سال  1398بر خانواده ی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی مبارک باد.

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی نصیر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :در پنجاه و
چهارمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و
فناوری کشور که با حضور دکتر غالمی وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری ،دکتر علی وحدت ،رییس هیات
عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر اعضا در
تاریخ  ۴اسفند برگزار گردید ،مجوز تاسیس صندوق
پژوهش و فناوری غیردولتی نصیر صادر شد.
این صندوق با هدف جذب منابع مالی برای توسعه؛ مشارکت و سرمایه گذاری الزم در
امر پژوهش و فناوری و ایجاد بستر سرمایه گذاری بخش غیردولتی ،ارائه تسهیالت
مالی ،حمایتهای قانونی از پژوهشگران و فناوران و کمک به دستگاههای اجرایی در
جهت تجاری سازی تاسیس گردید ه است .همچنین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی به عنوان سهامدار بخش دولتی این صندوق محسوب میشود.
صندوق پژوهش و فناوری یک نهاد مالی است که با نقش آفرینی در سرمایه گذاری و با
هدف تسهیل فرایند تجاری سازی ،یکی از ارکان مهم و تاثیر گذار زیست بوم کارآفرینی
بوده و مسیر تجاری سازی و حمایت از ایده های استارتاپی را هموار خواهد ساخت .اهم
فعالیت های صندوق های پژوهش و فناوری عبارتند از:
· سرمایه گذاری خطرپذیر (در طرح های فناورانه)
· اعطای تسهیالت (به طرح های فناورانه)
· عاملیت مالی
· اعطای ضمانتنامه
الزم به ذکر است ،مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در سال  ۱۳۸۷افتتاح گردیده
و در حال حاضر  ۴۲شرکت دانش بنیان در آن مستقر هستند .مراکز رشد واحدهای فناور
یکی از ابزارهای مهم تبدیل ایده به محصول و به نوعی متولی بخش فناوری و توسعه
کارآفرینب در دانشگاههای نسل سوم به شمار می آیند.

برگزاری اولین همایش"علم نانو و نانوفناوری"
به گزارش روابط عمومی ،اولین همایش"علم نانو و نانوفناوری" بین دو کشور جمهوری
اسالمی ایران و چین برگزار شد .این همایش بین المللی با سازماندهی دانشگاه صنعتی
خواجه نصیر الدین طوسی به نمایندگی از کنسرسیوم  ۵دانشگاه صنعتی برتر کشور
( )UT۵در تاریخ  ۱۳و ۱۴اسفندماه سال  ۱۳۹۹به صورت مجازی تشکیل شد.
هدف از برگزاری این همایش ایجاد ارتباط بین اساتید ،پژوهشگران ،فعالن زمینه نانو
و همچنین دانشجویان ایرانی عالقمند به این شاخه از علم و فناوری با محققان و
پژوهشگران کشور چین است .اخیرا ،میان ایران و چین همکاریهای رسمی در زمینه
علوم و فناوری نانو آغاز شده و در این راستا ،برنامههای موثری در همکاری میان معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و آکادمی علوم چین آغاز شده است .این همایش با
هدف آغاز و ارتقاء همکاریهای علمی بین دانشمندان ایران و چین برگزار شد.
سخنرانانی از دانشگاه های صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ،صنعتی امیر کبیر ،صنعتی
اصفهان ،صنعتی شریف و علم و صنعت در قالب کنسرسیوم  UT۵و همچنین دانشگاه
تهران ،ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ،مرکز فناوری های پیشرفته ایران و چین همراه
با اساتیدی از دانشگاه های شانگهای ،فودان ،مرکز ملی علم و فناوری نانو و مرکز نانو
پلیس سوژو از کشور چین به ارائه تازه ترین دستاوردهای نانوفناوری پرداختند.
اهداف مورد دنبال از این همایش" :بررسی و تبادل علوم و نانوفناوری میان ایران و
چین"" ،افقهای باز برای تبادل آکادمیک بین دانشگاهها و موسسات برتر علوم و
فناوری نانو ایران و چین"" ،بررسی و گسترش همکاری ایران و چین در زمینه علوم
و فناوری نانو" و همچنین "ایجاد بستری برای شرکتهای دانش بنیان در زمینه علوم
نانو و فناوری نانو" می باشد تا خود را به آژانسهای تامین مالی و سرمایههای مشارکت
دو کشور معرفی کنند.

مباحث مطرح در این همایش شامل :کنترل پیشرفت تحقیق در ذرات اکسید نانو و
فناوری های کاربردی در مرکز علوم و فناوری نانو ،بستر سازی برای حسگرهای مبتنی
بر  Seebeckبا استفاده از اتصال ترموالکتریک نیمه هادی های نیمه بلوری با اثرات
مرزی دانه ،نانوساختارهای آلی برای سلولهای خورشیدی انعطاف پذیر و دستگاه های
ذخیره انرژی ،خواص بیوسنسور الکتروشیمیایی نانوساختارهای اکسید فلز برای تشخیص
بالینی ،ورقهای نانو فسفرین روی بسترهای سیلیکون مناسب برای ترانزیستورهای اثر

میدانی با عملکرد باال ،طراحی و ساخت کاتالیزور یکپارچه برای اکسیداسیون پالسما-
کاتالیزور تولوئن ،سلول های خورشیدی فاز سیاه بسیار کارآمد و پایدار ، FAPbI۳
دستگاه های قابل کشش و الکترونیک کششی مبتنی بر نانو الیاف ،تجربه ایران در
اجرای یک برنامه جامع توسعه فناوری نانو ،نقش نانوساختارها در بهبود عملکرد جدا
کننده های خورشیدی فوتوالکتروشیمیایی در شکست آب برای تولید هیدروژن ،آماده
سازی ،پراکندگی و کاربرد نانو ذرات بسیار پراکنده قابل کنترل ،فناوری نانو در رابطه با
چاپ سه بعدی و مهندسی زیست ،نانوکریستالیزاسیون ناشی از تغییر شکل پالستیک و
نوآوری و تجاری سازی صنعت فناوری نانو در شهرک صنعتی سوژو بود.
برگزاری نمایشگاه مجازی در بخش های مختلف ،یکی از ویژگی های شاخص این
همایش بود .در این نمایشگاه تعدادی از شرکت های فعال در زمینه نانو که تحت حمایت
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو وابسته به معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری فعالیت
می کنند به معرفی محصوالت و زمینه های کاری خود پرداختند .شایان ذکر است طبق
گزارش این ستاد ،در حال حاضر بیش از  ۳۰۰شرکت فعال در حوزه نانوفناوری تحت
پوشش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو قرار دارند.
در روز پایانی همایش و در مراسم اختتامیه ،میزگردی تخصصی برگزار و ضمن بررسی
وضعیت علمی و فناوری دو کشور و نوع و میزان حمایت های سازمان های حمایت
کننده از تحقیقات در این زمینه ،شیوه همکاری مشترک مورد بحث و بررسی قرار و ایجاد
ارتباط ین فعاالن این حوزه از دو کشور مورد تاکید قرار گرفت.
گفتنی است دومین همایش مجازی فناوری نانو کشورهای ایران و چین در مردادماه سال
جاری و در حاشیه نهمین کنفرانس بین المللی نانو در کشور چین برگزار خواهد شد .این
همایش به دعوت آکادمی علوم چین و توسط  UT۵برگزار خواهد شد.

برگزاری بیست و ششمین کنفرانس بین المللی انجمن
کامپیوتر ایران با میزبانی دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی
کنفرانس ساالنه انجمن کامپیوتر ایران از رویدادهای علمی برجسته کشور است که با
هدف گردهم آوری محققین و متخصصین دانشگاه و صنعت برای به اشتراک گذاری
جدیدترین یافته ها و دستاوردها در حوزه علوم و مهندسی کامپیوتر برگزار می شود.
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یک دانشگاه رده اول ایران با قدیمی
ترین دپارتمان فناوری ارتباطات در کشور ،میزبان این دوره از کنفرانس در  ۱۳و ۱۴
اسفندماه سال  ۱۳۹۹است..

به گزارش روابط عمومی ،بنا بر اعالم علی احمدی دبیر برگزاری این کنفرانس ،به دلیل
شیوع ویروس کرونا و به جهت حفظ سالمت شرکت کنندگان ،این دوره از کنفرانس به
صورت مجازی برگزار می شود.
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران دربرگیرنده  ۱۴حوزه
تخصصی مهم در زمینه علوم و مهندسی کامپیوتر است که محورهای اصلی آن شامل:
سیستم های هوشمند و رایانش نرم ،یادگیری ماشین و یادگیری عمیق ،پردازش متن
و شبکه های اجتماعی ،پردازش سیگنال و تصویر ،کالن داده و رایانش ابری ،سیستم
های توزیع شده ،شبکه های کامپیوتری ،رایانش امن ،مهندسی نرم افزار ،معماری
کامپیوتر و سامانه های دیجیتال ،علوم شناختی و مغز ،الگوریتم ها و محاسبات ،یادگیری
و یاددهی الکترونیکی ،و اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال می باشد
مراسم افتتاحیه این کنفرانس در دانشکده مهندسی کامپیوتر و با حضور و سخنرانی
رییس دانشگاه ،دکتر یزدان دوست ،دبیر کنفرانس ،دکتر علی احمدی و رییس انجمن
کامپیوتر ایران ،دکتر حبیبی آغاز گردید و با سخنرانی دو سخنران کلیدی از خارج از
کشور و پیام دکتر مهدی محمدی ،دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال
در جلسات ادامه یافت .در ادامه ،در هشت نشست تخصصی نویسندگان به ارائه مقاالت
پذیرفته شده در کنفرانس پرداختند.
روز نخست کنفرانس با برگزاری میزگرد تخصصی با موضوع ترسیم جایگاه فناوری
های هوش مصنوعی در آینده بانکداری دیجیتال و با شرکت مدیران حوزه بانکی
به پایان رسید .در این نشست دو ساعته مدیران حوزه بانکی بر اساس تجربیات خود
به ضرورت و چگونگی بکارگیری فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی در صنعت
بانکداری پرداختند.
در روز پنج شنبه  ۱۴اسفندماه هم کنفرانس در قالب سه سخنرانی کلیدی و نشست
های تخصصی برگزارشد.
در این کنفرانس ،عالوه بر سخنرانیهای علمی ،کارگاهها و نشستهای صنعتی نیز از
روز شنبه  ۱۶اسفند برگزار شد.

آنچه در این شماره می خوانید:
_ تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی نصیر
«علم نانو و نانوفناوری»
_ برگزاری اولین همایش«علم
 برگزاری بیست و ششمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران بامیزبانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 نشستخبریرئیسدانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسیبااصحابرسانه بزرگداشت مقام خواجه نصیرالدین طوسی(روز مهندسی)در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 انتخاب رساله برتر دکتری انجمن آکوستیک وارتعاشات از دانشگاه صنعتیخواجه نصیرالدین طوسی
 نامزدهای سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ،درگروه های مختلف معرفی شدند
 معرفی دو کتاب از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به عنوانبرگزیدگان و شایستگان کتاب سال
 نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بااعضای هیئت علمی دانشکده های مکانیک ،صنایع و مواد
 نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده هایهوافضا و ریاضی
 نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده هایعمران و نقشه برداری
 نشست هم اندیشی هیات رئیسه دانشگاه با اعضای هیات علمی پردیس علوم برگزاری نشست رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بابانوان کارمند
 -انتصابات

نشست خبری رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
الدین طوسی با اصحاب رسانه

به گزارش روابط عمومی؛ دکتر فرهاد یزدان دوست ،رئیس دانشگاه در نشست خبری با
اصحاب رسانه ،ضمن گرامیداشت مقام خواجه نصیر الدین طوسی (روز مهندسی) اظهار
نمود :شخصیت خواجه نصیرالدین طوسی باید مورد توجه قرار بگیرد .ما بیش از هر زمان
دیگری به اخالق آموزشی ،پژوهشی و مهندسی نیازمندیم و وجود چنین شخصیتی در
تاریخ مهندسی ایران برای جامعه ما افتخار بزرگی است.
دکتر یزدان دوست با اشاره به تالش برای ورود به جمع دانشگا ه های جامعه محور و
خ به نیازهای جامعه موفقیت های زیادی
کارآفرین گفت :ما در سالهای اخیر از منظر پاس 
داشته ایم و بیش از  ۸۰درصد دانش آموختگان ما در شغل مرتبط با رشته تحصیلی خود
مشغول فعالیت هستند .ما ساختار مناسبی برای تجاری سازی پژوهش داریم ،اما به طور مستمر
به دنبال تکمیل این ساختار هستیم و تالش میکنیم از همه زیر ساختها بهره مند شویم.
رئیس دانشگاه بیان داشت :درجلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری کشورکه
با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و دیگر اعضاء در  ۴اسفند برگزار گردید ،مجوز
تأسیس صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی نصیر صادرشد که دستاورد بزرگی برای
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است .این صندوق با هدف جذب منابع
مالی برای توسعه ،مشارکت و سرمایه گذاری الزم در امر پژوهش و فناوری و ایجاد
بستر سرمایه گذاری بخش غیردولتی ،ارائه تسهیالت مالی و حمایت های قانونی از
پژوهشگران و فناوران و کمک به دستگاه های اجرایی در جهت تجاری سازی تاسیس
گردیده است و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان سهامدار بخش دولتی
این صندوق محسوب میشود .امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی شاهد فعالیتهای
ارزندهای در حوزه فعالیتهای پژوهشی باشیم.

رئیس دانشگاه خاطرنشان کرد :ما در فضای تعامل با بخش صنعت موفقیت های زیادی
داشتیم و در اوایل شیوع بیماری کرونا مذاکراتی با مجموعه منطقه ویژه فرودگاهی پیام در
نزدیکی شهر تهران داشتیم و در تالش برای ایجاد ناحیه نوآوری و کارآفرینی در آن جا هستیم.
وی همچنین گفت :علی رغم شیوع کرونا ،دانشجویان خارجی دانشگاه رشد چشم گیری
داشته و آمار آن نسبت به سال گذشته رشد  ۲۴درصدی را نشان می دهد .تعداد اساتید
مدعو خارجی از  ۱۷به  ۲۰نفر رسیده است .همچنین با  ۴۳دانشگاه برتر دنیا و مؤسسه بین
المللی تعامل نزدیک داریم ،که این همکاریها تنها یک تفاهم نامه کاغذی و ویترینی
نیست و بسیاری از آنها در حوزههای مختلف آموزشی و پژوهشی عملیاتی شده است.
دکتر یزدان دوست اضافه کرد :در حال حاضر ،علی رغم شیوع کرونا و تحریمهای همه

جانبه ،دانشجوی شاغل مشترک منتهی به مدرک دوگانه در کشورها اعم از هلند ،کره
جنوبی ،فرانسه و روسیه داریم واین همکاری با سایر کشورها هم در حال گسترش است.
تعداد پروژه های بین المللی دانشگاه در دیماه  ۹۹در مقایسه با دیماه  ۹۸که حدود ۱۸
مورد بوده ،با  ۳۳درصد افزایش به  ۲۴پروژه افزایش یافته است.
رئیس دانشگاه گفت :مقاالت منتشر شده در گذشته  ۳۸درصد بوده و اکنون به  ۴۵درصد
رسیده و استنادات به مقاالت حدود ۲۴الی  ۲۵هزار شده است.
یزدان دوست خاطرنشان کرد :امسال  ۸۰درصد بودجه دریافتی دانشگاه ،به حقوق و
دستمزدها اختصاص یافت و پیش بینی می شود برای سال آینده با توجه به افزایش حقوق،
این میزان به  ۹۰درصد برسد و تنها  ۱۰درصد بودجه به سایر موارد اختصاص یابد .اینکه
دانشگاه فقط در انتظار تزریق پول باشد ،مشکل گشا نیست و باید راهکارهایی با توجه به
امکانات دانشگاه و تعامل با نهادهای بیرونی برای جذب درآمدهای اختصاصی اندیشیده شود.
رئیس دانشگاه تصریح کرد :درآمد دالری گرنت های بین المللی دانشگاه در دیماه  ۹۸بیش
از  ۱میلیون دالر بود که در دی ماه  ۹۹این رقم به  ۸۰۶هزار دالر رسید که شاهد کاهش
 ۲۰درصدی نسبت به سال قبل هستیم .البته در برخی دانشگاهها این درآمد با کاهش ۵۰
درصدی روبرو شد اما خوشبختانه میزان کاهش ما کمتر از سایر دانشگاه ها بود.
دکتریزدان دوست ضمن اشاره به مقوله توسعه در کشور بیان کرد :توسعه علمی ارجح به
همه توسعه ها می باشد و همه محورهای توسعه اعم از سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...
بر پایه توسعه علمی انجام می شود .مهندسی به سبک مدرک گرایی برای ما نکوهیده
است .از نظر ما یک مهندس کارآمد ،فردی است آگاه به مسائل جامعه که با هم اندیشی
و هم فکری با شاخه های تخصصی دیگر می تواند یک تعریف مشخص و پاسخی معین
به نیازهای جامعه داشته باشد.
در ادامه دکتر یزدان دوست به پرسش های مطروحه از سوی خبرنگاران پاسخ گفت.

بزرگداشت مقام خواجه نصیرالدین طوسی(روز مهندسی)
در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

به گزارش روابط عمومی ،بزرگداشت مقام خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی دوشنبه
 ۴/۱۲/۱۳۹۹به صورت حضوری و مجازی برگزار شد .در این مراسم دکتر خاکی صدیق،
معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دکتر یزدان دوست،رییس دانشگاه ،حاج
آقا علم خواه ،مسئول نهاد رهبری درتوصیف مقام حکیم خواجه نصیرالدین طوسی صحبت
نمودند .همچنین با سخنرانی مهندس صبوری ،دانش آموخته دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی و معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و مهندس علیدوستی ،دانش
آموخته دانشگاه و کارآفرین و مدیر عامل شرکت دانش بنیان ادامه یافت.
در این مراسم رییس دانشگاه از تاسیس صندوق پژوهشی و فناوری نصیر خبر داد و آن را
دستاورد بزرگی برای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانست و ابراز امیدواری
نمود این صندوق برای تجاری سازی و ادامه حرکت های پژوهشی دانشگاه قطعا به
کمک خواهد آمد.
مهندس صبوری بیان نمودند ،بودجه  ۱۳۹۹برای کارهای شهرداری تهران در شهر تهران
بیش از  ۵۰هزار میلیارد تومان بوده است .کارهای مهندسی که صرفا توسط مهندسین
ایرانی در شهر تهران انجام گرفته است ،کارهای کم نظیری است که توانسته در داخل
و خارج ایران جوایز متعددی را از آن خود کند که می توان در این زمینه به بیش از ۸۰۰
دستگاه پل های چند سطحی در شهر تهران ۵۵۰ ،کیلومتر بزرگراه و بیش از  ۵۳۰کیلومتر
مسیر جمع آوری آبهای سطحی و ...اشاره نمود که همه این ها ماحصل کارهای مهندسین
فارغ التحصیل از دانشگا ه ها من جمله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.
در ادامه مهندس علیدوستی با بیان اینکه ادامه تجلیل از مهندسین پیشکسوت دانشگاه
به روال هر سال نشان از عزم مسئولین دانشگاهی در این خصوص دارد بیان نمود ،به
نظرمن چند مسئله مهم است .یکی ،عالقه و انگیزه ای که در وجود استاد دانشگاه است و
مشوقی برای رسیدن دانشجو به هدفش می باشد .دوم ،پروژه هایی که به دانشگاه تزریق
می شود خیلی مهم است که در این زمینه صندوق پژوهش و فناوری نقش ارزشمندی
ایفا خواهد نمود.
در پایان به رسم سنت هر ساله ،ازسه مهندس پیشکسوت دانشگاه تجلیل بعمل آمد.

انتخاب رساله برتر دکتری انجمن آکوستیک وارتعاشات
از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رساله دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان رساله برتر انجمن
آکوستیک و ارتعاشات شناخته شد

از طرف کمیته بررسی پایاننامههای انجمن آکوستیک و ارتعاشات ،رساله شهین
محمدرضازاده ،از دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بهعنوان
پایاننامه برتر مقطع دکتری انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :رساله «ارتعاشات خطی و غیرخطی پوسته مخروطی
ناقص چرخان کامپوزیتی با الیه مگنتواستریکتیو» شهین محمدزاده با راهنمایی دکتر
علی اصغر جعفری ،از طرف کمیته بررسی پایاننامههای انجمن آکوستیک و ارتعاشات،
بهعنوان پایاننامه برتر مقطع دکتری شناخته شد.
به گفته دکترجعفری :پدیده ارتعاشات معموال مطلوب سازه های مکانیکی از جمله
پوسته های مخروطی نمی باشد .کنترل فعال ارتعاشات با استفاده از مواد هوشمند یکی
از روشهای میرا نمودن ارتعاشات میباشد .بنابراین در این پژوهش با استفاده از ماده
هوشمند مگنتواستریکتیو ،ارتعاشات پوسته های مخروطی غیرچرخان و چرخان با استفاده
از روش فید بک سرعت کنترل شده است .در ابتدا با استفاده از اصل همیلتون و بر
اساس تئوریهای کالسیک و تغییرشکل برشی مرتبه اول معادالت دیفرانسیل جزئی
سیستم بدست آمده اند .سپس معادالت دیفرانسیل معمولی با استفاده از روش ریتز یا
روش گالرکین اصالح شده استخراج شده اند .برای یافتن نتایج ارتعاشات آزاد خطی،
معادالت حالت سیستم بدست آمده اند .برای استخراج نتایج ارتعاشات اجباری خطی از
معادالت حالت سیستم و آنالیز مودال استفاده شده است .نتایج ارتعاشات آزاد غیرخطی با
روش مقیاس های چندگانه و آنالیز مودال بدست آمده اند .برای اعتبارسنجی نتایج این
تحقیق از نتایج پیشینه ،نرم افزار المان محدود ،روش رانج کوتای مرتبه چهارم وهمچنین
مقایسه نتایج تئوری تغییرشکل برشی مرتبه اول با تئوری کالسیک استفاده شده است.
با استفاده از روش غیرمستقیم لیاپانف پایداری ارتعاشات آزاد غیرخطی بررسی شده است.
اثر پارامترهای مختلف بر ضرایب میرایی ،فرکانسها و جابجایی در راستای ضخامت
بررسی شده است.

نامزدهای سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری
اسالمی ایران ،در گروه های مختلف معرفی شدند
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ،عنوان جایزه ای است که هر ساله در بهمن ماه
توسط خانه کتاب ایران ،با تایید نهایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به نویسندگان
برگزیده و شایسته تقدیر در بخش های مختلف تعلق می گیرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات
ایران ،نامزدهای سیوهشتمین دوره جایزه کتابسال جمهوری اسالمی ایران ،درگروه
های مختلف معرفی شدند .در میان نامزدها ،نام چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به چشم می خورد.
در گروه «علوم خالص» بخش «فیزیک»کتاب «مبانی فوتونیک ،تألیف بها ای .ای.
صالح و مالوین کارل تیچ ،ترجمه محمدصادق ابریشمیان و حدیث ناساری ،تهران:
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۲ ،۱۳۹۸ ،ج» بهعنوان نامزد معرفی شد.
در گروه «علوم خالص» بخش «شیمی» کتاب «شیمی پپتید :مبانی ،سنتز و کاربرها،
تألیف سعید بالالیی ،فرهاد گلمحمدی و پگاه شاکری ،تهران :دانشگاه خواجه
نصیرالدین طوسی ۷۲۸ ،۱۳۹۸ ،ص» به عنوان نامزد شناخته شد.
همچنین در گروه «علوم کاربردی» بخش»مهندسی عمران» کتاب «اصول مهندسی
تصفیة آب و طراحی تصفیهخانههای آب شرب و صنعت ،تألیف سیداحمد میرباقری،
تهران :دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی  ۸۶۴ ،۱۳۹۸ص» نامزد دریافت جایزه کتاب
سال جمهوری اسالمی ایران شد.
در گروه «علوم کاربردی» بخش «مهندسی مکانیک» کتاب «کنترل پیشرفته و سیستمهای
دینامیک ،تألیف علی غفاری ،علیرضا خدایاری و فرزاد چراغپورسماواتی ،تهران :دانشگاه
صنعتی خواجهنصیر طوسی ۶۵۶ ،۱۳۹۸ ،ص» موفق به دریافت این جایزه شد.
در بخش «جغرافیا» کتاب «تفکری بر پیادهسازی سامانة اطالعات مکانی از دیدگاه
برنامهریزی فرایند اجرا ،تألیف راجر اف .تاملینسون ،ترجمة محمد طالعی ،سیداحسان
صدوقی ،تهران :دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۵۱۰ ،۱۳۹۸ ،ص» به
عنوان نامزد سی و هشتیمن دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران معرفی شد.

معرفی دو کتاب از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین
طوسی به عنوان برگزیدگان و شایستگان کتاب سال

برگزیدگان و شایستگان سیو هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران
معرفی و تقدیر شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،برگزیدگان
و شایستگان تقدیر سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران
و بیستوهشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ،شنبه دوم
اسفندماه در مراسمی در مجموعه سعدآباد با حضور رئیسجمهور معرفی و تقدیر شدند.
در گروه»علوم خالص» بخش شیمی ،کتاب «شیمی پپتید :مبانی ،سنتز و کاربردها»،
تألیف سعید بالالیی ،فرهاد گلمحمدی و پگاه شاکری ،تهران :دانشگاه خواجه
نصیرالدین طوسی ۷۶۹ ،۱۳۹۸ ،ص .به عنوان برگزیده سیو هشتمین دوره جایزه کتاب
سال جمهوری اسالمی ایران معرفی و تقدیر شد.
همچنین در گروه «علوم کاربردی» بخش مهندسی مکانیک ،کتاب «کنترل پیشرفته و
سیستمهای دینامیک» ،تألیف علی غفاری ،علیرضا خدایاری و فرزاد چراغپورسماواتی،
تهران :دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی ۶۵۳ ،۱۳۹۸ ،ص .به عنوان شایسته
سیوهشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران معرفی و تقدیر شد.
نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی با اعضای هیئت علمی دانشکده های مکانیک ،صنایع و مواد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،نشست هماندیشی رئیس دانشگاه با اعضای هیئت
علمی دانشکده های مهندسی مکانیک ،صنایع و علم مواد به منظور تقویت و استمرار
ارتباط دوسویه و بهرهمندی از دیدگاهها و نقطه نظرات متقابل ،دوشنبه  ۶بهمن به صورت
حضوری و مجازی برگزار شد.
در این نشست دکتر یزدان دوست ،رئیس دانشگاه ضمن تبریک اعیاد پیش رو اظهار
داشت :اعضاء محترم هیئت علمی نظرات و پیشنهادات راه گشای خود را که برای ما
بسیار ارزشمند است از راه های مختلف ارسال می نمایند ،اما ما وظیفه داریم که از نزدیک
سخنان آنها را بشنویم و در جریان مسائل آنها قرار بگیریم.
رئیس دانشگاه بیان داشت ،امیدواریم نقطه نظرات اعضای هیئت علمی در این پردیس
بتواند در جهت ارتقاء کیفی دانشگاه به ما کمک کند.
در ادامه این نشست ،اعضای هیئت علمی نظرات و دیدگاههای خود را مطرح و متعاقب
آن رئیس دانشگاه و هیئت همراه (معاونین آموزشی ،پژوهشی و اداری مالی دانشگاه) به
پرسشهای مطروحه پاسخ دادند.

نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه با اعضای هیات
علمی دانشکده های هوافضا و ریاضی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،نشست هماندیشی رئیس دانشگاه با اعضای هیات
علمی دانشکده های هوافضا و ریاضی ،به منظور تقویت و استمرار ارتباط دوسویه و
بهرهمندی از دیدگاهها و نقطه نظرات متقابل ،دوشنبه  ۲۷بهمن به صورت حضوری و
مجازی برگزار شد.
در این نشست دکتر یزدان دوست ،رئیس دانشگاه ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام
هادی (ع) اظهار داشت :سعی ما بر این است که در شرایط کرونایی حاضر ،فعالیت های
مختلف آموزشی ،پژوهشی و نشست های هم اندیشی با اعضای هیات علمی تعطیل
نشود و با استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی با تالشی مضاعف به سوی اهداف
عالی حرکت کنیم.
رئیس دانشگاه همچنین بیان داشت :امیدواریم نقطه نظرات اعضای هیات علمی در این
پردیس بتواند در جهت ارتقاء کیفی دانشگاه به ما کمک کند.
در ادامه این نشست ،اعضای هیئت علمی نظرات و دیدگاههای خود را مطرح و متعاقب
آن رئیس دانشگاه و هیئت همراه (معاونین آموزشی ،پژوهشی و اداری مالی دانشگاه) به
پرسشهای مطروحه پاسخ دادند.

نشست هم اندیشی رئیس دانشگاه با اعضای
هیات علمی دانشکده های عمران و نقشه برداری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،نشست هماندیشی رئیس دانشگاه با اعضای هیات
علمی دانشکده های عمران و نقشه برداری ،به منظور تقویت و استمرار ارتباط دوسویه
و بهرهمندی از دیدگاهها و نقطه نظرات متقابل ،دوشنبه  ۱۱اسفند به صورت حضوری و
مجازی برگزار شد.
در این نشست دکتر یزدان دوست ،رئیس دانشگاه اظهار داشت :سعی ما بر این است که در
شرایط کرونایی حاضر ،فعالیت های مختلف آموزشی ،پژوهشی و نشست های هم اندیشی
با اعضای هیات علمی تعطیل نشود و با استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی با
تالشی مضاعف به سوی اهداف عالی حرکت کنیم.
رئیس دانشگاه ضمن بیان این مطلب که دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی علی
رغم کوید۱۹عملکرد خوبی درآموزش و پژوهش از خود نشان داد بیان نمود :در حوزه بین
المل رشد چشمگیری داشته ایم .این رشد هم تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه و هم
تعداد پروژه های بین الملل را در بر می گیرد .تعداد پروژه ها با  ۳۳درصد رشد به تعداد
بیست و چهار پروژه بین الملل رسیده است.
در ادامه این نشست ،اعضای هیئت علمی نظرات و دیدگاههای خود را مطرح و متعاقب
آن رئیس دانشگاه و هیئت همراه (معاونین آموزشی ،پژوهشی و اداری مالی دانشگاه) به
پرسشهای مطروحه پاسخ دادند.

نشست هم اندیشی هیات رئیسه دانشگاه با اعضای
هیات علمی پردیس علوم
نشست هم اندیشی به منظور بهره مندی از دیدگاه ها و نقطه نظرات متقابل در پردیس
علوم به صورت حضوری و مجازی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :نشست هم اندیشی هیات رئیسه دانشگاه با اعضای
هیات علمی دانشکده های فیزیک ،شیمی و مرکز آموزش های عمومی به منظور تقویت
و استمرار ارتباط دوسویه و بهرهمندی از دیدگاهها و نقطه نظرات متقابل ،دوشنبه ۱۸اسفند
به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در این نشست دکتر یزدان دوست ،رئیس دانشگاه ضمن بیان این مطلب که دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درشرایط کرونایی دستاوردها ی خوبی داشته ،اظهارکرد:
دانشگاه توفیق آن را داشته که به عنوان اولین دانشگاه ،گزارش طرح اقتصاد مقاومتی
ارتقاء پنج دانشگاه برتر را به وزارت علوم ارائه کند و نتیجه بدست آمده این بود که
دانشگاه از رتبه  ۷در میان شانزده دانشگاه برتر در سال  ۹۸به رتبه  ۶در سال ۹۹ارتقاء
یافت و ما مسلما با تالش و عزم همکاران جای خود را در میان پنج دانشگاه برتر کشور
خواهیم یافت.

رئیس دانشگاه خاطرنشان کرد :ما در فضای تعامل با بخش صنعت موفقیت های زیادی
داشتیم و در اوایل شیوع بیماری کرونا مذاکراتی با مجموعه منطقه ویژه فرودگاهی پیام
در نزدیکی شهر تهران داشتیم و در تالش برای ایجاد ناحیه نوآوری و کارآفرینی در آن
جا هستیم .همچنین ،اساسنامه تاسیس یک موسسه مشترک پژوهشی و فناوری را با
عنوان " توسعه زیرساختها و فناوریهای حمل و نقل هوشمند و پیشرفته" با مپنا به
امضاء رساندیم.
دکتر یزدان دوست ،ضمن اشاره به این مسئله که بحث تجاری سازی نتایج پژوهش در
دانشگاه ما مغفول مانده بود ،بیان داشت :با برنامه یک ساله مستمرموفق شدیم مجوز
تاسیس صندوق پژوهش و فناوری را در آخرین جلس ه کارگروه صندوق های پژوهش و
فناوری کشور در سال  ۹۹که با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و دیگر اعضاء در
 ۴اسفند برگزار گردید ،دریافت کنیم که دستاورد بزرگی برای دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی است .این صندوق با هدف جذب منابع مالی برای توسعه ،مشارکت

و سرمایه گذاری الزم در امر پژوهش و فناوری و ایجاد بستر سرمایه گذاری بخش
غیردولتی ،ارائه تسهیالت مالی و حمایت های قانونی از پژوهشگران و فناوران و کمک
به دستگاه های اجرایی در جهت تجاری سازی تاسیس گردیده است و دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان سهامدار بخش دولتی این صندوق محسوب میشود.
رئیس دانشگاه ضمن بیان این مطلب که دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی علی
رغم کوید۱۹عملکرد خوبی درآموزش و پژوهش از خود نشان داد بیان نمود :در حوزه
بین المل رشد چشمگیری داشته ایم .این رشد هم شامل تعداد دانشجویان خارجی و هم
تعداد پروژه های بین الملل دانشگاه می باشد .طبق آمار ،پذیرش دانشجویان خارجی
رشد  ۲۴درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد وتعداد پروژه ها با  ۳۳درصد
رشد به تعداد بیست و چهار پروژه بین الملل رسیده است.
دکتر یزدان دوست ،در خصوص مسئله یکپارچه سازی دانشگاه افزود :در مورد یکپارچه
سازی فضای دانشگاه ،کماکان در حال پیگیری هستیم و تمام تالشمان را برای یکپارچه
سازی ادامه خواهیم داد.
در مورد وضعیت پردیس علوم هم ،از آنجایی که مکاتبات رسمی و قانونی از مراجع
ذی صالح مثل شهرداری ،سازمان آتش نشانی و ...در اختیار داریم که به هر طریق
ادامه فعالیت در این مکان را مخاطره آمیز می دانند و مسئولیت متوجه دانشگاه است،
تالشمان برای جابجایی با توجه به امکانات دانشگاه است و در این زمینه در حال بررسی
و برنامه ریزی هستیم.
در ادامه این نشست ،اعضای هیات علمی نظرات و دیدگاههای خود را مطرح و متعاقب
آن هیات رئیسه به پرسشهای مطروحه پاسخ دادند.

برگزاری نشست رئیس دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی با بانوان کارمند
به گزارش روابط عمومی ،رئیس دانشگاه به مناسبت میالد حضرت زهرا(س) و روز زن،
نشستی را با حضور بانوان کارمند به صورت حضوری و مجازی دوشنبه ۱۳بهمن برگزار
کرد.
در این نشست دکتر یزدان دوست ،رئیس دانشگاه ضمن گرامیداشت دهه فجر و پیروزی
انقالب اسالمی ایران و والدت با سعادت فاطمه زهرا(س) بیان داشت :امروز در دانشگاه
های ما در جنبه های آموزش و پژوهش حضور پررنگ بانوان ملموس تر از گذشته شده
است و این مساله نیاز به برنامه ریزی دارد.

دکتر یزدان دوست افزود :دانشگاه افتخار دارد که از حضور بخش قابل توجهی از جامعه
بانوان به عنوان عضو هیات علمی ،کارمند و دانشجو برخوردار است و امیدواریم که بتوانیم
به بهانه این روزهای مبارک سهم خود را در قدردانی از آنها ایفا کنیم.
رئیس دانشگاه بیان داشت :برای اینکه بانوان بتوانند جایگاه خود را درجامعه پیدا کنند،
بخش مهم آن استمداد از خود بانوان و ایفای نقش محوری توسط آنها است .ما باید از
جامعه چند صدایی که در دانشگاه وجود دارد در جهت استفاده بهینه از تمام تخصص ها
و ظرفیت ها استفاده کنیم.
دکتر رحمانی ،مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده در ادامه نشست طی سخنانی بیان
داشت :امروز تقریبا همه بر ضرورت حضور و همکاری بانوان در جامعه معترفند و برای
اینکه آن ها بتوانند استعدادها و توانمندی های خودشان را به منصه ظهور برسانند باید به
رفع چالش های پیش رو اقدام کنند.
دکتر رحمانی افزود :ماموریت وزارت علوم ،تولید دانش ،تقویت نیروی متخصص و استفاده
از توانمندی زنان در عرصه دانش و فناوری است و هدف آن است که از ظرفیت و پتانسیل
زنان در اداره کشور استفاده شود.
مشاور امور زنان و خانواده گفت :هدف ،ارتقای جایگاه زنان در جامعه با حفظ ارزش ها،
اعتقادات و هنجارها است.
ایشان افزود :وزارت علوم طرح دانشگاه دوستدار خانواده را دردستور کار خود قرار داده و
در این راستا اقداماتی در حال انجام است .اما از آنجا که این اقدامات و فعالیت ها پراکنده
است ،هم افزایی و نتیجه مطلوب را با کندی مواجه ساخته است .بر اساس این طرح و
شاخص های مد نظر آن ،قرار است دانشگاهها رتبه بندی شوند و نشان داده شود که
دانشگاه در این حوزه از چه رتبه بندی برخوردار است .بر این اساس باید دانشگاهها به
این موضوع اهمیت دهند.
در پایان این نشست ،کارمندان دیدگاهها و نظرات خود را بیان داشتند و رئیس دانشگاه
به سواالت آنان پاسخ داد.

انتصابات
«مشاور ارشد رییس دانشگاه» منصوب شد
با حکم رییس دانشگاه ،دکتر ضیاء بشر حق به سمت
«مشاور ارشد رییس دانشگاه» منصوب شد.
دکتر یزدان دوست ،رییس دانشگاه طی حکم مورخ
 ،۲۲/۱۱/۹۹دکتر ضیاء بشر حق را به سمت «مشاور
ارشد رییس دانشگاه» منصوب کرد.
در این حکم آمده است« :انتظار می رود با اتکال به خداوند تبارک و تعالی در انجام
وظایف محوله توفیق کامل داشته باشید».

«مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی » دانشگاه
منصوب شد
با حکم رییس دانشگاه ،دکترعلی ذاکری به سمت «مدیر
کل دفتر ریاست و روابط عمومی» دانشگاه منصوب شد.
دکتر یزدان دوست ،رییس دانشگاه ضمن تقدیر از خدمات
دکتر ضیاء بشر حق (مدیر سابق دفتر ریاست و روابط
عمومی) ،طی حکم مورخ  ،۲۲/۱۱/۹۹دکتر ذاکری را به

سمت «مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه» منصوب کرد.
در این حکم آمده است« :انتظار می رود در حفظ بیت المال و اعمال سیاست های اصولی
و موثر به منظور صرفه جویی در هزینه ها ،تقویت نظم و انضباط ،قانون مندی و شفاف
سازی هرچه بیشتر با اتکال به خداوند تبارک و تعالی توفیق کامل داشته باشید».

«معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی» دانشگاه
منصوب شد
با حکم رییس دانشگاه ،دکتر سعید رعیتی به سمت "معاون
آموزشی و تحصیالت تکمیلی" دانشگاه منصوب شد.
دکتر یزدان دوست ،رییس دانشگاه ضمن تقدیر از
خدمات دکتر اشرفی زاده (معاون سابق آموزشی و
تحصیالت تکمیلی) ،طی حکم مورخ ، ۲۲/۱۱/۹۹دکتر
رعیتی را به سمت «معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه» منصوب کرد.
در این حکم آمده است« :انتظار می رود در حفظ بیت المال و اعمال سیاست های
اصولی و موثر به منظور صرفه جویی در هزینه ها ،تقویت نظم و انضباط ،قانون مندی و
شفاف سازی هرچه بیشتر با اتکال به خداوند تبارک و تعالی توفیق کامل داشته باشید».

«معاون فرهنگی و دانشجویی» دانشگاه منصوب شد
با حکم رییس دانشگاه ،دکتر شعله خداداد به سمت
"معاون فرهنگی و دانشجویی" دانشگاه منصوب شد.
دکتر یزدان دوست ،رییس دانشگاه ضمن تقدیر از خدمات
دکتر سعید رعیتی (معاون سابق فرهنگی و دانشجویی)،
طی حکم مورخ  ،۲۲/۱۱/۹۹دکتر خداداد را به سمت
«معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه» منصوب کرد.
در این حکم آمده است« :انتظار می رود در حفظ بیت المال و اعمال سیاست های
اصولی و موثر به منظور صرفه جویی در هزینه ها ،تقویت نظم و انضباط ،قانون مندی و
شفاف سازی هرچه بیشتر با اتکال به خداوند تبارک و تعالی توفیق کامل داشته باشید».

تسلیت

