تقدیر از فرزندان ممتاز
کارمندان و اعضای هیات علمی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سال تحصیلی 94-95

KNTU.AC.IR
K. N. TOOSI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

K. N. TOOSI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

کس
موفق؛ یاستهکآیندهرابادانشافزایی،تالش،خودباوری واخالقمیآراید.

گــــــــــردآوریمــــــــدارک:

آزاده مـــــاهینی
زیر نظر مدیریت روابط عمومی
احمد بنی احمدی

مح
بس
ترمتان یماهییتقدریوزهارانآفریناست.

شمادانشآموزان،زعزیرتینوسرشاررتینسرماهیوذخیرهآیندهاینکشوریدوانقالباسالمی
چش
مااظتنرشماستاتباویپندعلمواخالقآیندهیزیباراربایاریانزبرگرقمزبنید.
تحص
اکنون هک رد سال یلی  94-95تالش ارزشمنداتن با راهیابی هب کانون علم و معرفت هب

علم یم
مس
بارنشسته و نهال ی شما هب ن بهره مندی از چشمه زالل دانش رد یر رشد و بالندگی قرار گرفته
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مریم مــهدی پور
گــــرافیک و صفــــحه آرایی:

KNTU.AC.IR

فرزانگان دانشـــگاه صنعتی
خواجـــــه نصیرالدین طوسی
آلبوم تصاویر فرزندان ممتاز
اعضای هیات علمی و کارکنان
دانشـــــگاه در سال تحصیلی
95-94

دانش آموزان زعزی؛ هوش و اندیشه فعال شما رد ساهی پشت کار مجدا هن و هدا یت دلسوزاهن والدین

است،ربخودفرضمیدا نیمهکاینتوفیقراهبشماتبریکگومیی.

بخ
خش
علم
مخ تحص
رد ش بی وقفه ستاره خالق ی و اخالقی شما رد مقاطع تلف یلی نوید ش آینده ای
روشنربایاعتالیکشورزعزیاسالمیماخواهدبود.

عم
راوبط ومیدااگشنه
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سال تحصیلی 94-95
خواجهنصیرالدینطوسی

خواجه نصیرالدین طوسی

ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن توسی
مشهور به خواجه نصیرالدین ،زاده ۵
اسفند  ۵۷۹در توس درگذشته  ۱۱تیر

KNTU.AC.IR

حسن آقائي

حسين احمدي
فرزند خانم مریم احمدی

فرزند خانم آزیتا صابر

آوا شیخی

سوگل نادري

سيد اكبر حسيني

اول ابتدایی

اول ابتدایی

ريحانه باللي

زینب کتابی

زينب غالمی

ستاره دولتی

KNTU.AC.IR

ايرسا فرامي

ايليا حسين پور

آتريسا برخورداري

 ۶۵۳در بغداد .شاعر،فیلسوف ،متکلم،
فقیه،ستارهشناس،دانشمند ،اندیشمند،
ریاضیدان و منجم ایرانی سده هفتم
است .وی سنت فلسفه مشایی را که پس
از ابن سینا در ایران رو به افول گذاشته
بود ،بار دیگر احیا کرد .وی رصدخانه مراغه
را ساخت و در کنار آن کتابخانهای بوجود
آورد که نزدیک به چهل هزار جلد کتاب
در آن بودهاست.او با پرورش شاگردانی
همچون (قطب الدین شیرازی) و گردآوری
دانشمندان ایرانی عامل انتقال تمدن و
دانشهای ایران پیش از مغول به آیندگان
شد .وی یکی از گسترش دهندگان علم
مثلثات است که در قرن  ۱۶میالدی
کتابهای مثلثات او به زبان فرانسه ترجمه
گردید .از معروفترین آثار او به پارسی،
«اساس االقتباس» و «اخالق ناصری»
را میتوان یاد کرد .وی در اخالق ناصری
رستگاری راستین انسانها را در «سعادت

بشناساندیشیده اید.
خودکهراامروز می
بشناسي،شد
همان خواهد
است ،فردا
خویش
هستي را
خواهي
افکار مي
آدمی ساخته اگر
مترلینگ)
(موریس
(سقراط)

نفسانی»« ،سعادت بدنی» و «سعادت
مدنی»میداند.
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پروفسورمحمدحسینحامدی
در اسفند ماه  1325در شهرستان قزوين
چشم به جهان گشود .وی از  6سالگي
فراگيري علوم قرآني را آغاز و سپس
تحصيالت ابتدائي و دبيرستاني خود را با
در سال  1349در مقطع كارشناسي از
دانشگاه تبريز فارغ التحصيل و با استفاده
از بورس دولت وقت عازم كشور فرانسه
گرديد .پس از  7سال تحصيل و اخذ دو
مدرك كارشناسي ارشد در رشته هاي
هيدروديناميك و ترموديناميك و همچنين
مدرك دكترا در رشته ترموديناميك
كاربردي (علوم فیزیک) ،بالفاصله به ميهن
بازگشت و در مهر  1356در دانشکده
تربیت دبیر فنی و علوم دانشگاه صنعتي
بیش از یکصد مقاله علمي و كنفرانسي بين
المللي داخلي و خارجي دارد و مؤلف مستقل
 10كتاب دانشگاهي مرجع مي باشد كه این
آثاراز سال 1371تا کنون چندین بار تجديد
چاپ و تجديد ويرايش شد .کتاب دو جلدی

مبينا اسود

كيميا محمدزاده اصل

مائده فراهاني

كامراد موحدي شاد

فرزند خانم مریم محبی آشتیانی فرزند خانم فاطمه گل محمدی

اول ابتدایی

اميركبير استخدام گردید .دکتر حامدی

KNTU.AC.IR

رتبه هاي ممتاز طي كرد .با كسب رتبه اول

عرفان طالعی

عسل دوست محمودي

عليرضاعزيزي

محمدصديقنوري

هستي پيرمردجر توده
فرزند خانم مریم کیانی

نازنين زينب صفری

مهدي علینقی بیگی

مهدي ارشادي نژاد

هیدرولیک مجاری باز او نیز به عنوان کتاب
برترسال 1382گروهفنیومهندسیتوسط

بشناس
بشناسي ،خود را
هستي
درمي
راز سعادتاگر
دوست بداری.
واگذارشده
کاریراکه به تو
خواهي که
این است
(سقراط)
(هاکسلی)
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دانشگاه صنعتي اميركبير برگزیده شد.
پروفسور حامدی از اول پيروزي انقالب
اسالمي تاكنون داراي مسئوليت هاي
گوناگوني بوده كه برخی از آن ها عبارتند از:

دوم ابتدایی

ابوالفضل روح ورزي

ابوالفضلطرهاني

ابوالفضل کاکه خانی

اول ابتدایی

اول و دوم ابتدایی

KNTU.AC.IR

مهتا سادات مسعودي

هستي قره داغي

هستي حصاري كلي

ايليا رحمت زاده

آريا جنتي

آرتا كيانفر

فرزند خانم عاطفه سیاهپوش فرزند خانم لیال شورین اصل

آيسان محمدي

KNTU.AC.IR

*رئيسدانشگاهصنعتيخواجهنصيرالدين
طوسي از تاريخ شهریور 66تا بهمن *70
رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي از بهمن
1389

تا بهمن  *1390نایب رئیس

دانشگاه صنعتي خواجه نصــيرالــــــدين
طوســــي از بهمن  86تاآذر  *1389رئیس
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتي
خواجه نصيرالدين طوسي به مدت یکسال
*رئيس دانشگاه پيام نور منطقه  1كشوراز
بهمن  79تا خرداد  *82قائم مقام رئيس و
معاونت آموزشي دانشگاه بين المللي امام
خميني (ره) از شهريور  73به مدت 3/5
سال * مسئول واحد آموزش معاونت امور
جنگ وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري از
آذر 66تا شهریور.69وی تا کنون  10نفر
دانش آموخته در مقطع دکترا ،ده ها نفر
دانش آموخته در مقطع کارشناسی ارشد و
صدهانفردانشآموختهدرمقطعکارشناسی

بشناس خویش را باور کنیم.
خودراخویشتن
مهمراآن است
کنند ،
را باور
مهم نیست که دیگران
بشناسي،کهخود
هستي
خواهي
اگرمامي

مهندسیتحویلجامعهدادهاست.

بزرگ)
(ارد
(سقراط)
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پروفسورعلیغفاری
تحصيالت دبستاني و دبيرستاني را در
نيشابور گذراندو در سال 1345در اولين
دوره دانشگاه صنعتي شريف در رشته
مهندسي مکانيک پذيرفته شد وي پس از

باراد مهران جليل

فارغ التحصيلي در سال  1349و گذراندن
شد.دورهکارشناسيارشدمهندسيمکانيک
را با تخصص در سيستمهاي اکوستيک در
انستيتو تکنولوژي جورجيا گذراند و در سال
 1974در دوره دکتراي مهندسي مکانيک
دانشگاه کاليفرنيا برکلي پذيرفته شد.
زمينه تخصصي دوره دکتراي وي کنترل و
سيستمهاي ديناميکي است .وي پس از
فارغ التحصيلي در سال  1978به ايران
بازگشت .در سالهاي ابتدايي ورود به ايران
دانشگاهتهران،چندينسالدرصنايعکشور
مسوليتهاي مديريتي مختلفي را به عهده
داشت .وي در سال  1367به استخدام
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
درآمد .پروفسور غفاري در سال  1395به

ريحانهحمیدی

حنانهحمیدی

ريحانه صديقيان كاشي

سوگل علي زاده شيرايه

سید سروش مظلوم
فرزند خانم مریم صراف تهرانی

سیدمحمدمهدیمصطفوی

عنوان استاد برجسته مهندسی مکانیک در
ایران از طرف فرهنگستان علوم و همچنین

نیست.
پیشرفت
را به جز خرد
آدمی ،
درون
سفر در
بشناس
بشناسي ،وخود را
هستي
خواهي
آوردمي
ره اگر

بهعنوان استادنمونهکشوریازطرفوزارت

بزرگ)
(ارد
(سقراط)
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ستایش فرهادی

دومابتدایی
دوم
ابتدایی

همزمان با تدريس دروس کنترلي در چند
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دورهسربازيبرايادامهتحصيلعازمامريکا

فرزند خانم فاطمه رحمانی

پرنيا احمدي لمراسكي

پريا افسري

حميدرضا شكوري اصل

فاطمهصالحي
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علوم ،تحقیقات و فناوری برگزیده شد .وی
در سالهاي  1373-74و  1388-89به
عنوان استاد نمونه پژوهشي دانشگاه  ،در
سالهاي  1373-74و  1377-88به عنوان

مجتبیجعفری

مصطفیجعفری

محمد طاها مالمير

محمدحسينعيوضي
ايردموسي

مهدي عباس زاده

مهديثلطيفي

KNTU.AC.IR

كاويانمحمداميني

كژوانمحمداميني

فرزند خانم نجمه شفیعیان

دوم ابتدایی

اول ابتدایی

دوم ابتدایی

ملینامومنی
فرزند خانم هنگامه ذاتعلی

KNTU.AC.IR

مانا جاللي

كيمياصيادي

مليكا مهدوي مقدم

استاد نمونه آموزشي دانشگاه برگزيده
شده است .مسئوليت عمده اجرايي وي در
دانشگاه شامل :معاونت پژوهشي دانشگاه
در سالهاي1373تا1375و1376تا،1379
عضو شوراي دانشگاه از سال1371تا
 ،1384عضو هيات مميزه دانشگاه از سال
1393تاکنون،عضوکميتهمهندسيمکانيک
سازمان سنجش از سال  1382تاکنون و
عضومدعوفرهنگستانعلومازسال1391
تا کنون ،وي مجري طرح هاي متعدد صنعتي
و مولف دو کتاب کنترل و مترجم کتاب تفکر
فازي است .وي استاد راهنماي  14دانش
آموخته دکترا و بيش از 100دانش آموخته
کارشناسي ارشد است .بيش از  100مقاله
در مجالت داخلي و بين المللي و بيش از200
مقاله در کنفرانس هاي داخلي و بين المللي
از جمله فعاليتهاي پژوهشي نامبرده است.
و بيش از  100دانش آموخته کارشناسي
ارشد است .بيش از  100مقاله در مجالت

بیند.
شکست نمی
استقامت دارد،
ميکه اراده
کس
بشناس
روی خود را
بشناسي،
خواهيوهستي را
آناگر

داخلي و بين المللي و بيش از  200مقاله در

مترلینگ)
(موریس
(سقراط)

کنفرانس هاي داخلي و بين المللي از جمله
فعاليتهايپژوهشينامبردهاست.
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دکتر سید عبدا ...میرطاهری
در سال  1328در قلهک به دنیا آمد .وی
دیپلم خود را از دبیرستان دارالفنون
تهران در سال  1346و سپس لیسانس
مخابرات را در سال  1350از دانشکده
 1357از دانشگاه  UCLAآمریکا و
دکتری مخابرات را از دانشگاه مهندسی
ترکیه در سال  1369دریافت نمود .او
مسئولیت های اجرائی متعددی برعهده
داشته که می توان برای نمونه موارد زیر
را نام برد:
*رئیس

دانشگاه

نصیرالدین

طوسی

صنعتی

خواجه

1379-1382

*معاون آموزشی دانشگاه 1359-1364
*معاون دانشکده مهندسی برق -72
1371
*معاون آموزشی دانشگاه 1372- 76
*مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

فرزند خانم طلیعه مقیمی

فرزند خانم ملکه موالیی شمس آباد

مهنوش ژاله نادري

فرزند خانم نجمه زین الدین

محمد صادق ستاك

سوم ابتدایی

1358-1359

هليا كوثري هاشمي

دوم و سوم ابتدایی

*معاون و رئیس دانشکده مخابرات
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مخابرات و فوق لیسانس خود را در سال

مهسا محمد نيا

مهسان اسالمي

نازنينطباطبائي

ابوالفضل حیدری آزاد

ارزو ریوندی

1376-1379
دکتر میرطاهری از ابتدای تشکیل کمیته
های برنامه ریزی ستاد انقالب فرهنگی

شوند.
را می
خودباز
بشناسي ،باآن
که تمام درها
کلیدی است
دانش
علم
بشناس
هستي را
خواهي
اگرو مي
فرانس)
(آناتول
(سقراط)
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در سال  1359تاکنون در کمیته
مهندسی برق عضو و همکاری داشته و
از سال  1372تا کنون عضو گروه فنی
و مهندسی و در کمیته های گسترش

روژان پورشاكر

ريحانه فرح بخش
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فرزند خانم واصفی

بهتيسزلقي

آرمين ثروتي
فرزند خانم افسانه مجری

زهرا زماني

می نماید.
وی از موسسین انجمن الکترو مغناطیس
کشور می باشندو کتابی در رابطه با
توابع ویژه در ریاضیات مهندسی به
چاپ رسانده است .دکتر میرطاهری تا
کنون سرپرستی بیش از  30رساله
کارشناسی 25 ،رساله کارشناسی ارشد
و  5رساله دکتری را به عهده داشته
است.

اول ابتدایی

سوم ابتدایی

ساغر محمد خانلو

سونياحسيني
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امير علي خالدي

اميررضا سرمدي

اميرمحمدلبافي

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری همکاری

سيدبامدادبهرامي

سيده تارا هاشمي

فرزند خانم شیرین رحیمی

فرزند خانم سرور رمضانپور

بشناساست.
خود ،راعمل الزم
نیست
تعلیم کافی
ملکه شود،
ميدانش
اینکه
بشناسي،
هستي را
خواهي
برای اگر
برنادشاو)
(جرج
(سقراط)
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پروفسور شهناز رستمی زاده
متولد  29آبان ماه  1328در
کهنوج(کرمان) ،به ترتیب در سال های
1352و1350لیسانس و فوق لیسانس
خود را در رشته شیمی و شیمی الی
وی دکتری خود را در رشته شیمی آلی
(ترکیبات هتروسیکل) از دانشگاه
 UMISTانگلستان اخذ نمود.
دکتر رستمی زاده همزمان با فعالیت
های گسترده علمی ،مسئولیت های
اجرایی نیز برعهده داشته که از جمله
موارد می توان به :
*معاونت

آموزشی

دانشکده

علوم

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
*مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در
سال های 78-82
*مدیر گروه شیمی دانشکده علوم -84
 82اشاره نمود.

محمددانيالدباغچي

فرزند خانم بتول یوسفی

محمدمهدي گازراني فراهاني

مهدي الهي

سوم ابتدایی

طوسی در سال های1371-1373
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از مدرسه عالی پارس دریافت کرد.

صادق جعفري

عليرضا هاشم پور

غزل احمديان

مهين حسني خندابي

نويد نظري شمس آباد

هليا خوش الحان

وی مجری چند طرح پژوهشی در دانشگاه
بوده ،سرپرستی و مشاوره  8رساله
دکتری و  36پایان نامه کارشناسی

بشناس
خودرارا
اگراگرميميخواهي
بشناس.
بشناسي،خود
را بشناسي،
هستي را
خواهي هستي
(سقراط)
(سقراط)
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كيميا حسيني نژاد محبتي

مهدي عزيزي
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ارشد را بر عهده داشته است .نتــــایج
پژوهش های وی بیش از  53مقاله در
مجالت معتبر بین المللی و داخلی و بیش
از  36مقاله در کنفرانس ها به چاپ

فرزند خانم ذوالفقارزاده

اول ابتدایی

چهارم ابتدایی

چهارم ابتدایی

ستايشعليزاده

سودا ابراهیمی
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پارسا باباپور

فرزند خانم مهشید فاطمی

ثنا تارخ

حساماميرحاجلو

حميد رضا حسيني

زهرا صفايي

سامي صاحبي

KNTU.AC.IR

ابوالفضلاحمدي
لمراسكي

امیرحسین عبداللهی

امير محمد رحمتي

آبتین رسولی

رسیده است.
رستمی زاده تا کنون  3عنوان کتاب
تالیفی با عنوانهای شیمی گروه های عاملی
جلد 1و 2و شیمی دارویی داشته است.
دکتر رستمی زاده در سال1367وارد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی شد و در سال  87از مرتبه
دانشیاری به مرتبه استادی نائل آمد.
وی هم اکنون تنها عضو هیات علمی خانم
می باشد که در دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی به مرحله استادی
رسیده است.

خود را
بشناسي،
هستي را
در مي
استعداداگر
بشناس زندگی .
جریان کامل
شخصیت در
میکند و
خواهي رشد
فضای آرام
(سقراط)
(گوته)
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دکترسید محمد تقی بطحائی
در سال 1329در شهر قم در خانواده
ای مذهبی چشم به جهان گشود؛
تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را در شهر
مقدس قم پشت سرگذاشت که به علت
سید علی بطحائی گلپایگانی به تهران ،در
دبیرستان مروی مشغول تحصیل گردید.
مدرک کارشناسی کامپیوتر و مهندسی
برق را از دانشگاه تهران و دانشکده
مخابرات که اکنون به دانشکده مهندسی
برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی معروف است دریافت کرد.
بطحائی برای ادامه تحصیل عازم آمریکا
شد و مدرک کارشناسی ارشد خود را در
جرج واشنگتون آمریکا گرفت و پس از
پیروزی انقالب اسالمی به ایران بازگشت
و مدرک دکتری مهندسی برق قدرت را
از دانشگاه پلی تکنیک تهران اخد نمود.
وی مجری چندین طرح پژوهشی در

فاطمه شفقتي

شقايقافتخاري
لمراسكي

فرزند خانم نرگس مقتدر

مارال بنائي سالك

كلثوماصغرنیا

فرزند خانم پریسا باقر آذری

محمد رازاني

مهديه داودزاده

مينابختياري

وزارت نیرو و معاونت علمی و پژوهشی
ریاست جمهوری بوده ،سرپرستی 14
رساله دکتری و  50پایان نامه کارشناسی

بردن چرا.
بشناسي،برای
نیسترا ،اما تالش
خواهيچیز
بردن  ،همه
بشناس
خود را
هستي
اگر مي
(لومباردی)
(سقراط)
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فاطمه اسدی

مانا احمدي

چهارمابتدایی
چهارم
ابتدایی

رشته مهندسی برق قدرت از دانشگاه

فرزند خانم مریم جمشیدی

KNTU.AC.IR

مهاجرت پدر وی مرحوم آیت ا ...حاج

سيد پارسا ال داود

علي موسي نژاد

هانیه چاالكي
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ارشد و  40پایان نامه کارشناسی را
بر عهده داشته است .نتایج پژوهش
های وی بیش از  40مقاله در مجالت
معتبر داخلی و بین المللی و در بیش

پنجمابتدایی

امير حسين خوش دوست

اميررضامعظم تهراني

فرزند خانم حمیده درزی رامندی

ثمينه محمدي

اول ابتدایی

ثنا قلي پور

فرزند خانم رقیه رمضانی

دانيال قوچي

حامد طارالني

رامتين پورشاکر

چهارم و پنجم ابتدایی

KNTU.AC.IR

هستي علي اكبرپور

محمدبشیرزاده

KNTU.AC.IR

از  150مقاله کنفرانس به چاپ رسیده
است .یکی از مقاالت وی تحت عنوان
power

and

heat

Combined

economic dispatch by harmony
 .search algorithmبعنوان پراستناد
ترین مقاله با بیش از  209ارجــــــاع
می باشد .دکتر سید محمد تقی بطحایی
تا کنون  1عنوان کتاب ترجمه ،و  2عنوان
کتاب تصنیفی داشته است ،وی به زبان
انگلیسی  2عنوان

Book Chapter

توسط  Springerبه چاپ رسیده است.
وی مسئولیت های متعددی را پس از
بازگشت به کشور بر عهده داشته اند
که برای نمونه می توان به موارد زیر
اشاره کرد*:دو سال در سمت معاونت
عمرانی استانداری تهران و سیستان
و بلوچستان*چهارسال در سمت رئیس
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی از سال *65-61سه سال در

بشناسغلبه می کند.
را زمان نیز
خود بر
بشناسي ،حتی
قدر هم قوی ،
مانعی هر
ميسد و
اگر هر
یک اراده قوی بر
هستي را
خواهي

سمت رئیس دانشگاه صنعتی خواجه

(بالزاک)
(سقراط)

نصیرالدین طوسی از سال  89-86و ...
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پرفسورمجیدقاسمی
متولد  21مرداد ماه  1339در تهـــــــران
میباشد.ویمدرککارشناسیوکارشناسی
ارشد خود را از دانشگاه می سی سی پی و
به ترتیب در سالهای  1985و  1988و
ایوا در آمریکا در سال  1993در مهندسی
مکانیک گرایش تبدیل انرژی اخذ نمود.
او درسال  1375به عضویت گروه تبدیل
انرژی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درآمد و
در سال  1389موفق به کسب مقام استاد
تمامی نائل امد .وی از سال  2015تا کنون
بطور همزمان بعنوان استاد مدعو در مرکز
تحقیقات پیل سوختی و هیدروژن دانشگاه
پرفسور قاسمی بیش از بیست سال تجربه
صنعتی ،آموزشی و مدیریت در خارج از
کشور (آمریکا و انگلیس) و در داخل کشور
دارند .لوحهای تقدیر گوناگونی را به صورت
خصوصی و عمومی دریافت کردهاند که از
جمله آنها دریافت عنوان استعداد درخشان

سيدمحمدمتين
رضويان طبري

سارا فرهنگي

عليحسينجاني

كيميا كارگريان مروستي

فرزند خانم ساغر سلمانی نژاد

مبیا جعفری

پنجمابتدایی

بیرمنگهامکشورانگلیسفعالیتمینماید.

KNTU.AC.IR

مدرک دکتری خود را از دانشگاه ایالتی

روژين مسگري

سهيل نادري

سيداميرمهدي
ميرمحمدي

محدثه الهياري

محمدحسين
باالخانی زاده

محمد گازراني
فراهاني

محمدطهسليماني

فرزند خانم خدیجه دوشابی

در سال 2016از سوی آکادمی سلطنتی
انگلستان که به تعداد اندکی دانشمند در

آینده را موجب می گردند.
دگرگونیراهای
می بارند و
خواهيهای
مياندیشه
اگربر
خردمندان همچون باران
بشناس
بشناسي ،خود
تشنهرا
هستي
بزرگ)
(ارد
(سقراط)
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سطح جهان اعطا می شود .از جمـــله فعالیت
هایمهماجراییایشانمیتوانبه*:ریاست
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
از سال  1389تا سال * 1392قائم مقام

ششم ابتدایی

اول ابتدایی
امیررضا میرزائیان نژاد

امير حسين جعفري

امير محمد حقيقي

پنجم و ششم ابتدایی

KNTU.AC.IR

مهساسادات
ميرمحمدي

وانيا پيغامي

مهسا کرد

KNTU.AC.IR

مسعود سلماني

مطهره فراهاني

مهديه عسكري

فرزند خانم فروزان محمدی

مرکز تحقیقات ماهواره علم و صنعت از سال
 1386تا سال  *1389استاد تحقیقاتی
مدعو مرکز  IERAدانشکاه تکنولوژی
نیومکزیکو در آمریکا از سال  2005تا سال
 *2010مشاور عالی رئیس سازمان فضایی
ایران از سال  1385تا سال *1386استاد
تحقیقاتی و رابط بین صنعت و دانشگاه
مرکز  MROدانشکاه تکنولوژی نیومکزیکو
در آمریکا از سال  2003تا سال *2005
مدیر بخش حرارتی مرکز عالی تحقیقات
الکترونیکی صاایران از سال  1386تا
سال 1380اشاره کرد* وی تاکنون  5عنوان
کتاب به زبان اصلی و انگلیسی در داخل و
خارج از کشور به چاپ رسانده که آخرین آن
توسط کمپانی ELSEVIERبه چاپ رسیده
است* .پرفسور قاسمی بیش از  70مقاله
در ژورنالهای خارجی و معتبر داخلی معتبر به
چاپ رسانده است وی تاکنون سرپرستی و
مشاوره بیش از  15رساله دکتری و تعداد

بشناسیاد می دهد.
را دیگران
خود به
بشناسي،تواند
کسی که نمی
می دهد و
ميانجام
تواند
هستي را
خواهي
کسی که میاگر
(سقراط) شاو)
(جرج برنارد

زیادی پایان نامه کارشناسی ارشد را بر
عهده داشته اند.
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پروفسورمحمدشرعیات
زاده اول دی ماه  1341نجف اشرف است.
دوره های تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکترای وی در زمینه مکانیک
جامداتبودهودردانشگاهصنعتیامیرکبیر
هیات علمی دانشگاه های وابسته به
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بوده و در
دانشگاههای متعددی مانند :علوم دریایی،
آزاد اسالمی  ،صنعتی امیرکبیر ،صنعتی
شریف ،علم و صنعت ایران و صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی تدریس نموده است.
وی در سال  1382با مرتبه استادیاری عضو
هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین شد و
یافت.
دکتر شرعیات در سال  2015میالدی بر
اساس رتبه بندی موسسه بین المللی
تایمز جزو یک درصد دانشمندان برتر جهان
معرفیشد.
درسال،1377بههمراهتعدادیازاساتید،

رضا گرنامي خليلي

ريحانه شكري

زهرا شفقتي

ساتياراسالميفارساني

سيدعلي رضوي

فرزند خانم حمیرا حاجی اسداللهی

صالح خوانين زاده

رشته مهندسی خودرو را تاسیس نمود .وی
مدیر پروژه چند خودروی ملی سواری و

بشناس
بشناسي ،خود
هستي را
دانشمي
اگر
بگیر.
دیگرانرارا یاد
بیاموز و دانش
خواهيمردم
خود را به
(سقراط) (ع))
(امام حسین
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زينب شفقتي

ششمابتدایی
ششم
ابتدایی

در شهریور 1393به مقام استادی دست

KNTU.AC.IR

سپری شده اند .وی از سال  1368عضو

اميرمحمدنيكخواه

آتنا بنائيان

فرزند خانم فاطمه یادگاری

آيناز رجبي

حانيه علينقي بيگي

عرفان ذاكري
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تجاری نیز بوده است .کسب عناوین استاد
نمونه در چند دانشگاه برتر در سال های
متعدد و پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی
خواجه نصیر الدین طوسی در سال های

محمد امين حمیدی

محمد نیک فالح

فرزند خانم پریسا ملکوتی

محمدرضا آقائي

محمدرضا حسيني

ششم ابتدایی

اول ابتدایی

ششم ابتدایی

مرضيه لطيفي
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کیمیا قاسم زاده

كورش اصيل قرهباغي

كيانا اصيل قرهباغي

مبينا قاسمي لوكاليه

ملينا عباسي

KNTU.AC.IR

 92 ،90و  93و مقام دوم انتشار مقاله در

آوين احمدي

سال  94از جمله افتخارات ایشان است.
وی اکنون از اعضای قطب علمی «سازه ها
و سامانه های دینامیکی و هوشمند» نیز می
باشد.
او عضو هیات تحریریه چند مجله نمایه
شده بین المللی (از سال  2009میالدی
تاکنون) و چند مجله علمی-پژوهشی ISC
(از سال  1374تاکنون) بوده و از سال
 2013میالدی،سردبیرفصلنامهبینالمللی
 ISCو در آستانه  ISIشدن Journal of
 Solid Mechanicsبوده است.
تا انتهای سال  2006میالدی ،وی یک کتاب،
 120مقاله  50 ،ISIمقاله علمی-پژوهشی
و بالغ بر  150مقاله کنفرانسی چاپ نموده
است .وی تا کنون ،سرپرستی و مشاوره 20
رساله دکتری و  80پایان نامه کارشناسی
ارشد را بر عهده داشته است.

است.
گي آدمهاي
داشتن
اگر ميبرنامه
بشناس
کارآمد را
بشناسي ،خود
ويژ را
هستي
خواهي
بزرگ)
( ارد
(سقراط)
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هفتــم
سال تحصیلی 94-95
پروفسور علی خاکی صدیق

KNTU.AC.IR

زاده  21دی ماه  1341در خرم آباد ،وی در  40سالگی
در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،عالی ترین
جایگاه دانشگاهی در رشته مهندسی کنترل را کسب و به
مقام استادی رسید .او در سال  1983از دانشگاه نیوکاسل
انگلستان لیسانس ریاضی دریافت کرد و فوق لیسانس
و دکتری خود را در رشته سیستم های کنترل به ترتیب از
دانشگاهای UMIST

و سالفورد

امير عباس سليماني

سياوش ماليي

آیالر صمدی

سينا صالحي زاده

فرزند خانم فائزه رحمانی

انگلستان اخذ نمود .دکتر خاکی صدیق
از طرف وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری به عنوان استاد نمونه کشوری
سال  1377-1378انتخاب شد.در
سال  1391نیز به عنوان اولین استاد
برجسته مهندسی جمهوری اسالمی
ایران از طرف فرهنگستان علوم برگزیده شد .وی پژوهشگر

طاها حامدي كاوان

عليرضا رجبي

عسل لطفي

فاطمه حامدي كاوان

نمونه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال های
 88-89 ،74-75 ، 73-74و به عنوان استاد نمونه آموزشی
در سال  87-88انتخاب شد .هــمزمان با فعالیت های گسترده
علمی ،مسئولیت های اجرایی متعدد نیز برعهده داشــته که از
جمله موارد می توان به  :ریاســت دانشــگاه صنعتی خـــــواجه

كيانا قهرمانی

فرزند خانم شهره حجتی فر

محراب افشار

فرزند خانم سهیال باقری

محمد مهاجري

فرزند خانم اکرم مهینی

محمد مهدى شامخى

سه چيز خيلي سخت است :فوالد  ،الماس و خويشتن شناسي.
(فرانکلين)
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سال تحصیلی 94-95

نصیرالدین طوسی در سال های  1382 -1386و 1392
تاکنون * ریاست دانشکده مهندسی برق در سال های -71
 69و  * 76-77طراحی سوال کنکورهای کارشناسی ارشد و
دکتری از سال  1369تاکنون* سرپرست تحصیالت تکمیلی
دانشگاه  * 73-76سردبیر مجله علمی پژوهشی کنترل از
سال  84تا کنون ،اشاره کرد .وی مجری چندین طرح پژوهشی

مريم ابراهيم پور

فرزند خانم ندا سروش

نرگس شاه بازی

مهدي صالحي

هانيه اصغري
گواسرائي

در دانشگاه و صنعت بوده ،سرپرستی و مشاوره  28رساله
دکتری و  19پایان نامه کارشناسی
ارشد را بر عهده داشته است .نتایج
پژوهش های وی بیش از  120مقاله
در مجالت معتبر داخلی و بین المللی
و در بیش از  160مقاله کنفرانس به
چاپ رسیده است.دکترخاکی صدیق

نيما رجبي

فرزند خانم زهره نوری

تا کنون  5عنوان کتاب ترجــــــــمه،

كيميا تحفه

 7عنوان کتاب تالیفی و  2عنوان کتاب تصنیفی داشته است
که یکی از کتاب های تصنیفی وی به زبان انگلیسی توسط
 Springerبه چاپ رسیده است .برخی از کتاب های وی

هشتم

برگزیده جشنواره های مختلف داخلی بوده اند و کتاب اصول
کنترل مدرن در سال 1394به عنوان یکی از هشتاد گنج
تاریخ انتشارت دانشگاه تهران برگزیده شد.

ابوالفضلافشاردولجيني

ابوالفضل زنديه

الهه جعفري

داشتن پشتکار  ،تفاوت ظريف بين شکست و کاميابي است.
(سارنف)
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هشتم
سال تحصیلی 94-95
پروفسورسعیدبالالیی
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متولد  4مهرماه  1344در شهرســـــتان صومعــــه ســرا می
باشد .وی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را
در دانشگاه های تهران و شهید بهشتی گذراند و در دی ماه
 1375دوره دکتری خود را به عنوان نخستین دانش آموخته
دکتری دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف به پایان
رسانید .ایشان از بهمن ماه سال  1375فعالیت های آموزشی
و پژوهشی خود را در دانشگاه

پارسا عبدي

حمیدرضا تیموری

فرزند خانم شمس آبادی

درسا انصاري

فرزند خانم مریم سیفی

زهرا احمدي

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آغاز نمود و در ســـــال های 1381
و  1386به ترتـیب به مـــرتبه های
دانشیاری و استادی ارتقاء پیدا
نمود .بالالیی در سال  80موفق به
اخذ بورسیه تحقیقاتی از طرف بنیاد
الکساندرفون هومبولت گردید و طی سالهای گذشته موفق به

سارا روشني يان

سامان عسگريان

اخذ  6نوبت بورسیه تحقیقاتی کوتاه مدت از سوی این بنیاد

سحر رضایی

فرزند خانم مریم اینانلو

سميه بختیار

گردیده است و از حمایت این بنیاد در تجهیز آزمایشگاه های
پژوهشی استفاده نموده است ،در حال حاضر وی به عنوان
نماینده علمی این بنیاد در جمهوری اسالمی ایران منصوب
گردیده است .دکتر بالالیی پژوهشگر برگزیده دانشگاه

سيد علي زيبايي

سيده فاطمه رضوي

فرزند خانم حمیرا حاجی اسداللهی

شميم احتشامي

علي محمودي

آیا می پنداری که جسم کوچکی هستی ؟ولی درون تو جهان بزرگی نهفته است.
(امام علی (ع))
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سال تحصیلی 94-95

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سالهای  91 ،85و 95
و همچنین به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی انتخاب گردید ،از طرف انجمن
شیمی ایران در سال  92موفق به کسب عنوان استاد
برجسته شیمی آلی ایران شد.وی عضو هیئت تحریریه پنج
مجله علمی -پژوهشی و یک مجله نمایه شده  ISIمی باشد

فاطمه كرمي محمدي

مبينا بابائي نژادكلدهي

مرضيهحسينجاني

مهدي عبداللهي

مهرنوش زماني

نريمان حقدوست پشتيري

مرضيه زماني

و نتایج تحقیقات خود را به صورت چند ثبت اختراع و بیش
از  150مقاله  ISIنشر نموده است.
بالالیی مسئولیت راهنمایی  13فارغ
التحصیل دوره دکتری و بیش از
 55فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
را بر عهده داشته است.از سال 90
تا کنون ایشان مجری سه طرح کالن
ملی خاتمه یافته است که با حمایت
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شده است.
بالالیی با حمایت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
در سال  ،85گروه پژوهشی شیمی پپتید را تاسیس نمود که

نهم

در حال حاضر به عنوان پژوهشکده شیمی پپتید ارتقاء یافته
است .پژوهشکده شیمی پپتید مجری تهیه چندین داروهای
نوین پپتیدی و طرح های بین دانشگاهی می باشد.

امير محمد صفري

فرزند خانم مریم کربکانی

آرمان شيرخاني

فرزند خانم مینا جمشیدی

حميد ربيعي فراهاني

هنگامی که مصمم به عمل شدید  ،باید درهای تردید را کامال مسدود سازید.
(نیچه)
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نهم
سال تحصیلی 94-95
محمد بن موسی خوارزمی
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(زاده حدود سال  ۷۸۰میالدی در خوارزم و درگذشته ۸۵۰
میالدی) ریاضیدان ،ستارهشناس ،فیلسوف ،جغرافی دان و
مورخ شهیر ایرانی در دوره عباسیان است .شهرت علمی وی
مربوط به کارهایی است که در ریاضیات ،بهویژه در رشته
جبر ،انجام داده به طوری که هیچیک از ریاضیدانان سدههای
میانه مانند وی در فکر ریاضی تأثیر نداشتهاند و وی را
«پدر جبر» نامیدهاند.جرج سارتن،

رضا عموزاده

زهرا فرهنگي

رقيه محمدزاده

ساغر صاحبي

مورخ مشهور علم ،در طبقهبندی
سدهای کتاب خود مقدمهای بر
تاریخ علم سده نهم میالدی را
«عصر خوارزمی» مینامد.بیشترین
چیرهدستی وی در حل معادلههای
خطی و درجه دوم بودهاست .کتاب
 Algoritmi de numero Indorumکه ترجمه کتاب جمع

سيدعلي رسولي

شقايق ادگي

شايان کریم پور

و تفریق با عددهای هندی او به التین است باعث شد تا

صادق رمضاني
تبريزي

دستگاه عددی در اروپا از عددنویسی رومی به عددنویسی
هندی-عربی تغییر یابد؛ چیزی که هنوز نیز در اروپا و دیگر
نقاط جهان فراگیر است.واژه جبر را اروپائیان بطور کلی از
کتاب خوارزمی و اصطالح امروزی الگوریتم ()Algorithmus

عليرضاابراهيمي
جوشين

فاطمه یوسفی آمره

کوثر طالعی

آنچه سبب امنیت روح می شود ایمان است.
(گارودی)
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نهم و دوم دبیرستان
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سال تحصیلی 94-95

از نام خوارزمی گرفته شده است .جورج سارتن در کتاب
مدخل تاریخ علم خود ،نیمه نخست قرن نهم میالدی و قرن
سوم هجری قمری را «عصر خوارزمی» نامیده است .جشنوراه
خوارزمی نام یک جشنواره علمی در ایران است که به منظور
ارج نهادن به مقام دانش پژوهان و فناوران نوآور به نام این
دانشمند بزرگ ایرانی اسالمی «ابوجعفر محمد بن موسی

مريم عيوضي
ايردموسي

مريم مشهديحسينعلي

مليكانظریشمسآباد

مينا ثقفيان

خوارزمی» نامگذاری شده است .این جشنواره هر سال در
دو فرایند مجزا برگزار میشود یکی

دوم دبیرستان

به عنوان جشنواره جوان خوارزمی
برای دانش پژوهان و فناوران کمتر
از سی و پنج سال که بخش دانش
آموزی نیز دارد و در آذر ماه مراسم
تقدیر از برگزیدگان آن انجام میشود

الهه امينی

فرزند خانم زینب میرزازاده

اميرحسين كاكه خاني

آرينا خوش رفتار

فرزند خانم الهه فرزامی سپهر

و یکی جشنواره بینالمللی خوارزمی که
در بهمن ماه مراسم تقدیر از برگزیدگان آن با حضور رئیس
جمهور ایران برگزار میگرددو عالوه بر طرحهای فنی و مهندسی
از داخل کشور ،برگزیدگانی از سراسر جهان در زمینههای
علوم فنی و مهندسی و علوم پایه را معرفی میکند .در تقویم
چهارم آبان به مناسبت بزرگداشت «ابوجعفر محمد بن موسی
خوارزمی» روز جبر نامیده شده است.

زهرا ساجدي نيا

سمر سياهپوش

فرزند خانم سارا یاراحمدی

سيده مبينا روانپور

علي سراج

فرزند خانم زهره درویش

پرسش نیمی از دانش است.
(پیامبراکرم (ص))
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امیرکبیر
میرزا محمد تقیخان فراهانی ،زاده
 ۱۱۸۶اراک ،درگذشت  ۲۰دی
 ۱۲۳۰کاشان .مشهور به امیرکبیر،
یکی از صدراعظمهای ایران در زمان
ناصرالدینشاه قاجار بود .مدت صدارت
امیر کبیر  ۳۹ماه (سه سال و سه ماه)
دارالفُنونبودکهبرای
بود.ویبنیانگذار ُ

زهرا ساجدي نيا

كورش شاه نظري

نيماخالوزاده

محمد امين قاسم زاده

آموزش دانش و فناوریهای نو به فرمان
دارالفنون در هفت شعبه تأسیس شد
و شاهزادگان قاجار نخستین دانشجویان
دارالفنون بودند .در دارالفنون اصول
علمی جدید و دانشهای مهندسی،

سوم دبیرستان

او در تهران پایهگذاری شد .مدرسه

آيدا مهاجري

دوم و سوم دبیرستان

فرزند خانم اکرم مهینی

پگاه سادات يوسفي

زهرا رمضاني تبريزي

پزشکی و فنون به جوانان آموزش داده
میشد و بسیاری از معلمهای آن از اروپا
و به ویژه از کشورهایی چون اتریش،
اسپانیا ،ایتالیا و فرانسه به کار گرفته
شده بودند .اگرچه امیر هنگام گشایش
و آغاز به کار دارالفنون از صدارت برکنار
و به کاشان تبعید شده بود ،اما با همه

عليرضا صباغ يزدي

محمد علي جزيرئيان

مريم شهرياري

فرزند خانم زهره نوری

مخالفتهای جانشینش ،میرزا آقاخان
نوری ،مدرسه کار خود را ادامه داد.

دانشمندی که از عملش سود برند ،از هفتاد هزار عابد بهتر است.
(امام باقر(ع))
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امیرکبیر
از جمله کارهای مهم او می توان به :
انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه ،تاسیس
سفارت خانه های دائمی در لندن و
سنپترزبورگ ،ایجاد کنسولگری در
بمبئی ،عثمانی و قفقاز ،تربیت کادر
برای وزارت امور خارجه فرستادن
ایرانیان به خارج برای تحصیالت و

محمدحسينستاك

تدریس در ایران ،ترویج ترجمه و

پیشدانشگاهی

انتشار کتب علمی  ،مبارزه با فساد
(که چون مرضی مزمن در همه شئون
زندگانی ایران رخنه کرده بود)  ،تقویت
بنیه اقتصادی کشور ،استخراج معادن،
بسط كشاورزي و آبیاری  ،توسعه

سوم دبیرستان ،پیش دانشگاهی
و دانشگاه

سمانه ميرزايي

تجارت داخلی و خارجی ،کوتاه کردن

دانشگاه

دست اجانب در امور کشور ،تعیین
مشی سیاسی معینی در سیاست
خارجی ،اصالح امور مالی و تعدیل
بودجه ،ایجاد امنیت و استقرار دولت

ثمر تارخ

حسان شفائي

سبا سياره

 ،تنظیم و سر و سامان دادن به قشون
ایران  ،ایجاد کارخانههای اسلحهسازی ،
اصالح امور قضایی  ،تأسیس چاپارخانه ،

آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند.

تاسيس بيمارستان و ...اشاره کرد.

(فردریش نیچه)
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تأثیرات و یادگارهای
خواجه نصیرالدین طوسی
یک دهانه آتشفشانی  ۶۰کیلومتری در
نیم کره جنوبی ماه به نام خواجه نصیر
الدین طوسی نام گذاری شده است.
یک خرده سیاره که توسط ستارهشناس
روسی نیکالی استفانویچ چرنیخ در
 ۱۹۷۹کشف شد نیز به نام وی نامیده
شده است.دانشگاه صنعتی خواجه

سوگندساداتعليائي

سپهر عسگريان

نصیر طوسی در تهران و رصدخانه

سید شهاب الدین
موسوی

سيد محسن ال داود

فرزند خانم مریم جمشیدی

شامخای در جمهوری آذربایجان نیز به
نام او نام گذاری شدهاند .در سال
 ۲۰۱۳میالدی ،پایگاه جستجوگر
گوگل ،به مناسبت  ۸۱۲امین سالگرد
تولد خواجه نصیر الدین طـــــوسی،

دانشگاه

سيد محمد روانپور

سيد محمد مهدي
مقدس تفرشي

شهریار خاوری نژاد

فرزند خانم حکیمه برزگر

تصویری از وی در وبسایت خود
گذاشت که در کشورهای عربی قابل
دسترسی بود .به گفته بیبیسی،
در این عکس بر ایرانیتبار بودن
این دانشمند تأکید شده بود که
واکنشهایی را در کشورهایی عربی
درپیداشت .در ایران روز  ۵اسفند

علي محمد آقائي

فاطمه حقيقي

مائده داودزاده

سالروز تولد خواجه نصرالدین طوسی
را روز مهندس نامگـــذاری شدهاست.

انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایی رسد ،متواضع می شود.
(امام علی(ع))
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سامانه های ارتباطی روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
هستۀ اولیۀ دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی دانشکدۀ مخابرات

آدرس :ابتدای میردامادغربی ،پالک  ،470ساختمان مرکزی دانشگاه

است که در سال 1307ش ،در محل
فعلی دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه

تلفن 88797463 :

تأسیس و در سال  1318اساسنامۀ آن به

نمابر 88887082 :

تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده

سامانه پیام کوتاه 30004722000000 :

است .دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

پایگاه روابط عمومی pr.kntu.ac.ir :

طوسی با ساختار فعلی ،در سال  1359و

ایمیل روابط عمومی pr@kntu.ac.ir :

پس از تصویب ستاد انقالب فرهنگی طی

روابط عمومی در تلگرام @k_n_toosi :
دانشگاه در اینستا گرام Instagram.com/k.n.toosi_university:
دانشگاه در آپارات www.aparat.com/k.n.toosi.university :

ادغام  9مرکز آموزش عالی با عنوان مجتمع
فنی و مهندسی ،بنیاد نهاده شد و سپس
در سال  1362نام آن به «دانشگاه فنی
و مهندسی» تغییر یافت .تغییر نهایی نام
دانشگاه به عنوان فعلی ،به سال 1367
برمیگردد که در آن سال ،دانشگاه به نام
دانشمند پرآوازۀ اسالمی و ایرانی ،حکیم
خواجه نصیرالدین طوسی ،مزین شد.

PR.KNTU.AC.IR
روابط عمومی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

