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به گزارش روابط عمومی دومین نشست دانشجویان نخبه  و فعال دانشگاه 
با حضور دکتر علی خاکی صدیق  برگزار شد. این جلسه در راستای دریافت 
نظرات ، پیشنهادات و انتقادات و.. دانشجویان برگزیده به صورت مستقیم با 
ریاست دانشگاه به عنوان اتاق فکر دانشجویی برگزار گردید ، گفتنی است که 
اولین جلسه اتاق فکر را در اردیبهشت ماه سال جاری تشکیل شده بود .الزم 
به ذکر است این نشست، با حضور نخبگان علمی، فعالین فرهنگی و پژوهشی 
دانشگاه در روز دوشنبه 24 آذر ماه از ساعت 13 الی 14:30 در آمفی تئاتر شهدای 

دانشکده عمران برگزار شد.

ِحیِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ      بِْسِم اللَّ

د د     سرو   نباشد  به   اعتدال  ُمَحمَّ  ماه    فرو  ماند    از  جمال    ُمَحمَّ

د   همچو زمین خواهد  آسمان که بیفتد     تا بدهد  بوسه  بر   نعال   ُمَحمَّ

د  شمس  و  قمر در  زمین حشر  نتابد      نور نتابد مگر   به   جمال  ُمَحمَّ

َحمُد و سپاس قادر متعال را ِسزاست، که غایت انسان در تسبیح او نهفته، و 
درود وسالم خداوند بر فرستاده اش 

ٌد ُمصَطفی َصلِّی اهلَل َعلَیه َوآلِه حضرت ُمَحمَّ

درود ورحمت واسعه حضرت باری تعالی بر آن تجلیگاه انوار الهی و آن اشرف 
الخالئق، تهیت و سالم بر سرچشمه رحمت و مایه رافت حضرت َرْحَمًة 
د و اَحَمد ، طاها و یاِسین،  بَِشیر َو نَِذیر بر آن  لِلْعالَِمیَن. درود خداوند بر آن ُمَحمَّ

داعی اِلَی اهلل،  آن ِسراج ُمنِیر.
سالم حضرت حق بر آن اسوه خوبی ها و مظهر مهربانی، حضرت ختمی 

َمرتََبت.
خداوند رسولش را همچو شعله ای قرار داد تا جوینده بدان چراغ، دانش بیفروزد 
و نشان راه را چنان برپا کرد از برای هدایت، تا گمراه دیده بدان دوزد. پس او 
امین توست وگواه تو در روز معاد و فرومایگان احتراز کردند از هدایت و دوری 
ورزیدن از راه حق، و راه عناد پیشه نمودند. اما هجمه تاریکی و خودنمایی ظلم 

چه تواند کند با عظمت سرور مخلوقات وامیر کائنات.
درک وشعور دنیای به اصطالح مدرن چه فهمد از معنای شفیع دو عالم، و انسان 

کامل، آن کس که درباره عظمتش  لَْواَلَک لََما َخلَْقُت ااَلفالک خوانده شد.
شعور جاهالن مدرن کجا و آن نور کجا ، نوری که عالم اِمکان سایه نشین اویند.  
برهنه پرستان هرزه َمسلک، آن ُعصارگان ُقوم لوط وعاد و ثمود، آن وقیحان 
کوردل، چه فهمند از محور حیات، َمظهر مَحیی و َغنی، ریسمان فیوضات، این 

واجد همه ملکات نفسانی در حئ اَعلی.
از خاکروبه و خاکسترهای برجا مانده از آتش خرمن کینه ابوجهل ها چه باک که 
چهره خورشید تابناک هدایت، از دنائت کج-اندیشان خدشه ای نیابد، تاریخ گواه 
است که آن بانگ یگانگی خداوند و رسولی حضرت ختمی مرتبت از غاری در 
حجاز، امروز سراسر گیتی و عالم را روشن ساخته، و بر َماَذنِه ها، بشارت دهنده 

زوال کفر و نابودی جهل است.
بارالها ، فروزانتر گردان قلب های روشن شده به چراغ هدایت پر فروغ رسولت، 

و خارگردان بازماندگان از هدایتش و حرمت شکنان به ساحتش.
خداوندا درود فرست بر آن صاحب خلق عظیم و خاندان مطهرش، و تعجیل 

فرما در ظهور بر پاکننده عدالت و ویران کننده ظلم.
والعاِقبَه  لِلُمتَََّقین

به گزارش روابط عمومی به نقل ازمهر، همزمان با ارائه بودجه سال ۹4 کشور 
به مجلس شورای اسالمی، تکلیف الیحه بودجه دانشگاه های کشور مشخص 
شد. در جداول ذیل، رقم پیشنهادی بودجه دانشگاه های مستقر در تهران 
اعالم شده است. در این جدول بودجه پیشنهادی دانشگاه های تهران عنوان 

شده است.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه در 
سال 13۹2 در هشتم دي ماه 13۹3 با حضور مسولین دانشگاه و برخي مسوولین 
کشوري برگزار گردید. در این مراسم از اساتید و دانشجویان برتر حوزه هاي مختف 

پژوهشي به شرح زیر تجلیل گردید:
الف( اساتید پژوهشگر برتر در حوزه فعالیت هاي پژوهشي )گرنت(
جناب آقاي دکتر جمال زماني اشني، دانشکده مهندسي مکانیک
جناب آقاي دکتر حمید عبادي، دانشکده مهندسي نقشه برداري
جناب آقاي دکتر رمضانعلي صادق زاده، دانشکده مهندسي برق

ب( استاد حوزه پژوهشگر جوان
جناب آقاي دکتر امیرعباس نجفي، دانشکده مهندسي صنایع

ج( استاد برتر در حوزه مقاالت
جناب آقاي دکتر محمد شرعیات، دانشکده مهندسي مکانیک

د( استاد پژوهشگر برتر در حوزه کتاب
جناب آقاي دکتر حمیدرضا تقي راد، دانشکده مهندسي برق

ه( استاد برتر در حوزه طرح پژوهشي
جناب آقاي دکتر علي نحوي، دانشکده مهندسي مکانیک

و( استاد برتر در حوزه آزمایشگاه
جناب آقاي دکتر فرهنگ هنرور، دانشکده مهندسي مکانیک

دانشجویان برتر پژوهشي
دانشجویان پژوهشگر برگزیده در مقطع دکترا

جناب آقاي یزدان باتماني، دانشکده مهندسي برق
سرکار خانم المیرا غبرایي، دانشکده شیمي

دانشجویان پژوهشگر برگزیده در مقطع کارشناسي ارشد
جناب آقاي ابوالفضل ماللو، دانشکده مهدسي نقشه برداري

جناب آقاي علي بزرگ نژاد، دانشکده مهندسي مکانیک

سرآغاز سخن
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به گزارش روابط عمومي، علي خاکي صدیق رئیس دانشگاه در گفت وگو 
با فارس، گفت: بودجه دانشگاه صنعتي خواجه نصیر نسبت به دانشگاه هاي 
مشابه رشدي نداشته و به دنبال آن  هستیم که در سال آینده تغییر اساسي 
داشته باشد. وي افزود: چندین سال متوالي بودجه عمراني دانشگاه خواجه 
نصیر صفر است و امیدواریم براي سال ۹4 جبران شود. وي گفت: البته با 
اضافه شدن احتمالي بودجه که قول آن داده شده است عمده کارهاي ما 
بر روي امور پژوهشي است. وي در رابطه با وضعیت دانشجویان بورسیه 
سال هاي گذشته که حکم لغو تحصیل گرفته اند، گفت: دانشگاه ما چندان 
درگیر مساله بورسیه نبوده و تعداد کمي بورسیه داشته است که در مورد چند 
نفر از بورسیه هاي غیرقانوني نامه هایي به دانشگاه ارائه شده که از تحصیل 

این افراد جلوگیري شود.

به گزارش روابط عمومی؛ در راستای گسترش ارتباطات بین المللی دانشگاه، 
هیأتی از مسئولین دانشگاه supmeca فرانسه به دعوت دفتر همکاری 
های علمی و بین المللی با حضور در دانشگاه ضمن بازدید از برخی از دانشکده 
ها و آشنایی با فعالیت های علمی و پژوهشی خواستار همکاری علمی و 
پژوهشی با دانشگاه شدند. گفتنی است پس از این بازدید، تفاهم نامه همکاری 
به امضای دکتر علی خاکی صدیق )رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 

طوسی(  و دکتر ریویر ) رئیس دانشگاه  supmeca( رسید.
همچنین مقرر شد هیأتی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر جهت بازدید از 
عملیاتی شدن   مقدمات  و  نمایند  سفر  فرانسه  به    supmeca دانشگاه 

همکاری ها با سرعت بیشتری پیش رود.

اعزام دانشگاهیان به عمره مفرده از 4 فروردین ۹4 با اعزام اساتید آغاز می شود. 
به گزارش روابط عمومی، اعزام دانشگاهیان عمره گذار از 4 فروردین ۹4 با 
اعزام اساتید آغاز می شود. ابتدا اساتید عمره گذار سپس دانشجویان متاهل 
و بعد دانشجویان )پسر( مجرد به سرزمین وحی اعزام می شوند.براساس این 
گزارش، دانشگاهیان عمره گذار تا اول بهمن ماه فرصت دارند که موجودی 
حساب عمره خود را تا سقف تعیین شده تکمیل کنند و این زمان مجدد تمدید 

نخواهد شد.

مبلغ بودجه پیشنهادی به نام دانشگاه
میلیون ریال

۶,۳۹۱,۴۵۳تهران

۲,۰۱۳,۴۶۹صنعتی شریف

۱,۸۹۳,۲۲۷صنعتی امیرکبیر

۲,۵۱۷,۴۴۹شهید بهشتی

۱,۵۰۹,۶۵۵عالمه طباطبائی

۲,۰۱۴,۴۳۰تربیت مدرس

۱,۵۹۰,۷۰۲علم و صنعت

۸۴۸,۵۰۳خواجه نصیرالدین طوسی

۹۴۲,۱۷۲الزهرا )س(

۱,۰۷۸,۹۹۸خوارزمی

۳۵۸,۶۷۳هنر

۱,۶۶۹,۳۳۹شاهد

براساس این جدول، دانشگاه تهران با ۶ هزار و 3۹1 میلیارد و 4۵3 میلیون 
بیشترین بودجه و دانشگاه هنر با 3۵۸ میلیارد و ۶۷3 میلیون ریال کمترین 

بودجه را میان دانشگاه های تهرانی به خود اختصاص داده است. 
همانطوریکه از جدول مشهود است، دانشگاه تهران از بیشترین بودجه و 
دانشگاه هنر کمترین بودجه را میان دانشگاه های تهران به خود اختصاص 
داده است.الزم به ذکر است که این بودجه شامل درآمدها، طرح های عمرانی، 

تعمیرات و بودجه عمومی می باشد.
براساس این زیر مجموعه رشد بودجه دانشگاه خواجه نصیر در مقایسه با سایر 
دانشگاه ها بسیار نامطلوب است. علی رغم پیگیری های فراوان مسئولین 
دانشگاه، مقامات محترم وزارت علوم همکاری مطلوبی در زمینه ی رشد 

معقول بودجه دانشگاه اعمال ننموده اند.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصر الدین طوسی در مورد نحوه انتخاب 
پژوهشگران برتر گفت: در حوزه کتاب پژوهشگران برتر از میان ناشران پرتیراژ 
سال ۹0 تا ۹2، همچنین در حوزه مقاالت نیزاز میان مقاالت داغ ، در حوزه 

آزمایشگاه های پژوهشی نیز از آزمایشگاه های فعال انتخاب شده اند . 
مهدی احسانیان بیان کرد: در حوزه طرح های پژوهشی با توجه به کیفیت پروژه 

و زمان انجام آن پژوهشگران برتر انتخاب شده اند. 
وی اظهارکرد: پژوهشگران جوان نیز از بین پژوهشگرانی که در پنج سال اخیر به 

دانشگاه ملحق شده اند انتخاب گردیده اند. 
وی یاداور شد : یک قانون کلی در انتخاب این پژوهشگران وجود دارد و آن این 
است که این افراد در سه سال اخیر به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب نشده باشند

در این آیین رییس دانشکده صنعتی خواجه نصیر طوسی این دانشگاه و برخی 
از اساتید و هیات علمی نیز حضور داشتند.

نامـه نـصیر
نمایشگاه هفته پژوهش

روابط عمومی دانشگاه  آماده دریافت  مقاالت فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی 
اعضای محترم هیات علمی جهت درج در خبرنامه می باشد 

   pr@kntu.ac.ir          84064240

اولین دوره نمایشگاه آزمایشگاه های الکترونیک
در دانشکده مهندسی برق

زمان : دوشنبه 6 بهمن 1393

بازدید وزیر علوم و آموزش و پرورش
از غرفه دانشگاه در هفته پژوهش

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه با 
دانشگاه  supmeca فرانسه

اسامي پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 92

نشست دانشجویان نخبه علمی، فرهنگی و 
پژوهشی با رییس دانشگاه برگزار شد

ادامه مطلب پایین صفحه

ادامه مطلب
اسامي پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 92

گالیه رییس دانشگاه از وضعیت  بودجه عمرانيمقایسه رشد نرخ بودجه پیشنهادی دانشگاه ها

امضای تفاهم نامه همکاری 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با 

دانشگاه  supmeca فرانسه

اعزام اساتید و دانشجویان به عمره آغاز می شود

به گزارش روابط عمومی گردهمایی بزرگ دانش آموختگان دانشکده مهندسی 
مکانیک در همه گرایش ها، همه مقاطع تحصیلی و همه دوره های مهندسی 
مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از بدو تاسیس تا کنون با 
حضور نزدیک به ۵00 نفراز دانش اموختگان روز دوشنبه ۸ دی ماه از محل 
دانشکده مهندسی مکانیک برگزار گردید. در این مراسم از دکتر موسوی نائینیان 
به عنوان یکی از اساتید پیشکسوت و محبوب دانشکده مکانیک تقدیر به عمل 
آید. از نکات جالب این مراسم حضور دو نفر از دانش آموختگان همزمان با مراسم 
عروسی آنها و نیز حضور دکتر علی آبادی مدیر عامل مپنا و نیز فرزاد حسنی 

مجری صدا و سیما بوده است.

گردهمایي بزرگ دانش آموختگان 
مهندسي مکانیک دانشگاه صنعتي خواجه نصیر 

از بدو تاسیس تاکنون برگزار شد

صفحه 1

اسامي پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 92

نشست دانشجویان نخبه علمی، فرهنگی و پژوهشی با رییس دانشگاه

گردهمایي بزرگ دانش آموختگان مهندسي مکانیک از بدو تاسیس تاکنون

باالترین نرخ رشد بودجه مربوط به دانشگاه  

گالیه رییس دانشگاه از وضعیت  بودجه عمراني

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه و دانشگاه  supmeca فرانسه

اعزام اساتید و دانشجویان به عمره آغاز می شود

صفحه 2

دانشگاه ها باید نقشه راه ارایه دهند

اختالف در سرانه فرهنگی دانشجویان ناشی از سیاست های هیئت امنای 

دانشگاهها

دویدن معلوالن با پروتز پای مصنوعی ایرانی

خاکی صدیق مطرح کرد : کیفی سازی فعالیت های پژوهشی در دانشگاه

حمایت از پروژه های ویژه برنامه ریزی برای هزینه های گرنت

برگزیدگان مسابقه سوگواره عاشوراییان

دیدار مسئولین دانشگاه با پدر شهیدان سلمانی

ایجاد مرکز ملی فضایی یک ضرورت است

انتخابات شورای صنفی دانشجویی برگزار شد



گزارش ویژه
حمایت از پروژه های ویژه

 سرپرست آزمایشگاه تحقیقات فضایی دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه  برنامه ریزی برای هزینه های گرنت
خواجه نصیرالدین طوسی گفت : ایجاد 'مرکز ملی فضایی 'یک ضرورت است، چرا 
که این مرکز می تواند عالوه بر برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر نهادهای 

مختلف فضایی کشور، منابع را به درستی تخصیص دهد.
به گزارش روابط عمومی به نقل از ایرنا، دکتر مهران میرشمس در خصوص ابالغیه 
رئیس جمهوری به دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برای ایجاد )مرکز ملی فضایی( افزود :ایجاد چنین مرکزی در جهت سازماندهی به 
نهادهای مختلف فضایی کشور می تواند تاثیرگذار باشد، چرا که نهادهای موجود، 

تقریبا درسکون و بالتکلیفی هستند.
میرشمس با اشاره به اینکه ایجاد مرکز ملی فضایی ممکن است در ابتدا مشکالتی 
نیز جهت هماهنگی نهادها داشته باشد،اضافه کرد :از آنجایی که اهداف و برنامه 
هایی پیش از این در نهادها و بخش های مختلف فضایی داخلی تدوین شده و 
برای اجرایی شدن آنها سرمایه گذاری و زیرساخت هایی نیز تعیین شده است، 
مرکز ملی فضایی برای هماهنگی با این سازمان ها ممکن است با مشکالتی 

مواجه شود.
وی با تاکید بر اینکه حتما باید یک نهاد باالدستی همچون مرکز ملی فضایی برای 
سیاست گذاری، هماهنگی و هم افزایی بازیگران عرصه فضایی کشور وجود داشته 
باشد، گفت :مدیریت بر همه این بازیگران مشکل است به دلیل آنکه نهادهای 
فعال در زمینه فضایی، مدعی هستند و سیاست گذاری، اجرا و نظارت تا کنون بر 

عهده خودشان بوده است.
این کارشناس فضایی تشکیل مرکز ملی را یک ضرورت دانسته و با اشاره به 
دشواری سروسامان دادن به همه نهادهای کشور در ادامه افزود: سازماندهی، 
هماهنگی، تعیین تکلیف و ایجاد انگیزه همه بخش های فضایی کشور سخت 
است چرا که در حال حاضر این بخش ها را رکودی فراگرفته و نیروها، انگیزه خود 

را از دست داده اند و مرکز ملی فضایی می تواند این مشکالت را حل کند.
میرشمس یادآورشد: باید عالی ترین و تنها هدف مرکز ملی فضایی، همانطور که 
رییس محترم جمهور دستور داده اند برنامه ریزی، هماهنگی، سیاست گذاری و 

نظارت بر بخش های فضایی کشور باشد.
به گفته وی، سازمان فضایی هم سال ها پیش ابتدا با هدف سیاست گذاری و 
نظارت شکل گرفت که بعدها توسط مسئولین در دولت قبل به انحراف کشیده شد 

و با تصدی گری وارد پروسه ساخت و طراحی شد.
میرشمس گفت :سازمان فضایی در دولت قبل در کارهای بقیه گروه ها، سازمان 
ها و نهادها دخالت کرد و به عنوان یک نهاد موازی با نهادهای دیگرفعالیت داشت 
که منجر به ایجاد رقابت های مخرب شد و فعالیت های مفید فضایی کشور را 

تحت الشعاع قرار داد.
وی تاکید کرد: ایجاد یک نهاد به عنوان یک سازمان باالدستی برای نظارت به 

محققان دانشگاه خواجه نصیر موفق به تولید پروتز پای مصنوعی کربنی به 
منظور راه رفتن و دویدن افراد معلول شدند. 

هادی نوروزیان، مجری طرح پروتز پای مصنوعی کربنی در گفت وگو با 
خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، با توضیح جزییات این 
دستاورد با بیان اینکه این پروتز مصنوعی در دو نوع دویدن و راه رفتن توسط 
تیم مهندسی مکانیک مرکز تحقیقات مواد و سازه  های پیشرفته و هوشمند 
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برای اولین بار در کشور طراحی و تولید شده 
است، گفت : پروتز پای مصنوعی کربنی با داشتن قابلیت انعطاف پذیری باال 
همانند یک فنر تخت عمل می  کند و این امکان را برای فرد معلول فراهم 

می کند که در کنار افراد سالم به ورزش هایی نظیر دو و میدانی بپردازد. 
وی با بیان اینکه پروژه ساخت پروتز های مصنوعی کربنی از سال 13۹0 در 
قالب پایان  نامه کارشناسی  ارشد در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با هدف 
ارتقای سطح کیفی زندگی معلوالن و جانبازان آغاز شد، گفت:  این پروژه با 
صرف هزینه 100 میلیون ریال طی مدت دو سال ادامه یافته و در نهایت اولین 
نمونه  های آزمایشگاهی از پروتزهای مصنوعی کربنی در سال 13۹2 ساخته و 

مراحل آزمون های آزمایشگاهی و عملی خود را طی کرد. 
نوروزیان با بیان اینکه این پروتز مصنوعی از جنس کامپوزیت کربن-اپوکسی 
ساخته شده است، گفت: در این روش پارچه های کربنی با روش های پیشرفته 
در کنار هم قرار می گیرند و در نهایت محصول مورد نظر تولید خواهد شد که در 

این میان از ویژگی های اصلی کامپوزیت ها سبکی و استحکام باال است. 
وی عملکرد مشابه این پروتز نسبت به نمونه  های خارجی در کنار قیمت ارزان 
را از ویژگی های اصلی این محصول برشمرد و  اظهارکرد: پروتزهای مصنوعی 
کربنی در دو نوع دویدن و راه رفتن، تا پایان سال جاری وارد بازار خواهد شد. 
وی اظهارامیدواری کرد که با حمایت مسئوالن از تولیدکنندگان داخلی، شاهد 
رشد و شــــکوفایی بیشتر کشور در راه رسیدن به دستاوردهای پژوهشی 

جدید باشیم. 
 

معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر با بیان اینکه در راستای افزایش پژوهش ها 
و برطرف سازی مشکالت پژوهشی در این دانشگاه برنامه هایی داریم، گفت: بنا 

داریم در دانشگاه از پروژه های ویژه حمایت کنیم. 
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احسانیان در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر 
این دانشگاه عنوان کرد: هدف از فعالیت های پژوهشی رفع نیازهای مادی و 
معنوی بشریت در زمان حال و آینده است که رسالت این دانشگاه بر این اساس 

قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: باید بستری ایجاد کنیم تا بتوان نیازهای جامعه را برطرف کرد 

که از جمله این بسترها آشنایی اساتید با دانشگاه و صنعت است.
معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به چالش های پژوهشی مطرح 
شده در جلساتی که با حضور معاونان پژوهشی دانشگاه های کشور برگزار شد در 
ادامه توضیح داد: کاهش مقاالت، افزایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی )ارشد و 
دکترا(  بدون حمایت، عدم تعریف پروژه های محصول محور، کمبود بودجه، عدم 
بهینه مصرف کردن بودجه های پژوهشی و کاهش مشارکت اساتید در پروژه ها از 
جمله چالش های پژوهشی دانشگاه ها به شمار می روند.احسانیان با اشاره به اینکه 
مقاالت باید به سمت کیفی بروند و در مجالت پراعتبار چاپ شوند، افزود: صنعت 
ما از پروژه ها و پژوهش ها حمایت نمی کند به دلیل آنکه رویه صنایع محصول 
محور است همچنین اساتید مایل هستند پژوهش هایی انجام دهند که در مرز 
دانش است و این دلیلی جز عدم آشنایی اساتید با صنعت نمی تواند داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات خود در دانشگاه در ادامه افزود: بنا داریم از پروژه های ویژه 
حمایت هایی داشته باشیم و برای هزینه های گرنت نیز برنامه ریزی کنیم.معاون 
پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر اذعان داشت: همچنین حمایت از دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی و سازماندهی و ایمنی آزمایشگاه های تحقیقاتی از برنامه 
های ما در معاونت پژوهشی به شمار می روند.احسانیان اظهار داشت: مشکالت 
پژوهشی بیشتر ناشی از سیاست گذاری های پژوهشی در نهادهای باالدستی 
است که ما در این امر تابع هستیم. وی خاطرنشان کرد: عالوه بر اینکه باید در 
دانشگاه به آسیب شناسی درونی پرداخت، باید بتوانیم مشکالت پژوهشی را که 
در بیرون از دانشگاه به دانشگاه ها تاثیر می گذارد را پیگیری کنیم.معاون پژوهشی 
دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به اینکه توانسته ایم تمام هیات علمی را در فعالیت 
های پژوهشی مشارکت دهیم، گفت: اطالع رسانی از مواردی است که ما می 

توانیم در دانشگاه اجرایی کنیم تا بسیاری از مشکالت پژوهشی برطرف شوند.
احسانیان از دیگر راهکارهای برطرف کردن مشکالت پژوهشی در دانشگاه را 
توضیح داد و گفت: با توجه به احتیاجاتی که در پیش رو داریم باید آیین نامه های 

جدیدی را تدوین کنیم. 

به گزارش روابط عمومی، دیدار صمیمی از خانواده شهید احمد سلمانی با حضور 
برخی از مسئولین دانشگاه و بنیاد شهید انجام و یاد و خاطره دانشجوی شهید 

دانشکده عمران دانشگاه گرامی داشته شد.
 طی این بازدید، مسئولین دانشگاه از پدر شهید عیادت کرده و در جریان وضعیت 
زندگی این خانواده قرار گرفتند.گفتنی است، شهید احمد سلمانی در  خانواده متدین 
در شمیران تهران متولد شد. وی در سال 13۵4 از طریق کنکور سراسری وارد 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر شد. در سال 13۵۹ در اوایل جنگ برای دفاع از میهن 
به خرمشهر رفت. ایشان در خرمشهر توسط بعثی ها اسیر شده و ضمن شکنجه او 
را مجبور  به توهین به رهبر کبیر انقالب اسالمی)امام خمینی ره( می کنند ولی وی 
به صدام توهین نموده و بعد از شکنجه های فراوان  با ضرابات سرنیزه ایشان را به 
شهادت رساندند. گفتنی است برادر ایشان مجید سلمانی هم به مدت 24 ساعت 

بعد از شهادت ایشان به مقام رفیع شهادت می رسد.

دانشجویان گرامی در صورت تمایل به همکاری،  به روابط عمومی 
دانشگاه مراجعه نمایید.   pr.kntu.ac.ir      تلفن : ۸۸۷۹۷4۶3

دکتر علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه در پاسخ به سئواالت خبرنگار روابط 
عمومی، بر کیفی سازی فعالیت های پژوهشی تاکید کرد.

با توجه به پشت سر گذاشتن هفته پژوهش و فناوری رئیس دانشگاه مصاحبه 
کوتاهی با خبرنگار روابط عمومی داشتند که در زیر می خوانید : 

1( آقای دکتر به نظر شما فعالیت های پژوهشی در کشور 
نیازهای  راستای  در  یا خیر؟)  کند  را طی می  مسیر درستی 

کشور هستند یا خیر؟(
اگرچه فعالیت های پژوهشی در کشور با مدل ایده آل پژوهش فاصله دارد، اما 
باید توجه داشت که دست آوردهای صنعتی  در زمینه های مختلف حاصل 
همین فعالیت هاست. لذا می توان ادعا نمود که جهت گیری های کلی 
پژوهش در کشور مناسب است اما در برنامه های زیرین فعالیت ها نیازمند 

اصالح وتجدید نظر هستیم.
2( فعالیت های پژوهشی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر را به 

لحاظ کمی وکیفی چطور ارزیابی می کنید؟
رشد کمی فعالیت های دانشگاه در دو دهه اخیر بسیار خوب بوده است وآن 
چه که می تواند مورد توجه بیشتر قرار گیرد مباحث کیفی در پژوهش است.

3(دانشگاه ایده آل از نظر فعالیت های پژوهشی چه دانشگاهی 
است؟

دانشگاهی است که پژوهش های آن از یک سو در مرزهای دانش باشد واز 
سوی دیگر نیازهای واقعی جامعه را در همه ابعاد پوشش دهد.

تعامل  و  پژوهشی  های  فعالیت  درآمدزایی  خصوص  4(در 
سازنده دانشگاه با صنایع چه پیشرفت هایی صورت گرفته 

است؟
متأسفانه تبدیل ایده ها ومحصوالت پژوهش به کار وثروت از زمینه هایی 

است که توفیق در آن در حد انتظار نبوده است.

برگزیدگان مسابقه سومین دوره سوگواره عاشوراییان دانشگاه مشخص شدند.
روابط عمومي دانشگاه، ضمن تشکر از مشارکت بسیار خوب کلیه همکاران 
دانشگاهي در مسابقه عاشوراییان پس از ارسال آثار همکاران و بررسی آثار 
رسیده در بخش شعر و عکس  در حالیکه  کلیه طرح ها را برگزیده مي داند 
در راستاي انتخاب طرح هاي هنري برتر برگزیدگان سومین دوره سوگواره 

عاشوراییان توسط داوران انتخاب شدند: 
در بخش عکس :

نجمه سادات تقوي، میالد افشاري، حسن شاه آبادي، مینا جمشیدي، سمیه 
عباس پور، حسن رحمت زاده

در بخش شعر :
سارا یار احمدي، رضا روح ورزي

همه نهادهای فضایی کشور و هماهنگی بین وزارتخانه ها مانند مرکز ملی فضایی 
یک ضرورت است و می تواند به عنوان یک مرکز مفید فعالیت هایی از قبیل 
تخصیص صحیح منابع به بخش های مختلف فضایی در راستای هم افزایی 
برنامه ها، نظارت کافی داشته باشد در این صورت از موازی کاری نیز جلوگیری 

می شود.
حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور اواخر آذر ماه سال جاری طی یک 
ابالغیه ایجاد'مرکز ملی فضایی' را با هدف هماهنگی، سیاست گذاری، برنامه ریزی 
و نظارت و با استفاده از ظرفیت های قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی با 

رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سورنا ستاری محول کرده است. 
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جناب آقای دکتر مصطفی زین الدینی
روابط عمومی دانشگاه ارتقاء شما را به مرتبه استادی 

تبریک عرض می نماید.

و همچنین :

جناب آقای دکترشهرام آزادی
جناب آقای دکترعلی ذاکری

 جناب آقای دکتر مسعود مشهدی حسینعلی 
جناب آقای دکتر مهرداد وحدتی و

جناب آقای دکتر علیرضا باصحبت نوین زاده
روابط عمومی دانشگاه ارتقاء شما را به مرتبه دانشیاری 

تبریک عرض می نماید.
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هر کس دوست دارد 

روزیش زیاد و عمرش 

طوالنی گردد،

باید صله رحم کند

دیدار مسئولین دانشگاه با پدر شهیدان سلمانی

 معاون امورصنعتی وتحقیقاتی وزارت دفاع و نیروهای مسلح گفت: دانشگاه 
ها برای پیشبرد اهداف خود و نیز دستیابی به فناوری های جدید باید نقشه 
راه ارایه دهند زیرا برای پیشرفت در تمام مسایل باید نقشه راه وجود داشته 

باشد.
از  تجلیل  درآیین  فرحی  مهدی  سردارسید   ، ایرنا  خبرنگار  گزارش  به   
پژوهشگران برتردانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود:دانشگاه نباید با 
مقاله جلو برود بلکه باید با صنعت نیز حرکت کند و در این زمینه دانشگاه ها 

باید نقشه راه داشته باشند .
فرحی اظهارکرد: اکنون در وزارت دفاع نقشه راه تعریف شده است و تمامی 

کارها بر اساس نقشه راه و برای دستیابی به آن برنامه ریزی می شود.
*** ۵00 میلیارد تومان حجم قراردادهای پروژه دفاعی با دانشگاه ها 

وی با اشاره به اینکه هیچ سازمان و دستگاهی نتوانسته همچون وزارت دفاع 
با دانشگاه ارتباط برقرار کند افزود: امروز حجم قرار دادهای پروژه های دفاعی 
با دانشگاه ها بالغ بر ۵00 میلیارد تومان است و وزارت دفاع با ۹2 دانشگاه 
در ارتباط است . فرحی اظهارکرد: تعامالت دانشگاه ها با صنعت، تعریف مگا 
پروژه توسط وزارت علوم و انجام آن توسط دانشگاه ها و نیز ارتباط صنایع با 

دانشگاه ها سه راهکار اصلی برای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه است.
*** دستیابی به نوآوری و خالقیت در برخی از صنایع 

سردار فرحی افزود: به برکت تحریم هایی که بر کشور اعمال شده است و 
به برکت دانشجویان و متخصصان داخلی در 30 سال گذشته بلوغ خوبی در 

زمینه همکاری و قابلیت فناوری محصولی در کشور ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه آنچه امروز کشور به لحاظ صنعتی دارد حاصل زحمات 
عده ای است که خود را وقف این کار کرده اند، بیان کرد:ما درابتدای انقالب 
یک کشور بهره بردار بوده ایم، که حتی در حوزه بهره برداری کارهای اساسی 
نیز نمی توانستیم انجام دهیم ، اما این سیر تغییر از نقطه بهره برداری فراتر 
رفته و امروز توانستیم به عرصه مهندسی معکوس ، دانش طراحی حصول و 

دویدن معلوالن با پروتز پای مصنوعی ایرانی دانشگاه ها باید نقشه راه ارایه دهند
نیز طراحی مستقیم ورود کنیم و امروز به عرصه نوآوری و خالقیت رسیده ایم 

و آن را در عرصه صنایع دفاعی شاهد هستیم.
فرحی گفت: امروز به نقطه ای رسیده ایم که در برخی از عرصه ها به نوآوری 
و خالقیت دست یافته ایم .وی بیان کرد:همزمان با این 30 سال ، تدوین 
نظام ها نیز در دستور کار وزارت دفاع بوده است ، امروزه نظام تحقق محصول 

را در کشور طراحی و در حال انجام است .
فرحی اظهار کرد: نظام تحقق محصول سال گذشته در جشنواره خوارزمی در 
حوزه نرم لوح تقدیر و رتبه نخست این جشنواره را کسب کرد، این نظام به ما 
نشان می دهد که چگونه در خصوص آینده پژوهش و نیاز سنجی پژوهشی 
در عرصه ملی کار کنیم .سردار فرحی با بیان اینکه اکنون نظام نوآوری دفاع 
در دستور کار تمام بخش های وزارت دفاع قرار داده شده است بیان کرد: در 
کنار بلوغ صنعتی که یکی از مولفه های صنعت دفاعی است، دانشگاه ها هم 

از لحاظ کمی و کیفی به بلوغ خوبی رسیده اند .
وی ادامه داد: امروزه عالوه بر آموزش محوری ، دانشگاه ها به بحث پژوهش 
محوری نیز ورود کرده اند و این نشان از بلوغ دانشگاهی است ، اکنون دنیا 
وارد حوزه توسعه محوری و فناور محوری شده است ، دانشگاه های نسل 

چهارم ما نیز از آموزش محوری به سمت کارآفرینی حرکت خواهند کرد.
در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 

از 12 پژوهشگر برتر و دانشجوی برتر با اهدای لوح تقدیر شد.

معاون اداری مالی وزیر علوم درخصوص تفاوت زیاد سرانه فرهنگی هر دانشجو 
در دانشگاه های مختلف کشور اظهار داشت: این چنین نیست. در اینجا اشتباه در 
برداشت وجود دارد. براساس بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم، پولی که دولت 
به دانشگاه ها می دهد کمک محسوب می شود. بدین معنی که آنها این کمک 
را دریافت می کنند و براساس سیاست هایی که هیئت امنا تدوین می کند هزینه 

می کنند.

برگزیدگان مسابقه سوگواره عاشوراییان

اختالف در سرانه فرهنگی دانشجویان ناشی از 
سیاست های هیئت امنای دانشگاهها

ایجاد مرکز ملی فضایی یک ضرورت است

خاکی صدیق مطرح کرد :
کیفی سازی فعالیت های پژوهشی در دانشگاه

فرا رسیدن سالگرد
 ایام شکوهمند
 انقالب اسالمی

مبارک باد

به گزارش روابط عمومی؛ انتخابات شورای صنفی_ رفاهی دانشجویان در تاریخ 
سوم آذر و به صورت مجزا در دانشکده-های دانشگاه برگزار شد تا دانشجویان 
بتوانند به صورت قانونی مطالبات خود راپیگیری نمایند. گفتنی است نتایج این 

انتخابات برای دانشکده های مختلف به شرح زیر می باشد:
دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری:

اعضای اصلی: محمد حسین دهقانی، حسین خیاطیان، سپیده جالیر
دانشکده مهندسی هوافضا:

اعضای اصلی: آرش بخت، عرفان فخیمی، طه یاسینی
دانشکده مهندسی مکانیک، صنایع و علم مواد:

اعضای اصلی: امیررضا میربیگی، سپهر لطفی، یاشار دانایی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر:

اعضای اصلی: علیرضا مؤذنی، اکبر محمدی، حسین شیخی
پردیس علوم ) ریاضی، فیزیک و شیمی(:

اعضای اصلی: سیده بیتا معنوی، حسین زاهدیان، مریم عمو نجف آبادی

انتخابات شورای صنفی دانشجویی برگزار شد


