
رییس دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی از 
افتتاح مجتمع آزمایشگاهی کارگاهی دانشکده مهندسی هوافضا با هدف 
تجهیزات  توسعه  و  آزمایشگاهي  امکانات  کل  سازی  یکپارچه  تجمیع، 

خبر داد .
مزرعه  کریمی  دکتر حسن  ایرنا،  از  نقل  به  روابط عمومی؛  گزارش  به 
شاهی اظهار کرد: این کارگاه آزمایشگاهی در محل سوله ای با مساحت 
تقریبی ۱۵۰۰ متر مربع احداث و دارای دو آزمایشگاه، سه کارگاه و یک 
مجموعه کارگاه مرکزي و براي انجام کارهاي آزمایشي و تحقیقاتي پنج 

گرایش رشته مهندسي هوا فضا دانشگاه است.
وی با بیان اینکه دانشگاه در هر سه مقطع ساالنه ۴۷۰ دانشجو دارد، 
ادامه داد: آزمایشگاه سیاالت، مقاومت مصالح، موتور، بدنه و کارگاه ابزار 
دقیق ورق کاری و جوشکاری صنایع هوایی به صورت یکپارچه برای 

اولین بار در کشور راه اندازي شده است. 
کریمی با اشاره به امکانات موجود در این مجموعه آزمایشگاهی گفت: 
بزرگ  بسیار  ابعاد  با  هواپیمایی  موتورهای  انواع   ،۲۷ فوکر  هواپیمای 
انجام  برای  نیز  اي  ماهواره  و  موشکي  فضایي،  تجهیزات  همچنین  و 

کارهاي تحقیقاتي و پژوهشي موجود است.
کرد:  اظهار  نصیر  خواجه  صنعتی  دانشگاه  هوافضا  دانشکده  رئیس 
ضروری است دانشجویان بیشتر پایان نامه های خود را در حوزه های 
فضا  این  ایجاد  با  حاضر  حال  در  دهند.  ارائه  افزایی  مهارت  و  صنعتی 
دانشجویان تحصیالت تکمیلي مي توانند به راحتي رساله هاي عملي، 

تجربي و پژوهشي انجام دهند. 
بهترین  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
تونل باد دانشگاهی و پالسما را در کشور در اختیار دارد، افزود: تحقیقات 
پرواز، هدایت و  دینامیک  فراوانی در حوزه صنایع هوا فضا مثل حوزه 

کنترل نیز در آزمایشگاه هاي مرتبط دانشگاه انجام شده است. 
** توسعه روابط بین الملل هدف احداث این کارگاه

کریمی عنوان کرد: برنامه اصلی و یکی از اهداف احداث این آزمایشگاه 
توسعه روابط بین المللی است . 

 ۱۰ حدود  دارای  طوسی  نصیرالدین  صنعتی  خواجه  صنعتی  »دانشگاه 
با کشور روسیه در مقطع کارشناسی،  دوره مشترک در طول ۱۰ سال 
دو دوره دکتری و در حال حاضر یک دوره مشترک کارشناسی ارشد است. «

نیز در دفترچه  تا ۳ دوره مشترک  این است  بر  ادامه داد: تالش   وی 
کنکور ۹۸ برای رشته هوافضا قرار داده شود.

نیز  چین  کشور  با  تعامالتی  افزود:  همچنین  هوافضا  دانشکده  رییس 
علمی  هیات  جذب  کشور  این  از  التحصیالن  فارغ  و  گرفته  صورت 

پلي  دانشگاه  با  هایی  نامه  تفاهم  نیز  اروپا  در سطح  اند.  شده  دانشگاه 
تکنیک میالن صورت گرفته اما علي رغم این مسائل به دلیل شرایط 

خاص رشته هوافضا ارتباطات با احتیاط انجام مي شود. 

از ویراست دوم کتاب  با حضور ریاست دانشگاه و رئیس کتابخانه ملی 
تاریخ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی رونمایی شد.

تاریخ  کتاب  از  رونمایی  آئین  در  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر خاکی صدیق رئیس دانشگاه، خانم دکتر بروجردی مشاور 
امراللهی)رئیس  دکتر  و  ملی  کتابخانه  رئیس  و  جمهور  رئیس  فرهنگی 
اسبق دانشگاه( و دکتر علیزاده رئیس سازمان اسناد کتابخانه ملی به ایراد 

سخن پرداحتند.
گفتنی است، در این مراسم که با حضور شخصیت های علمی و فرهنگی 
اهمیت  بر  گردید،  برگزار  استاد  سازمان  های  همایش  تاالر  در  کشور 
در  تاریخي  اسناد  نمودن  و همچنین مستند  تاریخ شفاهی  مستندسازی 

غالب کتاب براي نسل هاي آینده تاکید شد.

دکتر علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
در بخشی از سخنان خود گفت: تاریخ تاسیس این دانشگاه  موضوعی 
بود که غالبا مورد بحث قرار مي گرفت در سال ۹۲ تصمیم گرفته شد به 
عنوان یک کار پژوهشي به این مهم پرداخته شود که نتیجه این پژوهش 

به همت جناب آقاي دکتر حسیني، کتاب ماندگار تاریخ دانشگاه گردید.
دکتر رضا امراللهی رئیس اسبق دانشگاه که در زمان ایشان تاریخ ۱۳۰۷ 
دانشگاه  تاسیس  سال  درج  علت  گفت:  گردید،  حک  دانشگاه  آرم  زیر 
به   ۱۳۵۷ سال  در  که  است  تمبری  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی 
مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس مدرسه عالي پست و تلگراف منتشر 

شده است و هیچکس نمی تواند به این سند شبه وارد کند، استناد شد.
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 صفحه 1
علوم  های  دانشگاه  بین  علمی  تخصصی  کارگروه  برگزاری   *

پزشکی شهید بهشتی و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگـاه  در  هوافـضا  آزمایشـگاه  مجـهزترین  افتتـاح   *

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
* نوزدهمین نشست دانشجویی ایران IEEE برگزار شد

* حضور معاون پژوهشی دانشگاه در نخستین نشست 
کمیته اطالعات مکانی سازمان ملل متحد در چین

* سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطالعات مکانی برگزار 
می گردد

* آئین رونمایی از کتاب تاریخ دانشگاه برگزار شد
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صفحه 2
* اول آذر مـاه شروع دریـافت مقاالت سیزدهمیـن

 دوره کنفـرانس یـادگیری الکترونیـکی کـشور 
رئیس  بعنوان  حسینعلی  مشهدی  مسعود  دکتر  انتصاب   *

دانشکده مهندسی نقشه برداری
خواجه  صنعتی  دانشگاه  تجمیع  برای  طرحی  ارائه   *

نصیرالدین طوسی
خواجه  صنعتی  دانشگاه  در  افزایی  مهارت  طرح  آغاز   *
با  و  تحصیلی  سال  شروع  با  همزمان  طوسی  نصیرالدین 

حضور صنعتگران
* رونمایی ازفیدیباکس و اپلیکیشن دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی برای اولین بار در بین دانشگاه های صنعتی کشور

* رتبه بندی دانشگاه های جهان »تایمز 2019«
* اولیـن مـوتور جـست و جـوی عکس ایرانـی راه انـدازی 

شـد
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  مشترک  نشست   *

طوسی با دانشگاه لیموژ فرانسه
* تقدیر ریاست دانشگاه از دانشجویان اعزامی به آلمان

جهت شرکت در کارگاه آموزشی و ایجاد ارتباط و همکاری با 
دانشگاه های کارلسروهه و هایدلبرگ

سـرآغــاز سخـن

آئیـن رونـمایی از کتاب تاریخ دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ادامه خبر نشست دانشگاههای علوم پزشکی و صنعتی خواجه نصیر

کارگروه تخصصی علمی بین دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی 
و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تشکیل شد

در نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روسای دو دانشگاه بر ایجاد 

کارگروه های تخصصی مشترک تاکید کردند.
پزشکی  دانشگاه علوم  رییس  آقاجانی  روابط عمومی، دکتر  به گزارش 
در ابتدای این نشست میزبانی این جلسه را مایه افتخار دانشگاه علوم 
پزشکی دانست و اظهار امیدواری کرد که ضمن استمرار این جلسات، 

زمینه هاي همکاري مشترک بین دو دانشگاه ایجاد شود.
ایجاد دفاتر مشترک در مراکزدرمانی به منظورهمبستگی 

پزشکی و مهندسی با دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
این  تصمیم  از  ادامه  در  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
به  مراکزدرمانی  و  بیمارستانها  در  مشترک  دفاتر  ایجاد  برای  دانشگاه 
خواجه  صنعتي  دانشگاه  با  مهندسي  فني  و  پزشکی  منظورهمبستگی 
این دفاتر ضمن  نصیرالدین طوسي خبر داد و گفت: به دنبال تاسیس 
دراختیار داشتن تجهیزات کافي با حضور کارشناسان و مهندسان، در کنار 
اساتید بالیني؛ تیم قوي پزشکي و فني مهندسي به منظور انتقال فناوري 

و ارائه تکنیک هاي نو و جدید تشکیل مي شود.
پژوهش ها باید به فناوری و تجاری سازی تبدیل شود.

و  باشد  محور  مأموریت  باید  دانشگاه   آقاجانی:  دکتر  گفته  به  بنا   
باید به فناوری و تجاری سازی تبدیل شود.تمرکزو حرکت  پژوهش ها 
انجام  تجربه  که  معنی  این  به  است  فناوری  به سمت  پژوهشی  حوزه 
فعالیت هاي تحقیقاتي نشان مي دهد که انجام تحقیقات محض و چاپ 
صرف مقاله، به تنهایي مفید نبوده و انگیزه اي را براي انجام تحقیقات 
کاربردي و توسعه اي ایجاد نمي کند.اگر علمي تولید مي شود و دانایي و 
آگاهي نسبت به امري به دست مي آید، باید این علم و دانش  ضمن 

خلق ثروت و کارآفریني و در نهایت در خدمت اهداف مورد نیاز جامعه 
قرار گیرد.وی در ادامه جایگاه علمی ارزشمند، فناوری ممتاز و صنعتی 
از  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  نصیرالدین طوسی  خواجه  دانشگاه صنعتی 
پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی، و تقویت کانال هاي ارتباطي و ایجاد 

رشته هاي بین رشته اي استقبال کرد.
تمرکزبرفعالیت های بین رشته ای مطابق با نیازهای کشور 

وتوانمندی داخلی
دکتر علی خاکی صدیق رییس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
میان  همکاري  مشترک  هاي  زمینه  از  مندی  بهره  مراسم  این  در  نیز 
دودانشگاه را خواستار شد و به معرفي فعالیت هاي علمي و پژوهشي و 

گروههاي این دانشگاه پرداخت.
این  المللی  بین  و  ملی  تجربیات  در خصوص  توضیحاتی  ادامه  در  وی 
دانشگاه ارائه داد و یکی از سیاست های راهبردی را پرهیز ازایجاد رشته 
هاي جدید، توسعه آموزشي و پژوهشي و فناوري ضمن تمرکز برفعالیت 
هاي فرارشته اي و بین رشته اي؛ طبق نیازهاي کشور، توانمندي داخلي 

و نوآوري دانست.
اجرای  و  تعریف  از سخنان خود  دیگری  در بخش  دکتر خاکی صدیق 
یا  نامه ها و  پایان  پروژه های نظری و کاربردی مشترک در چارچوب 
پژوهشي،  مشترک  گروههاي  تعریف  تکمیلي،  تحصیالت  های  رساله 
اجراي دوره هاي نوین تحصیالت تکمیلي مشترک و راه اندازي دانشکده 
با  مشترک  همکاري  هاي  زمینه  جمله  از  را  مهندسي  زیست  مشترک 

دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي دانست.
وی در ادامه مکانیزم اولیه همکاری میان دو دانشگاه را تشکیل کارگروه 
و  کرد  ذکر  مشترک  جلسات  برگزاری  و  دودانشگاه  هر  در  تخصصی 
شناسایی و تعریف حوزه های همکاری مشترک، ارائه طرح هاي عملي 
براي اجراي همکاري هاي مشترک موردنظر و ارائه طرح ها در سطوح 
باالتر و در صورت نیاز اخذ مجوزهاي الزم را راهکار این مهم ذکر کرد.

آئین رونمایی از کتاب تاریخ دانشگاه برگزار شد

برگزاری نشست مشترک هیـات رئیسه دانشگاه هـای صنعتی خـواجه نصیر الدین 
طوسی و علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزاری کارگروه تخصصی علمی بین دانشگاه های علوم 
پزشکی شهید بهشتی و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

افتتـاح مجـهزترین آزمایشـگاه هوافـضا در 
دانشگـاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطالعات مکانی 
برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی، سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطالعات 
مکانی و بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک با همکاري 

دانشگاه  برداري  نقشه  مهندسي  دانشکده 
 ۲ طي  طوسي  نصیرالدین  خواجه  صنعتي 
نقشه  سازمان  در  آذر(   ۱ و  آبان   ۳۰( روز 
خاکی  علی  دکتر  حضور  کشوربا  برداري 
صدیق، رئیس دانشگاه و مهندس جهرمی 

وزیر ارتباطات ، آغاز به کار کرد.

نوزدهمین نشست دانشجویی ایران IEEE برگزار شد
نوزدهمین نشست دانشجویي بخش ایران IEEE با حضور تعدادي از 

اساتید و نمایندگان شاخه هاي دانشجویي کشور برگزار شد.
فرجي  دکتر  آقاي  جناب  نشست،  این  در  عمومي،  روابط  گزارش  به 
رییس  گرانپایه  دکتر  آقاي  جناب  و  جمهور  رییس  علمي  مشاور  دانا، 
کمیته فعالیتهاي حرفهاي بخش ایران در میزگردي پیرامون فعالیتهاي 

داوطلبانه به ایراد سخن پرداختند.
فریدونیان، رییس کمیته حرفه اي هاي  آقاي دکتر علیرضا  همچنین 
جوان و جناب آقاي دکتر نیکوفرد، رییس کمیته فعالیتهاي دانشجویي، 

پیرامون اهداف و فعالیت هاي کمیته هاي مباحثي را مطرح نمودند.
در ادامه کارگاه بوم مدل کسب و کار توسط خانم دکتر بهار مازندراني 
مهندس  توسط  دانشجویي  هاي  شاخه  ارتباطات  و  مدیریت  کارگاه  و 

احسان نوري براي ارتقا مهارتهاي فردي حضار برگزار گردید.
برق  مهندسي  دانشکده  در  آبان   ۳ تاریخ  در  نشست  این  است  گفتني 

برگزار شد.

حضور معاون پژوهشی دانشگاه در نخستین نشست کمیته 
اطالعات مکانی سازمان ملل متحد در چین

میالد پیامبر رحمت و امام صادق)ع(  
مبارک باد.

افتتـاح مرکـز کـارگاهی آزمـایشـگاهی 
دانشکده هوافضـا
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روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

منتشر  تایمز  در   ۲۰۱۹ سال  در  جهان  دانشگاههای  بندی  رتبه  نتایج 
شد. این مؤسسه ارزیابی دانشگاه ها اقدام به انتشار رتبه دانشگاههای 
دانشگاه   ،۲۰۱۹ تایمز  جهانی  بندی  رتبه  اساس  بر  است.  نموده  دنیا 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از دانشگاه های برتر 
در کشور معرفی شده است. رتبه بندی آموزش عالی تایمز مؤسسه های 
پیشرو را در پنج معیار کلی در قالب ۱۳ شاخص فرعی شامل آموزش 
المللی  بین  دانشجویان  و  اساتید  جذب  در  چشم انداز  یادگیری،  و 
انتشارات  و  پژوهش  المللی،  بین  پژوهشی  و  علمی  همکاریهای  و 
شاخص  جهانی،  علمی  اطالعات  پایگاههای  و  مجالت  در  معتبر 
فعالیتهای  استنادهای  و  ها  ارجاع  میزان  اساس  بر  علمی  مرجعیت 
اعم  صنعتی  های  دانشگاه  شاخص  و  پژوهشگران  انتشارات  و  علمی 
می کند.  ارزیابی  پژوهش  و  صنعت  با  ارتباط  از  حاصل  درآمدهای  از 
وزن  با  آموزش  کلی  معیار   ۵ قالب  در  از ۱۳ شاخص  بندی  رتبه  این 
بین  وجهه  درصد،   ۳۰ استنادات  درصد،   ۳۰ پژوهش  درصد،   ۳۰
گرفته  بهره  درصد   ۲.۵ وزن  با  صنعت  با  ارتباط  و  درصد   ۷.۵ المللی 
نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه   ۲۰۱۸، بندی  رتبه  در  است. 
پژوهش،  از   ۲۳.۱ آموزش،  از   ۲۵.۷ امتیازات  کسب  به  موفق  طوسی 
جهانی  انداز  چشم  از   ۱6.۷ صنعتی،  درآمد  از   ۴۷.۳ استنادها،  از   ۲۷
 ،۲۰۱۹ سال  به  مربوط  بندی  رتبه  در  است.  شده   ۲۵.۷ کل  امتیاز  و 
امتیازات  کسب  به  موفق  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه 
درآمد  از  استنادها، ۴۹.۳  از  پژوهش، ۲۵.۹  از  آموزش، ۱۸.۸  از   ۲۲.۲
است.  شده   ۲۲.۷ کل  امتیاز  و  جهانی  انداز  چشم  از   ۱۸،۳ صنعتی، 
پرایس  ای  حرفه  خدمات  شرکت  توسط  تایمز  بندی  رتبه  محاسبات 
واتر هاوس کوپرز )PWC( انجام شده است. محاسبات شاخص ها و 
نمرات توسط ۳ منبع اطالعاتی صورت گرفته است که این منابع عبارت 
هستند از ۱( داده های ارسالی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
که به صورت خود اظهاری جمع آوری می شوند، ۲( داده های حاصل از 
نظرسنجی شهرت توسط متخصصین آموزش عالی، ۳( اطالعات تولیدات 
علمي موسسات آموزش عالي نمایه شده در پایگاه استنادي اسکوپوس

متاسفانه در یک سال گذشته سرعت رشد علمی دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی به خصوص در شاخص استنادها نسبت به بعضی از 
رتبه  به طوری که  نشان می دهد؛  دانشگاه های دیگر کشور کاهش 
دانشگاه در سال رتبه بندی ۲۰۱۹ موسسه تایمز از رتبه 6۰۱ تا ۸۰۰ 
در سال قبل به ۸۰۱ تا ۱۰۰۰ در جدیدترین گزارش تغییر یافته است.

kntu.ac.ir مطالعه کامل خبردر

                                    »تبریــک«
جناب آقای دکتر علیرضا برهانی داریان

جناب آقای دکتر عباس علیمحمدی سراب
ارتقای شمارا به مرتبه استادی

جناب آقای دکتر کیوان کیانی
جناب آقای دکتر یاسر مقصودی مهرانی

سرکار خانم دکتر ملیحه حسینی 
ارتقای شما را به مرتبه دانشیاری

جناب آقای دکتر محمد طالعی ، انتصاب شمارا به عنوان
 معاون پژوهشی دانشگاه،

جناب آقای دکتر مسعود مشهدی حسینعلی، انتصاب شما را به 
عنوان رئیس دانشکده مهندسی نقشه برداری

تبریک عرض می نمائیم.

بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای دکترفرهاد یکه یزدان دوست

با نهایت تاسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت و تعزیت گفته، از 
درگاه خداوند منان برای شما و نزدیکان صبر جمیل و اجر جزیل و 
برای آن عزیز سفر کرده آمرزش و غفران الهی مسئلت می نماییم

رتبه بندی دانشگاه های جهان »تایمز 2019«
دکتر علیرضا صالحی 

مدیر دفتر نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خواجه  صنعتی  دانشگاه  تجمیع  برای  طرحی  ارائه 
نصیرالدین طوسی

نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس  عمومی،  روابط  گزارش  به 
خواجه  صنعتي  دانشگاه  تجمیع  برای  طرحی  ارائه  درباره  طوسی 
نصیرالدین طوسي گفت: طرح جدیدي براي تجمیع دانشکده هاي این 

دانشگاه به سازمان مدیریت و وزارت علوم ارائه شد.
با خبرنگارخبرگزاری  اختصاصی  در مصاحبه  دکتر علی خاکی صدیق 
نصیرالدین  خواجه  دانشگاه  دانشکده های  تجمیع  افزود:  سیما  و  صدا 

طوسي یک دغدغه ۴۰ ساله محسوب مي شود و در پي آن هستیم.
وی گفت: در ابتدا در طرح سوهانک به فکر تجمیع آن بودیم که انجام 
نشد و هم اکنون طرحی به سازمان مدیریت و وزارت علوم ارائه شد و 
از وزارت علوم تأیید های الزم را دریافت کرده ایم و کارشناسان سازمان 
مدیریت نیز نظر مثبتي به این طرح داشتند و هم اکنون مراحل اولیه 
این طرح حمایت  البته  افزود:  انجام است. خاکی صدیق  کار در حال 

جدی و عملی دولت را می طلبد.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: در سال تحصیلی 
جدید با حضور صنعتگران طرح مهارت افزایی در این دانشگاه آغاز شد.

با  مصاحبه  در  صدیق  خاکی  دکترعلی  عمومی،  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  در  رشد  مراکز  توسعه  برای  افزود:  سیما  و  صدا  اخبرگزاری 
خواجه نصیرالدین طوسی مرکز جدیدی را افتتاح کردیم و هم اکنون 

شرکت هاي دانش بنیان در این مرکز مستقر هستند.
وی به موضوع مهارت افزایی اشاره کرد و گفت: موضوع مهارت افزایی 

و توسعه آن در دانشگاه با حضور صنعتگران آغاز شده است.
مپنا  با شرکت  افزایی  مهارت  توسعه  راستای  در  افزود:  خاکی صدیق 

فعالیت را آغاز کردیم و در پی توسعه آن هستیم.

تقدیر ریاست دانشگاه از دانشجویان اعزامی به آلمان
جهت شرکت در کارگاه آموزشی و ایجاد ارتباط و همکاری 

با دانشگاه های کارلسروهه و هایدلبرگ

اول آذر مـاه شروع دریـافت مقاالت سیزدهمیـن
 دوره کنفـرانس یـادگیری الکترونیـکی کـشور

سیزدهمین کنفرانس یاددهی و یادگیری الکترونیکی کشور با همکاری 
خواجه  صنعتي  دانشگاه  میزباني  به  و  الکترونیکي  یادگیري  انجمن 

نصیرالدین طوسي اول و دوم اسفندماه سال جاري برگزار خواهد شد.
کنفرانس  دبیر  زاهدی  هادی  محمد  دکتر  عمومی،  روابط  گزارش  به   
داشت:  اعالم  کنفرانس،  این  موفق  دوره  دوازده  برگزاری  به  اشاره  با 
کنفرانس سیزدهم با همکاری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، اندیشمندان و 
پژوهشگران داخل و خارج کشور برگزار خواهد شد. زاهدی با بیان این 
ریزي  برنامه  اي  گونه  به  کنفرانس سیزدهم  علمي  کمیته  موضوع که 
ارائه آخرین پیشرفت ها و دستاورد هاي  تا محیطي براي  نموده است 

حوزه آموزش الکترونیکي فراهم آید.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره به 
دیدگاه حل مسئله ای در انتخاب محورهای کنفرانس از تاکید کنفرانس 
بر مباحث و نیازهای روز جامعه ، از جمله انتخاب دو موضوع مهم ملي 
یعني کارآفریني و مهارت افزایي بعنوان محورهاي اصلي کنفرانس  خبر 
داد. وي  با  تاکید بر جنبه هاي کاربردي و توسعه اي کنفرانس اعالم 
داشت که موضوع یادگیري بصورت کل و یادگیري الکترونیکي بصورت 
خاص، مبحثي فرادانشگاهي و نیاز امروز جامعه در حوزه هاي مختلف 
هاي  شبکه  بستر  در  الکترونیکي  آموزش  نقش  به  اشاره  با  وي  است. 

اجتماعي و  فضاي مجازي و نقش آن در ارتقاء سطح آگاهي و باورها و 
اطالعات عمومي جامعه، افزایش سطح فرهنگ عمومي، تاثیر در حوزه 
هاي مختلف اعم از مباحث مرتبط با حوزه هاي سالمت، و بهره وري 
انرژي و آموزش از همه ي وزارتخانه ها، سازمان ها و صنایع دعوت 

نمود که در نشست هاي این کنفرانس حضور داشته باشند.
 زاهدی با اشاره به اعالم آمادگی سازمان ها و وزارتخانه هایی همچون 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای حضور در کنفرانس و نشست 
های تخصصی، از سایر نهاد ها و وزارت خانه ها از جمله وزارت فرهنگ 
این  در  اجتماعی خواست  امور  و  تعاون  کار  وزارت  و  اسالمی  ارشاد  و 

کنفرانس و کمیته هاي راهبردي آن حضور پررنگ تر داشته باشند.
دبیر سیزدهمین کنفرانس یاددهی و یادگیری الکترونیکی کشور با اشاره 
به اعتبارعلمی کنفرانس از نمایه سازي مقاالت پذیرفته شده در پایگاه 
از جمله )ISC( خبر داد. وي آغاز پذیرش مقاالت را  استنادي معتبر 
اول آذرماه سال جاري اعالم داشت و از همه محققان و پژوهشگران 
دانشگاهي و فعاالن حوزه کارآفریني و صنعت خواست که دستاوردهاي 
کنفرانس  سایت  نمایند.آدرس  ارسال  کنفرانس  این  به  را  خود  علمي 
جهت ثبت آثار و مقاالت علمی  kntu.ac.ir.icelet۲۰۱۹ می باشد.

اولیـن مـوتور جـست و جـوی عکس ایرانـی 
راه انـدازی شـد

مدیر پژوهشکده فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی از روند طراحی و پیشرفت فعالیت های پژوهشی این پژوهشکده 

خبر داد. 
فناوری  پژوهشکده  مدیر  احمدی  عمومی؛علی  روابط  گزارش  به   
آخرین  درباره  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  اطالعات 
دانشگاه  پژوهشکده  کرد:  اظهار  پژوهشکده  پژوهشی  دستاوردهای 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی پژوهشکده ای از نوع ۲ است یعنی در 
ذیل دانشگاه فعالیت می کند و حدود ۱۵ نفر در قالب سه گروه محقق از 

اعضاي هیئت علمي عضو دارد.
مدیر پژوهشکده فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی گفت: آخرین پروژه بزرگ ما تکمیل و جستجوی موتور تصویری 
)یک موتور بومی( به نام کاوش است؛ این پروژه در کمتر از یک سال 
پیش در فاز اول تحویل داده شد؛ این موتور امکان جستجو بر اساس 
محتواي تصویر را فراهم مي کند یعني عالوه بر کلمات متني و کلید 
واژه هاي متني مي توانیم تصویر را نیز جستجو کرده و تصاویر دیگر را 

براساس شباهت به تصویر مورد نظر پیدا کنیم.
انجام نشده بود و پژوهشکده  ایران  تا به حال در  این کار  افزود:  وی 
فناوری اطالعات برای اولین بار موفق شد یک فاز آن را ۲ سال قبل و 

یک فاز آن را اواخر سال ۹6 تحویل دهد.
راه اندازی سکوی ابری، پروژه ای برای وزارت ارتباطات

ابری  راه اندازی سکوی  برای  بزرگ  هم  تیم  بیان کرد: یک  احمدی 
هر  و  شد  انجام  دانشگاه   دو  همکاری  با  کار  این  که  کرده ایم  فعال 
دانشگاه یک قسمت از کار را بر عهده گرفته است. قسمت تعرفه گذاری 
بر روي سیستم هاي ابري در این پروژه بر عهده پژوهشکده ما بود. این 
پروژه براي سازمان فناوري اطالعات وزارت ارتباطات پیاده سازي و در 

اواخر سال ۹6 و اوایل سال۹۷ تحویل داده شد.
مدیر پژوهشکده فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی بیان کرد: همچنین یک پروژه دیگر برای شهرداری انجام دادیم 
که در آن سیستم ذخیره سازی اطالعات را توسعه دهیم تا بتوانیم در 
پردازش هوشمند تصاویر دوربین های ترافیکی کمک کنیم، این پروژه 

در حال رایزنی است.
پروژه کاربرد واقعیت مجازی در حوزه مدیریت بحران

مجازی  فضای  واقعیت  کاربرد  پروژه   یک  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
از  با یکی  را  در حوزه مدیریت بحران و  حوزه سرویس های پزشکی 
دانشگاه های کانادا در دست داریم و امیدواریم بتوانیم به نتایج خوبی 

در آینده برسیم.
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خواجه  صنعتی  دانشگاه  در  افزایی  مهارت  طرح  آغاز 
نصیرالدین طوسی همزمان با شروع سال تحصیلی و با 

حضور صنعتگران

نشست مشترک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی با دانشگاه لیموژ فرانسه

نمایندگان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه لیموژ 
فرانسه نشست مشترک برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 
در این نشست دکتر حمیدرضا تقی راد،معاون بین الملل دانشگاه، دکتر 
سمیه چمانی، مدیرپروژه جندی شاپور و عضو هیات علمي دانشکده 
باصنعت  ارتباط  به عنوان مدیر  مهندسي برق و دکتر مهدی دلربایی 
دانشکده مهندسی برق دانشگاه میزبان هیاتی از داشگاه لیموژ فرانسه بودند.

دانشگاه  نمایندگان  بین  دنبال نشست چندماه گذشته  به  این نشست 
خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه لیموژ فرانسه برگزار شد که طی 
آن فعالیت های مشترک آموزشی و پژوهشی متعددی در رشته هاي 

مهندسي میان دو طرف آغاز شده است.
براساس این گزارش دکتر حمیدرضا تقی راد در این نشست با تاکید بر 
انجام پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی مشترک درزمینه های مشترک 
و مورد نیاز دو کشوراظهار داشت: تا کنون اقدامات علمی بسیاري در 

این زمینه انجام گرفته است.

تاکید  با  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  الملل  بین  معاون 
این  هاي  فعالیت  اولویت  در  دانشگاهی  بین  های  همکاری  اینکه  بر 
معاونت قرار خواهد گرفت گفت: در راستاي دستیابي به اهداف تعیین 

شده دیپلماسي علمي مورد توجه قرار مي گیرد.
دانشکده  های  فعالیت  از  بخشی  ارایه  ضمن  ایرانی  طرف  همچنین 

مهندسی برق زمینه های مناسب همکاری را عنوان کرد.
 yannis claude، pousset oussama دیگر  از سوی 
این  فرانسوی  طرف  مقداد  وحید  دکتر  سرپرستی  با   Habachi
نشست بودند.دکتر وحید مقداد، مسئول هیات فرانسوی ضمن اعالم 
رضایت از همکاری های صورت گرفته بر آمادگی کامل دانشگاه لیموژ 
دانشگاه  با  دانشگاه  این  مشترک  های  فعالیت  به  بخشی  تنوع  برای 

خواجه نصیرالدین طوسي تاکید کرد.

ششمین نشست ساالنه 
اعضـای هیـات رئیسه
 با اعضای هیئت علمی 
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فیدیباکس یک دستگاه هوشمند است که به دارندگان اپلیکیشن فیدیبو، 
یک بار  کد  کیوآر  اپلیکیشن  هر  می دهد.  ارایه  مکان  بر  مبتنی  خدمت 
مصرف مخصوص به خود را دارد که با نشان دادن آن به اسکنر دستگاه، 
محیط اپلیکیشن تغییر کرده و امکان استفاده از خدمات تعریف شده مثل 

مطالعه رایگان کتاب در مدت زمان مشخص شده را فراهم می کند.
انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی تا کنون نزدیک ۴۰۰ 
عنوان کتاب تخّصصی و عمومی چاپ و منتشر کرده است که فهرست 

آنها به ترتیب دانشکده های اختصاصی خواهد آمد.
این  طوسی،  نصیرالّدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  انتشارات  کتابخواِن 
امکان را به شما می دهد تا همواره کتابخانۀ خود را همراه داشته باشید 
و از کتاب خواندن لّذت ببرید. این برنامۀ کاربردی، شما را از مزایای زیر 
بهره مند می کند:۱.قابلّیت خرید همۀ کتاب های الکترونیکی انتشارات 
دانشگاه، برپایۀ موضوع های تخّصصی  ۲.سهولت در دسترسی به نسخۀ 
و  ارزان  آن۳.خریدی  کاغذی  نسخۀ  فروش  کنار  در  کتاب  الکترونیکی 
پدیدآورنده،  و  ناشر  حقوق  )رعایت  بایسته  و  مطمئن  شایسته۴.خریدی 
بارگیری قانونی کتاب و احترام عملی به سامانۀ مدیرّیت امنّیت اّطالعات( 
۵.قابلّیت دسترسی در هر زمان و مکان 6.قابلّیت تغییر اندازه و نوع فونت 

نوشتار کتاب  ۷.امکان جستجو، نشانه گذاری متن و یادداشت نویسی
۸.امکان مطالعه در تاریکی بدون آسیب دیدن چشم  ۹.امکان استفاده 
از کتاب های رایگان کتابخانۀ الکترونیکی  ۱۰.امکان هدیه دادن کتاب 
الکترونیکی به عزیزان خود در داخل و خارج از کشور برای فارسی زبانان 

رونمایی ازفیدیباکس و اپلیکیشن انتشارات  دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی برای اولین بار در بین دانشگاه های  صنعتی کشور

براساس این گزارش در ادامه طرفین مذاکره با اشاره به پروژه های در 
حال اجرای خود در دو کشور ایران و فرانسه در راستای انتقال تجربیات 

و استفاده از ظرفیت های موجود به بحث و بررسی پرداختند.
در تفاهم نامه ای که چندی پیش بین دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
و  آموزشی  مشترک  های  فعالیت  شد  منعقد  لیموژ  دانشگاه  و  طوسی 

پژوهشی متعددي در رشته هاي مهندسي میان دو دانشگاه منعقد شد.

دکتر علی خاکی صدیق طی حکمی دکتر مسعود 
دانشکده  رئیس  بعنوان  را  حسینعلی  مشهدی 

مهندسی نقشه برداری منصوب کرد.
 به گزارش روابط عمومی؛ در حکم ایشان آمده 
با  با سعی و تالش جنابعالی و  امید است  است: 

انتصاب دکتر مسعود مشهدی حسینعلی بعنوان رئیس 
دانشکده مهندسی نقشه برداری

بهره مندی از تجارب مفید اساتید مکرم، کارشناسان محترم و همفکری 
سایر مسئوالن دانشگاهی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران موفق و موید باشید.

پیامبر اکرم )ص( :
خوش اخالقی  با  بنده 
روزه گیر  مقام  به 

شب زنده دار می رسد.
بحار األنوار، ج ۷۱، ص ۳۷


