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1- مقدمه
ایام بسیار مغتنم ماه مبارک رمضان، ماه نزول آیه های سبحانی را تبریک عرض می نمایم. اگر چه 
به خاطر شرایط خاص همه گیری بیماری کرونا از دیدار حضوری با شما اساتید ارجمند و ادای احترام 
خالصانه به مناسبت گرامیداشت هفته معلم، محروم می باشم. لکن ارادت قلبی خود را در قالب جمالتی 

به محضر شریفتان تقدیم می کنم.
با توجه به جایگاه رفیع و ارزشمند معلم و استاد در باور و ارزش های ملت ما، تجلیل از معلمان و 
اساتید، تکریم منزلت رفیع علم و علم آموزي است و چه بهانه اي نیکوتر از سالروز شهادت استاد فرزانه 
شهید مرتضي مطهري براي بزرگداشت مرتبت واالي معلم. اینجانب این روز را به تمامی معلمان و 
اساتید این مرز و بوم به خصوص اساتید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تبریک می گویم و از 

خداوند منان می خواهم ما را در مسیر خدمتگزاری به کشور عزیزمان بیش از پیش یاری کند.
بر  مبتنی  غالبًا  دنیا  در همه جای  عادی  روال  که طبق  نیز  را  آموزشی  نظام  کرونا  بیماری  شیوع 
آموزش های  حضوری بود، به چالش کشید و آموزش غیرحضوری جایگزین آن شد. به نظر می رسد که 
در دوران پسا کرونا آموزش ها فقط حضوری نخواهد بود، بلکه ترکیبی از آموزش حضوری و غیرحضوری 
و  نرم افزاری  امکانات  آموزشی ساختارمند،  نظام  داشتن  امر، مستلزم  این  که  گرفته شود  نظر  در  باید 
سخت افزاری و سرمایه انسانی توانمند، خالق و پویا است. میزان و درجه آمادگی برای دوران پس از 
کرونا، اهم اقدامات اجرا شده تاکنون و داشتن برنامه برای آینده از جمله مباحث مهمی است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.
در کتابچه حاضر رئوس فعالیت ها و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
ارائه شده است. در انتها از همه همکارانی که در آماده سازی این مجموعه همکاری داشته اند، صمیمانه 

تشکر می کنم و سالمتی و توفیق آنان را از ایزد منان مسئلت دارم.
 .

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه     
فروردین 1400     
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2- معرفی ساختار، فعالیت ها و برنامه ها

2-1- مدیریت های حوزه معاونت آموزشی
2-1-1- ساختار معاونت آموزشی دانشگاه

  4 
 

 هاها و برنامهمعرفی ساختار، فعالیت -2
 آموزشیهای حوزه معاونت مدیریت -2-1
 ساختار معاونت آموزشی دانشگاه -2-1-1

 

 

 
 

 دکتر کمال عقیق
 تخصصیي  آزادَبی آمًزش رئیس

 84064426تلفه: 
  

 صدیقٍ اسماعیلی
 درخشبن استعذادَبی مًر ادارٌ رئیس

  84064315تلفه: 
 

 دکتر کیًان واريیی
 مذیرخذمبت آمًزشی داوشگبٌ

 84064150تلفه: 

 مجریدکتر افساوٍ 
 مذیر بروبمٍ ریسی ي تًسعٍ

 آمًزش داوشگبٌ 
 84064426تلفه: 

 هدش دکتر عباس منتظری
 تحصیالت تکمیلی داوشگبٌ  مذیر

 84064170تلفه : 
  

 دالرام قىاعت پًر
 مسئًل دفتر

 84064450تلفه: 
  

 

 یرعیت سعیددکتر 

 داوشگاٌ یلیتکم التتحصیعاين آمًزش ي م

 84064450:  تلفه
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  5 
 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه 2-1-2
 

 
  

 دکترعباس منتظری هدش
 تکمیلیمدیز تحصیالت

 84064170 تلفه: 
  

 علی لشنی
 مسئًل دفتز

 84064170تلفه: 
  

  

 سعیده ارفاقی
 وبم  ثبتي ادارٌ پذیزش  رئیس
 84064172تلفه: 

 

 مهدی باللی
 وبمثبت ي پذیزش ادارٌ مسئًل کبرشىبس

 84064174تلفه: 
 

 علی داودزاده
  التحصیالنادارٌ فبرغ رئیس
  84064166تلفه:

  

 آبادی علیاریپروین شمس
 التحصیالنفبرغادارٌمسئًل کبرشىبس

   84064167تلفه: 
  

 مریم دالوری
 وبم ثبتي  پذیزش ادارٌ کبرشىبس

 84064173فه: تل
  

 مهدیه کرامتی
 وبم ثبتي  پذیزش ادارٌ کبرشىبس

 84064178تلفه: 
  

 امیر غالمی
 التحصیالنادارٌ فبرغ کبرشىبس

 84064175تلفه: 
  

 سیما سلیمانی
 التحصیالنادارٌ فبرغ کبرشىبس

 84064168تلفه: 
  

 آبادی فراهانیحسن شاه
 ببیگبن
 84064169تلفه: 

  
  

2-1-2 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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.طرح ها و فعالیت های انجام شده در سال 1399.�

z.توسعه.خدمات.الکترونیکی.و.شفاف.کردن.فرآیندها.
z..مراجعه به. نیاز. بدون. جدید. ورودی. دانشجویان. اولیه. پذیرش. و. مدارک. بررسی. .

حضوری.دانشجو.به.این.مدیریت
z..راه.اندازی.و.بهره.برداری.از.سامانه.غیرحضوری.سازمان.وظیفه.عمومی.برای.صدور.

معافیت.های.تحصیلی.دانشجویان.مشمول.ورودی.جدید
z..مراجعات تقلیل. برای. گلستان. در.سیستم. پیشخوان.خدمت. و.گسترش. راه.اندازی. .

دانشجویان.و.دانش.آموختگان
z..آماده.سازی.بخش.سوال.های.متداول.دانشجویان.برای.شفاف.سازی.ابهامات.آموزشی.

دانشجویان.تحصیالت.تکمیلی.در.هنگام.پذیرش.و.در.حین.تحصیل.و.به.روزرسانی.مداوم.
محتوا.به.اقتضای.ابهامات.جدید

z..تهیه.و.ارسال.پیامک.های.استاندارد.و.موردی.به.دانشجویان.از.طریق.سامانه.آموزشی.
گلستان
z..و دانشجویان. حضوری. مراجعات. به. نظم.بخشی. و. سامان.دهی. برای. برنامه.ریزی. .

دانش.آموختگان.در.دوران.پاندمی.کرونا
z..و اجرایی. فرآیندهای. به. برای.سهولت.دسترسی. الزم. روندنماهای. تدوین. و. تهیه. .

شفاف.سازی.امور.آموزشی
z.تهیه.و.تدوین.آیین.نامه.اجرایی.دکتری.بر.پایه.آئین.نامه.یکپارچه.ابالغی.از.وزارت.متبوع.
z..تهیه.گزارش.ها.و.آمارهای.ضروری.برای.تصمیم.سازی.در.مواردی.از.قبیل.اعزام.به.

فرصت.تحقیقاتی،.پذیرش.بورسیه.ها.و.غیر.بورسیه.های.غیرایرانی.و.سایر.پذیرفته.شدگان.
خاص.دانشگاه

z..روندهای مستمر. پیگیری. و. دانشگاه. بین.الملل. معاونت. دفتر. با. تنگاتنگ. تعامل. .
اجرایی.در.راستای.تسهیل.درخواست.های.دانشجویان.غیرایرانی.متقاضی.پذیرش.و.ثبت.نام.

در.این.دانشگاه
z..بر تسلط. افزایش. راستای. در. دانشکده.ها. آموزش. با.همکاران. تعامل. و. .هم.اندیشی.

آئین.نامه.ها.و.شیوه.نامه.های.مصوب.با.هدف.یکسان.سازی.عملکرد.در.دانشکده.ها،.بهینه.سازی.
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روندهای.اجرایی.و.اجرای.عدالت.آموزشی.برای.تمامی.دانشجویان.تحصیالت.تکمیلی.در.
سطح.دانشگاه

z..تهیه.و.تدوین.جدول.مقایسه.ای.آئین.نامه.های.کارشناسی.ارشد.سال.های.مختلف.)از.
ابتدا.تاکنون(

z..تکمیل.و.به.روزرسانی.جدول.مقایسه.ای.آئین.نامه.های.دکتری.سال.های.مختلف.)از.
ابتدا.تاکنون(

z..بازبینی.و.ابالغ.فرم.های.اداری/.آموزشی/.پژوهشی.جهت.تسهیل.فعالیت.های.آموزشی.
و.پژوهشی.در.چارچوب.آخرین.آیین.نامه.ابالغ.شده.در.مقطع.کارشناسی.ارشد.

z..تهیه.و.تدوین.تدابیر.آموزشی.هماهنگ.با.شرایط.آموزش.غیرحضوری.اجباری.به.
جهت.شیوع.ویروس.کرونا

z.صدور.گواهی.اشتغال.به.تحصیل.از.طریق.پیشخوان.گلستان.

z.صدورگواهی.اشتغال.به.تحصیل.به.زبان.انگلیسی.از.طریق.پیشخوان.گلستان.

z.بررسی.درخواست.های.کمیسیون.موارد.خاص.از.طریق.پیشخوان.گلستان.
z.بررسی.درخواست.های.شورای.آموزشی.دانشکده.و.دانشگاه.از.طریق.پیشخوان.گلستان.
z..ثبت.درخواست.های.مندرج.در.فرم.های.طرح.وضعیت.دانشجویان.در.شورای.آموزشی.

و.تحصیالت.تکمیلی.دانشگاه.در.سیستم.گلستان.و.ثبت.رأی.پس.از.ابالغ.صورتجلسه.شورا.
در.قسمت.مربوطه

z..راه.اندازی.سیستم.پاسخگویی.از.طریق.ایمیل.برای.دانش.آموختگان.و.دانشجویان.
جاری.و.جدیدالورود

z..تعامل.با.همکاران.و.دانشجویان.از.طریق.فضای.مجازی.و.ایمیل.در.جهت.تسهیل.
انجام.و.پیگیری.امور.آموزشی.مرتبط.با.مجموعه

z..بررسی.راهکارهای.بهره.برداری.بهینه.از.سیستم.آموزشی.دانشگاه.)گلستان(.و.تهیه.
مکاتبات.الزم.در.جهت.اصالح.و.ارتقاء.سیستم

z..به با.رویکرد.سامان.دهی. تلفن.گویای.دفتر.مدیریت.تحصیالت.تکمیلی. .فعال.سازی.
پیگیری.های.غیرحضوری.دانشجویان.و.دانش.آموختگان.)زمان.بندی.پاسخگویی.تلفنی.توسط.

کارشناسان.محترم.مدیریت(
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z..از استفاده. با. امور.جاری.مرتبط. انجام. امکان.دورکاری.و.تسریع.در. از. .بهره.گیری.
امکانات.سیستمی.و.مجازی

z..واگذاری.رسیدگی.به.امور.مالی.و.شهریه.دانشجویان.و.دانش.آموختگان.به.کارشناس.
مالی.حوزه.معاونت.محترم.آموزشی.و.تحصیالت.تکمیلی.دانشگاه

z.صدور.کارنامه.انگلیسی.رسمی.از.طریق.پیشخوان.گلستان.

z..انجام.مراحل.فراغت.از.تحصیل.و.صدور.مدارک.تحصیلی.دانش.آموختگان.بدون.نیاز.
به.مراجعه.حضوری

z..راه.اندازی.درخواست..الکترونیکی.صدور.مدارک.تحصیلی.در.پیشخوان.خدمت.سیستم.
آموزشی.گلستان

z..تکمیل.و.بهره.برداری.از.طرح.ارسال.پستی.مدارک.تحصیلی.به.آدرس.متقاضیان.
)دانش.آموختگان(

z..انعقاد.قرارداد.با.مدیریت.منطقه.پستی.شمال.غرب.تهران.در.ارتباط.با.ارسال.پستی.
مدارک.تحصیلی.به.آدرس.دانش.آموختگان

z.تهیه.و.تدارک.جلد.گالینگوری.برای.دانشنامه.ها.با.لوگوی.دانشگاه.
z.تهیه.و.تدارک.پاکت.های.مخصوص.ارسال.مدارک.تحصیلی.با.لوگوی.دانشگاه.و.پست.
z.به.روزرسانی.عناوین.انگلیسی.رشته.های.تحصیلی.در.سیستم.آموزشی.دانشگاه.
z..برای.ورودی.های اسناد.و.پرونده.های.تحصیلی. الکترونیکی. بایگانی. .عملیاتی.کردن.

سال.1394.و.بعد.از.آن

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z..بررسی.امکان.بهره.برداری.از.سامانه.ثبت.نمرات.دفاعیه.های.دانشجویان.تحصیالت.تکمیلی..
و.اجرای.آزمایشی.این.سامانه.در.دانشکده.های.منتخب

z..اصالح.چارت.سازمانی.مدیریت.در.جهت.افزایش.تعداد.کارشناسان.هر.دو.اداره.به.دلیل.
افزایش.تعداد.دانشجویان.تحصیالت.تکمیلی..با.هدف.تسریع.و.ارتقاء.کیفیت.خدمت.رسانی.به.

دانشجویان.و.دانش-آموختگان.
z..)تهیه.و.تدوین.جدول.مقایسه.ای.آئین.نامه.های.دکتری.سال.های.مختلف.)از.ابتدا.تاکنون.
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به.تفکیک.دانشگاه.های.سطح.یک.کشور
z.تهیه.ضوابط.اجرایی.نگارش.پایان.نامه/.رساله.به.زبان.انگلیسی.
z..و آموزشی. فعالیت.های. تسهیل. جهت. آموزشی/پژوهشی. فرم.های. ابالغ. و. بازبینی. .

پژوهشی.در.چارچوب.آخرین.آیین.نامه.ابالغ.شده.از.طرف.وزارت.عتف.برای.مقطع.دکتری.
z..تحلیل.و.بررسی.آئین.نامه.ها.و.شیوه.نامه.های.آموزشی.مقاطع.تحصیالت.تکمیلی.با.

در. دانشکده.ها. به. اختیارات. بیشتر. هر.چه. تفویض. و. آموزشی. فرآیندهای. تسهیل. هدف.
چارچوب.قوانین.و.مقررات

z..پیگیری.تحقق.استعالم.تأییدیه.تحصیلی.دانشجویان.ورودی.جدید.به.صورت.کامال.
الکترونیکی.با.استفاده.از.بسترهای.معرفی.شده.از.طرف.وزارت.عتف

z..ارائه.راهکارهای.اجرایی.و.تنظیم.ضوابط..مدّون.در.جهت.ساماندهی.و .بررسی.و.
تسهیل.فرآیندهای.مرتبط.با.پذیرش.و.ثبت.نام.دانشجویان.غیرایرانی

z..)استمرار.بررسی.راهکارهای.بهره.برداری.بهینه.از.سیستم.آموزشی.دانشگاه.)گلستان.
و.تهیه.مکاتبات.الزم.در.جهت.اصالح.و.ارتقاء.سیستم

z..تعامل.و.ارتباط.موثر.و.مفید.با.وزارت.عتف.جهت.رفع.نواقص.سامانه.سجاد.و.ارائه.
راهکارهای.اجرایی.در.جهت.اصالح.و.بهینه.سازی.سامانه

z..ارتقای.کیفیت.و.بهره.وری.کارکنان.از.طریق.برگزاری.دوره.های.تخصصی.مرتبط.با.
حوزه.آموزش

z..رونمایی.از.کارت.دانشجویی.به.صورت.دو.زبانه.و.استفاده.از.لمینیت.با.طرح.لوگوی.
دانشگاه.بر.روی.سطح.کارت.به.جهت.ارتقاء.سطح.کیفی.و.امنیتی

z..تداوم.و.هوشمندسازی.سیستم.بایگانی.الکترونیکی.و.ارتباط.وب.سرویس.بین.نرم.افزار.
دبیرخانه.و.سیستم.آموزشی.گلستان

z..الکترونیکی.کردن.تعداد.15000.پرونده.کاغذی.و.مستهلک.دانشجویان.قبل.از.سال.
1394.و.آزادسازی.فضای.فیزیکی.بایگانی.به.مساحت.40.مترمربع

z..مکانیزه.و.استانداردسازی.فایل.های.بایگانی.و.ارتقاء.آن.به.جهت.تغییر.شیوه.بایگانی.
از.کاغذی.به.الکترونیکی.و.استفاده.بهینه.از.فضای.بایگانی.موجود
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2-1-3- مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

  9 
 

گاهمدیریت خدمات آموزشی دانش -2-1-3

 

 دکتر کیًان وبريیی
 مدیزخدمبت آموسضی

  88797415تلفن : 

  دفتر مسئًل
 اصغز جعفزی

 84064150تلفن: 
  

 محسه عرة
 اداره پذیزش و ثبت نبم رئیس
 84064160تلفن: 

  

 سعیدرضب لروی
 نبم ثبت و پذیزشادارهمسئولکبرضنبس

 84064156تلفن: 
  

 محمًد ذال
 ببیگبن
 84064161 تلفن:

  
 

 عصمت وبصری
 آموختگبناداره دانص رئیس 
 84064152تلفن: 

 

 مىصًرٌ صداقت
 آموختگبندانصادارهمسئولکبرضنبس

 84064154تلفن: 
 

 وغمٍ آخًودی                       
 کبرضنبس اداره دانص آموختگبن        
   84064153تلفن :         

  

 مریم میربهبیی  
 پذیزش و ثبت نبمکبرضنبس اداره  
   84064159تلفن :   
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.طرح ها و فعالیت های انجام شده در سال1399.�

z.برنامه.ریزی.برای.برگزاری.برخی.دروس.عملی.بصورت.حضوری.و.الکترونیکی.
z.برنامه.ریزی.جهت.در.نظر.گرفتن.تسهیالت.آموزشی.در.شرایط.کرونا.
z.تهیه.شیوه.نامه.تسهیالت.تشویقی.شهریه.برای.دانشجویان.نوبت.دوم.
z.تداوم.و.تکمیل.ساختار.بایگانی.الکترونیکی.در.سیستم.آموزشی.گلستان.
z.انجام.مراحل.فراغت.از.تحصیل.و.صدور.مدارک.تحصیلی.دانش.آموختگان.
z..راه.اندازی.درخواست..الکترونیکی.صدور.مدارک.تحصیلی.در.پیشخوان.خدمت.سیستم.

آموزشی.گلستان
z.)اجرای.طرح.ارسال.پستی.مدارک.تحصیلی.به.آدرس.متقاضیان.)دانش.آموختگان.
z..با.ارسال.پستی ارتباط. با.مدیریت.منطقه.پستی.شمالغرب.تهران.در. .انعقاد.قرارداد.

مدارک.تحصیلی.به.آدرس.دانش.آموختگان
z.تهیه.و.تدارک.جلد.گالینگوری.برای.دانشنامه.ها.با.لوگوی.دانشگاه.
z.تهیه.و.تدارک.پاکت.های.مخصوص.ارسال.مدارک.تحصیلی.با.لوگوی.دانشگاه.و.پست.
z.به.روزرسانی.عناوین.انگلیسی.رشته.های.تحصیلی.در.سیستم.آموزشی.دانشگاه.
z..بررسی.مدارک.و.پذیرش.اولیه.دانشجویان.جدید.الورود.بدون.نیاز.به.مراجعه.حضوری.

دانشجو.به.این.مدیریت
z..دانشجویان و. دانش.آموختگان. برای. ایمیل. طریق. از. پاسخگویی. سیستم. راه.اندازی. .

جاری.و.جدیدالورود
z..،تعامل.تنگاتنگ.با.دفتر.معاونت.بین.الملل.دانشگاه.و.پیگیری.مستمر.روندهای.اجرایی.

در.راستای.تسهیل.درخواست.های.دانشجویان.غیرایرانی.متقاضی.پذیرش.و.ثبت.نام.در.این.
دانشگاه
z..بررسی.راهکارهای.بهره.برداری.بهینه.از.سیستم.آموزشی.دانشگاه.)گلستان(.و.تهیه..

مکاتبات.الزم.در.جهت.اصالح.و.ارتقاء.سیستم
z..آماده.سازی.بخش.سوال.های.متداول.دانشجویان.برای.شفاف.سازی.ابهامات.آموزشی.

دانشجویان.و.به.روزرسانی.مداوم.محتوا.به.اقتضای.ابهامات.جدید
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z..تلفنی پاسخگویی. )زمان.بندی. دانشجویان. غیرحضوری. پیگیری.های. به. .سامان.دهی.

توسط.کارشناسان.محترم.مدیریت(
z.تهیه.پیام.های.استاندارد.به.دانشجویان.و.اساتید.در.سامانه.آموزشی.گلستان.
z..بهره.گیری.از.امکان.دورکاری.و.تسریع.در.انجام.امور.جاری.مرتبط.با.استفاده.از.امکانات.

سیستمی.و.مجازی
z.تکمیل.فرآیند.ارسال.پستی.مدارک.تحصیلی.دانش.آموختگان.
z.فعال.سازی.تلفن.گویای.دفتر.مدیریت.خدمات.آموزشی..
z.دریافت.مستقیم.تاییدیه.پیش.دانشگاهی.دانشجویان.از.دفتر.پیشخوان.دولت..
z.نگارش.دستورالعمل.اجرایی.پذیرش.دانشجوی.مهمان.
z.انجام.فرآیند.ثبت.نام.غیر.حضوری.دانشجویان.جدیدالورود.
z.پذیرش.دانشجوی.مهمان.از.طریق.پورتال.
z.98.فرآیند.ثبت.نام.غیرحضوری.برای.نیمسال.تابستان.
z..انجام.فرآیند.خروج.از.کشور.دانشجویان.از.مسیر.پیشخوان.گلستان.
z..کاهش.انباشتگی.دروس.آزمایشگاه.فیزیک.1.و.2.با.همکاری.دانشکده.فیزیک.
z..ارائه.گواهی.اشتغال.به.تحصیل.به.زبان.انگلیسی.
z.آماده.سازی.بخش.سوال.های.متداول.برای.شفاف.سازی.ابهامات.آموزشی.دانش.آموختگان.
z..اجرا.تبادل.دانشجوی.مهمان.بین.دانشگاه.الزهرا.و.صنعتی.خواجه.نصیرالدین.طوسی.

در.قالب.تفاهم.نامه.بین.دانشگاهی
z.بررسی.درخواست.های.کمیسیون.موارد.خاص.از.طریق.پیشخوان.گلستان.
z.انجام.فرآیند.پذیرش.دانشجو.در.دوره.کهاد.از.مسیر.پیشخوان.گلستان.

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z.توسعه.خدمات.الکترونیکی.و.شفاف.کردن.فرآیندها.
z..پیگیری.راه.اندازی.پیشخوان.خدمت.در.سیستم.گلستان.برای.مواردی.که.مراجعات.

دانشجویان.به.این.مدیریت.را.به.همراه.دارد
z..و دانشجویان. حضوری. مراجعات. به. نظم.بخشی. و. سامان.دهی. برای. برنامه.ریزی. .
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دانش.آموختگان.پس.از.رفع.بحران.کرونا
z..برگزاری.کارگاه.های.هم.اندیشی.و.تعامل.با.همکاران.آموزش.دانشکده.ها.در.راستای.

در. عملکرد. یکسان.سازی. هدف. با. مصوب. شیوه.نامه.های. و. آئین.نامه.ها. بر. تسلط. افزایش.

دانشکده.ها،.بهینه.سازی.روندهای.اجرایی.و.اجرای.عدالت.آموزشی.برای.تمامی.دانشجویان.
تحصیالت.تکمیلی.در.سطح.دانشگاه

z.صدور.گواهی.اشتغال.به.تحصیل.از.طریق.پیشخوان.گلستان.

z.صدور.کارنامه.انگلیسی.رسمی.از.طریق.پیشخوان.گلستان.

z.صدور.گواهی.استعدادهای.درخشان.از.طریق.پیشخوان.گلستان.

z..اجرای.کارگاه.حل.مساله.محور.بین.دانشگاهی.و.تالش.برای.گنجاندن.در.برنامه.
تحصیلی.دانشجویان
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2-1-4- دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه

  21 
 

 ریسی و توسعه آموزشی دانشگاهدفتر برنامه -2-1-4

 
 

 

 

 

   دکتر افسبنه مجری                 
 آموزشیو توسعهریسیدیردفتر برنامهم

 84064449تلفن : 
  
  

 حمیده درزی رامندی
 کارشناس مسئول دفتر

 84064448تلفن: 
  

 مینو آشنب
 گروه مطبلعبت و توسعه آموزشیرئیس

 84064447تلفن: 
  

 مرجبنه نعیمی
 آموزشی ریسیگروه برنامهرئیس
 84064446تلفن: 

 

 شبهرکنیروشنکسیده
 اطالعبتسبمبنهمسئولکبرشنبس
 آموزشی

 84064441تلفن: 

 زهره هواسی
 آموزشیتوسعهوسنجیامکبنمسئولکبرشنبس 
 84064451تلفن :   
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.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته در سال 1399.�

z..رایانش گرایش. پزشکی. ایجاد.رشته.های.جدید:.1-.مهندسی. اخذ.مجوز. و. .پیگیری.
تصاویر.پزشکی.2-.مهندسی.مکانیک.گرایش.آزمون.های.غیر.مخرب.3-.مهندسی.نقشه.
برداری.گرایش.سنجش.از.دور.محیط.زیست.و.منابع.طبیعی.4-.دوره.مشترک.مهندسی.
مواد.گرایش.شناسایی.و.انتخاب.مواد.مهندسی.با.دانشگاه.های.ENIB.و.ENSAM.فرانسه.5-.
.RUDN.دوره.مشترک.مهندسی.مواد.گرایش،.شناسایی.و.انتخاب.مواد.مهندسی.با.دانشگاه

روسیه.6-.دوره.مشترک.مهندسی.هوافضا.گرایش.جلوبرندگی.با.دانشگاه.RUDN.روسیه
z..ایجاد.و.تکمیل.پایگاه.داده.مجوز.های.دانشگاه.جهت.برگزاری.دوره.های.تحصیلی.در.

مقاطع.مختلف
z.بهبود.و.تسریع.در.ساز.و.کارهای.داوری.و.ایجاد.دروس.جدید.
z.تسریع.در.روند.بازنگری.برنامه.درسی.در.مقاطع.مختلف.
z.بررسی.و.تسریع.اجرای.طرح.تحول.و.روزآمدسازی.برنامه.های.آموزشی.دانشگاه.
z.:تصویب.برنامه.های.طرح.تحول.در.سامانه.آموزش.عالی.

z..مهندسی.پزشکی.گرایش.رایانش.تصاویر.پزشکی.از.دانشکده.مهندسی.برق.
z..مهندسی.مکانیک.گرایش.مهندسی.آزمون.های.غیر.مخرب.از.دانشکده.مهندسی.مکانیک.
z..از از.دور.محیط.زیست.و.منابع.طبیعی. .مهندسی.نقشه.برداری.گرایش.سنجش.

دانشکده.مهندسی.نقشه.برداری.
z..در دایر. رشته.های. درسی. برنامه.های. کلیه. به. برخط. دسترسی. ایجاد. و. ساماندهی. .

دانشگاه.در.تمامی.مقاطع.تحصیلی
z.تهیه.گزارش.های.آماری.و.تحلیل.مربوط.به.دروس.و.رشته.های.تحصیلی.
z.نظارت.بر.اجرای.صحیح.قوانین.و.دستورالعمل.ها.و.شیوه.نامه.های.آموزشی.

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z.تهیه.و.تدوین.طرح.راهبردی.آموزش.دانشگاه.
z.طراحی.و.به.روز.رسانی.برنامه.های.درسی.دوره.های.مختلف.تحصیلی.

z.پیگیری.و.ابالغ.برنامه.های.بازنگری.شده.توسط.وزارت.علوم.به.حوزه.آموزشی.دانشکده.ها.
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z.طراحی.شاخص.و.ارزیابی.کیفیت.رشته.گرایش.های.دایر.در.دانشگاه.

z..مشارکت.فعال.و.افزایش.سطح.همکاری.دفتر.برنامه.ریزی.و.توسعه.آموزشی.دانشگاه.
با.هیات.اجرایی.جذب.دانشگاه

z..اعضای مشارکت. افزایش.سطح. قانونی.جهت. راهکارهای. رسانی. روز. به. و. .طراحی.

هیات.علمی.داخل.و.خارج.از.دانشگاه.در.ارائه.دروس.بین.رشته.ای
z.راه.اندازی.و.ایجاد.دسترسی.برخط.به.پایگاه.داده.قوانین.آموزشی.برای.اعضای.هیات.علمی.
z..پیگیری.اخذ.مجوز.دوره.های.تحصیلی.و.دوره.های.مشترک.
z..بازنگری.شیوه.نامه.و.دستورالعمل.های.آموزشی.)تعیین.استاد.نمونه.آموزشی،.تعیین.

ظرفیت.دانشجوی.دکتری،.کارشناسی.ارشد.و.کارشناسی(

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه
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2-1-5- اداره آموزش های آزاد و تخصصی 

.

  41 
 

 های آزاد و تخصصیاداره آموزش -2-1-5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر کمال عقیق
 هبی عبلی آزادشرئیس اداره آموز

 81061126تلفن : 

 فرنوش نیک بین
هبی دورهطراحیمسئولکبرشنبس

 تخصصی و کوتبه مذت
 81061125تلفن : 
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.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته در سال 1399.�

z..انعقاد.قرارداد.با.شرکت.سیمارون.پرداز.در.زمینه.برگزاری.دوره.های.آموزشی.تخصصی.
به.همراه.نرم.افزارهای.کاربردی.مهر.ماه.98

z..تهران.در ایمنی.شهرداری. تهران.و.خدمات. با.سازمان.آتش.نشانی. قرارداد. انعقاد. . .
زمینه.برگزاری.دوره.های.کوتاه.مدت.مهندسی.ایمنی.در.برابر.حریق.مورخ.شهریور.ماه.98

z..انعقاد.قرارداد.با.شرکت.ایساکو.در.زمینه.برگزاری.آموزش.فنی.پرسنل.نمایندگی.های.
مجاز.مورخ.مهر.ماه.98

z.تمدید.قرارداد.بابت.تکمیل.مدرسه.کسب.و.کار.دانشگاه.
z..انعقاد.تفاهم.نامه.با.دانشکده.مهندسی.پزشکی.دانشگاه.صنعتی.امیرکبیر.با.موضوع.

همکاری.در.پرورش.نیروی.کار.متخصص.در.حوزه.سالمت.و.زیبایی
z..انعقاد.تفاهم.نامه.با.انجمن.مدیریت.و.کیفیت.ایران.با.موضوع.همکاری.در.پرورش.

نیروی.کار.متخصص.در.حوزه.مدیریت.کیفیت.و.کسب.و.کار
z..تصویب.طرح.ایجاد.مرکز.توسعه.مهندسی.و.فناوری.مدیریت.خرداد.ماه.98.در.هیأت.

رئیسه.دانشگاه

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z.ادامه.برگزاری.دوره.های.آموزشی.توسط.همکاران.دانشگاه.و.الکترونیکی.کردن.آنها.
z.ادامه.برگزاری.دوره.ها.توسط.موسسات.همکار.و.الکترونیکی.کردن.آنها.
z.تکمیل.فرآیندهای.مدرسه.کسب.و.کار.و.تالش.در.الکترونیکی.کردن.کارها.
z.98.عملیاتی.کردن.قراردادهای.منعقده.در.سال.
z.تالش.در.جهت.استفاده.از.فضای.ایجاد.شده.جهت.الکترونیکی.کردن.کارها.
z.ادامه.مذاکرات.برای.انعقاد.تفاهم.نامه.با.وزارت.رفاه.
z..شرکت مجموعه. )زیر. تاکسین. شرکت. با. تفاهم.نامه. انعقاد. برای. مذاکرات. ادامه. .

تاکسیرانی(
z.ادامه.مذاکرات.برای.انعقاد.تفاهم.نامه.با.موسسه.عالی.آموزش.و.پژوهش.و.برنامه.ریزی.
z.ادامه.تالش.برای.ایجاد.بخش.بین.الملل.
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z.ادامه.تالش.برای.تاسیس.دفاتر.آموزش.آزاد.در.دانشکده.ها.
z..تعیین.ساختار.اجرایی.و.تفویض.احکام.اعضای.شورای.سیاست.گذاری.و.راهبری.مرکز.

توسعه.مهندسی.و.فناوری.مدیریت.
z.تدوین.برنامه.استراتژیک.مرکز.توسعه.مهندسی.و.فناوری.مدیریت.دانشگاه.
z.انعقاد.تفاهم.نامه.همکاری.با.موسسه.عالی.آموزش.و.پژوهش.مدیریت.و.برنامه.ریزی.
z.طراحی.و.راه.اندازی.وبسایت.مرکز.توسعه.مهندسی.و.فناوری.مدیریت.

z..برگزاری.جلسات.مذاکره.بین.اعضای.هیات.علمی.موسسه.عالی.آموزش.و.پژوهش.
مدیریت.و.برنامه.ریزی.و.مسئولین.و.اعضای.هیات.علمی.دانشکده.مهندسی.صنایع.برای.

طراحی.دوره.تحصیالت.تکمیلی.تحت.عنوان.سیاست.عمومی.و.توسعه
z..مشارکت از.طریق. زیست. محیط. در. .MBA/MPA دوره. برای.طراحی. برنامه.ریزی. .

دانشکده.مهندسی.عمران.و.موسسه.عالی.آموزش.و.پژوهش.مدیریت.و.برنامه.ریزی
z..برگزاری.جلسه.هم.اندیشی.در.زمینه.نیازهای.میان.رشته.ای.مدیران.حرفه.ای.با.دعوت.

از.دانشگاه.و.موسسه.عالی.آموزش.و. از.مسئولین.و.حضور.اعضای.هیات.علمی.منتخب.
پژوهش.مدیریت.و.برنامه.ریزی

z..برنامه.ریزی.برای.برگزاری.دوره.کارورزی.دانش.آموختگان.از.طریق.عقد.تفاهم.نامه.
همکاری.با.شرکت.داده.پردازی.ایران.....

z..انجام.مذاکرات.به.منظور.برگزاری.دوره.کارورزی.دانش.آموختگان.دانشگاه.از.طریق.
مشارکت.شرکت.سولیکو.)کاله(.....

z..برنامه.ریزی.برای.برگزاری.اولین.کنفرانس.ملی.»شناخت.و.تبیین.نیازهای.میان.رشته.ای.
مدیران.حرفه.ای«.با.مشارکت.موسسه.عالی.آموزش.و.پژوهش.مدیریت.و.برنامه.ریزی

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه

25



2-1-6- دفتر استعدادهای درخشان

.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته در سال 1399.�

z..بررسی.تعداد.175.درخواست.پذیرش.در.مقطع.دکتری.بدون.آزمون.منجر.به.ارائه.
پذیرش.به.20.داوطلب

z..ثبت به. منجر. ارشد. کارشناسی. مقطع. در. پذیرش. درخواست. .504 تعداد. بررسی. .
پذیرش.131.داوطلب.در.پرتال.سازمان.سنجش

z.حمایت.مالی.از.فعالیت.های.دانشجویان.مشمول.به.استناد.شیوه.نامه.مربوطه.

z..ارائه.پیشنهادهای.اصالحی.در.راستای.تسهیل.و.ارتقای.خدمات.به.شیوه.الکترونیکی.
z..ارائه.پیشنهادهایی.در.سیستم.برای.دریافت.گزارش.هایی.به.منظور.بررسی.وضعیت.

پذیرفته.شدگان.با.سهمیه.استعداد.درخشان
z..تهیه.گزارش.وضعیت.پذیرفته.شدگان.با.سهمیه.استعداد.درخشان.و.وضعیت.داوطلبین.

منصرف.و.ارائه.اطالعاتی.از.این.دست،.به.منظور.بهره.برداری.دانشکده.ها.در.تشخیص.نقاط.
قوت.و.ضعف.خود.در.جذب.این.متقاضیان

z.بررسی.و.تایید.درخواست.های.جوایز.گوناگون.بنیاد.ملی..برای.برگزیدگان.
z..اعالم.فراخوان.پذیرش.دانشجوی.بدون.آزمون.برای.سال.تحصیلی.جدید.
z..بررسی.تعداد.572.درخواست.داوطلبین.پذیرش.در.مقطع.کارشناسی.ارشد.بدون.

آزمون.برای.سال.تحصیلی.1401-1400.منجر.به.ارائه.پذیرش.به.106.داوطلب.از.دانشگاه.
و.89.داوطلب.از.دانشگاه.های.دیگر.بدون.محاسبه.افراد.ذخیره

z..بوجود اجرایی. ارشد.و.مشکالت. آیین.نامه.چدید.مقطع.کارشناسی. .اعالم.اشکاالت.
آمده.در.سال.تحصیلی.00-99.در.گردهمایی.مربوطه
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 دفتش استعذادّای دسخطاى  -2-1-6

 
 1399ّای اًجام گشفتِ دس سال فعالیت طشح ّا ٍ  

  داٍطلة 22تِ دسخَاست پزیشش دس هقطع دکتشی تذٍى آصهَى هٌجش تِ اسائِ پزیشش  175تشسسی تعذاد 
  داٍطلة دس  131دسخَاست پزیشش دس هقطع کاسضٌاسی اسضذ هٌجش تِ ثثت پزیشش  524تشسسی تعذاد

 پشتال ساصهاى سٌجص

 َیاى هطوَل تِ استٌاد ضیَُ ًاهِ هشتَطِحوایت هالی اص فعالیت ّای داًطج 

 ِضیَُ الکتشًٍیکی  اسائِ پیطٌْادّای اصالحی دس ساستای تسْیل ٍ استقای خذهات ت 

  اسائِ پیطٌْادّایی دس سیستن تشای دسیافت گضاسش ّایی تِ هٌظَس تشسسی ٍضعیت پزیشفتِ ضذگاى تا
 سْویِ استعذاد دسخطاى

  سْویِ  استعذاد دسخطاى ٍ ٍضعیت داٍطلثیي هٌصشف ٍ اسائِ تْیِ گضاسش ٍضعیت پزیشفتِ ضذگاى تا
اطالعاتی اص ایي دست، تِ هٌظَس تْشُ تشداسی داًطکذُ ّا دس تطخیص ًقاط قَت ٍ ضعف خَد دس جزب 

 ایي هتقاضیاى

 تشسسی ٍ تاییذ دسخَاست ّای جَایض گًَاگَى تٌیاد هلی  تشای تشگضیذگاى 

 َى تشای سال تحصیلی جذیذ.اعالم فشاخَاى پزیشش داًطجَی تذٍى اصه 

  دسخَاست داٍطلثیي پزیشش دس هقطع کاسضٌاسی اسضذ تذٍى آصهَى تشای سال  572تشسسی تعذاد
ای داٍطلة اص داًطگاُ ّ 89داٍطلة اص داًطگاُ ٍ  126تِ هٌجش تِ اسائِ پزیشش  1422-1421تحصیلی 

 دیگش تذٍى هحاسثِ افشاد رخیشُ

 ع کاسضٌاسی اسضذ ٍ هطکالت اجشایی تَجَد آهذُ دس سال تحصیلی اعالم اضکاالت آییي ًاهِ چذیذ هقط
 دس گشدّوایی هشتَطِ 22-99
 

 1422 ّای دس دست اقذام تشای سالطشح ّا ٍ فعالیت
  پیگیشی ٍ اجشایی ًوَدى تستِ آهَصضی استعذادّای دسخطاى دس ّوکاسی تا دفتش هطاٍسُ داًطگاُ ٍ یا

 سایش هٌاتع
 ادّای دسخطاىایجاد تاًک ایذُ ّای استعذ 

  الکتشًٍیکی ٍ اًجام هکاًیضُ اهَسپیگیشی ٍ اسائِ پیطٌْادّای اصالحی دس ساهاًِ تشای افضایص خذهات 

  پیگیشی طشح اسائِ ضذُ تِ ٍصاست عتف تشای پزیشش یکپاسچِ داًطجَی تذٍى آصهَى دس هقطع
 کاسضٌاسی اسضذ

 

 صدیقه )شهال( اسماعیلی
 اداره استعداد درخشانرئیس 
 84064375تلفن: 
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.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z..پیگیری.و.اجرایی.نمودن.بسته.آموزشی.استعدادهای.درخشان.در.همکاری.با.دفتر.
مشاوره.دانشگاه.و.یا.سایر.منابع

z.ایجاد.بانک.ایده.های.استعدادهای.درخشان.
z..پیگیری.و.ارائه.پیشنهادهای.اصالحی.در.سامانه.برای.افزایش.خدمات.الکترونیکی.و.

انجام.مکانیزه.امور
z..پیگیری.طرح.ارائه.شده.به.وزارت.عتف.برای.پذیرش.یکپارچه.دانشجوی.بدون.آزمون.

در.مقطع.کارشناسی.ارشد
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2-2-1- دانشکده مهندسی برق

.
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 دانشکده مهندسی برق -2-2-1
 
 
 
 

  

 دکتر حسیه حسیىی وژاد محبتی 
 معبون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 14062242تلفه : 
  
  

 عظم رحیمیا

 مسئول دفتر معبون آموزشی
 هبی دفتری گروه امور متصدی

 14062242آموزشی تلفه: 

 فاطمه وًريزی
 رئیس اداره خدمبت آموزشی

  14062268تلفه: 

 حسیه فرهىگیان
 کبرشنبسیتحصیالتکبرشنبس

 14062259تلفه: 
 

 اعظم آقاکثیری
 کبرشنبسیتحصیالتکبرشنبس

 14062259تلفه: 

 عیىیفاطمه 
 تکمیلیتحصیالتمسئولکبرشنبس

 14062253تلفه: 
  

 مریم سیفی
 تکمیلیتحصیالتکبرشنبس

 14062253: تلفه
 

 علیرضا محمدی
 تحصیلیاسنبدببیگبن
 14062251تلفه: 

 

 دکتر مریم محبی
 مدیر تحصیالت تکمیلی

      14062253تلفه:  
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.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته در سال 1399.�

z.برگزاری.جلسات.عمومی.متعدد.برای.دانشجویان.به.منظور.آشنایی.با.قوانین.و.آیین.نامه.ها.
z.تالش.در.جهت.بهبود.روال.های.اجرایی.موجود.
z..راه.اندازی.دوره.مجازی.در.مقطع.کارشناسی.ارشد.در.گروه.الکترونیک.
z.ساماندهی.ارائه.درس.سمینار.و.برگزاری.هماهنگ.گروه.ها.و.برگزاری.جلسات.عمومی.سمینار.
z..تجهیز.کالس.های.دانشکده.به.فناوری.های.نوین.آموزش.مجازی:.تجهیز.دو.کالس.به.

برد.هوشمند.برای.تدریس.کالس.آنالین.و.تجهیز.دو.کالس.برای.تولید.محتوای.الکترونیکی.
برای.تدریس.به.صورت.آفالین

z..برگزاری.کلیه.آزمایشگاه.های.آموزشی.و.کارگاه.برق.به.صورت.مجازی.و.هماهنگی.
با.کارشناسان.و.مسئولین.مربوطه.برای.متناسب.سازی.ارائه.به.صورت.مجازی.و.برگزاری.

جلسات.هماهنگی.و.تبادل.تجربیات.و.....در.این.زمینه
z..کنترل.برگزاری.کالس.ها.و.آزمایشگاه.ها.و.استخراج.نحوه.و.تعداد.برگزاری.و.در.صورت.

نیاز.هماهنگی.با.استاد.مربوطه
z..بازنگری.مستمر.در.فعالیت.های.روتین.اداره.امور.آموزش.دانشکده،.فعالیت.هایی.از.

قبیل.نحوه.ثبت.نام.ورودی.های.جدید.کلیه.مقاطع،.انتخاب.واحد.دانشجویان.جاری،.برنامه.

هفتگی،.حق.التدریس.اساتید،.برگزاری.مصاحبه.دکتری،.برنامه.درسی.و.سرفصل.درس.ها،.
تعریف.درس.های.جدید،.درخواست.های.دانشجویان.و.نحوه.بررسی.آن.و....

z..بهبود.پاسخگویی.از.طریق.ایمیل،.ارسال.پیامک،.درج.اطالعیه.ها.و.اخبار.در.سایت.
دانشکده.و.نیز.فراهم.آوردن.امکان.انتقال.)دایورت(.تلفن.های.آموزش.بر.روی.تلفن.همراه.

همکاران.در.زمان.های.دورکاری
z..برگزاری.جلسات.پرسش.و.پاسخ.آنالین.برای.بیان.مشکالت.توسط.دانشجویان.و.همچنین.

برگزاری.جلسات.معارفه.مجازی.برای.ورودی.های.جدید.کارشناسی.و.کارشناسی.ارشد
z.)Dean’s List(.برگزاری.جلسه.مجازی.تقدیر.از.دانشجویان.برگزیده.رئیس.دانشکده.
z.مجازی.نمودن.تمامی.مراحل.درخواست.های.اداری.دانشجویان.
z..برگزاری.جلسات.دفاعیه.دانشجویان.کارشناسی.به.صورت.مجازی.و.یا.حضوری.با.رعایت.

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه
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پروتکل.ها.و.به.حداقل.رساندن.حضور.با.حساسیت.برروی.حفظ.کیفیت.آموزشی.و.پژوهشی
z..امکان.سنجی.در.خصوص.مکانیزه.کردن.روند.دفاعیه.های.کارشناسی.ارشد.و.دکتری.

محترم. معاونت. به. گلستان. آموزشی. سامانه. در. فرآیندها. این. عملیاتی.سازی. پیشنهاد. و.
آموزشی.و.تحصیالت.تکمیلی.دانشگاه

z..امکان.سنجی.راه.اندازی.سامانه.تایید.جلسات.دفاعیه.کارشناسی.ارشد.و.دکتری.و.انجام.
مذاکرات.ابتدایی.و.ارایه.پیشنهاد.به.معاونت.محترم.آموزشی.و.تحصیالت.تکمیلی.دانشگاه

z.راه.اندازی.میز.خدمت.آموزش.جهت.تسهیل.روال.های.آموزشی.و.راهنمایی.بهتر.دانشجویان.
z..برگزاری.مصاحبه.متقاضیان.ورودی.دکتری.1399.به.صورت.مجازی.و.هماهنگی.و.

بهینه.سازی.ارتباط.بین.اساتید.مصاحبه.کننده.و.داوطلبان.با.اختصاص.لینک.های.و...
z.1399.تعیین.استاد.راهنمای.دانشجویان.تحصیالت.تکمیلی.ورودی.
z.تصویب.پروپوزال.های.دانشجویان.کارشناسی.ارشد.ورودی.
z.برگزاری.دفاعیه.های.ارشد.و.دکتری.به.صورت.مجازی.
z.برگزاری.آزمون.جامع.دکتری.به.صورت.مجازی.
z.»تصویب.و.راه.اندازی.دوره.کارشناسی.ارشد.جدید.با.عنوان.»رایانش.تصاویر.پزشکی.

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z.بازسازی.آزمایشگاه.های.آموزشی.
z.ایجاد.آزمایشگاه.های.آموزشی.در.زمینه.های.نو.
z.ایجاد.یک.سالن.آزمون.متمرکز.در.دانشکده.
z.توسعه.دوره.های.مجازی.با.تاکید.بر.کیفیت.و.اجرای.صحیح.آن.
z.ایجاد.ظرفیت.های.جدید.در.زمینه.های.کارشناسی.ارشد.و.دکتری.در.زمینه.های.پرتقاضا.
z..ارائه.درسی.باعنوان.»طراحی.و.تشریح.در.مهندسی.برق«.برای.دانشجویان.کارشناسی.

در.نیمسال.اول
z.ارتقاء.دوره.های.آموزشی.مشترک.با.صنعت.
z.برنامه.ریزی.جهت.افزایش.حضور.دانشجویان.دکتری.در.دانشکده.
z.تالش.در.جهت.بهبود.روال.های.اجرایی.و.بازنگری.آنان.
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2-2-2- دانشکده مهندسی مکانیک 

  12 
 

 دانشکده مهندسی مکانیک -2-2-2

 

 
 
 
 

 د عسگری                        دکتر مسعو
 معبون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 84063109تلفه : 
  

 مریم کربکانی
 رئیس اداره خدمبت آموزشی

 84063399تلفه: 
 

 نعیمه علیپور
 کبرشنبس مسئول )کبرشنبسیارشد(

 84063394تلفه: 
 

 هه ملکیلا 
 کبرشنبسیمقطع کبرشنبس 
 84063395تلفه :  
 

 حبوبه عسگریم 
 مسئول )دکتری(کبرشنبس  
 84063393تلفه :  
 

 دکتر امیرتقوی پور             
 مدیر تحصیالت تکمیلی

      84063456تلفه:  
 
  

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه
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.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته در سال 1399.�

z..اجرای.طرح.بازنگری.شده.سبدهای.درسی.و.انتخاب.سبد.درسی.توسط.دانشجویان.
سال.سوم
z.اجرای.برنامه.و.تقویم.آموزشی.سالیانه.تدوین.شده.
z..برگزاری.جلسات.دفاعیه.با.حضور.کارشناسان.صنعت.همراه.با.تغییر.متناسب.فرم.های.

آموزشی.دفاع
z..،آزمون دروس. نظر. از. آموزشی. گروه.های. میان. دکترا. جامع. آزمون. یکسان.سازی. .

کیفیت.سواالت.و.نمره.دهی
z.گسترش.طرح.جامع.مهارت.افزایی.در.شیوه.ارائه.و.برگزاری.دروس.در.دانشکده.
z..مقاطع منتخب. دانشجویان. حضور. با. دانشکده. عملکرد. ارزیابی. جلسه. برگزاری. .

کارشناسی.و.کارشناسی.ارشد.و.مسئولین.دانشکده
z.اجرای.طرح.نظارت.بر.حضور.دانشجویان.دکترا.در.دانشکده.

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z.پذیرش.تعدادی.دانشجوی.خارجی.در.مقطع.کارشناسی.ارشد.و.دکترا.
z.برگزاری.جلسات.مجازی.جهت.ارتباط.اساتید.راهنما.با.دانشجویان.
z.بازنگری.دروس.دوره.های.کارشناسی.ارشد.
z..بررسی.وضعیت.تحصیلی.دانشجویان.گروه.آموزشی.مختلف.و.ارایه.راهکار.برای.افزایش.

کیفیت.پذیرش.در.گروه.ها
z..بررسی.شیوه.ارزیابی.کیفی.پایان.نامه.ها.در.گروه.های.آموزشی.در.سال.های.اخیر.و.ارایه.

پیشنهاد.به.منظور.اصالح.شیوه.نامه.ارزیابی

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه
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2-2-3- دانشکده مهندسی عمران

. .

  23 
 

 دانشکده مهندسی عمران -2-2-3

 

 دکتر فرزیه کالوتری
 معبين آمًزشی ي تحصیالت تکمیلی

 88779623تلفه : 

 معصًمٍ وعیمی
 مسئًل دفتر معبين آمًزشی

 ي تحصیالت تکمیلی
 88779623 تلفه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 ماوداوا یايری
 رئیس ادارٌ خدمبت آمًزشی

 88201433تلفه: 
 

 مهری جاتری صفا
 تکمیلیتحصیالتمسئًلکبرشىبس

 88201433تلفه: 

 میترا عاتدیان
-تحصیالتمسئًل  کبرشىبس

 کبرشىبسی
 88201433تلفه : 

 دکتر افشیه خشىد 
 مدیر تحصیالت تکمیلی

 88779623لفه:  ت

 عثداهلل زادٌ ایًب 
 ببیگبوی -کبرمىد ادارٌ آمًزش

 88779184تلفه : 

 زیىة ياسع
 تحصیالت تکمیلی -کبرشىبس آمًزش      

 88779184تلفه : 

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه
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.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته در سال 1399.�

z.ABET.انجام.ارزشیابی.درونی.مقطع.کارشناسی.مهندسی.عمران.بر.اساس.طرح.
z.تشکیل.گروه.مهندسی.و.مدیریت.ساخت.و.پذیرش.دانشجو.در.مقطع.کارشناسی.ارشد.
z..تنظیم.برنامه.ثابت.ترمی.در.هر.نیمسال.طی.چهار.سال.آینده.با.حداکثر.10.درصد.

تغییر.در.هر.ترم.و.با.نگرش.درس.محوری.بجای.استاد.محوری.در.مقطع.کارشناسی
z..برگزاری.دوره.های.آموزش.آزاد.با.رویکرد.آماده.سازی.فارغ.التحصیالن.برای.ورود.به.

بازار.کار.)مانند.نظام.مهندسی،.حفاظت.ساختمان.ها.در.برابر.آتش.و.غیره(
z.افزودن.سالن.جدید.مجهز.به.رایانه.و.کمد.برای.دانشجویان.دکتری.به.گنجایش.40.نفر.
z..ساماندهی.حضور.و.غیاب.دانشجویان.دکتری.و.استخراج.ساعات.حضور.دانشجویان.

در.بازه.های.شش.ماهه.و.اعالم.به.اساتید.راهنما
z..تبیین.شرایط.دفاع.از.رساله.دکتری.از.نظر.تعداد.و.کیفیت.مقاالت.و.تصویب.آن.در.

شورای.دانشکده
z.نظارت.بر.دفاع.از.پایان.نامه.و.رساله.غیرحضوری.دانشجویان.تحصیالت.تکمیلی.
z..الزام.در.ارائه.سمینار.گزارش.پیشرفت.کار.در.هر.نیمسال.برای.دانشجویان.دکتری.

دارای.سنوات.که.در.حضور.همه.اعضای.گروه.مربوط.)و.یا.اعضای.هیأت.داوران.داخلی(.

برگزار.می.گردد.و.نیز.تدوین.فرم.های.مخصوص.گزارش.پیشرفت.کار.جهت.ارزیابی.ساعات.

برای. آن. تکمیل. و.ضرورت. دارای.سنوات. دکتری. دانشجویان. مقاالت. وضعیت. و. حضور.
ارسال.پرونده.تمدید.سنوات.به.کمیسیون.موارد.خاص.دانشگاه

z..تدوین.جدول.نحوه.نمره.دهی.دفاع.از.پایان.نامه.های.کارشناسی.ارشد.جهت.تسهیل.در.
اعمال.مصوبات.جدید.شورای.آموزشی.دانشگاه.و.اعالم.آن.به.اعضای.محترم.هیأت.علمی.

دانشکده
z..مقاطع منتخب. دانشجویان. حضور. با. دانشکده. عملکرد. ارزیابی. جلسه. برگزاری. .

کارشناسی.و.کارشناسی.ارشد.و.مسئولین.دانشکده
z..تشکیل.کارگروه.جهت.نظارت.بر.بهبود.روند.آموزش.الکترونیکی.
z..از استفاده. جهت. دکتری. و. ارشد. کارشناسی. دانشجویان. زمانبندی. و. برنامه.ریزی. .

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه
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آزمایشگاه.ها.با.توجه.به.محدودیت.های.مربوط.به.شرایط..مربوط.به.ویروس.کرونا
z..تنظیم.دفترچه.رهنمای.انتخاب.واحد.دانشجویان.جدیدالورود.مقاطع.کارشناسی.و.

کارشناسی.ارشد
z..برگزاری خبر. اعالم. شامل. دانشکده. آموزش. سایت. وب. به.روز.رسانی. و. راه.اندازی. .

جلسات.دفاعیه.کارشناسی.ارشد.و.دکتری.در.وب.سایت.دانشکده

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z.همسان.سازی.سرفصل.دروس.موازی.
z.تکمیل.برگ.راهنمای.طرح.درس.اساتید.و.اطالع.رسانی.آن.در.وب.سایت.دانشکده.
z.برنامه.ریزی.جهت.ارتقاء.زیرساخت.های.دانشکده.جهت.آموزش.های.الکترونیکی.
z.بازنگری.و.تصویب.سرفصل.دروس.مقطع.کارشناسی.با.تاکید.بر.روند.اخذ.دروس.اختیاری.
z..تنظیم.برنامه.ثابت.ترمی.برای.مقطع.کارشناسی.ارشد.با.حداکثر.10.درصد.تغییر.در.

هر.نیمسال.و.با.نگرش.درس.محوری.بجای.استاد.محوری.
z..برگزاری.سمینار.گزارش.پیشرفت.کار.در.هر.نیمسال.برای.کلیه.دانشجویان.دکتری.

که.از.پروپوزال.خود.دفاع.کرده.اند.
z..مقاطع منتخب. دانشجویان. حضور. با. دانشکده. عملکرد. ارزیابی. جلسه. برگزاری. .

کارشناسی.و.کارشناسی.ارشد.و.مسئولین.دانشکده
z..برنامه.ریزی.و.زمان.بندی.دانشجویان.کارشناسی.ارشد.و.دکتری.جهت.استفاده.از.

آزمایشگاه.ها.با.توجه.به.محدودیت.های.مربوط.به.شرایط.مربوط.به.ویروس.کرونا
z..برگزاری.دوره.های.آموزشی.کوتاه.مدت.برای.دانشجویان.تحصیالت.تکمیلی.)مانند..

راهنمای.تدوین.مقاالت،.راهنمای.نگارش.انگلیسی.مقاالت.و....(

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه
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2-2-4- دانشکده مهندسی صنایع

.

.

  26 
 

 صنایع دانشکده مهندسی -2-2-4

  

 رضا رمضانیاندکتر 
     معبون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 84063368تلفه : 
  

 فرناز سپهرخ
 رئیس اداره خدمبت آموزشی

 84063385تلفه: 
 

 مریم نایینی
 امور فبرغ التحصیالن کبرشنبس

 84064349 تلفه: 
 

 احمد علیمرادی
 خدمبت آموزش مسئول کبرشنبس

 84063471 تلفه:
 

 دکتر مجید میرزایی
  تحصیالت تکمیلی مدیر

 84063360تلفه : 
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.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته در سال 1399.�

z..همکاری.با.سازمان.مدیریت.صنعتی.جهت.برگزاری.دوره.های.مشترک.در.گرایش.های.
مهندسی.صنایع./.سیستم.های.کالن،.مهندسی.صنایع./.لجستیک.و.زنجیره.تامین،.مدیریت.

کسب.و.کار/.مالی.و.مدیریت.کسب.و.کار/.بازاریابی
z.برنامه.ریزی.و.برگزاری.منظم.جلسات.دفاعیه.پایان.نامه.کارشناسی.ارشد.و.رساله.دکتری.
z.برنامه.ریزی.و.زمان.بندی.برگزاری.کالس.ها.در.دو.ساختمان.مالصدرا.و.سیدخندان.
z.به.روز.رسانی.وب.سایت.آموزش.دانشکده.
z.برنامه.ریزی.برگزاری.کالس.های.دانشکده.در.ادامه.نیمسال.دوم.بصورت.الکترونیکی.
z.برگزاری.دوره.مقاله.نویسی.آموزشی.برای.دانشجویان.تحصیالت.تکمیلی.
z..رشته کارشناسي. مقطع. در. کارآفریني. مباني. درس. موفق. برگزاري. و. مجوز. اخذ. .

مهندسي.صنایع

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z.طراحی.و.اجرای.راهکارهای.مناسب.جهت.ارتقاء.کیفیت.ارائه.دروس.

z..در مشترک. دوره.های. برگزاری. جهت. صنعتی. مدیریت. سازمان. با. همکاری. ادامه. .
گرایش.های:.
.مهندسی.صنایع./.سیستم.های.کالن.½
.مهندسی.صنایع./.لجستیک.و.زنجیره.تامین..½
.مدیریت.کسب.و.کار./.مالی..½
.مدیریت.کسب.و.کار./.بازاریابی.½
z..برگزاری.کالس.های.دانشکده.بصورت.الکترونیکی.و.پشتیبانی.این.کالس.ها.به.شکل.

مناسب.از.طریق.کارشناسان.مربوطه
z..مختلف مقاطع. در. نوورود. دانشجویان. معارفه. جلسات. موفق. اجراي. و. برنامه.ریزي. .

بصورت.الکترونیکی.براي.اولین.بار
z..برنامه.ریزی.و.برگزاری.منظم.جلسات.دفاعیه.سمینار.و.پایان.نامه.کارشناسی.ارشد.و.

سمینارها.و.رساله.دکتری.بصورت.الکترونیکی
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z.برنامه.ریزي.و.برگزاري.موفق.آزمون.جامع.دکتري.بصورت.الکترونیکی.براي.اولین.بار.
z..،برنامه.ریزی.جهت.ارتقای.زیرساخت.های.دانشکده.جهت.برگزاری.کالس.ها،.دفاعیه.ها.

جلسات.و.....بصورت.الکترونیکی
z.ارزیابی.و.نظارت.مستمر.بر.تشکیل.کالس.های.مجازی.با.کیفیت.مناسب.
z.اقدام.جهت.اخذ.مجوز.برگزاري.درس.علم.داده.در.مقطع.کارشناسي.رشته.مهندسي.صنایع.
z..و سالمت. صنایع/سیستم.هاي. مهندسي. گرایش. دو. براي. مجوز. اخذ. جهت. اقدام. .

گرایش.مهندسي.فناوری.اطالعات/سامانه.هاي.شبکه.اي
z.پذیرش.تعدادی.دانشجوی.خارجی.در.مقطع.کارشناسی.ارشد.و.دکتری.
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2-2-5- دانشکده مهندسی کامپیوتر

.

.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته در سال 1399.�

z.افزایش.ظرفیت.پذیرش.دانشجوی.خارجی.
z.توسعه.آموزش.الکترونیکی.

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z.پیگیری.روند.پذیرش.دانشجوی.دکترای.مهندسی.کامپیوتر.
z.جذب.دو.کارشناس.آموزشی.برای.دانشکده.

z.بازنگری.گرایش.های.مختلف.رشته.مهندسی.کامپیوتر.
z.توسعه.کادر.هیات.علمی.در.گروه.نرم.افزار.و.شبکه.های.کامپیوتری.

  88 
 

 دانشکده مهندسی کامپیوتر -2-2-5

 
  

 دکتر هدا رودکی لواسانی
 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 405داخلی  84068450تلفه : 

 فروزان محمدی
 رئیس اداره خدمات آموزشی

 84068475تلفه: 

 ستاره دباغی
 کارشناسیتحصیالتکارشناس

 84068475تلفه: 
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2-2-6- دانشکده مهندسی نقشه برداری

.

  33 
 

 بردارینقشهمهندسی  دانشکده -2-2-6
 

 
 
 
 
 
 
 

 دکتر محمدرضا ملک
 معبون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

  88786212تلفه : 

 زهرا امیری
 مسئول دفتر

 88786212تلفه: 
 

 مهناز میرزایی
 وزشیرئیس اداره خدمبت آم

 88877555تلفه: 
 

 سارا یاراحمدی
 تکمیلیتحصیالتمسئولکبرشنبس

 88877555تلفه: 
 

 نجمه رجبی
 کبرشنبس خدمبت آموزشی

 

 دکتر ابوالقاسم صادقی
 مدیر تحصیالت تکمیلی

      88786212تلفه:  
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.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته در سال 1399.�

z..طراحی.و.عملیاتی.سازی.»طرح.درس«.برای.تمام.دروس.جاری.در.هر.ترم.و.بارگذاری.
آن.در.سایت

z.تثبیت.برنامه.»طرح.درس«.و.بهبود.روش.ارزیابی.آن.
z.بررسی.و.ارائه.طرح.هایی.جهت.کاهش.کم.انگیزگی.تحصیلی.
z..با.دانشگاه.های.معتبر.جهانی.مانند.دانشگاه ارتباطات.بین.دانشگاهی.بویژه. .تقویت.

هایدلبرگ
z.جلسات.با.دانشجویان.منتخب.و.پیگیری.خواسته.های.ایشان.

z.ایجاد.رشته.های.جدید.بین.رشته.ای.
z.پیگیری.و.انسجام.بخشی.به.تشکیل.کالس.های.مجازی.
z.ارزیابی.و.نظارت.بر.تشکیل.کالس.های.مجازی.
z.استفاده.مفیدتر.از.سیستم.های.مدیریت.آموزش.و.فناوری.آموزشی.
z.تعریف.گرایش.سنجش.از.دور.محیط.زیست.و.منابع.طبیعی.در.گروه.سنجش.از.دور.
z.جذب.دانشجویان.خارجی.برای.تحصیالت.تکمیلی.

z..تعریف.گرایش.فتوگرامتری.پزشکی.در.گروه.فتوگرامتری.
z.جذب.محققین.پسادکتری.در.دانشکده.

z.ایجاد.یک.سیستم.کنترل.کیفیت.منسجم.برای.دوره.مشترک.
z.به.روز.رسانی.سایت.دانشکده.
z.برگزاری.جلسات.با.انجمن.صنفی.و.پیگیری.خواسته.های.آنها.
z..انجام.کلیه.امور.و.درخواست.های.دانشجویان.به.صورت.الکترونیکی.
z.تهیه.و.بارگذاری.واژه.های.مصوب.در.حوزه.مهندسی.نقشه.برداری.
z..برگزاری.جلسه.دفاع.از.رساله.با.حضور.داوران.خارجی.و.بصورت.بین.المللی.

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z.تقویت.ارتباط.با.بدنه.دانشجویی.بویژه.با.روش.های.الکترونیکی.
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z.تقویت.ارتباط.با.دانشگاه.های.معتبر.خارجی.و.داخلی.
z..برنامه.ریزی.و.بهبود.کیفیت.کالس.های.مجازی.
z.تدوین.و.پیشنهاد.روال.هایی.برای.انجام.فعالیت.های.آموزشی.غیرحضوری.
z..تدوین.و.مشارکت.در.پیاده.سازی.روال.های.مبتنی.بر.اینترنت.برای.بهبود.انجام.کل.

روال.دفاع.در.مقاطع.تحصیالت.تکمیلی
.
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2-2-7- دانشکده ریاضی

.

  32 
 

 دکتر فرشته ملک
     معبون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 77125254تلفه : 
 (400 -307)داخلی         

 علی کشاورز
 آموزش  کبرشنبس مسئول اداره

 77125369 - 77125107تلفه: 

 حمیده خدابنده
 تکمیلی تحصیالت کبرشنبس

 77125108تلفه: 

 دکتر حسن حقیقی
     تحصیالت تکمیلی مدیر

 77125254تلفه: 
 (308)داخلی       

 

 ریاضی دانشکده -2-2-7
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.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته در سال 1399.�

z..ظرفیت تعدیل. و. کارشناسی. موجود. های. رشته. کیفیت. ارتقاء. جهت. در. تالش. .
پرمخاطب. در.حوزه.های. رشته.های.جدید. ایجاد. رویکرد. با. کارشناسی. مقطع. دانشجویی.

علوم.ریاضی.و.اخذ.مجوز.رشته.»علوم.کامپیوتر«.در.مقطع.کارشناسی
z..برگزاری مشکالت. از. کاستن. منظور. به. دانشجویان. با. ارتباط. و. تعامالت. افزایش. .

غیرحضوری.کالس.ها.در.قالب.آماده.سازی.راهنمای.آموزشی.دوره.های.تحصیلی.و.آشنایی.

با.مقررات.آموزشی.و.همچنین.برگزاری.جلسات.توجیهی.و.پرسش.و.پاسخ.با.دانشجویان.
در.مقاطع.تحصیلی.مختلف

z..تاسیس جهت. در. اقدام. و. ریاضی. نرم.افزارهای. کاربست. زمینه.های. نمودن. فراهم. .
آزمایشگاه.ریاضی.در.جهت.تعمیق.آموزش.های.دانشجویان.کارشناسی.دانشگاه.و.افزایش.

درک.شهودی.مفاهیم.بنیادی.ریاضی
z..تصویری و. تجهیزات.صوتی. و. امکانات. با. راه.اندازی.یک.کالس.هوشمند. و. .تجهیز.

مناسب.جهت.تسهیل.در.ارائه.دروس.به.صورت.مجازی.توسط.اساتید.دانشکده
z..تالش.در.جهت.افزایش.دانشجویان.خارجی.دانشکده.در.مقطع.کارشناسی.ارشد.و.

فراهم.آوردن.امکان.استفاده.از.بورس.فرصت.تحقیقاتی.کوتاه.مدت.آراسموس.پالس.برای.
دانشجویان.دکتری

z..بازنگری.در.برنامه.آموزشی.رشته./.گرایش.های.موجود.در.مقاطع.تحصیالت.تکمیلی.
بر.اساس.ضوابط.مربوطه.و.تطبیق.آنها.با.رشته.و.گرایش.های.مختلف.علوم.کامپیوتر.نظری،.
دارای. که. .... و. رمزنگاری. تصمیم،. علوم. تصادفی،. ریاضیات. داده،. علوم. علمی،. محاسبات.
برنامه.های.آموزشی.و.سر.فصل.های.مصوب.و.در.عین.حال.همپوشانی.زیاد.با.سایر.رشته.های.
مصوب.علوم.ریاضی.هستند..این.رویکرد.با.هدف.جذب.دانشجویان.مستعد.و.دارای.رتبه.برتر.
به.رشته.های.پر.مخاطب،.تکمیل.ظرفیت.دانشجویی.مصوب.ساالنه.دانشکده.و.نیز.استفاده.

بهینه.و.مشترک.از.توان.علمی.تمام.گروه.های.آموزشی.دانشکده.صورت.گرفته.است
z..نوورود انتگرال.جهت.کلیه.دانشجویان. به.مبحث. .تهیه.کلیپ.های.آموزشی.مربوط.

کارشناسی.دانشگاه.به.منظور.جبران.حذف.این.مبحث.از.محتوای.آموزشی.کتابهای.درسی.
پیش.از.دانشگاه

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه

44



z..مدیریت.برگزاری.نیمسال.تحصیلی.تابستان.99.به.شیوه.غیرحضوری.و.ارائه.دروس.
سرویس.و.پایه.جهت.حدود.1000.دانشجوی.داخل.و.خارج.از.دانشگاه

z..برگزاری.و.ارائه.6.سخنرانی.عمومی.آموزشی.توسط.استادان.خارج.از.کشور.به.منظور.
آشنایی.دانشجویان.با.رویکردهای.نوین.بین.رشته.ای.و.تاثیرگذاری.مستقیم.علوم.ریاضی.

در.سایر.علوم.کاربردی
z..و ارئه. با. مرتبط. مشکالت. برخی. رفع. جهت. در. پیشنهادات. ارائه. و. آسیب.شناسی. .

ارزیابی.دروس.سرویس.در.سطح.دانشگاه.در.قالب.»طرح.جدید.آموزش.ترکیبی.و.نیمه.

حضوری«.و.با.هدف.استفاده.بهینه.از.توان.علمی.و.آموزشی.استادان.سرآمد.و.نیز.بهره.گیری.
از.ظرفیت.و.توان.بالقوه.حوزه.آموزش.مجازی.دانشگاه

z..به.روزرسانی.وب.سایت.دانشکده.و.ایجاد.امکانات.ارتباطی.در.سایت.از.جمله.ارائه.
نظرات،.یا.دیدگاه.های.دانشجویان.به.مدیریت.دانشکده.و.همچنین.ایجاد.دسترسی.و.امکان.

ارائه.پیشنهاد.خرید.کتاب.های.ریاضی.توسط.دانشجویان.به.دانشکده
z..با کارشناسی. دانشجویان. آشنایی. منظور. به. انگیزشی. و. توجیهی. جلسه. برگزاری. .

جزییات.برگزاری.المپیادهای.علمی.و.مسابقات.ریاضی.دانشجویی.کشور

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z..ظرفیت تعدیل. و. کارشناسی.. کیفیت..رشته.های..موجود. ارتقاء. جهت. در. تالش. .
پرمخاطب. در.حوزه.های. رشته.های.جدید. ایجاد. رویکرد. با. کارشناسی. مقطع. دانشجویی.
رشته.های. به.حفظ. عنایت. با. علوم.مهندسی. و. نظری. علوم.کامپیوتر. ازجمله. علوم..ریاضی.

موجود.کارشناسی.واستفاده.بهینه.از.توان.علمی.کلیه.اعضای.هیات.علمی.دانشکده
z..فراهم.نمودن.زمینه.های.کاربست.نرم.افزارهای.ریاضی.درجهت.تعمیق.آموزش.های.

دانشجویان
z..بازنگری.در.برنامه.آموزشی.برخی.رشته.ها.و.گرایش.های.موجود.در.مقاطع.تحصیالت.

تکمیلی.بر.اساس.ضوابط.»دفتر.برنامه.ریزی.و.توسعه.آموزشی«.و.تطبیق.آنها.با.رشته.و.

گرایش.های.مختلف.علوم-کامپیوترنظری،.محاسبات.علمی،.علوم.داده،.ریاضیات.تصادفی،.

علوم.تصمیم،.رمزنگاری.و.....که.دارای.برنامه.های.آموزشی.و.سر.فصل.های.مصوب.و.درعین.
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حال.همپوشانی.زیاد.با.سایر.رشته.های.مصوب.علوم.ریاضی.هستند..این.رویکرد.با.هدف.

پر.مخاطب،.تکمیل.ظرفیت. به.رشته.های. برتر. رتبه. دارای. و. جذب.دانشجویان.مستعد.

تمام. علمی. توان. از. مشترک. و. بهینه. استفاده. نیز. و. دانشکده. ساالنه. مصوب. دانشجویی.
گروه.های.آموزشی.دانشکده.صورت.گرفته.است

z..بازنگری.در.سرفصل.ها.و.مطالب.دروس.سرویس.به.ویژه.ریاضی.عمومی.1.و.2.با.
هدف.جبران.نقص.های.شدیدی.که.در.سالیان.اخیر.در.محتوی.درسی.برنامه.های.آموزشی.

قبل.از.دانشگاه.پدید.آمده.است
z..بررسی.و.رفع.مشکالت.احتمالی.و.ساماندهی.وضعیت.دروس.سرویس.در.سطح.دانشگاه..

درقالب.ارائه.»طرح.جدید.آموزش.ترکیبی«.و.با.هدف.استفاده.بهینه.از.توان.علمی.و.آموزشی.
استادان.سرآمد.و.نیز.بهره.گیری.از..ظرفیت.و.توان.بالقوه.حوزه.آموزش.مجازی.دانشگاه

z..اتخاذ.سیاست.هایی.در.جهت.ترغیب.و.تشویق.دانشجویان.کارشناسی.مستعد.دانشکده.
و.ایجاد.انگیزه.الزم.در.آنها.برای.ادامه.تحصیل.در.مقاطع.تحصیالت.تکمیلی.در.دانشگاه

z..افزایش.توان.علمی.دانشکده..در.رشته.های.آمار،.بهینه.سازی،.علوم.کامپیوتر،.ریاضیات.
تصادفی،.ریاضیات.زیستی.و.مالی.با.هدف.توسعه.متوازن.و.اصولی.این.رشته.ها.در.مقطع.

تحصیالت.تکمیلی
z..ارزیابی.و.ساماندهی.برنامه.آموزشی.»ریاضیات.و.کاربردها«.متناسب.با.سرانه.ورودی.

استاندارد. ظرفیت. حفظ. نیمسال،. هر. در. تخصصی. دروس. ارائه. هدف. با. و. کارشناسی.

علوم. مختلف. حوزه.های. در. اختیاری. دروس. ارائه. در. تنوع. ایجاد. تخصصی،. کالس.های.

ریاضی،.تسهیل.شرایط.ادامه.تحصیل.دانشجو.در.کهادهای.موجود،.اصالح.ضوابط.انتخاب.
درس.پروژه.کارشناسی.و....

z..و دانشگاه. تکمیلی. تحصیالت. و. آموزشی. با.حوزه. موثر. ارتباط. و. تعامالت. افزایش. .
همکاری.با.سایر.دانشکده.ها

z..اطالع.رسانی.به.هنگام.از.برنامه.ها.و.سیاست.های.آموزشی.جاری.دانشگاه.به.کلیه.
اعضای.هیأت.علمی.دانشکده....

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه

46



2-2-8- دانشکده مهندسی هوافضا

.

35 
 

 دانشکده مهندسی هوافضا -2-2-8

 
 
 
 

 دکتر امیرعلی نیکخواه
 الت تکمیلیمعبون آموزشی و تحصی

 73064213تلفه : 

 پوشعاطفه سیاه
 رئیس اداره خدمبت آموزشی

 77333185تلفه: 

 حکیمه برزگر
 کبرشنبسیتحصیالتمسئولکبرشنبس

 77333185تلفه: 

 دکتر محمذعلی نوریان
 سرپرست تحصیالت تکمیلی

   73064244تلفه:  

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه

47



.طرح ها و فعالیت های انجام شده در سال 1399.�

z..تعریف.و.راه.اندازی.دوره.کارشناسی.ارشد.بین.رشته.ای.ساخت.افزایشی.با.دانشکده.
مهندسی.مواد

z..بهسازی.و.تجهیز.فضای.استقرار.تعدادی.از.دانشجویان.دکتری.
z..با ارتباط. ایجاد. و. هوافضا. مهندسی. دانشکده. فارغ.التحصیالن. انجمن. تشکیل. .

فارغ.التحصیالن
z..ایجاد.آمادگی.در.دانشکده.جهت.ارائه.دروس.به.زبان.انگلیسی.برای.جذب.دانشجویان.

بین.المللی.در.مقاطع.تحصیالت.تکمیلی
z.در.سایت.دانشکده.)course description( تهیه.اطالعات.اولیه.سرفصل.های.دروس.
z..شرکت.فعال.در.طراحی.سواالت.و.انتخاب.سواالت.کنکور.های.کارشناسی.ارشد.و.

دکترای.سازمان.سنجش.
z..ایجاد.توانمندی.کامل.تدریس.آنالین.مجازی.دروس.تئوری.و.آزمایشگاهی.دانشکده.
z..فراهم.کردن.امکانات.و.برگزاری.مجازی.دفاعیه.پایان.نامه.ها.و.رساله.های.دانشجویی.

و.آزمون.های.جامع.دکترا
z..برگزاری.وبینارهای.علمی.و.پژوهشی.در.دانشکده)از.جمله:.وبینار.آشنایی.با.نرم.افزار.

Mendely.و.روش.های.جستجوی.موثر.در.منابع.و.مراجع.علمی(

z..درخواست.های انجام. و. دریافت. برای. دانشجویان. با. مجازی. ارتباط. کامل. ایجاد. .
آموزشی.دانشجویان

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z.برنامه.برای.جذب.یک.نفر.عضو.هیئت.علمی.در.گرایش.جلوبرندگی.
z..شرکت.در.فرآیند.بازنگری.برنامه.آموزشی.دوره.تحصیالت.تکمیلی.مهندسی.هوافضا.در.

کنار.دیگر.دانشکده.های.پیشروی.هوافضای.کشور
z..صنعت نیاز. )مورد. عمومی. هوانوردی. با. مرتبط. ارشد. کارشناسی. دوره.های. تکمیل. .

هواپیمایی.و.هوانوردی.کشور(.مانده.از.سال.قبل
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z..با.عنوان.»دینامیک.و.کنترل.مالتی.روتورها«.و .تعریف.دروس.اختیاری.کارشناسی.
»دینامیک.فضایی«

z..ایجاد.آمادگی.در.دانشکده.جهت.ارائه.دروس.به.زبان.انگلیسی.برای.جذب.دانشجویان.
بین.المللی.در.مقاطع.تحصیالت.تکمیلی

z.در.سایت.دانشکده.)course description(.تکمیل.اطالعات.سرفصل.های.دروس.
z..برنامه.ریزی.و.ایجاد.آمادگی.برای.برگزاری.دروس.به.صورت.حضوری.برای.ترم.پاییز.

. 1400.در.صورت.کم.شدن.همه.گیری.کرونا.
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2-2-9- دانشکده مهندسی و علم مواد

.

..طرح ها و فعالیت های انجام گرفته در سال 1399.�

z..توسعه.همکاری.مشترک.آموزشی.با.شرکت.پرتو.
z..برنامه.ریزی.جهت.استفاده.بهینه.و.ایمن.از.آزمایشگاه.آموزشی.مرکزی.دانشکده.در.

شرایط.خاص.کرونا
z.راه.اندازی.محل.کار.دانشجویان.دکتری.در.دانشکده.
z..ENSAM.فراغت.از.تحصیل.دانشجویان.برتر.کارشناسی.ارشد.ورودی.1396.مشترک.با.

فرانسه
z..فراغت.از.تحصیل.دانشجویان.برتر.ارشد.ورودی.1397.دو.گرایش.دانشکده.مشترک.

با.ENIB.فرانسه
z..کسب.مجوز.راه.اندازی.رشته./.گرایش.جدید.در.مقطع.ارشد.با.عنوان.»متریونیک«.از.

وزارت.عتف.با.همکاری.دانشکده.مهندسی.برق.
z.1399.کسب.رتبه.های.برتر.در.آزمون.کارشناسی.ارشد.
z.LMS.تهیه.و.تدوین.محتوای.آموزشی.کلیه.دروس.دانشکده.جهت.ارائه.در.سامانه.

73 
 

 مهندسی و علم مواد دانشکده -2-2-9
 

 
 

 دکتر مجید سیدصالحی
 معبون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 84067487فه : تل

 مرجان هاشمی
 موادآموزشمسئولکبرشنبس

 84067796تلفه : 
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..طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z..اجرای.دروس.حذف.شده.در.سیالبس.جدید.مصوب.وزارت.عتف.به.صورت.دوره.های.
فوق.برنامه.یا.کهاد

z..راه.اندازی.آزمایشگاه.آموزشی.نانومواد.
z..راه.اندازی.دوره.مشترک.ارشد.گرایش.شناسایی.و.انتخاب.مواد.مهندسی.با.دانشگاه.

RUDN.روسیه

z..و.ENSAM.اعزام.دانشجویان.برتر.ارشد.ورودی.1399.هر.سه.گرایش.دانشکده.به.
ENIB.فرانسه

z.توسعه.همکاری.آموزشی.با.ستاد.نانو.
z.استفاده.از.ظرفیت.آموزشی.اساتید.برجسته.خارج.از.کشور.در.قالب.آموزش.الکترونیکی.
z.همکاری.آموزشی.با.نخبگان.صنعت.کشور.به.صورت.آموزش.الکترونیکی.
z.تجهیز.و.توسعه.آزمایشگاه.های.آموزشی.دانشکده.
z.جذب.دانشجوی.مشترک.در.مقطع.کارشناسی.ارشد.با.پژوهشکده.رنگ.

z.بازبینی.برنامه.آموزشی.دوره.کارشناسی.دانشکده.
z.ارائه.طرح.درس.کلیه.دروس.دانشکده.به.فارسی.و.انگلیسی.

.
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2-2-10- دانشکده فیزیک

. .

33 
 

 فیزیک دانشکده -2-2-01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

 

  

 

 دکتر مهدی رادین
 تحصیالت تکمیلی معاون آموزشی و

 23064242تلفه: 

 

                          

 دکتر حسین حمزه پور
 مدیر تحصیالت تکمیلی

 23064424 تلفه:

 

 

 امین میرساالری
 رئیس اداره خدمات آموزشی

 23064271تلفه: 

 

 محمود قوچی 
 کارشناس تحصیالت تکمیلی

 23064270تلفه: 
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..طرح ها و فعالیت های انجام گرفته در سال 1399.�

z..تهیه.محتوای.آموزشی.جهت.آزمایشگاه.های.سرویسی.فیزیک.عمومی.1.و.2.و.آزمایشگاه.های.
تخصصی.
z.برگزاری.وبینارهای.عمومی.آموزشی.هفته.ای.
z..آماده.سازی.فضای.فیزیکی.آزمایشگاه.پالسما.
z..تجهیز.آزمایشگاه.آموزشی.فیزیک.پالسما.و.ارائه.این.درس.برای.اولین.بار.)به.صورت.

مجازی(.
z..برگزاری.جلسات.معارفه.با.دانشجویان.جدیدالورد.کارشناسی.و.تحصیالت.تکمیلی.
.
.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z..در( ارائه.حضوری. پالسما.جهت. فیزیک. آموزشی. آزمایشگاه. تجهیز. و. آماده.سازی. .
صورت.برگزاری.حضوری(

z..روی آن. قراردادن. و. ارشد. کارشناسی. و. کارشناسی. دروس. برای. ارائه.طرح.درس. .
سایت.دانشکده.جهت.استفاده.دانشجویان

z.برگزاری.وبینارهای.عمومی.آموزشی.هفته.ای.
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2-2-11- دانشکده شیمی

44 
 

  شیمی دانشکده -2-2-11

  

کتر بدری زمان مًمىید  

 معاين آمًزشی ي تحصیالت تکمیلی

23064423تلفه:   

 

 محمدمهدی خاولً
 رئیس اداره خدمات آموزشی

 23064273تلفن: 
 

 ملکه مًالیی
 تکمیلی تحصیالت کارشناس

 23064444تلفن: 
 

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه

54



.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته در سال 1399.�

z..تحصیالت و. کارشناسی. دانشجویان. برای. پاسخ. و. پرسش. نقد،. جلسات. برگزاری. .
تکمیلی.با.حضور.اساتید.دانشکده.شیمی.به.منظور.دریافت.نظرات،.پیشنهادات.و.انتقادات.

دانشجویان.برای.بهبود.کیفیت.دانشکده.شیمی
z..ورود نو. دانشجویان. برای. آموزشی. توجیهی. و. خوشامدگویی. جلسات. برگزاری. .

کارشناسی.و.تحصیالت.تکمیلی.
z.بهبود.و.ارتقای.کیفیت.آزمایشگاه.های.آموزشی.دانشجویان.کارشناسی.
z.بازسازی.فیزیکی.و.مجهزسازی.تعدادی.از.کالس.های.آموزشی.
z.ارایه.جلسات.توجیهی.و.آموزشی.برای.کارشناسان.آموزشی.دانشکده.شیمی.
z..برگزاری.کارگاه.های.آموزشی.
z.HPLC.برگزاری.کارگاه.آموزشی.
z.برگزاری.کارگاه.ایجاد.انگیزه.و.موفقیت.برای.دانشجویان.تمامی.مقاطع.تحصیلی.
z..هماهنگی.چند.بازدید.با.همکاری.معاونت.پژوهشی.دانشکده.شیمی.برای.دانشجویان.

کارشناسی
z.بازدید.از.موسسه.تحقیقات.سرم.و.واکسن.سازی.رازی.
z.بازدید.از.تصفیه.خانه.آب.شماره.2.تهران.به.مناسبت.هفته.پژوهش.
z..دعوت.از.اساتید.برجسته.ایرانی.و.خارجی.به.منظور.سخنرانی،.آموزش.و.راهنمایی.

دانشجویان.شیمی.کانالیزوری.بزرگ.مولکولها.برای.دانشجویان.تحصیالت.تکمیلی
z..پپتیدهای موضوع. با. آلمان. دویسیورگ. دانشگاه. از. شرادا. توماس. پروفسور. سخنرانی. .

نوترکیب.با.ویژگی.های.منحصر.به.فرد.دارویی.برای.دانشجویان.کارشناسی.و.تحصیالت.تکمیلی
z.سخنرانی.با.موضوع.نفت.با.حضور.خانم.دکتر.زهرا.محمدی.از.نروژ.

z..Montpellier.برگزاری.اولین.دوره.میتینگ.بین.المللی.و.بین.رشته.ای.مابین.دانشگاه.
فرانسه.و.دانشکده.شیمی.دانشگاه.صنعتی.خواجه.نصیرالدین.طوسی.در.راستای.آشنایی.با.
تحقیقات.نوین.شیمی.و.آموزش.عطرسازی.برای.دانشجویان.کارشناسی.و.تحصیالت.تکمیلی

z..برجسته استاد. توسط. آلمان. .DFG علمی. بنیاد. از. تحقیقاتی. پژوهانه.ی. دریافت. .
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دانشکده.شیمی.جناب.آقای.دکتر.بالالیی.به.منظور.انجام.پروژه.های.مشترک.و.جابجایی.
دانشجویان.تحصیالت.تکمیلی.مابین.کشور.آلمان.و.ایران

z..مابین.دانشگاه.منابع.طبیعی بین.المللی. پروژه.مشترک.آموزشی.-.پژوهشی. .انجام.
و.علوم.زیستی.وین.اتریش.و.دانشکده.شیمی.دانشگاه.صنعتی.خواجه.نصیرالدین.طوسی

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z.تاسیس.آزمایشگاه.مجازی.شیمی.
z.تاسیس.آزمایشگاه.بین.رشته.ای.با.همکاری.اساتید.برجسته.داخلی.و.خارجی.
z.برگزاری.کارگاه.های.آموزشی.برای.کارشناس.های.دانشکده.شیمی.
z.برگزاری.کارگاه.های.تخصصی.و.کاربردی.
z..المللی.شیمی.خارجی.برای.سخنرانی.و.همکاری.های از.اساتید.برجسته.بین. .دعوت.

بین.المللی
z..دعوت.و.جذب.اعضای.هیات.علمی.برجسته.برای.ارتقای.کیفی.و.کمی.دانشکده.شیمی.و.

دانشگاه
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2-3- معاونت آموزشی مرکز آموزش های عمومی   

34 
 

  معاونت آموزشی مرکس آموزش های عمومی  -2-3

 
 

 

 

 

 دکتر حسین علیقلی زاده
 های عمًمیمرکس آمًزشمعاين آمًزشی 

 23064214تلفه : 

 نرگس مقتدر
مرکس آمًزش  کارشىاس

 های عمًمیآمًزش
 24063269تلفه: 

 داود زمانی
 آمًزشی مرکس مسئًلکارشىاس

 های عمًمیآمًزش
 24063365تلفه: 

 عسگریاصغر 
 مسئًل دفتر تربیت بدوی

 22852479تلفه: 

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه

57



.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته در سال 1399.�

z.»درخواست.از.همۀ.اعضای.هیئت.علمی.مرکز.آموزش.های.عمومی.برای.تهیۀ.»طرح.درس.
z.)درخواست.از.همۀ.اعضای.هیئت.علمی.مرکز.آموزش.های.عمومی.برای.تهیۀ.کارنامک.)رزومه.
z.اصالح.اشکاالت.وبگاه.مرکز.آموزش.های.عمومی.و.به.روزرسانی.اطالعات.آن.تا.حّد.مقدور.
z..برگزاری.کالس.های.عملی.درس.تربیت.بدنی.و.ورزش.1.به.صورت.مجازی،.مطابق.با.

دستورالعمل.های.آموزشی.دانشگاه.و.الگو.شدن.این.شیوۀ.اجرا.در.دیگر.دانشگاه.های.سطح.
یک.کشور

z..برگزاری.مراسم.تقدیر.و.تکریم.برای.اعضای.هیئت.علمی.بازنشستۀ.مرکز.آموزش.های.
عمومی،.حجت.االسالم.جناب.آقای.دکتر.کاملی.و.جناب.آقای.مهندس.حمیدی

z..اقدام.برای.جذب.یک.نفر.هیئت.علمی.آقا.برای.گروه.معارف.و.یک.نفر.هیئت.علمی.
دارای. داوطلبان.جذب. علوم.همۀ. وزارت. فرایند.جذب. براساس. که. تربیت.بدنی. برای. آقا.
شرایط.به.مصاحبه.دعوت.شدند.و.با.همۀ.آنها.مصاحبه.شد.و.نتیجه.برای.اقدامات.بعدی،.

به.مرکز.جذب.دانشگاه.ارائه.شد
z..مشارکت.فعاالنه.و.پیوستۀ.مدیران.و.اعضای.هیئت.علمی.مرکز.آموزش.های.عمومی.

در.جلسه.های.شورای.گروه.ها،.شورای.مدیران.و.شورای.عمومی.مرکز.آموزش.های.عمومی
z..انتخاب.معاون.آموزش.و.پشتیبانی.جدید.)جناب.آقای.دکتر.علیقلی.زاده(.برای.مرکز.

آموزش.های.عمومی،.با.توجه.به.استعفای.معاون.محترم.قبلی.آموزش.)سرکار.خانم.دکتر.
نوروزی.زاده(

z..با تربیت.بدنی،. برای.گروه. لطیفی(. آقای.مهندس. انتخاب.مدیرگروه.جدید.)جناب. .
توجه.به.بازنشسته.شدن.مدیر.محترم.قبلی.گروه.)جناب.آقای.مهندس.حمیدی(.و.اتمام.

دورۀ.مدیریت.ایشان

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1۴۰۰.�

z..اقدام.برای.جذب.هیئت.علمی.برای.گروه.های.سه.گانۀ.مرکز.آموزش.های.عمومی.)گروه.
معارف.دو.نفر.با.گرایش.علوم.سیاسی.و.اخالق.و.عرفان.اسالمی،.گروه.ادبیات.فارسی.و.زبان.

انگلیسی.یک.نفر.با.گرایش.آموزش.زبان.انگلیسی.و.گروه.تربیت.بدنی.یک.نفر.خانم(
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z.برگزاری.دومین.نمایشگاه.نرم.افزارهای.اسالمی،.ادبی،.عرفانی.و....در.دانشگاه.
z..ایجاد.کتابخانۀ.تخصصی.برای.گروه.های.معارف.و.ادبیات.فارسی.و.زبان.انگلیسی.با.جذب.

بودجه.از.منابع.دانشگاهی.و.در.صورت.امکان.از.منابع.خارج.از.دانشگاه
z.به.روزرسانی.محتوای.وبگاه.مرکز.آموزش.های.عمومی.
z.ایجاد.وبگاه.شخصی.برای.اعضای.هیئت.علمی.مرکز.آموزش.های.عمومی.
z..بارگذاری.»طرح.درس«.برای.همۀ.درس.های.مرکز.آموزش.های.عمومی.در.وبگاه.شخصی.

استادان.و.وبگاه.مرکز.و.دانشگاه
z..بارگذاری.کارنامک.)رزومه(.آموزشی.و.پژوهشی.اعضای.هیئت.علمی.مرکز.آموزش.های.

عمومی.در.وبگاه.شخصی.استادان.و.وبگاه.مرکز.و.دانشگاه
z..ایران.و.جهان.و.کتاب.های.موردنیاز.دانشجویان.در.درس.های ادبی. .خرید.کتاب.های.

معارف.و.تربیت.بدنی.و.تکمیل.کتابخانۀ.دانشگاه.برای.رفع.نیازهای.دانشجویان.در.این.زمینه.ها
z.به.روزرسانی.دفترک.)بروشور(.معرفی.مرکز.آموزش.های.عمومی.
z..برگزاری.کارگاه.های.آموزشی.برای.استادان.مرکز.آموزش.های.عمومی.در.موضوع.های.

»روش.های.تدریس.نوین«.و.»چالش.ها،.روش.ها.و.راهبردها.در.آموزش.مجازی.علوم.انسانی.
و.راه.های.کیفی.سازی.آن«.

z..مشارکت.با.استادان.معارف.دانشگاه.های.صنعتی.کشور.در.طرح.پژوهشی.تدوین.کتاب.
درسی.دانشگاه.های.کشور.با.عنوان.درس.متون.اسالمی

z.برگزاری.نشست.علمی.مقدماتی.مجازی.اشارات.علمی.قرآن.
z..ایجاد.درس.جدید و. برنامه.ریزی. برای. دانشگاه. بین.الملل. روابط. با. .تعامل.و.همکاری.

»آموزش.زبان.فارسی.به.غیرفارسی.زبانان«.برای.تقویت.زبان.فارسی.دانشجویان.غیرفارسی.زبان
z.طراحی.و.راه.اندازی.آزمایشگاه.زبان.

z..انجمن و. دانشجویان. همراهی. با. ادبی. آثار. بررسی. و. نقد. کارگاه.های. برگزاری. .
علمی.دانشجویی.ادبیات

z.برنامه.ریزی.برای.تعامل.با.استادان.زبان.و.ادبیات.فارسی.خارج.از.کشور.
z..،با.محورهای.هدف.ها،.ضرورت.ها .برگزاری.همایش.ملی.مربوط.به.»فارسی.عمومی«.
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چالش.ها،.رویکردها.و.راهکارهای.تأثیرگذاری.بیشتر.این.درس.و...
z..تحصیالت دارای. که. تربیت.بدنی. گروه. برای. کارشناس. نفر. یک. جذب. برای. اقدام. .

کارشناسی.تربیت.بدنی.باشد
z..اقدام.به.ساخت.یا.بهینه.سازی،.یا.پیگیری.برای.تخصیص.فضای.اداری.مناسب.برای.

گروه.تربیت.بدنی،.با.توجه.به.نبود.فضای.اداری.مختص.این.گروه.در.پردیس.علوم
z..استفادۀ.بهینه.و.بیشینه.از.فناوری.های.و.ابزارهای.آموزشی.نوین.برای.بهبود.آموزش.

آموزش.مجازی.در. و. بیماری.کرونا. تداوم.شیوع. تربیت.بدنی،.در.صورت. مجازی.درس.های.
سطح.کشور
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آمارمربوطبهدانشجویان،دانشآموختگانو
اعضایهیأتعلمی

دانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسی

فروردین1400



وضعیتدانشجویان
دانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
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 99-0011نمودار تعذاد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک مقطع در سال تحصیلی

 

 

 دکتری تخصصی کارشناسی ارشذ کارشناسی

3270 
3419 

843 

 تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک مقطع، دوره و جنسیت در سال تحصیلی 1400-99

نمودار تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک مقطع در سال تحصیلی 99-1400

 

 مقطع تحصیلی
 الکتريویکی وًبت ديم ريزاوٍ

مشترک با 
 َای اجرایی دستگاٌ

 جمع کل الملل مشترک بیه

 جمع مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 5493 3;43 ;339 3 3 3 3 3 3 339 68 43:6 3355 کارشىاسی

 ;563 4463 :339 33 : 64 :5 674 433 839 558 3353 7;7 کارشىاسی ارشذ

 65: :74 537 3 3 3 3 3 3 ;5 ;3 ;:6 8;4 دکتری تخصصی

 0517 0297 9507 37 3 09 13 059 973 051 077 1079 3291 جمع ستًن

 0517 33 37 951 3351 5995 جمع تفکیک ديرٌ
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تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده و مقطع در سال تحصیلی 1400-99

نمودار درصد تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 1400-99

 دکتری تخصصی کارشناسی ارشذ کارشناسی مقطع

 مرد زن مرد زن مرد زن دانشکذه

141466 17133458117 مهنذسی برق

89353 1313895178 مهنذسی عمران

84448 8539337137 مهنذسی مکانیک

115156 1731643631 مهنذسی صنایع

63114 711313449 برداری مهنذسی نقشه

43149 3591647 مهنذسی هوافضا

96357 6795149 مهنذسی کامپیوتر

34661338 117 63 مهنذسی و علم مواد

-311453 --- آموزش الکترونیکی

11886 71583315 فیسیک

11765 61413713 شیمی

17395 81373715 ریاضی

97021929 2009011393811 جمع کل

 

 

 

 

 زن
33% 

 مرد
67% 
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نمودار تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دوره  در سال تحصیلی1400-99

.

تعداد کل دانشجویان به تفکیک دانشکده و دوره در سال 1400-99 

7 
 

 

 99-0011در سال تحصیلی  بِ تفکیک دٍرُجَیاى داًشگاُ ًوَدار تعداد کل داًش

 

 

 99-0011دٍرُ در سال ٍ شجَیاى بِ تفکیک داًشکدُتعداد کل داً

 

 

 رٍزاًِ
80% 

 ًَبت دٍم
06% 

 الکترًٍیکی ًَبت دٍم رٍزاًِ دٍرُ
ّوکاري با 

ّاي  دستگاُ
 اجرایی

هشترک 
 الولل بیي

 جوع 

 هرد زى هرد زى هرد زى هرد زى هرد زى هرد زى داًشکدُ
جوع 
 سطري

2::; ;;23<------39<<2:0886;1 هٌْدسی برق
83; 812;1------19<:17989:12 هٌْدسی عوراى
:<; 7:2:2------178<9<0010;28 هٌْدسی هکاًیک
 666 382 377 - - 71 ;3 - - 31 39 ::1 137 هٌْدسی صٌایع

 030 :19 :29 9 1 - - - - 97 31 :17 233 هٌْدسی ًقشِ برداري

 369 9;1 3; 7 1 - - - - 78 ;2 :13 93 هٌْدسی َّافضا

 603 399 ::2 - - - - - - 72 :1 318 287 هٌْدسی کاهپیَتر

 319 172 ;27 - 7 - - - - 32 23 2:7 2> هٌْدسی ٍ علن هَاد

 663 781 172 - - - - 781 172 - - - - آهَزش الکترًٍیکی

 311 >28 122 - - - - - - 19 37 233 ::2 فیسیک

 303 ;22 8>2 - - - - - - 28 39 273 >28 شیوی

193239 2:22------1;727:081 ریاضی

09883118 0111638100683808801866909631688 جوع ستَى

 

 الکترًٍیکی ًَبت دٍم رٍزاًِ دٍرُ
ّوکاري با 

 ّاي اجرایی دستگاُ
 جوع  الولل هشترک بیي

وع ج هرد زى هرد زى هرد زى هرد زى هرد زى هرد زى داًشکدُ
 سطري

2::; ;;23<------39<<2:6821;1 هٌْدسی برق

83; 812;1------19<:17323:12 هٌْدسی عوراى

:<; 7:2:2------178<9<6611;28 هٌْدسی هکاًیک

 166 382 377 - - 71 ;3 - - 31 39 ::1 137 هٌْدسی صٌایع

 131 :19 :29 9 1 - - - - 97 31 :17 233 برداري هٌْدسی ًقشِ

 313 9;1 3; 7 1 - - - - 78 ;2 :13 93 هٌْدسی َّافضا

 613 399 ::2 - - - - - - 72 :1 318 287 هٌْدسی کاهپیَتر

 303 172 ;27 - 7 - - - - 32 23 2:7 2> هٌْدسی ٍ علن هَاد

 163 781 172 - - - - 781 172 - - - - آهَزش الکترًٍیکی

 310 >28 122 - - - - - - 19 37 233 ::2 فیسیک

 363 ;22 8>2 - - - - - - 28 39 273 >28 شیوی

193239 2:22------1;727:181 ریاضی

63883108 1001638061683218260861313631688 جوع ستَى
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نمودار تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده و جنسیت در سال تحصیلی 1400-99

.
 

 

108 

83 

167 

205 

177 

269 

304 

369 

201 

211 

195 

147 

201 

286 

267 

969 

363 

720 

351 

917 

452 

159 

118 

280 

 مهندسی و علم مواد

 هوافضا

 مهندسی نقشه برداری

 مهندسی مکانیک

 مهندسی کامپیوتر

 مهندسی عمران

 مهندسی صنایع

 مهندسی برق

 آموزش الکترونیکی

 فیسیک

 شیمی

 ریاضی

 زن مرد

مهندسی 
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تعداد کل دانشجویان کارشناسی به تفکیک دانشکده و دوره در سال تحصیلی 1400-99

 جمع کلروزانه دوره

 جمع مرد زن دانشکده

535445 585مهندسی برق

87434 345مهندسی عمران

76433 559انیکمهندسی مک

99555 449مهندسی صنایع

5898 555مهندسی نقشه برداری

44538 585 مهندسی هوافضا

93453 346مهندسی کامپیوتر

565 555 65 مهندسی و علم مواد

55385 593فیسیک

55563 564شیمی

56889 457ریاضی

13014302 0113جمع ستون

 

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه

67



تعداد کل دانشجویان کارشناسی ارشد به تفکیک دانشکده و دوره در سال تحصیلی 1400-99

 داًشکدُ
 الکترًٍیکی ًَبت دٍم رٍزاًِ

ّوکاري با 
 ّاي اجرایی دستگاُ

 جوع کل الولل هشترک بیي

 جوع هرد زى هرد زى هرد زى هرد زى هرد زى هرد زى

99223 89111------179334504 هٌْدسی برق

83232 47157------139389519 هٌْدسی عوراى

46247 39146----6-91393484 هٌْدسی هکاًیک

19998 2625--3842--173165338 هٌْدسی صٌایع

4368 2547----2-79115185 برداري هٌْدسی ًقشِ

1557 1829----243599125 َّافضاهٌْدسی  

4563 2232------6795162 کاهپیَترهٌْدسی 

1924----4-3466100 42 29 هٌْدسی ٍ علن هَاد

- --291452----291452653- آهَزش الکترًٍیکی

4339 2819------7158129 فیسیک

3329 2812------6141102 شیوی

6832 135------8137118 ریاضی

5951130 3366072014523842144117822403419 جوع ستَى
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تعداد کل دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه به تفکیک دانشکده و دوره در سال تحصیلی 1400-99

تعداد کل پذیرفته شدگان دانشگاه به تفکیک مقطع در سال تحصیلی 1400-99

 جوع کل نوبت دوم روزانه دوره

 جوع هرد زى هرد زى هرد زى دانشکده

56111 27581175;9 ههندسی برق

4773 36517956= ههندسی عوراى

35117 211371285:9 ههندسی هکانیک

2329 3226319; نایعههندسی ص

3243 263449<7 ههندسی نقشه برداری

642 5-114297 ههندسی هوافضا

129 2-14967 ههندسی کاهپیوتر

11122884 27 11 ههندسی و علن هواد

2114 1122157; فیسیک

2511 2127127= شیوی

2715 --271586 ریاضی

98=4 677975<969<87=6 جوع ستوى

 

 مقطع
 الکتريویکی وًبت ديم ريزاوٍ

َمکاري با سازمان 
 مديريت صىعتی

 جمع کل الملل مشترک بیه

 جمع مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

44409------690580548 474 646 کارشىاسی

638433 4436604563534547474953940861361 کارشىاسی ارشد

66404 444------66448151 دکتري

5464008 464383454349--606489547806342 جمع ستًن

1221211286-636342 جمع تفکیک ديرٌ

 

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه

69



نمودار تعداد کل پذیرفته شدگان دانشگاه به تفکیک مقطع در سال تحصیلی 1400-99

 

تعداد کل پذیرفته شدگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و جنسیت در سال 1400-99

 99-0011شدگان دانشگاه به تفکیک مقطع در سال تحصیلی  نمودار تعداد کل پذیزفته

 

 

 دکتزی کارشناسی ارشد کارشناسی

870 

1621 

184 

 دانشکده
 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 مرد زن مرد زن مرد زن

 12 11 131 94 113 33 مهندسی برق

 19 11 111 23 29 12 مهندسی عمران

 11 1 191 23 119 11 مهندسی مکانیک

 1 4 21 21 33 14 مهندسی صنایع

 13 3 29 11 13 14 مهندسی نقشه برداری

 1 1 21 13 33 12 مهندسی هوافضا

 1 2 21 14 11 13 مهندسی کامپیوتر

 11 9 32 13 12 11 مهندسی و علم مواد

 - - 393 191 - - آموزش الکترونیکی

 3 1 31 11 31 39 فیسیک

 2 9 14 12 12 31 شیمی

 9 11 14 23 31 21 ریاضی

 228 76 2280 039 082 092 جمع ستون
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نمودار تعداد کل پذیرفته شدگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و جنسیت در سال 1400-99
 

 

 

39 

34 

43 

71 

56 

83 

108 

104 

151 

58 

57 

92 

73 

90 

86 

279 

113 

216 

116 

275 

349 

63 

49 

61 

 مهندسی و علم مواد

 مهندسی هوافضا

 مهندسی نقشه برداری

 مهندسی مکانیک

 مهندسی کامپیوتر

 مهندسی عمران

 مهندسی صنایع

 مهندسی برق

 آموزش الکترونیکی

 فیسیک

 شیمی

 ریاضی

 زن مرد
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تعداد کل پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه به تفکیک دانشکده و دوره در سال 1400-99

 دانشکده
 جمع انهروز

 جمع مرد زن

33118 151 مهندسی برق

2475 1011 مهندسی عمران

26105 131 مهندسی مکانیک

2938 76 مهندسی صنایع

1928 06 مهندسی نقشه برداری

1438 55 مهندسی هوافضا

2361 40 مهندسی کامپیوتر

03 27 16 مهندسی و علم مواد

3530 75 فیسیک

3024 50 شیمی

4136 66 ریاضی

591541 461 جمع ستون
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تعداد کل پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه به تفکیک دانشکده و دوره در سال 1400-99

 داًشکدُ
 الکترًٍیکی ًَبت دٍم رٍزاًِ

ّوکاري با 
سازهاى هديريت 

 صٌعتی

هشترک 
 الولل بیي

 جوع

 جوع هرد زى هرد زى هرد زى هرد زى هرد زى هرد زى

13<8 8<8<-- ----9=311989 هٌْدسی برق

:= 389;-- ----8<38:971:1 هٌْدسی عوراى

=8 3::1-- ----81398991;8 هٌْدسی هکاًیک

8888 3331-- 393;--;1;8911 هٌْدسی صٌايع

هٌْدسی ًقشِ 
 برداري

3888 ;3;31 --31838966

8; :3;33 --133<8:61> ٌدسی َّافضاهْ

818= :3;-- ----8=8:71 هٌْدسی کاهپیَتر

1381- --8- 3<1811 88 > علن هَاد ٍ هٌْدسی

- --39318=----39318=155- آهَزش الکترًٍیکی

3888 ;<- ----831119 فیسيک

3838 31;- ----883=14 شیوی

3: ;31- ----818=71:1 رياضی

114144 99416991641491978111195769619 جوع ستَى

 

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه

73



تعداد کل پذیرفته شدگان مقطع دکتری دانشگاه به تفکیک دانشکده و دوره در سال 1400-99

مقایسه تعداد پذیرفته شدگان مقاطع مختلف دانشگاه در سال های مختلف

 دانشکده
 جوع نوبت دوم روزانه

 جوع هرد زى هرد زى هرد زى

1122 1512277= قههندسی بر

1113 -211156: ههندسی عوراى

218 -322167 ههندسی هکانیک

96 --9659 ههندسی صنایع

212 113135: ههندسی نقشه برداری

26 --26< ههندسی هوافضا

36 1-4651 ههندسی کاهپیوتر

15125;- 11 5 ههندسی و علن هواد

22 -1239 فیسیک

43 1154= شیوی

125 --1255; ریاضی

7518 858:;55<5<9: جوع ستوى

 

78317833 783178117817781178187811781178117811 78137811 مقطع

331; :38;939:398;8;:937943994:0::0;:90;92 كارشناسي

882:0; :3;3040337:;8:31823404321731:2373231;73823 كارشناسي ارشذ

331374 4;89233;;399:739032;34;3243:7 دكتري تخصصي

71111711 71311113171173811181111117111131111118131111 جمع
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نمودار تعداد کل پذیرفته شدگان در سال های مختلف

.

نمودار تعداد پذیرفته شدگان کارشناسی دانشگاه در سال های مختلف

 های مختلف شذگان در سال دار تعذاد کل پذیزفتهنمو

 

 

 
 

1504 

2102 

1684 

2078 2150 

1836 

2207 2204 2146 
2285 

2469 
2328 

2675 

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 مختلف سالهای در دانشگاه کارشناسی شذگان پذیزفته تعذاد نمودار

 
 

729 

1139 

816 

971 

781 769 
698 715 741 774 808 809 

870 

1 3 8 7 1 3 8 8 1 3 8 9 1 3 9 0 1 3 9 1 1 3 9 2 1 3 9 3 1 3 9 4 1 3 9 5 1 3 9 6 1 3 9 7 1 3 9 8 1 3 9 9 
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نمودار تعداد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در سال های مختلف

نمودار تعداد پذیرفته شدگان دکتری تخصصی دانشگاه در سال های مختلف.

.

 

662 
809 819 

1040 
1158 

968 

1362 1404 
1235 

1382 
1512 

1395 
1621 

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 

113 

154 

49 
67 

21 

99 
117 

85 

170 

129 

149 

124 

185 

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه

76



نمودار تعداد دانشجویان پذیرفته شدگان دانشگاه به تفکیک جنسیت در سال های مختلف

525 

731 

536 
713 671 

594 
731 712 692 766 

870 
769 

895 
979 

1371 

1148 

1365 
1479 

1242 

1506 1492 1454 1519 
1599 1599 

1780 

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 مرد زن
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وضعیتدانشآموختگان
دانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسی



 مقطع
 کل الملل مشترك بیه الکتريویکی وًبت ديم ريزاوه

 جمع مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 -061245 625- - - - - 245 061 ارشىاسیک

 964 183 054 02 7 27 10 73 32 048 82 کارشىاسی ارشذ

 --133837- - 0 1 37 11 دکتري تخصصی

 ------ - - - - - کارداوی

 8561 588 248 02 7 27 10 74 34 452 174 جمع ستًن

 8561 28 64 875 191  تفکیکی جمع

 

تعداد کل دانش آموختگان به تفکیک دوره و جنسیت در مقاطع مختلف در سال تحصیلی 1399

نمودار تعداد کل دانش آموختگان به تفکیک مقطع در سال تحصیلی 1399

.
 

 
 

 دکتري تخصصی کارشناسی ارشذ کارشناسی

526 

459 

73 
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 دانشکذه
 دکترای تخصصی کارشناسی ارشذ کارشناسی

 مرد زن مرد زن مرد زن

85858865 02 مهنذسی برق

91629281890 مهنذسی عمران

98581 8991 ی مکانیکمهنذس

00020989-8 مهنذسی صنایع

9291968206 مهنذسی نقشه برداری

10908-8 مهنذسی هوافضا

0885 99199 مهنذسی کامپیوتر

9291859- مهنذسی و علم مواد

-0981--- آموزش الکترونیکی

92968190 فیسیک

905989989 شیمی

95692622 ریاضی

 071653 035 492 42 29 جمع

 

تعداد کل دانش آموختگان به تفکیک دانشکده و جنسیت در سال تحصیلی 1399
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64 

35 

32 

23 

16 

34 

32 

43 

32 

11 

27 

21 

119 

48 

91 

147 

27 

28 

16 

58 

59 

29 

16 

39 

 مهندسی برق

 مهندسی کامپیوتر

 مهندسی عمران

 مهندسی مکانیک

 فیسیک

 شیمی

 ریاضی

 مهندسی صنایع

 مهندسی نقشه برداری

 مهندسی هوافضا

 مهندسی و علم مواد

 آموزش الکترونیکی

 زن مرد

نمودار تعداد کل دانش آموختگان دانشکده های مختلف دانشگاه به تفکیک جنسیت در سال 1399

.
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 9911های مختلف و نوع پذیزش در سال  آموختگان مقطع کارشناسی به تفکیک دانشکذه تعذاد کل دانش

 دانشکذه
 روسانه

 جمع
 مزد سن

3687 02 مهنذسی بزق

974281 مهنذسی عمزان

9165911 مهنذسی مکانیک

000264 مهنذسی صنایع

929799 مهنذسی نقشه بزداری

70991 مهنذسی هوافضا

0116 49 مهنذسی کامپیوتز

929791 مهنذسی و علم مواد

--- آموسش الکتزونیکی

929494 فیشیک

90691 شیمی

96496 ریاضی

 981954 594 جمع

 
 

تعداد کل دانش آموختگان مقطع کارشناسی به تفکیک دانشکده های مختلف و نوع پذیرش در سال 1399
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 9911و نوع پذیزش در سال   رشناسی ارشد به تفکیک دانشکدهآهوختگاى هقطع کا تعداد کل دانش

 دانشکده
 جوع کل الکتزونیک نوبت دوم روسانه

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

3431--432419 43 52 ههندسی بزق

255 231--314191 ههندسی عوزاى

443 651--12306 ههندسی هکانیک

3332 42133534325 ههندسی صنایع

3353 334--364326 ههندسی نقشه بزداری

33 33--527 ههندسی هوافضا

32 43--33156 ههندسی کاهپیوتز

32 34--2399 ههندسی و علن هواد

- --5341534106- زونیکیآهوسش الکت

33 33--2199 فیشیک

333 64--313352 شیوی

316 ----31690 ریاضی

19921 99 20 52 26 902 519 921 جوع

 
 

تعداد کل دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد به تفکیک دانشکده  و نوع پذیرش در سال 1399
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 داًشکدُ
 جوع کل الولل هشترک بیي ٍمًَبت د رٍزاًِ

 جوع هرد زى هرد زى هرد زى هرد زى

1---617 8 5 هٌْدسی برق

311 ----31155 هٌْدسی عوراى

19 ----1951 هٌْدسی هکاًیک

1 -1---33- هٌْدسی صٌایع

16 ----168 هٌْدسی ًقشِ برداری

3 -----33- هٌْدسی َّافضا

11 ----112 هٌْدسی کاهپیَتر

1- ----1-5 هٌْدسی ٍ علن هَاد

11 ----113 فیسیک

41 1---516 شیوی

44 ----448 ریاضی

2248 2 5 - -2449 73 جوع

 

 

 8811 8811 8811 8811 8811 8811 8818 8811 8818 8811 8811 8811 مقطع

164965 656287258878259211684994689976 کارشناسی

686968 26725786748188285444896861525195 کارشناسی ارشد

7578 17288728842487888227 دکتری

  کاردانی

69416613 6091610162716413627162116319674061266903 جمع

تعداد کل دانش آموختگان مقطع دکترای تخصصی به تفکیک دانشکده  و نوع پذیرش در سال 1399

مقایسه تعداد کل دانش آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه در سال های مختلف

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه

85



 

1096 1168 

1502 
1653 1743 

1938 
1746 1726 1820 

1495 
1671 

1058 

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

تعداد کل دانش آموختگان دانشگاه در سال های مختلف



وضعیتاعضایهیأتعلمی
دانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
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وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه در سال 1400-99

.

تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشگاه به تفکیک مرتبه علمی و جنسیت در سال 1400-99

 جمع مربی استادیار دانشیار استاد جنسیت

00454 41 0 زن

7667 4078722 مرد

24901 9311371 کل
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 دانشکده
 جمع استاد دانشيار استاديار مربي

 کل مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

5777 75-7664845 - - مهندسي برق

 4378779-7145744- مهندسي عمران

 7473771-7754754- کانيكمهندسي م

 -27137-352154- مهندسي صنايع

 --6-77-4-2752- مهندسي نقشه برداري

 -78-6-477821- مهندسي هوافضا

 2577-3--57652- مهندسي کامپيوتر

  77 7 3 - 4 - 4 7 - - مهندسي   علم مواد

 - -7-----72- ي الکترونيکيها مرکس آموزش

 -3479-247521- فيسيك

 -2742746721- شيمي

 -75371-447951- رياضي

 7738----4921 هاي عمومي مرکس آموزش

 155 566 54 46 - 14 25 234 13 8 2 جمع

22 و

تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشگاه به تفکیک دانشکده، مرتبه علمی و جنسیت در سال 1400-99
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نمودار تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشگاه به تفکیک مرتبه علمی و جنسیت در سال 1400-99

 

نمودار درصد کل اعضای هیأت علمی دانشگاه  به تفکیک جنسیت در سال 1400-99

 

 

 استاد دانشیار استادیار مربی

1 

30 
14 

0 
8 

106 

96 
67 

 مرد زن

 99-0011اعضای هیأت علمی دانشگاه به تفکیک جنسیت در سال نمودار درصد کل 

 
 

00% 

86% 

 مرد زن
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41 

15 
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11 

 مرد زن

اعضا هیأت علمی به تفکیک دانشکده و جنسیت سال تحصیلی 1400-99

 

معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه

92



 دانشکده
 تعداد کل دانشجو

تعداد اعضای 
 هیأت علمی

نسبت دانشجو به 
 استاد )بدون ضریب(

نسبت دانشجو به 
 تاد )با ضریب(اس

 با ضریب بدون ضریب

 000 94 04 0221 0921 مهندسی برق

 25 08 00 0105 282 مهندسی عمران

 001 90 46 0145 0015 مهندسی مکانیک

 006 96 90 9888 020 مهندسی صنایع

 000 91 90 9550 454 مهندسی نقشه برداری

 80 91 02 0044 562 مهندسی هوافضا

 18 96 90 0640 054 رمهندسی کامپیوت

 011 98 00 0018 512 مهندسی و علم مواد

 08 02.0 02 0011 511 فیزیک

 84 94 05 0181 505 شیمی

 69 08.6 95 0400 491 ریاضی

 

 علوم پایه فنی مهنذسی مقطع

 ..58 58.1 کارشناسی

 18.1 181 کارشناسی ارشذ

 88. 58.1 دکتری تخصصی

 

نسبت استاد به دانشجوی دانشگاه به تفکیک دانشکده در سال 1400-99

جدول ضرایب اعمال شده
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نمودار نسبت دانشجو به استاد )بدون ضریب( به تفکیک دانشکده در سال 1400-99

 

نمودار نسبت دانشجو به استاد )با ضریب( به تفکیک دانشکده در سال 1400-99

 

24 
18 

25 
26 

20 20 

26 28 

19.5 24 18.6 

 

111 
93 

110 116 111 

81 
78 

107 

58 
84 62 
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