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سرآغاز سخن

وزير علوم، تحقيقات و فناوري در جمع مديران روابط عمومي دانشگاههاي 
كشور با اشاره به تدوين برنامه راهبردي دانشگاههاي كـشور گفت : اين 
برنامه ها بايد داراي پيوست فرهنگي بوده و به جايگاه روابط عمومي نگاه 

ويژه اي داشته باشند.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دكتر محمد فرهادي اظهار داشت: 
اطالع رساني صحيح و بموقع ، تعامل مثبت با رسانه ها و پاسخگويي به افكار 

عمومي از اركان اساسي فعاليت روابط عمومي دانشگاههاست.
وي با اشاره به نقش دانشگاهها به عنوان مهمترين نهاد تربيت كننده نيروي 
انساني متخصص و متعهد براي بخشهاي دولتي و خصوصي گفت : رسالت 
بخش روابط عمومي اين است كه  دستاوردهاي مهم علم و فناوري مراكز 

آموزشي و پژوهشي  را به زباني ساده به اطالع افكار عمومي برساند.
گفتنی است، گردهمايي مديران روابط عمومي دانشگاه ها روز ۲شنبه ۴ خرداد 

ماه در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار گرديد .

به گزارش روابط عمومی، معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم در جمع 
مديران روابط عمومی دانشگاهها، با بيان اينكه هم اكنون در مجموعه آموزش 
عالي كشور بيش از ۲ ميليون متر مربع پروژه نيمه كاره وجود دارد گفت: اتمام اين 
پروژه ها بيش از ۱۵ سال زمان مي برد، مشروط به اينكه پروژه هاي جديد تعريف 
نشود و اين امر بيش از ۳ هزار ميليارد تومان به نرخ امروز هزينه دارد و اين رقم 
در سال ۹۵، حداقل ۲۵ افزايش مي يابد.دكتر اميد  با بيان اينكه در زمان جنگ 
تحميلي و در ساير موقعيت هاي حساس نقش كمك مردم بسيار حائز اهميت 
بوده تصريح كرد: استفاده از ظرفيت هاي خيرين و واقفين راه عالج براي تكميل 
زيرساخت ها و پروژه هاي نيمه تمام است. وي خاطرنشان كرد: خوشبختانه تعداد 
بنياد خيرين دانشگاهي از ۵  به ۵۰ بنياد افزايش يافته است و اگر دانشگاهي تا 
به حال موفق به ايجاد اين بنياد نشده، علت آن است كه دانشگاه در شناسايي 
خير موفق نبوده است و در اين زمينه مديران روابط عمومي مي توانند كمك 
كنند. رئيس ستاد خيرين آموزش عالي بر شناسايي خيرين، معتمدين استان ها و 

معاون دانشجويي دانشگاه گفت: امسال حدود دو ميليارد تومان براي تعميرات و 
بازسازي خوابگاه در دانشگاه نياز داريم اما هنوز بودجه اي دريافت نكرده ايم.

به گزارش روابط عمومي، دكترسيد محمد رضا خليلي، درخصوص وضعيت 
خوابگاه هاي دانشگاه  در ايام تابستان گفت:اگر چه قانوني براي الزام در اختيار قرار 
دادن خوابگاه در ايام تابستان وجود ندارد، اما معموال به دليل نياز برخي دانشجويان 
دوره هاي دكترا و ارشد به منظور تحويل پروژه هايشان در تابستان نياز است تا 
چنين خدماتي ارائه شود، دانشگاه صنعتي خواجه نصير نيز پيش بيني هاي الزم 
را در اين زمينه انجام داده است.معاون دانشجويي دانشگاه در ادامه در خصوص 
اعتراض برخي از دانشجويان اين دانشگاه مبني بر افزايش صد درصدي هزينه 
خوابگاه در تابستان اظهار داشت: هزينه هايي كه اعالم مي شود بر اساس ميزان 
هزينه هايي است كه براي خوابگاه تحميل مي شود از جمله هزينه برق ، آب ، گاز 
و همچنين تعمير و نگه داري خوابگاه. وي افزود: ميزان هزينه درنظرگرفته شده 
افزايش صد درصدي نيست اما چنان چه برخي از دانشجويان ما با مشكل تامين 
هزينه روبر هستند مي توانند از ساير خوابگاه هايي كه متعلق به دانشگاه است اما 
در مركز شهر قرار ندارد و هزينه كمتري بايد پرداخت شود، استفاده كنند. خليلي 
با اشاره به اينكه هنوز بودجه اي براي تعميرات و بازسازي خوابگاه ها به دانشگاه 
تعلق نگرفته است گفت:ميزان تقريبي برآورد شده براي بازسازي خوابگاه ها ، 
سالن هاي تربيت بدني و رستورانهاي دانشگاه دو ميليارد تومان است كه اين رقم 
باال است و اميدواريم بتوانيم بودجه اي را براي اين كار دريافت كنيم چرا كه در 

غير اين صورت قطعا دانشجويان ما با مشكل برخواهند خورد.

از دست های بسته غواصان شهید تا دست های باز ما
نشان ايستادگی مخصوص همه شهيدان اين سرزمين است اما گاهی در 
ميان شهدای اين خاک و بوم انسان هايی به غايت رسيده ظهوركرده اند كه 
نام و آوازه ايشان بسيار تاللو دارد. وقتی پس از ساليان متمادی ناگهان جمعی 
از غيرت مندان دوباره زنده می شوند و گواهی ايستادگی ايشان شهره خاص 
و عام می گردد اين جمله كه اسرار دفاع مقدس يك مخزن تمام نشدنی 

است بيشتر جلوه می نمايد.  
نشان ايستادگی غواصان شهيد نشانی نيست كه نياز به كنكاش داشته باشد. 
نشان مظلوميت توام با ايستادگی را همه در آنچه كه برای اين مدافعان 
سربلند پيش آمده است به وضوح ديده اند و لمس كرده اند. آنان با دست 
های بسته حماسه آفريدند. به عبارتی آنها هرچه كه می توانستند تا پای جان 

به انجام رساندند.
 شايد در آن دوران برتری بی حدو حصر دانش و تكنولوژی كشورهای حامی 
صدام به ما اجازه با خبر شدن دشمن را نمی داد. شايد در آن دوران همين 
قدر پيشرفت های فنی و مهندسی دفاعی نيز حاصل نگاه جهادی و خالصانه 
عناصر دانشگاهی و علمی كشور بود. اما بايد دقت داشت كه در دوران اخير 
نيز همان وقايع قابل تكرارند. حتی شايد بتوان گفت در دوران های اخير 
اهميت برتری های علمی و فناورانه در دفاع نقش تعيين كننده اصلی را برای 
حفظ هويت يك كشور كاهش حضور نيروی انسانی در نبرد مستقيم و در 
مرتبه باالتر ايجاد جايگاه روانی غلبه بر دشمن در فضای عمومی بازی می 
كند. امروز دانشمندان فنی و مهندسی كشور در مقايسه با گذشته دست های 
بازتری دارند. اگرچه تحريم ها و برخی رخدادهای ديگر اندكی نگران كننده 
است، پيشرفت های قابل توجه در عرصه های گوناگون نشان از دست های 
باز دانشمندان ما دارد. آنچه كه به عنوان يك درس عبرت آموز از واقعه ای 
كه منجر به شهادت ۱7۵ غواص شد برای ما به جا مانده است در يك بعد 
مهم اين است كه چه كنيم تا ديگر دست غواصی بسته نشود و عملياتی لو 
نرود و برتری فناوری در كشور متجاوز منجر به شهادت مظلومانه قهرمانان 

ملی نشود. 
بخش عمده ای از پاسخ اين پرسش تنها متوجه دانشمندان و محققان كشور 
در حوزه های مربوطه است تا بتوانند با دست های بازی كه به بركت شهدا 
در سايه امنيت برای آنها ايجاد شده است اجازه تكرار حوادث غمباری نظير 
شهادت اين راد مردان كشور را ندهند. اين عرصه جاده علمی يك عرصه 
ملی، مهم و حياتی برای كشور است كه شايد بتواند تا حدی مسووليت آحاد 

جامعه را در قبال ايثارگران به انجام رساند.

به گزارش روابط عمومی، دكتر علی خاكی صديق در گفتگو باخبرگزاری آنا، 
در پاسخ به اين سئوال كه آيا كرسی های آزادانديشی در زمان استقرار دولت 
تدبير و اميد، توانسته اند شرايط بهتری را نسبت به گذشته داشته باشند گفت: 
اين مطالب و مسائل بيشتر به حوزه علوم انسانی باز می گردد و از آن جايی كه 
دانشگاه صنعتی خواجه نصير يك دانشگاه كامال فنی- مهندسی است، شايد 
اين مطالب را كمتر در دانشگاه خود داشته باشيم. البته نمی توانم بگويم در 
دانشگاه ما كرسی آزادانديشی برگزار نمی شود، اما نسبت به ديگر دانشگاه ها اين 

فعاليت های علوم انسانی كمتر است.
وی افزود: در دانشگاه ما يك سری جلسات با موضوعات آزاد انديشی برگزار 
می شود. از طرف ديگر بسيج و جامعه اسالمی در تمامی دوران فعال بود و 
خوشبختانه به تازگی انجمن اسالمی نيز بعد از مدت ها كه به داليل مختلف 
اجازه فعاليت نداشت، توانسته است مجوز بگيرد، اما هنوز فعاليت خود را به 
صورت جدی آغاز نكرده است چرا كه انتخابات خود را به شهريور موكول 

كرده اند.
صديق ادامه داد:  دانشجويان ما هم سعی می كنند فعاليت های فوق برنامه داشته 
باشند و درباره موضوعات روز اظهارنظر كنند، اما شايد اين نوع فعاليت ها در 
دانشگاه خواجه نصير نسبت به ديگر دانشگاه ها كمرنگ باشد و دليل اين امر نيز 
تفاوت در ماهيت كار ما باشد. ما هم از اين فعاليت ها در چارچوب مقررات نظام 

استقبال می كنيم. البته آن ها بايد خط قرمزها را مدنظر قرار بدهند.
رئيس دانشگاه صنعتی خواجه نصير، در پايان با اشاره به فعاليت تشكل انجمن 
اسالمی دانشجويان در آينده نزديك در اين دانشگاه تاكيد كرد: در دانشگاه ما 
تازه انجمن اسالمی مجوز فعاليت گرفته است و درخواست برنامه برای ماه 
مبارک رمضان دارند و اين برنامه محكی خواهد بود كه آيا ما در كارمان موفق 
بوده ايم يا نه. اميدوارم كه اين انجمن از برنامه های خود در چارچوب قانون 
استفاده كند تا ما بتوانيم بگوييم در برپايی كرسی های آزاد انديشی در دانشگاه 

خود موفق بوده ايم.

رييس دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي از 
برگزارشدن اولين گردهمايي انجمن دانش آموختگان اين دانشكده در تاريخ ۲۰ 
خردادماه خبر داد. به گزارش روابط عمومي، دكتر رضا بشيرزاده  در گفت و گو 
با ايرنا اظهار داشت: اولين گردهمايي دانش آموختگان مهندسي صنايع دانشگاه 
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي همزمان با بيستمين سالگرد تاسيس دانشكده 

مهندسي صنايع برگزار گرديد..
وي شمار دانش آموختگان رشته و گرايش هاي مهندسي صنايع دانشگاه را طي 
۲۰ سال گذشته را حدود هزار و ۴۰۰ نفر ذكر كرد و گفت: اين دانش آموختگان 
در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مهندسي صنايع فارغ التحصيل 

معاون دانشجویي مطرح کرد: 
نیاز 2میلیاردتوماني دانشگاه براي تعمیرات خوابگاه ها

خاکی صدیق : از فعالیت های دانشجویی در 
چارچوب مقررات نظام استقبال می کنیم

شده اند. بشيرزاده كم رنگ بودن ارتباط ميان صنعت و دانشگاه را يكــــي از 
چالش هاي اصلي حوزه آموزش عالي و صنايع كشور برشمرد و گفت: با توجه 
به اينكه بسياري از دانش آموختگان ما در بخش هاي مختلف صنعتي مشغول 
به كار شده اند گردهمايي آنها و حضورشان در انجمن دانش آموختگان مي تواند 

زمينه اي براي تقويت پيوند دانشگاه و صنعت باشد.
وي خاطرنشان كرد: درصورت گسترش تعامل ميان صنعت و دانشگاه، بسياري 
از پروژه هاي صنعتي قابل تعريف در دانشگاه ها خواهند بود و دانــــــشگاه نيز 
دانش آموختگان ممتاز خود را به عنوان مديران و كارشناسان آينده به صنعت 
معرفي خواهد كرد كه اين امر بركات زيادي براي هر دو بخش خواهد داشت. 
رييس دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه ادامه داد: يكي از پروژه هاي ما اين 
است كه در صورت توافق بخش هاي صنعتي، سالهاي دوم تا چهارم تحصيل 
دانشجويان مقطع كارشناسي در محيط صنعت سپري شود و يك رابطه استخدامي 
ميان آنها شكل گيرد كه اين موضوع به كاربردي كردن آموزش و تحقيقات در 

كشور كمك بسياري خواهد كرد

امضای یادداشت تفاهم نامه همکاری 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با 

دانشگاه کایست کره جنوبی
به گزارش روابط عمومی؛ مديركل دفتر همكاری های علمی و بين المللی دانشگاه 
گفت : تفاهم نامه همكاری با هيات كره ای پيرو جلسه اوليه كه در ۱8 خرداد ماه 
در دانشگاه برگزار شد هدف گذاری شد. ميرطاهری گفت : طی دو روز رايزنی های 
صورت گرفته تفاهم نامه همكاری با دانشگاه كايست در ۲۰ خرداد ماه به امضاء 
رسيد.ميرطاهری افزود: هدف از امضای اين سند تفاهم نامه ايجاد رشته تكنولوژی 
فرهنگی )CT(  در دانشگاه خواجه نصير با همكاری دانشگاه كايست كره می 
باشد. گفتنی است؛تكنولوژی فرهنگی در دهه ۹۰ ميالدی توسط پروفسور وون 
به محيط آكادميك راه يافت و هدف آن توليد و ترويج كاالهای فرهنگی كره از 
طريق معرفی فرهنگ اين كشور به ساير كشورهای جهان بود و الزم به ذكر است 
درآمد كشور كره از محل فعاليت های مربوط به تكنولوژی فرهنگی در نيمه اول 

سايت ۲۰۱۲ بالغ بر ۳/۴ ميليارد دالر بوده است.

ارتباط مستمر آنان با مسئوالن دانشگاه تأكيد كرد و گفت: در دو سال اخير يكي 
از كارهاي مطلوبي كه انجام شد اين بوده كه تعداد زيادي از خيرين آموزش عالي 

عضو هيئت امنا شدند
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نامـه نـصیر

اولین گردهمایي دانش آموختگان دانشکده 
مهندسي صنایع دانشگاه صنعتي خواجه نصیر 

برگزارشد

وزیر علوم بر جایگاه ویژه روابط عمومي در برنامه 
راهبردي دانشگاه ها تاکید کرد

دکتر امید: 2میلیون متر مربع پروژه نیمه کاره در 
آموزش عالی وجود دارد

مراسم بدرقه تیم های ورزشی دانشجویان به کره جنوبی باحضور وزاری علوم و ورزش 
در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پایان امتحانات پایان ترم دانشگاه حلول ماه مبارک رمضان گرامی باد

صفحه 1

از فعالیت های دانشجویی در چارچوب مقررات نظام استقبال می کنیم

نیاز دومیلیاردتومانی دانشگاه برای تعمیرات خوابگاه ها

دو میلیون متر مربع پروژه نیمه کاره در آموزش عالی وجود دارد

امضای یادداشت تفاهم نامه همکاری دانشگاه با دانشگاه کایست کره جنوبی

اولین گردهمایی دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه

تاکید وزیر علوم برجایگاه ویژه روابط عمومی در برنامه های راهبردی دانشگاه ها 

صفحه 2

کسب دو مدال برنز درسی در نهمین دوره مسابقات ریاضی

سفارش امام خمینی )ره( برای ورود به ماه مبارک رمضان

مراسم جشن ازدواج دانشجویی

دیدار رییس دانشگاه با جمعی از اساتید و کارمندان جانباز دانشگاه

حضور هیات دانشگاهی چین در دانشگاه

اعتزاض دانشجویان به جابه جایی خوابگاه های متاهلی و مجردی

همایش سنکروترون - معرفی حوزه های پژوهشی

سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب

مسابقه فوتبال از جنس همدلی

مراسم بدرقه کاروان ورزشی دانشجویان به یونیورسیاد کره جنوبی

انتصابات دانشگاه

حضرت علی )ع ( :

آن گاه که روزه می گیری باید 

چشم و گوش و مو و پوست تو 

هم روزه دار باشند.

)یعنی از گناهان پرهیز کنند(
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گزارش ویژه
اعتراض دانشجویان به جابه جایی 

خوابگاه متاهلی و مجردی است

دانشجويان گرامی در صورت تمايل به همكاری،  به روابط عمومی دانشگاه مراجعه نماييد.  

 pr.kntu.ac.ir      تلفن : 887۹7۴6۳

کسب 2مدال برنز درسی در 
نهمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی ایران

سفارش های امام خمینی)ره( برای ورود به
 ماه مبارک رمضان

دیدار رییس دانشگاه با جمعي از اساتید ومراسم جشن ازدواج 100زوج دانشجو برگزار شد
 کارمندان جانبازان دانشگاه

حضور هیات دانشگاهی چین در دانشگاه

کسب رتبه برتر در نمایشگاه سومین کنفرانس 
هیدروژن و پیل سوختي

سومین سمپوزیوم بین المللي 
مهندسي محیط زیست و منابع آب برگزارشد

مراسم بدرقه کاروان ورزشي دانشجویان به 
یونیورسیاد کره جنوبي با حضور وزیر علوم و ورزش 

در دانشگاه برگزار شد

سمینار ایمني و سالمت با رویکرد آشنایي 
دانشجویان با مباني کار در آزمایشگاه ها برگزار شد

مسابقه فوتبال از جنس همدلی

تيم دانشجويی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی با كسب ۲مدال 
برنز در جايگاه هشتم اين دور ازمسابقات قرار گرفت.

به گزار ش روابط عمومی، سی و نهمين دوره مسابقات رياضی ايران با 
معرفی ۵ دانشگاه برتر اين دوره از مسابقات به كار خود پايان دادو از بين ۳8 
تيم شركت كننده : دانشگاههای صنعتی شريف ، صنعتی اصفهان، تهران، 
شيراز و شهيد بهشتی موفق به كسب رتبه های اول تا پنجم  شدند و 
دانشگاه صنعتی خواجه نصير با كسب ۲مدال برنز موفق به كسب مقام 
هشتم تيمی شد. همچنين در مراسم تقدير از تيم های برتراز تيم دانشگاه 
صنعتی خواجه نصير كه موفق به كسب رتبه هشتم تيمی و همچنين رشد 
چشمگير در كسب مقام و اشاعه رياضيات در سه سال متوالی، تجليل بعمل 
آمد. گفتنی است، دربخش انفرادی اين مسابقات نيز از بين ۱۴7 دانشجوی 
شركت كننده، آقای آزاد كريميان و خانم  شهره گلپايگانی موفق به كسب 

مدال برنز شدند.

به گزارش روابط عمومی، جشن ازدواج دانشجويان دانشگاه به همراه خانواده ايشان 
در فضای شاد و به ياد ماندنی روزجمعه 8خرداد در دانشكده مهندسی برق برگزار 
گرديد.  صالحی مسئول ستاد ازدواج دانشگاه گفت: هديه ای از طرف دانشگاه به 
هريك از مزدوجين اهدا شد و همچنين برخی از زوجين كه مهريه ايشان ۱۴ سكه 

و كمتر بود هديه ی ديگری نيز دريافت كردند.

به گزارش روابط عمومي؛ جمعي از اساتيد و كارمندان جانباز دانشگاه در روز والدت 
حضرت ابوالفضل العباس)ع( و روز جانباز با دكتر خاكي صديق ديدار كردند.

در اين ديدار كه توسط اداره شاهد و ايثارگر برگزار شد دكتر خاكي صديق ضمن 
تبريك روز جانباز سالمتي و بهروزي را براي همكاران مسئلت كردند.

سپس برخي از جانبازان حاضر مسائل و دغدغه هاي خود را مطرح نمودندو در پايان 
هديه اي از طرف رياست دانشگاه به جانبازان اهدا گرديد. الزم به ذكر است اين 

ديدار روز شنبه ۹۴/۳/۲ در سالن جلسات رياست برگزار شد.

دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی روز يكشنبه ۱۱ خرداد ميزبان هياتی 
دانشگاهی از كشور چين بود. 

به گزارش روابط عمومی، پيرو هماهنگی های صورت گرفته با رايزن علمی ايران 
در كشور چين، جلسه ای با حضور برخی ازمسئولين و اساتيد دانشگاه با هيات چينی 

در دانشكده مهندسی عمران برگزار شد.
دراين جلسه، نمايندگان آكادمی علوم چين و مركز ملی علوم نانو و فناوری به 
معرفی فعاليت ها و امكانات خود پرداختند و پيشنهاد نمودند به ۱۰ دانشجوی فوق 

ليسانس و دكتری بورس تحصيلی در چين اعطاء نمايند.
 در انتها طرفين وعده دادند موضوع همكاريها را با جديت تمام پيگيری نمايند. 
گفتنی است كه در اين جلسه رايزن علمی ايران در كشور چين نيز حضور داشت.

سومين كنفرانس هيدروژن و پيل سوختي)HFCC۳( به ميزباني سازمان 
پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي، در بخش جنبي اين كنفرانس كه با استقبال ميهمانان 
خارجي و داخلي برگزار گرديد، نمايشگاه عرضه دست آوردهاي پژوهشي و آموزشي 
سازمان ها و دانشگاه هاي فعال در حوزه هيدروژن و پيل سوختي برگزار گرديد 
كه غرفه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با بيشترين تعداد راي از سه 
منظر بازديدكنندگان، هيئت داوران و كميته علمي همايش به عنوان غرفه برتر 

سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب با حضور 
متخصصان و استادان دانشگاه در رشته هاي مختلف مهندسي در دو بخش اصلي 
محيط زيست و منابع آب طی ۲روز ۱۱ و۱۲ خردادماه برگزارشد. به گزارش روابط 
عمومي به نقل از ايرنا، مراسم افتتاحيه  با سخنراني دكتر مسعود ضياء بشرحق 
قائم مقام رييس داشگاه و دكتر عباس رجايي رييس كميسيون جهاد كشاورزي 
آب و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي و مهندس عليرضا دائمي معاون 
برنامه ريزي وزارت نيرو در منابع آب برگزارشد. هيات داوران اين سمپوزيوم، از 
مجموع 8۰۰ مقاله ارسالي به دبيرخانه، حدود ۴8۰ مقاله را براي ارايه برگزيد كه 
۱۱۰ مقاله به صورت سخنراني شفاهي و بقيه در قالب پوستر ارايه  شد. مقاالت 
بخش مهندسي محيط زيست در محورهاي آلودگي آب و خاک، تصفيه آب و 
فاضالب، مديريت مواد زائد جامد و خطرناک، آلودگي هوا، آلودگي صوتي نور 
و ارتعاشات، مدل سازي عددي مسايل زيست محيطي، آلودگي زيست محيطي 
سواحل دريا، آلودگي تشعشعي و آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني تدوين شده 
است. مسايل زيست محيطي مخازن سدها، روش هاي پيشرفته كنترل آالينده 
ها، انرژي و محيط زيست، حقوق و قوانين مدني در محيط زيست، ارزيابي هاي 
محيط زيست، اقتصاد محيط زيست، كاربرد نانوتكنولوژي در محيط زيست، زيست 
فناوري هاي محيط زيست، مهندسي مسايل زيست محيطي تاالب ها، بهداشت 
ايمني و محيط زيست )HSE( از ديگر محورهاي سمپوزيوم در بخش مهندسي 

محيط زيست هستند. 

مراسم بدرقه كاروان ورزشي دانشجويان به يونيورسياد جهاني كره جنوبي برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومي، در مراسم بدرقه كاروان ورزشي دانشجويان به 
يونيورسياد جهاني كره جنوبي كه امروز در دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه 
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تهران برگزار شد وزيران علوم و ورزش، رئيس و 
دبيركل كميته ملي المپيك و ورزشكاران كاروان اعزامي به رقابتها حضور داشتند.

در اين مراسم از نخبگان و برگزار كنندگان المپياد ورزشي دانشگاه هاي كشور 
تقدير شد . رونمايي از نماد زيست محيطي فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي 
يكي ديگر از برنامه هاي اين مراسم بود كه در آن وزراي ورزش و علوم از اين نماد 
پرده برداري كردند تا از اين پس فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي از حفاظت 
روباه تركمن حمايت كند. كاروان ورزشي دانشجويان ايران با بيش از ۹۰ ورزشكار 
و 8 رشته ورزشي به بيست و هشتمين دوره رقابتهاي يونيورسياد دانشجويان كه در 
كره جنوبي برگزار مي شود اعزام خواهد شد. اولين گروه ورزشكاران پنجم تير به 

گوانگجو كره جنوبي مي روند .

به گزارش روابط عمومي، مديركل امور پژوهشي و ارتباط با صنعت دانشگاه در 
گفت و گو با ايرنا، هدف از برگزاري اين سمينار را آشناسازي دانشجويان با اصول 
و مباني ايمني در حين كار در آزمايشگاه ها و در انجام امور تحقيقاتي،  آشنايي با 
سيستم هاي مديريت كيفيت موثر بر ايمني، نظام اصول ايمني، سالمت، بهداشت 
و محيط زيست )HSE( و چگونگي راه اندازي و استقرار اين نظام در دانشگاه ها 
برشمرد.دكتر حميد خرسند افزود: گستره وسيع مراكز آزمايشگاهي و محيط هاي 
كارگاهي در دانشگاه ها و ماهيت نيروهاي انساني كه در اين محيط ها مشغول به 
فعاليت هستند ايجاب مي كند كه اعضاي هيات علمي، دانشجويان تحصيالت 
تكميلي و به ويژه كارشناسان آزمايشگاه و كارگاه هاي تخصصي، آموزش هاي 
الزم در زمينه رعايت مسايل ايمني، بهداشت و حفظ محيط زيست را فراگيرند تا 
از خطرات و آسيب هاي احتمالي جلوگيري شود. اطرنشان كرد: موادي كه بعد از 
مصرف در آزمايشگاه ها برجاي مي مانند اغلب شيميايي و بيوشيمي هستند كه به 
همراه بخارهاي سمي، براي سالمت انسان خطرناک هستند بنابراين نحوه كار با 
اين تجهيزات و مواد، آموزش هاي ويژه اي مي طلبد. خرسند يادآور شد: از آنجا كه 
بسياري از محققان در آزمايشگاه ها با سوخت هيدروژني سر و كار دارند، الزم است 
سطح آگاهي آنها را نسبت به كار با اينگونه مواد ارتقا داد. وي ادامه داد: با توجه به 
اين ضرورت و احساس نياز، دانشگاه صنعتي خواجه نصير در سال ۹۳يك كارگروه 
اصول ايمني، سالمت، بهداشت و محيط زيست )HSE( راه اندازي كرد و يك 
كميته نيز ذيل آن تشكيل شد تا اهداف تعيين شده در مورد ارتقاي اين اصول در 
محيط هاي دانشگاهي را دنبال كند.   گفتنی است، سمينار اصول ايمني، سالمت، 
بهداشت و محيط زيست به همت معاونت پژوهشی دانشگاه با همكاري وزارت 

علوم روز ۲شنبه ۲۵ خرداد در دانشكده مهندسی عمران برگزار شد.  

تيم فوتبال اساتيد دانشگاه به مناسبت روز جهانی مبارزه با كاركودكان، مسابقه ای با 
تيم نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست برگزار كرد. دكتر حاجی حسينلو ) رئيس 
اداره شاهد و ايثارگر( در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی هدف از اين بازی دوستانه 
را ايجاد روحيه اميد و نشاط در دل جوانان كه برخی تحت حمايت مراكز خيريه 

هستند و همچنين مبارزه با كار كودكان عنوان كرد

*جناب آقای دکتر رضا ابراهیمی
رئيس دانشكده مهندسی هوافضا

*جناب آقای دکتر حمید خالو زاده
مديرگروه كنترل

*جناب آقای دکتر امیرمسعود سوداگر
معاون پژوهشی و فناوری دانشكده مهندسی برق
*جناب آقای دکتر حسین مهدوی مقدم

مديرگروه آيروديناميك و جلو برنده
*جناب آقای دکتر عبدالمجید خوشنود

معاون پژوهشی و فناوری دانشكده مهندسی هوافضا
*جناب آقای احمد بنی احمدی

سرپرست روابط عمومی دانشگاه

معاون دانشجویی دانشگاه در خصوص اعتراض دانشجویان به 
وضعیت رفاهی گفت: اعتراضات دانشجویان به جابه جایی خوابگاه 

متاهلی و مجردی است. 
به گزارش روابط عمومی، خليلی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو در خصوص 
اعتراض برخی از دانشجويان دانشگاه به وضعيت خوابگاه و نامه ای كه به وزير 
علوم در اين خصوص نوشتند گفت: با توجه به اين كه خوابگاه مجردی در حال 
بسته شدن است بنابراين خوابگاه متاهلی قرار است به مكانی كه دانشجويان مجرد 
در آن اسكان دارد منتقل شود. معاون دانشجويی دانشگاه خواجه نصير اضافه 
كرد: ۱7۰ نفر را براساس برنامه می خواهيم در خوابگاه متاهلی اسكان دهيم. در 
صورتی كه اين كار انجام شود بسياری از مشكالت اسكان دانشجويان خوابگاهی 
حل خواهد شد. وی خاطر نشان كرد: انجام اين جابجايی يكی از راه هايی است 
كه دانشگاه خواجه نصير را از بحران كمبود خوابگاه خارج خواهد كرد. معاون 
دانشجويی دانشگاه خواجه نصير گفت: در حال حاضر ۱8۰۰ دانشجوی مجرد 
خوابگاهی داريم و ۱۳ دانشجوی متأهل كه ساكن خوابگاه های دانشگاه خواجه 
نصير هستند.گفتنی است در ايام تابستان امسال جهت رفاه دانشجويان دو خوابگاه 
صداقت )سيمرغ سابق( و حكمت ) سهروردی سابق( ويژه دختران دانشجو و دو 
خوابگاه احسان ) خوابگاه خواجه عبداله سابق ( و دانش ۲ )تهرانپارس ۲سابق( به 

ارائه خدمات خواهند پرداخت.

برگزيده شد. سعيد خادمي، از دانشجويان مقطع دكتري رشته مهندسي مكانيك و 
مسئول غرفه دانشگاه در اين نمايشگاه، جايزه خود را از دبير سومين دوره كنفرانس 

هيدروژن و پيل سوختي، جناب آقاي دكتر الياسي، دريافت كردند.
گفتني است اين كنفرانس به مدت ۲روز ۲۲ و ۲۳ ارديبهشت ماه در سازمان 

پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران برگزارشد.

بزرگداشت مراسم سوم خرداد در دانشكده مهندسی برق

همایش »سنکروترون- معرفی حوزه های 
پژوهشی« برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، رييس دانشكده مهندسی و علم مواد گفت: اين همايش 
علمی با حضور جناب آقای دكتر رحيقی رييس محترم چشمه نور ايران و برخی از 

كارشناسان آن مجموعه در دانشكده علم ومواد برگزار گرديد.
برای ساخت  ايران، طرحی  نور  فارسانی گفت: طرح چشمه  اسالمی  دكتر 
سنكروترون و استفاده از تابش آن برای پژوهش های مختلف علمی و صنعتی 
است كه ماموريت طراحی و ساخت آن از طرف معاونت علمی و فناوری رياست 
جمهوری بر عهده ی پژوهشگاه دانش های بنيادی گذاشته شده است. تابش 
سنكروترون يكی از مهم ترين ابزارهای علمی ا ست و ساخت سنكروترون در 
ايران گام بزرگی در پيش برد علم تجربی در ايران خواهد بود. اسالمی افزود: در اين 
همايش خانم دكتر رحمانی از دانشكده فيزيك به طرح موضوعاتی درخصوص 
مفاهيم اولية سنكروترون و كاربردهای آن در علوم مختلف پرداختند. در ادامه، 
جناب آقای دكتر رحيقی سخنرانی خود تحت عنوان »طرح چشمه نور ايران- 
نوری تازه بر علم« را ارائه كردند گفتنی است، در انتهای اين همايش با برگزاری 

پرسش و پاسخ ميان اساتيد دانشگاه و كارشناسان چشمه نور ايران، حوزه های 
پژوهشی مورد نياز طرح نيز مطرح شد كه از آن جمله ميتوان به تكنولوژی خالء 
باال، دتكتورهای پرتوی ايكس، و طراحی خطوط باريكه به منظور آناليز مورد نظر 
اشاره نمود. همچنين ترويج كاربردهای فناوری سنكروترون در آناليز برای استفاده 

كاربران رشته های مختلف از ديگر نيازهای طرح چشمه نور ايران عنوان شد.
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مسابقه فوتبال از جنس همدلی

شما در اين چند روزی كه به ماه رمضان مانده، به فكر باشيد، خود را اصالح كرده، 
توجه به حق تعالی پيدا نماييد. از كردار و رفتار ناشايسته خود ، استغفار كنيد! اگر خدای 
نخواسته، گناهی مرتكب شده ايد، قبل از ورود به ماه مبارک رمضان، توبه كنيد! زبان 
را به مناجات حق تعالی عادت دهيد! مبادا در ماه مبارک رمضان، از شما غيبتی، 
تهمتی و خالصه گناهی سر بزند و در محضر ربوبی، با نعم الهی و در مهمان سرای 
باری تعالی، آلوده به معاصی باشيد! شما اقال، به آداب اوليه  روزه عمل نماييد و همان 
 طوری كه شكم خود را از خوردن و آشاميدن نگه می داريد، چشم و گوش و زبان را 
هم از معاصی باز داريد! از هم اكنون بنا بگذاريد كه زبان را از غيبت، تهمت، بدگويی 

و دروغ نگهداشته، كينه، حسد و ديگر صفات زشت  شيطانی را از دل بيرون كنيد.


