افزایش تعداد دانشگاههای ایرانی در فهرست برترینهای دنیا
دومین
نظام رتبهبندی شانگهای در  2018م .برای ّ
سال ،رتبهبندی موضوعی دانشگاههای برتر دنیا
محمدجواد
را منتشر کرد .به گزارش ایسنا ،دکتر ّ
دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
( )ISCضمن اعالم این خبر اظهار کرد(( :رتبهبندی
شانگهای یکی از معتبرترین رتبهبندیهای جهانی
توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ
است که نتایج آن ّ
چین منتشر میشود .این رتبهبندی در قالب یک
پروژه بزرگ در کشـور چیـن برای اولین بار در ژوئـن
سال  ۲۰۰۳م .توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد و
به صورت ساالنه روزآمد میشود .دهقانی افزود :نظام
دومین سال،
رتبهبندی شانگهای در  ۲۰۱۸م  .برای ّ
رتبهبندی موضوعی دانشگاههای برتر دنیا را منتشر
کرده است .رتبهبندی موضوعی شانگهای در ۲۰۱۸
در  ۵۴رشته در قالب  ۵حوزۀ کلّی شامل حوزۀ
مهندسی( ۲۲رشته) ،حوزۀ علوم پایه ( ۸رشته) ،حوزۀ
علوم زیستی ( ۴رشته) ،حوزۀ علوم پزشکی( ۶رشته) و
حوزۀ علوم اجتماعی( ۱۴رشته) صورت گرفته است)).
وی اظهار داشت :تنها دانشگاههایی میتوانند در این
حوزهها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد

تولیدات علمی در بازه زمانی  ۲۰۱۲-۲۰۱۶در پایگاه  
 wosبرخودار بودهاند .این حد آستانه در رشتههای
مختلف متفاوت است .شانگهای در  ۲۰۱۸از ۵
شاخص به شرح جدول زیر جهت ارزیابی و رتبهبندی
دانشگاههای برتر دنیا بهره گرفته است .وزن هر کدام
از این شاخصها متناسب با هر رشته تغییر میکند.
شاخص
PUB
TOP
IC
CNCI
AWARD

توضیحات

شمار تولید علمی در هر موضوع دانشگاهی

شمار تولید علمی در مجالت برتر در هر حوزه

درصد همکاریهای بینالمللی در تولید مقاالت
میانگین تأثیر مقاالت (استنادات نرمال شده)
تعداد برندگان جوایز مشهور بین المللی

به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم در جدیدترین رتبهبندی شانگهای
نصیرالدين طوسي
۲۰۱۸م .دانشگاه صنعتی خواجه
ّ
در رشتههاي مهندسي مکانيک ،مهندسي برق و
الکترونيک ،مهندسي اتوماسيون و کنترل ،مهندسي
عمران ،مهندسي شيمي ،علوم و مهندسي انرژي
صاحب رتبه شده است.

فهرست دانشگاههای ایران در رتبهبندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۸م.
رشته

نام دانشگاه ها

آزاد اسالمی( ،)۴۷امیرکبیر( ،)۷۶-۱۰۰علم و
صنعت ،شریف ،و تهران( ،)۱۰۱-۱۵۰نوشیروانی
مهندسی
( ،)۱۵۱-۲۰۰فردوسی مشهد ،صنعتی اصفهان،
مکانیک
تربیت مدّ رس ،گیالن  ،تبریز و صنعتی خواجه
نصیرالدّ ین طوسی ()۲۰۱-۳۰۰
آزاد اسالمی( ،)۱۵۱-۲۰۰شریف (،)۲۰۱-۳۰۰
امیر کبیر ،علم و صنعت ،تربیت مدّ رس،
مهندسی برق
تبریز ،تهران ( ،)۳۰۱-۴۰۰فردوسی مشهد،
و الکترونیک
صنعتی اصفهان ،کاشان و خواجه نصیر الدّ ین
طوسی()۴۰۱-۵۰۰
مهندسی
اتوماسیون
وکنترل
مهندسی
عمران

امیرکبیر ،علم وصنعت ،صنعتی اصفهان ،آزاد
اسالمی ،خواجه نصیرالدّ ین طوسی ،شریف و
دانشگاه تهران ()۱۵۱-۲۰۰
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پژوهش و ف ّناوری
ماهنامه
دو دو
پژوهش و ف ّناوری
ماهنامه
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دومین دوره مدرسۀ
افتتاح
ّ
تابستانۀ کسب و کار

برگزاری کارگاه آموزشی ((شبیهساز زیرمجموعه تعیین و کنترل وضعیت ماهواره)) در دانشگاه تکنولوژی خاورمیانه (،)METU
توسط تیم آزمایشگاه تحقیقات فضایی دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال ّدین طوسی
آنکارا /ترکیهّ ،
عالقهمندان میتوانند مطالب خود را به رایانامه Mahnameh@Kntu.ac.ir :ارسال کنند.

سازمان همكاري فضايي آسيا و اقيانوسیه اپسکو ( )APSCOشامل کشورهای
بنگالدش ،ايران ،مغولستان ،پاكستان ،پرو ،تايلند ،چین و تركيه ،پروژه ماهواره
دانشجويي كوچك ( )SSSرا با هدف آموزش دانشجويان كشورهاي عضو ،در
زمينه مطالعه ف ّناوري فضايي و مهندسي ماهواره از 1395ش .آغاز كرده است.
طراحي عملي ماهوارههای نمونه به انجام میرسد.
اين آموزش از طريق ّ
طراحی ،ساخت و پرتاب  3ماهوارۀ دانشگاهی ( 1میکرو
پروژۀ  SSSشامل ّ
ماهواره به وزن  30کیلوگرم و  2ماهواره مکعبی هر یک به وزن  1کیلوگرم)
است .آزمایشگاه تحقیقات فضایی دانشکدۀ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی
طراحی ،ساخت و تحویل زیر مجموعه پایداری
خواجه
ّ
نصیرالدین طوسی مسئول ّ
و کنترل وضعیت ماهواره میکرو از مجموعه ماهوارههای پروژه  SSSاست .برنامۀ
آموزشي پروژه  SSSبراي  ٣تابستان در سالهای  2018 ،2017و   2019م.
برنامهريزي شده است .از هر كشور عضو اپسکو  ٤،دانشجو و يك عضو هيئت علمي
در اردوهای تابستانه شركت میکنند .هدف نهایی اردوهای آموزشی در پروژه   SSS
طراحی و توسعه ماهوارههای دانشجویی  و انتقال
توانمندسازی دانشگاهها برای ّ
ف ّناوریهای فضایی از طریق پروژه ماهواره و آموزش عملی است .بنابراین یکی از
مهمترین ویژگیهای دورهها ،عملی بودن فرایند آموزش در آنها است .ا ّولين اردو
تابستانه پروژه ماهواره دانشجويي اپسکو در دانشگاه بيهانگ پکن از  ١٤آگوست تا ٢
سپتامبر سال  ٢٠١٧م .با هدف آشنايي دانشجويان با ف ّناوري ماهوارههاي كوچك و
همچنين ايجاد پايه علمي مناسب براي توسعه پروژه در آينده ،برگزار شد.
دومین اردو تابستانه پروژه  SSSدر دانشگاه صنعتی خاورمیانه آنکارا METU
ّ
4

در کشور ترکیه از 30
جوالی تا  17آگوست
سال  2018برگزار شد.
تمرکز برنامه آموزشی
دومین اردو تابستانه،
آموزش عملی برروی
آزمون و یکپارچهسازی
ماهوارهها بود .مدرسان از چین ،ایران و ترکیه در برنامه شرکت داشتند.
توسط
کارگاه آموزشی (( شبیهساز زیرمجموعه تعیین و کنترل وضعیت ماهواره )) ّ
تیم ف ّنی از آزمایشگاه تحقیقات فضایی دانشکدۀ مهندسی هوافضای این دانشگاه طی
طراحی و تدوین و در نهایت به سرپرستی دکتر
نیم سال دوم سال تحصیلی ّ 97-96
مهران میرشمس در تاریخهای 13و  14آگوست در چهار چوب دومین اردوی آموزشی
پروژه  SSSاپسکو ،برگزار شد .آموزش در این کارگاه براساس مثالهای عملی و با
استفاده از یک شبیهساز سختافزار در حلقه ،کاربرپسند ارائه شد .بستر نرمافزاری و
توسط تیم تحقیقاتی آزمایشگاه
سختافزاری مورد استفاده دانشجویان در این کارگاهّ ،
طراحی ،توسعه و در طول شش ماه کار مستمر ساخته شده است .دانشجویان در این
ّ
وضعیت ماهوارهها ،فرآیندهای
کنترل
و
تعیین
مجموعه
زیر
با
آشنایی
ضمن
کارگاه
ّ
مونتاژ ،پیادهسازی نرمافزاری و آزمون این زیر سیستم برای مدل ماهواره مکعبی در
عمل به انجام رساندندّ .اطالعات بیشتر در این زمینه از وبگاه آزمایشگاه تحقیقات
فضایی به نشانی   www.spacerl.comقابل دسترسی است.

دومین دورۀ مدرسۀ کسب و کار خواجه نصیر ،سه شنبه
ّ
 23مرداد با حضور دکتر روشنییان ،معاون پژوهشی و
ف ّناوری ،مدیران مرکز رشد و ارتباط با صنعت دانشگاه در
مجتمع شکوفایی شرکتهای دانشبنیان ریاست جمهوری
افتتاح شد.
حامد ابراهیمی مدیر مرکز رشد دانشگاه با بیان این خبر
نصيرالدین
اظهار داشت« :هدف دانشگاه صنعتی خواجه
ّ
طوسی تقويت ف ّعاالن زيست بوم نوآوري و کارآفريني کشور
اهميت توسعۀ متوازن در همه مناطق
است و با ّ
توجه به ّ
کشور اين رويداد به صورت سراسري برگزار ميشود ».به
موفقيت
تجربيات شکست و
گفتۀ ابراهیمی ،آشنایی با
ّ
ّ
استارت آپها وجهۀ ديگر برنامۀ يک ماهه مدرسه کسب
و کار است كه باعث اثربخشي ملموس آموزشهاي مدرسه
آن خواهد شد .به همين منظور در طول برگزاري مدرسه،
سخنراني و بازديدهاي متعددي از مراكز كارآفريني و مديران
استارتآپها و شتابدهندهها تدارك ديده شده است.
مدیر مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیر ،توسعۀ مهارتهای
فردی و مديريّت کسب و کارهاي دانش بنيان را دو محور
اصلي تعريف عناوين و سرفصلهاي آموزشي مدرسه کسب
و كار عنوان كرد و گفت« :برنامههاي مدرسه در قالب ۱۴
روز كسب و كاري تعريف شده است و شامل  ۱۸عنوان

صاحب امتیاز :معاونت پژوهشی و فنّاوری
مدیر اجرایی :دکترفرشاد ترابی
کارشناس اجرایی :الهه قلیپور

بند (ط) قانون بودجه سال 1397ش .چه

آزاد اسالمی و تهران ( ،)۵۱-۷۵امیرکبیر،
شریف ،علم و صنعت و دانشگاه تربیت مدرس
( ،)۱۵۱-۲۰۰صنعتی اصفهان ،خواجه نصیر
طوسی الدّ ین طوسی ،گیالن و دانشگاه تبریز
()۲۰۱-۳۰۰

آزاد اسالمی ( ،)۱۰۱-۱۵۰شریف و تهران (-۳۰۰
 ،)۲۰۱امیرکبیر ،نوشیروانی ،فردوسی مشهد،
علوم و
علم و صنعت ،صنعتی اصفهان ،خواجه نصیر
مهندسی انرژی
الدّ ین طوسی ،تربیت مدرس و دانشگاه تبریز
( ،)۳۰۱-۴۰۰صنعتی سهند و کاشان ()۴۰۱-۵۰۰

شماره 4
سال اول
شهریور  1397ش.

تجربيات شركتهاي مو ّفق ،آشنايي با
تخصصي و ارائه
دورۀ
ّ
ّ
خدمات شتابدهندهها ،مراكز رشد ،پاركهاي علم و فناوري
و بازديد از مراكز كارآفريني و نوآوري است».
دورههای آموزشی مدرسه تا  14شهریورماه ادامه دارد
شخصيتي و شغلي ،مهارت و روشهاي حل
و تیپشناسی
ّ
ّ
مسئله ،ايدهپردازي و تفکر خالق ،مهارت توليد محتوا،
زبان بدن و اصول مذاکره ،روش حرفهاي ارائه کسب و
کار به سرمايهگذار از جمله سرفصلهاي مرتبط با توسعه
مهارتهاي فردي مدرسه كسب و كار است ،همچنين

تيمسازي ،ساختار و رفتار سازماني ،ساخت ( MVPحداقل
محصول پذيرفتني) ،روشهاي تحقيقات بازار ،خلق مدل
كسب و كار ،بازاريابي ديجيتال ،راهبرد قيمتگذاري
محصول ،اصول توسعۀ محصول ،روشهاي ارزشگذاري
استارتآپها و جذب سرمايه ،اصول تنظيم قراردادهاي
سرمايهگذاري ،آشنايي با قوانين بيمه و ماليات كسب و
كارهاي نوپا و راهبردی رشد استارتآپها از جمله عناوين
آموزشي هستند كه در حوزۀ مديريّت كسب و كار مدرسه
تدريس ميشوند .دورۀ نحوۀ ارزیابی و آشنایي با مزايا و
معافيتهاي دانش بنيان نيز در انتهاي برنامه ارائه ميشود تا
موضوع فرهنگسازي فعاليتهاي دانش بنيان نيز در دستور
کار مدرسه قرار گرفته باشد.
1

در سال جاری ،شاهد یک بند جدید به قانون بودجه کشور
تحول بسیار خوبی در زمینۀ ارتباط با صنعت
هستیم که میتواند ّ
و دریافت پروژههای پژوهشی ایجاد کند .ایدۀ اصلی بند (ط)  
آن است که  ۴۰درصد از بودجۀ شرکتهای دولتی سود ده،
توسط خزانه مسدود میشود تا به عقد قرارداد با مراکز آموزشی
و پژوهشی تحت نظر وزارت علوم ،تحقیقات و ف ّناوری یا وزارت
بهداشت بیانجامد .چنانچه قراردادی مورد تأیید هردو وزارت باشد،
بودجۀ قرارداد به طور مستقیم از خزانه به مرکز آموزشی واریز
خواهد شد .با این بند قانونی ،برای سال 1397ش .در حدود ۴۷۰
میلیاردتومان بودجه پژوهشی برای عقد قرارداد با دانشگاهها و مراکز
پژوهشی مورد تأیید هردو وزارت قرار خواهد گرفت .در جدول
زیر میزان بودجههای اختصاص یافته به وزارتخانههای مختلف در
این راستا آورده شدهاست .گفتنی است که چنانچه وزارتخانهای
موفق به اخذ پروژه در راستای تحقق بند (ط) نشود ،در سال آتی
از سهم بودجۀ پژوهشیاش کاسته خواهد شد .بنابراین انگیزۀ
زیادی در وزارتخانههای مختلف جهت انجام قراردادهای پژوهشی
با دانشگاهها به وجود آمده که بهترین فرصت برای همکاران محترم
هیئت علمی را فراهم میآورد .در این راستا و به ه ّمت معاونت
پژوهشی و ف ّناوری ،کارگروهی تحت عنوان «کارگروه ارتباط با
صنعت » که در این کارگروه «کمیتههای تخصصی» فرا رشتهای
و فرا دانشکدهای جهت همافزایی همکاران هیئت علمی در اخذ
پروژههای پژوهشی تشکیل شده است شکل گرفته تا رایزنیهای
متمرکز و هدفمندی با صنایع هدف صورت گیرد .از همۀ اعضای
محترم هیئت علمی دعوت میشود تا ضمن  شرکت در این کمیته
و هماهنگی با آقای دکتر عامریان (ریاست کارگروه) ،در جهت
تحقق مسائل مرتبط فعالیت بنمایند .سرکارخانم خاوریان با شماره
تماس  88795912پاسخگوی پرسش های شما برای دانستن
اطالعات بیشتر هستند.
وزارت  /سازمان
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میلیونتومان

وزارت دفاع

٢٧٠،٢٩٨

وزارت نفت
وزارت نیرو

١٠٩،٣٨٠
٢٩،٧٩٢

وزارت صنعت ،معدن و تجارت(صمت)

٢۴،٠٧۶

وزارت راه ،مسکن و شهرسازی

٧،٠۵٠

وزارت اقتصاد

١٩،۴٣٢

وزارت ارتباطات و ف ّناوری اطالعات

٣،١٢٧

وزارت جهاد کشاورزی

۵۴٢

سازمان بنادر و دریانوردی
وزارت ورزش و جوانان

سازمان میراث فرهنگی
سازمان انرژی اتمی
قوه قضاییه

٣،٠٣٠
١۵٨
٩۶

٧٩
۴۵

سازمان صدا و سیما

١۴

جمع

۴۶٧،١٢٧

وزارت بهداشت

٩

برگزاری د ّومین جشنوارة
کسب و کار کامپوزیت ایران
با همکاری انجمن علمی
دانشکدة مهندسی و علم مواد
یکی از مشکالت جامعۀ علمی ما ،عدم فراهم
بودن بستر مناسب جهت گذر از مرحلۀ تولید
علم به تولید ثروت است .در این راستا ،فقدان
هدفگذاری و انگیزهسازی برای پژوهشگران
و نبود زمینۀ ارتباطی بین ف ّناور و سرمایهگذار
در تشدید این چالش مؤثّر است .در بیشتر
اوقات ،نه ف ّناوران شناخت صحیحی از بازار و نه
سرمایهگذاران ،دسترسی الزم به دانش و ف ّناوری
مورد نیاز را دارند؛ بنابراین ،برپایی جشنوارههایی
که ارتباط رودررو و تعاملی میان این دو را
فراهم کند ،ضروری است .جشنوارۀ کسب و
کار کامپوزیت ایران با هدف فراهم کردن زمینۀ
تعامل میان ایدهپردازان و سرمایهگذاران ،ایجاد
انگیزه در ایدهپردازان و ظهور ایدههای نو در
زمینۀ مواد کامپوزیتی ،فراهم کردن بستر عبور
از فضای تولید علم به فضای کارآفرینی و تولید
ثروت ،معرفی نوآوریها و ف ّناوریهای به دست
آمده در زمینۀ مواد کامپوزیتی و ترویج فرهنگ
کار گروهی ،تعامالت سازنده اقتصادی و رعایت
مالکیت معنوی برگزار میشود .پس از
حقوق
ّ
اولین جشنوارۀ کسب و کار کامپوزیت
برگزاری ّ
کشور در شهریور1396ش ،.حال د ّومین دورۀ
این جشنواره با همکاری معاونت علمی و ف ّناوری
ریاست جمهوری ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
ایران و انجمن علمی دانشکدۀ مهندسی و علم
نصیرالدین طوسی
مواد دانشگاه صنعتی خواجه
ّ
در حال برگزاری است .این رویداد در سه مرحلۀ
مسابقه و داوری ایدههای نو در زمینه کامپوزیت
با هدف صنعتیسازی ،برگزاری کالسهای
آموزشی و برپایی نمایشگاه دستاوردهای
کامپوزیتی و صنایع وابسته برگزار خواهد شد.
این دوره از جشنواره از اول خرداد 1397ش  .با
فراخوان طرحها ،آغاز شده و در نهایت در روز
 7آذر 1397ش .با برگزاری روز نهایی جشنواره،
به پایان خواهد رسید .انجمن علمی دانشکده
مهندسی و علم مواد دانشگاه از روزهای ابتدایی
به عنوان کمیتۀ اجرایی د ّومین دورۀ جشنوارۀ
الیت
کسب و کار کامپوزیت ایران ،شروع به ف ّع ّ
الیتهای این انجمن شامل تبلیغات
کرد .ف ّع ّ
جشنواره و ّاطالعرسانی فراخوان دریافت طرحها،
جذب حامی مالی و سرمایهگذار ،آمادهسازی و
طراحی کتابچۀ خالصه طرحهای ارائه شده و
تبلیغات حامیان و در نهایت انجام امور اجرایی و
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جشنواره در روز
برگزاری رویداد است .عالقهمندان میتوانند برای
کسب ّاطالعات بیشتر دربارۀ  دو ّمین جشنوارۀ
کسب و کار کامپوزیت ایران ،به وبگاه این رویداد
به نشانی  www.isc96.irمراجعه کنند.

معرفی مرکز پژوهش و فناوری دانشکدۀ برق
ّ

مرکز پژوهش و ف ّناوری دانشکدة مهندسی برق در تابستان  
1395ش .به بهرهبرداری رسید .این مجموعه با هدف تأمین
فضای پژوهشی برای استادان جوانتر دانشکده و نیز به
منظور در کنارهم قرار گرفتن پژوهشگران و بسترسازی برای
انجام پژوهشهای گروهی و بینرشتهای تأسیس شده است.
تجربۀ دو سال گذشته نشان میدهد که برقراری پیوند و
ارتباط حرفهای  بین پژوهشهای اعضای این مرکز به منظور
مشغولیتهای
الیتهای مرتبط و گروهی با وجود
ّ
تشکیل ف ّع ّ
پراکنده آموزشی و پژوهشی اعضا از یک سو و دشواریهای
جلب حمایت صنایع و سازمانها از سوی دیگر کار چندان
سادهای نیست .در حال حاضر سه خوشه پژوهشی در این
مرکز وجود دارد که در هر یک بین  4تا  5عضو مشارکت
دارند .این خوشهها شامل :خوشه تجهیزات پزشکی ،خوشۀ
طراحی ماهواره ،و خوشه سیستمهای انرژی میباشند .در
ّ
برنامهریزیهای انجام شده برای آینده مرکز برقراری ارتباط

الیتهای
با صنایع و سازمانها به منظور پایهگذاری ف ّع ّ
پژوهشی کاربردی و نیز برقراری ارتباطهای بینالمللی با
موسسات علمی خارج از کشور به منظور ایجاد
دانشگاهها و
ّ
اشکال مختلفی از تبادل علمی مورد ت ّوجه قرار دارند .به طور
طبیعی این اهداف در دستور کار همگی اعضای هیئت علمی
الیتهای
دانشگاه قرار دارد ا ّما تحقق آنها در چهارچوب ف ّع ّ
گروهی خوشه میتواند از ارزش ویژهای برخوردار باشد .امید
است که با شناسائی و رفع موانع تحقق این اهداف ،دستیابی
طراحی فضاهای
به آنها با سرعت بیشتری محقّق شودّ .
داخلی مرکز چنان انجام شده است که امکان انجام گسترهای
از پژوهشهای نظری ،پردازشهای رایانهای ،و نیز پروژههای
عملی و پیادهسازیهای کاربردی را پوشش دهد .این مرکز
به مساحت  353متر مربع  شامل سه سالن محل استقرار
پژوهشگران ،یک سالن نمایشگاهی ،یک سالن جلسات و
الیتهای  جنبی و تکمیلی خوشهها است.
یک اتاق برای ف ّع ّ

برگزاری د ّومین سالگرد مرکز پژوهش و فنّاوری دانشکدۀ مهندسی برق
مراسم د ّومین سالگرد تأسیس مرکز پژوهش و ف ّناوری
دانشکدۀ برق در روز چهارشنبه  20تیر  1397ش .در
محل مرکز پژوهش برگزار شد .این مرکز امکان استقرار
دانشجویان با راهنمائی اعضای هیئت علمی جدید دانشکده
را که دسترسی به آزمایشگاههای پژوهشی نداشته باشند
فراهم میآورد .در این مراسم که معاونت پژوهش دانشکده،
جمعی از استادان و نیز دانشجویان مرکز در آن حضور
داشتند پس از خیر مقدم و ارائه گزارش مختصر عملکرد
از سوی مدیر مرکز ،در مورد اینکه چگونه میتوان از وجود
الیتهای پژوهشی گروهی
چنین مرکزی برای گسترش ف ّع ّ
استفاده کرد بحث شد و حاضرین نظرهای ارزشمندی را
مطرح کردند .از جمله این موارد میتوان اشاره کرد به بحث
در مورد آموزش و القای فرهنگ کار جمعی ،بسترسازی
مناسب برای به اشتراک گذاشتن تجهیزات بین آزمایشگاهها،
ایجاد هماهنگی بین پروژههای درسی دانشجویان تحصیالت
الیتهای پژوهشی اصلی ایشان و افزایش
تکمیلی با ف ّع ّ
انگیزه پژوهش گروهی از طریق سرمایهگذاری دانشگاه بر
روی پروژههای بزرگ که کار جمعی در آنها اجتنابناپذیر
است .در ادامه مراسم با حضور ریاست دانشکده و دیگر
مهمانان گرامی بازدید کوتاهی از برخی از دستاوردهای
توسط اعضای مرکز پژوهش درخوشۀ پژوهشی
ساخته شده ّ

طراحی ماهواره به
تجهیزات پزشکی و نیز درخوشه پژوهشی ّ
توجه بود.
انجام رسید که برای بازدیدکنندگان بسیار جالب ّ
گفتنی است که طبق آمار جمع آوری شده توسط همکاران
گرامی ،در دو سال گذشته اعضای مرکز پژوهش در مجموع
حدود  70مقاله در مجالت معتبر علمی به چاپ رساندهاند
که دستاورد تالشهای ایشان در مرکز و نیز در بیرون از
مرکز بوده است.

دانش ریاضی در آثار ّ
نصیرالدین طوسی
علمه خواجه
ّ
ریاضیاتی
در فهرست نویسی آثار
ّ
ّ
نصیرالدین طوسی،
علمه خواجه
ّ
 25کتاب و رساله ثبت شده است
که محتوای این نوشتارها ،ریاضی
خالص است و به موضوعهایی چون
هندسه (اقلیدسی و فضایی) ،حساب،
جبر و مثلثات اختصاص یافته است.
آثار ریاضی جناب خواجه ،به دو
دستۀ بزرگ تقسیم میشوند  :الف)
آثار تألیفی و ب) آثار تحریری.
الف) آثار تألیفی.1 :کتاب «کشف
ّ
القطاع»؛       
القناع عن اسرار شکل
 .2جوامع الحساب ّ
بالتخت  و التراب؛
الشافیه عن الشک فی
الرساله
ّ
ّ .3
الخطوط المتوازیه  .4رساله فی الجبر
و المقابله؛  .5رساله در علم مثلثات؛
 .6حساب الضرب و القسمه و...
ب) آثار تحریری .1 :تحریرالمخروطات؛
2

 .2تحریرالکره و االسطوانه؛  .3تحریر
اقلیدس؛  .4تحریراُکر؛  .5تحریر
مساحه االشکال البسطیه و الکریه؛ .6
تحریر المناظر؛  .7تحریر المفروضات؛
 .8تحریر مأخوذات؛  .9تحریر
المعطیات و ...
از گروه آثار تألیفی :کتاب «کشف
ّ
القطاع»؛
القناع عن اسرار شکل
کتابی در موضوع مثلثات است و
بیتردید مهمترین اثر ریاضی خواجه
شناخته میشود .این کتاب در آغاز
به فارسی بوده است که سپس به
عربی بازگردان شده است .کتاب در
 5مقاله است که هر مقاله از یک
قضیه یا چند فصل تشکیل شده
ّ
عده ّ
است .این نوشتار مهم به زبانهای
آلمانی ،روسی ،فارسی و فرانسه
بازگردان وشرح شده است .ترجمۀ

فارسی عنوانهای مقاالت آن به
این شرح است :مقالۀ ا ّول دربارۀ
نسبتهای مؤلَّف و احکام آن و در
قضیه است .مقالۀ ّدوم ،شکل
آن ّ 14
قطاع سطحی و نسبتهای واقع در
آن مشتمل بر  11فصل .مقالۀ سوم،
مقدمات مربوط به شکل موسوم
در ّ
به ّ
قطاع کروی و در آنچه فایدۀ این
شکل جز با آن تمام نمیشود و بر 3
فصل مشتمل است .مقالۀ چهارم در
شکل قطاع کروی و نسبتهایی که
در آن واقع میشود در  5فصل .مقالۀ
پنجم در بیان اصولی که در معرفت
دایرههای عظیمه واقع بر کره جای
شکل ّ
قطاع را میگیرد و مشتمل بر
 7فصل است.
«الرساله الشّ افیه عن الشّ ک
کتاب ّ
فی الخطوط المتوازیه» ؛ یکی از آثار

اخبار پژوهشی دانشگاه

بیست و ششمین نشست معاونان پژوهشی
دانشگاههای برتر در تاریخ  10مرداد  1397ش.
نصیرالدین طوسی
در دانشگاه صنعتی خواجه
ّ
برگزار شد .در این گردهمایی موضوعهای
مهمی از قبیل نحوۀ همکاری مؤثّر دانشگاهها
در حل مسائل کالن کشور ،لزوم بازنگری در
شاخصهای ارزیابی علوم و فنّاوری و همچنین
مسئلههای روز دانشگاههای کشور در حوزۀ
پژوهش و فنّاوری مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت در این نشست مص ّوب شد که در
آینده حداقل نیمی از وقت جلسات به مسائل
سیاستگذاری در حوزۀ پژوهش و فنّاوری
اختصاص یابد .در بخش پایانی جلسه ،جناب
دکتر برومند معاون محترم پژوهش و فنّاوری
وزارت علوم و فنّاوری نیز دیدگاههای خود
را در خصوص توسعۀ پژوهش و فنّاوری در
دانشگاهها بازگو کردند.

حجت الحق حسینی
س ّید ّ

توجه خواجه در تاریخ
بسیار قابل ّ
ریاضی است که موضوع آن بحث
دربارۀ اصل موضوع پنجم از کتاب
اقلیدس است که در برخی منایع
با نامهای «رساله فی مصادرات
اقلیدس» و «قواعد الهندسه» یادشده
است.
کتاب «جوامع الحساب بال ّتخت و
ال ّتراب»؛ نیز اثری مهم در دانش
ریاضی است که گاهی «جامع
الحساب» خوانده شده است .این
کتاب  3باب دارد که بابهای ا ّول
و دوم آن هرکدام در چند فصل و
باب سوم آن در  2مسلک است.
ترجمۀ فارسی عنوانهای بابها
و فصلهای آن بر این شرح است:
باب ا ّول ،در حساب اعداد صحیح
در  12فصل (صور اعداد و مراتب

آنها ،تضعیف ،تنصیف ،جمع ،تفریق،
ضرب ،تقسیم ،شناسایی قوای دوم و
سوم و منازل دیگر ،استخراج جذر،
استخراج کعب ،استخراج ریشه از
قوای دیگر ،امتحان عمل .باب دوم،
در حساب کسرها به طریق محاسبان
(کسرهای متعارفی) در  14فصل
(در ابتدای گفتگو دربارۀ کسرها،
مقدمات
اشتراک  و تباین اعداد،
ّ
الزم برای اعمال کسرها و تجنیس
و رفع ،یکی کردن کسرهای مضاف،
تضعیف ،تنصیف ،استخراج منازل
اصم به تقریب دقیق و .)...باب سوم،
منجمان
در حساب کسرها به طریق ّ
در دو مسلک  :مسلک اول) در طریق
منجمان به حساب هند در  10فصل
منجمان به
و مساک دوم) در طریق ّ
حساب جمل در  9فصل.

آثار تحریری ّ
نصیرالدین
علمه خواجه
ّ
اهمیت هستند
طوسی دارای این
ّ
که همۀ کتابهای معتبر ریاضی و
نجومی یونانی که به وسیلۀ مترجمان
در قرن  2و 3به عربی ترجمه شده
بود و ترجمههایی دشوار و برخی
نادرست بودند؛ تصحیح و بازنگری
شدند .در حقیقت ویراست نوینی
از آن کتابها در نظام مدرسی ارایه
تمدن و
شد .در تاریخ علم و در تاریخ ّ
فرهنگ ایرانی و اسالمی ،هیچ کتابی
به اندازۀ کتابهای تحریری خواجه
پرشمار نبوده است« .کتاب شناسی
نصیرالدین طوسی»،
جامع خواجه
ّ
نشان داد  4652نسخۀ ّ
خطی در
 172کتابخانۀ ایران و جهان؛ حکایت
از نشان ارزشمند و حضور مؤثّر و
مفید آثار این ّ
علمۀ بزرگوار دارد.
3

آقای دکتر رضا اسالمی فارسانی (عضو هیئت
علمی دانشکدۀ مهندسی و علم مواد) به عنوان
عضو هیئت تحری ّریۀ مشورتی (Advisory
مجلۀ Fibers and
ّ )Editorial Board
( Polymersبا نمایۀ  ،)ISIافتخار یافتهاند.
دورۀ آموزشی «آشنایی با سازمان بینالمللی
استاندارد و روند تدوین استانداردهای
توسط معاونت پژوهش و فنّاوری
بینالمللی» ّ
دانشگاه با همکاری دانشکدۀ مهندسی و علم
مواد در تاریخ چهارشنبه در محل آمفی تئاتر
پردیس ونک برگزار شد.
مدرس دوره خانم دکتر روشن طبری عضو
هیئت مدیرۀ فنّی سازمان بین المللی استاندارد
 ISOبوده که مطالب ارائه شده در این دوره
توجه همکاران گرامی و دانشجویان
مورد
ّ
عزیز قرار گرفت .شرکتکنندگان در این دوره
شامل شماری از اعضاء هیئت علمی 141 ،نفر
از کارمندان و  51نفر از دانشجویان دانشگاه
توجه به استقبال به عمل آمده ،توافق
بودند .با ّ
شد کمیتههای تخصصی دانشجویی برای
همکاری در زمینه استاندارد تشکیل شده و به
سازمان م ّلی استاندارد مع ّرفی شوند.

