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 صفحه 1

* نخستین نشست دانشگاه های برتر ایران و ترکیه برگزار شد
* سـرآغــاز سخـن » عملکرد در بخش ساختاری دانشگاه« 

* افتتـاح مرکـز نـوآوری »نصیـر«
کارگاه  طوسی؛  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  در   *

مشترک »سنجش از دور« ایران و فرانسه آغاز شد
* سنتز بیش از ۱۲ قلم ماده دارویی پپتیدی و انجام ۳طرح 

کالن ملی
* چهل و دومین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور برگزار شد

 18 JULY 2018 

راه های توسعه همکاری های علمی ایران و ترکیه با حضور روسای 
آیدین  دانشگاه  در  روز  دو  مدت  به  کشور  دو   ۱ سطح  های  دانشگاه 

استانبول برگزار شد
به گزارش روابط عمومی، این نشست با محوریت تبادل استاد و دانشجو 
و برگزاری دوره های مشترک آموزشی و پژوهشی برگزار و طرفین در 
خصوص راه های ارتقای توان علمی و آموزشی و انجام فعالیت هاي 

پژوهشي میان مراکز آموزش عالي دو کشور به رایزني پرداختند.
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس  صدیق،  خاکی  علی  دکتر 
طوسی با اشاره به برگزاری این نشست ابراز امیدواری کرد ثمره این 

ارتباط منجر به رشد و گسترش علمي این دو کشور گردد.
ترکیه  در کشور  ماه  تیر  و ۲۱  تاریخ ۲۰  در  نشست  این  است  گفتنی 

برگزار گردید.

 چهارشنبه 27 تیر 1397، 4 ذی القعده 1439، 

افتتـاح مرکـز نـوآوری »نصیـر«

صفحه 2

* سـامانه ای بـا قابلیـت حفظ خودرو از انحراف و تشخیص 
عالئم رانندگی

صنعتی  دانشگاه  ماهواره  ناوبری  سامانه  باقی ماندن   *
خواجه نصیرالدین طوسی در فاز آزمایشگاهی!

* اهمیت مهارت های آموزشی استادان دانشگاه مغفول مانده 
است

* دومین دوره مدرسه تابستانه کسب وکار خواجه نصیر برگزار 
می شود

* شاخص کیفیت مقاالت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی در پایگاه اطالعاتی اسکاپوس

دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  معاونین  نشست  برگزاری   *
های سطح یک کشور در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

طوسی
* نمایشگاه توانمندی های پژوهشی دانشکده برق برگزار شد

سـرآغــاز سخـن
و عملکرد در بخش ساختاری دانشگاه علمی  معاون  ستاری  سورنا  دکتر  حضور  با  »نصیر«  نوآوری  مرکز 

در  دانشگاه  رییس  خاکي صدیق  علي  دکتر  و  جمهور  رئیس  فناوري 
دانشکده مهندسي مکانیک, صنایع و مواد افتتاح شد. 

در این مراسم دکتر ستاری به اتفاق هیات همراهش از شرکتهای فناور 
و هسته هاي استارتاپي مستقر در مرکز نوآوري بازدید کرد و درجریان 
محصوالت و فعالیتهاي آنها قرار گرفت. رییس دانشگاه صنعتي خواجه 
فراتر  مرکز  این  داشت  ابراز  مراسم  درحاشیه  نیز  طوسي  نصیرالدین 
تقویت  با  امیدواریم  و  است  شده  ساخته  دانشگاهي  استانداردهاي  از 
شرکتهاي دانش بنیان و حمایت از تجاري سازي فناوریهاي دانشگاهي, 
از  امیدواري  ابراز  با  خاکي صدیق  دکتر  شود.  درآمدزا  دانشگاه  براي 
دارد  زیرساخت هایي  به  نیاز  مرکز  این  شد:  یادآور  مرکز،  این  توسعه 
از  بخشي  آینده  در  امیدواریم  ما  و  شود  اقدام  آن  به  نسبت  باید  که 

بودجه هاي دانشگاه صرف این امر شود.

معرفی مرکز نوآوری
اوایل سال ۹۶ , به همت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه و با حمایت 
کلید  نوآوري  مرکز  برنامه  جمهوري,  ریاست  فناوري  و  علمی  معاونت 
خورد. فاز اول مرکز نوآوري در دانشکده مکانیک راه اندازي شد و در 
صورت ادامه حمایتها فازهاي توسعه براي آن در نظر گرفته شده است.

  این مرکز مجموعه ای شامل شرکتهای دانش بنیان و فناور, تیمهاي 
کارآفرین دانشجویي, شتابدهنده ها و مربیان و مشاوران استارتاپي است. 
حضور و تجمع این گروه ها کنار همدیگر به هم افزایي و کمک به خلق 
ارزش افزوده آنها منجر مي شود. در حال حاضر ۷ شرکت فناور داریک, 
آرتینه صنعت, انرژي سبز, فراصوت پارسیان, ره بین صنعت, سامانه ایده 
نفیس و رازق در مرکز نوآوري فعالیت مي کنند. همچنین مرکز داراي 
فضاي کار اشتراکي با ظرفیت استقرار ۱۴ تیم دانشجویي است که در 

قالب هسته هاي استارتاپي  پذیرش مي شوند.
از امکانات مرکز  عالقه مندان به کارآفرینی جهت عضویت و استفاده 
 roshd.kntu.ac.ir آدرس  به  رشد  مرکز  وبسایت  به  توانند  می 

مراجعه نمایند.

میالد ثامن الحجج
امام رضا )ع(  مبـارک بـاد

گفت:  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
صبح  از  فرانسه  و  ایران  دور«  از  »سنجش  مشترک  کارگاه 
دارد. ادامه  تیرماه   ۱۹ تا  و  شد  آغاز  دانشگاه  این  در  امروز 

در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ کارگاه 
مشترک »سنجش از دور« ایران و فرانسه آغاز شد

عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی ادامه داد: پپتیدها آثار سوء داروهای سنتزی شیمیایي را ندارند و 
در بدن نیز انتخابي تر عمل مي کنند، اکنون براي درمان بیماري هایي 
نظیر انواع سرطان، دیابت، فشار خون استفاده مي شوند. امروزه بیش 
از ۶۰ نوع دارو بر پایه پپتید در بازار دارویي عرضه شده است و بیش از 
۲۴۰ ترکیب پپتیدي در حال گذراندن فاز کلینیکي هستند و در آینده 

نزدیک تعدادي از آنها در بازار جهاني دارو عرضه خواهند شد.

خواجه  صنعتی  دانشگاه  پپتید  شیمی  پژوهشکده  موسس  و  رئیس 
نصیرالدین طوسی از سنتز بیش از ۱۲ قلم ماده مؤثره دارویی پپتیدی، 
مؤثره  مواد  برخي  تهیه  فني  دانش  انجام ۳ طرح کالن ملي و کسب 

دارویي در این پژوهشکده خبر داد.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایرنا، دکتر سعید بالالئی در مورد 
پژوهشکده سال ۱۳۸۵  این  داد:  توضیح  پژوهشکده  این  فعالیت های 
تاسیس شد و فعالیت اصلی آن تحقیق در مورد سنتز پپتیدهاي دارویي 
قرن  طبیعی  داروهای  که  مواد  این  گفت:  پپتیدها  مورد  در  است. وی 
بیست و یکم نام گرفته اند، اجزای کوچک تر پروتئین ها می باشند و 

اجزای سازنده آنها اسیدهاي آمینه هستند.

سنتز بیش از 12 قلم ماده دارویی پپتیدی و 
انجام 3طرح کالن ملی

افتتاح مرکز نوآوری نصیر با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
 جناب آقای دکتر سورنا ستاری

دومین جشنواره عکس تابستانه من یک خواجه 
نصیری ام برگزار می گردد

چهل و دومین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی؛ تیم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
به سرپرستی خانم دکتر ملک عضو هیات علمی دانشکده ریاضی موفق 

به کسب مقام پنجم در بین ۳۹ دانشگاه سراسری کشور شد.
گفتنی است این مسابقات ۱۸ الی ۲۲ تیر ماه در دانشگاه صنعتی بهشهر 
و  برق  مهندسی  دانشکده  دانشجوی  اودک  سعید  آقای  و  شد  برگزار 
دانشکده ریاضی موفق به کسب مدال نقره، خانم پریسا کرمی دانشجوي 
بني  حسین  محمد  آقاي  برنز،  مدال  کسب  به  موفق  ریاضي  دانشکده 
مصطفي دانشجوي دانشکده ي ریاضي موفق به کسب مدال برنز و خانم 

آیسا تاجري از دانشکده ریاضي دیپلم افتخار کسب کردند.

دفتر طرح و برنامه یکی از واحدهای ستادی دانشگاه و زیر نظر مستقیم 
هدایت  و  پشتیبانی  وظایفی  دفتر  این  کند.  می  عمل  دانشگاه  ریاست 
فعالیت های بهره وری و تحول اداری، برنامه ریزی و نظارت بر بهینه 
انطباق نظام مدیریتی متناسب و اصالح ساختار و تشکیالت  سازی و 
بر  را  ها  روش  بهبود  و  سازمانی  فرهنگ  و  انسانی  نیروی  سازمانی، 
چارت  تصویب  و  تهیه  شامل  گرفته  انجام  موثر  اقدامات  دارد.  عهده 
سازمانی، شرح شغل، پشتیبانی و نظارت بر استقرار کارکنان در محل 
خدمت با تکیه بر سوابق تجربی و تخصص، اصالح و تصویب آئین نامه 
استخدامی اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی، نظارت و پشتیبانی در 
تهیه آئین نامه ارتقای رتبه، ادامه تحصیل، سختی کار، ارزشیابی و بهره 
وری کارکنان محترم می باشد. نظارت بر جذب نیروهای قرارداد معین 
از سال ۹۳ تاکنون از طریق فراخوان،  امتحان و مصاحبه تخصصی از 
دیگر اقدامات برای رفع نیازهای تخصصی بوده است. کمک در تنظیم 
گزارشات  تهیه  طریق  از  دائمی  کمیسیون  و  امنا  هیات  دستورجلسات 
چارت  اکنون  هم  باشد.  می  دفتر  این  وظایف  زمره  در  نیز  تخصصی 
می  اجرا  حال  در  ارزشیابی  نظام  و  وری  بهره  نامه  آئین  و  سازمانی 
باشد که امید است با بهره گیری از نظرات همکاران محترم به ارتقای 
به  برنامه راهبردی دانشگاه و رسیدن  دانشگاه کمک کند. در راستای 
دانشگاه های سطح یک و بین الملل، ساختار سازمانی با ظرفیت های 
الملل، ۵ دانشکده مهندسی، مرکز رشد و  بین  جدید همچون معاونت 
های  آموزش  مرکز  مجازی،  آموزش  مرکز  بنیان،  دانش  های  شرکت 
آزاد  و ساماندهی و شکل گیری گروه  آموزش های  و مرکز  عمومی 

های آموزشی همراه شده است. 
کمک به ارتقای بودجه دانشگاه  و تالش در جهت اعتالی آن در بودجه 
عمومی از دیگر اقدامات این دفتر می باشد. بر اساس آمارهای موجود 
بودجه دانشگاه از سال ۹۳ تا سال ۹۷ در بخش سرمایه ای از ۳۳ به  
به  از ۴۵۶/۹  ای  هزینه  بخش  در  رشد(،  درصد   ۶۱( ریال  میلیارد   ۵۳
۹۸۳/۶ میلیارد ریال )رشد ۱۱۵درصد(  و در بخش اختصاصی از ۱۲۵ 
به ۲۸۶/۶ میلیارد ریال)۱۳۰درصد رشد( رسیده است که رشد کلی قابل 
توجه ای)۱۱۵درصد( را نشان می دهد. البته توجه به درآمد اختصاصی 
مهم  اهداف  جمله  از  ها  معاونت  و  ها  دانشکده  پشتیبانی  و  کمک  با 
مدیران و همکاران محترم باید قرار گیرد تا همسو با دانشگاه های سطح 
یک قابل مقایسه باشد. شرکت در جلسات هیات اجرائی و ساماندهی 
نیازهای ساختار انسانی در این جمع مهم و رفع مشکالت کارکنان و 

مدیران از این جنبه و تالش در جهت بهبود روش ها و آموزش ضمن 
حاضر  حال  در  باشد.  می  برنامه  و  دفتر طرح  اقدامات  جمله  از  خدمت 
برنامه جامع آموزش تنظیم و جهت اطالع همکاران و اخذ بازخوردهای 
الزم برای ارتقای آن تهیه و ارسال شده است که با توجه به نقش آن 
بر ارزشیابی و ارتقای رتبه باید مورد توجه کلیه همکاران قرار گرفته تا 
نمایند.  آن کوشش  ارتقای  در  سازنده  پیشنهادهای  ارائه  و  مشارکت  با 
دوره  از  غیر  به   ۹۷ تا   ۹۳ های  سال  طول  در  که  است  ذکر  به  الزم 
های تخصصی که با هماهنگی معاونت پژوهشی برای کارشناسان مراکز 
کامپیوتر و کتابخانه ها و با هماهنگی معاونت آموزشی برای کارشناسان 
آموزشی برگزار گردیده، در حدود ۱۱ هزار نفر ساعت زیر نظر دفتر طرح 
و برنامه دوره آموزشی خود را سپری نموده اند. کمک به اصالح روش ها 
و بهبود جایگاه سازمان از طریق ارائه پیشنهادهای سازنده به شکل طرح 
و غیره و ارسال آن به دفتر طرح و برنامه، یکی از نکات مهم در ارتقای 
اعضای غیر هیات علمی به شمار رفته که باید مد نظر همکاران قرار گیرد. 

صدیق  خاکی  علی  مهر،دکتر  از  نقل  به  عمومی؛  روابط  گزارش  به   
ایران  در  بار  اولین  برای  دور«  از  »سنجش  مشترک  کارگاه  گفت: 
آن  اجرای  از  هدف  که  شود  می  برگزار  فرانسه  کشور  مشارکت  با 
است. برداری  نقشه  زمینه  در  توجه دو کشور  بررسی موضوعات مورد 

با  خاک  پوشش  و  نقشه  تهیه  محوریت  با  کارگاه  این  افزود:  وی 
دریاچه  بررسی  برای  آلتیمتری  رادار  زمانه،  چند  تصاویر  از  استفاده 
بالیاي  از  بعد  ها  نقشه  سریع  تهیه  ها،  سیالب  و  ها  رودخانه  ها، 
شد. خواهد  برگزار  خشکسالي  محاسبه  و  نقشه  سریع  تهیه  و  طبیعي 

این  کرد:  تاکید  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
شود. می  برگزار  خارجی  و  ایرانی  مطرح  اساتید  حضور  با  گارگاه 

دکتر محمدرضا کاویانپور   

امام  و  )س(  معصومه  حضرت  والدت 
رضا)ع( و آغاز دهه کرامت گرامی باد

و  ایران  برتر  های  دانشگاه  نشست  نخستین 
ترکیه برگزار شد

خبرنامه نامه نصیر :55
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

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

 @kntu_ac_ir : کانال پیام رسان سروش
تلفن : 88797463
نمابر : 88887082
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بازگشت همه به سوی اوست

روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کیفیت مقاالت علمی بر اساس میزان اثرگذاری یا همان شاخص استناد 
حوزه  یا  پژوهش  جبهه-های  گیرد. همچنین،  می  قرار  مورد سنجش 
و  شناسایی  مقاالت  استنادات  تعداد  اساس  بر  نیز  علم  نوظهور  های 
معرفی می شوند؛ که نقش شناسایی مسیر توسعه رشته های علمی و نیز 
رهبری آینده علم را بر عهده دارند؛ بر این اساس، مقاالت منتشرشده در 
حوزه های نوظهور به صورت میانگین ۱۲ برابر بیش از متوسط جهانی 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  علمی  بروندادهای  کنند.  می  دریافت  استناد 
پایگاه اطالعاتی  تا ۲۰۱۸ در  بازه زمانی ۲۰۱۳  نصیرالدین طوسی در 
اسکاپوس برابر ۵۱۹۹ مدرک شامل مقاله، کنفرانس بین المللی، کتاب و 
... می باشد که موفق به دریافت ۲۴۰۲۶ استناد شده اند. از اینرو در این 
دوره، نسبت استنادات به مقاالت دانشگاه برابر با ۴/۶ است. در رابطه 
با دانشگاه های صنعتی کشور در بازه زمانی مشابه، نسبت استنادات به 
مقاالت دانشگاه صنعتی اصفهان برابر با ۶/۳ )با ۸۴۴۵ مقاله و ۵۳۱۴۶ 
استناد(، دانشگاه صنعتی شریف برابر با ۵/۵ )با ۱۰۶۸۸ مقاله و ۵۹۳۱۳ 
استناد(، دانشگاه صنعتی امیرکبیر برابر با ۵/۲ )با ۱۲۱۵۲ مقاله و ۶۵۴۸۶ 
استناد(، و دانشگاه علم و صنعت برابر با ۵/۲ )با ۸۹۵۸ مقاله و ۴۶۱۹۲ 
استناد( است. همچنین، این نسبت در دوره زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ برای 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با ۳۳۶۶ مقاله و ۹۳۹۳ استناد 
برابر با ۲/۸ می باشد؛ در این دوره این نسبت برای دانشگاه های صنعتی 
اصفهان ۴/۲، دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر ۳/۳، دانشگاه 
علم و صنعت ۳/۱ می باشد. باید توجه داشت، انتشار مقاالت در جبهه 
های پژوهش نقشی محوری در جذب استنادهای بین المللی در حوزه 
مقاالت  کیفیت  شاخص  نسبی  بهبود  لذا،  دارند.  مختلف  علمی  های 
های  دانشگاه  به  نسبت  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه 
صنعتی دیگر در دوره اخیر مرهون تالش مضاعف اعضاء محترم هیئت 
علمی و پژوهشگران دانشگاه در انتشار آثار با کیفیت در مجالت علمی 
معتبر جهانی است. در این راستا برای دستیابی به جایگاه برتر ملی و 
گذاشتن  قدم  و  پژوهشگران  پیش  از  بیش  تالش  به  نیاز  المللی  بین 
در جبهه های پژوهش علمی در سطح ملی و بین المللی وجود دارد.

                                    »تبریــک«
جناب آقای دکترمحمدرضا کاویانپور،
ارتقای شما را به مرتبه ی استادی 
جناب آقای دکتر عرفان صالحی نژاد

جناب آقای دکتر عباس منتظری هدش
سرکار خانم دکتر منیره حسینی

ارتقای شما را به مرتبه ی دانشیاری
سرکار خانم شعله خدادادکاشی، انتصاب شما را به عنوان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه،
تبریک عرض می نمائیم.

خواجه  صنعتی  دانشگاه  کامپیوتر  و  برق  مهندسی  دانشکده  محققان 
خطاهای  کاهش  و  جاده  ایمنی  افزایش  منظور  به  طوسی  نصیرالدین 
حفظ  ضمن  که  کردند  عرضه  را  سامانه ای  رانندگی،  زمان  در  انسانی 
خودرو از انحراف در مسیر، رانندگان را در زمینه عالئم رانندگي در نقاط 

کور کمک مي کند.
راننده  کمک  سیستم های  ایسنا،  از  نقل  به  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
 )Advanced Driver Assistance System( پیشرفته
با  توسط کامپیوترهای کوچکی در داخل خودروها نصب می شوند، که 
تحلیل پارامترهای موثر خودرو و جاده، برای راهنمایی به موقع رانندگان 
با اعالم سیستم های هشدار و یا فعال سازی سیستم هاي خودکار  )بدون 

دخالت راننده( جهت جلوگیري از تصادف، عمل مي کنند.
از برخورد، هشدار انحراف  این سیستم ها شامل سیستم های جلوگیری 
رانندگی،  راننده، عالئم  بین خطوط، خواب آلودگی  نگهدارنده  از مسیر، 
آشکارسازی نقاط کور، کروز تطبیقی و تنظیم هوشمند سرعت مي شود.

به منظور اجرای هر یک از این الگوریتم ها، سنسورهای مختلفی از جمله 
رادار، لیدار، اولتراسوند و دوربین مورد نیاز است که هر کدام با توجه به 

انواع و کاربری های مختلفی که دارند، مورد استفاده قرار می گیرند.
سیستم هشدار جلوگیری از برخورد یکی از بخش های این سامانه است. 
هرساله در اکثر کشورهای جهان سهم زیادی از میزان تصادفات بر اثر 
در  راننده  اگر  مي دهد  نشان  تحقیقات  می افتد.  اتفاق  پشت  از  برخورد 
حدود چند دهم ثانیه زودتر متوجه برخورد شود، مي تواند تا حد زیادي 
از آثار زیانبار تصادف در امان بماند. در صورتي که نسبت فاصله نسبي 
به سرعت نسبي با خودرو یا مانع روبرو از حد آستانه اي کمتر شود، به 
راننده هشدار صوتي و تصویري داده مي شود تا اقدامات الزم را براي 

جلوگیري از برخورد انجام دهد.این اقدام می تواند شامل سبقت گیری و 
یا ترمزگیری باشد.در این سیستم معموال از سنسور رادار استفاده شده و 
طبق یکسری الگوریتم و معیارهای خاصی تعیین می شود که چه زمانی 
به راننده هشدار داده شود و در صورت عدم توجه به موقع، سیستم ترمز 

اضطراري فعال مي شود.
یکی دیگر از وظایف اولیه راننده، نگهداشتن خودرو در بین خطوط است. 
این وظیفه در سفرهای طوالنی و بین شهری به یک کار خسته کننده 
باعث  است  ممکن  راننده  توجه  عدم  یا  و  که خستگي  تبدیل مي شود 
انحراف غیر ارادي از خطوط شود. به گونه اي که ساالنه تعداد زیادي از 
تصادفات رانندگان مربوط به تغییر مسیر و انحراف از آن است که دلیل 

اصلي آن عدم توجه راننده است.
سیستم هشدار انحراف از مسیر این سامانه، یک سیستم هشدار است 
که هنگامی که راننده به صورت غیر عمد از مسیر خارج می شود، راننده 
را آگاه می کند.سیستم هشدار انحراف از خطوط در وهله اول باید بتواند 
را  باید موقعیت خودرو  بعدی  را تشخیص دهد و در گام  خطوط جاده 
به  خودرو  شدن  نزدیک  صورت  در  بسنجد.  جاده   خطوط  به  نسبت 
خط، سیستم هشدار عمل می کند.سیستم تشخیص عالئم ترافیکی این 
سامانه به راننده برای شناسایی و تشخیص عالئم رانندگی در محیط 

اطراف و در مسیر رانندگی کمک مي کند.
این سامانه از یک دوربین که در جلوی خودرو نصب می شود، تشکیل 
این  می کند.  ردیابی  عالئم،  کردن  پیدا  برای  را  جاده  که  است  شده 
دوربین با یک نرم افزار تشخیص عالئم در ارتباط است و کار شناسایي 

را انجام مي دهد.

قابلیـت  بـا  سـامانه ای 

و  انحراف  از  خودرو  حفظ 

رانندگی عالئم  تشخیص 

جناب آقای دکترعبدالرضا سیاره
جناب آقای دکتر حمید شاملو

جناب آقای مهدی لبافی
جناب آقای حبیب ا...حیدری
و جناب آقای احمد یوسفی

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

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 
طوسی اظهارکرد: یکی دیگر از برنامه هایی که به دنبال سامان دادن به 
آن هستیم، بحث ارتقاي مهارت هاي آموزشي اساتید است و این زمینه اي 
است که در کشور کمتر روي آن کار شده است و معموال پیش فرض این 
بوده که کسي که مدرک دکتري مي گیرد، توانایي هاي آموزشي نیز دارد.

به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایسنا، معاون آموزشی و تحصیالت 
این  البته  افزود:  طوسی  الدین  نصیر  خواجه  صنعتی  دانشگاه  تکمیلی 
فرض درستی نیست و الزم است که روي مهارت تدریس اساتید کار 
جمله  از  است.  مدنظر  مختلفي  هاي  فعالیت  منظور  این  براي  و  شود 
خواهد  برگزار  اساتید  حضور  با  مشخص  موضوعات  با  کارگاه هایي 
شد. خواهد  تجهیز  منظور  این  به  نیز  تخصصي   اي  کتابخانه  و  شد 

را  دانشگاه  آموزشی  خدمات  کردن  الکترونیکی  و  تسهیل  اشرفی زاده 
این  برنامه های معاونت آموزشی عنوان کرد و گفت: ما برای  از دیگر 
منظور، مسئولی را انتخاب کرده ایم تا در جهت تسهیل، منطقي سازي و 
الکترونیکي کردن خدمات آموزشي به صورت متمرکز کار کند.  معاون 
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی 
طوسی  در خصوص سنوات مجاز تحصیلی در دوره کارشناسی دانشگاه 
ترم هشتم  تا  کارشناسي  دوره  دانشجوی  اگر  اظهارکرد:  نصیر،  خواجه 
تحصیالتش را تمام نکند، شوراي آموزشي دانشگاه با پیشنهاد شوراي 
دانشکده موضوع را بررسي مي کند و در صورت تایید مراتب، دانشجو 
دهد.  ادامه  تحصیل  به  نیز  دهم  و  نهم  هاي  نیمسال  براي  تواند  مي 
اما دانشجو باید شهریه این دو ترم را بپردازد. اگر ترم ها بیشتر از این 
شود و مشکل سربازي هم وجود نداشته باشد، موضوع ادامه تحصیل 
البته این ضوابط  باید در کمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسي شود. 
دانشگاه شده  وارد  از سال ۹۴  دانشجویاني است که حدودا  به  مربوط 
است. متفاوت  اندکي  ضوابط  تر،  قدیمي  دانشجویان  مورد  در  اند. 

داد:  توضیح  نیز،  ارشد  دوره  مجاز  سنوات  خصوص  در  پایان  در  وی 
دانشجو  اگر  و  است  یعنی دو سال  ترم  این مقطع ۴  در  سنوات مجاز 
می  دانشگاه  آموزشی  شورای  تایید  با  باشد،  داشته  نیاز  پنجم  ترم  به 
هم  پنجم  نیمسال  در  شهریه  پرداخت  بدون  را  خود  تحصیل  تواند 
ادامه دهد. تمدید براي ترم ششم دشوارتر بوده و از طریق کمیسیون 
موارد خاص دانشگاه صورت مي گیرد. تحصیل دانشجویان روزانه در 
نیز  دکتري  دوره  در  بود.  خواهد  شهریه  پرداخت  مستلزم  ششم  ترم 
هستند.  شهریه  پرداخت  به  موظف  یازده  ترم  از  روزانه  دانشجویان 

شاخص کیفیت مقاالت دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

در پایگاه اطالعاتی اسکاپوس

اهمیت مهارت های آموزشی 
استادان دانشگاه مغفول مانده است

مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از برگزاری 
ماه  تابستانه کسب و کار« در مرداد و شهریور  دومین دوره »مدرسه 
امسال به مدت یک ماه خبر داد و گفت: این مدرسه با هدف تقویت 
مهارت های کارآفرینان، فعالین استارتاپي و توانمندسازي دانشجویان و 
دانش آموختگان براي ورود موفق به بازار کار حرفه اي برگزار مي شود.

دومین دوره مدرسه تابستانه کسب وکار خواجه نصیر 
برگزار می شود

این  بیان  با  ابراهیمی  ازایسنا، حامد  به نقل  به گزارش روابط عمومی؛ 
از سراسر کشور  این رویداد سراسری است و متقاضیان  افزود:  مطلب 
می توانند در آن شرکت کنند. برنامه های مدرسه در قالب ۱۴ روز کسب 
و کاری تعریف شده و شامل ۱۸ عنوان دوره تخصصي و ارائه تجربیات 
رشد،  مراکز  شتابدهنده ها،  خدمات  با  آشنایي  موفق،  شرکت هاي 
پارک هاي علم و فناوري و بازدید از مراکز کارآفریني و نوآوري است.

را  طوسی   نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  هدف  وی 
دانست  کشور  کارآفرینی  و  نوآوری  زیست بوم  فعاالن  تقویت 
همه  در  متوازن  توسعه  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  و 
مي شود. برگزار  سراسري  صورت  به  رویداد  این   ، کشور  مناطق 

محورهای  طوسی  خواجه نصیرالدین  صنعتی  دانشگاه  رشد  مرکز  مدیر 
توسعه  را  کار  و  آموزشی مدرسه کسب  عناوین و سرفصل های  اصلی 
مهارت های فردی و مدیریت کسب و کارهاي دانش بنیان عنوان کرد.

پذیرش  با  گذشته  سال  که  مدرسه  نخست  دوره  اینکه  بیان  با  وی 
شرکت کنندگان  رضایت بخش  بازخورد  با  شد  برگزار  کارآفرین   ۳۵
درصدد  ترتیب  این  به  داد:  ادامه  است،  بوده  همراه  دوره  انتهای  در 
مراتب  به  سرفصل های  با  را   ۹۷ کار  و  کسب  مدرسه  تا  هستیم 
استارتاپي  اکوسیستم  آشنای  نام  مربیان  حضور  با  و  کامل تر 
کنیم. برگزار  گذشته  سال  دوبرابر  پذیرش  ظرفیت  با  نیز  و  کشور 

بر اساس اعالم روابط عمومی دانشگاه خواجه نصیر، ابراهیمی در پایان 
استارتاپ ها  تقویت  در  رویدادهایی  چنین  برگزاری  کرد:  خاطرنشان 
مي کند. ایفا  اساسي  نقش  کشور  بنیان  دانش  کارهای  و  کسب  و 

 امام جواد)ع( فرمود:
»من زارقبر عمتی بقم فله 
الجنه «آنکه قبر عمه ام در 
بهشت   کند  زیارت  را  قم 

برای او است.

نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
زیرسیستم های  زمینه  در  دانشگاه  فعالیت  به  اشاره  با  طوسی 
دستاوردهای  جمله  از  نصیر«  »ستاره یاب  پروژه  گفت:  ماهواره ها 

بهره برداري  مرحله  به  هنوز  که  است  فضایي  حوزه  در  دانشگاه 
است. باقي  آزمایشگاهي  و  فناوري  توسعه  مرحله  در  و  نرسیده 

روشنیان  جعفر  ایسنا،  از  نقل  به  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
این  گفت:  دانشگاه  این  فضایی  فعالیت های  خصوص  در 
که  دارد  پروژه هایی  فضایی  فعالیت های  حوزه  در  دانشگاه 
مي شود. فضایي  زیرسیستم هاي  به  مربوط  پروژه ها  این  بیشتر 

طراحی  زمینه  در  حاضر  حال  در  دانشگاه  این  اینکه  بیان  با  وی 
زمینه  در  ولی  داد:  ادامه  نیست،  فعال  خاصی  ماهواره  ساخت  و 
دور،  از  سنجش  سیستم هاي  جمله  از  ماهواره ها  زیرسیستم های 
پروژه  در  ولي  هستیم؛  فعال  سازه  و  وضعیت  کنترل  سیستم هاي  زیر 
ماهواره خاصي حضور نداریم و چنین پروژه اي به ما محول نشده است.

روشنیان پروژه »ستاره یاب نصیر« را از جمله دستاوردهای این دانشگاه 
یک  نصیر  ستاره یاب  سامانه  گفت :  و  کرد  عنوان  فضایی  حوزه  در 
ماهواره برها  و  ماهواره  وضعیت  تعیین  برای  که  است  ناوبری  سامانه 
بهره برداري  مرحله  به  هنوز  پروژه  این  مي شود.  گرفته  کار  به 
است. باقي  آزمایشگاهي  و  فناوري  توسعه  مرحله  در  و  نرسیده 

به  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  پژوهشی  معاون 
کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  دانشگاه  پژوهشی  فعالیت های  سایر 
به  حوزه  این  در  ما  برنامه های  جمله  از  پژوهشی  حوزه  تقویت 
رشد«،  مرکز  »توسعه  چون  اقداماتي  شامل  که  مي رود  شمار 
مي شود. اختراعات«  »ثبت  و  دانش بنیان«  »شرکت هاي 

کارهایی  و  ساز  جمله  از  را  دانشگاه  این  در  نوآوری  مرکز  ایجاد  وی 
مساعد  قول  با   راستا  این  در  کرد:  اظهار  و  دانست  زمینه  این  در 

باقی ماندن سامانه ناوبری ماهواره دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی در فاز آزمایشگاهی!

مرکز  دومین  داریم  قصد  جمهور  رییس  فناوری  و  علمی  معاون 
کنیم. راه اندازي  را  نصیر  خواجه  صنعتي  دانشگاه  نوآوري  و  رشد 

خواجه  صنعتی  دانشگاه  هوافضای  دانشکده  استاد  این  گفته  به 
در  دانشگاه  این  نوآوری  مرکز  دومین  طوسی،  نصیرالدین 
شد. خواهد  ایجاد  فعلی  نوآوری  و  رشد  مرکز  مجاور  فضایی 

رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  حمایت های  از  همچنین  وی 
نوآوری  مسابقات  اینوکاپ  مانند  فعالیت هایی  توسعه  در  جمهور 
داد. خبر  فناوري ها  از  حمایت  براي  نصیر  خواجه  دانشگاه  در 

به  دانشگاه ها  شدن  نزدیک  برای  طرح ها  بعضی  مورد  در  روشنیان 
صنایع  در  دانشگاه  اساتید  مطالعاتی  فرصت  طرح  جمله  از  صنایع 
بعضی  و  است  خوبی  بسیار  طرح  مجموع  در  طرح  این  شد:  یادآور 
صنعت  در  را  خود  مطالعاتي  فرصت  هستند  عالقه مند  اساتید 
و  معرفي  خوبي  به  هنوز  است،  جدیدي  طرح  چون  ولي  بگذرانند؛ 
شد. خواهد  استقبال  آن  از  بیشتر  آینده  در  و  زودي  به  و  نشده  مطرح 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر اسماعیل مصطفوی
عضو هیئت علمی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین  تاسیس  نودمین سالگرد  با  همزمان 
طوسی، نشست معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه های سطح یک 

کشور به میزبانی دانشگاه برگزار خواهد شد.
حضور  با  آموزشی  معاونین  نشست  نهمین  عمومی،  روابط  گزارش  به 
معاون آموزشی وزیر علوم در تاریخ ۲ مرداد و بیست و ششمین نشست 

معاونین پژوهشی نیز در تاریخ ۱۰ مرداد برگزار خواهد شد.

دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  معاونین  نشست  برگزاری 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  در  کشور  یک  سطح  های 

نصیرالدین طوسی

سامانه های ارتباط مستقیم با ریاست محترم دانشگاه

kntu@kntu.ac.ir :ایمیل
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 کانال رسمی اخبار و رویدادهای  دانشگاه  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در  پیام رسان
سروش و آپارات

نمایشگاه توانمندی های پژوهشی دانشکده برق برگزار شد

دانشکده   فناوری  و  پژوهش  مرکز  افتتاح  سالگرد  دومین  مراسم  در 
مهندسی برق نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های پژوهشی این مرکز 

برگزار شد. 
و  دانشکده  علمی  هیات  اعضای  حضور  با  مراسم  این  است  گفتنی 

دانشجویان روز چهارشنبه ۲۰تیرماه برگزار گردید.


