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رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: ما از قالب سنتی 
آموزش  در  نو  های  روش  نیازمند  البته  و  گرفته ایم  فاصله  آموزش  در 

مهندسی هستیم. 
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از فارس؛ خاکی صدیق رئیس دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در نشستی خبری به مناسبت نودمین 
سال تاسیس این دانشگاه گفت: دغدغه اصلي ما براي سال هاي آینده 
به  است  سنجي  علم  معتبر  هاي  شاخص  براساس  انتشارات  کیفیت 
فارسي  زبان  به  دانشگاهي  تالیفات  ما  دستاورد  ترین  مهم  که  طوري 
است از طرفي باید بگویم در دهه ۶۰تعدادکتاب هاي ما بسیار کم بود 

در حد ۳کتاب وجود داشت .
وی افزود: از سال های ۹۲و۹۳تا کنون ۹طرح پژوهشی شناسنامه دار 
و تعریف شده مشترک با مشارکت بین المللی داریم که تمام طرح ها 
در حوزه فنی و مهندسی است، البته در دیگر زمینه ها نیز مانند نقشه 
برداري؛ مهندسي پزشکي؛مخابرات؛ شیمي و نیروگاه با مشارکت و طرف 

بین الملل در حال فعالیت هستیم.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داد: مجموع مبلغ 
طرح های جاری ما با صنعت در حدود ۵۴میلیارد تومان است از طرف دیگر 
اکنون در حوزه فناوری در سه محور با۱۱ شرکت دانش بنیان و ۲۰هسته 
فناوري دانشجویي و همچنین ۳۳مرکز رشد در سال جاري فعال هستیم.

وی اضافه کرد: طرحی با عنوان مدرسه کسب و کار و کارآفرینی داریم 
که در قالب آموزش آزاد در حال فعالیت است در مقابل نیز طرح های 
ارتباط با صنعت که برای حل یک مسله صنفی است اکنون به ۳۱۲طرح 
بودکه  به ۱۱۶طرح  تعداد در سال ۱۳۹۲نزدیک  این  یافته که  افزایش 

البته هرسال رشد کرد.

خاکی صدیق ادامه داد: تعداد کتاب های منتشر شده تا سال ۱۳۶۲ فقط 
۲عدد بود که این تعداد تا پایان همین دهه به ۲۸عنوان کتاب رسید اما 
اکنون در چند سال اخیر آمار انتشار کتاب ما به ۳۵۰عدد افزایش یافته 
است که نشان از رشد در این حوزه است البته باید اشاره کنم که این آمار 

مربوط به صفر تا صد انتشار کتاب توسط اساتید ما است.
وی تصریح کرد: در حوزه پژوهش و فناوری ما در قالب مفهوم فناوری 
و کار آفرینی طی ۲دهه گذشته در سه محور فعالیت متمرکزی داریم که 
ارتقاء کمی و کیفي انتشارات پژوهشي؛پروژه پژوهشي با محوریت حل 
مسایل صنعتي کشور و فناورانه و کارآفریني است که این موضوعات در 
مقایسه با بعد از پیروزي انقالب تعداد قراردادها و پروژه هاي صنعتي 

۱۰عدد بوده که امروز رشد یافته است.
اهمیت  به  اشاره  با  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
آموزش فاصله گرفتیم  قالب سنتی در  از  ما  افزود:  آموزش  نوآوری در 
طرفي  از  هستیم  مهندسی  آموزش  در  نو  های  روش  نیازمند  البته  و 
آموختگان  دانش  افزایي  اشتغال  توان  و  افزایي  مهارت  آموزش   در 
رابطه  این  در  که  کنیم  مي  دنبال  صنعت  سمت  به  را  دانشجویان  و 
با  ما  اکنون  به طور کلي  اندازي کردیم،  راه  را  آموزش مهندسي  دفتر 
داریم  همکاري  اسالمي  جمهوري  بنادر  سازمان  و  مپنا  شرکت هاي 
این کار مي تواند یک الگو براي دانشگاه هاي صنعتي مهندسي براي 

افزایش مهارت افزایي دانشجویان باشد.
وی خاطرنشان کرد: برخی از دستاوردها و فعالیت های ما همچون عرصه 
فضاهای دیجیتالی، کارآفرینی و فناوری مختص به چند دهه اخیر است. 
پژوهشی  و  فناوری  حوزه های  در  انقالب  از  قبل  اگر  داد:  ادامه  وی 
فعالیتی صورت نمی گرفت به خاطر آن بود که فرصتی برای این کارها 
وجود نداشت اما بعد از انقالب با خارج شدن خارجی ها خودباوری بین 

دانشجویان زیاد شده و اکنون شاهد شکوفا شدن آنها هستیم.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: در ۴ دهه 
گذشته توجه به دانشگاه ها و اعتماد به آنها موجب شکوفاتر شدن، شده 
دانشجویان  و  پژوهشگران  استادان،  که  توانمندی هایی  واقع  در  است. 
برای خدمت به مردم دارند را باید مورد تأمل قرار دهیم. امروز در کشور 
شاهدیم که شرکت هاي چند ملیتي در اداره آموزش ما نقشي ندارند که 
نتیجه فعالیت چند دهه بعد از انقالب همین است. ما دانشگاهیان صنعت 
ایران را به دست مشاوران ایراني به گردش درآورده ایم. شاید در جاهایي 
قدرتمند یا ضعیف عمل کنیم اما مهم این است که به دست مشاوران و 

کارشناسان خودمان انجام مي دهیم.
و  کاستی ها  با  دانشگاه ها  در  و  کشور  در  ما  کرد:  اضافه  خاکی صدیق 
نرم  پنجه  و  دست  حال  در  اکنون  که  هستیم  مواجه  آسیب هایی 

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی از افتتاح 
براي  نفر   ۸۰ ظرفیت  با  ملل  دوستی  عنوان  با  اختصاصی  خوابگاه 

دانشجویان خارجي این دانشگاه خبر داد.
نشست  در  خشنود  دکتر  ایسنا،  از  نقل  به  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
خبری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که به مناسبت تشریح 

دستاوردهای ۴۰ ساله این دانشگاه که در ساختمان مرکزی برگزار شد

تبلیغات  و  رسانه ها  در  شده  بیان  دستاوردهای  هستیم.  آنها  با  کردن 
شهری مربوط به نتیجه کار آموزش عالي است که به طور مستقیم و 
غیرمستقیم  به دانشگاهیان مربوط است. اکنون ما در حوزه هاي هوافضا، 
مخابرات، سالمت و درمان و نیرو فعالیت بسیار چشمگیري داریم که 

دانش آموختگان ما در آن نقش بسیار مؤثري دارند.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داد: این دانشگاه 
حدود ۷ هزار و ۳۰۰ دانشجو دارد که ۳ هزار و ۱۸۰ نفر آنها در مقطع 
کارشناسی و ۳ هزار و ۴۰۰ نفر دیگر در مقطع ارشد و همچنین ۷۲۰ 
که  است  حالي  در  این  می کنند.  تحصیل  دکترا  مقطع  در  دانشجو  نفر 
خارجي  دانشجوي   ۷۵ و  هستند  نفر   ۳۴۷ ما  الکترونیکي  دانشجویان 
در  که  مي کنند  تحصیل  ما  دانشگاه  در  دنیا  مختلف  کشورهاي  از 
دانشجوي کارشناسي،  بگویم ۳۴  باید  دانشجویان خارجي  تقسیم بندي 
۲۲ دانشجوي ارشد و ۱۹ دانشجوي دکترا در حال تحصیل هستند. این 
در حالي است که ما در دانشگاه خواجه نصیر ۳۱۶ نفر عضو هیأت علمي 
داریم، ۶۹ نفر از آنها رتبه استاد تمامي دارند و ۹۷ دانشیار و ۴۰ استادیار 
و در نهایت ۱۰ مربي مشغول به کار هستند. در حال حاضر با ۱۷ استاد 

بین المللي همکاري داریم.
دانشگاه خواجه نصیرالدین  برای تجمیع  پایان گفت:  در  خاکی صدیق 
طوسی با وزارت دفاع مذاکره کردیم این در حالی است که برای این کار 

نیازمند ۸۰۰میلیارد تومان بودجه هستیم.

گفت:  و  کرد  اشاره  دانشجویي  و  تغذیه  حوزه  برنامه هاي  مهمترین  به   
خوشبختانه یکي از اقدامات دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي 

 در عرصه تغذیه دانشجویی این است که توانسته است بعد از چند دوره 
تمامی فرآیند تامین مواد اولیه در بحث توزیع غذایي دانشجویي به بخش 
خصوصي واگذار شود. و در حال حاضر تغذیه دانشجویان توسط بخش 
گذشته  ترم  دانشجویان  نظرخواهي  البته  که  مي شود  تامین  خصوصي 

نشان از رضایت مندي آنها از این فرآیند دارد.
دانشگاه صنعتی  خوابگاهی  برنامه های حوزه  مهمترین  به  ادامه  در  وی 
خواجه نصیرالدین طوسی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۰۶۰ نفر 
دانشگاه ساکن هستند که دو خوابگاه خودگردان و سه  در ۱۰ خوابگاه 
این  تمامي  که  این  است ضمن  متاهل  دانشجویان  مخصوص  خوابگاه 

خوابگاه ها در رتبه هاي یک و دو قرار دارد.  
معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با تاکید بر 
اینکه سازمان سنجش آموزش کشور بدون برنامه ریزي و در دقیقه آخر 
۲۰۰ دانشجو خارج از ظرفیت به دانشگاه تحمیل کرد گفت: این اقدام به 
منظور کیفي سازي پذیرش دانشجویان در دانشگاه ها صورت گرفت چرا 
را   ها  دانشگاه  به  کیفي  دانشجویان  ورود  ایثارگران  افزایش سهمیه  که 
کاهش مي داد. البته حدود ۱۰۰ نفر از ۲۰۰ دانشجویي که وارد دانشگاه 
خواجه نصیر شدند خوابگاهي هستند و ما برنامه ریزي هاي الزم را براي 

این دانشجویان نداشتیم.

دکتر خشنود همچنین از راه اندازی صندوق قرض الحسنه نور الهدی در 
دانشگاه به منظور حمایت از دانشجویان بی بضاعت خبر داد و گفت: منابع 
مالی این صندوق با کمک صندوق رفاه دانشجویان و خیرین و اعضاي 
هئیت علمي صورت مي گیرد که براساس آن به دانشجویان نیازمند وام 

شرافتي داده مي شود.
افتتاح خوابگاه برای دانشجویان بین الملل نیز  با اشاره به  وی همچنین 
گفت: این خوابگاه از ابتدای ترم جاری با ظرفیت ۸۰ نفر با عنوان دوستي 

ملل براي دانشجویان خارجي افتتاح شد.
معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در پایان از 
برنامه این دانشگاه برای تاسیس استخر در خوابگاه ۷۰۰ نفری پسرانه 

خبر داد و گفت: این پروژه سال آینده راه اندازی می شود.

ســــــرآغــــــاز ســــخن
باز شناخت شخصیّت علمی و فرهنگی عّلمه خواجه نصیرالّدین طوسی

ادامه خبر تجمع دانشگاه خواجه نصیر با وزارت دفاع

»روز  نام  به  طوسی  نصیرالّدین  خواجه  عاّلمه  زادروز  اسفند،   ۵ روز 
مهندسی« نامبردار شده است. بزرگ مردی که ایران و اسالم، وامدار 
اهتمام بلند او در پویایی و پایایی است. خواجه، یگانه »حکیم حاکم« 
ایرانی است که در سدۀ هفتم بسیار خوش درخشیده است و در فرهنگ 
و تمّدن ایران و اسالم، او را ِعدلی نیست. »کتاب شناسی جامع خواجه 
ایشان  اندیشۀ  و  دانش  ماندگار  میراث  بازنمایی  طوسی«  نصیرالّدین 
است. وجود ۶۷۰۷ کتاب، پایان نامۀ دانشگاهی، نسخۀ خّطی و مقاله 
در سراسر جهان در ۲۱ حوزۀ دانشی و بینشی به ۱۸ زبان ملّی و بین 
المللی و وجود ۹۰ یادمان ایرانی و جهانی، بازگفت بزرگی و بازنوشت 
اثرگذاری ماندگار خواجۀ بزرگوار، در درازنای تاریخ هشتصدسالۀ فروغ 

تابندۀ ابعاد شخصّیت علمی و فرهنگی عاّلمه است.
موضوع های اخالق، ادب فارسی،اقتصاد،پزشکی، تاریخ نگاری،تعلیم و 
تربیت، تفسیر قرآن، جامعه شناسی/علوم اجتماعی، جغرافیا، ریاضّیات، 
سیاست، عرفان، فقه، فلسفه، منطق، موسیقی و نجوم مباحثی هستند 
که در ۲۲۴ اثر از خواجۀ بزرگوار پرداخته شده اند. شمار ۴۶۵۲ نسخۀ 
ی به زبان های فارسی و عربی و ۵۹۲ کتاب چاپی به ۱۱ زبان از  خطِّ
آثار خواجه در کنار ۲۳۴ عنوان کتاب دربارۀ ایشان به ۱۵ زبان جهانی 
و انتشار ۹۷۲ مقالۀ معتبر علمی در زبان های بین المللی و نیز پژوهش 
و نگارش ۱۶۱ پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتری به ۵ زبان 
و در ۷ کشور جهان نشان دهندۀ ماندگاری نام بلند ایشان و بالندگی 
این عاّلمۀ  از درگذشت  اندیشه های خواجه در ۷۶۷ سال پس  پایدار 

مفضال بی بدیل است.
تا  ماه  کرۀ  کوهوارۀ  و  فضا  در  سّیارک  نامگذاری  از  امروزی،  انسان 
میشیگان  دیترویت  تا  مشهدرضوی)ع(  از  سردیس  و  تندیس  ساخت 
دومینیکا  کشور  تا  همسایه  آذربایجان  کشور  از  تمبر  چاپ  تا  آمریکا، 
قرن  ساز  دست  کاغذ  بر  صورتگری  و  نّقاشی  از  کارائیب،  دریای  در 
نهم تا کاشی معّرق قرن ۱۴ قمری، از نامگذاری دانشگاه صنعتی در 
بلوار میرداماد تهران تا رصدخانۀ پژوهشی در شهر شماخی قفقاز، و از 
نامگذاری خیابان و کوچه و بلوار تا سال جهانی در سازمان یونسکو و 
کتابخانۀ استانی و همه و همه کوشیده است تا نشان دهد که »خواجه 
نصیرالّدین طوسی« با صالبت تمام و پراقتدار در تاریخ ایستاده است 
و بر ۹۰ سالگی پایه گذاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی 

آفرین خوانی می کند و تهنیت نثار می دارد.
نصیرالّدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  باد  بالنده  و  خواجه  یاد  باد  پاینده 

طوسی! تا باد چنین بادا !

سّیدحّجت الحق حسینی     پژوهشگر برگزیدۀ جشنوارۀ بین المللی فارابی 

ماهواره  تیم  دانشجویان  غرفه  از  ارتباطات  وزیر  بازدید 
مکعبی نصیر1 در نمایشگاه روز ملی فناوری فضایی
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روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

                                    »تبریــک«
جناب آقای دکتر مهرزاد شمس

ارتقای شمارا به مرتبه استادی 
جناب آقای دکتر علی اصغر رضی کاظمی

سرکارخانم دکتر نگین معنوی زاده
ارتقای شما را به مرتبه دانشیاری

تبریک عرض می نمائیم.

جناب آقای دکتراحمدرضا تحسیری
جناب آقای دکتر محمدرضاکاویانپور

جناب آقای دکتر مجید قاسمی
جناب آقای دکتر فرهنگ هنرور

جناب آقای مهندس رضی
سرکار خانم عاطفه مرکبی

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

نتایج رتبه بندی وبومتریکس 2019 
)رقابت در بین 5 دانشگاه صنعتی سطح یک کشور( 

)دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت( 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

در جدیدترین رتبه بندی وبومتریکس ۲۰۱۹ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی موفق به کسب رتبه ۱۱ در بین دانشگاه های سطح یک و رتبه ۵ در 

بین دانشگاه های صنعتی سطح یک کشور شده است.
این رتبه بندی نشان می دهد که دانشگاه صنعتی خواجه نصیر با تالش 
بسیاری از اعضا هیئت علمی در چند سال اخیر در بین ۵ دانشگاه برتر صنعتی 

کشور رقابت می کند. 
همچنین رتبه جهانی وبومتریکس دانشگاه ۱۴۳۱ می باشد. در آخرین رتبه 
بندی وبومتریکس دانشگاه های سطح یک کشور در سال ۲۰۱۹ به ترتیب 
دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی 
اصفهان، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، 
دانشگاه تبریز، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه اصفهان و عالمه 
طباطبائی قرار گرفته اند. نتایج رتبه بندی نشان می دهد دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی در بین دانشگاه های خاورمیانه حائز رتبه ۵۷ شده 
است. رتبه بندی وبومتریکس بر اساس چهار شاخص تعداد صفحات دامنه 
وب سایت )تأثیر ۵%(، میزان پیوندهای دریافتی صفحات آن از وبسایت های 
دیگر )تأثیر ۵۰%(، میزان استنادهای دریافتی نویسندگان برتر دانشگاه در 
پایگاه استنادی کوگل اسکالر )تأثیر ۱۰%(، و مقاالت دانشگاه که در بین 
۱۰درصد مقاالت پراستناد پایگاه اطالعاتی اسکاپوس )۲۰۱۲-۲۰۱۶(  قرار 
گرفته اند، )تأثیر ۳۵%( می باشد. بر اساس هر یک از شاخص های یادشده 
رتبه رتبه جهانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در چهار شاخص 
وبسایت  دریافتی  پیوندهای  میزان  )برابر ۲۰۷۱(،  وبسایت  تعداد صفحات 
)برابر ۴۲۰۵(، عملکرد نویسندگان پراستناد دانشگاه )برابر ۱۶۹۳(، و مقاالت 
پر استناد پایگاه اطالعاتی اسکاپوس )برابر ۸۹۱( است. الزم به ذکر است 
رتبه بندی دانشگاه در سال ۲۰۱۸ در بین دانشگاه های سطح یک کشور 
همان رتبه ۱۱ بوده است؛ همچنین در سال ۲۰۱۸ رتبه دانشگاه در هر یک 
از امتیازات زیرمجموعه شامل چهار شاخص تعداد صفحات وبسایت )برابر 
۲۷۲۲(، میزان پیوندهای دریافتی وبسایت )برابر ۳۴۶۶(، عملکرد نویسندگان 
پراستناد دانشگاه )برابر ۱۴۹۷(، و مقاالت پراستناد پایگاه اطالعاتی اسکاپوس )برابر 
۸۵۵( است. همانگونه که مالحظه می شود در شاخص اول با اقدامات صورت 
گرفته در افزایش صفحات وبسایت ۶۵۱ رتبه صعود داشته است؛ در شاخص دوم تا 
چهارم یعنی پیوندهای دریافتی وبسایت، شاخص نویسندگان پراستناد کوگل اسکالر، و 
شاخص مقاالت ۱۰درصد پراستناد برتر دانشگاه عملکرد قابل قبولی نشان نداده است. 
همانطور که اعضا هیئت علمی اطالع دارند رقابت بین دانشگاه های کشور و جهان 
هر ساله سخت تر می شود، لذا برای سبقت گرفتن از دیگر دانشگاه ها الزم است 
تمام اعضا هیئت علمی فعالیت های بیشتر و چشمگیری داشته باشند و نسبت به 

افزایش شاخص ها ی ذکر شده تالش گسترده ای انجام دهند.

الکترونیکي  المللی یادگیری و یاددهي  دبیر سیزدهمین کنفرانس بین 
از دانشگاه هاي سطح یک  استاد و محقق برجسته  از ۵۰  گفت: بیش 
داخلي و ۱۲ کشور از جمله برزیل، کانادا، مالزي، پرتغال، ژاپن و نیوزیلند 
در این کنفرانس به میزباني دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسي مشارکت 

دارند.
ایرنا، دکتر محمد هادی زاهدی   از  نقل  به  روابط عمومی؛  به گزارش 
اظهار کرد: از دیگر کشورهایی که در برگزاری این کنفرانس همکاري 
اسپانیا، چک، چین،  آلمان، لهستان،  اند،  ارائه کرده  اند و مقاله  داشته 

روسیه، الجزایر، لیبي، عربستان، استرالیا، انگلستان و آمریکا است. 
وی ادامه داد: بیش از ۱۵۰ مقاله با چهار محور علم و هنر یادگیری/ 
در  الکترونیکي  یادگیري  الکترونیکي،  یادگیري  در  )پداگوژی(  یاددهی 
توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي، فناوري هاي نوین در یادگیري 
الکترونیکي و یادگیري الکترونیکي در همکاري هاي علمي بین المللي 

به کنفرانس ارائه شده است. 
زاهدی افزود: این مقاالت از بین بیش از ۱۳ کشور در سامانه دبیرخانه 

کنفرانس ثبت و دریافت شده است.
دبیر کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی عنوان کرد: در راستای 
براي همگان«  با عنوان »یادگیري آسان  عملي شدن شعار کنفرانس 
نهادهاي آموزشي از جمله وزارت آموزش  و پرورش، وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش پزشکي، سازمان فني و حرفه  اي و جمعي از فعاالن 
در عرصه آموزش زبان هاي خارجي نشست هاي تخصصي برگزار مي 

کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: پنل ها با هدف توجه به مسائل جامعه و ارائه 

راه حل نسبت به موضوعات، در طول کنفرانس برگزار می شود.
مدیر مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی گفت: در پنل ها فعاالن تخصصی به ارائه گزارش مي پردازند 

مدیر گروه رشته فناوری فرهنگ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
با بیان اینکه در سال اقتصاد مقاومتی موضوع فروش محصوالت غیر نفتي 
مطرح است، گفت: دانشجویان رشته فناوري فرهنگ با ارائه محصوالت 

فرهنگي با فناوري باال به فناوري داخلي و اقتصاد کمک مي کنند.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایرنا، دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی  
اظهار کرد: امسال تمرکز بر استفاده بیشتر از منابع غیر نفتی است، بنابراین 
باید از منابع موجود مثل فرهنگ غني ایراني- اسالمي براي درآمدزایي 
استفاده کنیم. دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي در نظر دارد رشته 
فناوري فرهنگ را ایجاد کند تا دانشجویان با تاسیس شرکت هاي دانش 
بنیان و تولید محصوالت خالقانه و هایتک )با فناوري باال( باعث اشتغال 

زایي شوند.
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی عنوان کرد: دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری بهترین دانشگاه صنعتي کره جنوبي 
)kaist( تفاهم نامه اي در سال ۹۳ براي برگزاري یک دوره مشترک در 
خصوص رشته فناوري فرهنگ )Culture Technology( منعقد کرد.

وی ادامه داد: معاونت علمی ریاست جمهوری از برگزاری دوره مشترک 
با کره جنوبی و ورود رشته فناوری فرهنگ به دانشگاه های ایران حمایت 
کرد. این رشته در نظر دارد فرهنگ ایراني اسالمي را با استفاده از فناوري 
جذاب کند. بنابراین شاخه هاي مختلف فرهنگ مورد توجه قرار مي گیرد.

وی با بیان اینکه در این رشته دانشجویان مجهز به فناوری می شوند، 
افزود: به عنوان مثل دانشجویان با توجه به شاهنامه، قرآن و نهج البالغه 
محصوالت فرهنگی خالق همراه با تکنولوژي مثل بازي هاي رایانه اي، 

نرم افزار و کتاب تولید مي کنند.
طور  به  افراد  که  زمانی  داد:  ادامه  فرهنگ  فناوری  رشته  گروه  مدیر 
تخصصی این رشته را آموزش ببینند با تولید محصوالت جذاب و هایتک 
)محصول با تکنولوژی باال( توانایي رقابت با محصوالت خارجي را دارند 
و مورد توجه نوجوانان و جوانان قرار گرفته و با فرهنگ دیني و تمدن 

کشور نیز آشنا مي شوند. 
صادقی نیارکی با اشاره به موضوع تهاجم فرهنگی در شرایط کنونی کشور، 
اظهار کرد: استفاده از فناوری فرهنگ مثل کتاب های دیجیتال، بازي هاي 
کامپیوتري و روش هاي روز دنیا بسیار کاربردي تر از فرهنگ سازي کالمي 

مستقیم براي مقابله با تهاجم فرهنگي است.
ایرانی ایجاد می شود.  وی تصریح کرد: محصوالت ما از فرهنگ غنی 
ایران  باالي هفت هزار ساله  به دلیل وجود تمدن  نیز  دانشگاه کره ای 
به دوره مشترک عالقه نشان داد. حتي پیش از دوره مشترک دو کشور 
دانشجویان دکتري و ارشد چند پروژه فرهنگي با محوریت فرهنگ ایراني 

فناوری فرهنگ، درآمدزایی به شیوه غیر نفتی

حضرت فاطمه زهرا )س( :
مادر  خدمت  در  همیشه   
و پای بند او باش ، چون 
مادران  پای  زیر  بهشت 
است  و نتیجه آن نعمت 
های بهشتی خواهد بود.

کنفرانس  در  کشور   12 محققان  مشارکت 
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  الکترونیکی 

طوسی

بهره برداری از طرح های معاونت فرهنگی و 
دانشجویی در ایام دهه مبارک فجر

توسط  دانشجویی  های  طرح  از  برداری  بهره  فجر،  دهه  مناسبت  به 
ریاست دانشگاه و جمعی از مسئولین حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی 

صورت گرفت. این طرح ها عبارت بودند از:
۱- صندوق قرض الحسنه دانشجویی نورالهدی

۲- آیین نامه تشویق و اعطای تسهیالت به دانشجویان سرآمد)تات(
۳- طرح فضای سالم و تردد ایمن )فتا(

۴- نرم افزار کاربردی »سفیر نصیر« 
به گزارش روابط عمومی طرح های مذکور کامال رفاهی بوده و با هدف تکریم 
، تحول و نشاط افزایی انجام شده و در راستای هدفمند نمودن حمایت ها و 
تسهیالت رفاهی و نیز تجمیع خدمات، با در نظرگرفتن صرفه جویی و کاهش 
هزینه به انجام رسیده است.این مراسم در روز سه شنبه ۹۷/۱۱/۱۶ در سازمان 
مرکزی برگزار شد. الزم به ذکر است هریک از طرح های مذکور در نوع خود 

برای اولین بار در معاونت دانشجویی مطرح و به اجرا در آمده است.
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و با پیشتازان حوزه تخصصي خود به طرح سؤال، درخواست مشاوره و 
راهکار مناسب براي رفع موانع و مشکالت مي پردازند.

و  آیند  می  هم  گرد  کنفرانس  در  متخصص  افراد  تمامی  افزود:  وی 
و  کرده  انتخاب  خود  براي صنعت  را  تصمیم  عملیاتی ترین  و  بهترین 

اجرایي مي کنند.

 نوآورانه با عناوین »گزارش تجربه« و »طرح مسئله« در نظر گرفته 
 شده که عالقه  مندان و فعاالن این حوزه را در یادگیري و یاد دهي 

کمک مي کند.
به گفته زاهدی دانشگاه صنعتی خواجه  نصیرالدین طوسی در جریان 
برگزاری این کنفرانس، طرح های ویژه  اي براي تداوم سازي تحقیق 
و تبادل دستاوردهاي علمي و تحقیقاتي در حوزه یادگیري و یاد دهي 
الکترونیک از جمله مسابقه انتخاب نام مناسب براي این کارگروه ملي 

در کشور ارائه مي کند. 
دبیر کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیکی گفت: برای توانمندسازي 
و توسعه راهبردي یادگیري و یاد دهي الکترونیکي در کشور اساتیدي 
از دانشگاه هاي خارج از کشور همچون تیموتي از دانشگاه ملي آموزش 
از  کوهلر  و  لندن  دانشگاه  از  سامرویل   ،)UNED( اسپانیا  مجازي 
موسسه آموزش فني و حرفه اي TU )دانشگاه صنعتي درسدن( حضور دارند.

وی همچنین گفت: از دانش آموختگان مرکز آموزش های الکترونیکی 
مي  تقدیر  افتتاحیه  در  نیز  نصیرالدین طوسی  خواجه  دانشگاه صنعتی 
شود و دانشجویان دانشگاه در مراسم اختتامیه به معرفي خدمات مرکز 

تولید کرده بودند.
خواجه  دانشگاه صنعتی  در  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  نیارکی  صادقی 
نصیرالدین طوسی بیشتر روی زیر ساخت هاي رشته فناوري فرهنگ کار 
شده و یک دانشجوي کارشناسي ارشد و یک دکتري براي آموزش به 
دانشگاه صنعتي کره )دانشکده فناوري فرهنگ( اعزام شده و دوره فرصت 

مطالعاتي آنها به پایان رسیده است.
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،  داد: مقرر شد در  ادامه  وی 
دانشکده فناوری فرهنگ احداث و نماینده دانشگاه کره ای در خاورمیانه باشد. 
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در خصوص تفاهم نامه 
دانشگاه خواجه نصیر با دانشگاه صدا و سیما نیز، تصریح کرد: انعقاد تفاهم 
نامه با دانشگاه صدا و سیما نتیجه چهار ماه مذاکره است. زیرا این دانشگاه 
زیر نظر سازمان صدا و سیما بوده و پروژه هاي بزرگ سمعي و بصري را 

انجام مي دهد که نیاز رشته فناوري فرهنگ است.
صادقی نیارکی گفت: هدف از این تفاهم نامه و برگزاری دوره مشترک 
با دانشگاه کره ای تشکیل گروه های آموزشی ماهر و توانمند در دانشگاه 

صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي است.
وی توضیح داد: رشته فناوری فرهنگ به هنرمند، متخصص کامپیوتر و 
متخصص دینی و ایران شناس )شناسایی شاهنامه و فرهنگ ایراني( براي 

انجام پروژه ها نیاز دارد. 
مدیر گروه رشته فناوری فرهنگ افزود: نیروهای هنرمند از دانشگاه صدا 
و سیما جذب می شوند و تفاهم نامه با صدا و سیما در خصوص گروه 
آموزشی است. زیرا دانشگاه خواجه نصیر نیروي فني توانمند دارد، اما نیاز به 

جذب متخصص فعالیت هاي سمعي و بصري است.
وی عنوان کرد: رشته فناوری فرهنگ در مرحله آکادمیک و پژوهشی، 
دانشجو و  تربیت علمی  با هدف  دانشکده  احداث  و  آزمایشگاه  تاسیس 
بنیان توسط  بنیان است که تولید محصوالت دانش  محصوالت دانش 

معاونت علمي ریاست جمهوري نیز پشتیباني مي شود.
** رشته فناوری فرهنگ به دفترچه کنکور می رسد

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با بیان اینکه این رشته 
به تازگی در کشور ایجاد شده است، اظهار کرد: به دلیل اشتغال زایي این 

رشته دانشجویان از آن استقبال خواهند کرد. 
صادقی نیارکی ادامه داد: رشته فناوری فرهنگ سال آینده برای انتخاب 
در دفترچه سنجش قرار می گیرد و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري 
دانشجو مي پذیرد. دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلي باید از یک 
سازماني بورسیه داشته باشند یا خود داوطلب براي پذیرش در رشته بورسیه بگیرد. 

وی ادامه داد: سازمان های متولی فناوری و فرهنگ می توانند در صورت 
نیاز نیروهای خود را مثل سازمان تبلیغات، حوزه علمیه، معاونت فرهنگي 

وزارت فرهنگ و ارشاد بورسیه کنند.

که  این  بر  تاکید  با  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
تجربه تلخی در تملیک ساختمان سوهانک و پروژه تجمیع واحدهای 
دانشگاه در منطقه سوهانک داشتیم و اجراي این پروژه در دقیقه ۹۰ 
پروژه اي  دانشگاه  دانشکده هاي  تجمیع  براي  البته  گفت:  نیفتاد  اتفاق 
جدید در دست اقدام داریم که در این زمینه با وزارت دفاع براي تملیک 

یکي از ساختمان هاي در اختیار در حال مذاکره هستیم.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایسنا، دکتر علی خاکی صدیق به 
اقدامات و برنامه های دانشگاه در عرصه تجمیع ساختمان های  آخرین 
این دانشگاه اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما در حوزه تجمیع تجربه تلخی 
را در سوهانک داشتیم. به طوری که ما حدود دو سال در پروژه سوهانک 
و براي انتقال دانشکده هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصیر الدین طوسي 
به این ساختمان تالش کردیم اما این پروژه در دقیقه ۹۰ که باید مورد 
حمایت واقع مي شد موفق نشد و همه برنامه ریزي هاي ما برهم ریخت.

نصیر  دانشگاه صنعتی خواجه  برای تجمیع  ادامه تصریح کرد:  در  وی 
که  داریم  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   ۹۰۰ تا   ۸۰۰ حدود  طوسی  الدین 
البته انتظار نداریم  که در شرایط فعلي  که دولت در وضعیت نامناسب 
اقتصادي قرار دارد این پول را پرداخت نماید. در واقع این پول با منابعي 
که خود دانشگاه در اختیار دارد قابل تامین است. چرا که  ساختمان هاي 
دانشگاه خواجه نصیر در موقعیت هاي بسیار خوبي قرار دارد و فروش 
این ساختمان ها مي تواند این هزینه را تامین کند. اما آن چه مورد انتظار 
با  را  الزم  مساعدت  اولیه  هزینه  تامین  در  دولت  که  است  این  است 

دانشگاه داشته باشد.
خوشبختانه  گفت:  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
پروژه جدیدی برای تجمیع ساختمان های دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 
از  یکي  است  قرار  که  دفاع  وزارت  با  زمینه  این  در  و  داریم  در دست 
ساختمان هاي خود را در اختیار دانشگاه قرار بدهد، مذاکره کردیم .                                   

پروژه جدید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
برای تجمیع/تجربه تلخی در پروژه سوهانک داشتیم

برگزاری جشن بزرگداشت چهلمین سال پیروزی 
انقلب اسلمی با حضور کارکنان دانشگاه

میلد پر برکت دخت نبی اکرم)ص(
 و روز زن بر همگان مبارک

بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی با حضور 
کارکنان و هیات رئیسه دانشگاه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی؛ دکتر علی خاکی صدیق ریاست دانشگاه با 
وجود  گوناگون،  در حوزه های  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  به  اشاره 
متخصصین متعهد کشور که از دانش آموختگان دانشگاه ها هستند را به 

عنوان یکی از دستاوردهای آموزش عالي برشمردند.
نیز گرامی  دانشگاه  تاسیس  نودمین سال  این مراسم،  در  گفتنی است 

داشته شد.
الزم به ذکر است این مراسم روز ۲شنبه ۱۵ بهمن ماه از ساعت ۱۰:۳. 

الی ۱۳ در دانشکده مهندسی عمران برگزار شد.

آموزش هاي الکترونیکي و تبیین راهکارها و برنامه هاي آموزشي نوین 
مي پردازند. 

زاهدی یادآور شد: کنفرانس در روزهای اول و دوم اسفندماه امسال در 
دانشکده مکانیک و صنایع دانشگاه صنعتی خواجه  نصیرالدین طوسی 

برگزار مي شود.
های  آموزش  مرکز  مدیر 
عنوان  دانشگاه  الکترونیکی 
بر  کنفرانس،  در  کرد: 
راهبردی  بنیادی،  جنبه های 
شده  تاکید  ای  توسعه   و 
است. در این راستا عالوه بر 
برگزاري  و  مقاالت  دریافت 
دو  آموزشي،  کارگاه هاي 
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