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موفقیت دانشجویان ایرانی در گذراندن دوره های 
مشترک با کره جنوبی

راه اندازی خوابگاه متاهلی جدید دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی از مهرماه

آغاز فعالیت مدرسه تابستانه 
خواجه نصیرالدین طوسی از 28 مرداد 

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و

 انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن

معاون بین الملل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: برای نخستین بار 
دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسي آزمون دوره هاي مشترک 
دانشگاه کره جنوبي را با موفقیت گذراندند. به گزارش روابط عمومی؛ به نقل 
از صداوسیما، فرهاد یزدان دوست افزود: در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
با دانشگاه هاي  بار پذیرش دانشجو در شش رشته  طوسی برای نخستین 
خارجي از طریق آزمون سراسري محقق شد. وی گفت: این دانشگاه در دوره 
مشترک در رشته فناوری فرهنگی با دانشگاه کره جنوبی، دوره مشترک با 
رشته مهندسی در گرایش جلو بندی و گرایش مهندسي فضایي، دوره مشترک 
 MISIS در رشته مواد گرایش شناسایي و انتخاب مواد مهندسي با دانشگاه
روسیه، دوره مشترک در رشته مهندسي ژئوماتیک در گرایش هاي سنجش از 
راه دور و گرایش سیستم اطالعاتي جغرافیایي با دانشگاه هلند پذیرش دانشجو 
دارد. یزدان دوست با اشاره به اینکه ظرفیت هر یک از رشته ها برای پذیرش 
دانشجو حدود ۱۵ نفر است افزود: دانشجویان ایرانی براي نخستین بار توانستند 

آزمون هاي دانشگاه کائست کره جنوبي را با موفقیت به پایان برسانند.

گاهی اوقات این سوال همواره ذهن ها را درگیر می کند که چرا با وجود 
قبول،  قابل  محاسبات  همچنین  و  کافی  های  فرصت  و  خوب  امکانات 
پیشـرفت ها و اصالح های مورد نظر در مسایل کالن یک مجموعه مثل 
یک کشور و یا در ابعاد کوچکتر مثل یک دانشگاه اتفاق نمی افتد؟  بعضی در 
پاسخ به این پرسش به دنبال جواب های کالن می گردند و از ابعاد جهانی 
و منطقه ای و کشوری به دنبال نتیجه موضوع هستند و حال آنکه پاسخ 
برخی از این سواالت در بعد کوچک محلی و در کنار ماست. آنجا که برخی 
رفتارهای فرهنگی احاد جامعه و خصوصا مسولین سطوح مختلف در تصمیم 
های کالن سیستم اثرگذار می شود و همان رفتار فرهنگی مبنای آسیب طرح 
های کالن می شود. در این مجال دو آسیب جدی از نمونه های این نوع 

رفتارها مورد نظر نویسنده است.
یکی از آسیب های بزرگ در نگرش های ما آسیب بخشی نگریست. بخش 
نگری به این معنا که هر فرد یا گروه یا مجموعه چه در ابعاد بزرگ تر و چه 
کوچک تر صرفا منافع محلی خود را در نظر می گیرند. این نوع نگرش در 
تصمیمات کوچک خللی ایجاد نمی کند، اما در تصمیمات بزرگ باعث از بین 
رفتن تاثیر پذیری یک تصمیم کالن در سطح عمومی مجموعه می شوند. 
اکنون جامعه های بزرگ و کوچک ما به این آسیب به طور جدی مبتالست. 
مسولینی را در نظر بگیرید که برای یک تصمیم کالن ملی و یا یک تصمیم 
بزرگ برای سیستمی که در آن حضور دارد نگاه اصلی خود را معطوف به 
منافع بخشی خود کرده اند. مسلما در این میان منافع کالن فدای منافع 
بخشی خواهد شد و فرصت های بسیار ارزشمندی به دالیل غیرقابل توجیه 
از مجموعه گرفته خواهد شد. بخشی نگری اگرچه در کوتاه مدت ممکن 
است منافع یک جمع محدود را تامین کند اما در دراز مدت نشان خواهد داد 
که سودهای کالنی حتی از همان بخشی که ذی نفع تصمیم های نادرست 

گرفته شده بوده اند از کف رفته است. 
آسیب دوم کوتاه نگری است. شاید این آسیب یکی از مشکالت بزرگ ما در 
کشورهایی است که در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته دنیا آنها به غلط یا 
درست در حال توسعه می نامند. اگر به برنامه های کالن کشورهای پیشرفته 
نگاه کنیم بسیاری از نقشه های راه و برنامه های اساسی برای سال های 
طوالنی اعم از ۱0 یا 20 یا 2۵ و یا 30 سال به باال نوشته می شوند. یعنی 
تصمیم گیری برای شرایط 30 سال دیگر. این نوع نگاه به تدوین کننده های 
برنامه ها کمک می کند که منافه کوتاه مدت را فدای منافع بلند مدت و هرجا 
تعارضی در منافع فعلی و منافع آینده به چشم خورد مناقع آینده اولویت داشته 
باشد. متاسفانه در فرهنگ عمومی ما در بخش خرد و چه در بخش کالن 
عموما عکس این موضوع برقرار است. به عبارت دیگر، در بسیاری از تصمیم 

گفت:  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  دانشجویی  امور  مدیر 
خوابگاه جدید متاهلی این دانشگاه در بومهن در حال تجهیز است و از مهرماه 

۹۶ زوج هاي دانشجو در این خوابگاه اسکان داده مي شوند.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از مهر، حجت اهلل لطیفی گفت: درحال 
تجهیز ساختمان ۱2 واحدی دانشگاه در بومهن هستیم که این ساختمان از 

مهرماه امسال به عنوان خوابگاه متاهلی فعالیت خواهد کرد.
وی افزود: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی یکی از محروم ترین دانشگاه 

ها در زمینه خوابگاه متاهلی است.
مدیر امور دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تاکید کرد: درحال 
حاضر این دانشگاه تنها ۱2 واحد خوابگاه متاهلی در شهر تهران دارد که 
با راه اندازي خوابگاه بومهن ظرفیت خوابگاه هاي متاهلي دانشگاه به 2۴ 

واحد مي رسد.

تفاهم نامه همکاری بین مدیران مرکز رشد خواجه نصیرالدین طوسی و انجمن 
تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از صداوسیما، این تفاهم نامه در راستای 
ایجاد حلقه های ارتباطی میان صنعت و دانشگاه و همچنین کمک به انجام 
فعالیت هاي الزم براي رفع نیازهاي صنعت بر اساس توانمندي هاي دانشگاه و 
حل مسائل نوآورانه بین مرکز رشد دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي 

و انجمن تخصصي مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن امضا شد.
از اهداف تفاهم نامه شناسایی توانمندی های علمی، فنی، مهندسی و منابع 
انسانی دانشگاه از یک طرف و شناسایي و معرفي نیازهاي بخش صنعت 
و معدن از طرف دیگر و کمک به انجام فعالیت هاي الزم براي رفع نیازهاي 

صنعت بر اساس توانمندي هاي دانشگاه است.

شهادت امام جعفر صادق )ع( تسلیت باد

دکترحسن کریمی مزرعه شاهی
 رئیس دانشکده مهندسی هوافضا شد

طی حکمی دکترحسن کریمی مزرعه شاهی به عنوان رئیس دانشکده مهندسی 
هوافضا منصوب شد. به گزارش روابط عمومی؛ رئیس دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی طی حکمی دکتر حسن کریمي مزرعه شاهي را به عنوان 
المال، اجــرای  رئیس دانشکده مهندسي هوافضا منصوب کرد.حفظ بیت 
سیاست های کالن دانشگاه، تقویت نظم و قانونمندی، استفاده از تجارب اساتید 
و کارشناسان از جمله مواردی است که رئیس دانشگاه در حکم خود رئیس 
دانشکده هوافضا را به آن ها متذکر شده است. همچنین از زحمات دکتر رضا 

ابراهیمی طی مدت مسئولیت تقدیر و تشکر شده است.

به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از صداوسیما، حامد ابراهیمی افزود: مرکز 
رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شهریور امسال نخستین دوره از 
رویداد آموزشي و توانمندساز »مدرسه تابستانه کسب و کار« را برگزار مي کند. 

وی گفت: فعالیت مدرسه تابستانه خواجه نصیرالدین طوسی از 2۸ مرداد آغاز و 
تا ۱۶ شهریور ادامه دارد. ابراهیمی افزود: دانشجویان مقطع کارشناسی از سال 
سوم به بعد که در رشته های صنعتی و مهندسی مشغول تحصیل هستند و دانش 
آموختگان این رشته ها و همچنین عالقه مندان به خلق و توسعه کسب و کار 
بیرون از دانشگاه مي توانند در این دوره ثبت نام کنند. وی گفت: راه اندازی و 
توسعه کسب و کار، تجاری سازی فناوری و یادگیری نرم افزارهای کاربردي از 

جمله دوره هاي فعالیت این مدرسه تابستانه است.

دانشجویان عالقه مند به  همکاری با روابط عمومی دانشگاه 
 با این شماره 88797463 تماس حاصل نمایند

جزئیات برگزاری کالس های تابستانی 
دانشکده ریاضی  

معاون آموزشی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با 
تاکید بر اینکه ثبت نام برای شرکت در کالس های تابستانی این دانشکده 22 
تیرماه پایان می پذیرد، گفت: این کالس ها از 2۴ تیرماه جاری آغاز می شود و 

برگزاری آن تا دوم شهریورماه ادامه دارد.
دکتر ابراهیم قربانی در گفت وگو با ایسنا با اعالم این مطلب درخصوص 
دانشگاه صنعتی  ریاضی  دانشکده  تابستانی  برگزاری کالس های  جزئیات 
خواجه نصیرالدین طوسی اظهار کرد: این کالس ها برای دوره های پایه و 
عمومی مخاطبان فنی و مهندسی علوم پایه به صورت حضوری در تابستان 
امسال برگزار می شود و عالقه مندان از تمامی دانشگاه ها اعم از آزاد، پیام نور و 

دانشگاه های دولتی می توانند در این کالس ها ثبت نام کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: دانشجویان برای حضور در کالس های تابستانی 
دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی فقط مبلغی را به 
عنوان هزینه ورودی پرداخت می کنند و هیچ مبلغی به عنوان هزینه ثابت از 

آنها دریافت نخواهد شد.
قربانی در پایان با تاکید بر اینکه  برگزاری کالس های تابستانی این دانشکده 
از 2۴ تیر آغاز می شود و تا دوم شهریورماه جاری ادامه خواهد داشت، گفت: 
تاکنون ۱00 نفر در این کالس ها ثبت نام کرده و این کالس ها در پردیس علوم 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد شد.

ها برای زود به نتیجه رسیدن موضوعات و به چشم آمدن آنها تصمیمات 
کوتاه مدت بر تصمیمات بلند مدت اولویت پیدا می کند و حتی برخی اصال به 
نگاه بلند مدت اعتقادی ندارند. وقتی قرار است برای یک مجموعه تصمیمی 
مهم و اساسی اتخاذ گردد نباید چند ماه آینده و چند سال آینده را در نظر 
گرفت بلکه می بایست دهه و دهه های آتی را مورد نظر قرار داد. اگر این 
موضوع مبنای تصمیم گیری قرار گیرد بدون شک اگرچه برخی منافع کوتاه 
مدت ممکن است از میان برود، در مسیری طوالنی و خصوصا ماندگار و پایدار 

منافع مجوعه تثبیت خواهد شد.
در دانشگاه ها که مراکز علمی کشور هستند انتظار بر این است فرهنگ کالن 
نگری و برنامه ریزی بلند مدت بیش ازفضای عمومی جامعه نشر داشته 
باشند و دانشگاه خود مبلغ و فرهنگ ساز این موضوع باشد. لذا در هنگام 
تصـــــمیم های مهم و کالن برای دانشگاه، مراعات این دو آسیب مهم چه 
از طرف تصمیم گیران و چه خصوصا از طرف عموم خانواده دانشگاه می تواند 

آینده ای پایدار و ماندگار را برای دانشگاه رقم بزند.

برگزاری دوره مشترک هوافضا و فیزیک میان 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و 

دانشگاه های روسیه
معاون امور بین الملل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: این دانشگاه 
دوره مشترک کارشناسی ارشد با یکی از دانشگاه های کشور روسیه در حوزه 

هوافضا برگزار مي کند.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از مهر، فرهاد یزدان دوست گفت: دانشگاه 
با دانشگاه MAI روسیه دوره مشترک  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
کارشناسی ارشد در حوزه هوافضا در دو گرایش جلوبرندگی و مهندسي فضایي 
برگزار مي کند. وی افزود: پذیرش در این دوره از طریق آزمون سراسری 
دوره کارشناسی ارشد انجام شد و اکنون در مرحله مصاحبه از پذیرفته شدگان 

چندبرابر ظرفیت هستیم. 
معاون امور بین الملل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی خاطرنشان کرد: در این 
دوره تمامی امور آموزشی و پژوهشی به صورت مشترک میان دو دانشگاه انجام 
خواهد شد و دانشجویان دو استاد راهنما براي پایان نامه هاي خود دارند. یزدان 
دوست تاکید کرد: در مجموع در دو گرایش اعالم شده 30 دانشجو پذیرفته 
خواهند شد و این دانشجویان دو مدرک تحصیلی دریافت خواهند کرد. وی 
عنوان کرد: این دوره پولی است اما برنامه ریزی شده تا بخشی از هزینه های 
تحصیل دانشجویان برتر و استعدادهاي درخشان که متقاضي تحصیل در این 

دوره هستند از سوي دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسي پرداخت شود.
وی همچنان افزود: درحال برنامه ریزی برای همکاری با دانشگاه فیزیک و 

تکنولوژي روسیه هستیم. 
یزدان دوست گفت: در آخرین سفری که مسئوالن دانشگاه به کشور روسیه 
داشتند با دانشگاه های مختلفی در این کشور در زمینه همکاري هاي مشترک 
صحبت شد که آغاز همکاري با دانشگاه فیزیک و تکنولوژي روسیه »ام اي پي 
تي« کلید خورد. وی افزود: این دانشگاه یکی از معتبرترین دانشگاه های دنیا در 

حوزه نوآوری است و جز ۱00 دانشگاه برتر دنیا به شمار مي رود. 
معاون امور بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاکید کرد: 
درحال مذاکره با این دانشگاه برای آغاز فعالیت هاي مشترک هستیم و پیش 
بیني مي شود در ابتدا فعالیت هاي پژوهشي و تحقیقاتي مشترک با این دانشگاه 

انجام دهیم.

نامـه نـصیر

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

پیام کوتاه : 30004722000000



روابط عمومی دانشگاه
 آماده دریافت  مقاالت  فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی

 اعضای محترم هیات علمی و کارمندان گرامی  
جهت درج در خبرنامه می باشد

   pr@kntu.ac.ir          84064530     

چهاردهمین نشست روسای دانشگاه های سطح ۱ کشور به میزبانی دانشگاه 
علم وصنعت در شهر همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، دکتر نیلی محمود آبادی رییس دانشگاه تهران  در 
ابتدای این نشست با اشاره به عملکرد سازنده دانشگاه های سطح ۱ کشور 
گفت:  حل چالش های کشور را در گرو مشارکت دانشگاه هاست،  وی تاکید 
کرد: بسیاری از این مشکالت راه حل های منطقی و علمی را می طلبد و 
دانشگاه ها به عنوان بزرگ ترین مراکزی که از دانشمندان و محققان تشکیل 
بهترین  می دهند  انجام  که  علمی  و  جامع  بررسی های  با  می توانند  شده 

راه حل ها را با کم هزینه ترین و عمده ترین شکل ارائه دهند.
نیلی محمودآبادی اضافه کرد: خوشبختانه دانشگاه ها نشان داده اند در هر 
از آنها خواسته است به خوبی عمل  حوزه ای که وارد می شوند و کشور 

کرده اند.
وی دانشجویان دکتری هر کشور را به عنوان بزرگ ترین سرمایه های کشور 
دانست و یادآور شد: تمام مسائل کشور به این گروه ها ارجاع داده می شود 
و اینها در قالب فعالیت های علمی می توانند راه حل های مدبرانه و محققانه 

به کشور ارائه دهند.
ارشد  دانشجویان  جمعیت  بیشترین  اینکه  بیان  با  تهران  دانشگاه  رئیس 
دکترای کشور در ۱3 دانشگاه سطح یک کشور قرار دارند به لزوم مشارکت 
دانشگاه ها با سایر دستگاه ها و واحدهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور 
تاکید و بیان کرد: ما از موضع دانشی که در دانشگاه ها وجود دارد می توانیم 

این ارتباط را برقرار کنیم.
راستا  این  در  ها  وزارتخانه  از  برخی  کرد:  اضافه  در همین خصوص  وی 
گام های خوبی برداشته اند و تعدادی از دانشگاه های سطح یک همکاری 
خوبی با وزارت نفت شروع کرده اند که یکی از تجربه های موفق وزارتخانه 

ها با دانشگاه است.

حل چالش های کشور در گرو مشارکت با 
دانشگاه هاست

K. N. Toosi University Of Technology

خبرنامه نامه نصیر : 45نامـه 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
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خوش خلق ترین آنهاست .

اصول کافي ، ج 1 ، ص 27

همکار گرامی جناب آقای حسین گلپایگانی،
همکار گرامی سرکار خانم سعیده ارفاقی،

و در گذشت همکار بازنشسته دانشکده مهندسی برق
جناب آقای جواد بابازاده

با نهایت تاسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت و تعزیت گفته ، 
ازدرگاه خداوند منان براي شما  ونزدیکان صبر جمیل  و اجر جزیل 

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

بازگشت همه به سوی اوست

نیلی محمودآبادی با اشاره به توانمندی های دانشگاه ها با بیان اینکه هنوز 
فاصله بسیاری با این توانمندی ها وجود دارد بر استفاده هرچه بیشتر از 

ظرفیت و پتانسیل دانشگاه ها تأکید کرد.
وی افزود: الگوهایی که بتواند از ظرفیت های دانشگاه استفاده کند موضوعاتی 
است که ما در ۱3 دانشگاه سطح یک کشور بررسی می کنیم و پیشنهاداتی 
به وزارت علوم و سایر دستگاه ها خواهیم داد تا این امکان و پتانسیل عظیم 

در خدمت کشور قرار گیرد.
گفتنی این نشست طی 2روز ۵شنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ تیرماه در همدان 

برگزرا شد.

دبیر همایش بین المللی آموزش مهندسی با اشاره به اهمیت ارتباط با مراکز 
آموزشی بین المللی گفت: تقویت ارتباط با مراکز بین المللي مهندسي، جذب 
از جمله  مراکز  این  با  برگزاري دوره هاي مشترک  و  دانشجوي خارجي 

محورهاي این همایش است.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایرنا، علی اشرفی زاده، با اشاره به این که 
همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران دوساالنه برگزار مي شود، گفت: 
انجمن آموزش مهندسي ایران سال ۸۸ آغاز به کار کرد و از آن زمان تاکنون 
۴ دوره از این همایش در دانشگاه هاي کشور به سفارش و تحت نظر انجمن 

حسن کریمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما 
افزود: دانشجویانی که در مرحله اول آزمون سراسری در دوره های مشترک 
مجاز شدند مصاحبه آن ها به صورت همزمان از سوی اساتید ایرانی و خارجی 

صورت می گیرد.
وی افزود: بر اساس توافقی که میان وزارت علوم ایران، روسیه و هلند صورت 
گرفته است فرایند انتخاب و گزینش دانشجو باید مورد تایید دو کشور باشد. 
استاد مهندسی هوافضا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: در این 
دانشگاه برای نخستین باردوره مشترک در پنج گرایش از رشته های هوافضا، 
مهندسی مواد و نقشه برداری با دانشگاه های کشورهای روسیه و هلند برگزار 

شد.
وی افزود: دانشجویانی که در دوره های مشترک هوافضا میان دانشگاه خواجه 
نصیرالدین طوسی و دانشگاه روسیه مجاز شدند مصاحبه آن ها امروز توسط 
اساتید ایرانی برگزار می شود و به صورت ویدئو کنفرانس اساتید دانشگاه 

روسیه هم دانشجو را ارزیابی می کنند. 
کریمی گفت: از سوی اساتید دانشگاه روسیه سواالت به صورت کتبی برای 
دانشجویان ارسال می شود و دانشجویان پس از پاسخ دادن به سواالت مورد 

ارزیابی مجدد اساتید دانشگاه روسیه قرار می گیرند. 
وی افزود: نتایج ارزیابی و مصاحبه همزمان با اعالم نتایج مرحله دوم آزمون 

سراسری دانشجویان از طریق سازمان سنجش عرضه می شود.

همایش آینده کسب و کارهای نوپا در ایران در دانشکده مهندسی مکانیک 
دانشگاه خواجه نصیر برگزار شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما 
، در این همایش یک روزه پیشتازان صنعت استارتاپ از فناوریهای  های روز 
دنیا در این حوزه سخن گفتند . این همایش پنجره ای به چشم انداز آینده 
کسب و کارهای نوپا ) استارتاپ ها ( در جهان، و همچنین راهنمایی برای 

تصمیم گیران، تصمیم سازان و متخصصان ایرانی عنوان شده است.
این همایش به ابتکار مدرسه کسب و کارهای نوپا و با حمایت دانشگاه 

خواجه نصیر برگزار شد .

مصاحبه متقاضیان رشته های دوره مشترک در
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد

حضور دانش آموختگان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در 
پانزدهمین جشن دانش آموختگي دانشجویان غیر ایراني

 تبریز- تیرماه۱3۹۶

اولین سالگرد تاسیس مرکز پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی برق در 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از روزنامه فرهیختگان، مراسم اولین سالگرد 
تاسیس مرکز پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی برق در دانشگاه خواجه 
نصیر الدین طوسی برگزار شد. سنگ بناي این مرکز از چهار یا پنج سال 
پیش با هدف ساخت مرکزي براي دنبال کردن کارهاي گروهي هیات علمي 
و دانشجویان تحصیالت تکمیلي گذاشته شد. معاون پژوهشی دانشکده 
مهندسی برق درباره چگونگي راه اندازي این مرکزگفت: »نیاز جامعه و نیاز 
تکنولوژي این را مي طلبد که ما تحقیقات خود را در حوزه هاي چندرشته اي 
دنبال کنیم. این موضوع باعث شد ما از چهار، پنج سال پیش به فکر تاسیس 
این مرکز بیفتیم. بسترهاي فیزیکي براي ساخت این مرکز را از همان سال ها 
دنبال کردیم و به لطف خدا در سال ۹۵ موفق شدیم یک مجموعه ۵00 تا 
۶00 متري را درخور و شایسته استادان و دانشجویاني که قرار است در این 

مکان فعالیت گروهي انجام دهند، احداث و تجهیز کنیم.«
عباس زاده تفاوت این مرکز با مراکز تحقیقاتی دیگر را open بودن این 
مرکز دانست یعنی هر کسی که در این مرکز کار مي کند، با کارهاي دیگران 
هم در ارتباط است و این  استعدادها مي تواند روي هم قرار بگیرد و درنهایت 
در راستاي رسیدن به اهداف کار گروهي متمرکز شود. این مرکز در سال 
۹۵ افتتاح شد و امسال اولین جشن سالگرد آن را برگزار کردیم. سال قبل 
با 20 نفر هیات علمي همراه با حدودا 3۵ دانشجوي تحصیالت تکمیلي، 
و  کردیم  کار  به  کارشناسي ارشد شروع  و  دکتري  دانشجویان  از  ترکیبي 
امسال خوشبختانه دو هیات علمي به آن اضافه شده و 22 هیات علمي و 
۱۱۹ دانشجوي کارشناسي ارشد و دکتري داریم. در این یک سال گذشته 

خروجي هاي خیلي خوب و قابل قبولي داشتیم.«
گفت:  خود  اظهارات  ادامه  در  برق  مهندسی  دانشکده  پژوهشی  معاون 
»کارهای تحقیقاتی را باید در درازمدت نگاه کنیم. ارزیابی کارهاي پژوهشي 
در کوتاه مدت کار درستي نیست و در یک سال اخیر از دید مرزدانشي موفقیت 
خوبي کسب کردیم و حدود 32 مقاله چاپ شده در مجالت خیلي معتبر 
داشتیم. بین 20 تا 30 مقاله مختص ارائه در کنفرانس داشتیم و کارهاي 
صنعتي که موردانتظار این مرکز بوده، دو، سه کار بوده که در ماه هاي آینده 
به بهره برداري خواهند رسید.«  این مرکز بیشتر با صنعت در ارتباط خواهد 
بود و به دلیل تعداد باالي محققاني که در دانشگاه خواجه نصیر حضور دارند، 
ارتباط این مرکز با سایر دانشگاه ها نیز به استفاده بهینه از  پتانسیل موجود 
کمک مي کند. عباس زاده هدف اصلي را برقراري ارتباط میان  این مرکز و 

یکی از اهداف مهم مرکز تحقیقاتی 
دانشکده مهندسی برق ارتباط با دانشگاه ها و 

مراکز تحقیقاتی بین المللی می باشد.

مصاحبه مشترک دانشگاه ایرانی و خارجی
 از دانشجویان

برگزاری همایش آینده کسب و کارهای نوپا  

تقویت ارتباط با مراکز بین المللی، 
محور اصلی

 همایش آموزش مهندسی

صنعت و نیازهاي جامعه دانست. به گفته او، »در این راستا قرار است نیازهاي 
جامعه را در بخش فناوري پوشش دهیم.« این مرکز در تالش است با توجه 
به ارتباطي که با صنایع مختلف برقرار شده ایده هاي مختلف این صنایع را 
پرورش دهد تا به محصول برسد.  او در پاسخ به اینکه آیا طرح هایي در این 
مرکز دنبال شده اند یا قرار است اجرایي شوند، توضیح داد: »اولین طرحي که 
مشغول کار روي آن هستیم، در زمینه مهندسي پزشکي است که امیدواریم تا 
یکي دو سال آینده شاهد خروجي اولین محصول این مرکز باشیم. ما استقبال 
مي کنیم که افراد با گرایش ها و تخصص هاي مختلف بیایند و در این مرکز 
فعالیت کنند و محدودیتي از نظر حضور دانشجویان از سایر دانشگاه ها و 
مراکز وجود ندارد. طرح جدیدي که این مرکز مشغول کار روي آن است، 
تولید پمپ »امفیوژن« است که براي تزریق اتوماتیک سرم به بیمار مورد 
استفاده قرار مي گیرد و نهایت تا دو سال دیگر به سرانجام مي رسد. در کنار 
آن روي دستگاه شوکر قلب هم کار مي کنیم که مراحل نهایي و تست هاي 
پایاني را سپري مي کند که امیدواریم بعد از اخذ تاییدیه هاي مربوطه تا چند 
ماه آینده به بازار عرضه شود.«  او درباره نقش اشتغالزایي و کسب درآمد 
دانشگاه این مرکز براي دانشجویان عنوان کرد که با به بازار آمدن همین دو 
دستگاهي که اشاره کردم و با اخذ تاییدیه هاي مربوطه، مي توانیم نیاز جامعه 
را برآورده کنیم و در کنار آن نیاز جامعه به حدي خواهد بود که مي تواند مرکز 

را به لحاظ اقتصادي متحول کند.
او درباره ارتباط صنعت و دانشگاه  گفت: »اعتقاد ما بر این است که دانشگاه ها 
مغز متفکر جامعه هستند و اگر دانشگاه و جامعه را یک پیکره در نظر بگیریم، 
دانشگاه مغز و صنعت ما دست و پای این پیکره است. اگر بتوانیم این دو را 
در کنار هم داشته باشیم، بهترین سود را خواهیم داشت؛ بنابراین تالش ما 
این است که بتوانیم ارتباط صنعتي ایجاد کنیم تا این استعدادها و مغزهاي 
مرز دانش را به صنعت متصل کرده و نیازهاي صنعت را از این طریق برآورده 
کنیم.  یکي دیگر از اهداف عالي که مدنظر دانشگاه و مدیریت عالي دانشگاه 
است، ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي بین المللي است. این مرکز، 
مرکز نوپایي است و هنوز در اول راه قرار دارد امید است در سیاست هاي 
آتي و تالش هاي مستمر، بتوان این مرکز را از نظر بین المللي نیز معرفي و 

ارتباط هاي موثري را نیز به لحاظ بین المللي برقرار کرد.«

و با همکاري فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ایران برگزار شده است.
ادامه داد: دوره های قبل همایش در دانشگاه های تهران، صنعتی  وی 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  و  شد  برگزار  شیراز  و  شریف  صنعتی  اصفهان، 
نصیرالدین طوسي میزبان پنجمین دوره از این همایش ها از 30 آبان تا دوم 

آذرماه جاري خواهد بود.
در  مهندسی  آموزش  کیفیت  کردن  نزدیک  برای  همایشی 

کشور با بهترین استانداردهای بین المللي
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مورد 
هدف از برگزاری این همایش گفت: بحث و بررسی پیرامون آخرین تحوالت 
آموزش مهندسي در دنیا و روش هاي بومي سازي آنها مهم ترین هدف 

ماست.
در  تغییر  دنبال  به  شده  یاد  همایش  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
ســرفصل های آموزش مهندسی در دانشگاه ها است، یادآور شد: آموزش 
مهندسي در همه دنیا مبتني بر دروسي است که کمابیش سرفصل هاي 
مشابه دارند؛ اما به دلیل پیدایش و حائز اهمیت شدن مسائل جدیدي نظیر 
مسایل محیط زیست، اشتغال و مهارت هاي کارآفریني، گرمایش زمین و 
امثال این مسائل، نیاز به بازنگري دروس وجود دارد. افزایش تعامالت بین 
المللي و استفاده از تجارب مراکز آموزشي معتبر موجب مي شود برنامه 

دروس در مراکز آموزش مهندسي به روز باشد.
وی اظهار داشت: محور اصلی همایش پنجم، بین المللی سازی آموزش 

مهندسی در ایران انتخاب شده است.
دبیر همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران تاکید کرد: در هر همایش 
موضوعی به عنوان محور اصلي انتخاب مي شود؛ مثال در همایش چهارم 
موضوع استفاده از آموزش هاي مجازي و الکترونیکي به عنوان محور اصلي 

همایش انتخاب شد.
این استاد گروه حرارت و سیاالت دانشگاه خواجه نصیر ادامه داد: هیات مدیره 
انجمن آموزش مهندسی ایران با توجه به گسترش تعامالت بین المللی 
ایران پس از توافق هسته اي، پیشنهاد کرد همایش پنجم بر موضوع بین 

المللي سازي آموزش مهندسي در ایران متمرکز شود و این موضوع به تایید 
کمیته راهبردي همایش نیز رسید. توضیحاتي درباره مفهوم بین المللي سازي 
آموزش در یادداشتي به قلم دکتر جعفر توفیقي ارائه شد که در وب سایت 
همایش در دسترس عموم است. مسائلي نظیر جذب دانشجویان خارجي، 
ایجاد ارتباط و برگزاري دوره هاي مشترک با مراکز آموزشي خارجي از جمله 

مصادیق بین المللي سازي آموزش مهندسي در ایران هستند.
در زمینه بینش مهندسی و مهارت ها از دنیا عقب هستیم.

دیگر کشورها گفت:  و  ایران  در  مهندسی  آموزش  مورد وضعیت  در  وی 
آموزش مهندسی سه محور اصلی دارد؛ دانش مهندسی، بینش مهندسي 

و مجموعه اي از مهارت ها.
استاد گروه حرارت و سیاالت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاکید 
کرد: در زمینه آموزش دانش مهندسی وضع نسبتا خوبی داریم. اما در حوزه 
بینش و مهارت ها از دنیا عقب افتاده ایم و در این جنبه مي خواهیم از تجارب 

سایر کشورها و دانشگاه هاي معتبر استفاده کنیم.
دروس  های  تغییر سرفصل  که  رسد  می  نظر  به  مجموع  در  گفت:  وی 
مهندسی در دانشگاه ها در حال حاضر اولویت نداشته و تمرکز اصلی باید بر 

بازنگري و اصالح برنامه آموزش مهندسي و روش ارائه مطالب باشد.
عالقمندان برای اطالع بیشتر از برنامه های این همایش یا ارسال مقاالت 
خود می توانند به دبیرخانه همایش با نشاني تهران، میدان ونک، خیابان 
آدرس  به  همایش  سایت  وب  یا  و   ۷ پالک  پردیس،  خیابان  مالصدرا، 

kntu.ac.ir.iicee۲۰۱۷ مراجعه کنند.
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