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1- مقدمه
ایام بزرگداشت مقام اساتید و معلمان را خدمت اعضای گرانقدر هیات علمی و همکاران آموزش 
دانشگاه تبریک عرض می کنم. این ایام بهانه ای را فراهم می آورد تا ضمن ارائه تصویری از فعالیت ها 
و ساختار آموزش دانشگاه، از همه دست اندرکاران فرآیندهای یاددهی - یادگیری در دانشگاه نیز تقدیر 
شود. در کتابچه حاضر، فعالیت ها و برنامه های حوزه آموزش دانشگاه به تفکیک، و البته اختصار، گزارش 
شده و اطالعاتی نیز درباره فعالیت های حوزه معاونت آموزشی در سال1398 ، تدوین و ارائه شده است.
با  شیوع بیماری کرونا در کشور و سایر نقاط جهان در نیمسال جاری، تداوم آموزش حضوری را 
چالش های دشوار و غیر منتظره ای مواجه ساخته و مراکز آموزش عالی به اجبار و در شرایط اضطرار، 
به شکل گسترده ای به استفاده از روش های آموزش غیرحضوری روی آورده اند. این امر اگر چه کمیت 
و کیفیت آموزش را به نحوی اجتناب ناپذیر با مشکالت و کاستی هایی مواجه کرده است، اما فرصتی 
را فراهم آورده تا کم توجهی به ظرفیت های آموزش غیر حضوری جبران شود. بسیاری عقیده دارند که 
با گسترش حیرت آور امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه های اجتماعی، بخش اعظم یادگیری 
افراد در آینده با استفاده از روش های آموزش غیر حضوری صورت خواهد گرفت. به همین دلیل است که 
دانشگاه های تراز اول جهان در طول سال های اخیر به تنوع بخشی به روش های آموزشی روی آورده اند.
در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اگر چه همچون سال قبل توجه ویژه ای به نوآوری در 
آموزش و ایجاد ارتباط و تعامل با صنعت به منظور مهارت افزایی دانشجویان و ارتقای توان اشتغال پذیری 
به کمک همه  تا  کوشید  است خواهیم  ایجاد شده  که  فرصتی  از  استفاده  با  اما  داشت،  آنان خواهیم 
همکاران، سهم روش های غیر حضوری را در فرآیندهای یاددهی - یادگیری و نیز ارائه خدمات آموزشی 

افزایش دهیم.   
در خاتمه الزم می دانم از  همه همکاران محترمی که در آماده سازی این مجموعه مشارکت داشته اند 
صمیمانه سپاسگزاری کرده و سالمتی و توفیق همه همکاران دانشگاه و بهره مندی معنوی آنان از ایام 

پر برکت ماه رمضان را از خداوند متعال مسئلت نمایم. 

علی اشرفی زاده     
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی     

اردیبهشت ماه 1399     
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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

 

  هاها و برنامهمعرفي ساختار، فعاليت -2
  هاي حوزه معاونت آموزشيمديريت -2-1

  ساختار معاونت آموزشي دانشگاه -2-1-1

  

 زادهدكتر علي اشرفي
 و تحصيالت معاون آموزشي

 دانشگاه تكميلي 
 88797280تلفن : 

 دكتر بهزاد وثوقي
مدير تحصيالت 

 تكميلي دانشگاه

 دكتر كيوان نارويي
مدير خدمات 

 آموزشي دانشگاه

 افسانه مجريدكتر 
مدير دفتر برنامه ريزي و 

 دانشگاهتوسعه اموزش 

 دكتر كمال عقيق
- هايآموزش اداره رئيس
 تخصصي و آزاد

 صديقه اسماعيلي 
-امورادارهرئيس

 درخشاناستعدادهاي
  84064315تلفن: 

 نفيسه نمازي 
  مسئول دفتر معاون آموزشي 
 84064450تلفن:  
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 تحه٘الت تکو٘لٖ زاًكگبُهسٗطٗت  -2-1-2
 

 
  

 دکتش بْضاد ٍثَقی
 هذیز تحصیالت تکویلی داًطگبُ

 84۸6417۸ تلفي: 

 ػلی لشٌی
 هسئَل دفتز

  84۸6417۸تلفي: 
  

 سؼیذُ اسفبقی
 ثبت ًبم ٍ ادارُ پذیزش  رئیس
 84۸64172تلفي: 

 
  

 هْذی باللی
 ًبمثبتٍپذیزشادارُهسئَلکبرضٌبس

 84۸64174تلفي: 
 
  

 ػلی داٍدصادُ
  ادارُ فبرؽ التحصیالى رئیس
  84۸64166تلفي:

  

 آببدی ػلیبسیپشٍیي شوس
 التحصیالىفبرؽادارُهسئَل کبرضٌبس

   84۸64167تلفي: 
  

 هشین دالٍسی
 ًبم ثبتٍ  پذیزش ادارُ کبرضٌبس

 84۸64173تلفي: 
  
  

 هْذیِ کشاهتی
 ًبم ثبتٍ  پذیزش ادارُ کبرضٌبس

 84۸64178تلفي: 
  
  

 اهیش غالهی
 ادارُ فبرؽ التحصیالى کبرضٌبس

 84۸64175تلفي: 
  
  

 سیوب سلیوبًی
 ادارُ فبرؽ التحصیالى کبرضٌبس

 84۸64168تلفي: 
  
  

 آببدی فشاّبًیحسي شبُ
 ببیگبى
 84۸64169تلفي: 

  
  
  

2-1-2- مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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2-1-3- مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

 

  مديريت خدمات آموزشي دانشگاه -2-1-3

  
  

 دكتر كيوان نارويي
 مديرخدمات آموزشي

 88797415تلفن : 
  

 منصوره صداقت
 مسئول دفتر (با حفظ سمت)

 84064150تلفن: 

 محسن عرب
 اداره پذيرش و ثبت نام رئيس
 84064160تلفن: 

 سعيدرضا لرني
 نام وثبتپذيرشادارهمسئولكارشناس

 84064156تلفن: 

 محمود ذال
 بايگان
 84064161تلفن: 

 عصمت ناصري
 آموختگاناداره دانش رئيس 
 84064152تلفن: 

 منصوره صداقت
 آموختگاندانشادارهمسئولكارشناس

 84064150تلفن: 

 نغمه آخوندي                      
 كارشناس اداره دانش آموختگان       
   84064151تلفن :        

 مريم ميربهائي                      
  كارشناس اداره پذيرش وثبت نام       
  84064159تلفن :        
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.طرح ها و فعالیت های انجام شده مدیریت تحصیالت تکمیلی و مدیریت خدمات .�

آموزشی دانشگاه در سال1398

z.تداوم.و.تکمیل.ساختار.بایگانی.الکترونیکی.در.سیستم.آموزشی.گلستان.
z..از.ورودی.های الکترونیکی.اسناد.و.پرونده.های.تحصیلی. بایگانی. .عملیاتی.کردن.

سال.1394.به.بعد
z.انجام.مراحل.فراغت.از.تحصیل.و.صدور.مدارک.تحصیلی.دانش.آموختگان.
z..خدمت پیشخوان. در. تحصیلی. مدارک. صدور. الکترونیکی. درخواست. راه.اندازی. .

سیستم.آموزشی.گلستان
z.)اجرای.طرح.ارسال.پستی.مدارک.تحصیلی.به.آدرس.متقاضیان)دانش.آموختگان.
z..انعقاد.قرارداد.با.مدیریت.منطقه.پستی.شمالغرب.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..مراجعه به. نیاز. بدون. الورود. جدید. دانشجویان. اولیه. پذیرش. و. مدارک. بررسی. .

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

جاری.و.جدیدالورود
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..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..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
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z.تهیه.آیین.نامه..اجرایی.دکتری.بر.پایه.آئین.نامه.یکپارچه.ابالغی.از.وزارت.متبوع.
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..سامان.دهی.به.پیگیری.های.غیرحضوری.دانشجویان.)زمان.بندی.پاسخگویی.تلفنی.

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

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.پورتالفرآیند.ثبت.نام.غیرحضوری.برای.نیمسال.

تابستان.98
z..انجام.فرآیند.خروج.از.کشور.دانشجویان.از.مسیر.پیشخوان.گلستان.کاهش.انباشتگی.

دروس.آز.فیزیک.1.و.2.با.همکاری.دانشکده.فیزیک.
z..ارائه.گواهی.اشتغال.به.تحصیل.به.زبان.انگلیسی..
z..اجرا.تبادل.دانشجوی.مهمان.بین.دانشگاه.الزهرا.و.صنعتی.خواجه.نصیرالدین.طوسی.

در.قالب.تفاهم.نامه.بین.دانشگاهی.

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام مدیریت تحصیالت تکمیلی و مدیریت خدمات .�

آموزشی دانشگاه برای سال 1399

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

14

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



دانشجویان.به.این.مدیریت.را.به.همراه.دارد
z..آموزشی ابهامات. شفاف.سازی. برای. متداول. سوال.های. بخش. آماده.سازی. .

دانش.آموختگان
z..و دانشجویان. حضوری. مراجعات. به. نظم.بخشی. و. سامان.دهی. برای. برنامه.ریزی. .

دانش.آموختگان.پس.از.رفع.بحران.کرونا
z..و اجرایی. روندهای. به. دسترسی. سهولت. برای. الزم. نماهای. روند. تدوین. و. تهیه. .

شفاف.سازی.فرآیندهای.آموزشی
z..راستای در. دانشکده.ها. آموزش. همکاران. با. تعامل. و. هم.اندیشی. کارگاه.های. برگزاری. .

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

بهینه.سازی.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..ابتدا )از. مختلف. دکتری.سال.های. آئین.نامه.های. مقایسه.ای. تدوین.جدول. و. تهیه. .

تاکنون(.به.تفکیک.دانشگاه.های.سطح.یک.کشور
z.تهیه.ضوابط.اجرایی.نگارش.پایان.نامه/.رساله.به.زبان.انگلیسی.
z..بازبینی.فرم.های.خدمات.آموزشی.جهت.تسهیل.فعالیت.های.آموزشی.و.پژوهشی.در.

چارچوب.آیین.نامه.های.جدید.مقاطع.کارشناسی.ارشد.و.دکتری
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.بررسی.درخواست.های.کمیسیون.موارد.خاص.از.طریق.پیشخوان.گلستان.
z.صدور.کارنامه.انگلیسی.رسمی.از.طریق.پیشخوان.گلستان.

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

z..انجام.فرآیند.پذیرش.دانشجو.در.دوره.کهاد.از.مسیر.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

.

.طرح ها و فعالیت.های انجام گرفته دفتر برنامه.ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه در .�

سال 1398

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

6-.دوره.مشترک.مهندسی.هوافضا.گرایش.جلوبرندگی.با.دانشگاه.RUDN.روسیه

 

  ريزي و توسعه آموزشي دانشگاهدفتر برنامه -2-1-4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دكتر افسانه مجري                 
 آموزشيو توسعهريزيديردفتر برنامهم

 84064449تلفن : 
  

 حميده درزي رامندي
 كارشناس مسئول دفتر

 84064448تلفن: 

 مينو آشنا
 آموزشيگروه مطالعات و توسعه رئيس

 84064447تلفن: 

 مرجانه نعيمي
 آموزشي ريزيگروه برنامهرئيس
 84064446تلفن: 

 شاهركنيروشنكسيده
 آموزشي اطالعات سامانهمسئولكارشناس

 84064425تلفن: 
 

 هواسيزهره  
  اقتصادآموزشي وامكان سنجيكارشناس مسئول  

  84064452تلفن: 
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z..ایجاد.و.تکمیل.پایگاه.داده.مجوزهای.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..برنامه.های.درسی.رشته.های.دایر.در به.کلیه. ایجاد.دسترسی.برخط. 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 دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه .�

برای سال 1399
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.
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..افزایش.سطح.مشارکت.اعضای قانونی.جهت. به.روز.رسانی.راهکارهای. .طراحی.و.

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،.تعیین.ظرفیت.

استاد.راهنمای.دانشجوی.دکتری.-.کارشناسی.ارشد.و...(.
.
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2-1-5- اداره آموزش های آزاد و تخصصی

.

11 
 

 ّبٕ آظاز ٍ ترههٖازاضُ آهَظـ -2-1-5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتش کوبل ػقیق
 ّبی ػبلی آسادرئیس ادارُ آهَسش

 84۸64426تلفي : 

 فشًَش ًیک بیي
-تحلیلٍاعالػبتآٍریجوغکبرضٌبس

 ببسارآهَسضیًیبسّبی
 84۸64425تلفي : 
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.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته اداره آموزش های آزاد و تخصصی در سال 1398.�

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.امیر.کبیر.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 اداره آموزش های آزاد و تخصصی برای سال 1399.�

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.)ادامه.مذاکرات.برای.انعقاد.تفاهم.نامه.با.شرکت.تاکسین.)زیر.مجموعه.شرکت.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.
z..ادامه.تالش.برای.تاسیس.دفاتر.آموزش.آزاد.در.دانشکده.ها.
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2-1-6- دفتر استعدادهای درخشان 

.

.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته دفتر استعدادهای درخشان در سال 1398.�

z..بررسی.تعداد.154.درخواست.پذیرش.در.مقطع.دکتری.بدون.آزمون.منجر.به.ارائه.
پذیرش.به.37.داوطلب

z..ارائه به. منجر. ارشد. کارشناسی. مقطع. در. پذیرش. درخواست. .484 تعداد. بررسی. .
پذیرش.به.430.داوطلب

z..بازنگری.در.شیوه.نامه.چگونگی.هزینه.کرد.ردیف.اعتباری.استعدادهای.درخشان.و.
افزایش.تسهیالت.قابل.دریافت.توسط.دانشجویان

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.
برای.اعمال.در.سامانه

z..پیشنهاد.همکاری.با.دفتر.مشاوره.دانشگاه.و.برنامه.ریزی.بسته.های.آموزشی.دانشجویان.
استعداد.درخشان

z.بررسی.و.تایید.درخواست.های.جوایز.گوناگون.بنیاد.ملی.نخبگان.برای.برگزیدگان.
z..فراخوان.پذیرش.دانشجوی.بدون.آزمون.برای.سال.تحصیلی.جدید.

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام دفتر استعدادهای درخشان برای سال 1399.�

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.پیشنهادهای.اصالحی.در.سامانه.برای.افزایش.خدمات.الکترونیکی.و.انجام.مکانیزه.امور.

13 
 

 زفتط اؾتؼسازّبٕ زضذكبى  -2-1-6

 
 
 1398 زض ؾبلزفتط اؾتؼسازّبٕ زضذكبى ّبٕ اًجبم گطفتِ عطح ّب ٍ فؼبل٘ت 
 

  زاٍعلت 37ٌجط ثِ اضائِ پصٗطـ ثِ زکتطٕ ثسٍى آظهَى هزضذَاؾت پصٗطـ زض هقغغ  154ثطضؾٖ تؼساز 

  زاٍعلت 430زضذَاؾت پصٗطـ زض هقغغ کبضقٌبؾٖ اضقس هٌجط ثِ اضائِ پصٗطـ ثِ  484ثطضؾٖ تؼساز 

  ثبظًگطٕ زض قَُ٘ ًبهِ چگًَگٖ ّعٌِٗ کطز ضزٗف اػتجبضٕ اؾتؼسازّبٕ زضذكبى ٍ افعاٗف تؿْ٘الت قبثل
 زضٗبفت تَؾظ زاًكجَٗبى

 كوَل ثِ اؾتٌبز قَُ٘ ًبهِ هطثَعِبلٖ اظ فؼبل٘ت ّبٕ زاًكجَٗبى هحوبٗت ه 

 ٕذسهبت ثِ قَُ٘ الکتطًٍ٘کٖ ثطإ اػوبل زض  انالحٖ زض ضاؾتبٕ تؿْ٘ل ٍ اضتقبٕ اضائِ پ٘كٌْبزّب
 ؾبهبًِ

  پ٘كٌْبز ّوکبضٕ ثب زفتط هكبٍضُ زاًكگبُ ٍ ثطًبهِ ضٗعٕ ثؿتِ ّبٕ آهَظقٖ زاًكجَٗبى اؾتؼساز
 زضذكبى

 ٍ ٖثٌ٘بز هلٖ ًرجگبى ثطإ ثطگعٗسگبىتبٗ٘س زضذَاؾت ّبٕ جَاٗع گًَبگَى  ثطضؾ 

 فطاذَاى پصٗطـ زاًكجَٕ ثسٍى اظهَى ثطإ ؾبل تحه٘لٖ جسٗس. 

 
 ثطإ ؾبل  زفتط اؾتؼسازّبٕ زضذكبى ّبٕ زض زؾت اقسامّب ٍ فؼبل٘تعطح

1399 
 

  ٕثب زفتط هكبٍضُ زاًكگبُ ٍ ٗب پ٘گ٘طٕ ٍ اجطاٖٗ ًوَزى ثؿتِ آهَظقٖ اؾتؼسازّبٕ زضذكبى زض ّوکبض
 ؾبٗط هٌبثغ

 اٗجبز ثبًک اٗسُ ّبٕ اؾتؼسازّبٕ زضذكبى 

 پ٘گ٘طٕ پ٘كٌْبزّبٕ انالحٖ زض ؾبهبًِ ثطإ افعاٗف ذسهبت الکتطًٍ٘کٖ ٍ اًجبم هکبً٘عُ اهَض. 

  

 )شْال( اسوبػیلی صذیقِ
 ادارُ استؼذاد درخطبىرئیس 
 84۸64315تلفي: 

20

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



2-2-1- دانشکده مهندسی برق

14 
 

 زاًكکسُ هٌْسؾٖ ثطق -2-2-1
 
 
 
 

  

 دکتش هْسبى تَکلی کبخکی 
 هؼبٍى آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی

  84۸62242تلفي : 

 طیال ػضیضی
 هسئَل دفتز هؼبٍى آهَسضی

  84۸62482تلفي: 

 اػظن سحیوی
 اهَر دفتزی هتصذی

 ّبی آهَسضیگزٍُ
 84۸62482تلفي: 

 فبطوِ ًَسٍصی
 رئیس ادارُ خذهبت آهَسضی

  84۸62261تلفي: 

 حسیي فشٌّگیبى
 کبرضٌبسیتحصیالتکبرضٌبس

 84۸62259تلفي: 
 
  

 اػظن آقبکثیشی
 کبرضٌبسیتحصیالتکبرضٌبس

 84۸62259تلفي: 

 فبطوِ ػیٌی
 تکویلیتحصیالتهسئَلکبرضٌبس

 84۸62253تلفي: 
  

 هشین سیفی
 تکویلیتحصیالتکبرضٌبس

 84۸62253: تلفي
 

 ػلیشضب هحوذی
 تحصیلیاسٌبدببیگبى
 84۸62258تلفي: 

 
  

 دکتش هشین هحبی
 هذیز تحصیالت تکویلی

      84۸62253تلفي:  
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه



.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته دانشکده مهندسی برق در سال 1398.�

z.ارائه.همزمان.درس.ها.و.آزمایشگاه.های.مرتبط.با.آنها.
z.)2(.راه.اندازی.آزمایشگاه.آموزشی.فیزیک.
z.برگزاری.جلسات.عمومی.متعدد.برای.دانشجویان.به.منظور.آشنایی.با.قوانین.و.آیین.نامه.ها.
z.تفکیک.ارائه.دروس.و.بررسی.راهکارهای.همکاری.موثر.با.دانشکده.کامپیوتر.
z.ارائه.دروس.مشترک.با.فعاالن.بخش.صنعت.
z.ارائه.دروس.مشترک.با.اساتید.خارج.از.کشور.در.جهت.بین.المللی.سازی.دانشگاه.
z.مشارکت.در.تدوین.آیین.نامه.های.ارشد.و.دکتری.
z.تالش.در.جهت.بهبود.روال.های.اجرایی.موجود.
z..راه.اندازی.دوره.مجازی.در.مقطع.کارشناسی.ارشد.در.گروه.الکترونیک.
z..تکمیل.بایگانی.الکترونیکی.پرونده.های.جاری.دانشجویان.و.نیز.پرونده.های.خروجی.

ارسالی.)اعم.از.فارغ-التحصیالن.و.محروم.و.منصرفین(.در.حال.حاضر.پرونده.های.کاغذی.
دانشجویی.بر.چیده.شده.و.کلیه.پرونده.ها.در.سامانه.گلستان.بارگذاری.شده.است

z.برگزاری.جلسات.راهنمایی.و.....با.دانشجویان.مشروط.در.مقطع.کارشناسی.
z.ساماندهی.ارائه.درس.سمینار.و.برگزاری.هماهنگ.گروه.ها.و.برگزاری.جلسات.عمومی.سمینار.
z.تجهیز.ویدئو.پرژکتورهای.هر.کالس.مستقل.از.ریموت.کنترل.
z.ارائه.بیش.از.10.پیشنهاد.مستندسازی.کارشناسان.آموزشی.
z..ایجاد.و.تجهیز.دو.کالس.آموزشی.جدید.

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام دانشکده مهندسی برق برای سال 1399.�

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.

22
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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

.
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 زاًكکسُ هٌْسؾٖ هکبً٘ک -2-2-2

 
 

 دکتش حسیي صیبدی
 هؼبٍى آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی

 84۸6326۸تلفي : 

 هشین کشبکبًی
 آهَسضیرئیس ادارُ خذهبت 

 84۸63399تلفي: 
 
  

 ًؼیوِ ػلیپَس
 ارضذ()کبرضٌبسیهسئَل کبرضٌبس

 84۸63394تلفي: 
 
  

 الِْ هلکی
 کبرضٌبسیتحصیالتکبرضٌبس

 84۸63395تلفي : 
 
  
 هحبَبِ ػسگشی  

 هسئَل )دکتزی(کبرضٌبس 
 84۸63393تلفي : 

 

 دکتش افسبًِ هجشی
 هذیز تحصیالت تکویلی

                                 84۸63274تلفي:  

24
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.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته دانشکده مهندسی مکانیک در سال 1398.�

z.بازنگری.سبدهای.درسی.و.شیوه.انتخاب.سبد.درسی.توسط.دانشجویان.
z.تدوین.برنامه.و.تقویم.آموزشی.سالیانه.
z..عضویت.حقوقی.دانشکده.مهندسی.مکانیک.در.این.شاخه.انجمن.آموزش.مهندسی.
ایران
z..برگزاری.جلسه.معرفی.سبدهای.درسی.توسط.معاون.آموزشی.و.مدیران.گروه.ها.برای.

دانشجویان.مقطع.کارشناسی
z.اجرای.طرح.جامع.مهارت.افزایی.در.شیوه.ارائه.و.برگزاری.برخی.دروس.در.دانشکده.
z..مقاطع منتخب. دانشجویان. حضور. با. دانشکده. عملکرد. ارزیابی. جلسه. برگزاری. .

کارشناسی.و.کارشناسی.ارشد.و.مسئولین.دانشکده
z..تغییر با. همراه. دانشکده. در. دکترا. دانشجویان. حضور. بر. نظارت. جهت. طرح. ارائه. .

متناسب.فرم.های.آموزشی.ثبت.نام.و.تمدید.سنوات.
z..برگزاری.نمایشگاهی.از.پروژه.های.عملی.و.ساخت.ساده.برای.برخی.دروس.پایه.در.

مقطع.کارشناسی
z..مسئولین و. با.حضور. دکترا. ورودی.جدید. دانشجویان. از. استقبال. برگزاری.جلسه. .

دانشکده.و.تبیین.موارد.آموزشی.در.طی.دوران.تحصیل
z..رصد.وضعیت.تحصیلی.دانشجویان.شبانه.در.مقایسه.با.دانشجویان.روزانه.در.مقطع.

کارشناسی.ارشد
z.رصد.وضعیت.آزمایشگاه.های.آموزشی.و.تخصیص.بودجه.به.تعمیر.و.خرید.تجهیزات.
z.برگزاری.جلسات.تبادل.تجربه.های.آموزشی.اساتید.بازنشسته.پیشکسوت.
z..تدوین.شیوه.نامه..ای.جهت.برگزاری.جلسات.دفاعیه.دکترا.

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام دانشکده مهندسی مکانیک برای سال 1399.�

z..اجرای.طرح.بازنگری.شده.سبدهای.درسی.و.انتخاب.سبد.درسی.توسط.دانشجویان.
سال.سوم

24
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه



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.

26

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



2-2-3- دانشکده مهندسی عمران 
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زاًكکسُ هٌْسؾٖ ػوطاى -2-2-3

 
 

 

 دکتش فشصیي کالًتشی
 هؼبٍى آهَسضی ٍ 
 تحصیالت تکویلی

 88779623تلفي : 

 هؼصَهِ ًؼیوی
 هسئَل دفتز هؼبٍى آهَسضی

 ٍ تحصیالت تکویلی
 88779623تلفي: 

 هبًذاًب یبٍسی
 رئیس ادارُ خذهبت آهَسضی

 882۸1433تلفي: 
 
  

 هْشی جببشی صفب
 تکویلیتحصیالتهسئَلکبرضٌبس

 882۸1433تلفي: 

 هیتشا ػببذیبى
 کبرضٌبسیتحصیالتکبرضٌبس

 882۸1433تلفي : 

 دکتش افشیي خشٌذ 
 هذیز تحصیالت تکویلی

 88779623تلفي:  

 ایَة ػبذاهلل صادُ
 ببیگبًی -کبرهٌذ ادارُ آهَسش

 88779184تلفي : 
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.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته دانشکده مهندسی عمران در سال 1398.�

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..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.هیات.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.هیات.علمی.دانشکده

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

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام دانشکده مهندسی عمران برای سال 1399.�

z.همسان.سازی.سرفصل.دروس.موازی.
z.تکمیل.برگ.راهنمای.طرح.درس.اساتید.و.اطالع.رسانی.آن.در.وب.سایت.دانشکده.

28

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



z.برنامه.ریزی.جهت.ارتقاء.زیرساخت.های.دانشکده.جهت.آموزش.های.الکترونیکی.
z.بازنگری.سرفصل.دروس.مقطع.کارشناسی.با.تاکید.بر.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..برگزاری.دوره.های.آموزشی.کوتاه.مدت.برای.دانشجویان.تحصیالت.تکمیلی.)مانند.

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

28

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



2-2-4- دانشکده مهندسی صنایع

. .

2۸ 
 

 زاًكکسُ هٌْسؾٖ نٌبٗغ -2-2-4

  

 سضب سهضبًیبىدکتش 
     آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی هؼبٍى

 84۸63354تلفي : 
  

 هشین غالهی
 رئیس ادارُ خذهبت آهَسضی

 84۸63349تلفي: 
 
  

 فشًبص سپْشخ
 تکویلیتحصیالتهسئَلکبرضٌبس

 84۸63385تلفي: 
 
  

 احوذ ػلیوشادی
 کبرضٌبس خذهبت آهَسش

 84۸63471 تلفي:
 

30

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



.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته دانشکده مهندسی صنایع در سال 1398.�

z.اخذ.مجوز.دوره.های.مشترک.با.سازمان.مدیریت.صنعتی.
z..تنظیم.قراردادها.و.طراحی.روال.های.اجرایی.خاص.در.برگزاری.دوره.های.مشترک.با.

سازمان.مدیریت.صنعتی.
z.)معرفی.پژوهشگر.نمونه.)یک.دانشجو.و.یک.استاد.از.گروه.فناوری.اطالعات.
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.سید.خندان.

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام دانشکده مهندسی صنایع برای سال 1399.�

z..در مشترک. دوره.های. برگزاری. جهت. صنعتی. مدیریت. سازمان. با. همکاری. ادامه. .
گرایش.های:.

z.مهندسی.صنایع./.سیستم.های.کالن.
z..مهندسی.صنایع./.لجستیک.و.زنجیره.تامین.
z..مدیریت.کسب.و.کار./.مالی.
z.مدیریت.کسب.و.کار./.بازاریابی.
z..طراحی.و.اجرای.راهکارهای.مناسب.جهت.ارتقاء.کیفیت.ارائه.دروس.

30

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

31

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



2-2-5- دانشکده مهندسی کامپیوتر

.

.

22 
 

 زاًكکسُ هٌْسؾٖ کبهپَ٘تط -2-2-5
 

 
  

 دکتش یَسف دسهبًی
 هؼبٍى آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی

 84۸622۸8تلفي : 

 فشٍصاى هحوذی
 رئیس ادارُ خذهبت آهَسضی

 84۸62475تلفي: 

 ستبسُ دببغی
 کبرضٌبسیتحصیالتکبرضٌبس

 84۸62475تلفي: 

32

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



.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته دانشکده مهندسی کامپیوتر در سال 1398.�

z.افزایش.کمی.و.کیفی.دانشجویان.کارشناسی.
z.اجرای.ارزیابی.درونی.دانشکده.
z..بازنگری.دروس.دوره.های.مختلف.و.ارائه.دروس.فناورانه.
z.پذیرش.تعدادی.دانشجوی.خارجی.
z.پذیرش.دانشجوی.دکترا.
z.توسعه.کادر.هیات.علمی.در.دو.گرایش.مختلف.
z..تامین.فضای.اسکان.برای.اساتید.جدید.

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام دانشکده مهندسی کامپیوتر برای سال 1399.�

z.پیگیری.روند.پذیرش.دانشجوی.دکتری.شبکه.کامپیوتری.
z.جذب.دو.کارشناس.آموزشی.برای.دانشکده.

z.تداوم.برنامه.ریزی.برای.تفکیک.مسائل.کلی.از.دانشکده.برق.
z..توسعه.کادر.هیات.علمی.در.گروه.نرم.افزار.

32

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

33

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



2-2-6- دانشکده مهندسی نقشه برداری

.

.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته دانشکده مهندسی نقشه برداری در سال 1398.�

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.انگیزیگی.تحصیلی.

24 
 

 ثطزاضٕزاًكکسُ هٌْسؾٖ ًقكِ -2-2-6
 

 
 
 
 
 
 
 

 دکتش هحوذسضب هلک
 هؼبٍى آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی

  88786212تلفي : 

 صّشا اهیشی
 هسئَل دفتز

 88786212تلفي: 
 

 هٌْبص هیشصایی
 رئیس ادارُ خذهبت آهَسضی

 88877555تلفي: 
 
  

 سبسا یبساحوذی
 تکویلیتحصیالتهسئَلکبرضٌبس

 88877555تلفي: 
 
  

 دکتش َّهي لطیفی
 هذیز تحصیالت تکویلی

      88786212تلفي:  

34

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



z.برگزاری.دوره.های.فنی.جهت.آماده.سازی.دانشجویان.برای.اشتغال.و.کاریابی.
z.تقویت.ارتباطات.بین.دانشگاهی.بویژه.با.دانشگاه.های.معتبر.جهانی.مانند.دانشگاه.هایدلبرگ.
z.جلسات.با.دانشجویان.منتخب.و.پیگیری.خواسته.های.ایشان.

z.ارائه.دوره.های.آموزشی.برای.دستیاران.آموزشی.
z.تشکیل.کارگروه.های.مختلف.مجازی.
z.پیگیری.و.انسجام.بخشی.به.تشکیل.کالس.های.مجازی.
z.ارزیابی.و.نظارت.بر.تشکیل.کالس.های.مجازی.
z.استفاده.مفید.از.سیستم.های.مدیریت.آموزش.و.فناوری.آموزشی.
z.جذب.محققین.پسادکتری.در.دانشکده.

z.جذب.دانشجو.برای.فرصت.تحقیقی.

z..ایجاد.یک.سیستم.کنترل.کیفیت.منسجم.برای.دوره.مشترک.

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام برای سال 1399.�

z.تقویت.ارتباط.با.بدنه.دانشجویی.بویژه.با.روش.های.الکترونیکی.
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.در.شرایط.قرنطینه.
z.بهبود.کیفیت.کالس.ها.با.ارائه.طرح.درس.
z..ساماندهی.و.بهبود.نحوه.ارایه.کالس.های.مجازی.

z..تقویت.دستیاران.آموزشی.برای.ارایه.کالس.های.مجازی.
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه



2-2-7- دانشکده مهندسی هوافضا

.

26 
 

 زاًكکسُ هٌْسؾٖ َّافضب -2-2-7

 
 
 
 
 
 
 

 دکتش اهیشػلی ًیکخَاُ
 هؼبٍى آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی

 73۸64213تلفي : 

 پَشػبطفِ سیبُ
 رئیس ادارُ خذهبت آهَسضی

 77333185تلفي: 

 حکیوِ بشصگش
 کبرضٌبسیتحصیالتهسئَلکبرضٌبس

 77333185تلفي: 

 دکتش هجتبی فشخ
 سزپزست تحصیالت تکویلی

   73۸64218تلفي:  

36

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



.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته دانشکده مهندسی هوافضا در سال 1398.�

z.جذب.یک.نفر.عضو.هیئت.علمی.در.گرایش.دینامیک.پرواز.و.کنترل.

z..راه.اندازی.و.ایجاد.مجموعه.کارگاهی.و.آزمایشگاهی.برای.دانشکده.هوافضا.در.یک.
سوله.مجهز

z.انتقال.آزمایشگاه.ها.و.کارگاه.های.آموزشی.به.محل.های.جدید.در.سوله.دانشکده.
z.ایجاد.و.راه.اندازی.آزمایشگاه.مقاومت.مصالح.
z.ایجاد.و.راه.اندازی.آزمایشگاه.مکانیک.سیاالت.
z.تعریف.و.راه.انداری.دوره.کارشناسی.ارشد.مهندسی.فضایی.با.دانشگاه.روسیه.
z..شرکت.در.فرآیند.بازنگری.برنامه.آموزشی.دوره.کارشناسی.مهندسی.هوافضا.در.کنار.

دیگر.دانشکده.های.پیشروی.هوافضای.کشور.

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام دانشکده مهندسی هوافضا برای سال 1399.�

z..نیاز.صنعت )مورد. عمومی. هوانوردی. با. مرتبط. ارشد. کارشناسی. دوره.های. تدوین. .
هواپیمایی.و.هوانوردی.کشور(

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

z..بهسازی.و.تجهیز.فضای.استقرار.تعدادی.از.دانشجویان.دکتری.
z.تشکیل.انجمن.فارغ.التحصیالن.دانشکده.مهندسی.هوافضا.و.ایجاد.ارتباط.با.فارغ.التحصیالن.
z.تشکیل.کارگروه.افزایش.توان.اشتغال.پذیری.دانش.آموختگان.دانشکده.
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.

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



2-2-8- دانشکده مهندسی و علم مواد

.

.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته دانشکده مهندسی و علم مواد در سال 1398.�

z.راه.اندازی.دوره.های.کارآموزی.هدفمند.با.شرکت.مپنا.
z..ارائه.دروس.به.صورت.مشترک.با.همکاری.شرکت.پرتو.)اختصاص.جلساتی.از.درس.

به.کارشناسان.صنعت.جهت.ارائه.مطالب.فنی.مرتبط.با.درس(
z.توسعه.آزمایشگاه.آموزشی.مرکزی.دانشکده.
z.راه.اندازی.محل.کار.دانشجویان.دکتری.در.دانشکده.
z.فرانسه.ENSAM.اعزام.دانشجویان.برتر.کارشناسی.ارشد.ورودی.1396.به.
z.فرانسه.ENIB.اعزام.دانشجویان.برتر.ارشد.ورودی.1397.دو.گرایش.دانشکده.به.
z.استقالل.آموزش.دانشکده.از.دانشکده.مهندسی.مکانیک.
z.1398.کسب.رتبه.های.برتر.در.آزمون.کارشناسی.ارشد.

28 
 

 زاًكکسُ هٌْسؾٖ ٍ ػلن هَاز -2-2-8

 
 

 دکتش ػببس هٌتظشی ّذش
 هؼبٍى آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی

 84۸63231تلفي : 

 هشجبى ّبشوی
 هَادآهَسشهسئَلکبرضٌبس

 84۸63396تلفي : 

38

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



.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام دانشکده مهندسی و علم مواد برای سال 1399.�

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

z..توسعه.همکاری.مشترک.آموزشی.با.شرکت.پرتو.
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.1398.هر.سه.گرایش.دانشکده.به.
ENIB.فرانسه

z.»راه.اندازی.رشته/گرایش.جدید.در.مقطع.ارشد.با.عنوان.»متریونیک.
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.
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه



2-2-9- دانشکده ریاضی

.

.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته دانشکده ریاضی در سال 1398.�

z..5-6..برگزاری.کارگاه.بین.المللی.»علوم.داده.و.الگوریتم.های.ترکیبیاتی«.در.تاریخ.
اردیبهشت.98.با.حضور.6.سخنران.مدعو.داخل.و.خارج.از.کشور.و.حدود.120.شرکت.کننده.

در.راستای.توسعه.فعالیت.های.بین.المللی.و.ورود.به.زمینه.های.بین.رشته.ای
z..برنامه.ریزی.و.برگزاری.نیمسال.تحصیلی.تابستان.98.و.ارائه.دروس.سرویس.به.حدود.

750.دانشجوی.داخل.و.خارج.از.دانشگاه
z..برنامه.ریزی.جهت.شرکت.و.کسب.تجربه..دانشجویان.در.دومین.کارگاه.»یادگیری.

3۸ 
 

 دکتش فششتِ هلک
     هؼبٍى آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی

 77125254تلفي : 
 (4۸۸ -3۸7)داخلی         

 ػلی کشبٍسص
 آهَسش  کبرضٌبس هسئَل ادارُ

 77152177 - 77152177تلفي: 

 حویذُ خذابٌذُ
 تکویلی تحصیالت کبرضٌبس

 771251۸8تلفي: 

 دکتش حسي حقیقی
     تحصیالت تکویلی هذیز

 77125254تلفي: 
 (3۸8)داخلی       

 

 زاًكکسُ ضٗبضٖ -2-2-9
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مساله.محور«.که.با.مشارکت.دانشگاه.صنعتی.خواجه.نصیرالدین.طوسی.و.دانشگاه.الزهرا.
در.تاریخ.16-2.شهریور.98.در.محل.دانشکده.علوم.ریاضی.دانشگاه.الزهرا.برگزار.گردید

z..-برنامه.ریزی.آموزشی.جهت.دانشجویان.نو.ورود.رشته.جدید.التاسیس.ریاضی.کاربردی.
گرایش.علوم.داده.به.عنوان.اولین.گام.در.ورود.دانشکده.به.زمینه.های.جدید.و.میان.رشته.ای

z..برنامه.ریزی.جهت.آماده.سازی.و.شرکت.تیم.دانشجویی.دانشگاه.در.چهل.و.سومین.
دوره.مسابقه..ریاضي.دانشجویي.کشور.که.منجر.به.کسب.مقام.پنجم.تیمی.در.بین.35.

دانشگاه.کشور.واخذ.1.مدال.برنز.و2.دیپلم.افتخار.گردید
z..دانشجویان ویژه. به. دانشجویان. آشنایی. هدف. با. عمومی. سخنرانی.های. برگزاری. .

تحصیالت.تکمیلی.با.موضوعات.مهم.پژوهشی
z..98.برگزاری.هفتمین.همایش.ساالنه.ی.انجمن.منطق.ایران.در.تاریخ.18-17.دی.ماه.

در.راستای.توسعه.تعامالت.با.انجمن.های.علمی.کشور.در.حوزه.های.مختلف.علوم.ریاضی
z..مشارکت.در.برگزاری.اولین.بزرگداشت.»روز.جهانی.زنان.در.ریاضی«.در.اردیبهشت.

98.در.دانشگاه.شهید.بهشتی
z..با دانشکده. دانشجویان.کارشناسی. ترمی. ارائه.دروس. برنامه. و.مدیریت. .ساماندهی.

هدف.قاعده.مند.کردن.ارایه.و.انتخاب.دروس.کارشناسی
z..ارانه.دروس.ریاضیات.عمومی،.معادالت.دیفرانسیل.و.برخی.دروس.دیگر،.ساماندهی.

و.مدیریت.برگزاری.امتحانات.میان.ترم.و.پایان.ترم،.تصحیح.هماهنگ.اوراق.این.دروس.با.

هدف.رعایت.استانداردهای.آموزشی.وارزیابی.یکسان.برای.تمام.دانشجویان.در.دروس.پایه.
ریاضی.عمومی.1.و.2.و.معادالت.دیفرانسیل.

z..)ایجاد.کهاد.ریاضی.و.کهاد.علوم.کامپیوتر.)مشترک.با.دانشکده.مهندسی.کامپیوتر.
در.مقطع.کارشناسی

z..تشکیل.کمیته.ای.تخصصی.در.دانشکده.با.همکاری.کلیه.گروه.های.آموزشی.جهت.
تصمیم.سازی.و.مدیریت.آموزشی.گرایش.های.جدید.بین.رشته.ای..
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.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام دانشکده ریاضی برای سال 1399.�

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

حال.همپوشانی.زیاد.با.سایر.رشته.های.مصوب.علوم.ریاضی.هستند..این.رویکرد.با.هدف.

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

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

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

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

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

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

z..به.کلیه دانشگاه. آموزشی.جاری. و.سیاست.های. برنامه.ها. از. به.هنگام. .اطالع.رسانی.
. اعضای.هیات.علمی.دانشکده.......
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2-2-10- دانشکده فیزیک

.

11 
 

 زاًكکسُ ف٘عٗک -2-2-10
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..طرح ها و فعالیت های انجام گرفته دانشکده فیزیک در سال 1398.�

z.2.نوسازی.فضای.فیزیکی.آزمایشگاه.های.سرویسی.فیزیک.عمومی.1.و.
z..1.بازسازی.فضای.فیزیکی.آزمایشگاه.آموزشی.حالت.جامد.پیشرفته.
z..ارائه.درس.آزمایشگاه.آموزشی.حالت.جامد.پیشرفته.1.در.مقطع.ارشد.برای.اولین.بار.

در.ترم.جاری.)به.عنوان.درس.تخصصی.الزامی(.برای.دانشجویان.ارشد.گرایش.ماده.چگال
z..تدوین.آیین.نامه.اجرائی.آموزشی.داخلی.دانشکده.فیزیک.ذیل.آیین.نامه.های.آموزشی.

وزارت.علوم.و.اجرایی.دانشگاه.
z..بهره.برداری.از.آزمایشگاه.هسته.ای.پیشرفته.و.ارائه.درس.آزمایشگاه.هسته.ای.پیشرفته.

برای.اولین.بار.برای.دانشجویان.ارشد.گرایش.هسته.ای
z..دروس ارائه. بین. فاصله. نمودن. کوتاه. مرحله.ای. دو. طرح. از. مرحله. اولین. اجرای. .

آزمایشگاهی.سرویسی.فیزیک.عمومی.1.و.2.از.دروس.تئوری.مربوطه.
z.برگزاری.جلسات.فیزیک.پالس.)طرح.های.فوق.برنامه(.هر.دو.هفته.
z.برگزاری.سخنرانی.های.عمومی.آموزشی.ماهانه.
z..برگزاری.کارگاه.های.آموزشی.با.همکاری.انجمن.هسته.ای.ایران.

..طرح ها و فعالیت های در دست اقدام دانشکده فیزیک برای سال 1399.�

z..آماده.سازی.و.تجهیز.آزمایشگاه.آموزشی.فیزیک.پالسما.و.ارائه.این.درس.از.ترم.آینده.
برای.دانشجویان.ارشد.گرایش.فیزیک.پالسما

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

z.نوسازی.فضای.فیزیک.آزمایشگاه.اپتیک.در.مقطع.لیسانس.
z.برگزاری.سخنرانی.های.عمومی.آموزشی.ماهانه.
z.برگزاری.کارگاه.های.آموزشی.با.همکاری.انجمن.هسته.ای.ایران.
z..برگزاری.جلسات.فیزیک.پالس.)طرح.های.فوق.برنامه(.هر.دو.هفته.

.

44

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

45

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



2-2-11- دانشکده شیمی

. .

..طرح ها و فعالیت های انجام گرفته دانشکده شیمی در سال 1398.�

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

13 
 

 زاًكکسُ ق٘وٖ -2-2-11

  

  
  

 هحوذهْذی خبًلَ
 رئیس ادارُ خذهبت آهَسضی

 23۸64273تلفي: 
 
  

 هلکِ هَالیی
 تکویلی تحصیالت کبرضٌبس

 23۸64414تلفي: 
 
  

 دکتش فلَسا حشوت پَس

 هؼبٍى آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی

51776511تلفي:   
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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.مولکول.ها.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..آلمان.توسط.استاد.برجسته.دانشکده.DFG.دریافت.پژوهانه.ی.تحقیقاتی.از.بنیاد.علمی.
شیمی.جناب.آقای.دکتر.بالالیی.به.منظور.انجام.پروژه.های.مشترک.و.جابجایی.دانشجویان.

تحصیالت.تکمیلی.مابین.کشور.آلمان.و.ایران
z..انجام.پروژه.مشترک.آموزشی.-.پژوهشی.بین.المللی.ماین.دانشگاه.منابع.طبیعی.و.

علوم.زیستی.وین.اتریش.و.دانشکده.شیمی.دانشگاه.صنعتی.خواجه.نصیرالدین.طوسی.
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.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام دانشکده شیمی برای سال 1399.�

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.دعوت.از.اساتید.برجسته.بین.المللی.شیمی.خارجی.برای.سخنرانی.و.همکاری.های.بین.المللی.
z..دانشکده ارتقای.کیفی.و.کمی. برای. برجسته. اعضای.هیات.علمی. .دعوت.و.جذب.

شیمی.و.دانشگاه.
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2-3- معاونت آموزشی مرکز آموزش های عمومی 

.

.طرح ها و فعالیت های انجام گرفته مرکز آموزش های عمومی در سال 1398.�

z..تهیۀ.بروشور.معرفی.مرکز.آموزش.های.عمومی.
z.تهیۀ.فیلم.آشنایی.با.مرکز.آموزش.های.عمومی.
z..برگزاری.اولین.کارگاه.»شیوه.های.نوین.تدریس«.برای.ارتقای.سطح.آموزشی.همکاران.

مرکز.و.ترغیب.آنها.به.بازنگری.و.ارتقای.شیوه.های.تدریس

13 
 

 هؼبًٍت آهَظقٖ هطکع آهَظـ ّبٕ ػوَهٖ  -2-3

 
 

 

 

 

 صادُدکتش سَگٌذ ًَسٍصی
 ّبی ػوَهیهزکش آهَسشهؼبٍى آهَسضی 

 32۸64286تلفي : 

 ًشگس هقتذس
 هزکش آهَسشآهَسش  کبرضٌبس

 ّبی ػوَهی 
 23۸64214تلفي: 

 داٍد صهبًی
 آهَسضی هزکش هسئَلکبرضٌبس

 ّبی ػوَهیآهَسش
 23۸64465تلفي: 

 دکتشػبذالشحوي خضشی
 آهَسش تزبیت بذًی کبرضٌبس

 2285۸275تلفي: 
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z..پیشنهادشده تعیین.عنوان.های.درسی. و. انسانی. برگزاری.دورۀکهاد.علوم. .پیشنهاد.
توسط.هرسه.گروه.آموزشی.مرکز

z..تعیین.نماینده.ای.از.اعضای.هیئت.علمی.مرکز.برای.حضور.در.جلسات.مرکز.آموزش.های.
الکترونیکی.دانشگاه.با.هدف.بهره.مندی.کامل.تر.از.ظرفیت.های.سامانه.های.آموزش.مجازی.دانشگاه..

z..تشکیل.کارگروهی.برای.بررسی.و.ارائۀ.پیشنهادها.برای.اصالح.شیوه.نامۀفعلی.تعیین.
استاد.نمونه.آموزشی.دانشگاه.به.منظور.هماهنگ.نمودن.این.شیوه.نامه.با.شرایط.خاص.

استادان.در.مرکز.آموزش.های.عمومی.)فقدان.مقاطع.ارشد.و.دکتری(..

.طرح ها و فعالیت های در دست اقدام مرکز آموزش های عمومی برای سال 1399.�

z..تشکیل.انجمن.علمی.دانشجویی.در.گروه.معارف.
z...»برگزاری.دومین.کارگاه.»روش.های.تدریس.نوین.
z.ایجاد.کتابخانه.تخصصی.برای.گروه.ادبیات.فارسی.و.زبان.انگلیسی.
z.اقدام.به.جذب.حداقل.یک.هیئت.علمی.جدید.در.هر.یک.از.گروه.های.آموزشی.مرکز.
z..برگزاری.کارگاه.آموزشی.در.زمینه.تکمیل.اطالعات.و.رفع.مشکالت.فعلی.بعضی.از.استادان.

مرکز.در.خصوص..بروزرسانی.محتوای.وب.سایت.
z..تهیۀ.»طرح.درس«.برای.واحدهای.درسی.استادان.در.مرکز.آموزش.های.عمومی.و.اعالم.

این.طرح.ها.در.وبگاه.استادان.مرکز
z..برگزاری.دو.کارگاه.آموزشی.با.موضوع.نگارش.فارسی.و.نگارش.انگلیسی.برای.ارتقای.سطح.

نگارش.دانشجویان
z..ایجاد.درس.جدید.»آموزش.زبان.فارسی.به.غیرفارسی.زبانان«.برای.تقویت.زبان.فارسی.

دانشجویان.غیرفارسی.زبان
z..سال برای. یک. ورزشی. و. بدنی. تربیت. دروس. برای. آموزشی. ویدئوهای. تدوین. و. تهیه. .

امکان.تشکیل. و.عدم. ویروس.کرونا. تداوم.وضعیت.شیوع. تخصیلی.1398-1399.در.صورت.
کالس.ها.به.صورت.حضوری.
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آمارمربوطبهدانشجویان،دانشآموختگانو
اعضایهیأتعلمی

دانشگاهخواجهنصیرالدینطوسی

اردیبهشت1399



وضعیتدانشجویان
دانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
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3 
 

 89-99 تحصیلیٍ جٌسیت در سال  ، دٍرُکل داًطجَیاى داًطگاُ بِ تفکیک هقطع تعذاد

 هقطع تحصیلی
 الکتزًٍیکی ًَبت دٍم رٍساًِ

هطتزک با 
ّای  دستگاُ

 اجزایی

هطتزک 
 الولل بیي

 جوع کل

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

 2014 1014 0111 1 1 1 1 1 1 0 1 1013 0111 کارضٌاسی

 2113 1030 0152 02 3 41 26 235 022 515 227 0015 440 کارضٌاسی ارضذ

 701 401 187 1 1 1 1 1 1 20 05 370 171 دکتزی تخصصی

 3519 3318 2185 51 3 15 13 139 511 918 113 1995 5811 جوع ستَى

 3519 53 83 339 5552 1133 جوع تفکیک دٍرُ

 

 

 89-99 تحصیلیدر سال کل داًطجَیاى داًطگاُ بِ تفکیک هقطع  ًوَدار تعذاد

 

 

 

 

 

 دکتزی تخصصی کارضٌاسی ارضذ کارضٌاسی

3125 
3204 

810 
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 89-99 تحصیلیٍ جٌسیت در سال  ، دٍرُکل داًطجَیاى داًطگاُ بِ تفکیک هقطع تعذاد

 هقطع تحصیلی
 الکتزًٍیکی ًَبت دٍم رٍساًِ

هطتزک با 
ّای  دستگاُ

 اجزایی

هطتزک 
 الولل بیي

 جوع کل

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

 2014 1014 0111 1 1 1 1 1 1 0 1 1013 0111 کارضٌاسی

 2113 1030 0152 02 3 41 26 235 022 515 227 0015 440 کارضٌاسی ارضذ

 701 401 187 1 1 1 1 1 1 20 05 370 171 دکتزی تخصصی

 3519 3318 2185 51 3 15 13 139 511 918 113 1995 5811 جوع ستَى

 3519 53 83 339 5552 1133 جوع تفکیک دٍرُ

 

 

 89-99 تحصیلیدر سال کل داًطجَیاى داًطگاُ بِ تفکیک هقطع  ًوَدار تعذاد

 

 

 

 

 

 دکتزی تخصصی کارضٌاسی ارضذ کارضٌاسی

3125 
3204 

810 

 تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک مقطع، دوره و جنسیت در سال تحصیلی 99-98

نمودار تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک مقطع در سال تحصیلی 99-98
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تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده و مقطع در سال تحصیلی 99-98

نمودار درصد تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی 99-98

4 
 

 89-99 تحصیلیدر سال هقطع  داًطکذُ ٍ کل داًطجَیاى داًطگاُ بِ تفکیک تعذاد

 دکتزی تخصصی کارضٌاسی ارضذ کارضٌاسی هقطع
 هزد سى هزد سى هزد سى داًطکذُ

  ههنذسی و علن هواد
  هوافضا

  ههنذسی نقطه بزداری
  ههنذسی هکانیک
  ههنذسی کاهپیوتز

  عوزاىههنذسی 
  ههنذسی صنایع
  ههنذسی بزق

  آهوسش الکتزونیکی
  فیشیک
  ضیوی
  ریاضی

 512 298 2141 1063 2105 1020 جوع کل
 

 

 89-99 تحصیلیدر سال  جٌسیت کل داًطجَیاى داًطگاُ بِ تفکیک تعذاددرصذ ًوَدار 

 

 

 

 

 

 

 سى
11% 

 هزد
93% 
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 89-99 تحصیلیدر سال هقطع  داًطکذُ ٍ کل داًطجَیاى داًطگاُ بِ تفکیک تعذاد

 دکتزی تخصصی کارضٌاسی ارضذ کارضٌاسی هقطع
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  ههنذسی نقطه بزداری
  ههنذسی هکانیک
  ههنذسی کاهپیوتز

  عوزاىههنذسی 
  ههنذسی صنایع
  ههنذسی بزق

  آهوسش الکتزونیکی
  فیشیک
  ضیوی
  ریاضی

 512 298 2141 1063 2105 1020 جوع کل
 

 

 89-99 تحصیلیدر سال  جٌسیت کل داًطجَیاى داًطگاُ بِ تفکیک تعذاددرصذ ًوَدار 

 

 

 

 

 

 

 سى
11% 

 هزد
93% 
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نمودار تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دوره های روزانه و نوبت دوم در سال تحصیلی 99-98

.

تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده و دوره در سال 99-98

5 
 

 89-99 تحصیلیدر سال  ّای رٍساًِ ٍ ًَبت دٍم دٍرُ کل داًطجَیاى داًطگاُ بِ تفکیک ًوَدار تعذاد

 

 

 89-99دٍرُ در سال  داًطکذُ ٍ کل داًطجَیاى داًطگاُ بِ تفکیک تعذاد

 الکتزًٍیکی ًَبت دٍم رٍساًِ دٍرُ
ّوکاری با 

ّای  دستگاُ
 اجزایی

هطتزک 
 الولل بیي

جوع بِ تفکیک هقطع ٍ 
 جٌسیت

 هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى داًطکذُ
جوع 
 سطزی

 053061201002076155 84 هٌْذسی ٍ علن هَاد
 117102510276156113 54 َّافضا

 1171444101054162318 027 هٌْذسی ًقطِ بزداری
 701280460648565532 025 هٌْذسی هکاًیک
 2181315060244129 036 هٌْذسی کاهپیَتز
 471420661616485529 106 هٌْذسی عوزاى
 16118182641168240915 102 هٌْذسی صٌایع
 661700152627855299 181 هٌْذسی بزق

 1110222351111022235339 1 آهَسش الکتزًٍیکی
 0101605081026123 052 فیشیک
 75180007786281 048 ضیوی
 01081126012195 117 ریاضی

 3519 3318 2185 51 3 15 13 139 511 918 113 1995 5811 جوع ستَى
 

 

 

 

 

 رٍساًِ
83% 

 ًَبت دٍم
59% 
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 89-99 تحصیلیدر سال  ّای رٍساًِ ٍ ًَبت دٍم دٍرُ کل داًطجَیاى داًطگاُ بِ تفکیک ًوَدار تعذاد

 

 

 89-99دٍرُ در سال  داًطکذُ ٍ کل داًطجَیاى داًطگاُ بِ تفکیک تعذاد

 الکتزًٍیکی ًَبت دٍم رٍساًِ دٍرُ
ّوکاری با 

ّای  دستگاُ
 اجزایی

هطتزک 
 الولل بیي

جوع بِ تفکیک هقطع ٍ 
 جٌسیت

 هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى داًطکذُ
جوع 
 سطزی

 053061201002076155 84 هٌْذسی ٍ علن هَاد
 117102510276156113 54 َّافضا

 1171444101054162318 027 هٌْذسی ًقطِ بزداری
 701280460648565532 025 هٌْذسی هکاًیک
 2181315060244129 036 هٌْذسی کاهپیَتز
 471420661616485529 106 هٌْذسی عوزاى
 16118182641168240915 102 هٌْذسی صٌایع
 661700152627855299 181 هٌْذسی بزق

 1110222351111022235339 1 آهَسش الکتزًٍیکی
 0101605081026123 052 فیشیک
 75180007786281 048 ضیوی
 01081126012195 117 ریاضی

 3519 3318 2185 51 3 15 13 139 511 918 113 1995 5811 جوع ستَى
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نمودار تعداد کل دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده و جنسیت در سال تحصیلی 99-98

.

6 
 

 98-99 تحصیلیدر سال  داًطکذُ ٍ جٌسیت کل داًطجَیاى داًطگاُ بِ تفکیک ًوَدار تعذاد

 

 

113 

87 

165 

175 

171 

270 

279 

373 

133 

190 

188 

237 

187 

267 

273 

967 

355 

759 

351 

896 

346 

137 

97 

123 

 هٌْذسی ٍ علن هَاد

 َّافضا

هٌْذسی ًقطِ 
 بزداری

 هٌْذسی هکاًیک

 هٌْذسی کاهپیَتز

 هٌْذسی عوزاى

 هٌْذسی صٌایع

 هٌْذسی بزق

 آهَسش الکتزًٍیکی

 فیشیک

 ضیوی

 ریاضی

 زن م  
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تعداد کل دانشجویان کارشناسی دانشگاه به تفکیک دانشکده و دوره در سال 99-98

تعداد کل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه به تفکیک دانشکده و دوره در سال 99-98
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 98-99دٍرُ در سال  داًطکذُ ٍ داًطگاُ بِ تفکیک کارضٌاسی کل داًطجَیاى تعذاد

 جوع کل رٍساًِ دٍرُ

 جوع هزد سى هزد سى داًطکذُ

00154 001066 54 ههنذسی و علن هواد
33 02633 026070هوافضا

52 8552 85048ههنذسی نقطه بزداری
60 33860 338411ههنذسی هکانیک
010 154010 154255ههنذسی کاهپیوتز
83 14883 148242ههنذسی عوزاى
011 042011 042142ههنذسی صنایع
022 328022 328461ههنذسی بزق

88 6388 63062فیشیک
87 4187 41037ضیوی
041 61041 61111ریاضی

 1521 2551 5525 2551 5525 جوع ستَى
 

 89-99دٍرُ در سال  داًطکذُ ٍ داًطگاُ بِ تفکیک کارضٌاسی ارضذ کل داًطجَیاى تعذاد

 داًطکذُ
 الکتزًٍیکی ًَبت دٍم رٍساًِ

ّوکاری با 
ّای  دستگاُ

 اجزایی

هطتزک 
 الولل بیي

 جوع کل

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

 24051201314798 12 هٌْذسی ٍ علن هَاد
 421020022576521 03 َّافضا

 63133710157021255 31 هٌْذسی ًقطِ بزداری
 137260381156286393 21 هٌْذسی هکاًیک
 4812154674532 23 هٌْذسی کاهپیَتز
 12041060017311115 67 هٌْذسی عوزاى
 8216152641051058115 87 هٌْذسی صٌایع
 11067012070233121 012 هٌْذسی بزق

 111022235022235339 1 آهَسش الکتزًٍیکی
 2215055838558 32 فیشیک
 151600502698 23 ضیوی
 2281502499 41 ریاضی

 02223513 15 3 51 5591 2535 1253 929 118 5559 115 جوع ستَى
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 98-99دٍرُ در سال  داًطکذُ ٍ داًطگاُ بِ تفکیک کارضٌاسی کل داًطجَیاى تعذاد

 جوع کل رٍساًِ دٍرُ

 جوع هزد سى هزد سى داًطکذُ
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83 14883 148242ههنذسی عوزاى
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88 6388 63062فیشیک
87 4187 41037ضیوی
041 61041 61111ریاضی

 1521 2551 5525 2551 5525 جوع ستَى
 

 89-99دٍرُ در سال  داًطکذُ ٍ داًطگاُ بِ تفکیک کارضٌاسی ارضذ کل داًطجَیاى تعذاد

 داًطکذُ
 الکتزًٍیکی ًَبت دٍم رٍساًِ

ّوکاری با 
ّای  دستگاُ

 اجزایی

هطتزک 
 الولل بیي

 جوع کل

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

 24051201314798 12 هٌْذسی ٍ علن هَاد
 421020022576521 03 َّافضا

 63133710157021255 31 هٌْذسی ًقطِ بزداری
 137260381156286393 21 هٌْذسی هکاًیک
 4812154674532 23 هٌْذسی کاهپیَتز
 12041060017311115 67 هٌْذسی عوزاى
 8216152641051058115 87 هٌْذسی صٌایع
 11067012070233121 012 هٌْذسی بزق

 111022235022235339 1 آهَسش الکتزًٍیکی
 2215055838558 32 فیشیک
 151600502698 23 ضیوی
 2281502499 41 ریاضی

 02223513 15 3 51 5591 2535 1253 929 118 5559 115 جوع ستَى
 

56

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

57

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



تعداد کل دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه به تفکیک دانشکده و دوره در سال 99-98

تعداد کل پذیرفته شدگان دانشگاه به تفکیک مقطع در سال تحصیلی 99-98

8 
 

 89-99دٍرُ در سال  داًطکذُ ٍ داًطگاُ بِ تفکیک دکتزای تخصصی کل داًطجَیاى تعذاد

 کلجوع  ًَبت دٍم رٍساًِ دٍرُ

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى داًطکذُ

 060170621 6 هٌْذسی ٍ علن هَاد

 271463215 6 َّافضا

 2706233439 22 سی ًقطِ بزداریهٌْذ

 0021726010518 24 سی هکاًیکهٌْذ

 40102458 01 سی کاهپیَتزهٌْذ

 81243786531 34 سی عوزاىهٌْذ

 1512061839 04 هٌْذسی صٌایع

 0012248002532 45 سی بزقهٌْذ

 0301110319 10 فیشیک

 0111180119 16 ضیوی

 0711130732 13 یریاض

 855 152 298 15 59 385 282 جوع ستَى
 

 89-99هقطع در سال تحصیلی  داًطگاُ بِ تفکیک ضذگاى پذیزفتِکل  تعذاد

 هقطع
 الکتزًٍیکی ًَبت دٍم رٍساًِ

ّوکاری با 
ساسهاى 
هذیزیت 
 صٌعتی

هطتزک 
 الولل بیي

 جوع کل

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

 41411111111173414859 173 کارضٌاسی

 375017173440670811123138605191 111 کارضٌاسی ارضذ

 420011111115052523 51 دکتزی

01530181834406708111265804481217 453 جوع ستَى

05173121222841217 جوع تفکیک دوره
 

8 
 

 89-99دٍرُ در سال  داًطکذُ ٍ داًطگاُ بِ تفکیک دکتزای تخصصی کل داًطجَیاى تعذاد

 کلجوع  ًَبت دٍم رٍساًِ دٍرُ

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى داًطکذُ

 060170621 6 هٌْذسی ٍ علن هَاد

 271463215 6 َّافضا

 2706233439 22 سی ًقطِ بزداریهٌْذ

 0021726010518 24 سی هکاًیکهٌْذ

 40102458 01 سی کاهپیَتزهٌْذ

 81243786531 34 سی عوزاىهٌْذ

 1512061839 04 هٌْذسی صٌایع

 0012248002532 45 سی بزقهٌْذ

 0301110319 10 فیشیک

 0111180119 16 ضیوی

 0711130732 13 یریاض

 855 152 298 15 59 385 282 جوع ستَى
 

 89-99هقطع در سال تحصیلی  داًطگاُ بِ تفکیک ضذگاى پذیزفتِکل  تعذاد

 هقطع
 الکتزًٍیکی ًَبت دٍم رٍساًِ

ّوکاری با 
ساسهاى 
هذیزیت 
 صٌعتی

هطتزک 
 الولل بیي

 جوع کل

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

 41411111111173414859 173 کارضٌاسی

 375017173440670811123138605191 111 کارضٌاسی ارضذ

 420011111115052523 51 دکتزی

01530181834406708111265804481217 453 جوع ستَى

05173121222841217 جوع تفکیک دوره
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نمودار تعداد کل پذیرفته شدگان دانشگاه به تفکیک مقطع در سال تحصیلی 99-98

 

تعداد کل پذیرفته شدگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و جنسیت در سال 99-98

9 
 

 89-99هقطع در سال تحصیلی  داًطگاُ بِ تفکیک ضذگاى پذیزفتِکل  ًوَدار تعذاد

 

 89-99داًطکذُ ٍ جٌسیت در سال  داًطگاُ بِ تفکیک ضذگاى پذیزفتِکل  تعذاد

 داًطکذُ
 دکتزی کارضٌاسی ارضذ کارضٌاسی

 هزد سى هزد سى هزد سى

15012001 04 ههنذسی و علن هواد
24073608 00 ههنذسی هوافضا

12134164 06 ههنذسی نقطه بزداری
8718084403 06 ههنذسی هکانیک
57112351 11 ههنذسی کاهپیوتز
4637052400 14 ههنذسی عوزاى
30646143 08 ههنذسی صنایع
017380200303 31 ههنذسی بزق

14406711 1 آهوسش الکتزونیکی
16151441 31 فیشیک
071708011 16 ضیوی
13311411 40 ریاضی

 91 95 393 199 121 283 جوع ستَى
 

 

809 

1359 

124 

  کت ی کا شىاسی ا شد کا شىاسی

9 
 

 89-99هقطع در سال تحصیلی  داًطگاُ بِ تفکیک ضذگاى پذیزفتِکل  ًوَدار تعذاد

 

 89-99داًطکذُ ٍ جٌسیت در سال  داًطگاُ بِ تفکیک ضذگاى پذیزفتِکل  تعذاد

 داًطکذُ
 دکتزی کارضٌاسی ارضذ کارضٌاسی

 هزد سى هزد سى هزد سى

15012001 04 ههنذسی و علن هواد
24073608 00 ههنذسی هوافضا

12134164 06 ههنذسی نقطه بزداری
8718084403 06 ههنذسی هکانیک
57112351 11 ههنذسی کاهپیوتز
4637052400 14 ههنذسی عوزاى
30646143 08 ههنذسی صنایع
017380200303 31 ههنذسی بزق

14406711 1 آهوسش الکتزونیکی
16151441 31 فیشیک
071708011 16 ضیوی
13311411 40 ریاضی

 91 95 393 199 121 283 جوع ستَى
 

 

809 

1359 

124 

  کت ی کا شىاسی ا شد کا شىاسی
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نمودار تعداد کل پذیرفته شدگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و جنسیت در سال 99-98

01 
 

 89-99داًطکذُ ٍ جٌسیت در سال  داًطگاُ بِ تفکیک ضذگاى پذیزفتِکل تعذاد  ًوَدار

 

28 

30 

48 

51 

48 

78 

99 

253 

55 

71 

65 

93 

59 

91 

80 
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49 
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 مهىدسی مکاویک

 مهىدسی کامپیًت 

 مهىدسی عم ان

 مهىدسی صىا ع

 مهىدسی ب ق

آمًزش 
 الکت يویکی

  یز ک

 شیمی
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 زن م  
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تعداد کل پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه به تفکیک دانشکده و دوره در سال 99-98

تعداد کل پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه به تفکیک دانشکده و دوره در سال 99-98

00 
 

 89-99داًطکذُ ٍ دٍرُ در سال  داًطگاُ بِ تفکیکهقطع کارضٌاسی  ضذگاى پذیزفتِکل  تعذاد

 داًطکذُ
 جوع رٍساًِ

 جوع هزد سى

 1535 04 ههنذسی و علن هواد

 2439 00 ههنذسی هوافضا

 1235 06 ههنذسی نقطه بزداری

 87551 06 ههنذسی هکانیک

 5795 11 ههنذسی کاهپیوتز

 4682 14 ههنذسی عوزاى

 3095 08 ههنذسی صنایع

 017538 31 ههنذسی بزق
 1693 31 فیشیک
 0731 16 ضیوی
 1331 40 ریاضی

 859 121 283 جوع ستَى

 89-99داًطکذُ ٍ دٍرُ در سال  داًطگاُ بِ تفکیکهقطع کارضٌاسی ارضذ  ضذگاى پذیزفتِکل  تعذاد

 داًطکذُ
 الکتزًٍیکی ًَبت دٍم رٍساًِ

ّوکاری با 
ساسهاى هذیزیت 

 صٌعتی

هطتزک 
 الولل بیي

 جوع

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

 105011 1111 1012031 5 هواد علن و ههنذسی
 1601111 11101073691 6 ههنذسی هوافضا
ههنذسی نقطه 

 بزداری
05 166111 11102134139 

 01306601 1111 118084223 01 ههنذسی هکانیک
 086041 1111 1112313 02 ههنذسی کاهپیوتز
 8511561 1111 137052255 17 ههنذسی عوزاى
 278031 108111 16461533 36 ههنذسی صنایع
 7211371 11 11138020585 16 ههنذسی بزق

 111440671 11144067211 1 آهوسش الکتزونیکی
 038001 1111 1151415 06 فیشیک
 030341 1111 1170833 03 ضیوی
 12601 1111 1311393 22 ریاضی

 5191 935 323 1 2 25 59 538 11 283 528 389 225 جوع ستَى

00 
 

 89-99داًطکذُ ٍ دٍرُ در سال  داًطگاُ بِ تفکیکهقطع کارضٌاسی  ضذگاى پذیزفتِکل  تعذاد

 داًطکذُ
 جوع رٍساًِ

 جوع هزد سى

 1535 04 ههنذسی و علن هواد

 2439 00 ههنذسی هوافضا

 1235 06 ههنذسی نقطه بزداری

 87551 06 ههنذسی هکانیک

 5795 11 ههنذسی کاهپیوتز

 4682 14 ههنذسی عوزاى

 3095 08 ههنذسی صنایع

 017538 31 ههنذسی بزق
 1693 31 فیشیک
 0731 16 ضیوی
 1331 40 ریاضی

 859 121 283 جوع ستَى

 89-99داًطکذُ ٍ دٍرُ در سال  داًطگاُ بِ تفکیکهقطع کارضٌاسی ارضذ  ضذگاى پذیزفتِکل  تعذاد

 داًطکذُ
 الکتزًٍیکی ًَبت دٍم رٍساًِ

ّوکاری با 
ساسهاى هذیزیت 

 صٌعتی

هطتزک 
 الولل بیي

 جوع

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

 105011 1111 1012031 5 هواد علن و ههنذسی
 1601111 11101073691 6 ههنذسی هوافضا
ههنذسی نقطه 

 بزداری
05 166111 11102134139 

 01306601 1111 118084223 01 ههنذسی هکانیک
 086041 1111 1112313 02 ههنذسی کاهپیوتز
 8511561 1111 137052255 17 ههنذسی عوزاى
 278031 108111 16461533 36 ههنذسی صنایع
 7211371 11 11138020585 16 ههنذسی بزق

 111440671 11144067211 1 آهوسش الکتزونیکی
 038001 1111 1151415 06 فیشیک
 030341 1111 1170833 03 ضیوی
 12601 1111 1311393 22 ریاضی

 5191 935 323 1 2 25 59 538 11 283 528 389 225 جوع ستَى
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تعداد کل پذیرفته شدگان مقطع دکتری دانشگاه به تفکیک دانشکده و دوره در سال 99-98

مقایسه تعداد پذیرفته شدگان مقاطع مختلف دانشگاه در سال های مختلف

02 
 

 89-99داًطکذُ ٍ دٍرُ در سال  داًطگاُ بِ تفکیکتزی هقطع دک ضذگاى پذیزفتِکل  تعذاد

 داًطکذُ
 جوع ًَبت دٍم رٍساًِ

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى

  3 ههنذسی و علن هواد

  10 ههنذسی هوافضا

  12 ههنذسی نقطه بزداری

  19 ههنذسی هکانیک

  6 ههنذسی کاهپیوتز

  16 ههنذسی عوزاى

  9 ههنذسی صنایع

  28 ههنذسی بزق

  7 فیشیک

  12 ضیوی

  2 یاضیر

 124 91 95 10 1 11 95 جوع ستَى

 

 

 ّای هختلف در سالداًطگاُ هقاطع هختلف  ضذگاى پذیزفتِ هقایسِ تعذاد

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

  کارضناسی
کارضناسی 

 ارضذ
 

دکتزی 
 تخصصی

 

 2328 2469 2285 2146 2204 2237 1836 2150 2078 1684 2102 1504 جوع

02 
 

 89-99داًطکذُ ٍ دٍرُ در سال  داًطگاُ بِ تفکیکتزی هقطع دک ضذگاى پذیزفتِکل  تعذاد

 داًطکذُ
 جوع ًَبت دٍم رٍساًِ

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى

  3 ههنذسی و علن هواد

  10 ههنذسی هوافضا

  12 ههنذسی نقطه بزداری

  19 ههنذسی هکانیک

  6 ههنذسی کاهپیوتز

  16 ههنذسی عوزاى

  9 ههنذسی صنایع

  28 ههنذسی بزق

  7 فیشیک

  12 ضیوی

  2 یاضیر

 124 91 95 10 1 11 95 جوع ستَى

 

 

 ّای هختلف در سالداًطگاُ هقاطع هختلف  ضذگاى پذیزفتِ هقایسِ تعذاد

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

  کارضناسی
کارضناسی 

 ارضذ
 

دکتزی 
 تخصصی

 

 2328 2469 2285 2146 2204 2237 1836 2150 2078 1684 2102 1504 جوع
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نمودار تعداد کل پذیرفته شدگان دانشگاه در سال های مختلف

.

نمودار تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته شده دانشگاه در سال های مختلف

03 
 

 ّای هختلف ضذگاى داًطگاُ در سال ًوَدار تعذاد کل پذیزفتِ

 

 

 

 ّای هختلف سالضذُ داًطگاُ در  ًوَدار تعذاد داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ پذیزفتِ

 

 
 

1504 

2102 

1684 

2078 2150 
1836 

2237 2204 2146 
2285 

2469 
2328 

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

662 
809 819 

1040 
1158 

968 

1362 1404 

1235 
1382 

1512 
1395 

88-87 89-88 90-89 91-90 92-91 93-92 94-93 95-94 96-95 97-96 98-97 99-98

03 
 

 ّای هختلف ضذگاى داًطگاُ در سال ًوَدار تعذاد کل پذیزفتِ

 

 

 

 ّای هختلف سالضذُ داًطگاُ در  ًوَدار تعذاد داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ پذیزفتِ

 

 
 

1504 

2102 

1684 

2078 2150 
1836 

2237 2204 2146 
2285 

2469 
2328 

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

662 
809 819 

1040 
1158 

968 

1362 1404 

1235 
1382 

1512 
1395 

88-87 89-88 90-89 91-90 92-91 93-92 94-93 95-94 96-95 97-96 98-97 99-98
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نمودار تعداد دانشجویان دکتری تخصصی پذیرفته شده دانشگاه در سال های مختلف

.

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

.

04 
 

 ّای هختلف ضذُ داًطگاُ در سال ًوَدار تعذاد داًطجَیاى دکتزی تخصصی پذیزفتِ

 

 

 

 ّای هختلف داًطگاُ بِ تفکیک جٌسیت در سال ضذگاى زفتًِوَدار تعذاد داًطجَیاى پذی
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 زن مرد

04 
 

 ّای هختلف ضذُ داًطگاُ در سال ًوَدار تعذاد داًطجَیاى دکتزی تخصصی پذیزفتِ

 

 

 

 ّای هختلف داًطگاُ بِ تفکیک جٌسیت در سال ضذگاى زفتًِوَدار تعذاد داًطجَیاى پذی

 

 

113 

154 

49 
67 

21 

99 
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85 
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149 
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88-87 89-88 90-89 91-90 92-91 93-92 94-93 95-94 96-95 97-96 98-97 99-98
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 زن مرد
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وضعیتدانشآموختگان
دانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسی



تعداد کل دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دوره و جنسیت در مقاطع مختلف تحصیلی در سال 99-98

نمودار تعداد کل دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی در سال 99-98

.

06 
 

 98-99یت در هقاطع هختلف تحصیلی در سال بِ تفکیک دٍرُ ٍ جٌسداًطگاُ  آهَختگاى کل داًص تعذاد

 هقطع
 الکتزًٍیکی ًَبت دٍم رٍساًِ

هطتزک 
 الولل بیي

 کل

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

 514 313 110 1 1 1 1 1 1 313 110 کارضناسی

 868 538 221 01 3 060 65 051 80 215 048 کارضناسی ارضذ

 76 48 17 1 0 1 1 2 1 45 16 تخصصی دکتزی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کاردانی

 0560 0001 448 01 4 060 65 054 80 655 276 توىجوع س

 5935 51 233 219 5511 جوع تفکیکی
 

 98-99بِ تفکیک هقطع تحصیلی در سال داًطگاُ  آهَختگاى کل داًص ًوَدار تعذاد

 
 

 

  کت ی تخصصی کا شىاسی ا شد کا شىاسی

605 

979 

87 

06 
 

 98-99یت در هقاطع هختلف تحصیلی در سال بِ تفکیک دٍرُ ٍ جٌسداًطگاُ  آهَختگاى کل داًص تعذاد

 هقطع
 الکتزًٍیکی ًَبت دٍم رٍساًِ

هطتزک 
 الولل بیي

 کل

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

 514 313 110 1 1 1 1 1 1 313 110 کارضناسی

 868 538 221 01 3 060 65 051 80 215 048 کارضناسی ارضذ

 76 48 17 1 0 1 1 2 1 45 16 تخصصی دکتزی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کاردانی

 0560 0001 448 01 4 060 65 054 80 655 276 توىجوع س

 5935 51 233 219 5511 جوع تفکیکی
 

 98-99بِ تفکیک هقطع تحصیلی در سال داًطگاُ  آهَختگاى کل داًص ًوَدار تعذاد

 
 

 

  کت ی تخصصی کا شىاسی ا شد کا شىاسی
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه



تعداد کل دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و جنسیت در سال 99-98

07 
 

 98-99بِ تفکیک داًطکذُ ٍ جٌسیت در سال داًطگاُ  آهَختگاى کل داًص تعذاد

 داًطکذُ
 تخصصی دکتزای کارضٌاسی ارضذ کارضٌاسی

 هزد سى هزد سى هزد سى

167231016403 ههنذسی بزق

31010511 05 ههنذسی کاهپیوتز

03581578203 ههنذسی عوزاى

088314002102 ههنذسی هکانیک

118000101 فیشیک

156100241 ضیوی

245220072 ریاضی

0712272702 ههنذسی صنایع

0208133115 ههنذسی نقطه بزداری

312011401 ههنذسی هوافضا

818030513 ههنذسی و علن هواد

1006506011 آهوسش الکتزونیکی

 19 28 939 115 353 255 جوع
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه



نمودار تعداد کل دانش آموختگان دانشکده های مختلف به تفکیک جنسیت در سال 99-98

.

08 
 

 98-99ّای هختلف بِ تفکیک جٌسیت در سال داًطکذُ آهَختگاى کل داًص ًوَدار تعذاد
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه



تعداد کل دانش آموختگان مقطع کارشناسی به تفکیک دانشکده های مختلف و نوع پذیرش در سال 99-98

تعداد کل دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد به تفکیک دانشکده های مختلف و نوع پذیرش در سال 99-98

09 
 

 98-99ّای هختلف ٍ ًَع پذیزش در سال کذُآهَختگاى هقطع کارضٌاسی بِ تفکیک داًط تعذاد کل داًص

 داًطکذُ
 الکتزًٍیک رٍساًِ

 جوع
 هزد سى هزد سى

1672 ههنذسی بزق
3145 05 ههنذسی کاهپیوتز
035872 ههنذسی عوزاى
0883002 ههنذسی هکانیک

11818 فیشیک
15622 ضیوی
24530 ریاضی

071230 ههنذسی صنایع
020821 ههنذسی نقطه بزداری

31216 ههنذسی هوافضا
818127 ههنذسی و علن هواد
11100 آهوسش الکتزونیکی

 10951 351 255 جوع

 98-99ّای هختلف ٍ ًَع پذیزش در سال ُ آهَختگاى هقطع کارضٌاسی ارضذ بِ تفکیک داًطکذ تعذاد کل داًص

 داًطکذُ
 جوع کل الکتزًٍیک ًَبت دٍم رٍساًِ

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

  ههنذسی بزق

  ههنذسی کاهپیوتز

  ههنذسی عوزاى

  ههنذسی هکانیک

  فیشیک

  ضیوی

  ریاضی

  ههنذسی صنایع

  ههنذسی نقطه بزداری

  ههنذسی هوافضا

  ههنذسی و علن هواد

  آهوسش الکتزونیکی

 965 639 326 171 76 162 91 306 159 جوع

 

09 
 

 98-99ّای هختلف ٍ ًَع پذیزش در سال کذُآهَختگاى هقطع کارضٌاسی بِ تفکیک داًط تعذاد کل داًص

 داًطکذُ
 الکتزًٍیک رٍساًِ

 جوع
 هزد سى هزد سى

1672 ههنذسی بزق
3145 05 ههنذسی کاهپیوتز
035872 ههنذسی عوزاى
0883002 ههنذسی هکانیک

11818 فیشیک
15622 ضیوی
24530 ریاضی

071230 ههنذسی صنایع
020821 ههنذسی نقطه بزداری

31216 ههنذسی هوافضا
818127 ههنذسی و علن هواد
11100 آهوسش الکتزونیکی

 10951 351 255 جوع

 98-99ّای هختلف ٍ ًَع پذیزش در سال ُ آهَختگاى هقطع کارضٌاسی ارضذ بِ تفکیک داًطکذ تعذاد کل داًص

 داًطکذُ
 جوع کل الکتزًٍیک ًَبت دٍم رٍساًِ

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

  ههنذسی بزق

  ههنذسی کاهپیوتز

  ههنذسی عوزاى

  ههنذسی هکانیک

  فیشیک

  ضیوی

  ریاضی

  ههنذسی صنایع

  ههنذسی نقطه بزداری

  ههنذسی هوافضا

  ههنذسی و علن هواد

  آهوسش الکتزونیکی

 965 639 326 171 76 162 91 306 159 جوع
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه



تعداد کل دانش آموختگان مقطع دکترای تخصصی به تفکیک دانشکده های مختلف و نوع پذیرش در سال 99-98

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

21 
 

 98-99ّای هختلف ٍ ًَع پذیزش در سال ُ آهَختگاى هقطع دکتزای تخصصی بِ تفکیک داًطکذ کل داًصتعذاد 

 داًطکذُ
 ًَبت دٍم رٍساًِ

هطتزک 
 الولل بیي

 جوع کل

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

  19 ههنذسی بزق

  0 ههنذسی کاهپیوتز

  18 سی عوزاىههنذ

  15 سی هکانیکههنذ

  1 فیشیک

  5 ضیوی

  11 ریاضی

  4 سی صنایعههنذ

  8 سی نقطه بزداریههنذ

  3 ههنذسی هوافضا

  4 ههنذسی و علن هواد

 87 59 28 0 1 3 0 56 27 جوع

 

 ّای هختلف آهَختگاى هقاطع هختلف تحصیلی داًطگاُ در سال هقایسِ تعذاد کل داًص

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

  کارضناسی

 868 کارضناسی ارضذ

  دکتزی

  کاردانی

 5935 1495 1820 1726 1746 1938 1743 1653 1502 1168 1096 جوع

 

 

 

 

21 
 

 98-99ّای هختلف ٍ ًَع پذیزش در سال ُ آهَختگاى هقطع دکتزای تخصصی بِ تفکیک داًطکذ کل داًصتعذاد 

 داًطکذُ
 ًَبت دٍم رٍساًِ

هطتزک 
 الولل بیي

 جوع کل

 جوع هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

  19 ههنذسی بزق

  0 ههنذسی کاهپیوتز

  18 سی عوزاىههنذ

  15 سی هکانیکههنذ

  1 فیشیک

  5 ضیوی

  11 ریاضی

  4 سی صنایعههنذ

  8 سی نقطه بزداریههنذ

  3 ههنذسی هوافضا

  4 ههنذسی و علن هواد

 87 59 28 0 1 3 0 56 27 جوع

 

 ّای هختلف آهَختگاى هقاطع هختلف تحصیلی داًطگاُ در سال هقایسِ تعذاد کل داًص

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

  کارضناسی

 868 کارضناسی ارضذ

  دکتزی

  کاردانی

 5935 1495 1820 1726 1746 1938 1743 1653 1502 1168 1096 جوع
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه



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

20 
 

 

 

 ّای هختلف هختلف تحصیلی داًطگاُ در سالآهَختگاى هقاطع  تعذاد کل داًص
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه





وضعیتاعضایهیأتعلمی
دانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسی



وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه در سال 99-98

.

74

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



تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشگاه به تفکیک دانشکده، مرتبه علمی و جنسیت در سال 99-98

تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشگاه به تفکیک مرتبه علمی و جنسیت در سال 99-98

24 
 

 98-99هزتبِ علوی ٍ جٌسیت در سال علوی داًطگاُ بِ تفکیک داًطکذُ،  تعذاد کل اعضای ّیأت

 داًطکذُ
 جوع استاد داًطیار استادیار هزبی

 کل هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

 1411 03844 ههنذسی بزق

 3033538 ههنذسی عوزاى

1301121130408 1 ههنذسی کاهپیوتز

1101111100 1 هزکش آهوسش های الکتزونیکی

120100110733133 1 ههنذسی هکانیک

113081120407 1 فیشیک

11021035602 1 ضیوی

12611113802 0 هزکش آهوسش های عووهی

104281330711 1 ریاضی

1000241230812 1 ههنذسی صنایع

11610010111010 1 ههنذسی نقطه بزداری

107151300708 1 ههنذسی هوافضا

102141100100 1 هواد و  ههنذسی علن

 158 298 35 93 5 95 51 551 21 8 5 جوع

 

 

 98-99تعذاد کل اعضای ّیأت علوی داًطگاُ بِ تفکیک هزتبِ علوی ٍ جٌسیت در سال 

 جوع هزبی استادیار داًطیار استاد جٌسیت

 0214035 0 سى

 810127298 56 هزد

 158 9 528 551 98 کل

 

 

 

24 
 

 98-99هزتبِ علوی ٍ جٌسیت در سال علوی داًطگاُ بِ تفکیک داًطکذُ،  تعذاد کل اعضای ّیأت

 داًطکذُ
 جوع استاد داًطیار استادیار هزبی

 کل هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى هزد سى

 1411 03844 ههنذسی بزق

 3033538 ههنذسی عوزاى

1301121130408 1 ههنذسی کاهپیوتز

1101111100 1 هزکش آهوسش های الکتزونیکی

120100110733133 1 ههنذسی هکانیک

113081120407 1 فیشیک

11021035602 1 ضیوی

12611113802 0 هزکش آهوسش های عووهی

104281330711 1 ریاضی

1000241230812 1 ههنذسی صنایع

11610010111010 1 ههنذسی نقطه بزداری

107151300708 1 ههنذسی هوافضا

102141100100 1 هواد و  ههنذسی علن

 158 298 35 93 5 95 51 551 21 8 5 جوع

 

 

 98-99تعذاد کل اعضای ّیأت علوی داًطگاُ بِ تفکیک هزتبِ علوی ٍ جٌسیت در سال 

 جوع هزبی استادیار داًطیار استاد جٌسیت

 0214035 0 سى

 810127298 56 هزد

 158 9 528 551 98 کل
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه



نمودار تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشگاه به تفکیک مرتبه علمی و جنسیت در سال99-98

 

نمودار درصد کل اعضای هیأت علمی دانشگاه به تفکیک جنسیت در سال 99-98

 

25 
 

 98-99تفکیک هزتبِ علوی ٍ جٌسیت در سالًوَدار تعذاد کل اعضای ّیأت علوی داًطگاُ بِ 

 
 

 98-99کل اعضای ّیأت علوی داًطگاُ بِ تفکیک جٌسیت در سال  ًوَدار درصذ
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 98-99تفکیک هزتبِ علوی ٍ جٌسیت در سالًوَدار تعذاد کل اعضای ّیأت علوی داًطگاُ بِ 

 
 

 98-99کل اعضای ّیأت علوی داًطگاُ بِ تفکیک جٌسیت در سال  ًوَدار درصذ
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه



نمودار تعداد کل اعضای هیأت علمی دانشگاه به تفکیک جنسیت و دانشکده در سال 99-98

 

26 
 

 

 

 

 98-99 اعضای ّیأت علوی داًطگاُ بِ تفکیک جٌسیت ٍ داًطکذُ در سال ًوَدار تعذاد کل
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه
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معرفی همکاران و برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی- دانشگاه



نسبت استاد به دانشجوی دانشگاه به تفکیک دانشکده در سال 99-98

جدول ضرایب اعمال شده

27 
 

 

 

 98-99ًسبت استاد بِ داًطجَی داًطگاُ بِ تفکیک داًطکذُ در سال 

 داًطکذُ
 تعذاد کل داًطجَ

تعذاد اعضای 
 ّیأت علوی

ًسبت داًطجَ بِ 
استاد )بذٍى 

 ضزیب(

ًسبت داًطجَ بِ 
 استاد )با ضزیب(

 با ضزیب بذٍى ضزیب

 558 12 55 5538 155 ٍ علن هَاد یهٌْذس

 85 25 59 5131 113 َّافضا

 552 25 25 2111 318 یًقطِ بزدار یهٌْذس

 552 29 33 1531 5532 کیهکاً یهٌْذس

 553 18 59 5935 129 َتزیکاهپ یهٌْذس

 99 25 39 1553 5529 عوزاى یهٌْذس

 529 29 21 2888 915 عیصٌا یهٌْذس

 555 22 11 1988 5299 بزق یهٌْذس

 95 53 58 5555 123 کیشیف

 38 25 51 5581 281 یویض

 19 59 22 5355 195 یاضیر

 

 جذٍل ضزایب اعوال ضذُ

 علَم پایِ فٌی هٌْذسی هقطع

 185 168 کارضٌاسی

 555 504 کارضٌاسی ارضذ

 925 84 دکتزی تخصصی

27 
 

 

 

 98-99ًسبت استاد بِ داًطجَی داًطگاُ بِ تفکیک داًطکذُ در سال 

 داًطکذُ
 تعذاد کل داًطجَ

تعذاد اعضای 
 ّیأت علوی

ًسبت داًطجَ بِ 
استاد )بذٍى 

 ضزیب(

ًسبت داًطجَ بِ 
 استاد )با ضزیب(

 با ضزیب بذٍى ضزیب

 558 12 55 5538 155 ٍ علن هَاد یهٌْذس

 85 25 59 5131 113 َّافضا

 552 25 25 2111 318 یًقطِ بزدار یهٌْذس

 552 29 33 1531 5532 کیهکاً یهٌْذس

 553 18 59 5935 129 َتزیکاهپ یهٌْذس

 99 25 39 1553 5529 عوزاى یهٌْذس

 529 29 21 2888 915 عیصٌا یهٌْذس

 555 22 11 1988 5299 بزق یهٌْذس

 95 53 58 5555 123 کیشیف

 38 25 51 5581 281 یویض

 19 59 22 5355 195 یاضیر

 

 جذٍل ضزایب اعوال ضذُ

 علَم پایِ فٌی هٌْذسی هقطع

 185 168 کارضٌاسی

 555 504 کارضٌاسی ارضذ

 925 84 دکتزی تخصصی

78

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



نمودار نسبت دانشجو به استاد )بدون ضریب( به تفکیک دانشکده در سال 99-98

 

نمودار نسبت دانشجو به استاد )با ضریب( به تفکیک دانشکده در سال 99-98

28 
 

 98-99ًسبت داًطجَ بِ استاد )بذٍى ضزیب( بِ تفکیک داًطکذُ در سال ًوَدار

 

 

 98-99ضزیب( بِ تفکیک داًطکذُ در سال باًسبت داًطجَ بِ استاد ) ًوَدار
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