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به نام خدا
ساختار سازمانی دانشگاه مشتمل بر حوزه ریاست و 5 معاونت، 11 دانشکده و 
56 گروه آموزش تخصصی، 3 مرکز آموزش، 5 پژوهشکده و 15 گروه پژوهشی 
تخصصی و یک مرکز حرفه ای کارآفرینی برای یک دوره ی 5 ساله با همت 

کارشناسان و مدیران دانشگاه تدوین شده است.
 این ساختار سازمانی دارای ویژگی های منحصر به فرد در تاریخ توسعه ی سازمانی 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دارد که به شرح زیر است:
1- قالب بندی کلی ساختار سازمانی و پیکربندی ادارات و مشاغل در بخش های 
مختلف  سازمان متناسب با  اهداف توسعه دانشگاه مندرج در برنامه ی راهبردی 

دانشگاه طراحی شده است.
2- تعادل بین بخشی برای توسعه مستمر دانشگاه متناسب با معیارهای علمی 

تئوری سازمان در آن منظور شده است.
3- توزیع پست ها ومشاغل در بخش های دانشگاه متناسب با وظایف و تکالیف 
مورد انتظار از هر واحد و به گونه ای انجام شده که امکان تخصیص پست متناسب 
با رشته و رسته شغلی کارکنان در هر بخش و همچنین تخصیص ارتقاهای بعدی 

در همان بخش متناسب با مقررات میسر باشد.
انتظار ما بر این است که مجریان محترم که به نحوی در جریان اجرای ساختار 
سازمانی دانشگاه دخیل هستند،  شامل مدیر و کارشناسان دفتر طرح و برنامه، 
معاون اداری و مالی و کارشناسان آن حوزه، هیات های قانونی در تخصیص پست 
ها و مشاغل،  نظیر هیات اجرائی منابع انسانی و سایر مدیران و کارشناسان دانشگاه، 
دقت کافی و مسئوالنه برای اجرای صحیح، به موقع و متناسب با اهداف ساختار 

سازمانی را مبذول فرمایند. 
به همین رو یک مجموعه به عنوان  سیاست های اجرائی ساختار سازمانی دانشگاه 

برای وحدت رویه به واحدهای اجرائی ابالغ شده است.
امید است با اجرای صحیح دستورالعمل اجرائی ساختار سازمانی دانشگاه، شاهد 
افزایش بهره وری و رشد دانشگاه و همچنین کسب رتبه های برتر در رتبه بندی 

های ملی و بین المللی باشیم.

مشاور ارشد رئیس دانشگاه 

شهادت حضرت فاطمه)س( تسلیت باد

به گزارش روابط عمومی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در اولین 
رتبه بندی دانشگاه های آسیایي تایمز در سال 2۰1۸ با کسب رتبه 1۷3 آسیا، 
و بهبود وضعیت نسبت به سال قبل، موفق به کسب جایگاه هشتم دانشگاه 
هاي کشور شد. این دانشگاه در رتبه بندي تایمز 2۰1۷ حائز رتبه 1۹۰-1۸1 

آسیا شده بود.
در رتبه بندي سال 2۰1۸ دانشگاه هاي آسیایي دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل، 
صنعتي شریف، صنعتي امیرکبیر، صنعتي اصفهان، علم و صنعت ایران، دانشگاه 
تهران و دانشگاه تبریز رتبه هاي اول تا هفتم دانشگاه هاي کشور را به خود 

اختصاص داده اند.
 همچنین دانشگاه هاي شیراز، شهید بهشتي، دانشگاه اصفهان، فردوسي مشهد 

و ... در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.
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معاون امور بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: قرار 
است برنامه ریزی تخصیص و نظارت در قالب برنامه ملی اقتصاد مقاومتي 

شکل بگیرد تا پروژه ارتقاي دانشگاه ها به تراز بین المللي اجراي شود.
امور  معاون  دوست  یزدان  فارس،  از  نقل  به  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در نشست بررسی ارتقای 
دانشگاه و تراز بین المللي گفت: مرداد ماه سال ۹5 تعداد 22 دانشگاه و 1۷ 
پژوهشگاه در طرح ارتقاي بین المللي شرکت کردند که بهمن ماه تعداد 16 

دانشگاه و ۹ پژوهشگاه انتخاب شدند.
وی افزود: قرار است برنامه ریزی تخصیص و نظارت در قالب برنامه ملی 
اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد تا پروژه ارتقای دانشگاه ها به تراز بین المللي 

اجرا شود.
یزدان دوست ادامه داد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز در 
قراردادی با وزارت علوم متعهد شده تا در قالب اعتباراتی که از این محل به 

دانشگاه مي رسد تالش کند تا این برنامه اجرایي شود.
وی گفت: برای بین المللی شدن دانشگاه برنامه ریزی کردیم و این برنامه ها 

را در مدت زمان معین اجرایي مي کنیم.

ادامه مطلب در پایین صفحه

ادامه مطلب استارت دانشگاه صنعتی  ...

آغازاجرای طرح ارتقای دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیر الدین طوسی به تراز بین المللی

اولویت با پژوهش های کارآفرین 
است/تدوین برنامه عملیاتی 

پژوهشی

مراحلی را پشت سر گذاشته و به موفقیت هایي به ویژه در حوزه تولیدات
علمي رسیده ایم. این تولیدات در سطح باالیی قرار دارد؛ اما در بخش هایی

کمتر کار کرده ایم؛ مانند فناوری، اشتغال و کارآفریني. ثمره برنامه ها باید 
طوري باشد که دانش آموخته ها به کارآفرین تبدیل شوند.

روشنیان افزود: محور همه برنامه ها انجام پژوهش هایی است که به
کارآفرینی منجر شود و با اینکه از قبل هم این رویکرد وجود داشته است؛ با 

جدیت بیشتري دنبال مي شود.
***پژوهش خوب باید تولید علم و اشتغال کند

نصیرالدین  صنعتی  خواجه  دانشگاه  هوافضای  مهندسی  دانشکده  استاد 
به  آیا پرداختن به پژوهش برای کارافریني منجر  اینکه  طوسی در مورد 
کاهش تولیدات علمي در قالب مقاله و رتبه دانشگاه نخواهد شد، توضیح 
داد: اگر به سمت فناوري و اشتغال در حوزه هایي حرکت کنیم که شامل 
نوآوري نیز هست، یعني تولید علم را کارافریني ترکیب کنیم مقاالت و تولید 
علمي کاهش نمي یابد ولي اگر پژوهش ها به مسائل روزمره مردم نپردازد 
نتیجه بیکاري دانش آموخته ها و عقب بودن تولیدات صنعتي کشور از دیگر 

کشورهاست.
وی تصریح کرد: بنابراین پژوهش خوب باید طوری مدیریت شود که تولید 
علم، اشتغال تولید کند. ضمن اینکه تولید علم غیر از تولید مقاله مصادیق 
دیگري مانند ثبت اختراع و ابداع هم دارد و در تولید علم نباید نگاه خود را به 

تولید مقاله محدود کنیم.
دکتر جعفر روشنیان در مورد فاصله ای که بین صنعت و دانشگاه وجود 
دارد توضیح داد: در همه دانشگاه های خوب کشور اساتید و نمونه های 
موفقی داریم که توانسته اند نیازهاي صنعت را بشناسند و براي حل مشکالت 
صنعت پیشنهادهایي بدهند، اگر این ارتباط به شکل صحیحي تعریف شود 
و استاد دانشگاه فکر نکند تحقیق دانشگاهي انجام مي دهد و صنعت با دید 

مثبت تري به دانشگاه نگاه کند فاصله بین این دو نهاد از بین مي رود.
وی با اشاره به پیشرفت ها در صنعت هوافضا افزود: برای نمونه در صنعت 
هوافضا که به دانشگاه اعتماد شد اکنون کشور صاحب فناوری ساخت و 
پرتاب ماهواره است، هوافضا از قله های فناوری است و اگر از این نمونه های 
موفق برای دانشگاه و صنعت استفاده کنیم با نرخ مناسبي جلو خواهیم رفت.

***اولویت های پژوهشی را تعیین می کنیم
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در ادامه 
در مورد اینکه آیا برای انجام پژوهش ها اولویت هایي در نظر گرفته خواهند 
شد گفت: اولین هدف تنظیم برنامه علمیاتي پژوهشي درازمدت و میان مدت 
است که از هر حوزه اي مي خواهیم با توجه به مسائل کشور مانند انرژي، 

هوافضا، شیمي و غیره اولویت هاي خود را مشخص کند. 
وی تصریح کرد: بعد از تنظیم این برنامه اولویت های پژوهشی دانشگاه 

مشخص شده و بر اساس آن حرکت خواهیم کرد..

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از آغاز طرح های اجرایی این 
دانشگاه براي ارتقاء به تراز بین المللي خبر داد.

به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از فارس، علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در نشست بررسي ارتقاي دانشگاه به تراز 
بین المللي که با حضور اعضاي هیات علمي و هیات رئیسه دانشگاه برگزار 
شد با اشاره به اهمیت بین المللي سازي دانشگاه ها گفت: اگر دانشگاهي در این 
برهه وارد بین المللي سازي نشود در چند سال آینده به جایگاه مناسبي دست 

نخواهد یافت.
وی تشکیل معاونت بین الملل در دو سال گذشته، تدوین سند بین الملل دانشگاه، 
از  اساتید  با جذب دانشجویان خارجي و  بین المللی سازی  برنامه های  آغاز 
سال هاي گذشته، علم سنجي و رتبه بندي، ارائه فرصت مطالعاتي به دانشجویان 
دکتري و تثبیت جایگاه دانشگاه در بین دانشگاه هاي سطح یک را از برنامه هاي 
دانشگاه خواجه نصیر براي آغاز طرح ارتقاء به تراز بین المللي دانست و گفت: ستاد 
اقتصاد مقاومتي کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور چندین سال است که 
تشکیل شده و چند پروژه در حوزه آموزش عالي تعریف کرده است که در یکي 
از پروژه ها بحث این است که پنج دانشگاه یا پژوهشگاه کشور در طول مدت 

زمان خاص به تراز بین المللي برسند.
خاکی صدیق ادامه داد: یکی از شاخص های بین المللی شدن این است که 
دانشگاه ها در بین 2۰۰ دانشگاه برتر دنیا باشد که براي این پروژه نیز مبلغي 
حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، از دانشگاه ها برنامه خواستند که 
ما نیز طرح هایمان را اعالم کردیم و یک کارگروه تشکیل دادند که برنامه های 

دانشگا ها مطالعه شد و سومین دانشگاهی بودیم که طرح مان پذیرفته شد.
وی گفت: در این طرح ۴2 شاخص وجود دارد و در آخرین مرحله، جلسه ای در 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در جمع دانشگاه های برتر آسیا

وزارت علوم برگزار شد که بر این اساس روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
منتخب در قراردادی با وزارت علوم ورود به حوزه بین المللی شدن را متعهد 

شدند.
به گفته خاکی صدیق هفت میلیارد و نهصد میلیون تومان برای فاز اول این 

پروژه به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسي اختصاص یافته است.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خطاب به اساتید این دانشگاه 
گفت: ما نمی خواهیم جزء دانشگاه های رده دوم باشیم بنابراین باید همه با 
هم برای اجراي این طرح تالش کنیم؛ البته در نیروي انساني و امکانات 
محدودیت داریم ولي باید با اصالح  روش ها کار را انجام دهیم. به طور مثال 
در پذیرش اعضاي هیات علمي نمي توانیم دیگر به صورت سنتي عمل کنیم 
و باید شاخص هاي جدید در رابطه با بین المللي بودن را جزء شاخص هایمان 

قرار دهیم.
وی ادامه داد: باید یک آمایش دانشجویی آموزشی داشته باشیم، برای راه اندازي 
رشته هاي جدید هم باید دقت کنیم، این مسائل به نوعي با منافع ملي و نیازهاي 
کشور گره مي خورد بنابراین باید بازنگري رشته ها براساس آمایش دانشجویي 

آموزشي انجام شود.

رتبه بندی دانشگاه های آسیایی تایمز 2018 
اعالم شد

جزئیات اجرای طرح بین المللی شدن در دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با اشاره 
به اهمیت تولید علم و اشتغال در پی پژوهش گفت: اولویت دانشگاه در انجام 

پژوهش هایي است که به کارآفریني منجر شود.
 دکتر جعفر روشنیان که به تازگی به معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه 
منصوب شده است؛ استاد گروه دینامیک پرواز و کنترل دانشکده هوافضاست 
و سابقه معاونت پژوهش و فناوری و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه را در 

کارنامه کاری خود دارد.
وی دانش آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی در مقطع کارشناسی و رشته مهندسی هوافضا، دینامیک پرواز و 
کنترل در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري از دانشگاه دولتي روسیه است 
و پیش از این به عنوان استاد برتر و محقق برتر دانشگاه صنعتی خواجه 

نصیرالدین طوسی نیز معرفي شده است
 به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایرنا، دکتر جعفر روشنیان در مورد برنامه 

های آتی معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه گفت: در حوزه پژوهش 
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حضرت فاطمه )س( :
بهترین شما کسی است که 
در برخورد با مردم نرم تر و 

مهربان تر باشند.

))تبریـــک((

 جناب آقای دکترسید فرهاد مسعودی، انتصاب شما را به عنوان

رئیس دانشکده فیزیک

 جناب آقای دکترحمید رضا تقی راد، ابقاء شما را به عنوان 

رئیس دانشکده مهندسی برق

جناب آقای دکتررضا اسالمی فارسانی، ابقاء  شما را به عنوان

 رئیس دانشکده مهندسی و علم مواد 

 جناب آقای دکترسعید صبوری، ابقاء  شما را به عنوان

 رئیس دانشکده مهندسی عمران

 جناب آقای دکترحامد علی صادقی آرائی ، انتصاب شما را به عنوان 

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی هوافضا

و جناب آقای دکتر نادر فنائیارتقاء شما را به مرتبه ی دانشیاری

تبریک عرض می نمائیم

پنجم اسفند روز بزرگداشت خواجه 
نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک

استاد ارجمند جناب آقای دکرت علی کشاورز

استاد ارجمند جناب آقای دکرت مجید جعفریان

همکار گرامی جناب آقای حسین سلیامنی

همکار گرامی  رسکار خانم مهشید فاطمی

همکار گرامی  جناب آقای مهدی غفاری

همکار گرامی  رسکار خانم مریم میر بهایی

 با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را تسلیت و تعزیت گفته ، 
ازدرگاه خداوند منان براي شما  ونزدیکان صبر جمیل  و اجر جزیل 

و براي آن عزیزان  سفر کرده آمرزش  و غفران  الهي مسئلت مي نماییم.

بازگشت همه به سوی اوست

 18 FEBRUARY 2018

دانشجویان عالقه مند به  همکاری با روابط عمومی دانشگاه 
 با این شماره 88797463 تماس حاصل نمایند

 پس از انتشار نتایج رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال 2۰1۸، این مؤسسه 
ارزیابی دانشگاه ها اقدام به انتشار رتبه دانشگاه های آسیایی نموده است. 

بر اساس رتبه بندی آسیایی دانشگاه ها تایمز 2۰1۸، دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی   به عنوان یکی از دانشگاه های برتر کشور معرفی شده است.

 رتبه بندی آموزش عالی تایمز مؤسسه های پیشرو آسیایی را در پنج معیار کلی در 
قالب 13 شاخص فرعی شامل آموزش و یادگیری، چشم انداز در جذب اساتید و 
دانشجویان بین المللی و همکاری های علمی و پژوهشی بین المللی، پژوهش 
و انتشارات معتبر در مجالت و پایگاه های اطالعات علمی جهانی، شاخص 
مرجعیت علمی بر اساس میزان ارجاع ها و استنادهای فعالیتهای علمی و انتشارات 
پژوهشگران و شاخص دانشگاه های صنعتی اعم از درآمدهای حاصل از ارتباط با 
صنعت و پژوهش ارزیابی می کند. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی موفق 
به کسب امتیازات 23.3 آموزش، 23.1 پژوهش، 2۷ استنادها، ۴۷.۴ درآمد صنعتی، 

16،۷ چشم انداز جهانی و امتیاز کل 25.۷ شده است. 
بر اساس گزارش رتبه بندی آسیایی آموزش عالی تایمز 1۸ مؤسسه ایرانی در 
فهرست مؤسسات برتر آسیا قرار گرفته اند. در ویرایش 2۰1۸ نظام رتبه بندی تایمز، 

کشورهای آسیایی به طور جداگانه ارزیابی و رتبه بندی شده اند. 
گزارش نشان می دهد در این رتبه بندی دانشگاه های »صنعتی نوشیروانی بابل« 
)3۷(، »صنعتی شریف« )۸3(، »صنعتی امیرکبیر« )۸۸(، »صنعتی اصفهان« 
)۹6(،»علم و صنعت ایران« )1۰۸(، »دانشگاه تهران« )13۹(، »دانشگاه تبریز« 
)1۴۸(، »دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی« )1۷3(، »دانشگاه شیراز« 
)1۸۸(، »دانشگاه شهید بهشتی« )1۹3(، »دانشگاه های فردوسی مشهد و 
اصفهان« )مشترکا 2۰1-25۰(، »دانشگاه گیالن« )251-3۰۰(، »دانشگاه های 
الزهرا، بیرجند، یزد، و زنجان« )مشترکا 3۰1-35۰( به ترتیب در جایگاه برتر 

دانشگاه های کشور قرار گرفته اند.
 از نظر رتبه بندی دانشگاه های صنعتی  دانشگاه های نوشیروانی بابل، صنعتی 
شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی 

خواجه نصیرالدین طوسی در رتبه های برتر دانشگاه های کشور قرار دارند.
دکرت اسامعیل مصطفوی

رتبه بندی دانشگاه های آسیایی تایمز 
2018

جدیدترین رتبه بندی وبومتریکس 2018 اعالم 
شد

آیین اختتامّیه نهمین جشنوارۀ بین المللی فارابی، ویژۀ تحقیقات علوم انساني 
و اسالمي ، امروز 2۴ دي با حضور ریاست محترم جمهوري اسالمي ایران 
و در جمع نخبگان، پژوهشگران و سرآمدان علوم انساني کشور، در سالن 
اجالس سران برگزیدگان خود را شناخت. در این جشنوارۀ بین المللي، کتاب 
»کتاب شناسي جامع خواجه نصیرالّدین طوسي« از انتشارات دانشگاه صنعتي 
خواجه نصیرالّدین طوسي در گروه تخّصصي »فّناوري اّطالعات،اّطالع رساني 

و کتابداري« برگزیده شناخته شد.
این اثر پژوهشی کتاب شناختی به اهتمام سّید حّجت الحق حسینی در1226 
صفحه و در قطع وزیری به سامان رسیده است. کتاب دربردارندۀ 6۷۰۷ مدخل 
پایان نامه ، کتاب، مقاله و نسخۀ خّطي در سراسر جهان به 1۸ زبان زندۀ دنیا 

و نیز ۹۰ یادمان ملّي و بین المللي است.
.پژوهشگر این اثر پژوهشی برگزیده ، پیشتر کتاب »تاریخ دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالّدین طوسی« را در آذر13۹۴ش. به خواستاري معاونت پژوهشي 
و فّناوري دانشگاه ، نگارش کرده است. از ایشان و در سال 13۹۷ش. کتاب 
پژوهشي »بازشناخت شخصیت علمی و فرهنگی عاّلمه خواجه نصیرالّدین 

طوسی« از سوی انتشارات دانشگاه چاپ و انتشار خواهد یافت.

مراسم بزرگداشت روز 
مهندسی و تجلـیل از 
مهندسین پیشکسوت 

دانشگــاه 2شنبه، ۷ اسفند 
ماه در دانشکده مهندسی 
مکانیک برگزار می گردد

روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کتاب »کتاب شناسی جامع خواجه نصیرالّدین 
طوسی« در نهمین جشنواره بین المللي فارابي 

اثر برگزیده شد.

در جدیدترین رتبه بندی وبومتریکس 2۰1۸ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی در رتبه 1۰ دانشگاه های سطح یک کشور قرار گرفت.

گفتنی است رتبه وبومتریکس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بدون 
تغییر نسبت به سال 2۰1۷ در همان رتبه 1۰ بین دانشگاه هاي سطح یک 

قرار دارد.
الزم به ذکر است با لحاظ دانشگاه های پزشکی مربوط به وزارت بهداشت، رتبه  

وبومتریکس دانشگاه در کشور 15 می باشد. 

اجرای فراگیر برنامه راهبردی 
دانشگاه ابالغ شد

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی طی نامه ی اجرای فراگیر 
برنامه راهبردي دانشگاه را ابالغ کرد.

به گزارش روابط عمومی، دکتر علی خاکی صدیق ریاست دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی طی نامه ای ضمن تقدیر از زحمات جناب آقای 
دکتر احمد رضا تحسیري« مشاور ارشد رئیس دانشگاه » در خصوص طراحي 
و تدوین طرح راهبردي دانشگاه که در بهمن ماه 13۹3 در هیات امنا مصوب 
گردیده بود،« اجراي فراگیر برنامه راهبردي دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین 
طوسي را به منظور مدیریت یکپارچه ي منابع و فعالیت ها براي نیل به اهداف 
تعیین شده را با توجه به اینکه زمینه و آمادگي نسبي الزم براي مدیریت توسعه 

دانشگاه مهیا گردیده است ابالغ  کرد.
 دکتر خاکی صدیق همچنین خواستار تشکیل شورای برنامه ریزی و مطالعات 
راهبردی به منظور انجام وظایف مصوب در بروز رساني برنامه و هدایت منابع 

در جهت اهداف دانشگاه شده است.
ریاست دانشگاه در این نامه متذکر شده اند که تمهیدات الزم به منظور:

1- ایجاد ساختارهای اداری
2- هماهنگی های بین بخشی به منظور سیاست گذاری و تعیین اهداف 

بخشی راهبردي
3- تدوین برنامه عملیاتی ساالنه در واحدهای دانشگاه

۴- تعیین چهارچوب نظارت و کنترل بر اجرای برنامه در واحدهای دانشگاه
5- ارزیابی عملکرد ساالنه واحد های دانشگاه فراهم گردد.

ارتقای چشمگیر انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی در جایزه کتاب سال

به گزارش روابط عمومی؛ از مجموع 3۷6 اثر راه یافته به مرحله نیمه نهایی 
داوری سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوري اسالمي ایران، در 
گروه علوم کاربردي، ۴1 اثر به عنوان نامزد این دوره معرفي شدند. علوم 
کاربردي شامل علوم پزشکي، دامپزشکي، مهندسي مواد و معدن، مهندسي 
برق، مهندسي کامپیوتر، مهندسي مکانیک، مهندسي عمران، مهندسي شیمي، 

مهندسي کشاورزي و معماري مي شود.
در این دوره جایزه کتاب سال که بهمن ماه هر سال توسط خانه کتاب ایران 
اعطا می شود، در بخش مهندسی عمران فقط یک تألیف و یک ترجمه به 
مرحله نیمه نهایي داوري راه پیدا کردند که هر دو کتاب از انتشارات دانشگاه 
صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي بودند. در بخش مهندسي عمران از بین آثار 
راه یافته به مرحله اول داوري، فقط کتاب »طراحي انواع اتصاالت سازه هاي 
فوالدي به روش ضرایب بار و مقاومت« تألیف نادر فنائي و فرزانه قلمزن 
اصفهاني و کتاب »مهندسي پاکسازي خاك )مفاهیم طراحي(« تألیف ساتن 
ساترسان ترجمه محمد رضا صبور، الهیار امیري و قربانعلي دزواره به دور نیمه 

نهایي جایزه کتاب سال راه پیدا کردند.
البته آثار رشته مهندسی عمران، با اقبال چندانی از طرف خانه کتاب مواجه 
نیستند و در 1۰ سال گذشته هیچ کتابی در رشته مهندسی عمران نتوانسته 
است برنده جایزه کتاب سال شود. فقط در سال 13۸۹ کتاب »دینامیک سازه 
ها، نظریه و کاربرد آن در مهندسي زلزله« تألیف آنیل چوپرا ترجمه فیاض رحیم 
زاده روفوئي کتاب تقدیر شده بیست و هشتمین دوره کتاب سال جمهوري 

اسالمي بوده است.
در این دوره، یک کتاب دیگر هم از انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی در بخش مهندسی صنایع، تحت عنوان »هزینه یابي دوره عمر سیستم 
ها براي مهندسین« تألیف دیلون ترجمه احمد اصل حداد و محمد رضا نباتچیان 
به دور نیمه نهایي راه پیدا کردند که رکورد بي نظیري براي انتشارات این 

دانشگاه محسوب   مي شود.

ثبت 194 ایده تجاری در دومین جشنواره کسب و 
کار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 مدیر مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: 1۹۴ طرح و ایده تجاری 
در دومین جشنواره نوآوری و کسب و کار این دانشگاه ثبت شد.

حامد ابراهیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: 
دومین جشنواره نوآوری و کسب و کار در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در 
حال برگزاری است و در مرحله پذیرش طرح های کسب و کار و ایده های نوآورانه، 

۸3 طرح کسب و کار و 111 ایده ی نوآورانه ثبت شد.
وی ادامه داد: توانمندسازی و معرفی تیم های نوآور به سرمایه گذاران از اهداف 

برگزاری اینوکاپ است.
ابراهیمی گفت: اینوکاپ، مسابقه نوآوری و فناوری هایی است که قادر به خلق 

ارزش افزوده و کسب ثروت برای سازندگانش است.
وی افزود: از میان 111 ایده نوآورانه، 3۴ طرح برای شرکت در اینوکاپ برگزیده 
شدند که پس از داوری مدیران شرکت های سرمایه گذاری، شتابدهنده  ها و 
کارآفرینان در نهایت 1۰ طرح به دور پایانی رقابت در جشنواره نوآوری و کسب و 

کار راه پیدا خواهند کرد.

14 اسفند، آیین پایانی 
جشنواره فیلم کوتاه نصیر 

»فن«

مدیر کل روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: آیین 
پایاني سومین جشنواره فیلم کوتاه نصیر »فن«، 1۴ اسفند در دانشگاه صنعتي 

خواجه نصیرالدین طوسي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از صداوسیما، احمد بنی احمدی افزود: در سومین 

جشنواره فیلم کوتاه نصیر »فن« 2۷ اثر به مرحله داوری راه یافته است.
وی گفت: محمود عزیزی و خانم سیما تیرانداز داوری آثار در این دوره را در 

دانشکده مهندسی مکانیک در روز 1۴ اسفند بر عهده دارند.
بنی احمدی افزود: سومین دوره از جشنواره فیلم کوتاه نصیر »فن« از ماه مهر در 
سطح دانشگاه های تهران برگزار می شود و استادان و دانشجویان می توانند در این 

جشنواره شرکت کنند.

با حضور دکتر علی خاکی صدیق 17 طرح 
پژوهشی بین وزارت علوم و آموزش عالی اتریش 

تصویب شد
 کارگروه ملی همکاری های علمی بین المللی به منظور شرکت در کنفرانس 
مشترك همکاری های آموزش عالی از 3 تا 5 بهمن 13۹6 به سرپرستي دکتر 
حسین ساالر آملي قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوري در امور بین الملل و با 
حضوردکتر علي خاکي صدیق و دکتر محمدعلي سبحان اللهي به عنوان مسئول 
کارگروه ملي همکاري با کشور اتریش و نیز تعدادي از روساي دانشگاه ها عازم 

اتریش شدند.
به گزارش روابط عمومی؛ در روز سه شنبه 3 بهمن، دیداری از آکادمی علوم اتریش 
صورت گرفت و راهکارهای گسترش ارتباطات علمی مطرح شد و مقرر گردید 
همکاری مشترك بیشتري در تحقیقات استادان رشته هاي علوم انساني، علوم پایه 

و فني به ویژه در حوزه هاي جدید فناوري صورت بگیرد.

یک شنبه 29بهمن 1396، 1جمادی الثانی 1439، 

نخستین گردهمایی دانشجویان بورسیه برگزار 
شد

نخستین گردهمایی دانشجویان ممتاز بورسیه با حضور مسئولین دانشگاه و بنیاد 
قلم چی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی؛ دانشجویان ممتاز دانشگاه که معدل باالی 1۷ را کسب 
کرده اند پس از ثبت نام مورد بررسی قرار گرفته اند تا در اولین دوره بورسیه 

دانشجویان قرار گیرند.
دکتر وفایی، مدیر فرهنگی دانشگاه به خبرنگار روابط عمومی گفت: در تفاهم نامه 
ای که میان بنیاد حاممیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و بنیاد علمی، 
آموزشی قلم چی در مهر ماه ۹6 به امضاء رسید مقدر شد که 1۰۰ نفر از دانشجویان 
ممتاز دانشگاه در بورسیه بنیاد قلم چی قرار گیرند و به مدت یکسال به هر یک مبلغ 

2/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان کمک هزینه تحصیل پرداخت شود.
وفایی گفت: تمام دانشجویان در مقطع کارشناسی هستند و در هر ترم ارزیابی 
صورت می گیرد و دانشجویانی که معدل آنها باالی 1۷ باشد بورسیه ایشان حفظ 

خواهد شد.

برگزاری دوره مشترک هوافضا میان دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و روسیه

معاون دانشگاه خبر داد: برگزاری دوره مشترك هوافضا میان دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی و  روسیه

از روزنامه فرهیختگان، دانشگاه صنعتی  به گزارش روابط عمومی؛ به نقل 
خواجه نصیرالدین طوسی دوره مشترك کارشناسی ارشد با یکی از دانشگاه هاي 

کشور روسیه در حوزه هوافضا برگزار مي کند.
فرهاد یزدان دوست، معاون امور بین الملل این دانشگاه با اعالم این خبر گفت: 
»پذیرش در این دوره از طریق آزمون سراسری دوره کارشناسی ارشد انجام شد 
و اکنون در مرحله مصاحبه از پذیرفته شدگان چندبرابر ظرفیت هستیم.-« معاون 
امور بین الملل دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي اضافه کرد: »در این دوره 
تمامي امور آموزشي و پژوهشي به صورت مشترك میان دو دانشگاه انجام خواهد 

شد و دانشجویان دو استاد راهنما براي پایان نامه هاي خود دارند.«
یزدان دوست تاکید کرد: »در مجموع در دو گرایش اعالم شده 3۰ دانشجو پذیرفته 
خواهند شد و این دانشجویان دو مدرك تحصیلی دریافت خواهند کرد.« او عنوان 
کرد: »این دوره پولي است اما برنامه ریزي شده تا بخشي از هزینه هاي تحصیل 
دانشجویان برتر و استعدادهاي درخشان که متقاضي تحصیل در این دوره هستند 

از سوي دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي پرداخت شود.«

موفقیت دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 
الدین طوسی در مسابقات طراحی ماهواره مکعب 

ایرانی
معاون پژوهشی دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
گفت: دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسي در مسابقات طراحي 

ماهواره مکعب ایراني موفق به کسب رتبه سوم شدند.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از صداوسیما، علیصادقی افزود: نخستین دوره 
این مسابقه در اسفند ۹۴ برگزار شد و 21 تیم از دانشگاه های مختلف از سراسر 
کشور شرکت کردند که در مرحله اول داوری حدود 15 تیم به مرحله طراحي 
مقدماتي راه پیدا کردند و در مرحله دوم 6 تیم و در نهایت 3 تیم از دانشگاه هاي 
مالک اشتر، صنعتي امیرکبیر و خواجه نصیرالدین طوسي به عنوان تیم هاي 

برگزیده انتخاب شدند.
وی گفت: 3 تیم برگزیده به مسابقات آسیا و اقیانوسیه راه پیدا کردند که در این 

مسابقات ماهواره ها پرتاب می شوند.
صادقی درباره مأموریت این ماهواره ها افزود: 2 مأموریت ارتباط بین ماهواره ای 
در مدار و تبادالت اطالعات از ماموریت های اصلی این ماهواره ها است، البته 
یک مأموریت دیگر هم به طور اختیاري برعهده ماهواره ها گذشته شده است که 
ماهواره دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي مأموریت تصویر برداري خارج 

از مدار را انتخاب کرده است.
وی گفت: مسابقات ماهواره مکعب ایرانی مسابقه ای است که ماهواره آن را 

دانشجویان در ابعاد کوچک 1۰ در 1۰ سانتیمتر می سازند.
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