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يک درصد »دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی، اولين دانشگاه ايران، و تنها دانشگاه کشور است که نامش در ميان 

ها و امکانات ی ظرفيتگيری از کليهاين دانشگاه به همين پشتوانه و با بهره .درخشدمی «ی علم جهاندانشگاه توليدکننده
 .وکار دانشگاهی کشور را بنيان نهاده استای کسبحرفهی خود، اولين مدرسه

در  …های آموزشی، صرفاً پرورش کارشناسان و کارشناسان ارشد و از تشکيل اين مدرسه، بر خالف ديگر مجموعه هدف
را  «مديران، کارآفرينان و افراد موفق و تاثيرگذار در جامعه» پرورشهای مختلف نيست، بلکه به طور مشخص، رشته

 .هدف قرار داده است

تمام امکانات و ظرفيت دانشگاه را در اختيار گرفته  (KBS) وکار دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسیی کسبمدرسه
 .را بنا نهدای موفق جامعه و به کار خواهد بست تا عالوه بر پرورش افراد موفق،

  

 :آموزش برای زندگی

 .ها افتخار کندکه جامعه ما به وجود آنهای موفقی است پرورش انسان KBS هدف 

های سودآور، به بهترين شکل به گيرند تا با خلق روشراه حل مسائل زندگی خود را به خوبی فرا می ها،خواجه نصيری
 .ی خود خدمت کنندجامعه

 «بازار و صنعت»و  «دانش و تخصص»ی ميان ی مفقودهدانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسی در پی ايجاد حلقه
 يابی وگرفته و عارضههای دقيق صورتاست. در راستای نيل به اين مقصود، متخصصان ما با تحقيقات و کارشناسی

هايی شده در کشور، به مدلگيری از امکانات کمتر استفادهوکار مختلف، و نيز با بهرهنيازسنجی صدها واحد صنعتی و کسب
ها را تنها راهکار عملی و به دور از شعار دستيابی به اقتصاد اند که بکارگيری آنافتههای آموزشی دست يدر طراحی دوره

 .داند و به طور جدی از آن دفاع خواهد کردمقاومتی می

  

 :اهداف رفتاری

هاست. به طور مشخص هدف ما آن اثربخش بودنهای دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسی ترين ويژگی آموزشمهم
 :ت کهاين اس

 .در نگرش افراد تغيير حاصل شود .١
 .پذيران تغيير کرده و در مسير رشد و تعالی قرار گيرندسبک زندگی دانش .٢

  

خواهد بود. دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين شاد، تندرست و موفق  متشکل از افرادی (KBS) پذيرانانجمن دانش
 تمندی ارتباطی قدرشبکه بندد و با ايجاد يککار میالمللی را بهبين طوسی در راستای نيل به اين اهداف تمام امکانات ملی و

گذاران، ی سرمايهما، دربرگيرنده ی ارتباطیشبکه .از اين دانشپذيران، يک اکوسيستم اقتصادی پويا خلق خواهد کرد
، و بنابراين هزاران های مرتبط خواهد بودهای مختلف ، افراد دارای استعدادهای متفاوت و سازمانمتخصصان رشته

 .آوردبرای مخاطبان ما به ارمغان می فرصت جديد



ترين شرايط احتياج دارد. افرادی که در سخت شاد، تندرست و موفقی ما بيش از هر چيز ديگری به افرادی امروز جامعه
ا خلق راهکارهای نو، موجب ی فراوان موفقيت خود را به موفقيت جامعه پيوند زده و باقتصادی کشور، با انرژی و انگيزه

 .شکوفايی و توسعه کشور گردند

 

 :های اساتيدويژگی

ی علم جا که دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسی، دانشگاهی روزآمد و جزء يک درصد دانشگاه توليدکنندهاز آن
 :جهان است، بنابراين اساتيد ما

 اند،شدهروز انتخاب با استانداردهای علمی باال و دانش به .١
 دارای فن بيان قوی و توانمند در انتقال مفاهيم هستند، .٢
 مندند،از تجربه کافی فعاليت در حوزه تدريس بهره .٣
 .هايی موفق و هوشمندانددر مسير کار و زندگی، انسان .٤

 .پذيران خود تاثير چشمگيری خواهند داشتهای فوق مطمئنا در موفقيت دانشاساتيدی با ويژگی

 


