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از 9 سال خدمات مسئول نهاد رهبری در دانشگاه 
تجلیل بعمل آمد

برگزاری ترم تابستان دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی الکترونیکی شد

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با 
دانشگاه های روسیه، هلند و کره جنوبی دوره 

مشترک برگزار می کند

معاون امور بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از برگزاری ۶ 
دوره مشترک بین المللی با دانشگاه های روسیه، هلند و کره جنوبي در سال 

تحصیلي پیش رو خبر داد.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایسنا، فرهاد یزدان دوست در مورد دوره 
های مشترک این دانشگاه با دانشگاه های خارجی اظهارکرد: تعریف دوره 
های بین المللي با مضامین مد نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دوره 
هایي است که به صورت مشترک بین دانشگاه ایراني و خارجي برگــــزار 
از طرف وزارتخانه  دانشگاه خارجی  اعتبارسنجی  داد:  ادامه  مي شود. وی 
صورت می گیرد و دانشگاه هایی که در سال تحصیلی پیش رو دوره هاي 
مشترک با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسي دارند، از دانشگاه هاي برتر در 

سطح ملي خود و بین المللي هستند.
افزود: مقدمات  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی  الملل  بین  امور  معاون 
برگزاری برخی از این دوره ها را از ۲ سال قبل انجام داده ایم و شرکت 
کنندگان در این دوره ها مطابق روال دوره هاي مشترک معتبر در دنیا ۲ 

دانشنامه جداگانه از دانشگاه ایراني و دانشگاه خارجي دریافت مي کنند.
وی تاکیدکرد: حجم کار هم تقسیم شده به این ترتیب که بخشی از آموزش 
در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی و بخشي در دانشگاه میزبان انــجام 
مي شود؛ همچنین پروژه هاي کاري در کارشناسي ارشد و دکتري این دوره 
ها تقاضا محور، منطبق با نیازهاي کشور و با ۲ استاد راهنما هدایت مي شود.

به گفته یزدان دوست، بخشی از کار که مربوط به کارهای آزمایشگاهی و 
فناوری پیشرفته باشد در خارج و بخش هایی در داخل کشور انجام مي شود.

وی در خصوص دانشگاه هایی که این دوره ها در آنها برگزار می شود، گفت: 
یکی از دانشگاه های طرف کار ما دانشگاه توئنته هلند)Twente( است که 
دانشکده ژئوماتیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسي با دانشکده ژئوماتیک 
این دانشگاه دوره سنجش از دور و دوره سامانه هاي اطالعات جغرافیایي 

برگزار مي کنند.
با  طوسی  نصیرالدین  خواجه  دانشگاه  مواد  مهندسی  دانشکده  همچنین 
دانشگاه تحقیقات ملی روسیه، میسیس)MISiS( دوره مهندسي مواد با 
گرایش شناسایي و انتخاب مواد مهندسي و با موسسه هوافضاي مسـکو 
رشته  دو   MAI اختصار  به  یا   Moscow Aviation Institute
مهندسي  و  رانش(  جلوبرندگي)پیش  هاي  گرایش  در  فضا  هوا  مهندسي 

فضائي را دارد.
دانشگاه  با  است  قرار  که  فرهنگی  فناوری  رشته  در  تاکیدکرد:  وی 
کایست)KAIST( کره جنوبی برگزار شود، از طریق آزمون سراسری اقدام 
نکردیم؛ بلکه متقاضیان با توجه به شرایط و مقررات دانشگاه میزبان، آزمون 

یکی از دبیر کل های سازمان ملل شخصی بود به نام هامر شولد. او کمی از 
فلسطین دفاع کرده بود. صهیونیست ها  هواپیمایی را که او سرنشینش بود 
به همراه دیگر مسافران منفجر کردند. یهودیان خود را اولیای خدا می دانند و 
معتقدند که تمام موجودات و تمام انسان ها را خدا برای آنان خلق کرده است؛ 

لذا کشته شدن دیگران برایشان مهم نیست.
پطروس غالی دبیر کل دیگری بود که در زمان او جنایت قانا رخ داد. قانا یکی 
از روستاهای لبنان بود که صهیونیست ها آن را بمباران کردند و پطروس غالی 
از گزارش این جنایت اوقاتش تلخ شد و تصمیم گرفت که این گزارش را 
منتشر کند. آمریکایی ها )وزیر وقت امور خارجه و نماینده آمریکا در سازمان 
ملل( او را تهدید کردند که در صورت انتشار این گزارش، مانع دبیر کلی دوره 
بعد او شوند. او این گزارش را منتشر نکرد، ولی باز هم آمریکایی ها مانع دبیر 

کلی او برای دوره بعد شدند!
ایران در دوره مشروطیت  در جوانی مقاله ای در مورد مدارس یهودی در 
نوشتم. مدارس آلیانس؛ ریشه این مدارس در فرانسه است. این مدارس در 
ایران و پاکستان و عراق و لبنان و سوریه دایر شدند. من در آن مقاله نوشتم 
که سفیر فرانسه گفته ۵۰ هزار نفر از این مدارس فارغ التحصیل شده اند. این 
عدد، برای آن زمان عدد خیلی بزرگی است. در یک دایرة المعارف فرانسوی 
نیم  و  یک صفحه  فقط  آلیانس  مدرسه  مورد  در  الروس(  )دایرة المعارف 
نوشته است. در دایرة المعارف یهود، مدخل آلیانس یک خط و نیم است! کمبود 
اطالعات در این زمینه قابل توجه است. ما با زحمت اطالعاتی در مورد این 
مدارس پیدا کردیم و مقاله را نوشتیم. سایت ما به خاطر وجود این مقاله در 

آن، هک شد!
 ۳۵ میلیون از سایت های فاسد در جهان، ریشه اش از اسرائیل است!

از صهیونیسم اطالعات کمی موجود است و آنچه ما  گفتیم، بخش اندکی 
از این اطالعات بود.

گفتنی است؛ در 1۶ مرداد 1۳۵8 امام خمینی )ره( از مسلمانان جهان خواست 
تا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان )روز قدس( در حمایت از مردم 
مظلوم فلسطین انتخاب کنند و همه ساله مردم ایران و بسیاری از کشورهای 

مسلمان در این روز علیه رژیم صهیونیستی به راهپیمایی می پردازند.
الزم به ذکر است بر اساس گزارشات بیش از 8۰ کشور اسالمی و غیر 

اسالمی در روز قدس به راهپیمایی می پردازند.

مدیرکل امور آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از برگزاری 
به صورت  کارشناسي  مقطع  دانشجویان  برای  دانشگاه  این  تابستان  ترم 

الکترونیکي خبر داد.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از ایرنا، تورج امرایی افزود: امسال دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای دانشجویان حضوري براساس مصوبه 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که در سال ۹۴- ۹۵ ارائه شد، ترم تابستاني 
خود را براي اولین بار در برخي از دروس پایه به شیوه الکترونیک برگزار 

مي کند.
وی گفت: درحالیکه امتحانات دانشگاه های سراسری در نیمسال دوم سال 
تحصیلی ۹۵-۹۶ به روزهای پایاني خود نزدیک مي شود و هنوز پرونده 
امتحانات بسته نشده است، برخي دانشگاه ها خود را براي برگزاري ترم 
در  امسال  تابستان  ترم  کرد:   خاطرنشان  امرایی  کنند.  مي  آماده  تابستان 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر برای دانشجویان کارشناسی دوره های روزانه 
و شبانه به صورت الکترونیک برگزار مي شود و فاصله زماني ۲۷ خرداد تا 
۲۲ تیرماه براي انتخاب واحد دانشجویان متقاضي شرکت در ترم تابستان در 
نظر گرفته شده است. به گفته وی، آغاز کالس های ترم تابستان دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از ۲۴ تیرماه خواهد بود و تا دوم شهریورماه 
ادامه خواهد داشت.مدیرکل امور آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی یادآور شد: امتحان های دانشجویان در ترم تابستان امسال نیز از ۴ تا 

۹ شهریورماه برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه ترم تابستان امسال در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی برای دانشجویان مقطع کارشناسي ارائه مي شود، توضیح داد:  این 
ترم آموزشي طبق آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به مدت ۶ 
هفته براي همه متقاضییان برگزار مي شود. دریافت اطالعات بیشتر درباره 
تابستان دانشگاه  ارائه شده در ترم  نام و فهرست درس های  نحوه ثبت 
صنعتی خواجه نصیر از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی مدیریت امــــور 
http://amozesh.kntu.ac.ir آموزشـي این دانشــگاه به نشاني

امکانپذیر است. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از دانشگاه های 
سطح یک وزارت علوم است که در 11 دانشکده با 18 رشته تحصیلی مقطع 
کارشناسی، ۵۳ رشته مقطع کارشناسي ارشد و ۲۳ رشته تحصیلي مقطع 

دکتري فعالیت مي کند.

kntu.ac.ir

آئین تودیع حجت االسالم و المسلمین نبی ا... فضلعلی و معارفه حجت االسالم و 
المسلمین دکتر سید فخرالدین طباطبایي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، با حضور حجت االسالم والمسلمین محمدیان مسئول 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از ۹ سال خدمات مسئول سابق نهاد رهبری 
در دانشگاه تجلیل بعمل آمد، محمدیان در این مراسم گفت: حاج آقا فضلعلی تمام 
توانش را صرف دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نمود و انصافاً چیزي جز 

ذکر خیر و گزارشات خوب از عملکرد ایشان دریافت نکردیم.
در این مراسم جناب آقای دکتر علی خاکی صدیق ریاست دانشگاه، جناب آقای 
دکتر شاهانی به نمایندگي از بسیج اساتید، آقاي امیر حاجلو به نمایندگي از کارمندان 
و آقاي حسنلي به نمایندگي از دانشجویان به ایراد سخن پرداخته و از عملکرد و 
فعالیت هاي دفتر نهاد رهبري در دوره مدیریت حاج آقا فضلعلي تقدیر و تشکر 

کردند.
دکتر علی خاکی صدیق در سخنانی اخالق خوب، سعه صدر، تواضع و صبوری 
حاج آقای فضلعلی را مثال زدنی عنوان کردند که منجربه جذب حداکثری اساتید، 

دانشجویان و کارکنان مي شود.
حجت االسالم و المسلمین فضلعلی نیز از همراهی اقشار مختلف دانشگاه صنعتی 

خواجه نصیرالدین طوسی در پیشبرد فعالیت هاي دفتر نهاد رهبري تشکر کردند.
گفتنی است در پایان حجت االسالم و المسلمین دکتر طباطبایی نیز با دریافت 
حکم خود از حاج آقای محمدیان به عنوان مسئول نهاد رهبري در دانشگاه 

منصوب گردید.
الزم به ذکر است این مراسم بعلت تداخل با ایام امتحانات و ماه مبارک رمضان در 
نمازخانه سازمان مرکزی با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و کارمندان در روز 

یکشنبه ۲1 خرداد برگزار شد.

ورودي داده و بعد از مصاحبه انتخاب مي شوند.
یزدان دوست در مورد نحوه آموزش در این دوره ها و تعداد دانشجویان هر 
دوره نیز گفت: کالس ها در ایران غالبا به زبان انگلیسی و در کشور میزبان 
کامال به این زبان است. دانستن زبان انگلیسي در سطح مناسب جزئي از 
شرط پذیرش در این دوره هاست و شرکت کنندگان در صورتي که در این 
حد دانش انگلیسي نداشته باشند یک ترم اول وقت دارند تا خود را به این 

حد برسانند.
رشته  گفت:  نیز  برگزار می شود،  ها  دوره  این  که  مقطعی  مورد  در  وی 
فناوری فرهنگی در دو مقطع دکتری و کارشناسی ارشد و بقیه دوره ها در 
مقطع کارشناسي ارشد و سقف پذیرش هر دوره 1۵ نفر است. ضمن اینکه 
اطالعات بیشتر روي پایگاه اطالع رساني دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسي 

در دسترس است.
یزدان دوست تاکیدکرد: دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی برای همکاری با 
دانشگاه های روسیه برنامه دیگري به صورت »اینترن شیپ« یا اقامت موقت 

براي دانشجویان دکتري هم دارد.
معاون امور بین الملل دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی گفت: سال گذشته 
چنین دوره ای داشتیم؛ این اقامت به اندازه فرصت مطالعاتی دوره هاي 
دکتري ۶ یا ۹ ماه در نظر گرفته نشده و به صورت دو ماه حضور دانشجویان 
در این کشور است، ضمن اینکه اغلب دانشجویان دکتري که در سطح دفاع 

هستند، مي توانند در این دوره ها شرکت کنند.
وی در مورد دوره های مشترک در سال های تحصیلی آتی نیز گفت: همواره 
دوره هایی را در نظر داریم که داراي نوآوري و از جنس چندگرایشي باشند 
و این امر در همین دوره هایي که براي سال جاري در نظر گرفته ایم تا حد 
امکان لحاظ شده است. عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یادآور شد: انتظار داریم بعد از دو سه دوره 
که این فعالیت به صورت بین المللي برگزار مي شود، دانشگاه خواجه نصیر 
خود به هاب یا مرکز تمرکز منطقه اي براي برگزاري این دوره ها تبدیل 
شده و به صورت گسترده تري این دوره ها را براي دانشجویان داخلي و 

فصل امتحانات

Instagram.com/k.n.toosi_university
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جایگاه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 
ISI طوسی در مقاالت 1%  برتر در

)دکتر اسماعیل مصطفوی(

مدیرکل امور آموزشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: از مهرماه امسال 
دانشجویان کارشناسی این دانشگاه می توانند عالوه بر رشته تحصیلي خود در 

رشته دیگري نیز تحصیل کنند.
به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از مهر، تورج امرایی گفت: طرح »کهاد« با 
محوریت امکان تحصیل همزمان در دو رشته برای دانشجویان کارشناسی 

دانشگاه خواجه نصیر از مهرماه امسال در این دانشگاه اجرایي مي شود.
وی افزود: در این طرح دانشجویان کارشناسی به صورت همزمان عالوه بر 
رشته تحصیلی خود می توانند با گذراندن ۲۰ تا ۲۴ واحد درسی در رشته 

تحصیلي دیگري نیز ادامه تحصیل دهند.
مدیرکل امور آموزشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تاکید کرد: آیین نامه 

این طرح تدوین و تصویب شده است و از مهرماه امسال اجرایي خواهد شد.
امرایی اظهار داشت: دانشجویان دارای معدل 1۴ با پرداخت شهریه می توانند 

در این طرح ثبت نام کنند.
وی عنوان کرد: دانشجویانی که معدل آنها باالتر از 1۷ باشد بدون پرداخت 

شهریه می توانند دراین طرح دانشگاه شرکت کنند.
مدیرکل امور آموزشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: دانشجویان پس 
از گذراندن ۲۰ تا ۲۴ واحد درسی از این دانشگاه گواهی گذراندن دوره دریافت 

مي کنند.
امرایی تاکید کرد: در این دانشجویان می توانند رشته های مهندسی هوا و فضا، 
علوم کامپیوتر، مهندسي کامپیوتر، الکتروشیمي، ریاضي، فیزیک و مهندسي 
صنایع فرا گیرند. وی هدف از اجرای این طرح را افزایش دانش میان رشته ای 

دانشجویان و آماده سازی دانشجویان براي ورود به بازار کار است.

مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شهریور امسال اولین دوره 
از رویداد آموزشي و توانمندساز »مدرسه تابستانه کسب و کار« را برگـــــزار 
مي کند. دوره ها و عناوین انتخابي براي مدرسه تابستانه بسته اي جامع و فشرده 
از آنچه کارآفرینان جوان و دانشجویان و فارغ التحصیالني که رویاي راه اندازي 
کسب و کاري فناورانه را در سر مي پرورانند، ارائه مي کند. اینوکاپ پالس به 
 )INNOCUP( مثابه دیباچه جشنواره نوآوري و کسب و کار خواجه نصیر
عمل خواهد کرد. شرکت کنندگان در اینوکاپ پالس شامل دانشجویان، فارغ 
التحصیالن و عالقه مندان به کارآفریني در دوره اي سه هفته اي حول مفاهیم:

1. راه اندازی و توسعه کسب و کار
۲.تجاری سازی فناوری

۳. یادگیری نرم افزارهای کاربردي
در قالب برنامه های کارگاهی و با حضور مجرب ترین مدرسین حوزه استارتاپي 
کشور شرکت کرده، ضمن کار بر روي ایده اي محوري، مدل کسب و کار خود 

را تدوین و آماده ورود به دنیاي ارزش آفریني مي شوند.
در ادامه این رویداد آموزشی، دانشجویان و تیم هاي شکل گرفته مي توانند از 
خدمات مرکز نوآوري و رشد دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي براي 
تکمیل ایده و محصول خود استفاده و در مرکز مستقر شوند. همچنین جشنواره 
نوآوري و کسب و کار خواجه نصیر)آذر الي اسفند ۹۶( محملي خواهد بود که 
محصوالت مدرسه تابستانه با حضور رقبا و داوران حرفه اي در آن به بوته 
آزمون گذاشته مي شوند و همچنین فرصت جذب سرمایه و معرفي به سرمایه 

گذاران را خواهند یافت.
توسعه کسب و کار   تابستانه  الگوی مدرسه  با   innocupplus رویداد
برگزار   )Business Development Summer School(

می شود .
اطالعات بیشتر از همین کانال و وبسایت مرکز نوآوری و رشد خواجه نصیر به 

معاون بین الملل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: برای نخستین بار 
پذیرش دانشجو در دوره های مشترک دانشگاه خواجه نصیبرالدین طوسی با 
دانشگاه های خارجی محقق شد. فرهاد یزدان دوست در مصاحبه اختصاصی 
با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
برای نخستین بار پذیرش دانشجو در ۶ رشته با دانشگاه های خارجی از طریق 

آزمون سراسری محقق شد.
وی گفت: این دانشگاه در دوره مشترک در رشته فناوری فرهنگی با دانشگاه 
کره جنوبی، دوره مشترک با رشته مهندسی در گرایش جلو بندی و گرایش 
مهندسی فضایی، دوره مشترک در رشته مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد 
مهندسی با دانشگاه MASIS روسیه، دوره مشترک در رشته مهندسی 
ژئوماتیک در گرایش های سنجش از راه دور و گرایش سیستم اطالعاتی 
جغرافیایی با دانشگاه هلند پذیرش دانشجو دارد. یزدان دوست گفت: ظرفیت هر 

یک از رشته های برای پذیرش دانشجو حدود 1۵ نفر است.

مدیرامور دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر گفت: بازسازی و تعمیرات ۵ ساختمان 
خوابگاهی این دانشگاه از 1۵ تیرماه آغاز می شود.

حجت اله لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دانشگاه دارای 1۰ 
ساختمان خوابگاهی فعال است که در تابستان امسال و از 1۵ تیرماه عملیات 

تعمیرات و بازسازی ۵ ساختمان خوابگاهی این دانشگاه آغاز می شود.
وی افزود: بازسازی و تعمیرات این ساختمان های خوابگاهی تا 1۵ شهریورماه 
ادامه می یابد. مدیر امور دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر تاکید کرد: ۵ ساختمان 

بین المللی  جایگاه  تعیین  در  مهمی  شاخص  مقاالت  به  استنادات  تعداد 
دانشگاه ها بوده و معرف عمل کرد علمی یک دانشگاه  در سطح بین المللی 
علمی  آثار  مقبولیت  میزان  بیانگر  استنادات  تعداد  دیگر،  از سوی  است. 
و نشانه ای از مرجعیت علمی در سطوح ملی و بین المللی است. حدود 
۲۰% از کل استنادهای پایگاه اطالعاتی ISI به مقاالت 1% برتر انجام 
می شود. پایگاه استنادی ISI هر دو ماه یکبار به معـــــــرفی مقاالت 
1% برتر می پردازد. آخرین گزارش این پایگاه از تعداد مقاالت 1% برتر 
نشان می دهد در بین دانشگاه های سطح یک کشور به ترتیب دانشگاه 
تهران با 1۲۶، دانشگاه صنعتی اصفهان با ۹۰ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
با 88 مقاله در صدر دانشگاه های کشور قرار دارند. در بین دانشگاه های 
صنعتی به ترتیب دانشگاه صنعتی اصفهان )۹۰(، امیرکبیر )88(، شریف 
)8۴(، نوشیروانی بابل )8۰(، علم و صنت ایران )۴۴(، دانشگاه صنعت نفت 
)18(، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی )1۷(، دانشگاه صنعتی 
کرمان )1۷(، دانشگاه صنعتی شیراز )11( و دانشگاه صنعتی سهند )1۰( 

قرار گرفته اند.
همچنین بر اساس نتایج گزارش رتبه بندی الیدن ۲۰1۷ دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی با 1۲ پله صعود نسبت به سال گذشته در رتبه 
۷1۷ جهانی و با حفظ جایگاه در رتبه 1۲ دانشگاه های سطح یک کشور 
قرار گرفته است. در این نظام رتبه بندی بر اساس بیشترین درصد مقاالت 
امیرکبیر  دانشگاه   ،)۳۳۹( تهران  دانشگاه  ترتیب  به  پراستناد،  برتر   %1۰
 ،)1۹۹( ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه   ،)۲1۵( شریف  دانشگاه   ،)۲88(
دانشگاه صنعتی اصفهان )18۶(، دانشگاه تربیت مدرس )181(، دانشگاه 
خواجه  صنعتی  دانشگاه  و   ،)11۷( بهشتی  شهید  دانشگاه   ،)118( تبریز 
نصیرالدین طوسی )۹۰( قرار گرفته اند؛ و نیز در شاخص بیشترین درصد 
مقاالت ۵۰% برتر پراستناد، به ترتیب دانشگاه تهران )۲۲۴۷(، دانشگاه 
دانشگاه   ،)1۳8۳( شریف  صنعتی  دانشگاه   ،)1۷۰۹( امیرکبیر  صنعتی 
صنعتی اصفهان )1۲۷۶(، دانشگاه علم و صنعت )11۹۶(، و دانشگاه خواجه 

نصیرالدین طوسی )۶۲۲( قرار دارند.
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در نظر دارد به منظور گسترش 
کمی و کیفی مقاالت برتر دانشگاه در پایگاه اطالعاتی ISI از بروندادهای 
پژوهشی برتر اعضاء هیئت علمی دانشگاه حمایت تشویقی به عمل آورد؛ 

اطالعات بیشتر در این زمینه متعاقباً اعالم خواهد شد.

امکان تحصیل همزمان دو رشته در دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پذیرش دانشجو در دوره های مشترک 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سوء استفاده از حساب بانکی اساتید دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ناکام ماند

مدرسه تابستانه کسب و کار خواجه نصیر 
) innocupplus(

ضیافت افطار جمعی از دانشجویان غیر ایرانی 
دانشگاه با حضور مسئولین دانشگاه

خواجه نصیری ها رتبه های برتر کنکور کارشناسی 
ارشد سال 96 کسب کردند

پیش کنگره اخالق در علوم و فناوری برگزار شد

K. N. Toosi University Of Technology

خبرنامه نامه نصیر : 44نامـه نـصیر
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

امام سجاد)ع(:
سه چیز نجات دهنده مومن است:

1-نگه داشتن زبان از مردم و غیبت 
کردن آنها

2- مشغول شدن به آنچه برای دنیا 
و آخرت سودمند است

3- بسیار گریستن بر گناهان
بحاراالنوار -ج 75 ص 14

دانشجویان عالقه مند به  همکاری با روابط عمومی دانشگاه 
 با این شماره 88797463 تماس حاصل نمایند

زودي اعالم خواهد شد.
دانشجویان و عالقه مندان شهرستانی امکان اقامت خوابگاهی در طول دوره 

را خواهند داشت.
 همچنین به شرکت کنندگان متناسب با سطح حضور در کــــالس ها و 

کارگاه ها مدرک شرکت در رویداد اعطا خواهد شد. 

 دانشجویان خارجی دانشگاه با دکتر خاکی صدیق دیدار کردند. به گزارش 
روابط عمومی؛ در این دیدار که به میزبانی معاونت بین الملل برگزار شد هر 
یک از دانشجویان در فضایی صمیمی نظرات خود را با ریاست دانشگاه در 
میان گذاشتند.گفتنی است این نشست روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه در سازمان 

مرکزی برگزار گردید.

اساتید دانشگاه های صنعتی تهران در پیش کنگره اخالق در علوم و فناوری 
شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی؛ جمعی از اساتید دانشگاه های شریف، علم و صنعت، 
امیرکبیرو خواجه نصیرالدین طوسی در نخستین گردهمایی خود در خصوص 
راهبردهای اخالق در مهندسی و همچنین اخالق در علوم و فناوری بحث و 

تبادل نظر کردند.

در این نشست که با حضور دکتر مصطفی معین، دکتر رضا فرجی دانا، دکتر 
نجفقلی حبیبی و اعضای انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری برگزار شد، 
آقایان دکتر علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
و دکتر مقصود فراستخواه عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی 

آموزش عالی به ایراد سخنرانی پرداختند.
گفتنی است این مراسم روز دوشنبه ۲۲ خرداد در دانشکده مهندسی برق با 

صرف افطاری به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومي؛ محسن آقا زیارتي دانشجوي مقطع کارشناسي 
دانشکده شیمي موفق شد در آزمون کارشناسي ارشد رتبه اول در رشته شیمي 

کسب نماید.
همچنین هامون خیرآبادي دانشجوي مقطع کارشناسي دانشکده علم مواد نیز 

توانست رتبه اول در رشته مهندسي مواد را کسب نماید.
گفتنی است در رشته علم مواد عالوه بر آقای خیر آبادی ، خانم فائزه اشتری 
ماهینی رتبه 8، آقای یاسر تقی خانی رتبه 1۰، خانم مهسا زمانی رتبه 1۲، آقای 
میر محمدرضا حسین نیاز رتبه ۲۴، خانم آیدا نیکبخت رتبه ۲۶ و  در رشته 

ساخت و تولید نیز آقای آرمان آرزومند رتبه ۲ را کسب نموده اند.
بنا بر این گزارش، بخش اعظمي از دانشجویان موفق به کسب رتبه هاي زیر 
1۰۰ شده اند که به تمامي این دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه  تبریک 

عرض مي نمائیم. 

محسن آقا زیارتی
رتبه یک شیمی

هامون خیرآبادی
رتبه یک مهندسی علم و مواد

آرمان آرزومند
رتبه دو ساخت و تولید

استاد ارجمندجناب آقای دکتر میرمهدی سیداصفهانی،
استاد ارجمند جناب آقای دکترمحمدقاسم مهجانی،
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدی مختارزاده، 

استاد ارجمند جناب آقای دکتر رضا ابراهیمی،
استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعودمشهدی حسینعلی و

همکار گرامی جناب آقای بهروز کرد،
همکار گرامی جناب آقای مهدی غفاری،
همکار گرامی جناب آقای رضا رحمانی

با نهایت تاسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت و تعزیت گفته ، 
ازدرگاه خداوند منان براي شما  ونزدیکان صبر جمیل  و اجر جزیل 

و براي آن عزیز سفر کرده آمرزش  و غفران  الهي مسئلت مي نماییم.
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

بازگشت همه به سوی اوست

روز قدس

بازسازی و تعمیر 5 ساختمان خوابگاهی
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خوابگاهی این دانشگاه نیز در تابستان امسال فعال بوده و دانشجویان در این 
مکان ها ساکن هستند. لطیفی اظهار داشت: تعمیرات ساختمان های خوابگاهی 
این دانشگاه در حوزه های مختلف مانند نقاشی، فضا سازی و بررســــی 

سیستم های گرمایشی و سرمایشی است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه خواجه نصیر گفت: در تماس تلفنی با یکی از اساتید 
این دانشگاه افرادی قصد اخاذی مالی داشتند که با هوشیاری صورت گرفته 

این موضوع ناکام ماند.
احمد بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با یکی از اعضای هیات 
علمی این دانشگاه تماس مشکوکی گرفته شد و افرادی قصد سو استفاده مالی 
از حساب شخصی وی را داشتند که از طریق پیگیری این عضو هیات علمی 
دانشگاه این موضوع ناکام ماند. وی افزود: این عضو هیات علمی پس از تماس 
مشکوک فردی که قصد اخاذی مالی از وی داشت، با معاونت اداری و مالی و 
حراست دانشگاه تماس گرفت و متوجه شد که این فرد قصد اخاذی مالی از 
وی را داشته است. مدیر روابط عمومی دانشگاه خواجه نصیر تاکید کرد: تاکنون 
تنها با یکی از اعضای هیات علمی این دانشگاه چنین تماس مشکوکی گرفته 
شده است و دانشگاه برای پیشگیری از اتفاقات احتمالی اطالعیه ای صادر 
کرده است. در بیانیه دانشگاه خواجه نصیر آمده است: با توجه به  تماس های 
مشکوک با برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه با شگرد »مکالمه تلفنی و 
بیان واریز اشتباه پول« در ساعات گذشته، اساتید توجه داشته باشند که این گونه 

تماس ها از طرف ادارات مالی دانشگاه نیست و نیازی به اقدام ندارد.
طی روزهای گذشته از برخی دانشگاه های تهران کالهبرداری های اینترنتی از 

حساب کارمندان و اعضای هیات علمی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون دانشگاه های علم و صنعت و تهران اعالم 
کرده اند که چندین مورد سوء استفاده از حساب های بانکی برخی اعضای 

هیات علمی آنها صورت گرفته است.

یاران وفادار، وفادار می مانند

عید سعید فطر پیشاپیش مبارکباد
خطبه حضرت امیر در یکی از روزهای عید فطر

روزی حضرت علی )ع( نزد اصحاب خود فرمودند: من دلم خیلی بحال ابوذر 
غفاری می سوزد خدا رحمتش کند. اصحاب پرسیدند چطور ؟موال فرمودند: آن 
شبی که به دستور عثمان ماموران جهت بیعت گرفتن از ابوذر برای عثمان به 

خانه ی او رفتند چهار کیسه ی اشرفی به ابوذر دادند تا با عثمان بیعت کند.
ابوذر خشمگین شد و به مامورین فرمود: شما دو توهین به من کردید اول آنکه 
فکر کردید من علی فروشم و آمدید من را بخرید و دوم بی انصاف ها آیا ارزش 
علی چهار کیسه اشرفی است؟ شما با این چهار کیسه اشرفی می خواهید من 
علی فروش شوم؟ تمام ثروت های دنیا را که جمع کنی با یک تار موی علی 

ای مردم! این روز شما روزی است که نیکوکاران در آن پاداش می گیرند و 
زیانکاران و تبهکاران در آن مایوس و نا امید می گردند و این شباهتی زیاد به روز 
قیامتتان دارد، پس با خارج شدن از منازل و رهسپار جایگاه نماز عید شدن به یاد 
آورید خروجتان از قبرها و رفتنتان را به سوی پروردگار، و با ایستادن در جایگاه 
نماز به یاد آورید ایستادن در برابر پروردگارتان را و با بازگشت به سوی منازل 

خود، متذکر شوید بازگشتتان را به سوی منازلتان در بهشت برین و... 

عوض نمی کنم. آنها را بیرون کرد و درب را محکم بست. موال گریه می کردند 
و می فرمودند: به خدایی که جان علی در دست اوست قسم آن شبی که ابوذر 
درب خانه را به روی سربازان عثمانی محکم بست سه شبانه روز بود او و خانواده 

اش هیچ نخورده بودند.

June 2017 21 چهارشنبه 31 خرداد 1396، 26 رمضان 1438،

آغاز ثبت نام وام ویژه دکتری روزانه غیر بورسیه
 از 16 خرداد 

معاون دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مصاحبه اختصاصی 
با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: ثبت نام وام ویژه دکتری روزانه غیر 

بورسیه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از 1۶ خرداد آغاز می شود.
مهران میر شمس افزود: دانشجویان مقطع دکتری می توانند از وام ویژه دکتری 
روزانه غیر بورسیه ویژه بهار ۹۶ بهره مند شوند. وی به شرایط دانشجو برای 
دریافت وام ویژه دکتری اشاره کرد و گفت: دانشجویان باید به صورت تمام 
وقت باشند و بورسیه نباشند تا بتوانند از این وام بهره مند شوند. میرشمس افزود: 
دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه دانشگاه از این وام بهره مند شوند و 

پایان مهلت ثبت نام وام ویژه دکتری اعالم خواهد شد.

))تبریـــک((

جناب آقای دکتر محمدتقی بطحائی،
جناب آقای دکتر علی اشرفی زاده،

جناب آقای دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی،
جناب آقای دکتر محمد اردبیلی،
جناب آقای دکتر رضا کاظمی و

جناب آقای دکتر محمدرضا پیغامی
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 ارتقاء شما را به مرتبه استادی  تبریک عرض می نماید.
 


