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سـرآغــاز سخـن

اساتید نمونه و پیشکسوت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سال تحصیلی 97-98

ادامه خبر بازدید روسای دانشگاه های سطح 1کشور

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

پیام کوتاه: 30004722000000

نیلی  محمود  )دکتر  کشور  اخیر  سیالبهای  بررسی  ویژه  هیئت  رئیس 
احمدآبادی(، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزیر علوم و همچنین، 
صنعتی  دانشگاه  میزبانی  به  کشور  یک  سطح  دانشگاههاي  رؤساي 
خواجه نصیرالدین طوسی، از مناطق مختلف سیل زده پلدختر لرستان 

بازدید کردند.
؛  به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
این بازدید، صبح پنجشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۹۸ انجام شد و رئیس دانشگاه 
لرستان توضیحات و گزارشات الزم در مورد سیالب اخیر استان لرستان 

را به این هیئت ارائه نمود.
به  زده  مردم سیل  با  نزدیک  دانشگاههای سطح یک کشوراز  رؤسای 
مسئولین  با  را  خود  مطالبات  و  مشکالت  نیز  مردم  و  پرداختند  گفتگو 

آموزش عالی کشور در میان گذاشتند.
رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور برای شرکت در بیست و دومین 
اجالس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور )با هدف بررسی وضعیت 
استانهای سیل زده(، به استان لرستان آمدند که از جمله استانهاي سیل 
خواجه  صنعتي  دانشگاه  نشست،  این  اصلي  میزبان  است.  کشور  زده 

نصیرالدین طوسي با همکاري و همیاري دانشگاه لرستان است.  
رئیس  دستور  به  که  کشور  اخیر  سیالبهای  بررسی  ویژه  هیئت  رئیس 
جمهور تشکیل شده است به خبرنگار روابط عمومی دانشگاه گفت:»۲۰۰ 
هیئت  این  با  کشور  دانشگاهی  مختلف  و صاحبنظران  محققان  از  نفر 

همکاري میکنند«.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی تشریح کرد:»این هیئت براساس نظرات 
راهکارهای  و  سیل  علل  درباره  خود  گزارش  نهایی  نتایج  کارشناسی، 
مقابله با سیل را به زودي به جامعه و رئیس جمهور محترم ارائه میکند«.

دکتر احمدآبادی توضیح داد:»این هیئت که شامل کارگروههای مختلفی 
است متشکل از اعضای هیئت علمی، کارشناسان و متخصصان است و 

ســــــرآغــــــاز ســـخن

۲ استاد نمونه و ۴ استاد پیشکسوت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی طی مراسمی با حضور دکتر علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه و 

دیگر مسئوالن دانشگاه تقدیر شدند.

طوسی،  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
در آیین تجلیل از اساتید نمونه و پیشکسوت آموزشی دانشگاه صنعتی 
هیات  عضو  مسعودي  فرهاد  سید  دکتر  از  طوسي  نصیرالدین  خواجه 
علمي دانشکده فیزیک و دکتر رضا کرمي محمدي عضو هیات علمي 
دانشکده مهندسي عمران به عنوان اساتید نمونه دانشگاه معرفي شدند.

همچنین در این آیین از دکتر محمد حسین حامدی از دانشکده مهندسی 
به  برق  مهندسی  دانشکده  از  میرطاهری  عبداهلل  سید  دکتر  مکانیک، 

عنوان اساتید پیشکسوت برگزیده دانشگاه معرفي و تقدیر شد.
در این آیین نیز از دکتر محمد صادق ابریشمیان از دانشکده مهندسی 
اساتید  عنوان  به  نیز  شیمی  دانشکده  از  جباری  دکترعلی  و  برق 

پیشکسوت برگزیده دانشگاه تقدیر شد.

اساتید در رشته های تخصصی اقدام به 
تولید آموزش کنند

اردیبهشت ماه هر سال، زیبایی و نشاط طبیعت با مناسبتی همراه است 
که آنرا بسیار عزیز می داریم: روز معلم. این روز بهانه ای است که به 
اهمیت تعلیم و تربیت در زندگی خود و دیگران اندیشیده و سپاسگزار 
آموزگارانی باشیم که به حیات ما جهت و معنا داده اند. چه این مناسبت 
را روز معلم بنامیم، چه روز گرامیداشت مقام استاد و چه هفته سرآمدی 
آموزش یا هر نام و عنوان دیگر، از این فرصت باید برای درک عمیق 
تر اهمیت تعلیم و تربیت در تعالی فردی و سعادت جمعی استفاده کرده 
و آنرا به یکدیگر گوشزد نماییم. تعلیم و تربیت بدون آموزش و آموزش 
جایگاه  دانشگاه  معظم  اساتید  نیست.  پذیر  امکان  مربی  و  استاد  بدون 
رفیعی را در برنامه تربیتی آینده سازان کشور برعهده دارند و در مرحله 
ای حساس از شکل گیری شخصیت اجتماعی و حرفه ای جوانان، ایفای 
نقش می کنند. این مناسبت را مغتنم شمرده، شکرخداوند را به جای می 
آورم که توفیق و فرصت چنین خدمت واال و ارزشمندی را به ما ارزانی 
داشته است. امیدوارم همه همکاران با صحت و سالمتی و شادکامی و 
نیکبختی در کنار یکدیگر به انجام وظایف خطیر خود همت گماشته و 
در تعالی آموزش و تربیت دانش آموختگانی کارآمد برای میهن عزیز و 

بلکه جامعه بشری موفق باشند.

بیست و دومین اجالس روسای دانشگاه های سطح یک 
کشور، در استان لرستان

* بازدید روسای دانشگاه های سطح 1کشور و معاون وزیر 
علوم از مناطق سیل زده شهرستان پلدختر

* ســــــرآغــــــاز ســـخن
* نخستین دانشگاه صنعتی ایران میزبان ششمین کنفرانس 

ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران
* در مراسمی؛ اساتید نمونه و پیشکسوت دانشگاه صنعتی 

خواجه نصیرالدین طوسی تقدیر شدند
* اساتید در رشته های تخصصی اقدام به تولید آموزش کنند

* تقویت نقش اجتماعی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در 
راستای رفع نیازهای کشور

* توسعه دوره های میان رشته ای در دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی

* برگزاری سمپوزیوم »علوم ژئوماتیک و تکنولوژی اطالعات 
مکانی«

* عضویت اعضا شورای صنفی دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر در 
کارگروه های تخصصی  معاونت   دانشجویی

* اعطا مجوز به دو قطب علمی دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی از سوی وزیر علوم

*شرکت دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در نمایشگاه کتاب/
کیفی سازی، برنامه محوری انتشارات دانشگاه

* استاد پیشکسوت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی در بیست و هفتمین کنفرانس انجمن مکانیک به عنوان 

مهندس برجسته سال 97 انتخاب و معرفی شد.

بازدید روسای دانشگاه های سطح 1کشور و معاون 
وزیر علوم از مناطق سیل زده شهرستان پلدختر

هدف این است که از توانمندیها و پتانسیلهای مختلف جامعه دانشگاهي 
کشور براي رفع مشکالت و چالشها استفاده شود«.

بازدیدهای  هیئت،  این  های  برنامه  افزود:»از  تهران  دانشگاه  رئیس 
میدانی از مناطق سیل زده است«.

رئیس دانشگاه لرستان، نیز تشریح کرد: »از ابتدای وقوع سیل اخیر در 
تشکیل  لرستان  استان  دانشگاهیان  امدادرسانی  ستاد  لرستان،  استان 
فعالیت خود  زدگان،  به سیل  ارسال کمکهای مختلف  قالب  در  و  شد 

را انجام داده است«.
دکتر عزیزی توضیح داد: »اولین نشست علمی بررسی علل وقوع سیل 
اخیر استان لرستان را دانشگاه لرستان با حضور محققان دانشگاهی این 
دانشگاه برگزار کرده است تا دانشگاه بتواند نقش اثرگذارتری در ارائه 

راهکارها برای مقابله با مخاطرات طبیعي داشته باشد«.

استاد برنامه درسی و تعلیم و تربیت گفت: اساتید باید بستری را فراهم کنند 
تا در رشته تخصصی که مشغول به فعالیت هستند به تولید آموزش بپردازند.

طوسی،  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر محمود مهر محمدی در آیین تجلیل از اساتید نمونه و پیشکسوت 
نباید صداي  نصیرالدین طوسي گفت:  دانشگاه صنعتي خواجه  آموزشی 
آموزش تحت الشعاع صداي پژوهش باقي بماند درحال حاضر یک سکوت 

معنادار درخصوص آموزش و آموزشگري در کشور به چشم مي خورد.
وی افزود: باید بستری فراهم شود که صدای آموزش در حوزه آموزش 

عالی کشور بلند شود.
استاد تمام بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه آموزش دچار 
نوعی رها شدگی شده است، تاکید کرد: باید آموزش را از این وضعیت 

خارج و حال آموزش را بهتر کنیم.
دکتر مهر محمدی عنوان کرد: باید در آموزش عالی روندی را پیگیری 
کنیم که عشق به یادگیری در دانشجویان افزایش یابد و این روند را 

هدف قرار دهیم.
وی اضافه کرد: همچنین ایجاد حس یادگیری مادام العمر در دانشجویان 

و افراد مختلف جامعه نیز باید هدف دیگر آموزش عالی قرار گیرد.
استاد برنامه درسی و تعلیم و تربیت گفت: ایجاد عشق به یادگیری در 
فاخري  های  هدف  افراد  در  العمر  مادام  یادگیری  و حس  دانشجویان 

است که با روش هاي مرسوم دستیافتني نیست.
دکتر مهر محمدی اظهار داشت: انتخاب دهه سرآمدی آموزش در تقویم کشور 

عملکرد خوبی بود اما تنها با این فعالیت آموزش به اهداف خود نمی رسد.
وی گفت: اساتید باید بستری را فراهم کنند تا در رشته تخصصی که 

مشغول به فعالیت هستند به تولید آموزش نیز بپردازند.

در مراسمی؛ اساتید نمونه و پیشکسوت دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی تقدیر شدند

تقویت نقش اجتماعی دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیر در راستای رفع نیازهای کشور

راستای  در  گفت:  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
تقویت نقش اجتماعی این دانشگاه به حوزه هایی مانند محیط زیست، 

ریزگردها، سیل و زلزله ورود کرده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دکتر 
علی خاکی صدیق در آیین تجلیل از اساتید نمونه و پیشکسوت آموزشي 
گفت:  معلم  روز  تبریک  با  طوسي  نصیرالدین  خواجه  صنعتي  دانشگاه 
دانشگاه ها و آموزش عالي کشور ۵ محور اصلي آموزش، پژوهش، فناوري 

و کارآفریني، بین المللي سازي و خدمات اجتماعي را پیگیري مي کنند.

حلول ماه مبارک رمضان بر 
همه ی مسلمانان مبارک

وی افزود: در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز این ۵ محور 
در برنامه راهبردی دانشگاه دیده شده و پیگیری می شود.

حوزه  در  کرد:  تاکید  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
که  کرده  تعریف  را  مختلفی  های  برنامه  دانشگاه  کارآفرینی  و  فناوری 
در این راستا به دستاوردهایي نیز دست یافته است اما باید در این حوزه 

بیشتر تالش کنیم.
از  یکی  اجتماعی  خدمات  موضوع  اینکه  بیان  با  صدیق  خاکی  دکتر 
شمار  به  طوسي  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  فعالیت  محورهای 
مي رود، اظهار داشت: موضوع خدمات اجتماعي دانشگاه ها دامنه بسیار 
وسیعي دارد که از مشاوره اعضاي هیات علمي در صنایع و شرکت ها و 
اجراي تحقیقات موردنیاز جامعه تا فعالیت هاي دانشجویان در قالب گروه 

هاي جهادي گسترده است.
وی عنوان کرد: ارائه خدمات دانشگاه به جامعه در حیطه نیازهای کالن 
کشور نیز قرار دارد به طور مثال دانشگاه ها در مسئله سیل کمک های 

علمی و تحقیقاتی زیادی انجام داده اند.
برخورد  نحوه  گفت:  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
آینده و  بینی وضعیت  بروز سیل، پیش  تبعات  بررسی  با موضوع سیل، 
پیشگیري از روند وقوع سیل موضوعاتي است که دانشگاه ها باید به آن 
بپردازند و بررسي این موضوعات در واقع پررنگ شدن نقش اجتماعي 

دانشگاه به شمار مي رود.
خاکی صدیق تاکید کرد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در 
زیست،  محیط  مانند  هایی  حوزه  در  خود  اجتماعی  نقش  تقویت  راستا 

ریزگردها، سیل و زلزله ورود کرده است.
سازی  مدل  تحقیقاتی  پروژه  انجام  درحال  دانشگاه  این  افزود:  وی 
بودن  اجتماعی  نقش  پروژه  این  که  است  کشور  شرق  در  ریزگردها 

دانشگاه را بسیار افزایش می دهد.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره به روز معلم و 
سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت: شهید مطهری در چند آثار 
از سوي  اشاره دارد که دلیل فراگیری علوم دیني  این موضوع  به  خود 

وي، یافتن حق بوده است.
از  که  کنند  می  بیان  مطهری  داشت: شهید  اظهار  خاکی صدیق  دکتر 
نوجوانی قصد داشتند چیستی حقیقت و زندگی را کسب کنند که همین 

امر موجب شد تا ایشان به فراگیري دروس دیني بپردازند.
توان  استاد شهید مطهری می  پربار  زندگی  به  باتوجه  اضافه کرد:  وی 
برنامه ریزی  برای کسب موضوعی به صورت هدفمند و  اگر  گفت که 

شده حرکت کرد می توان به موفقیت های زیادي دست یافت.

اختتامیه کارگاه علوم داده و الکترو سیستم های
 ترکیباتی در دانشکده ریاضی-4و5 اردیبهشت

علی اشرفی زاده
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

کنفرانس  میزبان ششمین  ایران  دانشگاه صنعتی  نخستین 
ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران

طوسی،  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
علمی  هیات  عضو  و  کنفرانس  رئیس  کاویانپور،  رضا  محمد  دکتر 
دانشگاه صنعتي خواجه نصیرگفت: ششمین کنفرانس ملي پژوهش هاي 
کاربردي در مهندسي عمران طي ۲ روز ۲۳و ۲۴ خرداد ماه با حضور و 
سخنراني دکتر رحماني فضلي وزیر کشور، دکتر محمد اسالمي وزیر راه 
و شهرسازي و دکتر حناچي شهردار تهران، در دانشکده عمران دانشگاه 

صنعتي خواجه نصیر برگزار می گردد.
کاویان پور گفت: با توجه به حوادث سیل اخیر پنل تخصصی »سیل، 
نژاد رئیس  با حضور دکتر مهدی جمالی  بازسازی«  درس هایی جهت 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهندس میرمحمد غراوی 
سرپرست استانداری گلستان و مهندس احمد مرادپور معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری لرستان تشکیل می شود. الزم به ذکر است عالوه 
بر تشکیل پنل تخصصی دانشجویان و اساتید نیز نسبت به ارایه آخرین 
دستاوردهای پژوهشی خود به صورت سخنراني و پوستر اقدام مي نمایند، 
در  کنندگان  تا شرکت  شده  فراهم  امکاني  کنفرانس  این  در  همچنین 
صورت تمایل و شرکت در کالسهاي ارتقاء پایه نظام مهندسي ساختمان 

از گواهي پایان دوره هاي نظام مهندسي بهره مند شوند.
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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
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معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
گفت: در این معاونت کارگروه های تخصصی تغذیه، سالمت دانشجویي، 
تربیت بدني، بهداشت و مشاوره و نشاط تشکیل شده که اعضاي شوراي 

صفني دانشجویان عضو این کارگروه ها هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دکتر 
عبدالمجید خوشنود گفت: طی سال گذشته و سال جاری تمامی موارد صنفی 

و دانشجویی مورد نظر دانشجویان بررسي شده و درحال پیگیري است.
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  دانشجویی  معاونت  در  افزود:  وی 
تربیت  تغذیه، سالمت دانشجویی،  طوسی کارگروه تخصصی در حوزه 

بدني، بهداشت و مشاوره و نشاط تشکیل شده است.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
تاکید کرد: اعضای شورای صنفی دانشجویي این دانشگاه عضو تمامي 
کارگروه هاي تخصصي معاونت دانشجویي این دانشگاه هستند و این 

افراد حق راي نیز دارند.
در  دانشجویان  نظر  مورد  موارد  تمامی  داشت:  اظهار  خوشنود  دکتر 
کارگروه های تخصصی معاونت دانشجویی این دانشگاه درحال بررسی 

و پیگیری است که برخی از آنها به جمع بندي رسیده است.
وی عنوان کرد: باتوجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه صنفی و رفاهی 
حوزه  این  در  دانشجویان  مطالبات  تمامی  و  ندارد  وجود  جدی  بحران 
درحال پیگیری است.معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی اظهار داشت: در زمینه تغذیه دانشجویی نیز طي سال 
گذشته و سال جاري اقدامات بسیار موثري در دانشگاه صورت گرفته است.

غذای  اولیه  مواد  تامین  فرآیند  کل  کرد:  خاطرنشان  خوشنود  دکتر 
دانشجویی و طبخ غذا به پیمانکار واگذار شده که این امر موجب ارتقا 

کیفیت غذای دانشجویي در دانشگاه شده است.

توسعه دوره های میان رشته ای در دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: ایجاد 
دوره های میان رشته ای از اهداف این دانشگاه است که در این راستا ۱۰ 

قرارداد تدوین شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دکتر 
علی اشرفی زاده در آیین تجلیل از اساتید نمونه و پیشکسوت آموزشي 
دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي گفت: این دانشگاه داراي ۸ 
هزار دانشجو است و به صورت میانگین ساالنه ۲ هزار دانشجو به این 

دانشگاه وارد و ۲ هزار دانشجو فارغ التحصیل مي شوند.
وی با بیان اینکه شاه کلید توسعه پایدار تربیت نیروی انسانی است، افزود: بنابراین شیوه 

آموزش و یاددهي براي تربیت نیروي انساني بسیار مهم به شمار مي رود.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی تاکید کرد: برنامه داریم فرآیندهای یاددهي و آموزش را در این 

دانشگاه ارتقا دهیم.
دکتر اشرفی زاده اظهار داشت: در راستای توسعه فعالیت های کیفی این 
دانشگاه محورهایی از جمله توسعه برنامه های میان رشته ای، ترویج 
پژوهش در آموزش، افزایش مهارت ها و ارتقاي توان شغلي دانشجویان 

و جلب مشارکت اعضاي هیات علمي مورد توجه قرار گرفته است.
خدمات  کیفیت  ارتقا  برای  دانشگاه  این  در  همچنین  کرد:  عنوان  وی 
و  توسعه  فرآیندها،  تسهیل  و  سازی  شفاف  چون  محورهایی  آموزشی 
بهبود خدمات الکترونیکي، ترویج و تحکیم قانون مداري، تاکید بر انضباط 
آموزشي و تفکیک فرآیندهاي مالي از آموزش مورد توجه قرار گرفته است.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
تشکیل  جمله  از  مختلفی  های  برنامه  نیز   ۹۷ سال  در  افزود:  طوسی 
کارگروه نوآوري در آموزش، توسعه همکاري آموزشي با صنعت، توسعه 
برنامه هاي آموزش آزاد، راه اندازي مرکز ارتقاي فرآیندهاي یاددهي – 
یادگیري، تعریف و تبیین مسئوالن پیگیري فعالیت هاي درون دانشکده 

به  مستمر  رساني  اطالع  کشور،  برتر  هاي  دانشگاه  فعالیت  رصد  اي، 
دانشکده ها، توسعه خدمات الکترونیکي، بازبیني و اصالح آیین نامه هاي 
آموزشي با روش یکپارچه و همکاري موثر و کیفي با کمیسیون موارد 

خاص در این دانشگاه پیگیري شده است.
دکتر اشرفی زاده تاکید کرد: از برنامه های دانشگاه ایجاد دوره های میان 
رشته ای است که در این راستا ۱۰ قرارداد تدوین شده و براساس این 
قرارداد ها تاکنون ۳ طرح توجیحی به وزارت علوم ارسال شده تا فرآیند 

بررسي و راه اندازي آنها طي شود.
وی با اشاره به لزوم مشارکت دانشجویان در زمینه فعالیت های آموزشی 
با  مختلفی  جلسات  دانشگاه  این  های  دانشکده  در   ۹۶ سال  از  گفت: 
حضور دانشجویان برگزار می شود که در این جلسات دانشجویان نظرات 

خود را درخصوص فعالیت هاي آموزشي ارائه مي کنند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی تاکید کرد: در سال ۹۸ نیز برنامه های اجرا شده در سال گذشته 

دنبال خواهد شد تا به نتیجه مطلوب در امور مختلف دست یابیم.
جدید  موضوع  دو  جاری  سال  در  همچنین  افزود:  زاده  اشرفی  دکتر 
و  خارجی  دانشجویان  برای  الزم  کارهای  و  ساز  ایجاد  محوریت  با 
یکپارچگی و هماهنگي بیشتر میان آموزش و پژوهش دنبال خواهد شد. 
وی گفت: در وزارت علوم نیز در خصوص یکپارچگی و هماهنگی بیشتر 
میان آموزش و پژوهش فعالیت هایی آغاز شده است.معاون آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داد: 
آیین نامه انتخاب اساتید نمونه دانشگاه نیز که ۳ سال گذشته تدوین و 
نهایي شده بود نیازمند بازبیني است بنابراین بازبیني این آیین نامه در 

دستور کار قرار گرفته است.
و  نمونه  اساتید  از  تجلیل  آیین  برگزاری  به  اشاره  با  زاده  اشرفی  دکتر 
گفت:  نصیرالدین طوسی  خواجه  دانشگاه صنعتی  آموزشی  پیشکسوت 

اساتید نمونه دانشگاه براساس آیین نامه فعلي انتخاب شده اند.
وی عنوان کرد: اساتید پیشکسوت نمونه نیز با نظر هیات رئیسه دانشگاه 

انتخاب شده اند.

عضویت اعضا شورای صنفی دانشجویی 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در کارگروه های 

تخصصی معاونت دانشجویی

به گزارش روابط عمومی؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی گفت: با ابالغ وزیر محترم علوم، تحقیقات 
زیر  و  ها  افزاره  یابی  مشخصه  و  محاسبه  علمی  قطب  دو  فناوری  و 
سیستمهاي الکترومغناطیسي و کنترل صنعتي در این دانشگاه فعالیت 

خواهند کرد.
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،  روابط عمومی  به گزارش 
محمد طالعی گفت: ایجاد و راه اندازی قطب های علمی از محورهای 
برنامه چهارم توسعه کشور است که براساس آن تاکنون طی ۴ دوره 

قطب های علمي در کشور تاسیس و فعالیت خود را انجام مي دهند.
وی افزود: براساس قوانین وزارت علوم، قطب های علمی در هر دوره 

برای ۵ سال مجوز فعالیت دریافت می کنند.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
افزاره ها و زیر  یابی  تاکید کرد: دو قطب علمی محاسبه و مشخصه 
سیستمهای الکترومغناطیسي و کنترل صنعتي این دانشگاه نیز در سال 
وزیر علوم،  با مجوز  اکنون  بودند که  دریافت کرده  فعالیت  ۹۰ مجوز 
آینده  سال   ۵ براي  ها  قطب  این  فعالیت  مجوز  فناوري،  و  تحقیقات 

تمدید شد.
که  عناوینی  علمی  های  قطب  اندازی  راه  برای  داشت:  اظهار  طالعی 
دانشگاه ها در آن شاخص هستند با اسامی و رزومه هیات علمی های 
علمي  کمیته  وزارتخانه  در  و  شود  می  ارسال  علوم  وزارت  به  مرتبط 
قطب هاي علمي پرونده ها را بررسي و پس از آن در جلسه اي مجوز 

فعالیت قطب ها صادر خواهد شد.
پروژه ها و طرح  این است که  اضافه کرد: سیاست وزارت علوم  وی 
از طریق قطب های علمی پیگیری و  های تحقیقاتی در دانشگاه ها 

دنبال شود.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
تحقیقات  اجرای  بنیادی،  تحقیقات  اجرای  کلی  صورت  به  گفت: 
کاربردي، توسعه تعامالت بین المللي، پذیرش دانشجویان پسا دکتري، 
تعریف پذیرش دانشجویان دکتري مشترک بین المللي و مشارکت در 
طرح هاي پژوهشي و تحقیقاتي از اهداف قطب هاي علمي به شمار 

مي رود.
از  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  اینکه  بیان  با  طالعی 
فعالیت های گروهی علمی و پژوهشی حمایت مي کند، افزود: باتوجه 
فعالیت مي  به صورت تخصصي  دانشگاه  اینکه قطب هاي علمي  به 
بنابراین  انجام شده  به صورت کشوري  نیز  آنها  ارزیابي هاي  و  کنند 

حمایت از قطب هاي علمي از برنامه هاي این دانشگاه است.
وی تاکید کرد: ما در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از قطب های 
علمی حمایت های بین المللی انجام می دهیم که برگزاري کارگاه هاي 
آموزشي بین المللي و تبادل دانشجو و استاد با همکاري قطب ها در این 

راستا صورت مي گیرد.
اظهار  طوسی  نصیرالدین  خواجه  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
داشت: همچنین در راستای حمایت از قطب های علمی دانشگاه برای 

این مراکز طرح های تحقیقاتي و پژوهشي تعریف مي شود.

اعطا مجوز به دو قطب علمی دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از 

سوی وزیر علوم

گفت:  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  انتشارات  سرپرست 
دومین  و  در سی  کتاب  عنوان  از ۲۳۸  بیش  با  دانشگاه  این  انتشارات 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارد.
طوسی،  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بین  نمایشگاه  دومین  و  سی  در  گفت:  شوردلی  علیاری  مهدی  دکتر 
المللي کتاب تهران غرفه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسي شرکت دارد 
که بیش از ۲۳۸ عنوان کتاب در این غرفه عرضه شده است که امسال 

براي اولین بار بزرگترین غرفه را نسبت به سال گذشته داشته ایم.
وی افزود: غرفه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در نمایشگاه 
داخلی و ساختار  دارای طراحی  و  است  مترمربع  المللی کتاب ۲۶  بین 

جالب و جدیدي است.

داشت:  اظهار  طوسی  نصیرالدین  خواجه  دانشگاه  انتشارات  سرپرست 
دانشگاه  حضور  با  همزمان  نیز  دانشگاه  انتشارات  کتابنامه  همچنین 
به صورت  کتابنامه  این  و  شده  منتشر  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  در 

دیجیتال قابل دسترس است.
شده  ارائه  های  کتاب  تمامی  لیست  کرد:  خاطرنشان  شوردلی  علیاری 
این  تهران در سایت  المللی کتاب  بین  نمایشگاه  در  دانشگاه  در غرفه 

نمایشگاه قرار داده شده است.
طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  انتشارات  کرد:  عنوان  وی 
چند سیاست کلی را پیگیری می کند که کیفي سازي انتشار کتاب ها از 
جمله این سیاست ها است. سرپرست انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه 

نظر  از  دانشگاه  انتشارات  در  سازی  کیفی  گفت:  طوسی  نصیرالدین 
محتوایی ، ساختاری و ویراستاری پیگیري مي شود.

این  انتشارات  در  که  کتابی  هر  کرد:  خاطرنشان  شوردلی  علیاری 
دانشگاه منتشر می شود طی ۳ مرتبه مورد ویرایش ادبی قرار می گیرد.

انتشارات  در  شده  منتشر  های  کتاب  جلد  سازی  یکسان  افزود:  وی 
دانشگاه نیز دیگر برنامه انتشارات به شمار می رود و هدف از اجرای 
تمامی این سیاست ها ارتقا کیفي ساختار بیروني و دروني کتاب ها است.

سرپرست انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خاطرنشان 
کرد: ما اولین دانشگاه صنعتی هستیم که در عرصه عرضه دیجیتالی 

کتاب وارد شده ایم و از اپلیکیشن و مجموعه فیدیبو استفاده کرده ایم.
علیاری شوردلی گفت: در این اپلیکیشن ۱۵۰ عنوان کتاب از دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیر عرضه شده است و دستگاه های این اپلیکیشن 
نیز در پردیس دانشکده هاي برق و کامپیوتر و مکانیک براي دسترسي 

دانشجویان نصب شده است.
وی ادامه داد: همچنین برنامه داریم بستری فراهم کنیم که از طریق 
این اپلیکیشن و دستگاه های آن با چند ناشر دانشگاهی معتبر ارتباط 
دسترسي  نیز  ناشران  این  هاي  کتاب  به  دانشجویان  و  کنیم  برقرار 
دانشگاه  دیگر  دانشجویان  موضوع  این  اجراي  با  البته  باشند  داشته 
نیز  طوسي  نصیرالدین  خواجه  صعتي  دانشگاه  هاي  کتاب  به  نیز  ها 

دسترسي خواهند داشت.

به گزارش روابط عمومی، به نقل از ایسنا؛ دکتر یاسر مقصودی، مدیر 
دانشگاه  نقشه برداری  مهندسی  دانشکده  الملل  بین  همکاری های 
گفت:  سمپوزیوم  این  با  رابطه  در  طوسي  نصیرالدین  خواجه  صنعتی 
این همایش با هدف آشنایي طرفین با ظرفیت هاي تحقیقاتي مشترک 
در حوزه هاي مختلف ژئوماتیک از جمله فتوگرامتري، سنجش از دور، 
ژئودزي، جي آي اس )سیستم اطالعات جغرافیایي( بود. در هر یک 
از این موضوعات، اساتید دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي و 

همین طور دانشگاه هانوفر اطالعات و دستاوردهایشان را ارائه دادند.

دکتر مسعود مشهدی حسینعلی، دکتر محمد طالعی، دکتر یاسر مقصودی، 
دکتر حمیدرضا تقی راد، دکتر محمدرضا ملک، دکتر مسعود ورشوساز از 
اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در کنار مانیکا زستر، 
کریستین هایپکه، اینگو نویمن، ویندریچ واس، کالوس برنر و مهدي 
معتق به عنوان اساتید دانشگاه هانوفر آلمان در این جلسه سخنراني کردند.

مقصودی در رابطه با روز دوم این سمپوزیوم و بازدید اساتید دانشگاه 
بر  دوم  روز  در  کرد:  اضافه  نصیر،  خواجه  صنعتی  دانشگاه  از  هانوفر 
از روز اول، کارگروه های تخصصی  اساس خروجی های به دست آمده 
متشکل از اساتید هر دو دانشگاه شکل خواهد گرفت. در این کارگروه ها 
اساتید سعي بر پیدا کردن زمینه هاي علمي مورد عالقه طرفین براي 
همکاري و سرمایه گذاري مشترک، ایجاد بسترهاي الزم براي همکاري 
در پروژه هاي تحقیقاتي آینده بین دو دانشگاه، رسیدن به یک برنامه 
آموزشي مشترک و ایجاد امکان تبادل دانشجو و استاد خواهند داشت.

برگزاری سمپوزیوم »علوم ژئوماتیک و 
تکنولوژی اطالعات مکانی«

نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  پیشکسوت  استاد 
به  مکانیک  انجمن  کنفرانس  هفتمین  و  بیست  در  طوسی 

عنوان مهندس برجسته سال 97 انتخاب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 
مهندس رزاق بلوری افشار استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه 
انجمن  گفت:  خصوص  این  در  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی 
مکانیک هرساله در زمینه های مختلف افراد برجسته در حوزه مهندسی 
مکانیک را که دارای سوابق علمی و آموزشی هستند معرفی می کند.

وی افزود: در بیست و هفتمین کنفرانس انجمن مکانیک نیز من به 
عنوان مهندس برجسته انتخاب شدم که دلیل این انتخاب فعالیت های 

مختلفی علمی و آموزشی من طی ۴۰ سال بوده است.
این استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اظهار داشت: من 
بیش از ۴۰ سال سابقه آموزشی و علمی در کارگاه ها و آزمایشگاه های 

دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه دارم.
مهندس افشار خاطرنشان کرد: من در طول فعالیت علمی و آموزشی 
خود عالوه بر زمینه های تئوری آموزشی، کارهای اجرایی در پروژه 

های تحقیقاتی و عملیاتی نیز داشته ام.
وی افزود: در دانشکده با کمک اساتید و دانشجویان اقدام به ساخت 

برای  ای  وسیله  ها  مدل  این  که  کردیم  خودرو  آموزشی  های  مدل 
آموزش بهتر اطالعات خودرو به شمار می روند.

این استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اظهار داشت: این 
مختلفی  آموزشی  مراکز  و  ها  سازمان  به  خودرو  آموزشی  های  مدل 
با  دانشکده  این  در  همچنین  گفت:  افشار  مهندس  اند.  شده  فروخته 
خودرو  روی  بر  فعالیت  به  اقدام  دانشجویان  و  اساتید  دیگر  همکاری 
های برقی کردیم که موفق به تبدیل خودرو ساینا از شرکت سایپا به 

خودرو برقی شدیم.
وی تاکید کرد: این پروژه با همکاری مرکز تحقیقات و نوآوری شرکت 
سایپا، یک شرکت بلژیکی و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

انجام شده است.
امیدواریم  گفت:  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  استاد  این 
در آینده نزدیک این خودرو برقی به عنوان یک وسیله نقلیه عمومی در 

داخل شهر و پس از آن برای خارج از شهر استفاده شود.

          انتخاب استادان گران قدرآقایان
        دکتر سید عبدا... میرطاهری، دکتر محمدصادق ابریشمیان، و 
دکتر فرامرز حسین بابایی را به عنوان برگزیدگان مدرس پیشکسوت 
از طرف IEEE بخش ایران که در حاشیه بیست و هفتمین کنفرانس 
مهندسی برق برگزار شد را به جامعه علمی دانشگاهی و همکاران 

ایشان در دانشگاه تبریک می گوییم.

اختتامیه جشنواره اینوکاپ برگزار شد.

رسول خدا )صلی ا... علیه و آله( 
فرمود:

درهای آسمان در اولین 
شب ماه رمضان گشوده 

می شود و تا آخرین شب آن 
بسته نخواهد شد.
)بحار االنوار، ج ۹۳(

شرکت دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در نمایشگاه کتاب
/کیفی سازی، برنامه محوری انتشارات دانشگاه


