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ابراهیمی مدیر مرکز رشد واحد های  حامد 
در  طوسی  خواجه  نصیرالّدین  دانشگاه  فّناور 
گفت وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، 
جهت  در  را  مرکز  این  توسعه ای  برنامه های 
خدمت رسانی و حمایت از شرکت های بیشتر 
دانست و با اعلم اینکه در حال حاضر چندین 
شرکت در نوبت عضویّت در مرکز قرار دارند، 
تصریح کرد: مراکز رشد دانشگاهی به دلیل وجود 
زیرساخت های پژوهش و فّناوری داخل دانشگاه 
و فرصت استفاده از محیط دانشی پیرامون، مورد 
اقبال شرکت های نوپای دانش بنیان قرار دارند. 
مدیر مرکز رشد خواجه نصیر از افزایش ظرفّیت 
پذیرش شرکت های عضو در این مرکز خبر داد 
و گفت: در ابتدای سال دو ساختمان جدید با 
زیربنای بیش از 1۰۰۰ متر مربع به مرکز رشد 
خواجه نصیر اختصاص یافته است. وی مرکز 
نوآوری نصیر واقع در پردیس ونک دانشگاه را 
حاصل قرارداد با معاونت علمی وفّناوری ریاست 
جمهوری عنوان کرد و گفت: هم اکنون در حال 
استقرار شرکت های دانش بنیان و هسته های 
استارتاپی در مرکز نوآوری هستیم و به زودی 
در مراسمی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد. 
ایجاد کلونی از شرکت ها، مربّیان کسب و کار و 
تیم های دانشجویی از ویژگی های مرکز نوآوری 
نصیر است. ابراهیمی با بیان اینکه ساختمان 
دوم در فضای تجاری عباس آباد و با حمایت 
مرکز  اختیار  در  دانشگاه  ارشد  مدیریّت  ویژه 
رشد قرار گرفته است، این ساختمان را مختص 

استقرار شرکت های فّناور عنوان کرد.

چهاردهمین جشنوارۀ شیخ بهایی،  دی 1397 ش. با محوریت کسب و کار دانشجویی
 در محل دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد 

خلق  را  نوآورانه  فّناوری  یک  شما  که  زمانی 
بهتر  زندگی  و  راحتی  برای  بلند  گامی  کرده اید؛ 
مشتری  حال  برداشته اید.  جلو  به  بشری  جامعه 
برای خرید  اصلی محصول شما،  سّنتی، مخاطب 
ارائه  را  داده ها  و  نمودارها  شما  می کند.  مراجعه 
می کنید. از روند صنعت و آینده صحبت می کنید. 
اّما در مقابل، خریدار شما را به صورت خیره نگاه 
می کند. شما متوجه می شوید که خریداران سنتی 
شما با فّناوری نوآورانه راحت نیستند. آنها تغییرات 
محصول  چرا  نمی دانند  آنها  ندارند.  دوست  را 
شما چنین کار بزرگی را انجام می دهد. این یک 
سناریوی کامًل عادی در هنگام فروش محصوالت 

دارای فّناوری پیشرفته است.

راه حل چیست؟
این فرصت  از دست دادن  در مورد هزینه های 
همیشه  توصیه ها  شرایط،  این  در  کنید.  صحبت 
یکسان است: فّناوری جدید خود را به چیزی که 
در گذشته رخ داده است مرتبط کنید، سپس آن 
را به یکی از قوی ترین انگیزه های خرید و فروش 

تبدیل کنید. یعنی ترس از دست رفتن. 
این  در  خوبی  مثال  تبلیغاتی  نرم افزارهای 
در  اینترنتی  تبلیغات  مثال  برای  موضوع هستند. 
بازار جایگاهی نداشت تا اینکه بازاریان مجبور به 

علمی  جشنوارۀ  یک  خوارزمی  بین المللی  جشنوارۀ 
و  علمی  پژوهش های  سازمان  توّسط  که  است  ایران  در 

صنعتی ایران از 1366ش. برگزار می شود.
بین المللی  جشنوارۀ  یکمین  و  سی   اختتامّیه  مراسم 
خوارزمی شنبه ۵ اسفند با حضور حسن روحانی، رییس 
شد.  برگزار  سیما  و  صدا  همایش های  سالن  در  جمهور 
در این مراسم از پژوهشگران 1۰ طرح داخلی و ۵ طرح 
و  فرانسه  آلمان،  چین،  استرالیا،  کشورهای  از  خارجی 

سوئیس به عنوان برگزیدگان این جشنواره تقدیر شد. 
رئیس جمهور در صحبت های خود بر لزوم همکاری و 
تعامل علمی با کشورهای دیگر تأکید کرد و گفت: باید 
در رشته های مختلف علم و دانش با دنیا تعامل کنیم و 
این حرف نادرست است که ما به استادان، پژوهشگران و 
جوانان خود همیشه مشکوک باشیم. استادان، پژوهشگران 
به کشور خود  افرادی هستند که  و دانشگاهیان همگی 
علقه دارند. سختگیری های بیجا باید کنار برود تا تعامل 
مراکز  و  دنیا  با  خوب  تعامل  اگر  بگیرد،  صورت  دنیا  با 
تعریف  مشترکی  های  پروژه  و  باشیم  داشته  تحقیقاتی 
نتایج مورد نظر خود دست  کنیم، می توانیم سریع تر به 

یابیم.
با مشکلتی نظیر آلودگی  روحانی گفت: امروز کشور 
هوا، ریزگردها، زلزله و همچنین ترافیک خیابان ها مواجه 
برای  و  هستند  حل  قابل  همگی  مشکلت  این  است. 
بدهیم. رییس جمهور  به دست هم  باید دست  حل آن 
خاطرنشان کرد: هر طرح و پژوهشی بتواند میزان آلودگی 
هوا را کم کند، با ریزگردها و گرد و خاک مبارزه بهتری 
در کشور  به موضوع خشکسالی  توجه  با  و  باشد  داشته 
کمک هایی در زمینه آب به دولت بکند، در اولّویت دولت 

قرار خواهد داشت.

این کار شدند. در ابتدا، بسیاری از آنها 
همچنان تبلیغات خود را به روزنامه ها، 
بیلبوردها و تلویزیون منتقل می کردند. 
برخی از معامله گران، متّوجه شدند که 

مردم در آینده چگونه خانه و یا اتومبیل می خرند. 
آورده  دست  به  را  خوبی  رقابتی  مزیت  آنها  پس 
یادآوری  کنید  بیان  را  رقابتی  مزیت  این  بودند. 
کنید. سپس به نمودارها برسید. حال همین مطلب 

را در سه گام مدون به صورت زیر بیان می کنیم:
گام اول : ربط دادن گذشته

یادآوری کنید  به خریداران سنتی  سعی کنید 
که چقدر دیر وارد فّناوری های قبلی شده اند. مثال 
بزنید و از دست دادن فرصت ها را یادآوری کنید. 
برای مثال بگویید چه کسی فکر می کرد مردم برای 
خرید خانه یا اتومبیل از اینترنت استفاده کنند؟ 
چه کسی پیش بینی می کرد تاکسی های اینترنتی 

این شمار از مسافر را جا به جا کنند؟
گام دوم : قدم زنی در حال

که همه  دهید  توضیح  به مشتری  کنید  سعی 
رقبای او نیز حس احتمالی او را که ناشی از تغییر 
است ، را دارند. به او بگویید که تنها تعداد معدودی 
به این دنیا وارد خواهند شد و بقیه را جا خواهند 
گذاشت. حال بعد از اینکه گذشته را  برای مشتری 

روحانی با بیان اینکه  دانشگاه ها باید به سمت کارآفرینی 
حرکت کنند تصریح کرد: تاکنون می گفتیم که دانشگاه ها 
باید پژوهش محور باشند. این موضوع همچنان مورد توجه 
است و دانشگاه ها باید خلقّیت و ابداع را ایجاد کنند اّما 
امروز شرایط به گونه ای است که باید این تعبیر را تغییر 
به خاطر مشکلتی که در زمینۀ  ما  دهیم؛ دانشگاه های 

بی کاری در جامعه وجود دارد باید کارآفرین باشند.
اجرایی کشور  عنوان مسئول  به  کرد:  وی خاطرنشان 
اگر تصمیم گیری در این زمینه را به من واگذار کنند به 
دانشگاهی امتیاز خواهم داد که همه دانش آموختگان آن 
بعد از دو سال بی کار نباشند. به نظر من سازمان برنامه و 
بودجه در سال های آینده باید بر مبنای میزان کارآفرینی 

به دانشگاه ها بودجه بدهد.
رییس جمهوری، صنعتی شدن محصوالت را به عنوان 
حل  جهت  پژوهشگران  پژوهش های  معیارهای  از  یکی 
مشکل بی کاری در جامعه عنوان کرد و گفت: پژوهش های 
نهایت  در  و  شدن  صنعتی  و  تجاری  به  باید  دانشگاهی 
این جشنواره  در  است  گفتنی  منتهی شود.  بازار  تصرف 
به  از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی  طرحی 
عضو  بیگی  لطف اهلل  دکتر  از  و  انتخاب  برتر  عنوان طرح 
هیئت علمی دانشکدۀ برق دانشگاه و تیم همکار تقدیر شد.

جشنوارۀ ملّی فن آفرینی شیخ بهایی به عنوان رویدادی که از 13۸2ش. 
برگزار  مستمر  طور  به  اصفهان،  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  ابتکار  با  و 
کارآفرینی  بوم  زیست  بهبود  برای  فرد  به  منحصر  فرصت  یک  می شود، 
ایران است. همه ساله بهترین کارآفرینان و فن آفرینان کشور، زبده ترین 
کارشناسان و متخصصان کارآفرینی، سرمایه گذاران، سازمان های حامی 
کارآفرینی و ... گرد هم می آیند. رقابت بین کاندیداها به نقطه اوج خود 
کارآفرینان  و  می شوند  ارائه  سرمایه گذاری  فرصت های  بهترین  می رسد، 
فن آفرینی شیخ  ملّی  ارائه می کنند. جشنوارۀ  را  تجربیات خود  بسیاری 
بهایی با محتوای منحصر به فرد که تلش دارد چرخۀ کامل تبدیل دانش 
را پوشش دهد، شامل: بخش های مسابقه ای طّراحان کسب و  به ثروت 
کار، فن آفرینان و فرصت های سرمایه گذاری و فن آفرینی و بخش های غیر 
مسابقه ای شامل: نمایشگاه، نشست های تخصصی و انتقال تجربه، فضای 
مذاکرات سرمایه گذاران با فن آفرینان و صاحبان فرصت های سرمایه گذاری 
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صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی و فّناوری
مدیر اجرایی : دکترفرشاد ترابی
کارشناس اجرایی: الهه قلی پور
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رئیس جمهوری در افتتاحیّة سی و یکمین جشنوارة بین المللی خوارزمی:

 اولویت امروز دانشگاه ها کارآفرینی است

یادآوری کرده اید، وقت آن رسیده که کار خود را 
با یادآوری استانداردها ارائه دهید و از فرصت های 

پیش رو بگویید.

گام سوم : نگاه به آینده
خدمت  یا  و  محصول  به  نسبت  مشتری  حال 
سوی  به  که   رسیده  آن  وقت  دارد.  اعتماد  شما 
عرصه  فعاالن  همۀ  که  جایی  برویم.  پیش  آینده 
یا  محصول  این  داشتن  برای  هزینه ای  نظر  مورد 
خدمت پرداخته اند. برنده کیست؟ آری، نفرات اول 
پرداخت کننده هزینه بابت این دارایی با ارزش. از 
آینده فّناوری های قبلی بگویید. آینده آنها همراه 
شماست. درست همینجا که ایستاده اید در زمان 
حال. این سه گام به ظاهر ساده می توانند فرآیند 
ارائه و فروش را بسیار آسان کنند. جالب اینجاست 
که بیشتر وقت ها گام اول فراموش می شود و شما 
حذف  را  مهمی  بسیار  قدم  فروشنده  عنوان  به 
می کنید و یک راست وارد ارائه محصول می شوید. 
حال آنکه کلید حل مسئله در گام اول و در گذشته 

نهفته است.

ده ها  ساله  همه  است. 
صدها  و  سرمایه گذار 
این  در  فّناور  شرکت 
هم  گرد  جشنواره 
مدل های  و  می آیند 
و  مشارکت  متعدد 
مورد  سرمایه گذاری 
قرار  بررسی  و  بحث 

می گیرند. چهاردهمین جشنواره شیخ بهایی، دی 1397 ش. با محوریت 
کسب و کار دانشجویی در محل دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد 
شد. ثبت نام در این رویداد هم اکنون در وبگاه جشنواره آغاز شده است. 
واحدهای فناور مستقر در دانشگاه، در صورت علقه مندی به همکاری یا 

شرکت با این جشنواره می توانند به آدرس www.shtf.ir مراجعه نمایند.

سه گام موّثر برای فروش محصوالت با فّناوری 
پیشرفته به خریدار سنتی



دانش نجوم در آثار عّلمه خواجه نصیرالّدین طوسی

اخبار دانشگاه
ضعف  و  قوت  نقاط  بررسی  جلسه 
اینوکاپ ۲۰۱۸ با حضور معاون پژوهشی 
مدیر  روشنی یان،  دکتر  آقای  جناب 
مهندس  آقای  دانشگاه  رشد  مرکز 
ابراهیمی و تیم اجرایی برگزار شد و از 

تیم اجرایی تقدیر به عمل آمد.

3 2

مّعِرفی شرکت فنّاوری ایرانیان پژوهش نصیر

خدمات و محصوالت
شرکت دانش بنیان فناوری ایرانیان پژوهش نصیر )فاپن(  در زمینه هاي 
مّتنوع علمي و پژوهشي و با هدف تولید دانش فني و محصوالت فّناورانه 
با همکاري استادان و دانشجویان مبتکر در 1391ش. شروع به کارکرده 
است و در حال حاضر به عنوان شرکتي زیر مجموعه مرکز رشد دانشگاه 
صنعتي خواجه نصیرالّدین طوسي فّعالّیت مي کند. مهمترین فّعالّیت هاي 
آزمایشگاهی  تجهیزات  انواع  ساخت  و  طراحي  زمینۀ  در  شرکت  این 

مرتبط با مراکز دانشگاهی و پژوهشی است.
عمده تجهیزات ساخت این شرکت که مورد استقبال مشتریان قرار گرفته است عبارتند از: انواع مولدهای فراصوت 
هموژنایزر )Ultrasonic homogenizer(، طّراحی و ساخت انواع محفظه دستکش )Glove Box(، دستگاه الیه نشانی 
دورانی )Vacuum Spinner(، تسلمتر )Teslameter(، دستگاه همزن یون مغناطیسی )magnetic water( برای مصارف 
کشاورزی، دستگاه های پرس قرص ساز دستی، بوته مولیبدن، دستگاه اپتیکی عکس مجذور فاصله و الگوی تابش، 

مدل سازی ماکروسکوپی تشدید مغناطیسی )ESR(، پلریسکوپ و انواع لوازم شیشه ای آزمایشگاهی اشاره کرد. 

در  نصیرالّدین طوسی،  عّلمه خواجه 
ترجمه  و  تألیف  اثر،  نجوم 3۰  دانش 
کرده است. اهمّیت این آثار در تحریر 
طبقه بندی  آنهاست.  نوین(  )ویراست 
آثار نجومی ایشان بدین گزارش است:

1.گاهشماری و تقویم:
تقویم علیی، تقویم و حرکات افلک، 
در  فصل  سی  و  الّساعه  فی  الّرساله 
معرفت  در  تقویم)مختصر  معرفت 

تقویم(
2.احکام نجوم )تنجیم(:

رساله در احکام نجوم، اختیارات مسیر 
قمر و شرح ثمرۀ بطلمیوس
3.کیهان شناسی و هیئت:

رساله در هیئت، الّزبده الهیئه، الّتذکره 
فی علم الهیئه
4.دانش نجوم:

المعینیه،  مشکلت  حّل  المعیّنیه، 
ترجمۀ  ایلخانی،  زیج  فصل،  ده 
صورالکواکب، الّتذکره فی علم الهیئه، 
تحریر الّطلوع و الغروب، تحریر ظاهرات 

در قرن14 قمری پایان پذیرفته است. 
این رساله 3۰ باب دارد و از مقّدمات 
ریاضی الزم برای درک مسائل موجود 
در هیئت آغاز شده و به موضوع هایی 
مانند خورشیدگرفتگی، ماه گرفتگی، 
طلوع و غروب بروج و ستارگاه، فلق و 
شفق، تعیین نصف الّنهار، جهت قبله و 
اوقات امور شرعی و منازل قمر پایان 

می پذیرد.
ب(زیج ایلخانی : این زیج، در بخش 
گاهشماری دربردارندۀ مطالبی دربارۀ 
تقویم های هجری، یزدگردی، سلوکی، 
)اویغوری(  چینی  و  ملکی  یهودی، 
مثلثاتی،  تابع های  بخش  در  است. 
دّقت  رقم   ۵ تا   3 با  را  جدول هایی 
و  تانژانت  کسینوس،  سینوس،  برای 
بخش  در  است.  آورده  زوایا  کتانژانت 
تابع های مربوط به هیئت، جدول هایی 
با دّقت ثانیۀ کمان و جدول های مطالع 
محّل  مراغه،  جغرافیایی  عرض  برای 
نصیرالّدین  خواجه  عّلمه  رصدخانۀ 

رتبه بندی وبومتریک شاخصی است برای 
رتبه بندی وبگاه های دانشگاه ها و مراکز علمی، 
آموزشی و تحقیقاتی دنیا که توسط آزمایشگاه 
انجمن  از  واحدی   ،)CSIS( سایبرمتریک 
ملی تحقیقات اسپانیا(، تهّیه شده است. این 
رتبه بندی برای ارائه اطلعات قابل اتکاء، چند 
وجهی، مفید و به روز از دانشگاه های سراسر 
webometrics. وبگاه  در  و  جمع آوری  دنیا 

info ارائه شده است.

وبگاه های  رتبه بندی   اصلی  هدف 
و  دانشگاهی  وبگاه های  ارتقای  دانشگاهی، 
حمایت از طرح های باز دسترسی اطلعات، به 
منظور افزایش قابل توجه انتقال دانش علمی 
و فرهنگی است که توسط دانشگاه ها به کل 
به  به منظور دستیابی  داده می شود.  جامعه 
این هدف، انتشار رتبه بندی یکی از ابزارهای 
تحکیم  و  شروع  برای  موفق  و  قدرتمند 
فرایندهای تغییر در دانشگاه ها، افزایش تعهد 
استادان و ایجاد راهبردهای بلند مدت مورد 
نیاز است. هدف ارزیابی وبگاه های دانشگاهی 
یا  بازدیدکنندگان  تعداد  طراحی،  ارزیابی 
شاخص های  نیست.  آنها  از  استفاده  قابلیت 
وب به عنوان نماینده ای در ارزیابی صحیح، 
با  دانشگاه،  جهانی  عملکرد  عمیق  و  جامع 
گرفته  نظر  در  آنها  تأثیر  و  ارتباط  به  توّجه 
به   . 2۰1۸ م  در  شاخص ها  وزن  می شوند. 
در  که  کرده  تغییر  قبل  سال های  نسبت 

جدول زیر آورده شده اند:

وزن منبع توضیحات شاخص ها
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شمار مقاالت در میان 
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بیشترین استناد به آنها 
شده است در 26 رشته
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برای توضیحات تکمیلی می توان به وبگاه  مرجع 
رتبه بندی وبومتریک به نشانی زیر مراجعه کرد.

http://www.webometrics.info/en/node/200

انتخاب دکتر مجید 
قریشی به عنوان داور 
برگزیده مجله علمی و 
و  کبیر  امیر  پژوهشی 
ارتقاء  کیفی نشریه در 
سایه حضور و زحمات 

ایشان

سیّد حّجت الحق حسینی

الفلک، تحریر المجسطی، تحریر االیّام 
ُکره،  معرفت  در  باب  سی  اللیالی،  و 
الصادق  الّصبح  تشخیص  فی  الّرساله 
قبله  سمت  فی  الّرساله  الکاذب،  من 

تبریز
5. ابزارهای نجومی:

و  اسطرالب  معرفت  در  باب  بیست 
کیفّیت رصد کسوف با ذات الشعبتین.
دانشگاه و رصدخانۀ مراغه، مهم ترین 
پدیدۀ  و  فرهنگی  علمی،  رویداد 
در  آموزشی،پژوهشی  سازمان  بزرگ 
قرن 7ق. است که به کوشایی ایشان 
پدیدار شده است. گردهمایی عالمانۀ 
دانشوران زمانه، مدیریّت نیروی انسانی 
الّدین  ایشان را نشان می دهد. مّؤید 
از دانشمندانی است  ُعرضی دمشقی، 
که از بزرگ منشی و تدبیرهای عالمانۀ 
طوسی  نصیرالّدین  خواجه  عّلمه 
کارهای  و  رصدخانه  امور  ادارۀ  در 
کتاب  ابتدای  در  آموزشی،پژوهشی 
خویش)آالت الّرصدیّه( یاد کرده است. 

بخش،  این  در  است.  آمده  طوسی 
در هیچ  نمونه اش  که  دیگری  جدول 
دیده  نمی شود،  یافت  دیگری  زیج 
می شود که آن جدول، زمان گذشته 
غروب  تا  مانده  )یا  از طلوع خورشید 
خورشید( را دّقت ثانیه و زاویۀ استوایی 
معادل آن را با دّقت ثانیۀ کمان نشان 
نصیرالّدین  خواجه  عّلمه  می دهد. 
طوسی، در این کتاب از اقتدار علمی 
ایرانی با کبیسه های 4 و  گاهشماری 
۵ ساله یاد می کند. تنها تقویمی که 
در جهان کبیسۀ ۵ ساله دارد، تقویم 
مناسب  بودن،  طبیعی  است.  ایرانی 
بی  ویژگی  به  بودن  دقیق  و  بودن 
زیج  است.  ایرانی  گاهشماری  همتای 
و  علمی  دستاوردهای  از  ایلخانی، 
مراغه  رصدخانۀ  و  دانشگاه  نجومی 
است. این زیج به زبان فارسی است و 
اّول در  4 مقاله )گفتار مفّصل( دارد: 
معرفت روش  در  دّوم  تقویم؛  معرفت 
کواکب و مواضع آنها در طول و عرض 

اینک به اقتضای گنجایش این سطور 
و شمار واژه های این یادداشت، نگاهی 
گذرا بر مهم ترین آراء و آثار خواجه 

خواهیم داشت.
به  کتاب  این   : الهیئه  الّزبده  الف( 
هیئت  علم  مهم  آثار  از  فارسی  زبان 
در دورۀ اسلمی است. خواجه، آن را 
نزد  اقامت در  اَلَموت و در روزگار  در 
الّزبده  است.  تألیف کرده  اسماعیلیان 
الهیئه، دربردارندۀ مطالب کلّی نجوم 
در عصر خواجه است. کوشش خواجه 
برای ارائۀ خلصه ای دقیق و عمیق از 
دانش هیئت، بسیار موفقّیت آمیز بوده 
است. ساختار درسنامه ای بودن آن، 
کاربرد آموزشی کتاب را نشان می دهد. 
سّنت نگارش کتاب هایی با نام و عنوان 
»هیئت« نزد دانشمندان علوم در دورۀ 
هیئه  فی  »المقاله  نگارش  با  اسلمی 
العالم« از حسن بن هیثم بَصری شروع 
»بدایه  کتاب  نگارش  با  و  است  شده 
الّدین طهرانی  از سّید جلل  الهیئه« 

و  اوقات  توابع آن؛ سوم در معرفت  و 
چهارم در بقّیۀ اعمال نجومی. 

ایران  در  نخستین  برای  ایلخانی  زیج 
در فروردین 1391ش. از سوی مجمع 
مجلس  کتابخانۀ  و  اسلمی  ذخائر 
آقایان  اهتمام  به  و  اسلمی  شورای 
یوسف بیگ باباپور و مسعود غلمّیه به 
روش نسخه برگردان چاپ شده است.

پ(الّتذکره فی علم الهیئه: این کتاب 
یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین آثار 
نجومی جهان اسلم در سده های میانه 
است. »تذکره« در دورۀ پایانی فّعالّیت 
علمی خواجه تألیف شده است و ترکیب 
از دو اثر رسالۀ معینّیه و حّل مشکلت 
معیّنیه است. »رسالۀ معینّیه« به طور 
و»حّل  ق.  رجب632  دوم  در  قطع 
اول  نیمۀ  در  معینّیه«  مشکلت 
جمادی الثانی643 ق. نوشته شده اند. 
الگوی نجومی»جفت کروی طوسی« 
که جایگزین الگوی بطلمیوسی شده 
است برای نخستین بار در این کتاب 

ارتقای چشمگیر انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین 
طوسی در جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلمی ایران 

نیمه  مرحلۀ  به  یافته  راه  اثر   376 مجموع  از 
نهایی داوری سی و پنجمین دورۀ جایزه کتاب سال 
کاربردی،  علوم  گروه  در  ایران،  اسلمی  جمهوری 
41 اثر به عنوان نامزد این دوره معّرفی شدند. علوم 
مهندسی  دامپزشکی،  پزشکی،  علوم  شامل  کاربردی 
کامپیوتر،  مهندسی  برق،  مهندسی  معدن،  و  مواد 
مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، 

مهندسی کشاورزی و معماری است.
در این دوره جایزۀ کتاب سال که بهمن ماه هر سال 
ارشاد  و  امور فرهنگی وزارت فرهنگ  توّسط معاونت 
عمران  مهندسی  بخش  در  می شود،  اعطا  اسلمی 
فقط یک تألیف و یک ترجمه به مرحلۀ نیمه نهایی 
انتشارات  از  کتاب  دو  هر  که  کردند  پیدا  راه  داوری 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بودند. در 
بخش مهندسی عمران از بین آثار راه یافته به مرحله 
اول داوری، فقط کتاب »طراحی انواع اتصاالت سازه 
تألیف  مقاومت«  و  بار  به روش ضرایب  فوالدی  های 
و  اصفهانی  قلمزن  فرزانه  مهندس  و  فنائی  دکترنادر 
کتاب » مهندسی پاکسازی خاک )مفاهیم طراحی(« 
تألیف ساتن ساترسان ترجمه دکتر محمد رضا صبور، 
به  دزواره  قربانعلی  مهندس  و  امیری  الهیار  مهندس 

نهایی  نیمه  دور 
سال  کتاب  جایزه 

راه پیدا کردند.
است  ذکر  شایان 
گذشته  سال  ده  در 
که  13۸9 ش.  از  و 
دینامیک    « کتاب 
نظریه  سازه ها، 
در  آن  کاربرد  و 

دکتر  ترجمۀ  چوپرا  آنیل  تألیف   » زلزله  مهندسی 
و  بیست  تقدیر شده  کتاب  روفوئی  رحیم زاده  فیاض 
هشتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلمی بود، این 
مورد  عمران  مهندسی  از  اثری  که  است  بار  دومین 

توّجه خانۀ کتاب قرار گرفته است.
انتشارات  از  هم  دیگر  کتاب  یک  دوره،  این  در 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در بخش 
مهندسی صنایع، تحت عنوان » هزینه یابی دوره عمر 
ترجمه  دیلون  تألیف   » مهندسین  برای  سیستم ها 
دکتراحمد اصل حداد و دکتر محمد رضا نباتچیان به 
نهایی راه پیدا کردند که رکورد بی نظیری  دور نیمه 

برای انتشارات این دانشگاه محسوب  می شود.

تنهایی  به  تذکره  می خورد.  به چشم 
کتاب »کیهان شناختی« نیست بلکه 
اثری است که با ساختار خاص برای 
طبیعی،  اجرام  منظر  از  ارائۀنجوم 
کارسازتر است. کتاب دارای 4 بخش 
مهم است. اول: مقّدمه ای بر طبیعیات 
ساختار  دوم:  نیاز،  مورد  ریاضیات  و 
سوم:  السماء(؛  سماوی)هیئه  منطقۀ 
ساختار زمین)هیئه االرض( و چهارم 
: اندازۀ زمین و دیگر اجرام فلکی و نیز 

فاصله های آنها از زمین.
تذکره،تأثیر عظیمی بر دانش نجوم و 
تاریخ علم پس از خود گذاشته است. 
اصل کتاب تذکره به زبان عربی است 
و شرح های زیادی بر آن نوشته شده 
به  الهیئه،  علم  فی  التذکره  است. 
تصحیح  رجب  جمیل  دکتر  کوشایی 
به  و مقّدمۀ آن  و تحقیق شده است 
فارسی ترجمه است که از سوی مرکز 
پژوهشی میراث مکتوب در 1394ش. 

منتشر شده است.


