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اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
با حضور وزیر نیرو

 13 March 2017

رئیس دانشگاه صنعتي خواجه نصیر الدین طوسي 
مطرح کرد: ضرورت آمادگي براي مقابله با 

حوادث ناشي از تغییر اقلیم 

امام صـادق  علیه السالم : 
هیچ نوروزی نیست مگر آن 

که ما در آن روز منتظر فرج 
هســتیم ؛ چرا که نــوروز 
از روزهای ما و شـیعیان ما

 است.

با حضور رییس
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 از دکتر علی غفاری و دکتر کیوان کیانی در 

فرهنگستان علوم تجلیل بعمل آمد 

ضرورت تاسیس آزمایشگاه ملي فضایي براي 
توسعه پروژه هاي فضایي

تجلیل از مهندسین پیشکسوت و افتخار آفرینان 
دانشگاه در مراسم روز مهندسي برگزار شد.

دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي 
موفق به کسب مقام سوم در نخستین رویداد
 بین المللي جایزه بزرگ اختراعات ایران شد

آثار برگزیده فیلم نصیر معرفي شدند

در کنفرانس بین المللي انجمن هوافضا صورت 
گرفت؛ عرضه آخرین دستاوردهاي فضایي 

شرکت هاي دانش بنیان و دانشگاه ها

به گزارش روابط عمومي؛ همزمان با ايام زاد روز خواجه نصير الدين طوسي و 
روز مهندسي از مهندسين پيشكسوت دانشگاه تجليل شد.

در اين مراسم كه با حضور مسئولين دانشگاه برگزار گرديد دكتر علي خاكي 
صديق رياست دانشگاه در سخناني از خدمات و زحمات مهندسين پيشكسوت 

دانشگاه در جهت رشد و ارتقاي دانشگاه تشكر كرد.
همچنين در اين مراسم از آقاي دكتر محمد تقي بطحائي به عنوان نويسنده 
مقاله با بيش از ۲۰۰ ارجاع  و دكتر علي غفاري به عنوان استاد نمونه كشوري 
و استاد برجسته در مهندسي مكانيك، دكتر كيوان كياني به عنوان دانشمند 
جوان برجسته در مهندسي عمران و خانم دكتر مهسان توكلي بابت تاليف 
كتاب سيستم ها و كنترل كننده هاي مرتبه كسري كه در سي و چهارمين 
كتاب سال شايسته تقدير گرديد، تجليل شد و همچنين از مهندس اصحابي 
از دانشكده مهندسي عمران، مهندس حاجيان از دانشكده علوم، مهندس 
ابراهيمي از دانشكده مهندسي برق و مهندس رفيعي پور از دانشكده مهندسي 

مكانيك به عنوان مهندسين پيشكسوت تقدير شد.

رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي گفت: تغيير اقليم باعث مي شود 
تا آمادگي الزم براي مقابله با حوادث طبيعي و غير طبيعي در كشور ايجاد شود و 

اين آمادگي بايد ايجاد شود.    
به گزارش روابط عمومي؛ دكتر » علي خاكي صديق« رئيس دانشگاه صنعتي 
خواجه نصيرالدين طوسي در آيين برگزاري اولين كنفرانس بين المللي تغيير اقليم 
با بيان اين مطلب كه پديده تغيير اقليم باعث خواهد شد تا فرصتي براي تبديل 
استعدادهاي بالقوه كشور به استعدادهاي بالفعل ايجاد شود، افزود: بايد حوادث تلخي 
كه در اثر تغيير اقليم براي كشور اتفاق افتاده را به فال نيك بگيريم. وي ادامه داد: 
حوادث ناشي از بروز تغيير اقليم باعث مي شود تا آمادگي الزم براي مقابله با بالياي 
طبيعي و غير طبيعي در كشور ايجاد شود. خاكي صديق با بيان اين مطلب كه 
علم و فناوري منشأ تحوالت بزرگي در زندگي بشر هستند، افزود: تغييرات اقليم 
بخشي از تغييرات علمي و فناوري است كه بدون شك يكي از مشخصه هاي 
مهم آن پيچيدگي است.وي با اشاره به اينكه تداخل دروني و بيروني و بحث رفتار 
شبكه اي از مشخصه هاي پيچيدگي است، افزود: تغيير يك فرآيند پيچيده، بخشي 
از فعاليت هاي علمي و فناوري در زندگي انسان است.رئيس دانشگاه صنعتي خواجه 
نصير الدين طوسي با اشاره به اينكه براي برخورداري از مهندسان و پژوهشگران 
كارآمد در برخورد با تغيير اقليم نياز است دو كليد واژه در آموزش و پژوهش 
مهندسي از جمله، كليدي بودن و شبكه اي بودن را مد نظر داشته باشيم، افزود: 

تالش مي كنيم تا با تربيت نيروهاي كارآمد تغييراتي را در اين زمينه ايجاد كنيم.

مراسم تجليل از برگزيدگان مهندسي كشور، منتخب فرهنگستان علوم همزمان 
با روز مهندسي  در محل فرهنگستان علوم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي: مراسم تجليل از برگزيدگان با حضور آقايان دكتر رضا 
داوري اردكاني رئيس فرهنگستان علوم، دكتر محمد شاهدي معاون پژوهشي 
علوم محض و كاربردي فرهنگستان علوم، دكتر سعيد سهراب پور رئيس گروه 
علوم مهندسي فرهنگستان علوم، دكتر محمود فتوحي فيروزآباد رئيس دانشگاه 
صنعتي شريف، دكتر علي خاكي صديق رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين 
طوسي و بيش از يكصد نفر از استادان مهندسي و اعضاي فرهنگستان علوم و 

خانواده هاي برگزيدگان، در محل فرهنگستان علوم برگزار شد.
دراين مراسم از سه استاد برجسته مهندسي كشور آقايان دكتر علي غفاري 
)مهندسي مكانيك(، دكتر واهاك كاسپاري مارقوسيان )مهندسي مواد سراميك( 
و دكتر محمدرضا ميبدي )مهندسي برق و كامپيوتر(؛ سه مهندس برجسته كشور 
خانم مهندس ناهيد البهشتي )مهندسي عمران(، و آقايان دكتر علي جهان افروز 
)مهندسي مواد متالورژي( و مهندس حسين رياضي اصفهاني )مهندسي برق و 
كامپيوتر(؛ و پنج دانشمند جوان برجسته مهندسي كشور آقايان دكتر فرخ اميني 
فر )مهندسي برق و كامپيوتر(، دكتر مهران رضايي )مهندسي شيمي(، دكتر 
محمدرضا سليم پور )مهندسي مكانيك(، دكتر كيوان كياني )مهندسي عمران( و 

دكتر حامد ميرزاده سلطانپور )مهندسي مواد( تجليل به عمل آمد.

رئيس دانشگاه  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با تاكيد بر توسعه همه جانبه 
همكاري ميان شركت هاي دانش بنيان و مراكز تحقيقاتي براي انجام پروژه هاي 
فضايي، گفت: در اين زمينه تاسيس آزمايشگاه ملي فضايي مي تواند بسيار موثر 

باشد كه اين امر در گرو حمايت دولت است.
به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايسنا، دكتر علي خاكي صديق در افتتاحيه 
شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران با تاكيد بر اينكه مهندسي 
هوا و فضا از اولويت هاي راهبردي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به 
شمار مي رود، افزود: بر اين اساس يكي از زمينه هاي اولويت دار كه در طرح توسعه 

دانشگاه مورد توجه قرار گرفته، حوزه هوافضا است.
وي با تاكيد بر ضرورت توجه به حوزه اطالعات و داده، يادآور شد: اطالعات و 
داده مهمترين ثروت هر كشور است كه در اين زمينه دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي 

مي توانند نقش آفريني داشته باشند.
خاكي صديق اضافه كرد: بر اين اساس سه موضوع توليد و مديريت داده، پردازش 

داده و انتقال داده ها در اين دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است.
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ادامه داد: براي اين منظور 
همكاري هاي سازمان يافته اي ميان دانشكده هاي هوافضا، مكانيك، مهندسي 
برق، نقشه برداري و تشخيص از راه دور ايجاد شده است و در قالب همكاري هاي 

مشترك پروژه هاي مهمي را انجام داده ايم.
وي ادامه داد: از سوي ديگر در هزاره سوم بحث توليد علم مدنظر قرار گرفته است 
و به نظر مي رسد مولفه اصلي در توسعه توليد علم، شبكه اي بودن توليد علم است.

است،  يك ضرورت  علم  توليد  بودن  شبكه اي  اينكه  بيان  با  خاكي صديق 
خاطرنشان كرد: ديگر زمان اينكه فردي در دانشگاه بنشيند و تئوري هايي ارائه 
دهد، گذشته است. امروزه توليد علم بايد به صورت شبكه اي باشد. چراكه شبكه اي 
بودن توليد علم عالوه بر ايجاد هم افزايي موجب كاهش هزينه هاي تحقيق و 

پژوهش مي شود.
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با تاكيد بر ضرورت توسعه 
همكاري هاي بين المللي ادامه داد: شبكه اي بودن توليد علم و توسعه همكاري هاي 
بين المللي در حوزه هوافضا از ضروريات است كه در اين راستا در اين دانشكده 

اقداماتي را اجرايي كرده ايم. 
وي با بيان اينكه براي توسعه تحقيقات هوافضا نياز به زيرساخت داريم، گفت: 
ايجاد آزمايشگاه ملي فضايي در اين زمينه مي تواند بسيار مثمرثمر باشد كه اين امر 

با حمايت دولت و وزارت ارتباطات مي تواند محقق شود.
خاكي صديق با بيان اينكه ايجاد اين آزمايشگاه هزينه بر است، گفت: در توليد علم 
به تشويق و ايجاد فضا براي همكاري همه جانبه ميان شركت هاي دانش بنيان، 

پارك هاي علم و فناوري و مراكز علمي پژوهشي نياز داريم.

تيم مدل سازي سه بعدي دانشكده نقشه برداري با سرپرستي دكتر علي حسيني 
نوه عضو هيئت علمي دانشكده نقشه برداري، به عنوان تنها مدل آور گرايش 
كامپيوتر و بينايي ماشين در نخستين فستيوال بين المللي  جايزه بزرگ اختراعات 

ايران انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومي، مرحله نهايي داوري نخستين رويداد بين المللي جايزه 
بزرگ اختراعات ايران با هدف تجاري سازي اختراعات به روش نوين آكواريوم 
فناوري برگزار گرديد در مرحله اول نزديك به۱۸۲۳ نفر در اين فستيوال ثبت نام  
كه تعداد، ۱۳۰۰ اختراع را به دبيرخانه ارسال نمودند. پس از چند مرحله داوري 
،اختراعات تائيد شده جهت ورود به مرحله نهايي داوري به ۳۸۹ اختراع رسيد. 
كه اين هم در اواخر مرداد ماه سال جاري با حضور اكثريت رسانه ها و پوشش 
خبري ۶۰ اختراع به مرحله نهايي راه يافتند. اختراعات كانديد شده جهت ورود به 
آكواريوم فناوري معرفي و تعيين گرديده اند. و در نهايت در اول اسفند ۹۵   كه 
اختتاميه اين جشنواره بود، اختراعات برتر در هر گرايش معرفي شدند. تيم مدل 
سازي سه بعدي دانشكده نقشه برداري با كد اختراعي ۲۷۴۸ توانست باالترين 
رتبه در گرايش كامپيوتر و بينايي ماشين و رتبه سوم اين فستيوال را كسب كند.

اختتاميه دومين جشنواره فيلم نصير برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي؛ آئين اختتاميه دومين جشنواره فيلم كوتاه نصير) فن ( 
روز ســه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۹۵ در تاالر دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه 

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار شد.
احمد بني احمدي مدير روابط عمومي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين 
طوسي گفت: در اين جشنواره ۲۵ اثر به دبيرخانه ارسال شد كه ۲۰ اثر به مرحله 
داوري راه يافتند. وي با اشاره به افزايش كيفي آثار توليد شده نسبت به جشنواره 
قبلي گفت: براي سال ۹۶ درصدد هستيم جشنواره را به صورت استاني برگزار 
نمائيم. بني احمدي گفت: داوري آثار توسط ۲ پيشكسوت عرصه سينما و تئاتر 
توسط آقايان دكتر محمود عزيزي استاد دانشگاه تهران و استاد عبدالرضا اكبري 

و همچنين نماينده دانشگاه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.
همچنين در ادامه مراسم دكتر محمود عزيزي عضو هيات علمي دانشگاه تهران 
و بازيگر سينما و تئاتر به ايراد سخن پرداخت و از برگزاري چنين جشنواره هايي 
در دانشگاه صنعتي خواجه نصير تجليل كرد و گفت آثاري كه توسط دانشجويان 
فني ساخته مي شود قطعاً مي توانند به آثاري خوب در عرصه هنر تبديل شود 
چرا كه غالب اين آثار با عالقه و انگيزه و هنرمندي شخص كه ذاتي است 
ساخته شده، عزيزي گفت كليه آثار دومين جشنواره فن را ديده است و هر اثر 

به نوبه خود قابل تقدير است.
در ادامه اين مراسم هيات داوران آثار برگزيده را به صورت زير معرفي كرد:

۱- فيلم برگزيده جشنواره تعلق گرفت به آقاي حسين منصور سمائي از 
دانشكده مهندسي هوافضا بابت ساخت ۲ فيلم كوتاه با نام هاي الزمان و 

اخالق نصيري
۲- فيلم برگزيده به عنوان فيلم سوم جشنواره تعلق گرفت به آقاي محمدحسين 

شهبازي از دانشكده مهندسي برق بابت فيلم مستند از مرخ تا چين
گفتني است از كليه آثار اين جشنواره تقدير بعمل آمد.

در شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضا كه با حضور وزير ارتباطات 
و رئيس سازمان فضايي ايران برگزار شد، آخرين دستاوردهاي دانشگاه ها، مراكز 

تحقيقاتي و شركت هاي دانش بنيان عرضه شد.
به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايسنا، شانزدهمين كنفرانس بين المللي 
انجمن هوافضا با حضور دكتر واعظي وزير ارتباطات، دكتر بهرامي رئيس سازمان 
فضايي و محققان كشورهايي از هلند، روسيه و چين در دانشگاه صنعتي خواجه  

نصيرالدين طوسي از سوم آغاز  تا پنجم اسفندماه برگزارشد.
در اين مراسم دكتر حسن كريمي مزرعه شاهي، دبير اين كنفرانس با تاكيد بر 
نقش صنعت هوافضا در تحوالت كشورها گفت: اثرگذاري اين فناوري تا حدي 
است كه شايد بتوان عمده ترين بودجه هاي تخصيص يافته در برخي كشورهاي 
پيشرفته و يا حتي در حال پيشرفت را شامل محصوالت شاخه هوافضا و يا 

زيرشاخه آن دانست.
وي تحقيق، پژوهش و فعاليت هاي علمي دانشمندان را عامل به حركت درآوردن 
چرخ فناوري در كشورها توصيف كرد و ادامه داد: در اين راستا برگزاري سمينارها 
و كنفرانس هاي علمي نقش بسزايي را در تشويق به توليد علم و دانش و تحقق 

پژوهش برعهده دارند.

انجمن  بين المللي  برگزاري شانزدهمين دوره كنفرانس  به  اشاره  با  كريمي 
هوافضاي ايران گفت: در اين دوره از كنفرانس ۶۰۰ مقاله ارسال شد كه پس از 
داوري ۲۱۰ مقاله براي ارائه شفاهي و ۲۳۸ مقاله براي ارائه پوستر انتخاب شدند.

دبير اين كنفرانس برگزاري ۲۸ كارگاه آموزشي را از جمله برنامه هاي اين 
كنفرانس نام برد و يادآور شد: اين كارگاه ها توسط اساتيد خارجي برگزار مي شود.

وي با اشاره به برگزاري سه سخنراني علمي، اظهار كرد: عالوه بر آن برگزاري 
سه ميزگرد با عناويني چون سند جامع هوافضاي كشور و نقشه راه توسعه فناوري، 
چشم انداز صنعت حمل ونقل و همكاري هاي بين المللي در فناوري هاي فضايي از 

ديگر برنامه هاي اين كنفرانس به شمار مي رود.
به گفته وي، در حاشيه شانزدهمين دوره كنفرانس نمايشگاهي از دستاوردهاي 
پژوهشي و تحقيقاتي مراكز تحقيقاتي، شركت هاي دانش بنيان و دانشگاه ها داير 

شده است.

Instagram.com/k.n.toosi_university
@k_n_toosi

www.aparat.com/k.n.toosi.university
  كانال رسمی اخبار و رويدادهای  دانشگاه  صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

 در شبكه اينستاگرام ، تلگرام وآپارات

نامـه نـصیر

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

پیام کوتاه : 30004722000000

pr.kntu.ac.ir

والدت حضرت زهرا )س( مبارکباد
سـؤالهايش زيـاد بود، اما اسـتعداد فراگيـرياش اندك. هرچه بيشتـر توضيـح 
ميشـنيد، كمتـر متوجـه ميشـد. ده بـار سـؤال كـرد و جـواب شـنيد و هر 
بـار مفصل تر از قبـل. ديگر خجالت می كشـيد سـؤالی بپرسـد. سـر به 
زير افكند و اجازه مرخصی خواست. زهـرای اطهـر)س( ايـن شـرم را در 
چشـمانش خوانـد. ميدانسـت هنـوز توضيـح بيشتـری نيـاز اسـت تـا او 
جوابـش را بگيـرد، فرمود: از پرسـيدن خجالـت زده مشـو چراكـه در برابـر 
هر مسـئله ای كه به تـو ميآمـوزم پـاداش ميگيـرم پاداشـی باارزشتـر از 

فاصلـه زمين تا عـرش خـدا كـه از جواهـرات پر باشـد
)رياحين الشريعه، ج۲، ص ۱۳۱؛ منيه المريد، ص ۲(



بخشـی از فعـالیت های ســال 1395 در یک نگاه

خبرنامه نامه نصیر : 42
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://pr.kntu.ac.ir : وب سایت
pr@kntu.ac.ir : پست الکترونیک

@k_n_toosi :کانال تلگرام
تلفن : 88797463
نمابر : 88887082

نامـه نـصیر

به نام خدا
 يا محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال

در آستانه روزهای نويد بخش بهار كه طبيعت چهره می 
گشايد و عالم پير به مدد نفس باد صبا دگر بار جــوان 
فرهيخته  و  ارجمند  به محضر همكاران  می گردد 
دانشگاه تبريك و تهنيت عرض می نمايم. از بارگاه حق 
تعالی، بهروزی، عافيت و سربلندی را برای جنابعالی و 
خانواده محترم و رشد و اعتالی ميهن اسالمی را در 

سايه عنايات حضرت ولی عصر )عج( آرزومندم.

علی خاكی صديق
رئيس دانشگاه

تحويل سال ۱۳۹۶ در ايران
ساعت ۱۳ و ۵۸ دقيقه و ۴۰ ثانيه روز دوشنبه ۳۰ اسفند 
۱۳۹۵ هجری شمسی, مطابق با ۲۱ جمادی الثانيه 
۱۴۳۸ هجــری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۱۷ ميـــالدی

* انتخاب پروفسور علی غفاری به عنوان استاد نمونه كشور،   از طرف وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری،در 
سال ۱۳۹۵و استاد برجسته در مهندسی مكانيك از طرف گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری 

اسالمی ايران
* انتخاب دكتر كيوان كيانی به عنوان دانشمند جوان برجسته در مهندسی عمران، از طرف گروه علوم مهندسی 

فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ايران، در سال ۱۳۹۵
* تاليف كتاب ) سيستم ها و كنترل كننده های مرتبه كسری( توسط سركار خانم دكتر مهسان توكلی ) عضو 
محترم هيات علمی دانشكده مهندسی برق ( در سی و چهارمين دوره كتاب سال جمهوری اسالمی، شايسته 

تقدير گرديده است.
* بر اساس نظام رتبه بندی اليدن، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی در جمع برترين های حوزه 

رياضيات و علوم رايانه قرار گرفت. ) كسب رتبه ۲۵۹ در علوم رياضيات و رايانه در دنيا(
* در جديد ترين رتبه بندی وبومتريكس ۲۰۱۷، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی با ۵ پله صعود نسبت 
به ژانويه سال ۲۰۱۶ ميالدی، از رتبه ۱۸ دانشگاه های كشور به رتبه ۱۳ ارتقاء يافته است. همچنين رتبه جهانی 

وبسايت دانشگاه از ۱۳۹۳ به ۱۳۲۲ )۷۱ پله( ارتقاء يافته است.
* بر اساس نظام رتبه بندی اليدن، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی جزو ۵ دانشگاه برتر صنعتی كشور 

و در بين ۷۲۹ دانشگاه برتر دنيا قرار گرفت.
* بر اساس پايگاه رتبه بندی ISI ، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی در جمع ۱۴۰ دانشگاه برتر آسيا 

قرار گرفت.
* بر اساس رتبه بندی جهانی تايمز دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی، جزو ۵ دانشگاه برتر ايران و در 

جايگاه ۶۰۰ تا ۸۰۰ دانشگاه های برتر دنيا قرار گرفت.
* كسب مقام دوم در اولين دوره مسابقات كشوری پارسی پرداز توسط دانشجوی دانشكده مهندسی كامپيوتر 

جناب آقای ابوالفضل سراوانی
)KN2C( توسط تيم رباتيك دانشگاه IRAN OPEN 2016ربوكاپ UAV كسب مقام قهرمانی در ليگ *

* كسب مدال برنز در چهلمين دوره مسابقات رياضی توسط جناب آقای نيما رضايی، دانشجوی دانشكده 
رياضی

* كسب مدال برنز المپياد علمی كشور در رشته مهندسی عمران، توسط خانم مهندس مريم خداداد، دانشجوی 
دانشكده مهندسی عمران

* كسب مقام قهرمانی تيم رباتيك دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی در مسابقات IMAV2016 چين

برآمد   باد  صــبح  و بـوی  نوروز

به کام دوســــتان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و هـمه روز

)سعدی شیرازی(

 برگزاری كنفرانس آكوستيك و ارتعاشات

حضور دريا دار دكتر حبيب ا... سياری در دانشگاه 

تقدير از برگزيدگان آموزشی به مناسبت روز استاد

سومين گردهمايی اساتيد با خانواده راه اندازی وب سايت جديد دانشگاه

برگزاری دوره های آموزشی )معاونت آموزشی( حضور وزير علوم در خوابگاه احسان بازديد وزير علوم از نمايشگاه هفته پژوهش جلسات هم انديشی اساتيدجشن ازدواج دانشجويی

راه اندازی اپليكيشن موبايل ) همراه نصير(

راه اندازی تو رمجازی دانشگاه

آئين تجليل از برگزيدگان پژوهشی

جشنواره اينو كاپ

برگزاری نشست مسئولين دانشگاه با دانشگاه كايست كره جنوبی

يازدهمين نشست روسای دانشگاه های سطح يك كشور

چهارمين  نشست اساتيد با رياست محترم دانشگاه

برگزاری كنفرانس ملی مهندسی اطالعات مكانی

برگزاری ۱۶ مين كنفرانس بين المللی انجمن هوافضای ايرانبرگزاری جشن دانش آموختگی )برج ميالدتهران(

برگزاری اولين كنفرانس بين المللی تغيير اقليم

برگزاری جشن روز مهندسی و تجليل از اساتيد پيشكسوتبرگزاری دومين جشنوراه فيلم كوتاه نصير )فن(

برخی از افتخارات دانشگاه در سال ۱۳۹۵ :


