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اینکه سّومین دورۀ جشنوارۀ نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر 
)اینوکاپ( با رویکرد فرهنگ سازی در حوزۀ کسب و کارهای جدید 
برگزار می شود، اظهار کرد: بر این اساس جشنوارۀ اینوکاپ را طّی 
یک رویداد ۳ ماهه برگزار کرده و برنامه های مختلف آموزشی و 
مسابقه ای را در آن ترتیب داده ایم. وی همچنین از برگزاری پنل های 
تخّصصی، سخنرانی های علمی، از جنس انتقال تجربه و ... در این 
جشنواره خبر داد و اضافه کرد: قسمت اصلی این جشنواره، مسابقه 
اینوکاپ است که ضمن آن طرح های کسب و کار در دو مرحله مورد 
بررسی قرار گرفته و زیر عنوان » ایده  و محصول نوآورانه یا کسب 
و کار نوپا« از یکدیگر تفکیک می شود. حاجی اکبری با اشاره به 
در                جاری  سال  طّی  الکترونیکی«  »آموزش  کنفرانس  برگزاری 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی، یکی از اهداف برگزاری 
کشور  سطح  در  آموزشی  عدالت  به  دسترسی  را  کنفرانس  این 
عنوان کرد و گفت: با توّجه به این موضوع امسال به این سمت سوق 
پیدا کرده ایم که کالس های آموزشی اینوکاپ را به صورت وبینار 
و حّتی االمکان در فضای وب برگزار کنیم. دانش آموختۀ مکانیک 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی یکی از محورهای مورد 
توّجه در اینوکاپ ۲۰۱۹ را » بازی سازی« و عرصه نوآوری  در » گیم 
ایرانی« عنوان کرد و گفت: این عرصه در حال حاضر سرمایه گذاران 
زیادی را به خود جذب کرده و از طرفداران زیادی برخوردار است. 
حاجی اکبری یکی از دوره های آموزشی اینوکاپ ۲۰۱۹ را » تفّکر 
موضوع  همچنین  دوره ها  این  در  کرد:  تشریح  و  برد  نام  خاّلق« 
تیم سازی را مورد توّجه قرار خواهیم داد، ضمن آنکه با توّجه به 
برگزاری دوره ها به صورت وبینار، مباحث پایه ای تر از جمله معّرفی 
استارتاپ یا کارآفرین در اولویّت خواهد بود که موضوع های آنها در 
آینده نزدیک اعالم خواهد شد. وی دربارۀ چگونگی راه یابی تیم ها 
به جشنواره  ارسال طرح ها  مهلت  داد:  توضیح  نهایی،  مرحله  به 
تا ۲۰ دی  خواهد بود و طی مرحله اول ارزیابی، ۳۰ تا ۴۰ تیم به 
مرحله دوم راه پیدا می کنند.  در این میان ۱۰ تا ۱۵ تیم نیز به مرحله 
نهایی راه پیدا کرده و پس از ارائه حضوری، طرح های برتر در روز 
۱۳ اسفند ۱۳۹7 ش. معّرفی و تقدیر خواهند شد. به گزارش ایسنا، 
عالقه مندان به ارسال طرح های نوآورانه به دبیرخانۀ این جشنواره 
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محّمد طالعی: معاون پژوهش و فّناوری دانشگاهسرمقاله



کتاب تاریخ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی نخستین دانشگاه صنعتی ایران

۲

رونمایی از کتاب »تاریخ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی« 
در سازمان اسناد و کتابخانۀ مّلی جمهوری اسالمی ایران

غالمی: دانشگاه ها باید 
نسبت به حل مسائل 
کشور، بیشتر ورود کنند
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به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، 
صنعت  با  ارتباط  دفاتر  مدیران  نشست 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با حضور وزیر 
سازمان  رئیس  فّناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
پژوهشی  معاون  زیست،  محیط  از  حفاظت 
نمایشگاه  کنفرانس  سالن  در  علوم  وزارت 

بین المللی برگزار شد.
از  دکتر منصور غالمی در این مراسم گفت: 
انقالب  از تعطیلی  ابتدای دهۀ شصت و بعد 
راستای  در  ما  تالش  بیشترین  فرهنگی 
و  ها  دانشگاه  توسعۀ  انسانی،  نیروی  تربیت 
اواسط دهۀ هفتاد  در  است،  بوده  مؤّسسات 
پژوهشی  نگاه  با  تکمیلی  تحصیالت  بخش 
سرعت گرفت. وی ادامه داد: در اواسط دهۀ 
هشتاد بحث فّناوری، توسعه کسب و کارهای 
و  گرفت  قرار  توّجه  مورد  دانش  بر  مبتنی 

شرکت های دانش بنیان شکل گرفتند.
کشور  در  امروز  که  آنچه  گفت:  علوم  وزیر 
دانشگاه ها  که  است  این  می شود  مطرح  ما 
باید نسبت به حل مسائل بیشتر ورود پیدا 
دانشگاه ها  استقبال  و  اقبال  شاید  کنند، 
مسئوالن  یا  نبوده  مناسب  راستا  این  در 
اجرایی نسبت به آن کمی تردید داشته اند. 
در یک سال گذشته مسئوالن تالش کردند 
فاصله ارتباط این دو حوزه را کاهش داده و 

مستحکم تر کنند.
توّجه  دانشگاه ها  در  کرد:  بیان  غالمی 
از  و حمایت  مراکز رشد  راستای  ویژه ای در 
گذشته  سال  در  است.  گرفته  صورت  آنها 
پروژه های خوبی در بخش دولتی و خصوصی 
از  حفاظت  سازمان  با  است،  شده  آغاز 
شکل  مختلفی  تفاهم نامه های  محیط زیست 
کردن،  برطرف  برای  کنسرسیومی  و  گرفته 
مشکالت زیست محیطی شکل گرفته است.

مهارت افزایی  افزود:  پایان  در  علوم  وزیر 
دانشجویان را مدّ نظر قرار داده ایم، همچنین 
کار  دستور  در  را  دانشجویان  اشتغال  رصد 
داریم. بیشتر پژوهشگران و محّققان کشور، 
و  هستند  دانشگاه ها  دانش آموختگان  از 

رویکرد آنها قابل دفاع است.

ایران؛. داران. مجموعه. انجمن.

مینوی. استاد. پژوهشی. کتابخانۀ.

وابسته.به.پژوهشگاه.علوم.انسانی.

کتابخانۀ. فرهنگی؛. مطالعات. و.

مجلس. اسناد. مرکز. و. مرکزی.

شورای.اسالمی؛.و.مرکز.پژوهش،.

سنجش.و.اسناد.ریاست.جمهوری.
پژوهش.و.نگارش.شده.است.

این.دانشگاه.از.زمان.پدیداری.در.آبان.

قاسم. میرزا. . اهتمام. به. 13۰7ش..

پست. عنوان»مدرسۀ. با. اسرافیل. صور.

سازمانی. بالندگی. مراحل. تلگراف«،. و.

روند. با. زمان. طول. در. را. خویش.

پست. وزارت. اختصاصی. »آموزشگاه.

؛. 1318ش.. در. تلفن«. و. تلگراف. و.

در. ارتباطات«. عالی. آموزش. »مؤّسسۀ.

عنوان. با. 1357ش.. در. ؛. 1349ش..

در. و. مخابرات«. مهندسی. »دانشکدۀ.

1359ش..با.عنوان»مجتمع.دانشگاهی.

با. 1362ش.. در. مهندسی«؛. و. فّنی.

عنوان.»دانشگاه.فّنی.و.مهندسی«.طی.

با. آبان.1367ش.. کرده.و.سرانجام.در.

نام.»دانشگاه.صنعتی.خواجه.نصیرالّدین.

»دانشگاه. است.. شده. پایدار. طوسی«.

طوسی«،. نصیرالّدین. خواجه. صنعتی.

تأسیسی. صنعتی. دانشگاه. نخستین.

که. است. ایران. اسالمی. جمهوری. در.

عالی)به. آموزش. سازمان. .14 ادغام. از.

ترتیب.تأسیس.در.طول.زمان.:.مدرسۀ.

پست.و.تلگراف،.مؤّسسۀ.هواشناسی.و.

برداری،. نقشه. عالی. علوم.جّو،.مدرسۀ.

آهن،. راه. اختصاصی. آموزشگاه.

آموزشگاه.عالی.فّنی.راه،.مدرسۀ.عالی.

تلویزیون.و.سینما،.انستیتوی.تکنولوژی.

کشور،.مؤّسسۀ.عالی.تکنیکوم.نفیسی،.

عالی. مدرسۀ. ساختمان،. عالی. مدرسۀ.

فّنی،دانشکدۀ.تربیت.دبیر.فّنی.و.علوم.

وابسته.به.دانشکدۀ.پلی.تکنیک.تهران،.

دانشگاه.علوم.و.فنون.؛.و.دانشگاه.کار.و.

دانش.ها. قبیل. این. به. باید. و. است. دانش.ها. از. بسیاری.
پرداخته.شود..

علی.زرافشان،.معاون.اسناد.ملّی.ضمن.خوش.آمدگویی.به.

حّضار،.بیان.داشت:.دانشگاه.صنعتی.خواجه.نصیرالّدین.

طوسی،.در.توسعه.علمی.و.صنعتی.ایران.تأثیر.عمیقی.

ایفا.کرده.است..ایشان.با.ذکر.سوابق.علمی.و.فرهنگی.
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پیشه(.سامان.گرفته.است.
اّول:. نوشتار. نوشتار،. .5 در. کتاب.
روشنگری.در.موضوع.پژوهش؛.نوشتار.
دّوم:.آموزش.فّنی.و.مهندسی.در.دوران.
پهلوی. دوران. سّوم:. نوشتار. قاجار؛.
پهلوی. دوران. چهارم:. نوشتار. اّول؛.
جمهوری. دوران. .: پنجم. نوشتار. دّوم؛.
)1 پیوسِت. .7 در. و. ایران. اسالمی.
گاهنامۀ.رویدادهای.کلیدی.تاریخ.فّنی.
ایران.در. و.مهندسی.در.آموزش.عالی.
رویدادهای. گاهنامۀ. .)2 قاجار،. دوران.
در. مهندسی. و. فّنی. تاریخ. کلیدی.
پهلوی. دوران. در. ایران. عالی. آموزش.
کلیدی. رویدادهای. گاهنامۀ. .)3 اّول،.
آموزش. در. مهندسی. و. فّنی. تاریخ.
دّوم،. پهلوی. دوران. در. ایران. عالی.
در. کلیدی. رویدادهای. گاهنامۀ. .)4
خواجه. صنعتی. دانشگاه. گذاری. پایه.
دانشمند. نصیرالّدین.طوسی،.5(شهید.
نامۀ. 6(نام. قندی،. محمود. دکتر.
و. دانشگاه. واالمقام. شهیدان. ارجمند.
نمایۀ. .5 با. نیز. و. مرجع. نامۀ. 7(کتاب.
تخّصصی:.1.افراد.و.اعالم.2.سازمان.های.

پژوهشی. و. آموزشی. مراکز. و. دولتی.

..4 مفاهیم. و. 3.عناوین،موضوعات.

و. جغرافیایی. مکان.های. و. کشورها.

و. پژوهشی)اسناد،کتاب.ها. منابع. ..5
مقاله.ها(.پژوهش.و.تدوین.شده.است.

متن. و. جلد. چشم.نواز. و. زیبا. طّراحی.

کتاب.را.هنرمند.ارجمند.آقای.محسن.

مسموعی.انجام.داده.اند.و.ویرایش.ادبی.

و.نمایه.سازی.تخّصصی.کتاب.به.اهتمام.

رسیده. انجام. به. نوروزی. طهورا. بانو.

است..مّرتب.سازی.نمایه.های.اختصاصی.

محّمدتوحید. سّید. آقای. کار. کتاب،.

حسینی.است..»تاریخ.دانشگاه.صنعتی.

ماه. .48 طوسی«،. نصیرالّدین. خواجه.

نگاشت،. .9 و. ویراست. .2 در. پیوسته.
پژوهش.و.نگارش.شده.است..

در.ویراست.دّوم.کتاب،.افزون.بر.بررسی.

شکل.گیری. روند. به. دانشگاه. تاریخ.

و. فّنی. عالی. مدارس. پایه.گذاری. و.

شده. پرداخته. ایران. در. مهندسی.

است.و.نقاط.عطف.در.آموزش.رسمی.

صنعتی.ایران.از.پایه.گذاری.دارالفنون.

دانشگاه. پایداری. تا. 123۰ش.. در.

صنعتی.خواجه.نصیرالّدین.طوسی.در.

از. ساله. .137 بازۀ. یک. در. 1367ش..

تاریخ.معاصر،.با.دّقت.و.صّحت.گزارش.

شده.است..زندگی.نامۀ.جامع.و.منحصر.

به.فرد.دو.تن.از.مردان.اثرگذار.عرصۀ.

ایران،. مهندسی. آموزش. و. صنعت.

زنده.یادان.استادان.سّید.ابراهیم.ضیاء.

ضیاء. به. نامدار. )شیرازی/قشقایی(.

الواعظین.و.مهندس.حبیب.اهلل.نفیسی.

با.برخی.اسناد.و.مدارک.نویافته،.آورده.

از.. شده.است..گزارش.دقیق.و.جامعی.

تکمیل.»هنرستان.صنعتی. و. تأسیس.

هنرستان. نخستین. عنوان. به. تهران«.

گذاری:.1286ش.(. ایران)پایه. صنعتی.
افزوده.شده.است.

خواجه. صنعتی. دانشگاه. کتاب»تاریخ.

دانشگاه. نخستین. طوسی:. نصیرالّدین.

نگارش. و. پژوهش. به. ایران«. صنعتی.

دکتر.سّیدحّجت.الحِق.حسینی.در.336.

صفحه.در.قطع.وزیری.با.چاپ.دورنگ.

سوی. از. جلد. .2۰۰۰ شمارگان. به. و.

نصیرالّدین. خواجه. صنعتی. دانشگاه.
طوسی.چاپ.و.منتشر.شده.است

طّراحی و ساخت خودروی 
برقی ساینا،  طرح 

مشارکتی برتر دانشگاه

برگزیدۀ  پژوهشگران  از  تجلیل  آیین  در 
عنوان  به  ساینا  برقی  دانشگاه، خودروی 
طرح مشارکتی برتر دانشگاه انتخاب شد. 
اصلی  مرحلۀ  چهار  در  طرح  این  اجرای 
۲.طّراحی  محصول  ۱.برنامه ریزی  شامل: 
تأمین  قطعات ۳.ساخت،  نمونه  انتخاب  و 
صّحه گذاری   .۴ خودرو  مونتاژ  و  قطعات 
این  مجری  گرفت.  انجام  نمونه  خودرو 
افشار  بلوری  رّزاق  مهندس  آقای  طرح 
صنعتی  دانشگاه  همکاری  با  که  است 
مرکز  طوسی،  نصیرالّدین  خواجه 
تحقیقات و نوآوری گروه سایپا و شرکت 
صورت  بلژیک   punch power trein

گرفته است.
طرح  این  واجرایی  علمی  همکاران  از 
مهندس  آزادی،  دکتر شهرام  به  می توان 
رامین فرنیا، دکتر فرشاد ترابی ، دکتر امیر 
داود  کریمی،  محمود  مهندس   ، تقوی پور 
طاهری برازنده، مهندس احمد پیرنمایی، 
میثم  مهندس  فرهادی،  حامد  مهندس 
فرجی، مهندس مجتبی غفاری، ابوالفضل 
مرادی ،بهمن خشت زر، علی نوجه دهی و 

شهرام اکبری اشاره کرد.

۳

سّیدحّجت الحق حسینی

آقای.دکتر.سّیدحّجت.الحق.حسینی.ازجمله.اهداء.هزار.

نسخ. بخش. در. همکاری. ملّی،. کتابخانه. به. کتاب. جلد.

خّطی،.سرداوری.همایش.حامیان.نسخ.خطی.و.اهداگر.

اسنادی.با.موضوع.نجوم.به.معاونت.اسناد،.اشاره.کردند:.

کیهان.شناسی. و. فیزیک. ایشان. تخّصصی. حوزه. اگرچه.

است؛.اّما.از.پژوهشگران.عالقمند.به.فرهنگ.و.تمّدن.ایران.

و.اسالم.هستند.و.پرداختن.به.پیشینه.و.تاریخ.دانشگاه.

و.توّجه.به.شخصّیت.خواجه.نصیرالّدین.طوسی،.به.عالقۀ.
وی.به.فرهنگ.و.تمّدن.بازمی.گردد..

رضا.امراللّهی.رئیس.اسبق.سازمان.انرژی.اتمی.ایران.که.

سابقه.مدیریت.دانشگاه.صنعتی.خواجه.نصیرالّدین.طوسی.

را.از..1376ش..به.مّدت.سه.سال.عهده.دار.بوده.است؛.

به.هستۀ.اولّیۀ.این.دانشگاه.یعنی.دانشکدۀ.مخابرات.در.

اشاره.کرد.که.در.محل.فعلی.دانشکدۀ. سال.13۰7ش..

مهندسی.برق.تأسیس.شد.و.از.عدم.یکپارچگی.و.متفّرق.

یاد.کرد.. این.دانشگاه.در.شروع.دوران.مدیریّتش. بودن.

ایشان.توّجه.ناکافی.به.تاریخ.مکتوب.را.از.مشکالت.جامعۀ.

نشان. کتاب. این. داشتند. بیان. و. دانستند. کشور. علمی.

دهندۀ.اصالت.این.دانشگاه.و.حاوی.اسناد.تاریخی.است.

که.با.تالش.های.استادان.و.مدیران.از.جمله.جناب.دکتر.

خاکی.صدیق.و.جناب.دکتر.سّید.حّجت.الحق.حسینی.
به.بار.نشسته.است.

استاد.دکتر.علی.خاکی.صدیق.این.کتاب.را.فراتر.از.تاریخ.

که. دانست. نصیرالّدین.طوسی. خواجه. صنعتی. دانشگاه.

تاریخ.آموزش.عالی.فنی.و.مهندسی.کشور.را.طی.137.

کشیده. تصویر. به. به.خوبی. ایران. معاصر. تاریخ. از. سال.

استادان،.دکتر.کیانوش.کیانی. پیام.های. ادامه. است..در.

مشاور.عالی.مرکز.دائره.المعارف.بزرگ.اسالمی.و.رئیس.

پژوهشکده.ابوریحان.بیرونی.و.استاد.بهاءالّدین.خّرمشاهی،.

عضو.ممتاز.فرهنگستان.زبان.و.ادب.فارسی.به.مناسبت.

این.استادان،. اثر.پژوهشی،.خوانده.شد.. این. از. رونمایی.

را. کتاب. این. نگارش. و. پژوهش. درخشان. و. مهم. نکات.
بازگو.کردند

سرانجام.دکتر.سّیدحّجت.الحق.حسینی،.دانشگاه.صنعتی.

تجمیعی. سرشت. دارای. را. طوسی. نصیرالّدین. خواجه.

ادغامی.با.14.موّسسه.دانست.که.در.آبان.13۰7ش..با.

مرکزی. عنوان. به. تلگراف. و. پست. مدرسه. گذاری. پایه.

تخّصصی.در.رشته.های.فّنی.مهندسی.تأسیس.شده.است.

و.مجموع.فّعالّیت.های.آموزشی.و.پژوهشی.این.دانشگاه.

حکایت.از.پویایی.و.پایایی.این.سازمان.مهم.آموزش.عالی.

در.عرصه.های.مختلف.علمی.و.صنعتی.کشور.دارد.او.در.

ادامه.با.ذکر.نام.افرادی.که.وی.را.در.تدوین.این.اثر.یاری.
کرده.اند.به.تشّکر.و.قدردانی.از.آنها.پرداخت.

حوزه. کّل. مدیر. سازمان،. ریاست. حضور. با. پایان. در.

ریاست،.معاون.اسناد.ملّی.و.جمعی.از.فرهیختگان.از.این.
اثر.ارزشمند.رونمایی.شد.و.تقدیر.به.عمل.آمد.

  

  

برپایی مراسم بزرگداشت هفتۀ 
پژوهش در دانشکدۀ مهندسی عمران

به مناسبت هفتۀ پژوهش مراسمی در آمفی 
صنعتی  دانشگاه  عمران  دانشکدۀ  تئاتر 
این  شد.  برگزار  طوسی  نصیرالّدین  خواجه 
مراسم با حضور دکتر صبوری قمی ، جمعی 
دانشگاه  مسئوالن  علمی،  هیئت  اعضای  از 
و  شد  برپا  عمران  دانشکدۀ  دانشجویان  و 
عمران  دانشکدۀ  برگزیدۀ  پژوهشگران  از 

تقدیر شد.
 



۴

برگزاری نشست مدیران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
نوزدهمین نشست دانشجویی  
IEEE شاخه ایران برگزار شد

نشست. ایسکانیوز،. دانشگاه. گروه. خبرنگار. گزارش. به.

مدیران.دفاتر.ارتباط.با.صنعت.دانشگاه.ها.و.مراکز.پژوهشی.

فّناوری،.رئیس.سازمان. با.حضور.وزیر.علوم،.تحقیقات.و.

حفاظت.از.محیط.زیست،.معاون.پژوهشی.وزارت.علوم.در.

تاریخ.4.دی.1397ش..،.همزمان.با.نمایشگاه.دستاوردهای.
پژوهش.و.فّناوری.و.فن.بازار.برگزار.شد.

خواجه. صنعتی. دانشگاه. پژوهشی. معاون. طالعی،. دکتر.

به. نشست. این. از. بخشی. در. نیز. طوسی. نصیرالّدین.

چالش. مهمترین. به. اشاره. با. ایشان. پرداخت.. سخنرانی.

بین.ارتباط.صنعت.و.دانشگاه.اشاره.داشتند.که.در.بحث.

عقد.قراردادهای.ارتباط.با.صنعت.متأّسفانه.ما.با.مشکالتی.

مواجه.می.شویم.که.برخی.از.این.مشکالت،.برون.سازمانی.و.

به.صنعت.و.دولت.مربوط.می.شود.و.بخشی.نیز.به.مشکالتی.

در. دارد.. وجود. دانشگاه.ها. درون. در. که. می.شود. مربوط.

دانشگاه. برق. مهندسی. دانشکدۀ.

طوسی. نصیرالّدین. خواجه. صنعتی.

نمایشگاه.های. برگزاری. در. همواره. که.

علمی-.عملی.دانشجویی.پیشرو.بوده،.

میزبان. متوالی. سال. چهارمین. برای.

عملی-. پروژه.های. گلچین. نمایشگاه.

این. بود.. کارشناسی. مقطع. کاربردی.

نمایشگاه..در.هفتم.آذر.1397.ش..و.

دانشجویی. برگزیدۀ. تیم. با.حضور.13.

برگزار.شد..روند.انتخاب.این.دانشجویان.

و.پروژه.های.انجام.شده.توّسط.ایشان.از.

علمی. کمیتۀ. توّسط. 1397ش.،. مهر.

علمی. هیئت. اعضای. از. متشّکل.

دانشکده.های.مهندسی.برق.و.مهندسی.

بر.اساس.معیارهایی.چون. کامپیوتر.و.

یک. پیاده.سازی. دستگاه،. یک. ساخت.

روش.بر.روی.یک.سامانه.سخت.افزاری،.

داده. پردازش. و. استخراج. اندازه.گیری،.

از. و. صنعتی. های. واحد. از. میدانی.

میان.185.پایان.نامه.دانشجویی.دورۀ.

بخش   IEEE دانشجویی  نشست  نوزدهمین 
ایران در تاریخ ۳ آبان در دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالّدین طوسي با حضور شماری از استادان 
دانشجویي  شاخه هاي  نمایندگان  و  گرانقدر 
کشور برگزار شد. در این نشست، جناب آقای 
رئیس جمهور  علمی  مشاور  دانا،  فرجی  دکتر 
کمیتۀ  رئیس  گرانپایه  دکتر  آقاي  جناب  و 
میزگردي  در  ایران  بخش  حرفه اي  فّعالّیت های 
صحبت  به  داوطلبانه  فّعالّیت هاي  پیرامون 
جناب  نشست  این  در  همچنین  پرداختند. 
کمیته  رییس  فریدونیان،  علیرضا  دکتر  آقای 
حرفه اي هاي جوان و جناب آقاي دکتر نیکوفرد، 
پیرامون  دانشجویي،  فّعالّیت هاي  کمیتۀ  رئیس 
اهداف و فّعالّیت هاي کمیته هاي یاد شده صحبت 
کردند. در ادامه کارگاه زیست بوم مدل کسب و 
کارگاه  و  مازندرانی  بهار  دکتر  خانم  توسط  کار 
مدیریّت و ارتباطات شاخه های دانشجویي توسط 
مهارت هاي  ارتقا  براي  نوري  احسان  مهندس 

فردي حّضار برگزار شد.

کارشناسی.که.در.سال.

به. گذشته. تحصیلی.

پایان.رسیده.اند،.انجام.
شد.

برگزاری. زمان. طی.

و. نتایج. نمایشگاه،. این.

دستاوردهای.پروژه.های.

معرض. در. انتخابی.

بازدید. بررسی. و. توّجه.

گرفت. قرار. کنندگان.

استادان. رأی. با. و.
اختتامّیه. مراسم. در. دانشجویان. و.
نمایشگاه،.جوایز.نقدی.به.چهار.پروژه.

برگزیده.تقدیم.شد..
امور. معاون. تقی.راد،. دکتر. آقای.
بین.الملل.دانشگاه.که.سخنران.مراسم.
ضمن. بودند،. نمایشگاه. این. اختتامّیه.
اندرکاران. دست. از. قدردانی. و. تشّکر.
برگزاری.این.مراسم.بر.نقش.دانشجویان.
کارشناسی.در.گسترش.ارتباط.دانشگاه.

با.واحد.های.صنعتی.و.لزوم.تشویق.این.

دانشجویان.به.انجام.پروژه.های.عملی.و.

کاربردی.تأکید.کردند..در.ادامه.مدیران.

جهاد.دانشگاهی.واحد.خواجه.نصیر.و.

کارگشا. نوآور. پژوهان. آینده. شرکت.

نیز.به.بیان.دیدگاه.های.خود.در.زمینه.
ارتباط.صنعت.و.دانشگاه.پرداختند..

انجام. به. ترغیب.و.تشویق.دانشجویان.

هدف. با. عملی،. و. کاربردی. پروژه.های.

دستورالعمل.های. و. مقّررات. قوانین،. نظیر. مسائلی. واقع.

ارتباط.از.سوی. قراردادهای.پژوهشی.از.جمله.موانع.این.

نهادهای.خارج.از.دانشگاه.و.گرایش.به.سمت.فّعالّیت.های.

آموزشی.و.....از.موانع.شکل.گیری.ارتباط.با.صنعت.از.سوی.

دانشگاه.ها.به.شمار.می.رود..در.ادامه.ایشان.به.میزان.بودجه.

اشاره. دانشگاه.ها. پژوهش. حوزه. به. شده. داده. تخصیص.

کردند.و.گفتند.که.میزان.بودجه.تخصیص.داده.شده.به.

میزانی.نیست.که.بتوان.بر.اساس.آن.سیاست.گذاری.های.
تحقیقاتی.کالن.را.انجام.داد.

به. مربوط. مشکالت. و. موانع. خصوص. در. طالعی. دکتر.

صنعت.نیز.گفت:.نحوه.و.نوع.تعامل.و.انتظار.از.دانشگاه.ها.

و.نداشتن.برنامۀ.میان.مّدت.و.بلند.مّدت.در.بیشتر.موارد،.

ارتباط.صنعت.و.دانشگاه.را.با.مانع.و.مشکل.مواجه.می.کند..

و. علمی. چالش.های. بر. دانشگاهی. پژوهش.های. واقع. در.

متمرکز. دار. دامنه. و. بلندمّدت. دانشی. حوزه.های. کشف.

است؛.بنابرین.با.منافع.و.عالیق.صنعت.که.حل.مسئله.در.

کوتاه.مّدت.متمرکز.است.و.بر.توسعۀ.فّناوری.اختصاصی.یا.

انتقال.فّناوری.تأکید.می.کند.در.تضاد.است..به.طور.کلّی.

نوع.تعامل.دانشگاه.ها.و.صنعت.به.صورت.مقطعی.و.پروژه.

مبنا.است..در.حالی.که.برای.یک.رابطۀ.مستحکم.و.متمرکز.
نیاز.به.تعامل.بر.مبنای.برنامه.های.بلند.مّدت.داریم.

برگزاری نمایشگاه پروژه های عملی - کاربردی مقطع کارشناسی در دانشکدۀ مهندسی برق

 
 

 

 

  

 

  

  
  
  

  

  

  
 

به. مؤثّر. ورود. برای. آنها. آماده.سازی.

بازار.کار،.همواره.از.اولویّت.های.معاونت.

برق. مهندسی. دانشکده.های. پژوهشی.

خواجه. صنعتی. دانشگاه. کامپیوتر. و.

.نصیرالّدین.طوسی.بوده.است.و.تالش.

نمایشگاه. این. برگزاری. با. شد. خواهد.

بعد. سال.های. در. تجربه.ها،. انتقال. و.

دانشگاه. در.سطح. فّعالّیت.هایی. چنین.
گسترش.یابند.

ء



افزایش ۵۰ درصدی بودجۀ پارک های فّناوری

۵

از. اسالمی،. شورای. مجلس. در. تهران. مردم. نمایندۀ.

در. فّناوری. و. علم. پارک.های. بودجۀ. .%5۰ افزایش.

1398ش..خبر.داد.و.گفت:.حمایت.بخش.خصوصی.از.
شرکت.های.دانش.بنیان.باید.قانونمند.شود.

دکتر.علی.نوبخت.حقیقی.نمایندۀ.محترم.مردم.تهران.

در.آیین.جشن.پژوهش.و.تجلیل.از.پژوهشگران.برگزیده.

این. در. که. دانشگاه.صنعتی.خواجه.نصیرالّدین.طوسی.

امر. در. چالش.ها. برخی. به. ابتدا. شد،. برگزار. دانشگاه.

مهمترین. از. برخی. داد:. توضیح. و. پرداخت. پژوهش.

در. دولت. پررنگ. نقش. عرصه.شامل. این. در. چالش.ها.

تأمین.منابع.مالی.و.کمرنگ.بودن.نقش.بخش.خصوصی.

و. سازمان.ها. بخش.ها،. در. الزم. کارهای. و. ساز. نبود. .،

بیست.و.نهمین.نشست.معاونان.

سطح. دانشگاه.های. پژوهشی.

دکتر. حضور. با. کشور. یک.

مسعود.برومند.معاون.پژوهش.و.

فّناوری.وزارت.علوم،.تحقیقات.و.

فّناوری.و.مدیران.کّل.این.حوزه.

روز.21.آذر.به.میزبانی.دانشگاه.
تربیت.مدّرس.برگزار.شد.

.در.این.نشست.دکتر.غفوریان،.

پژوهش.های. کل. اداره. معاون.
کاربردی.دانشگاه.تهران.به.موضوع.بند.ط.تبصره.9.قانون.
به. .9 تبصره. ط. بند. بار. اولین. برای. کرد.. اشاره. بودجه.
ماّده. در. دانشگاه.ها. پژوهشی. اعتبارات. افزایش. منظور.
واحدۀ.قانون.سال.97.تصویب.شد.و.در.شهریور.ماه.آیین.
تبصره.9. بند.ط. سامانۀ. در. ابالغ.شد.. آن. اجرایی. نامه.
تحت.عنوان.ساتع.)سامانه.اجرایی.تقاضا.و.عرضه.پژوهش.
ارائه. اولویّت. دارند.و.169. وفناوری(.6۰.شرکت.حضور.
شده.و.دانشگاه.ها.115.پیشنهاد.کرده.اند.و.پیشنهادهای.

تأیید.شده.تا.کنون.15.مورد.بوده.است.

بنگاه.های.اقتصادی.برای.تشخیص.توانایی.های.پژوهشی.

نیازمندی.های. آنها.و.عدم.شناسایی. از. برداری. بهره. و.

پژوهشی.و.مدیریّتی.آن.است..نمایندۀ.مردم.تهران.در.

مجلس.شورای.اسالمی.ایران.سپس.به.برخی.راهکارها.

در.این.زمینه.پرداخت.:.از.جمله.این.راهکارها.که.در.

الیحۀ.بودجۀ.98.و.برنامه.ششم.توسعه.نیز.ترتیب.داده.

شده،.می.توان.به.حمایت.دولت.از.تعامالت.بین.المللی.

از. بهره.گیری. پشتیبانی. فناوری،. و. پژوهشی. مراکز.

ظرفّیت.بنگاه.های.بزرگ.برای.کاربست.محصوالت.دانش.

بنیان.و.ورود.آنها.به.بازار،.جلوگیری.از.افت.شتاب.تولید.

علم.کشور،.حمایت.از.صادرات.محصوالت.دانش.بنیان،.

حمایت.از.گسترش.و.توسعۀ.پارک.های.علم.و.فّناوری.به.

منظور.شکل.گیری.شرکت.های.نوپا.و.تسهیل.فّعالّیت.های.

تجاری.سازی.اشاره.کرد..نمایندۀ.مردم.تهران.در.مجلس.

ضمن.تأکید.بر.ضرورت.جهت.دار.کردن.علم.به.سمت.

رفع.نیازهای.ملّت،.انقباض.بودجه.ای.سال.98.را.یادآور.

افزود:.خبر.خوب.آنکه.بودجه.پارک.های.علم.و. شد.و.

فناوری.5۰.درصد.افزوده.شده.است..نوبخت.حقیقی.در.

پایان.با.اشاره.به.اینکه.بخش.خصوصی.آنطور.که.باید.و.

شاید.از.شرکت.های.دانش.بنیان.حمایت.نمی.کند،.گفت:.
این.حمایت.باید.قانونمند.شود.

در.ادامه.معاونان.پژوهشی.دانشگاه.ها،.پیشنهادهایی.را.در.

خصوص.بند.ط.تبصره.9.عنوان.کردند..از.جمله.دولت.

به.طور.مستقیم.4۰%.مربوط.به.درآمد.شرکت.ها.را.واریز.

کند،.باقیمانده.بودجه.هر.سال.به.سال.بعد.منتقل.شود.و.

پرداخت.های.دانشجویی،.پسادکتری.و.پژوهشگران.از.بیمه.

و.مالیات.معاف.گردد..موضوع.خرید.پایگاه.های.اّطالعاتی.

و.گزارش.کنسرسیوم.دانشگاه.های.برتر.در.طرح.های.کالن.
از.دیگر.موارد.مطرح.شده.در.این.نشست.بود.

حضور دو نفر از اعضای هیئت 
علمی دانشگاه در فهرست 

سرآمدان علمی کشور
تحت  ایران،  علمی  سرآمدان  فدراسیون 
حمایت و مدیریّت معاونت علمی و فّناوری 
از محّققان  نفر  ریاست جمهوری، تعداد 7۰ 
عنوان  به  ش.   ۱۳۹7 سال  در  را  کشور 
سرآمد علمی معّرفی کرده است. با افتخار، 
فرامرز  دکتر  و  بالالیی  سعید  دکتر  آقایان 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  از  حسین بابایی 
سرآمدان  فهرست  در  طوسی  نصیرالّدین 

علمی حضور دارند.  
  

برگزاری نشست معاونان پژوهشی دانشگاه های سطح یک کشور به 
میزبانی دانشگاه تربیت مدّرس 

    
کسب مقام اّول تیم طّراحی 

مدارهای مجتمع خاص منظوره
پنجمین دورۀ مسابقۀ کشوری طّراحی سیستم های 
توسط  ش.   ۱۳۹7 آذر    ۱۵ و   ۱۴ در  دیجیتال 
بهشتی  شهید  دانشگاه  برق  مهندسی  دانشکدۀ 
برگزار شد. هدف از برگزاری این مسابقات تقویّت 
سیستم های  طّراحی  در  دانشجویان  مهارت های 
دیجیتال و همچنین افزایش انگیزه و عالقه آنها در 
یادگیری  روش های طّراحی سیستم های دیجیتال 
و توسعۀ کاربردهای این گونه سیستم هاست. این 
طّراحی   ،FPGA چالش  شاخۀ  سه  در  مسابقه 
سخت افزار/نرم افزار و طّراحی مدارهای مجتمع 
خاص منظوره )ASIC( فّعال بود. در این دوره از 
مسابقات دو تیم از دانشکده های مهندسی برق و 
کامپیوتر  یک تیم در چالش  FPGA و یک تیم 
در شاخه طّراحی مدارهای مجتمع خاص منظوره 
تیم  که  کردند  شرکت  بار  اّولین  برای   )ASIC(
به  موفق  منظوره  مدارهای مجتمع خاص  طّراحی 
تیم  اعضای  شد.  مسابقات  این  اّول  مقام  کسب 
دانشجوی  معجونی  شیدا  خانم    ،FPGA چالش 
و   ۹7 ورودی  مصنوعی  هوش  ارشد  کارشناسی 
شهریور  آموختۀ  دانش  دینی  اله  مبین  آقایان 
زاده  قلندری  رامین  و  کامپیوتر  مهندسی   ۹7
ورودی  الکترونیک   ارشد  کارشناسی  دانشجوی 
کاتوزیان  دانیال  تیم  این  سرپرست  و  بودند   ۹6
بود.   ۹6 ورودی  الکترونیک  دکترای  دانشجوی 
مجتمع  مدارهای  طّراحی  تیم  اعضای  همچنین 
کرمی  سّجاد  آقایان   ASIC منظوره  خاص 
ورودی  الکترونیک  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 
کارشناسی  دانشجوی  زاده  قلندری  رامین    ،۹۵
ارشد الکترونیک ورودی ۹6 و خانم نازنین احمدی 
دستگردی دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک 
ورودی ۹6 با سرپرستی فرشته کالنتری دانشجوی 

دکترای الکترونیک ورودی ۹7 بودند
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نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فّناوری و فن بازار دانشگاه ها به نیازهای مّدت دار 
بخش صنعتی توّجه دارند

صنایع دارای نیازهای آنی هستند
نوزدهمین.نمایشگاه.دستاوردهای.پژوهش،.فناوری،.
محل. در. دی1397ش.. .6 تا. .3 تاریخ. در. فن.بازار.
شد. برگزار. تهران. بین.المللی. نمایشگاه.های. دائمی.
سراسر. دانشگاه.های. فّناوری. پارک.های. آن. در. و.
با. دولتی. پژوهشگاه.های. برخی. همچنین. و. کشور.
سرمایه.گذاران.و.بازدیدکنندگان.به.گفتگو.و.تعامل.
پرداختند...58%.از.فّناوری.عرضه.شده.در.این.رویداد.
مربوط.به.دانشگاه.ها.بود.و.پارک.های.علم.و.فّناوری.
با.16%،.مراکز.رشد.با.11%،.مؤّسسات.تحقیقاتی.با.
5%.و.دیگر.مراکز.نیز.با.5%.در.رتبه.های.بعدی.قرار.
نصیرالّدین. خواجه. صنعتی. دانشگاه. غرفۀ. داشتند..
طوسی.نیز.در.سالن.شمارۀ.9.و.غرفۀ.شماره.6.برپا..
دانشگاه،.خدمت. و.دستاوردهای.فن.و.صنعت. بود.
بازدیدکنندگان.ارائه.شد..از.جمله.دستاوردهای.که.

درغرفه.دانشگاه.در.این.نمایشگاه.عرضه.و.معّرفی.شد:.
1-.همکاری.در.طّراحی.و.ساخت.خودرو.برقی.ساینا.2-.
ثبت. IRCC..3-.سیستم. انیدرید. استیک. تولید. رآکتور.
3۰.کاناله.صداهای.ریوی.و.تصویرگری.دینامیک.از.وضعّیت.
ریه.ها.4-.طّراحی.و.ساخت.سامانه.هوشمند.رانندگی.ایمنی.
5-.پرندۀ.بدون.سرنشین.دایناپنتا.کوپتر.6-.ربات.مدل.ساز.
جهت. هوشمند. نرم.افزار. تهّیۀ. .-7 ساختمان. سه.بعدی.

دفاع. مسابقه.های. دوره. سّومین.

ویژۀ. پایان.نامه.ها،. از. دقیقه.ای. سه.

خواجه. صنعتی. دانشگاه. دانشجویان.

عصر.سه.شنبه.27. نصیرالّدین.طوسی،.

.13:3۰ ساعت. رأس. ش.. .1397 آذر.

جهاد. دانشجویان. سازمان. هّمت. به.

طوسی. نصیرالّدین. خواجه. دانشگاهی.

دانشکدۀ. پژوهشی. معاونت. مشارکت. و.

مهندسی.برق.برگزار.شد..این.مسابقه.ها.

کارشناسی. دانش.آموختگان. ویژه. که.

تقویّت. هدف. با. است،. دکتری. و. ارشد.

به. ایده. تبدیل. ارتباطی،. مهارت.های.

ارتباط. تقویّت. نیز. و. ثروت. محصول،.

دانشگاه.با.سرمایه.گذاران.برگزار.شد..این.

از.مجموعه.طرح.های.هماهنگ. رویداد.

جهاد. مرکزی. دفتر. انتشارات. سازمان.

این. برگزاری. ستاد. است.. دانشگاهی.

با. برق. مهندسی. دانشکدۀ. در. رویداد.

طرح.نامه. و. نامه. پایان. .15۰۰ بررسی.

آغاز.شد.و.در.نهایت.26.شرکت.کننده.
پا.به.میدان.رقابت.گذاشتند.

مختلف. برنامه.های. با. رویداد. این.

شور. پر. حضور. و. هنری. فرهنگی،.

این. داوری. بود.. همراه. دانشجویان.

به گزارش ایسنا، دکتر مسعود برومند، معاون 
پژوهش و فّناوری وزارت علوم، تحقیقات و 
ارتباط  دّومین نشست مدیران  فّناوری در 
پژوهشگاه های  و  دانشگاه ها  صنعت  با 
پژوهش  و  نمایشگاه های  برگزاری  کشور 
شنود  و  گفت  برای  زمینه ای  را  فّناوری 
دستگاه ها  و  خصوصی  بخش های  میان 
دانشگاه  ارتباط  بحث  افزود:  و  دانست 
چالشی ترین  و  قدیمی ترین  از  صنعت  با 
است.  فّناوری  حوزه  در  مطرح  بحث های 
صنعتی  پروژه های  اجرای  به  اشاره  با  وی 
رو  این  از  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه ها،  در 
همکاری ها  این  موّفق  نمونه های  ساله  هر 
معّرفی می شود تا نشان دهیم که مدل های 

موفقی در زمینۀ ارتباط با صنعت داریم.
برومند با بیان اینکه علیرغم این اقدامات 
ما، همچنان موارد چالشی در زمینۀ ارتباط 
صنعت با دانشگاه وجود دارد، یادآور شد: 
رویکرد غیرتخّصصی نسبت به ارتباط میان 
صنعت و دانشگاه از جمله این چالش ها به 

شمار می رود.
بخش های  آتی  نیازهای  برومند،  دکتر 
صنعتی را از دیگر چالش های مطرح دراین 
که  حالی  در  گفت:  و  کرد  عنوان  زمینه 
دانشگاه ها در دوره های تحصیالت تکمیلی 
به نیازهای مّدت دار صنایع توّجه می کنند، 
آنی هستند. چنین  نیازهای  دارای  صنایع 
صنعت  بخش  می شود  موجب  رویکردی 
برآوردن  به  قادر  دانشگاه ها  کند  تصّور 
انتظارات بخش های صنعتی نیستند. وی با 
بیان اینکه رفع این چالش نیازمند تعریف 
ساز و کار هایی است که درآن چندین عامل 
هدف گذاری شود، اظهار کرد: حضور بیشتر 
دانشگاه ها در میان جامعه و صنعت از جمله 
عامل هایی است که در این ساز و کار ها باید 
مّدنظر قرار گیرد. برومند همچنین با تأکید 
بر اینکه از سوی دیگر، بخش های صنعتی 
باشند، گفت:  نگاه آینده نگری داشته  باید 
شدن  شکسته  نیازمند  امر  این  تحّقق 
برنامه های سازمان ها و بخش های دولتی به 

پروژه های تخّصصی تر است.

مسابقه.ها.را.آقایان.دکتر.

علیرضا.فریدونیان.و.دکتر.

و. می.خوش. محّمدی.

خانم.ها،.دکتر.معنوی.زاده.

عهده. بر. توّکلی. دکتر. و.

همچنین. و. داشتند.

پایداری. دکتر. آقای.

دوره. این. جلسۀ. رئیس.

از.مسابقات.بود..سرانجام.

.پس.از.ارائه.های.پر.شور.و.
سرشار.از.هیجان.دانشجویان،.بر.اساس.

رأی.داوران:
مهدی.نوذریان.نفر.اّول،..حسین.اکبرزاده.
نفر.دّوم.و.مصطفی.فیروزی.نفر.سّوم.این.
دوره.از.مسابقه.ها.معّرفی.شدند.و.خانم.
ماهشید.وزیری.برگزیده.از.نگاه.مخاطبان.
شد..مراسم.اختتامّیه.با.حضور.مسئوالن.
مختلف.از.جمله.دکتر.اکبرزاده،.معاون.
دانشگاهی،. جهاد. انتشارات. سازمان.
مهندس.خدادادی.قائم.مقام.،.مهندس.
نقیب.زاده. مهندس. عالی،. مشاور. تابش.
جدیدی. مهندس. پشتیبانی،. معاونت.
تخّصصی. ماشین.های. مرکز. مدیر.
نصیرالّدین. خواجه. دانشگاهی. جهاد.

طوسی،.دکتر.خالوزاده.ریاست.دانشکدۀ.

مهندسی.برق،.دکتر.عّباس.زاده،.معاونت.

پژوهشی.دانشکدۀ.مهندسی.برق،.دکتر.

ناصر.شریف.معاونت.پژوهشی.دانشکدۀ.

کامپیوتر،.دکتر.دلربایی.مدیریّت.ارتباط.

با.صنعت.دانشکدۀ.مهندسی.برق،.دکتر.

رضی. دکتر. فرهنگی،. معاونت. نیکوفرد.

دانشکده. مالی. اداری. معاونت. کاظمی.

مشایخی. مهندس. برق،. مهندسی.

مدیرعامل.مؤّسسه.کارا،.مهندس.صدفی.

مدیر.سرای.محلّه.سیدخندان،.مهندس.

فرهنگی،. مجموعۀ. مدیرعامل. عّباسی.

داوران. هیئت. و. پیام. رفاهی. ورزشی،.

تقدیر. برگزیده. نفرات. از. و. شد،. برگزار.
صورت.گرفت.

اطالعات. کمک. به. پایین. فرکانس. نوسان.های. شناسایی.

دستگاه.های.اندازه.گیری.فازوری.8-.منبع.تغذیه.شش.کیلو.
PFC.وات.سه.فاز

توسط. خوبی. استقبال. نمایشگاه،. این. برگزاری. زمان. در.

استادان،..همکاران،.دانشجویان،.شرکت.ها.و.خبرنگاران.از.

صورت. طوسی. نصیرالّدین. خواجه. صنعتی. دانشگاه. غرفه.
پذیرفت.
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نخستین.گردهمایی.پژوهشگران.زیست.فناوری.دانشگاه.در.

تاریخ.1۰دی..1397.ش..در.آمفی.تئاتر.دانشکدۀ.مهندسی.

برق.برگزار.شد..در.این.همایش.یک.روزه.که.با.حضور.استادان،.

دانشجویان،.نمایندگان.صنعت،.علوم.پزشکی.و.اصحاب.رسانه.

برگزار.شد،.دستاوردهای.زیست.فّناوری.دانشگاه.معّرفی.و.لزوم.
حرکت.به.سمت.توسعه.این.فّناوری.جدید.مطرح.شد.

دکتر..علی.خاکی.صّدیق.روز.دوشنبه.در.گردهمایی.یک.روزۀ.

پژوهشگران.حوزۀ.زیست.فّناوری.در.دانشگاه.صنعتی.خواجه.

نصیرالّدین.طوسی.اظهار.کرد:.از.چالش.های.این.حوزه.ایجاد.

فضای.شبکه.ای.برای.همکاری.و.هم.افزایی.و.ساز.و.کار.اجرای.

درون.دانشگاهی.است..وی.ادامه.داد:.الزمۀ.ایجاد.رشتۀ.زیست.

فّناوری.امکان.ایجاد.ظرفّیت.سازی.در.نهادهای.مرتبط.است.زیرا.
این.حوزه.نیازمند.حال.و.آینده.کشور.است..

خاکی.صّدیق.تصریح.کرد:.این.حوزه.نیازمند.نگاه.نوآورانۀ.ملّی.

است.و.جهت.گیری.آینده.تمامی.دانشگاه.ها.باید.در.این.زمینه.

باشد..قرارگیری.کشور.در.فضای.بین.المللی،.حل.مسائل.حال.و.

آینده.و.تبدیل.علم.به.ثروت.از.دستاوردهای.مهندسی.زیست.

فّناوری.است..مهندسی.پزشکی،.برق،.پتروشیمی،.مواد.زیستی،.

نقشه.برداری،.زیست.مکانیک.از.دانشکده.های.مرتبط.در.زمینۀ.

زیست.فّناوری.هستند.که.با.یکدیگر.همکاری.می.کنند..ایشان.

افزودند:..قراردادهای.بین.المللی.و.کار.مشترک.با.مراکز.آموزش.

عالی.داخلی.و.معتبر.خارج.از.کشور.در.زمینۀ.زیست.فناوری.

نخستین.اجالس.سازمان.ملل.مّتحد.در.حوزۀ.اّطالعات.مکانی.

تحت.عنوان..UNWGIC.2۰18.،.28.تا.3۰.آبان..1397.

ش..در.شهر.دیچینگ.کشور.چین.برگزار.شد...به.گزارش.

روابط.عمومی.دانشگاه،.این.اجالس.با.شعار.»اّطالعات.مکانی.

برای.تحّقق.جهان.بهتر«.با.برنامه.ریزی.سازمان.ملل.مّتحد.و.

با.میزبانی.وزارت.منابع.طبیعی.چین،.با.هدف.توسعه.کاربرد.

اّطالعات.مکانی،.ارتقاء.ارتباطات.و.دانش.محیطي.به.منظور.

پاسخ.دادن.به.چالش.هاي.محلّي،.منطقه.اي.و.جهاني،.با.حضور.

نمایندگان.کشورهاي.مختلف.جهان،.استادان.و.صاحب.نظران.

حوزه.اّطالعات.مکانی.برگزار.شد..دکتر.محّمد.طالعی،.معاون.

پژوهش.و.فّناوری.دانشگاه.به.دعوت.کمیتۀ.اّطالعات.مکانی.

در. او. داشت.. اجالسیه.شرکت. این. در. مّتحد. ملل. سازمان.

دیدار.با.متخّصصان.کشورهای.مختلف.در.خصوص.توسعۀ.

همکاری.های.مشترک.در.حوزۀ.فّناوری.اّطالعات.مکانی.و.نیز.

شرایط.عضویت.دانشگاه.صنعتي.خواجه.نصیرالّدین.طوسي.در.
این.سازمان.بین.المللي.به.تبادل.نظر.پرداخت..

همچنین.معاون.پژوهشی.دانشگاه.در.حاشیه.این.اجالس.به.

عنوان.عضو.هیئت.تحریریّۀ.نشریّۀ.بین.المللی.GSIS.،.در.

نشست.سالیانۀ.این.نشریّه.حضور.یافت.
گفتنی.است.سازمان.ملل.متّحد،.تشکیل.انجمن.جهانی.برای.
ترویج.گفتگو.جامع.در.حوزۀ.فّناوری.و.علوم.اّطالعات.مکانی.
تخّصصی. است..در.جلسه.های. داده. قرار. برنامه.خود. در. را.
این.اجالس،.صاحب.نظران.به.بررسی.راهکارهای.استفاده.از.
اّطالعات.مکانی.و.فناوری.های.مرتبط.جهت.مواجهه.با.برخي.
موضوعات.جاري.از.جمله.دستیابي.به.توسعۀ.پایدار.مبتني.
اقتصاد.دیجیتال؛.شهر.و.جامعه. بر.کسب.دانش.محیطي؛.
هوشمند؛.داده.هاي.کالن.و.اینترنت.اشیاء.و.غیره،.پرداختند..
همچنین.مشارکت.هاي.بین.المللي.و.همکاري.در.تولید.و.
کاربرد.اّطالعات.مکاني.از.محورهاي.مهم.مورد.بحث.و.بررسي.

در.این.اجالس.بین.المللي.بود.

کسب مقام سّوم مسابقات بین المللي آسیا 
اقیانوسیه توّسط تیم امدادگر دانشگاه

این مسابقه ها در ایران و توّسط دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد قزوین و با حضور ۸۰۰ تیم در ۲۲ لیگ برگزار 
این  در  شد.  آغاز  آذر    ۱۴ از  مسابقه ها  این  شد. 
مسابقات ۱۲ تیم خارجی  از کشورهای ژاپن، استرالیا، 
بودند.  حاضر  امارات  و  جنوبي  کره  چین،  روسیه، 
تیم های دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی در 
مسابقات دانشجویان رشته های کارشناسی مهندسي 
برق، کامپیوتر، مکانیک ومواد حضور داشتند. در پایان 
این رقابت بین المللی، تیم امدادگر دانشگاه صنعتی 
کرد  را کسب  مقام سّوم  نصیرالّدین طوسی  خواجه 
و همچنین تیم شبیه ساز دوبعدي دانشگاه توانست 

جایزه بهترین ارائه را به خود اختصاص دهد.

  

حضور معاون پژوهشی دانشگاه در نخستین نشست کمیتۀ اّطالعات مکانی سازمان ملل مّتحد

عضویّت دکتر هومن لطیفی،عضو 
هیئت علمی دانشکدۀ مهندسی 
نقشه برداری در هیئت تحریریّۀ 
Forestry مجّلۀ معتبر بین المللی

موفقّیت تیم فّنی گروه انرژی 
مرکز MIC دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالّدین طوسی، در مسابقات 
چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران

ترین  قدیمی  از  مجّله  این 
منتشرۀ   علمی  مجاّلت 
م.  از ۱۹۲۹  که  بوده  جهان 
آکسفورد  دانشگاه  توسط 
شود.  می  چاپ  انگلستان 
موفق  لطیفی  هومن  دکتر 

شده است، از  ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ م. به عضویّت در هیئت 
تحریریّۀ  این مجله معتبر دست پیدا کند.

این تیم فّنی با عنوان هستۀ فّناور » تدبیر انرژی« مستقر 
در مرکز نوآوری نصیر، به سرپرستی دکتر مجید سلطانی 
با شرکت در مسابقات استارتاپی نمایشگاه تراکنش 
ایران، پس از دو مرحله داوری، از بین ۸۰ تیم، موّفق 
به کسب رتبه چهارم و دریافت نشان خاّلقّیت طرح از 

سوی معاونت علمی و فّناوری ریاست جمهوری شد.

دانشوری،. بیمارستان.مسیح. بهشتی،. دانشگاه.شهید. از. اعم.

.NC state.،.Johnsفارابی.و.در.سطح.بین.الملل.دانشگاه.های
Hopking، Queens..منعقد.شده.است..

در.ادامه.این.مراسم.استاد.....دکتر.علی.غّفاری،.عضو.هیئت.علمی.

دانشکدۀ.مکانیک.دانشگاه.صنعتی.خواجه.نصیرالّدین.طوسی.

به.برخی.دستاوردهای.گروه.تحقیقاتی.قلب.عروق.دانشکدۀ.

مهندسی.مکانیک.این.دانشگاه.اشاره.کرد.و.گفت:.این.گروه.در.

حال.ثبت.یو.اس.پتنت.در.خصوص.قلب.جنین.است..همچنین..

در.این.همایش.دکتر.محّمد.جواد.ولدان.زوج.خبر.از.کاربرد.

زیست.فّناوری.مکان.محور.در.تشخیص.سرطان.داد..وی.اشاره.

کرد.که.حوزه.زیست.فّناوری.مکان.محور،.مربوط.به.استفاده.

از.داده.های.مکان.محور.در.علوم.زیستی.و.از.طریق.پدیده.های.

طبیعی.و.محیطی.همچون.آب،.هوا،.خاک.و.رطوبت.است...وی.

کاربرد.این.موضوع.را.پیگیری.و.تشخیص.مراحل.رشد.بیماری.
و.پایش.آن.در.گیاه.و.انسان.دانست.

.ARASH.در.ادامه.این.مراسم.دکتر.حمیدرضا.تقی.راد.محصول

ASSIST.به.عنوان.ربات.جّراحی.و.دستگاهی.که.حرکت.دست.

جّراح.را.کنترل.کرده.و.از.حرکت.های.اشتباه.جلوگیری.می.کند.

معّرفی.کرد.واظهار.کرد:.این.ربات،.مقصود.اولّیه.ما.یعنی.حضور.

جّراح.در.صحنه.را.تأیید.کرده.و.خوشبختانه.مورد.حمایت.».

نیماد«.قرار.گرفته.است..در.ادامه.این.مراسم.خانم..دکتر.فائزه.

رحمانی.از.یک.روش.درمانی.امیدبخش.برای.درمان.تومورهای.

سرطانی.خبر.داد.،.او.به.تشریح.زیست.فیزیک.در.حوزه.درمان.

پرداخت.و.توضیح.داد:.روش.های.متفاوتی.در.درمان.سرطان،.

از.جمله.پرتودرمانی.داخلی.و.خارجی،.وجود.دارد؛.در.این.میان..

BNCT..یک.روش.درمانی.امیدبخش.برای.تومورهایی.نظیر.

گلیوبالستوما.مالتی.فرم.است.که.روش.درمان.جایگزین.ندارند؛.
چراکه.این.تومور.سرطانی.را.نمی.توان.با.جّراحی.خارج.کرد.

  

 
  

 

 

  
 

 

  

 
  
  



.از.پژوهشگران.برگزیدۀ.دانشگاه.صنعتی.خواجه.نصیرالّدین.طوسی.با.حضور.دکتر.علی.

نوبخت.نمایندۀ.محترم.تهران.در.مجلس.شورای.اسالمی.و.مسؤالن.این.دانشگاه.دوشنبه.

26.آذر..1397ش..در.آمفی.تئاتر.پردیس.دانشکده.های.عمران.و.نقشه.برداری.دانشگاه.
صنعتی.خواجه.نصیرالّدین.طوسی.برگزار.شد.

به.گزارش.ایسنا،.محّمد.طالعی،..معاون.پژوهشی.و.ّفّناوری.دانشگاه.صنعتی.خواجه.

بهبود. از. این.دانشگاه. برگزیدۀ. از.پژوهشگران. نصیرالّدین.طوسی.در.مراسم.تجلیل.

شاخص.های.پژوهشی.دانشگاه.یاد.شده.از.جمله.افزایش.تعداد.کتاب.های.ترجمه.و.

تألیفی.در.جهت.بهبود.جایگاه.ارجاعات.به.مقاالت.دانشگاه.خبر.داد.و.گفت:.بر.اساس.

هدف.گذاری.پیشین.رشد.تعداد.مقاالت.در.مجلّه.های.علمی،صنعتی.با.نمایۀ.ISI،.بهبود.

کیفی.مقاالت.و.رشد.مناسب.تعداد.مقاالت.مشترک.با.پژوهشگران.خارجی.محقق.شده.

است..ایشان.همچنین.از.افزایش.تعداد.مراکز.رشد،.هسته.های.کسب.کار.دانشجویی.و.

تعداد.شرکت.های.وابسته.به.مراکز.رشد.این.دانشگاه.خبر.داد.و.گفت:.انتظارداریم.با.

جلب.حمایت.از.مراکز.مختلف،.شرکت.های.بیشتری.جذب.کرده.و.کیفّیت.شرکت.ها.را.

ارتقا.دهیم..طالعی.با.بیان.اینکه.کنسرسیوم.13.دانشگاه.سطح.یک.به.صورت.جلسه.های.

ماهانه.بین.رؤسا،.معاونان.مالی.آموزشی.و.پژوهشی.این.دانشگاه.ها.تشکیل.شده.است.

خاطر.نشان.کرد:.این.دانشگاه.ها.75%.تولید.علمی.و8۰%.قراردادهای.صنعتی.کشور.را.بر.

عهده.دارند.و.نخستین.پروژه.مشترک.این.کنسرسیوم.در.حوزۀ.محیط.زیست.و.آلودگی.
هوا.تعریف.شده..است.

دکتر.طالعی.از.هماهنگی.مؤثّر.این.دانشگاه.با.مرکز.پژوهش.های.مجلس.خبر.داد.و.تشریح.

کرد:.بر.این.اساس.توانستیم.مصّوبۀ.مربوط.به.مالیات.2۰درصدی.مربوط.به.قراردادهای..

پژوهشی.را.به.5%.کاهش.دهیم..طالعی.تصریح.کرد:.همچنین.براساس.مصّوبۀ.مجلس.

و.برخالف.درخواست.دولت.بنا.شد.تا.بخشی.از.بودجه.پژوهشی.دستگاه.های.دولتی.در.

صورت.عدم.انعقاد.قرارداد.با.دانشگاه.ها.به.خزانه.برگردد.که.این.نیز.در.رایزنی.با.دوستان.

در.مرکز.پژوهش.های.مجلس.انجام.شد.
هیئت. اعضای. مشارکت. درصد. طالعی.
علمی.در.قراردادهای.صنعتی.دانشگاه.را.
25%.اعالم.کرد.و.گفت:.مبلغ.دریافتی.
پژوهشی. قراردادهای. محل. از. دانشگاه.
پنج. ش.،. .1396 از. دانشگاهی. برون.
این. در. است.. بوده. تومان. میلیارد. ونیم.
از.دانشکدۀ. مراسم.علی.اصغر.آل.شیخ.
نقشه.برداری.به.عنوان.پژوهشگر.برگزیدۀ.
گرنت.پژوهشی.مهندسی،.شهرام.صیدی.
پژوهشگر. عنوان. به. دانشکده.شیمی. از.
علوم)فّعالّیت.های. گرنت. برگزیدۀ.
عنوان. به. فخری. منصور. . پژوهشی(،.

پژوهشگر.برگزیده.در.بخش.مقاله-های.علمی،.مهدی.علیاری.شوره.دلی.در.بخش.طرح.

پژوهشی،.آزاده.شهیدیان.در.بخش.کتاب،.جعفر.حیرانی.نوبری.به.عنوان.پژوهشگر.

برگزیده.در.زمینۀ.فّناوری.و.عرفان.صالحی.نژاد.از.دانشکده.مهندسی.علم.ومواد.به.

عنوان.پژوهشگر.برگزیده.جوان.انتخاب.شدند..همچنین.در.بخش.پژوهشگران.برگزیدۀ.

دانشکده.ها،.علی.احمدی.از.دانشکدۀ.مهندسی.کامپیوتر،.مهران.میرشمس.از.دانشکدۀ.

مهندسی.هوافضا،.شهریار.محّمدی.از.دانشکدۀ.مهندسی.صنایع.و.محمود.جعفری.

از.دانشکدۀ.فیزیک.برگزیده.شدند..دربخش.دانشجویان.پژوهشگر.برگزیده.در.مقطع.

دکتری،.فرشاد.مرادی.کشکولی.و.طّیبه.مناقبی.و.در.مقطع.کارشناسی.ارشد،.آرش.

کردانی.معّرفی.شدند..همچنین.طرح.مهندس.رزاق.بلوری.افشار،.خودروی.الکتریکی.
ساینای.برقی.به.عنوان.طرح.مشارکتی.برتر.دانشگاه.انتخاب.شد.

دکتر.عّباس.علی.آبادی،.مدیرعامل.گروه.صنعتی.مپنا،.از.مرکز.نوآوري.نصیر.

بازدید.به.عمل.آورد..ایشان.در.این.بازدید.دوساعته.با.مدیران.و.تني.چند.از.

اعضاي.شرکت.ها.گفتگو.کردند..مدیرعامل.مپنا.با.تیم.هاي.فّعال.شرکت.هاي.

انرژي.سبز.پایدار،.رازق.و.آزمون.پیشرفته.فراصوت.پارسیان.دیدار.کردند.و.از.
نزدیک.درجریان.فّعالّیت.ها.و.توانمندي.هاي.آنها.قرار.گرفت.

آشنایی.با.امکانات.فضای.کار.اشتراکی.و.شتابدهندۀ.نصیر.از.دیگر.قسمت.هاي.

بازدید.بود..دکتر.علي.آبادي.با.اعالم.آمادگي.براي.حمایت.از.تیم.هاي.استارتاپي.

به. را.مشروط. این.عمل. نصیر،. نوآوري. مرکز. در. فّناور.مستقر. و.هسته.هاي.

سودآوري.و.بازار..محور.بودن.ایده.ها.و.محصوالت.هسته.ها.اعالم.کرد..اّطالع.از.
پروژه.و.دستاورده.اي.شبیه.ساز.رانندگي.نصیر.نقطه.پایاني.این.بازدید.بود.

به.گزارش.خبرنگار.گروه.

نشست. ایسکانیوز،. دانشگاه.

با. ارتباط. دفاتر. مدیران.

مراکز. و. دانشگاه.ها. صنعت.

پژوهشی.با.حضور.وزیر.علوم،.

رئیس. فّناوری،. و. تحقیقات.

محیط. از. حفاظت. سازمان.

پژوهشی. معاون. و. زیست.
وزارت.علوم.برگزار.شد.

دکتر.عیسی.کالنتری.در.این.مراسم.گفت:.امروز.انواع.مشکالت.محیط.گریبان.گیر.
مردم.شده.است..در.محیط.انسانی.بزرگ.ترین.مشکالت.را.داریم..

رئیس.سازمان.محیط.زیست.گفت:.قوی.ترین.دانشگاه.های.ما.در.رشته.های.فّنی.

و.مهندسی.بوده.اند،.اّما.زندگی.مردم.در.خطر.است..در.تیرماه.که.دمای.هوا.افزایش.

یافت.و.به.بیش.از.36.درجه.رسید،.ما.باید.6.روز.کشور.را.به.علّت.کاهش.ازت.تعطیل.

می.کردیم..وی.افزود:.کشورهایی.مانند.امارات.شّدت.مصرف.انرژی.کمتری.دارند،.

بزرگ.ترین.هدر.دهنده.انرژی.در.میان.کشورها.هستیم..وی.بیان.کرد:.ما.مشکل.آب.

داریم،.مجلس.تصویب.می.کند.95%.کاالها.باید.در.داخل.تولید.شود.که.حداقل.

نیازمند.36.میلیون.متر.مکعب.آب.است..وی.اظهار.داشت:.جرئت.و.جسارت.باید.به.

دانشگاه.ها.برگردد.تا.مشکالت.گذشته.را.حل.و.نسبت.به.آینده.برنامه.ریزی.کنند.و.
باید.در.سیاست.های.خود.تجدید.نظر.اساسی.داشته.باشیم.
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برگزاری آیین تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی

کالنتری: جرئت و جسارت باید به دانشگاه ها برگردد بازدید مدیرعامل گروه صنعتی مپنا
 از مرکز نوآوری نصير
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