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سـرآغــاز سخـن

اساتید برگزیده پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال1398 معرفی شدند

ادامه خبر:دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به مسائل اجتماعی توجه بیشتر خواهد داشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در آستانه فرا رسیدن هفته پژوهش، 
روز  نصیر  خواجه  صنعتی  دانشگاه  برتر  پژوهشگران  از  تجلیل  آیین 
دوشنبه، ۱۸ آذر با حضور رئیس دانشگاه و معاون پژوهش و فناوری در 

دانشکده عمران این دانشگاه برگزار شد.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در این مراسم با اشاره به این که 
دانشگاه بدون پژوهش بی معنی است، گفت: در مقطع کارشناسی ارشد 
پژوهش  عرصه  به  ورود  دانشجویان  کار  کننده  تعیین  بخش  دکترا  و 
انجام  به  الزامي هم  اگر  حتی  دور  از سال های  دانشگاه  این  در  است. 
کارهاي پژوهشي نبوده اما با اصرار و دور اندیشي حتي در پایان مقطع 
کارشناسي دانشجویان، کار پژوهشي وجود داشته و این باعث به وجود 

آمدن دستاوردهایي در صنعت و بازار کار براي ما بوده است.  
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر صنعت  افزود:  یزدان دوست  دکتر فرهاد 
بیرون  در  اشتغال  شرایط  و  شده  شناخته  کار  موازین  با  آشنا  و  محور 

دانشگاه برای دانشجویان ما فراهم است.
در  اخیرا  امر،  این  بارز  مصداق  عنوان  کرد:به  اظهار  همچنین  وی 
سطح ملی در رتبه اول کشور قرار گرفتیم و با حدود ۸۶ درصد توفیق 
دانشجویان ما جذب بازار کار می شوند اما ادامه فعالیت نیازمند محیطي 
باید  دارد و ما هم  پویا و جلو رونده است که خوشبختانه وجود  کامال 
سرعت عمل و وسعت دید ورویکرد همه جانبه داشته باشیم. از این رو 
طي ۴ الي ۵ سال اخیر توجه ویژه اي به مسائل بین رشته اي  شده است.

کننده  تعیین  زیستي  محیط  و  اقتصادي  اجتماعي،  مسائل  به  ما  ورود 
خواهد بود و این موارد به جز انجام پژوهش  موثر نخواهد بود.

یزدان دوست با اشاره به این که طبق آمار وزارت علوم دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیر جزو دانشگاه های برتر کشور است، مطرح کرد: ما در ارائه 
خوبی  رتبه  از  کشور  در سطح  نشریات  و  مقاالت  قالب  در  دستاوردها 
برخوردار هستیم و طبق آمار وزارت علوم در باالی جدول قرار داریم و 

ســــــرآغــــــاز ســـخن

پژوهشگر  عنوان  به  بالالیی  سعید  دکتر  آقای  جناب  انتخاب 
برگزیده کشوری در سال1398

رئیس دانشگاه: دانشگاه صنعتی خواجه 

نصیر به مسائل اجتماعی توجه بیشتر خواهد داشت

جزو دانشگاه های برتر کشور هستیم.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در خصوص پی ریزی پارک علوم و 
فناوری این دانشگاه نیز اظهار کرد: مرکز رشد دانشگاه با وجود اساتید 
محترمی در حال هدایت است و این قابلیت وجود دارد که پارک علم و 
فناوري دانشگاه صنعتي خواجه نصیر الدین طوسي پي ریزي شود و جا 

دارد در این پارک همه فرآیندهاي مد نظر ما جلو برود .
وی افزود: دانشگاه ما اخیرا در رسیدن به برخی اهداف، حرکتی مشترک 
دانشگاه  شریف،  صنعتی  دانشگاه  مثل  دیگر  صنعتی  دانشگاه های  با 
صنعت  و  علم  دانشگاه  و  کبیر  امیر  صنعتی  دانشگاه  اصفهان،  صنعتی 
ایران داشته است تا مجموعه اي به نام دانشگاه هاي برتر صنعتي بتواند 
فعالیت پژوهشي را به نحو مطلوب جلو ببرند زیرا فعالیت مشترک بهتر از 
حرکت منفعالنه است. در همین راستا فعالیت هایي را با برخي مناطق آزاد 

هم شروع کردیم تا فعالیت هاي پژوهشي را گسترش دهیم.
و  داریم  المللی  بین  پروژه مشترک  ما  افزود: خوشبختانه  پایان  در  وی 

امیدوارم روز به روز بیشتر به سمت جلو حرکت کنیم.
به گزارش روابط عمومی، در بخش دیگری از این مراسم معاون پژوهش 
و فناوری دانشگاه به ارائه گزارشی از عملکرد پژوهشی دانشگاه پرداخت.
مسعود  فضا،  و  هوا  دانشکده  از  میرشمس  مهران  مراسم  این  پایان  در 
عسگری از دانشکده مکانیک، سید احمد میر باقری از دانشکده عمران، 
دانشکده  از  شرعیات  محمد  برداری،  نقشه  دانشکده  از  لطیفی  هومن 
مکانیک و سعید بالالیي از دانشکده شیمي به عنوان پژوهشگران برتر 

دانشگاه مورد تقدیر قرار گرفتند.

دانشگاه صنعتی  های  دانشکده  پژوهشی  برگزیده  اساتید 
خواجه نصیرالدین طوسی در سال1398

پژوهش اثر بخش

سرپرست دفتر دانش آموختگان دانشگاه با اشاره به پایش شغلی دانش 
آموختگان دوره دکتری گفت: بیش از 90درصد از فارغ التحصیالن دوره 

دکتری شاغل در رشته های مرتبط هستند.
دکترنگین  نصیر،  خواجه  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  اشاره  با  دانشگاه  آموختگان  دانش  دفتر  سرپرست  زاده،  معنوی 
صنعتی  دانشگاه  دکتری  مقطع  التحصیالن  فارغ  اشتغال  پایش 
آذرماه  تا   ۱3۸2 های  سال  در  کرد:  اشاره  ذیل  آمار  به  نصیر  خواجه 
در  دکتري  دوره  آموختگان  دانش  از  درصد   90 از  بیش    ،۱39۸ سال 
باشند.  مي  کار  به  مشغول  شان  تحصیلي  رشته  با  مرتبط  هاي   زمینه 
آموخته  دانش   ۸۱0 فوق،  بازه  در  نصیر  خواجه  دانشگاه  افزود:  وی 
 3۴ شاغل،  نََفر   ٧۴۴ انها،  بین  از  که  است  داشته  دکتری  مقطع 

* بازدید و بررسی وضعیت سرای دانش دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیر

* نشست صمیمی رئیس دانشگاه خواجه نصیر با فعالین 
دانشجویی 16 آذرماه برگزار شد

تاسیس  مبتکر  کشور  صنعتی  اثرگذار  دانشگاه های   *
گروه پنج دانشگاه صنعتی کشور موسوم به UT۵ شدند

* سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در سال 
1398 در مرکز نوآوری نصیر برگزار شد

* تالش برای راه اندازی پارک علم و فناوری در دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

* ارائه یافته های علمی محققان در حوزه شتابگرها
* گسترش مناسبات علمی وزارت علوم با کشورهای عضو 

سازمان همکاری های شانگهای
دستاوردهای  نمایشگاه  از  دانشگاه  مسئولین  بازدید   *

پژوهشی
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اشتغال 90  درصدی دانش آموختگان دکتری 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تحقیق، پژوهش و فناوری، یکی از ابزارهای اساسی برای تحقق آرمان های 
نظام جمهوری اسالمی در گام دوم انقالب به شمار می رود. در چهل سال 
نخست، آموزش عالی کشور سیر تکامل خود را از ارائه دوره های کارشناسی، 
آغاز کرد در حالیکه که در دهه نخست انقالب شکوهمند اسالمی، دوره های 
تحصیالت تکمیلی متکی به اعزام دانشجو به خارج کشور بود. در دهه دوم 
و سوم، موضوع ارائه دوره های کارشناسی ارشد و سپس دکتری در دانشگاه 
های برتر کشور آغاز و با جدییت پیگیری شد. تربیت دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی و انتشار نتایج تحقیقات و دستاوردهای پژوهشی ایشان در نشریات 
معتبر بین المللی، موجب گردید که در پایان دهه چهارم انقالب اسالمی، شاهد 

پیشتازی کشور در حوزه علم و رسیدن به جایگاه اول علمی منطقه باشیم. 
لذا در گام دوم انقالب اسالمی، تالش هدفمند و جهادی نخبگان و اندیشمندان 
کشور در دهه های گذشته، این امیدواری را در جامعه علمی کشور تقویت 
کرده است که در دنیای رقابت، برای پیشرفت مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان، 
بتوان گام های بلند و سازنده ای برداشت. روشن است در این عرصه، سوق 
دادن پژوهشگران به اجرای طرح های تحقیقاتی فّناورانه و حرکت به سوی 
تبدیل علم به فّناوری و ثروت، از اهمّیت شایانی برخوردار است. لذا اعضای 
محترم هیأت علمی به عنوان تأثیر گذارترین فرد در طی دوران تحصیالت 
دانشجویان، الزم است با تغییر دیدگاه و انتظارات خود از نتایج و دستاوردهای 
مورد انتظار از پژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی تحت سرپرستی خود، 
زمینه تربیت دانشجویانی فناور، کارآفرین و خالق را فراهم نمایند. بدیهی است 
آنچه که کشور در شرایط کنونی به آن بیش از گذشته نیاز دارد، ورود دانش 
آموختگانی متعهد، خالق و کارآفرین در عرصه کار و فعالیت کشور است، تا 

منجر به تحول و شکوفایی اقتصادی ایران گردد.
در طی سال های گذشته، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی نیز با اصل 
قراردادن تحقیق و پژوهِش آمیخته با دانش افزایی و معنوّیت، توانسته است 
نقش ارزنده ای در تحّقق سیاست های کالن علمی کشور ایفا کند و استادان، 
دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه با توّجه ویژه به انجام تحقیقات تقاضا محور 
و معطوف به رفع مشکالت موجود و نیازهای بخش صنعت، این دانشگاه را به 

عنوان یکی از دانشگاه های صنعتی برتر کشور، معرفی کرده اند. 
در پایان، ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوری به کلیه همکاران ارجمند خانوده 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، از جمله اعضای هیأت علمی، کارشناسان 
و کارکنان، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین دانش آموختگان دانشگاه، 
فرصت را غنیمت دانسته و  از اهتمام کلیه پژوهشگران و فناوران دانشگاه که تالش 
های آنها منجر به کسب جایگاه ممتاز این دانشگاه در حوزه علم و فناوری کشور شده 
است، صمیمانه قدردانی می نمایم. امید می رود دانشگاه در سال های آتی با حمایت 

شما عزیزان بیش از گذشته مراتب اعتالء و شکوفایی را طی نماید.

محمد طالعی/معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

است. نامشخص  انها  از  نفر    32 شغلي  وضعیت  و  بیکار   نفر 
همچنین سرپرست دفتر دانش آموختگان دانشگاه بیان کرد: اطالعات 
بوده  ایشان  ادعاي  اساس  بر  و  تلفنی  تماس  طریق  از  شده  گرداوري 
است. وی تاکید کرد: در مجموع شاغلین مقطع دکتری دانشگاه صنعتي 
 خواجه نصیر  92 درصد،  ۴ درصد بیکار و نامشخص هم ۴ درصد است.
از میان دانش آموختگان شاغل، هم اکنون ۵3 نفر در خارج از کشور به عنوان  
هیات علمي و محقق پسادکتري در دانشگاه ها و یا در صنعت مشغول هستند. 
 این تعداد هفت درصد دانش آموختگان دوره دکتری را در بر می گیرد. 
به عنوان هیات علمی جذب  افراد شاغل در کشور  اکثریت  افزود:  وي 
به خدمت  مشغول  التحصیلي  فارغ  رشته  همان  در  و  ها شده  دانشگاه 
هستند؛ مابقي وارد صنایع مرتبط با رشته خود شده و یا در حوزه کسب 

و کار  وارد شده اند.

بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیر الدین طوسی 

برگزاری  با  دانشجویی  دانشجو تشکل های  روز  و  آذر  مناسبت ۱۶  به 
بر  دانشجو  یاد شهدای  تکریم  با  دانشگاه  در فضای  مراسمات مختلف 
تاکید  با ظلم و فساد  برپایی عدالت و مبارزه  آرمان های دانشجویی و 

کردند.
از دکتر  با دعوت  دانشجویی  دانشگاه، بسیج  روابط عمومی  به گزارش 
با  اسالمی  انجمن  و  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  مطهری  علی 
دعوت از دکتر صادق زیباکالم عضوهیات علمی دانشگاه تهران و جامعه 
انقالب  پورازغدی عضو شورای عالی  استاد رحیم  از  با دعوت  اسالمی 

فرهنگی در برنامه های جداگانه بیانیه هایی را صادر کردند.

از پژوهشگران و فناوران برتر کشور با حضور وزیر علوم تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آئین تجلیل از پژوهشگران و فناوران 
برتر کشور با حضور وزیر علوم و معاون علمی رئیس جمهور، روز 3 شنبه 
2۶ آذر ماه، در محل دائمی نمایشگاه هاي بین المللي برگزار شد. در این 
مراسم از دکتر سعید بالالیي عضو هیات علمي دانشکده شیمي دانشگاه 

صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي تقدیر بعمل آمد.

روابط  گزارش  به 
عمومی دانشگاه: راحیل 
دانشجوی  رمضانی 
برق  مهندسی  دانشکده 
خواجه  دانشگاه صنعتی 
طوسي  نصیرالدین 
ملي  عضوتیم  که 
کشور  نوردي  سنگ 

دکتر سعید بالالیی بعنوان پژوهشگر برتر کشور معرفی شد

دانشجوی دانشکده برق موفق به کسب مدال طال در 
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی آسیا شد

ماهواره مکعبي طرح برگزیده وزارت علوم شد

نمایشگاه  بیستمین  در  برگزیده  طرح  عنوان  به  مکعبي  ماهواره  طرح 
دستاوردهاي پژوهشي و فناوري رونمایي شد.

معاون  و  غالمي  دکتر  علوم  وزیر  حضور  با  عمومي،  روابط  گزارش  به 
وزارت  پژوهشي  معاون  همچنین  و  ستاري  دکتر  جمهور  رئیس  علمي 
خواجه  صنعتي  دانشگاه  مکعبي  ماهواره  طرح  از  برومند،  دکتر  علوم 
به  پژوهشي  دستاوردهاي  نمایشگاه  بیستمین  در  طوسي  نصیرالدین 

عنوان طرح برگزیده رونمایي بعمل آمد 
طرح  مجري  و  هوافضا  دانشکده  علمي  هیات  عضو  علیصادقي  دکتر   
با ارائه توضیحاتي به وزیر علوم و معاون علمي رئیس جمهور خواستار 

حمایت بیشتر در جهت گسترش فعالیت ها شد .  

در  که  آسیا  قهرماني  جوانان  نوردي  سنگ  مسابقات  در  باشد  مي  نیز 
بنگلورهندوستان برگزار شد توانست در ماده»بولدرینگ« مدال طال و در 

ماده »لید« مدال برنز را کسب نماید.

نامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیرنامـه نـصیر
رویدادهــای دانشگــاه
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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

روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
با هدف آشنایي بیشتر  از ظهر روز یکشنبه مورخ 9۸/9/3  بعد  طوسی 
رشد  مرکز  هاي  فعالیت  با  دانشگاه  هاي  دانشکده  پژوهشي  معاونین 
واحدهاي فناور دانشگاه در سالن مرکز نوآوري نصیر برگزار شد. در این 
جلسه رئیس مرکز رشد دانشگاه، توانمندي ها و فعالیت هاي فعلي و 
برنامه هاي آتي مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه را در راستاي حمایت 
از توانمندي هاي اساتید و دانشجویان به منظور تبدیل ایده هاي ایشان 
به فناوري را ارائه کرد. پس از این جلسه، اعضاي شورا اعم از معاونت 
پژوهشي دانشگاه و معاونین پژوهشي دانشکده ها از مرکز نوآوري نصیر 

بازدید نمودند.
اساتید و دانشجویان عزیز به منظور کسب اطالعات الزم در خصوص 
آدرس  به  میتوانند  دانشگاه  فناور  واحدهای  رشد  مرکز  های  فعالیت 
roshd.kntu.ac.ir مراجعه نموده و یا می توانند سواالت خود را از طریق 
دانشگاه  فناور  واحدهاي  رشد  مرکز  مسئولین  با   rodhd@kntu.ac.ir

مطرح نمایند.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به همراه معاون امور 
بازدید  این دانشگاه  از وضعیت خوابگاه دانش  دانشجویی صندوق رفاه 

کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،  »دکتر فرهاد یزدان دوست« رئیس 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به همراه دکتر سجادی معاون 
امور دانشجویي صندوق رفاه از وضعیت خوابگاه هاي دانشجویي پسران 

این دانشگاه بازدید کردند.
در این بازید که با استقبال دانشجویان خوابگاهی همراه شد، دانشجویان 
ضمن بیان دغدغه  و مشکالت خود از رئیس دانشگاه صنعتی خواجه 
برطرف  عادي  هاي  دغدغه  تا  کردند  بیشتر  رسیدگي  درخواست  نصیر 

شود و دانشجویان مشغول درس و پژوهش هاي خود باشند.
دکتر یزدان دوست نیز با ابراز خوشحالی از حضور در بین دانشجویان 
رفع  شاهد  شا...  ان  دانشگاهی  همیت  با  که  تاکیدکرد:   خوابگاهی 
به  بتوانند  عزیز  دانشجویان  که  باشیم  شرایطي  به  رسیدن  و  کمبودها 

وظیفه اصلي خود که همان تحصیل، تحقیق و پژوهش است برسند.
گفتنی است در این بازدید که در تاریخ ۱9 آذر ماه برگزار شد مسئول 

نهاد رهبری و معاون فرهنگی و دانشجویی نیز حضور داشتند.

» در نشست دانشجویان با رئیس دانشگاه مطرح شد: روی خوش دولت 
به یکپارچه سازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی«

رئیس  دوست  یزدان  فرهاد  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در نشست صمیمی با فعالین 
دانشگاه که روز ۱۶ آذر ماه برگزار شد با اشاره به اهمیت نشریات گفت: 
براي  همواره  و  است  سرآمد  و  سابقه  با  نشریات  موضوع  در  دانشگاه 
انجام فعالیتهاي نشر مشکالتي وجود داشته است، سال ها پیش براي راه 
اندازي نشریه دانشجویي تخصصي مهندسي آب »آبانگان« تالشهاي 
مشابه شما عزیزان داشته  ایم از  همان 30 سال پیش تا کنون همیشه 
بودجه دانشگاه ها براي این دست از فعالیتها محدود بوده است . رئیس 
دانشگاه گفت: خوشحالم که انجمن علمي کامپیوتر مي تواند خود درآمد 
زایي داشته باشد، دانشجویان باید تالش کنند تا کمي نسبت به جمع 
آوري هزینه ها از طریق کار افریني کمک کنند و فعالیت ها پیش رود .

هم  و  ارق  حلقه  انجمن ها  و  تشکل ها  نمایندگان  باید  اینکه  بیان  با  وی 
افزایی میان دانشجویان باشند گفت: ارتباط منظم با قاطبه دانشجویان 
دانشجویان  با  را  تعامل  این  آمادگي  همکاران  و  بنده  و  می گیرد  شکل 

داریم.

یزدان دوست با اشاره به قرار داشتن دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در تراز 
برتر کشوری تصریح کرد: یکی از دستاوردهای دانشگاه آمار باالی ۸۶ 

درصدي اشتغال دانش آموختگان در رشته  هاي مرتبط در کشور است.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر با اشاره به مرکز رشد دانشگاه گفت: 

در تالش هستیم این مرکز رشد منجر به پارک علم و فناوری شود.
وی با اشاره به گالیه نماینده شورای صنفی نسبت به خصوصی سازی 
سلف گفت: رستوران مکمل درخواست سازمان امور دانشجویان از همه 
دانشگاه ها است اجازه بدهید، برنامه آزمایشي اجرا شود و فرض را به 

تعّمد طرفین نگذارید، برخي از موارد شاید پیش داوري باشد.
وی با اشاره به تجمیع دانشگاه که درخواست دانشجویان است گفت:بنده 
بیان  را  دانشگاه  یکپارچه سازی فضای  دانشگاه کلمه  به جای تجمیع 
مي کنم. مجموعه وزارت خانه، سازمان برنامه و بودجه و دولت روي 
خوشي به این موضوع نشان داده اند و جمع کلي دانشگاه به دنبال این 

یکپارچگي است.

الملل  بین  معاون  راد  تقی  روابط عمومی، دکتر حمیدرضا  به گزارش 
دانشگاه با اعالم این خبر گفت: دانشگاه های صنعتی اصفهان، صنعتی 
امیر کبیر، صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي، صنعتي شریف و علم و 
صنعت ایران به منظور هم افزایي و گسترش همکاري هاي هدفمند به 
ویژه در سطح بین المللي اتحادیه اي موسوم به UT۵ را تاسیس نمودند.

تقی راد گفت: سند تاسیس این گروه در روز شنبه نهم آذر ماه ۱39۸، 
پس از برگزاری جلسات کارشناسی در حوزه های بین الملل و دریافت 
نظرات روسای هر دانشگاه و تصویب پیش نویس تهیه شده در هیات 

رییسه دانشگاه هاي عضو، به امضاي روساي این دانشگاه ها رسید. 

معاون بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: با این 
هم افزایی و تشکیل UT۵ همکاری های بین المللی این گروه که در 
حال حاضر دارای بیش از 2000 عضو هیات علمی، ۵2000 دانشجو، 
٧۶0 آزمایشگاه تحقیقاتي، ۴۱ مرکز تحقیقاتي بوده و تا کنون بیش از 
تربیت  پایه  آموخته در حوزه هاي مهندسي و علوم  2۶0 هزار دانش 
افزایش  دنیا  اول در  تراز  دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي  با  اند،  نموده  

خواهد یافت.
وی خاطر نشان کرد: این گروه در سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های 
هم افزایي  با  فناوري،  توسعه  و  مهندسي  حوزه  های  در  ملی  کالن 
توانمندي ها و ظرفیت سازي تخصصي در دانشگاه هاي عضو در توسعه 

پایدار میهن اسالمي بیش از پیش تاثیرگذار خواهد بود.

ارائه یافته های علمی محققان در حوزه شتابگرها

بازدید و بررسی وضعیت سرای دانش دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیر

فعالین  صمیمی  نشست  نخستین  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشجویي دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسي با حضور رئیس 
روز  مناسبت  به  آذرماه   ۱۶ شنبه  روز  دوست«  یزدان  »فرهاد  دانشگاه 

دانشجو برگزار شد.
علمی  و  صنفی  های  انجمن  ها،  تشکل  نمایندگان  نشست  این  در 

پیشنهادات و گالیه هایی را بیان کردند.
دانشگاه،  صنفی  شورای  علمی،  انجمن  از  نمایندگانی  نشست  این  در 
هاي  کانون  هماهنگي  شوراي  اسالمي،  جامعه  دانشجویی  بسیج 
مدیران  و  موسیقي  کانون  اسالمي،  انجمن  نشریات،  خانه  فرهنگي، 
مسئول برخي نشریات و برخي از نخبگان علمي حضور داشتند که به 

ایراد دغدغه هاي خود پرداختند.

بودجه  اختصاص  عدم  به  دانشجویی  فعالین  صمیمی  نشست  این  در 
مناسب، تاکید بر برابری توجه به تشکل ها، نبود دفتر ویژه تشکل ها 
و انجمن ها، ضرورت تقویت ارتباط معاونت پژوهشی با صنعت، تقویت 
دانشگاه،  هاي  تجمیع ساختمان  دانشجویان،  انگیزشي  و  نشاط  روحیه 
و  برابري  و  رفاهي،  امکانات  تقویت  فرهنگي،  هاي  فعالیت  از  حمایت 
عدالت در برگزاري جلسات گفتگو و کرسي آزاد اندیشي، ارتقاي کیفیت 
غذاي سلف و عدم خصوصي سازي سلف سرویس، سهولت در صدور 
مجوز فعالیت ها و تداوم جلسات با حضور رییس دانشگاه از مهمترین 

بحث هایي بود که  از سوي فعالین دانشجویي مطرح شد.

نشست صمیمی رئیس دانشگاه خواجه نصیر با فعالین 
دانشجویی 16 آذرماه برگزار شد

سال  در  دانشگاه  پژوهشی  شورای  جلسه  سیزدهمین 
1398 در مرکز نوآوری نصیر برگزار شد

دومین همایش روز زیست فناوری در 
تاریخ 16 دی ماه برگزار می گردد

مبتکر  کشور  صنعتی  اثرگذار  دانشگاه های 
کشور  صنعتی  دانشگاه  پنج  گروه  تاسیس 

موسوم به UT۵ شدند

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در روزهای ۱3 و ۱۴ آذرماه 
و  ذرات  شتابگرهای  ملی  کنفرانس  دوره  چهارمین  میزبان   ۱39۸

کاربردهاي آن بود.
رییس  مسعودی  فرهاد  دکترسید  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
گفت:  طوسي  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  فیزیک  دانشکده 
میزبان چهارمین  آذرماه ۱39۸  و ۱۴  روزهاي ۱3  در  فیزیک  دانشکده 
دوره کنفرانس ملي شتابگرهاي ذرات و کاربردهاي آن خواهد بود. در 
واقع این کنفرانس یک کنفرانس دوساالنه است که تاکنون سه دوره آن 

با موفقیت برگزار شده و مورد استقبال قرار گرفته است.
گستردگی  حوزه،  این  دانش  رشته ای  بین  ویژگی  کرد:  تاکید  وی 
و  ساخت  محاسباتي،  نظري،  زمینه هاي  در  پژوهشي  فعالیت هاي 
کاربردهاي شتابگرها، گسترش روزافزون کاربردهاي شتابگرهاي ذرات 
در صنعت و پزشکي و نیاز کشور به پیشرفت در این حوزه چه از دیدگاه 
مطالعاتي و چه از دیدگاه ساخت، برگزاري یک کنفرانس تخصصي در 

این زمینه را ضروري کرده است.
در  گرفته  صورت  پیشرفت های  با  همگام  کرد:  نشان  خاطر  مسعودی 
دانش شتابگرها در عرصه بین المللی بیش از یک دهه است که در ایران 
آغاز  ذرات  شتابگرهاي  توسعه  و  ساخت  براي  مناسبي  فعالیت هاي  نیز 
زمینه هاي  در  توجهي  قابل  مطالعات  تاکنون  طوري که  به  است.  شده 
اصول فیزیکي و اساس کار انواع شتابگرها، روش محاسبات و استفاده 
از نرم افزارهاي ویژه طراحي ابزار و قطعات شتابگرها و بررسي دینامیک 
مرتبط  دستگاه هاي  و ساخت  فناوري ها  کنار گسترش  در  ذرات  باریکه 
دانشگاه هاي  و  مختلف  تحقیقاتي  مراکز  در  پژوهشي  گروه هاي  توسط 
داخل کشور انجام شده و چشم انداز روشني را در این حوزه از دانش به 

روي پژوهشگران ایراني گشوده است.
به گفته دبیر علمی و اجرایی چهارمین کنفرانس ملی شتابگرهای ذرات 
و کابردهای آن، در کنار این دستاوردها، گروه دیگري از پژوهشگران نیز 
عهده دار مطالعات مربوط به کاربردهاي شتابگرها در حوزه هاي پزشکي و 

صنعت بوده و به پیشرفت هاي قابل توجهي دست یافته اند.   
گردآوری  هدف  با  کنفرانس  این  دوره  چهارمین  افزود:  مسعودی 
فعال  خارج  مقیم  ایرانی  محققان  و  داخلی  متخصصان  و  پژوهشگران 
در این حوزه، به منظور به اشتراک گذاشتن یافته هاي علمي و تجربیات 
محققان در زمینه شتابگرها، ایجاد فرصت براي همکاري بین گروه هاي 
تحقیقاتي، آشنایي هرچه بیشتر دانشجویان با پژوهش ها و پژوهشگران 
پیشرفت شتابگرها  و  به گسترش  نیز کمک  و  زمینه تحقیقاتي  این  در 
دانشگاه  فیزیک  دانشکده  توسط  حوزه،  این  با  مرتبط  محورهاي  در 

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و با همکاری مراکز پژوهشی فعال 
شتابگرها برگزار گردید.

خواجه  صنعتی  دانشگاه  رییس  همراه  به  علوم  وزیر  آموزشی  معاون 
نصیرالدین طوسی با حضور در اجالس وزرای علوم کشورهاي عضو 
»سازمان همکاریهاي شانگهاي« ضمن تشریح مواضع  وزارت علوم، 
کشورهاي  با  علمي  مناسبات  گسترش  خواستار  فناوري  و  تحقیقات 

عضو شدند.
دکتر »علی  نصیر،  خواجه  دانشگاه صنعتی  عمومی  روابط  گزارش  به 
خاکی صدیق« معاون آموزشی وزیر علوم به همراه دکتر »فرهاد یزدان 
دوست« رییس دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي با حضور در 
اجالس وزراي علوم کشورهاي عضو »سازمان همکاریهاي شانگهاي« 
و خواستار  تشریح کردند  را  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  مواضع  وزارت 

گسترش مناسبات علمي با کشورهاي عضو شدند.

اهداف کلی  و  واقع شده  این سازمان در کشور چین  دائمی  دبیرخانه 
آن شامل ارتقاء سطح همکاری ها بین کشورهای )عمدتًا همسایه( در 
زمینه هاي »سیاست«، »تجارت«، »اقتصاد«، »تحقیقات«، »فناوري«، 
و  »گردشگري«  نقل«،  و  »حمل  »انرژي«،  »آموزش«،  »فرهنگ«، 
»محیطزیست« است. تالش براي حفظ صلح و امنیت در سطح منطقه 
نوین جهاني در مبناي عدالت، عقالنیت و  پایه ریزي نظم  به  نیل  و 

مشارکت مردمي از اهداف متعالي این معاهده )سازمان( است. 
»روسیه«،  فدراسیون  کشورهای »چین«،  حاضر  حال  در  آن  اعضای 
»هندوستان«، »پاکستان«، »قزاقستان«، »قرقیزستان«، »تاجیکستان« 
و »ازبکستان« بوده و اعضای ناظر شامل کشورهای جمهوري اسالمي 

»ایران«، »افغانستان«، »بالروس« و »مغولستان« مي باشند.
همچنین کشورهای »آذربایجان«، »ارمنستان«، »کامبوج«، »نپال«، 
»ترکیه« و »سریالنکا« شرکای گفتمانی این سازمان به شمار آمده و 
تعدادی از کشورهاي دیگر منطقه نیز اکنون خواهان عضویت در این 

سازمان هستند.
و  ها  دولت  رؤسای  شورای  سران،  شورای  ساالنه  اجالس  کنار  در 
شورای وزرای خارجه، اجالس وزرای مختلف کشورهای عضو سازمان 

کشورهای  با  علوم  وزارت  علمی  مناسبات  گسترش 
عضو سازمان همکاری های شانگهای

نیز به صورت ادواری و موردي تشکیل مي شود. 
پنجمین دوره اجالس وزرای علوم کشورهای عضو در روزهای 29 و 30 

آبان ماه در کشور روسیه برگزار شد.
حضور فعال جمهوری اسالمی ایران در این معاهده )سازمان( و عضویت 
دائمی در آن در سالهای اخیر مورد توجه بوده است و با توجه به الحاق 
برخوردار  بیشتري  اهمیت  از  اکنون  اوراسیا،  اقتصادی  معاهده  به  کشور 

است.
رویکرد این مجموعه به مقوله علوم اکنون در قالب پیشنهاد کشور روسیه 
پیگیري  حال  در  جدیت  با  شانگهای«  معاهده  »دانشگاه  تشکیل  برای 
است و در حال حاضر بیش از ۸0 دانشگاه معتبر از کشورهاي عضو براي 
تنهایي  به  اند. کشور چین  گرفته شده  نظر  در  زمینه  این  در  همکاري 

پشتیباني مالي از سي هزار دانشجوي این دانشگاه را تقبل کرده است.

در  فناوری  و  علم  پارک  اندازی  راه  برای  تالش 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 بازدید مسئولین دانشگاه از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

21Dec 2019 ،1441شنبه 30 آذر 1398، 24 ربیع الثانی

k n t u . a c . i r


