
 
 دانشگاه خوارزمی

 
 مهندسی و فنی هنشكددا

 نمهندسا تربيت ربه منظو 1382 لسا در ميارزخو هنشگادا مهندسي و فني هنشكددا
 زيسادهماآ جهت يهشوپژ و شيزموآ يهااردستاندا باالترين از دهستفاا با قخال و نمنداتو
 يكترد عقطم تا تحصيل مهادا با و تخصص با مرتبط ايحرفه تخدما ئهارا ايبر نناآ
برق و  سيمهند شيزموآ وهگر رچها با هنشكددااين  حاضر لحا در. ستا هشد سيسأت

 ،شناسيراك مقاطع در ،مكانيك مهندسي و صنايع مهندسي، انعمر مهندسي، كامپيوتر
 . دارد فعاليتو دكتري  شدار شناسيركا
 سطح در ندسىمه و فنى ىقو و معتبر ىهاهنشكددا جمله از هنشكددا ينا حاضر لحا در

 812 ،شناسيركا ينشجودا 742 بمجر علمي تهيا عضو  63شتن دا با و ستا ركشو
ر دو رشته ددانشجوي دكتري  82و يش اگر 19 و شتهر 5 در شدار شناسيركا ينشجودا

، مالحظه ابلق تحقيقاتى و مايشگاهىآز، گاهىركا اتتجهيز و تمكاناا با و سه گرايش
 . كندداف خود را پي گيري مياه

ا در حال احداث متر مربع زير بن 9000ساختمان 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 1382 لسا از، هنشكددا شيزموآ وهگر ليناو
 هفت در وهگر ينا حاضر لحا در. دنمو زغاآ را دخو فعاليت، ئوتكنيكژ مهندسي يشاگر
 ،اي هيدروليكي، راه و ترابريه، آب و سازهلزلهز، يستز محيط، زهسا، ئوتكنيكژ يشاگر
 از وهگر ينا همچنين. دميپذير شدار شناسيركا ينشجودا مديريت ساخت  و ندسيمه

 –انعمر مهندسي شتهر شناسيركا مقطع در يسراسر ركنكو طريق از 1388 هما مهر
 نشجودا در مقطع دكتري دو گرايش سازه و ژئوتكنيك 1392مهرماه از و  انعمر

 در نشجودانفر  273 نفر در مقطع دكتري، 44 از بيش حاضر لحا در وهگر ينا. پذيرفت
 وهگر ينا يهاهمايشگاآز. دارد شناسيركا مقطع در نفر 188 و شدار يشناسركا مقطع
 ييشهااگر در ديبرركا يهشهاوپژ منجاا جهت زنيا ردمو تحقيقاتي تمكاناا داراي

 . ستا انعمر مهندسي شتهر مختلف
 

 انعمر مهندسی وهگر يهاهمايشگاآز
 وپی خاک مكانیک آزمايشگاه 

 بتن تكنولوژي آزمايشگاه

 مصالح مقاومت گاهآزمايش

 زيست محیط وهیدرولیک  آزمايشگاه 

 راه و ترابري شگاهيآزما

 

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

 هاي عمرانیها و زير ساختراه اندازي مجله تخصصی سازه

  

 انعمر مهندسی وهگر محورهاي تخصصی
 بلند و خاص هايسازه 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 سالمت پايش

 ها سازه سازي مقاوم و اي لرزه پذيري آسیب ارزيابی

 اي لرزه پندي پهنه مطالعات

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

 ها سازه اي لرزه سازي بهینه 

 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 كارراه ارائه و مطالعات

 عمیق هاي پی و ها شالوده انواع طراحی

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

 خطرناک هايآلودگی مديريت

 آب كیفیت مديريت و مدلسازي

 محیطی زيست نوين فناوريهاي

 بتن تكنولوژي در صنعتی ضايعات كاربرد

 هاراه هندسی طرح اتمطالع

 ترافیک و نقل و حمل مهندسی مطالعات

 هاراه روسازي و زيرسازي بهینه طراحی

 آموزشی هايدوره و هاكالس برگزاري

 عمرانی هاي پروژه مديريت و سنجی امكان مطالعات

 صنايع مهندسی وهگر
 1385 لاسر د ميارزخو هنشگادا يو مهندس فني هنشكددا صنايع مهندسي شيزموآ وهگر
 ،خدماتي يدهاحوا به تخدما ئهارا مينهدر ز شتهر ينا عاتموضو گيدگستر به توجه با

 ناسيشركار مقطع د وري،فناو  تتحقيقا م،علواز وزارت  زمجو خذا با صنايعو  هانمازسا
 جهتدر  وريهبهرسيستم و  مديريتو  صنايع -صنايع مهندسي ييشهااگردر  شدار
 نيا ر حال حاضرد. دنمو ركا به زغاآ مبوو  زمر ينا انمدير و انجو يهاادستعدا ورشپر

،  نيأمت رهيو زنج كيلجست يها، مهندسستميس يسازنهيبه  شيگروه در چهار گرا
رشد ا يسرشنادر مقطع كا ياجتماع ياقتصاد يها ستميس يو مهندس يمهندس تيريمد

در  يسرارس ركنكو طريقاز  1388 هما مهردر  وهگر ينا همچنين. ردپذييدانشجو م
 نشجواد يدر مقطع دكتر 1392و از مهرماه  صنايع مهندسي شتهر شناسيركا مقطع

نفر  319ارشد  ينفر، كارشناس 188 يدر مقطع كارشناس حاضر لحادر  وهگر ينا. پذيرفت
 . اردنفر دانشجو  د 38 يو دكتر

 يمهندس يللالمنيكنفرانس ب نيدوازدهم 1394بهمن ماه  6و  5 خيگروه در تار نيا
 را برگزار نمود.  عيصنا

 International Journal of Supply andيعلم هينشر نيگروه همچن نيا

Operations Management (IJSOM) كنديرا منتشر م. 
 

 صنايع مهندسی وهگر يهاهمايشگاآز
  كارگاه ماشین ابزار

  كارگاه جوشكاري

 

 صنايعمهندسی وهتی گرآ يبرنامهها
 تأمین زنجیره و لجستیک گرايش - صنايع مهندسی دكتريزي راه اندا

 سالمت سیستمهاي گرايش - صنايع مهندسی ارشدراه اندازي كارشناسی 

 وري بهره و كیفیت گرايش - صنايع مهندسی ارشدراه اندازي كارشناسی 

 گرايش مديريت پروژه –راه اندازي كارشناسی ارشد مهندسی صنايع 

 

 صنايع مهندسی وهگر محورهاي تخصصی
 عملكرد یابيارز ان،يريو انتخاب مد یابيارز هايستمیس یطراح 

 در سازمان يو رهبر یسازمان ده ،تژيکاسترا ييزر برنامه

 سازمان يندهايمجدد فرآ یمهندس تيريمد هايستمیس

 تیفیك یمهندس ،يو بهره ور تیفیك تيريمد هايستمیس

 دانش تيريمد

 ارزش یمهندس

 داريها  و توسعه پاشركت یاجتماع تیمسؤول



 نیتام رهیزنج تيريمد 

 هايو موجود دیو كنترل تول يزير برنامه

 اتیعمل یو توال يبند زمان

 پروژه يپروژه، انتخاب و زمان بند تيريمد

 يو فراابتكار يابتكار ق،یدق هايتميو توسعه الگور یهوش محاسبات

 میتصم بانیپشت يهاستمیس

 داده محور يو مدل ساز عيصنادر  يكاوهداد

 دهیچیپ هايستمیس يسازهیشب

 تیعدم قطع طيدر شرا يسازمیتصم

 یمال سکيو ر یمال تيريمد ،یمال یمهندس

   اننیاطم تی، قابل راتیو تعم ينگهدار يزيبرنامه ر ،یكيزیف يهایدارائ تيريمد

 دیتول نينو هايروش

 یو مطالعات امكان سنج یهیتوج هاي طرح نيتدو

 سالمت هاي ستمیس يساز مدل

 

 كامپیوتربرق و  مهندسی وهگر
 مهندسيه دانشجو در رشت شپذير با 1374 لسا از كامپيوتر مهندسي شيزموآ وهگر

 در سيمهند و فني ةدنشكدا تأسيس از پس. دنمو زغاآ را دخو فعاليت( ارفزا منر) كامپيوتر
و مهندسي   نيف هنشكددا در را دخو فعاليت جدا شده و  ياضير ةنشكددا از 1386 لسا
شناسي الوه بر كارعبا نام مهندسي برق و كامپيوتر اين گروه  حاضر لحا در داد.  مهادا

دو  وتر درامپيكمهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار، در مقطع كارشناسي ارشد مهندسي 
رشد سي اگرايش هوش مصنوعي و معماري سيستم هاي كامپيوتري، و نيز در كارشنا

 156 زا بيش حاضر لحا در وهگر ينا رشته برق گرايش كنترل دانشجو مي پذيرد.
 . دارد شناسيركا مقطع در نفر 220 و شدار شناسيرمقطع كا در نشجودا
 يهشهاوپژ منجاا جهت زنيا ردتحقيقاتي مو تمكاناا داراي وهگر ينا يهاهمايشگاآز
 .ستا وتركامپي برق ومهندسي  شتهر مختلف ييشهااگر در ديبرركا
 

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

 كاوي داده تحقیقاتی آزمايشگاه

 الكترونیكی و الكتريكی مدارهاي آزمايشگاه 

 ريزپردازنده و معماري و مدارمنطقی آزمايشگاه

 تحقیقاتی شبكه هاي كامپیوتري  همايشگاآز 

 

 برق و كامپیوتر مهندسی وهتی گرآ يرنامههاب
 -كترونیک و مهندسی كامپیوتربرق و ال مهندسی ييشهااگر ازينداراه

  شناسیركا مقطع در هاي معماري سیستم هاي كامپیوتري و رايانش امنگرايش

، كارشناسی ارشد مخابرات -برق  مهندسی كارشناسی ارشد دوره ازينداراه 

 نرم افزار-ارشد مهندسی كامپیوتر ه كاوي و كارشناسیداد-علوم كامپیوتر

 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

 يهاي كامپیوترشبكه

 هاي بیسیمشبكه

 امنیت شبكه

 و ويدئوتصوير هاي پردازش سیستم  طراحی

 هاي كنترلطراحی و تحلیل سیستم

 و مالی اقتصادي  ،هاي صنعتیمدلسازي سیستم

 و اكتشاف دانش كاويپردازش پیشرفته اطالعات و داده

 بازيابی تصاوير ديجیتال

 ساز ي متن و تصويرفشرده

 بازشناسی اسناد

 هاي انسانشناسايی فعالیت

 خطادر برابر پذير هاي تحملستمطراحی سی

 

 مكانیک مهندسی وهگر
 انعنو به ،ميارزخو هنشگادا مهندسي و فني هنشكددا مكانيك مهندسي شيزموآ وهگر
 در شدار شناسيركا دوره ازيندا راه با 1391 لسا از، هنشكددا شيزموآ وهگر نتريناجو
 مهر از وهرگ ينا مچنينه. دنمو زغاآ را دخو فعاليت ديبرركا حياطر مهندسي يشاگر
يك  مكان مهندسي شتهر شناسيركا مقطع در يسراسر ركنكو طريق از 1393 هما
و  شناسيراك مقطع در نشجودا 146  از بيش حاضر لحا در وهگر ينا. پذيرفت نشجودا

 تمكاناا ايدار وهگر ينا هايهمايشگاآز. دارد دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد 64
 شتهر مختلف ييشهااگر در ديبرركا يهشهاوپژ منجاا جهت زنيا ردمو تحقيقاتي
 . ستامكانيك  مهندسي

 

 مكانیک مهندسی وهگر يهاهمايشگاآز
 رباتیک تحقیقاتی آزمايشگاه

 ارتعاشات تحقیقاتی آزمايشگاه

 آزمايشگاه دينامیک ماشین و ارتعاشات

 آزمايشگاه سیاالت

 آزمايشگاه  ترمودينامیک

 كارگاه اتومكانیک

 

 مكانیک مهندسی وهتی گرآ يبرنامهها

  مكانیک در مقطع دكتري مهندسی ييشهااگر ازينداراه

 راه اندازي گرايش تبديل انرژي در مقطع ارشد

 راه اندازي گرايش مكاترونیک در مقطع ارشد

 

 سی مكانیکدمحورهاي تخصصی گروه مهن
 در اتفاقی ارتعاشات اد،پهب ارتعاشات و دينامیک دوار، روتور تحلیل 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، هايسیستم سازي بهینه و كنترل

 و طراحی كامپوزيت، مواد از استفاده با هاسازه سازي مقاوم و تقويت میر،تع

 پیشرفته هاي سازه ساخت و طراحی گلوله، ضد سپرهاي ساخت

 تاسیسات گرمايی، تهويه ي مطبوع  -طراحی مخازن تحت فشار

طراحی  -هاي انرژيكاهش مصرف انرژي در ساختمان، بهینه سازي سیستم

 موتور

  تركامپیو سايت

 كه. ستا هشد يازندا راه 1388 لسا از ميارزخو هنشگادا مهندسي و فني هنشكددا سايت
 .  ميباشد بخش سه از متشكل حاضر لحا در

 ( سيستم 16) و دكتريشد ار شناسيركا يتسا 

 ( سيستم 20) شناسيركا سايت 

 (سيستم 20) سايت شيزموآ هگاركا 
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