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این دانشگاه توانسته  است با عقد قراردادهای بسیار با صنایع گوناگون کشور، ضمن حل مشکالت تخصصی آن ها، 

پویایی  از  حکایت  آن،  پژوهشی  فعالیت های  مجموعه  باشد.  سهیم  ایران  پژوهشی  دستاوردهای  از  بسیاری  در 

دانشگاه در عرصه های مختلف علمی و صنعتی دارد که در پاره ای از زمینه ها تنها نیروهای متخصص کشور در این 

دانشگاه فعالیت می کنند یا دانش آموختۀ این دانشگاه اند. 

براساس پایگاه های معتبر برای رتبه بندی دانشگاه ها در جهان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی پیشرفت 

و رشد محسوسی داشته است: برطبق آماِر پایگاه رتبه بندی ISI، این دانشگاه در شمار 1درصد تولیدکنندگان 

علم در دنیا معرفی شده است. همچنین جدیدترین رتبه بندی بین المللی مؤسسۀ تایمز در سال 2015، دانشگاه 

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را جزء 6 دانشگاه برتر ایران می داند.

دفتر مرکزی دانشگاه در خیابان میرداماد قرار دارد و دانشکده ها و خوابگاه های این دانشگاه در چندین نقطۀ شهر 

تهران پراکنده اند:

1. دانشکده های مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر، در سیدخندان؛

2. دانشکده های فیزیک و شیمی،  در خیابان شریعتی )جلفا(؛

3. دانشکده های مهندسی عمران و مهندسی نقشه برداری، در خیابان ولی عصر؛

4. دانشکده های مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع و مهندسی و علم مواد، در خیابان مالصدرا؛

5. دانشکده های مهندسی هوافضا و ریاضی، در تهرانپارس.

قدمت برخی از دانشکده  ها به چندین دهه قبل برمی گردد.

باتوجه  به سیاست های راهبردی دانشگاه در یک دهۀ گذشته، دوره های تحصیالت تکمیلی دانشگاه در سال های 

اخیر تقویت شده است و بیش از 40درصد کل دانشجویان دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل 

همچنین  فعال اند.  کارشناسی ارشد  مقطع  در  همگی  دانشگاه  الکترونیکی  آموزش  دوره های  درضمن  می کنند. 

دانشگاه با اجرای چندین دورۀ بین المللی مشترک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با برخی از دانشگاه ها در 

انگلستان، فرانسه، هلند، آلمان و روسیه همکاری نزدیک داشته است. نیز، در یک دورۀ کارشناسی  کشورهای 

هوافضا چند سال است فعالیتی مشترک با دانشگاه ماتی روسیه در پیش گرفته است.

هستۀ اولیۀ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکدۀ مخابرات است که در سال 1307ش در محل فعلی دانشکدۀ مهندسی برق 

دانشگاه تأسیس و در سال 1318 اساسنامۀ آن به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با ساختار فعلی، در سال 1359 و به دنبال تصویب ستاد انقالب فرهنگی طی ادغام 9 مرکز آموزش 

عالی با عنوان مجتمع فنی و مهندسی، بنیاد نهاده شد و سپس در سال 1362 نام آن به »دانشگاه فنی و مهندسی« تغییر یافت. تغییر نهایی 

نام دانشگاه به عنوان فعلی، به سال 1367 برمی گردد که در آن سال، دانشگاه به نام دانشمند پرآوازۀ اسالمی و ایرانی، حکیم خواجه نصیرالدین 

طوسی، مزین شد.

هم اکنون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با 11 دانشکده، به فعالیت های پربار آموزشی خود ادامه می دهد: مهندسی برق، مهندسی 

مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی هوافضا، مهندسی صنایع، مهندسی نقشه برداری، مهندسی کامپیوتر، مهندسی و علم مواد، ریاضی، فیزیک، 

شیمی.

معرفی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درحال حاضر 

5 قطب علمی، 75 آزمایشگاه پژوهشی، 6 گروه و مرکز 

پژوهشی و 5 پژوهشکده دارد که در زمینه های تخصصی 

دانشگاه فعالیت می کنند.
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دانشکدۀ مهندسی برق، اولین هستۀ علمی  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است که در سال 1307ش تأسیس شد و در سال 
1318 اساسنامۀ آن به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. این دانشکده در طول بیش از 80 سال گذشته، افتخار پرورش بسیاری از 

مدیران موفق صنعتی، چهره های ماندگار علمی و فرهیختگان بزرگ این مرز و بوم را داشته است.
دانشکده مهندسی برق در هر 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به تربیت دانشجو اهتمام دارد و متشکل از 6 گروه آموزشی است: 

1. مهندسی الکترونیک؛ 
2. مهندسی قدرت؛ 
3. مهندسی کنترل؛ 

4. مهندسی مخابرات؛ 
5. مهندسی پزشکی؛ 

6. مهندسی مکاترونیک، مشترک با دانشکدۀ مکانیک.
برپایۀ سابقۀ دیرینه و توان تخصصی موجود در این دانشکده، قطب های علمی شامل »کنترل صنعتی« و »محاسبه و مشخصه یابی افزاره ها و 
زیرسیستم های الکترومغناطیسی« در آن تأسیس شده و مشغول به فعالیت هستند. با پشت گرمی  به اعتبار علمی و همت اعضای هیئت علمی 
 این دانشکده و نیز همکاری دیگر متخصصان مطرح کشور، مجلۀ علمی پژوهشی »کنترل« دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با یک 

دهه فعالیت، امروزه به عنوان یکی از نشریات تخصصی معتبر کشور در حوزه های نظری و کاربردی کنترل و سیستم ها شناخته می شود. 
از دیگر نهادهای پژوهشی دانشکدۀ مهندسی برق باید به بیش از 40 آزمایشگاه پژوهشی و نیز مرکز محاسبات میکرو و نانوالکترونیک اشاره 

کرد.
ویژگی شاخص دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که این دانشگاه را در میان دیگر دانشگاه های صنعتی ممتاز 

ساخته است، توانمندی دانش آموختگان آن در حوزه های نظری و عملی است.

دانشکده مهندسی برق :
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     دانشکده مهندسی مکانیک

فعالیت آموزشی دانشکدۀ مهندسی مکانیک با ساختار فعلی از سال 1359 آغاز شده است. این دانشکده مجهز به 2 بخش توانمند آموزشی کاربردی 

است:

1. کارگاه های تراشکاری، جوشکاری، ریخته گری و اتومکانیک؛

2. آزمایشگاه های سیاالت، ترمودینامیک، مقاومت مصالح، علم مواد، ارتعاشات، دینامیک ماشین، انتقال حرارت و موتورهای احتراق داخلی.

دانشکده مهندسی مکانیک، چندین آزمایشگاه پژوهشی نیز دارد که در زمینه های مختلف نظیر کامپوزیت، محیز متخلخل و تست غیرمخرب 

مشغول به فعالیت است که برخی از آن ها در کشور منحصربه فرد به شمار می رود.

رشته ها و دوره های مختلف آموزشی در دانشکدۀ مهندسی مکانیک عبارت است از:

1. دورۀ کارشناسی: مهندسی مکانیک در تمامی گرایش ها؛

2. دورۀ کارشناسی ارشد: طراحی کاربردی، تبدیل انرژی، ساخت و تولید، مهندسی خودرو، سیستم های انرژی، مکاترونیک )مشترک با دانشکدۀ 

برق(؛

3. دورۀ دکتری: همۀ گرایش  ها.

اولیۀ دانشکده های مهندسی صنایع و مهندسی  نمونه دانشکده های مولّد دانشگاه شناخته می شود که هستۀ  از  دانشکدۀ مهندسی مکانیک 

هوافضا و نیز مهندسی و علم مواد در این دانشکده شکل گرفته است. امید می رود در آینده ای نزدیک شاهد شکل گیری دانشکده های جدید 

دیگر مانند دانشکدۀ مهندسی انرژی باشیم.

ساختمان مدرن و دسترسی آسان به دانشکدۀ مهندسی مکانیک واقع در میدان ونک تهران، این دانشکده را در شمار جذاب ترین مقصدها برای 

داوطلبان آزمون های ورودی به دانشگاه در مقاطع تحصیلی گوناگون با گرایش های مختلف مهندسی مکانیک قرار داده است.
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دانشکده مهندسی عمران

این دانشکده در قالب 7 گروه مهندسی آب، سازه، خاک وپی، راه وترابری، محیط زیست، زلزله و منابع آب با بهره مندی از اعضای هیات علمی 

در تمامِی مقاطع تحصیلی مشغول به فعالیت است:

1. در مقطع کارشناسی: رشتۀ مهندسی عمران؛

2. در مقطع کارشناسی ارشد: رشته های آب، سازه های هیدرولیکی، منابع آب، هیدرولیک، محیط زیست، سازه های دریایی، راه وترابری و زلزله، 

 سازه؛

3. در مقطع دکتری: رشته های مهندسی منابع آب، مهندسی محیط زیست، مهندسی آب، مهندسی سازه، مهندسی راه وترابری و مهندسی 

خاک وپی یا ژئوتکنیک.

کتابخانۀ دانشکدۀ مهندسی عمران با داشتن مجموعه های تخصصی کامل به بیشتِر دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در سایر 

پیشرفته ترین  به  دانشکده عالوه بر سیستم کامپیوتری داخلی،  ارائه می دهد. کتابخانۀ  نیز خدمات مطالعاتی  و مراکز تحقیقاتی  دانشگاه  ها 

پایگاه های داده های علمی متصل است و دسترسی به منابع اطالعاتی جهانی را برای اعضای هیأت علمی  و دانشجویان ممکن می کند.

برای  ارزنده  ارائۀ خدماتی  به  از سیستم های پیشرفته، اکنون قادر  با سال ها تجربه و بهره مندی  مرکز کامپیوتر دانشکدۀ مهندسی عمران 

دانشجویان و استادان در زمینۀ فعالیت  های آموزشی و پژوهشی است.

هریک از گروهای علمی دانشکده چند آزمایشگاه تحقیقاتی در زمینۀ موردنیاز دارند:. آزمایشگاه سازه، آزمایشگاه مقاومت مصالح، آزمایشگاه 

هیدرولیک، آزمایشگاه بتن و مصالح، آزمایشگاه قیر و آسفالت، آزمایشگاه خاک و سایت تخصصی زلزله.
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هستۀ اولیۀ این دانشکده، به عنوان گروه هوافضا در دانشکدۀ مهندسی مکانیک در سال 1379 شکل گرفت.

مقطع  در  همگی  که  کرد  فعالیت  پرواز  کنترل  و  دینامیک  هوایی،  سازه های  پیش رانش،  ایرودینامیک،  گرایِش   4 در  هوافضا  بخش  ابتدا  در 

کارشناسی ارشد بودند. در سال 1380 نیز گرایش مهندسی فضایی و طراحی به برنامه  های بخش کارشناسی ارشد دانشگاه اضافه شد.

با دانشگاه تکنولوژی هوافضای مسکو )MATI( در مهرماه1383، پس  باتوجه به همکاری های علمی دانشکدۀ مهندسی هوافضا  از سوی دیگر 

از کسب مجوزهای الزم، دورۀ کارشناسی مشترک مهندسی هوافضا با همکاری این دو دانشکده، تأسیس شد. بنابر برنامه ریزی های انجام شده 

دانشجویان این دوره، 3 تا 4 سال از تحصیل خود را در دانشکدۀ هوافضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و 1 سال دیگر را در دانشکدۀ 

تکنولوژی هوافضای مسکو می گذراندند. در پی موفقیت های یادشده و با موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری در اوایل سال 1384، دانشکدۀ 

مهندسی هوافضای این دانشگاه، به عنوان سومین دانشکدۀ هوافضای کشور تأسیس شد.

باتوجه به توانمندی های این دانشکده، مجوز دورۀ کارشناسی نیز به دانشکدۀ هوافضا داده شد و در مهر1385 اولین گروه از این دانشجویان در 

رشتۀ هوافضا مشغول به تحصیل شدند.

درحال حاضر 5 آزمایشگاه تحقیقاتی در این دانشکده فعال  است و استادان و دانشجویان در این آزمایشگاه ها سرگرم فعالیت های پژوهشی هستند:

1. ایرودینامیک؛ 2. احتراق و پیش رانش؛ 3. تحقیقات فضایی؛ 4. پردازش موازی؛ 5. سیستم های دینامیکی. 

قطب طراحی و شبیه سازی سامانه های فضایی، پژوهشکدۀ سامانه های پرتاپ و پژوهشکدۀ سامانه های نیرو و پیش رانش، 3 مرکز پژوهشی این 

دانشکده است.

همچنین کارگاه های موتور، بدنه و سیستم هواپیما، کارگاه ابزار دقیق و اندازه گیری در هواپیما و کارگاه ورق کاری و جوشکاری در صنایع هوایی 

برای آشنایی هرچه بهتر دانشجویان با صنعت هوافضا تجهیز شده  است.

     دانشکده مهندسی هوا فضا
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     دانشکده مهندسی صنایع 

فعالیت آموزشی رشته مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به دنبال موافقت شورای عالی گسترش دانشگاه ها در 

سال 1373 آغاز شد. دانشجویان اولین دورۀ رشته مهندسی صنایع در این دانشکده در مقطع کارشناسی و گرایش تولید صنعتی در مهر1374 

وارد این دانشگاه شدند.

درحال حاضر این دانشکده در مقاطع و گرایش های زیر دانشجو می پذیرد:

1. در مقطع کارشناسی: رشتۀ مهندسی صنایع؛

2. در مقطع کارشناسی ارشد: رشته های مهندسی صنایع- صنایع، مهندسی صنایع  سیستم های اقتصادی و اجتماعی، مهندسی مالی، مهندسی 

فناوری اطالعات و  تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطالعات  سیستم های مدیریت اطالعات و MBA؛

3. در مقطع دکتری: مهندسی صنایع و فناوری اطالعات.

درضمن اعضای هیأت علمی  این دانشگاه در گروه ها تولید صنعتی، تجزیه و تحلیل سیستم  ها، فناوری اطالعات، مهندسی مالی، MBA و 

سیستم های اقتصادی اجتماعی مشغول فعالیت اند.

اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت؛ 2.  هم اکنون، چند آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی در دانشکدۀ مهندسی صنایع فعالیت می کنند: 1. 

شبیه سازی؛ 3. فناوری اطالعات؛ 4. سیستم های صنعتی و اتوماسیون؛ 5. طراحی و تولید پیشرفته و رباتیک؛ 6. مهندسی فاکتورهای انسانی 

و ارگونومی  و هوش استراتژیک.

دانشکدۀ مهندسی صنایع پس از تأیید شورای پژوهشی و اخذ مجوز از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه ای با عنوان 

»نشریۀ مهندسی صنایع و مدل سازی« را منتشر کرد.

کتابخانه دانشکدۀ مهندسی صنایع نیز اکنون بیش از 10 هزار عنوان کتاب علمی  و تخصصی به زبان های فارسی و انگلیسی در خود جای داده 

است و مجموعه ای از مجالت و نشریات تخصصی رشته های مهندسی صنایع و فناوری اطالعات را به صورت ادواری عرضه می کند. همچنین 

تاکنون اعضای هیأت علمی  دانشکده موفق شده اند 34 جلد کتاب منتشر کنند.
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 دانشکده مهندسی نقشه برداری

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی این دانشکده از سال 1333 آغاز شده است. درحال حاضر این دانشکده در قالب 4 گروِه مهندسی 
مشغول به ارائۀ خدمات آموزشی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است: 1. مهندسی ژئودزی؛ 2. مهندسی 
فتوگرامتری؛ 3. مهندسی سنجش ازدور؛ 4. مهندسی سیستم های اطالعات جغرافیایی که در این شاخه، قطب علمی محسوب 

می شود.
است:  مستقل  آزمایشگاه   چندین  به  مجهز  و  است  کشور  در سطح  نقشه برداری  مهندسی  دانشکدۀ  نخستین  دانشکده  این 
فتوگرامتری تحلیلی رقومی، فتوگرامتری برد کوتاه، فتوگرامتری فضایی، رقومی، سنجش ازدور، طبقه بندی داده های ماهواره ای، 

ژئودزی ماهواره ای، لیزر اسکن، سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای، سیستم های اطالعات جغرافیایی و نقشه های رقومی.
پیشرفتۀ  سیستم های  از  بهره مندی  با  سنجش ازدور  مهندسی  و  فتوگرامتری  مهندسی  و  ژئودزی  مهندسی  آزمایشگاه های 

نرم افزاری، به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی الزم برای دانشجویان و استادان می پردازند.
کتابخانۀ دانشکدۀ مهندسی نقشه برداری به علت برخورداری از مجموعۀ تخصصی کامل، به بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد 
و دکتری، همچنین به سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خدمات ارائه می دهد. این کتابخانه از نظر تعداد منابع، تعداد اشتراک 

و تنوع نشریات فنی ادواری خارجی، منحصربه فرد است.
پیشرفته شامل دستگاه های طیف سنج  تجهیزات  داشتن  و   ITC با  دانشکده، ضمن همکاری  این  پژوهشکدۀ سنجش ازدور 
میدانی و آزمایشگاهی، کلروفیل متر، رطوبت سنج و ایستگاه هواشناسی، امکان اجرای پروژه های سنجش از دور را در سطح 

کشور، فراهم ساخته است. 
دورۀ دکتری مهندسی ژئودزی در بدو امر با همکاری استادان دانشگاه های معتبر جهانی نظیر: نیوبرونسویگ کانادا و اشتنبورگ 
 GFM و سنجش ازدور در گرایش GIS آلمان آغاز شد. همچنین این دانشگاه دوره های بین المللی کارشناسی ارشد و دکتری

را با همکاری دانشگاه twente هلند ارائه می دهد.
اجرای طرح های پژوهشی ارزشمند و زیربنایی و نیز اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت در تمامِی مقاطع تحصیلی 
برای سازمان های متولّی نقشه برداری، مانند سازمان نقشه برداری کشور، سازمان ثبت اسناد، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 

و سازمان فضایی ایران، از نمونه زمینه های همکاری این دانشکده با بخش صنعت کشور به شمار می رود. 
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      دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشکدۀ مهندسی کامپیوتر فعالیت خود را از سال 1384 به عنوان یکی از گروه  های آموزشی در دانشکدۀ مهندسی برق 
آغاز کرد. در سال 1392 با جداشدن از دانشکدۀ مهندسی برق، به عنوان دانشکده ای مستقل در پردیس برق و کامپیوتر 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، فعالیت خود را ادامه داد.
مأموریت اصلی دانشکده به دو بخش آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود.  هدف آموزشی دانشکده پرورش دانشجویانی 
است که آگاهی جامع در موضوعات مربوط به رشته خود دارند و مهارت های الزم را برای ادامه تحصیل در همان رشته 

یا سایر رشته های مرتبط یا جذب در مراکز علمی پژوهشی و بازار کار، به دست آورده اند.
اهدف پژوهشی دانشکده را باید این گونه برشمرد:

1. ایجاد زمینه های الزم و فضای مناسب برای برانگیختن تحقیقات گروهی؛
2. افزایش کّمی و کیفی تولیدات علمی با همکاری اعضای هیأت علمی و دانشجویان.

به این منظور دانشکده به سمت استقالل در زمینه های آموزشی و مالی گام برداشته و اعضای هیأت علمی و مسئوالن 
دانشکده و دانشگاه برای توسعۀ تحصیالت تکمیلی اهتمام می ورزند.

درحال حاضر این دانشکده شامل 4 گروه اصلی با عناوین معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی نرم افزار، هوش 
هوش  کامپیوتر،  معماری  گرایش های  برای  کارشناسی ارشد  مقطع  در  و  است  کامپیوتری  شبکه های  و  مصنوعی 
مصنوعی و شبکه های کامپیوتری دانشجو می پذیرد. دانش آموختگان این دانشکده تاکنون بارها رتبه های برتر آزمون 
با محیط های  ارتباط نزدیکشان  این دانشکده  از ویژگی های دانش آموختگان  کارشناسی ارشد را کسب کرده اند. یکی 
کار و صنعت است. درضمن این دانشکده مجهز به آزمایشگاه های تحقیقاتی در حوزۀ پردازش هوشمند اطالعات و 

سیستم های چندرسانه ای و شبکه های کامپیوتری است.
دانشجویان دانشکدۀ مهندسی کامپیوتر از فعال ترین دانشجویان در زمینۀ کار جمعی و فعالیت های پژوهشی و فرهنگی 
هستند. هدف اصلی از این برنامه ها تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و افزایش روحیۀ همکاری و کارگروهی در 
میان دانشجویان است. برگزاری همایش های مختلف علمی و فرهنگی، برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی و بازدید 

از صنایع، شرکت در مسابقات علمی و نیز انتشار نشریات ماهانه از جمله این فعالیت   هاست.
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دانشکده مهندسی و علم مواد

ایجاد  با  فعالیت های آموزشی در رشتۀ مهندسی مواد در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، از سال 1380 و 
گروه مهندسی مواد در دانشکدۀ مهندسی مکانیک آغاز شد. در این زمان، نخستین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، در 
گرایش شناسایی و انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی، پذیرش شدند. در ادامه و به تدریج با راه اندازی مقطع دکتری 
متالوژی صنعتی در همان سال،  فلزات در سال 1390 و کارشناسی  مواد در سال 1389، کارشناسی ارشِد شکل دادن 

فعالیت های گروه مهندسی مواد توسعه یافت.
درنهایت طی سال 1392 با موافقت دانشگاه و شورای گسترش آموزش عالی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری، گروه 
با گرایش  از سال 1392 مقطع کارشناسی ارشد  تبدیل شد. هم زمان  و علم مواد  به دانشکدۀ مهندسی  مهندسی مواد 
شناسایی و انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی به صورت آموزش الکترونیکِی مجازی راه اندازی شد. درمجموع، هم اکنون 
دانشکدۀ مهندسی و علم مواد دارای مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در دو گرایش، کارشناسی در یک گرایش و نیز 

کارشناسی  ارشد مجازی است.
دانشکدۀ مهندسی و علم مواد به چندین آزمایشگاه  تحقیقاتی نظیر آزمایشگاه نانو، آزمایشگاه مواد غیرفلزی پیشرفته، 

آزمایشگاه سطح پیشرفته و آزمایشگاه فرآوری مواد مجهز است.
این دانشکده هدف اصلی خود را تربیت متخصصانی خبره در زمینۀ مهندسی مواد تعریف کرده و در مسیر این هدف، 3 

طرح توسعه به قرار زیر در دست اجرا دارد:
1. راه اندازی گرایش های جدید در مقاطع مختلف مهندسی مواد باتوجه به نیازهای کشور؛

2. جذب اعضای هیأت علمی جدید و توانمند برای تحقق اهداف توسعه ای دانشکده؛
3. ارتباط فعال با صنعت و توسعۀ امکانات تحقیقاتی.
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     پردیس علوم
دانشکده های علوم پایه شامل دانشکدۀ ریاضی و دانشکده فیزیک و دانشکده شیمی است.

فعالیت آموزشی پردیس علوم از سال 1359 با ارائۀ دروس عمومی و پایه برای رشته های فنی و مهندسی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی آغاز 

و در سال 1366 این مرکز، »دانشکدۀ علوم« نام گذاری شد.

در سال 1392 سه گروه شیمی و فیزیک و ریاضی، هریک در سطح دانشکده ای مستقل، ارتقا یافتند و نام دانشکدۀ علوم به »پردیس علوم« تغییر یافت. 

باتوجه به انتقال دانشکدۀ ریاضی به پردیس شهید رضایی نژاد، درحال حاضر پردیس علوم، دانشکده های شیمی و فیزیک را در خود جای داده است که در هر 

سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرند. گروه های زبان خارجی و معارف و تربیت بدنی نیز در این پردیس فعال اند و به تمامی 

دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دروس عمومی و تحصیلی ارائه می دهند. باتوجه به نقش اساسی و اجتناب ناپذیر علوم 

پایه و پژوهش های بنیادی، به عنوان مبنا و زیربنای تحقیقات و فناوری، سیاست پردیس علوم گسترش تحصیالت تکمیلی است و به خصوص بر پایۀ ایجاد 

دوره های دکتری در رشته های علوم پایه و کاربردی و افزایش توانایی های علمی آموزشی به منظور بهره برداری بیشتِر دانشجویان رشته های فنی استوار است.

رسیدن به استاندارد های جهانی پژوهشی، افزایش اعتبارات پژوهشی، هماهنگی در سیاست ها و برنامه ریزی ها، فعال کردن کانون های نظریه پردازی و تولید 

اندیشه و نوآوری، تقویت ارتباط های جهانی و برقراری ارتباط پژوهشی با بخش صنعت، از نمونه اهداف و سیاست های متصدیان پردیس علوم است. این پردیس 

همچون سایر دانشکده ها از امکانات کتابخانه، مرکز کامپیوتر مستقل، سایت های کامپیوتر جداگانه برای دانشجویان دکتری شیمی  و فیزیک برخوردار است که 

همۀ این امکانات در اختیار دانشجویان مقاطع تحصیلی و استادان پردیس علوم قرار دارد. توانایی های آموزشی و پژوهشی پردیس در رشته شیمی عبارت اند از:

با مراکز تحقیقاتی وابسته به صنایع و نهادهای دولتی؛3. توانایی ساخت و تولید  ارائۀ دوره های آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت و درازمدت؛2. مشارکت   .1

مربوطبه  طرح های  و  پساب ها  آنالیز  گیاهی؛7.  سموم  تولید  و  ساخت  سوختی؛6.  پیل  تکنولوژی؛5.  محاسبات  و  نظری  تحقیقات  شیمیایی؛4.  داروهای 

محیط زیست؛8. مسائل علوم زیستی و علوم پزشکی و مهندسی شیمی؛9. ساخت و تعمیر انواع شیشه آالت آزمایشگاهی تحقیقاتی و وسایل شیشه ای برای 

مصارف داخل و خارج.

درحالحاضر 3 مرکز پژوهشی با عنوان علوم نانو، شیمی  پپتید و سیستم  های پیچیده در دانشکدۀ شیمی، فعالیت می کنند.

توانایی های آموزشی و پژوهشی دانشکدۀ فیزیک را نیز باید چنین برشمرد:

1. ساخت دستگاه سنسور گاز؛2. تولید نانو ساختارها به روش های فیزیکی و شیمیایی؛3. طراحی و تولید دستگاه اولتراسونیک الیه نشانی در خأل، تولید گرافن 

به روش فیزیکی؛4. ساختن شیشه های فعال و مواد مغناطیس؛5. بررسی نظری نانوسیستم های ابررسانی؛

6. تئوری نانو تیوب های کربن؛7. بررسی نظری اکسید فلزات؛8. محاسبات ترک ها در الیه های نفتی زمین؛9. محاسبۀ اثرات تابش نوترون؛10. بررسی کاربردی 

تابش های هسته ای در پزشکی.
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     پردیس شهید رضایی نژاد

ساختمان توسعۀ پردیس های دانشگاه در محل فعلی دانشکدۀ مهندسی هوافضا، یعنی پردیس شهید رضایی نژاد، تأسیس 
شده است که مشتمل بر دانشکده های مهندسی هوافضا و ریاضی و دو بلوک خوابگاهِی دانشگاه است.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی افتخار دارد که با داشتن چندین قطب علمی فعال کشور، در پروژه های کالن 
ملی همکاری داشته و نقش خود را در شکوفایی صنعت بومی کشور به خوبی ایفا کرده است.

این دانشگاه بر خود می بالد که دانش آموختگان متعهد و متدین و متخصِص بسیاری را به میهن عزیز اسالمی تحویل 
داده است که در این میان آنان نام این شهدای گران قدر نیز به چشم می خورد: شهید محمود قندی، سردار شهید حسن 
برنامه های  در  دانشگاه  این  رضایی نژاد.  داریوش  شهید  نام  با  کشور،  فناوری  و  علم  شهدای  از  شهیدی  و  تهرانی مقدم 
راهبردی خود به طور ویژه اهداف بلنِد تحقق نیازمندی های استراتژیک بومی و دستیابی به قله های دانش جهانی را به طور 

هم زمان دنبال می کند.
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