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* دستیابی به مرجعیت علمی نیازمند توجه به آموزش های 
الکترونیکی/ ضرورت تغییر نحوه جذب اساتید

خواجه  صنعتی  دانشگاه  ساختمان های  تجمیع   *
نصیرالدین طوسی در انتظار تایید رهبری

* مسابقه ملی نجات تخم مرغ برگزار شد.
* پیام تبریک نوروزی ریاست و معاونین دانشگاه

سـرآغــاز سخـن

مهندسان  و  نفیسی  حبیب  مهندس  از  تجلیل  آئین 
پیشکسوت برگزیده دانشگاه برگزار شد

www.pr.kntu.ac.ir @k_n_toosi

بزرگداشت روز ملی مهندسی و تجلیل از مهندسین پیشکسوت و استاد حبیب نفیسی

صنعت یادگیری الکترونیک رقابت پذیر 

با صنعت نفت در دنیا

سهم  به  نسبت  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس   
دانشگاه های ایران از فناوری های آموزشي و آموزش الکترونیکي در دنیا 
عرصه  به  جدي  ورود  با  دنیا  دانشگاه هاي  امروزه  گفت:  و  کرد  انتقاد 
فناوري هاي الکترونیکي درآمدهاي خوبي را کسب مي کنند که متأسفانه 
سهم دانشگاه هاي ایران علیرغم تجربه هاي قابل قبول در عرصه آموزش 

عالي در این اقتصاد بسیار ناچیز است.
در  صدیق  خاکی  دکتر  ایسنا،  از  نقل  به  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
سیزدهمین دوره ملی و هفتمین دوره بین المللی کنفرانس یادگیري و یاد 
دهي الکترونیکي که امروز در دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي 
در حال برگزاري است، به اهمیت توجه به آموزش هاي الکترونیکي در 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي اشاره کرد و گفت: ما در عرصه آموزش 
عالي موفقیت هاي زیادي داشته ایم و در این زمینه چندین دهه تجربه 
کسب کرده ایم، به طوري که از حدود ۲۵ سال قبل ورود به عرصه هاي 
الکترونیك در کشور آغاز شده است و تحوالت چشمگیري را  آموزش 
نیز در زمینه یادگیري و یاددهي این نوع آموزش ها مي بینیم. در واقع از 
زماني که ما ورود به این نوع آموزش ها را آغاز کردیم، فاصله چنداني با 
سایر دانشگاه هاي دنیا نداشته ایم. اما امروزه این تفاوت ها بسیار زیاد است.

وی در ادامه تصریح کرد: وقتی که ورود به عرصه آموزش الکترونیکی 
به طور جدی از دهه ۸۰ شروع شد، ورود خوبی پیدا کردیم، اما در حال 
حاضر جاماندگی حداقل یك دهه در عرصه آموزش های مجازی با دنیا 
داریم و آموزش عالی در حوزه فناوری های الکترونیکی آموزشی، آن طور 

سامانه های ارتباط مستقیم با ریاست محترم دانشگاه
kntu@kntu.ac.ir :ایمیل

پیام کوتاه: 30004722000000

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی گفت: کشور در چهار 
دهه اخیر مهمترین فعالیت و دستاوردهای خود را مدیون مهندسین و 

تالش آنها بوده است.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایرنا، علی خاکی صدیق  در آئین 
بزرگداشت عالمه خواجه نصیرالدین طوسی و نکوداشت روز مهندسي 
اظهار کرد: همواره در دانشگاه هاي بزرگ کشور نام فردي که بیشتر 

عمر خود را وقف دانشگاه کرده است به چشم مي خورد.
وی ادامه داد: دانش آموختگان و بزرگ مردانی که با تالش خود دانشگاه 

را به درخت تنومند تبدیل کرده اند. 
نصیرالدین طوسی  دانشگاه صنعتی خواجه  خاکی صدیق تصریح کرد: 

اوایل انقالب از ادغام چند موسسه به وجود آمد. 
آن  از  یکی  افزود:  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
به سال  آن  ریزي  پایه  است که  تلگراف  و  موسسه ها، موسسه پست 
ابداع موسسه اصلي دیگري توسط مرحوم  ابتکار  ۱۳۰۷ برمي گردد و 

نفیسي صورت گرفت.
زنده  ویژه  به  پیشکسوت  مهندسان  از  مراسم  این  در  شود،  می  یادآور 
یاد حبیب نفیسی به عنوان یکي از پایه گذاران اصلي دانشگاه خواجه 

نصیرالدین طوسي تجلیل شد. 
دانشگاه،  پیشکسوت  مهندسین  از  مراسم  این  در  این  است  گفتنی   
اقایان: مهندس محمود خاقانی میالنی، اسکندر فرحناک، هاشم حسیني 
دانشگاه  مسئولین  حضور  با  ناهیدي  محمد  و  پیمان  بهروز  شهیدي، 

تجلیل بعمل آمد.
الدین  نصیر  خواجه  صنعتی  دانشگاه  عمران  دانشکده  در  مراسم  این 
طوسی و با حضور جمع کثیری از دانشجویان فعلی و دانش آموختگان 
پیشکسوت دانشگاه و خانواده مرحوم نفیسي روز ۲شنبه ۶ام اسفند ماه 

برگزار شد.

خواجه نصیرالدین  صنعتی  دانشگاه  الکترونیك  آموزش های  مرکز  مدیر 
طوسی درباره برنامه ها و زمان بندی های این کنفرانس اعالم کرد: مراسم 
دوم  پنج شنبه  در  آن  اختتامیه  و  اسفندماه  اول  در  رویداد  این  افتتاحیه 
اسفندماه برگزار مي شود. اتفاق مثبتي که در این کنفرانس رقم خورده  
است بحث ارسال مقاالت از ۱۴ کشور مختلف دنیا و همینطور حضور 
هر  که  طوري   به  است.  رویداد  این  در  کاري  و  کسب  تجربه  با  افراد 
نشست ما از چند مولفه ارائه مقاالت علمي، بیان مسائل و چالش هاي 
این صنعت و گزارش تجربه افراد از تجارب و مهارت هایي که در زمینه 
فعالیت خود در این حوزه داشته اند، تشکیل شده  است. ضمنا در این دوره 
ضمن تقدیر از مقاالت برتر، براي اولین بار جایزه ملي »برخط نصیر« 
در سه گروه افراد فعال شاخص در این حوزه، استارتاپ ها و کسب وکارهاي 
حوزه آموزش الکترونیك و مدارس و دانشگاه هاي پیش رو حوزه اهدا مي شود.

دکتر زاهدی درباره فرصت های ای لرنینگ و آینده این حوزه گفت: بر 
اساس پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۵ میالدي درآمد این صنعت در جهان 
به ۳۲۵ بیلیون دالر خواهد رسید و این درآمد نشان از ظرفیت این حوزه 
براي رقابت با درآمد نفتي دارد. در منطقه غرب آسیا کشورهاي عمان، 
لبنان، ترکیه، کویت و قطر رتبه هاي اول تا پنجم را در اختیار دارند و 
توسعه زیادي در گسترش بازار آموزش الکترونیکي داشته اند. اما سهم 
بازار کشور ایران در این صنعت به دلیل توجه کم به حوزه بین المللي، 
و  دانشگاه ها  به  الکترونیك  آموزش  بحث  ورود  با  است.  بوده  پایین 
کاهش نرخ دانشجویان عالقه مند به این دوره ها، باید برنامه قابل رقابتي 
را طراحي و اجرا نماییم  که عالقه مندي ورود محتواي آموزشي جدید، 
دانشجویان عالقه مند را از اقصي نقاط جهان به این دوره هاي آموزش 
الکترونیك دانشگاه ها عالقه مند کنیم و این در شرایطي است  که بازار 
تاکنون  ما  فارسي زبان و جهان اسالم وجود دارد که  خوبي در مناطق 
به خوبي در آن ها فعالیت گسترده نداشته ایم و جاي کار بسیار زیادي 
دارد. ما مي توانیم با برنامه ریزي در آموزش عالي و بودجه در سال هاي 
آینده به صادرات در این حوزه برسیم که با سرمایه گذاري در این حوزه 
همه مراکز آموزشي آزاد و آموزش عالي کشور مي توانند در نهایت به 

خودکفایي نیز برسند.
 

کسب جایگاه ششم در بین دانشگاه های کشور 

در راستای بین المللی شدن

یادگیری  کنفرانس  بین المللی  دوره  هفتمین  و  ملی  دوره  سیزدهمین 
صنعتي  دانشگاه   در  اسفندماه  دوم  و  اول  در  الکترونیکي  یاددهي  و 
با هدف  این کنفرانس ساالنه  برگزار مي شود.   خواجه نصیرالدین طوسي 
گسترش دانش و تبادل آخرین دستاوردهاي علمي  ـ تحقیقاتي توسط 
دانشگاهي  و  پژوهشي  مراکز  اندیشمندان  و  پژوهشگران  فعاالن،  همه 
با  مرتبط  تجاري  و  علمي  رویدادهاي  رصد  و  کشور  از  خارج  و  داخل 

آموزش و یادگیري الکترونیکي برگزار مي شود.
محمدهادی زاهدی،  دکتر  ایسنا،  از  نقل  به  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
مدیر مرکز آموزش های الکترونیك دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 
هفتمین  و  ملی  دوره  سیزدهمین  درباره  کنفرانس  این  دبیر  و  طوسی 
دوره بین المللی کنفرانس یادگیری و یاددهي الکترونیکي  گفت: اولین 
صنعتی  دانشگاه  و  شد  برگزار  قبل  ۱۲سال  تقریبا  کنفرانس  این  دوره 
دلیل  بود.  بزرگ  رویداد  این  میزبان  سومین  طوسی  خواجه نصیرالدین 
راه اندازي این رویداد که متولي اصلي آن انجمن یادگیري الکترونیکي 
که  بوده  کشور  در  الکترونیك  آموزش هاي  توسعه  بحث  است،  کشور 
متاسفانه کشور ما در منطقه غرب آسیا، برخالف کشورهایي مثل ترکیه، 
عمان و کویت نتوانسته  است در حوزه درآمدزایي از این صنعت یادگیري، 

به رشد خوبي برسد.
 در این دوره با همکاري دانشگاه هاي برتر کشور قصد بررسي چالش ها 

و مشکالت عدم رشد این حوزه را در برنامه داریم.
در  گفت:  کنفرانس  از  دوره  این  محورهای  درباره  رویداد  این  دبیر 
یاددهي  و  یادگیري  هنر  و  علم  ما  کنفرانس  اصلی  حقیقت محورهای 
و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  در  الکترونیکي  یادگیري  الکترونیکي، 
در  الکترونیکي  یادگیري  و  حوزه  این  در  نوین  فناوري هاي  فرهنگي، 
همکاري هاي علمي و بین المللي است و ۴ نشست  تخصصي نیز پیرامون 
توسعه کسب و  براي همگان،  بهداشت و سالمت  این حوزه در  نقش 
الکترونیکي و  کار، کارآفریني و مهارت افزایي، نقش محتوا در آموزش 

همین طور آموزش زبان با حضور سازمان هاي مربوطه برگزار مي شود.
این  مزیت هاي  و  الکترونیك  یاددهی  و  یادگیری  نقش  تشریح  با  وی 
الکترونیکي بستر  یادگیري  روش در فراگیرکردن آموزش اظهارداشت: 
بسیار مناسبي براي تحقق عدالت آموزشي در کشور است که مي تواند 
دسترسي دانش آموزان مناطق دورافتاده که دسترسي ضعیفي به امکانات 
خوب آموزشي را دارند، فراهم  کند. البته این مورد در حوزه هاي کسب 
و کاري و بهداشت هم بسیار به ما کمك مي کند و باعث در اختیار قرار 

گرفتن محتواي الکترونیکي به افراد عالقه مند مي شود.

سهم ناچیز دانشگاه های ایران از 

فناوری های آموزشی در دنیا
معاون بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با تاکید بر 
این که در سال آینده از نظر سیاسی و اعتباری چالش های زیادی در 
عرصه فعالیت هاي بین المللي خواهیم داشت، گفت: الزم است کشور ما 
بین المللي  فعالیت هاي  عرصه  در  منطقه  از کشورهاي  بسیاري  همانند 

نظیر جذب دانشجو انعطاف بیشتري در قوانین داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایسنا دکتر حمیدرضا تقی راد ضمن 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  بین المللی  رتبه  ارتقای  از  مطلب  این  بیان 
داد  خبر  کشور  دانشگاه های  بین  در  رتبه ششم  به  طوسی  نصیرالدین 
و گفت: در نشست اخیر هم اندیشي ارتقاي ۵ دانشگاه و ۵ پژوهشگاه 
دانشگاه  برگزار شد، خوشبختانه  وزارت علوم  بین المللي که در  تراز  به 
در سطح  ارتقا  براي  که  مرکزي  بین ۱۶  از  نصیرالدین طوسی  خواجه 
نتیجه  این  آورد که  به دست  را  رتبه ۶  بودند،  انتخاب شده  بین المللي 
براي حضور  خود  اهداف  به  دستیابي  در  دانشگاه  که  است  این  بیانگر 
در عرصه هاي بین المللي در بین سایر دانشگاه هاي جامع و برتر بسیار 

موفق عمل کرده است.
وی در ادامه تصریح کرد: البته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
بسیار  مسیری  که  بین المللی  عرصه  در  حرکت  برای  خود  مسیر  باید 
مجموعه  نیازمند همت  امر  این  و  بدهد  ادامه  را  است  بلند  و  طوالني 

دانشگاه براي دستیابي به اهداف بین المللي است.
عوامل  به  نصیرالدین طوسی  خواجه  دانشگاه صنعتی  بین الملل  معاون 
موفقیت این دانشگاه برای حضور در عرصه های بین المللی اشاره کرد و 
گفت: برنامه ریزی و اهتمام در حوزه توسعه و فعالیت هاي بین المللی که 
از سال ۹۲ آغاز شده است یکی از عوامل دستیابی به این نتیجه است. در 
واقع کسب رتبه ششم در عرصه فعالیت های بین المللی محصول تالش 
مجموعه دانشگاه اعم از دانشجویان، اعضای هیئت علمی و مسئوالن 

دانشگاه طی ۵ سال گذشته است.
توسعه  خارجی،  دانشجویان  جذب  کرد:  نشان  خاطر  راد  تقی  دکتر 
دوره های مشترک بین المللی، ایجاد قرادادهای بین المللی و توسعه آن 
در سطح بین الملل و در نهایت رفت و آمدهای علمی اساتید از جمله 
محورهای اصلی حرکت در راستای بین المللی سازی دانشگاه قرار گرفت 
به گونه ای که ما رشد بسیار خوبی در بین شاخص هاي جهاني کسب 
کرده ایم.معاون بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به 
برنامه های آتی این دانشگاه در عرصه بین الملل اشاره کرد و اظهار کرد: 
شرایط فعالیت بین المللی در نیمه دوم سال ۹۷ و سال پیشرو بسیار متفاوت 
از سال های گذشته است چرا که به دلیل مشکالت ارزی و ارتباطات بین 
المللی ممکن است در این زمینه نیز با چالش ها و بحران های مواجه شویم.

 

میالد مولی الموحدین حضرت 
علی)ع( و روز مرد مبارک.

آیا خواجه نصیر به پیروزی می رسد؟ سال ۱۳۹۸ بر خانواده ی دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی مبارک باد

مهندسان  و  نفیسی  حبیب  مهندس  از  تجلیل  آئین   *  
پیشکسوت برگزیده دانشگاه برگزار شد.

 * کسب جایگاه ششم در بین دانشگاه های کشور در 
راستای بین المللی شدن

 * صنعت یادگیری الکترونیک رقابت پذیر با صنعت نفت 
در دنیا

فناوری های  از  ایران  دانشگاه های  ناچیز  سهم   *  
آموزشی در دنیا

نامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیر
رویدادهــای دانشگــاه



K. N. Toosi University Of Technology

خبرنامه نامه نصیر :62نامـه نـصیر
صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

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

همکاران این شماره: نفیسه خرم نژاد 

امام علی )علیه السالم(
خود  ادب  به  تو 
یابي،  مي  ارزش 
پس آنرا با بردباري 

زینت بخش.
غررالحکم، حدیث ۳۸۱۳

18march 2019 ،1440دوشنبه 27 اسفند 1397، 11 رجب

تقدیر ریاست دانشگاه از 
همکاران خدوم حوزه ریاست

اسفند ماه 1397

دستیابی به مرجعیت علمی نیازمند توجه به آموزش های 
الکترونیکی/ ضرورت تغییر نحوه جذب اساتید

رتبه دوم و در رشته هایي نظیر هوا فضا، نانو، سوخت هسته اي رتبه هاي 
زیر ۱۰ را در دنیا از آن خود کرده است. همچنان که این موفقیت در 
وزارت  حوزه هاي  در  و  بیوشیمي  داروسازي،  نظیر  بهداشت  حوزه هاي 

علوم نظیر زیست فناوري نیز به دست آمده است.
به  دستیابی  برای  کرد:  نشان  خاطر  خود،  صحبت های  ادامه  در  وی 
مرجعیت علمی در افق ۴۰ سال آینده الزم است که از وضعیت فعلي 
به  باید  ما  دانشگاه های  و  شویم  خارج  کشور  علمي  و  عالي  آموزش 
دانشگاه های کارآفرین تبدیل شوند تا در نهایت بتوانیم از اقتصاد سنتی 
مبتنی بر نفت به اقتصاد مبتني بر دانش دسترسي پیدا کنیم. در این 

صورت است که مي توانیم مرجعیت علمي را کسب کنیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی همچنین 
در ادامه خاطر نشان کرد: افق فعلی در دستیابی به مرجعیت علمي یك 
افق ۱۲ ساله است و براي رسیدن به این جایگاه دانشگاه هاي ما باید 
پتانسیل هاي  و  امکانات  از  و  بگذارند  کنار  را  فعلي  سبك  به  آموزش 
آموزش الکترونیکي استفاده کنند. ضمن اینکه رویکردها باید در انواع 
آئین نامه هاي  دانشجو،  پذیرش  شیوه  آموزشي  علمي  آئین نامه هاي 
محور  مقاله  اغلب  که  دانشگاه ها  و  اساتید  جذب  نحوه  دانشجویي، 
هستند، تغییر یابند، در غیر این صورت به دانشگاه کارآفرین مورد نظر 

دست نخواهیم یافت.
دکتر زاهدی با تاکید بر اینکه آموزش های الکترونیکی بیشتر فناوری 
با جامعه همراه شوند  این عرصه  در  باید  دانشگاه ها  است، گفت :  نرم 
و براي همراهي دانشگاه و جامعه الزم است که فناوري هاي نرم در 
نهادهاي  این حالت است که  دانشگاه ها مورد توجه قرار بگیرند و در 
پیدا  حضور  عرصه  این  در  جدي  صورت  به  نیز  عمومي  و  خصوصي 
حکمراني،  فرهنگي  عرصه هاي  در  توجهي  قابل  تغییرات  و  مي کنند 
تصمیم گیري، تصمیم سازي و توسعه اتفاق خواهد افتاد و به این ترتیب 
است که ما مي توانیم به مرجعیت علمي دست یابیم. وزیر علوم با تاکید 

مسابقه ملی نجات تخم مرغ برگزار شد

که باید پیشرفت خوبی نکرده است. این در حالي است که رشد جهاني 
آموزش الکترونیکي یا اقتصاد آموزش روز به روز در سیاست گذاري هاي 
کالن کشورها بیشتر مي شود و سهمي از این نوع آموزش ها به آموزش 

الکترونیکي اختصاص داده شده است.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی همچنین با تاکید بر 
اینکه سیاست گذاري جدي در عرصه آموزش عالي یك ضرورت است، 
گفت: اگر ما بخواهیم سهم ایران در آموزش عالي جهاني و همچنین 
ضریب نفوذ افزایش یابد، نیازمند توجه جدي به این عرصه هستیم که 
البته ورود به این نوع آموزش ها نیازمند فراهم کردن زیرساخت هاي این 
آموزش ها در دانشگاه هاست، به گونه اي که در کشور ما در سال ۲۰۱۷ 
اینترنت استفاده کردند و ضریب نفوذ آن در  از  حدود ۵۶ میلیون نفر 
ایران حدود ۷۰ درصد بود که این آمار امروزه افزایش یافته است. البته 
در ارتباط با سایر کشورهاي خاورمیانه بحرین باالترین ضریب استفاده 

از اینترنت را به خود اختصاص داده است.
اطالعات  اساس  بر  بین الملل  عرصه  در  خاکی صدیق  دکتر  گفته  به 
۲۰۱۹ ضریب نفوذ استفاده از اینترنت بسیار باال رفته است، به گونه ای 
که بر اساس پیش بیني ها براي سال ۲۰۳۰ در حوزه استفاده از اینترنت، 
اختصاص  دنیا  در  آموزش  مارکت  به  آمریکا  دالر  تریلیون   ۱۰ حدود 
داده خواهد شد که این وضعیت در حال حاضر حدود ۵.۹ تریلیون دالر 
است که سهم ایران از این روند بسیار ناچیز است؛ اگرچه در این زمینه 
آمار دقیقي وجود ندارد و سهم ما علیرغم تجربه خوب و باال در عرصه 

آموزش عالي در حوزه فناوري هاي آموزشي بسیار ناچیز است.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی همچنین خاطر نشان 
کرد: در خصوص فناوری آموزشی میزان هزینه کرد در دنیا حدود ۱۵۲ 
را   ۳۲۲ رقم   ۲۰۲۵ سال  براي  که  بود   ۲۰۱۸ سال  در  دالر  میلیارد 
پیش بیني مي شود که این رقم حدود ۲.۶ درصد کل هزینه هاي آموزش 
عالي در دنیا است و پیش بیني مي شود که این رقم به حدود ۴.۴ درصد 
افزایش یابد. البته وضعیت ایران در این زمینه نیز نامشخص است، چرا 
که ما سهم بسیار ناچیزي در عرصه فناوري هاي آموزشي در دنیا داریم.

بر اینکه مقدمات تجمیع واحدهای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی در زمینی متعلق به ارتش آماده شده است،  گفت: نهایي شدن 
زمینه  این  در  و  است  رهبري  معظم  مقام  تایید  نیازمند  پروژه  این 

مکاتباتي نیز انجام دادیم.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از  ایسنا، دکتر منصور غالمی ضمن 
بیان این مطلب اظهار کرد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
اوایل پیروزی انقالب اسالمی از به هم پیوستن چندین واحد متفرق 
شکل گرفت و به همین دلیل ساختمان هاي این دانشگاه بسیار پراکنده 
از یکدیگر قرار گرفته است و همانند سایر دانشگاه بزرگ کشور یك 
اخیر تالش شد  راستا طي سال هاي  این  ندارد. در  پردیس مشخص 
فراهم شود که یك  دانشگاه  این  واحدهاي  منظور تجمیع  به  زمیني 
از  کنند،  تأمین  را  آن  مالي  منابع  نتوانستند  اینکه  دلیل  به  آن  مورد 

دست رفت.

وی در ادامه تصریح کرد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
در نظر دارد زمینی که متعلق به ارتش است و در راستای اهداف کاری 
استفاده مطلوب از آن نمی شود را به منظور تجمیع در اختیار بگیرد و در 
حال حاضر تقریبًا موافقت اولیه براي دریافت این زمین صورت گرفته و 

حتي مقدمات کار و نظیر روند اداري آن انجام شده است.
وزیر علوم همچنین خاطر نشان کرد: برای دریافت زمین متعلق ارتش 
به منظور تجمیع واحدهای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

تخم  نجات  ملی  مسابقه  دوره  هفتمین  عمومی،  روابط  گزارش  به 
مرغ توسط انجمن علمی مکانیك دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

طوسی روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه در محل پردیس ونك برگزار شد.
در این دوره ۲۵ تیم از دانشگاه های سراسر کشورحضور داشتند.

براساس انتخاب داوران، تیم اول از دانشگاه لرستان موفق به کسب 
از دانشگاه خواجه نصیرالدین  جایزه ی ۸۰۰ هزار تومانی و تیم دوم 
طوسی موفق به کسب جایزه ی ۶۰۰ هزار تومانی شدند.همچنین تیم 
خالق به انتخاب داوری اساتید و داوري دانشجویي از دانشگاه خواجه 

نصیرالدین طوسی موفق به کسب جایزه ي ۴۰۰ هزارتوماني شدند.
بنا بر رای و نظر هیات داوری از تیم امیرکبیر به علت توان علمی باال 

به عنوان تیم فنی تقدیر به عمل آمد.

تجمیع ساختمان های دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی در انتظار تایید رهبری

منتظر موافقت رهبری هستیم. حتي مکاتباتي نیز در این زمینه انجام 
از  پیگیري هاي الزم  اینکه  برسد. ضمن  نتیجه  به  امیدواریم  شده که 
طریق دولت نیز انجام شده و به نظر مي رسد کارهاي این تجمیع تقریبًا 

در حال انجام است.
دکتر غالمی در پایان تاکید کرد: میزان پرداخت اعتباری مشخص از 
سوی دولت به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی قبل از پایان 
سال جاری بستگي به منابع دولت دارد و باید ببینیم درآمد و هزینه هاي 
که  باشد  گونه اي  به  امیدواریم وضعیت  اما  است  به چه شکلي  دولت 

دولت به همه تعهدات و قول هاي خود عمل کند.

ایپم تبریک نوروزی


