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  ادامه مطلب در پایین صفحه

تقدیر از اساتید نمونه و پیشکسوت در
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی از تقدیر از اساتید نمونه آموزشی و یک استاد پیشکسوت )بازنشسته( 

این دانشگاه همزمان با روز معلم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایرنا،  دکتر علی اشرفی زاده معاون آموزشی 
و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در مورد تقدیر 
از اساتید برتر آموزشي همزمان با روز معلم گفت: فرایند انتخاب استاد نمونه 
آموزشي در این دانشگاه بر اساس آیین نامه مصوب شوراي دانشگاه و در 

دانشکده ها آغاز مي شود. 
وی ادامه داد: اساتید ابتدا در دانشکده ها منتخب و سپس به کمیته انتخاب 
دانشگاه ارجاع داده می شوند. این کمیته که متشکل از معاون آموزشی دانشگاه، 
مدیر خدمات آموزشی، مدیر تحصیالت تکمیلی و مدیر دفتر نظارت و ارزیابي 
دانشگاه است بر اساس معیارهاي مشخص در ادامه در هر مرتبه علمي یک 

نفر را به عنوان عضو هیات علمي نمونه انتخاب مي کند. 
دکتر اشرفی زاده اضافه کرد: بر این اساس به طور معمول یک نفر استادیار، 
یک نفر دانشیار و یک نفر استاد از میان اعضای هیات علمی از تمام دانشکده 

های دانشگاه انتخاب شده و تقدیر مي شوند. 
»همچنین هر ساله یکی از اساتید بازنشسته دانشگاه نیز که در زمان فعالیت 
سابقه خوب علمی و آموزشی داشته است در این مراسم دعوت شده و از 

خدمات وی تقدیر می شود«. 
وی در مورد معیارهای انتخاب این اساتید به طور کلی گفت: این افراد باید در 
حوزه آموزش و پژوهش از حد متوسط باالتر باشند و با اینکه در این انتخاب 
فعالیت های آموزشی مهم است از آنجا که این فعالیت ها گاه با عملکرد در 
زمینه پژوهش و راهنمایي دانشجویان تحصیالت تکمیلي نیز ارتباط مي یابد 
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  کانال رسمی اخبار و رویدادهای  دانشگاه  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 در شبکه اینستاگرام ، پیام رسان سروش و آپارات

این معیارها نیز در نظر گرفته مي شوند. 
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: 
همچنین اگر هیچ یک از اعضای هیات علمی معرفي شده از سوي دانشکده 
ها نتوانند امتیازهاي الزم در کمیته انتخاب استاد نمونه دانشگاه را کسب کنند، 
ممکن است در یک مرتبه علمی اصال عضو هیات علمی نمونه ای انتخاب 
نشود. دکتر اشرفی زاده هدف از این اقدام را شناخت و تقدیر از تالش های 
شاخص اعضای هیات علمی در یک دوره یکساله دانست و افزود: این امر 
غیر از اینکه موجب تقویت روحیه و انگیزه همکاران هیات علمي مي شود بر 
دانشجویان نیز تاثیر غیرمستقیم دارد زیرا مي بینند اساتیدي که بیشتر زحمت 

کشیده و دانشجویان از آنها راضي تر هستند مورد تقدیر قرار گرفته اند. 
وی تاکید کرد: روز معلم مناسبت خوبی است که به موضوع آموزش در دانشگاه 

ها بیشتر توجه شده و همزمان از زحمات اساتید برتر هم قدردانی شود. 
استاد شهید مرتضی مطهری، نویسنده و متفکر شیعه و از شاگردان عالمه 
طباطبایی و امام خمینی )ره( ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ به دست گروهک تروریستی 

فرقان به شهادت رسید. 
از وی آثار فراوانی در حوزه های مختلف فلسفه، کالم، ادبیات و آموزش با سبک 
و سیاق دینی برجای مانده است. ۱۲ اردیبهشت هر سال به نام روز معلم برای 

قدردانی از زحمات آموزگاران در ایران نامگذاری شده است.

ادامه خرب تقدیر از اساتید پیشکسوت و منونه

نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  المللی  بین  سابق  معاون 
دانشگاه  این  علمی  مشترک  های  دوره  برگزاری  به  اشاره  با  طوسی 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  گفت:  جنوبی،  کره  های  دانشگاه  با 
است. مصمم  علمي  دیپلماسي  پایدار  توسعه  براي  طوسي  نصیرالدین 

دوست  یزدان  فرهاد  ایرنا،  از  نقل  به  عمومی؛  روابط  گزارش  به   
است  ای  رشته  بین  دوره  یک  فرهنگ«  »فناوری  دوره  اظهارکرد: 
فرهنگی  متنوع  مقوالت  در  فناورانه  های  ظرفیت  کارگیری  به  با  که 
کیفیت  و  سطح  ارتقاي  و  هدف  بازارهاي  توسعه  و  تعریف  به  نسبت 
کند.  اقدام مي  فرهنگي  داشته هاي  به  اجتماعي  نفعان  دسترسي ذي 
های  مجموعه  پیشروترین  و  مبرزترین  از  یکی  گفت:  وی 
کشور  »کایست«  دانشگاه  زمینه،  این  در  تحقیقاتی  و  علمی 
از  زیادي  تعداد  مبدع  اخیر  هاي  سال  در  که  است  جنوبي  کره 
است. بوده  جهان  سطح  در  و  کره  در  فرهنگ  فناوري  دستاوردهاي 

معاون سابق بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی افزود: 
خوشبختانه پیگیری های دانشگاه در سال ۱۳۹۵ به بار نشست و تفاهم 
این  نتیجه  در  شد؛  منعقد  دانشگاه  دو  بین  پژوهشی  علمی  همکاری 
ارشد  فناوري فرهنگ در سطح کارشناسي  اولین دوره مشترک  تفاهم 
و دکتري شکل گرفت که از نیمسال اول سال تحصیلي ۱۳۹۶ آغاز شد.

وی ادامه داد: روند توسعه ای دوره حاضر در دستور کار هر دو دانشگاه 
آمده  عمل  به  های  ریزی  برنامه  اساس  بر  که  ای  گونه  به  دارد  قرار 
اعزام دانشجویان دکتری بورسیه و جذب دانش  با  امید می رود  است 
آموختگان این دوره که سابقه قبلی در کشور ندارد، زمینه ارائه دوره به 
صورت بومي و در سطح منطقه با مشارکت دانشگاه کره اي فراهم آید.

نصیرالدین طوسی  دانشگاه صنعتی خواجه  یزدان دوست تصریح کرد: 
جهان  معتبر  های  دانشگاه  با  را  فراوانی  و  گسترده  های  فعالیت 
معتبر  های  دانشگاه  و  کند  می  دنبال  مختلف  سطوح  و  ها  زمینه  در 
با سایر  فعالیت  قاعده مستثني نیست؛ در شرایط فعلي  این  از  نیز  کره 
دانشگاه هاي کره اي در زمینه پژوهش هاي في مابین دنبال مي شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه دیپلماسی علمی اظهار کرد: دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی توفیق داشته است تا از سرآمدان دیپلماسی 
علمی در کشور به شمار آید. برگزاري دوره هاي مشترک با دانشگاه هاي 
کشورهاي مختلف نظیر هلند، روسیه ، کره و فرانسه، زمینه سازي و ایجاد 
تعامالت علمي- تحقیقاتي اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلي با 
دانشجویان  حداکثري  جذب  جهان،  معتبر  هاي  دانشگاه  از  بسیاري 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی برای توسعه دیپلماسی علمی 
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معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
نمونه  اساتید  از  تجلیل  و  معلم  مقام  »بزرگداشت  مراسم  در  طوسی 
که  کرد  پیشنهاد  آن  تاسیس  سال  نودمین  بزرگداشت  و  دانشگاه« 
تدوین  دانشگاه  آموزشي  ارتقاي  در  اساتید  همکاري  براي  فرآیندي 
جویند. مشارکت  مهم  امر  این  در  بتوانند  عالقه مند  اعضاي  تا  شود 

اشرفی زاده،  علی  ایسنا،  از  نقل  به  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  یک  را  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  
و  کرد  توصیف  جغرافیایی  پراکندگی  با  کوچک  نسبتا  صنعتی 
عالي  آموزش  موسسات  قدیمي ترین  از  برآمده  ما  دانشگاه  گفت: 
است. کرده  دنبال  را  بزرگي  اهداف  همواره  که  است  کشور 

پست  مدرسه  تاسیس  با  و   ۱۳۴۷ سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
انقالب  زمان  تا  کرد:  تصریح  کرده ایم،  کار  به  آغاز  تلگراف  و 
که  گرفت  شکل  مختلف  دانشگاه   و  عالی  آموزش  موسسه  دوازده 
دادند. تشکیل  را  پیشه  و  کار  دانشگاه   ۱۳۵۸ سال  در  آن ها  مجموع 

نصیرالدین  خواجه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
سال  در  نهایت  در  دانشگاه  این  افزود:  طوسی، 
داد. نام  تغییر  طوسی«  نصیرالدین  »خواجه  به   ۱۳۶۷

اشرفی زاده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را دارای یازده 
دانشکده، از جمله سه دانشکده علوم پایه و هشت دانشکده مهندسی 
عنوان و تاکید کرد: این دانشگاه از جمله فعال ترین موسسات آموزش 
عالی در زمینه فعالیت هاي آموزشي مشترک داخلي و بین المللي است، 
ضمن آن که بر آن است تا تعامالت بین المللي خود را عمق بخشد.

خارجي در مقاطع مختلف، عقد قراردادهاي همکاري پژوهشي و فناورانه 
با دانشگاه هاي تراز اول جهان نظیر دانشگاه واترلو کانادا، تالش بي 
المللي،  بین  بندي  رتبه  هاي  نظام  در  دانشگاه  ارتقاي سطح  در  وقفه 
بین  خدمات  ارائه  و  تخصصي  هاي  فعالیت  زمینه  در  گري  تسهیل 
المللي به صنایع داخلي و اهتمام به جذب اعتبارات بین المللي پژوهشي 
المللي در دانشگاه،  همگي در کنار هدفگذاري هاي منطقه اي و بین 
ابعاد دیپلماسي علمي را بیش از پیش نمایان و ثمربخش ساخته است.

نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  المللی  بین  سابق  معاون 
کنونی،  روند  ادامه  با  رود  می  امید  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  طوسی 
یابد. توسعه  پایداري  شکل  به  دانشگاه  در  علمی  دیپلماسی 

بازدید رئیس دانشگاه به همراه معاون پژوهشی از غرفه انتشارات 
دانشگاه در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب
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سرآغــاز سخــن

گسترش  در  سازنده  و  موثر  مهم،  نقشی  ارتباطات  امروز 

در  کارکرد  مهمترین  عمومی،  روابط  متنوع  کارکردهای  بین  در 
برد. نام  هنگام  به  رسانی  اطالع  توان  می  را  زمانی  دوره   این 

عمومی  افکار  مدیریت  و  افکارسنجی  با  تواند  می  عمومی  روابط 
جایگاه  کارکنان،  و  مدیران  و  مردم  بین  ارتباطی  حلقه  عنوان  به 
را  مسئولین  و  نموده  ارزیابی  کنندگان  مراجعه  بین  را  سازمان 
دهد. قرار  جریان  در  مدت  کوتاه  و  بلند  های  ریزی  برنامه   جهت 

بدون شک حضور روابط عمومی به عنوان یک مجموعه فعال و پویا 
در سازمان نیاز به حمایت و ارتقاء جایگاه دارد، تا چندی پیش از روابط 
عمومی ها فقط به عنوان یک بخشی که امور عکاسی و پارچه نویسی 
و از این قبیل امور انجام می دهد نگریسته می شد اما اکنون برهمگان 
از  مختلفی  های   مقوله  در  تواند،  می  عمومی  روابط  که  است  آشکار 
جمله تغییر فرهنگ غلط سازمانی، ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و 
مدیران سازمان، تقویت ارزش ها و اخالق حرفه ای، انعکاس  انتقادات 
باشد. و... موثر  نمودن مسئوالن  پاسخگو  و  به صورت شفاف  اخبار   و 

طی  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط 
توانمندیهای  انعکاس  با  است  کرده  تالش  اخیر  های  سال 
دانشجویی  رویدادهای  و  فرهنگی  آموزشی،  های  فعالیت  پژوهشی، 
،نام  مکتوب  و  شنیداری  دیداری،  های  رسانه  طریق  از  دانشگاه 
به  را  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  واقعی  جایگاه   و 

  
فعاالن  از  تا  است  مناسبی  فرصت  عمومی  روابط  و  ارتباطات  روز 
توسعه  و  رشد  در  ای  حرفه  اخالق  رعایت  با  که  ارتباطات  عرصه 
کرد تجلیل  کنند،  می  تالش  کشور  در  مختلف  های  مجموعه 

احمد بنی احمدی
سرپرست روابط عمومی دانشگاه

جایگاه روابط عمومی در ارتقاء سازمان ها

مردم و جامعه علمی کشور نشان دهد

دارد. جامعه  در  جانبه  همه  تحول  و  رشد   روابط، 
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روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزاری ششمین دوره مسابقات بین المللی سازه های 
ماکارونی در دانشگاه

حضور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
در نمایشگاه نفت/تالش برای جذب پروژه های جدید

 از سوی صنایع
خواجه  صنعتی  دانشگاه  نفت  صنعت  بهره وری  پژوهشکده  طرح  مجری 
نصیرالدین طوسی از حضور این دانشگاه در نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی خبر داد و گفت: تمامی فعالیت هاي دانشگاه صنعتي خواجه 
نصیرالدین طوسي در سه حوزه اکتشاف، بهینه سازی و بهره وری انرژی در 

نمایشگاه ارائه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا فاتحی، ضمن اعالم 
این مطلب به جزئیات حضور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در 
نمایشگاه نفت، گاز،  پاالیش و پتروشیمی اشاره کرد و افزود: این دانشگاه با 
سابقه ۹0 ساله در فعالیت های صنفي، تحقیقاتي و آموزشي دستاوردهاي زیادي 
در حوزه نفت داشته است، به همین دلیل در نمایشگاه نفت، گاز،  پاالیش و 
پتروشیمي امسال که از ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت ماه برگزار مي شود، مجموعه 

دستاوردهاي خود را عرضه خواهد کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: در نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به طور خاص در سه حوزه اصلی یعنی 
اکتشاف، توسعه بهینه مخازن نفت و گاز، بهینه سازي فراورش نفت، گاز و 
پتروشیمي و در نهایت بهره وري انرژي و محیط زیست، شرکت و پروژه هاي 
خود در این سه بخش را به متخصصین نفت عرضه مي کند تا زمینه هاي 
انعقاد پروژه هاي بعدي در حوزه هاي نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمي از سوي 

شرکت هاي دولتي و خصوصي فراهم شود.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی همچنین تاکید 
کرد: در حوزه اکتشاف و توسعه بهینه مخازن نفت و گاز به طور خاص دو 
بخش اصلی را مدنظر قرار داده ایم که استفاده از اطالعات داده های تصاویر 
ماهواره اي سامانه هاي اطالعات مکاني براي کمک به اکتشاف منابع جدید 
و تاکید ژئومکانیک مخازن نفت از جمله این دو بخش است که در نمایشگاه 
مورد توجه قرار مي گیرد، ضمن این که به مباحث چاه هاي هوشمند و حفاري 

واگذاری ۵0 درصد رستوران های دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به 

پیمانکاران

سه شنبه 25 اردیبهشت 1397، 28 شعبان 1439، 

افتخار آفرینی تیم فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه در
 مسابقات دانشجویان دانشگاههای منطقه یک کشور

 ۲۳-۱۶ اردیبهشت ۹۷

رشد چشمگیر فعالیتهای علمی 
دانشگاه در پایگاه های اطالعاتی 
ISI web of science و Scopus

کرد  اعالم   ۲0 عدد  را  اساتید  به  حضوری  دانشجویان  نسبت  وی 
سازگار  بین المللی  استانداردهای  با  نسبت  این  اینکه  به  اشاره  با  و 
دانشجویان  تعداد   ۹۶ تا   ۹0 سال های  طی  کرد:  اضافه  است، 
است. کرده  پیدا  افزایش  نفر   ۷۲0 به   ۴۵0 از  دکتری  مقطع 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی خواجه نصیرالدین طوسی در همین 
زمینه به کاهش دانشجویان کارشناسی این دانشگاه طی سال هاي فوق 
اشاره و تصریح کرد: این نکته آمار چندان مطلوبي به حساب نمي آید.

اشرفی زاده با اعالم اینکه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در 
بوده  منتخب  بین المللی کشور  تراز  دانشگاه های  تعیین  برای  بررسی ها 
است، از رتبه بین ۶00 تا ۸00 این دانشگاه در جهان خبر داد و افزود: این 
دانشگاه در داخل کشور نیز جزء پنج دانشگاه صنعتي برتر به شمار مي رود.

دانشجویان  پذیرش  زمینه  در  آماری  ارائه  به  سپس  وی 
طور  به  مقطع  این  در  داد:  توضیح  و  پرداخت  دکتری  مقطع 
 ۳0 و  دیگر  دانشگاه های  دانشجویان  درصد   ۶۵ الی   ۶0 ثابت 
هستیم. پذیرا  را  خودمان  دانشگاه  دانشجویان  درصد   ۳۵ تا 

طوسی  نصیرالدین  خواجه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
خدمات  توسعه  فرآیندها،  شفاف سازی  و  کردن  منطقی   تسهیل، 
و  ارتقاء  یادگیري،  یاددهي   فرآیندهاي  ارتقاي  به  توجه  الکترونیکی، 
غیر  برنامه هاي  ارتقاي  و  افزایش  و  آموزشي  رسمي  برنامه هاي  بهبود 
دانشگاه  این  آموزشي  معاونت  برنامه هاي  اهم  از  را  آموزشي  رسمي 
برشمرد و تاکید کرد: منظور از تسهیل فرآیندها این نیست که حساب 
به  قوانین  بازنگري  که  است  این  منظور  بلکه  نباشد،  کار  در  کتابي  و 
دقت و سرعت پیش رفته و تسهیل آن ها بدین طریق امکان پذیر شود.

آموزشی  خدمات  ارتقای  در  کارشناسان  مشارکت  پایان  در  اشرفی زاده 
با  علمی  هیات  اعضای  و  اساتید  چنانچه  گفت:  و  کرد  عنوان  مهم  را 
نمی شود. محقق  دانشگاه  آموزشی  ارتقای  نباشند،  همدل  و  همراه  ما 

نیز توجه داشته ایم.
به گفته دکتر فاتحی، در بحث بهینه سازی فراورش نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی نیز فعالیت های زیادی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسي 
انجام شده که در نمایشگاه ارائه مي کنیم. در واقع تاکید ما بر این است که بر 
روي ترکیبات نفتي و تشخیص آن روي روش هاي مختلف نظیر سنسورهاي 
هوشمند و در نظر گرفتن این ویژگي در بهینه سازي فرآیندهاي فراورش نفت 
که تحلیل داده ها و روش هاي کنترل پیشرفت و پایش عملکرد پیشرفت را به 

دنبال دارد، تاکید مي کنیم.
دانشگاه صنعتی خواجه  نفت  بهره وری صنعت  پژوهشکده  مجری طرح 
نصیرالدین طوسی در پایان خاطرنشان کرد: هدف دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی از شرکت در نمایشگاه نفت، گاز،  پاالیش و پتروشیمي ارائه 
دستاوردهاي دانشگاه در حوزه مرتبط با نمایشگاه و جذب پروژه هاي جدید از 

سوي صنایع در دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي به شمار مي رود.

ما صنعتی شده و از سال ۹۵ تا ۹۶ تجهیزات و وسایلي براي آشپزخانه ها 
است. بوده  موثر  بسیار  غذا  کیفیت  بهبود  در  که  شده  خریداري 

حوزه  در  دانشگاه ها  چالش  مهم ترین  را  مالی  مشکالت  وی 
در  مالی  مشکالت  گفت:  و  کرد  عنوان   ۹۶ سال  در  تغذیه 
مسائل  و  صنعتی سازی  اگرچه  شد،  اثرگذار  بسیار  تغذیه  حوزه 
یابد. بهبود  تغذیه  کیفیت  که  کرد  کمک  خیلي  چنینی  این 

 ISI web و   Scopus اطالعاتی  پایگاه های  گزارش  اساس  بر 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  المللی  بین  انتشارات   of science
میزان  بیشترین  شاهد  میالدی   ۲0۱۷ سال  در  طوسی  نصیرالدین 
علمی  انتشارات  تعداد  سال  این  در  است.  بوده  اخیر  سالهای  در  رشد 
درصد   ۱۵ حدود  با   ISIاطالعاتی پایگاه  در  دانشگاه  پژوهشگران 
 ۲0۱۷ سال  در  عنوان   ۹۵۳ به   ۲0۱۶ سال  در  عنوان   ۸۴۳ از  رشد 
 Scopus پایگاه  گزارش  اساس  بر  است. همچنین،  داشته  افزایش 
سال  در  عنوان   ۸۴۴ از  رشد  درصد   ۲۸ حدود  با  دانشگاه  مقاالت 
است. است  یافته  افزایش   ۲0۱۷ سال  در  عنوان   ۱0۷۹ به   ۲0۱۶

بر اساس گزارش پایگاه اطالعاتی تعداد انتشارات دانشگاه در سالهای 
۲0۱۶ )۸۴۳ عنوان(، ۲0۱۵ )۸۷۶ عنوان(، ۲0۱۴ )۷۹۶ عنوان(، ۲0۱۳ 
)۷۶۶ عنوان(، و سال ۲0۱۲ )۶۸۶ عنوان( بوده است. از مجموع ۹۵۳ 
عنوان انتشارات دانشگاه در سال ۲0۱۷ در این پایگاه اطالعاتی شامل 
۷۹۷ مقاله مجله، ۱۴۱ مقاله کنفرانسی، و ۱۵ عنوان سایر انتشارات می 
باشد. همچنین، از مجموع ۸۴۳ عنوان انتشارات دانشگاه در سال ۲0۱۶ 
در پایگاه اطالعاتی ISI شامل ۶۸۳ مقاله مجله، ۱۵0 مقاله کنفرانسی، 
و ۱0 عنوان سایر انتشارات می باشد. همچنین، از مجموع ۸۷۶ عنوان 
انتشارات دانشگاه در سال ۲0۱۵ در پایگاه اطالعاتی ISI شامل ۶۸۲ 
مقاله مجله، ۱۷۲ مقاله کنفرانسی، و ۲۲ عنوان سایر انتشارات می باشد.

سطوح  در  علمی  های  همکاری  بیشترین   ۲0۱۷ سال  در  همچنین، 
های  دانشگاه  با  دانشگاه  پژوهشگران  توسط  المللی  بین  و  ملی 
علمی  همکاری  تعداد  بیشترین  است.  گرفته  انجام  خارجی  و  داخلی 
پژوهشگران دانشگاه به ترتیب مربوط به سال ۲0۱۷ )۱۸۸ همکاری(، 
سال ۲0۱۶ )۱۶۶ همکاری(، و سال ۲0۱۵ )۱۳۴ همکاری( می باشد. 
به طوریکه می توان گفت حدود ۱۸ درصد فعالیت های پژوهشی مربوط 
به این سه سال اخیر و همچنین حدود ۲0 درصد فعالیت های پژوهشی 
اعضاء هیئت علمی دانشگاه سال ۲0۱۷ میالدی با همکاری دانشگاه 
مربوط  ها  فعالیت  این  عمده  است.  گرفته  صورت  المللی  بین  های 
تحصیالت  دانشجویان  مشاوره  و  راهنمایی  و  تألیف  در  همکاری  به 
تکمیلی می باشد. از آنجائیکه انتشارات بین المللی یکی از معیارهای 
انتظار  است،  دانشگاه  المللی  بین  و  ملی  علمی  جایگاه  ارتقاء  در  مهم 
خواجه  دانشگاه صنعتی  جایگاه  این شاخص،  به  بیشتر  توجه  با  میرود 
از پیش بهبود یابد. نصیرالدین طوسی در نظام های رتبه بندی بیش 

دکتر اسماعیل مصطفوی
عضو هیئت علمی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از 
واگذاری حدود ۵0 درصد از رستوران های این دانشگاه به پیمانکاران خبر داد.

خشنود،  عبدالمجید  دکتر  ایسنا،  از  نقل  به  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
رستوران های  وضعیت  تحول  برای  دانشگاه  این  برنامه های  درباره 
دانشگاه  رستوران های  تحول  جهت   ۹۶ سال  از  گفت:  دانشجویی، 
هایي  برنامه ریزی  پیمانکاران،  به  رستوران ها  از  بخشی  واگذاری  و 
رسید. اجرا  مرحله  به  برنامه  این   ۹۷ سال  ابتداي  از  و  شد  انجام 

وی درباره این تحوالت گفت: در گذشته رستوران های دانشگاه توسط 
از  بود.  نشده  سپرده  پیمانکاری  هیچ  به  و  می شد  اداره  دانشگاه  خود 
دانشکده هایمان  و  متمرکز هستیم  غیر  دانشگاه  ما یک  که  جایی  آن 
پراکنده اند و در جاهاي مختلفي رستوران داریم، برنامه اي را به صورت 
به  را  رستوران ها  از  بخشي  آن  طبق  که  کردیم  تعریف  گام  به  گام 
پیمانکار بسپاریم و بخشي از رستوران ها توسط خود دانشگاه اداره شوند 
و همچنین از طرح صندوق رفاه و رستوران هاي مکمل نیز استفاده کنیم.

نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون 
گفت:  دانشگاه  این  رستوران های  فعلی  وضعیت  درباره  طوسی 
پیمانکار  به  را  دانشگاه  رستوران های  درصد   ۵0 تقریبا  اکنون 
است. مانده  باقي  دانشگاه  اختیار  در  درصد   ۵0 و  کرده ایم  واگذار 

خشنود درباره اهداف اجرای این طرح، اظهارکرد: این برنامه با هدف 
بهبود وضعیت تغذیه و ارائه خدمات بیشتر برای دانشجویان و همچنین 
ایجاد منوی آزاد برای دانشجویان، استادان و کارکنان انجام گرفته و 
امیدواریم که نتایج این تحول را بتوانیم در یک ماه آینده ارزیابي کنیم.
می یابد افزایش  منوها  تعداد  آینده  سال  از 

داد:  توضیح  دانشگاه  رستوران های  غذایی  منوی  وضعیت  درباره  وی 
غذای ظهر ما تک منویی و غذای شام دو منویی است، اما با توجه به 
تغییري که صورت گرفته، سال آینده برنامه افزایش منوها را نیز داریم. 
همچنین یک منوي آزاد نیز به غذاي رستوران هاي دانشکده ها اضافه 
مي شود، یعني از سال آینده در رستوران ها دو اتفاق مي افتد، اول آن که 
غذاي آزاد اضافه مي شود و دیگر آن که تعداد منوها نیز افزایش مي یابد.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
ماه  شهریور  تا  گفت:  دانشگاه،  رستوران های  در  مصرفی  برنج  درباره 
سال ۹۶ از برنج خارجی و ایرانی به صورت ترکیبي استفاده مي کردیم، 
شد. ایراني  کامل  طور  به  ما  مصرفي  برنج  تاکنون  زمان  آن  از  اما 

صنعتی  دانشگاه  رستوران های  آشپزخانه های  وضعیت  درباره  خشنود 
خواجه نصیرالدین طوسی، گفت: تقریبا بیش از ۵0 درصد آشپزخانه های 

استاد دکتر صدرنژاد در ۲۲ مرداد ماه ۱۳۳۳ در تهران چشم به جهان 
سال  در  بود،  مروی  دبیرستان  اول  رتبه  دانش آموخته  که  وی  گشود. 
سازه  مهندسی  مدرک  اخذ  به  موفق  دانشگاه صنعتی شریف  از   ۱۳۵۷
کاردیف  ویلز  دانشگاه  در  را  خود  ارشد  کارشناسی  تحصیالت  گردید. 
 )۱۳۶۵( و دکترای خود را در سال ۱۳۶۸ در سوانزی به اتمام رسانید.

ایشان به آموزش دانشجویان عالقه ای وافر داشتند و در دانشگاه صنعتی 
مقاطع  در  را  درسی   عنوان  بیست  از  بیش  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
اجرایی  فعالیت های  در  همچنین  نمودند.  تدریس  تکمیلی  تحصیالت 
ژئوتکنیک،  گروه  مدیر  عمران،  گروه  مدیر  عنوان  به  جمله  از  دانشگاه 
و   دانشگاه  شورای  عضو  ممیزه،  هیات  عضو  عمران،  دانشکده  ریاست 
مدیریت طرح و برنامه دانشگاه ایفای نقش موثر نمودند. ایشان همچنین 
اداری و همچنین ریاست  مدیر گروه، رییس دانشکده ، معاون مالی و 
 دانشگاه تربیت دبیر رجایی را از سال ۱۳۸۳  تا    ۱۳۸۵  نیز بر عهده داشتند.

در  مقاله   ۸0 از  بیش  جلدکتاب،  پانزده  از  بیش  ترجمه  و  تالیف 
و  ملی  مختلف  کنفرانس های  در  مقاله   ۱00 حدود  و  مجالت 
مانده  یادگار  به  ایشان  از  عددی   روشهای  محوریت  با  بین المللی 
کارشناسی  دانشجوی   ۲00 از  بیش  مشاوره  و  راهنمای  است. 
است.  فقید  استاد  این  افتخارات  از  دکترا  دانشجوی  بیست  و   ارشد 
ریاست  کارآموز،  هنرستان  در  تدریس  ایشان  شغلی  سوابق  از 
اسالمی،  انقالب  حرفه ای  فنی  مجتمع  معماری  و  عمران  بخش 
طراحی  سازی  بومی  و  سیلیکات،گسترش  صنایع  مجتمع  راه اندازی 
گروه  و  نیرپارس  شرکت  در  سدها  هیدرومکانیک  تجهیزات  ساخت  و 
در  عمرانی  سازه های  اجرای  بر  نظارت  و  طراحی  سدید،  صنعتی 
صنایع  در  نظامی  سازه های  اجرای  بر  نظارت  و  طراحی  تهران،  شهر 
شرکت  در  سدها  اجرای  بر  نظارت  و  طراحی  همت،  شهید  دفاع 
می باشد.  تهران  استان  آبفای  شرکت  در  عالی  مشاوره  و   سپاسد 

به یاد استاد فقید
مرحوم دکتر سید امیر الدین صدر نژاد

بازدید دکتر عبدالمجید خوشنود، معاون دانشجویی و فرهنگی از 
خوابگاه متاهلی پردیس و حضور در جمع صمیمی دانشجویان

امام رضا علیه السالم میفرمایند:
 هر کس در ماه رمضان یک آیه 
را قرائت کند مثل  از کتاب خدا 
اینست که درماههای دیگر تمام 

قرآن را بخواند.
)بحار االنوار ج ۹۳، ص ۳۴۶(

ششمین دوره مسابقات بین المللي سازه ماکاروني به میزباني دانشگاه 
تیم   ۲۵ شامل  تیم،   ۸۵ حضور  با  طوسي  الدین  نصیر  خواجه  صنعتي 
دانش آموزي و۶0 تیم دانشجویي وبا شرکت ۵ تیم خارج از کشور و۸0 
تیم داخلي از اقصي نقاط کشور،در ۳ گرایش،سازه فشاري،راندمان ۴۵ 

و هدفمند، برگزار شد. نتایج مسابقات به تفکیک، به شرح ذیل است.

                                    »تبریــک«
جناب آقای دکتر حمید خالوزاده، انتصاب شما را  به عنوان

 رئیس دانشکده مهندسی برق
جناب آقای دکتر حمید رضا تقی راد، انتصاب شما را به عنوان

معاون بین الملل
جناب آقای دکتر امیرعباس نجفی، انتصاب شما را به عنوان

رئیس دانشکده مهندسی صنایع
جناب آقای دکتر بهزاد وثوقی، انتصاب شما را به عنوان 

مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
جناب آقای دکتر مجید بازارگان، ابقاء شما را به عنوان 

رئیس دانشکده مهندسی مکانیک
جناب آقای دکتر علیرضا صالحی، انتصاب شمارا به عنوان 

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی
 وجناب آقای مهندس علیرضا امیرحاجلو، انتصاب شمارا به عنوان

سرپرست امور دانشجویی
تبریک عرض می نمائیم.

دکتر مجتبی زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاههای 
عنوان  به  را  زاهدی  هادی  محمد  دکتر  حکمی  کشور طی 

مسئول بسیج اساتید دانشگاه منصوب نمود.

روابط عمومی دانشگاه
آماده دریافت مقاالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
اعضای محترم هیات علمی و کارمندان گرامی 

جهت درج در خبرنامه می باشد.
pr@kntu.ac.ir

84064530


