پنجمین نمایشگاه گلچین پروژههای

هفته پژوهش دانشکده عمران

عملی-کاربردی مقطع کارشناسی
مهندسی برق و کامپیوتر

پنجمین نمایشگاه گلچین پروژههای عملی-کاربردی مقطع کارشناسی
مهندسی برق و کامپیوتر نصیرالدین طوسی در روز دوشنبه  4آذر  1398در
دانشکده مهندسی برق برگزار شد .انجام پروژه های عملی -کاربردی موجب ارتباط
بیشتر دانشجویان با صنعت شده و درنتیجه پس از فارغ التحصیلی می توانند
نیازمندیهای صنعت را به نحو مطلوبتری تامین نمایند و بازار کار خوبی در پیش
رو داشته باشند .انتخاب پروژههای عملی برتر از میان  83پایاننامه عملی دوره
کارشناسی ارائه شده توسط دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر در بازه زمانی
اول مهر  1397تا دهم مهر  1398بر مبنای معیارهایی چون ساخت یک محصول
و یا پیادهسازی یک سیستم صورت گرفت .گلچینی از پروژههای برتر تعیین و
سه پروژه با نظر اساتید و دانشجویان مورد تقدیر واقع شد .در این مراسم در این
مراسم جناب آقای دکتر بابایی سخنرانی با عنوان "چرا دانشگاه" ارائه نمودند.
همچنین جناب آقای دکتر عامری ،معاون تحقیقاتی شرکت تکتا ،سخنرانی با
موضوع "ارتباط صنعت ایران و سایر کشورها با دانشگاههای ایران" ایراد نمودند.

برگزاری نمایشگاه از فعالیتهای پژوهشی دانشکده که شامل :کاتالوگ
معرفی دانشکده ،پوسترهایی از فعالیتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان،
مقاالت اساتید و کتب اهدایی توسط اساتید دانشکده برای استفاده دانشجویان
از روز شنبه  7الی دوشنبه  9دی ماه در البی سالن آمفی تئاتر دانشکده
عمران برگزار شد و جدیدترین مقاله کلیه اساتید محترم دانشکده در گروههای
مختلف که در مجالت معتبر بینالمللی چاپ گردیده مورد بازدید عالقمندان
قرار گرفت .در بخش پوستر  19دانشجوی دکتری دانشکده شرکت نمودند
که بعد از جمع بندی نظرات بازدیدکنندگان پوستر آقای پویا محبیان و دکتر
بهشتی با عنوان "توسعه رویکردهای جدید یک مرحلهای و دو مرحلهای مبتنی
بر بهینهسازی برای تشخیص خرابی سازهها" با اختصاص بیشترین آراء به عنوان
پوستر برگزیده دانشکده انتخاب گردیدند .در این مراسم از استاد برتر پژوهشی
دانشکده جناب آقای دکتر کیوان کیانی ،استاد برتر آموزشی دانشکده آقای
دکتر محمدرسول دلفانی تقدیر به عمل آمد ضمنا در این مراسم جناب آقای
دکتر خان سفید سخنرانی با عنوان «روشهای نوین ارزیابی و کاهش ریسک
لرزهای ساختمانها در برابر زلزله در طول عمر خود » را ایراد نمودند.

عالقهمندان میتوانند مطالب خود را به رایانامه Mahnameh@Kntu.ac.ir :ارسال کنند.

هشتمين نشست مديران ارتباط با صنعت دانشگاهها و پژوهشگاههاي کشور
هشتمين نشست مديران ارتباط با صنعت دانشگاهها و پژوهشگاههاي
کشور روز گذشته (چهارشنبه  ۲۷آذر) همزمان با هفته پژوهش در محل
نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري برگزار شد در حاشيه اين نشست
دکتر برومند با اشاره به راهاندازي سامانه اجرايي تقاضا و عرضه فناوري و
پژوهش (ساتع) افزود :اين سامانه در راستاي اجراي بند (ط) تبصره  ۹قانون
بودجه کشور پيادهسازي شده و محوريت فعاليت آن ،مديريت پژوهشهاي
دانشجويان تحصيالت تکميلي براي حل مشکالت جامعه است .دکتر برومند
با تشريح فرآيند تصويب اعتبارات پژوهشي اين طرح گفت :اعضاي هيئت
علمي شخصاً ميتوانند وارد سامانه شده و از ميان اولويتهاي اعالم شده،
طرح يا طرحهايي را براي پژوهش انتخاب کنند و تاييد نهايي درخواستها
توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهها و پژوهشگاهها انجام ميشود .وي
افزود :در صورت نهايي شدن پروژهها ۶۰ ،درصد مبلغ قرارداد به دانشجويان
پرداخت ميشود که در راستاي حمايت مالي از دانشجويان و نهادينه کردن
فرهنگ پژوهش تقاضامحور در کشور گام مناسبي است .دکتر برومند اين
سامانه را گامي در جهت پيوند ميان پاياننامهها و رسالههاي تحصيالت
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تکميلي با نيازهاي پژوهشي سازمانها و در نهايت حل مشکالت کشوربا
استفاده از نيروهايي داخلي دانست و گفت :اين پيوند با يک پايگاه روزآمد
و جامع از تقاضاي پژوهش و عرضه پژوهش پشتيباني ميشود و سازمانها
ميتوانند در اين سامانه ،درخواستها و حمايتهاي خود را بارگذاري کنند.
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صاحب امتیاز :معاونت پژوهشی و فنّاوری
مدیر اجرایی :دکتر محمد کریمی
کارشنـاسـان اجـرایی :الهه قلیپور،
عباسعلی گرنامی

بازدید معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری
از مرکز نوآوری دانشگاه
بازدید از مرکز نوآوری نصیر توسط مدیر کل دفتر
نوآوري و کسب و کار نوين معاونت علمي و فناوري
رياست جمهوري روز سه شنبه مورخ 98/09/05
صورت گرفت .در این بازید طرح توسعه مرکز نوآوری
نصیر توسط آقایان دکتر طالعي معاونت پژوهشي
و فناوری دانشگاه و دکتر معاوني رييس مرکز رشد
دانشگاه ارائه شد و سپس مكان هاي پيشنهادي
دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت و در خصوص حمايت
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از توسعه
مركز نوآوري نصير رايزني صورت گرفت .در ادامه
ضمن بررسی طرح های شرکتهای مستقر در مرکز
رشد دانشگاه ،بستههای حمايت مالي به شرکتهای
شیمی فناور آروشا ،ایلیا مکانیک ایرانیان ،هوش
فناوران عصر فردا ،هوشمندتر فناوری تقاضا محور،
توانیاز پارسیان و راه کارهای زندگی و امید مهام
توسط معاونت علمي و فناوري تخصيص داده شد.

مدل مهندسی ماهواره مکعبی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی طراحی شد
پروژه «طراحی و ساخت مدل مهندسی ماهوارۀ
مکعبی نصیر » 1به عنوان یکی از طرحهای برتر
پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی وزارت عتف
در هفته پژوهش سال  98انتخاب شد .ماهواره
مکعبی نصیر 1-به همت دانشجویان دانشگاه
صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی ،و به منظور شرکت
در مسابقه دانشجویی مکعب ایرانی که توسط سازمان
فضایی ایران در سال  94برگزار میگردید ،طراحی و
ساخته شده است .تیم دانشگاه پس از رقابت تنگاتنگ
با سایر رقبا در نهایت موفق به کسب رتبه سوم مسابقه
و دریافت مجوز ورود به مرحله پایانی مسابقه گردید.
در مرحله پایانی سه تیم برتر با حمایت مالی سازمان
فضایی مدل مهندسی طرح های خود را ساخته و
تست مینمایند .در این مرحله تیمی که موفق به
گذراندن تمامی تستها و آزمونهای تحویلگیری
سازمان فضایی گردد به عنوان برنده نهایی مسابقه
تعیین خواهد شد .در حال حاضر تیم ماهواره مکعبی
نصیر  ،1در حال انجام تستهای نهایی و تحویل مدل
مهندسی آن به سازمان فضایی میباشد.

این پروژه ،پروژه ای بین رشتهای بوده و دانشجویان
و اساتیدی مختلف از دانشکدهها و گرایشهای
مختلفی در آن مشارکت داشتهاند .از اینرو از جمله
دستاوردهای اصلی این پروژه میتوان به همکاری
نزدیک رشتهها و گرایشهای مختلف دانشگاه خواجه
نصیرالدین طوسی نیز اشاره نمود .در این پروژه
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دانشجویان دانشکدههای هوافضا ،برق و کامپیوتر به
سرپرستی دکتر حامدعلیصادقی و همکاری و مشاوره
دکتر مهران میرشمس از دانشکده هوافضا (آزمایشگاه
تحقیقات فضایی) ،دکتر هادی علیاکبریان از دانشکده
برق و دکتر مسعود دهیادگاری از دانشکده کامپیوتر در
حال انجام فعالیتهای خود است.

هفتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی
در مهندسی عمران ،معماری و مدیریت شهری
و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوهسازان
مسکـن و ساختمـان استـان تهران در مرکز
همایشهـای بینالمللـی صداوسیـما ،مـورخ
 9-8اسفند ماه برگزار میگردد .نشانی وبگاه
همایشhttps://caup.ir :

دانشکده عمران دانشگاه در تاريخ 16
بهمن ماه ميزبان برگزاری اولين کنفرانس
بين المللي حقوق ساخت خواهد بود .نشانی
وبگاه همایش http://iclc.kntu.ac.ir :

دانشکده فيزيک دانشگاه در روزهاي  7و 8
اسفندماه  1398ميزبان بيست و ششمين دوره
کنفرانس هستهاي ايران خواهد بود .ثبت نام
عالقهمندان براي شرکت در کنفرانس از 25
ن ماه ادامه خواهد
آذرماه آغاز شده و تا  18بهم 
داشت .نشاني وبگاه کنفرانسwww.nsi.ir :

الگوها و راهکارهای نوین همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
امروزه ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان موتور
محرک توسعه دانش و فناوری محسوب میشود .از
این رو ،اقدامات و سیاستهای توسعه این ارتباط باید
در اولویت اجرای سازمانها و دستگاههای اجرایی
قرار گیرد .استفاده از شیوهها و الگوهای نوین میتواند
در اثربخشی هرچه بیشتر این ارتباط کمک شایانی
نماید .چرا که در دنیای مدرن ،ایدههای خالقانه
همواره نقطه عطف توسعه است از این رو معاونت
پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
راستای اجرای سیاستها و اقدامات به منظور توسعه
ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت اقدام به برگزاری

رویدادی با عنوان «اولین رویداد الگوها و راهکارهای
نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت» همزمان
با هفته پژوهش نموده هدف این رویداد احصاء
ایدههای نوین در ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت
میباشد .در این رویداد ،با فراخوان عمومی ،نسبت
به ارسال ایدههای خالقانه اقدام گردید که نتیجه آن
ارسال بیش از  ۱۲۰ایده از سراسر کشور بود .پس
از داوری اولیه ،ایدههای برتر انتخاب شدند که این
ایدهها به صورت خالصه در کتاب اولين رويداد الگوها
و راهکارهای نوين در همکاری دانشگاهها با جامعه و
صنعت ايدههای برگزيده به چاپ رسیده است.

چهار ایده برتر ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت
 .1پلتفرم نوآويد :با توجه به وجود تجربه ناموفق
در برونسپاری پروژههای صنعت به اساتید دانشگاهی
و عدم ارتباط موفق بین صنعت و دانشگاه براساس
این ایده میتوان با ایجاد یک پلتفرم آنالین جمع
سپاری این امکان را فراهم نمود که ابتدا مسائل
کالن و مبهم صنعت به چالشهای خرد و مشخص
فرموله گردیده و سپس با فراخوان چالشها ،این
امکان فراهم شود که جمعیت کثیری از دانشجویان
و پژوهشگران و اساتید در یک فضای آزاد و رقابتی
بجای پروپوزال ،راه حل نهایی را ارائه داده و کسب و
کارها بتوانند با حداقل هزینه به تعداد زیادی راه حل
دست یابند .در حال حاضر یک نمونه اولیه محصول
از این ایده تحت عنوان سامانه نوآوید به آدرس
 www.noavid.irتوسعه داده شده است.
 .2حلقههای هوشمند چالش زدايی :طرح «حلقه
های هوشمند چالش زدایی» با هدف ایجاد ارتباط
زنجیرهوار نوآوری و در قالب یک آپ موبایل میباشد
که شبکهسازی ذینفعان را تسهیل مینماید نقطه
شروع زنجیره با انعکاس چالشهای صنعت توسط
صنعتگران و در قالب نظامهای مرتبط (مشارکت
مدیریت دانشی) میباشد .تشریک مساعی صنعتگران
و جامعه دانشگاهی با اعالن به مشترکان آپ موبایل
آغاز میگردد که میتواند منجر به ایجاد و توسعه
کسب و کارهای کوچک و متوسط ( )SMEگردد.
. .3ارائه مدل جديد ارتباط دانشگاه و صنعت
بر اساس مدل تعاملی دانشگاههای علوم
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پزشکی با جامعه :در این طرح از الگوی بومی و
موفق دانشگاههای علوم پزشکی استفاده میشود .در
دانشگاههای علوم پزشکی تحت نظر و مدیریت هر
دانشگاه حداقل یک بیمارستان آموزشی وجود دارد
که دانشجویان مهارت الزم را در کنار آموزشهای
تئوریک در قالب حضور در بیمارستان فرا میگیرند
این نوع آموزش منجر به یادگیری همراه با مهارت
شده که نتیجه آن منجر به ایجاد چرخه مناسب برای
استفاده از نیروی متخصص و ارائه خدمات به جامعه
شده است.
 .4سامانه نمايشگاه مجازی با ما :ایده باما بصورت
پایلوت برای حدود  ۱۴۰رشته دانشگاهی از طریق
ایجاد تعامل بین واحدهای درسی دانشگاهی و
شرکتها و مؤسسات فعال در سطح کشور و همچنین
رفع نیازهای کلیه واحدهای صنعتی ،معدنی و ،...
طراحی و راهاندازی گردید .هدف نهایی این ایده،
تهیه سامانه برای کلیه رشتههای گروه تجربی،
ریاضی ،هنر ،علوم انسانی ،زبان ،فنی و حرفهای و
کار و دانش است که در صورت تحقق ،دانشآموزان
میتوانند جهت انتخاب گروه تحصیلی خود در پایان
سال نهم و یا در زمان انتخاب رشته کنکور ،صحیحتر
و دقیقتر رشته تحصیلی خود را انتخاب نمایند و
دانشجویان همه رشتههای تحصیلی نیز میتوانند
مسیرآینده شغلی بهتری را طی نمایند .در حال حاضر
سامانه باما از طریق آدرس  www.bamahse.comدر
دسترس است.

کسب موفقیت در مسابقات بین المللی
برنامهسازی دانشجویی
گروه های برنامه نویسی دانشگاه به سرپرستی
آقای مهندس مهدی زمانیان عضو هیئت
علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر ،در
مسابقهي بينالمللي برنامهسازي دانشجويي
( )ICPCتهران که در روزهاي  ۲۸و  ۲۹آذر
 ۱۳۹۸در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد،
حضور یافتند .از ميان  ۷۹گروه شرکت کننده
از دانشگاههاي کشور ،گروههای دانشکده
مهندسی کامپیوتر دانشگاه موفق به كسب
نتايج ارزشمندي شدند .گروه اول دانشگاه
با حل كردن  ۷مساله از  ۱۰مساله مسابقه،
موفق به كسب رتبه پنجم ( تیم هشتم ) و
مدال نقره شد و براي كسب سهميه مسابقات
جهاني ميتواند در مسابقهي قهرماني غرب
آسيا شركت كند .گروه دوم دانشگاه با حل
 ۵مساله موفق به كسب رتبه هشتم (تیم
شانزدهم) شد .اسامی گروه اول شامل آقایان
کیوان دهقان نیری ،محسن زارع بیدکی و
محمد مهدی خدابنده به مربی گری آقای
سعید اودک و اسامی گروه دوم شامل آقایان
سینا عباسی ،عرفان زارعی و علیرضا مرتضوی

به مربی گری آقای علی اولیایی است .این موفقیت را به جامعه
دانشگاهی خواجه نصیرالدین تبریک میگوییم.

به مناسبت هفته پژوهش ،روز یکشنبه ۱
دی ماه سال جاری ،آیین نکوداشت هفته
پژوهش و فناوری توسط سازمان جهاد
دانشگاهی خواجه نصيرالدين طوسي و مرکز
رشد واحدهاي فناور در محل پرديس علوم
دانشگاه برگزار گرديد.
در این مراسم دکتر بیژن معاونی رئیس مرکز
رشد واحدهاي فناور دانشگاه به اهداف اصلي
مرکز رشد که ايجاد اشتغال براي مجموعه
دانشگاهي و افزايش ارتباط با حوزههاي
فناوري است اشاره كرد .همچنین ایشان اظهار
امیدواری کردند که زمينه تعريف همکارهاي
مشترک فيمابين مركز رشد واحدهاي فناور
دانشگاه با جهاد دانشگاهي وجود دارد.
در پایان از آقایان دکتر علی نحوی ،عضو
هيات رئيسه شرکت دانش بنيان سامانه
رونق فروش رازق و دکتر بهروز نصيحت کن
مديرعامل شركت ره بين صنعت نصير به
عنوان پژوهشگر منتخب مركز رشد ،تقدير
به عمل آمد.

کتاب شبیهسازی سیستمهای باتری (مبانی و کاربردها)
کتاب شبیهسازی سیستمهای باتری (مبانی و کاربردها) توسط تمامی محققان دانشگاهی و صنعتی قابل استفاده
توسط دکتر فرشاد ترابی ،عضو هیئت علمی دانشکده است .این کتاب در  ۴۳۰صفحه جمعآوری شده و هماکنون
مهندسی مکانیک در انتشارا ت  Elsevierو � Academمیتوان آن را از انتشارات الزویر به آدرس زیر تهیه کرد.
 ic Pressمنتشر شد .در این کتاب ،اصول اولیهی انواع
باتری تشریح شده و سپس معادالت حاکم بر دینامیک
باتری معرفی شدهاست .در ادامه شبیهسازی باتری بر مبنای
حلهای عددی و روشهای  CFDتشریح
شده و این معادالت به انواع مختلفی از انواع
باتری نظیر باتریهای سرب -اسید ،روی-
اکسید نقره و لیتیوم-یون اعمال شدهاست.
از جمله مزایای این کتاب وجود مثالهای
کاربری متعددی است که در توضیحات کتاب
قرار داده شده تا مفاهیم بیانشده بهتر تفهیم
شود .همچنین تمامی فصلها دارای مسائل
پایانی هستند که نتیجتاً کتاب را یک مرجع
مناسب برای آموزش در آورده است .همچنین
در این کتاب ،پیوستهای خوبی جمعآوری
شده تا بتوان در شرایط نتایج شبیهسازی را با
آنها مقایسه نمود .کتاب حاضر برای استفاده

برگزاری آیین نکوداشت
هفته پژوهش و فناوری

�https://www.elsevier.com/books/simula
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از پژوهشگران و فناوران برتر
کشور با حضور وزیر علوم
تجلیل شد
در مراسم آئین تجلیل از پژوهشگران و
فناوران برتر کشور با حضور وزیر علوم و
معاون علمی رئیس جمهور ،در محل دائمی
نمایشگاه های بين المللي از آقای دکتر سعيد
بالاليي عضو هيات علمي دانشکده شيمي
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به
عنوان پژوهشگر برتر تقدير بعمل آمد.

هفتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی
در مهندسی عمران ،معماری و مدیریت شهری
و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوهسازان
مسکـن و ساختمـان استـان تهران در مرکز
همایشهـای بینالمللـی صداوسیـما ،مـورخ
 9-8اسفند ماه برگزار میگردد .نشانی وبگاه
همایشhttps://caup.ir :

دانشکده عمران دانشگاه در تاريخ 16
بهمن ماه ميزبان برگزاری اولين کنفرانس
بين المللي حقوق ساخت خواهد بود .نشانی
وبگاه همایش http://iclc.kntu.ac.ir :

دانشکده فيزيک دانشگاه در روزهاي  7و 8
اسفندماه  1398ميزبان بيست و ششمين دوره
کنفرانس هستهاي ايران خواهد بود .ثبت نام
عالقهمندان براي شرکت در کنفرانس از 25
ن ماه ادامه خواهد
آذرماه آغاز شده و تا  18بهم 
داشت .نشاني وبگاه کنفرانسwww.nsi.ir :

الگوها و راهکارهای نوین همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
امروزه ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان موتور
محرک توسعه دانش و فناوری محسوب میشود .از
این رو ،اقدامات و سیاستهای توسعه این ارتباط باید
در اولویت اجرای سازمانها و دستگاههای اجرایی
قرار گیرد .استفاده از شیوهها و الگوهای نوین میتواند
در اثربخشی هرچه بیشتر این ارتباط کمک شایانی
نماید .چرا که در دنیای مدرن ،ایدههای خالقانه
همواره نقطه عطف توسعه است از این رو معاونت
پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
راستای اجرای سیاستها و اقدامات به منظور توسعه
ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت اقدام به برگزاری

رویدادی با عنوان «اولین رویداد الگوها و راهکارهای
نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت» همزمان
با هفته پژوهش نموده هدف این رویداد احصاء
ایدههای نوین در ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت
میباشد .در این رویداد ،با فراخوان عمومی ،نسبت
به ارسال ایدههای خالقانه اقدام گردید که نتیجه آن
ارسال بیش از  ۱۲۰ایده از سراسر کشور بود .پس
از داوری اولیه ،ایدههای برتر انتخاب شدند که این
ایدهها به صورت خالصه در کتاب اولين رويداد الگوها
و راهکارهای نوين در همکاری دانشگاهها با جامعه و
صنعت ايدههای برگزيده به چاپ رسیده است.

چهار ایده برتر ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت
 .1پلتفرم نوآويد :با توجه به وجود تجربه ناموفق
در برونسپاری پروژههای صنعت به اساتید دانشگاهی
و عدم ارتباط موفق بین صنعت و دانشگاه براساس
این ایده میتوان با ایجاد یک پلتفرم آنالین جمع
سپاری این امکان را فراهم نمود که ابتدا مسائل
کالن و مبهم صنعت به چالشهای خرد و مشخص
فرموله گردیده و سپس با فراخوان چالشها ،این
امکان فراهم شود که جمعیت کثیری از دانشجویان
و پژوهشگران و اساتید در یک فضای آزاد و رقابتی
بجای پروپوزال ،راه حل نهایی را ارائه داده و کسب و
کارها بتوانند با حداقل هزینه به تعداد زیادی راه حل
دست یابند .در حال حاضر یک نمونه اولیه محصول
از این ایده تحت عنوان سامانه نوآوید به آدرس
 www.noavid.irتوسعه داده شده است.
 .2حلقههای هوشمند چالش زدايی :طرح «حلقه
های هوشمند چالش زدایی» با هدف ایجاد ارتباط
زنجیرهوار نوآوری و در قالب یک آپ موبایل میباشد
که شبکهسازی ذینفعان را تسهیل مینماید نقطه
شروع زنجیره با انعکاس چالشهای صنعت توسط
صنعتگران و در قالب نظامهای مرتبط (مشارکت
مدیریت دانشی) میباشد .تشریک مساعی صنعتگران
و جامعه دانشگاهی با اعالن به مشترکان آپ موبایل
آغاز میگردد که میتواند منجر به ایجاد و توسعه
کسب و کارهای کوچک و متوسط ( )SMEگردد.
. .3ارائه مدل جديد ارتباط دانشگاه و صنعت
بر اساس مدل تعاملی دانشگاههای علوم
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پزشکی با جامعه :در این طرح از الگوی بومی و
موفق دانشگاههای علوم پزشکی استفاده میشود .در
دانشگاههای علوم پزشکی تحت نظر و مدیریت هر
دانشگاه حداقل یک بیمارستان آموزشی وجود دارد
که دانشجویان مهارت الزم را در کنار آموزشهای
تئوریک در قالب حضور در بیمارستان فرا میگیرند
این نوع آموزش منجر به یادگیری همراه با مهارت
شده که نتیجه آن منجر به ایجاد چرخه مناسب برای
استفاده از نیروی متخصص و ارائه خدمات به جامعه
شده است.
 .4سامانه نمايشگاه مجازی با ما :ایده باما بصورت
پایلوت برای حدود  ۱۴۰رشته دانشگاهی از طریق
ایجاد تعامل بین واحدهای درسی دانشگاهی و
شرکتها و مؤسسات فعال در سطح کشور و همچنین
رفع نیازهای کلیه واحدهای صنعتی ،معدنی و ،...
طراحی و راهاندازی گردید .هدف نهایی این ایده،
تهیه سامانه برای کلیه رشتههای گروه تجربی،
ریاضی ،هنر ،علوم انسانی ،زبان ،فنی و حرفهای و
کار و دانش است که در صورت تحقق ،دانشآموزان
میتوانند جهت انتخاب گروه تحصیلی خود در پایان
سال نهم و یا در زمان انتخاب رشته کنکور ،صحیحتر
و دقیقتر رشته تحصیلی خود را انتخاب نمایند و
دانشجویان همه رشتههای تحصیلی نیز میتوانند
مسیرآینده شغلی بهتری را طی نمایند .در حال حاضر
سامانه باما از طریق آدرس  www.bamahse.comدر
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شانزدهم) شد .اسامی گروه اول شامل آقایان
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فناوري است اشاره كرد .همچنین ایشان اظهار
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دانشگاه با جهاد دانشگاهي وجود دارد.
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اکسید نقره و لیتیوم-یون اعمال شدهاست.
از جمله مزایای این کتاب وجود مثالهای
کاربری متعددی است که در توضیحات کتاب
قرار داده شده تا مفاهیم بیانشده بهتر تفهیم
شود .همچنین تمامی فصلها دارای مسائل
پایانی هستند که نتیجتاً کتاب را یک مرجع
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از پژوهشگران و فناوران برتر
کشور با حضور وزیر علوم
تجلیل شد
در مراسم آئین تجلیل از پژوهشگران و
فناوران برتر کشور با حضور وزیر علوم و
معاون علمی رئیس جمهور ،در محل دائمی
نمایشگاه های بين المللي از آقای دکتر سعيد
بالاليي عضو هيات علمي دانشکده شيمي
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به
عنوان پژوهشگر برتر تقدير بعمل آمد.

پنجمین نمایشگاه گلچین پروژههای

هفته پژوهش دانشکده عمران

عملی-کاربردی مقطع کارشناسی
مهندسی برق و کامپیوتر

پنجمین نمایشگاه گلچین پروژههای عملی-کاربردی مقطع کارشناسی
مهندسی برق و کامپیوتر نصیرالدین طوسی در روز دوشنبه  4آذر  1398در
دانشکده مهندسی برق برگزار شد .انجام پروژه های عملی -کاربردی موجب ارتباط
بیشتر دانشجویان با صنعت شده و درنتیجه پس از فارغ التحصیلی می توانند
نیازمندیهای صنعت را به نحو مطلوبتری تامین نمایند و بازار کار خوبی در پیش
رو داشته باشند .انتخاب پروژههای عملی برتر از میان  83پایاننامه عملی دوره
کارشناسی ارائه شده توسط دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر در بازه زمانی
اول مهر  1397تا دهم مهر  1398بر مبنای معیارهایی چون ساخت یک محصول
و یا پیادهسازی یک سیستم صورت گرفت .گلچینی از پروژههای برتر تعیین و
سه پروژه با نظر اساتید و دانشجویان مورد تقدیر واقع شد .در این مراسم در این
مراسم جناب آقای دکتر بابایی سخنرانی با عنوان "چرا دانشگاه" ارائه نمودند.
همچنین جناب آقای دکتر عامری ،معاون تحقیقاتی شرکت تکتا ،سخنرانی با
موضوع "ارتباط صنعت ایران و سایر کشورها با دانشگاههای ایران" ایراد نمودند.

برگزاری نمایشگاه از فعالیتهای پژوهشی دانشکده که شامل :کاتالوگ
معرفی دانشکده ،پوسترهایی از فعالیتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان،
مقاالت اساتید و کتب اهدایی توسط اساتید دانشکده برای استفاده دانشجویان
از روز شنبه  7الی دوشنبه  9دی ماه در البی سالن آمفی تئاتر دانشکده
عمران برگزار شد و جدیدترین مقاله کلیه اساتید محترم دانشکده در گروههای
مختلف که در مجالت معتبر بینالمللی چاپ گردیده مورد بازدید عالقمندان
قرار گرفت .در بخش پوستر  19دانشجوی دکتری دانشکده شرکت نمودند
که بعد از جمع بندی نظرات بازدیدکنندگان پوستر آقای پویا محبیان و دکتر
بهشتی با عنوان "توسعه رویکردهای جدید یک مرحلهای و دو مرحلهای مبتنی
بر بهینهسازی برای تشخیص خرابی سازهها" با اختصاص بیشترین آراء به عنوان
پوستر برگزیده دانشکده انتخاب گردیدند .در این مراسم از استاد برتر پژوهشی
دانشکده جناب آقای دکتر کیوان کیانی ،استاد برتر آموزشی دانشکده آقای
دکتر محمدرسول دلفانی تقدیر به عمل آمد ضمنا در این مراسم جناب آقای
دکتر خان سفید سخنرانی با عنوان «روشهای نوین ارزیابی و کاهش ریسک
لرزهای ساختمانها در برابر زلزله در طول عمر خود » را ایراد نمودند.

عالقهمندان میتوانند مطالب خود را به رایانامه Mahnameh@Kntu.ac.ir :ارسال کنند.

هشتمين نشست مديران ارتباط با صنعت دانشگاهها و پژوهشگاههاي کشور
هشتمين نشست مديران ارتباط با صنعت دانشگاهها و پژوهشگاههاي
کشور روز گذشته (چهارشنبه  ۲۷آذر) همزمان با هفته پژوهش در محل
نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري برگزار شد در حاشيه اين نشست
دکتر برومند با اشاره به راهاندازي سامانه اجرايي تقاضا و عرضه فناوري و
پژوهش (ساتع) افزود :اين سامانه در راستاي اجراي بند (ط) تبصره  ۹قانون
بودجه کشور پيادهسازي شده و محوريت فعاليت آن ،مديريت پژوهشهاي
دانشجويان تحصيالت تکميلي براي حل مشکالت جامعه است .دکتر برومند
با تشريح فرآيند تصويب اعتبارات پژوهشي اين طرح گفت :اعضاي هيئت
علمي شخصاً ميتوانند وارد سامانه شده و از ميان اولويتهاي اعالم شده،
طرح يا طرحهايي را براي پژوهش انتخاب کنند و تاييد نهايي درخواستها
توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهها و پژوهشگاهها انجام ميشود .وي
افزود :در صورت نهايي شدن پروژهها ۶۰ ،درصد مبلغ قرارداد به دانشجويان
پرداخت ميشود که در راستاي حمايت مالي از دانشجويان و نهادينه کردن
فرهنگ پژوهش تقاضامحور در کشور گام مناسبي است .دکتر برومند اين
سامانه را گامي در جهت پيوند ميان پاياننامهها و رسالههاي تحصيالت
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تکميلي با نيازهاي پژوهشي سازمانها و در نهايت حل مشکالت کشوربا
استفاده از نيروهايي داخلي دانست و گفت :اين پيوند با يک پايگاه روزآمد
و جامع از تقاضاي پژوهش و عرضه پژوهش پشتيباني ميشود و سازمانها
ميتوانند در اين سامانه ،درخواستها و حمايتهاي خود را بارگذاري کنند.
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شماره 12
سال د ّوم
دی ماه  98ش.
صاحب امتیاز :معاونت پژوهشی و فنّاوری
مدیر اجرایی :دکتر محمد کریمی
کارشنـاسـان اجـرایی :الهه قلیپور،
عباسعلی گرنامی

بازدید معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری
از مرکز نوآوری دانشگاه
بازدید از مرکز نوآوری نصیر توسط مدیر کل دفتر
نوآوري و کسب و کار نوين معاونت علمي و فناوري
رياست جمهوري روز سه شنبه مورخ 98/09/05
صورت گرفت .در این بازید طرح توسعه مرکز نوآوری
نصیر توسط آقایان دکتر طالعي معاونت پژوهشي
و فناوری دانشگاه و دکتر معاوني رييس مرکز رشد
دانشگاه ارائه شد و سپس مكان هاي پيشنهادي
دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت و در خصوص حمايت
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از توسعه
مركز نوآوري نصير رايزني صورت گرفت .در ادامه
ضمن بررسی طرح های شرکتهای مستقر در مرکز
رشد دانشگاه ،بستههای حمايت مالي به شرکتهای
شیمی فناور آروشا ،ایلیا مکانیک ایرانیان ،هوش
فناوران عصر فردا ،هوشمندتر فناوری تقاضا محور،
توانیاز پارسیان و راه کارهای زندگی و امید مهام
توسط معاونت علمي و فناوري تخصيص داده شد.

مدل مهندسی ماهواره مکعبی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی طراحی شد
پروژه «طراحی و ساخت مدل مهندسی ماهوارۀ
مکعبی نصیر » 1به عنوان یکی از طرحهای برتر
پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی وزارت عتف
در هفته پژوهش سال  98انتخاب شد .ماهواره
مکعبی نصیر 1-به همت دانشجویان دانشگاه
صنعتیخواجهنصیرالدینطوسی ،و به منظور شرکت
در مسابقه دانشجویی مکعب ایرانی که توسط سازمان
فضایی ایران در سال  94برگزار میگردید ،طراحی و
ساخته شده است .تیم دانشگاه پس از رقابت تنگاتنگ
با سایر رقبا در نهایت موفق به کسب رتبه سوم مسابقه
و دریافت مجوز ورود به مرحله پایانی مسابقه گردید.
در مرحله پایانی سه تیم برتر با حمایت مالی سازمان
فضایی مدل مهندسی طرح های خود را ساخته و
تست مینمایند .در این مرحله تیمی که موفق به
گذراندن تمامی تستها و آزمونهای تحویلگیری
سازمان فضایی گردد به عنوان برنده نهایی مسابقه
تعیین خواهد شد .در حال حاضر تیم ماهواره مکعبی
نصیر  ،1در حال انجام تستهای نهایی و تحویل مدل
مهندسی آن به سازمان فضایی میباشد.

این پروژه ،پروژه ای بین رشتهای بوده و دانشجویان
و اساتیدی مختلف از دانشکدهها و گرایشهای
مختلفی در آن مشارکت داشتهاند .از اینرو از جمله
دستاوردهای اصلی این پروژه میتوان به همکاری
نزدیک رشتهها و گرایشهای مختلف دانشگاه خواجه
نصیرالدین طوسی نیز اشاره نمود .در این پروژه
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دانشجویان دانشکدههای هوافضا ،برق و کامپیوتر به
سرپرستی دکتر حامدعلیصادقی و همکاری و مشاوره
دکتر مهران میرشمس از دانشکده هوافضا (آزمایشگاه
تحقیقات فضایی) ،دکتر هادی علیاکبریان از دانشکده
برق و دکتر مسعود دهیادگاری از دانشکده کامپیوتر در
حال انجام فعالیتهای خود است.

