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به گزارش روابط عمومي؛ در مراسم روز مهندسي و بزرگداشت خواجه نصيرالدين 
طوسي با حضور رييس و مسئوالن دانشگاه از برخي مهندسين برتر پيشكسوت 

دانشگاه تقدير بعمل آمد.
همچنين در حاشيه اين مراسم نمايشگاهي از توانمندي هاي فعاليت هاي 
فرهنگي دانشجويي نيز ارائه شد كه مورد بازديد مسئولين دانشگاه و دانشجويان 
قرار گرفت.گفتني است در مراسم مذكور از برخي فعالين برتر فرهنگي دانشگاه 

در سال ۹۳ تجليل شد.
نام مهندسین نمونه پیشکسوت و فعالین فرهنگي به شرح زیر 

است:
۱.  مرحوم مهندس محسن محمدي شجاع )مكانيك(                                              
۲. مرحوم مهندس سيد تقي مير حسيني )عمران(                                                     
۳. جناب آقاي مهندس حسن ابوتراب )برق(                                        
۴.جناب آقاي مهندس حسين دلربايي )برق(                                            
۵. جناب آقاي مهندس محمد صمديان )برق(                                                             
۶. جناب آقاي مهندس هوشنگ نعيم ابيانه )مكانيك(                                                       
۷. جناب آقاي مهندس محمد اشراقي )نقشه برداري(                                                                      
۸. جناب آقاي مهندس فريبرز وزيري)عمران(                                                                                   
۹. جناب آقاي مهندس ايرج نيكخواه بهرامي )فيزيك(                                                         

• فعالین فرهنگي
۱. حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي دكتر حميدرضا نوري                                                 

۲.جناب آقاي دكتر علي مظفري
۳.آقاي امين رضا اولياء
۴. آقای پدرام كاشانی

۵.آقاي محمدحسين رحمانی
۶.آقاي محمد مالنوري
۷. خانم مهرناز خانلری

به گزارش روابط عمومي؛ به مناسبت ۵ اسفند و روز مهندسي ستاد بزرگداشت 
روز ملي مهندس در مراسمي از مهندسين نمونه كشور در سال ۹۳ تجليل 
بعمل آورد. در اين مراسم كه در برج ميالد تهران با حضور اساتيد دانشگاهها، 
مهندسين و مسئولين كشوري برگزار شد، دكتر جعفر روشني يان عضو هيات 
علمي و رئيس دانشكده مهندسي هوافضا دانشگاه به عنوان مهندس برگزيده 
در سال ۹۳ معرفي و از وي با حضور رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر 

روحاني تجليل بعمل آمد. 

به گزارش  روابط عمومي به نقل از ايسنا، دكتر علی خاكي صديق در مراسم 
جشن دانش آموختگان دانشگاه در سالن همايش های بين المللی برج ميالد 
ضمن خيرمقدم به فارغ التحصيالن بيان كرد: جشن هاي رسمي فارغ التحصيلي 
ضمن تجديد ديدار براي دانش آموختگان با يكديگر و با اعضاي هيات علمي 

براي اعتالي نام دانشگاه برگزار مي شود. 
وي درباره وضعيت كنوني دانشگاه اظهاركرد: در حال حاضر ۱۱ دانشكده، ۳۴ 

گروه تخصصي و ۲ گروه عمومي در دانشگاه وجود دارد. 
رييس دانشگاه صنعتي خواجه نصير ادامه داد: همچنين در ۲۱ رشته كارشناسي 
ارشد با ۵۹ گرايش و ۱۵ رشته دكتري با ۳۱ گرايش، دانشجويان مشغول به 
تحصيل هستند. خاكي صديق جمعيت كنوني دانشگاه را حدود ۷۱۰۰ نفر 
از بين اين تعداد ۳۲۰۰ دانشجوي كارشناسي، ۲۴۰۰  افزود:  اعالم كرد و 
دانشجوي ارشد، ۶۸۰ دانشجوي دكتري مشغول به تحصيل هستند و ۷۴۰ 

دانشجو در دوره آموزش الكترونيك در دانشگاه حضور دارند. 
وي سپس با بيان اينكه ۳۰۳ نفر عضو هيات علمي اين دانشگاه هستند، اظهار 
كرد: از بين اين تعداد ۱۲ نفر مربي، ۱۵۷ استاديار، ۹۱ دانشيار و ۴۳ استاد 

هستند، بنابراين دانشگاه ما يكي از بهترين هرم هاي هيات علمي را دارد. 
رييس دانشگاه  درباره مقاالت و كتاب هاي چاپ شده در اين دانشگاه عنوان 
كرد: سال قبل بيش از ۹۰۰ مقاله علمي و ۱۰۴ كتاب توسط اعضاي هيات 
علمي و دانشجويان اين دانشگاه چاپ شده است. همچنين ۱۷۵ قرارداد 
پژوهشي، ۱۴۰ اختراع، ۴۷ تفاهم نامه با صنايع و چند تفاهم نامه بين المللي نيز 
به ثبت رسيده است، بنابراين وضعيت دانشگاه از نظر كيفي مطلوب است اما 

به گزارش روابط عمومی، به مناسبت هشتادمين سالگرد تاسيس دانشگاه تهران، 
كتاب گنج نامه كه شامل ۸۰ اثر برتر بزرگان علمی كشور می باشد، رونمايی 
شد. در اين مجموعه، كتاب اصول كنترل مدرن پروفسور علی خاكی صديق كه 
درانتشارات دانشگاه تهران  چاپ شده است به عنوان اثر برگزيده طی هشتاد سال 
اخير اين دانشگاه معرفی گرديد و طی مراسمی در روز ۲شنبه ۱۹ اسفند ماه در 
دانشگاه تهران از ايشان تجليل بعمل آمد.  گفتنی است؛ پروفسور علی خاكی 
صديق تا كنون ۱۲ جلد كتاب در زمينه های مختلف مهندسی كنترل و سيستم 
تاليف و ترجمه نموده اند كه بارها تجديد چاپ شده اند. همچنين ايشان در سال ۹۱ 
نيز از سوی فرهنگستان علوم به عنوان استاد برتر مهندسی ايران معرفی گرديدند. 

سرآغاز سخن

دانشجويان گرامی در صورت تمايل به همكاری، 
 به روابط عمومی دانشگاه مراجعه نماييد.  
 pr.kntu.ac.ir      تلفن : ۸۸۷۹۷۴۶۳

ادامه مطلب : جای خالی درس اخالق مهندسی در 
دانشگاه های کشور  

March 2015 11چهار شنبه 20 اسفند 1393، 20 جمادی االولی 1436،

حضرت زهرا )س ( :نامـه نـصیر

گشاده رویی در چهره مومن 

برای صاحبش،

بهشت را سبب می شود.

روابط عمومی دانشگاه  آماده دریافت  مقاالت فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی اعضای 
محترم هیات علمی جهت درج در خبرنامه می باشد 

   pr@kntu.ac.ir          84064240

ادامه مطلب پایین صفحه

تجلیل از مهندسین نمونه پیشکسوت دانشگاه و 
تقدیر از برخي فعالین فرهنگي 

انتخاب عضو هیات علمي دانشگاه به عنوان
 استاد برگزیده مهندسي

)خاکي صدیق در مراسم جشن دانش آموختگان در برج میالد(  

باید تالش کرد نام دانشگاه صنعتي خواجه نصیر در 
سطح کشور پرآوازه شود

انتخاب کتاب »اصول کنترل مدرن« 
بعنوان یکی از 80 اثر برگزیده دانشگاه تهران

اخالق  اينكه  بيان  با  طوسی  نصيرالدين  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رييس 
مهندسی االن در دانشگاه های مطرح دنيا به عنوان يك درس اجباری ارائه 
می شود از جای خالی اين مبحث در درس های رشته های فنی مهندسی 

كشور ابراز تاسف كرد.    
دكتر »علی خاكی صديق« همزمان با روز ملی مهندسی در گفتگوی تفصيلی 

با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه ،اظهار داشت: 
جامعه مهندسی كشور دستاوردهای بسياری دارد كه می تواند به آن افتخار 
كند و االن ما در صنايع مختلف به دست خود مهندسان ايرانی كارهای بسيار 
بزرگ و حيرت آوری را انجام می دهيم كه نمونه های بارز آن در صنايع 

دفاعی، هوافضا و فناوری های نوين مشاهده می شود. 
وی افزود: با وجود موفقيت های چشمگير در حوزه های مهندسی چالش 
های اساسی هم داريم كه يكی از آنها به كيفيت كار مهندسان ما برمی گردد 
و اين چالش هنگامی كه ما وارد عرصه رقابتی بين المللی شويم بيشتر خود 
را نشان می دهد. خاكی صديق يادآور شد: زمانی كه شما يك محصول را 
برای مصرف داخلی توليد می كنيد و فضا محدود است رقابت معنای چندانی 
پيدا نمی كند ولی جايی كه رقابت جدی بين المللی و حضور محصوالت 

مهندسان تراز اول دنيا مطرح می شود كيفيت حرف اول را می زند. 
وی ادامه داد: موضوع كيفيت يكی از چالش های حوزه مهندسی ماست و 
دانشكده های ما يعنی در آموزش مهندسان آينده مان كمتر به اين مساله 

پرداخته اند. 
را  مهندسی  اخالق  به  توجهی  كم  نصير  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رييس 
دومين چالش اصلی اين حوزه برشمرد و پيشنهاد كرد اصول اخالقی كه در 
آموزه های دينی ما نيز هست رابه زبان مهندسی ترجمه كرده و آنها را در 
كاربردهای مهندسی بررسی كنيم. به اعتقاد وی بسياری از لطمه هايی كه از 

جای خالی درس اخالق مهندسی در 
دانشگاه های کشور                                                  

جانب مهندسی و طرح های مهندسی به كشور وارد می شود، ناشی از رعايت 
نكردن يكی از اصول اساسی اخالقی مهندسی در كشور است. 

خاكی صديق با ابراز تاسف از اينكه اخالق مهندسی به دانشجويان كشور 
آموزش داده نمی شود، بيان داشت: االن در بسياری از دانشگاه های خوب 
دنيا درس اخالق مهندسی يكی از دروس اجباری رشته های مهندسی است 
ولی در ايران اين مبحث را نداريم و البته در برخی جاها ارائه می شود كه آنهم 

به صورت سليقه ای و اختياری است و به شكل جدی به آن نمی پردازيم. 
وی بر لزوم توجه جدی جامعه مهندسی به صورت كلی و دانشگاه های 
صنعتی و فنی مهندسی به صورت اخص به مقوله اخالق مهندسی تاكيد 

كرد. 
خاكی صديق درباره فعاليت های دانشگاه خواجه نصير طی يك سال گذشته 
نيز گفت: در يك سالی كه گذشت در دانشگاه طرح هايی را شروع كرديم 
كه متاسفانه با مساله بودجه كه از حدود نيمه دوم سال گريبانگير دانشگاه شد 
مقداری طرح های ما مختل شد ولی عليرغم اين در حوزه پژوهش، زمينه 

های ويژه پژوهشی تعريف كرديم. 
وی به تشكيل كارگروه های ويژه برای اجرای طرح های تحقيقاتی متناسب 
با نقاط قوت دانشگاه و تعريف چندين طرح مشترک با صنعت و همچنين 
ارزيابی آموزشی و پژوهشی گروه های علمی دانشگاه به عنوان برخی اقدامات 

صورت گرفته طی يك سال اخير ياد كرد. 
خاكی صديق تقويت ارتباط با فارغ التحصيالن را يكی از رويكردهای دانشگاه 
خواجه نصير ذكر كرد و گفت: يكی از نكاتی كه سالهای گذشته در دانشگاه 
خواجه نصير كمتر به آن توجه شده، كانون ارتباط با دانش آموختگان است و 
انتظار داريم خيلی قوی تر عمل كند و جلسه ای هم با اعضای هيات علمی 
دانشگاه كه دانش آموخته خواجه نصير هستند داشتيم و قرار شد حركت خوبی 
در اين زمينه آغاز شود. وی درباره ديگر توفيقات دانشگاه نيز گفت: نمونه ای 
از توفيقات دانشگاه خواجه نصير در مراسم روز ملی مهندسی كه روز۴اسفند با 
حضور رييس جمهوری برگزار شد به نمايش درآمد و در اين مراسم تعدادی 
از استادان ما برگزيده شدند، تعدادی از منتخبان امسال از فارغ التحصيالن 
دانشگاه ما بودند، شهيدی كه تجليل شد از دانشجويان مهندسی دانشگاه 
خواجه نصير در دوران جنگ بود و افزون براين، در جمع شهدای جهاد علمی 

نيز شهيد رضايی نژاد را داريم كه اينها افتخارات دانشگاه هستند.
خواجه  بزرگداشت  روز  عنوان  به  كشور  رسمی  تقويم  در  اسفندماه  پنجم 

نصيرالدين طوسی و روز مهندسی نامگذاری شده است.

دانشگاه و رسانه ها
اينكه در فضای رسانه ای جامعه به طور صريح از هر موضوعی انتقاد صورت 
گيرد و حقوق تضييع شده افراد مورد پيگيری قرار گيرد اقدامی پسنديده و 
ارزنده است. به طور كلی در صورتی كه رسانه ها نقش اساسی در استيفای 
حقوق شهروندان و بخشی از جامعه كه تريبون خاصی برای بيان نظرات و 
مشكالت خود ندارند ايفا نمايند يكی از اهداف جامعه اصيل و ايده آل فاضله 
تحقق يافته است. در مسير شكل گيری اين وظيفه مهم رسانه ای اگر چه 
در دغدغه های جامعه به صورت كم و بيش پيگيری می گردد گاهی اوقات 
رفتارهای نادرستی از سوی رسانه ها بروز می كند كه با نگاهی خوش بينانه 
می توان آن را به حساب دغدغه جدی آنها در پيگيری حقوق احاد جامعه 

دانست.
درج اخبار و مصاحبه ها در شرايطی كه نظرات و افكار جايگاه های حقوقی و 
حقيقی اصال استعالم نشده است و در فضای يك سويه اگر چه ممكن است 
يك سوژه خبری داغ تبديل گردد با گذشت زمان و روشن شدن ابعاد اصلی 

ماجرا موجب كاهش اعتبار و اطمينان يك نهاد رسانه ای خواهد شد.
از طرف ديگر وقتی اين موضوع خيلی نگران كننده وتاسف بار خواهد بود 
كه يك طرف حقوقی ماجرا يك دانشگاه معتبر دولتی باشد. به عبارتی شان 
باالی يك دانشگاه دولتی در فضای عمومی جامعه بايد به گونه ای مورد 
نظر اذهان و افكار رسانه ای قرار گيرد كه بدون اطمينان و صحت سنجی 
از موضوعات رخ داده به موج سازی و ايجاد جو عليه يك محيط دانشگاهی 
معتبر روی نياورند. اينگونه رفتارها با نهادهای آكادميك كه در تمام دنيا 
جايگاهی مستقل و ويژه دارند تنها موجب لكه دار شدن اعتماد عمومی به 
رسانه ها از يك طرف و ايجاد حاشيه های غير ضروری در مسير تحقق 
اهداف بلند مدت دانشگاه ها خواهد شد. ايجاد فشار رسانه ای برای زير سوال 
بردن يك دانشگاه در فضای عمومی داخلی و خارجی در ادبيات عمومی بين 
المللی به هيچ وجه قابل قبول نيست . آن هم در شرايطی كه همه آيين نامه 
ها و قوانين و اسناد موضوعات مختلف به طور صريح و شفاف موجود بوده 
و همه تاكيدات بر حفظ استقالل رای دانشگاه هاست. اميد است رسانه ها با 
توجه به رسالت سنگين كه در فضای عمومی جامعه دارند توجه بيشتری به 
نقش كالن و اثرگذار دانشگاه ها داشته و در تنظيم اخبار اين نهاد مهم جامعه 

دقت بيشتری به خرج دهند.
از طرفی افراد حقيق دانشگاهی نيز مناسب تر است كه از طريق راهكارهای 
قانونی بارز قابل پيگيری مطالبات و موارد مورد نظر خود را مورد توجه قرار 

دهند تا برخی موضوعات موجب سوء استفاده قرار نگيرد.
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به مرتبه استادی 

تبريك عرض می نمايد.

March 2015 11چهار شنبه 20 اسفند 1393، 20 جمادی االولی 1436،

از نظر كمي به علت تعداد دانشجويان عقب هستيم. 
خاكي صديق همچنين درباره اصول كلي حاكم بر رويكردهاي مديريتي اين 
دانشگاه اظهار كرد: اولين چيزي كه در طول سال هاي اخير تالش كرده ايم 
اعضاي هيات علمي به آن متعهد باشند، اصول اخالق حرفه اي و مهندسي 

و كرامت انساني بوده است. 
وي با بيان اينكه يكي از مشكالت اصلي آموزش عالي بحث كميت آموزش 
است، تصريح كرد: گذار كميت به كيفيت يكي ديگر از اصول حاكم در 
رويكردهاي مديريتي است بنابراين در دانشگاه كميت را متوقف كرده و روي 

كيفيت برنامه ريزي مي كنيم. 
رييس دانشگاه خواجه نصير همچنين ارتقاي شاخص هاي دانشگاه و ورود به 
عرصه بين الملل را جزو اصول حاكم به رويكردهاي مديريتي دانست و افزود: 
ما روي زمينه هاي قوت دانشگاه تاكيد مي كنيم و دانشگاه در برخي زمينه ها 

رتبه اول را كسب كرده است. 
خاكي صديق سپس با بيان اينكه دانش آموختگان هر دانشگاه سفيران هر 
دانشگاه هستند، خطاب به فارغ التحصيالن گفت: شما هرجا درست عمل 
كنيد، نام دانشگاه را ارتقا داده ايد. از آن طرف نيز ارتقاي دانشگاه موجب 
ارتقاي شما خواهد شد. لذا بايد تالش كرد نام دانشگاه صنعتي خواجه نصير 

در سطح كشور پرآوازه شود. 
وي يكي از نقاط ضعف اين دانشگاه را ارتباط با فارغ التحصيالن آن دانست و 
توضيح داد: كانون دانش آموختگان دانشگاه در حال حاضر تجديد نيرو مي كند 
و وب سايتي درست كرده است، لذا از شما فارغ التحصيالن مي خواهم دانشگاه 

را با حضور در كانون تقويت كنيد. 
رييس دانشگاه در پايان ياد و خاطره شهداي علمي دانشگاه، از جمله شهيد 
محسني كه در اوايل جنگ شهيد شد و آخرين شهيد اين دانشگاه يعني شهيد 

رضايي نژاد را گرامي داشت. 
همچنين در اين مراسم با اهدای لوح به  همسر شهيد داريوش رضايي نژاد 
دانش آموخته دانشگاه خواجه نصير و نخبه هسته ای كشور تقدير بعمل آمد.

الزم به ذكر است اين مراسم روز جمعه ۸ اسفند ۹۳ با حضور فارغ التحصيالن 
سال ۹۲ و ۹۳ در سه مقطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري در برج 

ميالد تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومي، در اين مسابقه كه به همت انجمن علمي دانشكده 
مهندسي مكانيك دانشگاه برگزار شد، ۳۵ تيم ازبرخي دانشگاههاي تهران 
همچون علم و صنعت، اميركبير، خواجه نصير و آزاد تهران جنوب شركت 

شركت كردند.
 دانشجويان رشته هاي  مهندسي صنايع، مكانيك ، عمران، هوافضا و برق با 
بكارگيري خالقيت و استفاده از آموخته  هاي خود با استفاده از مقوا،  نخ و چسب 
سازه هايی را طراحی كردند تا تخم مرغ هائی كه داخل اين سازه قرار می گيرد 

به هنگام سقوط از ارتفاع ۱۲ متری از شكستن نجات پيدا كنند. 
  هيات داوران متشكل ازبرخی  استادان دانشكده مكانيك ، معيارارزيابي را نمره 
خالقيت، كمترين وزن، زمان فرود و همچنين دقت فرود سازه  و سالم بودن 

به گزارش روابط عمومی، جشنواره غذايی با هدف حمايت از خانواده های بی 
سرپرست و محروم توسط دانشجويان با همكاری مسئولين در برخی از دانشكده 
ها برگزار گرديد. در دانشكده مهندسی هوافضا به همت انجمن علمی دانشكده 
دومين جشنواره خيريه غذا در اواخر بهمن ماه برگزار شد كه با استقبال اساتيد ، 
كاركنان و دانشجويان  دانشكده مواجه گرديد. همچنين جشنواره خيريه مشابهی 

نيز در دانشكده های مهندسی برق و كامپيوتر، مكانيك و صنايع برپا شد.

سومین دوره مسابقات دانشجویي 
»نجات تخم مرغ ها« 

در دانشکده مهندسي مکانیک برگزار شد

غذا با طعم نیکوکاری

تخم مرغ پس از فرود است.عنوان كرده اند.
در پايان، برندگان اين مسابقه از ميان گروه هايي كه تخم مرغشان را سالم به 
زمين رسانده و نمره باالتري را كسب كردند، با حضور دكتر بازارگان و دكتر 
هنرور مشخص شدند و تيم اول مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ريال و تيم دوم ۲۵۰۰۰۰۰ 

ريال و تيم سوم ۲۰۰۰۰۰۰ يال جايزه دريافت كردند.
فلسفه برگزاري اين مسابقات مهيج علمي كه در كشورهاي مختلف برگزار 
مي شود، كمك به پرورش ايده هاي دانشجويي در زمينه طراحي و ساخت 
سازه هايي است كه بتواند انسان را در ارسال و پرتاب كاوشگرها به سياره هاي 
ديگر ياري كند. در واقع اين مسابقات با هدف شبيه سازي فرود كاوشگر ها و 
سفينه هاي فضايي كه از خارج جو در سطح زمين يا سيارات ديگر فرود مي آيند، 

برگزار مي شود.

 Lebanese( لبنانی  دانشگاه  از  هياتی ۵نفره  عمومی،  روابط  گزارش  به 
University( با حضور در دانشگاه ضمن بازديد از دانشكده های مهندسی 
مكانيك و مهندسی برق و مهندسی هوافضا خواستار همكاری های علمی با 
دانشگاه خواجه نصير شدند. دكتر مير طاهری )مدير دفتر همكاری های علمی 
و بين المللی(گفت: طی مذاكراتی كه با هيات لبنانی داشتيم در خصوص دوره 
های مشترک، پذيرش دانشجويان لبنانی و اعزام اساتيد به آن كشور بحث و 
بررسی شد به زودی قراردادی ميان دو دانشگاه جهت اجرايی نمودن توافقات 

به امضا خواهد رسيد.

همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
با برخی دانشگاه های لبنان در آینده نزدیک

دكتر ميرطاهری مديركل دفتر همكاری های علمی و بين المللی دانشگاه در 
گفتگو با خبرنگار روابط عمومی؛ از امضای تفاهم نامه همكاری با يكی از 

معتبرترين دانشگاه های جمهوری آذربايجان خبرداد.
ميرطاهری گفت: با دعوت از مسئوالن دانشگاه خزر كه در رتبه بندی بين 
المللی در سطح دانشگاه های برتر دنيا قرار دارد، هياتی از دانشگاه خزر با حضور 
در دانشگاه ضمن بازديد از دانشكده های مهندسی مكانيك و برق و آشنايی 
با آزمايشگاهها و توانمندی های دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی در 

خواست همكاری مطرح نمودند.
 ميرطاهری گفت: در جلسه ای كه با حضور رياست دانشگاه جناب آقای دكتر 
علی خاكی صديق و رئيس دانشگاه خزر آقای دكتر هاملت عيسی خانلی برگزار 
گرديد دو طرف بر گسترش همكاری های علمی تاكيد كردند و تفاهم نامه 
ای نيز به منظور ايجاد و توسعه دوره های مشترک و تبادل استاد و دانشجو 

به امضاء رسيد.

پيرو انعكاس عدم تمديد قرارداد پيمانی يكی از اعضای هيات علمی سابق 
دانشكده فيزيك، خبرنگار روابط عمومی دانشگاه گفتگويی با دبير هيات اجرايی 

جذب دانشگاه داشته است كه در زير می خوانيد:
آقای دکتر با سالم و تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار خبرنامه 
نصیر گذاشتید، به عنوان سوال اول در خصوص روند جذب در 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی توضیحاتی بفرمایید:
به نام خدا، روند جذب اعضای هيات علمی در دانشگاه ها بر اساس آيين نامه 
هيات اجرايی جذب اعضای هيات علمی مصوب شورايعالی انقالب فرهنگی و 
با اعالم فراخوان عمومی و متمركز مركز جذب اعضای هيات علمی شروع می 
شود و بعد از ثبت نام متقاضيان در پرتال مركز جذب، اسامی آن ها از طريق آن 

مركز به دانشگاه ها معرفی می گردد. 
پس از بررسی اوليه شرايط متقاضيان در هيات اجرايی جذب، با توجه به نيازهای 
دانشگاه و شرايط علمی داوطلبان، تعدادی از آنها جهت مصاحبه به كارگروه های 
علمی و تخصصی مربوطه معرفی می شوند كه بعد از بررسی توسط كارگروه ها 

تصميم نهايی در هيات اجرايی جذب دانشگاه اتخاذ می گردد.
آقای دکترلطفا مالک های دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

طوسی را جهت جذب اعضای هیات علمی بیان نمایید؟
از آنجا كه دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی جزء دانشگاه های برتر 
كشور می باشد، متقاضيان زيادی مايل به جذب در اين دانشگاه هستند، اما به 
طور كلی همه متقاضيان ابتدا از نظر كيفيت آموزشی و پژوهشی، كيفيت دانشگاه 
های محل تحصيل در مقاطع مختلف مورد ارزيابی قرار می گيرند و در صورت 
كسب حد نصاب های الزم پرونده آنها جهت بررسی بيشتر به كار گروه های 

مربوطه ارسال می شود. 
به نظر میرسد متقاضیان باید مراحل سختی راجهت استخدام 
طی کنند، آیا پس از اینکه قرارداد همکاری با متقاضیان منعقد 

شد، باز هم مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت؟
پس از تاييد اوليه در هيات اجرايی جذب، مطابق قوانين استخدامی قرارداد پيمانی 
يك ساله با متقاضی منعقد می گردد و در طول مدت قرارداد پيمانی، كيفيت 
كليه فعاليت های آموزشی و پژوهشی، ميزان حضور، نحوه تعامل با اساتيد و 
دانشجويان، صالحيت های رفتاری و اخالقی، پايبندی به قوانين دانشگاه كه 
همان قوانين وزارت علوم است و همچنين صالحيت های عمومی، مطابق آيين 

نامه هيات اجرايی جذب ارزيابی می گردد.

 بايد اين را هم بگويم كه پس از ارزيابی  كليه فعاليت های متقاضی در جلسات 
كارگروه های مختلف، تصميم گيری با توجه به نظر اكثريت اعضاء صورت 
می¬گيرد. به طور كلی فلسفه قرارداد پيمانی در بدو استخدام بررسی صالحيت 
های الزم در طول مدت قرارداد می باشد و چنانچه فرد نتواند امتيازات الزم را 
كسب كند، هيات اجرائی جذب دانشگاه براساس آيين نامه می تواند نسبت به 

قطع همكاری اقدام نمايد.
آقای دکتر طی سه سال اخیر چه تعداد از افرادی که قرارداد 

پیمانی داشته اند، از ادامه همکاری با دانشگاه باز مانده اند؟
در اين مدت حدود ۸۰ عضو هيات علمی جذب دانشگاه شده اند كه از اين ۸۰ نفر، 
تعداد انگشت شماری با داليل متقن و موثق كه در هيات اجرايی جذب دانشگاه 

محفوظ است از ادامه همكاری باز مانده اند. 
آقای دكتر اخيرا شاهد مصاحبه يكی از اعضای هيات علمی پيمانی سابق دانشكده 
فيزيك بوديم كه علت عدم تمديد قرارداد خود را، تن نازک صدا و عدم صالحيت 

عمومی عنوان كرده اند، آيا اين ادعا مورد تاييد شما می باشد؟
همانطوركه قباًل هم اشاره گرديد، در طول مدت قرارداد پيمانی و حتی بعد از آن 
صالحيت های مختلف توسط هيات اجرائی جذب مورد ارزيابی قرار می گيرد. 
در اين مورد هم كه شما اشاره كرديد، بايد اين نكته را عرض كنم كه در همان 
ابتدا دانشكده فيزيك با جذب ايشان موافق نبود، با اين حال هيات اجرايی جذب 
كه متشكل از افراد شاخص دانشگاه به لحاظ علمی می باشد، صرف نظر از ٌتن 
صدای ايشان و عدم تاييد دانشكده، برای يك دوره يك ساله به منظور ارزيابی 
دقيق تر و اينكه حقی از وی پايمال نشود، با همكاری ايشان موافقت كرد. بنابراين 
ادعای ايشان مبنی بر اينكه علت عدم تمديد قرارداد، تن نازک صدای ايشان می 
باشد صحيح نيست، چرا كه اين موضوع قبل از موافقت با همكاری ايشان از 

طرف هيات جذب مدنظر قرار گرفته بود.
اند که صالحیت عمومی وی در کارگروه  ایشان مطرح کرده 
مربوطه توسط اشخاصی وتو شده است، آیا این موضوع صحت 

دارد؟
مطمئنا اين طور نيست، چرا كه در همه كارگروه ها بر اساس رای اكثريت اعضاء 
كارگروه تصميم گيری به عمل می آيد و مطمئن باشيد كه عدم تمديد قرارداد 

ايشان به لحاظ عدم تائيد صالحيت عمومی وی نبوده است.
آقای دكتر در صورت امكان علت خاتمه قرارداد ايشان را مطرح بفرماييد؟

از آنجاييكه سياست دانشگاه حفظ شأن افراد می باشد، لذا به هيچ  وجه علت عدم 
تمديد قرارداد آنان علنی نشده و نخواهد شد و داليل مورد نظر فقط به مراجع 
ذيصالح از جمله مركز جذب اعضای هيات علمی و سازمان های نظارتی مرتبط 
و با درخواست رسمی آن ها اعالم خواهد شد. اين امر به نفع خود فرد است، چرا 
كه علنی كردن اين دالئل امكان استخدام وی را در مراكز علمی ديگر كاهش 

می دهد.
با تشكر از اينكه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد، اگر صحبت خاصی داريد 

بفرماييد.
بايد اين نكته را در پايان اضافه كنم كه نظر هيات اجرايی جذب دانشگاه، كمك 
به اعضای هيات علمی پيمانی جهت ادامه همكاری با دانشگاه می باشد و تعداد 
انگشت شماری هم كه امكان همكاری با اين دانشگاه برايشان ميسر نشده است؛ 
تنها به علت عدم كسب صالحيت های الزم جهت حضور در يكی از برترين 
دانشگاه های كشور می باشد.  به هر حال در صورت عدم تمديد قرارداد يك فرد، 
مركز جذب اعضاء هيات علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مرجع رسيدگی 

به اين موضوع و سوال در خصوص علل اين امر است.
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دانشکده مهندسی عمران

ادامه مطلب  باید تالش کرد نام دانشگاه 
صنعتي خواجه نصیر در سطح کشور پرآوازه 

شود

22 اسفند ماه
روز بزرگداشت شهدا

گرامی باد

* برگ درختان سبزدر نظر هوشيار     هر ورقش دفتری است معرفت كردگار
آغاز زايش طبيعت و سروش نيايش پروردگار در سال نو براهالی دانش و پژوهش 

مبارک باد.
محمد جواد ولدان زوج )معاون اداری -مالی (

* با درود بر خاتم االنبياء محمد )ص( اينجانب ضمن تبريك فرا رسيدن 
عيدنوروز و سال نو خورشيدی، به كليه اعضاء محترم هيات علمی، پژوهشگران، 
دانشجويان و كارمندان دانشگاه سالمتی و موفقيت همه عزيزان را از درگاه 
خداوند متعال مسئلت دارم. اميد است  با فرارسيدن بهار و نو شدن طبيعت شاهد 

پويايی هر چه بيشتر در راستای ارتقاء دانشگاه در كليه امور باشيم.
مهدی احسانیان )معاون پژوهشی و فناوری اطالعات(

* فرارسيدن بهار شمسی ۱۳۹۴ كه با آغاز آن عطر فاطمی به مشام می رسد 
را گرامی می داريم.

حجت االسالم نبی ا... فضلعلی )مسئول دفتر نهاد رهبری (

دانشگاه صنعتی خواجه  به همكاران عزيز  را  فاطمی  بهار  فرا رسيدن   *
نصيرالدين طوسی تبريك عرض می كنم و اميدوارم در سال جديد شاهد 

رشد و پيشرفت بيش از پيش دانشگاه باشيم.
محمود احمدیان عطاری ) معاون آموزشی(

* با استعانت به حول حالنا الی احسن الحال بهترين ها را برای همكاران محترم 
آرزومندم. اميدوارم سال جديد، سال شكوفايی دانشگاه و ارتقاء سطح علمی آن در 

تمام عرصه های كشور بوده و در جايگاه بهترين های دانشگاهی قرار گيريم.
محمدرضاکاویانپور ) مدیرکل دفتر طرح و برنامه(

* خوش آن دمی كه بهاران قرارمان باشد     ظهور مهدی زهرا بهارمان باشد
فرارسيدن حلول سال نو و پر طراوت ۹۴ را كه نشانه قدرت اليزال الهی و 
تجديد حيات طبيعت بر شما رهروان علم و عمل تبريك و تهنيت عرض  
نموده از خداوند منان آرزوی شادكامی و شادابی و موفقيت شما را آرزومندم.

سید محمد رضا خلیلي )معاون دانشجویی (
* با استمداد از انوار قدسيه حضرت فاطمه زهرا )س( ، سالمتی ، بهروزی و 
توفيقات هر چه بيشتر همكار ان گرامی را از پيشگاه حضرت حّق جّل و اعالء 

در سال جديد خواهانم.
فریدون وفایی)معاون فرهنگی و اجتماعی(

تبریک عید از جنس هیات رئیسه

* اين عيد به نور فاطميه زيباست           روزی تمـــام سال ما با زهــراست
با بردن نام فـــاطمه فهــميدم             سالی كه نكوست از بهارش پيداست

اميدوارم در سايه توجهات حضرت حجت )عج( روزهای بسيار خوبی را پيش رو 
داشته باشيد. برای خانواده بزرگ دانشگاه آرزوی توفيق و سالمتی دارم.
مسعود ضیاء بشرحق ) قائم مقام رئیس دانشگاه (


