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تیم.فّنی.از.آزمایشگاه.تحقیقات.فضایی.دانشکدۀ.مهندسی.هوافضای.این.دانشگاه.طی.

نیم.سال.دوم.سال.تحصیلی.9۶-97.طّراحی.و.تدوین.و.در.نهایت.به.سرپرستی.دکتر.

مهران.میرشمس.در.تاریخ.های.13و.14.آگوست.در.چهار.چوب.دومین.اردوی.آموزشی.

پروژه.SSS.اپسکو،.برگزار.شد..آموزش.در.این.کارگاه.براساس.مثال.های.عملی.و.با.

استفاده.از.یک.شبیه.ساز.سخت.افزار.در.حلقه،.کاربرپسند.ارائه.شد..بستر.نرم.افزاری.و.

سخت.افزاری.مورد.استفاده.دانشجویان.در.این.کارگاه،.توّسط.تیم.تحقیقاتی.آزمایشگاه.

طّراحی،.توسعه.و.در.طول.شش.ماه.کار.مستمر.ساخته.شده.است..دانشجویان.در.این.

کارگاه.ضمن.آشنایی.با.زیر.مجموعه.تعیین.و.کنترل.وضعّیت.ماهواره.ها،.فرآیندهای.

مونتاژ،.پیاده.سازی.نرم.افزاری.و.آزمون.این.زیر.سیستم.برای.مدل.ماهواره.مکعبی.در.

عمل.به.انجام.رساندند..اّطلعات.بیشتر.در.این.زمینه.از.وبگاه.آزمایشگاه.تحقیقات.
فضایی.به.نشانی..www.spacerl.com.قابل.دسترسی.است.

افزایش تعداد دانشگاه های ایرانی در فهرست برترین های دنیا

 

افتتاح دومّین دوره مدرسۀ 

تابستانۀ کسب و کار    

فهرست  دانشگاه های ایران در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲01۸م.

 

نام دانشگاه هارشته

مهندسی 
مکانیک

 آزاد اسالمی)4۷(،  امیرکبیر)100-۷۶(، علم و 
صنعت،  شریف، و  تهران)1۵0-101(،  نوشیروانی 
)۲00-1۵1(، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، 
تربیت مّدرس،  گیالن ،  تبریز و صنعتی خواجه 

نصیرالّدین طوسی )۲01-۳00(

مهندسی برق
 و الکترونیک

 آزاد اسالمی)۲00-1۵1(،  شریف )۲01-۳00(،  
امیر کبیر، علم و صنعت، تربیت مّدرس،  

تبریز،  تهران )400-۳01(، فردوسی مشهد، 
صنعتی اصفهان،  کاشان و خواجه نصیر الّدین 

طوسی)401-۵00( 

مهندسی 
اتوماسیون 

وکنترل

 امیرکبیر،  علم وصنعت، صنعتی اصفهان، آزاد 
اسالمی، خواجه نصیرالّدین طوسی، شریف و 

دانشگاه تهران )1۵1-۲00(

مهندسی 
عمران

 آزاد اسالمی و تهران )۷۵-۵1(، امیرکبیر، 
شریف، علم و صنعت و دانشگاه تربیت مدرس 

)۲00-1۵1(، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر 
طوسی الّدین طوسی، گیالن و دانشگاه تبریز 

)۲01-۳00(

علوم و 
مهندسی انرژی

آزاد اسالمی )1۵0-101(، شریف و تهران )۳00-
۲01(، امیرکبیر، نوشیروانی، فردوسی مشهد، 
علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر 
الّدین طوسی، تربیت مدرس و دانشگاه تبریز 
)400-۳01(، صنعتی سهند و کاشان )401-۵00(



 دانش ریاضی در آثار عّلمه خواجه نصیرالّدین طوسی

اخبار پژوهشی دانشگاه 
پژوهشی  معاونان  نشست  ششمین  و  بیست 
دانشگاه های برتر در تاریخ 10 مرداد 1۳9۷ ش. 
در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی 
موضوع های  گردهمایی  این  در  شد.  برگزار 
مهمی از قبیل نحوۀ همکاری مؤثّر دانشگاه ها 
در  بازنگری  لزوم  در حل مسائل کالن کشور، 
شاخص های ارزیابی علوم و فّناوری و هم چنین 
حوزۀ  در  کشور  دانشگاه های  روز  مسئله های 
نظر  تبادل  و  بحث  مورد  فّناوری  و  پژوهش 
این نشست مصّوب شد که در  قرار گرفت در 
آینده حداقل نیمی از وقت جلسات به مسائل 
فّناوری  و  پژوهش  حوزۀ  در  سیاست گذاری 
پایانی جلسه، جناب  یابد. در بخش  اختصاص 
دکتر برومند معاون محترم پژوهش و فّناوری 
خود  دیدگاه های  نیز  فّناوری  و  علوم  وزارت 
در  فّناوری  و  پژوهش  توسعۀ  خصوص  در  را 

دانشگاه ها بازگو کردند .

۳ ۲

برگزاری دّومین سالگرد مرکز پژوهش و فّناوری دانشکدۀ مهندسی برق معّرفی مرکز پژوهش و فناوری دانشکدۀ برق  
برگزاری دّومین  جشنوارة

 کسب و کار کامپوزیت ایران
 با همکاری انجمن علمی 
دانشکدة مهندسی و علم مواد

مرکز.پژوهش.و.فّناوری.دانشکدۀ.مهندسی.برق.در.تابستان..

1395ش..به.بهره.برداری.رسید..این.مجموعه.با.هدف.تأمین.

به. نیز. و. دانشکده. جوان.تر. استادان. برای. پژوهشی. فضای.

منظور.در.کنارهم.قرار.گرفتن.پژوهشگران.و.بسترسازی.برای.

انجام.پژوهش.های.گروهی.و.بین.رشته.ای.تأسیس.شده.است..

تجربۀ.دو.سال.گذشته.نشان.می.دهد.که.برقراری.پیوند.و.

ارتباط.حرفه.ای..بین.پژوهش.های.اعضای.این.مرکز.به.منظور.

تشکیل.فّعالّیت.های.مرتبط.و.گروهی.با.وجود.مشغولّیت.های.

پراکنده.آموزشی.و.پژوهشی.اعضا.از.یک.سو.و.دشواری.های.

جلب.حمایت.صنایع.و.سازمان.ها.از.سوی.دیگر.کار.چندان.

ساده.ای.نیست..در.حال.حاضر.سه.خوشه.پژوهشی.در.این.

مرکز.وجود.دارد.که.در.هر.یک.بین.4.تا.5.عضو.مشارکت.

دارند..این.خوشه.ها.شامل:.خوشه.تجهیزات.پزشکی،.خوشۀ.

طّراحی.ماهواره،.و.خوشه.سیستم.های.انرژی.می.باشند..در.

برنامه.ریزی.های.انجام.شده.برای.آینده.مرکز.برقراری.ارتباط.

فّناوری. و. پژوهش. مرکز. تأسیس. سالگرد. دّومین. مراسم.

در. ش.. .1397 تیر. .2۰ چهارشنبه. روز. در. برق. دانشکدۀ.

استقرار. امکان. مرکز. این. شد.. برگزار. پژوهش. مرکز. محل.

دانشجویان.با.راهنمائی.اعضای.هیئت.علمی.جدید.دانشکده.

را.که.دسترسی.به.آزمایشگاه.های.پژوهشی.نداشته.باشند.

فراهم.می.آورد..در.این.مراسم.که.معاونت.پژوهش.دانشکده،.

حضور. آن. در. مرکز. دانشجویان. نیز. و. استادان. از. جمعی.

داشتند.پس.از.خیر.مقدم.و.ارائه.گزارش.مختصر.عملکرد.

از.سوی.مدیر.مرکز،.در.مورد.اینکه.چگونه.می.توان.از.وجود.

چنین.مرکزی.برای.گسترش.فّعالّیت.های.پژوهشی.گروهی.

استفاده.کرد.بحث.شد.و.حاضرین.نظرهای.ارزشمندی.را.

مطرح.کردند..از.جمله.این.موارد.می.توان.اشاره.کرد.به.بحث.

بسترسازی. کار.جمعی،. فرهنگ. القای. و. آموزش. مورد. در.

مناسب.برای.به.اشتراك.گذاشتن.تجهیزات.بین.آزمایشگاه.ها،.

ایجاد.هماهنگی.بین.پروژه.های.درسی.دانشجویان.تحصیلت.

افزایش. و. ایشان. اصلی. پژوهشی. فّعالّیت.های. با. تکمیلی.

انگیزه.پژوهش.گروهی.از.طریق.سرمایه.گذاری.دانشگاه.بر.

روی.پروژه.های.بزرگ.که.کار.جمعی.در.آنها.اجتناب.ناپذیر.

دیگر. و. دانشکده. ریاست. حضور. با. مراسم. ادامه. در. است..

دستاوردهای. از. برخی. از. کوتاهی. بازدید. گرامی. مهمانان.

ساخته.شده.توّسط.اعضای.مرکز.پژوهش.درخوشۀ.پژوهشی.

ریاضّیاتی. آثار. نویسی. فهرست. در.

طوسی،. نصیرالّدین. خواجه. عّلمه.

است. شده. ثبت. رساله. و. کتاب. .25

ریاضی. نوشتارها،. این. محتوای. که.

خالص.است.و.به.موضوع.هایی.چون.

هندسه.)اقلیدسی.و.فضایی(،.حساب،.

جبر.و.مثلثات.اختصاص.یافته.است..

دو. به. خواجه،. جناب. ریاضی. آثار.

دستۀ.بزرگ.تقسیم.می.شوند.:.الف(.
آثار.تألیفی.و.ب(.آثار.تحریری..

»کشف. 1.کتاب. تألیفی:. آثار. الف(.

القّطاع«؛....... شکل. اسرار. عن. القناع.

2..جوامع.الحساب.بالتّخت..و.التراب؛.

فی. الشک. عن. الشافّیه. الّرساله. ..3

الخطوط.المتوازیه.4..رساله.فی.الجبر.

و.المقابله؛.5..رساله.در.علم.مثلثات؛.
۶..حساب.الضرب.و.القسمه.و...

ب(.آثار.تحریری:.1..تحریرالمخروطات؛.

تاریخ. در. خواجه. توّجه. قابل. بسیار.

بحث. آن. موضوع. که. است. ریاضی.

کتاب. از. پنجم. موضوع. اصل. دربارۀ.

منایع. برخی. در. که. است. اقلیدس.

مصادرات. فی. »رساله. نام.های. با.

اقلیدس«.و.»قواعد.الهندسه«.یادشده.
است.

و. بالّتخت. الحساب. »جوامع. کتاب.

دانش. در. مهم. اثری. نیز. الّتراب«؛.

»جامع. گاهی. که. است. ریاضی.

این. است.. شده. خوانده. الحساب«.

اّول. باب.های. که. دارد. باب. .3 کتاب.

و. فصل. چند. در. هرکدام. آن. دوم. و.

است.. مسلک. .2 در. آن. سوم. باب.

باب.ها. عنوان.های. فارسی. ترجمۀ.

است:. شرح. این. بر. آن. فصل.های. و.

صحیح. اعداد. حساب. در. اّول،. باب.

مراتب. و. اعداد. )صور. فصل. .12 در.

یکی.از.مشکلت.جامعۀ.علمی.ما،.عدم.فراهم.

از.مرحلۀ.تولید. بودن.بستر.مناسب.جهت.گذر.

علم.به.تولید.ثروت.است..در.این.راستا،.فقدان.

پژوهشگران. برای. انگیزه.سازی. و. هدف.گذاری.

ارتباطی.بین.فّناور.و.سرمایه.گذار. و.نبود.زمینۀ.

بیشتر. در. است.. مؤثّر. چالش. این. تشدید. در.

اوقات،.نه.فّناوران.شناخت.صحیحی.از.بازار.و.نه.

سرمایه.گذاران،.دسترسی.الزم.به.دانش.و.فّناوری.

مورد.نیاز.را.دارند؛.بنابراین،.برپایی.جشنواره.هایی.

را. دو. این. میان. تعاملی. و. رودررو. ارتباط. که.

و. کسب. جشنوارۀ. است.. ضروری. کند،. فراهم.

کار.کامپوزیت.ایران.با.هدف.فراهم.کردن.زمینۀ.

تعامل.میان.ایده.پردازان.و.سرمایه.گذاران،.ایجاد.

در. نو. ایده.های. ظهور. و. ایده.پردازان. در. انگیزه.

زمینۀ.مواد.کامپوزیتی،.فراهم.کردن.بستر.عبور.

از.فضای.تولید.علم.به.فضای.کارآفرینی.و.تولید.

ثروت،.معرفی.نوآوری.ها.و.فّناوری.های.به.دست.

آمده.در.زمینۀ.مواد.کامپوزیتی.و.ترویج.فرهنگ.

کار.گروهی،.تعاملت.سازنده.اقتصادی.و.رعایت.

از. پس. می.شود.. برگزار. معنوی. مالکّیت. حقوق.

برگزاری.اولّین.جشنوارۀ.کسب.و.کار.کامپوزیت.

دورۀ. دّومین. حال. شهریور139۶ش.،. در. کشور.

این.جشنواره.با.همکاری.معاونت.علمی.و.فّناوری.

ریاست.جمهوری،.پژوهشگاه.پلیمر.و.پتروشیمی.

ایران.و.انجمن.علمی.دانشکدۀ.مهندسی.و.علم.

مواد.دانشگاه.صنعتی.خواجه.نصیرالّدین.طوسی.

در.حال.برگزاری.است..این.رویداد.در.سه.مرحلۀ.

مسابقه.و.داوری.ایده.های.نو.در.زمینه.کامپوزیت.

کلس.های. برگزاری. صنعتی.سازی،. هدف. با.

دستاوردهای. نمایشگاه. برپایی. و. آموزشی.

برگزار.خواهد.شد.. وابسته. و.صنایع. کامپوزیتی.

این.دوره.از.جشنواره.از.اول.خرداد.1397ش...با.

روز. نهایت.در. و.در. آغاز.شده. فراخوان.طرح.ها،.

7.آذر.1397ش..با.برگزاری.روز.نهایی.جشنواره،.

دانشکده. علمی. انجمن. رسید.. خواهد. پایان. به.

مهندسی.و.علم.مواد.دانشگاه.از.روزهای.ابتدایی.

دّومین.دورۀ.جشنوارۀ. اجرایی. به.عنوان.کمیتۀ.

فّعالّیت. ایران،.شروع.به. کسب.و.کار.کامپوزیت.

تبلیغات. شامل. انجمن. این. فّعالّیت.های. کرد..

جشنواره.و.اّطلع.رسانی.فراخوان.دریافت.طرح.ها،.

جذب.حامی.مالی.و.سرمایه.گذار،.آماده.سازی.و.

و. شده. ارائه. طرح.های. خلصه. کتابچۀ. طراحی.

تبلیغات.حامیان.و.در.نهایت.انجام.امور.اجرایی.و.

برگزاری.نمایشگاه.دستاوردهای.جشنواره.در.روز.

برگزاری.رویداد.است..علقه.مندان.می.توانند.برای.

کسب.اّطلعات.بیشتر.دربارۀ..دوّمین.جشنوارۀ.

کسب.و.کار.کامپوزیت.ایران،.به.وبگاه.این.رویداد.
به.نشانی.www.isc96.ir.مراجعه.کنند.

2..تحریرالکره.و.االسطوانه؛.3..تحریر.

تحریر. ..5 تحریراُکر؛. ..4 اقلیدس؛.

مساحه.االشکال.البسطیه.و.الکریه؛.۶..

تحریر.المناظر؛.7..تحریر.المفروضات؛.

تحریر. ..9 مأخوذات؛. تحریر. ..8
المعطیات.و....

»کشف. کتاب. تألیفی:. آثار. گروه. از.

القّطاع«؛. شکل. اسرار. عن. القناع.

و. است. مثلثات. موضوع. در. کتابی.

بی.تردید.مهم.ترین.اثر.ریاضی.خواجه.

شناخته.می.شود..این.کتاب.در.آغاز.

به. سپس. که. است. بوده. فارسی. به.

عربی.بازگردان.شده.است..کتاب.در.

یک. از. مقاله. هر. که. است. مقاله. .5

عّده.قضّیه.یا.چند.فصل.تشکیل.شده.

زبان.های. به. مهم. نوشتار. این. است..

فرانسه. و. فارسی. روسی،. آلمانی،.

ترجمۀ. است.. شده. وشرح. بازگردان.

آنها،.تضعیف،.تنصیف،.جمع،.تفریق،.

ضرب،.تقسیم،.شناسایی.قوای.دوم.و.

استخراج.جذر،. سوم.و.منازل.دیگر،.

از. ریشه. استخراج. کعب،. استخراج.

قوای.دیگر،.امتحان.عمل..باب.دوم،.

در.حساب.کسرها.به.طریق.محاسبان.

فصل. .14 در. متعارفی(. )کسرهای.

کسرها،. دربارۀ. گفتگو. ابتدای. )در.

مقّدمات. اعداد،. تباین. و. اشتراك.

تجنیس. و. کسرها. اعمال. برای. الزم.

و.رفع،.یکی.کردن.کسرهای.مضاف،.

منازل. استخراج. تنصیف،. تضعیف،.

اصم.به.تقریب.دقیق.و...(..باب.سوم،.

در.حساب.کسرها.به.طریق.منّجمان.

در.دو.مسلک.:.مسلک.اول(.در.طریق.

منجمان.به.حساب.هند.در.1۰.فصل.

و.مساك.دوم(.در.طریق.منّجمان.به.
حساب.جمل.در.9.فصل.

به. آن. مقاالت. عنوان.های. فارسی.

دربارۀ. اّول. مقالۀ. است:. شرح. این.

در. و. آن. احکام. و. مؤلَّف. نسبت.های.

آن.14.قضّیه.است..مقالۀ.ّدوم،.شکل.

قطاع.سطحی.و.نسبت.های.واقع.در.

آن.مشتمل.بر.11.فصل..مقالۀ.سوم،.

در.مقّدمات.مربوط.به.شکل.موسوم.

به.قّطاع.کروی.و.در.آنچه.فایدۀ.این.

شکل.جز.با.آن.تمام.نمی.شود.و.بر.3.

فصل.مشتمل.است..مقالۀ.چهارم.در.

شکل.قطاع.کروی.و.نسبت.هایی.که.

در.آن.واقع.می.شود.در.5.فصل..مقالۀ.

پنجم.در.بیان.اصولی.که.در.معرفت.

بر.کره.جای. واقع. دایره.های.عظیمه.

شکل.قّطاع.را.می.گیرد.و.مشتمل.بر.
7.فصل.است.

الّشک. عن. الّشافیه. »الّرساله. کتاب.

فی.الخطوط.المتوازیه«.؛.یکی.از.آثار.

آثار.تحریری.عّلمه.خواجه.نصیرالّدین.

هستند. اهمّیت. این. دارای. طوسی.

و. ریاضی. معتبر. کتاب.های. همۀ. که.

نجومی.یونانی.که.به.وسیلۀ.مترجمان.

در.قرن.2.و3.به.عربی.ترجمه.شده.

برخی. و. دشوار. ترجمه.هایی. و. بود.

بازنگری. و. تصحیح. بودند؛. نادرست.

نوینی. ویراست. حقیقت. در. شدند..

از.آن.کتاب.ها.در.نظام.مدرسی.ارایه.

شد..در.تاریخ.علم.و.در.تاریخ.تمّدن.و.

فرهنگ.ایرانی.و.اسلمی،.هیچ.کتابی.

اندازۀ.کتاب.های.تحریری.خواجه. به.

پرشمار.نبوده.است..»کتاب.شناسی.

طوسی«،. نصیرالّدین. خواجه. جامع.

در. خّطی. نسخۀ. .4۶52 داد. نشان.

172.کتابخانۀ.ایران.و.جهان؛.حکایت.

و. مؤثّر. حضور. و. ارزشمند. نشان. از.
مفید.آثار.این.عّلمۀ.بزرگوار.دارد.

 

 

فّعالّیت.های. پایه.گذاری. منظور. به. سازمان.ها. و. صنایع. با.

با. بین.المللی. ارتباط.های. برقراری. نیز. و. پژوهشی.کاربردی.

دانشگاه.ها.و.موسّسات.علمی.خارج.از.کشور.به.منظور.ایجاد.

اشکال.مختلفی.از.تبادل.علمی.مورد.تّوجه.قرار.دارند..به.طور.

طبیعی.این.اهداف.در.دستور.کار.همگی.اعضای.هیئت.علمی.

دانشگاه.قرار.دارد.اّما.تحقق.آنها.در.چهارچوب.فّعالّیت.های.

گروهی.خوشه.می.تواند.از.ارزش.ویژه.ای.برخوردار.باشد..امید.

است.که.با.شناسائی.و.رفع.موانع.تحقق.این.اهداف،.دستیابی.

فضاهای. طّراحی. شود.. محّقق. بیشتری. سرعت. با. آنها. به.

داخلی.مرکز.چنان.انجام.شده.است.که.امکان.انجام.گستره.ای.

از.پژوهش.های.نظری،.پردازش.های.رایانه.ای،.و.نیز.پروژه.های.

عملی.و.پیاده.سازی.های.کاربردی.را.پوشش.دهد..این.مرکز.

به.مساحت.353.متر.مربع..شامل.سه.سالن.محل.استقرار.

و. نمایشگاهی،.یک.سالن.جلسات. پژوهشگران،.یک.سالن.
یک.اتاق.برای.فّعالّیت.های..جنبی.و.تکمیلی.خوشه.ها.است..

تجهیزات.پزشکی.و.نیز.درخوشه.پژوهشی.طّراحی.ماهواره.به.

انجام.رسید.که.برای.بازدیدکنندگان.بسیار.جالب.توّجه.بود..

گفتنی.است.که.طبق.آمار.جمع.آوری.شده.توسط.همکاران.

گرامی،.در.دو.سال.گذشته.اعضای.مرکز.پژوهش.در.مجموع.

حدود.7۰.مقاله.در.مجلت.معتبر.علمی.به.چاپ.رسانده.اند.

که.دستاورد.تلش.های.ایشان.در.مرکز.و.نیز.در.بیرون.از.
مرکز.بوده.است.

آقای دکتر رضا اسالمی فارسانی )عضو هیئت 
علمی دانشکدۀ مهندسی و علم مواد( به عنوان 
 Advisory( مشورتی  تحریّریۀ  هیئت  عضو 
 Fibers and مّجلۀ   )Editorial Board

Polymers )با نمایۀ ISI(، افتخار یافته اند.

سّید حّجت الحق حسینی

   

     
 

  

     
 

دورۀ آموزشی »آشنایی با سازمان بین المللی 
استانداردهای  تدوین  روند  و  استاندارد 
بین المللی« توّسط معاونت پژوهش و فّناوری 
دانشگاه با همکاری دانشکدۀ مهندسی و علم 
مواد در تاریخ چهارشنبه  در محل آمفی تئاتر 

پردیس ونک برگزار شد.
عضو  طبری  روشن  دکتر  خانم  دوره  مدرس   
هیئت مدیرۀ فّنی سازمان بین المللی استاندارد 
این دوره  ارائه شده در  بوده که مطالب   ISO
دانشجویان  و  گرامی  همکاران  توّجه  مورد 
عزیز قرار گرفت. شرکت کنندگان در این دوره 
شامل شماری از اعضاء هیئت علمی، 141 نفر 
از کارمندان و ۵1 نفر از دانشجویان دانشگاه 
بودند. با توّجه به استقبال به عمل آمده، توافق 
برای  دانشجویی  تخصصی  کمیته های  شد 
همکاری در زمینه استاندارد تشکیل شده و به 

سازمان مّلی استاندارد معّرفی شوند. 


