بحران برگزار شد 

شد  موفق  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط 
رتبه دوم را در شاخص روابط عمومی های الکترونیک و دیجیتال، در 
جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دست آورد.
برتر  عمومی های  روابط  جشنواره  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه ها ، مراکز پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
با سه محور اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها ، تبلیغات و انتشارات در 

راستای اجرای مدیریت سبز و روابط عمومی الکترونیک برگزار شد .
دکتر عبدالهی نژاد دبیر علمی جشنواره گفت: در مجموع پنج هزار اثر 
به  کشور  سراسر  فناوری  و  علم  پارک  و  پژوهشگاه  دانشگاه،   ۱۰۵ از 

دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.
وی خاطر نشان کرد؛ پس از داوری آثار از سوی هیأت داوران، روابط 
عمومی های برتر در حوزه های اعالم شده موفق به کسب لوح تقدبر 

با امضای وزیر علوم شدند.

الزم به ذکر است؛ بر اساس دستور العمل های موجود و رعایت عدالت 
دانشگاه های سراسر کشور در این جشنواره به چهارگروه الف، ب، ج و 
تا  اول  د تفکیک شدند و در هر گروه در سه محور عمومی رتبه های 

سوم مشخص شدند.
از  تشکر  ضمن  نیز  دانشگاه  عمومی  روابط  رییس  احمدی  بنی  احمد 

موفقیت  این  تبریک  و  دانشگاه  عمومی  روابط  اداره  همکاران  تالش 
متعددی  برنامه های  اخیر  سال های  در  عمومی  روابط  گفت:  آنان،  به 
روابط  رویکرد  همچنین  و  رسانه ها  با  ارتباط  رسانی،  اطالع  حوزه  در 
روابط عمومی  به عنوان نسل جدید  را  الکترونیک  و  عمومی دیجیتال 

اجرایی کرده است.
شایان ذکر است؛ اختتامیه جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه ها، 
با حضور  ، تحقیقات و فناوری  مراکز پژوهشی و فناوری وزارت علوم 
دکتر منصور غالمی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به صورت مجازی 

روز ۲شنبه ۲۳ تیرماه برگزار شد.
نظام نامه آموزش مجازی کشور 

تدوین می شود
قائم مقام دبیر اجرایی همایش تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی 
در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید- ۱۹ از تدوین نظام نامه 
آموزش مجازی براساس نتایج این همایش و برای ترم آینده خبر داد و 
گفت: این نظام نامه راهبرد ملی آموزش مجازی کشور را تعیین می کند 
و قابل استفاده برای زیرمجموعه های وزارتخانه های علوم،تحقیقات و 

فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش است.
 دکتر محمد هادی زاهدی در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشریح جزئیات 
برگزاری همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در 
اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کرونا، اظهار کرد: این همایش به 
انتقال تجربه مسئوالن آموزش عالی، دانشجویان و  عنوان یک روش 
پرورش  و  آموزش  علوم،  وزارتخانه های  در  آموزش  کارشناسان حوزه 
آموزش های  در حوزه  را  ماه گذشته  در طول چند  پزشکی  آموزش  و 
این بحران  با  آنها  الکترونیکی را به اشتراک می گذارد و نوع مواجهه 
را مورد بررسی قرار می دهد. یقینا دانشگاه های ما در عرصه این نوع 
آموزش ها با یک سری چالش هایی مواجه بودند و در کنارآن فرصت 

های خوبی نیز فراهم شده است.
از  یکی  کرد:  تصریح  فوق  همایش  محور   ۹ به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
چالش هایی که سیستم آموزشی ما در ترم جاری در خصوص آموزش 

اساتید،  آشنایی  نحوه  است  ممکن  بودند  مواجه  آن  با  مجازی  های 
آموزش  سیستم  آنها  های  خانواده  یا  و  آموزان  دانش  دانشجویان، 
کلیات  همایش  این  در  داریم  قصد  ما  بنابراین  باشد.  الکترونیکی 
تجربیات سیستم آموزشی کشور در حوزه آموزش های الکترونیکی را 
جمع آوری کنیم چرا که این تجربیات می تواند در اثربخشی آموزش 

تاثیرگذاری باشد.
در  آموزشی  مراکز  و  ها  دانشگاه  تجربیات  تبادل  همایش  مقام  قائم 
کرد:  خاطرنشان   ۱۹ کووید  بحران  در  الکترونیکی  آموزش  اجرای 
اشتراک گذاری تجارب برگزاری کالس های عملی و آزمایشگاهی از 
دیگر فواید برگزاری همایش فوق است. مثال در بسیاری از کشورهای 
دنیا برای آموزش های عملی شبیه سازهایی را ایجاد نمودند و با کمک 

پتانسیل فضای مجازی توانستند این آموزش ها را ارائه بدهند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی  همایش فوق بررسی سامانه 
های مدیریت یادگیری الکترونیکی است. در واقع ممکن است سامانه 
های مختلفی در این زمینه وجود داشته باشد اما بررسی وضعیت هر 
یک از سامانه ها و کاربرد آنها در آموزشی از دیگر موضوعات مطرح 
در این همایش است. در واقع آنچه که امروز مطرح می شود این است 
که آیا ما در بحث آموزش مجازی نیاز به یک سامانه یکپارچه داریم یا 
اینکه هر دانشگاهی بر اساس نیاز خود سامانه ای را تهیه کند که این 

موضوع نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
مدیر آموزش های الکترونیکی دانشگاه خواجه صنعتی نصیرالدین طوسی 
خاطرنشان کرد: بحث مهارت های مورد نیاز دانشجویان و دانش آموزان 
برای یادگیری در محیط الکترونیکی از دیگر موضوعات مورد بررسی در 
همایش فوق است. ضمن اینکه موضوع ارتقای سطح حرفه ای اساتید 
نیز باید مورد ارزیابی قرار بگیرد تا بتوانند مدیریت خوبی در کالس های 

برخط و همچنین طراحی محتوا و برگزاری آزمون ها داشته باشند.
وی افزود: فرهنگسازی و توسعه تعامالت مناسب در فضای مجازی 
نیز در کنار موضوعات دیگر در همایش فوق مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت.  حتی باید مالکیت حقوقی محتوا در فضای مجازی نیز بررسی 

 همچنین پژوهش های برتر علمی از ۱۵۱ ژورنال برتر در ۴۷ موضوع و 
۲۲ کنفرانس برتر علمی در علوم و مهندسی کامپیوتر مدنظر بوده است.

 به منظور تشویق پژوهش با کیفیت باال، در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰ 
شانگ های شاخص PUB با Q ۱ جایگزین شده است. در واقع تعداد 
با  در مجالت  در یک موضوع علمی  توسط یک موسسه  مقاالتی که 

ضریب تاثیر باال نوشته شده است، مدنظر قرار گرفته است.
شامل  شاخص هایی  شانگ های   ۲۰۲۰ موضوعی  جهانی  رتبه بندی   در 
تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت با ضریب تاثیر باال در یک موضوع 
علمی، استنادات علمی، مقاالت علمی که با نویسنده بین المللی در یک 
و  مجالت  در  شده  چاپ  مقاالت  تعداد  شده اند،  تألیف  علمی  موضوع 

کنفرانس های برتر و جوایز علمی استادان مورد بررسی بوده است.

شود که اگر محتوایی توسط یک استادی در فضای مجازی تولید شد آیا 
امکان قرار گرفتن آن در اختیار سایرین نیز امکان پذیر است.

کنیم  می  تالش  بیشتر  فوق  همایش  در  ما  کرد:  تاکید  زاهدی  دکتر 
را منتقل کنیم و چالش  آموزش های مجازی  تجربیات خود در حوزه 
ها و فرصت هایی که آموزش های الکترونیکی ایجاد می کند را مورد 

کنکاش قرار دهیم.
به گفته  استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، همایش فوق 
از ۲۱ تا ۲۳ مرداد ماه به صورت مجازی برگزار می شود و شرکت کنندگان 
این همایش اساتید دانشگاه، مدرسان آموزش عالی و پزشکی و همچنین 
معلمان و مدرسان آموزش و پرورش است. ضمن اینکه دانشجویان و دانش 
آموزان نیز می توانند در این همایش حضور یابند. بطور کلی محدودیتی 

برای ذینفعان آموزشی به منظور شرکت در این همایش وجود ندارد.
زاهدی تاکید کرد: مقاالت این همایش توسط پایگاه استنادی علوم جهان 
اسالم )ISC( نمایه خواهد شد، به آثار برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد 

شد، به شرکت کنندگان در همایش نیز گواهینامه حضور ارائه می شود.
قائم مقام همایش تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای 
از برگزاری  الکترونیکی در بحران کووید- ۱۹ تاکید کرد: بعد  آموزش 
یک  قالب  در  شود  می  منتقل  که  تجربیاتی  مجموعه  فوق  همایش 
دستورالعمل در حوزه آموزش الکترونیکی ارائه خواهد شد تا وزارتخانه 
های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش از آن استفاده کنند. در واقع 
اهمیت نتایج این همایش از یک دستورالعمل ابالغی باالتر است چرا که 
نوعی سیاستگذاری آموزش مجازی برای مدیران ارشد به شمار می رود.

وی افزود: بطور کلی می توانیم بگوییم با این همایش خط مشی آموزش 
مجازی  آموزش  نامه  نظام  یک  ما صاحب  و  شود  می  روشن  مجازی 
مشخص  نامه  نظام  یک  عالی  آموزش  حوزه  در  چه  اگر  شد.  خواهیم 
داریم اما می خواهیم این نظام نامه را سطح بندی کنیم یعنی از حوزه 
سیاستگذاری راهبردی و بسترهای قانونی به بسترهای توسعه آموزش 
الکترونیکی نیز ورود کنیم و راهنماهایی را برای اساتید، دانش آموزان، 

فرهنگیان و دانشجویان تدوین نماییم.

طی احکام جداگانه از سوی رئیس دانشگاه اعضای 
هیات اجرایی منابع انسانی منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی؛ با پیشنهاد معاون اداری ومالی دانشگاه، آقایان، 
مرتضی اسکندری، علی داودزاده و خانم طلیعه مقیمی به عنوان اعضای 

حقیقی هیات اجرایی منابع انسانی به مدت ۲ سال منصوب شدند.
دانشکده  علمی  هیات  عضو  خلیلی  رضا  محمد  سید  دکتر  همچنین 
مکانیک نیز به عنوان نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنا و عضو حقیقی 

هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه به مدت ۲ سال منصوب گردید.
گفتنی است؛ نظارت بر اجرای مقررات، بررسی وتغییر شرح شغل، نظارت 
بر تبدیل وضعیت کارمندان، تغییر عناوین شغلی از جمله اموری است که 

هیئت اجرایی در مورد آنها تصمیم گیری می کند


