ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از  44ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي 273 ،ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در
ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و  188ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ دارد .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه
داراي اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ.

دانشگاه خوارزمی

آزماﻳشگاههاي ﮔﺮوه مﻬﻨﺪﺳی ﻋﻤﺮان
آزماﻳشگاه مﻜانیک خاک وپی
آزماﻳشگاه تﻜﻨولوژي بتن
آزماﻳشگاه مقاومت مصالح
آزماﻳشگاه هیﺪرولیک و محیط زﻳست
آزماﻳشگاه راه و تﺮابﺮي

بﺮنامﻪهاي آتی ﮔﺮوه مﻬﻨﺪﺳی ﻋﻤﺮان
راهانﺪازي دوره دﻛتﺮي مﻬﻨﺪﺳی محیط زﻳست و زلزلﻪ
راه انﺪازي مجلﻪ تخصصی ﺳازهها و زﻳﺮ ﺳاختهاي ﻋﻤﺮانی

دانشﻜﺪه ﻓﻨی و مﻬﻨﺪﺳی
داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ در ﺳﺎل  1382ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺧﻼق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزي
آﻧﺎن ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ و ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي
ﺗأﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ،در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ،
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ داﻧﺸﻜﺪه از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﻮى ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ در ﺳﻄﺢ
ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  63ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﺮب  742داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ812 ،
داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در  5رﺷﺘﻪ و  19ﮔﺮاﻳﺶ و  82داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي در دو رﺷﺘﻪ
و ﺳﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﮔﺎﻫﻰ ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ،
اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﭘﻲ ﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪود  9000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﻳﺮ ﺑﻨﺎ در ﺣﺎل اﺣﺪاث
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺰودي ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
ﮔﺮوه مﻬﻨﺪﺳی ﻋﻤﺮان
ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه ،از ﺳﺎل  1382ﺑﺎ راه اﻧﺪازي دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در
ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻫﻔﺖ
ﮔﺮاﻳﺶ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ،ﺳﺎزه ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،زﻟﺰﻟﻪ ،آب و ﺳﺎزهﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ،راه و ﺗﺮاﺑﺮي،
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوه از
ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  1388از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮي در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان–
ﻋﻤﺮان و از ﻣﻬﺮﻣﺎه  1392در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي دو ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﺎزه و ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ داﻧﺸﺠﻮ

محورهاي تخصصی ﮔﺮوه مﻬﻨﺪﺳی ﻋﻤﺮان
طﺮاحی ﺳازههاي خاص و بلﻨﺪ

طﺮاحی بﻬیﻨﻪ زﻳﺮﺳازي و روﺳازي راهها
بﺮﮔزاري ﻛالسها و دورههاي آموزشی
مطالعات امﻜان ﺳﻨجی و مﺪﻳﺮﻳت پﺮوژه هاي ﻋﻤﺮانی

ﮔﺮوه مﻬﻨﺪﺳی صﻨاﻳع
ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ در ﺳﺎل 1385
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻳﻦ رﺷﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ،در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ در ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ -ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘم و ﺑﻬﺮهوري در ﺟﻬﺖ
ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺟﻮان و ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم آﻏﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ
ﮔﺮوه در ﭼﻬﺎر ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘمﻫﺎ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ و زﻧﺠﻴﺮه ﺗأﻣﻴﻦ ،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘم ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  1388از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮي در
ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و از ﻣﻬﺮﻣﺎه  1392در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي داﻧﺸﺠﻮ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  188ﻧﻔﺮ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  319ﻧﻔﺮ
و دﻛﺘﺮي  38ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ دارد.
اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺗﺎرﻳخ  5و  6ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  1394دوازدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺻﻨﺎﻳﻊ را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮد.
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ International Journal of Supply and
) Operations Management (IJSOMرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

مطالعات بﻬسازي لﺮزه اي ﺳازه ها

آزماﻳشگاههاي ﮔﺮوه مﻬﻨﺪﺳی صﻨاﻳع

تقوﻳت و بﻬسازي اجزاي غیﺮ ﺳازه اي
طﺮاحی ﺳیستم ﺳازه هاي صﻨعتی
مطالعات بﻬیﻨﻪ ﺳازي ﺳازه ها
پاﻳش ﺳالمت و آﺳیب ﻳابی ﺳازه ها

ﻛارﮔاه ماشین ابزار
ﻛارﮔاه جوشﻜاري

ارزﻳابی آﺳیب پذﻳﺮي لﺮزه اي و مقاوم ﺳازي ﺳازه ها

بﺮنامﻪهاي آتی ﮔﺮوه مﻬﻨﺪﺳیصﻨاﻳع

مطالعات پﻬﻨﻪ پﻨﺪي لﺮزه اي
طﺮاحی ﺳازه ها د ر مقابل بارهاي دﻳﻨامیﻜی خاص (انفجار و )...
بﻬیﻨﻪ ﺳازي لﺮزه اي ﺳازه ها
مطالعات آزماﻳشگاهی مﻬﻨﺪﺳی ژئوتﻜﻨیک
مطالعات بﻬسازي لﺮزه اي و تقوﻳت خاﻛﻬا
رﻳزپﻬﻨﻪ بﻨﺪه اي لﺮزه اي و مطالعات ژئوتﻜﻨیک لﺮزه اي

راه انﺪازي دﻛتﺮي مﻬﻨﺪﺳی صﻨاﻳع  -ﮔﺮاﻳش لجستیک و زنجیﺮه تأمین
راه انﺪازي ﻛارشﻨاﺳی ارشﺪ مﻬﻨﺪﺳی صﻨاﻳع  -ﮔﺮاﻳش ﺳیستﻤﻬاي ﺳالمت
راه انﺪازي ﻛارشﻨاﺳی ارشﺪ مﻬﻨﺪﺳی صﻨاﻳع  -ﮔﺮاﻳش ﻛیفیت و بﻬﺮه وري
راه انﺪازي ﻛارشﻨاﺳی ارشﺪ مﻬﻨﺪﺳی صﻨاﻳع – ﮔﺮاﻳش مﺪﻳﺮﻳت پﺮوژه

طﺮاحی ﺳازه هاي خاﻛی (تونل ،ﺳﺪ خاﻛی و )...
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مطالعات و ارائﻪ راهﻜار بﺮاي ﮔودبﺮداري هاي ﻋﻤیق و درون شﻬﺮي
طﺮاحی انواع شالوده ها و پی هاي ﻋﻤیق
انجام مطالعات زﻳست محیطی ،تصفیﻪ آب ،هوا و رﻓع آلودﮔی خاکها

طﺮاحی ﺳیستمهاي ارزﻳابی و انتخاب مﺪﻳﺮﻳان ،ارزﻳابی ﻋﻤلﻜﺮد
بﺮنامﻪ رﻳزي اﺳتﺮاتﮋﻳک ،ﺳازمان دهی و رهبﺮي در ﺳازمان

مﺪلسازي و مﺪﻳﺮﻳت ﻛیفیت آب

ﺳیستمهاي مﺪﻳﺮﻳت مﻬﻨﺪﺳی مجﺪد ﻓﺮآﻳﻨﺪهاي ﺳازمان
ﺳیستمهاي مﺪﻳﺮﻳت ﻛیفیت و بﻬﺮه وري ،مﻬﻨﺪﺳی ﻛیفیت

مﺪﻳﺮﻳت آلودﮔیهاي خطﺮناک
ﻓﻨاورﻳﻬاي نوﻳن زﻳست محیطی
ﻛاربﺮد ضاﻳعات صﻨعتی در تﻜﻨولوژي بتن

مﺪﻳﺮﻳت دانش

مطالعات طﺮح هﻨﺪﺳی راهها

مﻬﻨﺪﺳی ارزش

مطالعات مﻬﻨﺪﺳی حﻤل و نقل و تﺮاﻓیک

مسؤولیت اجتﻤاﻋی شﺮﻛتها و توﺳعﻪ پاﻳﺪار

مﺪﻳﺮﻳت زنجیﺮه تامین

ﻋلوم ﻛامﭙیوتﺮ-داده ﻛاوي و ﻛارشﻨاﺳی ارشﺪ مﻬﻨﺪﺳی ﻛامﭙیوتﺮ-نﺮم اﻓزار

بﺮنامﻪ رﻳزي و ﻛﻨتﺮل تولیﺪ و موجوديها
زمان بﻨﺪي و توالی ﻋﻤلیات
مﺪﻳﺮﻳت پﺮوژه ،انتخاب و زمان بﻨﺪي پﺮوژه

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

هوش محاﺳباتی و توﺳعﻪ الگورﻳتمهاي دقیق ،ابتﻜاري و ﻓﺮاابتﻜاري
ﺳیستمهاي پشتیبان تصﻤیم
دادهﻛاوي در صﻨاﻳع و مﺪل ﺳازي داده محور
شبیﻪﺳازي ﺳیستمهاي پیچیﺪه
تصﻤیمﺳازي در شﺮاﻳط ﻋﺪم قطعیت
مﻬﻨﺪﺳی مالی ،مﺪﻳﺮﻳت مالی و رﻳسک مالی
مﺪﻳﺮﻳت دارائیهاي ﻓیزﻳﻜی ،بﺮنامﻪ رﻳزي نگﻬﺪاري و تعﻤیﺮات  ،قابلیت اطﻤیﻨان
روشهاي نوﻳن تولیﺪ
تﺪوﻳن طﺮح هاي توجیﻬی و مطالعات امﻜان ﺳﻨجی
مﺪل ﺳازي ﺳیستم هاي ﺳالمت

ﮔﺮوه مﻬﻨﺪﺳی بﺮق و ﻛامﭙیوتﺮ
ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ از ﺳﺎل  1374ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ (ﻧﺮم اﻓﺰار) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از ﺗأﺳﻴﺲ داﻧﺸﻜﺪة ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در
ﺳﺎل  1386از داﻧﺸﻜﺪة رﻳﺎﺿﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را در داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
اداﻣﻪ داد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار ،در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در دو
ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻴﺴﺘم ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ،و ﻧﻴﺰ در ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
رﺷﺘﻪ ﺑﺮق ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮل داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد .اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از 156
داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و  220ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ دارد.
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه داراي اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
ﻛﺎرﺑﺮدي در ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﺳﺖ.

آزماﻳشگاههاي ﮔﺮوه مﻬﻨﺪﺳی بﺮق و ﻛامﭙیوتﺮ
آزماﻳشگاه تحقیقاتی شبﻜﻪ هاي ﻋصبی و ﻛﻨتﺮل

تولیﺪ نﺮم اﻓزار

محورهاي تخصصی ﮔﺮوه مﻬﻨﺪﺳی مﻜانیک

شبﻜﻪهاي ﻛامﭙیوتﺮي
شبﻜﻪهاي بیسیم
امﻨیت شبﻜﻪ
طﺮاحی ﺳیستمهاي پﺮدازش تصوﻳﺮ و وﻳﺪئو

میﻜﺮوﺳﻨسورها و میﻜﺮوﻋﻤلگﺮها

بخش مﻜانیﻜی

طﺮاحی و تحلیل ﺳیستمهاي ﻛﻨتﺮل

مﻜانیک شﻜست  ،تحلیل تﻨش ﺳازهها ،بﺮرﺳی نفوذ  ،انفجار و ضﺮبﻪ

مﺪلسازي ﺳیستمهاي صﻨعتی ،اقتصادي و مالی

ﻛﻨتﺮل و بﻬیﻨﻪ ﺳازي ﺳیستمهاي دﻳﻨامیﻜی ،رباتیک  ،دﻳﻨامیک خودرو

پﺮدازش پیشﺮﻓتﻪ اطالﻋات و دادهﻛاوي و اﻛتشاف دانش

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

بازﻳابی تصاوﻳﺮ دﻳجیتال

ﺳاخت ﺳﭙﺮهاي ضﺪ ﮔلولﻪ ،طﺮاحی و ﺳاخت ﺳازه هاي پیشﺮﻓتﻪ

ﻓشﺮدهﺳاز ي متن و تصوﻳﺮ

طﺮاحی مخازن تحت ﻓشار -تاﺳیسات ﮔﺮماﻳی ،تﻬوﻳﻪ ي مطبوع

بازشﻨاﺳی اﺳﻨاد

ﻛاهش مصﺮف انﺮژي در ﺳاختﻤان ،بﻬیﻨﻪ ﺳازي ﺳیستمهاي انﺮژي -طﺮاحی

شﻨاﺳاﻳی ﻓعالیتهاي انسان

موتور

طﺮاحی ﺳیستمهاي تحﻤلپذﻳﺮ در بﺮابﺮ خطا

ﺳاﻳت ﻛامﭙیوتﺮ

ﮔﺮوه مﻬﻨﺪﺳی مﻜانیک
ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﻮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه ،از ﺳﺎل  1391ﺑﺎ راه اﻧﺪازي دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در
ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻬﺮ
ﻣﺎه  1393از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮي در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از  146داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و
 64داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ دارد .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه داراي اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺘﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ اﺳﺖ.

آزماﻳشگاههاي ﮔﺮوه مﻬﻨﺪﺳی مﻜانیک
آزماﻳشگاه تحقیقاتی رباتیک

آزماﻳشگاه تحقیقاتی شبﻜﻪ هاي ﻛامﭙیوتﺮي

آزماﻳشگاه دﻳﻨامیک ماشین و ارتعاشات

راهانﺪازي دوره ﻛارشﻨاﺳی ارشﺪ مﻬﻨﺪﺳی بﺮق  -مخابﺮات ،ﻛارشﻨاﺳی ارشﺪ

طﺮاحی و تحلیل روتور دوار ،دﻳﻨامیک و ارتعاشات پﻬباد ،ارتعاشات اتفاقی در
ﺳیستم هاي صﻨعتی
تحلیل ارتعاشات دﺳتگاه حفاري نفت ،طﺮاحی و تحلیل

آزماﻳشگاه تحقیقاتی ارتعاشات

راهانﺪازي ﮔﺮاﻳشهاي مﻬﻨﺪﺳی بﺮق و الﻜتﺮونیک و مﻬﻨﺪﺳی ﻛامﭙیوتﺮ-
ﮔﺮاﻳشهاي معﻤاري ﺳیستم هاي ﻛامﭙیوتﺮي و راﻳانش امن در مقطع ﻛارشﻨاﺳی

راه انﺪازي ﮔﺮاﻳش تبﺪﻳل انﺮژي در مقطع ارشﺪ

محورهاي تخصصی ﮔﺮوه مﻬﻨﺪﺳی بﺮق و ﻛامﭙیوتﺮ

آزماﻳشگاه مﺪارمﻨطقی و معﻤاري و رﻳزپﺮدازنﺪه

بﺮنامﻪهاي آتی ﮔﺮوه مﻬﻨﺪﺳی بﺮق و ﻛامﭙیوتﺮ

راهانﺪازي ﮔﺮاﻳشهاي مﻬﻨﺪﺳی مﻜانیک در مقطع دﻛتﺮي
راه انﺪازي ﮔﺮاﻳش مﻜاتﺮونیک در مقطع ارشﺪ

آزماﻳشگاه تحقیقاتی داده ﻛاوي
آزماﻳشگاه مﺪارهاي الﻜتﺮﻳﻜی و الﻜتﺮونیﻜی

بﺮنامﻪهاي آتی ﮔﺮوه مﻬﻨﺪﺳی مﻜانیک

آزماﻳشگاه ﺳیاالت
آزماﻳشگاه تﺮمودﻳﻨامیک
ﻛارﮔاه اتومﻜانیک

ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ از ﺳﺎل  1388راه اﻧﺪازي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻛﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮي ( 16ﺳﻴﺴﺘم)
 ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ( 20ﺳﻴﺴﺘم)
 ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎﻳﺖ ( 20ﺳﻴﺴﺘم)

آدرس :ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻔﺘﺢ ﺟﻨﻮﺑﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ
و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
اﻟﺒﺮز ،ﻛﺮج ،ﻣﻴﺪان داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس:
021 – 88830891
026 -34569555
eng.khu.ac.ir

