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به گزارش روابط عمومي، نشست مشورتي و گفتگوي صميمانه رياست و معاونين 
دانشگاه با جمعي از اعضاي جديد هيات علمي روز دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ماه در 
سالن سفير دانشكده هوافضا برگزار شد. در اين جلسه دكتر علي خاكي صديق 
رياست دانشگاه در سخناني ضمن تبيين سياست هاي راهبردي دانشگاه بر لزوم 
توجه اساتيد جديد دانشگاه به اين برنامه هاي كالن و حركت در چهارچوب 
پيشرفت و ارتقاء هرچه بيشتر دانشگاه تاكيد نمود. صديق با توصيه به فعاليت 
هاي آموزشي و پژوهشي با در نظر گرفتن اصل كيفيت از تمامي اعضاي جديد 
هيات علمي خواست كيفيت را فداي كميت نكرده و با برنامه هاي مدون در 

مسير تحقق اهداف دانشگاه گام بردارند.
در اين جلسه همچنين تعدادي از اساتيد دانشگاه به بيان نظرات خود پرداختند و 
برخي مشكالت موجود در دانشگاه كه مرتبط با اعضاي جديد هيات علمي می 

باشد را مطرح نمودند.

به گزارش روابط عمومی، سه شركت فناوری ايرانيان پژوهش نصير)فاپن(، 
متاپكو و پارسا فناوری الكترونيک نصير از دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين 
طوسی در اولين نمايشگاه فناوری و تكنولوژی نمايشگاه حاضر شده و پاره ای 
از دستاوردهای خود را عرضه نمودند. از جمله محصوالت موجود در اين غرفه 
می  توان هموژاليزر، همزن يون مغناطيسی، بردهای CNG و دستگاه های 
PLC و كنترل را نام برد. عالوه بر كشور ايران، كشورهای روسيه و هند نيز در 
نمايشگاه حضور يافتند. هدف از برگزاری اين نمايشگاه ايجاد پل ارتباطی ميان 
شركت های داخلی و خارجی كه در زمينه فناوری های نو مطالعه و فعاليت 
می كنند عنوان گرديده است. در راستای برگزاری چنين نمايشگاه هايی ضمن 
مقايسه كاالهای ساخت ايران با كاالهای مشابه خارجی و در صورت كسب 
امتيازهای الزم، مسير جهت صادرات آن كاالها هموار و همچنين به بومی 

سازی يک دانش در كشور كمک شايانی خواهد شد.

چهارمين جشنواره نرم افزارهای متن باز كشور، اول خرداد ماه امسال با حضور بيش 
از ۴۰۰ تيم در دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين 
طوسی برگزار شد.. به گزارش روابط عمومی، در اين دوره از جشنواره كه به همت 
دانشكده مهندسی كامپيوتر و تيم ابونتو ايران برگزار گرديد، كاربران گينو، لينوكس 
و عالقه مندان جنبش متن باز گرد هم آمدند.اين جشنواره در سه محور »ايده 
آزاد كه رويدادی است برای گيگهايی كه ايده های خود را خالقانه و آزاد پرورش 
می دهند«، »جشنواره عمومی شامل جشن انتشار ابونتو ۰۴۰۱۴ و سخنرانی های 
عمومی و تخصصی در رابطه با نرم افزارهای متن باز « و »كارگاه های تخصصی و 
آموزشی با محوريت نرم افزارهای متن باز و بهبود كسب و كار متن باز« برگزارشد.. 
گفتنی است ، بسياری از شركتها، سازمان ها و دانشجويان دانشگاه های كشور جهت 
حضور در اين جشنواره ثبت نام كرده اند و تيم های حاضر به صورت انفرادی شركت 

كردند.

 گفتنی است اين نمايشگاه به مدت سه روز در محل نمايشــگاه های بين المللی 
تهران برگزار گرديد.

درمراسم  بيست و پنجمين سالگرد رحلت معمار كبير انقالب اسالمی  با 
حظور رهبر معظم انقالب جلوه های كم نظيری از شكوه، ايستادگی، عزت و 

عشق به آرمانهای انقالب اسالمی متجلی شد. 
رهبرمعظم انقالب در اين اجتماع عظيم و پر طراوت، با ريشه يابی و تبيين 
علت اشتياق و كنجكاوی روزافزون ملتها به شناخت پديده پرقدرت و رو به 
پيشرفت جمهوری اسالمی، »شريعت اسالمی« و »مردم ساالری« برخاسته 
از اين شريعت را دو پايه اصلی مكتب حضرت امام خمينی خواندند و با تأكيد 
بر وفاداری ملت و مسئوالن به اين نسخه »سياسی مدنی« نوين افزودند: 
مزاحمت و سنگ اندازی های آمريكا و كم رنگ شدن روحيه و جهت گيری 
نهضت امام بزرگوار، دو چالش اساسی است كه ملت ايران با شناخت و غلبه 
بر آنها، راه پر افتخار و سعادت بخش امام راحل عظيم الشأن را ادامه خواهد 
داد.حضرت آيت ا... خامنه ای در بخش اول سخنان خود در اين همايش عظيم 
و ملی، جاذبه روزافزون حضرت امام خمينی و جمهوری اسالمی را در افكار 
عمومی ملتها به ويژه ملتهای مسلمان، واقعيتی مهم برشمردند و خاطرنشان 
كردند: ۲۵ سال پس از رحلت رهبر كبير انقالب اسالمی، قشرهای مختلف 
بويژه جوانان و فرزانگان دنيای اسالم كنجكاوانه و مشتاقانه بدنبال آگاهی 
بيشتر از پديده مردمساالری دينی، نظريه واليت فقيه و ديگر مسائل انقالب 

اسالمی هستند. 
رهبر انقالب در تبيين بيشتر علل جذابيت جمهوری اسالمی افزودند: ملتها و 
نسل جوان و فرهيخته جهان اسالم، پيشرفت های ملت ايران در عرصه هوا 
و فضا را می بيند، حضور ايران در ميان ده كشور پيشرفته بسياری از دانشهای 
نوپديد را مالحظه می كنند، شتاب علمی ۱۳ برابری ايران را نسبت به ميانگين 
جهانی نظاره گرند و درک می كنند كه ملت ايران در سياستهای منطقه حرف 
اول را می زند و با ايستادگی در مقابل رژيم غاصب صهيونيستی، از مظلوم 

دفاع و با ظالم مقابله می كند
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کتب پرفروش دانشگاه در 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
میزبان کارشناسان هیات امنای دانشگاه های کشور

به گزارش روابط عمومي، انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
پس از پايان بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، گزارشي 
از فروش كتب دانشگاه و پرفروش ترين كتب چاپ شده را منتشر كرد. بر 
اساس اين گزارش امسال فروش كتاب هاي دانشگاه با رشد ريالي ۴۵ درصدي 
نسبت به سال قبل مواجه شد.همچنين امسال شاهد رشد ۱۷۰ درصدي بودجه 
اختصاص يافته به كتابخانه هاي دانشگاه جهت خريد كتب مورد نياز دانشجويان 
و اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه بوده ايم. بر همين اساس كتاب هاي 
كنترل مقاوم )دكتر تقي راد( و تحليل و طراحي سيستم هاي كنترل خطي )دكتر 
خاكي صديق( با وجود اينكه نخستين چاپ آنها بوده است بيشترين فروش را 
درميان كتب دانشگاه داشته اند. عالوه بر اين، كتاب سيستم هاي فازي و كنترل 
فازي )دكتر تشنه لب( بيشترين فروش را در ميان كتب تجديد چاپ شده داسته 
است. كتابخانه مركزي، مركز اسناد و انتشارات دانشگاه همچنين ضمن تشكر 
از كليه همكاران محترم هيأت علمي كه امكان انتشار نتايج تحقيقات علمي و 
عملي خود را از طريق انتشارات دانشگاه فراهم نموده اند، از اساتيد ارجمندي 
كه با صرف وقت گرانقدر خود و تدوين كتب ارزشمند در زمينه هاي تخصصي 
مختلف، كتابهاي آنها مورد استقبال جامعه علمي كشور قرار گرفته است، كمال 

تشكر و سپاسگزاري را ابراز داشته است

به گزارش روابط عمومی : در اين جلسه رياست دانشگاه در صحبت های 
كوتاهی گفت : جلسات هم انديشی به عنوان اتاق فكر می تواند در جهت رفع 
مشكالت دانشگاه  از جمله مسائل فرهنگی و آسيب های اخالقی قدم بر دارد 

و كمک كند و دانشگاه اين توقع را از اين جمع دارد.

بایسته های نگاه دانشگاهیان به مقوله ظهور
مسأله مهدويت واعتقاد به منجی از ديدگاههای مختلفی قابل بررسی است.در 
يک ديدگاه اجتماعی نگاه به پديده منجی خواهی قابل طرح است كه كاماًل 
مستقل از نوع اعتقادات دينی ومذهبی است ودر ابعادی علمی وتخصصی می 
توان به آن پرداخت.درنگاه ديگر،مسأله مهدويت از ديدگاه اعتقادات دينی 
مسلمانان وخصوصاً شيعيان قابل بررسی است و همين طور ابعاد ديگری از 
اين مسأله مهم قابل طرح است.همين طيف وسيع نگاه ها به مقوله مهدويت 
خود باعث بروز انحرافات وخودساخته های بشری شده است كه بعضاً فاصله 
قابل توجه وعميقی نسبت به حقيقت موضوع مهدويت دارد.در نوشتاری در 
ايام محرم اشاره شد كه مسائل مذهبی واعتقادی مامسلمانان در مكانهای 
مختلف ديدگاههای مختلف وتحليل وبررسی را می طلبد.به عبارتی مطابق 
وضعيت مخاطبين هر موضوعی می بايست بعد يا بخشی خاص از مسائل 
را تحليل وبررسی نمود ونمی توان باهمان شاخص هايی كه در فضای 
عمومی به تحليل وبررسی موضوعات عميق اعتقادی می پردازيم با همان 
معيار در دانشگاهها ومحيط های تخصصی وعلمی به تحليل بپردازيم.اين 
موضوع خصوصاً در مقوله مهدويت بسيار قابل توجه وبرجسته می باشد.

پرداختن به مسأله مهدويت كه شامل اصول وزير بناهايی اساسی در اعتقادات 
مسلمانان وشيعيان است،در محيطهای دانشگاهی كاری بس پيچيده و دشوار 
است.متأسفانه نگاههای صرفاً احساسی وعاطفی به پديده ظهور منجی در 
محيطهای علمی و تخصصی باعث انحرافات شديد از حقايق اين مسأله 
شده است واز غنای اين اصل مهم كاسته است.در محيط های دانشگاهی 
پرداختن به مسأله مهدويت و اصل ظهور و شناخت آخرين امام شيعيان می 
بايست بر پايه استدالل ها و اصول اساسی موجود صورت گيرد و باب بحث 
های علمی وكرسی های آزادانديشی در اين زمينه به طور قابل توجهی بايد 
باز شود.نمی توان در چنين محيط هايی با ايجاد فضای احساسی صرف 
ارتباط با آن وجود ارزشمند را پيگيری نمود وبا تصوير يک فضای غيرمنطقی 
و غير عقالنی انتظار داشت كه در اذهان صاحبان علم وانديشه تحولی در 

اين زمينه صورت پذيرد.
لذا به نظر می رسد پرداختن به ابعاد علمی،منطقی واستداللی مقوله مهدويت 
كه بسيار روشن وعميق می باشند،در محيط های دانشگاهی بايد در دستور 
كار قرار گيرد وپرداختن به ساير حوزه ها در اين خصوص به مجامع عمومی 
واگذار گردد.تنها در اين صورت است كه قشر نخبه دانشگاهی عالوه بر درک 
صحيح اين مقوله مهم وتأثيرگذار از انحرافات گسترده مصون خواهند ماند 

وخود مؤذنی برای مسأله ظهور منجی خواهند بود.

پس از انجام ثبت نام و دريافت مدارک و ثبت اطالعات، ۲۵۰ نفر از فرزندان 
اعضای هيات علمی و كاركنان دانشگاه موفق به كسب عنوان دانش آموزان 
برنامه ريزی های صورت  از  روابط عمومی؛ پس  به گزارش  ممتاز شدند. 
گرفته در خصوص برگزاری جشن فرزانگان با حضور خانواده های ثبت نام 
شده، اعضای هيات رئيسه در جلسه اخير خود خواستار تغيير رويكرد در نحوه 
برگزاری مراسم شدند. دكتر مسعود ضياء بشرحق در اين خصوص گفت : بنا 
داريم در يک نظرسنجی از كليه كاركنان در صورت تمايل برنامه ای تفريحی 
با حضور كليه كارمندان همراه با خانواده آنها برگزار كنيم. قائم مقام دانشگاه 
به پاس زحماتی كه فرزندان عزيز  يادبود و  البته هديه ای به رسم  گفت 
كاركنان و هيات علمی كشيده اند و  جزو دانش آموزان ممتاز انتخاب شده اند 

به گزارش روابط عمومی؛ اولين گردهمايی كارشناسان هيات های امنای اهدا خواهد شد، اما شيوه برگزاری جشن تغيير می كند. 
دانشگاه ها ، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری كشور با حضور 
مسئوالن وزارت علوم در دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی برگزار 
خواهد شد.گفتنی است اين نشست روز يكشنبه ۲۵ / ۳ / ۹۳ از ساعت 8 صبح 

الی ۱۳ در آمفی تئاتر دانشكده مهندسی مكانيک برگزار خواهد شد.

سپس هر يک از اساتيد در موضوع آسيب های اخالقی در محيط های 
دانشگاهی به بحث و تبادل نظر پرداختند. دكتر سيد محمد حسينی وزير 
سابق ارشاد نيز ضمن ابراز خرسندی از حضور در دانشگاه صنعتی خواجه 
نصيرالدين طوسی ، با اشاره به حمالت تروريست های سلفی به مناطقی از 
عراق، افغانستان، پاكستان، سوريه، تركيه و نا امن كردن منطقه، اظهار داشتند 
می بايست با هوشياری كامل مراقب شكل گيری چنين فرقه ها و حلقه هايی 

در داخل كشور باشيم.
گفتنی است اين جلسه روز دوشنبه ۹۳/۳/۱۹ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در سالن 

جلسات سازمان مركزی برگزار شد.
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قطب نقشه برداری کشور میزبان سومین دوره مسابقات ژئولیگ

مسابقه ملی طراحی لرزه ای سازه ها و همایش ملی مهندسی زلزله

گزارش ویژه

تجلیل از جانبازان دانشگاه 

خواجه نصیر و احترام به شایستگان

تابلو ها و نماهای دانشگاه در حال بروز رسانی

بازدید ریاست و معاونین از خوابگاه خواجه عبداله

هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران



براي اولین بار در کشور 
پیش بیني امواج و جریانات دریایي 

در دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي

گـــزارش   ویــــژه
گسترش روابط بین الملل

 از یکی از اهداف راهبردی دانشگاه 

ادامه مطلب پایین صفحه

ادامه مطلب مسابقه ملی طراحی لرزه ای سازه ها و همایش ملی مهندسی زلزله 

معاون دانشجویي دانشگاه از حضور موفق تیم هاي 
ورزشي دانشگاه در مسابقات دانشجویي خبر داد

برای اولین بار درکشور مسابقه ملی طراحی لرزه 
ای سازه ها و همایش ملی مهندسی زلزله 

برگزار شد

قطب نقشه برداری کشور میزبان 
سومین  دوره مسابقات ژئولیگ

تابلو ها و نماهای دانشگاه در حال بروز رسانی تجلیل از جانبازان دانشگاه در روز 
والدت علمدار کربال

بازدید ریاست و معاونین دانشگاه
 از خوابگاه خواجه عبداهلل

خواجه نصیر و احترام به شایستگان

گردهمایی بازنشستگان دانشگاه با اعضای هیات رئیسه

هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران در 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

به گزارش روابط عمومي، مركز ارتباط با صنعت دانشگاه طي يک تفاهم نامه 
همكاري با سازمان بنادر ودريانوردي قرارداد همكاري درزمينه پيش بيني امواج 

و جريانات دريايي را امضاء كردند.
دكتر محسن سلطان زاده )عضو هيأت علمي دانشكده عمران ومديرپروژه( در 
گفتگو با خبرنگار روابط عمومي گفت : باتوجه به نياز كشور، براي اولين بار پروژه 
ملي پيش بيني امواج وجريانات دريايي به همت متخصصين داخلي در دانشگاه 

صنعتي خواجه نصير الدين طوسي انجام خواهد شد.
سلطان زاده گفت: اين پروژه از حيث خسارت هاي مالي وجاني كه در خليج 

فارس،درياي عمان ودرياي خزر داشته،بسيار حائز اهميت است.
 وي گفت: در اين پروژه امكان پيش بيني شرايط جوي دريا  تا سه روز آينده 

ممكن خواهد بود.
جلوگيري  پروژه  اين  اهداف  از  گفت:  عمران  دانشكده  علمي  عضوهيأت 
ازمخاطرات وتلفات دريايي، ساخت وسازهاي دريايي چون لوله گذاري و...در 

زمان مناسب واطالع رساني به صيادها از شرايط جّوي دريا مي باشد.
سلطان زاده افزود:در داخل كشور تاكنون چنين كار تخصصي صورت نگرفته 
وكشورهاي حاشيه خليج فارس نيز توسط برخي شركت هاي اروپايي تغذيه 
اطالعاتي مي شوند. وي خاطرنشان كرد: مرحله ي اول پروژه درياي خليج 
فارس مي باشد. گفتني است دانشگاه صنعتي خواجه نصير توانسته است بين 
دانشگاههاي برتر تهران همچون دانشگاه شريف،اميركبير وتهران موفق به اخذ 

اين پروژه ملي گردد.

سيد محمد رضا خليلي در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي، گفت: از حضور تيم 
هاي دانشجويي در مسابقات ورزشي حمايت ميكنيم.

خليلي گفت: در مسابقات اخير كه بين دانشگاههاي منطقه ۱ورزش كشوربرگزار 
شد، تيم بسكتبال و بدمينتون دانشگاه در بين تيم های حاضر، مقام سومي را 
كسب كرد و همچنين در مسابقات كشتي نيز صاحب يک مدال طال و ۲برنز 

شديم.
معاون دانشجويي دانشگاه افزود: حمايت از ورزش دانشجويان يكي از برنامه 
هاي اصلي معاونت دانشجويي است و بنا داريم با تجهيز خوابگاه ها و دانشكده 
ها شرايط ورزش دانشجويان را بيش از پيش مهيا نماييم چرا كه شادابي و نشاط 

دانشجويان براي دانشگاه بسيار حائز اهميت است.
خليلي همچنين از تصويب طرحي در هيات رييسه دانشگاه خبر داد كه بر اساس 
آن تيم هاي ورزشي دانشگاه كه در مسابقات مقام هاي اول تا سوم راكسب 

نمايند، هداياي ارزنده اي از طرف دانشگاه به ايشان اهدا خواهد شد. 
وي خاطر نشان كرد، اميدورايم با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در آينده 
نزديک شاهد حضور پررنگ تيم هاي ورزشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين 

طوسي در ميادين و مسابقات ورزشي باشيم. 

سومين دوره مسابقات ژئوليگ كشور با حضور تيم های برتر دانشجويی در رشته 
نقشه برداری به ميزبانی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی برگزار شد.

دبير انجمن علمی دانشكده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصير به 
خبرنگار علمی ايرنا گفت: ژئوليگ، تنها مسابقه نقشه برداری دانشجويی كشور 

است كه در سطح دانشجويان مقطع كارشناسی برگزار می شود. 
شهاب بهرامی از حضور بيش از ۱۵ تيم از دانشگاه های استان های تهران، 

June 2014 11چهارشنبه 21 خرداد 1393، 13 شعبان 1435،

مازندران، آذربايجان شرقی، مركزی و سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح، 
سازمان نقشه برداری كشور و همچنين واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در 
سومين دوره مسابقات ژئوليگ خبر داد و گفت: اين دوره از مسابقات از ساعت 
هشت صبح ۵شنبه ، اول خردادماه در محل دانشكده مهندسی نقشه برداری 

آغاز و تا ساعت ۱8:۳۰ ادامه داشت. 
دبير سومين دوره مسابقات ژئوليک كشور درباره بخش های رقابتی اين مسابقه 
توضيح داد: مسابقات در چهار بخش شامل نقشه برداری زمينی و ژئودزی ) 
زمين سنجی يا شاخه ای از رياضيات كاربردی در مورد زمين(، سنجش از راه 
دور و فوتو گرامتری، سيستم اطالعات مكانی و اطالعات عمومی نقشه برداری 

برگزار گرديد.
وی افزود: دانشجويان در قالب تيم های سه نفره با يكديگر رقابت پرداختند 
كه در يک مرحله، آزمون عملی مشتركی از آنها گرفته می شود و تيم هايی 
كه بهترين عملكرد را داشته باشند در مرحله بعد، برای حل موضوعات آسان، 

متوسط و سخت، حق انتخاب دارند.
به گفته بهرامی، رقابت های مسابقات ژئوليگ به صورت عملی و كار با نرم 

افزار خواهد بود.
وی هدف از برگزاری اين مسابقات را ارتباط بيشتر بين دانشجويان رشته های 
نقشه برداری از دانشگاه های مختلف كشور، ترويج كار گروهی و ارتقای سطح 

علمی و آشنايی دانشجويان با ابزار و تجهيزات جديد نقشه برداری عنوان كرد.
گفتنی است، پس از رقابتی حساس  تيم دانشگاه تهران به مقام اول  و ۲تيم 
از دانشگاه صنعتی خواجه نصير به مقام دوم و سوم دست پيدا كردند و هدايای 

ارزنده ای به تيم های برتر اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی، در دهه های  اخير بسياری از دانشگاه ها جهت ثبيت نام 
خود در ذهن مردم اقدام به ساخت نماها يا سردرب دانشگاه با معماری های خاص 
كرده و از آن در ساخت تيزرهای تلوزيونی و... استفاده می كنند، در دانشگاه صنعتی 
خواجه نصير به علت پراكندگی تاكنون  اين امر ميسر نشده است در حال حاضردر 
اقدامی با حمايت مسئولين دانشگاه تابلوهای برخی از دانشكده ها در موقعيت های 

مكانی مناسب نصب گرديد.
در اين راستا اقدامات زير صورت گرفته است : 

۱( تابلو سردرب  سازمان مركزی  سال اجراء ۱۳۹۲
۲( پرديس شهيد رضايی نژاد سال اجراء ۱۳۹۲

۳( دانشكده رياضی سال اجراء ۱۳۹۲
۴( نقاشی ديواری تصوير امام و رهبری  در دانسكده عمران سال اجرا ۱۳۹۲

۵( دانشكده مهندسی عمران سال اجراء ۱۳۹۳
6( دانشكده مهندسی نقشه برداری سال اجراء ۱۳۹۳

۷( دانشكده مهندسی برق ودانشكده مهندسی كامپيوتر سال اجراء ۱۳۹۳
8( دانشكده هوافضا در حال اجرا

دكتر سيد مسعود ميرطاهری مدير دفتر همكاريهای علمی و بين المللی درگفتگو 
با خبرنگار روابط عمومی گفت: در راستای تحقق اهداف وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوری و بر مبنای اهداف راهبردی رياست جمهوری و ارتقای روابط دانشگاه در 
خارج از مرزهای ايران اسالمی، با تاكيد رياست دانشگاه، دفتر روابط بين الملل و 

همچنين فعاليت های آن به طبع گسترش يافته است.
ميرطاهری گفت: از ابتدای گسترش واحد روابط بين الملل در دو- سه ماهه اخير 

سه فعاليت شايان صورت گرفت:
۱- امضای تفاهم نامه تبادل دانشجو)در سطح دكتری( با كشور جمهوری چک كه 
وزارت علوم جهت گذراندن فرصت مطالعاتی دانشجويان، كليه مخارج تحصيلی و 

زندگی آنها را پرداخت می نمايد.
۲- امضای تفاهم نامه در زمينه تحقيقات و ارائه خدمات فنی و مهندسی با يک 
شركت بزرگ تاجيكی كه در زمينه سدسازی صاحب نام در جهان می باشد. در 
راستای اين تفاهم نامه، سفری به كشور تاجيكستان انجام و بازديد از يكی از سد 
ها به عمل آمد و در همين راستا كشور مذكور خواستار تهيه و ارسال پروپوزال 
جهت بررسی و تصميم گيری بر نحوه ادامه همكاری شدند. در اين سفر فرصت را 
مغتنم شمرده و با دو دانشگاه معتبر كشور تاجيكستان)دانشگاه ملی و آكادمی علوم 
تاجيكستان( كه مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری می باشد وارد مذاكره 
شده و پيشنهاد انعقاد »تفاهم نامه همكاری« ميان دو دانشگاه مطرح گرديد كه 
به لحاظ اينكه دانشگاه های ايران نسبت به تاجيكستان از مرتبه علمی باالتری 
برخودارند، مورد استقبال بااليی قرار گرفت. در حال حاضر چندين سناريو جهت 
عقد قرارداد وجود دارد كه در حال مذاكره و رايزنی با دانشگاه های مذكور جهت 
تحقق هر يک هستيم. يكی از موضوعات مورد بحث، فرستادن برخی از اساتيد 
دانشگاه به كشور تاجيكستان و تشكيل كالس ها در يک دوره مهندسی می باشد 
و يک پيشنهاد ديگر فرستادن دانشجو به آن كشور بوده كه پس از اتمام تحصيل 

مدرک مشترک به دانشجويان تعلق می گيرد.
۳- يكی از كشورهای مشتاق به همكاری، عراق است كه در حال مذاكره و رايزنی 

و بررسی از طريق مراجع ذيصالح می باشيم.
مدير دفتر همكاری های علمی وبين المللی افزود: برنامه ريزی های كالنی انجام 
گرفته و مقرر شده با شركت »داد« از كشور آلمان، كه اين شركت با كشورهای 
مختلف در جهت تبادل دانشجو تفاهم نامه امضا می كند همكاری داشته باشيم 
وهمچنين برآنيم كه با مديران سابق دفتر همكاری ها جلساتی را برگزار نموده تا 
از تجربيات ارزنده آنها در اين زمينه استفاده نماييم. وی گفت:  انجام اين فعاليت ها 
ممكن است زمان بر باشد اما بعدها امتيازات بااليی برای رتبه دانشگاه به ارمغان 

خواهد آورد و همچنين درآمد زايی خوبی خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی، همزمان با والدت حضرت عباس )ع( و روز جانباز، 
جمعی از جانبازان دانشگاه با حضور در آسايشگاه ثارا... ضمن عيادت از دالورمردان 

گمنام 8سال دفاع مقدس با اهدای گل رشادتهای ايشان را گرامی داشتند.
همچنين طی مراسمی در نمازخانه سازمان مركزی با حضور رياست و برخی از 

اعضای هيات رييسه از اساتيد و كاركنان جانباز دانشگاه تجليل بعمل آمد. 
گفتنی است در دانشكده عمران ونقشه برداری نيز به مناسبت اعياد شعبانيه مراسم 
جشنی به صورت مشترک برگزار و جوايز مسابقات ورزشی و فرهنگی  دانشجويان 

و كاركنان با حضور دكترعبادی و دكترميرباقری اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی، سيف اله جليلی دبير)هفدهمين كنفرانس شيمی فيزيک 
ايران( هدف از برگزاری اين كنفرانس را ايجاد فرصتی ديگر برای ارائه جديدترين 
دستاوردهای علمی- پژوهشی در زمينه شيمی فيزيک و برقراری ارتباط بيشتر بين 
اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران به منظور تبادل نظر و ايجاد همكاری های علمی 

و همچنين معرفی پيشرفتهای علمی به مراكز صنعتی دانست.
جليلی گفت: عالقمندان می توانند مقاالت كامل خود را تا تاريخ ۱۵ مرداد به 

دبيرخانه كنفرانس به آدرس زير ارسال نمايند.
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 وی گفت از كليه اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران دعوت كرده ايم تا با ارائه نتايج 
پژوهش های اصيل و منتشرنشده خود بر غنای علمی اين كنفرانس بيافزايند.

 جليلی با اشاره به ماهيت بين رشته ای و چندرشته ای بودن شيمی فيزيک،گفت: 
از پژوهشگران رشته های فيزيک، بيوشيمی، بيوفيزيک، بيوانفورماتيک و ساير 

رشته های مرتبط نيز دعوت كرده ايم كه در اين كنفرانس شركت كنند. 
الزم به ذكر است، هفدهمين كنفرانس شيمی ايران درتاريخ ۲۹ مهر تا ۱ آبان 

۱۳۹۳ در دانشكده علوم  با همكاری انجمن شيمی ايران برگزار خواهد شد.
گفتنی است با توجه به برگزاری اين كنفرانس مهم و حضور ميهمانانی از 
دانشگاههای مختلف كشور، مسئوالن دانشگاه می بايست نسبت به بازسازی 

آمفی تئاتر و سالن غذا خوری دانشكده اقدام نمايند. 

به گزارش روابط عمومي، همزمان با ايام  والدت حضرت علي )ع( و هفته 
خوابگاهها رييس دانشگاه به همراه مسئول نهاد رهبري، معاون دانشجويي، معاون 
فرهنگي و اجتماعي  و مديرخدمات دانشجويي از خوابگاه پسرانه خواجه عبداهلل 
بازديد كردند. در اين بازديد دكتر خاكي صديق، ضمن ايراد سخناني كوتاه از كيفيت 
نحوه خدمات رساني به دانشجويان خوابگاهي و همچنين ميزان رضايتمندي 
دانشجويان مطلع گرديد. گفتني است دانشجويان نيز به مناسبت ميالد حضرت 

علي )ع( و هفته خوابگاهها مراسم جشني برگزار نمودند.

خواجه نصير الدين طوسی، در ابتدای وزارت خويش بود، كه تعدادی از نزديكان بدو 
گفتند ايران مديری هم چون شما نداشته و تاريخ هم چون شما كمتربه ياد دارد. 

يكی از آنها گفت، نام همشهری شما خواجه نظام الملک طوسی هم به اندازه نام 
شما بلند نبود. خواجه نصير سر به زير افكنده و گفت: خواجه نظام الملک باعث فخر 
و شكوه ايران بود آموخته های من برآيند تالش های انسان های واال مقامی هم 
چون اوست. حرف خواجه به جماعت فهماند كه او اهل مبالغه و پذيرش حرف بی 

پايه و اساس نيست.
شايد اگر خواجه نصير الدين طوسی هم به آن سخنان اعتنا می نمود هيچ گاه نمی 

توانست گام های بلندی در جهت استقالل و رشد ميهنمان بردارد

به گزارش روابط عمومي، اولين دوره مسابقه ملي طراحي لرزه اي سازه ها و اولين 
همايش ملي مهندسي زلزله، بهسازي و مقاوم سازي لرزه اي لرزه اي سازه ها و 
مديريت بحران به همت دانشگاه هاي صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و صنعتي 

اميركبيردر ۳۰ و ۳۱ ارديبهشت ماه ۱۳۹۳ برگزار شد. 
كوشا كلهر و عماد شاهرودي دبيران برگزاري مسابقه درباره اين مسابقه خاطرنشان 
كردند: مسابقه ملي طراحي لرزه اي سازه ها براي اولين بار در ايران برگزار گرديد 
و ايران بعد از كشورهاي اياالت متحده آمريكا و ژاپن، سومين كشور برگزار كننده 
اين رويداد مهم مي باشد. ايشان هدف اصلي از برگزاري اين مسابقه را آشنا شدن 
دانشجويان رشته هاي مهندسي سازه و عمران با مقوله زلزله و ايمني ساختمان 
به صورت عملي و همچنين ايجاد اشتياق و انگيزه براي كنجكاوي و تحقيقات 
بيشتر و عملي تر در اين خصوص و در نتيجه اين تحقيقات، اصالح زيرساخت 
هاي مقاوم سازي و ايمني كشورمان بدست توانمند مهندسين جوان و با انگيزه 
اعالم كردند. كوشا كلهر دبير انجمن علمي دانشكده عمران دانشگاه همچنين 
گفت: همايش ملي مهندسي زلزله، بهسازي و مقاوم سازي لرزه اي لرزه اي سازه 
ها و مديريت بحران با هدف تحقق چشم اندازهاي علمي دو دانشگاه و پيشبرد 
اهداف آموزشي-پژوهشي در ۳۱ ارديبهشت ماه ۱۳۹۳ با همكاري دانشگاه صنعتي 

اميركبير در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار شد.
 در اين همايش در بخش غير تخصصي ابتدا دكتر احسانيان معاون پژوهش و 
فناوري دانشگاه صنعتی خواجه نصير و پس از آن به ترتيب دكتر ميرطاهري-دبير 
همايش، مهندس محمد غرضي- رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان 
كشور، مهندس فاطمه صالح- معاون پيشگيري و كاهش خطرپذيري سازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، دكتر مقدس نژاد- نماينده وزير راه و 

شهرسازي و مدير كل دفتر فني وزارت راه و شهرسازي، مهندس لطيفي، نماينده 
رئيس و معاون بازسازي و بازتواني سازمان مديريت بحران كشور و در بخش 
تخصصي، دكتر ذوالفقاري عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين 
طوسي و دكتر تهراني زاده عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير به ايراد 

سخنراني پرداختند.
در انتها مراسم اختتاميه با سخنراني دكتر باي، مديركل دفتر هماهنگي مراكز علمي 
معاونت علمي و فناوري نهاد رياست جمهوري و كوشا كلهر دبير برگزاري مسابقه 
از طرف دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و اهداي جوايز به تيم¬هاي 

برگزيده مسابقه به پايان رسيد.
الزم بذكر است مكان برگزاري مسابقه دانشگاه اميركبير و مكان برگزاري همايش 

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بوده است.
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