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به گزارش روابط عمومی؛ همزمان با هفته گرامیداشت مقام استاد، 4 نفر از اساتید 
نمونه آموزشی دانشگاه در سال 93 معرفی شدند. دکتر میرزابزرگ)مدیردفتربرنامه 
ریزی آموزشی( در خصوص معیار انتخاب اساتید نمونه گفت: ارزیابی آموزشی 
میانگین ساالنه، امتیاز گرنت، حضور منظم در جلسات گروه و شوراها دعوت به 
جلسه، رعیات نظم در برگزاری کالس ها، حضور در جلسات برگزاری امتحانات 
میان ترم و پایان ترم، حضور تمام وقت و موثر در دانشگاه، عدم توقف در یک 
مرتبه علمی بیش از 8 سال، عدم بی نظمی در فعالیت های آموزشی را از جمله 

پارامترهای معاونت آموزشی دانشگاه جهت ارزیابی اساتید می باشد.
بر این اساس آقایان : دکتر سید احمد میرباقری)دانشکده مهندسی عمران(، دکتر 
جعفر روشنی یان)دانشکده مهندسی هوافضا( و دکتر برهمن موثق)دانشکده 
شیمی( و همچنین دکتر محمد اسماعیل کالنتری ) استاد بازنشسته ( به عنوان 
اساتید نمونه آموزشی در سال 93 انتخاب شدند و طی مراسمی با حضور رئیس 

دانشگاه از ایشان تقدیر بعمل آمد.

مذاکرات هسته ای از دوربین دانشگاه
در ماه های اخیر هر چند از هر زاویه ای به موضوع مذاکرات هسته ای 
پرداخته شده ، نقش دانشگاه ها در ابعاد کوچکی مورد توجه قرار گرفته است. 
در نگاهی کلی شاید عده ای تنها دانشگاه ها را منتقد یا موافق و مخالف 
مذاکرات قلمداد کرده اند و بستر دانشگاه را محیطی برای نقد سازنده و 
تخصصی این موضوع دانسته اند. به عبارت دیگر نقش دانشگاه ها را تنها به 
عنوان نظریه پرداز موضوعات هسته ای و نه تاثیر گذار درآن  معرفی نموده 

اند. اما واقعیت مهم چیز دیگری است.
 بسنده کردن به نقش دانشگاه در مذاکرات هسته ای منحصرا در بعد یک 
منتقد صادق نوعی کم انصافی در این خصوص تلقی می شود. به عبارت 
دیگر گویی دانشگاه ها تنها یک تماشاچی هستند با این تفاوت که برخی 
رسانه ها این تماشاچی را تماشاچی منصفی می دانند و برخی نیز حتی این 
انصاف را نیز به خرج نمی دهند. اما آیا واقعیت صحنه مذاکرات نیز این چنین 
است؟ اگر با نگاهی کوتاه به تاریخچه مذاکرات و پرونده هسته ای ایران و به 
طور کلی سابقه فناوری هسته ای در کشور نگاه کنیم می بینیم که آنچه که 
امروز کشورهای قدرت طلب جهان را به میز مذاکرات هسته ای با کشور ما 
کشانده است حاصل دستاوردهای دانش هسته ای در دانشگاه ها و نیروهای 

دانشگاهی است. 
به طور قطعی می توان گفت که اگر این جهش های علمی و تالش های 
خستگی ناپذیر که حتی منجر به شهادت برخی از اشخاص شد نبود هیچ 
دلیلی و توجیه مشخصی نمی توانست شکل گیری این مذاکرات را ممکن 
نماید. اگر چه برخی کشورها از نتایج این مذاکرات برای مصارف داخلی 
سیاسی خود بهره می گیرند واقعیت موضوع چیز دیگریست. اوج اثبات این 
نگرانی  کشورهای غربی در خصوص فناوری هسته ای در ایران را می توان 

در ترور و تالش برای ترور دانشمندان هسته ای کشور دانست. 
آنجا که نهایی ترین تصمیم مقامالت بلند پایه کشورهای غربی از کارانداختن 
پیچ های فناوری هسته ای کشور است نشان می دهد که این فناوری از 
درون کشور جوشیده است و منشا اصلی آن دانشگاه ها و اهل علم هستند. لذا 
دانشگاه ها ضمن ایفای نقش مهم خود در این عرصه مهم علمی و سیاسی 
کشور می بایست در ادامه مسیر با دقت و تالش و توجه بیشتر نیازمندی 
های دیپلماسی کشور را مورد توجه قرار دهند و دیپلمات های کشور به طور 

جدی این حق مهم را برای دانشگاه ها قایل شوند.

به گزارش روابط عمومی؛ دکتر مهدی احسانیان معاون پژوهشی و فناوری 
دانشگاه با اعالم خبر فوق گفت : این تفاهم نامه به منظور استفاده از ظرفیت ها 
و توانمندی های دانشگاه و تشریک مساعی برای گسترش تحقیقات هدفمند 
اعضای هیات علمی و افزایش سهم پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله 
های دکتری و تحقیقات پژوهشگران پسا دکتری در توسعه دانش و فناوری 

مورد نیاز صنعت برق کشور منعقد می شود.
احسانیان افزود : این قرارداد به مدت 5 سال می باشد و قابل تمدید خواهد بود 
و طرف مقابل هم متعهد شده است در خصوص اعطای فرصت های پژوهشی، 
کرسی های تخصصی و دعوت به همکاری به صورت اعضای هیات علمی 

وابسته اهتمام ورزد.
گفتنی است این تفاهم نامه روز یکشنبه 94/2/25 با حضور ریاست دانشگاه 
جناب آقای دکتر خاکی صدیق و رئیس پژوهشگاه نیروجناب آقای محمدصادق 

قاضی زاده به امضاء رسید.

جناب آقای دکتر کمال عقیق و
جناب آقای دکتر رضا اسالمی فارسانی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ارتقاء شما را
به مرتبه دانشیاری 
تبریک عرض می نماید.

با حمایت صندوق پژوهشگران؛اجراي 20 طرح تحقیقاتي 
پسادکتري در دانشگاه 

به گزارش روابط عمومي، تفاهم نامه همکاري صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري و دانشگاه صنعتي خواجه 
نصیرالدین طوسي، با حضور محققان و اعضاي هیات علمي دانشگاه، به امضاي 

روساي دو مجموعه علمي رسید.
دکتر نصرت اهلل ضرغام روز چهارشنبه 2اردیبهشت در مراسم امضاي تفاهم نامه 
همکاري صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با دانشگاه صنعتي خواجه 
نصیرالدین طوسي گفت: صندوق حمایت از پژوهشگران اکنون ۱4 کارگروه 
تخصصي دارد که در زمینه هاي فني و مهندسي، کشاورزي و منابع طبیعي، 
علوم دامي، دامپزشکي و شیالت، علوم پایه، علوم پزشکي، میان گروهي، هنر 
و معماري، علوم انساني و اجتماعي، معارف و علوم اسالمي، مدیریت و علوم 
اقتصادي، مطالعات علم و فناوري، تغییرات اقلیم و گرمایش جهاني، آلودگي هوا، 

صدا و پرتوها فعالیت مي کند.
وي افزود: با توجه به اهمیت حوزه هوافضا و پروژه هاي زیادي که در این زمینه در 
دست اجرا است، راه اندازي کارگروه جدیدي در صندوق حمایت از پژوهشگران با 

موضوع تحقیقات و پژوهش هاي فضایي در دست اقدام قرار گرفته است.
ضرغام از استادان دانشگاه و پژوهشگراني که در حوزه هوافضا فعالیت مي کنند 

براي مشارکت و همفکري در این کارگروه دعوت کرد.
وي در مورد روند اجرایي تغییر نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به 
بنیاد ملي علم ایران نیز توضیح داد: اساسنامه این بنیاد تدوین و براي تصویب به 
شوراي عالي انقالب فرهنگي فرستاده و مصوب شده است و درحال حاضر منتظر 

ابالغ آن از طرف این شورا هستیم.
ضرغام خاطرنشان کرد: هرچند پس از تغییر نام صندوق به بنیاد علمي، تغییر 
چنداني در ساختار سازماني آن ایجاد نمي شود اما مسیر تبادالت با بنیادهاي علمي 

بین المللي تسهیل و تسریع خواهد شد.
به گفته وي، در تدوین اساسنامه بنیاد ملي علم ایران، ساختار و عملکرد بنیادهاي 
علم در کشورهاي مختلف بررسي و با توجه به مقتضیات بومي از آنها الگوبرداري 

شده است.
رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و نوآوران، تداوم ایجاد و حمایت از کرسي 
هاي پژوهشي را رویکرد اساسي این صندوق برشمرد و گفت: در ایجاد کرسي 
هاي پژوهشي از الگوهاي موفق کشور کانادا بهره گرفته ایم؛ استادان مطرح 
رشته هاي مختلف براي گرفتن مسوولیت این کرسي ها انتخاب مي شوند و به 
مدت ۱۰ سال مورد حمایت قرار مي گیرند. ضرغام به راه اندازي واحد دیپلماسي 

رییس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از اجرای 
پروژه طراحی و ساخت روباتهای کمک جراح و آموزش دهنده جراحی چشم در 

این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر حمیدرضا تقی راد در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
طرح ساخت روبات جراحی چشم از راه دور از حدود سه چهار سال قبل در دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیر با کمک دانشجویان دکتری آغاز شده است که به عنوان 

کمک جراح و آموزش دهنده عمل جراحی مورد استفاده قرار می گیرند.
وی درباره عملکرد این روبات توضیح داد: در حال حاضر آموزش جراحی توسط 
یک استاد جراح صورت می گیرد و تیغ جراحی در دست دانشجویانی است که 
تحت نظارت وی آموزش می بینند و هرچند استاد همیشه نقش کنترل عمل 
جراحی را عهده دار است اما احتمال خطر یا خطا عمدتا وجود دارد که حین جراحی 

چشم، این حساسیت باالتر می رود.
سرپرست گروه روباتیک ارس افزود: با توافقی که میان ما )تیم تحقیقاتی دانشگاه 
خواجه نصیر(، بیمارستان فارابی و مرکز تحقیقات چشم پزشکی کشور صورت 
گرفت قرار شد روبات به گونه ای طراحی و ساخته شود که حین آموزش های 
عملی چشم پزشکی، روبات تیغ جراحی را در دست بگیرد و دو دستگاه کنترل گر 
در کنار آن ساخته شود که یکی از آنها در دست استاد جراحی و یکی دیگر در دست 

دانشجوی فراگیر باشد.
تقی راد در باره نحوه عملکرد روبات کمک جراح توضیح داد : در ابتدای کار با این 
روبات، استاد جراح به تنهایی دستگاه کنترل گر را در دست می گیرد و بر عملیات 
جراحی که توسط روبات انجام می شود نظارت خواهد داشت و پس از آموزش 
دانشجو، او می تواند دستگاه کنترل گر استاد را دراختیار بگیرد و استاد جراح، قدم 
به قدم بر کار وی نظارت کند. به گفته وی درحال حاضر کار ساخت روبات، پتنت 
ها و تجهیزات مربوطه انجام شده است و پروژه مراحل تحقیقاتی را طی می کند 

ساخت روبات کمک جراح در 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ادامه مطلب پایین صفحه

و مرحله ارتباط جراح با روبات را با موفقیت گذرانده است.
تقی راد ابراز امیدواری کرد با حمایت سازمان های مسوول، تا دو سال آینده امکان 
تولید صنعتی این روبات کمک جراح و آموزش دهنده جراحی فراهم شود و این 

دستگاه در محیط های بیمارستانی ورود پیدا کند.
وی افزایش دقت و اطمینان و کاهش خطرات حین اعمال جراحی را از مزایای 

استفاده از این روبات آموزشگر عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومي؛ دکتر محسن بهرامي، معاون وزیر و رییس سازمان 
فضایي ایران در احکامي جداگانه آقایان دکتر جعفر روشنیان و دکتر مهران 
میرشمس را به ترتیب به سمت معاون فناوري فضایي و مشاور رییس سازمان 

در امور ماهواره منصوب کرد

معاون وزیر علوم گفت: در مجموع آموزش عالی شاید بتوان گفت، بالغ بر ۱۰ 
میلیون متر مربع ساختمان داریم که از این ۱۰ میلیون متر مربع بیش از 5۰ درصد 

قدیمی و فرسوده هستند. 
به گزارش روابط عمومی، محمد حسین امید در گفتگو با مهر درباره اختصاص 
بودجه برای تعمیر و نگهداری ساختمان های فرسوده دانشگاه ها گفت: دراین 
زمینه یک پروژه به نام پروژه مقاوم سازی در دستور کار قرار دارد که به صورت 
محدود ساختمان های شاخص آموزش عالی در سطح کشور، در قالب این طرح، 
درحال مقاوم سازی هستند. البته تعداد این ساختمانها خیلی کم است به دلیل 
اینکه برای پوشش ساختمانهای بیشتر اعتبار زیادی نیاز است. بر همین اساس 
شاید بتوان گفت در سال جاری 4 تا 5 پروژه در قالب این طرح مقاوم سازی می 

شوند که نسبت به مجموعه آموزش عالی قابل مالحظه نیست.
وی افزود: در بین مجموعه ساختمان هایی قدیمی و فرسوده آموزش عالی 
ساختمانهای شاخصی وجود دارند که ساختمان های میراثی و با ارزشی هستند از 
این رو در اولویت قرار گرفته اند و سال گذشته نیز به آنها اعتبار الزم اختصاص 

داده شد.

انتصاب 2عضو هیات علمي دانشگاه در 
سازمان فضایي کشور

نامـه نـصیر

ادامه مطلب،  ساخت روبات کمک جراح در 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه و 
صندوق حمایت از پژوهشگران برترامضاء شد

مراسم تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه برگزار شد 

امضاء تفاهم نامه همکاری 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و 

پژوهشگاه نیرو
فرسودگی نیمی از ساختمان  های آموزش عالی

ادامه مطلب در صفحه 2

امضای سه تفاهم نامه همکاری در اردیبهشت ماه 94

تجلیل از اساتید نمونه سال 93 عید سعید مبعث، آغاز راه رستگاری و طلوع تابنده 
مهر هدایت و عدالت، مبارک باد

صفحه 1

ساخت روبات کمک جراح در دانشگاه

انتصاب دو عضو هیات علمی دانشگاه در سازمان فضایی کشور

فرسودگی نیمی از ساختمان  های آموزش عالی

مراسم تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه

امضاء تفاهم نامه همکاری دانشگاه و پژوهشگاه نیرو

تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه و صندوق حمایت از پژوهشگران برتر

صفحه 2

دانشگاه هاي برتر کشور معرفي شدند
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گزارش ویژه
کارت هوشمند دانشجویي براي اولین بار در 
دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي 

اولین همایش تخصصی صیانت فرهنگی در بهره گیری از فناوری اطالعات رونمایي شد
و ارتباطات: ضرورت ها، مسائل و چالش ها برگزار می شود به گزارش روابط 
عمومی، دکتر رضا جعفری )دبیر همایش و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی 
برق( گفت: این همایش با مشارکت انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن ایرانی 
مطالعات فرهنگی و ارتباطات و با حضور اساتید، فرهیختگان، اندیشمندان 
و سیاستگذاران کشور، همزمان با هفته ارتباطات در دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی برگزار می شود. جعفری گفت:  اهداف این همایش تخصصی 
بین رشته ای شامل تعامل اندیشمندان و سیاستگذاران جامعه و هم اندیشی 
در زمینه ایجاد بستری مناسب برای بررسی مسائل جامعه ایران در استفاده از 
محصوالت فناوری ارتباطات و اطالعات، بررسی راهبردهای گوناگون و افق های 
آیندۀ صیانت فضای فرهنگی، و تالش به منظور طرح سیاست ها و برنامه های 
راهگشا می باشند. عالقــمندان جهــت کســب اطــالعات بیـشتر مي تواننــد 

به وب ســایت   http://cp-ict.kntu.ac.ir  مراجعه نمایند.
گفتنی است :این همایش روز پنج شنبه 3۱ اردیبهشت ماه ۱394در دانشکده 

مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومي، دکتر خلیلي معاون دانشجویي دانشگاه در گفت وگو با 
ایسنا، درباره این کارت توضیح داد: از روز شنبه کارت هاي قدیمي دانشجویان در 
حال ابطال است و ازین پس کارت هاي جدید هوشمند را به آنها ارائه مي کنیم. از 
اوایل خردادماه نیز سیستم استفاده از امکانات آن فعال مي شود. البته در حال حاضر 

قسمت استفاده از سیستم تغذیه این کارت فعال است.
وي در ادامه تصریح کرد: این کارت به عنوان کارت عابربانک نیز مورد استفاده 
قرار مي گیرد و پایین آن شماره بانک سرمایه درج شده است. همچنین از طریق 
آن مي توانیم آمارگیري خوبي از ایاب و ذهاب دانشجویان داشته باشیم که باعث 

برنامه ریزي مدون براي صرفه جویي در هزینه هاي مي شود.
معاون دانشجویي دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر این کارت 4۰ هزار تومان 
شارژ اولیه دارد، افزود: عالوه بر استفاده از کارت هوشمند دانشجویي در مبادي 
دانشجویي، قصد داریم مصرف اجتماعي آن را نیز مدنظر قرار دهیم. چنانچه 
دانشجویان مي توانند در طول سال دو بار از سینما و استخر به صورت رایگان 

استفاده کنند و سایر خدمات نیز براي آنها همراه با تخفیف است.
خلیلي تصریح کرد: به 4۰۰ مرکز قرارداد بسته شده و دانشجویان مي توانند از این 
مراکز استفاده کنند. همچنین این کارت به عنوان کارت مترو و بي آرتي نیز استفاده 
مي شود و هم اکنون این امکان فعال شده و طبق قراردادي که با شهرداري بسته 
شده است در صورتي که دانشجویان این کارت را به مبلغ 75 هزاز تومان شارژ 

کنند مي توانند تا مبلغ ۱5۰ هزارتومان از مترو و بي آر تي استفاده کنند.
به گفته وي، پس از فارغ التحصیلي دانشجویان، قسمت دانشجویي این کارت دیگر 

فعال نیست و آنها مي توانند از خدمات فارغ التحصیلي کارت استفاده نمایند.
معاون دانشجویي دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: این کارت به صورت آزمایشي 
در دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي فعال شده و در صورتي که نتایج 

خوبي داشته باشد، براي دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز فعال مي شود.
تقدیر از تیم رباتیک دانشگاه با حضور دکتر خاکی صدیق

مراسم معنوی اعتکاف دانشجویی با حضور 300 
نفر از دانشجویان برگزار شد

اولین همایش تخصصی صیانت فرهنگی 
در بهره یری از فناوری اطالعات و ارتباطات : 

ضرورت ها، مسائل و چالش ها

ادامه مطلب ،تفاهم نامه همکاری فی مابین 
دانشگاه وصندوق حمایت از پژوهشگران برتر

رییس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر سطح فعالیت های 
روباتیک در این دانشگاه را حرفه ای توصیف کرد و گفت: تیم های روباتیک 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر از سال 8۱ به صورت رسمی و منسجم آغاز 
به کار کردند و االن یک آزمایشگاه برای فعالیت های روباتیک در دانشکده 
مهندسی برق تجهیز شده است. وی گفت: طی شش سال گذشته تعداد زیادی 
از دانشجویانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند با ایجاد شرکت های دانش 
بنیان و شرکتهای خصوصی در زمینه اتوماسیون و روباتیک مشغول به فعالیت 
شده و پروژه های متنوعی را در این زمینه برعهده گرفته اند. تقی راد با بیان 
اینکه رویکرد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به روباتیک کامال کاربردی و مهارت 
محور است، ادامه داد: هرچند حضور تیم های دانشجویی در مسابقات روباتیک، 
اولویت اصلی ما نیست اما این مسابقات می تواند شور و نشاط میان دانشجویان 
ایجاد کند به همین دلیل سعی کردیم طی سالهای اخیر در مسابقات روباتیک 
نیز حضور فعالی داشته باشیم. وی کسب دو مقام قهرمانی در رقابت های روبات 
مین یاب زمینی و روبات عمود پرواز در دهمین مسابقات بین المللی روبوکاپ 
آزاد ایران را از جمله توفیقات تیم های دانشجویی دانشگاه برشمرد. دهمین دوره 
مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران امسال از ۱8 تا 2۱ فروردین ماه امسال 
با رقابت 345 تیم از ایران و ۱2 کشور جهان در محل دائمی نمایشـگاه های 

بین المللی تهران برگزار شد.

استاد دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي در رقابت با 5۰۰ دانشمند برجسته 
 Erreneous 'محیط زیست جهان موفق به کسب عنوان برنده جایزه 'ارنوس

در سال 2۰۱5 شد.
به گزارش روابط عمومي، دکتر سید احمد میرباقري درخصوص طرح تحقیقاتي 
خود که منجر به دریافت این جایزه جهاني محیط زیست شده است به  ایرنا گفت: 
اخیرا با همکاري یکي از دانشجویانم در مقطع دکتري به نام نادر بیگلري جو، 
یک مدل ریاضي ابداع کردیم که اساس این مدل بر شبیه سازي کیفیت آبهاي 

زیرزمیني و پیش بیني شور شدن آنها در آینده است.
وي افزود: در این مدل علمي، ابتدا کار را در دشت کاشان و به منظور سنجش 
آبهاي زیرزمیني این منطقه آغاز کردیم زیرا این دشت در نزدیکي دریاچه قم قرار 
دارد و شوري دریاچه مرتبا درحال پیشروي به سمت دشت کاشان است و منابع آب 

شیرین منطقه را تهدید مي کند.
رییس دانشکده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصیر اضافه کرد: 
همین مدل ریاضي را در مرحله دوم در دشت دامغان به کار گرفتیم و در آنجا نیز 
پارامترهاي کیفي و شوري آب را پیش بیني کردیم که نتیجه این تحقیق در قالب 
 Water Resources مقاله اي عملي در مجله آمریکایي تحقیقات منابع آب

Research به چاپ رسید.
وي خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات، مقاله دیگري درخصوص مدل 
ریاضي شبیه سازي کیفیت آبهاي زیرزمیني تهیه کردیم که این مقاله نیز در مجله 

انرژي و محیط زیست آمریکا که داراي ضریب نفوذ 6 است منتشر شد.
میرباقري تصریح کرد: ابداع همین مدل ریاضي و چاپ مقاله مربوطه موجب شد در 

28 آوریل 2۰۱5 به عنوان برنده جایزه 'ارنوس' معرفي شوم.
وي یادآور شد: بیش از 5۰۰ دانشمند برجسته محیط زیست در رقابت براي کسب 
این جایزه جهاني محیط زیست رقابت داشتند و براي اولین بار است که یک محقق 

به گزارش روابط عمومی، مراسم تودیع مهندس روح ورزی )مسئول سابق حراست 
دانشگاه( با حضور مسئول حراست وزارت علوم و برخی مسئولین امنیتی در سالن 
جلسات ریاست دانشگاه برگزار شد.  در این جلسه دکتر علی خاکی صدیق ضمن 
تشکر از خدمات جناب آقای مهندس روح ورزی گفت: مسئولین حراست دانشگاه 
می بایست اصول اخالقی را در برخوردها کامال رعایت کنند، خاکی صدیق با اشاره 
به دید کالن نگرانه گفت میتوان خیلی از مسائل و مشکالتی که به وجود می آیند 
را با این نگاه به راحتی از پیش رو برداشت و با تدبیر و تعقل، تهدیدها را به فرصت 
تبدیل کرد. صدیق با اشاره به اینکه دانشگاه ها با تهدیدات برون مرزی روبروهستند، 
گریزی به بحث مسئله ی هسته ای زد و گفت اگر از زاویه ی دیگری به بحث 
مسائل هسته ای کشور نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم که وزیر خارجه امریکا که 
چندین روز وقت می گذارد و ساعت ها با وزیر خارجه ایران که از دید آنها یک کشور 
جهان سومی است مذاکره کند، تنها عاملی که او را ساعت ها به مباحثه و مذاکره 
کشانده توان علمی کشور در رسیدن به فناوری های جدیدی می باشد که این 
توان و قدرت علمی در همین دانشگاه ها توسط اساتید و دانشجویان از جمله شهید 
شهریاری ها، رضایی نژادها و امثالهم بدست آمده است لذا دشمن بیرونی دانشگاه ها 

به گزارش روابط عمومی؛ حجت االسالم والمسلمین میرمحمدی) معاون فرهنگی 
نهاد رهبری در دانشگاه(گفت : امسال نیزمتقاضیان زیادی ثبت نام نمودند که در 

بخش خواهران به علت محدودیت فضا قرعه کشی صورت گرفت.
میرمحمدی گفت : امیدوارم چنین برنامه های عبادی که مورد تاکید رهبر معظم 
انقالب می باشد با کیفیت و کمیت بیشتری در سال های آتی در فضای دانشگاهی 

برگزار شود.
وی با اشاره به حضور 2شهید گمنام در جمع معتکفین فضای معنوی و روحانی 

اعتکاف را بسیار سازنده عنوان کرد.
گفتنی است، مراسم اعتکاف دانشجویی دانشگاه به مدت 3 روز از تاریخ 94/2/۱2 

الی 94/2/۱4 در مسجدالنبی )ص( دانشکده مهندسی برق و کامپیوتربرگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي، دکتر« حمید خرسند » در حاشیه مراسم امضاي تفاهم 
نامه همکاري دانشگاه با صندوق حمایت از پژوهشگران، درباره این کارگروه گفت: 
این حوزه ، براي توسعه پژوهشهاي ویژه که قابلیت ترجیحي دارند ، در دانشگاه 
صنعتي خواجه نصیر تعریف شده است.  وي افزود: کارگروه عالي پژوهش براي 
توسعه پژوهش از بودجه دانشگاه ، تشکیل شده است تا با حمایت پروژه هاي 
تحقیقاتي، به دستیابي نتایج آنها که کاربردي و محصول محور است ، کمک کند.

 مدیر امور پژوهش دانشگاه خواجه نصیر ادامه داد: در فاز دوم اینگونه پروژه ها، گروه 
پژوهشگر نسبت به ایجاد یک شرکت در مرکز رشد دانشگاه اقدام مي کند تا این 
شرکت بتواند با پشتیباني نهادهاي حمایتي ، مراحل ساخت و تولید محصول مورد 
نظر را پیگیري کند.   دکتر خرسند درباره ظرفیت پژوهشي دانشگاه اظهارداشت:  
این دانشگاه داراي ۱۱ دانشکده فني - مهندسي و هشت قطب علمي و مرکز 
تحقیقاتي مي باشد.  به گفته وي، معاونت پژوهشي این دانشگاه حدود ۱2۰ قرارداد 
برون دانشگاهي بصورت جاري با وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف دارد که از 
یک صد میلیون تومان تا دو میلیارد تومان ، ارزش آنها مي باشد.   وي با اشاره 
به اینکه ، دانشگاه صنعتي خواجه نصیر با اکثر ستادهاي معاونت علمي و فناوري 
ریاست جمهوري ارتباط دارد، افزود: بطور میانگین ، از هر سه استاد ، یک نفر در 
قراردادهاي برون دانشگاهي همکاري دارد.   مدیر امور پژوهش دانشگاه ، درباره 
پروژه هاي مهم تحقیقاتي این دانشگاه گفت: محققان این دانشگاه تاکنون پروژه 
ها و طرح هاي مهم کشوري اجرا کرده اند. دکتر خرسند، پروژه زیست محیطي 
شورورزي براي مناطق کویري کشور، تولید داروهاي جدید به روش بیونانو ، ساخت 
کوره هاي پیشرفته با تکنولوژي مادون قرمز، اجراي طرح دستیابي به دانش فني 
و تکنولوژي هاي نو در زمینه ماشین کاري با مکانیزم بالشتک هوا ، شبیه ساز 
رانندگي که براي آموزش و پژوهش رانندگان اتوبوسراني بکار گرفته شده است  را 
از جمله پروژه ها و طرح هاي مهم پژوهشي دانشگاه خواجه نصیر معرفي کرد. 
شایان ذکر است ، دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي داراي هشت قطب 

علمي و مرکز تحقیقاتي و یک مرکز رشد متشکل از 9 واحد فناور است.

کارگروه عالي پژوهش در دانشگاه تشکیل شد

دانشگاه هاي برتر کشور معرفي شدند

علمي در صندوق حمایت از پژوهشگران اشاره کرد و گفت: برخي پروژه هاي 
تحقیقاتي بزرگ به تنهایي قابل انجام در یک کشور نیست و براي اجراي آنها باید 
از همکاري هاي بین المللي استفاده کرد؛ در درجه نخست از همکاري ایرانیان 
خارج کشور و دانشمندان مسلمان و سپس از دانشمندان برجسته دیگر کشورها 

استفاده خواهیم کرد.
تفاهم نامه همکاري صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و دانشگاه 
صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي با موضوع اجراي 2۰ طرح تحقیقاتي پسادکتري 
در راستاي سیاست ها و اولویت هاي تحقیقاتي دوجانبه منعقد شد. این تفاهم 
نامه روز 4شنبه 2 اردیبهشت ماه در محل دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر به 
امضاي دکتر علي خاکي صدیق رییس دانشگاه و دکتر نصرت ا...ضرغام رییس 

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور رسید.

رئیس دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي گفت: در گروه بندي دانشگاه ها 
که از سوي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري انجام شده است 8 دانشگاه تهران 
در گروه یک قرار دارند.به گزارش روابط عمومي،علي خاکي صدیق در گفتگو 
با مهر، در خصوص گروه بندي دانشگاه هاي تیپ یک از سوي وزارت علوم 
گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تصمیم گرفته است در راستاي افزایش 
اختیارات براي دانشگاه ها طرح گروه بندي دانشگاه ها را در کل کشور اجرا کند.
وي افزود: بر اساس این طرح ۱3 دانشگاه در گروه یک یا تیپ الف قرار دارند.

خاکي صدیق با اعالم برخي از اسامي دانشگاههاي تیپ یک گفت: دانشگاه هاي 
تهران، شهید بهشتي، صنعتي شریف، صنعتي امیر کبیر، عالمه طباطبایي، صنعتي 
خواجه نصیرالدین طوسي، تربیت مدرس، علم و صنعت از تهران و دانشگاه هاي 
صنعتي اصفهان، دانشگاه شیراز و دانشگاه تبریز از استان هاي دیگر در گروه یک 

قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی؛ جمعی از مسئولین دانشگاه با حضور در خانه شهید 
عباس سوری از جانبازان دوران دفاع مقدس یاد و خاطره این شهید واال مقام 
را گرامی داشتند. گفتنی است شهید سوری پدر یکی از دانشجویان دانشکده 
مهندسی برق واز مسئوالن فاز ۱5 و ۱6 پارس جنوبی پس از تحمل 27 سال 
رنج ناشی از عوارض شیمیایی روز 22 بهمن سال 93 در سن 52 سالگی به 

فیض شهادت نایل آمد.

دیدار جمعی از مسئولین دانشگاه از 
خانواده شهید عباس سوری

به گزارش روابط عمومی؛ دکتر مسعود سوداگر عضو هیات علمی دانشکده 
مهندسی برق در کنفرانس بین المللیIEEE  ISCAS 2016  که در 
مونترال کانادا و همچنین کنفرانس بین المللی BIOCAS  2015 که در 

جورجیا آمریکا برگزار خواهد شدبه عنوان کمیته علمی انتخاب شدند.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق به عنوان 
عضو کمیته علمی دو کنفرانس مهم

 بین المللی انتخاب شد

را برای خود تهدید می داند و این نکته مهمی است. در این جلسه ریاست دانشگاه 
برای آقای محمدی سرپرست جدید حراست آرزوی موفقیت کردند

ایراني موفق به دریافت آن مي شود.
مدل ریاضي شبیه سازي کیفیت آبهاي زیرزمیني که یک روش علمي و به دور از 
خطاهاي تجربي است عالوه بر مشخص کردن وضعیت و کیفیت آبهاي شیرین 
زیرزمیني، پیش بیني مي کند که سفره هاي زیرزمیني در هر منطقه در چه بازه 
زماني، شیرین باقي مي مانند و چه زماني به سمت شور شدن مي روند. پیش بیني 
وضعیت آبهاي شیرین زیرزمیني در کشورهاي مختلف دنیا به ویژه ایران که در 
منطقه نیمه خشک واقع شده، از اهمیت ویژه اي برخوردار است و نقش مهمي در 
سیاست گذاري دولتها در حوزه هاي توسعه کشاورزي، شهري و صنعتي خواهد 
داشت. روابط عمومی دانشگاه کسب این افتخار را به خانواده بزرگ دانشگاه و 

خصوصا گروه محیط زیست دانشکده مهندسی عمران تبریک می گوید.

به گزارش روابط عمومی؛ همزمان با هفته خوابگاه ها برخی از مسئولین وزارت 
علوم با حضور در خوابگاه های پسرانه خواجه عبدا... و دخترانه اندیشه در روز 
یکشنبه 94/2/27، ضمن بازدید از نحوه خدمات رسانی به دانشجویان مطلع 
گردیدند. گفتنی است دانشگاه خواجه نصیر دارای 9 خوابگاه می باشد که 4 
خوابگاه پسرانه ، 2 خوابگاه دخترانه و 2 خوابگاه نیز در اخــــتیار متاهلین 

می باشد.

بازدید برخی از مسئولین وزارت علوم از 
خوابگاه های دانشگاه
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روابط عمومی دانشگاه  آماده دریافت  مقاالت  فرهنگی ، 
اجتماعی و سیاسی اعضای محترم هیات علمی 
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درخشش تیم روباتیک دانشگاه با کسب 
2مقام قهرمانی درمسابقات روبوکاپ آزاد ایران 

دکتر خاکی صدیق در جلسه تودیع 
مهندس روح ورزی

رعایت اصول اخالقی در فعالیت ها حاکم شود

براي اولین بار درکشور، استاد دانشگاه صنعتي 
خواجه نصیرالدین طوسي برنده جایزه جهاني 

محیط زیست 2015 شد

روابط عمومی یعنی

تدبیر و خردورزی

27 اردیبهشت

روز ارتباطات و روابط عمومی

گرامی باد.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب  تهران 


