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 )صائب تبریزی(   

 

 

 انعاشق و برشیفتگان( ع) الحسین اباعبداهلل حضرت شهیدان وساالر سرور فرارسیدن ایام سوگواری

 .باد تسلیت عاشورا رهروان و حسینی

 

 

 دکتر امیرحسین نیکوفرد

مدیر فرهنگی پردیس برق و کامپیوتر
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 سالم، اهداء با

 

 خواجه صکککن    دانشککک ا  برق مهندسککک  دانشککک د 

صیرالدین س  ن س ه اولین طو سیس علم  ه  در شد  تا

 باز ۱۳۰۷ سکککا  به آن قدمت که باشکککد م  دانشککک ا 

 اف خار گذش ه سا  ۹۰ طو  در دانش د  این. گرددم 

 های چهر  صککن   ، موفق مدیران از بسککیاری پرورش

ید   را بوم و مرز این بزرگ فرهیخ  ان و علم  برگز

 و علم  های ف الیت نیز حاضککر حا  در. اسککت داشکک ه

 بین و مل  سکک   در خوب  به دانشکک د  این پژوهشکک 

 دخو با را فراوان  علم  اف خارات و شود م  رصد الملل 

 برق مهندسکک  دانشکک د  سککرمایه مهم رین. دارد همرا 

 سککرمایه طوسکک ، نصککیرالدین خواجه صککن    دانشکک ا 

  علم  هیأت اعضاء بر مش مل که است آن انسان 

  الملل ، بین و مل  س   در شد  شناخ ه و توانمند

سان شنا ست،چیر  کار سوز کارکنان د شجویان ویژ  به و دل ش  اری با و مند عالقه خالق، دان  که ستا پ

 گیریبهر  با هم ام پرارزش، سرمایه این وجود. نمایندم  آوریفن و علم توس ه وقف را خود تالش تمام 

 هایزمینه یاپو و نشاط با محی   و مجهز های کارگا  و ها آزمایش ا  غن ، پژوهش  و آموزش  ام انات از

ست ساخ ه فراهم را دانش هایلبه در علم  حرکت برای الزم  مندی هر ب ما، اهداف ترین عمد  از ی   .ا

 و اخلد صن    و علم  های محیط با سویه دو ت امل ایجاد منظور به فوق هایتوانمندی یمجموعه از

شور از خارج ست ک سئولیت ترینمهم نیز منظور همین به. ا ش  س   ارتقاء ما م  این رد پژوهش  و آموز

 .پویاست محی  

ش د  این ش ن با دان ش  ف الی های ،وقت تمام علم  هیأت عضو ۶۵ از بیش دا  س رد گ تحقیقات  و آموز

 .  دارد برق مهندس  مخ لف های زمینه در را ای
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 :از عبارتند دانش د  در موجود آموزش  گرو ۷

 های زار اف و ال  رونیک مج مع مدارهای گرایشهای در گرو  ف الیت: ال  رونیک مهندس  گرو -

 .پذیرد م  دانشجو دک ری و ارشد کارشناس  کارشناس ، مق ع ۳ در و بود  ال  ریک نانو و می رو

 و بود   کن ر های سیس م و سیس م مهندس  گرایشهای در گرو  ف الی های: کن ر  مهندس  گرو -

 .پذیرد م  دانشجو دک ری و ارشد کارشناس  کارشناس ، مق ع ۳ در

 و تقدر ال  رونیک و قدرت های سیس م گرایشهای در گرو  ف الی های: قدرت مهندس  گرو -

 .پذیرد  م دانشجو دک ری و ارشد کارشناس  کارشناس ، مق ع ۳ در و بود  ال  ری   های ماشین

 سیس م اتمخابر و موج و میدان مخابرات گرایشهای در گرو  ف الی های: مخابرات مهندس  گرو -

 .پذیرد م  دانشجو دک ری و ارشد کارشناس  کارشناس ، مق ع ۳ در و بود 

 ت میل  تتحصیال مقاطع در و بود  بیوال  ریک گرایش در گرو  ف الی های: پزش   مهندس  گرو -

 .پذیرد م  دانشجو

 و برق س مهند دانش د  در را خود ای رش ه بین ف الی های تخصص  گرو  این: م اترونیک گرو -

 .پذیرد م  دانشجو ارشد کارشناس  مق ع در و رساند م  انجام به م انیک مهندس 

 و بهمحاس ق ب و صن    کن ر  ق ب بنامهای ف ا  و مصوب علم  ق ب دو دارای برق دانش د 

 مراحل انجام حا  در ق ب ۳ و بود  ال  رومغناطیس  های زیرسیس م و ها افزار  یاب  مشخصه

 .دارد خود کارنامه در را خانه وزارت س   در اداری و اجرای 

 و ایران س مهند برجس ه اس اد کشوری، نمونه برگزید  اساتید دارای که است مف خر دانش د  این

 .است داد  اخ صاص بخود را کشور مهندس  برجس ه جوان دانشمند اس اد نیز

 ۵۵۰ از بیش طوس  نصیرالدین خواجه صن    دانش ا  برق مهندس  دانش د  حاضر حا  در

 یور د در دانشجو ۱۶۰ و ارشدکارشناس  یدور  در دانشجو ۴۸۰ کارشناس ، یدور  در دانشجو

 .دارد تحصیل به مشغو ( PhD) تخصص  دک رای

 

       خالوزاد  میدح                                                                                      

 برق مهندس  دانش د  رئیس

 

 :از عبارتند دانش د  در موجود آموزش  گرو ۷

 یها زار اف و ال  رونیک مج مع مدارهای گرایشهای در گرو  ف الیت: ال  رونیک مهندس  گرو -

 .پذیرد م  دانشجو دک ری و ارشد کارشناس  کارشناس ، مق ع ۳ در و بود  ال  ریک نانو و می رو

 و بود   کن ر های سیس م و سیس م مهندس  گرایشهای در گرو  ف الی های: کن ر  مهندس  گرو -

 .پذیرد م  دانشجو دک ری و ارشد کارشناس  کارشناس ، مق ع ۳ در

 و تقدر ال  رونیک و قدرت های سیس م گرایشهای در گرو  ف الی های: قدرت مهندس  گرو -

 .پذیرد  م دانشجو دک ری و ارشد کارشناس  کارشناس ، مق ع ۳ در و بود  ال  ری   های ماشین
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ریشه در   طوس نیرالدیخواجه نص  دانش ا  صن  

دارد که بنابر اسناد  ۱۳۰۷دانش د  مخابرات به سا  

موجود قدیم  ترین واحد آموزش عال  ایران است. این 

یک دانش ا  در حا  حاضر ی   از دانش اههای س   

 حوز  در دانش ا  این تخصص  هایکشور است. ف الیت

 دانشجویان پذیرش ۱۳۸۴ سا  از  کامپیوتر مهندس 

 طریق از افزار سخت و افزار نرم گرایش دو در کارشناس 

 ین دانش ا  آغارا در کامپیوتر و برق مهندس  دانش د 

دانش د  مس قل مهندس   ۱۳۹۲شد و در نهایت در سا  

 کامپیوتر با هدف ارتقائ علم  و عمل  فارغ ال حصیالن

 توانس ه نش د ن دااین رش ه در دانش ا  تاسیس گشت. ای

 است درهمین زمان کوتا  جای ا  خویش را دردانش ا  به

 .خوب  م مایز نماید

گرایش هوش  در مق ع کارشناس  ارشد در چهار وتر،یکامپ  دانش د  عالو  بر دور  کارشناس نیا نکیا هم

ر گرایش دمصنوع ، شب ه های کامپیوتری، م ماری سیس مهای کامپیوتری و نرم افزار و در مق ع دک ری 

 ..هوش مصنوع  دانشجو م  پذیرد

ی فزایش توانمندو پژوهش  خود س   دارد عالو  بر ا  درس یمداوم برنامه ها  دانش د  با به روز رسان نیا

امپیوتر دانشجویان در زمینه های علم  و پژوهش ، مش الت صن    کشور مرتبط با زمینه های مخ لف ک

 را نیز با کمک آزمایش اههای و پژوهش د  های خود مرتفع سازد.

 
 

 

ریشه در   طوس نیرالدیخواجه نص  دانش ا  صن  

دارد که بنابر اسناد  ۱۳۰۷دانش د  مخابرات به سا  

موجود قدیم  ترین واحد آموزش عال  ایران است. این 

دانش ا  در حا  حاضر ی   از دانش اههای س   یک 
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 با تقدیم سالم

 

 خداوند را شاکریم که این اف خار را نصیبمان کرد

که در خدمت شما عزیزان در پردیس برق و 

دانش ا  صن    خواجه نصیرالدین  کامپیوتر

مجموعه های دانشجوی  دانش د  باشیم. طوس  

های مهندس  برق و کامپیوتر م ش ل از انجمن 

های علم  برق و کامپیوتر، کانون های فیلم و 

 ، اسالم  انجمن، IEEEموسیق ، انجمن ورزش ، 

، بسیج و ..... پذیرای شما   رتع و قرآن کانون

عزیزان م  باشند. امید است در پنا  خداوند 

م  اد  و در ذ  توجهات حضرت ولی صر 

تحصیالت این دور  خود را با خاطرات  خوش با 

 موفقیت به پایان برسانید. 

 

 امیرحسین نیکوفرددکتر 

 مدیر فرهنگی پردیس برق و کامپیوتر

 نصیرالدین طوسیدانشگاه صنعتی خواجه 

 
 

 

 با تقدیم سالم

 

 خداوند را شاکریم که این اف خار را نصیبمان کرد

که در خدمت شما عزیزان در پردیس برق و 

دانش ا  صن    خواجه نصیرالدین  کامپیوتر
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 معرفی
ش ا به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و  ، تقویت روحیه و اخالق علم  در دان

های های مناسککب برای ف الیتبنیه علم  دانشککجویان مسکک  د و توانمند و فراهم آوردن زمینه

های عمل  جم   علم  هارت  کارگروه ، افزایش م ندی و همچنین بهر و  و  گیری از توانم

نان در تحقق  یت آ فت خالق ید علم و جنبش نرمپیشکککر جاد  افزاریعلم  و نهضکککت تول و ای

 تش یل شد  است. علم  دانشجوی  انجمن کارآفرین ،

 

 وظایف و فعالیت ها

 های زیر را انجام خواهد داد:به منظور نیل به اهداف ت ریف شد  ، انجمن ف الیت  

 مککنککاوککر  و نککقککد عککلککمکک  *

 های تخصص اندیش  و نشستهم *

 های علم م ال ات و پژوهش *

یاف ه *  های علم نشکککر و ترویج 

گزاری دور ب * موزشککک  ر هککای آ

ی   قو ل  و تشککک یککل  ،ت ی م ت 

همایش،  ،های تخصکککصککک کارگا 

نس فرا ن نوار و هککا ک  هککاجشکککک

 های علم  از مراکز علم ،بازدید *

 صن    و فناوری 
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 عضویت

 :عضو عادی 

 دانشجویان دانش ا  که فرم عضویت انجمن علم  را ت میل م  نمایند.

 :عضو فعال 

که بیش از سککه ما  از عضککویت آنها گذشکک ه و به تشککخی   ،اعضککای انجمن علم 

 اند.اکثریت شکورای مرکزی شکاخ  های ف ل بودن در انجمن علم  را کسکب کرد 

 مند خواهند بود.اعضای ف ا  از مزایای عضویت انجمن بهر 

ن ها و کمی ه های زیر را براسکککاظ ووایف  که شکککورای مرکزی برای آنها ت ییگرو 

 به ف الیت  م  پردازند: نجمندر ا کرد  است

 

 و تولیدات علم . گرو  های ان شارات .۱

  و تخصص . گرو  های م ال ات  .۲

 آموزش  و پژوهش . گرو  های .۳

 ارتباطات و روابط عموم . گرو  های .۴

 

 

 

 

 عضویت

 ادی:عضو ع 

 دانشجویان دانش ا  که فرم عضویت انجمن علم  را ت میل م  نمایند.

 :عضو فعال 

که بیش از سککه ما  از عضککویت آنها گذشکک ه و به تشککخی   ،اعضککای انجمن علم 

 
 

 
 

 

 

 

09900047480
 

09900047480
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 معرفی
ش رک  ست که با یک هدف م س  ا ش ل از م خصصان حوز  فناوری و مهند انجمن  جهان  م 

  اند. ی ن  یادگیری مداوم، ت امل، هم اری و نوآوری با ی دی ر م حد شد 

ارم این افراد هسککک ند که یک چه IEEEعضکککو   کشکککور جهان ۱۶۰هزار نفر در  ۴۳۰بیش از 

 و IEEEدانشککجویان کارشککناسکک  و تحصککیالت ت میل  تشکک یل میدهند.این افراد خود را عضککو 

عات، هم ای مشککهورترین مخ رعان و مب  ران حوز  مهندسکک  برق، علم کامپیوتر، فناوری اطال

 پزش   و ال  رونیک میدانند.

اش ه وری نقش به سزای  ددر ش ل ده  آیند  فنا  IEEEسا ، اعضای  ۱۳۰برای مدت بیش از 

 اند.

 اولین گام ها را در زندگی خود با ما بردارید: جامعه ما

هم می ند که جام ه ما ام ان دس رس  به مجموعه از ارتباطات و منابع یادگیری را برای شما فرا

 در این صن ت ب  نظیر است.

ضو  سان  در تحقق منابع فرصت ها و تخفیف های  به منظور یاری IEEEبه عنوان یک ع هداف ار

 ارائه خواهد شد. ،IEEEشخص  و حرفه ای شما در کنار تحقق ماموریت 

 منابع
ع آموزشکک  که مناب   از قبیل اخبار، تلویزیون این رن  ، نشککریات، ک اب های ال  رونی   و مناب

س ای پیشبرد ناوری ها را م  دهد.برنامه های  در رابه شما ام ان هم ام ماندن با جدید ترین ف

شککاور  اهداف حرفه ای شککما که ام ان فراگیری مهارت های جدید و بهر  گیری  از نظارت و م

 م خصصان و موارد فراوان دی ری را برای شما فراهم می ند.
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 فرصت ها
ضویت در  ش رک ه  IEEEع شما م شما را با هم اران ان که در خبرگ  و ت هد با  س ند، ارتباطات 

و گرو  های تخصککصکک  که بر موضککوعات و عالیق  IEEE societiesگسکک رش م  دهد.در جوامع 

 تحقیقات  و تخص  شما تمرکز دارند، عضو شوید و مشارکت داش ه باشید.

 تخفیف ها
، ک اب ، ک اب خانه های دیجی ا ، کالظ های آموزشکک  IEEEاز تخفیف در اسکک فاد  از منابع فن  

و ...  های چاپ  و آنالین، عضویت در گرو  های تخصص  کنفرانس های برگزید ، بیمه های گروه 

 بهر  مند شوید.

  با دیگران در ارتباط باشید:
 ، به اهداف بلندتری برسید.IEEEبا داش ن ارتباط با اعضا و جام ه ی م خص  

نظور ، ام ان ایجاد یک گرو  حرفه ای را به مIEEE  دد برای هم اری  با اعضکککای فرصکککت های م

 پش یبان   از ف الیت ها حرفه ای شما در شغل، صن ت یا پروژ  های ان، فراهم م  کند.

 IEEEشاخه های دانشجویی 
شاخه  سابقات و رقابت های  در ح IEEEدر  شاخه م شید.این  ش ه با ش ا  خود مشارکت دا ی  وز دان

سخنران  های صت ایجاد فناوری،  ک یتخصص ، آموزش های حرفه ای، پروژ  های گروه  و نیز فر

ت ان را که م  توانند به پشکک یبان  از شککما پس از اتمام تحصککیال IEEEگرو  م شکک ل از اعضککای 

 بپردازند، ارائه میدهند.

 IEEEشبکه اعضای 
ش ل داد  و ، ارتبIEEEبه کمک ابزار اخ صاص  جست و جوی زند  ی  شد راطات عضو به عضو را 

در ارتباط  دهید. با مشاوران و م خصصان زمینه تحقیقات  مورد عالقه تان در س   محل  یا جهان ،

 باشید.

 و گروه های تخصصی IEEEجوامع 
   و گرو  های تخصککصکک IEEEارتباطات و ن رش ذهن  خود را از طریق مشککارکت در جوامع پویای 

که با  IEEE  محل  یا جهان ، به صورت حضوری یا غیر حضوری، با اعضای  از توس ه دهید. در س 

 ف ر هس ند و تخص  ها و عالیق مش رک  با شما دارند، در ارتباط باشید.شما هم
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 معرفی
شین سبهانجمن ما ( یک انجمن Assostiation of Computing Machinery گر )های محا

سوب م الملل  و قدیم بین صان کامپیوتر در دنیا مح های این شود. ف الیتترین محفل م خص

شامل برگزاری کنفرانس شریات و مجالت تخصص  مرتبط با حوز  کامپیانجمن  وتر، ها ، چاپ ن

سابقات علم  م  سل جدید و همچنین برگزاری م شد که مهمترویج دانش، آموزش ن  ترین اینبا

ش ا  ساله از تمام دان سابقات که هر  شرکت م م سابقات های دنیا در آن   ACM ICPCکنند م

پیوتر و مند و ف ا  با حمایت و تشکویق دانشک د  کامدانشکجویان عالقه ۱۳۹۷در سکا  نام دارد.

شجوی  این انجمن در ش به دان شای  و ایجاد  ش د   تحت نظر دک ر نیک انجام اقدام به بازگ دان

شد  نمودند. سم  ثبت  صورت ر شجوی  که به  شاخه دان ست، به هدف انجام ف الیتاین  های ا

قات علم  دانشکککجوی ، حمایت تیم ، برگزاری ACM ICPCهای شکککرکت کنند  در مسکککاب

مند به ف الیت های آموزش  تاسیس شد . دانشجویان عالقهها و دور های علم ، کالظسخنران 

 الملل  برخوردار است. بار بیندر این شاخه دانشجوی  که از اع

 

 عضویت
ین شاخه اتوانند از تارنمای این شاخه اس فاد  کنند. عضویت در برای عضویت در این شاخه م 

شجویان م  شجوی  کامال رای ان بود  و دان ضویت در این انجمدان ن از جمله توانند از مزایای ع

 .ای و مزایای دی ر اس فاد  کنندنامه دور ها، دریافت خبرتخفیف برای شرکت در دور 

 نشان  تارنما:

 

 

 

 

 
 

 

https://kntu.acm.org/
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 معرفی
و  انجمن اسککالم  دانشککجویان دانشکک ا  خواجه نصککیر، قدیم  ترین تشکک ل دانشککجوی 

 هم زمان با موج بسکک ه شککدن انجمن ها، پلم  شککد و ۸۷اسککت که در سککا   دانشکک ا  خوا تحو 

 فرهن   محروم شدند. -دانشجویان زیادی از این بس ر باز ف الیت سیاس 

شجویان سا  از بازگشای  انجمن اسالم  دانش ا  که به کوشش همین دان سههم اکنون نزدیک به 

 ز جای اکه محفل  برای بیان آزاد است،  ل گذرد. تش آزاداندیش صورت پذیرفت م  و وا ختحو 

زمینه  رد این تش ل ف الیت های خود را گیرد و به م نای واق   م  لق به دانشجو است.خط نم 

 .هدد های م نوع سیاس ، اج ماع ، فرهن  ، آموزش  و غیر  و تا حد اش یاق دانشجو ادامه م

 

موسس،  ئتیارکان انجمن عبارتند از: ه

) م ش ل از مجمع سیعضو،  انجمن پرد

(، سیپرد یمرکز یو شورا سیپرد  ِعموم

 یشورا  ، عموم یشورا ، مجمع عموم

 .یمرکز

هر سا  برگزار  بهشتیکه ارد  در ان خابات

از  سیپرد  مجمع عموم یاعضا شود، م

 یکه ب دا شورا شوندیهر دانش د  ان خابم

   داد  و پس از ان خابات لیرا تش   عموم 

شورا ضا رد،ی یصورت م  عموم یکه در  شورا نندیرا ان خاب م یمرکز یشورا یاع  یمرکز ی.

شورا ی مرجع اجرا نیتر  عال صم نیتر  پس از مجمع، عال  عموم یانجمن و   یریگ میمرجع ت

 است.
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 عضویت
 د  در دفاتر انجمن در دانش تیبه صورت پر کردن فرم عضو  در انجمن اسالم تیعضو 

 .ردی یمخ لف صورت م یها

هر کدام  سیاس ، آموزش ، فرهن  ، رسانه، مال  که شرح ووایفعبارتند از:  ی انجمنکمیسیون ها

 از کمیسیون ها در بروشور اخ صاص  انجمن اسالم  تشری  شد  است.  

مچنین برد انجمن برای آشنای  بیش ر می وانید به کانا  تل رام انجمن اسالم  نیز مراج ه کنید. ه

 قرار دارد. ۲۰۹ی دوم ساخ مان فرداسدی، جنب کالظ  اسالم  در طبقه

 برخ  از ف الیت های انجمن اسالم  عبارتند از:

ها یبرگزار - قه  با   م ال ات یحل

به سکککل عات مخ لف   یقهیموضکککو

 دانشجو

ها هیانیب یامضکککا -  یها و طرح 

سککراسککر  یمشکک رک با دانشکک ا  ها

 موضوعات مخ لف رامونیکشور پ

 لمیاکران ف -

و  ی دانشککجو یهاجشککن یبرگزار -

  نییمراسمات آ

  شیآزاد اند یها بونیتر -

   مخ لف آموزش یکارگا  ها و دور  ها یبرگزار -

 برگزاری جلسات بررس  موضوعات سیاس ، اج ماع  و فرهن   روز جام ه -

 

 

 

 
 

 

 عضویت
 د  در دفاتر انجمن در دانش تیبه صورت پر کردن فرم عضو  در انجمن اسالم تیعضو 
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 معرفی
 هایتیس   ف ال یاست که با هدف ارتقا یوترکامپ یانتش ل دانشجو یوتر،کامپ  انجمن علم

شجو  علم ست. از جمله ف ال گذارییهپا یاندان ها و کالظ یانجمن، برگزار ینا هاییتشد  ا

 یانانشجوصن ت و د ینارتباط ب یو برقرار یه،نشر یهته  ،علم هاییدبازد  ،آموزش یهاکارگا 

 است.

، با تالش ۸۶در سا   یوترکامپ  علم انجمن

و با هدف   ۸۵ یورود یاناز دانشجو یاعد 

 یلدر دانش د   تش  تر غن  علم یفضا یجادا

انجمن هر ساله با ان خاب   اصل یشد. اعضا

  م ید برگز یوتردانش د  کامپ یانداشجو

 یتبه منزله منحصر شدن ف ال ینشوند؛ اما ا

 ست.یافراد ن ینانجمن به ا

مام   یاندانشکککجو  ،انجمن علم یهادور در ت

  علم یشرفتبا انجمن، روند پ یبا هم ار یاریبس

 یعدانشکک د  را تسککر یشکک رهر چه ب  و تخصککصکک

ش شجواندید بخ تا  شود دعوت م یان. از تمام دان

بکا انجمن، بکه بهبود و گسککک رش  یبکا هم کار

کمک کنند و از  یوتردانشککک د  کامپ هاییتف ال

مند شوند.بهر   با انجمن علم م اریه یایمزا  

 
 
 

 

 

 

 



16 

 

 
 

 

 معرفی
 قرآن  غن وم ارف فرهنگ قیت م و توسککک ه یراسککک ا در )ع( ع رت و قرآن کانون 

 هاتیف ال نیا که پردازد  م تیف ال به السکککالم همیعل تیب اهل بخش اتیح م  ب و میکر

 در السککالم همیعل نیم صککوم و میکر قرآن موضککوع با که باشککد م ی هاتیف ال هیکل شککامل

 .باشد  م انیدانشجو ژ یو پژوهش و آموزش ، جیترو و غیتبل یهاحوز 

 

 فعالیت ها

 
  برگزاری کرس  تالوت و تفسیر

 قرآن کریم

 برگزاری جلسات اع قادی 

  برگزاری کارگا  بررس  م ضالت

 جام ه و جوانان با دیدگا  قرآن 

  ف الیت های خیریه )خانه

 سالمندان،بهزیس  (

 تولید مح وا 

 دیدار با خانواد  شهدا 

 برگزاری اردو های مرتبط 

 
 

 

 فعالیت ها
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 معرفی
هلل ا تیحضرت ا  انقالب اسالم ان ذاریبا دس ور بن ۱۳۶۷در سا   ی دانشجو جیسب 

، یاریو هم یریپذ تیمسئول هی، روحگف مان انقالب جیشد و هدف آن ترو لی)ر ( تش   نیخم

و   و علم  مخ لف فرهن  یدر عرصه ها  امادگ جادیو ا  جیتف ر بس جیو ترو  بسط فرهن 

 نیالد ریصدر دانش ا  خواجه ن یدانشجو جیانقالب است، بس یها اورددفاع از دس  یبرا  دفاع

 نییت  به اهداف دنیرس یموجود برا یها ازیو ن یمقام م ظم رهبر یبر رهنمود ها دیبا تاک

 .کند  شد  تالش م

 

 فعالیت ها
 مذهب یها نامهبر  

 حیتفر یها برنامه  

 علم یها برنامه  

 هیریخ یها برنامه 

 اسیس یها برنامه  

 

 

 
 

 معرفی
هلل ا تیحضرت ا  انقالب اسالم ان ذاریبا دس ور بن ۱۳۶۷در سا   ی دانشجو جیسب 
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 معرفی
 ردریجه نصدانش ا  خوا وتریبرق و کامپ سیپرد در  بدن تیبا توجه به فقدان دف ر ترب

 با هدف رشد ،دانش د   زحمت کش، انجمن ورزش انیاز دانشجو  جم با همت  ۱۳۹۴سا   

ش د  در دان خود تیدانش ا ، شروع به ف ال تیو با حما انیدانشجو  و روح  و سالمت جسم

 کرد. برق و کامپیوتر

 فعالیت ها
 ......، دارت وبا یفوتبا ، وال لیاز قب  مسابقات ورزش یارزبرگ-۱

 ) فیفا(ی ورزش ا انهیمسابقات را یارزبرگ-۲

 یها نیزم اس فاد  از یبرا  بدن تیبا ترب  و هماهن  انیدانشجو  م البات ورزش یری یپ-۳

  ورزش

 دانش ا   ورزش یهادادیها و روثبت نام اردو-۴

  ورزش یمخ لف به هن ام مناسبت ها یها و مراسم ها شیهما یارزبرگ-۵
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 معرفی
وارد ککککککانون فکککککیلم و ع کککککس امسکککککا  

. ودشکککم تاسکککیس خکککود  سکککا مکککین دوازد

بکککه همکککت ف الیکککت،  ایکککن یکککک دهکککه در

، سککک   شککد  فضکککای یان بسککیاریدانشککجو

تکککر از و مهم شکککودتر دانشککک ا  بکککا نشکککاط

ن سکککککککواد سکککککککینمای  و ع اسککککککک  آ

 .یابدکم  بهبود  یاندانشجو

های جککه بککه تخصکک  اعضککا، پیشککنهادوکککانون فککیلم و ع ککس همیشککه در تککالش بککود  کککه بات 

 ه مخاطککب خککودشقفیککت سکک   در ارتقککا سککلییهککای باکو بککا اکککران فیلم دتری بدهککایفککهحر

 ن ککا  صککحی   و خککوانشِنیککز سکک   شککد  کککه نوع داشکک ه، دارد وخواهککد داشککت.دربخش ع ککس

هککای درسکت، سکک   ع اسکک  و و بکا آموزش دکککار خکودش قککرار بدهکک هسکرلوح ادرسکت ع ککس ر

 .دهم ارتقا ببخش اع س رخوانش

 

. با به ر و به ر بشویمکه  با کمک هم  باشد

 دنبا  کردن ما از طریق کانا  تل رام

@NamayeNazdik  گرام کانون او اینس

( فیلم و ع س  Filmoaks.kntu ( 

د.ه های ما قرار ب یریماننید در جریان براتوم    

 ویزور؛

؛ کامال از نیدابخو ا تهیه کنید و ویزور ر 

  .خواهید شدها و غایت آن آگا  برنامه
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 کانال رویداد های پردیس برق و کامپیوتر

 کانال مدیریت امور دانشجویی)خوابگاه ها(

 کانال روابط عمومی دانشگاه

 کانال انجمن علمی برق

 کانال انجمن علمی کامپیوتر

 IEEEکانال انجمن

 کانال بسیج دانشکده

 کانال انجمن اسالمی دانشکده

 کانال کانون فیلم و موسیقی

 کانال انجمن ورزشی

 کانال نهاد رهبری دانشگاه

 کانال شورای صنفی دانشکده
 

 

https://t.me/ece_kntu_events
https://t.me/kntu_sm
https://t.me/k_n_toosi
https://t.me/kntueesa
https://t.me/ce_kntu
https://t.me/IEEEKNTU
https://t.me/basijkntu
https://t.me/KntuAnjomanEslami
https://t.me/NamayeNazdik
https://t.me/kntuvarzeshi
https://t.me/nahadkntu
https://t.me/senfiKNTU


21 

 

 



22 

 

 

 آموزش کار با سامانه گلستان
 

ش  م ش ا  را برقرار می ند.تمام اطالعات آموز شجو با دان ش  دان سامانه ارتباط آموز نیازتان را  ورداین 

لیست دروظ  اطالعات جامع دانشجوی ، می وانید از این سامانه بدست آورید اطالعات  از قبیل:نمرات،

 ثبت نام و .... هر ترم،

 وارد کنید. مرورگر خودبرای کار با این سامانه آدرظ این رن   زیر را در 

 

 
 
 

 

http://golestan.kntu.ac.ir/
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.کد را وارد کنید 

 

 
 

 .ثبت نام به صورت ز پس ا) نام کاربری و کلمه عبوری که از آموزش دانش د  گرف ه اید را وارد کنید

 (باشدپیشفرض شناسه کاربری و گذرواژ  به ترتیب شمار  دانشجوی  و کدمل  شما م 
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 تان به حا  وارد منوی دانشجوی  خودتان شد  اید.برای دیدن اطالعات کامل ترم و کل خود

 .گزینه ان های  منو را ان خاب کنید شجوی ،اطالعات جامع دان
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 .در اینجا تمام اطالعات خود را م  توانید مشاهد  کنید 

  فحه گزارش روی عالمت سوا  کلیک کنید تا صمورد نیاز در پایین صفحه برای مشاهد  اطالعات

 ها م ابق تصاویر زیر باز شود.

 

 
 

 

 .در اینجا تمام اطالعات خود را م  توانید مشاهد  کنید 

  فحه گزارش مورد نیاز در پایین صفحه روی عالمت سوا  کلیک کنید تا صبرای مشاهد  اطالعات

 ها م ابق تصاویر زیر باز شود.
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 .جهت در خواست گواه  اش غا  به تحصیل م ابق تصاویر زیر عمل نمایید 
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 "را ان خاب نمایید. "ثبت درخواست جدید 

 

 
 

  ه شککهر یا ان خاب کرد  و فیلد های مربوطه را ت میل نمایید در صککورت  ک "سککایر"نوع گواه  را

سمت راهنما  شما در ق شتادار  مد نظر  سپس در پ وجود ندا ایان زمان در فیلد مقابل آن وارد نمایید 

 های آیند  به مسئو  بای ان  آموزش مراج ه نمایید.اداری همان روز یا روز
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آموزش کار با سماد)سامانه مدیریت امور 

 دانشجویی(
 
 
 

 ل کنید.خود و امور خواب اه  به سایت زیر رف ه و م ابق تصاویر عمبرای رزرو غذای هف    

 

 

 
 

 

آموزش کار با سماد)سامانه مدیریت امور 

http://refahi.kntu.ac.ir/
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   اشد.بنام کاربری و کلمه عبور شما در اب دا به ترتیب شمار  دانشجوی  و کد مل  شما م 

  بایست م ابق زیر اب دا کارت دانشجوی  خود را شارژ نمایید.برای رزرو غذا م 

  توانید از رمز دوم باشید برای دریافت غذا م  درصورت  که کارت دانشجوی  خود را فراموش کرد

 باست آن را ف ا  کنید.اس فاد  نمایید که م 

 

 
 

  ساعت قبل از روز مد نظر اقدام به رزرو غذا نمایید. ۷۲بایست برای رزو غذا م 

  ی غذا به هر روز ت داد محدود ۱۳تا  ۱۲:۳۰درصورت  که فراموش کردید غذا رزرو کنید از ساعت

 باشد.وان روز فروش با قیت بیش ر جهت دریافت موجود م عن

 
 
  بایست م ابق زیر عمل رد.برای پیش ثبت نام خواب ا  م 
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 آموزش کار با سامانه مدیریت دروس
 
 
 

خواهید راج ه مدریافت تمارین درس  و بارگذاری پاسخ آنها و صحبت با اساتید به این سامانه برای 

 کرد.

 

 

 
 

 
 
 

 

 

http://courses.kntu.ac.ir/
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  باشد.م  ه رمز عبور ایمیل دانش او یمیل دانش اه آدرظ انام کاربری و رمزعبور شما به ترتیب 

 ای دریافت ایمیل دانش اه ، در سامانه بر portal.kntu.ac.irثبت نام نمایید. 

 

 

 
 
 

 ش د  مربوطه را ان خا ش ل فوق دان س اد مربوطه م ابق  ب کرد  و پس دریافت کلید ثبت نام از ا

 یابید.درظ مورد نظر را م 

 
 

 

  باشد.م  ه رمز عبور ایمیل دانش او آدرظ ایمیل دانش اه نام کاربری و رمزعبور شما به ترتیب 

 ای دریافت ایمیل دانش اه ، در سامانه بر portal.kntu.ac.irثبت نام نمایید. 

 

 

http://portal.kntu.ac.ir/
http://portal.kntu.ac.ir/
http://portal.kntu.ac.ir/
http://portal.kntu.ac.ir/
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  کنید.توانید از تقویم سایت اس فادش ل زیر م جهت مشاهد  رویدادهای درس  پیش رو م ابق   

 

 
 

 

 

 
 

 

  کنید.توانید از تقویم سایت اس فادجهت مشاهد  رویدادهای درس  پیش رو م ابق ش ل زیر م   
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 آموزش کار با سامانه کتابخانه
 
 
 

صاویر عمل تک اب و تمدید آن به سایت ک ابخانه دانش د  به آدرظ زیر رف ه و م ابق  رزروبرای 

 کنید.

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

http://library.ece.kntu.ac.ir/
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  شودگزینه خدمات را ان خاب کرد  و به صفحه جدیدی برای شما باز م. 

 

 
 
 

 شمار  عضویت و کلمهشمار  عضویت و کلمه عبور را از ک ابخانه دریافت کنید شما  .)پیشفرض  عبور 

 باشد(به ترتیب شمار  دانشجوی  و کد مل  م 
 

 

  شودگزینه خدمات را ان خاب کرد  و به صفحه جدیدی برای شما باز م. 

 

 
 
 

 شمار  عضویت و کلمهشمار  عضویت و کلمه عبور را از ک ابخانه دریافت کنید شما  .)پیشفرض  عبور 

 باشد(به ترتیب شمار  دانشجوی  و کد مل  م 
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:هااداره امور آموزش دانشکده  

 
برق دانش د  مهندس  آموزش  

 

نام و نام 

 خانوادگی

 نشانی پست الکترونیکی تلفن تماس سمت

فاطمه 

 نوروزی

سرپرست اداره امور 
تحصیالت  -آموزش 

 تکمیلی و کارشناسی

۸۴۰۶۲۲۶۱ 

کارشناس امور آموزشی  فاطمه عینی
 تحصیالت تکمیلی -

۸۴۰۶۲۲۵۳ 

کارشناس امور آموزشی  مریم سیفی
 تحصیالت تکمیلی -

۸۴۰۶۲۲۵۳ 

اعظم آقا 

 کثیری

کارشناس امور آموزشی 
 کارشناسی -

۸۴۰۶۲۲۵۹ 

حسین 

 فرهنگیان

کارشناس امور آموزشی 
 کارشناسی -

۸۴۰۶۲۲۵۹ 

 علیرضا

 محمدی

 ۸۴۰۶۲۲۵۸ بایگانی
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کامپیوتر دانش د  مهندس  آموزش  

021-  ۸۴0۶2۴۷۵

 

مواد-م انیک دانش د  مهندس  آموزش  

۸۴0۶۳۳۹۹-021  

۸۴0۶۳۳۹۵-021  

 

عمران دانش د  مهندس  آموزش  

021-۸۸۷۷۹۴۷۳-۵ 
 (1۸۵داخلی  ،)کارشناسی

 

 
  

صنایع دانش د  مهندس  آموزش  

021-۸۴0۶۳۳۵۹ 

021-۸۴0۶۳۴۷1
 

علوم دانش د  آموزش  

-021 2۳0۶ ۴2۷۳ 
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42 
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نقشه پردیس برق و کامپیوتر  
 

نقشه پردیس برق و کامپیوتر  


