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کسب رتبه سوم تیم دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی در مسابقات ماهواره 

علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفت وگو با 
خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، گفت: سال گذشته دانشگاه های 
برتر ایران با دانشگاه های روسیه تفاهم نامه هایی منعقد کردند و دانشگاه 
خواجه نصیرالدین طوسی نیز تفاهم نامه هایی در زمینه برگزاری دوره های 

آموزشی برگزار کرد.
وی افزود: چندی پیش به کشور روسیه رفتیم و در جلساتی اشکاالت و روند 
اجرای تفاهم نامه ها بررسی شد. رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
عنوان کرد: بر اساس این قراردادها تعدادی دانشجو به روسیه فرستادیم و دو 

دوره بین المللی مشترک به صورت قرارداد تعریف کردیم.
داشت:  اظهار  تفاهم نامه ها  اجرای  چگونگی  با  رابطه  در  صدیق  خاکی 
تفاهم نامه ها اجرا می شود و پیش می رود ولی در مجموع با اینکه متوقف 

نیست سرعتی که دو کشور خواهان آن هستند را ندارند.

تیم هاي برتر مجوز راه یابي به مرحله بعدي را کسب نموده و با سایر تیم هاي 
برتر به رقابت پرداخته اند. در مرحله چهارم )طراحي جزئي( تیم ماهواره مکعبي 
نصیر-۱ دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي متشکل از دانشجویان 
دانشکده هاي هوافضا، برق و کامپیوتر به سرپرستي دکتر حامد علیصادقي از 
دانشکده مهندسي هوافضا و مشاوره و همکاري اساتید محترم دکتر مهران 
میرشمس از دانشکده مهندسي هوافضا، دکتر هادي علي اکبریان از دانشکده 
مهندسي برق و دکتر مسعود ده یادگاري از دانشکده مهندسي کامپیوتر، پس 
از رقابتي سخت وتگاتنگ در مدت زمان ۶ ماه با ۵ تیم برتر مرحله قبل 
از دانشگاه هاي شریف، امیرکبیر، مالك اشتر و تبریز، موفق به کسب رتبه 
سوم مسابقه پس از دانشگاه  هاي مالك اشتر و امیرکبیر گردیده و مجوز ورود 
به مرحله بعد، یعني فاز ساخت مدل مهندسي ماهواره مکعبي را دریافت 
نموده است. این فاز، آخرین مرحله مسابقه بوده و تیم برتر به عنوان طراح 
و سازنده مدل فضایي ماهواره مکعبي و پرتاب آن به مدار در کنار سایر 
 )APSCO( ماهواره هاي سازمان همکاري هاي فضایي آسیا و اقیانوسیه

انتخاب می گردد.
این پروژه، پروژه ای بین رشته ای بوده و دانشجویان و اساتیدی مختلف 
از دانشکده ها و گرایش های مختلفي در آن مشارکت داشته اند. از اینرو از 
جمله دستاوردهاي اصلي این پروژه مي توان به همکاري نزدیك رشته ها و 

گرایش هاي مختلف دانشگاه خواجه نصیر اشاره نمود.
 اعضاء تیم:

عطیه سادات سیدصبور- داود سیر- فرهنگ تنهایی- علیرضا پورافضل- 
مائده  امیني-  محمدعلی  خواجه زاده-  علیرضا  فوالدی-  شاهسون  محمد 
شهرستاني یکتا- فاطمه ابراهیمیان- حامد رستم زاده- سینا حیدري- احسان 
سارا  عباس رضایي-  نگین  اعرابي-  مهدي  قاسمي-  شکوفه  حسني- 
میرشکاري- زهرا هودن- حسین شعباني- میثم پاشنا- ریحانه ربیعي- زینب 

سلطاني- زینب آقاجاني- حمیدرضا اسدي- علي قاسم زا- فاطمه قرباني
با توجه به قوانین و محدودیت های مسابقه، اعضاء تیم متشکل از دانشجویان 
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده و دانشجویان دکتری به منظور مشاوره 

در تیم همکاري داشته اند.
مشاورین:

پیروز مجد االشرافی - احسان ذبیحیان- قاسم شریفی- سهیل مظفری

به نام خدا
آبان، ماه کتاب است و دانایی. کتاب آیینه تمام نمای بود و نبود و هست و نیست 
جامعه انسانی محصول نهایی اهتمام پدیدآورنده، ویراستار، صفحه آرا، نمایه ساز، 

ناشر و عوامل چاپ و انتشار است.
اگر کتاب با هنر واالی صفحه آرا جان می گیرد و زنده می شود؛ با اهتمام کتابدار 
فرزانه ، زندگی بالنده و اثرگذار پیدا می کند. از زیست انفرادی به زندگانی اجتماعی 

می رسد.
حلقه معنوی کتاب، کتابدار، کتابخوان و کتاب شناس زیربنای فرهنگ رفتاری 
است. فرهنگ نوشتاری، رکن رکین استواری دانش و بینش بالندگی فردی و 

سازندگی اجتماعی است.
دیرپایی فرهنگ، مدیون نگاه ژرف آگین کتاب و کتابت از افق سّنت، از دریچه 
دیروز از یك سو وسرعت انتشار و کارآمدی، مرهون دید فّناورانه آگاهی بخش از 

افق مدرنیته، از پنجره امروز از سویی دیگر بوده است و خواهد بود.
زندگانی اجتماعی کتاب ها در کتابخانه است. کتابخانه دو رکن وجودی دارد : یکی 
کتاب و دیگری کتابدار. احترام به کتاب از اهتمام کتابدار به محتوای کتاب مایه می 

گیرد و این رابطه زیبا پیوند کتاب سودمند و کتابدار فاضل است.
ظریفی گفته بود آن چنان که هفته کتاب بر هفته پژوهش تقّدم زمانی دارد؛ فضل 
تقّدم و تقّدم فضل از آِن کتابدار پژوهشگر است. کتابدار، راهبر است و راهنما. 
نگاهش ژرف است و گسترده. قدر خدمتش به اقتدار دانایی است و صولت اثرش 

به صالبت بینش.
کتابدار فرزانه فرهنگ پرور، روز مبارک و روزگارت فرخنده

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  اداره انتشارات
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ایام رحلت پیامبر اعظم)ص( شهادت امام مجتبی )ع( 
وشهادت امام رضا)ع( تسلیت باد

مسابقه ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی به همت سازمان فضایی ایران با ۲۱ 
تیم از دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی؛ مسابقه ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی به همت 
سازمان فضایی ایران به تاریخ ۱39۴/۱۱/۱۴ با ۲۱ تیم از دانشگاه هاي سراسر 
کشور آغاز شده و تاکنون چهار مرحله ارسال پیشنهادیه، طراحي مفهومي، 

طراحي اولیه،  وطراحی جزئی این مسابقه طی شده است. در هر مرحله ،

هدفمند کردن پایان نامه های ارشد و 
دکتری

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رابطه با وضعیت 
اجرای مصوبات جلسات معاونان پژوهشی دانشگاه ها گفت: در واقع این 
جلسات دو نوع مصوبه دارند که یک نوع حالت رهنمودي دارند یعني هیچ 
دانشگاهي را اجبار نمي کنیم بلکه در زمینه آن مصوبات توافق مي شود و در 
نهایت انها را انجام مي دهیم. اما نوعي دیگر مصوبات نهایتا به وزارت علوم 

ارجاع مي شود.
احسانیان با اشاره به این که به طور کلی تا کنون ۶۰ تا ۷۰ درصد مصوبات این 
جلسات اجرایی شده اند، افزود: مثال در رابطه با بودجه یک سری رهنمودهایي 
داشتیم که پس از چند جلسه به وزارت علوم انتقال پیدا کرد و وزارت علوم نیز 

به سازمان برنامه ارائه داد و در نهایت این رهنمودها در بودجه گنجانده شد.
***تقلب و کپی برداری از پایان نامه ها از دغدغه های همه دانشگاه هاست

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خاطر نشان کرد 
که به تازگی مجلس مصوبه ای را در رابطه با تقلبات و قرار دادن پایان نامه 
ها در ایرانداک )پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران( و همچنین چک 
کردن همپوشاني ها صادر کرده است که بر اساس آن، وزارت علوم نامه اي به 
دانشگاه ها داده است که دانشگاه ها باید پایان نامه ها را طبق برنامه خاصي در 

ایرانداک قرار دهند تا همه بتواند به آنها دسترسي داشته باشند.
احسانیان گفت: دانشگاه ها در این رابطه چند مشکل دارند که یکی از انها تقلب 
و کپی برداری است که دغدغه همه دانشگاه هاست. ایرانداک با توجه به روش 
جدیدی که ارائه داده، قول هایي مطرح کرده است که تا جاي ممکن از این کار 

جلوگیري مي کند و این کار پیگرد قانوني دارد.
وی ادامه داد: مسئله دیگری که در زمینه قرار دادن پایان نامه های در ایرانداک 
مطرح است، به بحث درآمدزایی از پایان نامه ها مربوط مي شود که اگر واقعا 
بخواهند از پایان نامه ها استفاده شود آیا باید براي قرار دادن این پایان نامه ها 
در ایرانداک هزینه اي از این سایت گرفته شود و یا این کار باید به رایگان انجام 

شود که این بحث هنوز به نتیجه نرسیده است.
معاون پژوهشی دانشگاه  صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی خاطرنشان کر: به 
هر حال در زمینه قرار دادن پایان نامه ها در ایرانداک اکنون به نتیجه رسیده 
ایم و قرار است همه دانشگاه ها همکاري الزم را با این سایت داشته باشند اما 

در مورد مسئله دوم مقداري چالش وجود دارد که امیدواریم ان نیز حل شود.

به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایرنا، دکتر مهدی احسانیان با اشاره به 
این که سیزدهمین نشست معاونان پژوهشی ۱3 دانشگاه برتر کشور امروز 
در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسي برگزار مي شود، گفت: هدفمند 
کردن پروژه هاي تحصیالت تکمیلي یکي از موضوعاتي است که در این 

نشست مورد بررسي قرار مي گیرد.
وی ادامه داد: در هر دانشگاه برای پروژه های تحصیالت تکمیلی چه ارشد و 
چه دکتری یك سری هزینه هایي صورت مي گیرد اما متاسفانه خروجي که 

انتظار داریم از این پروژه ها بدست نمي آوریم.
احسانیان گفت: در این نشست به بررسی این موضوع می پردازیم که چگونه 
می توانیم این پروژه ها را هدفمند کرده و براي این منظور چه برنامه اي باید 
طراحي کنیم زیرا از یك طرف منابع مالي محدود است، از طرف دیگر انتظار 
اساتید باالست، همچنین دانشجویان باید آموزش خاص ببینند و دیگر این 

که دانشجویان انتظار دارند که امرار معاش داشته باشند.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، چالش های 
ارتباط دانشگاه با صنعت در رابطه با قراردادهای پژوهشی را از دیگر مسائلي 

عنوان کرد که در نشست امروز مورد بحث و بررسي قرار مي گیرد.
احسانیان گفت: در واقع این چالش ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ یکی 
چالش هایی که از بیرون به دانشگاه تحمیل مي شود و دیگري چالش هایي 
که از درون دانشگاه نشات مي گیرد. از جمله چالش هاي بیرون دانشگاهي 
مي توان به بحث هایي در ارتباط با بیمه، مالیات، قراردادهاي صنعت و عدم 
تمایل صنعت به بستن قرارداد با دانشگاه اشاره کرد و در رابط با چالش هاي 
درون دانشگاهي نیز بحث بودجه پژوهش مطرح است که آیا در رابطه با 
تحقیقات هزینه مي شود و اینکه چگونه مي توان با اساتید قرارداد بست. 
بحث چگونگي گزارش به کارفرما و ارتباط اساتید با صنعت، بحث محصول 
محوري و غیره از دیگر چالش هاي درون دانشگاهي است که در این نشست 

به آنها پرداخته مي شود.
احسانیان تاکید کرد: برای این که صنعت با دانشگاه ها بیشتر آشتی کند باید 
محصولی از این پروژه ها بدست آید که به درد صنعت و در نهایت به درد 
جامعه بخورد که براي این منظور بحث محصول محوري و هدفمند کردن 

پروژه هاي تحصیالت تکمیلي مطرح مي شود.
وی خاطر نشان کرد: همچنین در این نشست مشکالتی در رابطه با محیط 
زیست برای معاونان پژوهشی مطرح می شود تا انها با این مشکالت اشنا 

شوند و محور پژوهش خود را در این زمینه ها قرار دهند.
***۶۰ تا ۷۰ درصد مصوبات جلسات معاونان پژوهشی دانشگاه ها اجرایی 

شده است

جدید ترین سطح بندی دانشگاه های کشور 
اعالم شد

در جدید ترین سطح بندی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسي مجدداً بعنوان دانشگاه سطح ۱ کشور 

معرفي گردید.
به گزارش روابط عمومی؛ در اجرای ماده 3 سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم 
بر آمایش آموزش عالی ) موسوم به طرح آمایش ( مصوب ۱۸/ ۱۲/9۴ شورای 
عالي انقالب فرهنگي، دومین دوره ي طرح سطح بندي دانشگاه هاي کشور 
با ارزیابي ۱۲۰ موسسه و مرکز آموزش عالي انجام شده است که  براساس 
عملکرد ملي و بین المللي و ماموریت هاي محوري از جمله توسعه علم و 
فناوري، گسترش مرزهاي دانش و کمك به رفع چالش هاي ملي ، مراکز 

آموزشي کشور در سطوح مختلف قرار گرفته اند.
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روابط عمومی دانشگاه
 آماده دریافت  مقاالت  فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی

 اعضای محترم هیات علمی و کارمندان گرامی  
جهت درج در خبرنامه می باشد

   pr@kntu.ac.ir          84064530     

سومین اجالس رؤسای دانشگاه های سطح یك ایران و اتحادیه دانشگاه های 
برتر روسیه، روز جمعه پنجم آبان ۱39۶ برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷، در سالن امپراتور 

دانشگاه دولتی مسکو برگزار شد. به گزارش روابط عمومی ، در این اجالس
 که با حضور پرفسور آندری فورسنکو، معاون رئیس جمهور روسیه در حوزه 
علم و فناوری برگزار شد، نخست پرفسور ویکتور سادونیچی، رئیس دانشگاه 
دولتي مسکو، ضمن خوش آمدگویي، گزارشي از چگونگي تشکیل اجالس و 

محورهاي مهم مذاکرات در دوره هاي پیشین آن را بیان کرد.
رئیس دانشگاه دولتی مسکو، با اشاره به اهمیت و ضرورت گسترش روابط 
علمی با ایران گفت: اهتمام و خواست دو کشور برای توسعه روابط علمی 

در گسترش چشمگیر روابط دانشگاه های ایران و روسیه تبلور یافته است.
در  ایشان  همکاران  و  تهران  دانشگاه  رئیس  از  سپاسگزاری  ضمن  وی 
دبیرخانه اجالس رؤسای دانشگاه ها بر ضرورت تداوم این نشست ها تاکید 
و اظهار امیدواري کرد که گفتگوهاي رؤساي دانشگاه هاي برتر دو کشور 

در زمینه هاي مختلف جامه عمل پوشیده و نتایج آن نصیب دو طرف شود.
دکتر نیلی احمدآبادی با اشاره به اهمیت روابط تاریخی ایران و روسیه اظهار 
کرد: ارتباطات علمی ایران و روسیه پا به پاي ارتباطات سیاسي و تمدني، 
پیش رفته و حتي زمینه ساز تقویت روابط سیاسي نیز شده است. نشانه بارز 
توسعه همکاري هاي علمي بین دو کشور برگزاري اجالس مشترک رؤساي 
دانشگاه هاي بزرگ دو کشور است که امروز شاهد برگزاري سومین دور آن 

هستیم.
رئیس دانشگاه تهران با مهم خواندن تداوم روابط علمی دانشگاه های دو 
کشور تصریح کرد: سومین نشست مشترک این امکان را فراهم ساخته تا 
دانشگاه نتایج فعالیت ها و دستاوردهای مشترک خود را ارائه و با تبادل آنها 
از تجارب یکدیگر استفاده نموده و کمیت و کیفیت همکاري هاي خود را 

افزایش دهند. در این میان دانشگاه تهران نیز با استفاده از یادداشت هاي 

انجام تحقیقات و عملیات در زیر آب با 
ربات هوشمند ساخت محققان کشور

K. N. Toosi University Of Technology

خبرنامه نامه نصیر :48نامـه نـصیر
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://pr.kntu.ac.ir : وب سایت
pr@kntu.ac.ir : پست الکترونیک

@k_n_toosi :کانال تلگرام
تلفن : 88797463
نمابر : 88887082

پیامبر اکرم )ص( :

نشان منافق سه چیز است:

1-سخن به دروغ بگوید

2-از وعده تخلف نماید

3-در امانت خیانت نماید

تفاهم امضا شده در جریان دو اجالس قبلي به عنوان زیرساخت قانوني، در 
حال افزایش و شکل دادن همکاري هاي خود با دانشگاه هاي روسیه است.

دکتر نیلی در ادامه، ضمن برشمردن برخی از ارتباطات بخش های مختلف 
دانشگاه تهران با دانشگاه های مهم روسیه یادآور شد: اکنون با توجه به نتایج 
نشست ها و آشنایي نسبي دانشگاه هاي ایران و روسیه و شروع همکاري هاي
فیمابین، الزم است همکاري ها توسعه یابند و عمیق تر شوند و از آنجایي که 
در نهایت بایستي دانشجویان و اعضاي هیأت علمي در این همکاري ها فعال 
شوند، لذا هر اقدامي که امکان حضور این دو قشر در دانشگاه هاي دو طرف 
را فراهم کند به این خواسته کمك کرده است. لذا پیشنهاد مي کنم امکان 
مشارکت هر چه بیشتر دانشگاه هاي دو طرف در برگزاري کنفرانس هاي 
بین المللي را از طریق اطالع رساني دقیق تر و اعمال سیاست هاي تشویقي 

فراهم کنیم.
در ادامه دکتر آندری فورسنکو، معاون رئیس جمهور روسیه در حوزه علم و 
فناوری، طی سخنانی گسترش روابط علمی میان دو کشور را بسیار مهم و 
بر تداوم گفتگوها و برگزاري نشست هاي دانشگاهي و عملیاتي کردن تفاهم 

نامه هاي منعقده تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی؛ کارگاه بین المللی آموزشی - تخصصی  ۲ روزه  
با عنوان:

 International Workshop on Integral«  
Equations & Matrix Theory: Symbolic-

»Numeric Treatments
 در تاریخ  9-۸ آذر ۱39۶ در محل دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی خواجه 

نصیرالدین طوسی برگزار می شود.
این کارگاه با حمایت حوزه معاونت بین الملل دانشگاه،  معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و پژوهشگاه دانش های بنیادي به مدت ۲ روز و در 
قالب ۶ سخنراني عمومي با حضور سخنراناني از کشور هاي آمریکا، اسپانیا، 

روسیه و پرتغال در محل دانشکده ریاضي برگزار خواهد شد.
.http://wiemt۲۰۱۷   :جهت کسب اطالعات بیشتر لطفا به نشانی

kntu.ac.ir  مراجعه  فرمایید. 

برنامه گلگشت دریاچه شورمست ویژه دختران برگزار شد.

مهلت شرکت در جشنواره فن تمدید شد.

برگزاری کارگاه بین المللی آموزشی - تخصصی 
در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رتبه بندی دانشگاه های جهان 
»یوَرپ ۲۰۱۸-۲۰۱۷«

 University Ranking Academic Performance  
URAP(( ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به عنوان یکی از دانشگاه های برتر کشور معرفی 
شده است. »یورپ« از نظام های رتبه بندی جهانی بر پایه عملکرد علمی 
است که مؤسسه های برتر را شناسایی و جایگاه آنها را بر اساس ۶ شاخص 
کلیدی شامل تعداد مقاله ها، تعداد استنادها، تعداد کل انتشارات، بهره وری 
علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری علمی بین المللی ارزیابی می نماید. دانشگاه 
خواجه نصیرالدین طوسی با کسب رتبه ۵ دانشگاه های صنعتی کشور موفق 
با دریافت امتیاز ۶۴.۷ مقاالت، ۶3.۶ استنادها، 3۰.۵9 کل انتشارات، ۵۴.۶۶ 
تأثیر علمی، ۴۵.۰۷ تأثیر پژوهشی، و امتیاز کل 3۰3.۷۸ شده است. در بین 
»دانشگاه صنعتی  امتیاز 333.۶9،  تهران«  »دانشگاه  دانشگاه های کشور 
شریف« امتیاز 3۱۸.۷۸، و »دانشگاه صنعتی امیرکبیر« امتیاز 3۱۸.۵3 را 

کسب نموده اند. 
نظام رتبه بندی دانشگاه های »یوَرپ« در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ نام ۲۲ مؤسسه 
ایرانی در میان ۲۵۰۰ مؤسسه برتر جهان رتبه بندی نموده است که بر این 
اساس ۱۰ دانشگاه برتر ایران در بین دانشگاه های سطح یك کشور شامل 
»دانشگاه تهران« با رتبه 3۰9، »صنعتی شریف« با رتبه ۴۸3، »صنعتی 
امیرکبیر« با رتبه ۴۸۷، »تربیت مدرس« با رتبه ۵۴۲، »صنعتی اصفهان« 
با رتبه ۵۵۲، »علم و صنعت ایران« با رتبه ۶۷۰، »فردوسی مشهد«، با رتبه 
۷3۱، »دانشگاه تبریز« با رتبه ۷۷۲، »دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی« با 

رتبه 9۴۵، و »دانشگاه اصفهان« با رتبه ۱۰۰۰ می باشد.
در آسیا، نتایج رتبه بندی دانشگاه های »یوَرپ« در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ نشان 
می دهد ۱۰ دانشگاه برتر ایران شامل »دانشگاه تهران« با رتبه ۵9، »صنعتی 
شریف« با رتبه ۱۰۱، »صنعتی امیرکبیر« با رتبه ۱۰3، »تربیت مدرس« 
با رتبه ۱۲۰، »صنعتی اصفهان« با رتبه ۱۲3، »علم و صنعت ایران« با 
رتبه ۱۶۵، »فردوسی مشهد«، با رتبه ۱۸۶، »دانشگاه تبریز« با رتبه ۱9۶، 
»دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با رتبه ۲۵۶، و »دانشگاه اصفهان« با 

رتبه ۲۷۵ می باشد.
دکتر اسماعیل مصطفوی

ایران محزون هموطنان کرمانشاهی
شنبه 28 آبان 1396، 29 صفر، 1438،

محققان یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی موفق به طراحی ربات زیرسطحي هوشمند با 

عملگرهاي دوار شدند.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایسنا، دکتر مهدی علیاری شوره دلی در 
خصوص طرح »ربات زیرسطحی هوشمند با عملگرهای دوار«، اظهار کرد: 
این طرح در »سومین جشنواره دریا مسیر پیشرفت«  در بخش شرکت های 

دانش بنیان دریایي به عنوان طرح برگزیده، رتبه سوم را کسب کرد.
مجری طرح با اشاره به قابلیت های این ربات، افزود: این ربات هوشمند 
آزادی براي  زیرسطحی که به عنوان AUV شناخته می شود، ۵ درجه 
حرکت خود دارد و همچنین قابلیت تصمیم گیري براي عبور از موانع به 

کمك دو دوربین )ثابت و چرخان(  را دارا است.
وی ادامه داد: همچنین این ربات مجهز به سیستم ارسال، دریافت و ذخیره 
ربات  این  طرفی  از  کرد  اضافه  علیاری  است.  اطالعات  سایر  و  تصاویر 
 هوشمند می تواند دو ساعت مداوم در زیر آب کارهای تحقیقاتی و عملیاتي 

انجام دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اظهار کرد: 
وزن این ربات ۲۱ کیلوگرم است و به لحاظ حجمی نیز ۲۲ لیتر حجم دارد.

علیاری تصریح کرد: قابلیت هاورینگ و تثبیت وضعیت به صورت معلق را 
دارد که عمدتا نمونه های خارجی این قابلیت را دارند. همچنین این طرح 
مشکل ابعاد بزرگ و انرژي الزم براي حرکت ربات را در مقایسه با نمونه هاي 

خارجي تا سطح قابل قبولي حل کرده است.
رئیس هیات مدیره این شرکت دانش بنیان با بیان  این که این طرح در صورت 
حمایت آینده بسیار روشني خواهد داشت، گفت: در حال مذاکره با نیروي 
دریایي ارتش براي صنعتي سازي این ربات هستیم، اما هنوز موفق به این 

مهم نشده ایم..

تالش کشور برای تجاری سازی سلول خورشیدی 
و آشکارساز مادون قرمز بر پایه گرافین

و  به طراحی  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی موفق  محققان 
پایه دیود  بر   )THz( تراهرتز  )IR( و  امواج فروسرخ  ساخت آشکارساز 
شاتکی گرافین- سیلیکون شدند و با پذیرش طرح در برنامه نانو مچ ستاد 

توسعه فناوري نانو این طرح در مسیر تجاري سازي قرار گرفته است
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایسنا، در این طرح سلول خورشیدی 
و آشکارساز مادون قرمز بر پایه گرافین، اولین ماده دو بعدی و نانومتري 
پایداري که در سال ۲۰۰۴ میالدي کشف شده است، ارائه مي شود. به دلیل 
بهره مندي از خواص ممتاز و منحصر به فرد گرافین همچون شفافیت باال 
و امکان تولید زوج الکترون –حفره در آن و همچنین طراحي متمایز، این 

قطعات عملکرد بهتر در مقایسه با قطعات مشابه دارند.
در یك سلول خورشیدی و یا یك آشکارساز از مواد جاذب نور که با قرار 
گرفتن در معرض تابش، زوج الکترون-حفره تولید می کنند، استفاده می شود. 
نور مادون قرمز در دمای اتاق، سنسور آتش یا شعله، شمارش در خط تولید و برای ایجاد جریان خارجی در بار، حامل ها )زوج الکترون-حفره( باید از هم

دوربین هاي دید در شب و یا حسگرهاي تشخیص حرکت بدن استفاده کرد.
این طرح از سوی مینا امیر مزلقانی از دانش آموختگان دوره دکتری رشته 
برق و الکترونیك دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسي اجرایي شده و با 
توجه به دستاوردهاي این تحقیق، در برنامه نانو مچ ستاد توسعه فناوري نانو 

براي تجاري سازي مورد حمایت قرار گرفته است.

سومین اجالس رؤسای دانشگاه های سطح یک 
ایران و اتحادیه دانشگاه های برتر روسیه در 

مسکو برگزار شد

تفکیك شوند. این تفکیك از طریق میدان الکتریکي داخلي ایجادشده توسط 
قطعه صورت مي پذیرد.

در میان ساختارهای بررسی شده برای طراحی این گونه قطعات، ساختار بر 
پایه اتصال شاتکی که از جمله ساختارهای پذیرفته شده براي تبدیل انرژي 
خورشیدي به الکتریسته و یا آشکار سازي امواج است، در مقایسه با سایر 
ساختارها از محاسني چون عمومیت مواد مورد استفاده، هزینه کم و فرآیند 

ساخت آسان برخوردار است. 
از این رو در میان سلول های خورشیدی و یا آشکارسازهای مادون قرمز بر 
پایه اتصال شاتکی، اتصال شاتکي گرافین و سیلیکون در سال هاي اخیر به 
طور گسترده اي از سوي محققان و پژوهشگران مورد استقبال قرار گرفت؛ 
چراکه از این طریق مي توان از خصوصیات ممتاز سیلیکون و گرافین به طور 

همزمان بهره برد.
در یك سلول خورشیدی با این ساختار با توجه به شفافیت باالی گرافین، نور 
خورشید به آسانی به داخل آن نفوذ کرده و به سد شاتکي مي رسد. زوج هاي 
الکترون-حفره تولیدشده در سیلیکون در اثر میدان الکتریکي داخلي از هم 

تفکیك شده و توسط الکترودها جمع آوري مي شوند.
از سوی دیگر به دلیل صفر بودن شکاف باند گرافین، تولید زوج الکترون- 
حفره در این ماده نیز صورت می پذیرد. در این طرح با بهینه سازي فلز کاري 
کانتکت روي قطعه، امکان جمع آوري زوج هاي الکترون- حفره در گرافین 

فراهم شده که از طریق جریان خارجي بازدهي سلول افزایش یافته است.
در آشکارساز مادون قرمز طراحی شده نیز به دلیل جذب گرافین در محدوده   

مادون قرمز نزدیك، امکان آشکارسازی این ناحیه از طیف در دمای اتاق 

فراهم شده است.برای ساخت این قطعات سنتز گرافین به 3 روش شیمیایی، 
ورقه کردن مکانیکی و CVD صورت پذیرفته است؛ اما در نهایت سنتز 
گرافین به روش شیمیایی که فرآیندی بسیار آسان و بدون نیاز به تجهیزات 

و مالحظات خاص است، براي ساخت قطعات انتخاب شد.
بنابراین عالوه بر انتخاب ساختار شاتکی برای طراحی ساختار قطعات که 
منجر به کاهش هزینه ساخت می شود، این روش سنتز منجر به تولید گرافین 
با هزینه کم و به مقدار زیاد خواهد شد که در کاهش هزینه تمام شده طرح 

بسیار موثر است.
این محققان همچنین برای مقایسه بهتر قطعه ساخته شده با نمونه ساده 
)سیلیکون بدون گرافین( نمونه مشابهی ساختند. نمونه مشابه نسبت به امواج 
مادون قرمز پاسخ نشان نمی دهد. سلول خورشیدي ساخته شده بر پایه 
گرافین نسبت به نمونه بدون گرافین ولتاژ مدار بار و جریان اتصال کوتاهي 

در حدود 3 برابر تولید مي کند.
سلول های خورشیدی بر پایه سیلیکون و آشکارسازهای امواج مادون قرمز از 
مرایایي چون تبدیل نور خورشید به الکتریسیته با بازدهي باال، آشکارسازي 

همکار گرامی جناب آقای اسماعیل رستگار
همکار گرامی جناب آقای فریدون خداوردی

با نهایت تاسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت و تعزیت گفته ، 
ازدرگاه خداوند منان براي شما  ونزدیکان صبر جمیل  و اجر جزیل 

و براي آن عزیز سفر کرده آمرزش  و غفران  الهي مسئلت مي نماییم.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

بازگشت همه به سوی اوست

برگزاری شانزدهمین همایش عمومی اتحادیه 
)IAU( بین المللی دانشگاه های جهان

 به گزارش روابط عمومی؛ دکتر علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه صنعتی 
نشست ساالنه  شانزدهمین  در  نصیرالدین طوسی جهت شرکت  خواجه 

اتحادیه بین المللي دانشگاه هاي دنیا )IAU( عازم کشور غنا شد.
گفتنی است سال گذشته با حمایت برخی از دانشگاه های کشور رئیس 
دانشگاه تهران به عنوان عضو کمیته اجرایی اتحادیه بین المللي دانشگاه 

هاي جهان انتخاب شد.

 18 November 2017

دانشجویان عالقه مند به  همکاری با روابط عمومی دانشگاه 
 با این شماره 88797463 تماس حاصل نمایند

اولین کاروان پیاده روی دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیر الدین طوسی در اربعین حسینی راهی نجف 

و کربال شدند

به گزارش روابط عمومی ، همزمان با ایام اربعین سید وساالر شهیدان کاروان 
پیاده روی اربعین حسینی با حضور ۸۴ نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاه 
به همت دفتر نهاد رهبری و مدیریت فرهنگی دانشگاه و جامعه اسالمی 
دانشجویان از تاریخ ۱39۶/۸/۱۰ الی ۱39۶/۸/۱۸ برگزار شد. گفتنی است 

این سفر ویژه برادران برگزار شد.

رتبه بندی دانشگاه های جهان »یوَرپ 
»2017

تقدیر رئیس  دانشگاه از تیم دانشجویی حاضر در 
چهل و یکمین مسابقه ریاضی دانشجویی ایران

 به گزارش روابط عمومی؛ تیم دانشجویی دانشکده ریاضی دانشگاه موفق 
شدند در چهل و یکمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی ایران مقام پنجم 

را کسب نمایند.
دکترعلی خاکی صدیق رئیس محترم دانشگاه ضمن تجلیل از دانشجویان 

و سرپرست تیم سرکار خانم دکتر ملك برای آنان آرزوی موفقیت نمودند.
گفتنی است انجمن ریاضی کشور از تیم دانشگاه جهت حضور در مسابقات 

جهانی ریاضیات ) IMC ( دعوت بعمل آورده است..


