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سرآغاز سخن
سيد محمد تقي بطحايي، استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي خواجه نصير 
الدين طوسي و مجري طرح »دوچرخه هيبريدي« در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: ما 
بنا داريم در راستاي سياست هاي پژوهشي دانشگاه، علم را به ثروت تبديل كنيم و 
در راستاي رفاه و سالمت اجتماعي مردم گام برداريم. اين موضوع از سياست هاي 
دانشگاه به شمار مي رود.وي با بيان اينكه به همين دليل در صدد آمديم تا بعد از 
طراحي و ساخت خودروي برقي پيل سوختي، دوچرخه هيبريد برقي را بسازيم، 
اظهار داشت: براي طراحي و ساخت اين دوچرخه تيمي از دانشجويان  دانشگاه 
صنعتي خواجه نصير) دو دانشجوي مقطع دكترا و ۳ دانشجوي مقطع ارشد( فعاليت 
دارند. به گفته وي، اكنون مرحله اوليه طراحي اين دوچرخه به اتمام رسيده است. 
بنا داريم نمونه نهايي اين دوچرخه را به صورتيكه برند جهاني شود تا آذرماه امسال 
بسازيم. بطحايي  با بيان اينكه اين دوچرخه هيبريدي از يوزپلنگ ايراني الهام گرفته 
شده است، اظهار داشت: دوچرخه هاي كنوني مشكالتي از قبيل سيكل رانشي 
بسيار سخت، سرعت كم و مركب ديناميكي ضعيفي دارند همچنين دوچرخه هاي 
فعلي مشكالت زيادي را براي دوچرخه سوار از جمله تعرق  و ... به وجود مي آورند.

وي با بيان اينكه در كشورهاي خارجي دوچرخه كاربردهاي ورزشي زيادي داد، تاكيد 
داشت: در دوچرخه برقي ركاب زدن براي انگيزه افزايش سرعت صورت مي گيرد 
و از آن جهت كه اجبار و فشاري در استفاده از ركاب وجود ندارد، حركت با سرعت، 
نرمي و سهولت بيشتري صورت مي گيرد و جذابيت و نشاط بيشتري به همراه خود 
دارد. وي با بيان اينكه استفاده از وسائل پدالي -الكتريكي در مقايسه با ساير شيوه 
هاي حمل و نقل، مزيتهاي قابل توجهي دارد، گفت: با توجه به ابعاد كوچك، انرژي 
مورد نياز بسياركم و هزينه اوليه نسبتا پائين اين وسيله ها، جابجايي توسط آنها نيز 
هزينه كمتري در پي خواهد داشت.به گفته بطحايي، با توجه به افزايش هزينه سفر 
با اتومبيل يا وسائل نقليه عمومي، استفاده از دوچرخه هيبريدي مي تواند راه حلي 
براي كاهش هزينه هاي جابجايي باشد. وي با بيان مثالي اظهار داشت: مثال هزينه 
سوخت، قطعات، نگهداري، تعميرات، بيمه و مانند آن، براي استفاده از يك خودروي 
شخصي، نسبت به يك دوچرخه الكتريكي خيلي بيشتر است.استاد دانشكده برق 
با اشاره به تفاوت هاي دوچرخه هيبريد با موتورسيكلت برقي اظهار داشت: هويت 
دوچرخه به معني وسيله اي نقليه اي كه با انرژي انسان حركت مي كند، در آن 
حفظ شده و كما كان انرژي ماهيچه اي انسان در حركت دوچرخه برقي نقش 

اصلي را ايفا ميكند.

بایسته های حرکت در نظام های رتبه بندی
دکتر عبدالمجید خوشنود )معاون پژوهشی دانشکده مهندسی هوافضا(

تطبيق دانشگاه ها با نظام های رتبه بندی دنيا بدون ترديد يكی از موضوعات مهم 
در راستای شكل گيری جايگاه بين المللی هر دانشگاه خواهد بود. اين موضوع را 
براحتی می توان در برنامه ريزی و تالش دانشگاه های مختلف دنيا برای كسب 
جايگاه های باالتر در رتبه بندی ها مشاهده نمود. ارائه معيارهای مختلف برای 
بررسی و ارزيابی دانشگاه و ارائه آن به افكار عمومی موجب شكل گيری وجهه 
و جايگاه هر دانشگاه در اذهان عمومی خواهد شد و در نهايت به تصيم گيری 
برای انتخاب آن دانشگاه به عنوان مركز تحصيلی يا انجام پروژه های كالن 

منجر خواهد شد. 
اما در اين ميان نكاتی وجود دارد كه اگر به آنها توجه نشود موضوع حركت در 
راستای نظام های رتبه بندی به مساله ای مقطعی و زودگذر تبديل خواهد شد و 

تاثير آن رشد كوتاه مدت دانشگاه هرچند با ارقام باال در رتبه بندی ها خواهد بود.
يكی از موارد اين مالحظات معيارهای ارائه شده از سوی سازمان های بررسی 
كننده است. مسلما اين سوال جدی مورد توجه است كه آيا معيارهايی كه با آن 
دانشگاه ها در يك كشور پيشرفته با بودجه ای هنگفت اداره می شود با معيارهای 
دانشگاهی در يك كشور ديگر با شرايط بسيار متفاوت، يكی می تواند باشد؟ به 
عبارت ديگر، جايگاه پارامترهای بومی در موضوع رتبه بندی در كجا قرار دارد؟ 
چرا در رتبه بندی های مختلف، دانشگاه های ايرانی در جايگاه های مختلفی 
قرار می گيرند؟ اين موضوعات و برخی موارد مشابه موجب می شود كه در قالب 
يك پيشنهاد تنها برخی پارامترهای نظام های رتبه بندی مورد توجه قرار گيرد كه 
روی آن برای ارتقاء رتبه برنامه ريزی شود تا بتوان از اين طريق شرايط بومی هر 

دانشگاه را نيز لحاظ نمود.
مساله مهم ديگر اين است كه برای ارتقاء برخی پارامترهای دانشگاه ها می بايست 
به صورتی عميق و ريشه ای به بررسی علل و عوامل و زيربناهای عدم تحقق 
موضوعات پرداخت. نگاه صرفا ارتقاء  محور و تك بعدی در عرصه رتبه بندی ها نه 
تنها موجب حل مشكالت نخواهد شد ممكن است در بلند مدت اثر معكوس ايجاد 
نمايد. به عنوان نمونه يكی از زيربناهای مهم در توليد علم، كيفيت آزمايشگاهها و 
مراكز پژوهشی است. در شرايطی كه امكانات و بودجه دانشگاه ها امكان بهبود و 
بروزرسانی اين زيربناهای مهم را محقق نكند، ايجاد فرايندهای رشد تك بعدی 
و صرفا عرضی و نه عميق پارمترها به نظر نمی رسد چندان موثر باشد. در حالی 
كه سرمايه گذاری در يكی از زيربناهای پژوهشی ممكن است در بلند مدت و 
به صورتی پايدار و ماندگار نه يك معيار بلكه چند معيار مهم در رتبه بندی ها 

را جابجا نمايد. 
لزوم توجه به اين بايسته ها و موارد ديگر می تواند در ارتقاء جايگاه دانشگاه با نگاه 

نظام های رتبه بندی تاثير بيشتری داشته باشد.

ساخت دوچرخه هیبریدي با برند جهاني تا یکماه 
دیگر در دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي
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ادامه مطلب در صفحه 2

امضاي تفاهم نامه همکاري في مابین 
دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي با 

)MAI(دانشگاه هوایی مسکو
به گزارش روابط عمومي؛ نخستين اجالس رؤساي دانشگاه هاي برتر و بزرگ 
ايران و روسيه روز ۴ شنبه ۶ آبان ماه در كتابخانه مركزي دانشگاه مسكو برگزار 

گرديد.
در اين اجالس كه با حضور رؤساي ۱۰ دانشگاه برتر و بزرگ ايران و رؤساي ۱۹ 
دانشگاه بزرگ روسيه برگزار گرديد، دكتر »سادونيچي« رئيس دانشگاه مسكو و 
رئيس اتحاديه دانشگاه هاي روسيه، از برگزاري اجالس مشترك دانشگاهي بين 
۲ كشور ابراز خوشحالي كرد و اين اقدام مهم را گامي اساسي در روابط ۲ كشور 
ارزيابي نمود.رئيس دانشگاه مسكو حضور برترين دانشگاه هاي روسيه از ميان 

بيش از هزار دانشگاه كشورش را نشانه اهميت اجالس عنوان كرد.
در ادامه اين نشست » دكتر علي خاكي صديق « رئيس دانشگاه صنعتي خواجه 
نصيرالدين طوسي به ايراد سخن پرداخته و ضمن تقدير از تشكيل چنين جلسه 
اي، گفت: همكاري هاي بين المللي علمي، راهكار مؤثري براي رسيدن به تعامل 

و تفاهم پايدار بين ملت ها مي باشد.
دكترخاكي صديق اتحاديه بين دانشگاهي را نماد افزايش همكاري ها دانستند و 
ضمن اشاره به توانمندي هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي خواستار 

گسترش همكاري هاي سازنده شدند.
گفتني است، پيرو هماهنگي هاي قبلي صورت گرفته، هيات اعزامي دانشگاه 
ضمن بازديد از دانشگاه هوايي مسكو)MAI( از فعاليت هاي علمي، پژوهشي 
و توانمندي هاي اين دانشگاه كه جزو بهترين دانشگاه هاي دنيا  در زمينه 
هوافضا محسوب مي گردد بازديد كردند. رئيس دانشگاه )MAI( آقاي دكتر 
آناتولي كراشچنكو ضمن ابراز خرسندي از حضور هيات دانشگاه خواجه نصير 
الدين طوسي از آن دانشگاه ابراز اميدواري كرد ارتباطات گسترده اي في مابين 
دو دانشگاه شاهد باشيم.الزم به ذكر است، در اين بازديد تفاهم نامه همكاري في 
 )MAI( مابين دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و دانشگاه هوايي مسكو

به امضاي رؤساي دانشگاه رسيد.

حمایت از طرحهای ویژه اساتید به سال دوم رسید 

رئيس دانشگاه  صنعتی خواجه نصير گفت: امسال نيز برنامه حمايت از طرح های 
پژوهشی ويژه اساتيد اين دانشگاه برای دومين سال اجرا خواهد شد و اين درحالی 

است كه در سال گذشته از ۱۰ طرح تحقيقاتی ويژه اساتيدحمايت مالی شد.
دكتر علی خاكی صديق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سال گذشته طرحی با 
عنوان حمايت از طرح های پژوهشی ويژه اساتيد در دانشگاه خواجه نصير شروع 
شد كه براساس اين برنامه طرح های پژوهشی اساتيد متقاضی بررسی شد و در 
نهايت ۱۰ طرح انتخاب و از آنها حمايت مالی صورت گرفت. وی بيان كرد: باتوجه 
به استقبال زياد و نتايج مفيد در اجرای طرح حمايت از پژوهش های ويژه اساتيد 
برنامه داريم اين طرح را برای دومين سال نيز اجرايی كنيم بنابراين اساتيد دانشگاه 
می توانند با مراجعه به فراخوان موجود نسبت به ارسال طرح های پژوهشی ويژه 
خود اقدام كنند. رئيس دانشگاه خواجه نصير تاكيد كرد: در سال گذشته از ۱۰ طرح 
حمايت مالی صورت گرفت كه امسال كميته های تخصصی متشكل از استاد 
تمام های دانشگاه اين طرح ها را بررسی می كنند تا به طور دقيق مشخص شود 
كه طرح ها توانسته اند طی يكسال گذشته باتوجه به حمايت های مالی دانشگاه 
به نتايج مطلوب برسند.خاكی صديق خاطرنشان كرد: اگر طبق نظر كميته های 
داوری طرحی طی يك سال گذشته از رشد مطلوب و نتيجه مناسب برخوردار 
نباشد حمايت از اين طرح متوقف خواهد شد. وی گفت: در اين طرح دانشگاه از 
پروژه های تحقيقاتی خاص مورد نياز كشور كه در حوزه های صنعتی، نظری و 

تدوين مقاله باشد، حمايت خواهد كرد.

استقبال انستیتوي مکانیک _ ریاضي دانشگاه 
دولتي مسکو)MSU( از همکاري با دانشگاه

اولين اجالس رؤساي دانشگاه هاي برتر ايران و روسيه در مسكو برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي؛ دكتر علي خاكي صديق )رئيس دانشگاه ( و دكتر محمود 
احمديان )معاون آموزشي( و دكتر مهران ميرشمس)معاون دانشجويي( دانشگاه 

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در اين اجالس حضور بعمل آوردند.
از جمله برنامه هاي اين اجالس بازديد از انستيتوي مكانيك _ رياضي دانشگاه 

دولتي مسكو)MSU( بود.
در اين بازديد كه آقاي دكتر الكساندر گرابلنيكف رئيس انستيتو، هيات دانشگاه 
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي را همراهي مي كرد، دكتر علي خاكي صديق 
رئيس دانشگاه ، ضمن معرفي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، توانمندي 
هاي دانشگاه را براي مسئولين اين دانشگاه برشمرد و برلزوم توسعه روابط في مابين 

در قالب تحقيقات مشترك در سطح دكتري و كارشناسي ارشد تاكيد كرد. 
در ادامه رئيس انستيتوي مكانيك دانشگاه دولتي روسيه ضمن استقبال از پيشنهاد 
رئيس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ارتقاي همكاري ها با دانشگاه هاي ايران 
از جمله دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي را از اولويت هاي خود برشمرد.

بازنگري رشته مهندسي نقشه برداري توسط 
دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي 

رئيس دانشكده نقشه برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: اين 
دانشكده از سوي وزارت علوم مسئول بازنگري رشته نقشه برداري در كشور شد 
و براين اساس بازنگري برنامه درسي مقطع كارشناسي اين رشته آغاز شده است. 
به گزارش روابط عمومي، دكترحميد عبادي در گفتگو با مهرگفت: بازنگري رشته 
نقشه برداري از مقطع كارشناسي آغاز مي شود و برنامه داريم بازنگري برنامه درسي 

اين مقطع طي ۶ ماه به اتمام برسد.
وي با بيان اينكه رشته نقشه برداري پيشرفت هاي تكنولوژيك بسياري طي سال 
هاي گذشته داشته است، اضافه كرد: در بازنگري اين رشته برخي دروس حذف، 

ادغام و يا دروس جديدي ايجاد مي شود.
رئيس دانشكده نقشه برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصير تاكيد كرد: اين دانشكده 
با توجه به اينكه اولين دانشكده نقشه برداري در كشور بوده است از سوي وزارت 
علوم مسئول بازنگري رشته نقشه برداري انتخاب شد و قرار است با همكاري 

دانشگاه هاي داراي اين رشته موضوع بازنگري دنبال شود.
آخرين بازنگري برنامه درسي نقشه برداري در سال ۷۸ 

عبادي خاطرنشان كرد: آخرين بازنگري برنامه درسي نقشه برداري مربوط به سال 
۷۸ است كه باتوجه به پيشرفت هاي تكنولوژيك اين رشته اكنون بايد به طور 
مجدد برنامه هاي درسي اين رشته در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري 

کسب رتبه اول در طراحي دوچرخه هیبریدي توسط 
دانشگاه براي اولین بار در کشور

حضور پرفسور نیسن از دانشگاه اراسموس هلند
در دانشکده مهندسی برق

به گزارش روابط عمومي؛ دكتر سيد محمد تقي بطحايي مسئول تيم بادپاي نصير 
گفت: تيم دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در اولين دوره مسابقات نوآوران 
انرژي و محيط زيست با عنوان طراحي و ساخت دوچرخه هيبريدي كه توسط 

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در سطح ملي برگزارگرديد،موفق به 
كسب رتبه اول در مرحله طراحي در كشور شد.

گفتني است آقايان: محمود كريمي، وحيد سماواتيان، محمدرضا داستاني، محمد 
نور محمدپور و مهدي مومني از دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين 

طوسي هستند كه در اين پروژه فعاليت نموده اند.

نامـه نـصیر

سامانه های ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه
kntu@kntu.ac.ir : ایمیل

پیام کوتاه : 30004722000000

سومین نشست ریاست دانشگاه با اعضای هیات علمی

رهبر معظم انقالب:
دانشگاه ها در ایجاد 
تمدن نوین اسالمی
نقش آفرینی کنند.

اولین کنفرانس مهندسی فناوری اطالعات مکانی
29 و 30 دی ماه - دانشکده مهندسی نقشه برداری

حضور دانشگاه در 
نمایشگاه هفته ملی پژوهش و فناوری



گزارش ویژه
رهبر معظم انقالب اسالمی برلزوم نقش آفرینی دانشگاهها 

در ایجاد تمدن نوین اسالمی تاکید کردند

مسابقات ورزشی در سطح 
دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه

گسترش فعالیتهای علمی بین المللی 
در حوزه هوافضا

سومین نشست ریاست دانشگاه با اعضای 
هیات علمی برگزار گردید

دکتر علي خاکي صدیق رئیس کارگروه اخالق 
اجتماعي و حرفه اي فرهنگستان علوم شد

ادامه مطلب 
بازنگري رشته مهندسي نقشه برداري

به مناسبت هفته تربيت بدنی، مسابقات ورزشی در سطح دانشجويان، اساتيد و 
كارمندان دانشگاه، در رشته های مختلف برگزار گرديد. دكتر افشار هنرور مدير 
تربيت بدنی دانشگاه هدف از برگزاری چنين مسابقاتی را ايجادشادابی و نشاط 
در بخش های مختلف دانشگاه عنوان كرد. هنرور گفت: برگزاری اردوی يكروزه 
آبشارخور، مسابقات تنيس اساتيد و مسابقاتی ويژه كارمندان  از جمله فعاليت های  

بود كه در هفته تربيت برگزار شد.

مورد بازنگري قرار گيرد.
وي تاكيد كرد: در بازنگري اين رشته نظرات صنايع مرتبط نيز بررسي و مورد 
توجه قرار مي گيرد زيرا دانشجويان بعد از فارغ التحصيلي بايد قادر به فعاليت در 

صنايع باشند.
رئيس دانشكده نقشه برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصير خاطرنشان كرد: در 
تدوين برنامه هاي درسي اين رشته از نظرات سازمان نقشه برداري، سازمان 

جغرافيايي نيروهاي مسلح و ارگان هايي مرتبط با اين رشته استفاده خواهد شد.
عبادي گفت: برنامه درسي رشته نقشه برداري با نگاه كاربردي سازي اين علم مورد 

بازنگري قرار خواهد گرفت.
وي عنوان كرد: دانشكده نقشه برداري دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ۵۰ سال 

قدمت دارد و اولين دانشكده نقشه برداري در كشوربشمار مي آيد.

اولین کنفرانس ملي مهندسي فناوري اطالعات 
مکاني در دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده مهندسي نقشه برداري دانشگاه خواجه 
نصيرالدين طوسي گفت: مطالعات پايه انجام شده در سطح وزارتخانه ها و 
سازمان هاي مختلف گوياي آن است كه بيش از ۸۰ درصد اطالعات مورد نياز 

نظام برنامه ريزي و اجرايي اين نهادها، داراي ماهيت مكاني هستند.
به گزارش روابط عمومي، دكتر محمد كريمي  در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: 
امروزه داشتن اطالعات دقيق، بهنگام و ساختاريافته به عنوان ابزار اصلي ايجاد 

دانش و دانايي، در تمام سطوح خرد و كالن تصميم گيري ضروري است. 
وي افزود: در حال حاضر در حوزه فناوري اطالعات، يك شاخه تخصصي با 
عنوان ›فناوري اطالعات مكاني‹ مطرح شده و به سرعت كاربرد آن در زمينه 

هاي مختلف رو به گسترش است.
كريمي خاطرنشان كرد: اهميت توليد، مديريت و بكارگيري مفيد و موثر اين 

نظامهای رتبه بندی دانشگاه ها تقريباً از تاريخ شكل گيری اولين نظام در شانگهای 
چين در سال ۲۰۰۳ ميالدی و پس از آن شكل گيری بيش از ده نظام ارزيابی و رتبه 
بندی در سراسر جهان، مورد توجه بسياری از مديران و تصميم گيران آموزش عالی 
كشور قرار گرفته اند. به طوری كه هر ساله، با انتشار نتايج هر يك از اين مؤسسات 

رئيس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی گفت: ما با روسيه ارتباطات خوبی داشتيم 
كه از جمله آن ها می توان به انجام پروژه مشترك، تبادل دانشجو علی الخصوص 
دانشجوی دكتری اشاره كرد.به گزارش روابط عمومی، علی خاكی صديق رئيس 
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی دركنفرانس خبری گفت: دستاوردهای امروز 
دانشگاه های كشور جای افتخار دارد و هر كشوری نياز به روابط بين المللی دارد و 
بايد ارتباطات مشترك خود را با دنيا قوی تر كند. وی افزود: ميزان روابط بين المللی 
هر دانشگاه، بستگی به پتانسيل علمی در دانشگاه مورد نظر دارد و هر چه اين 
ارتباطات تقويت شود، به طبع كشورهای بهتری برای همكاری اقدام خواهند 
كرد. خاكی صديق درباره سفر اخير خود به روسيه گفت: ما با روسيه ارتباطات 
خوبی داشتيم كه از جمله آن ها می توان به انجام پروژه مشترك، تبادل دانشجو 
علی الخصوص دانشجوی دكترا اشاره كرد و حدودا ۱۸۰ نفر فارغ التحصيالن ما 
، از كشور روسيه بودند كه همه اين ها نشان از رابطه گسترده بين دانشگاه ها و 
دانشگاه های روسيه بوده است، اما در چند سال گذشته، اين اتفاق بسيار كمتر رخ 
داد و ارتباطات كم شده بود كه به لطف خدا و با فراهم آمدن شرايط پسا تحريم 
دوباره اين ارتباط ، به جريان افتاده است. رئيس دانشگاه صنعتی خواجه نصير درباره 
دستاوردهای سفر به روسيه گفت: ما با سه دانشگاه روس نشست های تخصصی 
برگزار كرديم ولی بيشترين بحث هايی كه داشتيم حول محور هوافضا بود. وی 
در پايان گفت: اميدواريم اين گونه سفرها بيشتر شود تا بتوانيم ارتباطات گسترده ای 

با جهان داشته باشيم.

به گزارش روابط عمومی، رهبر انقالب روز۴شنبه ۲۰آبان با روسای دانشگاهها و 
مراكز آموزش عالی سراسركشور ديدار كرده ودر بياناتی مبسوط به تاريخ و ميراث 
و تجربه علمی كشور در دوران قبل و بعد از اسالم و جايگاه و نقش دانشگاهها در 
تاريخ معاصر بويژه در نهضت اسالمی و بعد از پيروزی انقالب اسالمی پرداخته 
و بر لزوم برنامه ريزی دانشگاهها و مراكز علمی برای استفاده از ميراث و تجارب 
علمی متراكم، بمنظور نقش آفرينی در ايجاد »تمدن نوين اسالمی« تأكيد كردند 
و گفتند: نيازسنجی علمی برای حال و آينده، جلوگيری از كاهش سرعت پيشرفت 
علمی، اجرای دقيق نقشه جامع علمی، توجه به كيفيت در آموزش عالی، پيگيری 
جدی ارتباط دانشگاه و صنعت، نقش آفرينی دانشگاهها در اقتصاد مقاومتی، 
گسترش فضای فرهنگ ايمانی و اسالمی، عمق بخشی بصيرت دينی و سياسی، 
و ميدان دادن به دانشجويان و اساتيد ارزشی، انقالبی و متدين، از لوازم نقش آفرينی 

دانشگاهها در شكل گيری تمدن نوين اسالمی است.
ايشان در بخشی از صحبت هايشان در خصوص فعاليت های فرهنگی گفتند: 
بايد كار فرهنگی دانشگاه اين جوری باشد كه افرادی تربيت كند مؤمن، متخلّق 
-با اخالق خوب- انقالبی؛ كار فرهنگی چيزی است كه اينها را تأمين كند. كار 
فرهنگِی درست آن چيزی است كه جوان ما را انقالبی بار بياورد. اين كشور انقالب 
كرده، به اين انقالب بايد پابند بود؛ مبانی اين انقالب را بايستی جزو اصول زندگی 
خود قرار داد تا بتوانيم پيش برويم؛ معتقد به آرمانها، دوستدار كشور -كشورش را 
واقعاً دوست داشته باشد- دوستدار نظام، دارای بصيرت و عمق دينی و سياسی. 
اين جوان بايستی در نگاه دينی و نگاه سياسی عمق داشته باشد تا به هر شبهه ی 
كوچكی پايش نلغزد، يا اشتباه نكند در زمينه های مسائل سياسی. خيلی ها در اين 
حوادثی كه در همين فتنه ی سال ۸۸ اتّفاق افتاد لغزيدند؛ آدمهای بدی نبودند ]اّما[ 
لغزيدند به خاطر كم بودن بصيرت. خب، شما وقتی ميبينی كه يك نفری ميگويد: 
»انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است« بايد چه كار كنی؟ شما كه معتقد به 
نظامی، شما كه جانت را حاضر شدی برای نظام و برای حفظ نظام بدهی، تا ميبينی 
يك عّده ای دارند اين جوری شعار ميدهند، بايد چه كار كنی؟ اين، نبودن بصيرت 

است؛ ملتفت نشدن به وظيفه در لحظه ی الزم است.

اطالعات در حل مسايل كشور در بخش هايي از برنامه چهارم و پنجم توسعه 
نظام جمهوري اسالمي ايران، تحت عنوان توسعه پايگاه هاي داده مكان محور 
و توسعه زيرساخت داده مكاني، مورد توجه قرار گرفته است كه به عنوان نمونه 
مي توان به تصويب سند فرابخشي منظومه ملي اطالعات مكان محور مصوب 

هيات وزيران در سال ۱۳۸۵ اشاره كرد.
دبير اجرايي اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطالعات مكاني برگزاري 
اين همايش را در راستاي اهداف پژوهشي، آموزشي و اجرايي قطب علمي 
مهندسي فناوري اطالعات مكاني در دانشگاه صنعتي خواجه نصير عنوان كرد.

وي در مورد اين همايش تخصصي كه قرار است ۲۹ و ۳۰ دي ماه سال 
جاري به ميزباني دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار شود، 
گفت: برگزاري همايش با هدف ايجاد بستري براي ارايه و تبادل نظر در 
رابطه با موضوعات روز كشور به نحوي كه بيشترين حجم از صاحب نظران و 

متخصصان در آن شركت داشته باشند، ضروري به نظر مي رسد. 
كريمي، ايجاد بستري براي گردهمايي، ارايه و تبادل نظر در رابطه با نوآوري ها 
و پژوهش هاي علمي در مهندسي فناوري اطالعات مكاني، ارايه دستاوردهاي 
جديد علمي متخصصان دانشگاهي در دو بخش تئوري و كاربردي، ارايه نظرات 
كاربران اعم از بخش هاي دولتي و تشكل هاي حرفه اي و صنفي و مهندسان 
مشاور نقشه و اطالعات مكاني و اشاعه فرهنگ پژوهش در زمينه علوم 

مهندسي نقشه برداري را از مهمترين اهداف برگزاري اين همايش برشمرد.
به گفته وي، كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطالعات مكاني در چهار محور 
اصلي ژئودزي )علم زمين سنجي(، فتوگرامتري )عمليات اندازه گيري روي 

عكس(، سنجش از دور و سيستم اطالعات مكاني برگزار مي شود.
دبير اجرايي اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطالعات مكاني همچنين 
بصري سازي  با موضوعات روش هاي  آموزشي  كارگاه هاي  برگزاري  از 
)Visualization( داده ها در GIS فراگستر، تكنولوژي ليزر اسكنرها 
و كاربردهاي آن، مدل سازي سه بعدي اشيا با استفاده از تصاوير و اطالعات 
مكاني مردم گستر و شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا در روزهاي برگزاري 
كنفرانس خبر داد.كريمي آخرين مهلت براي ارسال مقاله و ثبت نام در اين 

كنفرانس را ۳۰ آذرماه اعالم كرد و گفت: عالقمندان به كسب اطالعات بيشتر 
درباره جزييات برگزاري و ثبت نام در اين كنفرانس مي توانند به نشاني اينترنتي 

 kntu.ac.ir.ncegit۲۰۱۶ .مراجعه كنند

دبير اولين كنفرانس سيستم هاي بس ذره اي از ارايه ۱۰۰ مقاله برگزيده و 
سخنراني تخصصي در اين كنفرانس به ميزباني دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين 
طوسي خبر داد. به گزارش روابط عمومي، دكتر رضا افضلي در گفت و گو با ايرنا 
اظهار كرد: سيستم هاي بس ذره اي )كپه اي و نانو مقياس( طيف وسيعي از 
مسايل نظري، محاسباتي و تجربي را دربرمي گيرد. وي در توضيح سيستم هاي 
بس ذره اي گفت: برخي دانشجويان اين تصور را دارند كه فقط هر سيستمي كه 
تعداد بيشماري ذره داشته باشد چه به صورت كپه اي و چه به صورت نانومقياس، 
يك سيستم بس ذره اي محسوب مي شود، در حالي كه تنها وجود ذرات بيشمار، 

باعث نمي شود كه از روش هاي بس ذره اي استفاده كنيم. 
عضو هيات علمي دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

ارایه 100 مقاله 
در اولین کنفرانس سیستم هاي بس ذره اي 

نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها:چالش ها و فرصت ها
دکتر منیره حسینی) عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع( 

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

سومين نشست رياست دانشگاه با اعضای هيات علمی برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومی؛ دكتر علی خاكی صديق)رييس دانشگاه( با اشاره به اينكه 
۲ سال از حضور ايشان به عنوان رئيس دانشگاه می گذرد، گزارش مختصری از 
عملكرد دانشگاه ارائه كرده و در خصوص رويكردهای كلی در چارچوب طرح های 

راهبردی دانشگاه به ايراد سخن پرداختند.
 رييس دانشگاه؛ با اشاره به تشكيل ۶ كارگروه در دانشگاه پس از جلسات متعدد 
با اساتيد مختلف، گفتند: بر اساس نيازها و اولويت ها اين كارگروه ها تشكيل شد 
و جلساتی نيز برگزار گرديده است. رئيس دانشگاه يكی از مهمترين اولويت های 
دانشگاه را بحث ارتقاء رتبه دانشگاه در رتبه بندی های ملی و بين المللی عنوان 

كردند و ورود به اين موضوع را اجتناب ناپذير دانستند.
دكتر خاكی صديق گفت: اكنون برای تعامل با دانشگاه های معتبر دنيا وقتی وارد 
مذاكره می شويم اولين شاخصی كه مورد توجه است جايگاه دانشگاه در رتبه بندی 

های معتبر بين المللی می باشد.
رئيس دانشگاه گفت: ارتقاء رتبه دانشگاه مزايای بسياری در پی خواهد داشت كه 

از جمله ميتوان به :
۱.  ارزيابی جايگاه دانشگاه در مقايسه با دانشگاه های خوب دنيا و رفع ضعف ها 

و معايب
۲.  جذب دانشجويان خارجی

۳.  جذب همكاری های آموزشی و پژوهشی بين المللی
۴.  افزايش ضريب نفوذ دانشگاه و ...اشاره كرد.

ايشان با اشاره به اينكه بدون شك ارتقاء رتبه دانشگاه به ارتقاء كيفی منجر خواهد 
شد، گفتند: اقتدار علمی دانشگاه های دنيا ارتباط مستقيمی با رتبه بندی های بين 

المللی دارد و دانشگاه هايی در دنيا می توانند ضريب نفوذ بااليی در جامعه و صنعت 
داشته باشند كه از رتبه های خوبی برخوردار باشند. 

رييس دانشگاه گفت: از سال آينده وزارت علوم دانشگاه های داخل كشور را رتبه 
بندی خواهد كرد و ما بايد تمام تالش خود را بكار گيريم كه جزو دانشگاه های 
برتر كشور قرار گيريم، چرا كه بودجه، اختيارات و امكانات و ... بر اساس رتبه بندی 

های داده شده ارائه خواهد شد.
ايشان افزودند: آيين نامه های مصوب دانشگاه در زمينه های مختلف در همين 
راستا می باشد و درخواست دانشگاه همكاری و همدلی همه اساتيد محترم برای 
تحقق اين مهم است. گفتنی است سومين نشست رياست دانشگاه با اعضای 
هيات علمی طی دو روز در تاريخ ۱۸ و ۲۵ آبان در دانشكده های مهندسی برق 

و عمران برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي؛ دكتر محمدرضا عارف رئيس گروه علوم مهندسي 
فرهنگستان علوم طي حكمي دكتر علي خاكي صديق رئيس دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين طوسي را به سمت رئيس كارگروه بحران اخالق اجتماعي و 

حرفه اي فرهنگستان علوم منصوب نمود. 

تاكيد كرد: وقتي در يك سيستم با تعداد ذرات بيشمار، ذرات موجود با يكديگر 
اندركنش داشته باشند و اين اندركنش ها درنظر رفته شود به آن سيستم، عنوان 
›بس ذره اي‹ اطالق مي شود. دبير اولين كنفرانس سيستم هاي بس ذره اي 
به طرح موضوعات مختلفي همچون تاريخچه نظريه بس ذره اي در ايران و 
ارتباط تنگاتنگ آن با فيزيك ماده چگال، دستكاري كوانتومي تك الكترون ها با 
اثرات برهم كنش و مطالعه سيستم هاي بس ذره اي و نظريه تك الكتروني در 
اين كنفرانس اشاره كرد. وي خاطرنشان كرد: اين كنفرانس در محورهاي اصلي 
شامل كوانتش دوم و نظريه اختاللي بس ذره اي و روش هاي تابع گرين، نظريه 
تابعي چگالي، نظريه ميكروسكوپيك مايعات كوانتومي و گازهاي فرمي و ابرشاره 
ها و ابررساناها، روش هاي عددي و توابع موج بس ذره اي، اطالعات كوانتومي 
و سيستم هاي بس ذره اي و نظريه بس ذره اي غيرتعادلي تدارك يافته است. 
افضلي آمار مقاالت ارسالي به دبيرخانه كنفرانس را بيش از ۱۸۰ عنوان ذكر كرد 
و گفت: هيات داوران، تعداد ۱۰۰ مقاله برگزيده را معرفي كردند كه ارايه همه اين 
مقاالت در قالب پوستر خواهد بود و سخنرانان مدعو در كنفرانس، آخرين يافته 
هاي مرتبط با سيستم هاي بس ذره اي را ارايه خواهند كرد. وي از حضور پروفسور 
›ناصر نفري‹ بنيانگذار آموزش سيستم هاي بس ذره اي در ايران و متخصص 
اين حوزه در كنفرانس بس ذره اي خبر داد. اولين كنفرانس سيستم هاي بس ذره 
اي روز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه جاري در دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي خواجه 

نصيرالدين طوسي برگزار گرديد. 
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مربوطه، موجی از نظرات پيرامون آن در رتبه بندی های اعالم شده از سوی كارشناسان 
مختلف صورت می گيرد كه صرفنظر از جايگاه اعالم شده برای هر دانشگاه، جای 
تأمل دارد. بر هيچكس فوايد ارزيابی پوشيده نيست، چراكه ارزيابی می تواند محرك 
بهبود و تغيير باشد. نقل قول مشهوری از ادوارد دمينگ، پدر علم مديريت كيفيت، 
مؤيد اين ادعا است كه »شما نميتوانيد چيزی را مديريت كنيد، مگر اينكه بتوانيد 
آن را ارزيابی نماييد.«. رتبه بندی دانشگاه ها، می تواند به بهبود كيفيت آموزش عالی 
و پژوهش، و بهبود جمع آوری و مستندسازی، و تحليل اطالعات در سامانه آموزشی 
و پژوهشی كشور بيانجامد. با اين وجود، شيوه فعلی ارزيابی و محورهای خاص آن، 
و عدم تناسب محورها با شرايط منطقه ای و ساختار و از همه مهمتر با مأموريت 
دانشگاه ها، می تواند زمينه ساز بروز مشكالتی در دانشگاه های كشور گردد. باوجود اينكه 
اغلب اين نظام ها، بر چهار محور به ظاهر مستقل مرجعيت يا استناد علمی، بهره وری 
يا توليدات علمی، همكاری های علمی و تأثيرات اقتصادی استوارند؛ اما محور دوم بر 
محور اول و محور سوم بر دو محور قبل از خود تأثير به سزايی دارد. به اين ترتيب، 
اگر دانشگاه هايی بنا بر مقتضيات و شرايط خود، امكانات كمتری برای همكاری های 
علمی داشته باشند يا از شانس كمتری برای انتشار در گروهی خاص از نشريات علمی 
برخوردار باشند، خود به خود، در اين نظام ها جايگاه پايين تری خواهند داشت. شيوه 
جمع آوری اطالعات نيز از موارد قابل تأمل است، چراكه برخی از اين نظام ها نظير 
كيو-اس، داده های خود را عمدتاً از نظرخواهی جمع آوری می كنند، درحالی كه برخی 
ديگر، از خود اظهاری يا مستندات موجود استفاده می نمايند. تمامی اين موارد به اضافه 
در دسترس نبودن اطالعات در بازه زمانی خاص در برخی موارد، موجب تفاوتهای 
چشمگير در ارائه نتايج از سوی مؤسسات مختلف می گردد. همچنين، سابقه و قدمت 
دانشگاه ها )مثاًل دانشگاه آكسفورد با نهصد سال قدمت(، تخصصی بودن يا عمومی 
بودن دانشگاه ها )دانشگاه های فنی در رتبه بندی عقب تر از دانشگاه های عمومی(، دوره 
زمانی ارزيابی و يا ارائه نتايج )از شش ماهه نظير نظام وب سنجی تا صد ساله در نظام 
شانگهای( و شاخص های خاص ارزيابی استفاده شده در هر نظام، نقش به سزايی در 
رتبه بندی ها خواهند داشت. از اين رو، نگاهی به نظام های موجود مشخص می كند كه 
طراحی هر يك، به گونه ای است كه جايگاه پايه گذاران آن نظام را بهتر از سايرين قرار 
می دهد. مثاًل نظام رتبه بندی شانگهای، تعداد استنادات و جوايز را مالك اصلی قرار 
می دهد، درحاليكه نظام رتبه بندی تايمز، تأكيد بيشتری بر تخصصی سازی حوزه های 
علمی، تعداد دانشجويان و اساتيد خارجی دارد. گرچه شكل گيری نظام رتبه بندی 
دانشگاه های جهان اسالم در سال ۲۰۰۷، با ارزيابی بر پايه ۱۹ محور )بيشترين تعداد 
در كل نظام های موجود( و با معرفی شاخص هايی نظير فاصله جغرافيايی همكاری 
و نسبت اعضای هيئت علمی با مدرك دكترا از خارج كشور، سعی در بهبود جايگاه 
دانشگاه های كشور داشت، اما عماًل اين نظام حتی مورد استناد مديران آموزش عالی 
خود اين كشورها نيز قرار نمی گيرد )در نظر گرفتن تنها ۲۰۰ دانشگاه در ارزيابی 
در مقابل ۲۰۰۰۰ دانشگاه در برخی نظام های ديگر(. اين نوشتار، سعی در انتقاد از 
نظامهای موجود يا توجيه جايگاه فعلی دانشگاه های كشور ندارد، اما در اين مقطع 
زمانی، ضروری به نظر می رسد كه تصميم گيران آموزش عالی كشور، نظامی كارا و 

جناب آقای دکتر محمود یحیایی 
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی ارتقاء شما را

به مرتبه استادی تبريك عرض می نمايد. 

عينی تر از نظام های موجود، با تأكيد بر جنبه های قوت دانشگاه های كشور و با درنظر 
گرفتن محدوديت های موجود، طراحی نمايند كه همواره و از سوی همه مسئوالن، 

مبنای مقايسه و ارزيابی قرار گيرد.
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