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پیام رئیس دانشکده برق

دکتر تورج امرایی
رئیس دانشکده مهندسی برق

به نام خداوند بخشنده مهربان
به دانش فزای و به یزدان گرای که او باد جان تو را رهنمای
بــه همــه دانشــجویان نــوورود خوشــامد مــی گویــم و بــه شــما و خانــواده هــای محترمتــان تبریــک عــرض
مــی نمایــم .دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــه عنــوان نخســتین دانشــگاه صنعتــی
ایــران تاکنــون نقــش ارزنــده و قابــل ستایشــی در آمــوزش عالــی کشــور داشــته اســت .دانشــکده
مهندســی بــرق بــه عنــوان بزرگتریــن و بــا ســابقه تریــن دانشــکده در مجموعــه دانشــگاه صنعتــی
خواجــه نصیرالدیــن طوســی ،یکــی از اثرگذارتریــن دانشــکده هــای مهندســی در کشــور اســت و تاکنــون
افــزون بــر پــرورش صدهــا متخصــص و پژوهشــگر برجســته بــرای بخــش هــای مختلــف صنعــت و
اقتصــاد کشــور ،توانســته اســت بــه پشــتوانه ســرمایه هــای انســانی و امکانــات آموزشــی و پژوهشــی
پیشــرفته خــود ،در پاســخگویی بــه نیازهــای صنعــت کشــور بــه یــک مرکــز کارآمــد و ســرآمد تبدیــل
شــود .ایــن دانشــکده بــه اســتناد رتبــه بنــدی هــای ملــی و جهانــی در میــان دانشــکده هــای برتــر کشــور
در زمینــه مهندســی بــرق قــرار دارد .گــروه هــای پژوهشــی مختلفــی بــه همــت اعضــای هیــات علمــی
و دانشــجویان نخبــه و بــا انگیــزه ایــن دانشــکده در حــوزه هــای مهندســی مخابــرات ،مهندســی
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الکترونیــک ،مهندســی کنتــرل ،مهندســی قــدرت ،مهندســی پزشــکی ،و مهندســی مکاترونیــک عــاوه
بــر مشــارکت در پــروژه هــای صنعتــی در ســطح ملــی ،پژوهــش هــای بســیار ارزشــمندی را در مــرز دانــش
و در تــراز جهانــی بــه انجــام رســانده انــد و ایــن دانشــکده مصمــم اســت تــا در ایــن راه درخشــان بــه
کمــک شــما دانشــجویان عزیــز ،بیــش از پیــش گام هــای مهمــی در راســتای توســعه علــم و فنــاوری در
کشــور بــردارد .دانشــکده مهندســی بــرق دارای دو قطــب علمــی کشــوری شــامل قطــب کنتــرل صنعتــی
و قطــب محاســبه و مشــخصه یابــی افــزاره هــا و زیرسیســتم هــای الکترومغناطیســی اســت .گــروه هــای
دانشــجویی بســیار فعالــی در دانشــکده مهندســی بــرق هــر ســال در مســابقات ملــی و جهانــی شــرکت
مــی کننــد کــه در ایــن میــان گــروه رباتیــک دانشــکده مهندســی بــرق توانســته اســت تاکنــون افتخــارات
ملــی و جهانــی درخــور ستایشــی را بــرای دانشــگاه و کشــور بــه ارمغــان آورد .ایــن دانشــکده همــکاری
هــای ملــی و بیــن المللــی دیرینــه ای بــا شــماری از دانشــگاه هــای مطــرح ملــی و جهانــی دارد کــه از آن
جملــه مــی تــوان بــه برنامــه همــکاری دانشــکده مهندســی بــرق بــا دانشــگاه پیــکاردی فرانســه در زمینــه
مهندســی پزشــکی و دانشــگاه هانوفــر آلمــان در زمینــه مهندســی قــدرت اشــاره کــرد و ایــن دانشــکده بنــا
دارد همــکاری هــای منطقــه ای و بیــن المللــی خــود را بیــش از پیــش گســترش دهــد .برخــی از اعضــای
هیــات علمــی ایــن دانشــکده تاکنــون توانســته انــد بــه افتخــارات مهمــی در ســطح ملــی دســت پیــدا
کننــد .عناوینــی همچــون اســتاد نمونــه کشــوری ،ســرآمد علمــی کشــور ،دانشــمند برجســته کشــوری
بــه انتخــاب فرهنگســتان علــوم ،دانشــمند جــوان کشــوری بــه انتخــاب فرهنگســتان علــوم و کتــاب ســال
کشــوری ،از جملــه افتخاراتــی اســت کــه تاکنــون برخــی از اعضــای محتــرم هیــات علمــی ایــن دانشــکده
بــدان دســت یافتــه انــد.
افــزون بــر فعــال بــودن دوره هــای کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــری تخصصــی در همــه رشــته هــا
و گرایــش هــای مهندســی بــرق ،ایــن دانشــکده در حــال گســترش گرایــش هــای میــان رشــته ای بویــژه
بــا ســایر دانشــکده هــای مهندســی اســت کــه مــی توانــد در پاســخگویی بــه نیازهــای امــروزی صنعــت
و اقتصــاد کشــور موثــر باشــد .مهندســی مکاترونیــک و مهندســی رایانــش تصاویــر پزشــکی از جملــه
ایــن برنامــه هاســت و در آینــده نزدیــک برنامــه هــای میــان رشــته ای بــه صــورت هدفمنــد گســترش داده
خواهــد شــد .همچنیــن در دوره هــای کارشناســی ،دانشــجویان ایــن دانشــکده مــی تواننــد افــزون بــر
رشــته اصلــی خــود در یکــی از رشــته هــای مــورد عالقــه خــود بــه نــام دوره کهــاد تحصیــل کننــد .امســال
بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا ،نخســتین نیمســال تحصیلــی شــما بــه صــورت الکترونیکــی و مجــازی
برگــزار مــی شــود .دانشــگاه همــه تــوان خــود را بــکار گرفتــه اســت تــا آمــوزش مجــازی بــه بهتریــن نحــو
ممکــن انجــام شــود .امیدواریــم بــه زودی بــا ریشــه کــن شــدن ایــن بیمــاری ،شــاهد حضــور شــما عزیــزان
در دانشــکده مهندســی بــرق باشــیم .بــرای همــه شــما دانشــجویان عزیــز آرزوی پیــروزی و بهــروزی
دارم و امیــدوارم بــه یــاری خداونــد ،تحصیــل در دانشــکده مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی خواجــه
نصیرالدیــن طوســی بــرای همــه شــما دوره ای بــه یــاد ماندنــی و همــراه بــا کســب افتخــار و ســربلندی
باشــد.
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پیام رئیس دانشکده کامپیوتر

دکتر یوسف د رمانی
رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشجویان نو ورود گرامی،
همــه ســاله دانشــکده کامپیوتــر پذیــرای جمعــی از بهتریــن برگزیــدگان علمــی کشــور اســت و از ایــن بابــت
بــه خــود میبالــد ،لــذا مایلــم موفقیــت شــما در ورود بــه یکــی از دانشــگاههای برتــر کشــور را از طــرف خــود
و همکارانــم تبریــک بگویــم.
بــرای رســیدن بــه نقطـهای کــه اکنــون در آن هســتید ،راه زیــادی را طــی کردیــد و زحمــت وافــری را متحمــل
شــدید ،ولــی گمــان نکنیــد کــه بــه هــدف رســیدید و بــه واســطه آن دســت از تــاش برداریــد .دانشــگاه هــدف
نیســت .تحصیــل در دانشــگاه وســیلهای بــرای دســتیابی بــه هدفــی بــس واالتــر اســت ،بنابرایــن مــا اعضــای
هیــات علمــی دانشــکده از همــه شــما دانشــجویان عزیــز میخواهیــم تــا از همیــن بــدو ورود بــه دانشــگاه
بــا جدیــت در راه تعالــی علمــی و اخالقــی خــود قــدم برداریــد.
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پیام مدیر فرهنگی

دکتر امیرحسین نیکوفرد
مدیر فرهنگی پردیس برق و کامپیوتر

با تقدیم سالم
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 اســامی  ،کانــون قــرآن و عتــرت  ،بســیج و  .....پذیــرای
شــما عزیــزان مــی باشــند .امیــد اســت در پنــاه خداونــد متعــادل و در ذل توجهــات حضــرت ولیعصــر
تحصیــات ایــن دوره خــود را بــا خاطراتــی خــوش بــا موفقیــت بــه پایــان برســانید.

دکتر امیرحسین نیکوفرد

7

معرفی انجمن ها،
نهادها و کانونهای
فرهنگی

انجمن علمی برق

معرفی
بــه منظــور حمایــت ،تقویــت و ترويــج فرهنــگ و اخــاق 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 خالقیــت آنــان
در تحقــق پیشــرفت علمــی و نهضــت تولیــد علــم و جنبــش نرمافــزاری و ایجــاد کارآفرینــی ،انجم ـن
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
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عضویت
• 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:

 .1گروه هاي انتشارات و توليدات علمي.
 .2گروه هاي مطالعاتي و تخصصي.
 .3گروه هاي آموزشي و پژوهشي.
 .4گروه هاي ارتباطات و روابط عمومي.

راه های ارتباطی
Instagram.com/kntueesa
09900047480
t.me/kntueesa
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انجمن علمی کامپیوتر

معرفی
انجمــن علمــی کامپیوتــر ،تشــکل دانشــجویان کامپیوتــر اســت کــه بــا هــدف ارتقــای ســطح فعالیتهــای
علمــی دانشــجویان پایهگــذاری شــده اســت .از جملــه فعالیتهــای ایــن انجمــن ،برگــزاری کالسهــا و
کارگاههــای آموزشــی ،بازدیدهــای علمــی ،تهیــه نشــریه ،و برقــراری ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــجویان
است.
انجمــن علمــی کامپیوتــر در ســال  ،86بــا تــاش عدهای
از دانشــجویان ورودی  85و 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
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شورای صنفی دانشجویان

شــورای صنفــی پرمخاطبتریــن نهــاد دانشــجویی هــر دانشــگاه اســت کــه رســالت آن تــاش 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
ســاالنه و طــی یــک پروســه کامــا 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/Senfi_KNTU
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امضای طومار اعتراض به وضعیت
صنفی و رفاهی (اسفند)97

انجمن اسالمی

معرفی
انجمــن اســامی دانشــجویان دانشــگاه خواجــه نصیــر ،قدیمــی تریــن تشــکل دانشــجویی و
تحولخــواه دانشــگاه اســت کــه در ســال  87هــم 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 اســامی 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.
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عضویت
دانشــجویان میتواننــد بــا مراجعــه بــه دفتــر انجمــن اســامی (ســمت راســت ســاختمان فــرد اســدی
اولیــن دفتــر از ســمت در دبســتان) اقــدام بــه پــر کــردن فــرد عضویــت و مشــخص کــردن حــوزهی عالقــه.
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 تلگــرام انجمــن اســامی نیــز مراجعــه کنیــد .همچنیــن بــرد
انجمــن اســامی در طبقــه ی دوم ســاختمان فرداســدی ،جنــب کالس  209قــرار دارد.
برخی از فعالیت های انجمن اسالمی 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
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بسیج دانشجویی

بســیج دانشــجویی در ســال  ۱۳۶۷بــا دســتور بیانگــذار انقــاب اســامی حضــرت آیـتهللا خمینــی(ره)
تشــکیل شــد و هــدف آن ترویــج گفتمــان انقــاب ،روحیــهی مســئولیتپذیری و همیــاری ،بســط
فرهنگــی ،تفکــر بســیجی ،و ایجــاد آمادگــی در عرصههــای مختلــف فرهنگــی و علمــی و دفاعــی بــرای
دفــاع از دســتاوردهای انقــاب اســت.
طبق ســخن اما م راحلمان(ره)«:بســیج یک فرهنگ و یک حرکت فرهنگی اســت .بســیجی بلندهمت
اســت و خواســتهی او بــرای اعتــای 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 تــاش 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 گفتـهی امــام بزرگوارمان»،مــا مامــور بــه
وظیفهایــم نــه نتیجــه»؛ لــذا ایــن ســطح از کنشگــری ،بســیج را بــه مجموع ـهای فعــال ،پویــا و قــوی
تبدیــل کــرده اســت.
از دیگر فعالیت های بسیج میتوان به فعالیت های علمی آن اشاره نمود؛
برگزاری کالس های مهارتی،بازدید های علمی ،
اردو های مطالعاتی و کالس 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.
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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؛ دس ـتهایش 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 بــاال بــردن ســطح دغدغــه و فرهنــگ مــردم از هیــچ فعالیتــی دریــغ
نمیکنــد؛ از برگــزاری کرسـیهای آزاد اندیشــی و تریبــون آزاد در ســطح همیــن دانشــکدههای خودمــان
گرفتــه تــا راهانــدازی پویشهــای خریــد کاالی 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 تــاش 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(البی دانشــکده،روبهروی
درب ورود ،اولین اتاق از ســمت راســت) اســت.
یا علی(ع) مدد
16

شاخه دانشجویی IEEE

اولین گام ها را با ما بردارید!
معرفی

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.

فعالیت ها
• برگزاری کالس ها و دوره های مهارت افزایی مورد نیاز دانشجویان
• تولید محتواهای علمی مانند مجالت و خبرنامه ها
• برگزاری سمپوزیوم ها و رویدادهای علمی
• برگزاری نشست ها و گفتگوهای علمی
عضویت
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
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تیم رباتیک KN2C

KN2C

معرفی
تیــم رباتیــک دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی ( )KN2Cبــه منظــور ایجــاد فضایــی علمــی
 ،کاربــردی و مدیریتــی بــرای دانشــجویان و همچنیــن افتخارآفرینــی بــرای دانشــگاه و کشــور عزیزمــان
از ســال  1388بــا 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  KN2Cاز 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
فعالیت ها
به منظور کسب اهداف تعریف شده ،تیم
رباتیک  KN2Cهر ساله فعالیت های زیر را
دنبال می کند:
• برگزاری همایش سالیانه به منظور معرفی تیم و نمایش دستاورهای آن
• برگزاری کالس¬ها و کارگاه¬های آموزشی
• شرکت در مسابقات داخلی و بین المللی رباتیک
• برگزاری مسابقات بین المللی نصیرکاپ
نحوه ورود به تیم رباتیک KN2C
•کسب مهارت های الزم از طریق شرکت در کالس های آزمایشگاه رباتیک  KN2Cیا داشتن اطالعات
قبلی
• شرکت در آزمون ورودی برگزار شده توسط آزمایشگاه رباتیک  KN2Cو کسب نمره ی مناسب
• به انجام رساندن و ارائه ی پروژه ی تعریف شده برای متقاضیان
بعد از پذیرفته شدن در آزمایشگاه رباتیک  KN2Cبا توجه به عالقه ی شخصی متقاضی در یکی از
بخش های تیم شروع به کار خواهد کرد.
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کانون مطالعات

کانــون مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه یــا بــه اختصــار کانــون مطالعــات دانشــگاه یــک نهــاد
مســتقل دانشــجویی اســت کــه بــا اهــداف زیــر تاســیس شــده و بــه فعالیــت میپــردازد:
 مطالعه و تحلیل آثار اندیشمندان بزرگ تاریخی آشنایی با مسائل كالن اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و جهان از جنبه نظری یادگیــری تفكــر انتقــادی از خــال بررســی ،نقــد ،آمــوزش و بازخوانــی آثــار و آراء اندیشــمندان وهمچنیــن گفتگــوی دانشــجویی
 گسترش مطالعه و پژوهشهای نظری در حوزههای علوم اجتماعی ترغیب به كار جمعی در مطالعه و پژوهش ایجــاد فرهنــگ و فضــای گفتگــوی منطقــی پیرامــون گفتههــا و اندیشــههای علوماجتماعــی و نیــزتقویــت قــدرت تحلیلــی دانشــجویان از مســائل روز در عرصــه هــای اجتماعــی و فرهنگــی.
دانشــجویان عزیــز میتواننــد جهــت همــکاری ،دنبــال کــردن برنامههــا و مطالــب کانــون در زمینـهی علــوم
اجتماعــی بــه کانــال تلگرامــی زیــر مراجعــه فرماینــد:

راه های ارتباطی
t.me/Studies_KNTU
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کانون فیلم و عکس

معرفی
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 تالش 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 عکسنیز 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.
ویزور
ویزور را تهیه کنید و بخوانید؛ کامال از
برنامهها و غایت آن آگاه خواهید شد.

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

20

کانون قرآن و عترت (ع)

معرفی
کانــون قــرآن و عتــرت (ع) در راســتای توســعه و تعمیــق فرهنــگ ومعــارف غنــی قــرآن کریــم و مکتــب
ی پــردازد کــه ایــن فعالیتهــا شــامل کلیــه
حیــات بخــش اهــل بیــت علیهــم الســام بــه فعالیــت م ـ 
فعالیتهایــی میباشــد کــه بــا موضــوع قــرآن کریــم و معصومیــن علیهــ م الســام در حوزههــای
تبلیــغ و ترویــج  ،آمــوزش و پژوهــش ویــژه دانشــجویان مــی باشــد.
فعالیت ها
• برگزاری کرسی تالوت و تفسیر قرآن کریم
• برگزاری جلسات اعتقادی
• برگزاری کارگاه بررسی معضالت 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
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انجمن رمز
معرفی
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 ســاالنه 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 تریــن شــاخه هــای دانشــجویی در کشــور شــناخته شــده و
برگــزار کننــده تعــدادی برنامــه در مقیــاس بیــن المللــی بــوده اســت.
نحوه عضویت
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
مزایای عضویت در این شاخه دانشجویی
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 دانشجویی
گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم و فناوری رمز و امنیت فضای تبادل
اطالعات
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
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انجمن ماشینهای محاسبهگر
Association for
Computing Machinery
KNTU Student Chapter

معرفی
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 مجــات 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 عالقهمنــد 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 ،کالسهــا و دورههــای آموزشــی تاســیس شــده .دانشــجویان عالقهمنــد
بــه فعالیــت در ایــن شــاخه دانشــجویی کــه از اعتبــار بینالمللــی برخــوردار اســت.
عضویت
بــرای عضویــت در ایــن شــاخه میتواننــد از تارنمــای ایــن شــاخه اســتفاده کننــد .عضویــت در ایــن
شــاخه دانشــجویی کامــا 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
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انجمن ورزشی
معرفی
بــا توجــه بــه فقــدان دفتــر تربیــت بدنــی در پردیــس بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه خواجــه نصیــردر ســال 1394
بــا همــت جمعــی از دانشــجویان زحمــت کــش ،انجمــن ورزشــی دانشــکده ،بــا هــدف رشــد و ســامت جســمی
و روحــی دانشــجویان و بــا حمایــت دانشــگاه ،شــروع بــه فعالیــت خــود در دانشــکده بــرق و کامپیوتــر کــرد.
فعالیت ها
 -1برگزاری مسابقات ورزشی از قبیل فوتبال ،والیبال ،بسکتبال و......
 -2برگزاری مسابقات رایانه ای ورزشی( فيفا)
 -3پیگیری مطالبات ورزشی دانشجویان و هماهنگی با تربیتبدنی برای استفاده از زمینهای ورزشی
 -4ثبت نام اردوها و رویدادهای ورزشی دانشگاه
 -5برگزاری همایش ها و مراسم های مختلف به هنگام مناسبت های ورزشی

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

معرفی
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
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انجمن ادبیات

پــر بــیراه نیســت اگــر بــا چهــرهای متعجــب در حــال بازخوانــی تیتــر بــاال 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 عالیــق مشــترک و از جنــس
خودتــان بگذرانیــد (دوشــنبه  ۳_۱ســاعت فرهنگــی اســت و در ایــن بــازه کالســی برگــزار نخواهــد شــد).
دیگــر آن کــه از جملــه فعالیتهــای انجمــن« ،الفبــا»ی عزیزمــان اســت بــه عنــوان فصلنام ـهای 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
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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 اسالمی دانشجویان
بسیج دانشجویی
کانون مطالعات فرهنگی و اجتماعی
کانون فیلم و عکس
کانون موسیقی
انجمن ورزشی
انجمن ادبیات
انجمن رمز و امنیت
کانون های فرهنگی

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/Studies_KNTU
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
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راهنمای استفاده از
سامانه های سماد ،
مدیریت دروس و
کتابخانه
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آموزش کار با سماد
(سامانه مدیریت امور دانشجویی)
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.

29

• برای رزو غذا میبایست  72ساعت قبل از روز مد نظر اقدام به رزرو غذا نمایید.
• درصورتی که فراموش کردید غذا رزرو کنید از ساعت  12:30تا  13هر 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:
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آموزش کار با سامانه مدیریت دروس
برای شرکت در کالسهای آنالین درسی ،دریافت تمارین درسی و بارگذاری پاسخ آنها و صحبت با
اساتید به این سامانه مراجعه خواهید کرد.

http://vc.kntu.ac.ir/

• نام کاربری و رمزعبور شما به ترتیب شماره دانشجویی و رمز عبور ایمیل دانشگاهی میباشد( .در
صورتی تغییر ،اطالع رسانی خواهد شد).
• برای دریافت ایمیل دانشگاهی ،در سامانه  portal.kntu.ac.irثبت نام نمایید.
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• پس از نهایی شدن ثبت نام در هر ترم ،دروس انتخابی به طور خودکار به لیست درس های شما
افزوده میشوند .در صفحهی هر درس میتوانید اعالنات و تکالیف را مشاهده کنید ،در کالس
آنالین شرکت کنید و به آرشیو کالس های برگزار شدهی آن درس دسترسی داشته باشید.

• جهت مشاهده رویدادهای درسی پیش رو مطابق شکل زیر میتوانید از تقویم سایت استفاده
کنید.
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آموزش کار با سامانه کتابخانه
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 اطالع 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)
33

شماره تلفن های ضروری دانشگاه
آموزش دانشکده مهندسی برق
نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

فاطمه نوروزی

سرپرست اداره امور
آموزش  -تحصیالت
تکمیلی و کارشناسی

۸۴۰۶۲۲۶۱

noroozi@eetd.kntu.ac.ir

فاطمه عینی

کارشناس امور آموزشی
 -تحصیالت تکمیلی

۸۴۰۶۲۲۵۳

eini@eetd.kntu.ac.ir

مریم سیفی

کارشناس امور آموزشی
 -تحصیالت تکمیلی

۸۴۰۶۲۲۵۳

اعظم آقا کثیری

کارشناس امور آموزشی
 -کارشناسی

۸۴۰۶۲۲۵۹

kasiri@eetd.kntu.ac.ir

حسین فرهنگیان

کارشناس امور آموزشی
 -کارشناسی

۸۴۰۶۲۲۵۹

farhangian@eetd.kntu.ac.ir

علیرضا محمدی

بایگانی

۸۴۰۶۲۲۵۸

mohamadi@eetd.kntu.ac.ir

آموزش دانشکده مهندسی کامپیوتر:

021-84062475

آموزش دانشکده علوم:

021 - 23064273

آموزش دانشکده مهندسی صنایع:

021-۸۴۰۶۳۳۵۹
021-۸۴۰۶۳۴۷۱

آموزش دانشکده مهندسی عمران:

(کارشناسی ،داخلی )185

آموزش دانشکده مهندسی مکانیک  -مواد :
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نشانی پست الکترونیکی

021 - 88779473
021 - 88779475
021 - 84063399
021 - 84063395

افتخارات دانشکده
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دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اولین هسته علمی تاسیس
شده در دانشگاه می باشد که قدمت آن به سال  ۱۳۰۷باز میگردد .این دانشکده در طول
 ۹۰سال گذشته افتخار پرورش بسیاری از مدیران موفق صنعتی ،چهره های برگزیده علمی
و فرهیختگان بزرگ این مرز و بوم را داشته است .در حال حاضر نیز فعالیت های علمی و
پژوهشی این دانشکده به خوبی در سطح ملی و بین المللی رصد می شود و افتخارات علمی
فراوانی را با خود همراه دارد .مهمترین سرمایه دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی ،سرمایه انسانی آن است که مشتمل بر اعضا ء هیأت علمی توانمند
و شناخته شده در سطح ملی و بین المللی ،کارشناسان چیره دست ،کارکنان دلسوز و به ویژه
دانشجویان خالق ،عالقه مند و با پشتکاری است که تمامی تالش خود را وقف توسعه علم و فن
آوری می نمایند .وجود این سرمایه پرارزش ،همگام با بهره گیری از امکانات آموزشی و پژوهشی
غنی ،آزمایشگا ه ها و کارگا ه های مجهز و محیطی با نشاط و پویا زمینههای الزم برای حرکت
علمی در لبههای دانش را فراهم ساخته است .یکی از عمد ه ترین اهداف ما ،بهره مندی از
ی توانمندیهای فو ق ب ه منظور ایجاد تعامل دو سویه با محیطهای علمی و صنعتی
مجموعه 
داخل و خارج از کشور است .ب ه همین منظور نیز مهمترین مسئولیت ما ارتقاء سطح آموزشی و
پژوهشی در این محیطی پویاست.
این دانشکده با داشتن بیش از  ۶۵عضو هیأت علمی تمام وقت فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی
گسترده ای را در زمینه های مختلف مهندسی برق دارد ۷ .گروه آموزشی موجود در دانشکده
عبارتند از:
گروه مهندسی الکترونیک :فعالیت گروه در گرایشهای مدارهای مجتمع الکترونیک و افزارههای میکرو و نانو الکتریک بوده و در  ۳مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو
میپذیرد.
گروه مهندسی کنترل :فعالیتهای گروه در گرایشهای مهندسی سیستم و سیستم های کنترلبوده و در  ۳مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.
گروه مهندسی قدرت :فعالیتهای گروه در گرایشهای سیستم های قدرت و الکترونیک قدرتو ماشین های الکتریکی بوده و در  ۳مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو
میپذیرد.
گروه مهندسی مخابرات :فعالیتهای گروه در گرایشهای مخابرات میدان و موج و مخابراتسیستم بوده و در  ۳مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.
گروه مهندسی پزشکی :فعالیتهای گروه در گرایش بیوالکتریک بوده و در مقاطع تحصیالتتکمیلی دانشجو می پذیرد.
گروه مکاترونیک :این گروه تخصصی فعالیتهای بین رشته ای خود را در دانشکده مهندسیبرق و مهندسی مکانیک به انجام می رساند و در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.
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دانشکده برق دارای دو قطب علمی مصوب و فعال بنام های قطب کنترل صنعتی و قطب محاسبه
و مشخصه یابی افزاره ها و زیرسیستم های الکترومغناطیسی بوده و  ۳قطب در حال انجام مراحل
اجرایی و اداری در سطح وزارت خانه را در کارنامه خود دارد.
این دانشکده مفتخر است که دارای اساتید برگزیده نمونه کشوری ،استاد برجسته مهندسی ایران و
نیز استاد دانشمند جوان برجسته مهندسی کشور را بخود اختصاص داده است.
در حال حاضر دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بیش از ۵۵۰
ی ارشد و  ۱۶۰دانشجو در دورهی
دانشجو در دوره ی کارشناسی ۴۸۰ ،دانشجو در دوره ی کارشناس 
دکترای تخصصی ( )PhDمشغول به تحصیل دارد.

جوایز
 .1معرفی دکتر توکل پاکیزه ،عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان دانشمند جوان برجسته در
مهندسی برق و کامپیوتراز سوی فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ايران
 .2کتاب « سیستم ها و کنترل کننده های مرتبه کسری « تالیف سرکار خانم دکتر مهسان توکلی
شایسته تقدیر از سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوري اسالمي شدند.
 .3کسب جایزه انجمن برق و الکترونیک شاخه ایران دکتر لوکس توسط جناب آقای دکتر علی
خاکی صدیق.
 .4انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران به عنوان چهره درخشان در صنعت برق انتخاب
شده است.

طرح پژوهشی برتر
طرح های پژوهشی سال 97
 .1طراحی و ساخت سامانه رادیو سوند هواشناسی ،دکتر قطان
 .2پردازنده چندکاناله سیگنال عصبی ،دکتر حسینی نژاد
 .3طراحی و ساخت یک سیستم کاشتنی/پوشیدنی برای ثبت فعالیت الکتریکی غشایی از
مغز ،دکتر سوداگر
 .4طراحی و ساخت اطلس دوشیوهای  CT-MRسر نوزادان ،دکتر ابریشمی مقدم
 .5ثبت  30کاناله صداهای ریوی و تصویرگری دینامیک ریه ها ،دکتر ولی
 .6طراحی و ساخت هجی کننده بر اساس واسطهای چشم-رایانه ،دکتر ولی
 .7ساخت منبع تغذیهی  ACبه  DCشش کیلو وات ،دکتر عباس زاده
 .8شناسایی نوسانات فرکانس پایین به کمک مطالعات دستگاههای اندازهگیری فازوری ،دکتر امرایی
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 .9پايش و هدايت بيماران مبتال به بيماري آلزايمر به كمك سامانه موقعيتياب داخلي و فنآوري
واقعيت افزوده ،دکتر دلربایی
 .10توالی یابی  DNAبکمک ساختاردوبعدی مبتنی بر گرافن ،دکتر ندیمی
 .11بررسی فاز توپولوژیکی در ساختارهای ناهمگون چاه و دیوارهی کوانتومی گرافن -بیسموتن،
دکتر ندیمی
 .12حسگر گاز مبتنی بر ساختار ناهمگون گرافن-نیترید بور ،دکتر ندیمی
 .13بررسی خواص الکترونیکی و توپولوژیکی ساختارهای دوبعدی عاملدار شدهی بیسموتن،
دکتر ندیمی
 .14مدیریت مصرف یک مجموعه از کارخانجات با اولویت بار مشخص با استفاده از پاسخ
تقاضا توسط شرکت توزیع ،دکتر گلکار
 .15ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه طراحي الگوريتمهاي پایش وضعيت نيروگاههاي حرارتي،
دکتر مهدی علیاری )گروه پژوهشی  ،،APACدکتر رضی کاظمی
 .16ساخت حسگر زیستی برای به داماندازی سلولهای سرطانی مبتنی بر افزارههای
مایکروفلویئدیکی بر پایه نانوساختارهای اکسید فلزی ،دکتر معنوی زاده
 .17ارائه يك مدل بهينه براي محاسبه هزينه قطع توان مشتركين صنعتي در شبكه توزيع برق،
دکتر فریدونیان
 .18بررسي امكان كاربرد امواج مايكروويو كنترل علفهاي هرز زراعي و باغي غالب استان تهران،
دکتر علی اکبریان
 .19طراحی و ساخت مدار ردیاب حشرات جهت کاربردهای امداد و نجات در بحرانها ،دکتر
برومند
 .20تشخيص اختالل دوقطبي با استفاده از معيارهاي مبتني بر ارتباطات مغزي و دادههاي
 ،fMRIدکتر خادم
طرح های پژوهشی سال 96
 .1طراحی و ساخت سامانه رادیو سوند هواشناسی ،دکتر قطان
 .2پردازنده چندکاناله سیگنال عصبی ،دکتر حسینی نژاد
 .3طراحی و ساخت یک سیستم کاشتنی/پوشیدنی برای ثبت فعالیت الکتریکی غشایی از

مغز ،دکتر سوداگر
 .4طراحی و ساخت اطلس دوشیوهای  CT-MRسر نوزادان ،دکتر ابریشمی مقدم
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 .5ثبت  30کاناله صداهای ریوی و تصویرگری دینامیک ریه ها ،دکتر ولی
 .6ساخت منبع تغذیهی  ACبه  DCشش کیلو وات ،دکتر عباس زاده
 .7شناسایی نوسانات فرکانس پایین به کمک اطالعات دستگاههای اندازهگیری فازوری ،دکتر
امرایی
 .8پايش و هدايت بيماران مبتال به بيماري  ،دکتر دلربایی
 .9بررسی خواص الکترونی کامپوزیتهای گرافن -اکسیدروی بر اساس روشهای کوانتم مکانیکی
در ابعاد اتمی ،دکتر ندیمی
 .10توالی یابی  DNAبکمک ساختاردوبعدی مبتنی بر گرافن ،دکتر ندیمی
 .11بررسی فاز توپولوژیکی در ساختارهای ناهمگون چاه و دیوارهی کوانتومی گرافن-بیسموتن،
دکتر ندیمی
 .12آزمایشگاه آنتن در حوزه زمان ،دکتر چمانی
پژوهشگر برتر دانشجویی
خانم سمیه عسگری ،مقطع دکتری  ،سال 98
آقای پدرام آگند ،مقطع کارشناسی ارشد ،سال 96
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40

41

اساتید نمونه آموزشی

42

آلبوم رویدادهای اخیر

43

ثبت نام حضوری
ورودی مقطع
کارشناسی

دسته عزاداری
ساالر شهیدان
حسین بن علی (ع)

مسابقات دفاع
سه دقیقه ای از
پایاننامه ها

44

جشن شب یلدا

سمینار دانشجویی
تازه های مهندسی برق

جشنواره خیریهی غذا

45

مراسم روز درختکاری

جشن استقبال از بهار

عید نیمهی شعبان

46

محفل انس با قرآن

مراسم روز مخابرات

جشن فارغ التحصیلی
ورودی های 94

47

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

نقشه پردیس برق و کامپیوتر

