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عضو هیات علمی دانشکده برق،
دانشمند جوان برجسته کشور شد

به گزارش روابط عمومي، مراسم گراميداشت روز مهندس و دوازدهمين دوره تجليل 
از »مهندسان« برجسته و چهارمين دوره تجليل از »استادان« و »دانشمندان جوان« 
برجسته مهندسي كشور، منتخب فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران، پنجم 
اسفندماه، همزمان با روز مهندس، توسط گروه علوم مهندسي فرهنگستان علوم 

برگزار شد.
در اين آيين كه دكتر رضا داوري اردكاني رئيس فرهنگستان علوم، دكتر سعيد 
سهراب پور رئيس گروه علوم مهندسي فرهنگستان علوم، دكتر محمود نيلي 
احمدآبادي رئيس دانشگاه تهران، دكتر علي خاكي صديق رئيس دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين طوسي، دكتر محمدتقي احمدي رئيس دانشگاه تربيت مدرس و 
بيش از ۱۰۰ نفر از اعضاي فرهنگستان، استادان دانشگاه ها، مهندسان و استادان 
و دانشمندان جوان برجسته برگزيده سال هاي قبل فرهنگستان، دانشجويان، 
عالقمندان و خانواده هاي برگزيدگان سال ۹۴ حضور داشتند، از دكتر سيدكمال 
الدين نيك روش )در مهندسي برق و كامپيوتر، از دانشگاه صنعتي اميركبير(، دكتر 
رامز وقار )در مهندسي مواد و متالورژي، از دانشگاه تهران( و دكتر ارسالن قهرماني 
)در مهندسي عمران، از دانشگاه شيراز( به عنوان »استادان برجسته مهندسي« 

كشور، منتخب فرهنگستان علوم در سال ۱۳۹۴ تجليل به عمل آمد.
همچنين در بخش مهندسان برجسته كشور، ازمهندس احمد بيدآبادي )در رشته 
مهندسي برق و كامپيوتر( و مهندس محسن رادنيا )در رشته مهندسي صنايع( به 
عنوان »مهندسان برجسته« كشور، منتخب فرهنگستان علوم در سال ۱۳۹۴ و در 
بخش دانشمندان جوان برجسته مهندسي كشور، از آقايان دكتر توكل پاكيزه )در 
مهندسي برق و كامپيوتر، از دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي(، دكتر بهرام 
رمضان زاده كراتي )در مهندسي شيمي، از مؤسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ 
و پوشش(، دكتر علي حسين زاده كاشان )در مهندسي صنايع، از دانشگاه تربيت 
مدرس(، دكتر سيامك طلعت اهري )در مهندسي عمران، از دانشگاه تبريز(، دكتر 
حسن ساالريه )در مهندسي مكانيك، از دانشگاه صنعتي شريف( و دكتر محسن 
كاظمي نژاد )در مهندسي مواد، از دانشگاه صنعتي شريف( به عنوان »دانشمندان 
جوان برجسته مهندسي« كشور، منتخب فرهنگستان علوم در سال ۱۳۹۴ تجليل 

شد

به گزارش روابط عمومي؛ درآئين روز مهندس و بزرگداشت خواجه نصيرالدين 
طوسي، از ۵ نفر از مهندسين پيشكسوت و نمونه دانشگاه در سال ۱۳۹۴ تجليل 

بعمل آمد.
در اين مراسم، با حضور رياست دانشگاه و برخي از مسئولين از آقايان:

۱-    مهندس عبدالحسين ابوالحسني
۲-    مهندس غالمحسين نصري

۳-    مهندس محمد گنابادي
۴-    مهندس حسن مومني هروي

۵-    مهندس علي اكبر صائبي
به پاس خدمات شايسته ايشان در ارتقاء نام و جايگاه دانشگاه تقدير بعمل آمد.

همچنين دكتر حجت الحق حسيني )پژوهشگر و مولف( درخصوص شخصيت 
علمي و فقاهتي خواجه نصيرالدين طوسي و دكتر اشرفي زاده )معاون آموزشي 

دانشكده مهندسي مكانيك( درخصوص علم مهندسي به ايراد سخن پرداختند.
گفتني است از تيزر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در اين مراسم 

رونمايي بعمل آمد. 
دكتر فريدون وفايي )معاون محترم فرهنگي و اجتماعي دانشگاه( در پايان مراسم 
گفت: هفته فرهنگي دانشگاه امسال در تاريخ ۱۵ لغايت ۱۹ اسفندماه در سطح 

دانشگاه برگزار خواهد شد

خواجه نصیر الدین طوسی، گوهری غریِب قریب
مهدی خدايی )عضو هيئت علمی دانشكده مهندسی و علم مواد(

به همان ميزان كه ما دانشگاهيان نام دانشمندان غربی را می شناسيم از احوال 
دانشمندان ايرانی نا آگاهيم؛ در حالی كه در بسياری از علوم امروزی ردپای نظريات 
و تحقيقات ايرانيان به چشم می خورد. بی شك خواجه نصير الدين طوسی را می 
توان چهره ای تأثير گذار در جهان علم دانست و به حق »استاد البشر« خواند. 
»محقق طوسی« دانای حقيقی به علوم مادی و معنوی بوده و آن دو را مكمل 
هم دانسته وفعاليتهای علمی وسياسيكهبهمصالحعصر خود بوده را با درايت كامل 
انجام داده است. تأسيس رصدخانه مراغه به همراه كتابخانه و محلی برای پژوهش، 
نمونه بارز تعهد يك دانشمند است كه در دوره خفقان هالكوخانی به ثمر رسيده 
است. قرن ها بعد هلندی ها به تقليد صريح از آن اقدام به تأسيس رصدخانه كرده 
اند. شهرت جهانی خواجه نصيرالدين طوسی تا به آنجاست كه به پاس خدمات 
ارزنده وی در نجوم؛ نام وی توسط منجمين اروپايی بر روی كوهی در كره ماه به 

ثبت رسيده است.
امروزه كه كشورهای پيشرفته از نظر علمی خود را مديون خدمات ارزنده اين قبيل 
دانشمنداِن تمدن های دور می دانند؛ لغزش و كم كاری ما موجب خواهد شد 
ميراث معنوی مان كه می تواند نيروی محركه شتاب علمی كشور توسط نسل 
آينده باشد را ازدست بدهيم. همانگونه كه ميراث های فرهنگی مان همچون 
»ورزش چوگان«، »مولوی« و بسياری ديگر را در سالهای اخير ازدست داده ايم. 
چاپ تمبر يادبود خواجه نصير در كشور آذربايجان، تغيير لوگوی سايت گوگل در 

روز ۵ اسفند به اشكال نجومی و ... نيز نشانه هايی از غفلت متوليان است.
با اين حال در كشور روز بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسی با عنوان روز ملی 
مهندسی گرامی داشته می شود و عمدتاً توسط نيروهای خودجوش يا خصوصی 
بر گزار می گردد كه بزرگترين اين پاسداشت ها در كشور توسط بسيج مهندسين 
تهران بزرگ، اتاق بازرگانی و صنعت استان اصفهان و چند محفل خصوصی 
است. اين در حالی است كه دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی به عنوان 
بزرگترين و مهمترين مركز آموزشی و پژوهشی در كشور كه نام خواجه نصيرالدين 
طوسی را يدک می كشد هيچگونه فعاليتی در اين خصوص نه در سطح بين 
المللی، كه در سطح ملی نيز ايفا نمی كند. با درنظر گرفتن منافعی كه می توان در 
قبال داشتن نقش در اين روز ملی متصور شد؛ پيشنهاد می گردد روز ملی مهندسی 
با مشاركت محوری دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی در سطح كشور 
برگزار گردد تا از اين طريق محركه ای برای تحقق خواسته های به حق از دولت 

در راستای افزايش اعتبارات عمرانی و پژوهشی دانشگاه باشد. 

به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايرنا، تفاهم نامه همكاريهاي پژوهشي و 
فن آوري بين دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دانشگاه صنعتي خواجه 
نصيرالدين طوسي با حضور معاونان پژوهشی دو دانشگاه در نشستي روز چهارشنبه 

پنجم اسفند ماه سالجاري امضا شد.
اين نشست با حضور دكتر زرقي معاون تحقيقات و فن آوري دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي، دكتر احسانيان معاون پژوهش و فن آوري دانشگاه صنعتي خواجه 
نصيرالدين طوسي، دكتر ذاكري مدير امور پژوهشي، دكتر بالاليي متخصص 
جعفريان  دكتر  پزشكي،  مهندسي  متخصص  محبي  دكتر  دارويي،  شيمي 
متخصص الكتروشيمي، دكتر نحوي واقعيت مجازي، دكتر علي ياري گروه 
مكاترونيك، دكتر محمودي كارشناس حوزه پژوهش و فن آوري از دانشگاه 

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار شد.
دكترافشين زرقي در اين نشست ضمن معرفي پتانسيل هاي پژوهشي و فناوري 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با اشاره به زمينه هاي همكاري مشترک دو 
دانشگاه اظهار داشت: با توجه به اين كه بيشتر حوزه ها مانند داروسازي، تجهيزات 
پزشكي، تغذيه، روشهاي تشخيص و ... درگير علوم مهندسي نيز مي شود، الزم 
است همكاريهاي گسترده اي در زمينه هاي  پژوهشي با دانشكده هاي فني و 

مهندسي داشته باشيم.
در ادامه دكتر احسانيان معاون پژوهشي و فن آوري دانشگاه صنعتي خواجه 
نصيرالدين طوسي ضمن معرفي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين و   پتانسيلهاي 
آن اظهار داشت: اين دانشگاه داراي ۱۱ دانشكده و ۵ قطب علمي و ۲۰ شركت 
دانش بنيان مستقر در مركز رشد بوده و يكي از  ۱۳ دانشگاه برتر ايران است 
كه با دارا بودن ۹۰۰۰ دانشجو ) كه نيمي از آنها در مقاطع تحصيالت تكميلي 
هستند( و فعاليتهاي تخصصي در حوزه  هاي مهندسي پزشكي، بيوسنسورها، 
تصويربرداري، بيوايمپلنتهاي چشمي، مگاترونيك، الكتروشيمي و نانورباتيك داراي 

پتانسيل بااليي در فناوريهاي مرتبط با حوزه سالمت مي باشد.
در ادامه مديران و متخصصان دو دانشگاه به ارايه ديدگاه ها و نظرات خود در 
زمينه ارتقا و گسترش تعامالت ميان دو دانشگاه پرداختند و با تاكيد بر اهميت 
همكاري و همدلي در مسير پيشبرد اهداف كالن كشور و ثروت آفريني  اظهار 
اميدواري كردند كه انعقاد اين تفاهم نامه زمينه همكاري در ساير حوزه ها را ميان 

دو دانشگاه فراهم كند.
درنهايت دكتر مقيمي به عنوان نماينده دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دكتر 
بالاليي به عنوان نماينده دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي معرفي شدند 
و قرار شد كارگروه هايي در حوزه هاي مشترک مورد نظر تعريف و اعضاي آنها 

مشخص شود تا فعاليت خود را آغاز كنند.
گفتني است با امضاي اين تفاهم نامه زمينه هاي همكاري در قالب؛ اجراي پروژه 
هاي پژوهشي و فن آوري مشترک، تربيت نيروي انساني، راه اندازي، تكميل 

مسئول مركز مشاوره دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی از تالش اين دانشگاه 
برای تبديل مهارت زندگی به يك واحد درسی در اين دانشگاه خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی، ليال شورين گفت: مركز مشاوره دانشگاه خواجه 
نصيرالدين طوسی پيگير اين مساله است كه بحث مهارت زندگی را به يك 

واحد درسی تبديل كند و اكنون مشغول انجام مقدمات اين مساله هستيم.
وی ادامه داد: اميدواريم كه در سال ۹۵ بتوانيم بحث مهارت زندگی را به يك 
واحد درسی تبديل كنيم. مسئول مركز مشاوره دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی 
يادآور شد: در سال تحصيلی ۹۵ بيشتر تمركز مركز مشاوره دانشگاه بر ارتقای 

مهارت زندگی، مهارت شغلی و ارتقاء زمينه تحصيلی دانشجويان خواهد بود.
به گزارش مهر، مركز مشاوره دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی فعاليت جدی 
خود را از سال ۸۵ به صورت گروهی با حضور روانپزشك، روانسنج، مشاور، 

روانشناس و مددكار آغاز كرد.
 اكنون در تمام دانشكده های اين دانشگاه دفاتر مشاوره فعال هستند و به صورت 
ميانگين دو روز در هفته روانشناس و مشاور در دفاتر حضور دارند.در يكی از 
دانشكده ها روانپزشك و مددكار به صورت تمام وقت خدمات رسانی می كنند.

 دانشجويانی كه نياز به خدمات مشاوره ای دارند برخی مواقع خود به مركز 
مراجعه می كنند و در مواقع ديگر از طريق همياران مشاور كه در خوابگاهها 
فعال هستند به مركز معرفی می شوند، همياران مشاور از خود دانشجويان هستند 
كه در خوابگاهها فعال هستند دانشجويانی را كه مشكل دارند به مركز معرفی 

می كنند.

تفاهمنامه همکاري هاي پژوهشي و فناوري بین 
دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي و دانشگاه 

تدریس مهارت های زندگی در دانشگاه

Mar 2016 15 سه شنبه 25 اسفند1394، 5 جمادی الثانی 1437،

و تجهيز مراكز پژوهشي مشترک، برگزاري سمينارها و دوره هاي تخصصي 
مشترک، تدوين و تأليف اسناد و مدارک علمي و تبادل آنها، هدايت پايان نامه هاي 
تحصيلي در راستاي نيازهاي تحقيقاتي طرفين و برگزاري همايشهاي ملي و بين 

المللي مشترک ميان دو دانشگاه فراهم شد.

نامـه نـصیر

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

پیام کوتاه : 30004722000000

جشنواره طالیی فیلم کوتاه خواجه نصیر )فن(؛ 
فضایی مناسب برای ارائه دیدگاه ها و نظرات و 

انتقادات خواجه نصیری ها... 
جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام اولیه به 

سایت kntu.ac.ir مراجعه نمایید.

دکتر محمدرضا شاه نظری
برگزیده جشنواره خوارزمی

دکتر توکل پاکیزه
دانشمند جوان برجسته مهندسی برق

همزمان با روز مهندس از مهندسین پیشکسوت 
دانشگاه تجلیل بعمل آمد

حضرت زهرا)س(:

 اگر آنچه را که ما اهل بیت 

دستورداده ایم عمل کنی و از 

آنچه نهی کرده ایم خودداری 

نمائی ، تو از شیعیان ما هستی 

وگرنه ، خیر.



گزارش ویژه: برگزیده بیست و نهمین جشنواره خوارزمي 
از ابداع روشي براي گاز سوز کردن نیروگاه ها با افزایش 
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كانال رسمی اخبار و رويدادهای دانشگاه در شبكه تلگرام دانشگاه

معاون پژوهشی دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتی خواجه 
نصيرالدين طوسی روز سه شنبه در گفت و گو با اشاره به بيش از ۳۰ سال سابقه 
فعاليت اين دانشكده به خبرنگار علمی ايرنا گفت: باتوجه به اينكه دانشگاه خواجه 
نصير در رابطه با اجرای پروژه های كارشناسی عملی و كاربردی در ميان دانشگاه 
های صنعتی كشور، كامال شناخته شده است برای اولين برآن شديم كه نمايشگاهی 

از طرح های مهندسی منتخب در مقطع كارشناسی برگزار كنيم.
دكتر اميرمسعود سوداگر افزود: به همين منظور، كميته علمی متشكل از استادان 
دانشگاه تشكيل داديم تا آن دسته از پروژه هايی كه جنبه طراحی و ساخت در آنها 
بسيار قوی بوده و درعين حال، كاربردی و معطوف به رفع نيازهای كشور باشند برای 

شركت در نمايشگاه انتخاب شوند.
وی خاطرنشان كرد: در اين نمايشگاه يك روزه كه در محل دانشكده مهندسی 
برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصير برپا می شود پروژه های برگزيده در 
رشته مهندسی برق با گرايش های الكترونيك، مخابرات، كنترل و قدرت، مهندسی 
پزشكی و مهندسی كامپيوتر در گرايش های نرم افزار و سخت افزار به معرض 

نمايش گذاشته خواهند شد.
عضو هيات علمی دانشكده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصير، قدردانی از دانشجويان 
فعال در انجام پروژه های كاربردی كه نقش مهمی در رفع مشكالت كشور دارند 
و ترغيب ديگر دانشجويان به سمت اينگونه پژوهش ها را از جمله اهداف برگزاری 

اين نمايشگاه عنوان كرد

به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايلنا، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 
برنامه دارد طبق آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان وزارت علوم 
اقدام به پذيرش دانشجوي بودن آزمون در مقطع كارشناسي ارشد براي سال 
تحصيلي آينده كند. در اين مرحله پذيرش واجدين شرايط از ميان دانشجويان 
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي انجام مي شود و پس از آن و در صورت 
وجود ظرفيت باقيمانده از طريق فراخواني مجزا به پذيرش از ساير دانشگاه هاي 
دولتي اقدام خواهد شد. متقاضيان پذيرش در اين دوره بايد تا ۲۰ فروردين ماه سال 
۹۵ اقدام به ثبت نام در سامانه جامع دانشگاه)گلستان( كنند. در اين دوره پذيرش 
 MBA دانشجويان در رشته هاي مكاترونيك، مهندسي پزشكي، مهندسي مالي و
انجام مي شود.متقاضياني كه عالوه بر رشته خود، متقاضي رشته هاي بين رشته 
اي نيز هستند بايد براي هر رشته به صورت جداگانه وارد سامانه دانشگاه شوند و 

درخواست خود را ثبت كنند.

به گزارش روابط عمومي؛ جشن ازدواج دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه 
نصيرالدين طوسي با حضور رياست دانشگاه و خانواده مزدوجين روز جمعه ۳۰ بهمن 

ماه در دانشكده مهندسي مكانيك برگزار شد.
صالحي مدير اجرايي نهاد رهبري در دانشگاه گفت: عالوه بر ۸۰ زوجي كه در 
مراسم حضور دارند به ۱۴ زوج كه مهريه ايشان ۱۴ سكه بهار آزادي بوده است، 

هديه اي از طرف دانشگاه درجهت ترويج سنت پسنديده ازدواج آسان اهداء شد.

محققان دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي با استفاده از يك روش نوين 
محاسباتي موفق به گازسوز كردن نيروگاه ها با باالترين راندمان و كمترين ميزان 
آاليندگي شدند. به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايسنا، دكتر محمدرضا شاه 
نظري با بيان اين كه اين طرح با عنوان »ارائه راه حل محاسباتي عملياتي جديد 
براي بهينه سازي عملكرد احتراق با سوخت گاز در نيروگاه هاي بخار با در نظر گفتن 
مالحظات زيست محيطي« اجرايي شده است، گفت: سوخت مازوت آلودگي هاي 
زيادي ايجاد و هزينه هاي گزافي را بر نيروگاه ها تحميل مي كند. وي با تاكيد بر اين  
كه ايران دومين كشور توليدكننده گاز در دنيا است، اظهار كرد: با توجه به اين پتانسيل، 
كشور در تالش است تا صنايع احتراقي به سمت گازسوز كردن هدايت  شوند ولي 
صنايع براي گازسوز شدن با مشكالت عديده اي مواجه هستند. شاه نظري، كاهش 
راندمان و توان صنايع را از جمله اين مشكالت دانست و افزود: در اين مطالعات 
تالش كرديم تا از سوخت گاز در نيروگاه ها بدون ايجاد مشكالت زيست محيطي 
و با باالترين توان و راندمان استفاده كنيم. مجري اين طرح با اشاره به قطع سوخت 
مازوت برخي از نيروگاه ها، يادآور شد: اين امر انگيزه اي براي اجراي اين پروژه در دو 
بخش تحقيقاتي و پژوهشي و عملياتي شد. وي با اشاره به نحوه اجراي اين طرح 
خاطرنشان كرد: در اين پروژه سيستم احتراقي نيروگاه را به سمت سيستم هاي 
كاهش دهنده آالينده هاي هوا برديم و با توجه به اين كه مشعل هاي نيروگاه ها 
قديمي بودند، از اين رو مشعل ها را شبيه سازي كرديم و بر اساس آن مشعل ها را با 
ايجاد تغييراتي، با هزينه جزئي به سيستم هايي كم آالينده تبديل كرديم. شاه نظري، 
روش استفاده شده براي گازسوز كردن بويلرهاي نيروگاه ها را روش جديد تلفيق دو 
روش تنظيم سوخت )fuel biasing( و هواي باالسر )OFA( ذكر كرد و ادامه 
داد: در اين طرح تمامي اجزاي ديگ بخار لوله آبي نيروگاهي به صورت مجزا و يك 
به يك تحليل و شبيه سازي شده است. اين محقق تصريح كرد: براي اين امر براي 
اولين بار اقدام به پياده سازي نرم افزار بومي كرديم كه بر اساس محاسبات حرارتي، به 
شبيه سازي اجزاي مورد نظر نيروگاه ها اقدام مي كند و با توجه به داده هاي به دست 
آمده از اين شبيه سازي، قادر به بررسي رفتار بويلرها در شرايط احتراق هاي مختلف 
هستيم. به گفته اين محقق، نرم افزار طراحي شده براي هر نيروگاهي به طور مجزا 

بايد پياده سازي شود كه اين جنبه نيز در اين نرم افزار ديده شده است.
 وي با تاکید بر این که این طرح با بهره گیري از امکانات موجود 
و توانمندي ساخت داخل و بر پایه سال ها پژوهش تجربي و 
محاسباتي قادر به ارائه روش مناسب در شبیه سازي مشعل ها و 
کوره هاي احتراقي است، اضافه كرد: مهم ترين دستاورد اجراي اين پروژه، 
افزايش ۴۰ درصدي توان نيروگاه ها است، به گونه اي كه هزينه پروژه از درآمد اضافي 

حاصل از طرح ظرف مدت سه تا چهار ماه جبران مي شود.

سومين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و 
مديريت شهري با شعار ›توسعه پايدار و مديريت شهرها در افق ۱۴۰۰‹ به همت 
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در روزهاي ۱۹ و ۲۰ اسفند برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايرنا، رئيس سومين كنفرانس ملي پژوهش 
هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري اظهار داشت: امسال 

مدير اجرايي نهاد رهبري در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي از آغاز فرآيند 
ثبت نام اعتكاف در اين دانشگاه از ۱۵ اسفند ماه لغايت ۲۵ فروردين ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايسنا، صالحي در مورد برگزاري مراسم اعتكاف 
در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، گفت: امسال دهمين سالي است كه 
مراسم اعتكاف در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار مي شود و با 
توجه به اينكه مراسم اعتكاف در روزهاي دوم، سوم و چهارم ارديبهشت ماه سال 
آينده برگزار خواهد شد مهلت ثبت نام در اين مراسم از روز گذشته )يكشنبه - ۱۵ 

اسفند ماه( آغاز شده و تا ۲۵ فروردين ۹۵ ادامه دارد.
وي در مورد ظرفيت پذيرش معتكفين در اين دانشگاه، گفت: ظرفيت مسجد 
دانشكده برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي حدود ۲۸۰ نفر است كه 
۱7۰ الي ۱۸۰ نفر آن به خانم ها و ۱۰۰ نفر آن به آقايان اختصاص دارد. براي 
پذيرش، اولويت دانشگاه با دانشجويان خود دانشگاه است و چنانچه ظرفيت توسط 
دانشجويان دانشگاه تكميل نشود دانشجويان دانشگاه هاي ديگر نيز مي توانند نسبت 

به ثبت نام اقدام نمايند.
مدير اجرايي نهاد رهبري در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در پايان در 
مورد هزينه ثبت نام نيز توضيح داد: هزينه ثبت نام براي دانشجويان دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين طوسي ۲۰ هزار تومان و براي دانشجويان ساير دانشگاه ها ۴۰ 

هزار تومان است. 

* حلول سال نو، ظهور بهار را به خانواده بزرگ دانشگاه تبريك می گويم.
مهران میرشمس)معاون دانشجویی(

* از همه سوی جهان جلوه او می بينم                     جلوه اوست جهان كز همه سو می بينم
چون به نوروز كند پيرهن از سبزه و گل                    آن نگارين همه رنگ و همه بو می بينم

خداوند متعال را سپاس كه توفيقی عطا نمود تا در سال گذشته در پژوهش 
دانشگاه با تعامل و هم فكری در راستای تحقق اهداف پژوهش گام برداريم. 
از حضرت حق تعالی مسئلت می نمايم كه در سال پيش رو بركت و توفيق 

روزافزون برای همه عزيزان عنايت فرمايد.
مهدی احسانیان )معاون پژوهشی و فناوری(

* يا مقلب قلب ما در دست توست                                   يا محول حال ما سرمست تست
كن تو تدبيری كه در ليل و نهار                                               حال قلب ما شود مثل بهار

خدايا هم زمان با آغاز بهار دل های انسان ها را با هم آشتی ده، نهال مهربانی 
را در نهاد ما باروركن كه ميوه و ثمره آن همگان را بهره مند كند. ظلم و 
خشونت را از جامعه انسانی دورساز. مار ا با نيكان مقربت پيوند ده و با دعای 

ايشان به خود نزديك تر كن.
محمود احمدیان )معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی(

* يا مقلّب القلوب و االبصار يا مدبر الليل و النهار  
آغاز بهار و دگرگونی طبيعت كه نشان از تكامل حيات و تحول درونی اهل 

معرفت دارد برهمه انديشمندان ، اساتيد، دانشجويان و كارمندان گرامی باد.
محمدجوادولدان زوج )معاون اداری و مالی(

* شهر سرشار است از لبخند، از گل، از اميد           تاجهان باقی است اين آيين جهان افروز باد  
عيد فرخنده نوروز كه مزين شده به بهار محبت و لطافت و پيام آور عشق و 
دوستی، به محضر خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 

تبريك عرض می نمايم.
محمدرضا کاویانپور )مدیرکل دفتر طرح و برنامه(

* با استمداد از انوار قدسيه حضرت فاطمه زهرا )س( ، سالمتی ، بهروزی و 
توفيقات هر چه بيشتر همكار ان گرامی را از پيشگاه حضرت حّق جّل و اعالء 

در سال جديد خواهانم.
فریدون وفایی)معاون فرهنگی و اجتماعی(

*فرا رسيدن بهار طبيعت كه مصادف شده با ايام والدت حضرت صديقه 
طاهره )س( تبريك و تهنيت عرض می نمايم.

حجت االسالم والمسلمین  نبی ا... فضلعلی 
)مسئول دفتر نهاد رهبری (

تبریک عید از جنس هیات رئیسه

ساعت 8 و 12 ثانیه صبح روز یکشنبه 1 فروردین 1395 هجری شمسی, 
مطابق با 10 جمادی  الثانی 1437 هجری قمری و 20 مارس 2016 میالدی

دانش آموخته دكتري هوافضا دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در پروژه 
خود موفق به طراحي و ساخت سيستم نويني شد كه مشكل يخ زدگي بال هواپيما 

را كه مي تواند منجر به سوانح هوايي يا سقوط شود، برطرف مي كند. 
به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايرنا، غالمحسين پوريوسفي درباره جزييات 
طرح تحقيقاتي خود گفت: يخ زدگي بال هواپيما در كمترين اثر ممكن، كارآيي 
پرواز را كاهش مي دهد و با وجود ارتقاي سيستم هاي ضد يخ زدگي، هنوز سوانح 
هوانوردي ناشي از يخ زدگي بال هواپيماها در داخل و خارج كشور گزارش مي شوند.

وي افزود: محرک هاي پالسمايي، سيستم نويني هستند كه سطح كنترل جريان 
سيال را مورد بررسي قرار مي دهند و در دنيا مورد توجه و استقبال چشمگيري واقع 
شده، به طوري كه استفاده از آن در صنعت هوافضا در كشورهاي مختلف درحال 
افزايش است.پوريوسفي خاطرنشان كرد: محرک هاي پالسمايي براي كنترل 
جريان روي انواع هواگردها و پرنده ها همچون پهپادها، هواپيماهاي مسافري و 
تجاري و حتي موشك ها در حال نصب و استفاده است.وي ادامه داد: هرچند اين 
محرک ها كاربردهاي گسترده اي در صنعت هوافضا دارند ولي من در پايان نامه 
دكتري خود، موضوع استفاده از محرک هاي پالسمايي براي كنترل يخ زدگي بال 

هواپيما به صورت تجربي را مدنظر قرار دادم.
اين محقق جوان توضيح داد: در اين طرح تحقيقاتي، الگوي جريان و پارامترهاي 
آيروديناميكي ايرفويل يخ زده بازگشتي NACA ۲۳۰۱۲ براي حالت هاي السما- 
روشن و پالسما- خاموش، در زواياي حمله نزديك به واماندگي و بعد از واماندگي، 
6̂ مطالعه شد و با ايرفويل بدون يخ مورد  )۱۰(×۰.۶=Re در عدد رينولدز

مقايسه قرار گرفت.
وي افزود: بعد از انجام آزمايشات، مشاهده شد كه با فعال شدن محرک پالسمايي 
در باالدست توده يخ، زاويه واماندگي ۲ درجه به تأخير مي افتد و ضريب برآي بيشينه 
ايرفويل يخ زده، حدود 6 درصد افزايش مي يابد و همچنين، نسبت برآ به پساي 
ايرفويل يخ زده )L/D(، در زاويه حمله ۱6 درجه، حدودأ ۱۰۰ درصد افزايش يافته 
است. پوريوسفي بيان داشت: نتايج اين تحقيق نشان داد كه فعال شدن محرک 
 )stall( هاي پالسمايي روي بال هواپيما مي تواند عواملي را كه به پديده واماندگي
بر روي بال هواپيما منجر مي شوند، به تاخير اندازد و با رفع تاثير يخ زدگي روي 

عملكرد آيروديناميكي بال، خطر سانحه هوايي يا سقوط را از بين ببرد.
به گفته وي، نتايج اين تحقيق كاربردي در ابعاد آزمايشگاهي به تاييد مراجع علمي 

داخل و خارج كشور رسيده و در قالب چند مقاله علمي انتشار يافته است.

همزمان با اين كنفرانس، شاهد برگزاري دومين همايش انبوه سازان ايران هستيم 
كه هر دو كنفرانس با همكاري مشترک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 

و انجمن انبوه سازان تدارک يافته است.
دكتر ›محمدرضا كاويانپور‹ درخصوص محورهاي كنفرانس اظهار داشت: محورهاي 
كنفرانس در بخش مهندسي عمران شامل مباحثي همچون عمران و توسعه پايدار 
شهري، مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران، مهندسي ساخت و ارزيابي 
پروژه هاي عمراني، فناوري هاي نوين در ساخت و ساز شهري، مديريت بحران، 
›اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي‹، ›مهندسي زلزله، سازه و ژئوتكنيك‹، 

مهندسي تخريب در صنعت ساختمان است.
عضو هيات علمي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين 
طوسي ادامه داد: در بخش مهندسي معماري نيز محورهاي متنوعي از جمله 
مهندسي معماري و مديريت شهري، معماري، فرهنگ و مديريت شهري، معماري 
و محيط زيست، مهندسي معماري و توسعه پايدار، آينده معماري و طراحي شهري 
در ايران، معماري و توسعه، معماري و ساختمان آينده، معماري و سازه، معماري و 
شهرسازي ايراني- اسالمي، معماري داخلي و دكوراسيون، تازه هاي معماري و 

حكمت اسالمي در هنر و معماري پيش بيني شده است.
وي از ارسال بيش از هزار و ۲۰۰ مقاله به دبيرخانه اين كنفرانس تخصصي خبر 
داد و گفت: با نظر هيات داوران، حدود ۴۵۰ مقاله براي ارائه در كنفرانس انتخاب 
شده اند كه ارائه ۱۰۰ مقاله به صورت سخنراني و بقيه به صورت پوستر خواهد بود.

دكتر كاويانپور، طرح مباحث تجربي توسط افراد كارآزموده در عرصه هاي مهندسي 
عمران و معماري را از ويژگي هاي بارز اين دوره از كنفرانس عنوان كرد و گفت: 
حضور افراد موفق و مجرب در حوزه هاي مهندسي عمران و معماري، فرصت بسيار 
ارزشمندي براي دانشجويان اين رشته هاست كه تاكنون فقط با مباحث تئوري اين 

حوزه آشنا شده اند.
به گفته وي، شركت كنندگان در اين كنفرانس دو روزه كه در محل سالن همايش 
هاي بين المللي برج ميالد برگزار گردید، به بررسي و تبادل نظر و ارائه پيشنهاد 

درخصوص ويژگي هاي شهرهاي آينده و نحوه مديريت در اين شهرها پرداختند.
به گفته مدير طرح و برنامه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، مقايسه 

شهرهاي فعلي و شهرهاي آينده، نحوه كسب درآمدهاي پايدار و تغيير رويه هايي 
كه براي رسيدن به وضعيت مطلوب بايد دنبال شود از ديگر مباحث مطرح شده در 

اين كنفرانس بود.
در حاشيه اين كنفرانس، نمايشگاهي از دستاوردهاي انجمن انبوه سازان استان تهران 

داير گرديده بود.

به همت پژوهشگران دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرنانومواد در کوتاه ترین زمان سنتز مي شود

به گزارش روابط عمومي؛ به نقل ازمهر، رضا افضل زاده، مجري طرح »سنتز سريع 
نانو مواد« گفت: ما توانسته ايم با استفاده از امواج فراصوت )اولتراسونيك(، زمان سنتز 
نانو مواد را به ميزان قابل توجهي كاهش دهيم. وي با بيان اينكه مي توان در سنتز 
مواد يا تركيب دو ماده اوليه و توليد يك ماده جديد با امواج فراصوت ساختارهاي 

مختلفي را با سرعت باال توليد كرد، افزود: با اين روش، سرعت سنتز مواد تا ده برابر 
افزايش مي يابد. به گفته افضل زاده، اين آزمايشات توسط دكتر اباذر حاج نوروزي، 
فارغ التحصيل دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به عنوان پايان نامه دكتري 

انجام شده است. 
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