
 
 

 
  

 علم و صنعت ایرانعملکرد دانشگاه بر مروری اجمالی 

2931-2933 

 دانشگاه کیفیت در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمینتهیه شده 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (:2931)سال  نایرا صنعت و علم دانشگاهیان جمع در انقالب معظم رهبر فرمایش

 

 "هایی است که هم افتخارات علمی دارد و هم افتخارات انقالبیصنعت جزء دانشگاه دانشگاه علم و"
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دهه تالش ارزشمند و  9ترین مرکز آموزش عالی کشور، طی  پرسابقهیکی از دانشگاه علم و صنعت ایران مفتخر است به عنوان 

و به عنوان یک دانشگاه سطح یک،  ، برجستهدر راه پیشبرد اهداف آموزش عالی و حل مشکالت صنعتی و اجرایی کشور ،اثرگذار

 منشاء خدمات بسیار در جامعه بوده است.

پژوهش و نقش آفرین در توسعه صنعتی  و دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان یکی از پیش قراوالن آموزشهای اخیر در سال

های توسعه فناوری و تجاری سازی دستاوردهای آزمایشگاهو  دوم به نسل سوم و چهارماول و انتقال از دانشگاه نسل  ،کشور

خرسندم که اعالم کنم به لطف الهی و با همت و همدلی همکاران توانمند و  ر خود قرار دادها را در دستور کااتی و دانشکدهقتحقی

ای در ههای موفقیت و فعالیتبا شناسایی و تقویت قلهدانشگاه علم و صنعت ایران در این دوران مدیریتی، و عزتخواه دانشگاه، 

ها، با تغییر جدی زیست بوم خود به کارآفرینی دانش نشگاههای ممتاز در بین سایر داعالوه بر حفظ جایگاهمرز دانش خود، 

یجاد مراکز ابا تدابیری نظیر دانشگاه نسل سوم و چهارم را با موفقیت به پیش برد و در این راه،  ارتقا بهمسیر توانست بنیان، 

های محکم و گام، فناورینوآوری، توسعه مراکز رشد فناوری، شکل دهی صندوق خطرپذیر و ایجاد دفتر توسعه تجاری سازی 

ها، در عرصه نوآوری و فناوری و تاثیرگذاری بر جامعه، علیرغم همه محدودیت . این دانشگاه سربلند،مناسبی رو به تعالی برداشت

 های کشورترین دانشگاهمسایل کشور و ایفای نقش اجتماعی، به عنوان یکی از موفق حل مستمرا در ،ورود جدی داشتهعزم و 

بیش از پیش آشکار خواهد  ،که مایه شکر، مباهات و سرور است و انشاءاهلل اثرات مبارک و خیر آن در گذر زمان ته استپیش رف

، پیشبرد اهداف دانشگاه و همفکری ، همدلیبی گمان بدون برنامه اصولی و منسجم و مدیریت صحیح و علمی و نیز همراهید. ش

های مقام عالی از همه همکارانم در دانشگاه و نیز حمایت ،این بهانه پر قدر. به بودیه چنین گزارش پرافتخاری میسر نمئو ارا

ر د. دکارآفرین باشجامعه محور و ها مرضی خداوند متعال و زمینه ساز نیل به دانشگاه وزارت تقدیر نموده، آرزو دارم این تالش

خود  و دینپیشتاز  ،خود، همواره در تولید علم، پژوهش و فناوری ها و اهدافاین دانشگاه منطبق بر ماموریتکنم پایان تاکید می

 .درا به کشور و ملت به خوبی ادا کرده و به حول و قوه الهی و تالش تمامی ارکان خود، بر این عزم، استوار و پایبند خواهد مان

 

 جبارعلی ذاکری

 رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران
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 مقدمه -2

 مستندی در علم و صنعت ایران را دانشگاه همچون دانشگاهی چشمگیر فعالیت سال هشت از جامعی که گزارش است بدیهی

ان توبه جرات می .شود گذرا مروری هافعالیت این از بخشی بر است شده سعیمختصر  این در اما، نمود ارائه تواننمی مختصر

 دانشگاه در محور برنامه حرکت راهبردی و های سوم و چهارمو اجرای برنامه سال، تدوین هشت این در اقدام گفت مهمترین

 و پژوهش آموزشی، همچون دانشگاه پشتیبانی و موریتیام هایحوزه همه در ایشایسته اقدامات ،اساس این بر. بوده است

 سمت به شورک برتر نخبگان هدایت بخصوص و رفاهی امور مالی، منابع به بخشی تنوع المللی،بین ارتباطات کارآفرینی، فناوری،

 ایهیتدمحدو حتی ،راستا این در. گرفت صورت دانشگاه توجه مورد و اساسی اولویتی بعنوان هافناوری توسعه و دانش کسب

 هایلهق سوی به شتابان حرکتی در را دانشگاه بزرگ خانواده اعضای عزم نتوانست هم اقتصادی مشکالت و هاتحریم مالی، منابع

 ابلق رشد به منجر و میسر دانشگاه همکاران تالش و مرتبه بلند خداوند به توکل با مهم این و سازد مواجه خلل با پیشرفت

 گزارش آمده است. این در آن از حاصل دستاوردهای و هاتالش این مختصر شرح .گردید المللیبین و داخلی هایرتبه در توجهی

یس این ئ، رجبارعلی ذاکری زیر نظر دکتر 2999الی  2991ل ساهشت در ایران  علم و صنعت هگزارش ارزیابی عملکرد دانشگا

های مختلف تنظیم شده در بخش دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه توسط . این گزارش کهه استشد دانشگاه، تهیه

آموزش، پژوهش و مدیریت منابع،  مالی ،اداریعبارتند از: ی مذکور هاپردازد. بخشهای دانشگاه میمعرفی و ارزیابی فعالیتبه 

 یابی و تضمین کیفیت.و دفتر نظارت، ارز الملل، بینو اجتماعی و فناوری، دانشجویی، فرهنگی
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 معرفی دانشگاه  -1

های الزم برای تحصیالت دوره عالی با نام هنرسرای عالی و با هدف ایجاد زمینه 29۳۱در سال  اه علم و صنعت ایراندانشگ

، بعد از 299۱السلطنه سابق( و پس از آن در سال تیر )قواممهندسی در ایران، تاسیس گردید. محل آن، ابتدا در خیابان سی

هنرسرای عالی ( TITن )انتقال یافت و به عنوان انستیتوی فناوری تهرا دانشگاه صنعتی امیرکبیراعمال تغییراتی به محل فعلی 

 د.به فعالیت خود ادامه دا فنی

بار دیگر این مؤسسه دستخوش تحوالتی گردید و ساختمان آن نیز به شمال شرق تهران، به زمینی با  29۳2در سال 

تربیت  ،شده برای آنهدف اصلی در نظر گرفته ،منتقل شد. از آن زمان به بعدنارمک  منطقه در مترمربع،  ۳1۳۳۳۳ مساحت

هنرسرای عالی به دانشکده علم و  ،29۳2های صنعتی بود. در سال دبیر فنی برای تأمین نیروی آموزشی الزم برای هنرستان

از سوی  های علمی و آموزشی،، باتوجه به گسترش و تغییرات کیفی کارگاه29۳۱صنعت ایران تغییر نام داد و در نهایت در سال 

 د.وزارت آموزش عالی وقت به دانشگاه علم و صنعت ایران تبدیل گردی

سی دانشکده مهندانشگاه علم و صنعت ایران، یکی از سه دانشگاه برتر فنی و مهندسی کشور محسوب می شود و تنها دارنده د

ها تنها همچنین اولین و سال .در ایران استدانشکده مهندسی خودرو در خاورمیانه و دانشکده مهندسی پیشرفت و آهن راه

بوده و تنها دانشگاه صنعتی در ایران است که به طور دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی ایران بوده است که دارای 

 د.پردازمی ریزیعه اقتصادی و برنامهتخصصی به رشته توس

هندسی های مو داشتن امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی پیشرفته از سویی دیگر بخصوص در رشته سطح آموزشی باال از یک سو

 آموختگان آن بتوانند به سرعتتر شود و دانشاین دانشگاه پررنگ باعث شده تا وجهه صنعتیمکانیک و مواد و متالورژی ، عمران

ملی نوید و ظفر علم و صنعت های های نوینی همچون طراحی ماهوارهجذب واحدهای صنعتی ایران شوند. همچنین اخیراً پروژه

طراحی موتور هواپیماهای جت و طراحی پلتفرم و نیز در مرکز ملی دفاع سایبری کشور دفاع سایبری و پروژه سپر ملی ایران 

 د.شونهای ملی و ویژه این دانشگاه محسوب میها و برنامهاز طرح B ملی خودرو کالس

قطب علمی،  9مرکز تحقیقاتی، یک موسسه تحقیقاتی،  29پژوهشکده،  21دانشکده،  2۳دانشگاه علم و صنعت ایران دارای 

های خارجه و تربیت بدنی گروه مستقل آموزشی فرهنگ و معارف اسالمی، زبان سه، مرکز آموزش الکترونیک و 1پردیس شماره 

  د.باشدانشگاه دارای دو واحد اقماری درحال توسعه در دماوند و نور می ،است. به عالوه

 :ایران عبارتند از صنعت و علم دانشگاه هایدهدانشک

 برق مهندسی دانشکده 

 پیشرفت مدیریت، اقتصاد و مهندسی دانشکده 

 خودرو مهندسی دانشکده 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%85%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%85%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 آهن راه مهندسی دانشکده 

 ریاضی دانشکده 

 شیمی دانشکده 

 گاز و نفت شیمی، مهندسی دانشکده 

 صنایع مهندسی دانشکده 

 عمران مهندسی دانشکده 

 نوین هایفناوری دانشکده 

 فیزیک دانشکده 

 کامپیوتر مهندسی دانشکده 

 شهرسازی و معماری مهندسی دانشکده 

 مکانیک مهندسی دانشکده 

 متالورژی و مواد مهندسی دانشکده 

 

 2933تا  2935ی بیانیه ارزش دانشگاه علم و صنعت ایران برای دوره 

های ارزش مدار، در مسیر نیل به چشم انداز و ایفای ماموریت دانشگاه علم و صنعت ایران، به عنوان مظهری از یک دانشگاه

  :داندتعریف شده، تمای ارکان و اجزای خود را متعهد به رعایت موازین زیر می

 ارزش واالی نظام جمهوری اسالمی ایران و نظام آموزش عالی کشور. 

 تکریم و اعتالی جایگاه و شان علم و عالم. 

  ونئو تمامی شمداری در تمامی سطوح قانون. 

 اخالق مداری با تاکید بر اخالق علمی و اخالق مهندسی. 

 حقوق مالکیت معنوی و فکری. 

 مبانی حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار. 

 هاولیتئها و توزیع مسها، سیاست گذاریها، تصیمیم گیریریزیبرنامه راهبردی در برنامه. 

 

  2933تا  2935ی ایران برای دورهبیانیه ماموریت دانشگاه علم و صنعت 
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دانشگاه علم و صنعت ایران، رسالت اصلی خود را تربیت نیروی انسانی، تولید دانش، فناوری و کارآفرینی خالقانه در راستای 

های زیر دنبال که از طریق ماموریت ددانهای آموزشی، پژوهشی و مدیریتی میتحقق اقتصاد دانش بنیان، مبتنی بر نوآوری

 د:نمایمی

 هایهای فناوری، تولید و تجاری سازی به شاخصگسترش مرزهای دانش، تولید دانش بومی و نزدیک نمودن شاخص 

 م.تولید عل

 ول، فرهیخته، متعهد با یادگیری مستمر و تاثیر گذار ئهای انسانی متخصص، خالق، کارآفرین، مومن، مستربیت سرمایه

 .د علم، فناوری و کارآفرینیهای کالن کشور و حامی تولیدر برنامه

 های نوآورانهها و ایدهتوسعه محیط بانشاط و کارآمد علمی برای شکل گیری و توسعه نظریه. 

 های دانش های پیشرفته و مورد نیاز کشور، عمدتاً از طریق ایجاد و رشد شرکتایفای نقش موثر در توسعه فناوری

 .بنیان دانشگاهی

  های جامعه و ایجاد تمدن نوین اسالمی، هماهنگ با نظام آموزش عالی کشورفرهنگ و ارزشایفای نقش موثر در اعتالی. 

 عامل موثر و هدفمند با جامعه علمی داخل و خارج از کشور. 

 

  2414بیانیه چشم انداز دانشگاه در افق 

و توانمند در ایجاد و توسعه علوم و ، دانشگاهی است مولد علم، فناور محور، کارآفرین 2۳۳۳دانشگاه علم و صنعت ایران در افق 

 ز:های پیشرفته، برخوردار افناوری

 های علمی، فنی و تجاری در حوزه دانش بنیان و مرزهای دانش در داخل و ها و شبکهایگاهی مناسب در زنجیرهج

 .خارج از کشور

 با نشاط علمی، خالق، مستعد نظریه پردازی، ایده پردازی، نوآوری، فناوری و کارآفرینی یمحیط. 

 ای و کاربردیهای توسعههای مختلف دولتی و غیردولتی در ارجاع و سفارش پژوهشاعتماد فراگیر بخش. 

 رتر در تولید علم و قطب که به عنوان یکی از سه دانشگاه ب اعتماد، عالقه و پشتوانه معنوی و مادی دانش آموختگان

 د.شوکارآفرینی دانش بنیان در منطقه شناخته می
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حوزه معاونت 

 پژوهش و فناوری
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 فناوری و پژوهش معاونت حوزه -9

های بنیادین، های ستادی دانشگاه، در زمینه گسترش پژوهشمعاونت پژوهش و فناوری به عنوان یکی از کلیدی ترین حوزه

جایگاه و موقعیت ملی و  یصنعتی جامعه و ارتقا -ای در جهت رفع نیازهای علمی ارائه خدمات علمی و مشاورهکاربردی و 

 های این حوزه به شرح زیر است:د. فعالیتنمایالمللی دانشگاه و سرآمدی در تولید علم و فناوری فعالیت میبین

 

 ش:امور پژوه 

سال  سال

31 

سال 

39 

سال 

34 

سال 

35 

سال 

36 

سال 

31 

سال 

33 

سال 

33 

محقق پراستناد دانشگاه براساس اعالم  

 ESIپایگاه 

9 5 1 21 26 21 23 23 

 

 

سال  سال

31 

سال 

39 

سال 

34 

سال 

35 

سال 

36 

سال 

31 

سال 

33 

سال 

33 

H-Index ( دانشگاهWeb of Science) 51 64 11 11 32 39 223 211 

3
5

7

10

16
17

18 18

91سال  99سال  9۳سال  9۳سال  9۱سال  9۱سال  9۱سال  99سال 

ESIمحقق پراستناد دانشگاه براساس اعالم پایگاه 
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 33سال  33سال  31سال  36سال  35سال  34سال  39سال  31سال  سال

 Scopus 22991 21313 24955 25319 21113 23593 12545 11442تعداد مستندات 

 

 

سال  31سال  سال

39 

سال 

34 

سال 

35 

سال 

36 

سال 

31 

سال 

33 

سال 

33 

 of Sience Webدر مقاالت  تعداد

 هسته با منابع نوظهور

4316 6116 1214 3413 3169 22132 21331 23531 

50

64
70

77 81
93

119
127

91سال  99سال  9۳سال  9۳سال  9۱سال  9۱سال  9۱سال  99سال 

H-Index دانشگاه(Web of Science)

11330
12878

14355
15973

17709
19539

21545 22441

91سال  99سال  9۳سال  9۳سال  9۱سال  9۱سال  9۱سال  99سال 

 Scopusتعداد مستندات
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 33سال  33سال  31سال  36سال  35سال  34سال  39سال  31سال  سال

 وصولی 

 )میلیارد ریال(

35 36 31 232 233 239 165 411 

 

 

 33سال  33سال  31سال  36سال  35سال  34سال  39سال  31سال  سال

 112 214 213 221 219 32 32 219 تعداد منعقده

4976
6026

7174
8409

9763
11281

17992 18597

91سال  99سال  9۳سال  9۳سال  9۱سال  9۱سال  9۱سال  99سال 

هسته با منابع نوظهور  Web of Sienceدرتعداد مقاالت

85 86 92

181 188 193

265

420

91سال  99سال  9۳سال  9۳سال  9۱سال  9۱سال  9۱سال  99سال 

(میلیارد ریال)وصولی قراردادهای صنعتی 
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 33سال  33سال  31سال  36سال  35سال  34سال  39سال  31سال  سال

حجم قراردادهای 

صنعتی منعقده 

 )میلیارد ریال(

114 243 593 931 231 913 123 2246 

 

 

 33سال  33سال  31سال  36سال  35سال  34سال  39سال  31سال  سال

درصد اساتید فعال در 

 قراردادهای صنعتی

99 15 15 11 91 91 99 19 

123

81
91

103 112
129

174

201

91سال  99سال  9۳سال  9۳سال  9۱سال  9۱سال  9۱سال  99سال 

تعداد قراردادهای منعقده

204
148

538

380

197

329

718

1146

91سال  99سال  9۳سال  9۳سال  9۱سال  9۱سال  9۱سال  99سال 

(میلیارد ریال)حجم قراردادهای صنعتی منعقده 
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 33سال  33سال  31سال  36سال  35سال  34 سال 39سال  31سال  سال

تعداد فرصت مطالعاتی 

 صنعتی اساتید

- - - - - - 5 41 

 

 

 33 33 31 36 35 34 39 31 سال

اختراعات  

 المللیبین

_ _ _ _ _ 2 9 ۳ 

25%

22%

22%

21%29%

29%

25%

21%

درصد اساتید فعال در قراردادهای صنعتی سال 

91
سال 

99
سال 

9۳
سال 

9۳
9۱سال 

سال 

9۱
سال 

9۱
سال 

99

5

47

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

98سال  99سال 

د ی ت ا س ا ی  ت ع ن ص ی  ت ا ع ل ا ط م ت  ص ر ف د  ا د ع ت
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 33 33 31 36 35 34 39 31 عنوان

داوری 

اظهارنامه 

های 

اختراع 

 داخلی

_ _ _ _ ۱1 ۱9 92 ۱۳ 

 

 

 33 33 31 36 35 34 39 31 عنوان

مراکز 

 نوآوری

2 2 2 2 2 1 9 ۳ 

0 0 0 0 0

1

3

4

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

92 93 94 95 96 97 98 99

ی ل ل م ل ا ن  ی ب ت  ا ع ا ر ت خ ا

0 0 0 0

62

73

91
85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

92 93 94 95 96 97 98 99

ی ل خ ا د ع  ا ر ت خ ا ی  ا ه ه  م ا ن ر ا ه ظ ا ی  ر و ا د
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 33 33 31 36 35 34 39 31 عنوان

 143 111 246 211 211 31 63 91 های مرکز رشدشاغلین شرکتتعداد 

 

 

 33 33 31 36 35 34 39 31 عنوان

 22 3 5 1 1 1 1 1 تعداد شرکت های غیرمستقر

1 1 1 1 1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

6

92 93 94 95 96 97 98 99

ی ر و آ و ن ز  ک ا ر م

32
68

87
100

120
146

227
248

92 93 94 95 96 97 98 99

تعداد شاغلین شرکت های مرکز رشد
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گیرند، واحد فناوری است که با مجوز مرکز رشد تحت حمایت و نظارت مرکز رشد قرار میهای غیرمستقر: شرکت

های حقوقی فقط به ها به خاطر ضمانتگردد. این نوع شرکتمرکز رشد مستقر نمی ولی به صورت فیزیکی در محل

واحدهای فناوری اختصاص دارد که عضو اصلی هیات مدیره شرکت و یا مسئول اصلی واحد فناور، یک عضو هیات علمی 

 دانشگاه علم و صنعت ایران باشد.
 

 33 33 31 36 35 34 39 31 عنوان

 51 93 91 13 14 26 25 21 تعداد واحدهای فناور

 

گیرند. واحد فناوری است که با مجوز مرکز رشد تحت حمایت و نظارت مرکز رشد قرار می واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد:

 نمایند.توانند از امکانات و تسهیالت مرکز رشد استفاده اصوال این واحدها برای مدت سه سال و نیم به شرح زیر می

ماهه با مجوز مرکز( است که در آن به هسته تحقیقاتی و یا واحد فناور که دارای  9ماهه )و حداکثر  ۱دوره پیش رشد، دوره ای 

0 0 0 0 2

5

9

11

92 93 94 95 96 97 98 99

تعداد شرکت های غیرمستقر

0

10

20

30

40

50

60

92 93 94 95 96 97 98 99

ر و ا ن ف ی  ا ه د ح ا و د  ا د ع ت
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پذیری آن توسط مرکز، از امکانات فیزیکی های نو و کارآفرین صنعتی دانش محور هستند؛ با ارائه طرح تجاری خود و تایید امکانایده

 یابند. شوند و با هدف تکمیل طرح تجاری و محصول فناورانه، در آن استقرار میمند میهاین مرکز بهر

ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و  سهای است حداکثر دوره رشد، دوره

 شوند. پس از آن از مرکز رشد خارج می

 

 33 33 31 36 35 34 39 31 عنوان

واحدهای پژوهش و 

 فناوری
16 16 16 11 13 13 91 96 

 

 

 

 های علمی، صنعتی و فناوری:مدیریت همکاری 

 متر. ۳۳۳متر به  2۳۳های علمی، صنعتی و فناوری از انبساط فضای کالبدی دفتر همکاری -

دفتر  21هایی شامل سه اداره، های علمی، صنعتی و فناوری و توسعه به زیر سازمانانبساط سازمانی دفتر همکاری -

 واحد اجرایی. ۱تعامالت دانشگاه با صنایع هدف و توسعه 

 الگوی همکاری شامل: 11های دانشگاه با مخاطبین بیرونی مشتمل بر تنوع بخشی به شکل همکاری -

 الگوی تشکیل قطب فناوری با ماموریت خاص از صنعت. .2

 ها.الگوی انجام ماموریتی بزرگ و شکستن آن به ریز پروژه .1

 ه، مرکز تحقیقات، انستیتو و یا آزمایشگاه تحقیقاتی مشترک با صنعت.الگوی راه اندازی پژوهشکد .9

26 26 26 27 28 28

32

36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

92 93 94 95 96 97 98 99

ی ر و ا ن ف و  ش  ه و ژ پ ی  ا ه د ح ا و
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 الگوی تاسیس دانشکده و پردیس دانشگاهی در دانشگاه، صنعت و یا منطقه صنعتی. .۳

های جامعه، از نسل پژوهش محور های پیشتاز در حل مشکالت و چالشنشگاه علم و صنعت ایران با هدف قرار گرفتن در زمره دانشگاهاد

این کالن روند حاکم بر دانشگاه، توسعه و گسترش مراکز پژوهش و فناوری نماید. موتور محرکه به نسل جامعه محور و کارآفرین حرکت می

های مهم این مراکز، باشند که سرعت حرکت به سمت توسعه فناوری جامعه محور و کارآفرینی را دو چندان نموده است. از اولویتمی

تعداد  2999ی رفع مشکالت جامعه است. در سال های تقاضا محور براتوسعه فناوری در مسیر تبدیل دانش به محصول و انجام پژوهش

 29پژوهشکده،  2۳کلینیک صنعتی،  2انستیتو،  1قطب فناوری،  ۳عدد رسیده است که شامل  9۱این واحدهای پژوهش و فناوری به 

 باشد. آزمایشگاه مرجع می 2مرکز پژوهش و فناوری و 

 

 33 33 31 36 35 34 39 31 عنوان

دانش های تعداد کل شرکت

بنیان )دفتر تجاری سازی و 

 مرکز رشد(

2 4 3 21 26 11 19 16 

 
 

 2999 سال در باشند،می التحصیالن فارغ و دانشجویان علمی، هیات اعضای آن مدیره هیات اعضای که دانشگاهی بنیان دانش هایشرکت

 از شرکت 9 تعداد هستند. دانشگاه حمایت تحت و بوده مستقر دانشگاه رشد مرکز در شرکت 29 تعداد این از که رسیده 1۱ تعداد به

            نامهشیوه این مفاد از و بوده دارا را بنیان دانش هایشرکت از حمایت نامه شیوه مفاد از برخورداری شرایط بنیان دانش هایشرکت
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 الگوی منحصر به فرد فرصت مطالعاتی صنعتی. .۳

 الگوی فرصت مطالعات دانشگاهی برای خبرگان صنعت. .۱

 الگوی پسا دکتری صنعتی. .۱

 های دانش بنیان مشترک با صنعت.شرکت الگوی تاسیس .۱

 الگوی تضمین قراردادها از طریق بیمه سرمایه گذاری کارفرما. .9

 های آموزشی مقطع دار و بی مقطع مورد نیاز صنعت.الگوی طراحی و اجرای دوره .2۳

 الگوی تاسیس دفتر خاص یک صنعت در دانشگاه. .22

 الگوی استقرار دفتر دانشگاه در صنعتی خاص. .21

 ل واحد تحقیق و توسعه خاص در یک پروژه بزرگ ملی.الگوی تشکی .29

 های بزرگ ملی.الگوی ایفای نقش انتقال دانش فنی و فناوری در پروژه .2۳

 دار برای کارفرما.الگوی انتشار مجله هدف .2۳

 33 31 36 35 34 39 عنوان

 199 116 261 221 33 41 محصوالت فناورانه

 

 

 اولین. دارندن مشابهی کننده تولید کشور داخل در معموال و شوندمی تولید دنیا روز دانش پایه بر که هستند محصوالتی فناورانه محصوالت

 است. دانش کردن کاربردی فناورانه محصول مزیت دومین. باشدمی کشور توسعه به کمک فناورانه محصول تولید مزیت
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 های تحصیالت تکمیلی.الگوی حمایت تجمیعی از پایان نامه .2۱

 الگوی تاسیس صندوق پژوهشی مشترک با صنایع. .2۱

 های صنعتی در دانشگاه.اندازی کلینیکالگوی راه  .2۱

 المللی.های بینالگوی ورود به انجام ماموریت .29

 المللی در زمینه مورد نظر کارفرما درداخل یا خارج از کشور.الگوی برگزاری سمینارهای ملی و بین .1۳

 الگوی طرح استاد. .12

 الگوی تضمین متقابل. .11

 ها و ابالغ به آنها.تهیه و تدوین برنامه توسعه تعامالت صنعتی دانشکده -

 ها.محوره کارآموزی دانشجویان و ابالغ به دانشکده 2۱تهیه و تدوین شیوه نامه  -

 .2999ای تا اسفند فرم سرویس حرفه 2۳۱های دانشگاه به صنایع هدف در قالب ارائه توانمندی -

 تهیه و بارگذاری آپارات صنعت در دانشگاه. -

 صنعتی اساتید.نامه فرصت مطالعاتی تهیه و تدوین شیوه -

 نامه جذب پسا دکتری صنعتی و فرصت مطالعاتی دانشگاهی.تهیه و تدوین شیوه -

 تهیه و تدوین راهنمای انعقاد قراردادهای صنعتی. -

 تهیه و تدوین گردش کار بیمه قراردادهای صنعتی و اطالع رسانی عمومی به اساتید. -

 اطالع رسانی عمومی به اساتید.تهیه و تدوین نحوه کسر مالیات از قراردادهای صنعتی و  -

 اطالع رسانی عمومی.های تحصیالت تکمیلی به بهره برداران احتمالی و عرضه پایان نامهتهیه و تدوین رویه  -

 های تحصیالت تکمیلی و تخصیص نمره.های صنعتی در پایان نامهرسمیت بخشیدن به فعالیت -

 تخصصی.المللی نمایشگاه ملی و بین 1۳ای در مشارکت حرفه -

 

 سازی و کارآفرینی:دفتر توسعه فناوری، تجاری -اداره امور نوآوری و کارآفرینی 

 الف( مراکز نوآوری

انداز دانشگاه و در راستای اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اداره نوآوری و کارآفرینی با توجه به برنامه چشم

های صورت های مؤثری را در این خصوص برداشته است که اهم فعالیتهی گامخصوص حمایت از فعالیت مراکز نوآوری دانشگا

 باشد:گرفته در این حوزه به شرح زیر می

 2991مترمربع در سال  1۳۳اندازی کلینیک اقتصادی کاریز اعتماد با زیربنای راه. 
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 299۱پزشکی در سال مترمربع در حوزه تخصصی تجهیزات  ۱۳۳با زیربنای  "نیترو"اندازی مرکز نوآوری راه. 

 299۱مهندسی در سال  -های عمومی فنیمترمربع در حوزه 21۳۳با زیربنای  "مانا"اندازی مرکز نوآوری راه. 

 2999مترمربع در حوزه انرژی و صنعت نفت در سال  29۳۳با زیربنای  "انرژی"اندازی مرکز نوآوری راه. 

 های عمیق آب، نیرو و محیط زیست در مترمربع در حوزه فناوری 1۳۳با زیربنای  "هیدروتک"اندازی مرکز نوآوری راه

 .2999سال 

  مترمربع با هدف تبدیل  9۳۳۳با زیربنای  "مجتمع خدمات فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران"آغاز عملیات عمرانی

 .2999شدن به هاب فناوری شرق تهران بزرگ در سال 

 مترمربع در حوزه سالمت و انرژی در سال  1۳۳با زیربنای  "و انرژی سالمت"اندازی مرکز نوآوری عقد قرارداد راه

2999. 

 مترمربع در حوزه انرژی و تجهیزات، خدمات مشاوره  ۱۳۳با زیربنای  "تکپی"اندازی مرکز نوآوری عقد قرارداد راه

 .2999مهندسی و کاالهای وابسته در سال 

 اندازی مراکز نوآوری تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت هدف راهریزی و رایزنی با کارگزاران بخش خصوصی با برنامه

 ها.های دانشگاه در تمام دانشکدهدانشکده

سرآمدی در علم و فناوری و پیشرو "شعار دانشگاه در برنامه راهبردی مراکز نوآوری در دانشگاه علم و صنعت ایران با توجه به 

 باشند. سرعت مناسبی در حال توسعه می، شکل گرفته و با "بودن در کارآفرینی دانش بنیان

با مراجعه به این مراکز و ارائه ایده اولیه به کارگزاران مستقر در آنها، ایده اولیه از سوی کارگزار مورد بررسی قرار گرفته و در 

مراکز، صاحبان های این گیرد. خدمات مشاوره و آموزشصورت تفاهم، فضایی جهت شروع فعالیت در اختیار صاحب ایده قرار می

ایده را در رساندن ایده به محصول یاری خواهد نمود. در صورت نیاز صاحب ایده به سرمایه اولیه برای تولید محصول و بازاریابی 

آن، این امر نیز در صورت تفاهم، از طریق کارگزار، محقق خواهد شد. تمامی این موارد در قرارداد بین دانشگاه و کارگزاران 

مات ها و خدگذاری، خدمات منتورینگ، خدمات شتابدهندهت. فضای کار اشتراکی، فضای کار اختصاصی، سرمایهمشخص شده اس

 گردد.های نوآفرین، ارائه میهای فناور و شرکتهایی است که در این مراکز به هستهزیرساختی، از جمله خدمت
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 نوآوری نیترو: مرکز 

ینه های نوآورانه، در زمسازی ایدهوکارهای نوپای حوزه فناوری، در بستر تجاریمرکز نوآوری نیترو با مأموریت شتابدهی به کسب 

تشکیل شده است. مترمربع  ۱۳۳با زیر بنای  299۱در سال بنیان و اقتصاد دیجیتال تولید محصوالت و ارائه خدمات مؤثر دانش

 های مستعد جوان، در قالبگذاری روی سرمایهسازی و سرمایهاسایی، توانمندسازی، تربیت، شبکهفعالیت محوری این مرکز، شن

ها به مؤسساتی مستقل، پایدار و مولد است. این مرکز که با حمایت های نوپای خالق و تالش برای توسعه و تبدیل آنگروه

 باشد.تیم نوپا را دارا می 1۳پذیرش  اندازی شده است، ظرفیتمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه
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 :مرکز نوآوری مانا 

مرکز نوآوری مانا با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و موسسه دانش بنیان برکت فعالیت خود را از شهریور 

تالش برای ایجاد فضایی تازه در دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز کرده است. مانا با تمرکز بر جامعه زنان خالق و نوآور،  299۱

گذاری بر های نوآورانه و سرمایهتوان به حمایت از ایدهدر اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی کشور دارد. از جمله خدمات مانا می

 های نوآور کههای کسب و کار، در اختیار گذاشتن فضای کار اشتراکی و پژوهشی و یا دفتر کار اختصاصی به تیمروی طرح

 تیم نوپا را دارد. 1۳مترمربع ظرفیت پذیرش  21۳۳ها را یک خانم برعهده دارد، اشاره کرد. این مرکز با زیر بنای یت آنمدیر

 

 

 :مرکز نوآوری انرژی 

با استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی، به منظور دستیابی به دانش فنی و  این مرکزواحدهای فناوری نوپا طی دوره حضور در 

خدمات پشتیبانی، هدایت  امکانات و هعالوه بر ارائ مرکزآمادگی برای تولید محصول یا خدمات، تالش خواهند کرد. در این دوره، 

ه خدمات تخصصی، امکانات فضا و استقرار، و نظارت بر روند پیشرفت این واحدهای فناوری را نیز به عهده خواهد داشت. ارائ

این مرکز با حمایت معاونت علمی  باشد.)خصوصی و دولتی(، بخشی از مزایای ویژه این مرکز می وجود شبکه گسترده همکاران

 آغاز نموده است. 2999ماه مترمربع، فعالیت خود را از آبان 21۳۳و فناوری ریاست جمهوری با زیر بنای 
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  نوآوری هیدروتک:مرکز 

 از حمایت برای عملیاتی بستری (Hydrotechهیدروتک ) نیرو و آب عمیق هایفناوری سازیتجاری و نوآوری شتابدهی مرکز

 ایهفعالیت سازیتجاری و توسعه امتداد در مرکز، این فعالیت. است انرژی و آب حوزه در عمیق هایفناوری و هازیرساخت توسعه

 بنیان،دانش هایتوانایی و هاظرفیت نمودن فعال با دارد تالش و باشدمی دریایی هایسامانه و کاربردی هیدرودینامیک پژوهشکده

 هایشرکت توسعه و اندازیراه و فناوری و فنی دانش تولید قالب در را فناورانه عمیق هایگلوگاه با همراه صنعتی نیازهای رفع

 و امن دهیشکل با ساله پنج دوره یک در را خود اهداف طریق، این از و نماید دنبال فناورانه هاییافته سازیتجاری و بنیاندانش

 و ملی تراز در نیرو و آب عمیق هایفناوری حوزه در فرد به منحصر و دانش مرز در و پیشرو و ملی اقتصاد در برتر نشانی

 آغاز نموده است. 2999ماه مترمربع فعالیت خود را از آبان 1۳۳این مرکز با زیربنای  .دهد تحقق المللیبین
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 پذیرگذاری خطرب( سرمایه

 29۱9ها مصوب سازی نوآوریبنیان و تجاریها و مؤسسات دانشصندوق پژوهش و فناوری بر اساس قانون حمایت از شرکت

دانش فنی به عنوان یک شرکت سهامی ها و کاربردی نمودن سازی نوآوریتجاریمنظور کمک به مجلس شورای اسالمی، به

المللی ریال و با سهامداری دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت بین ۳۳۳/۳۳۳/۳۳۳/۱۳با سرمایه اولیه  299۱خاص در سال 

 است.گذاری توسعه تجارت هیرمند تأسیس شده سرمایه

 

 ج( ثبت اختراع خارجی

ور نوآوری و کارآفرینی در راستای سیاست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبنی بر حمایت از ثبت اختراعات اداره ام

به عنوان یکی از دفاتر همکار کانون پتنت ایران با این کانون همکاری دارد که تا کنون موفق به کسب  299۳خارجی، از سال 

 اختراع که توسط دانشگاهیان این دانشگاه ارائه شده، گردیده است. اظهارنامه ۳حمایت کانون پتنت ایران در خصوص 

 

 های اختراع داخلید( داوری اظهارنامه

های اختراع داخلی با اداره مالکیت معنوی به عنوان یکی از مراجع داوری اظهارنامه 299۳اداره امور نوآوری و کارآفرینی از سال 

اظهارنامه اختراع توسط این  ۳۳۳تا کنون در حدود  299۳نگاتنگی دارد. از سال سازمان ثبت اسناد و امالک کشور همکاری ت

 مرجع داوری شده است.
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 ی:کتابخانه مرکز 

مترمربع،  21۳۳۳برداری رسید. این ساختمان به متراژ به بهره 299۱ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا در سال 

های مختلف ساختمان ها( به صورت کامپوزیت از ترکیب فوالد و بتن است. بخشها، تیرها و تاوهو اسکلت ساختمان )ستون

باشند. می -9و مخزن بسته در طبقه  -1، سایت کامپیوتر و مرکز انفورماتیک در طبقه -2شامل: مخزن کتاب باز در طبقه 

ه صورت پلکانی طراحی شده و نورپردازی در تاالر مخزن به صورت نور طبیعی است. سایت های کتاب سالن مخزن باز، بقفسه

بینی شده است. سیستم برای برادران پیش 21۳سیستم برای خواهران و  9۳باشد که سیستم می 12۳کامپیوتر مجهز به 

 است.فته شده نفر در نظر گر 29۱نفر و برای برادران  9۱های مطالعه برای خواهران گنجایش سالن
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حوزه معاونت 

 آموزشی
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 آموزشی معاونت حوزه -4

 به ملی دانایی به نیل گذرگاه هم آموزشی نظام و شده محسوب ایجامعه هر توسعه و پیشرفت اصلی رکن ملی، دانایی و دانش

 نسانیا نیروی تأمین وظیفه که است دانشگاه عالی، سطوح در انسانی نیروی تربیت و آموزش امر در نهاد رینمتمه. آیدمی شمار

 صنعت و علم دانشگاه. دارد عهده به را المللیبین و ایمنطقه ملی، سطوح در و فناوری و علم هایعرصه در متخصص و متعهد

 یفیتک ارتقای شده، ترسیم اهداف به نیل راستای در منطقه، در پیشرو و کشور در اول تراز هایدانشگاه از یکی عنوان به ایران

 .  داندمی خویش هایاولویت جزء را آن بنیادین هایمولفه و آموزشی نظام

های دوم و سوم، موضوع آموزش کمتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته ها از نسل اول به نسلهای اخیر با حرکت دانشگاهدر سال

تالش گردید که موضوع احیا و ارتقا جایگاه آموزش، به عنوان یکی از های اخیر در دانشگاه علم وصنعت ایران است. لذا در سال

صورت گرفته در حوزه معاونت  ها، در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا اهم اقداماتهای دانشگاهارکان اصلی تمامی نسل

 شامل: محور 21آموزشی در 

 آموزشی ارزیابی موثر جامع نظام طراحی -

 اجرایی هایمکانیزم طراحی با یآموزش اخالق از صیانت -

 هادانشکده به اختیار تفویض و زدایی تمرکز هدف با هارویه بازنگری -

 مکانیزه خدمات توسعه -

 الکترونیکی هایآموزش فراگیر توسعه -

 محور تقاضا رویکرد با جدید آموزشی هایدوره اجرای و تصویب -

 آموزشی و درسی هایبرنامه بروزرسانی -

 ممتاز دانشجویان تشویق و حمایت -

 درخشان )پذیرش بدون آزمون( استعداد دانشجویان پذیرش توسعه -

 علمی هیات اعضای معرفتی و مهارتی علمی، هایتوانمندی توسعه برای ریزیبرنامه -

 هانامه آیین و دستورالعمل تصویب و فرآیندها کردن مندنظام -

 آموزشی درآمدهای افزایش جهت ریزیبرنامه -

 گردد.میدر ادامه بیان 
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 آموزشی: ارزیابی موثر جامع نظام طراحی 

 آموزشی هایفعالیت ارزیابی نامهآیین سوم، نسل دانشگاه به نیل برای دانشگاه دیرـهبرا برنامه و افدـها تحقق راستای در

 هایکوشش و مساعی تکریم و پاسداشت آن متعاقب و ساالنه آموزشی ارزیابی نظام تثبیت و بهبود برای علمی هیات اعضای

 :است شده تصویب زیر اهداف با آموزشی، برگزیدگان

  موثر آموزشی هایشاخص تبیین -

 آموزشی ایهارزش تعمیق و تثبیت -

  دانشگاه در آموزشی وریبهره افزایش -

 جامعه روز نیازهای با همگام آموزش سازی متناسب -

  علمی تهیا اعضای برای انگیزه ایجاد و تعالی و رشد شرایط تمهید -

  آموزشی امتیاز قالب در آموزشی جامع ارزیابی نظام استقرار -

 آنها از و تجلیل آموزش برگزیدگان تعیین -

 نامهینآی علمی، هیات اعضای از وسیعی طیف نظرات نقطه از گیریبهره و با دانشگاه بیرون و داخل در موضوع سوابق بررسی با

 :رسید دانشگاه یسهئر هیات تصویب به 299۱ آذر 9تاریخ  نهایتا در و تدوین آموزشی ارزیابی

 گردید. امتیاز دهی و شده احصا محور 9 قالب در آموزشی شاخص ۳۳ نامهآیین این در -

 .شد انتخاب گیری اندازه قابلیت مبنای بر هاشاخص انتخاب -

 .است بوده تاکید مورد ،(گلستان) مکانیزه سامانه در موجود امکانات از حداکثری استفاده -

 شد. مشخص آن در مربوطه هایبندی زمان و دهی امتیاز نحوه -

 گردید. اضافه سامانه به مرور به هم هابخش سایر -

 تبیین شد. هم آموزشی برگزیدگان انتخاب نحوه -

 

 نامه ارزیابی آموزشی به شرح زیر است.مراحل اجرای آیین
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 نامه ارزیابی آموزشی.مراحل اجرای آیین

 

محاسبات مطابق  بازنشسته و کار به مشغول عضو هیات علمی ۳۱۳ برای نامه،اجرای آیین اول سال درشایان ذکر است که 

 ۳۱۳ به تعداد این مدعوین، افزودن با دوم، سال در. گردید و کارنامه ارزیابی آموزشی برای ایشان ارسال گردید انجام نامهآیین

 اتمحاسب آموزشی، کارشناسان افزودن با سوم، سال در و مشاهده است(رسید )نمونه کارنامه صادر شده در شکل زیر قابل  نفر

 رایب اولیه ویرایش یک در ابتدا سوم، سال در نتایج مندرج در کارنامه های آموزشی، تدقیق برای. صورت گرفت نفر ۱۱2 برای

 رویه. گرددمی ارسال نهایی کارنامه سپس و شده ارسال سامانه در هاداده ثبت احتمالی ایرادات اعالم و بررسی جهت استادان

 هسامان از مستمر استفاده بخش در مثال، عنوان به. است داده رخ دانشگاه در مفیدی اقدامات که است شده سبب رسانیاطالع

 سال در و مدرس 2۳۱ دوم سال در اما بودند، نموده استفاده سامانه این از مدرس ۱۳ اول سال در مستمر، ارزیابی برای گلستان

 .کردند استفاده قابلیت این از مدرس 9۳۱ سوم،
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 نامه.های ارزیابی آموزشی اعضای هیات علمی در اولین دوره اجرای آیینای از کارنامهنمونه

 

 برتر نفرات نفر بعنوان 11 دانشکده، 2۳ در نامهآیین اساس بر و برگزار ،299۱ اردیبهشت در آموزشی برگزیدگان معرفی مراسم

در ادامه تصویری از یادمان اولین مراسم معرفی برگزیدگان و  .شدند معرفی جوان آموزشی برتر اساتید بعنوان نفر 9 آموزشی،

 شود.تصویری از اهدای تقدیرنامه و جوایز به نفرات برگزیده مشاهده می
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 یادمان برگزاری اولین مراسم معرفی برگزیدگان آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران.

 

 

 ایران. صنعت و علم دانشگاه آموزشی برگزیدگان معرفی مراسم اولین برتر در نفرات به جوایز و تقدیرنامه اهدای
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 عضو 2۳۳ از بیش مشارکت با اندیشی هم جلسه یک ،299۱ اردیبهشت در آموزشی برگزیدگان معرفی مراسم برگزاری از بعد

 .شد بررسی قبل سال ارزیابیِ نتایج و نامهآیین تشکیل و خردادماه در علمی هیات

 

 

 )الف(

 

 )ب(
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 )ج(

 

 )د(

 نامه ارزیابی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه )تصاویر الف تا د(.برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص آیین

 

 زیر شرح به 299۱ سال به نسبت 299۱ سال در علمی تاهی اعضای آموزشی ارزیابی نامهشیوه تکمیل و شده بازبینی نکات اهم

 باشد:می

  ممتاز دانشجویان ارزشیابی کردن اضافه -

 راهنما استادان از دانشجویان ارزشیابی کردن اضافه -
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 آموختگان دانش ارزشیابی کردن  اضافه

 وشر این. اندگرفته قرار هم به نزدیک بازه یک در درس امتحانات نمره که دروسی برای دانشجویان ارزشیابی مقایسه -

 .کندمی منظور ها ارزیابی در را دروس سختی میزان نوعی به

 علمی تاهی اعضای نظرات بازخورد اساس بر نامهشیوه بندهای تمام امتیازات میزان در بازنگری -

 تدریس کیفیت بخش در دانشجویان ارزشیابی امتیاز افزایش -

 ن،تمری حل ترم، میان امتحان برگزاری) سال نیم هر طول در دانشجویان از مستمر ارزشیابی برای امتیاز کردن لحاظ -

 ...( و کوئیز

 آموزش کمیت محاسبات در کیفیت و موظفی میزان تاثیر -

 برتر نفرات نفر بعنوان 11 دانشکده، 2۳ در نامه آیین اساس بر و برگزار ،2999 اردیبهشت در آموزشی برگزیدگان معرفی مراسم

 .شدند معرفی جوان آموزشی برتر اساتید بعنوان نفر 9 آموزشی،

 

 

 )الف(
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 )ب(

 ایران )تصاویر الف و ب(. صنعت و علم دانشگاه آموزشی برگزیدگان معرفی مراسم دومین برگزاری

 

های نوین دانشگاهی معتقد است های اخیر حوزه معاونت آموزشی دانشگاه با اهتمام به ارتقای جایگاه آموزش در نسلدر سال

 انشجود پذیرش ظرفیت التدریس، حق دروس، تخصیص نظیر مواردی به اتصال حلقه ایجاد برای آموزشی جامع ارزیابی که نظام

(  موزشیآ امتیاز) کمی مولفه یک به( آموزشی کیفیت) کیفی مولفه یک کننده تبدیل واقع در نظام این ت.اس ضرورت . یک.. و

 اهداف راستای در هاتفاوت و مالحظات گرفتن نظر در نگری، جامع تدقیق، مستلزم و پیچیده فرآیندی منظر این از و است

 است. دانشگاه راهبردی

های عالوه بر تدوین و اجرای نظام ارزیابی آموزشی یاد شده، حوزه معاونت آموزشی با هدف ارج نهادن به زحمات و فعالیت

 زیر را نیز در دستور کار خود قرار داده است:آموزشی اعضای محترم هیات علمی و همچنین جاری سازی نظام یاد شده، اقدامات 

 و موزشآ سطح باالی کیفیت نظر از پیمانی علمی هیأت اعضای قرارداد تمدید متقاضیان بودن شرایط واجد بر تأکید -

  مناسب علمی توان

 گیرسید و ایشان حضور در پژوهشی و آموزشی عملکرد بررسی وضعیت، تبدیل متقاضی علمی هیأت اعضای از دعوت -

 دانشکده و گروه مسایل و مشکالت به

 معاونت و گروه مدیریت برای دانشکده سوی از شده معرفی علمی هیأت اعضای اجرایی و آموزشی سوابق بررسی -

 هادانشکده تکمیلی تحصیالت و آموزشی
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 اجرایی: های مکانیزم طراحی با آموزشی اخالق از صیانت 

 تکیه اب تربیت و تعلیم عالی اهداف به نیل راستای ایران موضوع ارتقای سطح آموزش در صنعت و علم دانشگاه آموزشی معاونت

اسالمی را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا برای اولین بار در دانشگاه علم و صنعت ایران  اخالق و الهی هایآموزه بر

گزاری جلسات متعدد، تصویب در مراجع ذی صالح(، تدوین و ها و مطالعات، بر)پس از انجام بررسی "منشور اخالق آموزشی"

 منتشر گردید و الزامات این منشور را سرلوحه اقدامات خود قرار داد.

 مخاطب: گروه 9 برای الزامات این

 آموزش کارمندان و مدیران -

 اساتید -

  دانشجویان -

 ارتوز آموزشی اخالق نامه نظام سازیپیاده بر مهم گامی است. انتشار منشور اخالقی دانشگاه علم و صنعت ایران شده مشخص

 علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

 القاخ و عدالت بیشتر هرچه برپایی های مورد نیاز، براینامههای صورت گرفته و پس از تصویب آیینریزیهمچنین با برنامه

 تبط به موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد.وظیفه رسیدگی به موارد مر "دادوری کمیته"ای تحت عنوان کمیته آموزشی

مخاطبین، افزایش ارزش گذاری موضوعات زیر در نظامات آموزشی دانشگاه در  نظرات تکریم راستای عالوه بر موارد فوق، در

 دستور کار قرار گرفت:

 دانشجویان. نظرات -

 اند.هایی را گذرانیدهدرس یا درسی نظرات دانشجویانی که -

 اند.خود را به اتمام رسانیده نامهپایان دانشجویانی که انجامنظرات  -

دانشجویان  حقوق تا گردید تنظیم 299۱ سال در تکمیلی تحصیالت هاینامهپایان مشاوره در خواهیداد شایان ذکر است که رویه

کارمندان حوزه  از گیریخدمت ارزیابی پیامکی سامانه ،2999 اسفند از گردد. همچنین رعایت کمال به خصوص این گرامی در

به  .شد خواهد رونمایی نیز آموزشی کارمندان ارزیابی برای اولیه نتایج 2۳۳۳ اردیبهشت در و شد اندازیراه معاونت آموزشی

 در مناسبی صورت به هارویه شود حاصل اطمینان تا بود خواهد مخاطبین از نظرسنجی شامل الکترونیکی خدمات عالوه، کلیه

 .هستند جریان

 

 

 



43 
 

 ها:دانشکده به اختیار تفویض و زدایی تمرکز هدف با ها رویه بازنگری 

 به اختیارات تفویض برای حداکثری سازی امور تالشهای اخیر با هدف تمرکز زدایی و در جهت تسهیل و رواندر طول سال

داشته است. از جمله اختیارات تفویض شده صنعت ایران قرار  در دستور کار حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علم و دانشکده

 توان به موارد زیر اشاره نمود:می

 تحصیل به اشتغال صدور گواهی ارائه خدماتی -

 ... و  رتبه، ارائه خدمات گواهی -

  هادانشکده منتخب افزایش اختیارات کمیته -

 جدیدالورود دانشجویان پذیرش و اولیه تایید سیستمی، بررسی -

 دروس انفرادی و گروهی نمرات ثبت و تایید -

 گذرانده واحد تعداد و معدل ارائه خدمات گواهی -

 مقطع کارشناسی در درخشان استعداد برخی از امور دانشجویان -

 پزشکی بار اول حذف اعمال -

 اضطراری حذف اعمال -

 امتحانی غیاب و حضور لیست تایید به نیاز عدم -

 مهمان دانشجویان برای واحد تایید و اخذ -

 مقطع کارشناسی در ای مشاوره دروس اخذ -

  ارشد کارشناسی نامهپایان از دفاع مجوز صدور فرآیند -

  جدید ورودی دانشجویان اولیه پذیرش و مدارک تأیید -

 پژوهش( امور و دانشکده پژوهشی معاون به) دکتری دانشجویان مقاالت بررسی -

 

 توسعه خدمات مکانیزه: 

عدد از فرآیندهای آموزشی، که تا قبل از آن به صورت  ۱۳آموزشی دانشگاه قریب به در طول سالیان گذشته با اهتمام ستاد 

 کاغذی و حضور فیزیکی مخاطبین صورت می گرفت، مکانیزه گردید. از جمله این فرآیندها می توان موارد زیر را برشمرد.

 تحصیل به اشتغال گواهی درخواست -

 دانشجویی کارت درخواست -

 التحصیلی فارغ درخواست -
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 اصلی نام ثبت -

 اضافه( و حذف) ترمیم -

 نامه پایان موضوع تصویب درخواست -

 سمینار موضوع تصویب درخواست -

 سمینار و نامه پایان ارائه درخواست -

 آزاد مطالعه درس اخذ درخواست -

 علمی هایهمایش در شرکت درخواست -

 هادانشگاه سایر به مهمانی درخواست -

 کشور از خروج درخواست -

 آموختگان دانش جشن در شرکت درخواست -

 کارآموزی محل درخواست -

 التحقیق حق و التدریس حق -

 جامع آزمون درخواست -

 کهاد دوره درخواست -

 سنوات افزایش شهریه پرداخت -

 غیرمجاز درسی هایگروه در نام ثبت درخواست -

 تحصیل از انصراف درخواست -

 برتر دانشجویان از تقدیر جشن -

 ایشناسنامه تغییرات درخواست -

 هاجشنواره برگزیدگان/اختراعات/مقاالت از حمایت درخواست -

 پزشکی/موجه حذف درخواست -

 التحصیلی فارغ امتحان درخواست -

 ایمشاوره درس اخذ درخواست -

 دروس ارزشیابی درخواست -

 اضطراری( غیر)غیرپزشکی  درس حذف -

 ترم حذف درخواست -
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 اضطراری( حذف نداشتن و پزشکی حذف یکبار از بعد)رای  طبق حذف درخواست -

 المللبین معاونت از آموختگان دانش مدارک استعالم و تایید -

 پروژه تمدید درخواست -

 "دفاع پیش" برای دکتری محصوالت بررسی درخواست -

 "دفاع" برای دکتری محصوالت بررسی درخواست -

 فیزیک( سرویسی دروس) درسی گروه تغییر درخواست -

 محور آموزش به شیوه تغییر درخواست -

 پاسخ و پرسش -

 کرونا شرایط در دانشگاه در حضور درخواست -

 کرونا شرایط در خوابگاه در حضور درخواست -

 سنوات در احتساب با تحصیلی مرخصی درخواست -

 خاص موارد بررسی کمیسیون و دانشگاه منتخب کمیته درخواست -

 صنعت ایران و علم دانشگاه از قبلی مقطع تحصیلی تاییدیه درخواست -

 دانشکده برای همنیازی کمیته درخواست -

 واحدها سقف رعایت عدم درخواست -

 تأخیر با نام ثبت درخواست -

 گلستان سامانه در دکتری زبان آزمون نمره ثبت درخواست -

 تأخیر با حساب تسویه درخواست -

 اضطراری حذف -

 موقت گواهی صدور تقاضای -

 انگلیسی کارنامه صدور تقاضای -

 غیررسمی انگلیسی کارنامه صدور تقاضای -

 دانشجو مشاور/نامه پایان راهنمای استاد از نهایی نسخه تاییدیه دریافت -

 سمینار نهایی نسخه تایید دریافت -

 معدل گواهی درخواست -

  رتبه گواهی درخواست -
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 فارسی ریزنمرات و دانشنامه صدور تقاضای -

 انگلیسی دانشنامه صدور تقاضای -

در گردش کار و مدیریت سبز، فقط در سال گذشته عملیات همچنین در کاهش مصرف کاغذ، صرفه جویی در زمان، سهولت 

 مکانیزه نمودن مکاتبات زیر انجام شد.

 تحصیلی تاییدیه -

 تحصیلی معافیت -

 تحصیلی معافیت ابطال -

 کشور از خروج -

 تحصیل به اشتغال گواهی انواع -

 مشروطی ابالغ -

 انصراف حکم -

 التحصیلی فارغ اعالم -

 اخراجی اعالم -

 کارآموزی نامه معرفی -

 هادانشگاه سایر به مهمان فرم -

 معدل گواهی -

 رتبه گواهی -

 موقت گواهی -

 فارسی دانشنامه -

 انگلیسی دانشنامه -

 تحصیلی تاییدیه -

 التدریس حق قرارداد -

 اساتید التدریس حق نهایی وضعیت -

 غیرحضوری پذیرش گواهی -

 همچنین در راستای گسترش و ارتقا دولت الکترونیک اقدامات صورت پذیرفت:

 غیرحضوری پذیرش فرآیند -
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 عتف( وزارت)دانشگاهی  تحصیلی مدارک استعالم سرویس وب اندازی راه -

 پرورش و آموزش استعالم سرویس وب اندازی راه -

 احوال ثبت استعالم سرویس وب اندازی راه -

 مهمان نام ثبت سامانه اندازی راه -

 ریزیبرنامه و پژوهش موسسه با ارتباط سرویس وب اندازی راه -

 کارها گردش مراحل کلیه به آن اتصال و آوزشی معاونت پیامک سامانه اندازی راه -

 کیوسک( وب و پیامکی) نظرسنجی سامانه -

 مختلف های دوره و مقاطع برای دانشجویی کارت طراحی -

 اعضاء غیاب و حضور دانشجویان، مصوب آراء شورا، جلسات ثبت سامانه اندازی راه -

 کوئیز و پروژه( ترم، میان) نمرات سایر ثبت قابلیت اندازی راه -

 نام( ثبت پیش) مقدماتی نام ثبت اندازی راه -

 (agreement page) ن ایشا ورود اولین در کاربر تعهدات قابلیت اندازی راه -

 التحصیالن فارغ اداره برای پرونده دریافت و ارسال قابلیت اندازی راه -

 کدصحت سرویس وب اندازی راه -

 الملل بین ارتباطات دفاتر مختلف مانند بین دانشگاه داخل بهره برداری از اتوماسیون در استعالمات -

 همچنین در خصوص امور مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه نیز برخی فرآیندها به شرح زیر اصالح گردید:

  دانشگاه علمی تهیا اعضای ترفیع سیستم نمودن مکانیزه -

 یاعضا ارتقاء و وضعیت تبدیل خصوص در( آموزشی کمیت و کیفیت) ارتقاء نامه آیین 1 ماده استعالم نمودن مکانیزه -

 علمی تاهی

  علمی تاهی اعضای التدریس حق امور نمودن مکانیزه -

 اجرایی ردیف از علمی تاهی اعضای تشویقی پایه اعطای به مربوط امور نمودن مکانیزه نیمه -

 

 الکترونیکی هایفراگیرآموزش توسعه: 

از دو دهه است که زمینه آموزش الکترونیکی فعال بوده است، اما با شیوع ویروس کرونا  صنعت ایران بیش اگرچه دانشگاه علم و

پس از تصویب مالحظات ضروری در شوراهای ذی ربط، بالفاصله اقدام به  ،صنعت ایران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علم و

 توسعه فراگیر آموزش های غیرحضوری در دانشگاه نمود.
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 ایران صنعت و علم دانشگاه شورای العاده فوق جلسه تصمیم طبق کرونا بیماری مسئله با مواجهه در ایمنی جوانب رعایت برای

 امانهس از استفاده با غیرحضوری و الکترونیکی بصورت دانشگاه آموزشی هایکالس شد مقرر 299۱ ماه اسفند ۳ یکشنبه تاریخ در

 خطرات از کاستن ضمن تا شود برگزار اسفندماه پایان تا 2999 ماه اسفند 2۳ تاریخ از( سامیا) الکترونیکی یادگیری مدیریت

 ادامه در. نشود وقفه دچار نیز درس هایکالس و دانشجویان آموزشی روند دانشجویان، روانی آرامش حفظ و بیماری این شیوع

 آموزشی هایکالس برگزاری جهت تصمیم اجرای نحوه برای ،299۱ ماه اسفند ۱ شنبهسه روز در دانشگاه آموزشی شورای جلسه

 تخاذشده،ا تصمیم از استقبال ضمن جلسه، این در شد. برگزار ستادی مدیران و ها دانشکده آموزشی معاونین حضور با غیرحضوری

 .شد گذاشته اشتراک به زمینه این در هادانشکده برخی تجارب و اجرایی اقدامات

 های غیرحضوری دانشگاه علم و صنعت ایران به شرح زیر بوده است:فراگیر آموزشاهم اقدامات صورت گرفته در خصوص آغاز 

 اجرایی: عوامل آموزش -

o علمی هیات اعضای 

o کارشناسان 

o دانشجویان 

 غیرحضوری: آموزش سامانه افزاری نرم و افزاری سخت پشتیبانی و تجهیز و توسعه -

o  سرور دو خریداری G2۳ سرور دو ارتقا و تعمیر همچنین و G9 

o سرورها برای هارد تعدادی خریداری 

o محیطی هایجنبه دیگر و سرمایش برق، سیستم نظر از داده مرکز توسعه و تجهیز 

o نظرسنجی سامانه و دانشگاه آنالین جلسات سامانه سامیا، نام با درسی هایکالس سامانه توسعه و ارتقای 

 دانشگاه آنالین

o زیرساخت ارتقای Core Switch دانشگاه 

o دانشگاه اینترنت باندپهنای ارتقای 

o موجود هایسامانه همچنین و داده مرکز نگهداری و تعمیر به مربوط روندهای 

 دانشگاه آموزشی هایفعالیت عملکرد از کارمیان هایارزیابی -

 آموزشی: یندهایآفر تسهیل خاص مصوبات -

o آموزشی دوره ضوابط 

o پژوهشی دوره تسهیالت 

o پرداز شهریه دانشجویان برای تسهیالت 
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o دانشگاه آموزشی تقویم در بازنگری 

o هاکالس بندی زمان برنامه در بازنگری 

o ترم پایان امتحانات ایام بندیزمان برنامه در بازنگری 

 غیرحضوری: کالسهای وضعیت مستمر پایش -

o بندی زمان رعایت 

o محتوا تولید 

o دانشجویان با ارتباط کیفیت 

o دانشجویان از مستمر ارزشیابی 

 غیرحضوری: آموزش نظام با مرتبط هایفعالیت سایر تکمیل برای ریزیبرنامه -

o ورودان نو نام ثبت فرآیندهای 

o دکتری مقطع داوطلبین های مصاحبه 

o علمی هیات امور کمیته استعالمات 

o آموختگی دانش 

o مجوز اخذ فرآیندهای 

o دفاعیه جلسات برگزاری 

o کارشناسان دورکاری برای اولیه بسترهای ایجاد 

o  برگزاری اولین آزمون زبانIUST ویژه دانشجویان دکتری 

 

 نمود: اشاره زیر موارد به توان می غیرحضوری هایآموزش فراگیر توسعه دستاوردهای جمله از

 سال ایام در درسی هایکالس موثر برگزاری -

 ها(شنبه پنج و سال روزهای آخرین هوا، التعطیلین، آلودگی بین) خاص ایام در درسی هاکالس برگزاری -

 هاکالس بندی زمان در تحول -

 راهنمایی تحت دانشجویان با ارتباط برای مجازی هایآزمایشگاه اندازی راه -

 ترکیبی( آموزش) الکترونیکی آموزش با حضوری هایدوره تلفیق امکان -

 مستمر ارزشیابی اساس بر مطالب و هاسرفصل بروزرسانی و محتوا تولید -

 کاغذی فرآیندهای حذف و امور شدن مکانیزه روند توسعه و تقویت -
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 آموزشی مستمر هایارزیابی تثبیت -

 آموزشی مدرسان کمک از گیریبهره توسعه -

 المللی(بین و ملی سطوح در آموزشی هایدوره برگزاری در تسهیل) مجازی هایکارگاه برگزاری -

 شده ایجاد هایزیرساخت از مضاعف برداریبهره امکان -

 اساتید و دانشجویان ذهاب و ایاب زمان در جویی صرفه -

ید ها و تعداد اساتهای غیرحضوری، در تصاویر زیر وضعیت تشکیل کالسپیرو اقدامات صورت گرفته در توسعه فراگیر آموزش

 فعال در ارائه الکترونیکی دروس در دانشگاه علم و صنعت ایران ارائه شده است.

 

 

 دانشگاه.های غیرحضوری پایش وضعیت تشکیل کالس

 

 

  آمار مربوط به اساتید فعال در ارائه الکترونیکی دروس.
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 محور تقاضا رویکرد با جدید آموزشی هایدوره اجرای و تصویب: 

های راهبردی دانشگاه و همچنین بنا بر سال گذشته، حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علم وصنعت ایران براساس برنامه ۱در 

گرایش های جدید در شوراهای ذی -های راه اندازی رشتهطی مسیر بررسی و تصویب درخواستها، پس از تقاضای دانشکده

 صالح، اقدام به اخذ مجوزهای الزم از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نموده است. 

ای ههای تجمیع و گسترش گرایشستهای قدیمی تر و اتخاذ سیاهای درسی رشتهعالوه بر این، به دلیل تغییر ماهیت برنامه

های موجود توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حوزه معاونت آموزشی بنا به ابالغ موارد توسط دفتر گسترش آموزش رشته

های الزم برای اخذ مجوزهای مربوطه را مجددا در دستور کار قرار داده است. لیست مجوزهای اخذ شده از دفتر گیریعالی پی

های مشترک در های مجازی و دورههای روزانه، پردیس دانشگاهی، دورهگسترش آموزشی عالی برای پذیرش دانشجو در دوره

 های اخیر به شرح جدول زیر بوده است:طول سال

 

 .2999تا  2999های های اخذ شده از دفتر گسترش آموزش عالی در طی ساللیست مجوزهای

 سال اخذ مجوز یمقطع تحصیل رشته تحصیلی ردیف

کارشناسی ارشد  مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین 2

 ناپیوسته

2999 

کارشناسی ارشد  مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی 1

 ناپیوسته

2999 

کارشناسی ارشد  های کامپیوتریمهندسی کامپیوتر گرایش شبکه 9

 ناپیوسته

2999 

 2999 کارشناسی پیوسته علوم کامپیوتر ۳

کارشناسی ارشد  های اطالعاتیمهندسی صنایع گرایش سیستم ۳

 ناپیوسته

2999 

 2999 دکتری تخصصی های کالنمهندسی صنایع گرایش سیستم ۱

 2999 دکتری تخصصی نانو شیمی گرایش نانو پلیمر ۱

 2999 دکتری تخصصی نانو شیمی گرایش نانو مواد معدنی ۱

 2999 دکتری تخصصی مولکولنانو شیمی گرایش نانو سوپرا  9
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 2999 دکتری تخصصی نانو شیمی گرایش نانو شیمی نظری 2۳

 2999 دکتری تخصصی مهندسی هوا فضا گرایش آیرودینامیک 22

 2999 دکتری تخصصی مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگی 21

 2999 دکتری تخصصی های هواییمهندسی هوا فضا گرایش سازه 29

 2999 دکتری تخصصی فضا گرایش فناوری ماهوارهمهندسی هوا  2۳

کارشناسی ارشد  مهندسی خودرو گرایش الکترونیک و برق خودرو 2۳

 ناپیوسته

299۱ 

کارشناسی ارشد  مهندسی معماری گرایش آموزشی و فرهنگی 2۱

 ناپیوسته

299۱ 

کارشناسی ارشد  مهندسی معماری گرایش معماری فضاهای درمانی و بهداشتی 2۱

 ناپیوسته

299۱ 

کارشناسی ارشد  مهندسی معماری گرایش مسکن 2۱

 ناپیوسته

299۱ 

 299۱ دکتری تخصصی مهندسی عمران گرایش راه و ترابری 29

 299۱ دکتری تخصصی مهندسی عمران گرایش حمل و نقل 1۳

 299۱ دکتری تخصصی های هیدرولیکیمهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه 12

 299۱ دکتری تخصصی های دریاییعمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازهمهندسی  11

 299۱ دکتری تخصصی مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست 19

 299۱ دکتری تخصصی مهندسی پزشکی 1۳

 299۱ دکتری تخصصی مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید 1۳

 299۱ دکتری تخصصی تاریخیهای مرمت گرایش مرمت و احیا بناها و بافت 1۱

کارشناسی ارشد  مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی 1۱

 ناپیوسته

299۱ 

کارشناسی ارشد  مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه 1۱

 ناپیوسته

299۱ 
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کارشناسی ارشد  مهندسی عمران گرایش راه و ترابری 19

 ناپیوسته

299۱ 

کارشناسی ارشد  رمزنگاریمهندسی برق گرایش مخابرات امن و  9۳

 ناپیوسته

299۱ 

کارشناسی ارشد  مهندسی معماری منظر 92

 ناپیوسته

299۱ 

کارشناسی ارشد  مهندسی معماری گرایش پایداری 91

 ناپیوسته

299۱ 

کارشناسی ارشد  مهندسی معماری گرایش مهندسی فناوری 99

 ناپیوسته

299۱ 

کارشناسی ارشد  مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنی 9۳

 ناپیوسته

299۱ 

کارشناسی ارشد  مهندسی برق 9۳

 ناپیوسته

299۳ 

کارشناسی ارشد  مهندسی شیمی 9۱

 ناپیوسته

299۳ 

کارشناسی ارشد  مهندسی معماری 9۱

 ناپیوسته

299۳ 

کارشناسی ارشد  مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی 9۱

 ناپیوسته

299۳ 

کارشناسی ارشد  مجتمع الکترونیکمهندسی برق گرایش مدارهای  99

 ناپیوسته

299۳ 

کارشناسی ارشد  های میکرو و نانوالکترونیکمهندسی برق گرایش افزاره ۳۳

 ناپیوسته

299۳ 
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کارشناسی ارشد  های الکترونیک دیجیتالمهندسی برق گرایش سیستم ۳2

 ناپیوسته

299۳ 

کارشناسی ارشد  های الکترونیک دیجیتالمهندسی برق گرایش سیستم ۳1

 ناپیوسته

299۳ 

کارشناسی ارشد  های الکترونیک دیجیتالمهندسی برق گرایش سیستم ۳9

 ناپیوسته

299۳ 

کارشناسی ارشد  طراحی صنعتی ۳۳

 ناپیوسته

2999 

کارشناسی ارشد  آمار ریاضی ۳۳

 ناپیوسته

2999 

کارشناسی ارشد  ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات ۳۱

 ناپیوسته

2999 

کارشناسی ارشد  ریاضی گرایش جبر ۳۱

 ناپیوسته

2999 

کارشناسی ارشد  ریاضی گرایش هندسه و توپولوژی ۳۱

 ناپیوسته

2999 

کارشناسی ارشد  مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ۳9

 ناپیوسته

2999 

کارشناسی ارشد  های کالنمهندسی صنایع گرایش سیستم ۳۳

 ناپیوسته

2999 

کارشناسی ارشد  ریاضی کاربردی ۳2

 ناپیوسته

2999 

کارشناسی ارشد  ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی ۳1

 ناپیوسته

2999 
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کارشناسی ارشد  ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز ۳9

 ناپیوسته

2999 

کارشناسی ارشد  شیمی گرایش شیمی فیزیک ۳۳

 ناپیوسته

2999 

ارشد کارشناسی  مدیریت تکنولوژی ۳۳

 ناپیوسته

2999 

کارشناسی ارشد  مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تکنولوژی ۳۱

 ناپیوسته

2999 

کارشناسی ارشد  های تحقیق و توسعهمدیریت تکنولوژی گرایش سیاست ۳۱

 ناپیوسته

2999 

کارشناسی ارشد  مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی ۳۱

 ناپیوسته

2999 

کارشناسی ارشد  گرایش شکل دادن فلزاتمهندسی مواد  ۳9

 ناپیوسته

2999 

 

گرایش های جدول زیر در دانشگاه به اتمام رسیده است و موضوع -همچنین، هم اکنون فرآیند بررسی و تصویب راه اندازی رشته

 باشد.گیری میدرخواست در دفتر گسترش آموزش عالی در حال پی

 

 عالی. آموزش گسترش دفتر از گیری برای اخذ مجوزو در حال پیهای مصوب در دانشگاه گرایش-رشته لیست

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی ردیف

 دکتری تخصصی طراحی صنعتی 2

 تخصصی دکتری آمار 1

 تخصصی دکتری کارآفرینی 9

 ناپیوسته ارشد کارشناسی دریانوردی، بندر و کشتیرانی ۳

 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریز زیست فناوری ۳

 ناپیوسته ارشد کارشناسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژی ۱
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 آموزشی: و درسی هایبرنامه بروزرسانی 

 با مرتبط موضوع در جامعه نیازهای تامین روز، علمی تحوالت با هاسرفصل و دروس سازیدر راستای انجام رسالت متناسب

مکاری دانشجویان و همچنین ه پذیریاشتغال توان ارتقای و شغلی زمینه با محتوا تناسب دانشجویان، افزاییمهارت تقویت برنامه،

گرایش جدول زیر مورد -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برنامه درسی رشته "برنامه درسی 2۳۳۳طرح بازنگری "در اجرای 

 بازنگری قرار گرفت.

 های درسی بازنگری شده.برنامه لیست

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی ردیف

 کارشناسی پیوسته مهندسی بهره برداری راه آهن 2

 کارشناسی پیوسته مهندسی حمل و نقل ریلی 1

 کارشناسی پیوسته مهندسی خط و ابنیه راه آهن 9

 کارشناسی پیوسته های ریلیمهندسی خط و سازه ۳

 کارشناسی پیوسته های ریلیمهندسی ماشین ۳

 ارشد ناپیوستهکارشناسی  مهندسی ایمنی در راه آهن ۱

 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی حمل و نقل ریلی ۱

 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی خطوط راه آهن ۱

 کارشناسی ارشد ناپیوسته های ریلیمهندسی ماشین 9

 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری منظر 2۳

 گرایش ۳مهندسی معماری با  22

معماری فضاهای درمانی و بهداشتی،    -1آموزشی و فرهنگی،  -2)

 مهندسی فناوری( -۳پایداری و  -۳مسکن،  -9

 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری 21

 کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری و انرژی 29

 کارشناسی ارشد ناپیوسته طراحی فضاهای آموزشی 2۳

 کارشناسی ارشد ناپیوسته گرایش ۳مهندسی خودرو با  2۳
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ـ طراحی سیستم های دینامیکی 1الکترونیک و برق خودرو،  -2)

 ـ سازه و بدنه خودرو(۳ـ قوای محرکه خودرو و 9خودرو، 

های پیشرفته ساخت و تولید مهندسی خودرو گرایش مواد و روش 2۱

 خودرو

 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 کارشناسی ارشد ناپیوسته بازیافت خودرومهندسی خودرو گرایش نگاه داشت و  2۱

 

گرایش های زیر نیز توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در حال -های درسی رشتهدر ادامه اجرای طرح مذکور، بازنگری برنامه

 انجام است.

 های درسی در حال بازنگری.برنامه لیست

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی ردیف

 ناپیوسته ارشد کارشناسی مخابرات -برق مهندسی فناوری ماهواره گرایش 2

 ناپیوسته ارشد کارشناسی هوافضا گرایش ماهواره فناوری مهندسی 1

 ناپیوسته ارشد کارشناسی مهندسی مواد گرایش ریخته گری 9

 ناپیوسته ارشد کارشناسی سرامیک گرایش مواد مهندسی ۳

 ناپیوسته ارشد کارشناسی نانو مواد گرایش نانو فناوری ۳

 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنی ۱

 

 ممتاز: دانشجویان تشویق و حمایت 

مختلفی در حوزه معاونت  اقدامات کشورمان، انسانی مهم بسیار هایسرمایه عنوان به ممتاز دانشجویان تشویق و حمایت جهت

 باشند:می زیر شرح به ها آن از برخی که است شده انجام آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران

 :حوزه ۱ در پژوهشی و آموزشی ممتاز دانشجویان از تقدیر ساالنه مراسم برگزاری -

o آموزشی ممتاز 

o پژوهشی ممتاز 

o برتر کارآفرین 

o برتر هایورودی 
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o برتر کارآموز 

o ( معتبر علمی المپیادهای و مسابقات در) آفرینان افتخار 

 کشور و دانشگاه کالن های سیاست با آن نمودن همسو و سال 21 از پس مربوطه نامه آیین روزرسانی به -

 دانشجویان پژوهشی دستاوردهای از مالی حمایت و تشویق -

o در ترتیب به اخیر سال دو طی در و شد رسانی روز به 9۱ سال اواخر از مربوطه نامه آیین منظور این برای 

 .شد واقع مالی تشویق مورد فعالیت 1۳۱ 99 سال در و فعالیت 2۳۱ ،9۱ سال

  ممتاز آموختگان دانش جشن برگزاری و انتخاب برای نامه آیین نخستین تدوین -

 بار نخستین برای ممتاز دانشجویان ویژه رشته دو در همزمان تحصیل برای اینامه شیوه تدوین -

 بار نخستین برای( کهاد) مدت کوتاه آموزشی های دوره برای اینامه آیین تدوین -

 دستاوردهای ثبت نیز و ساالنه پژوهشی ممتاز دانشجویان جشن در نام ثبت نظیر فرآیندها برخی نمودن مکانیزه -

 تشویقی حمایت دریافت جهت پژوهشی

         صنعت ایران در دانشکده مهندسی کامپیوتر از نیمسال اول تحصیلی برگزاری اولین دوره کهاد دانشگاه علم و -

2۳۳۳-2999 

 2999-2۳۳۳ تحصیلی دوم نیمسال های کهاد مهندسی صنایع در دو تخصص کسب و کار و تولید ازدورهبرگزاری  -

  فراخوان برگزاری دوره کهاد مهندسی برق -

 

 آزمون( بدون پذیرش) درخشان استعداد دانشجویان پذیرش توسعه: 

 وانعن به هاآن حفظ برای درخشان استعداد دانشجویان تشویق و حمایت نیز و مختلف مقاطع در هاورودی کیفیت یارتقا جهت

 ستا شده انجام مختلفی در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران اقدامات کشورمان، انسانی مهم بسیار هایسرمایه

 باشند:می زیر شرح به ها آن از برخی که

 آن به مربوط نامهآیین و درخشان استعدادهای ستاد ایجاد -

 مالی، پژوهشی، آموزشی، مختلف ابعاد در درخشان استعدادهای از حمایت و تشویق برای جامع اینامه آیین تدوین -

 ... و  رفاهی

 های استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد در شکل زیر قابل مشاهده است.روند افزایشی تعداد ورودی
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 .2999تا  2991آزمون از سال روند تغییرات تعداد پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد بدون 

 

 نمایش داده شده است. دکتری مقطع در درخشان استعداد هایورودی تعداد تغییرات روندهمچنین در شکل زیر 

 

 

 .2999 تا 299۱ سال ار آزمون شدگان مقطع دکتری تخصصی بدون پذیرفته تعداد تغییرات روند

 

  



61 
 

 علمی: هیات اعضای معرفتی و مهارتی علمی، هایتوانمندی توسعه برای ریزیبرنامه 

های علمی، مهارتی و معرفتی اعضای محترم هیات علمی، معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت در راستای توسعه توانمندی

 های اخیرهای برگزارشده در سالهای مختلفی نموده است. در جدول زیر بخشی از دورهها و کارگاهایران اقدام به برگزاری دوره

 ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ارائه شده است.

 

 علمی. هیات محترم اعضای ویژه برگزارشده هایدوره

 سال عنوان ردیف

 2991 اندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی 2

 2991 اخالق علمی و حرفه ای 1

 2991 تاریخ علم و تمدن اسالمی 9

 همایش ۳

 کیفیت تدریس( یراهکارهای ارتقاهای آموزشی و )بررسی چالش

2991 

 2999 علم فلسفه و اسالمی شناسی معرفت ۳

 299۳ ها و فنون تدریسروش ۱

 299۳ اصول تعلیم و تربیت اسالمی ۱

 299۳ تاریخ علم و تمدن اسالمی ۱

 299۳ تاریخ علم و تمدن اسالمی 9

 299۳ 1 سطح علم فلسفه و اسالمی شناسی معرفت 2۳

 299۱ 2تمدن اسالمی سطح تاریخ  22

 299۱ 2غرب شناسی سطح  21

 299۱ نظام آراستگی محیط کار 29

 299۱ ریزی و ارزیابی همایش آموزش، برنامه 2۳

 299۱ وظایف استاد مشاور 2۳

 299۱ قوانین امور هیأت علمی، ارتقاء و بازنشستگی 2۱

 299۱ آموزش مقررات و قوانین آموزشی 2۱
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 299۱ های پژوهشی اساتیدو فعالیت سالمت جسمانی 2۱

 299۱ علم سنجی 29

 299۱ معرفت دینی 1۳

 299۱ کارگاه آموزشی زبان 12

 299۱ تحصیلی پیشرفت ارزشیابی بهسازی هایروش 11

های سامانه آموزشی غیرحضوری با تاکید بر ارزیابی و امتحان قابلیت 19

 پایانی

2999 

ارتقای اثربخشی آموزش، ارزیابی مستمر و آزمون سازی در سامانه  1۳

 LMSآموزشی غیرحضوری 

2999 

 2999 مالحظات ارزیابی و آزمون غیرحضوری امتحانات پایان ترم 1۳

 2999 مراحل عملیاتی ساخت آزمون مجازی در بستر مودل 1۱

 2999 اجراییهای رویه برگزاری آزمون مجازی در بستر مودل و چالش 1۱

 2999 مهدویت، چشم انداز فرانسلی بشریت و رسالت اساتید 1۱

 2999 های مرتبط با سامانه مدیریت یادگیری دانشگاهسامانه 19

 2999 تولید محتوای الکترونیکی 9۳

 2999 اندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی 92

 2999 هاآشنایی با انواع محتوای الکترونیکی و ضرورت 91

 

 ها:نامه آیین و هادستورالعمل تصویب و فرآیندها کردن مند نظام 

ای هنامههای اجرایی و آیینها، رویهدر راستای نظامند نمودن فرآیندها، معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران دستورالعمل

های امهنربط به تصویب رسانیده است. آیین های تخصصی و شوراهای ذیمورد نیاز پس از طی مسیر بحث و بررسی در کارگروه

 باشند:مصوب مریوط به امور اعضای هیات علمی و استاتید مدعو به شر زیر می

 اجرایی ردیف از تشویقی پایه اعطای و اجرایی هایردیف امتیازدهی نحوه نامهآیین -

 علمی تاهی اعضای حقوق بدون مرخصی اعطای ینحوه دستورالعمل -

 ایران صنعت و علم دانشگاه به هادانشگاه سایر از علمی تاهی اعضای انتقال نامهآیین -

  علمی تاهی اعضای( سالیانه ترفیع) سنواتی پایه اعطای دستورالعمل -
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 وابسته بازنشسته علمی هیات عضو بکارگیری نحوه دستورالعمل تدوین در همکاری -

 مدعو اساتید کارگیری به نامه آیین -

 التدریس حق نامه آیین رسانی بروز -

 باشند:های آموزشی مقاطع تحصیالت تکمیلی به شرح زیر میها و دستورالعملنامههمچنین تعدادی از این آیین

 دکتری و ارشد کارشناسی آموزشی یکپارچه هاینامهآیین -

 یتکمیل تحصیالت دانشجویان هدایت برای دانشگاه علمی هیأت اعضای ظرفیت تخصیص نامهآیین -

 دکتری رساله از دفاع جهت علمی دستاوردهای حداقل دستورالعمل -

 دانشگاه با وابسته علمی تاهی اعضای همکاری نحوه دستورالعمل -

 رساله/نامهپایان صنعتی مشاور استاد انتخاب دستورالعمل -

 تکمیلی تحصیالت هایدوره آموزشی مقاطع رتبه تعیین دستورالعمل -

 دکتری و ارشد کارشناسی هایدوره در دروس سازی معادل دستورالعمل -

 ایران صنعت و علم دانشگاه غیرایرانی دانشجویان دکتری دوره اجرایی نامه آیین -

 محور آموزش به پژوهشی-آموزشی از ارشد کارشناسی دوره دانشجویان وضعیت تبدیل دستورالعمل -

 جامع آزمون برای انگلیسی زبان در توانایی احراز نامهشیوه -

 یدکتر تحقیقاتی مدت کوتاه فرصت سهمیه اختصاص دستورالعمل -

 مهمان و انتقالی ضوابط دانشجویان -

 

 آموزشی: درآمدهای افزایش جهت ریزیبرنامه 

معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران، به جهت افزایش درآمدهای آموزشی اقدام به توسعه پذیرش دانشجویان شهریه 

-های آموزشی کوتاه مدت و ارائه خدمات اجرایی برگزاری انواع آزمونبرگزاری دوره المللی،پرداز، توسعه پذیرش دانشجویان بین

 توان به موارد زیر اشاره نمود:های سازمانی و کشوری نموده است. در این راستا می

جیسکتان، االمللی عموما از تابعین کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، بحرین، لبنان، فلسطین، یمن، تپذیرش دانشجویان بین

اکراین، هندوستان، سومالی، تانزانیا، ترکیه، چین، مصر و نیجریه بوده است. آمار مربوط به پذیرش این دانشجویان در مقاطع 

 کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به تفکیک سال در جدول زیر آمده است.
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 های اخیر.ایران در سال تعداد دانشجویان غیرایرانی پذیرش شده در دانشگاه علم و صنعت

 تعداد سال ردیف

2 2991 22 

1 2999 29 

9 299۳ 2۱ 

۳ 299۳ 19 

۳ 299۱ 11 

۱ 299۱ 29 

۱ 299۱ 1۳ 

۱ 2999 29 

 

ای ههای الزم برای وصول مطالبات مربوط به شهریهگیریهمچنین معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران، ضمن انجام پی

میزان بدهکاری دانشجویان شهریه پرداز به دانشگاه، برای اولین بار اقدام به پذیرش دانشجویان شهریه پرداز دانشجویی و کاهش 

دار و افزایش تعداد دانشجویان پذیرش های آموزش الکترونیکی مقطعدر مقطع کارشناسی نموده است. همچنین توسعه دوره

 حوزه معاونت آموزشی دانشگاه بوده است.دانشگاه نیز از جمله اقدامات  1شده در پردیس شماره 

ها توسط ها و ارگاندوره آموزشی کوتاه مدت بر اساس قراردادهای منعقد شده با سازمان ۳2تعداد  2999تا  2991در طول سال 

 معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردیده شده است. 

ها و قراردادهای منعقد شده با سازمان آموزش سنجش کشور و سایر سازمانهای برگزارشده بر اساس همچنین تعداد آزمون

 ها به تفکیک سال در جدول زیر ارائه شده است.ارگان

 

 های اخیر.در سال هاارگان و هاسازمان با شده منعقد قراردادهای اساس بر برگزارشده هایتعداد آزمون

 تعداد سال ردیف

2 2991  1۱ 

1 2999 99  

9 299۳ ۳۳ 
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۳ 299۳ 9۳ 

۳ 299۱ ۳۳ 

۱ 299۱ ۳۳ 

۱ 299۱ ۳1 

۱ 2999 1۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 حوزه معاونت 

 المللبین
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 المللمعاونت بینحوزه  -5

به  "المللیهای علمی و بیندفتر همکاری"با مصوبه هیات امنا دانشگاه از  2999الملل دانشگاه از سال های معاونت بینفعالیت

 "لالملامور آموزش بین" و "المللیهای بینریزی و همکاریبرنامه"ارتقا یافت. در این راستا دو مدیریت  "المللمعاونت بین"

اداره امور پژوهشی،  ،های دانشگاهدر دانشکده 2999نماید. همچنین از سال الملل دانشگاه تشکیل و فعالیت میذیل معاونت بین

ل شد و یک عضو هیات علمی در هر دانشکده مسئولیت آن را به عهده گرفت تا به این ترتیب در داخل تشکی المللفناوری و بین

 المللی دنبال شود.های بینهر دانشکده برنامه

 باشند:به شرح زیر می المللهای معاونت بینفعالیتخالصه 

 یریگیو پ یهماهنگ یبا کشور آلمان به عنوان مسئول کارگروه مل یالمللنیب یعلم یهایهمکار یبرا یزیربرنامه -2

 .با کشور آلمان از طرف وزارت عتف یالمللنیب یعلم یهایهمکار

 .در آلمان )در شهر بن( رانیروز علم ا یبرگزار یبرا یزیربرنامه -1

 یهااز فرصت یریگو بهره یعلم أتیه یاعضا یموضوع یهایهمکار یبرا یالمللنیب یساز تینامه ظرفنیآئ میو تنظ هیته -9

 ی.دکتر انیدانشجو یمطالعات

 یعلم یهاپروژه فیتعر یبراایران دانشگاه علم و صنعت  یالمللنیب یکوتاه مدت علم یهاتینامه مأمورنیآئ میو تنظ هیته -۳

 .معتبر جهان یهامشترک با دانشگاه

 یهاهپروژ فیتعر یکوتاه مدت برا یو انجام سفر مطالعات یعلم أتیه یاعضا یالمللنیتعامالت ب ینامه هدفمند ساز نیآئ -۳

 ی.مشترک دکتر

 .آلمان تزیبنیکشور با مؤسسه ال یهادانشگاه یهمکار یهاانجام پروژه یبرا یریگیپ -۱

 ن.و آلما رانیمشترک وزارت علوم ا یهاانجام  طرح یبرا یریگیپ -۱

 .ایبا دانشگاه موناش استرال یالمللنیانجام پروژه مشترک ب -۱

 .نگنیآلمان در شهر گوت انیبا مرکز نخست یالمللنیانجام پروژه مشترک ب -9

 .دوره مشترک با دانشگاه انسام فرانسه یبرگزار -2۳

 .نامهتفاهم یو امضا یخارج یهادانشگاه یعلم یهاأتیاز ه یزبانیم -22

 ، پروپزال نویسی و ...(.زویا )مانند المللیه آموزشی بینکارگا یبرگزار -21

 .هادانشگاه یالمللنیب رانیو مد نیمعاون ینشست سراسر نینهم یبرگزار -29

 المللی.های مختلف بینأتیه دیبازد -2۳

 .کشور کیتراز  یصنعت یهادر دانشگاه کپارچهی یالمللنیجهت تعامالت ب یزیرو برنامه یبرگزار -2۳
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 یوزارت عتف در خصوص معرف یالمللنیب یعلم یهایمحترم مرکز مطالعات و همکار استینشست با حضور ر یبرگزار -2۱

 .رانیآن مرکز در دانشگاه علم و صنعت ا یهابرنامه

 اه تهران.با آلمان در دانشگ رانیا یو تبادل علم یهمکار یتخصص زیم یبرگزار -2۱

 ارشد در بخش پژوهشی به دانشگاه موناش استرالیا. اعزام دانشجویی -2۱

 ی.مذاکرات تخصص ای دیشرکت در دوره، بازد یتینامه حمانیآئ میو تنظ هیته -29

 ی.خارج یپسا دکتر رشینامه پذنیآئ میو تنظ هیته -1۳

 .ایاسترال یدوره مشترک با دانشگاه مک کوار یراه انداز یبرا یریگیپ -12

 نامه مشترک با کشورهای مختلف )مانند تایلند، روسیه، چین و اسپانیا(.تفاهمامضای  -11

 ی.خارج دیاسات ای انیدانشجو یفرصت مطالعات زبانیم دیاز اسات تینامه حمانیآئ میو تنظ هیته -19

 ی.نامه کوتوتل دکترنیآئ نیتدو -1۳

 .امناء أتیو ارائه به ه انیو دانشجو النیفارغ التحص یالملل برانیخدمات ب نیو تدو فیتعر -1۳

 .از کشور فرانسه هیطرف اعزام بورس یهاثبت نام دانشگاه در فهرست دانشگاه -1۱

 افزایش در تعداد پذیرش دانشجویان غیرایرانی شهریه پرداز از طریق اخذ نماینده کارگزار معتبر. -1۱

 .2999ایش تعداد شهریه دانشجویان غیرایرانی در سال الملل دانشگاه از طریق افزافزایش درآمد در بخش بین -1۱

 

       

 .(2999ایران )آبان  صنعت و علم دانشگاه از آلمان هایدانشگاه پایه بلند هیات بازدید
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 .(2999خارجی )دی ماه  هایدانشگاه با همکاری نامهتفاهم امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 .(299۳ایران )مهر  صنعت و علم دانشگاه ریزیبرنامه با آلمانی هیأت سفر

 

  

 

 

 

 

 

 .(299۳ایران )مهر  صنعت و علم دانشگاه از عراق هایدانشگاه از هیاتی بازدید 
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 .(299۳ماه  ایران )دی صنعت و علم دانشگاه از ترکیه ی ازتاهی بازدید 

 

  

 

 

 

 

 

 

 للم سازمان مقر در توسعه برای فناوری و علم کمیسیون نشست نوزدهمین در ایران صنعت و علم دانشگاه حضور 

 .(299۳)خرداد  ژنو در متحد

 

  

 

 

 

 

 

 

 .(299۳ایران )خرداد  صنعت و علم دانشگاه المللبین روز مراسم در برجستگان از تقدیر 
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 .(299۳مسکو )مهر  آهن راه دانشگاه یسئر با ایران صنعت و علم دانشگاه یسرئ مالقات 

 

  

 

 

  

 

 

 .(299۳روسیه )آبان  پترزیوگ سن پترکبیر تکنیک پلی دانشگاه با صنعت و علم دانشگاه نامهتفاهم امضای

 

 

شت ایران )اردیبه صنعت و علم دانشگاه در فرآیند مهندسی موسسه و چین علوم آکادمی با علمی همکاری تخصصی نشست

299۱). 
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 .(299۱)اردیبهشت  عتف وزارت توسط آلمان آخن دانشگاه با همکاری برای ایران صنعت و علم دانشگاه انتخاب

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .(299۱)مهر  عتف وزارت در آلمان و ایران مشترک علمی هایپروژه از مالی حمایت تخصصی کارگاه برگزاری

 

 

 

 

 

 

 

  

 .(299۱آلمان )آذر  در ایران صنعت و علم دانشگاه دفتر فعالیت آغاز
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 .(299۱)بهمن تف ع وزارت در آلمان و ایران علم روز برگزاری برای هادانشگاه المللبین مدیران با هماهنگی جلسه

 

 

 

 

 

 

 

  

 .(299۱ایران )اسفند  صنعت و علم دانشگاه در آلمان سفیر حضور با آلمان و ایران علم روز مراسم برگزاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(299۱ایران )اسفند  صنعت و علم دانشگاه در آلمان سفیر حضور با آلمان و ایران علم روز مراسم برگزاری
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 .(299۱ایران )اسفند  صنعت و علم دانشگاه در آلمان سفیر حضور با آلمان و ایران علم روز مراسم برگزاری

 

 

 

 

 

 

 

   

 و لمع دانشگاه در آلمان کشور با المللیبین علمی هایهمکاری پیگیری و هماهنگی ملی کارگروه جلسه چهارمین برگزاری

 .(299۱ایران )اردیبهشت  صنعت

 

 

 

 

 

  

 

   

 .(299۱ایران )شهریور  صنعت و علم دانشگاه از آلمان دانشگاهی هیات بازدید
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 .(299۱آلمان )مهر  InnoTrans 1۳2۱ریلی نمایشگاه در ایران صنعت و علم آهن دانشگاه راه مهندسی دانشکده پررنگ حضور

 

 

 

 

 

  

 

   

 .(299۱ایران )مهر  صنعت و علم دانشگاه از استرالیا Macquarie دانشگاه از هیاتی بازدید

 

 

 

 

 

   

 .(299۱آلمان )مهر  فولدای دانشگاه از ایران هایدانشگاه روسای هیات بازدید
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 .(299۱ایران )مهر  صنعت و علم دانشگاه در برنده پیش المللیبین استانداردهای پنل برگزاری

 

 

 

 

 

  

  

 .(299۱ایران )مهر  صنعت و علم دانشگاه در برنده پیش المللیبین استانداردهای پنل برگزاری

 

 

 

 

 

  

  

 

 .(299۱ایران )مهر  صنعت و علم دانشگاه در برنده پیش المللیبین استانداردهای پنل برگزاری
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 .(299۱کشور )آبان  دو هایدانشگاه روسای حضور با آلمان و ایران بین پژوهشی همکاری کنفرانس برگزاری

 

 

 

 

 

   

 

 .(299۱ایران )بهمن  صنعت و علم دانشگاه در علوم وزیر حضور با هادانشگاه المللبین مدیران اندیشی هم نشست نهمین

 

 

 

 

 

   

 

 .(299۱ایران )بهمن  صنعت و علم دانشگاه در علوم وزیر حضور با هادانشگاه المللبین مدیران اندیشی هم نشست نهمین
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 .(299۱ایران )بهمن  صنعت و علم دانشگاه در کشور یک تراز صنعتی هایدانشگاه در یکپارچه المللیبین تعامالت برای ریزیبرنامه

 

 

 

 

 

    

 

 .(299۱ایران )بهمن  صنعت و علم دانشگاه در آلمان و ایران هایدانشگاه میان مشترک تحقیقاتی پروژه 11 تعریف

 

 

 

 

 

    

 

 .(299۱ایران )بهمن  صنعت و علم دانشگاه در آلمان و ایران هایدانشگاه میان مشترک تحقیقاتی پروژه 11 تعریف
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 .(299۱ایران )بهمن  صنعت و علم دانشگاه در آلمان و ایران هایدانشگاه میان مشترک تحقیقاتی پروژه 11 تعریف

 

 

 

 

 

    

 

 و لمع دانشگاه در آلمان کشور با المللیبین علمی هایهمکاری پیگیری و هماهنگی ملی کارگروه جلسه پنجمین برگزاری

 .(299۱ایران )اردیبهشت  صنعت

 

 

 

 

 

    

 

 و لمع دانشگاه در آلمان کشور با المللیبین علمی هایهمکاری پیگیری و هماهنگی ملی کارگروه جلسه پنجمین برگزاری

 .(299۱ایران )اردیبهشت  صنعت
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 .(299۱ایران )اردیبهشت  صنعت و علم دانشگاه در تایلند KMUTT دانشگاه و ایران صنعت و علم دانشگاه همکاری نامهتفاهم انعقاد

 

 

 

 

 

    

 

 (.299۱ایران )اردیبهشت  صنعت و علم دانشگاه در تایلند KMUTT دانشگاه و ایران صنعت و علم دانشگاه همکاری نامهتفاهم انعقاد

 

 

 

 

 

    

 

 نعتص و علم دانشگاه در آلمان الیپنیتز موسسه با ایران هایدانشگاه همکاری هایپروژه هماهنگی نشست اولین برگزاری

 .(299۱ایران )اردیبهشت 
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 .(299۱ایران )خرداد  صنعت و علم دانشگاه در چین East China Jiaotong  دانشگاه با همکاری نامهتفاهم امضای

 

 

 

 

 

    

 

 .(299۱ایران )خرداد  صنعت و علم دانشگاه در چین East China Jiaotong  دانشگاه با همکاری نامهتفاهم امضای

 

 

 

 

 

    

 

 

 .(299۱ایران )خرداد  صنعت و علم دانشگاه در چین East China Jiaotong  دانشگاه با همکاری نامهتفاهم امضای
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 و علم دانشگاه در DAAD آلمان کشور آکادمیک تبادالت موسسه مالی هایحمایت و هافرصت معرفی کارگاه برگزاری

 .(299۱ایران )تیرماه  صنعت

 

  

 

 

 

    

 

 .(299۱ایران )تیرماه  صنعت و علم دانشگاه در آلمان و ایران علوم وزارت مشترک هایطرح داوری جلسه برگزاری

 

  

 

 

 

    

 

 

 صنعت و علم دانشگاه در فرانسه ENSAM با مشترک دوره در دانشگاه 9۱ ورودی دانشجویان هماهنگی جلسه برگزاری

 .(299۱ایران )مرداد 
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 .(2999)اردیبهشت تف ع وزارت سوی از المللیبین علمی تعامالت حوزه در کشور یک سطح هایدانشگاه در ایران صنعت و علم دانشگاه اول رتبه

 

  

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2999عتف )اردیبهشت  وزارت سوی از المللیبین علمی تعامالت حوزه در کشور یک سطح هایدانشگاه در ایران صنعت و علم دانشگاه اول رتبه
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یر ماه ایران )ت صنعت و علم دانشگاه در آلمان کشور با المللیبین علمی هایهمکاری ملی کارگروه جلسه ششمین برگزاری

2999). 

 

  

 

  

  

    

 کارگروه عضو هایدانشگاه و کشور دو سفرای حضور با ایتالیا و ایران علمی هایهمکاری تخصصی وبینار برگزاری

 .(2999ایران )دیماه  صنعت و علم دانشگاه در ایتالیا کشور با المللیبین علمی همکاریهای

 

  

 

   

  

    

 تخصصی وبینار در کشور صنعتی دانشگاه پنج گروه و ایران صنعت و علم دانشگاه المللیبین هایفعالیت معرفی

 .(2999ایتالیا )دیماه  و ایران علمی هایهمکاری
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حوزه معاونت 

و  مالی ،اداری

 مدیریت منابع
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 و مدیریت منابع مالی ،اداریمعاونت حوزه  -6

در برگیرنده عناوین و شرح مختصر اقدامات و دستاوردهای برجسته دانشگاه در حوزه اداری، مالی و مدیریت منابع در این بخش 

باشد که به منظور گنجانده شدن در گزارش کلی هشت ساله دانشگاه تهیه یازدهم و دوازدهم میهای طی دوره فعالیت دولت

ش گردیده های جاری و روزمره )هرچند پر اهمیت( صرفنظر شده و تالبدیهی است که در این گزارش از شرح فعالیت شده است.

ی پرداخته شود که نمودی از دوره تدبیر و امید را دارا بوده است. علی الخصوص تالش گردیده به به اقدامات و دستاوردهای

و قوانین مورد دستور یا مورد درخواست ها نامهآئین دستورالعمل،اصالح نظام اداری(، مواردی که در قالب نقشه راه )مثل نقشه راه 

 تری اشاره شود.مستقیم یا غیرمستقیم دولت محترم در این دوره بوده به طور پررنگ

 

 پژوهشی( به نسل سوم )دانشگاه کارآفرین(:-ای دانشگاه از نسل دوم )دانشگاه آموزشیتغییر رویکرد حرفه 

ای خود را به گیری حرفهجهتهای دانشگاه نسل دوم، با بلوغ کامل در ویژگی 299۳نشگاه علم و صنعت ایران در ابتدای دهه دا

رسمیت  هیأت امنا این تحول، 2/21/299۳سمت دانشگاه نسل سوم برگزید. با تصویب سند راهبردی دانشگاه در جلسه مورخ 

 تعیین گردید.  (2۳۳۳فق ده ساله )های کلی آن برای یک اگیرییافت و جهت

های آموزشی، پژوهشی و غیره در دانشگاه در طی این دوره تصمیمات و دستاوردهای حاصل شده در حوزه بسیاری از اقدامات،

 توان ماحصل این تحول قلمداد نمود.را می

 

 مجموعه اقدامات انجام شده در راستای اجرای نقشه راه اصالح نظام اداری: 

ی کشور در ابتدای دولت های اجرایبه عنوان یکی از اسناد باالدستی برای تمامی دستگاه راه اصالح نظام اداری کشور،نقشه 

یازدهم تدوین و ابالغ گردید. دانشگاه علم و صنعت ایران در راستای اجرای این سند مهم، اقدامات مهمی را به انجام رسانده که 

 اهم آنها به قرار زیر است:

های تعریف شده در حیطه حقوق حقوق شهروندی با محوریت حوزه ریاست و به منظور ایفای مأموریت کمیته تشکیل 

 .شهروندی در سند مذکور

ای تعریف هتشکیل کمیته ارزیابی عملکرد با محوریت دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و به منظور ایفای مأموریت 

 .شده در سند مذکور

 هایهای مدیریتی با محوریت مرکز برنامه، بودجه و طرح و به منظور ایفای مأموریتار و فناوریتشکیل کمیته ساخت 

 .تعریف شده سند مذکور
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ف های تعریتشکیل کمیته هوشمند سازی اداری با محوریت مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و به منظور ایفای مأموریت 

 .شده در سند مذکور

 .های تعریف شده در سند مذکورانسانی با محوریت امور اداری و به منظور ایفای مأموریتهای تشکیل کمیته سرمایه 

های فوق با محوریت تشکیل شورا و دبیرخانه راهبری توسعه مدیریت به عنوان مرجع هدایتگر و هماهنگ کننده کمیته 

 .ارزیابی و تضمین کیفیت دفتر نظارت،

ودداری خمصوبات، اقدامات و نتایج عملکرد آنها،  بیانهای فوق، در این گزارش از هنظر به تفصیلی بودن گزارش عملکرد کمیت

 گردیده است.

 

 مجموعه اقدامات انجام شده در راستای توسعۀ و ارتقای شاخص های مدیریت سبز: 

ناوری تحقیقات و فعلوم،  از سوی وزراتها به عنوان )سند باالدستی در این حوزه( با ابالغ دستورالعمل مدیریت سبز به دانشگاه

 ای در دانشگاه علم و صنعت ایران به انجام رسیده که اهم آنها به قرار زیر است:، مجموعه اقدامات گسترده299۳از سال 

 .تشکیل و فعالیت شورای راهبری مدیریت سبز 

 .تشکیل و فعالیت دبیرخانه شورا در مرکز برنامه، بودجه و طرح 

 .الح الگوی مصرف با محوریت امور خدمات و پشتیبانیتشکیل و فعالیت کمیته اص 

 محوریت امور فرهنگی و فوق برنامه.تشکیل و فعالیت کمیته آموزشی و فرهنگی با  

نامه کارشناسی ارشد و پایان ۳۳مالی از سوق دادن بخشی از ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه به سمت مدیریت سبز با حمایت 

 .دکتری و تعریف و اجرای دو طرح مطالعاتی کالن در دانشگاه رساله ۳

 .های خواهران در پردیس اصلی دانشگاه(بلوک از خوابگاه 9طراحی و اجرای خوابگاه سبز به عنوان اولین دانشگاه کشور )در  

-شگاهی دانوردهای اجراینمایشگاه ارائه دستا های مختلف )دانشگاه علم و صنعت ایران در سال در اولینشرکت در نمایشگاه 

 به عنوان یکی از ده دانشگاه برتر کشور در این حوزه انتخاب گردید(. 299۳ها در زمینه مدیریت سبز در سال 

های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی، اعضای غیرهیأت علمی و دانشجویان. پوستر یک نمونه از ها و دورهبرگزاری کارگاه 

 آورده شده است.این دوره های آموزشی در ذیل 
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 های تأسیساتی )هوشمندسازی موتورخانه و نگهداشت هوشمند(کیفی موتورخانه و بهینه سازی سامانه یارتقا: 

-های موتوری و کاهش مصرفها جهت مدیریت مصرف و جلوگیری از آسیبکنترل فاز در موتورخانه-استفاده از کنترل بار 

 .هاهمچنین هوشمندسازی نگهداری موتورخانههای بی مورد ناشی از مشکالت مکانیکی و 

جویی ها جهت اصالح کاهش ولتاژ و اصالح راکتیو و توان که با توجه به همین موضوع صرفهخازن گذاری در موتورخانه 

 پذیرد.ای در مصرف برق صورت میعمده

ازی سقطع برق ناخواسته و بهینه ها،ها، جهت کاهش هرچه بیشتر اتصالی و آسیباستفاده از لوله گذاری در کابل کشی 

 .های تأسیساتی و تابلوهای برق محوطهسامانه
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ا هسنکرون کردن ژنراتورهای برق با برق شهر به جهت جلوگیری از قطع و وصل اضافی و کارکرد و راندمان بهتر دستگاه 

 توری.های موهای تأسیساتی و کاهش آسیبسازی سامانهبا عنایت به کاهش کلیدزنی و بهینه

 

 هایها، تابلوهای برق و زیرساختکیفی موتورخانه های روزانه جهت ارتقایای و بررسی و پرکردن چک لیستبازدید دوره 

 تأسیسات.

های سازی مصرف انرژی همراه با عایق کاری حرارتی لولههای فرسوده( جهت بهینهتعویض لوله و طراحی مجدد )ترمیم 

 ،شیمی، برق قدیمهای حوزه ریاست، سلف مرکزی، خوابگاه رشید و نیز دانشکدههای موتورخانهموتورخانه و منابع انبساط در 

 فیزیک.و راه آهن  ،مکانیک
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 سازی مصرف برق  مجموعه اقدامات مرتبط با بهبود شبکه، مدیریت توزیع و بهینه 

نامه و ژنراتوهای )تصاویر مربوط به تفاهمنامه با شرکت توانیر و همکاری در مدیریت بار شبکه سراسری عقد تفاهم 

 .باشند(داتنشگاه در این زمینه می

 لف با توجه به ترددهای انجام شده.های مختهای هوشمند جهت کنترل روشنایی معابر در زماناستفاده از ساعت 

 اهروها جهت کنترل هوشمند روشنایی.ای حرکتی در رحسگرهاستفاده از  

 ت و کم مصرف جهت کاهش مصرف انرژی.ای، فلورسنهای رشتهاغبه جای چر LEDنصب چراغ  

 وگیری از آلودگی زیاد و مضر صوتی.استفاده از کنوپی برای ژنراتورها جهت جل 

های برق جهت کنترل مصرف ها، واحدهای صنفی و پستها، دانشکدهاستفاده از کنتور جهت نصب بر روی موتورخانه 

 پرمصرف.ین انرژی و بررسی و اصالح مشترک

های کلی و همچنین بررسی های پست برق برای جلوگیری از خاموشیکیلو ولت روی خط 1۳های ثانویه استفاده از رله 

 .ها جهت پایش هوشمندمصرف مجموع پست

نصب دیتاالگر در نقاط مختلف جهت پایش مصرف انرژی و همچنین بررسی افزایش و کاهش ولتاژهای ناخواسته و  

 مضر.ی هاهارمونیک

 

 

 

جهت جلوگیری از نویزها و  TNCSها و استفاده از سیستم ارت یکپارچه های ارتینگ ساختماناحیا و اصالح سیستم 

ی مورد ادوات موتوری و ها و همچنین جلوگیری از برق گرفتگی و سوختن بسازی دستگاههای ناخواسته و بهینههارمونیک

 غیرموتوری.
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باعث کاهش کلیدزنی اپراتور و جلوگیری از خطرات احتمالی برق  ،ضمن هوشمند سازی که PLCاستفاده از چنج اور و  

 گرفتگی خواهد بود.

 

 هاهای سطحی و پسابمجموعه اقدامات مرتبط با مدیریت آب: 

بندی و تراز معابر به جهت استفاه در بخش فضای های سطحی از طریق اجرای شیبطراحی و اجرای سیستم هدایت آب 

 .دانشگاهسبز 

های طراحی و اجرای سیستم جمع آوری آب باران و استفاده مجدد از آن در بخش فضای سبز و همچنین در فالش تانک 

 .های بهداشتی )ساختمان خوابگاه در دست احداث(سرویس

 .طراحی و اجرای سیستم استفاده از بک واش مجموعه استخر جهت آبیاری درختان بخش فضای سبز دانشگاه 

 

 مجموعه اقدامات مرتبط با مدیریت آب و فاضالب: 

های دوزمانه در ساختمان مرکزی و مرکز اسناد امام رضا استفاده از شیرآالت هوشمند )چشمی( و همچنین فالش تانک 

 .)ع(

 

 

به متراژ های فرسوده آبرسانی شرب متر طول و تعویض لوله 1۳۳/2های فرسوده آبرسانی چاه به متراژ تقریبی تعویض لوله 

 .متر طول ۳۳۳تقریبی 
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های دانشگاه و اتصال آن در سه نقطه به شبکه فاضالب سازی شبکه داخلی جمع آوری فاضالب تولید شده در ساختمانپیاده 

  .شهری

 

 

 .برداری مجدد از پساب حاصل از عملیات بک واش مجموعه استخر دانشگاه در بخش فضای سبزبهره 

 

 

 

های مجموعه خوابگاهی( و اتصال آن های جذبی )ساختمانمطالعاتی برای حذف تعداد معدودی از چاهاجرای طرح  

 .به شبکه فاضالب شهری
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 مرتبط با پایش و مدیریت مصرف گاز: مجموعه اقدامات 

خوابگاه، ، ساختمان سلف های مرکزی خوابگاهنصب کنتور گاز به جهت ثبت و کنترل میزان مصرف گاز در موتورخانه 

 .مکانیکو شیمی های نانوایی، اتوشویی، ساختمان سلف یاس و نیز دانشکده

 

 

 های تجدید پذیرمجموعه اقدامات مرتبط با استفاده از انرژی: 

 .تولید آبگرم از انرژی خورشیدی در ساختمان دانشکده کامپیوتر 

 

 

 .های خورشیدی در ساختمان پردیس دماوندتولید برق با سلول 
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 مجموعه اقدامات مرتبط با بهبود سیستم آبیاری فضای سبز دانشگاه: 

از حجم  %2۱هزار متر مربع از فضای چمن کاری شده دانشگاه )بالغ بر  22اجرای سیستم آبیاری تحت فشار دائمی در  

 .هزار متر مربعی( ۱۳کل فضای چمن کاری شده 

 .دستی با قابلیت جابجاییهای گیری از فوارهاستفاده از سیستم آبیاری با بهره 

 .های پرمصرف در فضای سبز دانشگاهبه جای گونه های گیاهی کم مصرف )آب(جایگزینی گونه 
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 مجموعه اقدامات مرتبط با مدیریت و بازیافت پسماند: 

درصد  ۱۳بر  عدد مخزن کارتن پالست در بالغ 29۳و جانمایی تعداد  ۳انعقاد تفاهم نامه با اداره پسماند شهرداری منطقه  

 .های دانشگاه جهت تفکیک و جداسازی زباله خشک از تر در محل مبدأساختمان

 .آموزش عملی نیروهای خدماتی و کارکنان دانشگاه جهت تفکیک زباله ها از مبدأ 

     

 

 .اجرای طرح تفکیک زباله خشک از تر در مجموعه خوابگاه خواهران به واسطه طرح پروژه خوابگاه سبز 

های های ویژه )زبالهانعقاد قرارداد جداگانه با سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران جهت تخلیه و خارج نمودن زباله 

 در مرکز فناوری عصبی( از دانشگاه.های تولید شده تولید شده در مرکز بهداشت و درمان و زباله

 .حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه HSEها( توسط واحد های ویژه )تولید شده در آزمایشگاهخنثی سازی و دفع زباله 
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ای ههای یک بار مصرف، کیسهنامه به کلیه واحدها مبنی بر کاهش و حذف تدریجی ظروف پالستیکی، بطریصدور بخش 

 .پالستیکی و ... به جهت اهمیت موضوع حفاظت از محیط زیست و کاهش آالیندهای زیست محیطی

 استفاده در بخش فضای سبز دانشگاه.ختان در فصل پاییز و تولید خاک برگ جهت های درجمع آوری برگ 

 نوان خاک برگهای درختان دانشگاه در فصل پاییز و استفاده از آن به عآوری برگتهیه کمپوست خاک برگ از طریق جمع 

 جهت کاشت و گل کاری.

 

 

 

منطقه در زمینه مدیریت پسماند، منجر به اخذ تاییدیه ذکر است مجموعه اقدامات مشترک دانشگاه با شهرداری شایان   

 پروتوکل مربوطه گردید.

 

 

 مجموعه اقدامات مرتبط با مدیریت حمل و نقل: 

 .بازسازی کامل تعدادی از خودروهای ناوگان حمل و نقل دانشگاه و اقدام به اخذ معاینه فنی کلیه خودروها 

 .آنها با خودروهای پایه گازسوز و کم مصرفخارج نمودن خودروهای فرسوده و جایگزین کردن  
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 .های ایاب و ذهاب دانشجوییبرون سپاری و خصوصی سازی بخش اعظمی از سرویس 

 .استفاده از موتورسیکلت برقی جهت ترددهای درون دانشگاه 

 

 

 

 ی پرخطرا مدیریت مواد و پسماندهای شیمیایمجموعه اقدامات مرتبط ب: 

های ذیربط به انجام رسید. امور خدمات و پشتیبانی و دانشکده همکاری مشترک امور پژوهش دانشگاه،این مجموعه اقدامات با 

نامه(، قبل از اخذ پایان HSEهای اجباری ها که مربوط به آموزش دانشجویان تحصیالت تکمیلی )دورههایی از این فعالیتبخش

توسط امور پژوهش دانشگاه به انجام رسید و لذا گزارش مذکور  ،باشدمیها های ایمنی و سالمت در آزمایشگاهتهیه دستورالعمل

در حمل و تحویل پسماندهای خطرناک به شایان ذکر است که  گردد.به فصل اقدامات و دستاوردهای پژوهشی موکول می

 تیبانی نقش اصلی را داشته است.پشامور خدمات و  ،های ذیصالح برای معدم کردن آنهاشرکت
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 بازنگری جامع و اساسی در نمودار سازمانی دانشگاه: 

های نوین )تحول به دانشگاه نسل سوم( و نیازها و شرایط جدید، بازنگری نمودار در راستای تطبیق تشکیالت دانشگاه با مأموریت

در  ،داخلی و بیرونی های مفصلدر دستور کار قرار گرفت و پس از مطالعات و هماهنگی 299۳سازمانی دانشگاه از ابتدای دهه 

 به تصویب هیأت امنا رسید.  299۱سال 

ای برای پیاده سازی آن در دانشگاه صورت پذیرفت با تصویب و ابالغ نمودار سازمانی جدید دانشگاه، مجموعه اقدامات گسترده

 که رئوس آنها به قرار زیر است:

 .در ذیل نمودار سازمانی کالن دانشگاه 299۱سال تهیه تشکیالت تفضیلی دانشگاه و تصویب آن توسط هیأت امنا در  

ف شرح وظای"و  "های سازمانیشرح وظایف پست"های سازمانی دانشگاه و تدوین مطالعه و بررسی وظایف متصدیان پست 

 .طبق تشکیالت مصوب جدید دانشگاه "واحدهای سازمانی



98 
 

 .ت جدید دانشگاهافزاری تشکیالها و اصالح آن در سیستم نرمدرج کلیه تغییرات پست 

 .های مصوب جدید با هماهنگی مدیران در کلیه واحدهای صف و ستادجانمایی کارکنان در پست 

و   "سامانه حس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"بارگذاری نمودار سازمانی و تشکیالت تفصیلی مصوب جدید دانشگاه در  

 ."سامانه ساختارسازمان امور اداری و استخدامی کشور"

 

 مجموعه اقدامات مرتبط با توسعه کمّی و کیفی  اعضای هیأت علمی: 

 2991نفر از سال  21۳ند جذب در سقف سهمیه جذب ساالنه دانشگاه، بالغ بر ذب اعضای هیأت علمی جدید طی فرآیج 

 .تا کنون

دانشیاری و از دانشیاری به یند ارتقا و از طریق هیأت ممیزه )از استادیاری به آارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی طی فر 

 تا کنون. 2991نفر از سال  2۳۳مجموعا قریب به  ،استادی(

 .( ویژه اعضای هیأت علمیییی و مهارت افزاهای آموزشی )دانش افزایطراحی و اجرای دوره 

 ارشیند مربوطه با محوریت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه که گزآهای مطالعاتی اعضای هیأت علمی طی فرفرصت 

 گردد.تفصیلی تر به بخش پژوهش و فناوری گزارش دانشگاه موکول می

 

 وری اعضای غیر هیأت علمی که اهم آنها به قرار زیر است:مجموعه اقدامات مرتبط با توسعه کیفی و بهره 

م مچون تنظیهائی هتخصصی و مدیریتی که به نوبه خود با فعالیت های آموزشی عمومی،نیازسنجی، طراحی و اجرای دوره 

تهیه کتب و محتواهای آموزشی و کمک  عقد قراردادها، ی مدرسین شایسته،شناساینه، های آموزشی سالیاو تصویب تقویم

 های گذرانده شده اعضا در سیستم همراه بوده است.آموزشی و ثبت سوابق دوره

 .بررسی و تصویب درخواست های ادامه تحصیل اعضا و اعمال مدارک آنها 

 و قراردادی با تصویب هیأت اجرایی.ی و تصویب ارتقای رتبه اعضای واجد شرایط اعم از رسمی بررس 

 صالحیت اعضا با تصویب هیأت اجرایی.گردش شغلی اعضا متناسب با نیاز واحدها و  

ی اعضا ی و قراردادی با تصویب هیأت اجرایی بههای تشویقی به اعضای غیر هیأت علمی اعم از رسمبررسی و اعطای پایه 

 واجد شرایط.

هیأت اجرائی اعضای غیر هیأت علمی، ساالنه  های مقتضی مرتبط با موارد فوق،در راستای سیاستگذاری ها و تصمیم گیری 

 ساعت جلسه داشته است. ۱۳حدود 
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 ه خدمات اداری که برخی از آنها به قرار زیر است: موعه اقدامات مرتبط با بهبود ارایمج 

ی رایاج حیطه مکاتبات امور اداری، زاری و اتوماسیون به منظور حذف مکاتبات کاغذی )که هم اکنون درافتوسعه بستر نرم 

 .ها در دست اقدام است(شده و برای سایر حوزه

 های پرسنلی و انتقال سوابق کاغذی به فضای الکترونیکی.ایجاد بایگانی دیجیتال برای پرونده 

 .لمسی به چهره نگاریارتقای سیستم حضور و غیاب پرسنل از  

 .ها )اعم از استحقاقی، پزشکی، تشویقی، ساعتی و غیره(مکانیزه نمودن محاسبات، ذخیره سازی و نمایش سوابق مرخصی 

 .هیأت علمی به کارکنان قراردادی تعمیم طرح ارتقای رتبه اعضای غیر 

 از نتایج آن در بندهای فوق اشاره شد. یندهای اداری که بخشیآطراحی و اجرای پروژه مطالعاتی بازنگری جامع در فر 

 .بازنگری جامع در نظام ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیأت علمی 

 

 مجموعه اقدامات مرتبط با بهبود ارائه خدمات رفاهی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی: 

  9۳۳ی برا بالعکس بازنشستگی ورسیدگی، تصحیح و ترمیم انتقال حق بیمه سوابق خدمت غیررسمی کارکنان به صندوق  

 .نفر

 .نفر ۳۳۳ برای انانجام امور مربوط به آن رسیدگی، تصحیح و ترمیم کسور بازنشستگی سوابق خدمت غیررسمی شاغلین و 

 .نفر 1۳بالعکس به تعداد  صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی و انتقال حق بیمه کسور بازنشستگی از 

 نفر. 21۳واج به تعداد ک هزینه ازدپرداخت کم 

 نفر. ۳۳پرداخت کمک هزینه فوت به تعداد  

 .ارتقای کمک هزینه عائله مندی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی با مصوبه هیأت امنا 

 درصد با تصویب هیأت امنا. ۳۳ی تا پرداخت کمک هزینه بیمه تکمیلی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علم 

 .دانشگاه در شهرستان بابلسربازسازی مجتمع رفاهی  

 .خرید مجتمع رفاهی دانشگاه در شهر مشهد 

 

 صلی که هر کدام در راستای مجموعه اقدامات مرتبط با توسعه واحدهای اقماری دانشگاه در خارج از پردیس ا

 ای استان مربوطه بوده و مهمترین آنها به قرار زیر قابل ذکر است:ی به نیازهای بومی و منطقهپاسخگوی

 .المللی واحد کیشاخذ مجوزهای الزم و فراهم آوردن مقدمات برای توسعه پردیس بین 

 .المللی واحد چابهاراخذ مجوزهای الزم و فراهم آوردن مقدمات برای توسعه پردیس بین 
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 .تهیه طرح توسعه واحد دماوند 

 

  فناوری،  آموزشی، پژوهشی،مجموعه اقدامات مرتبط با توسعه فضاهای فیزیکی دانشگاه )آموزشی، کمک

 :اداری و غیره( رفاهی،

های منجر با توسعه فضاهای فیزیکی دانشگاه در ذیل آورده شده است. همانطور که قابل مالحظه است شرح هر یک از پروژه

آغاز و پایان  9۳برخی دیگر در دهه همچنین  .اندبه پایان رسیده 9۳شروع گردیده و در دهه  ۱۳برخی از این پروژه ها از دهه 

 اند و برخی دیگر هم اکنون در حال اجرا می باشند.یافته

 

 )پروژه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد امام رضا )ع: 

 

 

 

 

 



010 
 

  دانشکده مهندسی عمران 1پروژه ساختمان شماره: 

 

 

 پروژه مرکز تحقیقات فناوری عصبی ایران: 
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 هاپروژه توسعه کارگاه مکانیک ماشین: 

 

 

 کارگاه فناوری و نوآوری نیترو پروژه: 
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 پروژه کارگاه فناوری و نوآوری مانا: 

 

 

 پروژه ورودی استخر سرپوشیده دانشگاه: 
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 پروژه تخریب، بازسازی و توسعه پیش ورودی ساختمان مرکزی دانشگاه: 
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  متر 9311دیوار کشی دور زمین دماوند به طول 
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  فنی و مهندسی واحد نورطراحی تفصیلی دانشکده: 

 

 

 طراحی ساختمان جدید دانشکده مهندسی شیمی: 
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 ی پردیس اصلیپروژه احداث سرای دانشجوی: 

 

 

 پروژه احداث مجتمع خدمات فناوری: 
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 پروژه احداث مرکز تحقیقات فناوری دانشکده مهندسی مکانیک: 

 

 

 طراحی سالن ورزشی دو منظوره پردیس اصلی: 
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  پردیس اصلی 9ورودی شماره طراحی سردر: 

 

 

 ای و مالی دانشگاههای بودجهیندها و رویهآاقدامات کالن مرتبط با فر: 

 .ریزی عملیاتیبازنگری در روند تخصیص اعتبار واحدهای داخلی دانشگاه )صف و ستاد( با رویکرد بودجه 

 مبتنی بر عملکرد.ریزی ها به منظور محاسبه قیمت تمام شده و بودجهطبقه بندی کامل هزینه 

 .یکپارچه سازی سیستم گزارش گیری مالی و بودجه 

پیاده سازی سیستم جامع انبارو اموال برای اولین بار از بدو تاسیس دانشگاه و ورود اطالعات سنوات گذشته در قالب فایل  

 اکسل به سیستم جدید.

جمله نتایج آن رضایت ارباب رجوع و کاهش زمان افزایش سرعت و دقت در انجام کارها در حوزه امورمالی دانشگاه از  

 روز کاری. 9روز کاری به  ۱رسیدگی و پرداخت اسناد مالی از 

تغییر و پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی بخش عمومی در کلیه سطوح ) پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی 

ای هاطالعات سنوات قبل و کنترل و تطبیق اطالعات سیستمرسیدگی، اعتبارات، دریافت و پرداخت و دفترداری پس از انتقال 

که منجر به اخذ تقدیرنامه از معاونت محترم ( و استفاده همزمان هر دو سیستم جهت صحت اطالعات 299۱جدید و قدیم تا سال 

 ی بخش عمومی گردید.در اجرای نظام حسابدار 299۱داری کل کشور با عنوان دستگاه اجرایی برتر در سال نظارت مالی و خزانه
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 های زیرساختی کالن در هیأت امناها و مصوبهسیاستگذاری: 

گیری در مورد مسائل مالی، پرسنلی و هیأت امنای دانشگاه در طول دوره دولت یازدهم و دوازدهم عالوه بر بررسی و تصمیم

اشاره قرار گرفت. با اینحال نظر به اهمیت موضوع، غیره، مصوبات زیرساختی مهمی داشته که برخی از آنها در بندهای قبل مورد 

فهرستی از مصوبات کالن هیأت امنا در طی هشت سال اخیر در جدول ذیل آورده شده است. اهمیت این مصوبات از آن جهت 

 آورد.های آتی را فراهم میهای کمی و کیفی دانشگاه در سالاست که زیرساخت قانونی الزم برای توسعه

 

 یختار موضوع

 2/21/9۳ های دانش بنیاننحوه مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در شرکت

 2۳/2۳/9۳ الملل دانشگاه در منطقه آزاد چابهارراه اندازی پردیس بین

 21/21/9۱ 1ن های دانش بنیادستگاه ساختمان جهت استقرار شرکتخرید یک
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 ۱/22/9۱ حوزه کارآفرینیپیشنهاد ایجاد فضای مناسب برای کارگزاران و فعاالن 

 ۱/22/9۱ نامه ارتقا توان اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسینتصویب آئی

 ۱/۳/9۱ مجوز اجرای برنامه عملیاتی ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران

 ۱/۳/9۱ نهاد بنیاد حامیان علم و صنعت ایران مردماستفاده از نام دانشگاه علم و صنعت ایران در تاسیس سازمان 

 ۱/۳/9۱ یکارگزاران کارآفرین نحوه حمایت از

 ۱/۳/9۱ موافقت اصولی با مشارکت بلند مدت با بخش غیردولتی

 29/22/9۱ درجزیره کیش الملل دانشگاهاندازی واحد بین هکتار زمین، برای راه ۱د درخواست خری

 29/22/9۱ هتشکیالت تفصیلی دانشگاجدید تصویب ساختار 

 21/21/99 کیش زیست محیط پژوهشکده تاسیس اخذ مجوز

 در ایران صنعت و علم دانشگاه المللبین واحد اندازی راه برای سازی محوطه و ساختمان احداث اخذ مجوز

 کیش جزیره
21/21/99 

 مناسب برای فضای تأمین منظور به ،مترمربع 92۳۳ مساحت به دانشگاه نوآوری مرکز ساختمان احداث

 مالکیت حق ساخت، مشاوره گذاری، بازاریابی، نوآفرینان،سرمایه و مالی خدمات دهندگان ارائه استقرار

 هاینمایشگاه برای دائمی محل تعبیه نیز و علمی تاعضای هیا بنیان دانش هایشرکت و فکری

 بنیان دانش هایشرکت دستاوردهای

21/21/99 

 

 21/21/99 دانشگاه فناوری و علم پردیس اندازی راه

متر مربع به منظور پاسخگویی به نیازهای  ۳21۳مجوز احداث ساختمان آموزشی واحد نور به مساحت 

 ت علمی، دانشجویان و کارکنانفضای فیزیکی مناسب برای اعضای هیاآموزشی و پژوهشی و ضرورت تأمین 

 دانشگاه علم و صنعت واحد نور

21/21/99 

 21/21/99 ایرشته میان آموزشی هایگروه ساماندهی و اندازیهرا

 21/21/99 دماوند واحد در های آموزشیتوسعه دوره برای مجوز
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حوزه معاونت 

فرهنگی و 

 اجتماعی
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 معاونت فرهنگی و اجتماعیحوزه  -1

 :مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه 

 33 33 31 36 35 34 39 31 سال

 هایفعالیت

 های علمیانجمن
2۳۳ 1۱۱ 99۱ 9۳۱ 9۳۳ 999 91۱ 191 

 - 1۳ 1۱ 2۱ 1۳ - - - بازدیدهای علمی

 هایفعالیت

 های دانشجوییتشکل
۱9 21۱ 2۳۳ 29۱ 2۱2 2۱۳ 191 9۱۳ 

 هایفعالیت

 های پسرانخوابگاه
- - - 99 1۳9 91۳ 2۳9 - 

 هایفعالیت

 خوابگاه دختران
- - ۱۳۳ ۱۳۱ ۳9۱ ۳9۱ ۱۳۱ - 

 - ۱1 2۱1 1۳2 12۳ 1۱۳ 11۱ 29۳ های اردوهافعالیت

 9۱ 91 9۳ 29۳ 19 - - - هاهای کانونفعالیت

 ۱۳ 29۳ 2۳۱ 29۱ 1۳۱ - - - های نشریاتفعالیت

 

سران پها به دلیل بیماری کرونا فعالیت خوابگاه دختران و خوابگاه به علت تعطیلی خوابگاه 2999شایان ذکر است که در سال 

 ها آمده است.های تشکلبه صورت مجازی برگزار شده است که درآمار فعالیت

 

 :مرکز مشاوره 

 33سال  33سال  31سال  36سال  35سال  34سال  عنوان ردیف

 ۱۱۳ ۱۳۳ 1۱۳۳ 1۱9۳ 9۳2۱ 9۱21 تعداد مراجعین 2

 2۱۳۳ 1۱9۱ ۳۳۳۳ ۳۱۱1 2۳9۳1 ۱۱11 تعداد مراجعات 1

 ۱ 9۳ ۱۳ ۳۱ 9۱ 222 هاتعداد کارگاه 9

 ۳ ۳ 9 ۱ 9 ۳ تعداد اردوها ۳
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 2 1 9 1 1 1 همایش اولیا ۳

 ۳ ۳ ۳ 1 ۳ ۳ نشست تخصصی اولیا ۱

 ۳ شماره 2 ۳ شماره 2 ۳ شماره 2۳ تعداد نشریه پیام آشنا ۱

۱ 
تعداد پیام بهداشت 

 روان در سطح دانشگاه
 ۳ بنر 1۳ بنر 9۳ بنر 9۳ ۳ ۳

9 
تعداد افراد در طرح 

 سالمت روانپایش 
19۱۱ 29۳۳ 1۳2۳ 1۱۳۳ 9۱۱۱ ۳۱۳9 

2۳ 
تعداد افراد در طرح 

 سیمای زندگی
۱۳۳ ۱۳۳ 2۳۳۱ ۳ 22۱۳ ۳ 

22 
تعداد افراد در طرح 

 نشاط اجتماعی
 ۳ ۳ نفر 2۳۳ ۳ ۳ ۳

 

 از طرف دفتر مشاوره و سالمت وزارت  299۳و  2999های انتخاب مرکز مشاوره به عنوان مرکز مشاوره نمونه در سال

 عتف.

  از طرف دفتر مشاوره و سالمت وزارت عتف. 299۱انتخاب مرکز مشاوره به عنوان مرکز مشاوره برتر در سال 

  از طرف دفتر مشاوره و سالمت وزارت عتف. 299۱انتخاب مرکز مشاوره به عنوان مرکز مشاوره برتر در سال 

 299۳آموزش عالی سراسر کشور در سال ها و موسسات برگزاری همایش سراسری روسای مراکز مشاوره دانشگاه. 

  دوره همایش اولیاء. 92برگزاری 

 29۱9تا  29۱2های زندگی دانشجویی به صورت اجباری از سال ارائه درس مهارت. 

 2999و  299۱های سال توقف در سال ۱های زندگی پس از ارائه درس مهارت. 

  تا کنون. 29۱۱راه اندازی وب سایت مرکز مشاوره از سال 

 تا کنون. 299۱اه اندازی کانال تلگرامی مرکز مشاوره از سال ر 

  هزار دانشجو  ۱قریب به  2999تا سال  2992تا کنون و طبق آمار موجود از سال  ۱۳اجرای طرح پایش سالمت از سال

 اند.ورودی جدید در این طرح شرکت داشته
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  دانشجویان در این طرح مشارکت کردند که به نفر از  ۱۳۳۳نزدیک به  2999اجرای طرح پایش سالمت روان در سال

 های کشور بی نظیر است.نوبه خود در دانشگاه

 گیری از مصرف مواد در بین دانشجویان(.اجرای طرح پیام )پیش 

  به دلیل شیوع ویروس کرونا. 2999راه اندازی مشاوره غیرحضوری در بستر مشاوره تلفنی و واتساپی در سال 

 

  فرهنگی و اجتماعی:مدیریت ارتباطات 

 شامل: 2931سال  کارکنان و و اجتماعی اساتید امور فرهنگی مدیریت هایفعالیت

 :های مربوط به حوزه اساتید محترم دانشگاهفعالیت -2

 جلسه با اهداف: 1۳در  های فرهنگی اساتیدسلسله نشست -2-2

 احیای ساعت فرهنگی دانشگاه. •

 مختلف.های گردهمایی هفتگی اساتید دانشکده •

 طرح مباحث مختلف فرهنگی و اجتماعی. •

 امکان تبادل نظر اساتید در موضوعات مختلف فرهنگی و اجتماعی. •

اعتقادی و قرآنی، مباحث تاریخی، مباحث اجتماعی، سیاسی، مباحث مباحث مباحث مطرح شده در جلسات عبارتند از:  •

 نظری.

 :ویژه اساتید در دانشگاه عتفبرگزاری مسابقات وزارت  -1-2

دیگر  وگیری آن اعالم فراخوان، ثبت نام، ارسال و پیبرگزاری بخش دانشگاهی مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه اساتید شامل 

 مسابقات سراسری.

 های فرهنگی و جلسات مناسبتی برای اساتید جوان.برگزاری کارگاه -9-2

های روانشناسی و جلسات هم اندیشی نامه، برگزاری کارگاه)تدوین آیین اساتید مشاورطرح های مرتبط با برگزاری کارگاه -۳-2

 جهت اساتید مشاور دانشگاه(.

)بررسی، تهیه، تولید و توزیع محصوالت فرهنگی همچون محصوالت مالتی مدیا  تهیه و توزیع هدایای فرهنگی ویژه اساتید -۳-2

 منتخب، محصوالت تبلیغی بصری، تدوین محصوالت صوتی اعتقادی و ...(.های دینی و فرهنگی، جزوات و کتب در حوزه

 :های مربوط به حوزه کارکنان محترم دانشگاهفعالیت -1
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ویژه کارکنان شامل: انتخاب و تهیه کتاب، تبلیغات، طراحی سؤاالت و برگزاری مسابقه و اهدای برگزاری مسابقه کتابخوانی  -2-1

 جوایز آن.

 ی(:های تحصیالت تکمیلی )ویژه دکترو معنوی از تشکل پشتیبانی مادی -9

 .هایی همچون انجمن مهندسی فرداحمایت مادی و معنوی از تشکل -2-9

 های مربوط به حوزه تبلیغات فرهنگی در دانشگاه.فعالیت -۳

 .های دانش آموختگی دانشگاهبرگزاری جشن -۳

 .دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه -۱

 .های کالن فرهنگی دانشگاهحدبیرخانه طر -۱

 .دبیرخانه ستاد فرهنگی رفاهی -۱

 

 شامل: 2939سال  کارکنان و و اجتماعی اساتید امور فرهنگی مدیریت هایفعالیت

 الف( امور فرهنگی اساتید:

 نشست فرهنگی ویژه اساتید: -2

 .1۳/2/99جلسه تبادل نظر اعضای هیات علمی با ریاست دانشگاه مورخ  -2-2

 .2/1/99جلسه تبادل نظر اعضای هیات علمی با ریاست دانشگاه مورخ  -1-2

 جلسه گرامیداشت هفته معلم با حضور حجت االسالم محمدیان همراه با تقدیم کتاب. -9-2

 جلسه ویژه هفته آموزش با حضور دکتر میلی منفرد، معاون آموزشی وزارت عتف با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه. -۳-2

جلسه فرهنگی با موضوع فضائل و والیت حضرت علی )ع( با حضور حجت االسالم پورسیدآقایی همراه با تقدیم نهج البالغه  -۳-2

 به اساتید.

 جلسه فرهنگی به مناسبت دهه فجر با حضور حجت االسالم صدیقی، امام جمعه موقت تهران. -۱-2

 کارگاه اساتید مشاور و مدیران فرهنگی: -1

 و مدیران فرهنگی با معاون فرهنگی. 91-99کارگاه آموزشی و تبادل نظر اساتید مشاور برگزاری  -2-1

و مدیران فرهنگی با حضور حجت االسالم هادی، مشاور و  91-99برگزاری کارگاه آموزشی و تبادل نظر اساتید مشاور  -1-1

 .2۱/۱/99مورخ روانشناس برجسته 

و مدیران فرهنگی با حضور حجت االسالم هادی، مشاور و  91-99ساتید مشاور برگزاری کارگاه آموزشی و تبادل نظر ا -9-1

 .9/9/99مورخ های زندگی دانشجویی روانشناس برجسته همراه با تقدیم کتاب مهارت
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های دانشجویی و جمع آوری مطالب  مرتبط دعوت و برگزاری جلسات کمیته منتخب تعیین محتوای درس آشنایی با مهارت -9

 لید محتوای الکترونیکی.و تو

 شورای فرهنگی دانشگاه: -۳

دعوت از اعضای شورای فرهنگی، تنظیم دستور جلسه، آماده سازی محتوای مورد نیاز مطرح شده در شورا، تنظیم صورت  -2-۳

 جلسه شورای فرهنگی.

 .2999جلسه شورای فرهنگی در سال  ۱برگزاری  -1-۳

 سفرهای یکروزه: -۳

 زه عبرت )زندان سابق ساواک و کمیته مشترک ضدخرابکاری( به مناسبت دهه فجر.بازدید از مو -2-۳

 مالقات با جانبازان آسایشگاه ثارا... )ولنجک( همراه با تقدیم هدایا. -1-۳

 مالقات با خانواده معظم شهدای دانشگاه )هماهنگی، پشتیبانی، تهیه هدیه و تأمین مالی(: -9-۳

 برق با خانواده شهید فیاضی. دیدار اساتید دانشکده -2-9-۳

 دیدار اساتید دانشکده خودرو با خانواده شهید سهرابی کاشانی. -1-9-۳

 دیدار اساتید دانشکده مکانیک با خانواده شهید علی بخشی. -9-9-۳

 (.2۱/21/99دیدار اساتید دانشکده راه آهن با خانواده معظم شهدا ) -۳-9-۳

 های محترم(.ویژه اساتید و خانواده سفرهای چند روزه )سفر مشهد مقدس -۱

 توزیع هدایا به صورت عمومی به کلیه اساتید دانشگاه: -۱

 تهیه، تولید، تکثیر و توزیع مجموعه صوتی تالوت ترتیل و ترجمه گویای قرآن کریم. -2-۱

 سجادیه.ترجمه قرآن، نهج البالغه و صحیفه  - 9و  1، 2تهیه و توزیع مجموعه صوتی شراب بهشتی  -1-۱

 ترجمه ادعیه مفاتیح الجنان. - ۳تهیه، تولید، تکثیر و توزیع مجموعه صوتی شراب بهشتی  -9-۱

 های دانشجویی ویژه اساتید مشاور.تهیه، تولید، تکثیر و توزیع مجموعه الکترونیکی آشنایی با مهارت -۳-۱

 های بررسی طرح عفاف و حجاب:تشکیل کارگروه -۱

 حترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و بررسی نکات مورد نظر.جلسه با مسئول م -2-۱

 جلسه با مسئول مجمع دفاتر فرهنگی دانشجویی و بررسی نکات مورد نظر. -1-۱

 جلسه با مسئول بسیج دانشجویی و بررسی نکات مورد نظر. -9-۱

 جلسه با اعضای جنبش حیا و بررسی نکات مورد نظر. -۳-۱
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 فرهنگی کارکنان:ب( امور 

 برگزاری مراسم و جشن: -2

برگزاری جشن میالد حضرت فاطمه )س( و بزرگداشت روز زن ویژه کارکنان خانم، همراه با برگزاری مسابقه، تقدیم هدیه  -2-2

 عمومی، گل و کیک.

برگزاری مسابقه پیامکی، تقدیم برگزاری جشن میالد حضرت علی )ع( و بزرگداشت روز پدر، ویژه کارکنان آقا، همراه با  -1-2

 هدیه عمومی نهج البالغه.

 سفرهای یکروزه: -1

 بازدید از موزه عبرت )زندان سابق ساواک و کمیته مشترک ضدخرابکاری( به مناسبت دهه فجر. -2-1

 مالقات با جانبازان آسایشگاه ثارا... )ولنجک( همراه با تقدیم هدایا. -1-1

 های محترم(.هد مقدس ویژه کارکنان و خانوادهسفرهای چند روزه )سفر مش -9

 برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه کارکنان: -۳

 کتاب تفسیر سوره فرقان، نویسنده حجت االسالم قرائتی. -2-۳

 کتاب مهدی موعود، نویسنده محمد رحمتی شهرضا. -1-۳

 کتاب روزه، نویسنده عبدالمجید دشتی. -9-۳

 یسنده حجت االسالم قرائتی.کتاب تفسیر سوره یس، نو -۳-۳

 کتاب تفسیر سوره انفال، نویسنده حجت االسالم قرائتی. -۳-۳

 کتاب رمز عاشورا، نویسنده محمد بنی هاشمی. -۱-۳

 کتاب سرمشق نیکو، نویسنده محمد رحمتی شهرضا. -۱-۳

 کتاب نقش ماهواره در زندگی، نویسنده حجت االسالم سروری. -۱-۳

 می تجلی آیات قرآن مجید، نویسنده دشتی برازجانی.کتاب انقالب اسال -9-۳

 کتاب بانوی بانوان، نویسنده ابوالفضل موسوی گرمارودی. -2۳-۳
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 :2934در سال  و اجتماعی کارکنان امور فرهنگی مدیریت هایفعالیت

 توضیحات تعداد شرح عنوان ردیف

 کارکنان 2

 21 مسابقه فرهنگی
 نفر با شرکت کننده. ۳۳مسابقه حضوری: هر مسابقه  9

 نفر  با شرکت کننده. 21۳مسابقه پیامکی: هر مسابقه  9

 ۱ ها و مراسمجشن

نفر/ جشن ۳۳۳نفر/ میالد امام زمان )عج(:  ۳۳۳نفر/ روز پدر:  ۳۳۳روز زن: 

نفر/ پیاده روی 2۳۳نفر/ مراسم تکریم کارمندان بازنشسته 1۳۳شاد علمی

 1۳۳پخش فیلم محمد رسول ا... )نفره/  1۳۳سری  1کارکنان و اساتید 

 نفر(.

 ۱ بازدیدها

 2نفر از دانشگاهیان(/ موزه عبرت:  1۳نوبت )حضور  2آسایشگاه جانبازان: 

-نوبت کلیه دانشکده ۳عدد بلیط(/ مالقات با خانواده شهدا:  9۳نوبت )توزیع 

 ها به صورت هر دو دانشکده مشترک.

 9 اردوهای یکروزه

نفر/ ۳۳تن(: ۳امام زاده  -باغ پرندگان  -موزه دفاع مقدس تهرانگردی )باغ 

 91جماران(:  -امام زاده صالح  -نفر(/ تهرانگردی )کاخ سعدآباد 11کاشان )

 نفر.

 نفر از کارکنان با خانواده(. 9۳مشهد مقدس )حضور بیش از  2 اردوهای چند روزه

 های هفتگی زیارت عاشورا.جلسه 2 مسجد دانشگاه

 جلد(. ۳۳۳نهج البالغه و صحیفه سجادیه )هر سری  1 اهدایی

 ۱ همکاری با سایر واحدها
بسیج کارکنان دانشگاه/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری/ واحدهای 

 واحد(. ۳معاونت فرهنگی و اجتماعی )

 9 تدوین آیین نامه

 .آیین نامه سفرهای اساتید و کارکنان دانشگاه 

  سامانه اتوماسیون و وبگاه مدیریت.شیوه نامه ایجاد 

 های آمورشی کارکنان معاونت.نامه برگزاری دورهنیازسنجی و شیوه 

 نفر. 1۳برگزاری برنامه اهدای خون کارکنان  2 های اجتماعیفعالیت
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 :2934و اجتماعی اساتید در سال  امور فرهنگی مدیریت هایفعالیت

 توضیحات تعداد شرح عنوان ردیف

 اساتید 1

 2۳ نشست و مراسم

 9نشست فرهنگی با موضوعات: ملی/ مذهبی/ روانشناسی و تبادل نظر 

جشن شاد علمی ویژه  –نوبت  ۳جلسه بررسی نشست فرهنگی  -جلسه 

 فرزندان اساتید در روز معلم.

 ۱ طرح استاد مشاور
 9ارسال جزوه آموزشی  -سری  1کارگاه افتتاحیه هر نیمسال تحصیلی 

 صدور احکام و پیگیری پرداخت. -سری 

 مدیران فرهنگی 

 هادانشکده
9 

های حمایت و هدایت در زمینه -جلسه  ۱های دوره ای برگزاری نشست

 مرتبط فرهنگی و اجتماعی.

 ۱ بازدیدها
 2نفر از دانشگاهیان(/ موزه عبرت:  1۳نوبت )حضور  2آسایشگاه جانبازان: 

 نوبت. ۳مالقات با خانواده شهدا: عدد بلیط(/  9۳نوبت )توزیع 

 9 اردوهای یکروزه

نفر/ ۳۳تن(: ۳امام زاده  -باغ پرندگان  -تهرانگردی )باغ موزه دفاع مقدس 

 1۱جماران(:  -امام زاده صالح  -نفر(/ تهرانگردی )کاخ سعدآباد 2۱کاشان )

 نفر.

 1 اردوهای چند روزه
 با خانواده(. نفر از اساتید 9۳مشهد مقدس )حضور بیش از 

 نفر. 9۱تبلیغات و اجرا مدیریت ارتباطات(:  -سفر کربال )سهمیه نهاد 

 لوح تقدیر )همسران اساتید/ مادران اساتید(. 1 اهدایی

 ۱ همکاری با سایر واحدها
اندیشی اساتید/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری/ واحدهای دفتر هم 

 واحد(. ۳معاونت فرهنگی و اجتماعی )

 ها.نامه مدیران فرهنگی دانشکدهآیین 2 نامهتدوین آیین

 نفر. 1۳برگزاری برنامه اهدای خون اساتید:  2 های اجتماعیفعالیت
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 :2935در سال  و اجتماعی کارکنان امور فرهنگی مدیریت هایفعالیت

 توضیحات تعداد شرح عنوان ردیف

 کارکنان 2

 ۳ مسابقه فرهنگی
 نفر شرکت کننده. ۳۳مسابقه حضوری: هر مسابقه  9

 نفر شرکت کننده. 2۳۳مسابقه پیامکی: هر مسابقه  2

 نفر(.2۳۳نفر/ پخش فیلم یتیم خانه ایران ) ۱۳۳نفر/ روز پدر: ۳۳۳روز زن:  9 ها و مراسمجشن

 نفر از دانشگاهیان(.2۳نوبت )حضور  2آسایشگاه جانبازان:  2 بازدیدها

 9 اردوهای یک روزه
نفر/ کاشان،  ۱۳برج میالد تهران(:  -دلفیناریوم  -تهرانگردی )باغ موزه قصر 

 نفر. 9۳باغ پرندگان(:  -نفر(/ تهرانگردی )کاخ گلستان ۳۳نیاسر )

 نفر از کارکنان با خانواده(. ۱1روز )حضور بیش از  9مشهد مقدس/  2 اردوهای چند روزه

 های هفتگی زیارت عاشورا.جلسه 9۱ مسجد دانشگاه

 عدد(. ۳۳۳عدد کیف(/ روز زن ) ۱۳۳روز پدر ) 22۳۳ اهدایی

 همکاری با سایر واحدها

 
۱ 

بسیج کارکنان دانشگاه/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری/ واحدهای 

 واحد(. ۳معاونت فرهنگی و اجتماعی )

 )دوره اکسل(.آموزش کارکنان معاونت فرهنگی  ۱ آموزش فرهنگی

 روز. 9دوره علمی کمپ تابستانی در  2 فرزندان کارکنان

 نفر. 9۳برگزاری برنامه اهدای خون کارکنان:  2 های اجتماعیفعالیت
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 :2935در سال  و اجتماعی اساتید امور فرهنگی مدیریت هایفعالیت

 توضیحات تعداد شرح عنوان ردیف

 اساتید 1

 2۳ نشست و مراسم

 9فرهنگی با موضوعات: ملی/ مذهبی/ روانشناسی و تبادل نظر نشست 

نفر/  ۳۳جلسه آزاد اندیشی/ مراسم تقدیر از اساتید خانم  9جلسه/ 

 نفر(/ جلسه توجیهی سفر عتبات. ۳۳پخش فیلم یتیم خانه ایران )

 ۳ طرح استاد مشاور
سری/  2جلسه/ ارسال جزوه آموزشی  1کارگاه و نشست اساتید مشاور 

 گیری پرداخت.صدور احکام و پی

 ۱ هامدیران فرهنگی دانشکده
های جلسه/ حمایت و هدایت در زمینه ۱های دوره ای برگزاری نشست

 مرتبط فرهنگی و اجتماعی.

 عدم شرکت در بازدید. ۳ بازدیدها

 9 اردوهای یک روزه

نفر/  ۳2برج میالد تهران(:  -دلفیناریوم  –تهرانگردی )باغ موزه قصر 

 2۳باغ پرندگان(:  -نفر(/ تهرانگردی )کاخ گلستان 9۳کاشان، نیاسر )

 نفر.

 ۳ اردوهای چند روزه

 نفر از اساتید با خانواده(. ۳۳روز/ )حضور بیش از  9مشهد مقدس 

تبلیغات و اجرا مدیریت ارتباطات(  -سفر کربال )دریافت سهمیه نهاد 

 نفر. ۱1

 عدد.  ۳۳عدد/ هدیه اساتید خانم  1۳هدیه پایان سال مدیران فرهنگی  ۱۳ اهدایی

 ۱ همکاری با سایر واحدها
اندیشی اساتید )سفر مشهد مقدس(/ نهاد نمایندگی مقام دفتر هم

 واحد(. ۳معظم رهبری/ واحدهای معاونت فرهنگی و اجتماعی )

 روز. 9تابستانی در دوره علمی کمپ  2 فرزندان اساتید

 نشست گفتمانی اساتید. ۳ آموزش فرهنگی
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 :2936در سال  و اجتماعی کارکنان امور فرهنگی مدیریت هایفعالیت

 توضیحات تعداد شرح عنوان ردیف

 کارکنان 2

 ۳ مسابقه فرهنگی
 نفر شرکت کننده. ۳۳مسابقه حضوری: هر مسابقه با  9

 نفر شرکت کننده. 2۳۳با مسابقه پیامکی: هر مسابقه  2

 نفر(.2۳۳نفر/ پخش فیلم یتیم خانه ایران ) ۱۳۳نفر/ روز پدر:  ۳۳۳روز زن:  9 ها و مراسمجشن

 نفر از دانشگاهیان(. 2۳نوبت )با حضور  2آسایشگاه جانبازان:  2 بازدیدها

 9 اردوهای یک روزه
نفر/  ۱۳تهران( : برج میالد  -دلفیناریوم  -تهرانگردی )باغ موزه قصر 

 نفر. 9۳باغ پرندگان(:  -نفر(/ تهرانگردی )کاخ گلستان  ۳۳کاشان، نیاسر )

 نفر از کارکنان با خانواده(. ۱1روز )حضور بیش از  9مشهد مقدس  2 اردوهای چند روزه

 های هفتگی زیارت عاشورا.جلسه 9۱ مسجد دانشگاه

 عدد(. ۳۳۳روز زن )عدد کیف( /  ۱۳۳روز پدر ) 22۳۳ اهدایی

 ۱ همکاری با سایر واحدها
بسیج کارکنان دانشگاه/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری/ واحدهای 

 واحد(. ۳معاونت فرهنگی و اجتماعی )

 آموزش کارکنان معاونت فرهنگی )دوره اکسل(. ۱ آموزش فرهنگی

 روز. 9دوره علمی کمپ تابستانی در  2 فرزندان کارکنان

 نفر. 9۳برگزاری برنامه اهدای خون کارکنان  2 های اجتماعیفعالیت
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 :اقدامات عمده واحد تبلیغات دفتر امور فرهنگی اساتید و کارکنان 

 الف( بحث محتوایی:

 :2936در سال  و اجتماعی اساتید امور فرهنگی مدیریت هایفعالیت

 توضیحات تعداد شرح عنوان ردیف

 اساتید 1

 2۳ نشست و مراسم

 9نشست فرهنگی با موضوعات: ملی/ مذهبی/ روانشناسی و تبادل نظر 

نفر/ پخش  ۳۳/ مراسم تقدیر از اساتید خانم 9جلسه آزاد اندیشی  -جلسه 

 نفر(/ جلسه توجیهی سفر عتبات. ۳۳فیلم یتیم خانه ایران )

 ۳ طرح استاد مشاور
 -سری  2ارسال جزوه آموزشی  -جلسه  1کارگاه و نشست اساتید مشاور 

 گیری پرداخت.صدور احکام و پی

 مدیران فرهنگی 

 هادانشکده
۱ 

های حمایت و هدایت در زمینه -جلسه  ۱ای های دورهبرگزاری نشست

 مرتبط فرهنگی و اجتماعی.

 عدم شرکت در بازدید. ۳ بازدیدها

 9 اردوهای یک روزه
نفر/ کاشان، ۳2برج میالد تهران(:  -دلفیناریوم  –تهرانگردی )باغ موزه قصر 

 نفر. 2۳باغ پرندگان(:  -نفر(/ تهرانگردی )کاخ گلستان 9۳نیاسر )

 ۳ اردوهای چند روزه

 نفر از اساتید با خانواده(. ۳۳روز )حضور بیش از 9مشهد مقدس/ 

 ۱1 -تبلیغات و اجرا مدیریت ارتباطات(  -سفر کربال )دریافت سهمیه نهاد 

 نفر.

 عدد.  ۳۳عدد/ هدیه اساتید خانم  1۳هدیه پایان سال مدیران فرهنگی  ۱۳ اهدایی

 ۱ همکاری با سایر واحدها
دفتر هم اندیشی اساتید )سفر مشهد مقدس(/ نهاد نمایندگی مقام معظم  

 واحد(. ۳رهبری/ واحدهای معاونت فرهنگی و اجتماعی )

 روز. 9تابستانی/ دوره علمی کمپ  2 فرزندان اساتید

 نشست گفتمانی اساتید. ۳ آموزش فرهنگی

 نفر.2۳برگزاری برنامه اهدای خون اساتید:  2 فعالیت های اجتماعی



025 
 

 خوردن و آشامیدن.استخراج مجموعه آیات قرآن و روایات مرتبط با آداب  -2

 های ملی و مذهبی.ها و رویدادها جهت تعظیم مناسبتاستخراج و تدوین تقویم مناسبت -1

 های درس دانشجویان.گردآوری مجموعه احادیث و آیات قرآنی مناسب برای کالس -9

 های شهدای دانشگاه و ویرایش و بازسازی آنها.گردآوری اسامی و عکس -۳

 ی دانشگاه علم و صنعت ایران.طراحی یادمان شهدا -۳

 

 ب( بخش ایجاد و اجرا:

 )پسران(. 22۳*  ۱۳قاب پوسترهای آداب غذا خوردن در سلف دانشجویی در ابعاد  2۱ساخت و نصب  -2

 )دختران(. 9۳*  ۳۳قاب پوسترهای آداب غذا خوردن در سلف و تریای دانشجویی گل یاس در ابعاد  2۱ساخت و نصب  -1

 ها و واحدهای ستادی.عدد قاب عکس حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری در سطح دانشکده ۳۳ خرید و توزیع -9

 .9۳*  ۳۳جهت اهدا به مدیران دانشگاه در ابعاد  "الذین ان مکناهم فی االرض ..."قاب آیه  ۳۳ساخت و توزیع  -۳

 (.2۳۳*  ۱۳ها )ها و دانشکدهخوابگاههای عمومی جهت نصب در مکان "حدیث –منظره "عدد قاب  91۳ساخت و نصب   -۳

 ای )عدم استعمال سیگار و رعایت پوشش(.های مشاورهعدد قاب با موضوع پیام ۳1ساخت و نصب  -۱

 عدد قاب دعای وضو در وضوخانه مسجد دانشگاه. 2۳ساخت و نصب  -۱

*  ۳۳ران، فرجام، رشید و خاتم )های دختهای خوابگاهحدیث جهت نصب در اتاق –عدد قاب منظره  9۳۳ساخت و نصب  -۱

9۳.) 

 مند.دست روپوش تدریس اساتید و چاپ آرم دانشگاه بر روی آنها و توزیع در بین اساتید عالقه ۳۱خرید  -9

 ."نگاه آزاد"تدوین و برگزاری دومین جشنواره عکس دانشجویی با عنوان  -2۳

 انشگاه )مقابل مجتمع علوم پایه(.در فضای باز د "منشور قرآنی عفاف و حجاب"ساخت تابلوی  -22

 خرداد. 2۳بر سردر ساختمان  "بقیه ا... خیرلکم"چاپ و نصب تصاویر حضرت امام و مقام معظم رهبری و آیه  -21

 های ملی و مذهبی(.ها پوستر و بنر مناسبتی )مناسبتچاپ و نصب ده -29

 نظارت بر ساخت یادمان شهدای دانشگاه علم و صنعت ایران. -2۳

 های جدید در لواسان.پوشش تصویری اردوی ورودی -2۳

 چاپ و جابجایی پوسترهای آیات قرآنی )در راهرو عکاسی(. -2۱

 های مختلف.آموختگان مقطع کارشناسی در سالریزی و اجرای جشن دانشبرنامه -2۱
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 ج( بخش طراحی:

 به معاونت.صدور فراخوان و تشکیل تیم طراحی دانشجویی و انجام خدمات طراحی  -2

 جمع آوری آرشیو فایل و نرم افزارهای مناسب طراحی. -1

 های آیات قرآن و روایات مرتبط با آداب خوردن و آشامیدن.طراحی پوستر -9

 ."الذین ان مکناهم فی االرض ..."طراحی آیه  -۳

 حدیث. –پوستر منظره  11۳طراحی  -۳

 سحرخیزی، عدم استعمال سیگار و رعایت پوشش(.ای )های مشاورهطراحی پوسترهای با موضوع پیام -۱

 طراحی و چاپ کارت شناسای ضابطین طرح منشور اخالقی. -۱

 های آزاد اندیشی مجازی.طراحی بنر کرسی -۱

 ."منشور قرآنی عفاف و حجاب"طراحی پالت  -9

 ها.السپوستر جدید آیات و روایات منتخب و جایگزین نمودن پوسترهای قدیمی در ک 1۳۳طراحی  -2۳

 خرداد. 2۳و تصاویر سردر ساختمان  "بقیه ا... خیرلکم"طراحی آیه قرآن  -22

 جهت هدیه به اساتید. "واقیموا الصلوه و اتوا الزکوه و ..."طراحی تابلو آیه  -21

 طراحی پوستر دعای وضو. -29

 طراحی آیات قرآنی تابلوهای راهرو عکاسی. -2۳

 های ملی و مذهبی(.مناسبتی )مناسبتها پوستر و بنر طراحی ده -2۳
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 :2931ن در سال کارکنا یو اجتماع یارتباطات فرهنگ تیریمد یهاتیفعال

 توضیحات نفرساعت نفر برنامه شرح عنوان ردیف

2 

کارکنان  )
۳۱99
 

نفربرنامه(
 

مسابقه 

 فرهنگی
2۳ 2۳۱۱ ۳۳۳۱ 

 9  نفر(. 2۳1مسابقه حضوری )کل شرکت کنندگان 

 2 نفر. 19آنالین )سایت(: کل شرکت کنندگان  مسابقه 

 ۱  نفر. 9۳1مسابقه پیامکی: کل شرکت کنندگان 

 9  نفر. ۱۳مسابقه حضوری بسیج کارکنان: کل شرکت کنندگان 

1 
ها و جشن

 مراسم
22 21۱۳ 9۳۱۳ 

  نفر. 1۳۳روز زن با حضور 

 ( ۳۳نفر( + پخش فیلم سرو زیر آب ) ۳۳پخش فیلم تنگه ابوقریب .)نفر 

  نفر. 1۳۳مراسم تقدیر از بازنشستگان با حضور 

  نفر. ۳۳۳مراسم گرامیداشت روز کارگر با حضور 

 نفر. 1۳های تابستانی با حضور مراسم اختتامیه کالس 

 افزایی دانشگاه شهید بهشتی )بسیج شرکت در همایش نهضت بصیرت

 نفر(. 2۳کارکنان با حضور 

  اه نهاد رهبری در دانشگنشست گرامیداشت هفته بسیج با حضور مسئول

 نفر( . 2۳)بسیج کارکنان با حضور 

   نمایشگاه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه )بسیج کارکنان با

 نفر(. 9۳حضور 

  مراسم ختم جمعی صلوات، شهادت حضرت زهرا )س( و مبعث پیامبر

 نفر. 2۳۳)ص( با حضور 

 س(،  مراسم ختم جمعی حدیث شریف کساء، والدت حضرت معصومه(

 نفر. ۱۳روز عفاف و حجاب با حضور 

9 
بازدید و 

 مالقات
1 9۳ 2۳۳ 

  نفر. 2۳آسایشگاه جانبازان با حضور 

 های امام خمینی )ره( در مرقد شریف ایشان با تجدید میثاق با آرمان

 نفر. 2۳حضور 

۳ 
اردوهای 

 یک روزه
۳ 1۱۱ 1۱۳۳ 

 ۳۳پوت( با حضور لی تهرانگردی فرزندان )دکترلند، هیومن پارک، لی 

 نفر.

  )نفر. 21۱نوبت با حضور  1قم جمکران )بسیج کارکنان 
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  نفر. 9۳شهرری )بسیج کارکنان( ( با حضور 

  نفر. ۱۳امام زاده داود )بسیج کارکنان( با حضور 

۳ 
اردوهای 

 چند روزه
1 2۱۳ 219۱۳ 

  /نفر از کارکنان با خانواده(. ۱۳روز ) 9مشهد مقدس 

  /نفر از کارکنان با خانواده(. 2۳۳)روز  9مشهد مقدس 

۱ 

کارکنان
 

مسجد 

 دانشگاه
92 1۳۱۳ 1۳۱۳  92 نفر. ۱۳ با حضورهای هفتگی زیارت عاشورا جلسه 

۱ 
آموزش 

 فرهنگی
2۳ 9۱۳ 9۱۳۳ 

 های آموزش فرهنگی کارکنان با همکاری بسیج کارکنان و دفتر دوره

 آموزش کارکنان )درج در سابقه آموزشی(:

 نفر. 2۳۳مهدویت، حجت االسالم ابوالقاسمی با حضور شبهات  -

 نفر. 2۳۳سیره عملی امام علی)ع(،حجت االسالم صادقی  با حضور  -

 نفر. 9۳تفسیر سوره اسرا، حجت االسالم کریمی با حضور  -

 نفر. ۱۳بازخوانی تاریخ معاصر ایران، حجت االسالم بابااکبری با حضور  -

۱ 
فرزندان 

 کارکنان
۱ ۳۳ ۱۳9 

 نفر. 1۳ها )هدیه فرهنگی+ لوح تقدیر( با حضور تقدیر از روزه اولی 

 2های تابستانی فرزندان )بافتنی، خوشنویسی، رباتیک، زیستکالس  ،

 نفر. 9۳، سفره آرایی و نقاشی( با حضور 1زیست

 :2931اساتید در سال  یو اجتماع یارتباطات فرهنگ تیریمد یهاتیفعال

 توضیحات نفرساعت نفر برنامه شرح عنوان ردیف

9 

اساتید
نشست و  

 مراسم
1۳ 9۱۳ 1۳2۱ 

  2۳نشست فرهنگی با موضوعات ملی/ مذهبی/ روانشناسی و تبادل نظر 

 نفر. ۳9۳جلسه با حضور 

  نفر. ۳۳جلسه آزاد اندیشی با حضور 

  نفر. ۳۳مراسم تقدیر از اساتید خانم با حضور 

  نفر. 1۳پخش فیلم تنگه ابوقریب  با حضور 

  نفر. 9۳فیلم سرو زیر آب با حضور پخش 

 نفر. ۱۳با حضور  1دانش افزایی 

  نفر. 2۳۳مراسم بزرگداشت روز معلم  با حضور 

 ور های تابستانی فرزندان با حضمراسم اختتامیه، نمایشگاه و تقدیر/ کالس

 نفر. 9۳



029 
 

 

 نفر. 2۱نامه ارتقای فرهنگی اساتید با حضور نشست بررسی آیین 

2۳ 

اسات
دی

 (
1۳9۳
 

نفر برنامه(
 

اساتید 

 مشاور
۱ 2۳۳۳ ۳۳1 

  نفر. ۳۳نشست اساتید مشاور با حضور 

  نفر. ۳۳با حضور کارگاه و نشست اساتید مشاور 

  نفر. 9۳جلسه با حضور  9جلسه کمیته محتوای درس استاد مشاور 

  نفر. ۳۳نشست اساتید مشاور  با حضور 

  برای دانشجویان های زندگی دانشجویی جلد کتاب مهارت 9۳۳توزیع

 ورودی جدید و اساتید مشاور.

22 

مدیران 

فرهنگی 

 هادانشکده

۳ ۱۳ 2۱۳ 

 نفر. ۱۳جلسه با حضور  ۳ای های دورهبرگزاری نشست 

  نفر و اهدای بسته فرهنگی به مدیران  ۳تقدیر از مدیران فرهنگی قبلی

 نفر.  1۳فعلی

21 
بازدیدها و 

 مالقات
1 1۱ 22۳ 

 نفر 2۳جانبازان با حضور  شگاهیآسا. 

  مستند سازی، مصاحبه، تدوین و چاپ کتاب خاطرات انقالب اساتید با

 نفر. 2۱حضور 

29 
اردوهای 

 یک روزه
9 2۳9 1۳1۳ 

 نفر ۳۳پوت(:  یلیپارک، ل ومنی)دکترلند، ه فرزندان یتهرانگرد. 

  :نفر. ۱9گردشگری شمال با قطار 

  :نفر. ۳۳زیارتی قم جمکران 

2۳ 
اردوهای 

 چند روزه
2 2۳۳ 2۳۳۱۳  ( 2۳۳روز با حضور  9مشهد مقدس با برگزاری دوره دانش افزایی .)نفر 

2۳ 
فرزندان 

 اساتید
۱ 9۱ 1۱1 

 نفر )هدیه فرهنگی + لوح تقدیر(. 1۳ها تقدیر از روزه اولی 

 2های تابستانی فرزندان )بافتنی، خوشنویسی، رباتیک، زیستکالس  ،

 نفر. 2۱و  نقاشی( با حضور ، سفره آرایی 1زیست

2۱ 
آموزش 

 فرهنگی
12 9۱ ۱۳2 

  2۳نگاهی به مثنوی معنوی با حضور  - ۳نشست گفتمانی اساتید دوره 

 نفر.

  مباحث منطق و تفکر انتقادی با حضور   - ۳نشست گفتمانی اساتید دوره

 نفر. 2۳

  19تدبر در قرآن، سوره حدید با حضور  - ۱نشست گفتمانی اساتید دوره 

 نفر.
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  اطالع رسانی، ثبت نام، توزیع کتب استاد مطهری ویژه روز معلم با هدف

 نفر. ۳۳ارتقای سطح دانش و بینش اساتید با حضور 
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 :2933ن و اساتید در سال کارکنا یو اجتماع یارتباطات فرهنگ تیریمد یهاتیفعال

 ردیف عنوان توضیحات

 9۳ اساتید. گفتمانی نشست 

 نفر 29مباحث معرفت شناسی با حضور  -۱ه دور دیاسات ینشست گفتمان.  

 نفر. ۳1تدبر در قرآن سوره مجادله با حضور  -۱ه دور دیاسات ینشست گفتمان  

 نفر 29هستی شناسی فلسفه اسالمی با حضور  -9ه دور دیاسات ینشست گفتمان. 

 9 .مسابقه مجازی 

 1  نفر. ۱۳مسابقه حضوری با حضور 

 ۱  نفر. ۱۱۳حضور مسابقه پیامکی با 

 .مسابقه حضوری بسیج کارکنان 

قدرت تفکر و مهارت  یارتقا

 حل مسئله

2 

 ** برنامه ویژه کارکنان ** 

  نفر. ۳۳۳با حضور  روز زنگرامیداشت  

 ردخون( با حضور  1ماجرای نیمروز  لمی+  پخش فر نف 1۳ شبی که ماه کامل شد با حضور لمیپخش ف( 

 .نفر 1۳

  نفر. ۳۳۳انجمن دانش آموختگان با حضور گردهمایی و انتخابات 

 نفر. 1۳با حضور  یتابستان یهاکالس هیاختتام مراسم  

 .برنامه های بسیج کارکنان 

 برنامه ویژه اساتید ** ۱** 

 ردخون( با حضور  1ماجرای نیمروز  لمی+  پخش فر نف 1۳ شبی که ماه کامل شد با حضور لمیپخش ف( 

 .نفر 1۳

 نفر. 1۳با حضور  یتابستان یهاکالس هیاختتام مراسم  

احساس تعلق در  تیتقو

 تینسبت به هو انیدانشگاه

 و دانشگاه یمل ،ینید

1 

  نفر. ۱برگزاری کمیته مرکزی استاد مشاور با حضور 

  نفر. ۳۳جلسات با اساتید مشاور با حضور 

  جلد کتاب فوت و فن زندگی دانشجویی برای اساتید مشاور. ۳۳توزیع 

  نفر. 12جلسه با حضور  ۳محتوای درس استاد مشاور جلسه کمیته 

 «استاد مشاور»تقویت نقش 

د نقش اساتی نییمنظور تببه

 -های فرهنگی در حوزه

 یتیترب

9 

 ۳ های هنری.کارگاه 

 ۱ .نمایشگاه آثار هنری 

 یهنر یهابرنامه یبرگزار

در جهت  انیدانشگاه یبرا

۳ 
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 2۱ .پخش و اکران فیلم 

 2۱ .تئاتر برگزار شده 

 2۱ .مسابقات هنری 

 ۳ .اثر هنری تولید شده 

و  ینید یهاارزش نییتب

 در قالب هنر یانسان

 ۳1با موضوع تدبر در قرآن سوره مجادله، رفتاری و اخالقی با حضور  ۱ه دور دیاسات ینشست گفتمان 

  .نفر

 های آموزش فرهنگی کارکنان با همکاری بسیج کارکنان:دوره 

 نفر. ۳۳ تفسیر سوره اسرا با حضور -

 نفر. ۱۳زا با حضور تربیت طبیعی و تربیت آسیب -

 نفر. ۱۳شرح دعای نهج البالغه با حضور  -

  نفر. 21۳مزاج شناسی با حضور 

های آموزشی برگزاری کالس

سبک زندگی اسالمی ایرانی 

 برای آحاد دانشگاهیان

۳ 

 و  راثیم یمعرف های جهت معرفی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.برگزاری نشست

و  یفرهنگ یدستاوردها

و  رانیاسالم و ا یتمدن

 یرانیا یاسالم یالگو یمعرف

 شرفتیپ

۱ 

 .سفرهای بسیج کارکنان 

 

ترویج فرهنگ جهادی و 

ی سازتفکر بسیجى و زمینه

برای مشارکت حداکثری 

همه دانشگاهیان در 

 انیهای جهادی و راهبرنامه

 نور

۱ 

  ییو هم افزا یساز کپارچهی جلسات مشترک، تعداد جلسات کمیته ها و ...(.انجام شده مرتبط مانند )تعداد  ۳تعداد 

 یفرهنگ یهاتیظرف

 تیدانشگاه با استفاده از ظرف

و معاونت  یفرهنگ یشورا

 دانشگاه یفرهنگ

۱ 
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 نفر. ۳۳با حضور  مشاور دیجلسات با اسات 

 

 ینقش اثربخش یارتقا

در  دیاسات یاخالق - یتیترب

 یهاتیها و فعالبرنامه

 انیدانشجو

9 

 نقش مدیریت  یارتقا نفر. 1۳جلسه با حضور  ۱ای های دورهبرگزاری نشست

 هادر دانشکده فرهنگی

2۳ 

 های تمامی کارشناسان معاونت فرهنگی و سازی ساز و کار فعالیتبرگزاری جلسات توجیهی و پیاده

 اجتماعی. 

 گیری پیشرفت پرتال معاونت فرهنگی.پی 

 های دانشگاه.گیری اتصاالت تحت وب با سایر سامانهنامه نگاری و پی 

 .رفع مشکالت سرور و همکاری با مرکز کامپیوتر و شرکت پیمانکار 

 شیو استقرار نظام پا یطراح

 یفرهنگ تیمستمر وضع

 یدانشگاه و مستندساز

 یهاتیفعال هیمتمرکز کل

 یفرهنگ

22 

 9۳ اساتید: گفتمانی نشست 

  .نفر 29مباحث معرفت شناسی با حضور  -۱ه دور دیاسات ینشست گفتمان -

  نفر. ۳1تدبر در قرآن سوره مجادله با حضور  -۱ه دور دیاسات ینشست گفتمان -

 .نفر 29هستی شناسی فلسفه اسالمی با حضور  -9ه دور دیاسات ینشست گفتمان -

 19 نفر.  ۱۳در مسجد دانشگاه با حضور  عاشورا ارتیز یجلسه هفتگ 

 فرهنگی کارکنان با همکاری بسیج کارکنان: های آموزشدوره 

 نفر. ۳۳تفسیر سوره اسرا با حضور  -

 نفر. ۱تربیت طبیعی و تربیت آسیب زا با حضور  -

 نفر. ۱۳شرح دعای نهج البالغه با حضور  -

 نفر. 21۳مزاج شناسی با حضور  -

    یو برگزار یطراح

 - یآموزش یهانشست

و جلسات مستمر و  فرهنگی

 دیاسات یبرا یهدفمند اخالق

 کارکنانو 

21 

  .نفر ۳۳با حضور  (زیارتی اساتید)ی شهرر

 نفر ۱۳ با حضور (مراسم خادمی اساتید)ی شهرر.  

 کارکنان با خانوادهاساتید و نفر از  ۱۳با حضور  روز 9در مدت  مشهد مقدس.  

  کارکنان با خانواده.نفر از اساتید و  ۱1کاشان نیاسر با حضور 

  نفر ویژه اساتید با خانواده. 212روز با حضور  ۳اردبیل در مدت 

 ،یارتیز یاردوها یبرگزار

 یو علم یفرهنگ ،یاحتیس

 انیدانشگاه یبرا

29 
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 ضرورت  یبرا یفرهنگ ساز نفر. 1۳با حضور  "دیاساتراهکارهای ارتقای سالمت جسمانی "موضوع  با دیاسات ینشست فرهنگ

توجه به سالمت جسم و 

 اهتمام به ورزش

2۳ 

 های تابستانی فرزندان اساتید و کارکنان با حضور هیأت رئیسه دانشگاه.نمایشگاه اختتامیه کالس 

 نفر. 1۳با حضور ( تقدیر لوح+ فرهنگی هدیه) ها  فرزندان اساتید و کارکناناولی روزه از تقدیر طرح 

 نفر. 9۱فرزندان با حضور های تابستانی برگزاری کالس 

 یهابرنامه یو اجرا یطراح

د اساتی خانواده یبرا یفرهنگ

 و کارکنان

2۳ 

  یفرهنگ یاتاق فکرها جادیا ".نامه و طرح درس استاد مشاوراصالح آئین"اتاق فکر با موضوع 

و  دیبا حضور اسات

به منظور  انیدانشجو

-یساز میمشارکت در تصم

 یفرهنگ یها

2۱ 

  و استقرار نظام  یطراح .299۱معاونت و تعیین منتخبین سال  حوزه به های کارمند نمونه فرهنگیشاخصارائه

 یفرهنگ دگانیانتخاب برگز

 شانیاز ا ریو تقد

2۱ 

  تیاستفاده از ظرف برگزار شد. 9۱اردیبهشت  22الی  9شب در روزهای  9به مدت 

دانش  شکسوتان،یپ

 آموختگان و نخبگان دانشگاه

2۱ 

  بنر و پوستر در سطح دانشگاه و بنر الکترونیکی در سایت  مناسبت )به صورت نصب 21در مجموع

 معاونت(.

احساس تعلق در  تیتقو

 تینسبت به هو انیدانشگاه

 و دانشگاه یمل ،ینید

29 

 .فرهنگی هایبرنامه طراحی نشست دانشجویان دکتری با مسئولین دانشگاه 

 و محور مخاطب متنوع،

 با دانشجویان برای فراگیر

 دانشجویان سهم افزایش

 دکتری

1۳ 

 

  299۱تهیه نسخه الکترونیکی کتاب راهنمای دانشجویان . 

 یفرهنگ یهاتیفعال یارتقا

 یمجاز یدر فضا یو اجتماع

12 
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  برنامه:گروه طرح و 

 :2935ارزیابی در سال  و نظارت کارشناسی های بخشفعالیت

 نفر از فارغ التحصیل انجام گرفت.  ۳۳۳آموختگان در سه نوبت و با شرکت  دانش جشن نظرسنجی -2

 نفر از اولیاء انجام شد. ۳۱اولیاء دانشجویان با همکاری مرکز مشاوره و با شرکت  همایش نظرسنجی -1

 نفر از اساتید محترم و در محوطه دانشگاه برگزار گردید. 221ویژه اساتید با حضور  معلم روز جشن نظرسنجی -9

 نفر از همراهان انجام گرفت. ۱۳کارمندان دانشگاه با حضور  کاشان سفر نظرسنجی -۳

 نفر از فرزندان ایشان برگزار گردید. 12نظرسنجی کمپ تابستانی فرزندان اساتید و کارکنان با حضور  -۳

 ار گردید.ها برگزدانشجویان جدید الورود به تفکیک پسران و دختران و همچنین به تفکیک دانشکده معارفه اردوی نظرسنجی -۱

 دانشکده برگزار گردید. 2۳نفر از دانشجویان  ۳۳9مشاور با شرکت  استاد طرح نظرسنجی -۱

 جویان خارجی دانشگاه برگزار گردید.نفر از دانش 1۱نظرسنجی سفر یزد دانشجویان غیرایرانی با شرکت  -۱

 اجتماعی. و فرهنگی معاونت راهبردی برنامه پایش و ارزیابی هایتدوین شاخص -9

 گزارش آماری به سازمان سنجش آموزش کشور.  -2۳

 اجتماعی به دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه. و فرهنگی معاونت عملکرد گزارش -22

 معاونت فرهنگی و اجتماعی. برگزاری مناقصه ساخت پورتال -21

 اصالح و تنظیم برنامه راهبردی دانشگاه. -29

کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه در حوزه فرهنگی: تدوین برنامه راهبردی در حوزه فرهنگی، یکی از اقدامات کلیدی  -2۳

دانشگاه ایفا نماید. بدین منظور، پس از تواند نقش بسزایی در تحقق هر چه بهتر اهداف فرهنگی در و بسیار مهمی است که می

تشکیل کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه در حوزه فرهنگی، با همکاری ارزشمند اعضای محترم، اقدامات مهم و منسجمی 

ل سادر حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، تا کنون در این خصوص صورت گرفته است که در ادامه به اهم این موارد، در 

 اشاره خواهد شد. 9۳

 نفر ساعت(. 1۳۳اعضای کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه در حوزه فرهنگی ) فعال مشارکت جلسه با ۱ تشکیل 

 ( ۳۳انجام کار مطالعاتی .)ساعت 

ا ب انیمشارکت دانشگاه یبرا 

بت و مث ینیدآفریبر ام دیتأک

 یشیاند



036 
 

  نفر ساعت(. 1992جلسه با مشارکت فعال مدیران حوزه معاونت ) 1۳تشکیل 

 امه راهبردی در مراحل مختلف و تهیه برنامه عملیاتی توسط کارشناس اصالحیه و جمع بندی و اعمال تغییرات برن

 ساعت(.  1۳۳مربوطه ) 

 و دانشگاه فرهنگی شورای جلسه در ریزی راهبردیکمیته فرهنگی برنامه در شده حاصل دستاوردهای ایمرحله ارائه 

 شورا. محترم اعضای نظرات نقطه دریافت

  نفر ساعت(.  ۱۳ها و دریافت نقطه نظرات آنها )دانشکدهجلسه با مدیران فرهنگی  ۳تشکیل 

 گزارش از برنامه راهبردی در حوزه فرهنگی در جلسات هیات رئیسه و شورای دانشگاه و دریافت  آماده نمودن و ارائه

 نقطه نظرات آنها.

 رت و ارزیابی دانشگاه و شده از دفتر نظا های ارائههای تدوین شده و تطبیق آنها با شاخصتعریف شاخص برای برنامه

 وزارت عتف در حوزه فرهنگی.

 های راهبردی فرهنگی تصویب شده در هیات رئیسه دانشگاه.سازی برای برنامهتهیه و تدوین اقدامات اجرایی و پیاده 

 نگی.های حوزه معاونت فرههای سالیانه مدیریتسازی برنامهها برای هر اقدام اجرایی برای پیادهبرآورد ریز هزینه 

 های مالی هر مدیریت با سرانه تعیین شده از طرف هیات رئیسه دانشگاه برای مدیریت مربوطه.تطبیق هزینه 

  حوزه معاونت به صورت تفکیکی برای هر بخش.  9۱تدوین برنامه عملیاتی سال 

  های حوزه معاونت بر طبق برنامه راهبردی.مدیریت 9۱تهیه و تنظیم پیش بینی بودجه سال 

  حوزه معاونت طبق سرانه مصوب برای این مجموعه و بر اساس برنامه  9۱جدول نهایی پیش بینی بودجه سال تهیه

 .9۱عملیاتی سال 

 

 :دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه 

  نفر(.  ۱نفر ساعت )میانگین حاضرین هر جلسه  2۱جلسه کاری معادل  ۱تشکیل تعداد 

  نامه.آیین 2اساسنامه و  1بررسی و تصویب 

 .تعیین نماینده شورای فرهنگی در کمیته نشریات دانشجویی 

 ها در دانشگاه.پیشنهاد و تعیین اعضای هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل 

  .پیشنهاد و تعیین اعضا بدوی و تجدید نظر کمیته انضباطی 

  نامه و ارجاع برای اصالحات نهایی.  آیین 9بررسی 

  دانشگاه در حوزه فرهنگی.تصویب مرحله برنامه راهبردی 
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 .بررسی وضعیت حجاب و عفاف در دانشگاه 

 

 :2936ارزیابی در سال  و نظارت کارشناسی های بخشفعالیت

 نفر از فارغ التحصیل برگزار گردید. 121آموختگان در سه نوبت و با شرکت  دانش جشن نظرسنجی -2

 نفر از اولیاء برگزار گردید. 9۳شرکت اولیاء با همکاری مرکز مشاوره و با  همایش نظرسنجی -1

 نفر از اساتید محترم و در محوطه دانشگاه برگزار گردید. 22۳ویژه اساتید با حضور  معلم روز جشن نظرسنجی -9

 منطقه تهران برگزار گردید. 9نفر از دانش آموزان  299نظرسنجی همایش روز باز دانش آموزی با حضور  -۳

 نفر از اولیاء برگزار گردید. 2۱۱دانشجویان جدیدالورود با شرکت همایش اولیاء  نظرسنجی -۳

 نفر از دانشجویان برگزار گردید.  ۳۳۱نظرسنجی نظرسنجی همایش دانشجویان جدیدالورود با شرکت  -۱

 نفر برگزار گردید. 19۱دانشجویان جدید الورود به تفکیک پسران و دختران و با شرکت  معارفه اردوی نظرسنجی -۱

 دانشکده برگزار گردید. 9نفر از دانشجویان  992مشاور با شرکت  استاد طرح نظرسنجی -۱

 نفر برگزار گردید. ۱۳نظرسنجی از نمایشگاه پوشش ایرانی و اسالمی با شرکت  -9

 نفر از اساتید انجام گردید. ۱نظرسنجی از کارگاه هویت موفق با حضور  -2۳

 نفر برگزار گردید. ۳۱شجویان کارشناسی و ارشد دختران و به تعداد نظرسنجی از اردوی مشهد با حضور دان -22

 نفر انجام گردید. 9۳نظرسنجی از اردوی مشهد با حضور دانشجویان دکتری و به تعداد  -21

 نفر برگزار گردید. 1۳نظر سنجی نشست پایان سال همکاران معاونت فرهنگی و اجتماعی به تعداد  -29

 های زیر:راهبردی دانشگاه در حوزه فرهنگی با شرح فعالیتکمیته تدوین برنامه  -2۳

 اعضای کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه در حوزه فرهنگی. بندی نهاییجلسه جمع 1 تشکیل 

  نفر ساعت(. 9۳جلسه در نشست مدیران حوزه معاونت ) ۳تشکیل 

  نفر ساعت(. 9۱برنامه عملیاتی مدیریت مربوطه )برگزاری جلسه با مدیران هر حوزه معاونت، در راستای نهایی نمودن 

  اصالحیه و جمع بندی و اعمال تغییرات برنامه راهبردی در مراحل مختلف و نهایی نمودن برنامه عملیاتی توسط

 ساعت(. 2۳کارشناس مربوطه )

 حوزه معاونت فرهنگی.های های سالیانه مدیریتسازی برنامهها برای هر اقدام اجرایی برای پیادهبرآورد ریز هزینه 

 های مالی هر مدیریت با سرانه تعیین شده از طرف هیات رئیسه دانشگاه برای مدیریت مربوطه.تطبیق هزینه 

  های حوزه معاونت بر طبق برنامه راهبردی.مدیریت 9۱تهیه و تنظیم پیش بینی بودجه سال 
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  مصوب برای این مجموعه و بر اساس برنامه  حوزه معاونت طبق سرانه 9۱تهیه جدول نهایی پیش بینی بودجه سال

 عملیاتی تصویب شده سال قبل.

 

 :دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه 

  نفر(. 9نفر ساعت )میانگین حاضرین هر جلسه  2۳۱جلسه کاری معادل  ۱تشکیل تعداد 

  شورای فرهنگی. و تایید عملکرد این معاونت توسط  9۳ارائه گزارش کمی عملکرد حوزه معاونت فرهنگی در سال 

  دستورالعمل اجرایی. 1اساسنامه و  2بررسی و تصویب 

 .تعیین نماینده شورای فرهنگی در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی 

 های جدید خوابگاهی.ارائه گزارش اردو معارفه دانشگاه ویژه ورودی 

  های اجتماعی( در حوزه معاونت فرهنگی.کارگروه )کارگروه حجاب و عفاف و کارگروه آسیب 1پیشنهاد و تایید تشکیل 

  های اجتماعی.با موضوع آسیب "طرح سیمای زندگی"ارائه گزارش از نظرسنجی انجام شده از دانشجویان با عنوان 

  رفاهی دانشجویان دانشگاه -شورای نظارت بر وضعیت صنفی"تعیین نماینده شورا فرهنگی در" . 

 ناد به ها با استی دانشگاه با معاونت فرهنگی و مدیران فرهنگی دانشکدهبرگزاری اولین جلسه مشترک شورای فرهنگ

 برنامه راهبردی فرهنگی.

 

 :2931ارزیابی در سال  و نظارت کارشناسی های بخشفعالیت

 نفر از فارغ التحصیل برگزار گردید. 9۳۱آموختگان در چهار نوبت و با شرکت  دانش جشن نظرسنجی -2

 نفر از اولیاء برگزار گردید. 2۳۱اولیاء با همکاری مرکز مشاوره و با شرکت نظر سنجی همایش  -1

 نظر سنجی روز معلم اساتید با حضور اساتید محترم و در محوطه دانشگاه برگزار گردید. -9

 پسر برگزار گردید. 1۳دختر و  2۳نظرسنجی اردوی ماسوله با حضور  -۳

 نفر از دانش آموزان تهران برگزار گردید. 1۱9حضور  نظرسنجی همایش روز باز )دانش آموزی( با -۳

 نفر از دانشجویان برگزار گردید.  ۳2۳نظرسنجی همایش دانشجویان جدیدالورود با شرکت  -۱

 نفر برگزار گردید. ۳99نظرسنجی اردوی معارفه به تفکیک پسران و دختران و با شرکت  -۱

 نفر برگزار گردید. 12ران معاونت فرهنگی و اجتماعی به تعداد نظرسنجی نشست معاون فرهنگی با مدیران و همکا -۱

 دانشکده برگزار شد. 2۳نفر از دانشجویان در  ۳2۱نظرسنجی طرح استاد مشاور با شرکت  -9

 تولید کننده برگزار شد. ۳نفر و  ۳2نظرسنجی از نمایشگاه پوشش ایرانی و اسالمی با شرکت  -2۳
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 نفر انجام گردید. ۱۱ضور دانشجویان دکتری و به تعداد نظرسنجی از اردوی مشهد با ح -22

 نفر برگزار گردید. 1۳نظرسنجی نشست پایان سال همکاران معاونت فرهنگی و اجتماعی به تعداد  -21

 معاونت فرهنگی و اجتماعی. 9۱جمع آوری و تدوین گزارش تفصیلی سال  -29

 .9۱و  9۳، 9۳های راهبردی سالهای برنامه جمع آوری، اصالح و تحلیل شاخص -2۳

 در هیات رئیسه دانشگاه. برای ارائه 9۱اجتماعی در سال  و فرهنگی معاونت عملکرد گزارش -2۳

 های ارزیابی و پایش برنامه راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی.جمع آوری و آماده سازی شاخص -2۱

 

 :دبیرخانه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

  (.9نفر ساعت )میانگین حاضرین هر جلسه  2۱1جلسه کاری معادل  9تعداد تشکیل 

  طرح پیشگیری از مصرف مواد مخدر )طرح پیام(.  ارائه 

  شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاهاتاق فکر زیر مجموعه "بررسی طرح تشکیل" . 

 ها.نامه شورای فرهنگی و اجتماعی خوابگاهبررسی و تصویب آئین 

 های اجتماعی و کانون همیاران سالمت روان.گزارش تشکیل کارگروه آسیب ارائه 

 های ورزشی.گزارش آماری و نموداری از وضعیت مدیریت زمان ارائه 

 9۱های جدید سال طرح برگزاری اردوی معارفه ورودی ارائه. 

 دانشگاه.دانشجویان  -گزارش از عملکرد ساالنه در شورای نظارت بر وضعیت صنفی ارائه 

 نامه استاد مشاور.بررسی و تصویب آئین 

 .بررسی درخواست تجدید نظر در حکم سه مورد از نشریات دانشجویی و اعالم نتیجه 

 پیشنهادات عملیاتی و اجرایی در مورد بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اساتید و دانشجویان. ارائه 

  عنوان کارگروه زیر مجموعه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی  به "آداب و سبک زندگی دانشجویی"تشکیل کارگروه

 دانشگاه و تعیین اعضاء و روند کار این کارگروه.

  تقدیر از فعاالن فرهنگی دانشگاه"تصویب پیشنهاد تعیین یکی از روزهای سال در تقویم دانشگاه به عنوان". 

  عضویت در شورای دانشگاه طبق آئین نامه جامع تعیین نماینده  شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای

 ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری.مدیریت دانشگاه
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 :2933ارزیابی در سال  و نظارت کارشناسی های بخشفعالیت

 های برنامه راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی.برگزاری سلسله جلسات بازنگری شاخص -2

 (.9۱ها )عملکرد سال گزارش مدیریتگیری برای دریافت پی -1

 ها.های برنامه راهبردی مدیریتگیری برای دریافت آمار شاخصپی -9

 نفر. 19۱برگزاری نظرسنجی جشن دانش آموختگان با حضور  -۳

 ."شنکیفیت سنجی ج"و  "های دانشگاهکیفیت سنجی فعالیت"تهیه گزارش نظرسنجی جشن دانش آموختگان در دو بخش  -۳

 (.9۱الی  9۳تهیه گزارش عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی ) -۱

 و تهیه گزارش مربوط به آن برای هر دو روز برگزاری مراسم. 9۱های جدید سال برگزاری نظرسنجی همایش معارفه ورودی -۱

 در مشهد مقدس. 299۱های تهیه گزارش نظرسنجی اردوی معارفه ورودی -۱

 ون، مدیران و کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی و تهیه گزارش آن.برگزاری نظرسنجی نشست معا -9

 .299۱بررسی وضعیت فرهنگی دانشجویان ورودی  -2۳

 تهیه گزارش نظرسنجی استاد مشاور. -22

 )اساتید، کارکنان و دانشجویان(. "نظرسنجی وضعیت فرهنگی دانشگاه"گیری پرسشنامه پی -21

 و سبک زندگی.برگزاری کارگروه آداب  -29

 برگزاری کارگروه فضای مجازی. -2۳
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حوزه معاونت 

 دانشجویی
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 معاونت دانشجوییحوزه  -3

 هامدیریت امور خوابگاه:  

 .نفر ۳۳۳اضافه شدن ظرفیت خوابگاهی به میزان  -2

 .مترمربع ۱۳۳های جدید احداث ساختمان -1

 .نفر 2۳۳۳ ظرفیتبلوک خوابگاهی با  2۳تعمیرات اساسی  -9

 .چهل میلیارد ریال(ریال )۳۳/  ۳۳۳/۳۳۳/۳۳۳بر  بالغ نوسازی تجهیزات زیرساختی با اعتبار -۳

 .چهل میلیارد ریال(ریال ) ۳۳۳/۳۳۳/۳۳۳/۳۳ار بالغ بر ها با اعتببه روزآوری شبکه اینترنت خوابگاه -۳

 .بیست میلیارد ریال(ریال ) ۳۳۳/۳۳۳/۳۳۳/1۳با اعتبار  نفر از دانشجویان 2۳۳ارائه خدمات ودیعه مسکن متأهلی برای  -۱

 : است به شرح زیرها دیگر فعالیت

 (.در حال انجام)ساخت دو بلوک خوابگاهی در دانشگاه  -۱

 ،ستیکاتاق آکو ،آتلیه برای دانشجویان معماری ،کارگاه آشپزی و شیرینی پزیفاهی در سراهای دانشجویی شامل )ایجاد فضاهای ر -۱

اتاق لباسشویی  ،های فوق برنامهاتاق فرهنگی جهت برگزاری کالس ،کافی شاپ ،اتاق خیاطی دانشجویی جهت آموزش و دوخت

 (.ای و تریاسالن مطالعه شیشه ،معمولی و صنعتی

 تجهیز خوابگاه به گیت کنترل تردد. -9

 ها.استقرار اورژانس در خوابگاه -2۳

 ها.خوابگاهخرید و تجهیز کامل  -22

 یعصر جهت اسکان پسران.اجاره خوابگاه استیجاری باقری و ول -21

 .اجاره خوابگاه استیجاری سرای مهر و بازسازی و تجهیز جهت اسکان دختران -29

 

 مدیریت تربیت بدنی: 

 و تجهیز مرکز مشاوره و تندرستی.  راه اندازی -2

 .خوابگاه پسران دواحداث زمین چمن مصنوعی در  -1

 .سازی سالن ورزشی خوابگاه دخترانایمن  -9

 سالن ورزشی. سهبازسازی کامل  -۳

 مقام(. 9کشوری  المپیادو  مقام 9قهرمانی کشور ورزشی دانشجویی شامل ) هایدستیابی به مقام -۳
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 :اداره تغذیه 

 آبجوش(.ها و مولد پزها، گرمکنها، خورش پزها، کبابهای طبخ برنج، سرخ کنخرید تجهیزات )پاتیل -2

 .ساخت ساختمان اداره تغذیه در مجاورت سلف مرکزی -1

 ساخت سلف مکمل. -9

 .ساخت سردخانه جدید درسلف مرکزی دو مورد -۳

 .های سلف مرکزی و آشپزخانهنصب پرده هوا در ورودی -۳

 .های کارت خوان توزیع غذاراه اندازی دستگاه -۱

 

 :اداره بهداشت و درمان 

 بهداشت و درمان در دانشگاه. 1اره احداث و تجهیز ساختمان شم -2

 بهداشت و درمان. 2ساختمان شماره  بازسازی اساسی تعمیر و -1

 (.دستگاه الکتروشوک )ارتقای تجهیزات دندانپزشکی وخرید تجهیزات پزشکی یونیت دندانپزشکی  -9

 هداشت محیط اداره بهداشت و درمان.فعال کردن واحد ب -۳

 

 اداره رفاه و خدمات دانشجویی: 

 ن به دانشجویان.ایجاد خدمات دهی در خصوص اعطای وام مسکن متاهلی -2

 .ساخت ایستگاه اتوبوس در فضای داخلی دانشگاه جهت سهولت در ایاب و ذهاب دانشجویان خوابگاهی -1

 

 

 

 

 

 

 



044 
 

 

مرکز فناوری 

اطالعات و 

 ارتباطات
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 ارتباطاتمرکز فناوری اطالعات و  -3

 گردد:می بخش ارائهارتباطات دانشگاه در دو و فناوری اطالعات  مرکزگزارش اجمالی از اقدامات 

 

 زیرساخت 

 از جمله خرید تجهیزات بروز)بصورت مستمر انجام شود  وز رسانی در بخش زیرساخترالزم به ذکر است که باید توسعه و ب

رار زیر توان به قلیکن اهم اقدامات شاخص دهه گذشته را می (.کامپیوترها، زیرساخت ارتباطی بین کاربران و غیره شبکه، ارتقای

 برشمرد:

 .مگابیت بر ثانیه ۱۳۳مگابیت بر ثانیه به  1۳۳پهنای باند ارتباطی اینترنت از  یارتقا -2

نوری اختصاصی بین دانشگاه و سرویس دهنده جهت اطمینان  ایجاد لینک ارتباطی دوم و بصورت موازی اینترنت بر روی فیبر -1

 .از عدم قطع سرویس در صورت اختالل در لینک قبلی

های لبه بصورت پشتیبان و موازی با خریداری و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه دانشگاه شامل سوئیچ هسته و سوئیچ -9

 .اختالل در شبکه اصلیزیرساخت قبلی جهت اطمینان از عدم قطع سرویس در صورت 

 ها و پردیس اصلی دانشگاهسیم بین کلیه خوابگاهبرقراری شبکه ارتباطی بی -۳

 .تهیه و بروز رسانی نقشه کامل ارتباطات در شبکه دانشگاه به قابلیت مدیریت از راه دور -۳

 .ایجاد نظام امنیت فضای سایبری در دانشگاه -۱

 .تحقق الزامات پدافند غیرعامل -۱

 

 خدمات فاوا 

ر و وری بیشتهای جانبی برای بهرهبخش دوم شامل اقداماتی است که غالبا به منظور ارتقاء کیفیت خدمات و یا ایجاد سرویس

 افزایش رضایتمندی کاربران است که رئوس مهمترین اقدامات به قرار زیر است:

 .اصلی دانشگاه پرتال سازیپیاده و طراحی باز -2

 (.IVR) گویا تلفن سیستم اندازی راه -1

 (.Cloud) ه سرویس فضای ابری دانشگاهی کیفیت خدمات در ارائارتقا توسعه و -9

 .های کاربران در دانشگاهخدمت برای پاسخگویی سریع به نیازمندی میز سازیپیاده و طراحی -۳

 .های الکترونیکی در دانشگاهشخصی سازی و تولید نرم افزار اختصاصی آموزش -۳

 .تهیه بانک اطالعاتی بسیار ارزشمند از محتوای الکترونیکی دروس در دانشگاه -۱
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 .هاتلویزیون درشبکه دانشگاه و خوابگاه درنگبی پخش و ویدیو راه اندازی خدمات -۱

 .تکمیلی تحصیالت هایدفاعیه یا ها، سمینارهاکنفرانس جهت زنده پخش و وبینار سرویس اندازی راه -۱
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دفتر نظارت، 

ارزیابی و تضمین 

 کیفیت
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 تر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتدف -21

ای هریزی و بازنگری و نیز یکی از پایههای گوناگون هر سازمان در هر سطحی هدایتگر برنامهارزیابی و پایش پیوسته فعالیت

مقام یک نهاد آموزشی و پژوهشی عالی و ضرورت پویایی و در  های مهم دانشگاهپایدار است. با توجه به مسئولیت رشد و توسعه

عت . دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه علم و صنکندپویندگی همیشگی آن، ارزیابی و پایش اهمیت بسزایی پیدا می

های ذیل را دنبال وریتمامدانشگاه  نظارتی و پایشگر اجرایی، به عنوان یک نهاد و در تمام عرصه های آموزشی، پژوهشیایران 

 نماید:می

 

 :گروه اطالعات و آمار 

 ها و مراکز مختلف شامل:درخواست شده سازمان آمار و اطالعات آوری جمع

 فرهنگی. انقالب عالی شورای .2

 های عمومی و اختصاصی(.عتف )مانند گزارشات شش ماهه اولویت وزارت .1

 کشور. آموزش و سنجش سازمان .9

 موسسات پژوهشی. .۳

 اداری و استخدامی کشور. سازمان .۳

 مرکز آمار ایران. .۱

 جشنواره شهید رجایی. .۱

 های عمومی و اختصاصی.استانداری شامل شاخص .۱

های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، دانشجویی، مالی و های ارزیابی خرد علم و فناوری در شش محور شاخصشاخص .9

 اداری، بین الملل وزارت عتف.

 عمومی و اختصاصی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف. هایسامانه تسما مربوط به اولویت .2۳

 سیستم طریق از مختلف هایبخش از گیری گزارش MRS هایحوزه به سایت وب طریق از اطالعات ارسال و 

 دانشگاه. مختلف

 ذب،ج کمیته به آن نتایج ارسال و مکانیزه صورت به هفتگی برنامه طریق از علمی هیات اعضای حضور تهیه گزارش 

 ممیزه و ... . هیات

 به هیات رئیسه و هیات امناء. ارائههای مختلف دانشگاه به طور سالیانه جهت تهیه گزارشات عملکرد و راهبرد حوزه 
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 دانشگاه در نیمه برنامه توسعه چهارم دانشگاه جهت بازنگری برنامه راهبردی در کمیته  عملکرد تحلیلی تهیه گزارش

 پایش برنامه.

 دانشگاه. مختلف هایحوزه به موردی هایگزارش ئهارا 

 ها از طریق نظرسنجی در سامانه اتوماسیون.انجام انتخابات تعیین اعضای هیات ممیزه و رؤسای دانشکده 

 

 ارزیابی و تضمین کیفیت: نظارت، گروه  

 دانشگاه بر اساس رویکردهای علمی دانشگاه: تدوین برنامه راهبردی سوم و چهارم  راهبردی برنامه  درتدوین مشارکت

در دستور کار دبیرخانه تدوین برنامه راهبردی )در مرکز برنامه، بودجه و طرح دانشگاه( قرار گرفت. بدین منظور، ابتدا 

نفر از اعضای  2۳۳های تخصصی زیر مجموعه آن با مشارکت قریب به ریزی دانشگاه و کمیتهبا تشکیل شورای برنامه

ها، بر مبنای تخصص و تجارب های ستادی دانشگاه و نمایندگانی از دانشکدهشگاه )اعم از مدیران حوزههیات علمی دان

ایشان(، ضمن انجام مطالعات تطبیقی و آینده پژوهی و بررسی اسناد باالدستی، ارکان جهت ساز دانشگاه )شامل چشم 

کمی کالن دانشگاه برای این دوره( در شورای  ها، اهداف کیفی، راهبردهای کالن و اهدافانداز، ماموریت، ارزش

 ریزی دانشگاه، بررسی، تعیین و ترسیم گردید.برنامه

 دانشگاه به طور ساالنه. راهبردی برنامه پایش و ارزیابی 

 هفتگی به صورت مکانیزه و ارسال نتایج آن به کمیته جذب  برنامه طریق از علمی هیات اعضای حضور وضعیت بررسی

 ممیزه.و هیات 

 سیستم طریق از مختلف هایبخش بررسی گزارشات تهیه شده از MRS  و ارسال اطالعات از طریق وب سرویس به

 های مختلف دانشگاه و انتقال اطالعات اعضای هیات علمی و کارکنان به وزارت متبوع.صورت بالدرنگ به حوزه

 های پایش برنامه راهبردی دانشگاه.همکاری در تدوین شاخص 

 ا، هها، کدگذاری و مکانیزه کردن صورتجلسات همه واحدهای ستادی و دانشکدهزیابی کیفی صورت جلسات دانشکدهار

 گزارشات الزم به هیات ممیزه، هیات جذب و ... جهت ارتقا اعضای محترم هیات علمی، انتصابات و ... . ارائه

 های عملکردی شامل:برگزاری کارگاه 

 راهبردی دانشگاه جهت گزارش عملکرد و راهبرد دانشگاه.های عملکردی و بررسی شاخص .2

 کارگاه ارزیابی عملکرد. .1

 کارگاه گزارش عملکرد دانشگاه. .9
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های آموزشی با حضور اساتید برجسته ارزیابی وزارت عتف و هیات رئیسه دانشگاه، روسای کارگاه ارزیابی درونی گروه .۳

 های آموزشی.ها و مدیران گروهدانشکده

 ها و یکپارچه سازی در دانشگاه.راهنمای اطالعات پایه جهت هماهنگی تعاریف شاخص تهیه دفترچه 

  برای پیشبرد بهتر اهداف دانشگاه در حوزه مدیریت عملکرد و تضمین کیفیت ساختاری متناسب با نقشه راه اصالح

پنج کمیته پیش بینی  ( شورای راهبری تشکیل گردیده که در این ساختار2991اسفند  2۳نظام اداری کشور )مصوبه 

ه باشد. شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاشده است و دبیرخانه این شورا دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت می

های )کمیته مدیریت عملکرد، کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم، دارای پنج کمیته است که شامل کمیته

اشد بتی، کمیته سرمایه انسانی، کمیته فناوری اطالعات و هوشمندسازی اداری(، میکمیته ساختار و فناوری های مدیری

 و کمیته مدیریت عملکرد عمدتا بر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت تمرکز دارد.

  مدیر کمیته مدیریت عملکرد مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت است و دفتر نظارت دبیرخانه شورا است که

های پنجگانه و بررسی صورتجلسات گیری مصوبات کمیتهتنظیم جلسات شورای راهبری دانشگاه و پی مسئولیت

 باشد. ها به عهده دفتر نظارت میکمیته

 های در سال جاری کمیته مدیریت عملکرد به طور مستمر برنامه و مهمترین اقدامات و دستاوردهای رؤسای دانشکده

 دهد.آن را در اختیار رئیس دانشگاه قرار میمختلف را بررسی نموده و نتایج 

 ارزیابی  ریزی بهبود کیفیت ودانشگاه، کمیته برنامه در سنجی اعتبار و کیفیت تضمین استقرار برای ریزیجهت برنامه

اشد. بگیری آن میهای آموزشی و پیهای آموزشی دانشگاه تشکیل شده و درحال اجرای برنامه ارزیابی گروهدرونی گروه

 کثیرها تدر این راستا دفترچه نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به همه مدیران واحدهای ستادی و دانشکده

 توزیع شده است. و

  تشکیل کمیته پایش برنامه راهبردی جهت پایش و بازنگری برنامه چهارم توسعه دانشگاه و تهیه گزارش به هیات امناء

ساله )شایان به ذکر است که مدیر دفتر نظارت رئیس کمیته و دفتر نظارت  ۳مه برنامه و اصالح برنامه راهبردی در نی

 دبیرخانه آن است(. 

  ،گاهاجرایی و پشتیبانی دانش الملل،و اجتماعی، بین فرهنگیدانشجویی، نظارت و ارزیابی کیفیت آموزشی، پژوهشی. 

  امه راهبردی دانشگاهبرن پایش سالیانهتعیین میزان تحقق اهداف دانشگاه از طریق. 

 از طریق بررسی صورتجلسات. های آموزشیهظارت و ارزیابی مستمر کارکرد گرون 

 راهکارهای اجرایی  ارائهو آنها شناسایی نقاط قوت و ضعف  ها وها، اقدامات و دستاوردها در دانشکدهبررسی فعالیت

 تر.وضعیت مطلوبراهکارهای مناسب برای رسیدن به  ارائهو وضعیت موجود برای حفظ 
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