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مقدمة

تأســس تجمــع1  الكليــات التقنيــة والهندســیة  فــي عــام 1313 للهجــرة الشمســیة تحــت اســم الكليــة التقنيــة فــي جامعــة طهــران ولــه تاريــخ مــن 90 عاًمــا، 

 لجميــع الكليــات التقنيــة فــي إيــران. اعتمــاًدا علــى جــذب الطــالب اإليرانيیــن األكثــر موهبــة فــي جميــع 
ً
فهــو مهــد املعرفــة الهندســية فــي البــالد ويعــد رائــدا

أنحــاء البــالد وأيًضــا مــن البلــدان األخــرى، یفخــر هــذا التجمــع الجامعــي بتدريــب املهندســین والعلمــاء الذيــن لهــم دور رئي�ســي فــي الحيــاة الصناعيــة للبــالد 

 عــن مكانــة عاليــة فــي نظــام إدارة الدولــة. لقــد تجــاوز العديــد مــن طــالب وخريجــي كليــات الهندســة املســتوى الوطنــي وأصبحــوا اآلن مــن 
ً
وتطورهــا، فضــال

بیــن الشــخصيات البــارزة فــي العلــوم والبحــث علــى املســتوى الدولــي.

كانت الكليات التقنية من بین الكليات الست التي تم إنشاؤها فور إنشاء جامعة طهران عام 1313 وبدأت عملها في خريف نفس العام.

تــم تغيیــر اســم كليــة الهندســة إلــى تجمــع کلیــات الهندســة فــي عــام  2005 ميــالدي.  نظــًرا لنطــاق األنشــطة وعــدد أعضــاء الهيئــة التدريســية واملوظفیــن 

وقبــول الطــالب والتنــوع الكبیــر فــي التخصصــات واالتجاهــات، یقــارن تجمــع الكليــات التقنيــة فــي جامعــة طهــران مــع أكبــر الجامعــات الصناعيــة والتقنيــة 

فــي إیــران. يضــم تجمــع الكليــات التقنيــة - فــي 4 مواقــع جغرافيــة فــي إيــران-  12 كليــة و 9 أقطــاب علميــة وأكثــر مــن 25 معهــًدا وكرســيین لليونیســكو ومــا 

 �ISI يقــرب مــن 10000 طالــب و 422 عضــو هيئــة تدريســية. کمــا ولتجمــع الكليــات التقنيــة 10 مجــالت بحثيــة، بعضهــا علــی قائمــة مجــالت

1 لتجمع الجامعي أو کما یسمی بالفارسیة  ) پردیس( هو مجمع علمي مستقل تحت إشراف الجامعة.
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كلمة عميد التجمع الجامعي لکلیات الهندسة

منــذ إنشــائها فــي عــام 1934، کلیــات الهندســة رائــدة فــي مجــال التعليــم الهند�ســي فــي البــالد مــن 

خــالل تقديــم برامــج متنوعــة وعاليــة الجــودة فــي مراحــل البكالوريــوس واملاجســتیر والدكتــوراه. 

یعــد هــذا التجمــع الجامعــي حالًيــا أكبــر كليــة هندســة فــي إيــران ویضــم أكثــر مــن 10000 طالــب 

ویحتــل املرتبــة 26 فــي یــو اس نیــوز الترتيــب الدولــي فــي العالــم فــي عــام 2022. مهمتنــا فــي كليــات 

الهندســة هــي تنميــة مواهــب وكفــاءات الطــالب بهــدف تمكينهــم مــن مواجهــة تحديــات الحيــاة 

الحقيقيــة وتقديــم حلــول عمليــة. نعتقــد أن الهــدف الرئي�ســي للهندســة هــو خدمــة اإلنســانية مــن 

خــالل خلــق عالــم مرغــوب فيــه أكثــر. فــي هــذا الصــدد، كان االهتمــام باملبــادئ األخالقيــة وخلــق 

بيئــة معيشــية أفضــل وضمــان مســتقبل مســتدام فــي جميــع األنشــطة التعليميــة والبحثيــة علــى 

رأس أولويــات عملنــا دائًمــا. وبالتالــي، كانــت القضايــا املتعلقــة بامليــاه والطاقــة والبيئــة هــي محــور 

الطــالب  يبــدأ  بحيــث  دوراتنــا  تــم تصميــم  الهندســة.  كليــات  فــي  البحثيــة  املشــاريع  مــن  العديــد 

حياتهــم املهنيــة بالــدورات األساســية وفــي نفــس الوقــت العلمیــة البنیویــة، حتــی یصبحــوا مهندســین مؤهلیــن.

 أثنــاء الدراســة، يعمــل الطــالب فــي مشــاريع فــي مجــال أحــدث التقنيــات. يمتلــك خريجــو الكليــات التقنيــة معرفــة واســعة بأحــدث األدوات واملعــدات فــي 

العالــم، وقــدرات تشــغيلية للعمــل التجريبــي. فــي هــذه السلســلة، يقــوم نظــام التقييــم بتقييــم جــودة برامجنــا التعليميــة باســتمرار. بعــد 85 عاًمــا مــن 

الريــادة فــي العلــوم والتعليــم واالبتــكار، نعتــزم توســيع قدراتنــا وفرصنــا مــن خــالل خلــق بيئــة دوليــة. فــي هــذا الصــدد، يكــون مكتــب الشــؤون الدوليــة 

 عــن صياغــة اســتراتيجيات التدويــل لتجمــع الکلیــات الهندســية، كمــا أن مجموعــة العمــل املكونــة مــن ممثلیــن عــن 12 كليــة، مســئولة 
ً
بالكليــة مســؤوال

أيًضــا عــن التخطيــط الدائــم إلقامــة تعــاون دولــي قــوي مــع الجامعــات واملعاهــد العلميــة املرموقــة فــي العالــم. 

في النهاية نقدر ونرحب بوجودكم في التجمع الجامعي لكليات الهندسة مهد التكنولوجيا واالبتكار.

ناصر سلطاني

5



مكتب العالقات الدولية  

تأســس مكتــب العالقــات الدوليــة للكليــات التقنيــة فــي عــام 1999 مــن أجــل توســيع التعــاون العلمــي الدولــي وتعزيــز املكانــة العامليــة للتجمــع الجامعــي 

فــي جامعــة طهــران. منــذ ذلــك الحیــن، كان مســؤوال عــن إنشــاء اتصــال وتنســيق الشــؤون الدوليــة للكليــات مــع غیرهــا مــن املراكــز  لکلیــات الهندســة 

التعليميــة والبحثيــة فــي العالــم بطريقــة أكثــر انســجاما. هــذا املكتــب هــو حلقــة الوصــل بیــن أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفیــن والطــالب الذيــن يشــاركون 

 مــع السياســات العامــة لجامعــة طهــران، يدعــم هــذا املكتــب الطــالب الدوليیــن املتحمســین للدراســة فــي التجمــع 
ً
فــي البرامــج واألنشــطة الدوليــة. تماشــيا

التدريــس واملوظفیــن  األجنبيــة وأعضــاء هيئــة  والوفــود  دولًيــا  املدعويــن  التدريــس  الجامعــي وأعضــاء هيئــة  التجمــع  فــي  الدوليیــن  والطــالب  الجامعــي 

والطــالب الذيــن يتقدمــون مــن الکلیــة بطلــب للحصــول علــى األنشــطة العلميــة والبحثيــة )املشــاركة فــي املؤتمــرات، فــرص الدراســة، البعثــات البحثيــة، 

إلــخ( فــي الجامعــات األجنبيــة. 

إلــى حصولــه علــی استشــارات قیمــة مــن مجموعــة عمــل التجمــع الجامعــي الدوليــة، التــي تتكــون مــن ممثلیــن عــن األقســام الدوليــة لكليــات  إضافــة 

الهندســة فــي التجمــع الجامعــي، يرحــب مكتــب العالقــات الدوليــة دائًمــا بــاآلراء واالقتراحــات البنــاءة للمؤسســات الجامعيــة األخــرى مــن أجــل تعزيــز 

للتجمــع ولجامعــة طهــران. الدولــي  املوقــف 

http://www.enginter.ut.ac.ir :املوقع اإللکتروني 

أعضاء املكتب الدولي للكليات التقنية:

                                                          محمد مكملي: مستشار دولي

                                                                                                   اکبر بتوئی: رئیس مکتب العالقات الدولیة
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كلية الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات

 تعــد كليــة الهندســة الكهربائيــة وهندســة الحاســبات بجامعــة طهــران واحــدة مــن املراكــز العلميــة الرائــدة فــي البــالد وتضــم 91 عضــًوا مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس. يلعــب أعضــاء هيئــة التدريــس فــي هــذه الكليــة دوًرا جــاًدا فــي إدارة البحــوث علــى املســتوى الدولــي وعــرض التقنيــات الجديــدة، باإلضافــة إلــى 

ــا 
ً
تعليــم الطــالب وتوجيههــم. خلــق موقــع کلیــة الهندســة الكهربائيــة وهندســة الحاســبات فــي مســاحة علميــة تبلــغ مســاحتها 29000 متــر مربــع، ظروف

خاصــة لتقديــم دورات جديــدة ومتعــددة التخصصــات فــي هــذه الكليــة. تقــدم كليــة الهندســة الكهربائيــة وهندســة الحاســبات درجــات البكالوريــوس 

واملاجســتیر والدكتــوراه فــي الهندســة الطبيــة واالتصــاالت الســلكية والالســلكية وهندســة أنظمــة الكمبيوتــر والتحكــم واألنظمــة الرقميــة واإللكترونيــات 

وتكنولوجيــا املعلومــات وذكاء اآللــة والروبوتــات والشــبكات واألنظمــة اآلمنــة وکهربــاء الطاقــة وهندســة التطبیقــات الکامبیوتریــة والبرمجــة. يــدرس فــي 

هــذه الكليــة أكثــر مــن 2000 طالــب، 45٪ منهــم علــى األقــل فــي الدراســات العليــا. يوجــد فــي الکلیــة90 مختبــًرا للبحــث والتدريــب، و 3 مراكــز علميــة وطنيــة، 

ومركــًزا لالبتــكار، وكذلــك موقًعــا للمختبــر الوطنــي لرســم خرائــط الدمــاغ. هــذه املیــزات جعلــت هــذه الكليــة االختيــار االفضــل مــن قبــل الطــالب فــي البــالد 

ملواصلــة دراســتهم فــي مرحلــة البکالوریــس الجامعيــة .
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كلية الهندسة الكيميائية

تعتبــر كليــة الهندســة الكيميائيــة فــي جامعــة طهــران، جســرا بیــن املعرفــة الهندســية والصناعــة الكيميائيــة اإليرانيــة. يقــوم املهندســون الكيميائيــون 

املدربــون فــي هــذه الكليــة بتصميــم وتحســین العمليــات الكيميائيــة علــى نطــاق صناعــي، وبالتالــي إنتــاج مجموعــة واســعة مــن املنتجــات بطريقــة آمنــة 

واقتصاديــة. ومســتدامة 

بــدأت هــذه الكليــة العمــل فــي إيــران ألول مــرة عــام 1320 للهجــرة الشمســیة. لطاملــا كانــت كليــة الهندســة الكيميائيــة بجامعــة طهــران، بتاريخهــا الالمــع 

والطويــل فــي مجــال تدريــب نخبــة املهندســین فــي مختلــف الصناعــات الكيميائيــة وكذلــك إجــراء البحــوث األساســية والتطبيقيــة، فــي صــدارة الكليــات 

العليــا فــي البــالد. باإلضافــة إلــى الهندســة الكيميائيــة، يمكــن للخريجیــن املتمیزيــن مــن مــدارس البــالد متابعــة درجــة البكالوريــوس فــي هندســة البتــرول 

وهندســة البوليمــرات فــي كليــة الهندســة الكيميائيــة بجامعــة طهــران. أيًضــا فــي مراحــل املاجســتیر والدكتــوراه، هنــاك تخصصــات مختلفــة مثــل تصميــم 

العمليــات، والهندســة البيئيــة، ومعالجــة الغــاز ونقلــه، والتكنولوجيــا الحيويــة، وتكنولوجيــا النانــو، والهندســة الصيدالنيــة، وهندســة البوليمــرات، 

فــي جامعــة طهــران، بتنفيــذ أنشــطتهم  وهندســة الحفــر، وهندســة االســتغالل، وهندســة املخــازن. يقــوم أســاتذة وطــالب كليــة الهندســة الكيميائيــة 

 مجهــًزا بالكليــة. الكليــة هــي ناشــر ملجلــة البحــث العلمــي املرموقــة:
ً
البحثيــة والتعليميــة فــي أكثــر مــن 40 مختبــرا

”Journal of Chemical and Petroleum Engineering“

والتــي تنشــر أحــدث اإلنجــازات البحثيــة للباحثیــن املحليیــن واألجانــب كل ســتة أشــهر ویتــم عرضهــا بشــکل مفتــوح علــی موقــع املجلــة. مــن أجــل توســيع 

األنشــطة املحليــة واألجنبيــة واملشــاركة فــي مجــال املــوارد املائيــة الغیــر تقليديــة وإمكانيــة إعــادة تدويــر امليــاه وإعــادة تدويرهــا، تــم إنشــاء كر�ســي منظمــة 

اليونیســكو إلعــادة تدويــر امليــاه عــام 1392 ه.ش. فــي هــذه الكليــة.
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كلية الهندسة الصناعية

تأسســت كليــة الهندســة الصناعيــة فــي تجمــع الكليــات التقنيــة بجامعــة طهــران فــي عــام 1995 ميــالدي وهــي واحــدة مــن أشــهر كليــات الهندســة الصناعيــة 

فــي إيــران. تقــدم الكليــة عــدة برامــج فــي الهندســة الصناعيــة علــى مســتوى البكالوريــوس واملاجســتیر والدكتــوراه. يتــم قبــول الطــالب اإليرانيیــن والدوليیــن 

املتفوقیــن واملوهوبیــن فــي هــذه البرامــج. يعمــل حالًيــا 18 عضــًوا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس البارزيــن، جنًبــا إلــى جنــب مــع العديــد مــن األســاتذة الزائریــن. 

تنقســم التوجهــات األكاديميــة لهــذه الكليــة إلــى ثــالث مجموعــات مــن الهندســة الصناعيــة )تحســین األنظمــة واللوجســتيات وسلســلة التوريــد( وهندســة 

النظــم الكبیــرة والعمالقــة )تركــز علــى أنظمــة الطاقــة وبحــوث العمليــات( وهندســة األعمــال )إدارة املشــاريع واألنظمــة، الصحــة وإدارة العمليــات(.

تواصــل هــذه الکلیــة العمــل مــع العديــد مــن املختبــرات واملرافــق، بمــا فــي ذلــك مختبــر تحليــل النظــام، ومختبــر املحــاكاة، ومختبــر تقييــم العمــل والوقــت، 

ومختبــر بيئــة العمــل، واملحــاكاة الصناعيــة ومختبــر التصميــم بمســاعدة الكمبيوتــر، وموقــع مجهــز بالحاســوب. أحــد املراكــز البحثيــة املنســوبة إلــى هــذه 

الكليــة هــو معهــد البحــوث فــي إدارة الطاقــة والتخطيــط. مــن بیــن الــدورات املشــتركة للكليــة، تــم إطــالق دورة ماجســتیر مشــتركة منــذ عــام 2009 بالتعــاون 

)Artset Métiers Sciences et Technologies(      .الفرنســیة ENSAM مــع جامعــة
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كلية الهندسة املدنية

واألذكيــاء  املوهوبیــن  اإليرانيیــن  الشــباب  أكثــر  إيــران،  فــي  مدنيــة  كليــة هندســة  أقــدم  باعتبارهــا  املدنيــة، جامعــة طهــران،  الهندســة  كليــة  اســتقبلت 

فــي مرحلــة  الكليــة حالًيــا حوالــي 520 طالًبــا جامعًيــا   الحبيــب. تضــم  فــي تطويــر وطننــا  يلعــب خريجوهــا دوًرا رئيســًيا  الدوليیــن، واليــوم  واملتحمســین 

دكتــوراه. طالــب   170 و  ماجســتیر  طالــب   410 و  البكالوريــوس 

ا و 10 أســاتذة 
ً
هــذه الكليــة لديهــا 9 فــروع مختلفــة فــي الدراســات العليــا للماجســتیر والدكتــوراه و 53 عضــو هيئــة تدريســية متفــرغ بمــا فــي ذلــك 18 أســتاذ

ا مســاعًدا يشــاركون فــي التعليــم والبحــث العلمــي فــي هــذه الفــروع. املختبــرات واملراكــز البحثيــة لكليــة الهندســة املدنيــة، مثــل مختبــر 
ً
مشــاركین و 25 أســتاذ

مــواد البنــاء، ومختبــر الهيدروليــك والســوائل، ومختبــر الرصــف، ومختبــر ميكانيــك الصخــور، ومختبــر ميكانيــك التربــة، واملختبــر اإلنشــائي، ومختبــر 

املســاحة، ومختبــر الحوســبة الســريعة، ومختبــر قيــاس ومراقبــة امليــاه والبيئــة ومختبــر تحديــد األنظمــة الهندســية.

فــي هــذه الكليــة  فــي جميــع أنحــاء إيــران والتــي توفــر الفرصــة للطــالب العاملیــن  بیــن أفضــل املختبــرات البحثيــة والتعليميــة   تعــد هــذه املختبــرات مــن 

العمليــة. الخبــرة  الكتســاب 
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كلية هندسة املعادن و املواد

 كليــة هندســة املعــادن واملــواد، فــي جامعــة طهــران هــي أفضــل كليــة هندســة معــادن ومــواد فــي إيــران فــي مجــال البحــث العلمــي واملختبــرات. علــى الصعيــد 

الدولــي، تعــد الکلیــة مــن بیــن أفضــل 50 معهــًدا فــي مجــال هندســة املعــادن فــي العالــم. بمســاحة 17800 متــر مربــع، تســتضيف الكليــة القطبیــن العلميیــن 

»املــواد فــي تقنيــات االســتهالك املنخفــض للطاقــة« و »هندســة األســطح والحمايــة مــن التــآكل فــي الصناعــات« واملجلــة املشــهورة عاملًيــا للمــواد متناهيــة 

الصغــر واملــواد النانويــة وتســتضيف مؤتمــًرا كل ســنتین فــي مجــال املــواد متناهیــة الصغــر وذات بنیــة نانــو.

باالعتمــاد علــى أکثــر مــن 30 مختبــًرا لألبحــاث، تنشــط هــذه الکلیــة فــي مجــاالت عــدة مثــل املــواد املركبــة واملركبــات النانويــة، واملــواد ذات البنيــة النانويــة، 

البالســتيكي  والتشــوه  املتقــدم،  الصلــب  والفــوالذ  الســائب،  املعدنــي  والزجــاج  اإلضافــي،  والتصنيــع  اإلنتروبيــا،  عاليــة  واملــواد  الدقــة،  فائقــة  واملــواد 

املكثــف، واللحــام وتشــكيل الفلــزات، والصــب، واملــواد الحيويــة، واملــواد املتقدمــة للطاقــة، والبطاريــات عاليــة الكفــاءة، وإعــادة تدويــر املــواد، والتعديــن 

 أكثــر مــن 30 عضــًوا مــن 
ً
االســتخراجي ، والتعديــن املائــي، والطــالء، والتــآكل، واملــواد املغناطيســية، والســیراميك املتقــدم، والبوليمــرات. يقــوم حالیــا

أعضــاء هيئــة التدريــس بالبحــث والتدريــس فــي الکلیــة. يوجــد فــي الکلیــة فــي العــام الدرا�ســي الحالــی،  أكثــر مــن 500 طالــب جامعــي فــي مراحــل البکالوریــوس 

واملاجســتیر والدكتــوراه .
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كلية هندسة التعدين

مجــال هندســة التعديــن، والــذي ُيعــرف بأنــه أحــد أقــدم املجــاالت الهندســية الكبــرى فــي إيــران، تأســس عــام 1313 هجــري شم�ســي بالتزامــن مــع التأســيس 

الرســمي لجامعــة طهــران فــي كليــة الهندســة. 

بأكثــر مــن 85 عاًمــا مــن الخبــرة فــي التدريــس والبحــث فــي مجــال هندســة التعديــن، دربــت كليــة هندســة التعديــن مئــات املتخصصیــن فــي الهندســة علــى 

الصعيديــن الوطنــي والدولــي. لقــد لعــب هــؤالء املتخصصــون دوًرا مهًمــا فــي صناعــة التعديــن فــي البــالد باعتبارهــا الصناعــة املحليــة األساســية وفــي النمــو 

االقتصــادي للبــالد. حالًيــا، تقبــل كليــة هندســة التعديــن الطــالب الجامعيیــن تحــت عنــوان هندســة التعديــن فقــط. تشــمل فــروع الدراســات العليــا فــي 

هــذه الکلیــة ســتة تخصصــات: االستكشــاف واالســتخراج وميكانيــك الصخــور ومعالجــة الفلــزات والبيئــة املعدنيــة وهندســة التنقيــب عــن البتــرول. 

تقبــل كليــة هندســة التعديــن أيًضــا طــالب الدكتــوراه فــي جميــع هــذه املجــاالت. إن القــرب املکانــي لكليــة هندســة التعديــن مــن كليــة هندســة املعــادن واملــواد 

فــي جامعــة طهــران والتعــاون بیــن هاتیــن الكليتیــن، قــد أكمــل بشــكل مثیــر لإلعجــاب دورة إنتــاج الفلــزات فــي مجاليهــا التعليمــي والبحثــي. الرمــز الخارجــي 

لهــذا التعــاون هــو املعهــد البحثــي والتعليمــي املشــترك لجامعــة طهــران وشــركة إیمیــدرو تحــت اســم مؤسســة یونیــدرو، وهــي رائــدة فــي مجــال التعديــن 

والصناعــات املعدنيــة وذلــك ضمــن التعــاون بیــن الجامعــة والصناعــة فــي البــالد.
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كلية الهندسة امليكانيكية

 بعــد فتــرة قصیــرة مــن تأســیس جامعــة طهــران وكليــة الهندســة التقنيــة فــي عــام 1313 ه.ش.، تــم دمــج »قســم الهندســة امليكانيكيــة« مــع قســم الهندســة 

الكهربائيــة وتــم تشــكيل قســم جديــد تســمی »القســم الكهروميكانيكــي«. فــي عــام 1340 ه.ش.، تــم فصــل هذيــن القســمین مــرة أخــرى وتشــكل قســم 

الهندســة امليكانيكيــة بشــكل مســتقل. بالتزامــن مــع التغيیــرات التــي طــرأت علــى جامعــة طهــران وإعــادة تســمية كليــة الهندســة التقنيــة إلــى »تجمــع الكليــات 

التقنيــة« فــي عــام 2005 ميــالدي، قــام قســم الهندســة امليكانيكيــة أيًضــا بتغيیــر اســمه وهيكلــه إلــى »كليــة الهندســة امليكانيكيــة«. تمتلــك كليــة الهندســة 

امليكانيكيــة أكثــر مــن 32500 متــر مربــع مــن املســاحات التعليميــة والبحثيــة فــي مبنيیــن اثنیــن، وباســتخدام 59 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ذوي الخبــرة، 

تلعــب هــذه الکلیــة دوًرا مهًمــا فــي تثقيــف الطــالب وإجــراء التجــارب والتطبيقــات فــي أعلــى املســتويات العلميــة والصناعيــة. 

تقــوم كليــة الهندســة امليكانيكيــة بتدريــب الطــالب فــي ثالثــة تخصصــات علــى مســتوى املاجســتیر: تحويــل الطاقــة، والتصميــم التطبيقــي، والتصنيــع 

واإلنتــاج، وخمســة تخصصــات علــى مســتوى الدكتــوراه: تحويــل الطاقــة، والتصميــم التطبيقــي، والتصنيــع، واآلالت الهيدروليكيــة، وتكنولوجيــا النانــو.
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افية واملعلومات املكانية كلية الهندسة الطبوغر

تأسســت كلية الهندســة الطبوغرافية واملعلومات املكانية عام 1988 ميالدي. تســتقبل الكلية الطالب على ثالثة مســتويات: البكالوريوس واملاجســتیر 

والدكتــوراه. درجــة البكالوريــوس فــي هندســة املســاحة. فــي مرحلــة الدراســات العليــا يوجــد خمســة فــروع لدرجــة املاجســتیر هــي: االستشــعار عــن بعــد، نظــم 

املعلومــات املكانيــة، املســاحة التصويريــة، الجيوديزيــا، واملســاحة املائيــة )الهيدروغرافيــا(. كمــا يوجــد أربعــة فــروع دكتــوراه تشــمل االستشــعار عــن بعــد، 

نظــم املعلومــات املكانيــة، املســاحة التصويريــة والجيوديزيــا.

 تضــم الكليــة حالًيــا 191 طالًبــا جامعًيــا فــي البکالوریــوس و 169 طالبــا فــي مرحلــة املاجســتیر و 58 طالبــا فــي مرحلــة الدكتــوراه. تضــم الكليــة أيًضــا 22 

عضــًوا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل، بمــا فــي ذلــك 6 أســاتذة و 5 أســاتذة مشــاركین و 10 أســاتذة مســاعدين ومــدرس واحــد.
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كلية العلوم الهندسية

تأسســت كليــة العلــوم الهندســية عــام 2007 ميــالدي. كل عــام، تســتضيف هــذه الكليــة أكثــر مــن 900 طالــب جديــد مــن الكليــة التقنيــة الذيــن يأخــذون 

دوراتهــم األساســية فــي هــذه الكليــة. 

الهندســة هــي تخصــص متكامــل يشــمل العديــد مــن مجــاالت املعرفــة وثيقــة الصلــة بمــا فــي ذلــك الرياضيــات والفیزيــاء وعلــم االحيــاء والهندســة. الغــرض 

مــن هــذا البرنامــج هــو تمكیــن الطــالب مــن متابعــة اهتماماتهــم فــي مجــاالت العلــوم األساســية  فــي نهايــة التعليــم الهند�ســي الــذي يتلقونــه. 

يقــوم املحتــوى التعليمــي املقــدم فــي هــذه الكليــة بإعــداد الطــالب لدراســات أكثــر تقدًمــا فــي الهندســة أو العلــوم أو املجــاالت متعــددة التخصصــات. يوجــد 

فــي الکلیــة العديــد مــن املختبــرات واملراكــز البحثيــة، مثــل مركــز قياســات التــردد املنخفــض ومركــز العلــوم وإدارة البيانــات.

تقــدم كليــة العلــوم الهندســية دورات للدراســات العليــا فــي مجــاالت الخوارزميــات والحوســبة والتعليــم الهند�ســي، وتخطــط إلضافــة الهندســة الریاضیــة 

واألنظمــة الهندســیة املتقدمــة والحوســبة الكموميــة وتكنولوجيــا النانــو إلــى املجموعــة فــي املســتقبل القريــب. مجلــة الخوارزميــات والحســابات هــي مجلــة 

دوليــة لكليــة الهندســة وتنشــر مقــاالت حــول موضوعــات الرياضيــات والخوارزميــات املنفصلــة وتطبيقاتهــا فــي مختلــف مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا.
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کلیة کاسبین للعلوم التقنية والهندسیة

كليــة کاســبین التقنيــة هــي تجمــع جامعــي متعــدد التخصصــات يضــم العديــد مــن األقســام، وقــد تــم إنشــاؤه فــي عــام 1996 ميــالدي بالقــرب مــن بحــر 

قزويــن )محافظــة جيــالن، مدینــة رضوانشــهر، تشــوكا(. مــع أكثــر مــن 15000 متــر مربــع مــن املســاحات التعليميــة واملكتبيــة والســكنية، ترحــب املدرســة 

بالطالب الجامعيین )في الهندســة الكيميائية وهندســة البوليمرات والهندســة امليكانيكية( وطالب الدراســات العليا )في الهندســة الكيميائية وهندســة 

البوليمــرات(. تســتضيف هــذه الكليــة القطــب العلمــي »الــورق والعجیــن« ولديهــا 12 مختبــرا تعليمًيــا و 8 مختبــرات بحثيــة. يعمــل حالًيــا فــي هــذا املجمــع 

فــي هيئــة التدريــس )أســتاذان مشــاركان و 10 أســاتذة  فــي مرحلــة املاجســتیر و 12 عضــوا  فــي مرحلــة البکالوریــوس و 69 طالبــا  277 طالًبــا جامعًيــا  

مســاعدين(. 

وفًقــا للخطــط املوضوعــة، ســيواصل هــذا املجمــع أنشــطته البحثيــة والتعليميــة بحلــول عــام 1404 ه.ش. بأكثــر مــن 780 طالًبــا و 40 عضــًوا مــن أعضــاء 

هيئة التدريس باســم »كلية الطاقة والتقنيات املســتدامة«.
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کلیة فومن التقنیة 

بجهــود املهنــدس ســيد عبــاس موســوي ره بيمــا، خريــج كليــة الهندســة الكيميائيــة فــي جامعــة طهــران فــي عــام 2005، تــّم تخصيــص ) قانــون إســالمي 

شــرعي( کلیــة فومــن التقنيــة علــى أرض مســاحتها ســبعة هكتــارات و 10000 متــر مربــع مــن البنيــة التحتيــة فــي مدينــة فومــن بمحافظــة جيــالن لحســاب 

جامعــة طهــران. 

تحتــوي هــذه الكليــة علــى مبنيیــن إداريیــن بمســاحة 5500 متــر مربــع علــى شــكل طابقیــن، بمــا فــي ذلــك مبنــی اداري، وقاعــات دراســية، ومكتبــة، ومختبــر، 

ومركــز كمبيوتــر، وصالــة اجتماعــات، وصالــة ألعــاب رياضيــة، إلــخ. تقبــل الكليــة طــالب البكالوريــوس )فــي مجــاالت الهندســة الكيميائيــة والصناعيــة 

والكمبيوتــر والنفــط( وطــالب الدراســات العليــا )فــي مجــاالت الهندســة الكيميائيــة والصناعيــة وماجســتیر إدارة األعمــال(. تضــم الكليــة حالًيــا حوالــي 350 

طالًبــا فــي مرحلــة البکالوریــوس و 100 طالــب مرحلــة املاجســتیر و 10 أعضــاء هيئــة تدريــس.
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كلية البيئة

تــم إنشــاء النــواة األولــى لكليــة البيئــة فــي ســبتمبر 1974 بعــد مؤتمــر قمــة األرض فــي ســتوكهولم عــام 1960 كأول مركــز تنســيق للدراســات البيئيــة فــي 

 ألهمیــة القضيــة البيئيــة .
ً
جامعــة طهــران نظــرا

 عــن الحاجــة إلــى تدريــب كــوادر متخصصــة فــي 
ً
 تــم إنشــاء كليــة البيئــة بجامعــة طهــران بســبب توســع الصناعــات وظهــور مشــاكل بيئيــة فــي البــالد، فضــال

مجــال البيئــة مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الدولــة . 

فــي هــذه الكليــة، مــن خــالل اســتقطاب الكــوادر املتخصصــة واســتخدام قــدرات مركــز تنســيق الدراســات البيئيــة، تــم التدريــب وإنشــاء دورات املاجســتیر 

والدكتــوراه فــي مختلــف املجــاالت البيئيــة وفــي عــام 1989 تــم إنشــاء الكليــة تحــت عنــوان البيئــة. تضــم كليــة الدراســات العليــا هــذه 42 عضــًوا مــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس و 800 طالــب )600 طالــب ماجســتیر و 200 طالــب دكتــوراه( فــي ثالثــة أقســام هــي الهندســة البيئيــة وهندســة التصميــم البيئــي واإلدارة 

البيئيــة والتخطيــط والتعليــم. تقبــل الكليــة أيًضــا الطــالب فــي أربعــة تخصصــات: العلــوم البيئيــة، وهندســة أنظمــة الطاقــة )الطاقــة والتوجيــه البيئــي(، 

وهندســة الحــوادث، والصحــة والســالمة البيئيــة. 

يوجــد بالكليــة حالًيــا ســبعة مختبــرات متخصصــة، بمــا فــي ذلــك التحليــل اآللــي، ومختبــر الكيميــاء الرطبــة، ومختبــر عمليــات الوحــدة، ومختبــر النانــو، 

ومختبــر الســاحل والبحــر، ومختبــر تلــوث الهــواء.
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تجمع الكليات الهندسية والتقنية رقم 2

كلية الهندسة، بعد جالل االحمد، شارع كاركر، طهران، ايران.

تلفون: 98-21-88024451+

تجمع الكليات الهندسية والتقنية

تجمع الكليات الهندسية والتقنية رقم 1

كلية الهندسة، جامعة طهران، شارع 16 اذر، طهران، ايران.
تلفون: 98-21-61112254+     21-21-61112268+

تجمع كليات فومن التقنية
تلفون: 51033491-21-98+طريق ماسوله، فومن، جيالن، إيران.

تجمع كليات كاسبین التقنية
تلفون: 44608604-13-98+رضوانشهر )تشوكا(، جيالن، ايران.

الحرم الجامعي 
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مركز التعلیم املفتوح

إضافــة إلــى عقــد دورات رســمية لطــالب البکالوریــوس واملاجســتیر والدكتــوراه فــي 

ــم التجمــع الجامعــي لکلیــات الهندســة، مجموعــة واســعة 
ّ
الكليــات املختلفــة، ينظ

االحتياجــات  تلبيــة  أجــل  مــن  عــال.  بمســتوی  الحــرة  التدريبيــة  الــدورات  مــن 

التدريبيــة  دوراتــه  املفتــوح  التعليــم  مركــز  ينظــم  واألعمــال  للهندســة  املتنوعــة 

والتكميليــة عبــر اإلنترنــت والزيــارات امليدانيــة واملؤتمــرات. فــي هــذا املركــز، نقــدم 

دورات للعديــد مــن املهنيیــن واملؤسســات التــي تســاعدهم علــى تحســین مهاراتهــم 

 عــن اكتســاب مهــارات جديــدة. ســيوفر لــك هــذا املركــز أحــد 
ً
وتطویرهــا، فضــال

أفضــل البنــی التحتيــة لتعلــم الخبــرات الفنيــة والعمليــة واإلداريــة وتطوير العمل. 

ملزيــد مــن املعلومــات حــول دوراتنــا فــي مجــال التعليــم الهند�ســي وإدارة األعمــال، 

قــم بزيــارة موقعنــا علــى اإلنترنــت. فــي موقعنــا اإللكترونــي، يمكنــك العثــور علــى 

املراجــع واإلرشــادات املهنيــة الالزمــة لتحقيــق نجــاح دائــم فــي ســوق عمــل تناف�ســي.

 www.catp.ut.ac.ir
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وطــّور  حلمــك،  اتبــع  إمكاناتــك.  لتحقيــق  رحلــة  فــي  العالــم  أنحــاء  جميــع  مــن  املتعلمیــن  إلــى  انضــم 

مواردك وانضم إلى املتعلمین اآلخرين في مركز التعليم املفتوح لكليات الهندسة في جامعة طهران. 

الغــرض مــن مركــز التعليــم املفتــوح التابــع لكليــات الهندســة بجامعــة طهــران هــو عقــد دورات تتجــاوز 

التعليــم الرســمي والتعليــم بــدوام كامــل للطــالب الذيــن التحقــوا بالجامعــة بعــد امتحــان القبــول. 

نحــن نقــوم بتطويــر التأثیــر املحلــي والوطنــي والدولــي لجامعــة طهــران مــن خــالل جــذب املتلقیــن الذیــن 

ال تســتطيع الجامعــة الحصــول علــی خدماتهــم حضوریــا. 

هل أنت مستعد لالنضمام إلينا؟ 

خطوتك األولى هي اختيار الدورة التدريبية أو ورشة العمل املناسبة. يقدم مركز التعليم 

الهندســية،  املهــارات  تنميــة  دورات  شــكل  فــي  الخيــارات  مــن  واســعة  مجموعــة  املفتــوح 

ومدرســة إدارة األعمــال، وورش العمــل، والنــدوات، ودورات اللغــة ملســاعدتك علــى تعزيــز 

تطــورك املنهــي والشــخ�سي. يمكــن أن يســاعدك مستشــارونا فــي اختيــار الــدورة الصحيحــة. 

مهمــا كان هدفــك، نحــن علــى اســتعداد ملســاعدتك فــي تحقيــق أهدافــك. 
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جلسات اكتساب املعلومات 

هــل ترغــب فــي معرفــة املزيــد عــن دوراتنــا؟ يعقــد مركــز التعليــم املفتــوح 

عبــر  وافتراضیــا   
ً
حضوریــا منتظمــة،  للمعلومــات  اکتســاب  جلســات 

اإلنترنــت، حيــث يمكنــك معرفــة املزيــد عــن الــدورات التــي نقدمهــا وطــرح 

بــك.  الخاصیــن  املستشــارين  علــى  أســئلة 

جلسات املعلومات واختبارات تحديد املستوى

تريــد معرفــة املزيــد عــن عروضنــا؟ تســتضيف CATP بانتظــام جلســات 

معلومــات ، ســواء عبــر اإلنترنــت أو فــي الحــرم الجامعــي ، حيــث يمكنــك 

التعــرف علــى دوراتنــا واإلجابــة علــى أســئلتك مــن قبــل املستشــارين.

هــل أنــت مهتــم بإحــدى برامجنــا اللغويــة أو الترجمــة؟ ابــدأ باختبــار تحديــد 

املســتوى.

أمثلة على التعاون الدولي

 إنشاء دورة تعليمية-مهارات التعلم ألساتذة التعدين والجيولوجيا في الجامعات األفغانية، من 

خالل كر�سي اليونسكو للتعليم الهند�سي في كلية هندسة التعدين، جامعة طهران 

دورات جديدة في صناعات النفط والغاز للمهندسین السوريین في معهد هندسة البترول، كلية 
الهندسة، جامعة طهران
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العميد: البروفسور م. ح. سّرافزاده. كلية الهندسة الكيميائية.
تلفون: 98-21-88970375+

العنوان: الوحدة 8، رقم 11، شارع فرعي: فاري دانيش، شارع قدس شارع 
انقالب، طهران، إيران.
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التعليم الهند�سي
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جامعة بوردو إنديانابوليس
برامج املاجستیر والدكتوراه في 

الهندسة امليكانيكية وهندسة الكهرباء 
والحاسوب

جامعة انسام
برامج املاجستیر في الهندسة الصناعية 

والهندسة امليكانيكية والتعدين
برامج تعليم هندسة التعدين

البرنامج التعليمي املشترك

الواليات املتحدة 
املانيا فرنسااألمريكية 

افغانستان و

VUM ، كلية فارنا لإلدارة، برنامج 
ماجستیر في إدارة األعمال املشترك.

بلغاريا

SSBM ، كلية جنيف للتجارة، برنامج 
DBA املشترك.

سويسرا

دورة مكثفة؛ التطورات الجديدة في 
صناعات التنقيب واإلنتاج والتحويل 

للنفط والغاز.

سوريا

وزارة النفط 
بكالوريوس صناعة النفط )بكالوريوس 

في الهندسة(

العراق
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Field of Study (Major) Campus

Chemical Engineering

Petroleum Engineering -Production Tehran

Petroleum Engineering - Reservoir Tehran

Petroleum Engineering -Drilling Tehran

Process Tehran

Process Fouman, Gilan

Civil Engineering

Structural Engineering Tehran

Water Resources Engineering and Management Tehran

Environmental Engineering Tehran

Ports, Costal and Offshore Structures Tehran

Water and Hydraulic Structures Engineering Tehran

Earthquake Engineering Tehran

Mechanical Engineering

Energy Conversion Tehran

Applied Mechanics Tehran

Mechatronics Tehran

Manufacturing Tehran

Metallurgy and Materials Engineering

Corrosion and Protection of Materials Tehran

Industrial Engineering

MBA Fouman, Gilan

Engineering Sciences

Engineering Computations Tehran

Complex Engineering Systems Tehran

Quantum Technology Tehran

Nano Technology Tehran

Details of courses are available at https://enginter.ut.ac.ir/en

االختصاصات مختارة باللغة االنكلیزية
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ملحوظات
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