
رویدادهای دانشگاه

http://pr.kntu.ac.ir

سامانه های ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه
kntu@kntu.ac.ir : ایمیل

پیام کوتاه : 30004722000000

معرفی کوتاه 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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دانشکده مهندسی برق

هسته اولیه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده ای است به نام 
دانشکده مخابرات که در محل فعلی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تاسیس 
شده و در سال 1318 هجری شمسی اساسنامه آن به تصویب مجلس شورای 

ملی وقت رسیده است.
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با ساختار فعلی ، ابتدا در سال 1359، 
در پی تصویب ستاد انقالب فرهنگی از ادغام 9 مرکز آموزش عالی با عنوان 
)مجتمع فنی و مهندسی ( بنیاد نهاده شد و سپس در سال 1362 نام آن به ) 
دانشگاه فنی و مهندسی ( و در سال 1367 به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

طوسی تغییر یافت.
عالوه بر رشته مخابرات با قدمت حدودا بیش از 75 ساله ، رشته نقشه برداری 
این دانشگاه حدودا بیش از 60 سال و دانشکده مهندسی مکانیک آن حدودا 
بیش از 35 سال قدمت دارند. فعالیت آموزشی دانشگاه در حال حاضر در یازده 
دانشکده شامل ) دانشکده مهندسی برق، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکده 
مهندسی عمران ف دانشکده مهندسی هوافضا ، دانشکده مهندسی صنایع ، 
دانشکده مهندسی نقشه برداری ، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی 
مواد و دانشکده علوم پایه شامل دانشکده ریاضی ، دانشکده فیزیک و دانشکده 

شیمی متمرکز است.
همچنین در این دانشگاه 5 معاونت شامل : معاونت آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی ، معاونت اداری و مالی، معاونت پژوهشی و فناوری، معاونت دانشجویی 

و معاونت فرهنگی و اجتماعی مشغول فعالیت می باشند.

این دانشکده دارای 6 گرایش مهندسی : الکترونیک، قدرت ، کنترل، مخابرات 
مکاترونیک و مهندسی پزشکی در سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و 
دکترا است. این دانشکده تا کنون دوره های مشترک قدرت، با دانشگاه هانوفر 

آلمان و مهندسی پزشکی با دانشگاه پیکاردی فرانسه داشته است.
اولین آزمایشگاه انتن ایران در این دانشکده ساخته و بهره برداری شده است. 
در سال 1356 سیستم پرتو برداری آنتن ها به روش سنکرونیزاسیون مکانیکی 
که شامل دستگاه ثبات و موتورهای مختلف بود، ساخته و مورد استفاده قرار 
گرفت. در اوایل سال 1357 پس از خرید بخشی از دستگاه های مورد نیاز ، 
سیستم ارتباطی داخل دستگاه  ساخته شد و سرانجام در سال 1363 پس از 
ساخت و نصب جاذب های آزمایشگاه، بهره برداری و پذیرش دانشجو به طور 

کامل آغاز شد.
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به گزارش روابط عمومی به نقل ازایسنا، دکترعلی خاکی صدیق در نشست 
خبری که در آستانه شروع سال جدید تحصیلی93-94 برگزار شد، با اشاره به 
دستاوردهای سه دهه اخیر آموزش عالی و نیز چالش های پیش روی دانشگاه 
به طرح های پژوهشی، طرح تجمیع و مسائل دانشجویی اشاره کرد و گفت: 
مهم ترین دستاوردهای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به نوعی دستاوردهای 
آموزش عالی کشور نیز محسوب می شود، تقویت تحصیالت تکمیلی در تمام 

رشته ها و ایجاد ظرفیت باالی پذیرش در این مقاطع تحصیلی بوده است. 
وی اظهارکرد: راه اندازی و تعریف رشته های بین رشته ای از موضوعاتی است 
که در سال های اخیر در دانشگاه آغاز شده است و در زمینه تعداد مقاالت نیز 
شاهد رشد چشمگیری بوده ایم و نسبت استاد به دانشجو ارتقاء پیدا کرده 

است. 
رییس دانشگاه با اشاره به چالش های پیش روی دانشگاه گفت: مهم ترین 
بحث، کیفیت آموزش و پژوهش است. از لحاظ کمیت در طی این سال ها 
پیشرفت خوبی داشته ایم؛ اما کیفیت آنها جای سوال دارد. همچنین کم توجهی 
به مقطع کارشناسی، توجه به اخالق محوری و فرسودگی سخت افزاری و 

نرم افزاری دانشگاه از دیگر چالش هایی است که با آنها روبه رو هستیم.
خاکی صدیق با بیان اینکه برای سنجش کیفیت آموزش عالی باید به کیفیت 
پایان نامه ها و پروژه های پژوهشی که از سوی دانش آموختگان ارائه می شود، 
توجه کرد، گفت: برخی از فارغ التحصیالن این دانشگاه مایه افتخار ما هستند؛ 
اما در یک نگاه کلی به مجموع فارغ التحصیالن، از نظرکیفی با مشکالت 
جدی روبه رو هستیم. به همین منظور ایجاد انگیزه فعالیت های پژوهشی و 

رعایت قانون و مقررات برای همه دارای اهمیت است.
وی با بیان اینکه لزوم بازبینی سرفصل های دروس علوم پایه و مهندسی 
احساس می شود، گفت: برخی از سرفصل ها به 20 سال پیش برمی گردند و 
تفکر سنتی در فضای علمی دانشگاه حاکم است. این در حالی است که در 
سال های اخیر نوآوری و دیدگاه های جدیدی در حوزه مهندسی ایجاد شده 

است.
وی با تاکید بر اینکه تعداد باالی مقاالت مالک درستی برای تولید علم نیست، 
گفت: در رابطه با تولید علم و پژوهش، در سطح وزارت علوم طرح هایی مطرح 
است تا مقاالتی که چاپ می شود، با کیفیت باشند و ضریب نفوذ باالیی داشته 
باشند. در آیین نامه انتشارات دانشگاه نیز تجدیدنظری در مورد موارد کیفی 
صورت گرفته تا کتاب هایی با کیفیت باال و در زمینه های مهم پژوهشی تالیف 

آغاز سال تحصیلی جدید وشروع دوباره فراگیری علم ودانش اندوزی را 
به همه دانشگاهیان کشور، خصوصاً خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی تبریک گفته وسال تحصیلی پربار وپرتالشی را برای 

همه سکانداران علم وفناوری کشور آرزومندیم.
بدون شک مسئولیت سنگین دانشگاهیان در مقطع حساسی که در آن به 
سر می بریم وافق دست یابی به برنامه های راهبردی چشم انداز بیست 
ساله و اسنادی که متولیان آن اقشار مختلف دانشگاهی هستند از یک 
طرف و ازسویی دیگر انگیزه ومطالبه مسئولین محترم کشور در راستای 
رشد وبالندگی علمی کشور ایجاب می کند که آغاز سال تحصیلی با تالشی 

مضاعف شروع شود و با برنامه ای یکپارچه و جهادی ادامه یابد.
برای تحقق اهداف کالن نظام آموزش عالی کشور در سالی که به نام 
فرهنگ واقتصاد مزّین شده است بدون تردید تالشی جهادی الزم است 
تا بتوان کاستی ها را در کمترین زمان ممکن جبران نمودو راه های میانبر 

دست یابی به قله های بلند پیشرفت را فراهم کرد.
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ضمن گرامیداشت 
آغاز سال تحصیلی وآرزوی سربلندی وموفقیت برای همه اعضای بزرگ 
خانواده آموزش عالی کشور دستیابی به تمرکز، یکپارچگی وجهاد مستمر 
از طرف همه دست اندرکاران علم وفناوری در راستای تحقق اهداف بلند 

علمی کشور را ازدرگاه خداوند متعال خواستار است.
در این راستا بر خود الزم می دانیم به همه دانشجویان عزیزی که در 
سال 93 به جمع دانشگاهیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
پیوسته اند، خیر مقدم گفته و دوران تحصیلی پر از موفقیت را برای ایشان 

آرزو نماییم.

ادامه مطلب صفحه 2

شود و برای این منظور نیز بودجه خاصی در نظر گرفته شده است. 
تجهیزات  به  تومان  میلیارد  یک  اختصاص  به  اشاره  با  دانشگاه  رییس 
آزمایشگاه های آموزشی دانشگاه اظهار کرد: در سال های اخیر با توجه ویژه 
در  منظور  همین  به  شده ایم  غافل  کارشناسی  از  تکمیلی  تحصیالت  به 
قانون گذاری ها توجه ویژه ای به این مقطع داریم و مبلغ حدود یک میلیارد 
تومان به تجهیز آزمایشگاه های آموزشی اختصاص داده ایم چراکه وسایل 
آموزشی بسیار فرسوده هستند. از سوی دیگر وزارت علوم نیز حمایت های 

ویژه ای در این زمینه از دانشگاه کرده است.
رییس دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به دانشگاه اسالمی در حوزه علوم پایه 
و مهندسی گفت: اگر اعضای هیات علمی و دانشجویان به رعایت اصولی 
با نشاط برای  آرام و  بپردازند و فضای  شرعی و دینی در محیط دانشگاه 
تولید علم در مرزهای دانش حاکم کنند، قطعا به سمت دانشگاه اسالمی 
حرکت می کنیم. اگر دستاوردهای دانشمندان و مهندسین متدین ما حرف 
اول را در جهان بزند و همانگونه که رهبری اعالم کردند مرجع علمی شویم 
و دانشجویان دنیا به دنبال ورود به دانشگاه های ما باشند، قطعا به ایده آل 

دانشگاه اسالمی رسیده ایم. 
وی با بیان اینکه برای این منظور باید خدمات سخت افزاری درجه یک ارائه 
کنیم، گفت: برای تحقق این مسائل باید اصول اخالقی را رعایت کنیم و از 
تهمت و افترا بپرهیزیم. اگر روحیه پرسشگری در دانشجویان ایجاد شود و 
کرسی های آزاداندیشی به معنای واقعی آزادانه باشد و نه در تایید من مسوول، 

قطعا اهداف دانشگاه اسالمی محقق خواهد شد. 

به گزارش روابط عمومی، سید محمدرضا خلیلی »معاون دانشجویی« در آستانه 
ورود دانشجویان جدیدالورود به وضعیت خوابگاه های دانشگاه اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر دانشگاه 10 خوابگاه دارد که دو خوابگاه مربوط به متاهلین، 5 
خوابگاه مربوط به پسران و سه خوابگاه مربوط به دختران است که در کل نزدیک 
به 1800 دانشجو را در خود جای می دهد. هرساله ورودی های دانشگاه حدود 
30 تا 40 درصدشان نیازمند خوابگاه هستند. امسال با توجه به محدودیت هایی 
که وجود دارد، بناست براساس اولویت بندی به دانشجویان خوابگاه تعلق گیرد. 
وی با بیان اینکه دخترها به ویژه کسانی که از تهران دور هستند در اولویت 
قرار می گیرند، گفت: در حال برنامه ریزی هستیم تا با ساخت خوابگاهی، تمام 
دانشجویان دختر در یک جا ساکن شوند. برای این منظور باید یکی از خوابگاه ها 
تخلیه تا ساخت و ساز صورت بگیرد. به همین منظور امسال با محدودیت هایی 

در زمینه خوابگاه مواجه بوده ایم

به گزارش روابط عمومی، دکتر محمود احمدیان- معاون آموزشي دانشگاه 
در آستانه آغاز سال تحصیلی93-94 گفت: تعداد دانشجویان پذیرفته شده در 
دانشگاه در سال جاري 605 دانشجو در دوره کارشناسي، 971 دانشجو در دوره 

ارشد و 152 دانشجو در مقطع دکتري می باشد.
احمدیان گفت: 400 نفر نیز در مقطع کارشناسی ارشد به صورت مجازی  
پذیرش خواهند شد. معاون آموزشی همچنین به ترکیب حضور دانشجویان 
این دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد: تعداد دانشجویان کارشناسي دوره هاي 
ارشد 1922  کارشناسي  دوره   در  و  دانشجو  دانشگاه 3017  این  حضوري 
دانشجو و در دوره دکتري 588 دانشجو بالغ مي شود. وی خاطر نشان کرد: 
عالوه بر آمار فوق، 358 دانشجو در دوره کارشناسي و 543 دانشجو نیز در 

دوره کارشناسي ارشد به صورت مجازی در حال تحصیل می باشند.

به گزارش روابط عمومی به نقل از ایسنا، مهدی احسانیان - معاونت پژوهشی 
دانشگاه با اشاره به طرح های پژوهشی این دانشگاه گفت: با توجه به اینکه دانشگاه 
خواجه نصیر یک دانشگاه صنعتی است، با کارخانه های زیادی تفاهم نامه هایی به 
امضا رسیده است و از نظر تعداد قرارداد جزو پنج دانشگاه اول هستیم و رقم این 
قراردادها چیزی درحدود 15 تا 20 میلیارد تومان است. وی با بیان اینکه یکی از 
چالش های مهم عدم آشنایی میان دانشگاه و صنعت است، گفت: در همین راستا 
طرحی تدوین شده، تحت استاد میهمان تا اساتید هر یک ماه یک بار در یک 
صنعت خاص حضور پیدا کنند و با صنعتگران ارتباط برقرار کنند. معاون پژوهشی 
دانشگاه، با بیان اینکه به دنبال جهت دار کردن پروژه های پژوهشی هستیم، 
گفت: برای این منظور نیاز به بازبینی در قوانین گرنت و پژوهش نیاز دارد که این 
بازبینی ها در حال انجام است. احسانیان با اشاره به طرح های کالن دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیر گفت: دانشگاه در طرح های پلت فرم خودروهای ملی، طرح بیابان زایی، 

بالگرد ملی، امنیت حمل و نقل عمومی و... همکاری دارد.
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بیانیه روابط عمومی دانشگاه به مناسبت 
آغاز سال تحصیلی 94-93 

هفته دفاع مقدساعیاد قربان و غدیر مبارک باد

آغاز سال تحصیلی جدید 94-93

صفحه 1

بیانیه روابط عمومی به مناسبت آغاز سال تحصیلی 94-93

توجه بیشتر به دانشجویان مقطع کارشناسی/ تجهیز یک میلیاردی آزمایشگاهها

2128 نفر در سال تحصیلی جدید وارد دانشگاه شدند

از نظر تعداد قراردادهای پژوهشی جزو 5 دانشگاه اول کشور هستیم

اولویت خوابگاه با کسانی است که از تهران دورترند
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طراحی و ساخت و نصب سخت افزار رایانه ای سیستم اندازه گیری اتاق انتن 
که به دلیل تحریم ها قابل خریداری از خارج از کشور نبود، در سال 1376 برای 
اولین بار در ایران در دانشکده مهندسی برق انجام شد و با موفقیت مورد بهره 
برداری قرار گرفت. گفتنی است که تمام دانشکده ها و مراکز علمی جهت تست 

آنتن و تجهیزات ماکروویو به این آزمایشگاه مراجعه می شود.
دانشکده مهندسی برق دارای 46 آزمایشگاه تحقیقاتی در زمینه های مختلف 
الکترونیک ، قدرت، کنترل، مخابرات ، مکاترونیک، و مهندسی پزشکی است 
، که از جمله این آزمایشگاه ها میتوان به آزمایشگاه های تحقیقاتی رباتیک ، 
سیستم های اندازه گیری بیومدیکال، پردازش سیگنالهای دیجیتال ، الیه نازک 
، مرکز محاسبات میکروالکترونیک ) مجهز به یک ابر کامپیوتر ( و کنترل توان 
راکتیو نام برد. پروژه های تحقیقاتی که در آزمایشگاه رباتیک دانشگاه انجام 
می شود، شامل پروژه ربات جراح از راه دور، پروژه ربات موازی کابلی ، سیستم 
ردیابی دیداری، ربات های صنعتی و طراحی و ساخت ربات های سیار در 

کاربردهای مختلف است. 

فعالیت آموزشی رشته مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

هسته اولیه این دانشکده به عنوان گروه هوا فضا در دانشکده مهندسی مکانیک 
در سال 1379 شکل گرفت. در ابتدا بخش هوا فضا در 4 گرایش شامل : 
ایرودینامیک ، پیشانش ، سازه های هوایی ، دینامیک و کنترل پرواز در سطح 
کارشناسی ارشد شروع به فعالیت کرد . در سال 1380 نیز گرایش مهندسی 
فضایی ، طراحی و به برنامه های بخش کارشناسی ارشد دانشگاه اضافه شد . 

از سوی دیگر با توجه به همکاری های علمی دانشکده مهندسی هوافضا با 

فعالیت آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک با ساختار فعلی از سال 1359 
آغاز گردیده است.این دانشکده مجهز به کارگاه ها و آزمایشگاه های آموزشی 
و کاربردی از جمله کارگاه های تراش کاری، جوش کاری، ریخته گری و 
اتو مکانیک و آزمایشگاه های سیاالت ، ترمو دینامیک، مقاومت مصالح، علم 
مواد، ارتعاشات، دینامیک ماشین ، انتقال حرارت و موتورهای احتراق داخلی 

این دانشکده در قالب 7 گروه مهندسی آب، سازه، خاک و پی ، راه و ترابری، 
محیط زیست، زلزله، منابع آب با بهرهمندی از اعضای هیات علمی در کلیه 
مقاطع تحصیلی مشغول به فعالیت می باشد. از جمله : در مقطع کارشناسی ، 
رشته مهندسی عمران، در مقطع کارشناسی ارشدرشته های آب، رشته های 
منابع آب، هیدرولیک، محیط زیست، زلزلهف سازه ، سازه های هیدرولیکی، 
سازه های دریایی، راه و ترابری و باالخره در مقطع دکترا رشته های مهندسی 

دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکده مهندسی هوافضادانشکده مهندسی عمران

دانشکده مهندسی و علم مواد

دانشکده مهندسی صنایع 

دانشکده مهندسی نقشه برداری
دانشکده مهندسی کامپیوتر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی این دانشکده از سال 1333 آغاز شده است. 

در حال حاضر این دانشکده در قالب چهار گروه مهندسی ژئودزی، مهندسی 
فتوگرامتری، مهندسی سنجش از دور و مهندسی سیستم های اطالعات 
جغرافیایی که قطب علمی می باشد مشغول به ارایه خدمات آموزشی در 
مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است. این دانشکده تنها دانشکده 

نقشه برداری در سطح کشور می باشد. 
آزمایشگاه های مهندسی ژئودزی، مهندسی فتوگرامتری و سنجش از دور 
با بهره مندی از سیستم های پیشرفته نرم افزاری به ارائه خدمات آموزشی 
و پژوهشی مورد نیاز دانشجویان و اساتید می پردازد. این دانشکده دارای 

آزمایشگاه های مستقل فتوگرامتری تحلیلی رقومی، فتوگرامتری برد کوتاه، 
فتوگرامتری فضایی، رقومی، سنجش از دور، طبقه بندی داده های ماهواره 
ای، ژئودزی ماهواره ای، لیزر اسکن، سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای، 

سیستم های اطالعات جغرافیایی و نقشه های رقومی می باشد. 
مجموعه  بودن  دارا  جهت  به  برداری  نقشه  مهندسی  دانشکده  کتابخانه 
و  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  از  بسیاری  به  کامل  تخصصی 
همچنین سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خدمات ارائه می دهد. این 
کتابخانه از نظر تعداد، اشتراک و تنوع نشریات فنی ادواری خارجی منحصر 

به فرد می باشد. 
پژوهشکده سنجش از دور این دانشکده با دارا بودن تجهیزات پیشرفته شامل 
دستگاه های طیف سنج میدانی و آزمایشگاهی، کلروفیل متر، رطوبت سنج 
و ایستگاه هواشناسی امکان اجرای پروژه های سنجش از دور در کشور را 
 GIS فراهم ساخته است. دوره های بین المللی کارشناسی ارشد و دکترای
و سنجش از دور در گرایش GFM با همکاری دانشگاه twente هلند 
توسط این دانشگاه ارایه می گردد. همچنین دوره دکترای مهندسی ژئودزی 
در بدو امر با همکاری اساتید دانشگاه های معتبر جهانی نظیر: نیوبرونسویگ 

کانادا و اشتنبورگ آلمان آغاز گردید. 
اجرای طرح های پژوهشی ارزشمند و زیربنایی و همچنین اجرای دوره های 
آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت در کلیه مقاطع تحصیلی برای سازمانهای 
متولی نقشه برداری نظیر سازمان نقشه برداری کشور، سازمان ثبت اسناد،  
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان فضایی ایران از جمله زمینه های 

همکاری با صنعت این دانشکده محسوب می شود. 

فعالیت های آموزشی در رشته مهندسی مواد در دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی، از شال 1380 و با ایجاد گروه مهندسی مواد در دانشکده 
مهندسی مکانیک آغاز شد. در این زمان، نخستین دانشجویان در مقطع 
کارشناسی ارشد ) گرایش شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی( 
مورد پذیرش قرار گرفتند. در ادامه و بتدریج با راه اندازی مقطع دکترای مواد ) 
در سال 1389 ( ، گرایش کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات ) در سال 1390 
( و مقطع کارشناسی متالوژی صنعتی ) در سال 1390( فعالیت های گروه 

مهندسی مواد توسعه یافت.
در نهایت نیز در سال 1392 با موافقت دانشگاه و همچنین شورای گسترش 
آموزش عالی در وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، گروه مهندسی مواد به 
دانشکده مهندسی و علم مواد تبدیل گردید. همزمان نیز از سال 1392 مقطع 
کارشناسی ارشد – گرایش شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی 
به صورت آموزش الکترونیکی ) مجازی ( راه اندازی شد. در مجموع و در حال 
حاضر، دانشکده مهندسی و علم مواد دارای مقطع دکترا، کارشناسی ارشد ) دو 

گرایش( کارشناسی ) یک گرایش ( و کارشناسی ارشد مجازی می باشد.
دانشکده مهندسی و علم مواد مجهز به آزمایشگاه های تحقیقاتی عبارتند از 
آزمایشگاه نانو، آزمایشگاه مواد غیر فلزی پیشرفته، آزمایشگاه سطح پیشرفته 

و آزمایشگاه فرآوری مواد.
هدف اصلی دانشکده، تربیت متخصصانی خبره در زمینه مهندسی مواد می 

باشد. در این راستا، طرح های توسعه ای دانشکده  عبارتند از:
1.راه اندازی گرایش های جدید در مقاطع مختلف مهندسی مواد با توجه به 

نیازهای کشور
2.جذب اعضای هیات علمی جدید و توانمند در راستای اهداف توسعه ای 

دانشکده
3.ارتباط فعال با صنعت و توسعه امکانات تحقیقاتی

دانشکده مهندسی کامپیوتر فعالیت خود را از سال 1384 به عنوان یکی از 
گروه های اموزسی در دانشکده مهندسی برق آغاز نمود. در سال 1392 
با جدا شدن از دانشکده مهندسی برق به عنوان یک دانشکده مستقل در 
پردیس برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی فعالیت 

خود را ادامه داد.
هدف اصلی دانشکده به دو بخش آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود ، 
هدف آموزشی دانشکده عبارت است از پرورش دانشجویانی که آگاهی الزم 
را در موضوعات مربوط به رشته خود داشته و مهارت های الزم را برای ادامه 

دانشکده های علوم پایه شامل دانشکده ریاضی، دانشکده فیزیک ودانشکده 
شیمی.فعالیت آموزشی پردیس علوم از سال 1359 با ارائه دروس عمومی وپایه 
رشته های فنی ومهندسی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی آغاز ودر 

سال 1366 این مرکز دانشکده علوم نامگذاری شد.
در سال 1392 سه گروه شیمی، فیزیک وریاضی هریک به دانشکده مستقل ارتقا 
یافته ونام دانشکده علوم به پردیس علوم تغییر یافت. باتوجه به انتقال دانشکده 
ریاضی به پردیس شهید رضایی نژاد در حال حاضر پردیس علوم دارای دانشکده 
های شیمی وفیزیک است که در مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی، کارشناسی 
ارشد ودکتری دانشجو می پذیرد. گروه های زبان خارجی، معارف و تربیت بدنی 
نیز در این پردیس فعال بوده و به کلیه دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه 
خواجه نصیرالدین طوسی دروس عمومی وتحصیلی ارائه می دهند. نظر به نقش 
اساسی واجتناب ناپذیر علوم پایه وپژوهش های بنیادی به عنوان مبنا وزیربنای 
امرتحقیقات وفناوری، سیاست پردیس علوم برامر توسعه تحصیالت تکمیلی وبه 
خصوص ایجاد دوره های دکتری در رشته های علوم پایه وکاربردی وهمچنین 
افزایش توانایی های علمی آموزشی جهت بهره برداری بیشتر دانشجویان رشته 
های فنی استوار است. رسیدن به استاندارد های بین المللی پژوهشی، افزایش 
اعتبارات پژوهشی، هماهنگی در سیاست ها وبرنامه ریزی ها، کانون های فعال 
نظریه پردازی وتولید اندیشه ونوآوری، تقویت ارتباطات بین المللی وبرقراری ارتباط 
پژوهشی با بخش صنعت بخشی از اهداف وسیاست های متصدیان پردیس علوم 
است. این پردیس همچون سایر دانشکده ها از امکانات کتابخانه، مرکز کامپیوتر 
مستقل، سایت های کامپیوتر جداگانه برای دانشجویان دکترای شیمی وفیزیک 
برخوردار است که کلیه این امکانات دراختیار دانشجویان مقاطع تحصیلی واساتید 
پردیس علوم قرار دارد. درحال حاضر در دانشکده شیمی سه مرکز پژوهشی علوم 

نانو، شیمی پپتید وسیستم های پیچیده فعالیت می کنند.
پردیس شهید رضایی نژاد

 بنای توسعه پردیس های دانشگاه، درمحل فعلی دانشکده هوافضا پردیس شهید 
رضایی نژاد تأسیس شده است که در حال حاضر مشتمل بر دانشکده های 

مهندسی هوافضا، ریاضی ودوبلوک خوابگاهی دانشگاه می باشد.
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی افتخار دارد که با وجود چندین قطب 
علمی فعال کشور در پروژه های کالن ملی همکاری داشته ونقش خودرا در 

شکوفایی صنعت بومی کشور به خوبی ایف نموده است.
دانشگا صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی برخود می بالد که یکی از شهدای علم 
وفناوری کشور شهید داریوش رضایی نژاد از اعضای خانواده این دانشگاه بوده 
است. این دانشگاه در برنامه های راهبردی خود به طور ویژه اهداف بلند تحقق 
نیازمندی های استراتژیک بومی ودستیابی به قله های دانش جهانی را به طور 

همزمان دنبال می کند.

تحصیل در رشته خود یا سایر رشته های مرتبط و یا کار در مراکز علمی 
پژوهشی و اداری کسب نمایند.

هدف پژوهشی دانشکده عبارت است از ایجاد زمینه های الزم و فضای 
مناسب برای برانگیختن تحقیقات گروهی و افزایش کمی و کیفی تولیدات 
علمی با همکاری اعضای هیت علمی و دانشجویان. در حال حاضر این 
دانشکده دارای سه گروه معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی نرم افزار 
و در مقطع کارشناسی ارشد در سه گرایش معماری کامپیوتر، هوش مصنوعی 

و شبکه های کامپیوتری دانشجو می پذیرد.
 فارغ التحصیالن این دانشکده تاکنون بارها رتیه های برتر آزمون کارشناسی 
ارشد را کسب نموده اند. این دانشکده دارای سه آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش 

هوشمند اطالعات، سیستم های چند رسانه ای و شبکه کامپیوتری است.

پردیس علوم

می باشد.دانشکده مهندسی مکانیک دارای آزمایشگاه های متعدد پژوهشی 
در زمینه های مختلف از قبیل کامپوزیت، محیز متخلخل و تست غیر مخرب 

می باشد که بعضی از آن ها در کشور منحصر به فرد می باشد.
رشته ها و دوره های مختلف آموزش دانشکده مهندسی مکانیک عبارت از 
دوره کارشناسی مهندسی مکانیک در کلیه گرایش ها، دوره کارشناسی ارشد 
در زمینه های طراحی کاربردی، تبدیل انرژی ، ساخت و تولید، مهندسی 
خودرو، سیستم های انرژی ، مکاترونیک ) مشترک با دانشکدده برق ( و 

همچنین دوره دکترا در کلیه گرایش ها می باشد.
دانشکده مهندسی مکانیک از جمله دانشکد های مولد دانشگاه می باشد که 
هسته اولیه دانشکده های مهندسی صنایع ، مهندسی هوافضا و مهندسی 
و علم مواد در این دانشکده شکل گرفته است. امید می رود در آینده ای 
نزدیک شاهد شکل گیری دانشکده های جدید دیگر مانند دانشکده مهندسی 

انرژی باشیم.

منابع آب، مهندسی محیط زیست، مهندسی آب، مهندسی سازه و مهندسی 
خاک و پی یا ژئو مکانیک.

کتابخانه دانشکده مهندسی عمران به جهت دارا بودن مجموعه های تخصصی 
کامل به بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا ی سایر دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی نیز خدمات ارائه می دهد. کتابخانه دانشکده عالوه بر سیستم 
کامپیوتری داخلی به پیشرفته ترین شبکه های علمی متصل است و امکان 
دسترسی به منابع اطالعاتی جهانی را برای اعضای هیات علمی و دانشجویان 
فراهم آورده است. مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی عمران با سالها تجربه و 
بهره مندی از سیستم های پیشرفته قادر به ارائه خدمات مورد نیاز دانشجویان و 

اساتید در رابطه با فعالیت های آموزشی و پژوهشی می باشد.
گروهای علمی دانشکده هر یک صاحب چند آزمایشگاه تحقیقاتی در زمینه 
مورد نیاز هستند. از جمله : ازمایشگاه سازه، آزمایشگاه مقاومت مصالح، آزمایشگاه 
هیدرولیک، آزمایشگاه قیرو آسفالت، ازمایشگاه خاک و سایت تخصصی زلزله .

دانشگاه تکنولوژی هوافضای مسکو MATI در مهرماه سال 1383 با اخذ 
مجوزهای الزم دوره کارشناسی مشترک مهندسی هوافضا با همکاری این دو 
دانشکده تاسیس شد . بنابر برنامه ریزی های انجام شده دانشجویان این دوره 3 
تا 4 سال از تحصیل خود را در دانشکده هوافضا ی دانشکده خواجه نصیرالدین 
طوسی و یک سال دیگر را در دانشکده تکنولوژی هوافضا ی مسکو می گذرانند 
. در پی موفقیت های فوق و با موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری در 
اوایل سال 1384 دانشکده مهندسی هوافضای این دانشگاه به عنوان سومین 

دانشکده هوافضای کشور تاسیس گردید . 
 ، ایرودینامیک  آزمایشگاه   : تحقیقاتی شامل  آزمایشگاه  در حال حاضر 5 
آزمایشگاه تحقیقات فضایی ، آزمایشگاه پردازش موازی ، آزمایشگاه احتراق 
و پیشرانش و آزمایشگاه سیستم های دینامیکی ، در این دانشکده فعال بوده و 
اساتید و دانشجویان در این آزمایشگاه ها مشغول انجام فعالیت های پژوهشی 

می باشند . 
قطب طراحی و شبیه سازی سامانه های فضایی ، پژوهشکده سامانه های 
پرتاپ و پژوهشکده سامانه های نیرو و پیشرانش ، سه مرکز پژوهشی این 
دانشکده بوده و همچنین کارگاه های موتور، بدنه و سیستم هواپیما، کارگاه ابزار 
دقیق و اندازه گیری در هواپیما و کارگاه ورقکاری و جوشکاری در صنایع هوایی 

جهت آشنایی هرچه بهتر دانشجویان با صنعت هوافضا تجهیز شده اند.

طوسی به دنبال موافقت شورای عالی گسترش دانشگاه ها در سال 1373 آغاز 
گردید. دانشجویان اولین دوره رشته مهندسی صنایع در این دانشکده در مقطع 
کارشناسی و گرایش تولید صنعتی در مهرماه سال 1374 وارد این دانشگاه 

شدند.
در حال حاضر در مقاطع و گرایش های ذیل در این دانشکده دانشجو پذیرفته 

می شود:
در مقطع کارشناسی : مهندسی صنایع. در مقطع کارشناسی ارشد : مهندسی 
صنایع – صنایع، مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی و اجتماعی، 
مهندسی مالی، مهندسی فناوری اطالعات – تجارت الکترونیک، مهندسی 
فناوری اطالعات – سیستم های مدیریت اطالعات، MBA . در مقطع 

دکتری : مهندسی صنایع و فناوری اطالعات. 
در حال حاضر اعضای هیات علمی این دانشگاه در گروه های ذیل مشغول 

فعالیت می باشند:
گروه تولید صنعتی ، گروه تجزیه و تحلیل سیستم ها، گروه فناوری اطالعات، 
گروه مهندسی مالی، گروه MBA ، گروه سیستم های اقتصادی و اجتماعی

در دانشکده مهندسی صنایع شش آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی فعالیت می 
کنند.آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت، آزمایشگاه شبیه سازی، 
آزمایشگاه فناوری اطالعات، آزمایشگاه سیستم های صنعتی و اتو ماسیون، 
آزمایشگاه طراحی و تولید پیشرفته و رباتیک، آزمایشگاه مهندسی فاکتورهای 
انسانی و ارگونومی. همچنین تا کنون تعداد 34 جلد کتاب توسط اعضای هیات 

علمی دانشکده منتشر شده است.
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