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سرآغاز سخن

به نام خداوند بخشنده مهربان
ورود شما دانشجویان عزیز را به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

خوشامد می گوئیم. 
دانش توام با اخالق گرانبهاترین سرمایه فردی و اجتماعی است. ادیان الهی 
بویژه دین مبین اسالم و فرهنگهای مختلف همواره دانش را ستوده اند، تا 
آنجا که در نزد این ادیان و فرهنگ ها همواره یکی از معیار های برتری یک 
فرد یا ملت نسبت به دیگری نه نژاد و قوم، بلکه دانایی توام با اخالق بوده 
است. دانشگاه مکان مقدسی است که شما دانشجویان عزیز می توانید به 
سرمایه گرانبهای دانش  دست یابید. یکی از ویژگی های مقام دانشجو که 
شما بدان نائل گشته اید، تالش و کنکاش برای دستیابی به علم و فناوری 
کمال آفرین و ثروت آفرین در سایه اخالق  علمی و حرفه ای است. درک 
حقیقت با ابزار علم و دانش در کنار منتفع نمودن جامعه بشری از این حقیقت 
بهترین دستاورد دوران مهم دانشجویی است. شما هم اکنون عضوی از یک 
جامعه علمی هستید که یکی از ارزشهای بنیادین آن اخالق محوری، تقدم 
مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، تقویت روحیه همکاری و مسوولیت 
پذیری است. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از 
دانشگاه های برتر و سطح یک کشور توانسته است در عرصه های ملی و 
بین المللی افتخارات قابل توجهی کسب کند. دانشجویان و دانش آموختگان 
این دانشگاه توانسته اند در عرصه های علمی، فرهنگی و اجرایی کشور 
خوش بدرخشند. اکنون فرصت افتخار آفرینی برای این دانشگاه و کشور 
عزیزمان ایران در اختیار شما دانشجویان نوورود است تا با تالش و کوشش 
شما برگی دیگر بر افتخارات دانشگاه و کشور جمهوری اسالمی ایران افزوده 
گردد. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی همه توان خود را  برای 
شکوفایی استعدادهای شما در جهت خدمت به جامعه و پیشبرد راهبردهای 
کالن آموزش ، پژوهش، و فرهنگ  در کشور به کار خواهد بست. امید است 
دوران تحصیل در این دانشگاه برای همه شما دورانی به یاد ماندنی و توام با 

موفقیت و افتخار آفرینی باشد.
دکتر تورج امرایی

مدیر امور آموزشی دانشگاه

مرکز آموزش الکترونیکي دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي به عنوان 
یکي از اولین واحدهاي آموزش الکترونیکي در کشور در سال ۱۳۸۴ تاسیس 
شد و به عنوان مرکزي پیشرو، از طریق مشارکت فعال با منابع تخصصي 
داخل و خارج از دانشگاه، ضمن توسعه تدریجي زیر ساخت هاي نرم افزاري و 
سخت افزاري الزم، در مقاطع مختلف کارشناسي و تحصیالت تکمیلي اقدام 

به پذیرش دانشجو نموده است.
راه دور و  از  یادگیري  )E-learning( شیوه جدید  الکترونیکي  آموزش 
مبتني بر شبکه اینترنت مي باشد. در این شیوه آموزشي، دانشجویان طبق 
زمان بندي از پیش تعیین شده از طریق اینترنت در کالس های مجازي 
شرکت می کنند. اغلب فعالیت هاي آموزشي در این شیوه به صورت غیر 

حضوري و از طریق سایت برگزار مي شود .
مزیت هاي آموزش الکترونیکي در برخي موارد داراي جایگزینی در سایر 

روشها ندارد.
ارشد  کارشناسي  دانشنامه ي  الکترونیکي،  دوره هاي  آموختگان  دانش  به 

رسمي دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري اعطا مي شود.
مدرک فارغ التحصیلي دانش آموختگان این دانشگاه ، همانند سایر دوره ها، 
مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بوده و براي ادامه تحصیل در 
مقاطع باالترو استخدام از رسمیت برخوردار است.مدرک صادر شده موردتایید 
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري است و بنابراین فارغ  التحصیالن آموزش 

الکترونیکي دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسي
مي  توانند در مقاطع باالتر ادامه تحصیل دهند. در حال حاضر، مرکز آموزش 
کنکور سراسري  از طریق  نصیرالدین طوسی  خواجه  دانشگاه  الکترونیکي 
و  دانشجویان  پذیرش  به  اقدام  ویژه شاغلین  از طریق کنکور  و همچنین 
کارشناسان و مدیران عالقه مند و مستعد در رشته هاي مختلف آموزش 

الکترونیکي مي نماید.
رشته های  پذیرش  شده در مقطع کارشناسی ارشد در مهرماه ۱۳96 به شرح 

ذیل می باشد:
۱-مهندسي مکانیک - ساخت و تولید 2- مهندسي صنایع - بهینه سازي 
سیستم ها   ۳-  مهندسي مواد شناسایي و انتخاب   ۴- مهندسي فناوري 
اطالعات - تجارت الکترونیک5-مهندسي صنایع- سیستم هاي مالي 6-  
مهندسي کامپیوتر- هوش مصنوعي و رباتیکز    7- مهندسي عمران-محیط 
زیست ۸-مهندسي فناوري اطالعات - شبکه هاي کامپیوتري 9-مهندسي 
کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتري ۱0- مهندسی برق الکترونیک-

الکترونیک-مدارهای  برق  نانوالکترونیک۱۱- مهندسی  افزاره های میکرو 
مجتمع الکترونیک۱2-مهندسی عمران-مدیریت ساخت ۱۳-مهندسی مواد 

شکل دادن فلزات

رئیس دانشگاه خبر داد: انتقال 5 دانشکده دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 
طوسی به ساختمان کمیته امداد

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: قرار است با تامین 
هزینه های الزم تعداد 5 دانشکده و دفتر مرکزی این دانشگاه به ساختمان 
کمیته امداد در سوهانک منتقل شوند. به گزارش روابط عمومی؛ به نقل از 
مهر، دکترعلی خاکی صدیق  گفت: درحال پیگیری هستیم و هر زمان که 
دولت بتواند اوراق صکوک را در اختیار کمیته امداد قرار دهد ما ساختمان 
مربوط به این نهاد در سوهانک را تحویل بگیریم. وی افزود: قرار است در 
فاز اول 5 دانشکده و دفتر مرکزی این دانشگاه به ساختمان کمیته امداد 

منتقل شود. 
مابقـــی  کرد:  تاکید  طوسی  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
دانشکده های دانشگاه نیز در دراز مدت در پردیس شهید رضایي نژاد دانشگاه 
تجمیع مي شوند. خاکی صدیق اظهار داشت: برای انتقال 5 دانشکده این 
دانشگاه به ساختمان کمیته امداد ما آمادگی داریم و هر زمان که ساختمان 

تحویل داده شود فرآیند انتقال آغاز خواهد شد.
وی گفت: انتقال یک دانشکده از مکانی به مکان دیگر یک فرآیند طوالنی 

است بنابراین درحال برنامه ریزي و اجراي مقدمات این موضوع هستیم.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی عنوان کرد: پس از انتقال 
دانشکده ها ساختمان های داخل شهر این دانشگاه نیز برای تامین هزینه 

هاي خرید ساختمان کمیته امداد باید تبدیل به احسنت شوند.

همیشه در خاطر مبارک داشته باشید که هر انسانی خط قرمزها وحریم هایی 
برای شخص شخیص خود دارد که بسیار به آن ها حساس است!

بیشتر رعایت حال دیگران را کردن، حتما یک جایی به دردتان می خورد. مثال 
اگر دوستان اتاق مجاورتان کنکور ارشد دارند فاتحه ی فیلم ترسناک دیدن را 

بخوانید، عمرا به حرص و جوشش نمی ارزد!
خوابگاه جایی است که یاد می گیرید لیوان را بعد از چای خوردن، توی قفسه 
بگذارید تا فردا هم استفاده کنید. مواجه شدن با صحنه ی میوه های فاسد 
شده هم کمتر مشمئزتان می کند. آب، سفره، فریزر و حتی نمک می توانند 

کپک بزنند. نگران نباشید ترم های بعد حتما خانم تر می شوید!
ی  غریبه  یک  و  نیست،  خوب  اتاقی  هم  یک  لزوما  خوب  دوست  یک 
متفاوت، هم اتاقی بد. در خوابگاه با نیمه ی »غیراجتماعی« افراد باید زندگی 
کنی،هرکس لزوما شخصیتی که در جامعه دارد را همه جا ندارد! این جا می 
فهمید متفاوت ترین همکالسی های دبیرستانی، می توانند بهترین هم اتاقی 
باشند و در این غربت، شما چقدر به هم نزدیکید! این جا باورتان می شود می 
توانید با یک دانشجوی به کل متفاوت دانشکده ی هنرهای زیبا از شهری که 

اسمش را نشنیده اید، کلی خاطره ی شیرین داشته باشید!
فراهم شدن امکان درس خواندن در اتاق، از موارد حقیقتا شاداست! توصیه 

می کنیم هرچه زودتر یک میز از سالن مطالعه ی خوابگاه را صاحب شوید.
ر مورد چیزهایی که نمی دانید سوال کنید: روزهای اول سواالت بسیاری 
نام کنید، کالس ها کجا  ثبت  باید  را درگیر خواهد کرد. چگونه  ذهن تان 
تشکیل می شوند، اساتید چه کسانی هستند و سواالتی از این دست که باید 
بدون ترس و خجالت از دانشجویان سال های باالتر یا مسئوالن دانشگاه 
بپرسید. زمان را مدیریت کنید: مدیریت زمان یک مهارت بسیار مهم است 
که سبب می شود از باقی عمرتان بهترین استفاده را ببرید. برای مطالعه، 
وقت گذرانی با دوستان و سرگرمی برنامه ریزی کنید. بهتر است اولویت های 
خود را مشخص کنید و به آنها وقت بیشتری اختصاص دهید. صد البته که 
از منابع اطالعاتی دانشگاه  در این دوران اولویت شما درس هایتان است. 
استفاده کنید: اگر از پس خرید تمام کتاب ها و منابع درسی که اساتید معرفی 
می کنند برنمی آیید از منابع اطالعاتی دانشگاه استفاده کنید. کتابخانه ها و 

سایت  دانشگاه حاوی منابع ارزشمندی هستند.

رئیس دانشگاه خبر داد: انتقال 5 دانشکده معرفی مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 به ساختمان کمیته امداد

توصیه های  بدرد بخور برای ترم اولی ها
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اندوزی،  ودانش  علم  فراگیری  دوباره  وشروع  جدید  تحصیلی  سال  آغاز 
خصوصاً خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تبریک 
گفته وسال تحصیلی پربار وپرتالشی را برای همه پرچمداران 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 عالی کشور در راستای رشد وبالندگی 
ایجاب می کند که آغاز سال  افزایش شتاب رشد علمی  علمی کشور و 
تحصیلی با تالشی مضاعف شروع شود و با برنامه ای یکپارچه و جهادی 

ادامه یابد.
برای تحقق اهداف کالن نظام آموزش عالی کشور در ســــالی که به نــام 
)) اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال (( 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 
96 به جمع دانشگاهیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی پیوسته 
اند، خیر مقدم گفته و دوران تحصیلی پر از موفقیت را برای ایشان آرزو نماییم.

بیانیه روابط عمومی دانشگاه به مناسبت 
آغاز سال تحصیلی 97-96 

ویژه ورودی های جدید

اوال موفقیت دانشجویان عزیز را در ورود به دانشگاهی که مزین به نام 
دانشمند و حکیم واال مقام خواجه نصیرالدین طوسی است و به دانشگاهی که 

در سطح یک دانشگاه های کشور قرار دارد تبریک می گویم.
وظیفه دانشگاه تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز کشور است. 
همکاران من در دانشگاه می کوشند دانشجویان را برای ورود به جامعه 
تخصصی آماده کنند؛ اما این همه کار نیست. شما باید بتوانید از این فرصت 
برای رشد و تعالی ابعاد شخصیتی خود نیز  استفاده کنید. تحمل نظر و عقیده 
مخالف ، نقدپذیری، احترام به حقوق و شخصیت دیگران، ترک عادات و 
رفتارهایی که موجب رنجش دیگران می شود، از جمله ویژگی هائی است که 

در این دوره قابل تمرین و اکتساب است.
انتظار می رود در پایان دوره تحصیلی انسان هایی خیرخواه و نافع برای جامعه 

از این دانشگاه دانش آموخته شوند.

توصیه معاون آموزشی دانشگاه
به دانشجویان نو ورود

نامـه نـصیر

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

پیام کوتاه : 30004722000000
pr@kntu.ac.ir8 سال دفاع مقدس

درس مکتب عاشورا

پیامبر اکرم )ص( :

نزدیک ترین مردم 

به مقام نبوت،

اهل جهاد و دانش اند.

معاون آموزشی دانشگاه گفت: به منظور ارتقاء کیفی آموزش در دانشگاه از 
افزایش کمی دانشجو پرهیز شده است و برای سال تحصیلی 97-96 بیش 
از 2۱00 دانشجوي نو ورود در مقاطع مختلف در دانشگاه شروع به تحصیل 

خواهند کرد.
دکتر محمود احمدیان در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه با اشاره به 
تالش های معاونت آموزشی دانشگاه برای افزایش کیفیت آموزشی گفت: 
امسال ۱۱7 نفر دانشجو در مقاطع دکتري و کارشناسي ارشد از استعدادهاي 

درخشان هستند.
مقطع  در  نفر   6۴5 تعداد   ،96-97 تحصیلی  سال  برای  گفت:  احمدیان 
کارشناسی، تعداد ۸70 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و تعداد ۱50 نفر در 

مقطع دکتری از طریق آزمون سازمان سنجش پذیرش شده اند.
وی همچنین با اشاره به افزایش رضایت دانشجویان از دوره های آموزش 
مجازی دانشگاه افزود: امسال حدود ۴50 دانشجو نیز در مقطع کارشناسی 

ارشد در دوره هاي آموزش الکترونیکي به دانشگاه وارد مي شوند.
احمدیان گفت: امسال دوره های مشترک دانشگاه با دانشگاه های خارجی 

افزایش داشته است.
معاون آموزشی دانشگاه گفت: باتوجه به جذب اعضای هیات علمی طی سال 
های گذشته در رشته های مختلف، هم اکنون نسبت استاد به دانشجو حدوداً 

۱ به ۱۸ می باشد که بسیار خوب است.
وی با اشاره به ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده به صورت الکترونیکی گفت: 
همانند سال گذشته جهت سهولت دانشجویان، ثبت نام اولیه در تمامی مقاطع 

به صورت غیر حضوري صورت مي گیرد.

در سال تحصیلی 97- 96 بیش از 2100 
دانشجو وارد دانشگاه خواهند شد



هسته اوليه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده اي است به نام دانشكده مخابرات كه در سال 1307 
در محل فعلي دانشكده مهندسي برق دانشگاه تأسيس شده و در سال 1318 هجري شمسي اساسنامه آن به تصويب 
مجلس شوراي ملي وقت رسيده است. دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با ساختار فعلي در ابتدا در سال 
1359، در پي تصويب ستاد انقالب فرهنگي از ادغام 9 مركز آموزش عالي و با عنوان مجتمع دانشگاهي فني و مهندسي 
بنياد نهاده شد و سپس در سال 1362 نام آن به دانشگاه فني و مهندسي و در سال 1367 به دانشگاه صنعتي خواجه 

نصيرالدين طوسـي تغيير يافت.

تعداد  اعضاى هيات علمى با رتبه استادتمام دانشگاه
تعداداعضاى هيات علمى با رتبه دانشياردانشگاه

تعداد اعضاى هيات علمى با رتبه استاديار دانشگاه
تعداد اعضاى هيات علمى با رتبه مربى دانشگاه

@k_n_toosi :كانال روابط عمومى
Instagram.com/k.n.toosi_university:اينستاگرام
aparat.com/k.n.toosi.university:آپارات

دانشـگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى
بيـش از 8 دهه افتخار قــديمى ترين دانشگاه صنعتى كشور

www.kntu.ac.ir

تفاهم نامه همكارى با دانشگاه هاى معتبر خارجى
ارتباط و امضاى تفاهم نامه همكارى با دانشگاه فرانسه

ارتباط و امضاى تفاهم نامه همكارى با دانشگاه كره جنوبى
ارتباط و امضاى تفاهم نامه همكارى با دانشگاه لبنان
ارتباط و امضاى تفاهم نامه همكارى با دانشگاه هند

ارتباط و امضاى تفاهم نامه همكارى با دانشگاه بالروس
ارتباط و امضاى تفاهم نامه همكارى با دانشگاه روسيه

ارتباط و امضاى تفاهم نامه همكارى با دانشگاه عراق
ارتباط و امضاى تفاهم نامه همكارى با دانشگاه تاجيكستان

ارتباط و امضاى تفاهم نامه همكارى با دانشگاه آذربايجان
ارتباط و امضاى تفاهم نامه همكارى با دانشگاه جمهورى چك

ارتباط و امضاى تفاهم نامه همكارى با دانشگاه آلمان
ارتباط و امضاى تفاهم نامه همكارى با دانشگاه مالزى
ارتباط و امضاى تفاهم نامه همكارى با دانشگاه هلند

و برگزارى دوره هاى مشترك جديد با دانشگاه هاى دنيا

دانش آموختگان 30 سال اخير
دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى

مقطع كارشناسى   14873
كارشناسى ارشد   10061
دكترى تخصصى   597

%10

%40

%50
تعداد دانشجويان كارشناسى3167
تعداد دانشجويان كارشناسى ارشد 3226
تعداد دانشجويان دكترى 763

قبول شدگان دانش آموختگان كارشناسى
دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى
در مقطع كارشناسى ارشد در سال 1393

قبول شدگان دانش آموختگان كارشناسى ارشد
دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى

در مقطع دكترى در سال 1394

www.bmn.ir

روساى دانشكده هاى 
دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى عبارتند از : 

رئيس دانشكده رياضى : 
          math.kntu.ac.ir                        دكتركورش نوروزى

رئيس دانشكده شيمى : 
    chem.kntu.ac.ir                      دكتراحمد روح الهى

رئيس دانشكده فيزيك : 
physics.kntu.ac.ir               دكتر مجيد واعظ زاده

رئيس دانشكده مهندسى برق : 
ece.kntu.ac.ir                     دكتر حميدرضا تقى راد

رئيس دانشكده مهندسى نقشه بردارى : 
geomatics.kntu.sc.ir              دكتر حميد عبادى

رئيس دانشكده مهندسى صنايع : 
 industrial.kntu.ac.ir                 دكتر رضا بشيرزاده

رئيس دانشكده مهندسى عمران : 
civil.kntu.sc.ir                     دكتر سعيد صبورى قمى

رئيس دانشكده مهندسى كامپيوتر : 
ce.kntu.ac.ir                               دكتر امير موسوى نيا

رئيس دانشكده مهندسى مكانيك :
mechanical.kntu.ac.ir          دكتر مجيد بازارگان 

رئيس دانشكده مهندسى مهندسى و علم مواد : 
mse.kntu.ac.ir                  دكتر رضا اسالمى فارسانى

رئيس دانشكده مهندسى هوافضا: 
aero.kntu.ac.ir       دكتر حسين كريمى مزرعه شاهى

گروه دروس عمومى : 
gtg.kntu.ac.ir                         دكتر حميدرضا نورى

تسهيالت اعطايى
به پذيرفته شدگان ممتازمقطع كارشناسى كنكور سراسرى
نوع جايزه : آموزش، تسهيالت : اعتبار توان مندى آموزشى، سقف اعتبار : 4/000/000 ريال، (درسال مشموليت)
نوع جايزه : پژوهش، تسهيالت : اعتبار ارتباطات علمى، سقف اعتبار : 3/000/000 ريال، (درسال مشموليت)
نوع جايزه : پژوهش، تسهيالت : اعتبار اجراى پايان نامه كارشناسى، سقف اعتبار : 7/000/000 ريال
(گروه هاى فنى و علوم پايه)و 3/000/000 ريال (ساير گروه ها)،(در سال مشموليت)
نوع جايزه : فناورى، تسهيالت : اعتبار تواتمندى كارآفرينى، سقف اعتبار : 4/000/000 ريال، (درسال مشموليت)
نوع جايزه : فناورى، تسهيالت : راتبه دانشجويى، سقف اعتبار : 1/500/000 ريال (مجرد) و 2/500/000 ريال (متاهل)
نوع جايزه : فرهنگ، تسهيالت : هديه ازدواج، سقف اعتبار : 20/000/000 ريال،(در سال مشموليت)
نوع جايزه : فرهنگ، تسهيالت : وديعه اجاره مسكن، سقف اعتبار : 250/000/000 ريال (تهران) و
 150/000/000 ريال (ساير شهرها)، بهره مندى در سال مشموايت و تصويه حساب در زمان دانش آموختگى

Website: pr.kntu.ac.ir       Email: pr@kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتى
خواجه نصيرالدين طوسى
 برخوردار از :

رشته گرايش كارشناسى

رشته گرايش كارشناسى ارشد

رشته گرايش دكترى

دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى 

برخوردار از :

معاونت دانشجويى و فرهنگى
دكتر مهران ميرشمس

معاونت آموزشى و 
تحصيالت تكميلى

دكتر محمود احمديان عطارى

معاونت پژوهشى و فناورى
دكتر مهدى احسانيان

معاونت ادارى و مالى
دكتر محمدجواد ولدان زوج

معاونت بين الملل
دكتر فرهاد يكه يزدان دوست

رئيس دانشگاه 
دكتر على خاكى صديق

قائم مقام دانشگاه
دكتر مسعود ضياء بشرحق

مسئول دفتر نهاد رهبرى 
در دانشگاه

حجه االسالم دكتر سيد فخرالدين طباطبائى

مدير كل دفتر طرح و برنامه
 دكتر محمدرضا كاويانپور

افتخارات  دانشگاه:
*جزء يك درصدتوليد كنندگان علم دنيا در سال 2016

*جزء601 تا 800 دانشگاه برتر دنيا در سال 2016-2015 و 
2018-2017 بر اساس رتبه بندى جهانى تايمز

* براسـاس پايگاه رتبه بندى تايــمز  دانشـگاه صنعتى 
خواجه نصـيرالدين طوسى توانسته اسـت با گســترش 
و  علمى  ديپلماسى  پژوهشى،  علمى،  هاى  فعاليت 
مستندات علمى در جايگاه 140-131 دانشگاه برترآسيا 

قرار بگيرد
*براساس نظام رتبه بندى اليدن: دانشگاه صنعتى خواجه 

نصيرالدين طوسى جزء 5 دانشگاه برتر صنعتى ايران 
و  نمونه  پژهشگران  نمونه،  اساتيد  از  *برخوردار 

دانشجويان نمونه كشور در ادوار مختلف
*بر اسـاس نظام رتبه بندى اليدن در سال 2016، 
دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى در 
جمع برترينهاى دنيا در علوم رياضيات و علوم 

رايانه قرارگرفت.
* جزء برترين دانشگاه ها دررشته فيزيك در رتبه 

بندى دانشگاه ملى تايوان
* كسب رتبه 10 و بومتريك در بين دانشگاه هاى 

سطح يك كشور

قطب علمى

آزمايشگاه پژوهشى

مركز پژوهشى

گروه پژوهشى

5
90

پژوهشكده

شركت دانش بنيان

شركت مركز رشد

2
4

5
19

10

چاپ بيش از 335 كتاب از اساتيد دانشگاه

دكتر محمد شرعيات
جزء يك درصد دانشمندان برتر دنيا 

دكتر سيدمحمدتقى بطحائى
از اساتيد پر استناد دانشگاه

دانشمند برجسته مهندسى كشور
در مهندسى برق و كامپيوتر
از طرف فرهنگستان علوم

پروفسور على غفارى 
استاد نمونه كشور در سال 1395

پروفسور على غفارى 
استاد برجسته در مهندسى مكانيك

از طرف فرهنگستان علوم

دكتر كيوان كيانى
دانشمند جوان برجسته در مهندسى عمران

از طرف  فرهنگستان علوم

كسب مدال برنز توسط آقاى مهرداد باقرى
در رشته مهندسى عمران در 22 مين المپياد دانشجويى

همكارى بيش از 15 استاد بين المللى با دانشگاه

قطب هاى علمى دانشگاه عبارتند از : 
قطب رباتيك و كنترل (دانشكده  مهندسى مكانيك)

قطب كنترل صنعتى (دانشكده مهندسى برق)
قطب محاسبه و مشخصه يابى افزاره ها و زير سيستم هاى الكترومغناطيسى (دانشكده مهندسى برق)

1307

قطب فناورى اطالعات مكانى (دانشكده مهندسى نقشه بردارى)
قطب طراحى و شبيه سازى سامانه هاى فضايى (دانشكده مهندسي هوافضا)
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به  محرومـان به فيض شهادت
 نائل آمد.

برخى از دانش آموختگان
دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى

www.kntu.ac.ir
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