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 درباره دانشکده

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، از نظر ارائه 

ایگاه های کشور، جخدمات متنوع آموزشی و پژوهشی به صنایع و سازمان

تراز خود داراست. این دانشکده به جهت های همبرجسته ای در میان دانشکده

کلیدی صنایع های موقعیتالتحصیالن خود در حضور تعداد قابل توجهی از فارغ

بالد و همه ساله، عالقمندی و کوشش دانشجویان نخبه کشور کشور، به خود می

ی جهت کسب به عنوان بستر برای حضور در جمع دانشجویان دانشکده

 .های ممتاز مدیریتی، گواه این مدعاستهای الزم برای حضور در ردهتوانایی

، هاسازی سیستمبهینهدانشکده مهندسی صنایع دارای چهار گروه آموزشی )

اجتماعی، مهندسی مالی و فناوری اطالعات( است و با  -های اقتصادیسیستم

مذکور، دروس مرتبط با های ی کشور، عالوه بر گرایشمشارکت اساتید برجسته

نیاز برای  های موردمهارتهای سالمت و سیستممین و أزنجیره ت و لجستیک

نماید. این دانشکده در صدد است عالوه بر بهبود را نیز ارائه می MBA هایدوره

های مداوم در امر آموزش و پژوهش، بر سهم خود در تحقیقات کاربردی و پروژه

 Read more.. صنعت کشور نیز بیفزاید اجرایی در حوزه ارتباط با
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 ارتباط با دانشکده
 :1ساختمان شماره 

 ۷پالک  -خیابان پردیس -خیابان مالصدرا -میدان ونک

 ۱۹۹۹۱۴۳۳۴۴کدپستی: 

 ۰۲۱۸۸۶۷۴۸۵۸فکس:  ---۰۲۱۸۸۶۷۴۹۹۹تلفن: 

 

 :2ساختمان شماره 

 ۲۴پالک  -کوچه آگاهی -خیابان دبستان -ابتدای رسالت -سیدخندان

 ۱۶۳۱۷۱۴۱۹۱ کدپستی:

 ۰۲۱۸۸۴۶۵۰۳۱ فکس: ---۰۲۱۸۸۴۶۵۰۳۱-۳تلفن: 
  

https://www.kntu.ac.ir/page-showpagesindust/fa/6/link/1870-G201


 

 

 

 )به ترتیب حروف الفبا( هیأت علمی گروهعضای ا

    

 های آموزشی دانشکدهگروه  

 
 دکتر عبدهللا آقائی

  استاد مرتبه علمی:

 

  

 

 مهندسی صنایع

ای است از مهندسی در مهندسی صنایع شاخه

های پیچیده سازی فرایندها و سیستمرابطه با بهینه

سازی، ارزیابی، توسعه و و به منظور طراحی، پیاده

های یکپارچه انسانی، مالی، دانش، سیستمبهبود 

ای که مطابق با اصول اطالعات، تجهیزات و... به گونه

های طراحی مهندسی و با کمک گرفتن از و روش

های کیفی و کمی ریاضی، اجتماعی و... نتایج روش

ها مورد تحلیل قرار گیرد. به طور حاصل از این سیستم

ل مختلف های مهندسی صنایع در مسائکلی گام

سازی سیستم، دربرگیرنده شناسایی مسأله، مدل

 باشد.سازی میتست مدل، اعمال کنترل و پیاده

 رزومه علمی سنجیسامانه علم

 الحانخوش فریددکتر 

 یاراستاد مرتبه علمی:

 

  

 رزومه علمی سنجیسامانه علم

 عماد روغنیاندکتر 

 دانشیار مرتبه علمی:

 

  

 

 رزومه علمی سنجیسامانه علم

 زادهحامد سلماندکتر 

 یاراستاد مرتبه علمی:

 رزومه علمی سنجیسامانه علم 

 حمید شهریاریدکتر 

 استاد مرتبه علمی:

 رزومه علمی سنجیسامانه علم 

 یاسر صمیمیدکتر 

 یاراستاد مرتبه علمی:

 رزومه علمی سنجیسامانه علم 
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http://sid.kntu.ac.ir/AbdollahAghaei
http://sid.kntu.ac.ir/AbdollahAghaei
http://sid.kntu.ac.ir/AbdollahAghaei
http://cv.kntu.ac.ir/AbdollahAghaei
http://sid.kntu.ac.ir/FariedKhoshalhan
http://sid.kntu.ac.ir/FariedKhoshalhan
http://sid.kntu.ac.ir/FariedKhoshalhan
http://cv.kntu.ac.ir/FariedKhoshalhan
http://sid.kntu.ac.ir/EmadRoghanian
http://sid.kntu.ac.ir/EmadRoghanian
http://sid.kntu.ac.ir/EmadRoghanian
http://cv.kntu.ac.ir/EmadRoghanian
http://sid.kntu.ac.ir/HamedSalmanzadeh
http://sid.kntu.ac.ir/HamedSalmanzadeh
http://sid.kntu.ac.ir/HamedSalmanzadeh
http://cv.kntu.ac.ir/HamedSalmanzadeh
http://sid.kntu.ac.ir/HamidShahriari
http://sid.kntu.ac.ir/HamidShahriari
http://sid.kntu.ac.ir/HamidShahriari
http://cv.kntu.ac.ir/HamidShahriari
http://sid.kntu.ac.ir/YaserSamimi
http://sid.kntu.ac.ir/YaserSamimi
http://sid.kntu.ac.ir/YaserSamimi
http://cv.kntu.ac.ir/YaserSamimi


 

 

 

 های آموزشی دانشکدهگروه   )به ترتیب حروف الفبا( اعضای هیأت علمی گروه

 نژادسیدجواد حسینیدکتر 

 استادیار  مرتبه علمی:

 

  

 

 های اقتصادی اجتماعیسیستم

 سه مدیریت اجتماعی اقتصادی هایسیستم گروه

 و سالمت هایسیستم کالن، هایسیستم گرایش

  .دارد عهده بر را کار و کسب مدیریت

 قابلیت التحصیالنکالن فارغ هایسیستم در گرایش -

 و هاسیستم طراحی و تحلیل و تجزیه توانایی و

 خود کارشناسی دوره تخصصی دانش با آن تلفیق

 تجزیه و سیستمی تفکر مباحث از و کسب کرده را

 در آموخته مطالب پیشبرد در محورداده تحلیل و

 .برد خواهند بهره کارشناسی مقطع

سالمت، شناسایی،  هایسیستم گرایش هدف -

به  سالمت و موجود هایسیستم و آنالیز بررسی

 بهبود هدف با صنایع مهندسی اصول کارگیری

 در هزینه کاهش بیماران، رضایت افزایش کیفیت،

مواد  بخش از اعم سالمت صنعت هایبخش همه

 و داروسازی صنایع درمان، بهداشت، غذایی،

 .است پزشکی تجهیزات

 توجهی قابل میزان به کار و کسب مدیریت گرایش -

 و تربیت دوره این اصلی هدف. گراستعمل

 ایفای برای الزم انسانی سرمایه توانمندسازی

 .است کار و کسب مدیریت حوزه در مؤثر نقش

 رزومه علمی سنجیسامانه علم

 دنیا رحمانیدکتر 

 دانشیار  مرتبه علمی:

 رزومه علمی سنجیسامانه علم 

 رضا رمضانیاندکتر 

 دانشیار مرتبه علمی:

 
 رزومه علمی سنجیسامانه علم

 مصطفی ستاکدکتر 

 دانشیار مرتبه علمی:

 رزومه علمی سنجیسامانه علم 

 شفاییرسول دکتر  

 دانشیار مرتبه علمی:

 رزومه علمی سنجیسامانه علم 

 ناصر صفاییدکتر 

 یار استاد مرتبه علمی:

 
 

 رزومه علمی سنجیسامانه علم

 سعیده غالمیدکتر  

 استادیار مرتبه علمی:

 

  

 

 سپیده نصیریدکتر 

 استادیار مرتبه علمی:

 رزومه علمی سنجیسامانه علم رزومه علمی سنجیسامانه علم
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http://sid.kntu.ac.ir/SeyedJavadHosseininezhad
http://sid.kntu.ac.ir/SeyedJavadHosseininezhad
http://sid.kntu.ac.ir/SeyedJavadHosseininezhad
http://cv.kntu.ac.ir/SeyedJavadHosseininezhad
http://sid.kntu.ac.ir/DonyaRahmani
http://sid.kntu.ac.ir/DonyaRahmani
http://sid.kntu.ac.ir/DonyaRahmani
http://cv.kntu.ac.ir/DonyaRahmani
http://sid.kntu.ac.ir/RezaRamezanian
http://sid.kntu.ac.ir/RezaRamezanian
http://sid.kntu.ac.ir/RezaRamezanian
http://cv.kntu.ac.ir/RezaRamezanian
http://sid.kntu.ac.ir/MostafaSetak
http://sid.kntu.ac.ir/MostafaSetak
http://sid.kntu.ac.ir/MostafaSetak
http://cv.kntu.ac.ir/MostafaSetak
http://sid.kntu.ac.ir/RasoulShafaei
http://sid.kntu.ac.ir/RasoulShafaei
http://sid.kntu.ac.ir/RasoulShafaei
http://cv.kntu.ac.ir/RasoulShafaei
http://sid.kntu.ac.ir/NasserSafaie
http://sid.kntu.ac.ir/NasserSafaie
http://sid.kntu.ac.ir/NasserSafaie
http://cv.kntu.ac.ir/NasserSafaie
http://sid.kntu.ac.ir/SaeidehGholami
http://sid.kntu.ac.ir/SaeidehGholami
http://sid.kntu.ac.ir/SaeidehGholami
http://cv.kntu.ac.ir/SaeidehGholami
http://sid.kntu.ac.ir/SepidehNasiri
http://sid.kntu.ac.ir/SepidehNasiri
http://sid.kntu.ac.ir/SepidehNasiri
http://cv.kntu.ac.ir/SepidehNasiri


 

 

 

 های آموزشی دانشکدهگروه   )به ترتیب حروف الفبا( اعضای هیأت علمی گروه

 سیدبابک ابراهیمیدکتر 

 دانشیار  مرتبه علمی:

 

  

 

 مهندسی مالی

 توانایی که است متخصصانی تربیت دوره این هدف

 و سازیبهینه ریزی،برنامه مهندسی، برای الزم

 گرایش در مدیریتی هایسیستم اجرای بر نظارت

 همچنین. باشند داشته را مالی مهندسی

 کافی تحقیقاتی توان دوره این طی در آموختگاندانش

 حرفه موضوعات و مباحث در که مسائلی حل برای

  .کنندمی کسب را شوند می مواجه آن با خود

 رزومه علمی سنجیسامانه علم

 احمد اصل حداددکتر 

 یار استاد مرتبه علمی:

 
 رزومه علمی سنجیسامانه علم

 حسین محسنیدکتر 

 یار استاد مرتبه علمی:

 
 رزومه علمی سنجیسامانه علم

 مجید میرزاییدکتر 

 یار استاد مرتبه علمی:

 
 رزومه علمی سنجیسامانه علم

 امیرعباس نجفیدکتر 

 دانشیار  مرتبه علمی:

 

   

 رزومه علمی سنجیعلمسامانه 
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http://sid.kntu.ac.ir/SeyedBabakEbrahimi
http://sid.kntu.ac.ir/SeyedBabakEbrahimi
http://sid.kntu.ac.ir/SeyedBabakEbrahimi
http://cv.kntu.ac.ir/SeyedBabakEbrahimi
http://sid.kntu.ac.ir/AhmadAsalHadad
http://sid.kntu.ac.ir/AhmadAsalHadad
http://sid.kntu.ac.ir/AhmadAsalHadad
http://cv.kntu.ac.ir/AhmadAsalHadad
http://sid.kntu.ac.ir/HosseinMohseni
http://sid.kntu.ac.ir/HosseinMohseni
http://sid.kntu.ac.ir/HosseinMohseni
http://cv.kntu.ac.ir/HosseinMohseni
http://sid.kntu.ac.ir/MajidMirzaeeGhazani
http://sid.kntu.ac.ir/MajidMirzaeeGhazani
http://sid.kntu.ac.ir/MajidMirzaeeGhazani
http://cv.kntu.ac.ir/MajidMirzaeeGhazani
http://sid.kntu.ac.ir/AmirAbbasNajafi
http://cv.kntu.ac.ir/AmirAbbasNajafi


 

 

 

 های آموزشی دانشکدهگروه   )به ترتیب حروف الفبا( اعضای هیأت علمی گروه

 محمدجعفر تارخدکتر 

  استاد مرتبه علمی:

 

  

 

 مهندسی فناوری اطالعات

در سال در دانشکده گروه مهندسی فناوری اطالعات 

با هدف تربیت متخصصان مطلع و آگاه در زمینه  ۱۳۸۳

مهندسی فناوری اطالعات و آخرین مباحث روز این 

این گروه در  است.تخصص فعالیت خود را آغاز کرده 

حال حاضر دارای دو رشته )گرايش( مهندسي فناوري 

های تجارت الكترونیكي و مدیریت سیستم -اطالعات

كتراي اطالعاتی در مقطع كارشناسي ارشد و د

گرايش تجارت  -مهندسي فناوري اطالعات

التحصیالن مقطع دكترا فارغبرخی است.  الكترونیكي

از اين گروه، هم اكنون اساتید مطرح برخي از 

 هاي كشور هستند. دانشگاه

 رزومه علمی سنجیسامانه علم

 منیره حسینیدکتر 

 دانشیار  مرتبه علمی:

 
 رزومه علمی سنجیسامانه علم

 اله حمیدیحجتدکتر 

 دانشیار  مرتبه علمی:

 
 رزومه علمی سنجیسامانه علم

 محمدهادی زاهدیدکتر 

 یاراستاد مرتبه علمی:

 
 رزومه علمی سنجیسامانه علم

 سمیه علیزادهدکتر 

 دانشیار  مرتبه علمی:

 

   

 رزومه علمی سنجیعلمسامانه 

 شهریار محمدیدکتر 

 دانشیار  مرتبه علمی:

 

   

 

 رزومه علمی سنجیسامانه علم
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http://sid.kntu.ac.ir/MohammadJafarTarokh
http://sid.kntu.ac.ir/MohammadJafarTarokh
http://sid.kntu.ac.ir/MohammadJafarTarokh
http://cv.kntu.ac.ir/MohammadJafarTarokh
http://sid.kntu.ac.ir/MonierehHosseini
http://sid.kntu.ac.ir/MonierehHosseini
http://sid.kntu.ac.ir/MonierehHosseini
http://cv.kntu.ac.ir/MonierehHosseini
http://sid.kntu.ac.ir/HojatollahHamidi
http://sid.kntu.ac.ir/HojatollahHamidi
http://sid.kntu.ac.ir/HojatollahHamidi
http://cv.kntu.ac.ir/HojatollahHamidi
http://sid.kntu.ac.ir/MohammadHadiZahedi
http://sid.kntu.ac.ir/MohammadHadiZahedi
http://sid.kntu.ac.ir/MohammadHadiZahedi
http://cv.kntu.ac.ir/MohammadHadiZahedi
http://sid.kntu.ac.ir/SomayehAlizadeh
http://cv.kntu.ac.ir/SomayehAlizadeh
http://sid.kntu.ac.ir/ShahriarMohammadi
http://sid.kntu.ac.ir/ShahriarMohammadi
http://sid.kntu.ac.ir/ShahriarMohammadi
http://cv.kntu.ac.ir/ShahriarMohammadi


 

 

 

 دانشکدهآموزشی و پژوهشی امکانات 

 مرکز رایانه

برای  همکف سایتدر  رایانه دستگاه ۱4 اندازیراهبا رایانه دانشکده  مرکز

دستگاه رایانه در کالس  ۱۸دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، 

ه بسیدخندان در ساختمان دستگاه رایانه در مرکز تحقیقات  ۲۰ ای وچندرسانه

. مهمترین نمایدان خدمات الزم را ارائه میاساتید، پژوهشگران و دانشجوی

 های انجام شده به شرح زیر است:اقدامات و فعالیت

 افزارهای مورد نیاز ها متصل به اینترنت بوده و نرممی رایانهتما

 ها نصب شده است.دانشجویان هر مقطع بر روی سیستم

  اختصاص نام کاربری امکان استفاده از خدمات اینترنت در دانشکده با

 تمامی دانشجویان فراهم شده است. رایو کلمه عبور ب

  تاپ و با تجهیز دانشکده به سیستم اینترنت وایرلس، امکان اتصال لپ

تلفن همراه به اینترنت دانشکده نیز فراهم شده و دانشجویان 

و کلمه عبور شخصی از این امکان  ام کاربرینتوانند بعد از دریافت می

 مند شوند. بهره

 های موجود پشتیبانی و سرویس نگهداری و تعمیرات تمامی سیستم

 و مرکز تحقیقات ایکالس چندرسانهسایت همکف، در دانشکده اعم از 

 شود.ای انجام میمرکز بوده و این امر به صورت دورهاین با کارشناسان 

 

  https://itc.industrial.kntu.ac.ir 

  

 

 خدمات شبکه

کنار درایوهای  ورود به سیستم، درنام و ثبتپس از 

با نام کاربری هر دانشجو ایجاد  Z ویندوز، یک درایو

. این درایو اطالعات دانشجویان را روی شودمی

هایی که از کلیه سیستمکرده و سرور نگهداری 

. استشود قابل دسترسی وارد میبا آن دانشجو 

میزان فضای اختصاص داده شده برای دانشجویان 

دانشجویان کارشناسی  ،مگابایت ۴۵۰کارشناسی 

 ۱مگابایت و برای دانشجویان دکتری  ۶۰۰ ارشد

 .استگیگابایت 

 

 یایمیل دانشگاه

انشجویان دبرای کلیه  یایمیل دانشگاه درخواست

بت یت درنام با ث  http://portal.kntu.ac.ir ساااااا

. ایمیل درخواسااات شاااده پس از اسااات پذیرامکان

ارساااال و برای بایت گیگایک حجم  باروز  ۱۰حداکثر 

یافت اطالعات برای دانشااااجویان هد  ،در عال خوا ف

التحصاایلی پس از فارغ های دانشااجویانیمیل. اشااد

 شد.  غیرفعال نخواهد

 

 ویروسآنتی

برای  Update.kntu.ac.ir سایتدر آنتی ویروس 

 .قرار دارددر دسترس انلود د

 

https://itc.industrial.kntu.ac.ir/
http://portal.kntu.ac.ir/
https://update.kntu.ac.ir/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشکدهآموزشی و پژوهشی امکانات 

 کتابخانه

، کتابخانه ۱۳۷۴صنایع در سال  گیری دانشکده مهندسیهمزمان با شکل

ترین دانشکده نیز تأسیس شد. مأموریت کتابخانه ارائه بهترین خدمات در کوتاه

کنند زمان ممکن به اعضای خود است و کارشناسان کتابخانه همواره تالش می

ها به این مأموریت پایبند بوده و رضایت اعضای ها و کاستیبا وجود محدودیت

نامه به صورت آنالین، د. امانت و مطالعه کتاب، مطالعه پایانخود را فراهم کنن

تهیه منابع الکترونیکی، همانندجویی، آموزش جستجو در منابع کتابخانه و 

های اطالعاتی از جمله خدماتی هستند که توسط کارشناسان کتابخانه پایگاه

 شود.ارائه می

 

  https://lib.industrial.kntu.ac.ir 

  

 

 امانت

 امانت امکان عضویت، شدن فعال از پس بالفاصله

های امانت داده تعداد کتاب. شودمی ایجاد هاکتاب

 کارشناسی دانشجویان بهشده به صورت همزمان 

 جلد ۸ دکتری و جلد 6 ارشد کارشناسی جلد، 4

 در ولی بوده روز ۲۱ هاکتاب امانت زمان مدت. است

 قابل مدت این کتاب، نبودن رزرو و عضو تمایل صورت

 .بود خواهد تمدید

 

 تمدید غیرحضوری

 پورتال از طریق آنالینبه صورت  هاکتاب تمدیدامکان 

و  http://libportal.kntu.ac.ir آدرس به کتابخانه

است که کتابخانه برای  اقداماتیتمدید تلفنی از 

  رفاه حال دانشجویان ایجاد کرده است.

 

 نشریات الکترونیکی

در محیط دانشگاه در دسترس  نشریات الکترونیکی

توانند از امکان دانلود مقاالت و پژوهشگران میبوده 

اعضای نیز خارج از محیط دانشگاه استفاده نمایند. 

هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

ارد شبکه و VPNتوانند با استفاده از سرویس می

داخلی دانشگاه شده و به نشریات الکترونیکی 

 دسترسی داشته باشند.
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 نامهمطالعه آنالین پایان

 در نامثبت و کتابخانه پورتال امکانات از استفاده با

 کامل متن به دسترسی دیجیتال کتابخانه

برای دانشجویان و اعضای  دانشگاه هاینامهپایان

 .ایجاد شده استهیأت علمی دانشگاه 

توانند با هماهنگی ها میپژوهشگران سایر دانشگاه

 مند شوند.با همکاران کتابخانه از این امکان بهره

 

  

 

 همانندجویی

برای بررسی میزان همانندی توانند دانشجویان می

مقاالت را از طریق استاد  word، فایل مقاالت

راهنمای خود به ایمیل کتابخانه به آدرس 

ielibrary@kntu.ac.ir  مقاالت با برنامه کنندارسال .

Grammarly  چک شده و گزارش آن به ایمیل استاد

 ارسال خواهد شد.

  

 

 درخواست فایل کتاب و مقاله

با ارسال مشخصات کامل کتاب یا مقاله مورد 

آنها به ایمیل کتابخانه به  URLدرخواست و یا آدرس 

ثبت  هادرخواست، ielibrary@knru.ac.irآدرس 

رسیدگی و پاسخ داده  هاآندر اسرع وقت به  شده و

 خواهد شد.
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 دانشکدهآموزشی و پژوهشی امکانات 

 هاآزمایشگاه

، کتابخانه ۱۳۷۴گیری دانشکده مهندسی صنایع در سال همزمان با شکل

ترین کوتاهدانشکده نیز تأسیس شد. مأموریت کتابخانه ارائه بهترین خدمات در 

کنند زمان ممکن به اعضای خود است و کارشناسان کتابخانه همواره تالش می

ها به این مأموریت پایبند بوده و رضایت اعضای ها و کاستیبا وجود محدودیت

نامه به صورت آنالین، خود را فراهم کنند. امانت و مطالعه کتاب، مطالعه پایان

ی، آموزش جستجو در منابع کتابخانه و تهیه منابع الکترونیکی، همانندجوی

های اطالعاتی از جمله خدماتی هستند که توسط کارشناسان کتابخانه پایگاه

 شود.ارائه می

 ترین زمانارائه بهترین خدمات در کوتاه

 

  

 

 

 سازیشبیه

 آقاییآقای دکتر سرپرست: 

 موجود، سیستم بررسی برای مدیران به سازیشبیه

بینی پیش و مختلف شرایط در سیستم عملکرد مقایسه

 کارگیریبه با سازیشبیه .کندمی ارائه جامعی دیدگاه

 نتایج آمار، علم بر مبتنی علمی هایالگوریتم و مفاهیم

 با مورد آزمایش قرار داده و را مختلف راهکارهای کارگیریبه

 نقش تواندمی آن ضعف نقاط شناسایی و سیستم تحلیل

کند. ایفا می هاسازمان هایهزینه جوییصرفه در بسزایی

 آن تمایز و کامپیوتری سازیشبیه موضوع اهمیت به توجه با

 و صنایع مهندسی ابزارهای سایر با قابلیت حیث از

 مقطع در سازیشبیه درس ارائه بر عالوه مهندسی،

 آزمایشگاه در دانشکده، در تکمیلی تحصیالت و کارشناسی

 و آموزی مهارت جهت نیز مربوطه افزارهاینرم سازیشبیه

 دانشجویان به مشکالت حل و جامعه در کارآفرینی قابلیت

 شود. می تدریس مختلف مقاطع

  

 

 فناوری اطالعات

 محمدیآقای دکتر سرپرست: 

 مناسب بستری ایجاد آزمایشگاه این اندازیراه از هدف

 عملیاتی و تحقیقاتی هایپروژه و هاآزمایش انجام برای

 و شبکه ویژه به اطالعات فناوری مباحث به مربوط

 از جستن بهره با آزمایشگاه این. است شبکه امنیت

 تخصصی و روزبه افزارینرم و افزاریسخت امکانات

 چنین نبود از ناشی خالء زیادی بسیار حد تا توانسته

 این امکانات از. نماید جبران را گذشته در مرکزی

 که هاییپروژه سازیشبیه برای توانمی آزمایشگاه

 سرورها و هامسیریاب نظیر خاصی تجهیزات به احتیاج

 زمینه در آزمایشگاه این همچنین. برد بهره دارند،... و

 به خدمات ارائه آماده نیز رمزنگاری و شبکه امنیت

 .است عالقمند دانشجویان

 

 فاکتورهای انسانی و ارگونومی

 زادهسلمانآقای دکتر سرپرست: 

 

 

 رباتیک و پیشرفته تولید و طراحی

 بشیرزادهآقای دکتر سرپرست: 

 



 

 

 

 

 گیری دقیق و کنترل کیفیتاندازه

 آقای دکتر شفاییسرپرست: 

هدف این آزمایشگاه کسب و ارتقاء دانش علمی دانشجویان 

های مربوط به ابزارها و رشته مهندسی صنایع در حوزه

کالیبراسیون و تجزیه و تحلیل گیری، های اندازهروش

ها است. در این آزمایشگاه دانشجویان ضمن سیستم

گیری، مفاهیم های اندازهفراگیری دانش مربوط به روش

گیری با ابزارهای مختلف گیری و خطاها در اندازهاندازه

های گیری شامل ورنیه، میکروکنترلر، ساعتاندازه

ها و گیری قطر پولکزهسنج، ابزار انداگیری، زاویهاندازه

ها آشنا ای و تحلیل نتایج آزمایشقطعات جناقی و دم چلچله

 شوند.می

 

 

 هوش استراتژیک

 تارخآقای دکتر سرپرست: 

های اقتصادی جهت ایجاد راهکارها و کمک به بنگاه

گیری هوشمندانه در راستای اتخاذ فرایند تصمیم

فناوری  تجزیه و تحلیل کسب و کار با استفاده از

اطالعات از جمله اهداف این آزمایشگاه است. 

های این آزمایشگاه شامل: ایجاد راهکارهای فعالیت

مبتنی بر هوشمندی کسب و کار در صنایع؛ ارائه 

های مبتنی بر هوش کسب و کار با استفاده بسته

از انبار داده و پردازش تحلیلی؛ تجزیه و تحلیل تجاری 

های بزرگ؛ بررسی دادهو علوم . مهندسی داده و 

افزایی میان مدیریت دانش، هوش تجاری و هم

هوش رقابتی؛ مدلسازی مبتنی بر محاسبات نرم در 

ها و خصوص تجزیه و تحلیل استراتژی بنگاه

های های مرتبط با بنگاهمدلسازی ریاضی سیستم

با رویکرد هوش کسب  (SCM, CRM, ERP)ی اقتصاد

 و کار است.

 

 



 

 

 

 دانشکدهآموزشی و پژوهشی امکانات 

 اتاق سمعی و بصری

، کتابخانه ۱۳۷۴گیری دانشکده مهندسی صنایع در سال همزمان با شکل

ترین دانشکده نیز تأسیس شد. مأموریت کتابخانه ارائه بهترین خدمات در کوتاه

کنند زمان ممکن به اعضای خود است و کارشناسان کتابخانه همواره تالش می

ها به این مأموریت پایبند بوده و رضایت اعضای ها و کاستیمحدودیتبا وجود 

نامه به صورت آنالین، خود را فراهم کنند. امانت و مطالعه کتاب، مطالعه پایان

تهیه منابع الکترونیکی، همانندجویی، آموزش جستجو در منابع کتابخانه و 

شناسان کتابخانه های اطالعاتی از جمله خدماتی هستند که توسط کارپایگاه

 شود.ارائه می

 ترین زمانارائه بهترین خدمات در کوتاه

 

 اتاق جلسات  

اتاق سمعی و بصری با هدف فراهم آوردن شرایط برگزاری سمینارهای علمی 

 و جلسات دفاع دانشجویان به تسهیالت مورد نیاز مجهز گردیده است.

با حضور اعضای هیأت اندیشی اتاق جلسات به منظور برگزاری جلسات هم  

ها و مدیران علمی، مسئولین دانشکده، دانشگاه و میهمانان سایر دانشگاه

 صنایع تأسیس شده است.

 
 

 

  



 

 

 

 دانشکدهآموزشی و پژوهشی امکانات 

 ای کالس چندرسانه

، کتابخانه ۱۳۷۴گیری دانشکده مهندسی صنایع در سال همزمان با شکل

ترین مأموریت کتابخانه ارائه بهترین خدمات در کوتاهدانشکده نیز تأسیس شد. 

کنند زمان ممکن به اعضای خود است و کارشناسان کتابخانه همواره تالش می

ها به این مأموریت پایبند بوده و رضایت اعضای خود ها و کاستیبا وجود محدودیت

نالین، تهیه منابع نامه به صورت آرا فراهم کنند. امانت و مطالعه کتاب، مطالعه پایان

های الکترونیکی، همانندجویی، آموزش جستجو در منابع کتابخانه و پایگاه

 شود.اطالعاتی از جمله خدماتی هستند که توسط کارشناسان کتابخانه ارائه می

 ترین زمانارائه بهترین خدمات در کوتاه

 

 مرکز تحقیقات  

ای، اینترنت، شبکه و ویدئو رایانهای دارای تجهیزات های چندرسانهمجموعه کالس

های آموزشی و با هدف افزایش سطح ها و دورهپروژکتور به منظور برگزاری کالس

 گیرد.یادگیری مورد استفاده قرار می

مرکز تحقیقات دانشکده مهندسی صنایع، با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت   

)ساختمان سیدخندان( شروع به دانشکده مهندسی صنایع  ۲در ساختمان شماره 

فعالیت کرده است. در این مجموعه، مرکز توسعه کسب و کار استاد فقید دکتر 

ای، های کاربردی و میان رشتهمرتضی محمدخان جهت ارائه خدمات مرکز آموزش

افزایی دانشجویان، کلینیک کسب و کار و کانون مرکز مشاوره شغلی و مهارت

 گیرد.اده قرار میآموختگان مورد استفدانش

های آموزشی و پژوهشی و های این مرکز، مجموعه آزمایشگاهاز دیگر مجموعه

ها، سازی سیستمهای پژوهشی شامل گروه پژوهشی بهینهمرکز تحقیقات و گروه

های کالن و لجستیک و زنجیره تأمین، گروه پژوشی مدلسازی سیستم

های یکی و مدیریت سیستمهای سالمت، گروه پژوهشی تجارت الکترونسیستم

های مالی است و جهت استفاده دانشجویان اطالعاتی و گروه پژوهشی سیستم

افزاری و های نرممقطع دکتری تخصیص داده شده است. همچنین مرکز آموزش

ای همراه با اتاق جلسات جهت های مهندسی صنایع مجهز به تجهیزات رایانهمهارت

نظور توسعه تحقیقات مرتبط با مهندسی صنایع از های آموزشی به مبرگزاری دوره

 .باشدمیدیگر امکانات این مرکز 

  
  



 

 

 

 ارتباط با صنعت

 بازدید از مراکز صنعتی و خدماتی

به جهت آشنایی دانشجویان با مراکز صنعتی و خدماتی کشور و بازدید از 

عملی دوره دروس تئوری و های مرتبط با های مختلف صنایع به ویژه بخشبخش

کاری، پوشش، لجستیک، مدیریت گری، ماشیناز جمله ریخته تحصیلی

اطالعات، کنترل کیفی و... و نحوه کارکرد آنها، بازدیدهایی در طول دوره تحصیلی 

  شود.فراهم می

 

 
 

   

   

 

  
 

   

 

  
 

  



 

 

 

 ارتباط با صنعت

 ی پژوهشیقراردادها

به جهت آشنایی دانشجویان با مراکز صنعتی و خدماتی کشور و بازدید از 

های مرتبط با دروس تئوری و عملی دوره های مختلف صنایع به ویژه بخشبخش

کاری، پوشش، لجستیک، مدیریت گری، ماشینتحصیلی از جمله ریخته

وره تحصیلی اطالعات، کنترل کیفی و... و نحوه کارکرد آنها، بازدیدهایی در طول د

 شود. فراهم می

 هانامهتفاهم 

 

 دانشکده بین همکاری هاینامهتفاهم صنعت، و دانشگاه ارتباط بیشتر توسعه راستای در 

نامه های مختلف منعقد شده است. تفاهممراکز صنعتی در دوره و صنایع مهندسی

مرکز ایرانسل ، ایران خانگی لوازم بازار و صنعت دانش، هماهنگی کانونهمکاری با 

هایی هستند که در نامهاز جمله تفاهم کارگزاری مبین سرمایهو  فناپشرکت ، لبز

 مشترک رویدادهای برگزاری است ذکر شایانهای اخیر به نتیجه رسیده است. سال

 پژوهشی هایطرح اجرای و آموزشی هایدوره و کارگاه همایش، سخنرانی، همانند

 مفاد مهمترین کز ازامراین مندی اساتید و دانشجویان از امکانات امکان بهرهو  کاربردی

 .باشدمی هانامهتفاهم این
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 وبینارها و سمینارها

التحصیالن دانشکده و اعضای هیأت با همکاری انجمن مهندسی صنایع و انجمن فارغ     

های آموزشی در سمینارهای مرتبط با رشتهای از وبینارها و علمی، ساالنه مجموعه

 شود.محل دانشکده و یا به صورت آنالین برگزار می

 
 های راه نشان مهندسی صنایعسلسله همایش

 
 IE-Talkهای سلسله نشست

 
 IE Mapسلسله وبینارهای 

 
 و مهندسی توسعه مرکزسلسله وبینارهای 

 مدیریت فناوری

 
 المللی مهندسی صنایعنهمین کنفرانس بین

     

     
 هفته پژوهشوبینارهای سمینارها و سلسله 

  



 

 

 

 های اعضای هیأت علمی دانشکدهکتاب

     

 

        

        

   

 .ببینید اینجاها را اطالعات کامل کتاب ولیست  

 

  

https://kntu.ac.ir/page-research96/fa/261/form/pId26376
https://kntu.ac.ir/page-research96/fa/261/form/pId26376


 

 

 

 ارتباط با ما

 اعضای هیأت علمی

 عبداهلل آقایی

84063363 

aaghaie@kntu.ac.ir 

 سیدبابک ابراهیمی

84063341 

b_ebrahimi@kntu.ac.ir 

 احمد اصل حداد

84063374 

ahadad@kntu.ac.ir 

 محمدجعفر تارخ

84063480 

mjtarokh@kntu.ac.ir 

 منیره حسینی

84063362 

hosseini@kntu.ac.ir 

 اله حمیدیحجت

84063370 

h_hamidi@kntu.ac.ir 

 نژادسیدجواد حسینی

84063342 

hosseininezhad@kntu.ac.ir 

 الحانفرید خوش

84063347 

khoshalhan@kntu.ac.ir 

 دنیا رحمانی

57384063  

drahmani@kntu.ac.ir 

 رضا رمضانیان

84063357 

ramezanian@kntu.ac.ir 

 عماد روغنیان

84063348 

e_roghanian@kntu.ac.ir 

 محمدهادی زاهدی

84063182 

zahedi@kntu.ac.ir 

 مصطفی ستاک

84063373 

setak@kntu.ac.ir 

 زادهحامد سلمان

84063468 

h.salmanzadeh@kntu.ac.ir 

 رسول شفایی

84063375 

shafaei@kntu.ac.ir 

 ناصر صفایی

84063343 

nsafaie@kntu.ac.ir 

 یاسر صمیمی

84063377 

y_samimi@kntu.ac.ir 

 سمیه علیزاده

84063484 

s_alizadeh@kntu.ac.ir 

 سعیده غالمی

84063356 

s_gholami@kntu.ac.ir 

 حسین محسنی

84063481 

mohseni@kntu.ac.ir 

 شهریار محمدی

84063487 

mohammadi@kntu.ac.ir 

 مجید میرزایی

84063372 

majidmirzaee@kntu.ac.ir 

 امیرعباس نجفی

84063378 

aanajafi@kntu.ac.ir 

 سپیده نصیری

84063361 

nasiri@kntu.ac.ir 
 

  



 

 

 

 ارتباط با ما

 کارکنان

 ریاست دانشکده

84063340 

 )مسئول دفتر ریاست( پورحسین تقی

84063340-88674۹۹۹  

 روشن )مسئول دفتر معاونین(محمد 

840633۵4-88674۹۹۹  

 

 معاون مالی و اداری

84063387 

 دبیرخانه

840633۵4 

 آبدارخانه

84063364 

 

 معاون آموزشی

84063368 

 فرناز سپهرخ )تحصیالت تکمیلی(

8406338۵ 

 التحصیالن(مریم نائینی )امور فارغ

8406334۹ 

 احمد علیمرادی )کارشناسی(

84063471 

 صراف تهرانی )کارشناسی(مریم 

84063471 

   

 معاون پژوهشی و فناوری

84063342 

 فاطمه علیپور )مرکز کامپیوتر(

84063369 

 مهدی زاهدی )شبکه(

84063350 

 شاهی )کتابخانه( عفت کریمی مزرعه

84063465 

 ارتباط با صنعت(پژوهش و )طالبی فاطمه بنی

84063369 

   

 رفاه دانشجویی

84063416 

 سرویسسلف 

84063413 

 پزشک دانشکده

84063420 

 تلفنخانه

84063201 
 

  



 

 

 

 4طبقه  -دانشکده مهندسی صنایع

UP

UP

UP

UP

         

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 
 دکتر نصیری، دکتر رحمانی ۴ اتاق اساتید بازنشسته ۱5 پژوهش ۱

 دکتر رمضانیان، دکتر میرزایی 5 اتاق اساتید ۲۳تا  ۱6 معاونت مالی و اداری ۲

 الحان، دکتر روغنیاندکتر خوش 6 آبدارخانه ۲4 یآموزش ۳

 نژاد، دکتر ابراهیمیدکتر صفایی، دکتر حسینی ۷ تأسیسات ۲5 اساتیداتاق  ۷تا  4

 ، دکتر زاهدیمحمدیدکتر  ۱6 آسانسور ۲6 اتاق جلسات ۸

 دکتر حمیدی، دکتر علیزاده ۱۷ سرویس بهداشتی ۲۹و  ۲۸ اتاق ریاست ۹

 دکتر تارخ، دکتر محسنی ۱۸ اتاق سمعی و بصری ۳۰ هاریاست و معاونت مسئول دفتر ۱۰

 دکتر نجفی، دکتر ستاک ۱۹ اتاق عمومی اساتید ۳۱ معاون پژوهشی و فناوری  ۱۱

 دکتر حداد، دکتر شفایی ۲۰ اتاق برق ۳۲ معاون آموزشی ۱۲

 دکتر شهریاری، دکتر صمیمی ۲۱ انبار HPC ۳۳آزمایشگاه  ۱۳

  سرویس پله/ خروج اضطراری ۲۷و  ۱4
 زادهدکتر آقایی، دکتر سلمان ۲۲

 دکتر حسینی، دکتر غالمی ۲۳
  


