
 

 

 
 دانشگاه خوارزمی

 
 مهندسی و فنی هنشكدمعرفی دا

 نمهندسا تربيت ربه منظو 2831 لسا در ميارزخو هنشگادا مهندسي و فني هنشكددا
 زيسادهماآ جهت هشيوپژ و شيزموآ يهااردستاندا باالترين از دهستفاا با قخال و نمنداتو
 يكترد عمقط تا تحصيل مهادا يا و تخصص با مرتبط اي حرفه تخدما ئهارا ايبر نناآ

برق و  مهندسي شيزموآ وهگر رچها با هنشكددااين  حاضر لحا در. ستا هشد تاسيس
 ،شناسيركا مقاطع در مكانيك مهندسي و صنايع مهندسي، انعمر مهندسي، كامپيوتر

 . دارد فعاليتو دكتري  شدار شناسيركا
 سطح در مهندسى و فنى ىقو و معتبر ىهاهنشكددا هجمل از هنشكددا ينا حاضر لحا در

 ينشجودا 964 از بيش و بمجر علمي تهيا عضو  21شتن دا با و ستا ركشو
دانشجوي  21و يش اگر 28 و شتهر 2 در شدار شناسيركا ينشجودا 894، شناسيركا

 و مايشگاهىآز، گاهىركا اتتجهيز و تمكاناا با دكتري در دو رشته و سه گرايش
 . يدآمىب حسا به دركشورمالحظه  قابل تىتحقيقا

متر مربع زير بنا در حال احداث  4999ساختمان جديد دانشكده فني و مهندسي با حدود 
  مي باشد و بزودي به بهره برداري خواهد رسيد.

 

 انعمر مهندسی وهگر
 انعنو به، ميارزخو هنشگادا مهندسي و فني هنشكددا انعمر مهندسي شيزموآ وهگر
 در شدار شناسيركا دوره ازيندا راه با 2831 لسا از، هنشكددا شيزموآ وهرگ ليناو

 هفت در وهگر ينا حاضر لحا در. دنمو زغاآ را دخو فعاليت، ئوتكنيكژ مهندسي يشاگر
اي هيدروليكي، راه و ترابري ه، آب و سازه لزلهز، يستز محيط، زهسا، ئوتكنيكژ يشاگر

 از وهگر ينا همچنين. دميپذير شدار شناسيركا ينشجودا ندسي مديريت ساخت و مه
 –انعمر مهندسي شتهر شناسيركا مقطع در يسراسر ركنكو طريق از 2833 هما مهر
 نشجودا در مقطع دكتري دو گرايش سازه و ژئوتكنيك 2841مهرماه از و  انعمر

 299 و شدار شناسيركا مقطع در نشجودا 239 از بيش حاضر لحا در وهگر ينا. پذيرفت
 زنيا ردمو تحقيقاتي تمكاناا داراي وهگر ينا يمايشگاههاآز. دارد شناسيركا مقطع در نفر

 . ستا انعمر مهندسي شتهر مختلف ييشهااگر در ديبرركا يهشهاوپژ منجاا جهت
 

 انعمر مهندسی وهگر يمايشگاههاآز
 وپی خاک مكانیک آزمايشگاه 

 بتن تكنولوژي آزمايشگاه

 مصالح مقاومت آزمايشگاه

 زيست محیط و آب آزمايشگاه 

 

 انعمر مهندسی وهگر تیآ يبرنامهها
 و زلزله محیط زيست مهندسی يكترد دوره ازينداراه 

 راه اندازي مجله تخصصی سازه ها و زير ساخت هاي عمرانی

  

 انعمر مهندسی وهگر محورهاي تخصصی
 بلند و خاص هاي سازه طراحی

 ها سازه اي لرزه بهسازي مطالعات 

 اي سازه غیر اجزاي بهسازي و تقويت

 صنعتی هاي سازه سیستم طراحی

 ها سازه سازي بهینه مطالعات

 ها سازه يابی آسیب و سلامت پايش

 ها سازه سازي مقاوم و اي لرزه پذيري آسیب ارزيابی

 اي لرزه پندي پهنه مطالعات

 ...( و انفجار) خاص دينامیكی بارهاي مقابل در ها سازه طراحی

 ها سازه اي لرزه سازي هبهین 

 ژئوتكنیک مهندسی آزمايشگاهی مطالعات

 خاكها تقويت و اي لرزه بهسازي مطالعات

 اي لرزه ژئوتكنیک مطالعات و اي لرزه اي بنده ريزپهنه

 ...( و خاكی سد تونل،) خاكی هاي سازه طراحی

 شهري درون و عمیق هاي گودبرداري براي راهكار ارائه و مطالعات

 عمیق هاي پی و ها شالوده واعان طراحی

 خاكها آلودگی رفع و هوا آب، تصفیه محیطی، زيست مطالعات انجام

 خطرناک هاي آلودگی مديريت

 آب كیفیت مديريت و مدلسازي

 محیطی زيست نوين فناوريهاي

 بتن تكنولوژي در صنعتی ضايعات كاربرد

 راهها هندسی طرح مطالعات

 فیکترا و نقل و حمل مهندسی مطالعات

 راهها روسازي و زيرسازي بهینه طراحی

 آموزشی هاي دوره و كلاسها برگزاري

 عمرانی هاي پروژه مديريت و سنجی امكان مطالعات

 

 صنايع مهندسی وهگر
 2832 لسا در ميارزخو هنشگاداو مهندسي  فني هنشكددا صنايع مهندسي شيزموآ وهگر
، خدماتي يحدهاوا به تخدما ئهارا مينهز در شتهر ينا عموضو گيدگستر به توجه با

 خذا با زلبرا نستاا ودهمحد در تقاضا يپتانسيلها گرفتن نظر در با و صنايع و هانمازسا
 در شدار شناسيركامقطع  در را دخو فعاليت ،وريفنا و تتحقيقا، معلو وزارت از زمجو

 ورشپر جهت در وريهبهر و سيستم مديريت و صنايع-صنايع مهندسي ييشهااگر
 در وهگر ينا همچنين. دنمو ركا به زغاآ مبو و زمر ينا انمدير و انجو يهاادستعدا بيشتر

ز ا و صنايع مهندسي شتهر شناسيركا مقطع در يسراسر ركنكو طريق از 2833 هما مهر
و كارشناسي ارشد مهندسي لجستيك و زنجيره تامين  در مقطع دكتري 2841مهرماه 

دانش آموخته مقطع كارشناسي  199از بيش حاضر لحا رد وهگر ينا. پذيرفت نشجودا
دانشجوي كارشناسي در  299و  و دكتري دانشجوي كارشناسي ارشد 29بالغ بر وارشد 

فعاليت خود را آغاز  42پرديس هاي گروه مهندسي صنايع نيز از سال . داردمقطع روزانه 
 .ي در حال تحصيل دارد دانشجوي كارشناسي ارشد و دكترا 69كرده و تا به حال بالغ بر 

 يهشهاوپژ منجاا جهت زنيا ردمو تحقيقاتي تمكاناا داراي وهگر ينا يمايشگاههاآز
 . ستا صنايع مهندسي شتهر مختلف ييشهااگر در ديبرركا

 International Journal of Supply and Operationsدر حال حاضر مجله 

Management (IJSOM)  مي شود. در گروه مهندسي صنايع منتشر 
توانايي ارائه خدمات زير را  وهگر ينا تمد نميا و تمد هكوتا شيزموآ برنامه مينهز در

 : دارا است

 و كيفيت مهندسي، كيفيت تضمين يسيستمها، وريهربه و كيفيت مديريت 
 ، و شش سيگما آن يتكنيكها

 

 صنايع مهندسی وهگر يمايشگاههاآز
  كارگاه ماشین ابزار

  كارگاه جوشكاري

 

 صنايعمهندسی وهتی گرآ يبرنامهها
  شناسیركا مقطع لجستیک دريش اگر ازينداراه

 كارشناسی ارشد در مهندسی مالی گرايش ازينداراه 

 راه اندازي گرايش مهندسی كیفیت در كارشناسی ارشد

 



 صنايع مهندسی وهگر محورهاي تخصصی
 ازهندا: شامل وري ههرب چرخه ايجرا، وري هبهر يگیرازهندا يهالمد حیاطر 

 دبهبو و ييزربرنامه، يابیي، ارزگیر

  نمازسا ييندهاآفر ثربخشیا و يیراكا دبهبو 

 تژيکاسترا ييزر برنامه 

 مديريت زنجیره تامین 

 مهندسی ارزش

 مديريت دانش

 سیستمهاي پشتیبان تصمیم

 تصمیم سازي پايدار و در شرايط عدم قطعیت 

 بكه هاي توزيع و تولید و كنترل موجوديطراحی و بهینه سازي ش

 شش سیگما و مهندسی كیفیت

 مديريت ارتباط با مشتري

 

 كامپیوتربرق و  مهندسی وهگر
 مهندسيدانشجو در رشته  شپذير با 2839 لسا از كامپيوتر مهندسي شيزموآ وهگر

 در مهندسي و فني ةنشكددا تأسيس از پس. دنمو زغاآ را دخو فعاليت( ارفزا منر) كامپيوتر
و مهندسي   فني هنشكددا در را دخو فعاليت جدا شده و  ياضير ةنشكددا از 2836 لسا
علاوه بر كارشناسي با نام مهندسي برق و كامپيوتر اين گروه  حاضر لحا در داد.  مهادا

 و مصنوعي شهو يشاگر دو در شدار شناسيركا مقطع گرايش نرم افزار، در-كامپيوتر
و مهندسي كامپيوتر  گرايش كنترل -ونيز در رشته برق  ،نشدا ندسيمه و تصميم معلو

 حاضر لحا در وهگر ينا. دميپذير شدار شناسيركا ينشجوداگرايش معماري كامپيوتر 
 . دارد شناسيركا مقطع در نفر 239 و شدار شناسيرمقطع كا در نشجودا 49 از بيش

 يهشهاوپژ منجاا جهت زنيا ردتحقيقاتي مو تمكاناا داراي وهگر ينا يمايشگاههاآز
 .ستا كامپيوتر برق ومهندسي  شتهر مختلف ييشهااگر در ديبرركا
 

 كامپیوتربرق و  مهندسی وهگر يمايشگاههاآز   
 كنترل و عصبی هاي شبكه تحقیقاتی آزمايشگاه

 كاوي داده تحقیقاتی آزمايشگاه

 الكترونیكی و الكتريكی مدارهاي آزمايشگاه 

 ريزپردازنده و معماري و منطقیمدار آزمايشگاه

 تحقیقاتی شبكه هاي كامپیوتري  همايشگاآز 

 

 برق و كامپیوتر مهندسی وهتی گرآ يبرنامهها
گرايش  -برق و الكترونیک ومهندسی كامپیوتر مهندسی ييشهااگر ازينداراه

  شناسیركا مقطع در هاي معماري سیستم هاي كامپیوتري و رايانش امن

 مخابرات -برق  مهندسی كارشناسی ارشد دوره ازينداراه 

 و  دكتري و ارشد كارشناسی مقطع در شناختی علوم هاي گرايش اندازي راه

 دكتري  مقطع در مصنوعی هوش

 

 برق و كامپیوترسی دمهنمحورهاي تخصصی گروه 
 تولید نرم افزار

 يشبكه هاي كامپیوتر

 شبكه هاي بیسیم

 امنیت شبكه

 و ويدئوتصوير اي پردازش طراحی  سیستم ه

 طراحی و تحلیل سیستم هاي كنترل

 و مالی اقتصادي  ،مدلسازي سیستم هاي صنعتی

 پردازش پیشرفته اطلاعات و داده كاوي

 بازيابی تصاوير ديجیتال

 فشرده ساز ي متن و تصوير

 بازشناسی اسناد

 شناسايی فعالیت هاي انسان

 خطاابر در برطراحی سیستم هاي تحمل پذير 

 

 مكانیک مهندسی وهگر
 انعنو به، ميارزخو هنشگادا مهندسي و فني هنشكددا مكانيك مهندسي شيزموآ وهگر
 در شدار شناسيركا دوره ازيندا راه با 2842 لسا از، هنشكددا شيزموآ وهگر نتريناجو
 مهر از وهگر ينا همچنين. دنمو زغاآ را دخو فعاليت ديبرركا حياطر مهندسي يشاگر
مكانيك   مهندسي شتهر شناسيركا مقطع در يسراسر ركنكو طريق از 2848  هام
 شدار شناسيركا مقطع در نشجودا  69  از بيش حاضر لحا در وهگر ينا. پذيرفت نشجودا
 زنيا ردمو تحقيقاتي تمكاناا داراي وهگر ينا يمايشگاههاآز. دارد شناسيركا مقطعو 

 . ستامكانيك  مهندسي شتهر مختلف يهايشاگر در ديبرركا يهشهاوپژ منجاا جهت
 

 مكانیک مهندسی وهگر يمايشگاههاآز
 رباتیک تحقیقاتی آزمايشگاه

 ارتعاشات تحقیقاتی آزمايشگاه

 

 مكانیک مهندسی وهتی گرآ يبرنامهها
  مكانیک در مقطع دكتري مهندسی ييشهااگر ازينداراه

 

 سی مكانیکدمحورهاي تخصصی گروه مهن
 در اتفاقی ارتعاشات پهباد، ارتعاشات و دينامیک دوار، روتور لیلتح و طراحی

 صنعتی هاي سیستم

 مكانیكی بخش  تحلیل و طراحی نفت، حفاري دستگاه ارتعاشات تحلیل

 میكروعملگرها و  میكروسنسورها

 ضربه و انفجار ، نفوذ بررسی ها، سازه تنش تحلیل ، شكست مكانیک

 خودرو دينامیک ، رباتیک دينامیكی، يها سیستم سازي بهینه و كنترل

 و طراحی كامپوزيت، مواد از استفاده با ها سازه سازي مقاوم و تقويت تعمیر،

 پیشرفته هاي سازه ساخت و طراحی گلوله، ضد سپرهاي ساخت

  كامپیوتر سايت

 كه. ستا هشد ازيندا راه 2833 لسا از ميارزخو هنشگادا مهندسي و فني هنشكددا سايت
 .  ميباشد بخش سه از متشكل حاضر لحا در

 ( سيستم 26) و دكتريشد ار شناسيركا يتسا 

 ( سيستم 19) شناسيركا سايت 

 (سيستم 19) سايت شيزموآ هگاركا 
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