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٣

پيام رئيس دانشكده برق

دکتر حمید خالوزاده
رئیس دانشکده مهندسی برق

با اهداء سﻼم،
دانشــکده مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســي اوليــن هســته علمــي تاســيس
شــده در دانشــگاه مــي باشــد کــه قدمــت آن بــه ســال  ۱۳۰۷بــاز ميگــردد .ايــن دانشــکده در طــول
 ۹۰ســال گذشــته افتخــار پــرورش بســیاری از مدیــران موفــق صنعتــی ،چهــره هــاي برگزيــده علمــي
و فرهيختــگان بــزرگ ايــن مــرز و بــوم را داشــته اســت .در حــال حاضــر نيــز فعاليــت هــاي علمــي
و پژوهشــي ايــن دانشــکده بــه خوبــي در ســطح ملــي و بيــن المللــي رصــد مــي شــود و افتخــارات
علمــي فراوانــي را بــا خــود همــراه دارد .مهمتريــن ســرمايه دانشــکده مهندســي بــرق دانشــگاه صنعتــي
خواجــه نصيرالديــن طوســي ،ســرمايه انســاني آن اســت کــه مشــتمل بــر اعضــاء هيــأت علمــي توانمنــد
و شــناخته شــده در ســطح ملــي و بيــن المللــي ،کارشناســان چيرهدســت ،کارکنــان دلســوز و بــه ویــژه
دانشــجویان خــﻼق ،عﻼقــه منــد و بــا پشــتکاری اســت کــه تمامــی تــﻼش خــود را وقــف توســعه علــم
و فــنآوری مینماینــد .وجــود ایــن ســرمايه پــرارزش ،همــگام بــا بهرهگیــری از امکانــات آموزشــی و
پژوهشــی غنــي ،آزمایشــگاه هــا و کارگاه هــای مجهــز و محیطــی بــا نشــاط و پويــا زمينههــاي ﻻزم ب ـراي
حرکــت علمــي در لبههــای دانــش را فراهــم ســاخته اســت .یکــی از عمــده تریــن اهــداف مــا ،بهــره منــدي
از مجموعــهي توانمنديهــاي فــوق بــه منظــور ايجــاد تعامــل دو ســويه بــا محيــط هــای علمــی و صنعتــی
داخــل و خــارج از کشــور اســت .بــه همیــن منظــور نيــز مهمتريــن مســئوليت مــا ارتقــاء ســطح آموزشــي
٤

و پژوهشــي در ايــن محيطــي پوياســت.
ایــن دانشــکده بــا داشــتن بیــش از  ۶۵عضــو هیــأت علمــی تمــام وقــت ،فعاليتهــاي آموزشــي و تحقيقاتــي
گســترده اي را در زمينــه هــاي مختلــف مهندســي بــرق دارد.
٧گروه آموزشي موجود در دانشکده عبارتند از:
گــروه مهندســی الکترونیــک :فعالیــت گــروه در گرایشــهاي مدارهــاي مجتمــع الکترونيــک و افــزارههــاي ميكــرو و نانــو الكتريــك بــوده و در  ۳مقطــع كارشناســي ،كارشناســي ارشــد و دكتــري دانشــجو
مــي پذيــرد.
گــروه مهندســی کنتــرل :فعالیتهــای گــروه در گرایشــهاي مهندســي سيســتم و سيســتم هــاي کنتــرلبــوده و در  ۳مقطــع کارشناســي ،کارشناســي ارشــد و دكتــري دانشــجو مــي پذيــرد.
گــروه مهندســی قــدرت :فعالیتهــای گــروه در گرایشــهاي سيســتم هــاي قــدرت و الکترونيــک قــدرتو ماشــين هــاي الکتريکــي بــوده و در  ۳مقطــع كارشناســي ،كارشناســي ارشــد و دكتــري دانشــجو مــي
پذيــرد.
گــروه مهندســی مخابــرات :فعالیتهــای گــروه در گرایشــهاي مخابــرات ميــدان و مــوج و مخابــراتسيســتم بــوده و در  ۳مقطــع کارشناســي ،کارشناســي ارشــد و دکتــري دانشــجو مــي پذيــرد.
گــروه مهندســی پزشــکی :فعالیتهــای گــروه در گرايــش بيوالکتريــک بــوده و در مقاطــع تحصيــﻼتتکميلــي دانشــجو مــي پذيــرد.
گــروه مکاترونیــک :ایــن گــروه تخصصــی فعالیتهــاي بيــن رشــته اي خــود را در دانشــکده مهندســيبــرق و مهندســي مکانيــك بــه انجــام مــي رســاند و در مقطــع كارشناســي ارشــد دانشــجو مــي پذيــرد.
دانشــکده بــرق دارای دو قطــب علمــی مصــوب و فعــال بنامهــای قطــب کنتــرل صنعتــی و قطــب
محاســبه و مشــخصه يابــي افــزاره هــا و زيرسيســتم هــاي الکترومغناطيســي بــوده و  ۳قطــب در حــال
انجــام مراحــل اجرايــي و اداري در ســطح وزارت خانــه را در کارنامــه خــود دارد.
ایــن دانشــکده مفتخــر اســت کــه دارای اســاتید برگزیــده نمونــه کشــوري ،اســتاد برجســته مهندســي
اي ـران و نيــز اســتاد دانشــمند جــوان برجســته مهندســي کشــور را بخــود اختصــاص داده اســت.
در حــال حاضــر دانشــکده مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســي بيــش از ۵۵۰
دانشــجو در دورهی کارشناســی ۴۸۰ ،دانشــجو در دورهی کارشناسیارشــد و  ۱۶۰دانشــجو در دورهی
دکتــرای تخصصــی ) (PhDمشــغول بــه تحصیــل دارد.
حمید خالوزاده
رئیس دانشکده مهندسی برق

٥

پيام رئيس دانشكده كامپيوتر

دکتر امیر موسوی نیا
رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی ريشــه در دانشــکده مخابــرات بــه ســال  ۱۳۰۷دارد کــه
بنابــر اســناد موجــود قديمــي تريــن واحــد آمــوزش عالــي ايــران اســت .ايــن دانشــگاه در حــال حاضــر يکــي
از دانشــگاههاي ســطح يــک كشــور اســت .فعاليتهــاي تخصصــي ايــن دانشــگاه در حــوزه مهندســي
كامپيوتــر از ســال  ۱۳۸۴پذيــرش دانشــجويان كارشناســي در دو گرايــش نــرم افــزار و ســخت افــزار از طريــق
دانشــكده مهندســي بــرق و كامپيوتــر در ايــن دانشــگاه آغــار شــد و در نهايــت در ســال  ۱۳۹۲دانشــكده
مســتقل مهندســي كامپيوتــر بــا هــدف ارتقــائ علمــي و عملــي فــارغ التحصيــﻼن ايــن رشــته در دانشــگاه
تاســيس گشــت .ايــن دانشــكده توانســته اســت درهميــن زمــان كوتــاه جايــگاه خويــش را دردانشــگاه بــه
خوبــي متمايــز نمايــد.
هــم اینــک ایــن دانشــکده عــﻼوه بــر دوره کارشناســی کامپیوتــر ،در مقطــع كارشناســي ارشــد در چهــار
گرايــش هــوش مصنوعــي ،شــبكه هــاي كامپيوتــري ،معمــاري سيســتمهاي كامپيوتــري و نــرم افــزار و در
مقطــع دكتــري در گرايــش هــوش مصنوعــي دانشــجو مــي پذيــرد..
ایــن دانشــکده بــا بــه روز رســانی مــداوم برنامــه هــای درســی و پژوهشــي خــود ســعي دارد عــﻼوه بــر افزايــش
توانمنــدي دانشــجويان در زمينــه هــاي علمــي و پژوهشــي ،مشــکﻼت صنعتــي کشــور مرتبــط بــا زمينــه هــاي
مختلــف کامپيوتــر را نيــز بــا كمــك آزمايشــگاههاي و پژوهشــكده هــاي خــود مرتفــع ســازد.

٦

پيام مدير فرهنگى

دکتر امیرحسین نیکوفرد
مدیر فرهنگی پردیس برق و کامپیوتر

با تقدیم سﻼم
خداونــد را شــاکریم کــه ایــن افتخــار را نصیبمــان کــرد کــه در خدمــت شــما عزیــزان در پردیــس بــرق و
کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی باشــیم .مجموعــه های دانشــجویی دانشــکده
هــای مهندســی بــرق و کامپیوتــر متشــکل از انجمــن هــای علمــی بــرق و کامپیوتــر ،کانــون هــای فیلــم
و موســیقی ،انجمــن ورزشــی ،IEEE ،انجمــن اســﻼمی  ،کانــون قــرآن و عتــرت  ،بســیج و  .....پذیــرای
شــما عزیــزان مــی باشــند .امیــد اســت در پنــاه خداونــد متعــادل و در ذل توجهــات حضــرت ولیعصــر
تحصیــﻼت ایــن دوره خــود را بــا خاطراتــی خــوش بــا موفقیــت بــه پایــان برســانید.

دکتر امیرحسین نیکوفرد

٧

معرفى انجمن ها،
نهادها و كانونهاى
فرهنگى

انجمن علمى برق

معرفى
بــه منظــور حمایــت ،تقویــت و ترويــج فرهنــگ و اخــﻼق علمــي در دانشــگاه ،تقويــت روحيــه و بنيــه
علمــي دانشــجويان مســتعد و توانمنــد و فراهــم آوردن زمینههــای مناســب بــرای فعاليتهــاي جمعــي
علمــي و کارگروهــی ،افزایــش مهــارت هــای عملــی و همچنیــن بهرهگیــری از توانمنــدی و خﻼقیــت آنــان
در تحقــق پیشــرفت علمــی و نهضــت تولیــد علــم و جنبــش نرمافــزاری و ایجــاد کارآفرینــی ،انجمــن
علمــي دانشــجويي تشــکیل شــده اســت.
وظايف و فعاليت ها
به منظور نيل به اهداف تعريف شده  ،انجمن فعالیتهای زير را انجام خواهد داد:
* مناظره و نقد علمي
* همانديشي و نشستهاي تخصصي
* مطالعات و پژوهشهاي علمي
* نشر و ترويج يافتههاي علمي
* برگــزاري دورههــاي آموزشــي تقويتــي،
تكميلــي و تشــكيل كارگاههــاي تخصصــي،
همایــش ،كنفرانسهــا و جشــنوارهها
* بازديدهاي علمي از مراكز علمي،
صنعتي و فناوري
٩

عضويت
• عضو عادی:
دانشجویان دانشگاه که فرم عضویت انجمن علمی را تکمیل می نمایند.
• عضو فعال:
اعضــای انجمــن علمــی ،کــه بیــش از ســه مــاه از عضویــت آنهــا گذشــته و بــه تشــخیص اکثریــت
شــورای مرکــزی شــاخص هــای فعــل بــودن در انجمــن علمــی را کســب کردهانــد .اعضــای فعــال از
مزایــای عضویــت انجمــن بهرهمنــد خواهنــد بــود.
گروههــا و کميتــه هــاي زيــر را براســاس وظايفــي کــه شــورای مرکــزی بــراي آنهــا تعييــن کــرده اســت در
انجمــن بــه فعاليــت مــي پردازنــد:

 .١گروه هاي انتشارات و توليدات علمي.
 .٢گروه هاي مطالعاتي و تخصصي.
 .٣گروه هاي آموزشي و پژوهشي.
 .٤گروه هاي ارتباطات و روابط عمومي.

راه های ارتباطی
Instagram.com/kntueesa
٠٩٩٠٠٠٤٧٤٨٠
t.me/kntueesa
١٠

انجمن علمى كامپيوتر

معرفى
انجمــن علمــی کامپیوتــر ،تشــکل دانشــجویان کامپیوتــر اســت کــه بــا هــدف ارتقــای ســطح فعالیتهــای
علمــی دانشــجویان پایهگــذاری شــده اســت .از جملــه فعالیتهــای ایــن انجمــن ،برگــزاری کﻼسهــا و
کارگاههــای آموزشــی ،بازدیدهــای علمــی ،تهیــه نشــریه ،و برقــراری ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــجویان
است.
انجمــن علمــی کامپیوتــر در ســال  ،٨٦بــا تــﻼش عدهای
از دانشــجویان ورودی  ٨٥و بــا هــدف ایجــاد فضــای
علمــی غنیتــر در دانشــکده تشــکیل شــد .اعضــای
اصلــی انجمــن هــر ســاله بــا انتخــاب داشــجویان
دانشــکده کامپیوتــر برگزیــده مــی شــوند؛ امــا ایــن بــه
منزلــه منحصــر شــدن فعالیــت انجمــن بــه ایــن افــراد
نیســت.
در تمــام دورههــای انجمــن علمــی ،دانشــجویان بســیاری
بــا همــکاری بــا انجمــن ،رونــد پیشــرفت علمــی و
تخصصــی هــر چــه بیشــتر دانشــکده را تســریع
بخشــیدهاند .از تمــام دانشــجویان دعــوت میشــود
تــا بــا همــکاری بــا انجمــن ،بــه بهبــود و گســترش
فعالیتهــای دانشــکده کامپیوتــر کمــک کننــد و از
مزایــای همــکاری بــا انجمــن علمــی بهرهمنــد شــوند.
راه های ارتباطی
t.me/ce_kntu

١١

شوراى صنفى دانشجويان

شــورای صنفــی پرمخاطبتریــن نهــاد دانشــجویی هــر دانشــگاه اســت کــه رســالت آن تــﻼش بــرای
احقــاق حقــوق )بعضــا فرامــوش شــدهی( صنــف دانشجوســت .حقوقــی کــه از مســائل صنفــی مرتبــط
بــا تغذیه،خوابــگاه ،اینترنــت ،امنیــت و حراســت شــروع میشــود و تــا مســائل آموزشــی مرتبــط از
جملــه برنامــه ریــزی آموزشــی ،ســنوات مجــاز تحصیلــی ،قوانیــن مربــوط بــه واحدهــای حــذف شــده و
افتــاده و ...ادامــه مــی یابــد .ایــن نهــاد دانشــجویی اجــازه تحقیــق و تفحــص در تمــام امــور مربــوط بــه
اوضــاع صنفــی دانشــجویان را دارد .از جملــه امــور مربــوط بــه تغذیــه  ،رفتوآمــد ،آموزشــی  ،علمــی ،
فرهنگــی ،نظــارت بــر رفتــار مســئولین و پیگیــری شــکایات
دانشــجویان در امــور مختلــف صنفــی .ایــن نهــاد بــدون
وابســتگی بــه هیــچ حــزب و جناحــی صرفــا بــه دفــاع از
حقــوق دانشــجویان مــی پــردازد و تمامــی اعضــای آن
ســاﻻنه و طــی یــک پروســه کامــﻼ دموکراتیــک از رای
مســتقیم دانشــجویان انتخــاب مــی شــوند .شــورای
صنفــی تنهــا نهــاد دانشــجویی اســت کــه قانونــا حــق
دخالــت در تصمیــم گیــری هــای صنفــی دانشــگاه و
حــق اعتــراض و دادن تذکــر )اعــم از شــفاهی یــا کتبــی(
نســبت بــه اعمــال و تصمیــم هــای غیرقانونــی مســئولین
دانشــگاه در حــوزه صنفــی را دارد و مســئولین نیــز قانونــا
موظــف بــه پاســخگویی محترمانــه بــه آنهــا میباشــند.
راه های ارتباطی
t.me/Sen _KNTU

١٢

امضای طومار اعتراض به وضعیت
صنفی و رفاهی )اسفند(٩٧

انجمن اسﻼمى

معرفى
انجمــن اســﻼمی دانشــجویان دانشــگاه خواجــه نصیــر ،قدیمــی تریــن تشــکل دانشــجویی و
تحولخــواه دانشــگاه اســت کــه در ســال  ٨٧هــم زمــان بــا مــوج بســته شــدن انجمــن هــا ،پلمــپ شــد
و دانشــجویان زیــادی از ایــن بســتر بــاز فعالیــت سیاســی-فرهنگی محــروم شــدند.
هــم اکنــون نزدیــک بــه ســه ســال از بازگشــایی انجمــن اســﻼمی دانشــگاه کــه بــه کوشــش همیــن
دانشــجویان تحولخــواه و آزاداندیــش صــورت پذیرفــت میگــذرد .تشــکلی کــه محفلــی بــرای بیــان
آزاد اســت ،از جایــی خــط نمیگیــرد و بــه معنــای واقعــی متعلــق بــه دانشــجو اســت .ایــن تشــکل
فعالیــت هــای خــود را در زمینــه هــای متنــوع سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،آموزشــی و غیــره و تــا
حــد اشــتیاق دانشــجو ادامــه میدهــد.

١٣

عضويت
دانشــجویان میتواننــد بــا مراجعــه بــه دفتــر انجمــن اســﻼمی )ســمت راســت ســاختمان فــرد اســدی
اولیــن دفتــر از ســمت در دبســتان( اقــدام بــه پــر کــردن فــرد عضویــت و مشــخص کــردن حــوزهی عﻼقــه.
منــدی خــود بــرای فعالیــت کننــد.
کمیســیون هــای انجمــن عبارتنــد از :سیاســی  ،آمــوزش  ،فرهنگــی  ،رســانه ،زنــان و دو کارگــروه
آســیبهای اجتماعــی و حقــوق زنــان
بــرای آشــنایی بیشــتر میتوانیــد بــه کانــال تلگ ـرام انجمــن اســﻼمی نیــز مراجعــه کنیــد .همچنیــن بــرد
انجمــن اســﻼمی در طبقــه ی دوم ســاختمان فرداســدی ،جنــب کﻼس  ٢٠٩قــرار دارد.
برخی از فعالیت های انجمن اسﻼمی عبارتند از:
 برگزاری حلقه های مطالعاتی با موضوعات مختلف به سلیقهی دانشجو صدور بیانیه ها و طرح های مشترک با دانشگاه های سراسر کشور پیرامون موضوعات مختلف اکران فیلم برگزاری جشنهای دانشجویی و مراسمات آیینی تریبون های آزاد اندیشی برگزاری کارگاه ها و دوره های مختلف آموزشی -برگزاری جلسات بررسی موضوعات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی روز جامعه

راه های ارتباطی
t.me/KntuAnjomanEslami

١٤

بسيج دانشجويى

بســیج دانشــجویی در ســال  ۱۳۶۷بــا دســتور بیانگــذار انقــﻼب اســﻼمی حضــرت آیــتﷲ خمینــی)ره(
تشــکیل شــد و هــدف آن ترویــج گفتمــان انقــﻼب ،روحیــهی مســئولیتپذیری و همیــاری ،بســط
فرهنگــی ،تفکــر بســیجی ،و ایجــاد آمادگــی در عرصههــای مختلــف فرهنگــی و علمــی و دفاعــی بــرای
دفــاع از دســتاوردهای انقــﻼب اســت.
طبق ســخن امام راحلمان)ره(»:بســیج یک فرهنگ و یک حرکت فرهنگی اســت .بســیجی بلندهمت
اســت و خواســتهی او ب ـرای اعتــﻼی کشــور اســت «.بســیج دانشــگاه مــا ،دانشــگاه خواجهنصیــر ،بــا
تاکیــد بــر مکتــب امــام و رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری و نیازهــای موجــود ،بــرای رســیدن بــه اهــداف
تعییــن شــده تــﻼش میکنــد.
بســیج ،پرچمــدار مطالبهگــری و عدالتطلبــی در بســیاری از نارســاییها و بیعدالتیهــای دانشــگاه
و در مقیــاس بزرگتــر ،جامعــه را بــه دوش میکشــد .گرچــه در بســیاری از مــوارد ایــن حقطلبــی بــا
هزینــه دادن همــراه اســت و گاه هــم نتیجــه نمیدهــد ،امــا بــه گفتــهی امــام بزرگوارمان«،مــا مامــور بــه
وظیفهایــم نــه نتیجــه«؛ لــذا ایــن ســطح از کنشگــری ،بســیج را بــه مجموعــهای فعــال ،پویــا و قــوی
تبدیــل کــرده اســت.
از دیگر فعالیت های بسیج میتوان به فعالیت های علمی آن اشاره نمود؛
برگزاری کﻼس های مهارتی،بازدید های علمی ،
اردو های مطالعاتی و کﻼس های رفع اشکال.
یکــی دیگــر از برنامههــای تشــکل ،اردوهــای زیارتــی و ســیاحتی میباشــد؛ ایــن اردوهــا بــه دو بخــش
داخــل اســتان تهــران و خــارج اســتان تقســیم میشــود؛ از اردوهــای داخــل اســتان میتــوان بــه
کوهنوردیهــا ،لیــگ فوتبــال محبــوب و پرطرفــدار ســتارگان بســیج ،موســوم بــه  ،LSBســینما و ســایر
برنامههــای امکانپذیــر در تهــران اشــاره کــرد و از برنامههــای خــارج اســتان هــم اردوهــای قــم ،راهیــان
و هجرتهــای جهــادی را عنــوان کــرد .حــرف از جهــادی شــد؛ بســیج اســت و هجرتهــای جهادیَــش.
١٥

نگاهشــان تــو را هــم گرفــت؟ تــو هــم نتوانســتی از ایــن لبخنــدی کــه دنیــا دنیــا حــرف دارد بگــذری؟
لباســش کهنــه اســت امــا از مــا لبــاس نمیخواهــد؛ دســتهایش ســیاه و پینــه بســته اســت امــا از
مــا دســتکش نمیخواهــد؛ ایــن را میتــوان از چهرههــای باعــزت و نــگاه مغرورشــان فهمیــد؛ پــس چــه
میگویــد؟ چــه میخواهــد؟ گــوش کــن:
نمیشنوی؟ صدا ضعیف است؟ پس آماده شو که برای شنیدن حرفهایشان برویم
وسایل مورد نیاز:
نیت پاک و خالص
روحیهی جهادی
بقیه را هم وقتی آمدی فرم اردو جهادی پر کردی میفهمی (:
امــا گل ســر ســبد دغدغههــا و مســائل بســیج ،مســئلههای مربــوط بــه سیاســت و مســائل فرهنگــی
کشــور اســت؛ ایــن تشــکل بــرای بــاﻻ بــردن ســطح دغدغــه و فرهنــگ مــردم از هیــچ فعالیتــی دریــغ
نمیکنــد؛ از برگــزاری کرســیهای آزاد اندیشــی و تریبــون آزاد در ســطح همیــن دانشــکدههای خودمــان
گرفتــه تــا راهانــدازی پویشهــای خریــد کاﻻی ایرانــی و اعتراضــات و تجمعــات صلحجویانــه در دفــاع از
آزادیخواهــان و حــق طلبــان جهــان در ســطح شــهر و مقابــل ســفارتخانهها
گرچه برنامههای دیگری هم چون:
اکران فیلم و مستند
هیئتهای هفتگی در خوابگاه
دیدار با خانواده شهدا
هنــر و رســانه و  ...برگــزار میشــود ،امــا دوســت مــن ،اصــل مــن و تــو هســتیم؛ مــا اومدیــم تــﻼش کنیــم
کــه فــردا ایرانــی بهتــر داشــته باشــیم؛ ایرانــی آبادتــر ،زیباتــر و آمادهتــر بــرای یــاری آخریــن حجــت خــدا
بازم اگه خواستی از فعالیتها بیشتر بدونی ،در دفتر های بسیج منتظرتیم؛
دفاتر بســیج در دانشــکده شــامل دفتر بســیج برادران و دفتر بســیج خواهران)ﻻبی دانشــکده،روبهروی
درب ورود ،اولین اتاق از ســمت راســت( اســت.
یا علی)ع( مدد
١٦

شاخه دانشجويى

اولين گام ها را با ما برداريد!
معرفى

مؤسســه مهندســان بــرق و الکترونیــک )(The Institute of Electrical and Electronics Engineers
کــه بــه اختصــار آن را  IEEEمینامنــد ،ســازمانی بیــن المللــی و حرفــه ایســت کــه هــدف آن پیشــبرد دانــش،
فنــاوری و همچنیــن اســتاندارد ســازی در حــوزه هــای مهندســی بــرق ،کامپیوتــر و زمینــه هــای وابســته بــه ایــن
دو اســت .ایــن مؤسســه بیــش از  ۴۰۰هــزار نفــر عضــو در  ۱۶۰کشــور جهــان دارد.
شــاخه دانشــجویی  IEEEدانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــا هــدف پیشــرفت دانــش و
همچنیــن مهــارت افزایــی دانشــجویان ،زیــر نظــر بخــش ایــران ) (IEEE Iran Sectionدر حــال فعالیــت اســت.

فعاليت ها
• برگزاری کﻼس ها و دوره های مهارت افزایی مورد نیاز دانشجویان
• تولید محتواهای علمی مانند مجﻼت و خبرنامه ها
• برگزاری سمپوزیوم ها و رویدادهای علمی
• برگزاری نشست ها و گفتگوهای علمی
عضويت
با عضویت در این انجمن فرصتی برای فعالیت در کنار سایر دانشجویان و انجام کار تیمی
خواهید داشت .هم چنین در کنار هم مسئولیت پذیری را تمرین خواهیم کرد.
فرصت ها
• دریافت نشریات IEEE
راه های ارتباطی
• تخفیف دوره ها
Instagram.com/ieeekntu
• کمک هزینۀ عضویت رسمی در جامعۀ جهانی IEEE
t.me/ieeekntu

١٧

تيم رباتيك KN2C

KN2C

معرفى
تیــم رباتیــک دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی ) (KN٢Cبــه منظــور ایجــاد فضایــی علمــی
 ،کاربــردی و مدیریتــی بــرای دانشــجویان و همچنیــن افتخارآفرینــی بــرای دانشــگاه و کشــور عزیزمــان
از ســال  ١٣٨٨بــا ایــن نــام بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی دهــد .هــدف اصلــی ایــن تیــم ارتقــا مهــارت هــای
علمــی و فنــی دانشــجویان در کنــار فعالیــت تیمــی در راســتا رســیدن بــه افتخــارات در مســابقات داخلــی و
خارجــی و همچنیــن ارتباطــی موثــر بــا صنعــت میباشــد .در حــال حاضــر تیــم رباتیــک  KN٢Cاز ســه زیــر
بخــش جهــت حضــور در لیــگ هــای مســابقات بیــن المللــی رباتیــک تشــکیل شــده اســت.
•بخش ربات های زمینی
• ربات های پرنده
• پلت فرم شبیه ساز دوبعدی فوتبال
فعاليت ها
به منظور کسب اهداف تعریف شده ،تیم
رباتیک  KN٢Cهر ساله فعالیت های زیر را
دنبال می کند:
• برگزاری همایش سالیانه به منظور معرفی تیم و نمایش دستاورهای آن
• برگزاری کﻼس¬ها و کارگاه¬های آموزشی
• شرکت در مسابقات داخلی و بین المللی رباتیک
• برگزاری مسابقات بین المللی نصیرکاپ
نحوه ورود به تیم رباتیک KN٢C
•کسب مهارت های ﻻزم از طریق شرکت در کﻼس های آزمایشگاه رباتیک  KN٢Cیا داشتن اطﻼعات
قبلی
• شرکت در آزمون ورودی برگزار شده توسط آزمایشگاه رباتیک  KN٢Cو کسب نمره ی مناسب
• به انجام رساندن و ارائه ی پروژه ی تعریف شده برای متقاضیان
بعد از پذیرفته شدن در آزمایشگاه رباتیک  KN٢Cبا توجه به عﻼقه ی شخصی متقاضی در یکی از
بخش های تیم شروع به کار خواهد کرد.
١٨

كانون فيلم و عكس

معرفى
کانون فیلم و عکس امسال وارد سیزدهمین سال
تاسیس خود میشود .در این یک دهه فعالیت،
به همت دانشجویان بسیاری ،سعی شده فضای
دانشگاه با نشاطتر شود و مهمتر از آن سواد
سینمایی و عکاسی دانشجویان کمی بهبود یابد.
کانون فیلم و عکس همیشه در تﻼش بوده که
باتوجه به تخصص اعضا ،پیشنهادهای حرفهایتری
بدهد و با اکران فیلمهای باکیفیت سعی در ارتقا سلیقه مخاطب خودش داشته ،دارد وخواهد
داشت.دربخش عکس نیز سعی شده که نوعنگاه صحیح و خوانش ِ درست عکس را سرلوحه کار
خودش قرار بدهد و با آموزشهای درست ،سطح عکاسی و خوانشعکس را هم ارتقا ببخشد.
ويزور
ویزور را تهیه کنید و بخوانید؛ کامﻼ از
برنامهها و غایت آن آگاه خواهید شد.

راه های ارتباطی
Instagram.com/FilmoAks.kntu
t.me/NamayeNazdik

١٩

كانون قرآن و عترت )ع(

معرفى
کانــون قــرآن و عتــرت )ع( در راســتای توســعه و تعمیــق فرهنــگ ومعــارف غنــی قــرآن کریــم و مکتــب
حیــات بخــش اهــل بیــت علیهــم الســﻼم بــه فعالیــت مــی پــردازد کــه ایــن فعالیتهــا شــامل کلیــه
فعالیتهایــی میباشــد کــه بــا موضــوع قــرآن کریــم و معصومیــن علیهــم الســﻼم در حوزههــای
تبلیــغ و ترویــج  ،آمــوزش و پژوهــش ویــژه دانشــجویان مــی باشــد.
فعاليت ها
• برگزاری کرسی تﻼوت و تفسیر قرآن کریم
• برگزاری جلسات اعتقادی
• برگزاری کارگاه بررسی معضﻼت جامعه و جوانان با
دیدگاه قرآنی
• فعالیت های خیریه )خانه سالمندان،بهزیستی(
• تولید محتوا
• دیدار با خانواده شهدا
• برگزاری اردو های مرتبط
• برگزاری برنامهی سه شنبه های مهدوی
• برگزاری جشن نیمه شعبان
راه های ارتباطی
Instagram.com/Quran_kntu
t.me/Quran_kntu

٢٠

انجمن رمز
معرفى
انجمــن رمــز ایــران ) (Iran Society Of Cryptologyیــک انجمــن علمــی فعــال در حــوزه رمزنــگاری و امنیــت
اســت .شــاخه دانشــجویی انجمــن رمــز در دانشــگاه نماینــده دانشــجویی ایــن انجمــن در دانشــگاه میباشــد
کــه ســاﻻنه اعضــای آن بــا توجــه بــه رای گیــری انجــام شــده انتخــاب میشــوند .شــاخه دانشــجویی انجمــن
رمــز در دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیــر الدیــن طوســی از جملــه قدیمــی تریــن شــاخه هــای دانشــجویی
بــوده و همچنیــن در ســال هــای گذشــته از فعــال تر یــن شــاخه هــای دانشــجویی در کشــور شــناخته شــده و
برگــزار کننــده تعــدادی برنامــه در مقیــاس بیــن المللــی بــوده اســت.
نحوه عضويت
برای عضو شدن در این شاخه دانشجویی و گرفتن کد عضویت کشوری میتوانید به دو نوع عمل
کنید -۱ :پر کردن فرم عضویت و عضویت دانشجویی در شاخه دانشگاه  -۲پر کردن فرم عضویت
و پرداخت حق عضویت و عضویت در شاخه دانشجویی دانشگاه و همچنین انجمن رمز ایران
مزاياى عضويت در اين شاخه دانشجويى
بهره بردن از مزایای عضویت در انجمن رمز ایران
شرکت در کنفرانس ها و برنامه های برگزار شده توسط انجمن رمز به همراه تخفیف ویژه
آشنایی و همکاری با اساتید و چهره های علمی و رمزنگاری
آشنایی با مسائل روز حوزه امنیت و رمزنگاری
فعالیت و سابقه کار دانشجویی
برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینار های علمی مرتبط با این حوزه
برگزاری جلسات ،بازدید ها و سخنرانی های علمی
برگزاری همایش های دانشجویی انجمن رمز
تشکیل کارگروه هایی برای انجام پروژه های دانشجوئی در حوزه رمز
اهداف شاخه دانشجويى
گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم و فناوری رمز و امنیت فضای تبادل
اطﻼعات
افزایش مهارت در حوزه امنیت سایبری و عملیات ضد نفوذ
راه های ارتباطی
کمک به توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص در حوزه رمز
بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه
www.isc.ee.kntu.ac.ir
t.me/kntu_isc
های مربوط به این حوزه

٢١

انجمن ماشينهاى محاسبهگر
Association for
Computing Machinery
KNTU Student Chapter

معرفى
انجمــن ماشــینهای محاســبهگر )  (Assostiation of Computing Machineryیــک انجمــن
بینالمللــی و قدیمیتریــن محفــل متخصصــان کامپیوتــر در دنیــا محســوب میشــود .فعالیتهــای
ایــن انجمــن شــامل برگــزاری کنفرانسهــا  ،چــاپ نشــریات و مجــﻼت تخصصــی مرتبــط بــا حــوزه
کامپیوتــر ،ترویــج دانــش ،آمــوزش نســل جدیــد و همچنیــن برگــزاری مســابقات علمــی میباشــد کــه
مهمتریــن ایــن مســابقات کــه هــر ســاله از تمــام دانشــگاههای دنیــا در آن شــرکت میکننــد مســابقات
 ACM ICPCنــام دارد.در ســال  ۱۳۹۷دانشــجویان عﻼقهمنــد و فعــال بــا حمایــت و تشــویق دانشــکده
کامپیوتــر و تحــت نظــر دکتــر نیــک انجــام اقــدام بــه بازگشــایی و ایجــاد شــعبه دانشــجویی ایــن انجمــن
در دانشــکده نمودنــد .ایــن شــاخه دانشــجویی کــه بــه صــورت رســمی ثبــت شدهاســت ،بــه هــدف
انجــام فعالیتهــای علمــی دانشــجویی ،حمایــت تیمهــای شــرکت کننــده در مســابقات ،ACM ICPC
برگــزاری ســخنرانیهای علمــی ،کﻼسهــا و دورههــای آموزشــی تاســیس شــده .دانشــجویان عﻼقهمنــد
بــه فعالیــت در ایــن شــاخه دانشــجویی کــه از اعتبــار بینالمللــی برخــوردار اســت.
عضويت
بــرای عضویــت در ایــن شــاخه میتواننــد از تارنمــای ایــن شــاخه اســتفاده کننــد .عضویــت در ایــن
شــاخه دانشــجویی کامــﻼ رایــگان بــوده و دانشــجویان میتواننــد از مزایــای عضویــت در ایــن انجمــن
از جملــه تخفیــف بــرای شــرکت در دورههــا ،دریافــت خبرنامــه دورهای و مزایــای دیگــر اســتفاده کننــد.
راه های ارتباطی
https://kntu.acm.org

٢٢

انجمن ورزشى
معرفى
بــا توجــه بــه فقــدان دفتــر تربیــت بدنــی در پردیــس بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه خواجــه نصیــردر ســال ١٣٩٤
بــا همــت جمعــی از دانشــجویان زحمــت کــش ،انجمــن ورزشــی دانشــکده ،بــا هــدف رشــد و ســﻼمت جســمی
و روحــی دانشــجویان و بــا حمایــت دانشــگاه ،شــروع بــه فعالیــت خــود در دانشــکده بــرق و کامپیوتــر کــرد.
فعاليت ها
 -١برگزاری مسابقات ورزشی از قبیل فوتبال ،والیبال ،بسکتبال و......
 -٢برگزاری مسابقات رایانه ای ورزشی) فيفا(
 -٣پیگیری مطالبات ورزشی دانشجویان و هماهنگی با تربیتبدنی برای استفاده از زمینهای ورزشی
 -٤ثبت نام اردوها و رویدادهای ورزشی دانشگاه
 -٥برگزاری همایش ها و مراسم های مختلف به هنگام مناسبت های ورزشی

راه های ارتباطی
www.kntuvarzeshi.ir
t.me/kntuvarzeshi

٢٣

كانون موسيقى

معرفى
کانــون موســیقی دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن طوســی قدیمــی تریــن
کانــون فرهنگــی فعــال در دانشــگاه اســت کــه رســالت آن اشــاعه و
ترویــج موســیقی فاخــر و مطلــوب دانشــجویان و همچنیــن ایجــاد
فرصت¬هــای یادگیــری و تمریــن موســیقی بــرای دانشــجویان اســت.
ارتقــای ســطح ســلیقه دانشــجویان در زمینه¬هــا فرهنگی ،همــواره دغدغه
کانون¬هــای فرهنگــی دانشــگاه بــوده و هســت و کانــون موســیقی نیــز از
ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .ایــن کانــون ســعی دارد بــا اجراهــای زنــده
موســیقی ،برگــزاری نشســت¬هایی حــول محــور موســیقی و همچنیــن
برنامه¬هــای مطالعاتــی در راســتای موســیقی ،کمکــی هرچنــد کوچــک در
راســتای ایــن هــدف متعالــی انجــام دهــد.

راه های ارتباطی
t.me/MusicKNTU

٢٤

انجمن ادبيات

پــر بــیراه نیســت اگــر بــا چهــرهای متعجــب در حــال بازخوانــی تیتــر بــاﻻ باشــید! انجمــن علمــی ادبیــات؟
آن هــم در دانشــگاه فنــی مهندســی؟ بلــه همیــن اســت ،چشــمانتان خطــا نکــرده اســت .شــاید
پرســیده شــود چــه نســبتی میــان ایــن دو وجــود دارد؟ پاســخ شــفاف اســت :نیــاز! انســان موجــودی
چندبعــدی اســت .از ایــن رو عجیــب نیســت اگــر دانشــجوی تــازهوارد رشــتهی مهندســی نیــاز بــه فضایــی
لطیفتــر ،شــاعرانهتر و البتــه دوســتانهتر داشــته باشــد .اکنــون نمیدانیــد چــه لذتــی در ایــن اســت
کــه هــر هفتــه ســاعتهای فرهنگــی را بــه نقــد کتــاب همــراه دوســتانی بــا عﻼیــق مشــترک و از جنــس
خودتــان بگذرانیــد )دوشــنبه  ۳_۱ســاعت فرهنگــی اســت و در ایــن بــازه کﻼســی برگــزار نخواهــد شــد(.
دیگــر آن کــه از جملــه فعالیتهــای انجمــن» ،الفبــا«ی عزیزمــان اســت بــه عنــوان فصلنامــهای ادبــی ،هنــری،
فرهنگــی .الفبــا اخیــرا بــه عنــوان برتریــن نشــریهی عمومــی دانشــگاه انتخــاب شــد و همچنین بــه مرحلهی نهایی
یازدهمیــن جشــنوارهی سراســری نشــریات دانشــجویی »تیتــر  «۱۱راه یافــت .شــما هــم میتوانیــد اســتعداد و
توانایــی خــود را در نشــریهی الفبــا در معــرض نمایــش و نقــد اهالــی ادب و فرهنــگ و دوســتانتان بگذاریــد.
سخن کوتاه کنیم؛ انجمن علمی ادبیات یک شورای عمومی و یک شورای مرکزی دارد که شما با پر کردن
فرم عضویت انجمن به شورای عمومی میپیوندید .جایی که نظرات و ایدههای خود را مطرح نموده و اگر
مایل باشید مسئولیتهای موجود را میپذیرید .اعضای شورای عمومی میتوانند هر سال آذر ماه در
انتخابات شورای مرکزی شرکت کرده و در جایگاه تصمیمگیری برای فعالیتهای انجمن قرار گیرند .اما دیگر
فعالیتهای انجمن علمی ادبیات:
حلقههای ادبی خوانش و نقد آثار دانشجویی
مسابقات کتابخوانی و دکلمه
کارگاههای آموزش اصول شعر و داستاننویسی
برگزاری مراسم بزرگداشت شاعران و نویسندگان نامدار و دعوت از مفاخر ادبی معاصر کشور

٢٥

کانال های تلگرامی و لینک های ارتباطی کاربردی
روابط عمومی دانشگاه
رویداد های پردیس برق و کامپیوتر
مدیریت امور دانشجویی)خوابگاه ها(
شورای صنفی دانشجویان
انجمن علمی برق
انجمن علمی کامپیوتر
انجمن IEEE
انجمن اسﻼمی دانشجویان
بسیج دانشجویی
کانون فیلم و عکس
کانون موسیقی
انجمن ورزشی
انجمن ادبیات
انجمن رمز و امنیت
کانون های فرهنگی
اطﻼع رسانی جلسات دفاع برق و کامپیوتر
٢٦

https://t.me/k_n_toosi
https://t.me/ece_kntu_events
https://t.me/kntu_sm
https://t.me/Senﬁ_KNTU
https://t.me/kntueesa
https://t.me/ce_kntu
https://t.me/IEEEKNTU
https://t.me/KntuAnjomanEslami
https://t.me/basijkntu
https://t.me/FilmoAksKntu
https://t.me/MusicKNTU
https://t.me/kntuvarzeshi
https://t.me/Adab_Kntu
https://t.me/kntu_isc
https://t.me/kntugram
https://t.me/kntuece

راهنماى استفاده از
سامانه هاى سماد ،
مديريت دروس و
كتابخانه

٢٧

آموزش كار با سماد
)سامانه مديريت امور دانشجويى(
برای رزرو غذای هفتگی خود و امور خوابگاهی به سایت زیر رفته و مطابق تصاویر عمل کنید.

http://refahi.kntu.ac.ir/

• نام کاربری و کلمه عبور شما در ابتدا به ترتیب شماره دانشجویی و کد ملی شما می باشد.
• برای رزرو غذا میبایست مطابق زیر ابتدا کارت دانشجویی خود را شارژ نمایید.
• درصورتی که کارت دانشجویی خود را فراموش کرده باشید برای دریافت غذا میتوانید از رمز
دوم استفاده نمایید که میباست آن را فعال کنید.

٢٨

• برای رزو غذا میبایست  ٧٢ساعت قبل از روز مد نظر اقدام به رزرو غذا نمایید.
• درصورتی که فراموش کردید غذا رزرو کنید از ساعت  ١٢:٣٠تا  ١٣هر روز تعداد محدودی غذا به
عنوان روز فروش با قیمت بیشتر جهت دریافت موجود میباشد.

برای پیش ثبت نام خوابگاه میبایست مطابق زیر عمل کرد:

٢٩

آموزش كار با سامانه مديريت دروس
برای دریافت تمارین درسی و بارگذاری پاسخ آنها و صحبت با اساتید به این سامانه مراجعه خواهید
کرد.

http://courses.kntu.ac.ir/

• نام کاربری و رمزعبور شما به ترتیب آدرس ایمیل دانشگاهی ورمز عبور ایمیل دانشگاهی میباشد.
• برای دریافت ایمیل دانشگاهی ،در سامانه  portal.kntu.ac.irثبت نام نمایید.

٣٠

• پس دریافت کلید ثبت نام از استاد مربوطه مطابق شکل فوق دانشکده مربوطه را انتخاب کرده و
درس مورد نظر را مییابید.

• جهت مشاهده رویدادهای درسی پیش رو مطابق شکل زیر میتوانید از تقویم سایت استفاده
کنید.

٣١

آموزش كار با سامانه كتابخانه
برای رزرو کتاب و تمدید آن به سایت کتابخانه دانشگاه به آدرس زیر رفته و مطابق تصاویر عمل کنید.

http://library.kntu.ac.ir

• برای اطﻼع از موجودی کتاب به بخش »جستجو در منابع کتابشناختی« و برای تمدید به
بخش »سرویس های امانت« مراجعه کنید.

• شماره عضویت و کلمه عبور را از کتابخانه دریافت کنید) .پیشفرض شماره عضویت و کلمه
عبور شما به ترتیب شماره دانشجویی و کد ملی میباشد(
٣٢

شماره تلفن های ضروری دانشگاه
آموزش دانشكده مهندسى برق
نام و نام خانوادگى

سمت

تلفن تماس

فاطمه نوروزى

سرپرست اداره امور
آموزش  -تحصیﻼت
تکمیلی و کارشناسی

۸۴۰۶۲۲۶۱

noroozi@eetd.kntu.ac.ir

فاطمه عينى

کارشناس امور آموزشی
 -تحصیﻼت تکمیلی

۸۴۰۶۲۲۵۳

eini@eetd.kntu.ac.ir

مريم سيفى

کارشناس امور آموزشی
 -تحصیﻼت تکمیلی

۸۴۰۶۲۲۵۳

اعظم آقا كثيرى

کارشناس امور آموزشی
 -کارشناسی

۸۴۰۶۲۲۵۹

kasiri@eetd.kntu.ac.ir

حسين فرهنگيان

کارشناس امور آموزشی
 -کارشناسی

۸۴۰۶۲۲۵۹

farhangian@eetd.kntu.ac.ir

عليرضا محمدى

بایگانی

۸۴۰۶۲۲۵۸

mohamadi@eetd.kntu.ac.ir

آموزش دانشكده مهندسى كامپيوتر:

نشانى پست الكترونيكى

٠٢١-٨٤٠٦٢٤٧٥

آموزش دانشكده علوم:

٠٢١ - ٢٣٠٦٤٢٧٣

آموزش دانشكده مهندسى صنايع:

٠٢١-٨٤٠٦٣٣٥٩
٠٢١-٨٤٠٦٣٤٧١

آموزش دانشكده مهندسى عمران:

)کارشناسی ،داخلی (١٨٥

آموزش دانشكده مهندسى مكانيك  -مواد :

٠٢١ - ٨٨٧٧٩٤٧٣
٠٢١ - ٨٨٧٧٩٤٧٥
٠٢١ - ٨٤٠٦٣٣٩٩
٠٢١ - ٨٤٠٦٣٣٩٥

٣٣

آلبوم رويدادهاى اخير

٣٤

ثبت نام حضوری
ورودی مقطع
کارشناسی

دسته عزاداری
ساﻻر شهیدان
حسین بن علی )ع(

مسابقات دفاع
سه دقیقه ای از
پایاننامه ها

٣٥

جشن شب یلدا

سمینار دانشجویی تازه
های مهندسی برق

جشنواره خیریهی غذا

٣٦

مراسم روز درختکاری

جشن استقبال از بهار

عید نیمهی شعبان

٣٧

محفل انس با قرآن

مراسم روز مخابرات

جشن فارغ التحصیلی
ورودی های ٩٤

٣٨

با تشکر از تمامی افرادی که ما را در تهیهی این دفترچه یاری نمودند.
گردآورندگان :علی غفاری ،احمدرضا کرمی
صفحه آرایی و گرافیک :پوریا اقدم پور

DESIGN:

FICUSART
09229677343

نقشه پرديس برق و كامپيوتر

