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در  ورود  نو  دانشجویان  از  استقبال  و  نام  ثبت  مراحل 
تمامی دانشکده های دانشگاه انجام شد ســـرآغـــــاز ســـخن

تیم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مقام دوم مسابقات بین 
المللی لیگ ستارگان بورس را از ان خود کرد.

صنایع  مهندسی  دانشکده ی  دانشجویان  عمومی،  روابط  گزارش  به 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای اولین بار به عنوان تیمي 
بین المللي  مقام دوم مسابقات  به کسب  دانشگاه صنعتي موفق  از یک 

لیگ ستارگان بورس شدند.
 این مسابقه دانشگاهی در خصوص معامله گری سهام در بورس اوراق 
بهادار تهران می باشد و سومین دوره آن با حضور ۶۳ تیم از دانشگاه های 

شناخته شده کشور و دانشگاه های چهار کشور خارجی برگزار شد.
خواجه  صنعتی   دانشگاه  تیم  مسابقات  این  دوره  سومین  پایان  در   
نصیرالدین طوسی به سرپرستی، دکتر امیرعباس نجفی و اعضای تیم 
بازدهي  کسب  با  قرباني،  جواد  و  محمدي  حمید  کشاورز،  جواد  آقایان 
حدودا ۴۰ درصدي در مدت ۴۵ روزه مسابقات، موفق به کسب جایگاه 
دوم در بین ۶۷ تیم حاضر در این دوره از مسابقات شده و مورد تقدیر 

مدیران بازار سرمایه قرار گرفتند.

ســــــرآغــــــاز ســـخن

عزای ساالر شهیدان،اباعبدا...الحسین)ع(  ایام 

را به تمام شعیان تسلیت عرض می کنیم.

8سال دفاع مقدس با بهترین جوانان کشور

برنامه های معاونت فرهنگی- دانشجویی 
برای شروع سال تحصیلی جدید

                            دعوت به همکاری

یکشنبه 31 شهریور 1398، 22محرم الحرام1440، 2019 

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
جدید  تحصیلی  سال  آغاز  برای  دانشگاه  اقدامات  و  تمهیدات  مورد  در 
 ۷۰۰ اقامت  محل  که  دانش  سرای  فضاسازی  و  تجهیز  تعمیر،  گفت: 

دانشجوی پسر است، در طول تابستان انجام شد.
تحصیلی  سال  آستانه  در  گفت وگو  در  دوشنبه  روز  خشنود  عبدالمجید 
جدید در خصوص اهم فعالیت های معاونت دانشجویی این دانشگاه اظهار 
خوابگاهی  دانشجوی  هزار  دو  حدود  ظرفیت  دارای  دانشگاه  این  کرد: 
دانشجوی  و ۱۴۰۰  دانشجوی دختر  تعداد حدود ۶۰۰  این  از  که  است 

پسر است.
وی افزود: با توجه به اینکه جمعیت قابل توجهی از پسران حدود ۷۰۰ نفر 
در مجموعه سرای دانشجویی دانش ساکن هستند، تعمیرات و فضاسازی 
این مجموعه خوابگاهی در دستور کار معاونت دانشجویی قرار گرفت و 
تعمیر و تجهیز زیربنایی سرای دانشجویی دانش شامل سرامیک سازی 
کف اتاق ها و نقاشی و ایمن سازی رفت و آمد در راستای اجرای طرح 
HSE )ایمنی و سالمت( و نیز فضا سازی خوابگاه و تاسیس بوفه آن در 

فضای باز در طول تابستان جاری به انجام رسید.
خشنود گفت: در همین راستا با توجه به استفاده دانشجویان ساکن سرای 
دانش از سلف سرویس پردیس هوافضا و ریاضی، دانشگاه تعمیر و تجهیز 
این رستوران را که سال ها به انجام نرسیده بود را پیگیری و تغییرات 
قابل توجهی در آن چه به لحاظ زیربنایی و فضاسازی با حمایت دانشگاه 

و صندوق رفاه دانشجویان ایجاد کرد. 
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 
تثبیت  و  توسعه  برای  ای  جانبه  همه  تالش   ۹۷ سال  از  کرد:  تصریح 
موضوع ایمنی و سالمت مطابق استانداردهای الزم و قانونی در معاونت 
دانشجویی دانشگاه آغاز شده است. در قرارداد همکاری با یکی از شرکت 
های عامل HSE از همه اماکن دانشجویی شامل خوابگاه ها، رستوران 

بهترین جای عالم از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

آئین آغاز سال تحصیلی 99-98 / دوشنبه اول مهر ماه/ آمفی تئاتر دانشکده مکانیک 

دانشگاه صنعتی خواجه  تیم  توسط  مقام دوم  کسب 
نصیرالدین طوسی

ها و اماکن ورزشی بازدید به عمل آمد و از آن بازدید گزارش تهیه شد.
مطابق  سالمت  و  ایمنی  تثبیت  و  توسعه  برای  تالش  گفت:  خشنود 
استانداردهای الزم و قانونی و آموزش کلیه کارکنان در قالب کارگاه های 
فشرده ایمنی و سالمت) HSE ( از مهمترین برنامه های اجرا شده در 

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است.
این عضو هیات علمی ادامه داد: آموزش همه کارکنان معاونت دانشجویی 
در قالب کارگاه های فشرده ایمنی و سالمت )HSE( در تابستان جاری 
برای  پیمانکاران  کلیه  و  معاونت  بین  رابط  مذکور  و شرکت  انجام شد 
این  شد.  تعیین  وسالمت  ایمنی  موضوع  بر  اجرایی  و  حقوقی  نظارت 
پیمانکاران شامل پیمانکار حمل و نقل، پیمانکار غذا و برخی پیمانکاران 

تاسیسات و تعمیرات معاونت دانشجویی هستند.
دانشجویان  نشاط  ستاد  تثبیت  و  ساماندهی  تشکیل،  گفت:  خشنود 
و  نشاط محور  گلگشت های  برگزاری  راستای  در  دانشجویی  سراهای 
کارگاه های مشاوره و نیز فضاسازی سراهای دانشجویی جزو برنامه های 

اجرایی این دانشگاه است.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 
غذای  توزیع  و  پخت  اولیه،  مواد  تامین  فرآیند  تمام  واگذاری  افزود: 
با هدف  پزشکی  دانشگاه های علوم  پیمانکاران  از  به یکی  دانشجویی 
تامین بهداشت و تضمین ایمنی و سالمت غذا از برنامه های این معاونت 

در سال تحصیلی جدید است.
خشنود افزود: همچنین در این طرح ۵۰ درصد پخت غذا و به خصوص 
غذای بخشی از سراهای دانشجویی در محل متمرکز رستوران پیمانکار 
انجام می شود که همه استانداردهای الزم برای بهداشت و سالمت را دارد. 
تمام   ۹۶ سال  تا  گفت:  دانشگاه  این  در  تغذیه  بحث  در خصوص  وی 
فرآیند تامین مواد اولیه، پخت و توزیع بر عهده دانشگاه و کارکنان آن 
بود که این موضوع مشکالت زیادی را با خود به همراه داشت و از نظر 

کیفیت با وجود تالش کارکنان به حد مطلوبی نرسید.
خشنود ادامه داد: از سال ۹۷ به تدریج فرآیند واگذاری ۵۰ درصد سلف 
ها به پیمانکار شروع شد و در سال های ۹۷ و ۹۸،  ۱۰۰ درصد تامین 
فرآیند مواد اولیه، پخت غذا و توزیع در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

بیرون  در  متمرکز  رستورانی  در  خوابگاه ها  غذای  عمده  افزود:  وی   
دانشگاه و با استاندارهای مناسب پخت و توزیع می شود.

خشنود در خصوص ستاد حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی گفت و ادامه 
داد: ستاد نشاط افزایی از حدود یک سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد 
و مجموعه ای از همه عامالن فعالیت  های فرهنگی و اردویی و اجرایی 
شامل مدیریت فرهنگی دانشگاه، جهاد دانشگاهی، نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری و تشکل های شورای صنفی ستاد مشترکی را تشکیل و 

عطاملک  جویني  که  یکي  از وزیران  دربار هالکو مي باشد و کتاب  تاریخ  
جهانگشاي  او معروف است  به خواجه نصیرالدین طوسی گفت اکنون که 
ایران در زیر یوغ اجنبی است و هیچ جای نفس کشیدن نیست بهترین 
جای دنیا برای اقامت گزیدن کجاست ؟ تا از برای رشد و حفظ جان به 
ایران است و از  آنجا در آییم؟خواجه خنده ایی کرد و گفت بهترین جا 
برای شخص خود من زادگاهم طوس ، شما را دیگر نمی دانم مختارید 

انتخاب کنید و عزم سفر نمایید.
عطاملک پاسخ داد برای دانشمندانی نظیر ما بستر آرامش دروازه های 
باشکوهتری به روی آیندگان خواهد گشود و خواجه به طعنه گفت البته 
اگر آینده ای باشد ! چرا که فرار اهل خرد ، نفع شخصی عایدشان می کند  
و در این حال دیار مادری همچنان خواهد سوخت امروز مهمترین وظیفه 
ما ایستادن و خرد را به کار بردن برای رفع ایستیالی اجنبی است و اگر 

این کار نتوانیم دیگر فایده ایی برای زنده بودن نمی بینم .

جلسات متعددی در سال ۹۷ برگزار کردند. برنامه ریزی جامع گلگشت ها ادامه خبر، برنامه های معاونت فرهنگی- دانشجویی 
دانشجویی  حوزه  در  هدفمند  نشاط  افزایش  هدف  با  هایی  مراسم  و 
این  ماموریت  در  دانشجویی  سراهای  ساکن  دانشجویان  خصوص  به 
مجموعه قرار گرفت و برنامه های اجرایی خوبی در این زمینه در سال 

۹۸- ۹۷ اجرا شد.
الدین طوسی  دانشگاه صنعتی خواجه نصیر  معاون دانشجویی فرهنگی 
خاطرنشان کرد: مجموعه ای از گلگشت های مختلف با محور تهران گردی 
انجام و رضایت مندی خوبی از طرف دانشجویان در این زمینه ایجاد شد. 
همچنین با توجه به تداوم فعالیت این ستاد برنامه ریزی برای سال تحصیلی 
۹۹- ۹۸ به خوبی انجام و برنامه جامع نشاط افزایی دانشجویان با محوریت 

دانشجویان سراهای دانشجویی تدوین خواهد شد.
گلگشت ها،  مجموعه  از  متنوعی  بسته  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
کارگاه های مشاوره و برخی فضاسازی ها در خوابگاه ها را که در تامین 

بودجه با مشکالتی روبرو است، در نظر داریم.

مهرماه، بهار آموزش و تعلیم و تعلم است. جنب و جوشی تازه در تمام 
مقاطع و زمینه های تحصیلی، چهره کشور را تغییر داده و دانش آموزان 
هایی  جلوه  خود،  های  فعالیت  سرگیری  از  یا  شروع  با  دانشجویان،  و 
دانشگاه  در  گذارند.  می  نمایش  به  را  طلبی  تحول  و  امید  و  حیات  از 
های  برنامه  اتمام  یا  ادامه  برای  جاری  دانشجویان  یکسو  از  نیز  ما 
برای  نوورود،  دانشجویان  دیگر  سوی  از  و  بازگشته  خود  تحصیلی 
فعال  همکاران  همه  پیوندند.  می  مان  جمع  به  عالی،  تحصیالت  آغاز 
و  غرور  با  نیز  علمی،  هیات  اعضای  و  کارکنان  از  اعم  دانشگاه،  در 
 افتخار در شکل دادن به این فصل شکوفایی و خیزش مشارکت دارند. 
حمایت  پشتوانه  و  الهی  عنایت  به  اتکا  با  که  ایران،  عزیزمان،  کشور 
است،  ایستاده  ها  زورگویی  و  ها  خواهی  زیاده  برابر  در  مردم  های 
اقشار  و  دارد  نیاز  تدبیر  و  توکل  و  صبر  به  دیگر  زمان  هر  از  بیش 
مقابله  در  دارند.  ای  ویژه  جایگاه  میان  این  در  دانشگاهی  فرهیخته 
تعالی  و  پیشرفت  و  ها  آرمان  به  نیل  در  و  ظالمانه  های  تحریم  با 
و  کشورند  اصلی  های  سرمایه  آموختگان  دانش  و  دانشجویان  جامعه، 
ایفای نقش موثر در بنای کشوری دانش  درک این مسئولیت خطیر و 
موفقیت  خوشبختانه،  است.  دانشگاهیان  ما  امروز  مهم  وظیفه  بنیان، 
های  زمینه  در  اساتید  و  آموختگان  دانش  دانشجویان،  چشمگیر  های 
آموزشی، پژوهشی و فناوری در سطوح محلی، ملی و بین المللی حاکی 
است.    خطیر  وظیفه  این  با  متناسب  عملکرد  و  حساسیت  آگاهی،   از 
از خداوند متعال سالمتی، بهروزی و توفیق همه همکاران و دانشجویان 

عزیز را در سال تحصیلی جدید آرزومندم.

پیام معاون آموزشی به دانشجویان جدید الورورد
علی اشرفی زاده

آشنایی با عالمه خواجه نصیرالدین 
طوسی

2630 نفر دانشجویان ورودی جدید در مقاطع مختلف 
سال تحصیلی 99_98 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

خبرنگار  با  گفتگو  در  دانشگاه  آموزشی  معاون  زاده  اشرفی  علی  دکتر 
روابط عمومی با اشاره به آمار پذیرفته شدگان در سال تحصیلی جدید به 

برخی از برنامه های مهم معاونت آموزشی اشاره کرد.
اشرفی زاده گفت: در مقطع دکتری ۱۳۰ نفر، در کارشناسی ارشد ۱۳۰۰ 
الکترونیکی پذیرفته  نیز در دوره های آموزش  نفر و همچنین ۴۸۰نفر 

شده اند که فرایند ثبت نام همچنان ادامه در حال انجام است.
معاون آموزشی دانشگاه گفت: امسال در مقطع کارشناسی نیز ۷2۰نفر 

پذیرفته شده اند.
اشرفی زاده گفت : ثبت نام اولیه پدیرفته شدگان به صورت غیر حضوری 
از ۳۰ شهریور طبق  انجام شد و دریافت اصل مدارک در دانشکده ها 

زمان بندی اعالم شده صورت میگیرد.
جدید  سال  در  آموزشی  معاونت  های  برنامه  از  برخی  به  زاده  اشرفی 

تحصیلی اشاره کرد:
فرآیندهاي  بر  ارتقاي عوامل موثر  و  بهبود  از طریق  آموزش  ارتقاي   •

یاددهی – یادگیري
• بهبود و توسعه خدمات آموزشی الکترونیکی

• تحکیم ارتباط با صنعت 
• توسعه برنامه هاي مختلف براي مهارت افزایی و افزایش توان اشتغال 

پذیري دانشجویان 
 • ارتباط با دانش آموختگان 

سخنرانی پروفسور کالین از کشور آلمان/3شنبه 
16مهرماه- ساعت 11- دانشکده شیمی

محمد بن محمد بن حسن طوسی مکنی به ابو جعفر و ملقب به نصیرالدین 
و مشهور به محقق طوسی یا خواجه طوسی که او را به القاب استاد البشر 
و عقل حادی عشر و معلم ثالث نیز خوانده اند. تولدش مقارن با طلوع 
آفتاب روز شنبه یازدهم جمادی االول سال ۵۹۷ هجری قمری در مشهد 
مقدس است. خواجه اصالتا از دهکده ورشاه از توابع جهرود قم است ولی 
در مشهد مقدس متولد شده و به همین سبب مشهور به طوسی است. 
پدرش محمدبن حسن از علمای آن زمان که خودش استاد خواجه نصیردر 
علوم نقلی بود. خواجه به امر هالکو رصدخانه بزرگ مراغه را در مراغه که 
آن زمان پایتخت مغول بود، تاسیس کرد و تمام صناعت خود را در اصول 
نجوم و هیئت بکار برد و کتابخانه ای بوجود آورد که حدود چهل هزار جلد 
کتاب در آن بوده است. خودش ۱۶ سال فقط بعد از تاسیس آن زنده بود 
و کم کم آنجا به متروکه ای تبدیل شد و امروزه به »کوه رصد« معروف 
است. شهرت جاوید او به علت تحقیقاتی است که در مثلثات کرده و وی 
در تمام علوم و فنون مختلف، بالخصوص در علم کالم و حکمت، ریاضیات، 
الهیات و علوم اسالمی متبحر و مدارج این علم را نزد مسلمانان در کتاب 
»شکل القطاع« به اوج رسانید. خواجه در ادبیات استاد مسلم بود و اشعاری 
او می  اساتید  از  به تفنن می سروده.  به فارسی و عربی دارد که گاهی 
توان پدرش را در علوم نقلی، ابن میثم بحرانی، محقق حلی، قطب الدین 
مصری و فرید الدین داماد را نام برد و از شاگردانش می توان به قطب 
الدین شیرازی، عالمه حلی، ابن فوطی، ابن هیثم بحرانی، سید رکن الدین 
استرآبادی و... اشاره کرد. خواجه در سال ۶2۸ هجری با »نرگس خانوم« 
دختر فخرالدین نقاش ازدواج کرد و از او ۳ پسر باقی ماند به نام صدرالدین 
علی که مردی دانشمند بود و در علم نجوم دست داشت، و اصیل الدین 
حسن که مردی ادیب و دانشمند و مهندس و حکیم بود، و فخرالدین احمد 
که فاضلی حکیم و منجمی بی نظیر بود. وفات این دانشمند بزرگ در روز 
دوشنبه هفدهم ذی الحجه سال ۶۷2 هجری قمری در سن ۷۵ سالگی 

اتفاق افتاد و ایشان را بنا به وصیتش در کاظمین دفن کرده اند.

نامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیر

 از دانشجویان نو ورود که در زمینه های عکاسی-خبرنگاری-طراحی و
 گرافیک-کلیپ سازی و موشن گرافیک دارای مهارت می باشند، جهت

همکاری با روابط عمومی دانشگاه دعوت بعمل می آید
 تلفن تماس:                      ۸۴۰۶۴۵۳۰

pr@kntu.ac.ir              :ارسال رزومه  




