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 94/6/7تا ۹۴/۲/۹تاریخاقدامات انجمن علمی مهندسی صنایع از

 (نشریه انحمن علمی مهندسی صنایع)پیگیری برای دریافت مجوز چاپ مجله راندمان

و توزیع نشریه راندمان در بین دانشجویان و اساتید رشتهچاپ 1.

برگزاری همایش کارآفرینی با حضور سرکار خانم نازنین دانشور2.

برگزاری همایش آشنایی با بورس با حضور آقایان سلیمانی و شبانکاره 3.

برگزاری همایش آشنایی با کنکور ارشد با حضور آقای دکتر مرتضی قمی4.

چاپ پوستر و بنر برای تجلیل از قبولی های کنکور کارشناسی ارشد5.

دعوت از رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد در همایش آشنایی با کنکور6.

Industrialkntu.mihanblog.com:  ایجاد وبالگ انجمن علمی به آدرس 7.

(iekntu)و فیسبوک(industrial.kntu)ایجاد صفحه ی انجمن در شبکه های اجتماعی پر مخاطب نظیر اینستاگرام 8.

همکاری با انجمن فارغ التحصیالن در امور مختلف9.

خرداد 20همکاری با انجمن فارغ التحصیالن برای جشن دانشکده در روز 10.

همکاری با سایر انجمن های علمی دانشگاه خواجه نصیر برای اطالع رسانی11.

همکاری با سایر دانشجویان در زمینه چاپ نشریه و امور اجرایی12.

پیگیری ایجاد کتابخانه ی انجمن علمی و دریافت کتاب از اساتید13.

ایجاد ارتیاط با دانشجویان دکترا و ارشد14.

حرکتپیگیری و تکمیل فرم های مربوط به جشنواره 15.

برگزاری جشن بیست سالگی دانشکده مهندسی صنایع با همکاری انجمن فارغالتحصیالن صنایع خواجه نصیر16.

Gams,Lingo,P6,Matlab,MSPدر محل پردیس ونک شامل 94برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار در تابستان 17.



چاپ نشریه انجمن علمی به نام راندمان



چاپ نشریه انجمن علمی به نام راندمان

 عشماره از اولین جلد مجله و توزیع آن بین اساتید و دانشجویان رشته صنای120چاپ

مشورت و نظر خواهی از اساتید و دانشجویان برای بهبود نشریه

تشکیل هیئت تحریریه برای نشریه



برگزاری همایش بورس

 203در کالس 21/2/94برگزاری همایش بورس در تاریخ

اساتید این همایش اقایان شبانکاره و سلیمانی

 اقدام برای جمع اوری اسمی دانشجویان عالقه مند برای شرکت در دوره های یک روزه
بورس



برگزاری همایش بورس



برگزاری همایش بورس



برگزاری همایش کارآفرینی

برگزاری همایش کار آفرینی با حضور خانم نازنین دانشور مدیر عامل و موسس سایت
در آمفی تئاتر30/2/94تخفیفان در تاریخ 

حضور اقای دکتر جاسمی و دکتر خوش الحان در برنامه

 نفر از دانشجویان در همایش 120حضور بیش از

حضور آقای مهندس زارع از فارغ التحصیالن اسبق دانشکده



برگزاری همایش کارآفرینی



برگزاری همایش کارآفرینی







اطالع رسانی

 ایجاد وبالگ انجمن علمی به آدرس  :Industrialkntu.mihanblog.com

 ایجاد صفحه ی انجمن در شبکه های اجتماعی پر مخاطب نظیر اینستاگرام
(industrial.kntu) فیسبوکو(iekntu



کور چاپ پوستر و بنر برای تجلیل از قبولی های کن
کارشناسی ارشد





برگزاری همایش آشنایی با کنکور ارشد

 203در کالس 4/3/94برگزاری همایش اشنایی با کنکور در تاریخ

حضور اقای دکتر مرتضی قمی به عنوان کارشناس کنکور

 اقای مهندس قدسی زاده ،اقای مهندس خجسته:دعوت از رتبه های برتر کنکور امسال
و اقای مهندس قاِئم مقامی



برگزاری همایش آشنایی با کنکور ارشد





برگزاری همایش آشنایی با کنکور ارشد



برگزاری همایش آشنایی با کنکور ارشد



جشن بیست سالگی دانشکده مهندسی صنایع

 این جشن با همکاری انجمن فارغ التحصیالن مهندسی صنایع در روز چهار شنبه
.برگزار گردید۹۴/۳/۲۰

اساتید و کارکنان فعلی و سابق دانشکده در این جشن حضور داشتند.

 دانشکده در این مراسم حضور ۸۹تا ۷۴تعداد زیادی از فارغ التحصیالن ورودی سال ها
.داشتند

 حامیان مالی جشن شرکت ارتباطات زیر ساخت و شرکت بهین ریز کوه و شرکت
.فناوری یاخته های رویان بودند



تصاویری از جشن بیست سالگی دانشکده



تصاویری از جشن بیست سالگی دانشکده





عکس یادگاری عوامل برگزاری جشن با جناب 
آقای دکتر بشیر زاده



94برگزاری کار گاه های آموزش نرم افزار در مرداد و شهریور 

 کارگاه های نرم افزارهای رشته مهندسی صنایع شاملMSP, P6, MATLAB, 

GAMS,LINGO

 3محل برگزاری کالس ها سایت منفی

 شهریور24مرداد تا 24زمان برگزاری دوره ها

 مدرسان مجرب و با تجربه در زمینه های اموزش نرم افزار

 پایان دورهدر ارائه مدرک

اه علم و حضور شرکت کنندگان از دیگر دانشگاه های تهران مانند دانشگاه شریف،دانشگ
صنعت ،دانشگاه علم و فرهنگ در این دوره ها



جناب آقای مهندس مرادی
لید گرایش تو)دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع 

(صنعتی
سال سابقه فعالیت در سمت مدیر و مشاور در حوزه10

مدیریت پرروهه در پرروهه هرای نفرت، گراز و پتروشریمی و 
پروهه های صنعت مس و فوالد

مشاور در زمینه طراحی و اسرتقرار  و توسرعه سیسرتم
یکپارچرره مرردیریت اطالعررات و اسررناد  پررروهه در سررازمان 

های مختلف
مشاور برنامه ریزی و کنتررل پرروهه در طراحری ، ایجراد و 

توسعه کارخانجات صنعتی
سرررابقه تررردریس بررریش از یکصرررد دوره نررررم افرررزاری در 
موسسات ،سازمان ها و دانشگاه های  معتبر در زمینره 

مديريت پروهه

سوابق مدرسین دوره ها











شهریور8در تاریخ  P6عکس یادگاری پایان دوره 



MATLABکالس آموزش نرم افزار



MSPافزارکالس آموزش نرم 


