
3 ویژه قوچان

در گفت وگو با رئیس دانشگاه مطرح شد:

موفقیت های دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان مرهون تعامل و همدلی هاست 
ورونمایی از ۳ دستاورد علمی جدید با قابلیت تجاری سازی 

از دیگر موفقیت ها دربخش پژوهشی است.درحوزه طرح 

های عمرانی وفضاهای آموزشی وکمک آموزشی مبلغ ۱۶ 

میلیاردتومان طی دوسال گذشته قراردادطرح های عمرانی 

منعقدشده است که دراین مدت هم بیش از ۵هزارمترمربع 

به زیر بنای مفیددانشگاه اضافه شده است.

تهیه طرح جامع عمرانی،رفع  ازدیگر اقدامات مهم:   ▪
مشکل اعتباردانشکده فنی،جلوگیری ازتوقف وحذف ردیف 

بودجه ای،ساخت و تجهیز سایت اساتید،احداث ساختمان 

آزمایشگاه باکمک خیرین،محوطه سازی،توسعه شبکه های 

آب،برق وگاز و... که تاسال های آینده مشکلی دراین خصوص 

نخواهد بود.دربخش اداری مالی ومنابع مالی دانشگاه، صرفه 

جویی درهزینه های غیرضروری بااصالح یا لغو قراردادهای 

غیرمتعارف که دراواخ��ر س��ال۹۳ کاهش هزینه حدود۵۰ 

میلیون تومان درم��اه را به دنبال داشت و فعال سازی دفتر 

حقوقی ودبیرخانه امورقراردادها که نتیجه آن اخذ سندرسمی 

برای سایت فعلی وتجمیع سند زمین خریداری شده بوده است. 

همچنین سند خوابگاه ملکی ومختومه شدن تعدادی از پرونده 

ها به نفع دانشگاه استقرار حسابداری تعهدی پایش وبهینه 

سازی فرآیند خرید، راه اندازی دفتر طرح وبرنامه با هدف ارتقا 

وبهره وری وتوجه به اصل برنامه محوری، تدوین سند راهبردی 

دانشگاه، ترسیم و نقشه راه درجهت اصالح ساختار و اجرای 

برنامه ها وسیاست های باالدستی... 

بخش اداری: کاهش ومختومه ک��ردن ح��دود ۷۰ ▪ 
درص��داز مغایرت های اعالمی دی��وان محاسبات، تدوین 

و استقرار نظام ارزیابی عملکرد،اجرای آیین نامه رفاهی 

کارکنان، تدوین استقرار نظام پیشنهادات جهت به کارگیری 

خالقیت ومشارکت جمعی درامور جاری دانشگاه وتدوین 

نظام وتشکیل کمیته سالمت اداری جهت کاهش مسائل 

احتمالی فساد اداری و مالی در دانشگاه ازجمله اقدامات 

مهم در بخش اداری ومالی است.

رئیس دانشگاه: پیشرفت های علمی کشور  ▪ 
باوجودتحریم ها متوقف نشد           

درشرایطی  کشورمان  وپژوهشی  علمی  ه��ای  پیشرفت 

حاصل شده که تحت تحریم های ظالمانه غرب قرارداشته 

ایم وطی  چند سال گذشته نیز علی رغم کاهش قیمت نفت 

ودرآمدهای  نفتی ، هیچ گاه رشد علمی کشور متوقف نشده 

است. رئیس دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان به 

عنوان سخنران  قبل از خطبه های نماز جمعه  درمصالی 

قبا ،به نمایندگی از جامعه دانشگاهیان شهرستان  بابیان 

این مطلب افزود: امروز جایگاه علمی ۲۳ دردنیا وشتاب 

ورشدعلمی ای��ران با۱۱برابرسرعت  رشد علمی جهان 

و همچنین رتبه ۲۷  دربخش سلول های بنیادی،رتبه ۱۳ 

درتولید علمی زیست فناوری وداروهای نوترکیب  که ایران 

بعداز آلمان وآمریکا دررتبه سوم ق��راردارد ودربخش هوا 

فضا که ایران دربین کشورهای جهان رتبه ۴۳ را داراست.

دکتربهشتی همچنین گسترش آموزش عالی درکشور را 

دربعد از انقالب از مهم ترین اتفاقات عنوان کرد وگفت:این 

درحالی   است که تعداد دانشگاه از  ۱۵ واحد دولتی قبل 

از انقالب که عمده دانشجویان آن نیز از قشر مرفه ورده 

باال بود ،اکنون به حدود ۲ هزار و۴۰۰ واحد دانشگاهی 

رسیده  که ۹۷  واحد از این تعداد دربخش دانشگاه های 

دولتی است که فعالیت دارن��د وخوشبختانه یکی از این 

دانشگاه ها هم درقوچان مستقر است. همچنین جمعیت 

دانشجویی از  ۱۷۵ هزار نفر درقبل از انقالب به حدود 

۵/۴ میلیون افزایش یافته است.وی درادامه به مواردی 

از حرکت ها وجنبش های دانشجویی ونقش دانشجویان 

در انقال ب وپیروزی آن  پرداخت و۱۶ آذر ۱۳۳۲ را نقطه 

عطفی دانست که دانشجویان عدالتخواه درم��ب��ارزه با 

استکبار واستبداد رژی��م سرسپرده به آمریکا دس��ت به 

اعتراض زدند وخون ۳ تن از این عزیزان نیز سنگ فرش 

های دانشگاه تهران را رنگین ساخت.عضو هیئت علمی 

دانشگاه فردوسی مشهد درپایان اظهارامیدواری کرد که 

همه آرمان های انقالب درکنار پیشرفت های حاصل شده 

درعلم وفناوری با همت وکمک همه مردم عزیزو شریف 

کشورمان تحقق پیدا کند و همواره ایران اسالمی درجهان 

باعزت وسرافراز باشد. 

نشست صمیمی نماینده قوچان با اساتید و  ▪ 
کارکنان دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر هادی شوشتری 

نماینده م��ردم شهرستانهای قوچان و ف��اروج در مجلس 

شورای اسالمی با اعضای هیات رئیسه ، کارکنان و اساتید 

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین دیدار ک��رد.در این 

نشست که در محل سالن جلسات دانشگاه برگزار شد 

دکتر بهشتی ریاست دانشگاه گزارش مبسوطی از وضعیت 

موجود  مشکالت  و  معضالت   ، دانشگاه  ه��ای  موفقیت 

ارائ��ه کردند . در ادام��ه مهندس شیخی مدیر دفتر فنی و 

امور عمرانی دانشگاه گزارشی از روند احداث پروژه های 

عمرانی ساخته شده ) ساختمان آزمایشگاهها و کارگاهها( 

و در دست اح��داث دانشکده فنی و مهندسی ارائ��ه و در 

خصوص روند پیشرفت و مشکالت مالی این پروژه ها ارائه 

داد. دکتر شوشتری نیز ضمن ابراز خرسندی از روند رو به 

رشد و فعالیت های انجام شده عنوان کرد : دانشگاه صنعتی 

قوچان به لطف مدیریت کارآمد و پیگیری های مجدانه در 

میان دانشگاه های هم رده در سطح منطقه از ثبات و رشد 

خوبی برخوردار است و این نتیجه همدلی و هماهنگی بی 

نظیر مسئولین دانشگاه و شهرستان است.در پایان به پاس 

پیگیری های بی وقفه نماینده محترم قوچان و فاروج در 

مجلس شورای اسالمی در جذب اعتبارهای عمرانی خارج 

از برنامه های مصوب لوح سپاس و هدیه ای به رسم یادبود 

توسط جناب آقای دکتر بهشتی ریاست محترم دانشگاه به 

ایشان اهدا گردیدکه نماینده قوچان این هدیه را به خاطر 

همراهی و پیگیری دریافت این مطالبات به سرکار خانم خانه 

فردا مسئول دفتر دانشگاه در تهران اهدا کرد.

کلنگ مجتمع فرهنگی دانشگاه به زمین خورد ▪ 
بنیاد حامیان علم و فناوری  در حاشیه نشست خیرین 

آئین کلنگ زنی احداث پروژه ساختمان مجتمع فرهنگی 

دانشگاه ب��رگ��زار ش��د. در ای��ن مراسم که با حضور امام 

جمعه و فرماندار قوچان ، هیات رئیسه دانشگاه ، هیات 

مدیره بنیاد و جمع کثیری از خیرین قوچانی مقیم استان 

برگزار شد ، دکتر بهشتی ریاست محترم دانشگاه ضمن 

عرض خیر مقدم به حاضرین خاطر نشان کردند با توجه 

به سیاست های وزارت علوم در جذب کمک های خیرین 

گرانقدر در راستای توسعه خدمات آموزشی و پژوهشی ، 

فرهنگی و رفاهی دانشجویان ما هم از این قاعده مستثنی 

نیستیم که در این زمینه بنیاد دانشگاهی با اعضایی دلسوز 

تشکیل و راه اندازی شد. از مهمترین ثمرات آن می توان به 

تامین فضای کمک آموزشی آزمایشگاه ها و کارگاه ها به 

مساحت ۱۵۰۰ متر مربع توسط خیر ارزشی جناب آقای 

مهندس سراجیان، حمایت از دانشجویان مستعد و نخبه 

نیازمند و همچنین حمایت از تحقیقات علمی و پژوهشی 

دانشجویان برتر اشاره کرد.امام جمعه قوچان نیز با اشاره به 

عظمت مقوله علم و دانش آن را مهمترین مسئله در هر شهر 

برشمرده و عنوان کردند اگر مسیر خوبی در این زمینه طی 

شده باشد مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز حل خواهد شد. 

حجت االسالم والمسلمین دستجردی با قدردانی از حضور 

همه خیرخواهان قوچانی اعم از ساکن استان و یا اقصی 

نقاط ایران اسالمی افزودند کمک خیرین به علم و دانش 

تنها در مسائل مادی خالصه نمی شود و باید همگی دست 

در دست یکدیگر قوچان را مجددًا به جایگاه رفیعش در 

فتح قله های علمی و معرفتی و فرهنگی برسانیم.در ادامه 

فرماندار قوچان در خصوص اهمیت دانشگاه ها یاد آور 

شدند از ابتدای دوره مسئولیت تالش و فکر ما در مجموعه 

شهرستان ، معرفی و شناساندن قوچان به عنوان یک قطب 

دانشگاهی بوده که در موضوع منطقه ویژه اقتصادی نیز از 

اولویت های اصلی ما همین موضوع بوده است.در پایان 

این مراسم پرشور در یک روز سرد زمستانی کلنگ احداث 

مجتمع فرهنگی دانشگاه توسط امام جمعه و فرماندار 

شهرستان در کنار سایر خیرین حاضر به زمین زده شد.

کسب مقام سوم درجشنواره ملی ▪ 
ششمین دوره جشنواره ملی كانون های فرهنگی، اجتماعی 

و مذهبی دانشگاه ه��ای كشور )روی���ش( آذرم���اه جاری 

به میزبانی دانشگاه صنعتی امیر كبیر برگزار گردید و 

دانشجویان ۱۱۴ دانشگاه آث��ار خ��ود را در زمینه های 

فرهنگی ، هنری ، ادبی ، دینی و مذهبی ارائه کردند و با هم 

به رقابت پرداختند كه در مجموع ۱۱ هزار برنامه از ۱۳۰۰ 

كانون منتخب به سمع و نظر بازدید كنندگان و داوران 

رسید.در پایان جشنواره و با مشخص شدن نتایج داوری، در 

حوزه اجتماعی و در بخش پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان به عنوان رتبه 

سوم كشوری برگزیده شده و لوح یادبود و تندیس ویژه 

جشنواره را دریافت کرد.

موفقیت گروه پژوهشی دانشگاه در تولید و  ▪ 
سنتز كاتالیست نانوساختار جدید جهت حذف 

تركیبات گوگردی از مایعات نفتی
گروه تحقیقاتی به سرپرستی دكتر مهدی نیكنام عضو 

هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه؛موفق شدند 

با استفاده از اصالح ساختار یكی از جاذب های صنعتی 

شبكه آل��ی فلزی زئوالیتی با ن��ام ZIF-۸ به كمك گروه 

عاملی هیدروكسیل )OH( ، به تولید و سنتز سبز و مقرون 

-۸-ZIF به صرفه كاتالیست نانو ساختار جدیدی با نام

OH جهت ح��ذف تركیبات گ��وگ��ردی از مایعات نفتی 

دست یابند. كاتالیست تولید شده در روش گوگردزدایی 

اكسیداسیونی به طور موثری قابلیت تبدیل تركیبات مضر 

گوگردی را به تركیبات غیر مضر دارا می باشد. عدم نیاز 

به دما و فشار عملیاتی باال، زمان سریع واكنش، عدم نیاز 

به مقادیر زیاد كاتالیست و بازدهی باال  از جمله مهمترین 

ویژگی های كاتالیست تولید شده می باشد. نتایج كامل 

این طرح به صورت اختراع داخلی به شماره ۹۰۴۸۶ به 

ثبت رسیده است.شایان ذكر است در این طرح سركارخانم 

دكتر محبوبه قهرمانی نژاد و سركارخانم فاطمه پاكدل 

)دانشجوی كارشناسی ارش��د رشته مهندسی شیمی ( 

همکاری داشته اند .

برگزاری دومین دوره مسابقات طراحی و  ▪ 
ساخت توربین های بادی در دانشگاه

دومین دوره از مسابقات طراحی و ساخت توربین های بادی 

دانشجویان دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان 

به همت انجمن علمی مهندسی انرژی برگزار شد.در این 

مسابقات که با استقبال گرم دانشجویان مشتاق در محل 

محوطه دانشگاه برگزار شد،  هشت گروه سازه های خود را 

به رقابت گذاشتند که در پایان نفرات ذیل حائز مقام های 

اول تا سوم گردیدند:

۱- پوربافرانی ) ۲۰ وات (

۲ - رحمانی ) ۱۴ وات (

۳ - جعفری زاده  )  ۶۴/۱ وات (

الزم به ذکر است داوری این مسابقات را آقای دکتر احسان 

ابراهیم نیا عضو هیات علمی گ��روه مهندسی مکانیک 

دانشگاه عهده دار بودند.


