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اطالعیه مهم دبیرخانه اجالس رؤساي دانشگاه هاي سطح 
یک کشور در مورد دانشجویان ایراني شاغل به تحصیل در 

دانشگاه هاي آمریکا
دبیرخانه اجالس رؤساي دانشگاه هاي سطح يك کشور مستقر در دانشگاه تهران 
در مورد دانشجويان ايراني شاغل به تحصیل در دانشگاه هاي آمريکا اطالعیه اي 

صادر کرد. متن اطالعیه به شرح زير است:
به اطالع کلیه دانشجويان ايراني شاغل به تحصیل در دانشگاه هاي برتر اياالت 
متحده آمريکا و دارندگان پذيرش قطعي از دانشگاه هاي ياد شده که اخیراً به دلیل 
دستور رئیس جمهور آمريکا از ورود و ادامه تحصیل در دانشگاه هاي آن کشور 
منع شده اند، مي  رساند که دانشگاه هاي سطح يك کشور بر اساس هماهنگي هاي 
به عمل آمده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوري آمادگي خود را براي پذيرش و 
ادامه تحصیل آنان در يکي از دانشگاه هاي عضو شامل: دانشگاه اصفهان، دانشگاه 
تبريز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتي، دانشگاه 
شیراز، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه صنعتي امیرکبیر، دانشگاه صنعتي خواجه 
نصیرالدين طوسي، دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشگاه 
علم و صنعت و دانشگاه فردوسي اعالم مي نمايند. از کلیه داوطلبان دعوت 
مي نمايد درخواست خود را به اداره پذيرش معاونت آموزشي يکي از دانشگاه هاي 
ياد شده ارائه نمايند تا براساس ضوابط و شرايط هريك از دانشگاه هاي مذکور مورد 

بررسي قرار گرفته و نتیجه در اسرع وقت به  ذي نفعان اعالم گردد.

پذیرش دانشجویان ایراني شاغل به تحصیل در 
آمریکا در دانشگاه هاي سطح یک کشور

وبسایت دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین 
طوسي جزو 13 وبسایت برتر دانشگاه هاي ایران

جشنواره نوآوري و کسب وکار خواجه نصیر
 برگزار مي شود

پذیرش دانشجو در رشته فناوري فرهنگ در 
دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي 

برگزاري سمینار 
»سهم آالیندگي خودرو ها در آلودگي هوا«

دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي 
پیشتاز علمي در بین دانشگاه هاي کشور

به گزارش روابط عمومي، در جديدترين رتبه بندي وبومتريکس ۲۰۱۷، دانشگاه 
صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي با ۵ پله صعود نسبت به ژانويه سال ۲۰۱۶ 

میالدي، از رتبه ۱۸ دانشگاه هاي کشور به رتبه ۱۳ ارتقاء يافته است.
 همچنین در اين رتبه بندي، رتبه جهاني وبسايت دانشگاه از ۱۳۹۳ با  ۷۱پله صعود 

در جايگاه ۱۳۲۲ قرار گرفته است.

و  نوآوري  مقوله  دو  بر  تاکید  با  اينوکاپ  عمومی،  روابط  گزارش  به 
کسب وکارهاي فناورانه، به گونه اي برنامه ريزي شده که مجموعه اي از اهداف 
در حوزه فرهنگ سازي، ترويج و تقويت مهارت هاي ارزش آفرين و شناسايي 
و توانمندسازي ايده هاي برتر را پوشش دهد. برگزاري کارگاه هاي آموزشي، 
پنل هاي گفتگو محور و ديگر رويدادهاي مشارکتي به منظور مهارت افزايي 
شرکت کنندگان برگزيده و ايجاد فرصت ارائه طرح ها به سرمايه گذاران از ديگر 

برنامه هاي اين جشنواره خواهد بود. 
اين رويداد پس از بررسي اولیه آثار جشنواره  آغاز گرديد و دوره مقدماتي 
از داوري مرحله اول دوره هاي تخصصي  يك و دو را برگزار کرد و پس 
اول تا پنجم از ۹ تا ۲۱ بهمن ماه برگزار شد. داوري مرحله دوم ۲۸ و ۲۹ 
ايده ها و  ارائه خاص  از آن دوره آموزشي  بهمن ماه برگزار مي شود و پس 
ارائه خاص طرح ها را در پیش داريم تا ۷ و ۸ اسفندماه که داوري نهايي و 
مرحله سوم است. در اين زمان تا اختتامیه که ۹ اسفندماه هم زمان با ايام تولد 
خواجه نصیرالدين طوسي صورت مي گیرد نیز نمايشگاهي برگزار خواهد شد .

به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از صداوسیما، فرهاد يزدان دوست افزود: رشته 
فناوري فرهنگ، فعالیت هنري را از منظر پیشرفت IT  با فعالیت هاي فناورانه 

متصل مي کند. 
وي گفت: کشور ما از لحاظ فرهنگي بسیار غني است و امکان ادامه تحصیل 

دانشجويان در اين رشته براي بسیاري از دانشجويان فراهم است.
يزدان دوست افزود: دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي براي نخستین بار 
از مهر سال آينده در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري پذيرش دانشجو در رشته 

فناوري فرهنگ دارد. 
وي گفت: دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي طي دو سال توانست مجوز 

پذيرش دانشجو در رشته فناوري فرهنگ را از وزرات علوم دريافت کند .
 ) KAIST ( يزدان دوست در پايان يادآور شد: دانشگاه علم و صنعت کايست
کره جنوبي يکي از دانشگاه هاي معتبر آسیا و جهان در عرصه فناوري نوين است.

دانشگاه میزبان شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضا
همانگونه که استحضار داريد دانش و صنعت هوافضا امروزه نقش مهمی را در 
تحوالت کشورها و منطقه ها بازی مي کنند. اثرگذاری اين فناوری تا حدی است 
که شايد بتوان عمده ترين بودجه های تخصیص يافته در برخي کشورهای پیشرفته 
و يا حتی در حال پیشرفت را شامل محصوالت شاخه ی هوافضا و يا زيرشاخه های 
آن دانست. بدون ترديد آنچه که چرخ اين فناوری گسترده و حیاتی را به حرکت 
در مي آورد، تحقیقات، پژوهش و فعالیت های علمي متخصصین و انديشمندان 
دانشگاهي و صنعتي می باشد. سمینارها و کنفرانس های علمي نقش بسزايی در 
تشويق به تولید علم و دانش و تحقیق و پژوهش برعهده دارند. در اين میان از 
آنجا که ساالنه مهم ترين رويداد هوافضايی در کشور در قالب کنفرانس بین المللي 
انجمن هوافضاي ايران خودنمايي مي کند، میزان اهمیت و ارزش گذاري اين 

همايش هرسال بیش تر از گذشته شده است.
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی افتخار دارد پس از برگزاری موفق دوره ی 
ششم اين بار و در شانزدهمین دوره، برگزاری کنفرانس بین المللي انجمن هوافضای 
ايران را میزباني نمايد. در اين راستا دانشکده ی مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدين طوسی تالش دارد تا با نگاهی جامع و بخصوص بین المللي 
کنفرانس شانزدهم را اجرا نمايد به گونه ايکه عالوه بر حضور باشکوه متخصصان 
داخلی، با ايجاد فضايي بین المللي حضور محققان ديگر کشورها نیز در کنفرانس 
پررنگ تر شده و نقش اثرگذار خود را در بهبود کیفیت فعالیت های اين همايش 

مهم کشور ايفا نمايد.
کنفرانس شانزدهم انجمن هوافضای ايران، با استقبال مناسب محققین و فعاالن 
اين حوزه مواجه شد. از زمان اعالم رسمی فعالیت کنفرانس شانزدهم، تا آخرين 
زمان دريافت مقاالت حدودا تعداد ۶۰۰ مقاله واصل گرديد. پس از پايان زمان 
مرحله ی داوری الکترونیکی، وضعیت پذيرش مقاالت برای حدود4۵۰ مقاله 

مشخص گرديد.
 از کلیه ی محققان عرصه ی هوافضا و زمینه های وابسته دعوت مي شود با توجه به 
محورهای ارائه شده نتايج دستاوردها و فعالیت هاي خود را به کنفرانس ارائه کنند 
و در اين رويداد مهم عرصه ي هوافضا در کشور حضور بهم رسانند. منتظر ديدار 
شما در شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ايران در دانشگاه صنعتي 

خواجه نصیرالدين طوسي هستیم.

سمینار سهم آاليندگي خودرو ها در آلودگي هوا در دانشکده مهندسي مکانیك 
برگزار مي شود.

مسابقه ي راهکار هاي کاهش آلودگي هوا
)اگرمن شهردار بودم؟(

دانشگاه صنعتي خواجه نصیر الدين طوسي و شرکت ايرتويا )نمايندگي تويوتا در 
ايران(  در راستاي برنامه راهبردي خود به منظور افزايش سطح همکاري هاي 
مابین صنعت و دانشگاه اولین سمینار تخصصي »سهم آاليندگي خودرو ها در 

آلودگي هوا« را برگزار مي نمايد.
 به گزارش روابط عمومي، ايرتويا با انعقاد تفاهم نامه آموزشي- پژوهشي با دانشگاه 
صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي در جهت بهره گیري از توانايي هاي متقابل 
حوزه هاي صنعت و دانشگاه، اقدام به برگزاري سمینار تخصصي »سهم آاليندگي 

خودرو ها در آلودگي هوا« مي کند.
محورهاي اين کنفرانس »نحوه همکاري دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين 
طوسي با شرکت ايرتويا«، »بررسي اقدامات انجام شده در جهت کاهش آلودگي 
هواي تهران«،« بررسي کیفیت سوخت و فناوري موتورهاي احتراقي بر آلودگي 
خودروها«،« بررسي اقدامات شرکت هاي خودروساز در جهت کاهش آلودگي 
آلودگي هوا »اگر من شهردار  راه کارهاي کاهش  برگزاري مسابقه  هوا«،« 
بودم؟«،«برگزاري کارگاه هاي آموزشي عملي خودروهاي هیبريدي و کاهش 

آلودگي هوا« خواهد بود.
کنفرانس »سهم آاليندگي خودرو ها در آلودگي هوا« روز ۸ اسفند ماه در دانشگاه 
صنعتي خواجه نصیر الدين طوسي، دانشکده مهندسي مکانیك برگزار خواهد شد.

 اين سمینار به صورت رايگان برگزار خواهد شد و عالقمندان جـــهت ثبت نام 
مي توانند به وب سايت شرکت ايرتويا مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومي، فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران به مناسبت 
۵ اسفند زادروز خواجه نصیرالدين طوسي و روز مهندسي هر ساله تعدادي از اساتید 
دانشگاه ها را که فعالیت هاي علمي و پژوهشي شاياني در کارنامه خود دارند 
به عنوان مهندس برجسته انتخاب مي نمايند.دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين 
طوسي اين افتخار را دارد که پروفسورعلي غفاري استاد دانشکده مهندسي مکانیك 
به عنوان استاد برجسته در مهندسي مکانیك و دکتر کیوان کیاني عضو هیات 
علمي دانشکده مهندسي عمران به عنوان دانشمند جوان برجسته در مهندسي 
عمران در کشور برگزيده شده اند. گفتني است آئین گرامیداشت روز مهندسي 
و تجلیل از برگزيدگان مهندسي کشور منتخب فرهنگستان علوم روز ۵ شنبه ۵ 

اسفندماه در محل فرهنگستان علوم برگزار خواهد شد.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی موفق به کسب مقام سوم در 
نخستین رويداد بین المللی جايزه بزرگ اختراعات ايران شد.

تیم مدل سازی سه بعدی دانشکده مهندسی نقشه برداری با سرپرستی دکتر 
علی حسینی نوه عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری، به 
عنوان تنها مدل آور گرايش کامپیوتر و بینايی ماشین در نخستین فستیوال 

بین المللی  جايزه بزرگ اختراعات ايران انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی، مرحله نهايی داوری نخستین رويداد بین المللی 
جايزه بزرگ اختراعات ايران با هدف تجاری سازی اختراعات به روش نوين 
آکواريوم فناوری برگزار گرديد در مرحله اول نزديك به۱۸۲۳ نفر در اين 
فستیوال ثبت نام  که تعداد، ۱۳۰۰ اختراع را به دبیرخانه ارسال نمودند. پس از 
چند مرحله داوری ،اختراعات تائید شده جهت ورود به مرحله نهايی داوری به 
۳۸۹ اختراع رسید. که اين هم در اواخر مرداد ماه سال جاری با حضور اکثريت 
رسانه ها و پوشش خبری ۶۰ اختراع به مرحله نهايی راه يافتند. اختراعات 
کانديد شده جهت ورود به آکواريوم فناوری معرفی و تعیین گرديده اند و در 
نهايت در اول اسفند ۹۵   که اختتامیه اين جشنواره بود، اختراعات برتر در 
هر گرايش معرفی شدند. تیم مدل سازی سه بعدی دانشـــکده مهندسی 
نقشه برداری با کد اختراعی ۲۷4۸ توانست باالترين رتبه در گرايش کامپیوتر 

و بینايی ماشین و رتبه سوم اين فستیوال را کسب کند. 

کسب مقام سوم
در نخستین رویداد بین المللی جایزه بزرگ

اختراعات ایران

kntu.ac.ir

نامـه نـصیر

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

پیام کوتاه : 30004722000000



ارتقاء 5 پله ای دانشگاه 
در رتبه بندی وبومتریکس 2017

دکتر اسماعیل مصطفوی )واحد علم سنجی دانشگاه(

به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی مراسم های 
مختلفی در دانشگاه برگزار گرديد.

جشن فجر که توسط جامعه اسالمی - در دانشکده مهندسی مکانیك با استقبال 
پرشور دانشجويان همراه شد.

سخنرانی دکتر محمود صادقی در دانشکده مهندسی برق که توسط انجمن 
اسالمی برگزار گرديد. سخنرانی اعضای هیات علمی در نمازخانه دانشکده ها و 

ذکر خاطرات ، آذين بندی دانشکده ها و ...
باز ديد از موزه عبرت توسط اداره شاهد و ايثارگر و نقل خاطرات از دکتر جباری 
مدير اداره تحصیالت تکمیلی از زندان کمیته شهربانی و ساواک. گفتنی است آقای 
دکتر جباری بیش از ۵ ماه در زمان دانشجويی به جرم فعالیت های سیاسی در اين 

زندان، بازداشت بوده اند.

دبیراجرايي شانزدهمین کنفرانس بین المللي هوافضاي ايران از ارائه حدود 4۵۰ 
مقاله منتخب در اين رويداد تخصصي به صورت سخنراني و پوستر خبر داد.

 به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايرنا، دکتر عبدالمجید خوشنود روز يکشنبه 
اظهار داشت: عرصه هوافضا به عنوان يکي از تاثیرگذارترين عوامل فناورانه در 
راهبردهاي امروز جهان، در اسناد باالدستي کشور ما نیز به طور ويژه مورد توجه 
قرار گرفته است. وي از کنفرانس بین المللي هوافضاي ايران به عنوان مهم 
ترين رويدادعلمي اين عرصه در کشور ياد کرد و گفت: اين همايش ساالنه که 
به همت انجمن هوافضاي ايران تدارک يافته است امسال به میزباني دانشکده 
مهندسي هوافضاي دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي برگزار مي شود.

معاون پژوهشي دانشکده مهندسي هوافضاي دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين 
طوسي خاطرنشان کرد: شانزدهمین همايش بین المللي هوافضا ۶ محور اصلي 
شامل آيرودينامیك، پیشرانش، سازه هاي هوافضايي، علوم و فناوري فضايي، 
دينامیك پرواز و کنترل و مديريت صنايع هوافضايي برنامه ريزي شده است. وي 
درباره جزيیات برنامه هاي اين رويداد تخصصي که از سه شنبه تا پنجشنبه )۳ تا 
۵ اسفندماه( برگزار مي شود توضیح داد: بسیاري از مقامات عالي حوزه هوافضاي 
کشور در مراسم افتتاحیه کنفرانس حضور دارند و نشست هاي تخصصي و ارائه 
مقاالت بعد از مراسم افتتاحیه )صبح سه شنبه( به مدت سه روز ادامه خواهد 
داشت. به گفته خوشنود، از مجموع ۶۰۰ مقاله داخلي و خارجي ارسال شده به 
دبیرخانه همايش، 4۵۰ مقاله از سوي هیات داوران برگزيده شده که نیمي از آنها 

به صورت شفاهي و بقیه به صورت پوستر ارائه خواهد شد.
وي برگزاري میزگرد ›سند جامع توسعه هوافضاي کشور و نقشه راه توسعه 
فناوري‹ در بعدازظهر سه شنبه، میزگرد ›چشم انداز صنعت حمل و نقل هوايي 
کشور‹ در نوبت بعدازظهر چهارشنبه و میزگرد › همکاري هاي بین المللي در 
فناوري هاي فضايي‹ نیز در صبح پنجشنبه از جمله برنامه هاي کنفرانس امسال 

عنوان کرد.

در جديدترين رتبه بندی وبومتريکس ۲۰۱۷ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين 
طوسی با ۵ پله صعود نسبت به ژانويه سال ۲۰۱۶ میالدی، از رتبه ۱۸ دانشگاه 
های کشور به رتبه ۱۳ ارتقاء يافته است؛ رتبه جهانی دانشگاه نیز با ۷۲ پله صعود 
از ۱۳۹۳ )در سال ۲۰۱۶( به رتبه ۱۳۲۱ )در سال ۲۰۱۷( ارتقاء يافته است. 
همچنین، اين دانشگاه در بین دانشگاه های خاورمیانه حائز رتبه ۵۰ شده است. 
رتبه بندی وبومتريکس بر اساس چهار شاخص تعداد صفحات دامنه وب سايت 
)تأثیر ۱۰%(، میزان پیوندهای دريافتی صفحات آن از وبسايت های ديگر )تأثیر 
۵۰%(، میزان استنادهای دريافتی نويسندگان برتر دانشگاه در پايگاه استنادی 
کوگل اسکالر )تأثیر ۱۰%(، و مقاالت نويسندگان پراستناد دانشگاه در بین %۱۰ 
برترين مقاالت پايگاه اطالعاتی اسکاپوس طی سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱4 )تأثیر 

۳۰%( می باشد.
رتبه جهانی دانشگاه در چهار شاخص تعداد صفحات وبسايت )برابر ۲۷۲۰(، 
میزان پیوندهای دريافتی وبسايت )برابر ۳4۶۵(، عملکرد نويسندگان پراستناد 
دانشگاه )برابر ۱4۹۶(، و مقاالت پر استناد پايگاه اطالعاتی اســــــکاپوس 

)برابر ۸۵۵( است.

بزرگداشت سی و هشتمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

ارائه 450 مقاله برگزیده 
درشانزدهمین کنفرانس بین المللي هوافضاي ایران

به گزارش روابط عمومی؛ در سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسالمی، 
کتاب سیستم ها و کنترل کننده های مرتبه کسری تالیف خانم دکتر مهسان 
توکلی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق که توسط انتشارات دانشگاه به 

چاپ رسیده است به عنوان کتاب شايسته تقدير معرفی گرديد.

با توجه به اينکه دانشگاه های برتر کشور در صدد هستند رتبه های برتر کنکور 
را جذب نمايند می توان با معرفی دانشگاه و رشته های مختلف دانشکده ها به 
اين دانش آموزان ذهنیت مناسبی بر روی دانش آموزان و خانواده های ايشان 
ايجاد کرد. لذا با هماهنگی های صورت گرفته اين دانش آموزان از دانشکده 
های مختلف بازديد می نمايند و امیدواريم معاونین پژوهشی دانشکده ها همکاری 

شايسته ای در اين مهم به عمل آورند.

کتاب
 )سیستم ها و کنترل کننده های

 مرتبه کسری(
 شایسته تقدیر شد

درهای باز دانشگاه 
بر روی دانش آموزان مدارس برتر تهران

به گزارش روابط عمومی؛ با حمايت های رياست و قائم مقام دانشگاه تقدير از 
فرزندان ممتاز اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه در اسفند ماه جاری انجام 
خواهد شد. اگر چه برگزاری مراسم مورد موافقت هیات رئیسه دانشگاه قرار نگرفت 
ولی از زحمات و تالش های دانش آموزان عزيز تقدير به عمل خواهد آمد. گفتنی 
است اعضای هیات علمی و کارکنان گرامی جهت دريافت کتابچه فرزانگان و 

هديه ايشان به مسئولین امور عمومی در دانشکده ها مراجعه نمايند. 

به گزارش روابط عمومی؛ پس از ثبت رسمی بنیاد خواجه نصیر در سازمان 
موسسات غیر تجاری کشور، وب سايت بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدين طوسی راه اندازی شد. مجوزفعالیت بنیاد از وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی در دست اقدام است.

معاون  با حضور  دانشگاه  کارکنان  فوتسال  دوره مسابقات  اختتامیه سومین 
دانشجويی و فرهنگی و ريیس پرديس علوم برگزار شد.در اين دوره از مسابقات 
تیم پرديس علوم مقام قهرمانی و  تیم حراست دانشگاه نايب قهرمان  و تیم بسیج 

کارکنان مقام سوم مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه را کسب کرد.

خانم فاطمه موحد منش از کارکنان تربیت بدنی دانشگاه در مسابقات کارتینگ 
کارکنان دانشگاه های تهران به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی، موفق به کسب مقام اول شد.

به گزارش روابط عمومی؛  برای نخستین بار تور مجازی معرفی دانشگاه با گرفتن 
عکس های ۳۶۰ درجه از تمامی دانشکده ها بر روی وب سايت دانشگاه بارگذاری 
شد. اين تور با ارائه فضاهای مختلف دانشگاه به آشنايی مخاطبان داخلی و خارجی 

جهت بازديد از امکانات آموزشی ، پژوهشی و ورزشی و ... کمك خواهد کرد.

در مسابقات کشوري جودوي قهرماني پسران دانشگاه هاي کشور تیم دانشگاه 
موفق شد به مقام چهارم تیمي دست پیدا کند. به گزارش روابط عمومي؛ 
جودوکاران بیش از ۲۰ دانشگاه کشور در شیراز با يکديگر به رقابت پرداختند. تیم 
دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي متشکل از ۳ دانشجو توانست با کسب 
مدال طال در کاتا به مقام اول برسد و در مبارزه با کسب يك مدال نقره توسط رضا 
محدث صديق ) دانشجوي دانشکده مهندسی و علم مواد ( و يك مدال برنز توسط 
عباس علیزاده ) دانشجوي دانشکده مهندسي برق ( به مقام چهارمي برسد. گفتني 
است محمدامین نوروزي دانشجوي دانشکده هوافضا موفق به کسب مدال نشد.
الزم به ذکر است اين مسابقات ۲۹_۲۷ بهمن در دانشگاه شیراز برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومی؛ ثبت نام سی و دومین از تاريخ ۹۵/۱۱/4 شروع 
شده است  و دانشجويان عالقمند در رشته های تالوت، ترتیل، حفظ قرآن 
و همچنین رشته های معارفی مانند نهج البالغه، صحیفه سجاديه، آشنايی با 

سیره معصومین و ...
همچنین در حوزه های پژوهشی و هنری مانند مقاله نويسی، تولید نرم افزار و 
شعر و عکس و ... می توانند در اين جشنواره شرکت نمايند. جهت ثبت نام و 

کسب اطالعات بیشتر به وبسايت مديريت فرهنگی مراجعه نمائید.

تجلیل از فرزانگان

راه اندازی وب سایت بنیاد حامیان
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اختتامیه سومین دوره مسابقات فوتسال کارکنان 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مسابقات کارتینگ کارکنان دانشگاه های سطح تهران

تیم جودوي دانشگاه 
مقام چهارم مسابقات کشوري را کسب کرد

تور مجازی معرفی دانشگاه رونمایی شد

سی و دومین جشنواره سراســری قرآن و عترت 
دانشجویان در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

طوسی برگزار می گردد

اولین همايش روز فناوری سالمت با حضور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين 
طوسی برگزار شد. همايش تخصصی فناوری سالمت با حضور دکتر مهدی 

احسانیان معاون پژوهشی دانشگاه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومی، در اين همايش دستاوردهای محققان کشور در حوزه 
سالمت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین نمايشگاهی از تولیدات 
تجهیزات مربوط به حوزه پزشکی در حاشیه همايش برگزار گرديد که وزير علوم، 
تحقیقات و فناوری از آن بازديد کرد. گفتنی است :خانم دکتر سمیه چمانی عضو 
هیات علمی دانشکده مهندسی برق به عنوان برگزيدگان ايده های برتر، رتبه  سوم 

اين جشنواره را از آن خود کرد. 
الزم به ذکر است اين همايش روز يکشنبه ۱ اسفند برگزارشد.

همایش تخصصی فناوری سالمت 

استاد ارجمندجناب آقای دکترفرشید رئیسی،
استاد ارجمند جناب آقای دکترمجید عمیدپور،

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حمیدرضا نوری، 
استاد ارجمند جناب آقای سعید اصیل قره باغی،

همکار گرامی جناب آقای علی آبیاری و
همکار گرامی جناب آقای سعید سلمانی

با نهايت تاسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت و تعزيت گفته ، 
ازدرگاه خداوند منان براي شما  ونزديکان صبر جمیل  و اجر جزيل 

و براي آن عزيز سفر کرده آمرزش  و غفران  الهي مسئلت مي نمايیم.
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

بازگشت همه به سوی اوست

دانشجویان مزدوج عازم مشهد مقدس مي شوند
به گزارش روابط عمومي؛ سیاوش صالحي مدير اجرايي نهاد رهبري در دانشگاه 
گفت: امسال نیز با حمايت هیات رئیسه دانشگاه مراسم جشن ازدواج دانشجويي 

بیش از ۵۰ زوج در دانشگاه برگزار خواهد شد.
صالحي افزود: مراسم جشن با حضور مزدوجین و خانواده هاي ايشان و برخي 
از مسئولین دانشگاه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۵ در دانشکده مهندسي مکانیك برگزار 

خواهد شد.
وي خاطر نشان کرد: تمامي زوجین پس از مراسم جهت عزيمت به شهر مقدس 
مشهد به صورت نمادين با میني بوس هاي آذين شده عازم راه آهن خواهند شد 
و به مدت ۳ روز نیز در مشهد مقدس از برنامه هاي زيارتي و فرهنگي استفاده 

خواهند کرد.
صالحي گفت همچنین هديه اي از طرف دانشگاه به هريك از زوجین اهداء 

مي گردد.

نوزدهمین جشن ازدواج دانشجویي دانشگاه 
صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي برگزار مي گردد

دبیر اجرايي شانزدهمین کنفرانس بین المللي هوافضاي ايران با اشاره به حضور 
صاحبنظران هوافضا از کشورهاي هند، چین، روسیه، هلند و روماني در اين 
رويداد علمي گفت: در روزهاي برگزاري کنفرانس، پروفسور ›لیانگ گواژو‹ 
Prof. Liang Guozhu از کشور چین، پروفسور ›سانجاي میتال‹ 
تیموشف‹  پروفسور ›سرگئي  از کشور هند،   Prof. Sanjay Mittal
Prof. Sergey Timushev از روسیه به عنوان سخنرانان کلیدي، 

تجربیات موفق کشورهاي خود در عرصه هوافضا را معرفي خواهند کرد.
وي خاطرنشان کرد: ۲۸ کارگاه آموزشي در حوزه ها و گرايش هاي مختلف 
هوافضا نیز در اين کنفرانس پیش بیني شده که 4 کارگاه توسط استادان خارجي 

اداره خواهد شد.

Instagram.com/k.n.toosi_university
@k_n_toosi

www.aparat.com/k.n.toosi.university
  کانال رسمی اخبار و رويدادهای  دانشگاه  صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی

 در شبکه اينستاگرام ، تلگرام وآپارات

بیست و پنجمین آيین نکوداشت اساتید نمونه کشوري با حضور وزير علوم 
تحقیقات و فناوري برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي؛ دکتر عبدالرضا باقري مشاور وزير علوم تحقیقات و 
فناوري، گفت: از بین اعضاي هیات علمي دانشگاه هاي کشور براساس معیارها 
و ضوابط تعیین استاد نمونه کشوري در سال ۱۳۹۵، سیزده استاد برجسته ي 
کشوري که پرونده آنها در کمیسیون انتخاب اعضاي هیئت علمي نمونه، بررسي 
و داوري شده است انتخاب شدند که دکتر علي غفاري عضو هیات علمي دانشگاه 
صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي نیز از اساتید نمونه معرفي شده در سال ۱۳۹۵ 

مي باشد.

دکتر علي غفاري استاد نمونه کشوري شد

Feb 2017K. N. Toosi University Of Technology 20 دوشنبه 2 اسفند 1395، 22 جمادی االول 1438،

خبرنامه نامه نصیر : 41نامـه نـصیر
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://pr.kntu.ac.ir : وب سایت
pr@kntu.ac.ir : پست الکترونیک

@k_n_toosi :کانال تلگرام
تلفن : 88797463
نمابر : 88887082

حضرت زهرا)س(:

سه چیز از دنیای شما برای من 

دوست داشتنی است : تالوت قرآن 

، نگاه به صورت رسول خدا، انفاق و 

کمک به نیازمندان در راه خدا.

یازدهمین نشست 
روسای دانشگاه های 

سطح یک کشور 
به میزبانی دانشگاه صنعتی 

شریف با حضور ریاست دانشگاه
 28 و 29 بهمن برگزار شد.


