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هر چی از خوبی ها و بدی ها برای یک ملتی تحقق پیدا می کند،
وابستگی یا استقالل ،در قید و بند بودن و اختناق یا آزادی تابع
تربیت های دانشگاهی است.
امام خمینی (ره)
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اهمیت دانشگاه ،به قدر اهمیت آینده کشور است.
اگرمامی خواهیم در آینده  ،یک کشور بزرگ ،آباد ،پیشرفته ،مترقی،
متمدن و دارای دو جناح مادی و معنوی داشته باشیم ،باید به دانشگاه
بپردازیم.
رهبر معظم انقالب اسالمی

پیوند علم و ایمان و محصول مبارک آن که عبارتست
از رشد و توسعه و بهزیستی در همه شئون مادی
و معنوی از جمله اصولی است که توجه به آن در
دانشگاه به مثابه ((اصلها ثابت و فرعها فی السماء))
علی الدوام منشاء خیرات و برکات در سطوح مختلف
اجتماعی خواهد شد و طبعا چنین دانشگاهی که به
فرموده امام راحل (ره) مبدأ همه تحوالت است
با چنین هویتی قادر خواهد بود چشم بینا و چراغ
راهنمای ملت خویش باشد.
دکتر فرهاد دانشجو
وزیر علوم  ،تحقیقات و فناوری
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رسيده است.
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با ساختار فعلي در ابتدا
در سال  ،۱۳۵۹در پي تصويب ستاد انقالب فرهنگي از ادغام ۹
مركز آموزش عالي و با عنوان « مجتمع دانشگاهي فني و مهندسي »
بنياد نهاده شد و سپس در سال  ۱۳۶۲نام آن به « دانشگاه فني و
مهندسي» و در سال  ۱۳۶۷به «دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين
طوسي » تغيير يافت.
عالوه بر رشته مخابرات با قدمت  ۷۵ساله ،رشته نقشه برداري
اين دانشگاه  ۴۹سال و دانشكده مهندسي مكانيك آن  ۳۰سال
قدمت دارند .فعاليتهاي آموزشي دانشگاه در حال حاضر در
هفت دانشكده مهندسي برق ،مهندسي مكانيك ،مهندسي عمران،
مهندسي نقشه برداری و ژئوماتیک ،مهندسي صنايع ،مهندسی هوا
فضا و علوم و با  ۲۳رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي که از این
تعداد  ۳رشته بصورت آموزش الکترونیکی  ۷۵ ،رشته تحصيلي در
مقطع كارشناسي ارشد که از این تعداد  ۱۸رشته آموزش محور و
 ۲۹رشته تحصيلي در مقطع دكترا متمركز است .از مجموع بيش
از  ۷۵۹۸نفر دانشجوي دانشگاه ،بيش از  ۴000نفر در مقطع
كارشناسي که از این میان  ۸۶۸نفر بصورت آموزش الکترونیکی ،
 ۲۸۳۲نفر در مقطع كارشناسي ارشد که  ۵۸نفر بصورت آموزش
الکترونیکی و  ۶۳۹نفر در مقطع دكترا مشغول به تحصيل هستند.
همچنین  4دانشکده ریاضی ،فیزیک ،شیمی و مواد در حال تاسیس
در این دانشگاه می باشند.
این کتابچه به بررسی عملکرد دانشگاه در طول سالهای  1389الی
 1391می پردازد.
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هسته اوليه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين
طوسي ،دانشكدهاي است به نام دانشكده مخابرات
كه در سال  ۱۳۰۷هجري شمسی يعني  ۸۳سال
پيش در محل فعلي دانشكده مهندسي برق دانشگاه
تأسيس شده و در سال  ۱۳۱۸هجري شمسی
اساسنامه آن به تصويب مجلس شوراي ملي وقت
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ياد و خاطره دانشجوی شهید
داريوش رضايي نژاد
که در مرداد ماه سال  90به کاروان شهدای علم و فناوری کشور
پیوست را گرامی می داریم
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گزارش عملکرد معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
عملکرد مدیریت تحصيالت تكميلي :
بازبینی ،اصالح و تغییر روندهای جاری آموزشی با رویکرد اعمال جریان قانون مداری  ،نظم بخشی و صرفه جویی

در کلیه جوانب و عوامل فیزیکی و انسانی

تقویت تکریم ارباب رجوع با کاهش زمان های مصروفه جهت انجام خدمات آموزشی

آسیب شناسی محیطی و روانی جهت بررسی علل کاهش انگیزه در محیط کار و تقویت جنبه های مثبت موجود در

جهت افزایش بهره وری در کل مجموعه.

هدایت پایان نامهها و رسالههای دانشجویی در راستای نیازهای جامع
ساماندهی اخذ شهریه به موقع از دانشجویان
بخش پذیرش و ثبت نام :

تمهید مقدمات تغییر شیوه ثبت نام دانشجویان ورودیهای جدید به صورت الکترونیکی در هر دو مقطع کارشناسی

ارشد و دکترا برای اولین بار در تاریخ آموزش دانشگاه
بخش فارغ التحصيالن :

صدور گواهینامه موقت پایان تحصیالت برای کلیه دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و صدور دانشنامه

برای کلیه دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری.

ساماندهی سیستم نگهداری و بایگانی پرونده های فارغ التحصیلی و ثبت سوابق در سیستم گلستان

پاسخگویی و راهنمایی مراجعین و دانش آموختگان
عملکرد مدیریت خدمات آموزشی :

برنامه ریزی دوساالنه آموزش کل تحصیالت کارشناسی در راستای برنامه  10ساله دانشگاه (تعیین اهداف ،معیارهای

سنجش و نظارت)

آموزش کارشناسان اداره پذیرش برای آشنایی با فعالیت های اداره فارغ التحصیالن و برعکس

جمع آوری کلیه قوانین و مصوبات شوراهای باالدستی در مجموعه واحد و ارسال برای دانشکده ها با هدف یکسان

سازی فرایندهای اداری آموزش در دانشگاه

تهیه آیین نامه داخلی پذیرش و ثبت نام ابتدای سال تحصیلی همراه با دستورالعمل اجرایی برای سازمان مرکزی و دانشکده ها
برنامه ریزی گسترده و اجرای پذیرش و ثبت نام غیر حضوری
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افزایش درآمد زایی آموزشی از نوبت دوم
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نظم دهی به امور انتخاب واحد ،حذف و اضافه  ،حذف اضطراری در دانشکده ها و الزام انجام امور در زمان های

بـرنامه ریزی شده بر اساس تقویم آموزشی

نظم دهی به زمان و نحوه اعالم غیبت موجه و غیر موجه دانشجویان در ایام امتحانات و حضور دانشجو درکالس

درس (ماده  14آموزشی)

کنترل اجرائی بخشنامه وزارت علوم درخصوص ساماندهی و اسالمی نمودن فضاهای آموزش در دانشکده ها.
افزایش فضاهای آموزشی  2500متر مربع

راه اندازی دانشکده مواد

افزایش پهنای باند دوره های مجازی از  8گیگابایت به  12گیگابایت

اداره پذیرش ،ثبت نام و امور مشمولین :
WWW.KNTU.AC.IR
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برنامه ریزی و اجرای ثبتنام غیر حضوری از کلیه پذیرفتهشدگان آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور

ثبتنام از پذیرفتهشدگان تکمیل ظرفیت ،انتقال هیأت علمی ،انتقال شاهد ،دانشجویان غیرایرانی بورسیه وزارت علوم ،انتقال
خارج به داخل ،معرفیشدگان انفرادی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور.
اداره فارغ التحصیالن :

تهیه پیش نویس دانشنامه و کنترل نهائی  ،جهت مهر وامضا ریاست دانشکده و ریاست دانشگاه و ثبت در دفتر

دانشنامه (الزم به توضیح است که دانشنامه از سال های  1355تا کنون در این اداره موجود می باشد)

ثبت کلیه اطالعات فارغ التحصیلی دانشجو در سیستم گلستان (مدت استفاده از آموزش رایگان ،بدهی ها و )...
عملکرد دفتر برنامه ریزی آموزشی :

درخواست بازنگری دروس از گروههای آموزشی با محوریت متمرکز در قالب یک برنامه .

کنترل مشخصات دروس در سیستم گلستان با سر فصل های مصوب وزارت علوم و یا سایر مصوبات
پیگیری و اخذ مجوز ایجاد رشته های جدید و کنترل مجوزهای رشته های موجود
بازنگری در تعداد  ،نوع دروس  ،منابع درسی ،سر فصل ها و رشته ها.

ایجاد و راه اندازی برنامه حق التدریس بطور سیستماتیک و بررسی و کنترل حق التدریس اعضــــاء هیات علمی

دانشکده های تابعه

تهیه پیش نویس دستورالعمل ها و آئین نامه آموزشی و حق التدریس و برگزاری کارگاههای آموزشی در این خصوص
تالش جهت یکسان سازی برنامه آموزشی در کل دانشگاه

ساماندهی تعیین ظرفیت پذیرش تعداد اختصاص یافته دانشجویان دکتری و ارشد برای هر استاد

کارنامه  2ساالنه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

عملکرد مدیریت مرکز آموزشهای آزاد و الکترونیکی :

گام برداشتن در راستای اهداف عالیه دانشگاه این مرکز با پذیرش دانشجو در سه رشته مهندسی صنایع IT ،و کامپیوتر

در مقطع کارشناسی و دو رشته مهندسی صنایع و تجارت الکترونیکی در مقطع ارشد .

ارائه تعداد  43درس برای رشته مهندسی فناوری اطالعات ،و  48درس برای رشته صنایع 52 ،درس برای رشته

کامپیوتر (کارشناسی) 6 ،درس برای رشته تجارت الکترونیکی و  4درس برای رشته صنایع.

ارتقاء بخش فنی افزایش تعداد سرورهای مورد نیاز و ارتقاء کیفیت برگزاری کالس های آنالین.
راه اندازی و تجهیز اتاق برگزاری کالس آنالین در دانشکده مهندسی صنایع

ارتقأ نرم افزارهای مدیریت آموزش الکترونیکی نیز به نسخه باالتر.

کاهش تعداد اساتید مدعو خارج از دانشگاه مرکز هم طبق سیاست های دانشگاه و مرکز ،از نسبت باالی  50به حدود

 ،30که با افزایش همکاری دانشکده ها در برخی از رشته ها ،این نسبت به حدود  15هم خواهد رسید.
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افزایش درآمد زایی آموزشی از مجازی

تعداد ورودی دانشجویان دانشگاه :
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تعداد جاری دانشجویان دانشگاه :
مقطع
دانشکده  -دوره
برق
مکانیک

کارشناسی ارشد ()% 37

کارشناسی ()% 54
روزانه

شبانه

893

2

721

مشترک مجازی

روزانه

شبانه

مشترک

مجازی

روزانه

شبانه

مشترک

مجازی
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417

182

22

0

129

10

0

0

1844

0

0

0
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9

0

0

1001

0

0

1

0

هوافضا

194

0

70

0

عمران

401

1

0

0

صنایع
نقشه برداری
علوم
جمع
جمع کل

331

0

0

513

367
92

167

341
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35

72
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162

0

0

0
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53
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جمع

0

0

4044

0

245

109

2760

0

28

143

151

26

0

0

0

0

0

46

112

12

0

63

34

179

595

0

0

76

0

9

0

0

0
0

1441
1260

4

0

0

452

35

0

0

7434

0

3

630

0

999

7434
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درصد قبولی دانش آموختگان کارشناسی دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد
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گزارش عملکرد معاونت دانشجویی
مدیریت دانشجویی :
مکاتبه ،پیگیری و دریافت یارانه های نقدی از صندوق رفاه دانشجویان

ایجاد یک سیستم دریافت و ارسال پیامک به کلیه دانشجویان جهت رفع و پاسخگویی به مشکالت آنان

راه اندازی سایت معاونت دانشجویی و ایجاد پست الکترونیکی در تمامی حوزه های مدیریت دانشجویی جهت ارتباط

با دانشجویان

تخصیص کارت دانشجویی هوشمند به دانشجویان به منظور انجام کلیه خدمات آموزشی و دانشجویی با یک کارت
کاهش هزینه های حوزه دانشجویی

اداره خوابگاه ها :
دریافت وام  200میلیون تومانی از صندوق رفاه دانشجویان جهت تجهیز خوابگاه جدید التاسیس (تهرانپارس)
تجهیز و راه اندازی بلوک جدید خوابگاه تهرانپارس و اسکان دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد در آن

نام گذاری مجموعه خوابگاهی تهرانپارس به نام مجتمع خوابگاهی شهید داریوش رضایی نژاد
تغییر تعرفه های آب و برق و گاز خوابگاهها از تجاری به آموزشی

ایجاد سیستم جامع اتوماسیون خوابگاهی تحت وب (ثبت نام،مدیریت اسکان،حضور وغیاب )

نصب دستگاه های کنترل تردد در خوابگاه به منظور کنترل ورود و خروج دانشجویان خوابگاهی

برقراری ارتباط وایرلس بین خوابگاه ها در دانشکده ها و ساختمان مرکزی به منظور استفاده از اینترنت دانشگاه
خرید خوابگاه سهروردی پس از چندین سال از ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

پرداخت نقدی اجاره بهای خوابگاه ها به صورت اینترنتی از طریق پورتال دانشجویی
پیگیری های مستمر جهت خرید و رهن و اجاره خوابگاه
برگزاری جشن هفته اداره خوابگاهها

تخلیه خوابگاه ولیعصر به منظور اختصاص خوابگاه به محیط های آموزشی

تخلیه خوابگاه میرعماد به منظور بازسازی خوابگاه با استفاده از موقوفه طالکوب
محوطه سازی خوابگاهها

انجام تعمیرات اساسی ساختمانی در برخی خوابگاه ها

تعمیر و تجهیز خوابگاه میرعماد (پسرانه) جهت افزایش ظرفیت خوابگاهی به منظور آغاز سال تحصیلی جدید
اسکان دانشجویان سنواتی و شبانه در خوابگاه های خودگردان
ساماندهی پرونده بیش از  3000دانشجوی خوابگاهی
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کاهش پرسنل معاونت دانشجویی  ،از  90نفر در  6سال قبل به  26نفر در حال حاضر
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اسکان دانشجویان در خوابگاه های دانشگاه در ابتدای مهر و بهمن ماه و تابستان هر سال با انجام برنامه ریزی مناسب
اداره تغذیه :

ایجاد سیستم یکپارچه تغذیه

فراهم آوردن امکان استفاده اساتید و کارکنان از سیستم اتوماسیون تغذیه و حذف فیش و جایگزین نمودن کارت تغذیه

سرو دو نوع غذا در وعده شام و ناهار دانشجویی

راه اندازی سامانه اینترنتی رزرو و افزایش اعتبار غذا

اجرای برنامه  3قیمتی غذای دانشجویی براساس بخشنامه وزارت علوم

افتتاح حساب بانکی متمرکز برای اتوماسیون تغذیه

کنترل و نظارت بر نحوه مصرف کاال در رستورانها و نحوه توزیع غذا
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تدوین و پیگیری قرارداد برون سپاری طبخ و توزیع غذا

تجمیع صبحانه به صورت دو هفته ای

جایگزین نمودن مواد غذایی مرغوب به جای اقالم یارانه ای

آبان سال  80( 90هزار پرس غذا ) و ( 70هزار پرس سال ) 91

اداره رفاه دانشجویان :

ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در اوایل سال تحصیلی -91

 90در فاز  2صندوق رفاه دانشجویان انعقاد قرارداد بیمه حوادث گروهی کل دانشجویان ( 7210نفر ) با بیمه کار آفرین
مکاتبه با صندوق رفاه دانشجویان جهت دانشجویان بی بضاعت به منظور اقساطی کردن بدهی وام و خوابگاه
ثبت نام دانشجویان متقاضی وام بنیاد علوی و پیگیری جهت اخذ وام دانشجویان

افزایش خدمات اداره رفاهی دانشجویان به 350میلیون تومان وام شهریه نسبت به سال 89که 100میلیون بوده است

فعالیت های تربیت بدنی :

درآمدزایی از اجاره سالن هاي ورزشي دانشگاه – مهرماه 89

ارزيابي عاليق ورزشي دانشجويان دانشگاه از طريق پرسشنامه -مهرماه 89
بازديد از امکانات ورزشی خوابگاههاي دانشجويي89/7/20 -

گلگشت به دشت هويج – دختران به تعداد  69نفر( )89/7/29و پسران به تعداد  51نفر()89/7/30
برگزاري كالسهاي تربيت بدني  1و  2براي حدود  900نفر در هر ترم تحصيلي

تعمير و نوسازي اتاق تربيت بدني عمران -آبانماه 89

اعزام تيم كاراته دختران به تعداد  2نفر و كسب يك مدال طال و يك مدال برنز (دانشگاه تربيت معلم  )89/9/29و
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كشتي پسران به تعداد  3نفر و كسب مدال نقره به مسابقات منطقه  2ورزش كشور (دانشگاه اميركبير – )89/10/2

برگزاری مسابقات فوتسال و تنيس روی ميز پسران (جشنواره ورزشی درون دانشگاهی) ،از تاريخ  89/9/1لغايت

 89/10/7با شركت  94نفر دانشجو

ميزبانی مسابقات واليبال پسران و بسکتبال دختران منطقه  2ورزش کشور از تاريخ  89/10/4لغايت  89/10/10و

کسب مقام دوم مسابقات واليبال

راه اندازي زمين چمن مصنوعي دانشكده هوافضا با همكاري شهرداري منطقه  – 4ديماه 89
راه اندازي سايت تربيت بدني – بهمن ماه 89

اعزام تيمهاي واليبال ،بدمينتون و دووميداني دختران ( 17نفر) و بدمينتون ،بسكتبال ،شطرنج ،جودو و تنيس روي

ميز پسران ( 27نفر) به مسابقات منطقه  2ورزش كشور و كسب مقام سوم بسكتبال ،دوم شطرنج ،سوم تنيس روي ميز ،دوم
برگزاري مسابقات ورزشي در رشته هاي ايروبيك -دارت -تنيس روي ميز -طناب كشي -طناب زني -فوتسال-

فوتبالدستي جمعأ به تعداد  13مسابقه در دو بخش دختران و پسران بمناسبت هفته خوابگاهها با مشاركت  343دانشجو از

تاريخ  90/2/25لغايت 90/2/29

برگزاري جشنواره ورزشي درون دانشگاهي در رشته هاي مچ اندازي -پرتاب پنالتي بسكتبال -پنالتي گل كوچك-

فوتبالدستي جمعأ به تعداد  4مسابقه در دو بخش دختران و پسران با مشاركت  94دانشجو از تاريخ  2/28لغايت 90/3/31
بازسازي سالن بدنسازي دانشكده علوم – مردادماه

برگزاري مسابقات فوتسال پسران با همكاري شهرداري منطقه  3ناحيه  4از تاريخ  90/7/11لغايت 90/7/12

برگزاري جشنواره بادباكها در پايين برج ميالد با همكاري شهرداري منطقه  3ناحيه  4در مورخ  – 90/7/14تعداد  40نفر

شركت در كارگاه آموزشي همسان سازي مركز مشاوره ورزشي دانشگاههاي منطقه  2ورزش كشور ( 4نفر كارشناس)-

90/7/29

برگزاري مسابقات واليبال پسران با همكاري شهرداري منطقه  3ناحيه 90/8/2 – 4

برگزاري مسابقات هندبال پسران با همكاري شهرداري منطقه  3ناحيه 90/8/11 – 4

برگزاري مسابقات بدمينتون پسران با همكاري شهرداري منطقه  3ناحيه 90/8/25 – 4

برگزاري مسابقات فوتسال ويژه دانشجويان خوابگاه تهرانپارس (دانشكده هوافضا) – 90/8/29

انعقاد تفاهم نامه با استخر شهيد كشوري و شهيد اسماعيل افشاري جهت تخفيف 50درصدي به دانشگاهيان – آبانماه90
شركت در مسابقه تلويزيوني نشان برتر ( 7نفر شركت كننده) –  3/17و 91/3/21
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آمار پرونده های دانشجویان مطرح شده در کمیسیون موارد خاص :
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مقطع

تعداد

مالحضات

کارشناسی

420

 21نفر به کمیسیون استانی معرفی شده اند

کارشناسی ارشد

46

 2نفر به کمیسیون استانی معرفی شده اند

دکترا

55

 2نفر به کمیسیون استانی معرفی شده اند

مقطع

تعداد

مالحضات

کارشناسی

384

 14نفر به کمیسیون استانی معرفی شده اند

کارشناسی ارشد

57

دکترا

49

 2نفر به کمیسیون استانی معرفی شده اند

مقطع

تعداد

مالحضات

کارشناسی

230

 27نفر به کمیسیون استانی معرفی شده اند

کارشناسی ارشد

75

 2نفر به کمیسیون استانی معرفی شده اند

دکترا

40

نیمسال اول 89

دکترا

76

نیمسال دوم 89

کارشناسی ارشد

78

نیمسال اول 90

کارشناسی

191

 6نفر به کمیسیون استانی معرفی شده اند

نیمسال دوم 90
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مقطع

تعداد

مالحضات

فعالیت های مرکز مشاوره :

آموزش و پژوهش (برگزاری جلسات سخنرانی ،کارگاه های آموزشی ،جلسات نقد فیلم ،پرسش و پاسخ ،همایش)

برگزاری گردهم آیی ،کارگاه های آموزشی و همایش های تخصصی کشوری مراکز مشاوره دانشگاه ها و همکاری

با مناطق

اجرای برنامه های بهداشت روانی با مشارکت سایر سازمان ها و ارگان ها

اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی و بنیادی توسط مرکز مشاوره

انتشار بروشور ،ماهنامه ،کتاب ،جزوه ،سی دی ،نشریه علمی ،تخصصی مرکز مشاوره

طرح های مداخالتی بهداشت روانی (مسابقه بهداشت روانی ،طرح ارتباط با اولیاء ،طرح پیشرفت تحصیلی ،طرح ارتقاء

سالمت روان دانشجویان خوابگاهی و ) ...

ارائه خدمات غیرحضوری  ،راهنمایی ،مشاوره و بهداشت روانی

ل سوم
فص
 :عملک
ت فرهن
معاون
رد
ی و اج
گ

السالم
تا

حج

والمس

رضا نور
د

تر حمی

مین دک
ل

ی (از تی

ر  89تا

اکنون)
هم

تماعی
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فرهنگی و اجتماعی
معاونت
عملکرد
گزارش
پژوهشی
معاونت
عملکرد
نحوه
برنامه ریزی و ساختار :

تدوین ساختار سازمانی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

تدوین برنامه پنج ساله راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی
تاسیس مدیریت امور اجتماعی دانشگاه

تاسیس مدیریت فرهنگی در دانشکده ها ،تاسیس مدیریت فرهنگی آموزش های مجازی و تشکیل شوراهای فرهنگی

در سطح دانشکده ها

تاسیس شورای فرهنگی و اجتماعی خوابگاه ها

تشکیل و راهاندازی «انجمن اولیاء دانشجویان و دانشوران دانشگاه»

راه اندازی دبیرخانه کمیسیون فرهنگی هیات ممیزه

همکاری در تشکیل و راه اندازی تشکل جامعه اسالمی دانشجویان

امور فرهنگی :

طراحی و به هنگام سازی سایت فرهنگی و ایجاد امکانات جدید گزارش گیری

تاسیس گروه تواشیح دانشگاه

طراحی و ایجاد فرمهای مختلف برای ارایه گزارش های فرهنگی از طریق اینترنت

ایجاد یک سیستم متشکل از 7ال سی دی با محتوای یکسان فرهنگی برای دانشکده های مختلف با به روز رسانی آنالین

برگزاری  5دوره مسابقه کتابخوانی پیرامون موضوعات مختلف و به مناسبت های مختلف

اجرای مسابقات آنالین فرهنگی مانند مسابقه غدیر و مسابقه عکس فرهنگ عاشورایی

تشکیل هشت مورد شورای فرهنگی کانون ها با حضور نمایندگان کانون ها و سایر افراد مسئول
اکران ده مورد فیلم سینمایی در دانشکده ها با حضور هنرمندان ،کارگردانان و سایر افراد مسئول

برگزاری افتتاحیه کشوری « نمایش فیلم های مخاطب خاص دانشگاهی»
برگزاری  12مورد مجمع عمومی کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه

دوازده بار اجرای نمایش تئاترهای مختلف و حضور در جشنواره تئاتر دانشگاهی

برگزاری هشت مورد نشست ادبی و شب شعر با حضور شخصیت ها و شعرای برجسته کشور

تأسیس دو کانون فرهنگی و هنری جدید (کانون فرهنگ و ادب و کانون ره جویان نور و حقیقت)
تشکیل  8جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی  ،انتشار بیش از  36شماره نشریات دانشجویی
برگزاری دومین جشنواره نشریات دانشجویی و دوره آموزشی نشریات
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تاسیس مجمع قرآنی دانشگاه و انجام فعالیت های قرآنی در قالب مسابقات ،کالس های آموزشی و سایر موارد مشابه
برگزاری کرسی نظریه پردازی با عنوان بومی سازی علوم

همکاری و پشتیبانی در برگزاری اردوهای راهیان نور ،قم جمکران  ،مشهد و اردوهای جهادی بسیج دانشجویی
برگزاری تعداد  1نمایشگاه یادمان دفاع مقدس و شهدا و تعداد  3نمایشگاه کتاب مربوط به خاطرات ایثارگران

حمایت از برگزاری هیأتهای مذهبی دانشگاه به مناسبت ایام ماه محرم و صفر (مانند خیمه عشق بسیج) و ایام فاطمیه

و سایر مناسبتهای مذهبی مانند غدیر و نیمه شعبان

انجام مقدمات تشرف به عمره دانشجویی به تعداد  99نفر

برگزاری اولین همایش ملی وحدت حوزه و دانشگاه با عنوان «سیستم های اطالعات مکـــــانی و علوم دینی،

فرصت ها و چالش ها»

تشکیل ستاد حجاب و عفاف ،برگزاری جلسه های ستاد حجاب و عفاف دانشگاه ،جلسه آموزشی – توجیهی کارکنان
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حراست و جلسه کارگروه حجاب و عفاف –  5جلسه

برگزاری  6نشست بانوان عضو هیات علمی دانشگاه و مدیران خانم دانشگاه پیرامون مساله خانواده
برگزاری سوگواره کشوری مشکات

همکاری و پشتیبانی در اجرای پنج مورد جشن دانش آموختگی در دانشکده های عمران ،علوم ،برق ،نقشه -برداری

و صنایع توسط مدیریت فرهنگی و دانشکده های مذکور

برگزاری  16مورد جشن و مراسم برای دانشجویان نوورود به همراه ارائه مدارک فرهنگی ،حجاب و عفاف و سایر

اطالعات الزم

بررسی بالغ بر  20پرونده ارتقا و تبدیل وضعیت در کمیسیون فرهنگی هیات ممیزه دانشگاه

امور اجتماعی :

تهیه سرود دانشگاه به همراه زمینه تصویری آن

تشکیل اتاق فکر سیاسی دانشگاه

برگزاری دو جشن بزرگ خانواده دانشگاه با همکاری روابط عمومی دانشگاه
همکاری در برگزاری  4مناظره سیاسی و اجتماعی

برگزاری کنفرانس های علمی شامل خاموشی های سراسری در شبکه برق و راه های جلــــوگیری و مقابله با آن،

چالش ها و فرصت های کامپیوتر در ایران  ،همایش پیل سوختی و کنفرانس سایبرتک

انجام مسابقات مختلف مانند مسابقه کشوری ژئولیگ ،مسابقه پل ماکارونی و رباتیک و موارد دیگر

برگزاری  37تعداد نمایشگاه ،بازدیدهای علمی و کالس های آموزشی توسط انجمن های علمی

برگزاری انتخابات شورای فرهنگی خوابگاه ها و انجام فعالیت های فرهنگی گوناگون مصوب در شورای مربوطه

تعداد  5بازدید مسئوالن فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از خوابگاههای دانشجویی و برگزاری تعداد  8اردو و بازدیدهای
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تفریحی داخل و خارج از شهر برای دانشجویان مستقر در خوابگاهها و کارکنان
برگزاری سخنرانیها و کارگاههای آموزشی ،مراسم ملّی ـ مذهبی (جشنها و عزاداریها) و مسابقات فرهنگی ـ هنری

در خوابگاههای دانشجویی

تاسیس کتابخانه بزرگ اسالمی نصیر و جلب همکاری وزارت علوم جهت ایجاد کتابخانه تخصصی والیت و امامت

ایجاد دفتر جلسه انجمن اولیا دانشجویان و دانشوران در محل سازمان مرکزی دانشگاه

برگزاری گردهمایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه با محوریت راه

اندازی ستاد مردم نهاد کاریابی و تقویت فعالیت های بنیاد فرهنگی نصیر و کانون فارغ التحصیالن دانشگاه
نظرسنجی ،ارزیابی ،گرفتن مشاور جهت طراحی لباس متحد دانشگاه برای کارکنان

برگزاری پروژه افکارسنجی فرهنگی و اجتماعی از دانشجویان دانشگاه و انتشار نتایج بدست آمده
WWW.KNTU.AC.IR

برگزاری نشست «تحلیل و بررسی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان معاند»

33

کارنامه  2ساالنه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

WWW.KNTU.AC.IR
34

فص
چهارم
ل
 :عملک
رد مع
اونت پ
ر مهدی
دکت
ز ولیان
کشاور
کتر علی
د

فناوری
یو

ژوهش

احسانی

ن مفرد
ا

(از بهم

ن  91تا

اکنون)
هم

36

کارنامه  2ساالنه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پژوهشی و فناوری
معاونت
عملکرد
گزارش
پژوهشی
معاونت
عملکرد
نحوه
بررسی و حل مسایل انفورماتیک

خرید تجهیزات مورد نیاز مراکز کامپیوتر
بررسی مجدد آیین نامه گرنت

طرح پیشنهاد ایجاد مدیریت انتقال فناوری

اجرای امور مربوط به پژوهانه دانشجویان دوره دکترا

بررسی پرونده متقاضیان فرصت مطالعاتی

بررسی و اجرای اعتبار گرنت 89

اختصاص  6نفر سهمیه اعضای هیات علمی برای استفاده از فرصت مطالعاتی در سال 90
طرح موضوع کسر هزینه باالسری قراردادهای خاص
ارایه سر فصل برنامه های سال 91

بازنگری در مورد کسر هزینه باالسری قراردادهای خاص

بررسی برگزاری کنفرانس ها ،سمینارها ،همایش ها و .....
دریافت هزینه ارزیابی پروژها از اداره ثبت اختراع

طرح آیین نامه مالی مرکز رشد

تعیین اعتبار تخصیصی گرنت 90

اجرای چهار قرار داد کالن پژوهشی شامل  :هلیکوپتر ملی  ،پوشش های رادار گریز ،ماهواره سار ،پلت فوم خودرو

تصویب  5قطب تخصصی

تصویب  11شرکت در مرکز رشد که  2مورد آن فعال است
افزایش پهنای باند به میزان  3برابر

ساماندهی پایگاه های اطالعاتی و نشریات الکترونیکی

افزایش سهم دانشگاه از قراردادهای پژوهشی در سال  200( 90میلیون ) و در سال  2/2( 91میلیارد ) تومان

افزایش تعداد مقاالت  ISIبه اساتید ( هر استاد  3مقاله )

WWW.KNTU.AC.IR

بررسی طرح درخواست متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی

37

کارنامه  2ساالنه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نمودار تعداد مقاالت به ازای هیات علمی
4

4

3/7

3/5
2/87

2/7
2/3

3
2.5

2/28
1/8

1/74
1/47

1/37
1/09
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پژوهشی و مالی
معاونت اداری
عملکرد
گزارش
معاونت
عملکرد
نحوه
ایجاد انضباط مالی در دانشگاه

تسهیم بودجه به معاونت ها و دانشکده ها

افزایش مجموعا  3/5میلیارد تومان به درآمد دانشگاه
پرداخت ماهانه حق التدریس

نظم دهی به اضافه کاری ها

پرداخت غالب بدهی های دانشگاه

تامین اعتبار نزدیک به  1 000000000تومان برای فعالیت های عمرانی
ساماندهی قرار دادها

طرح بحث اموال مکانیزه
طرح امور رفاهی

ساماندهی ساختار عاملین و پرسنل

کاهش تعداد نیروهای انسانی  -کارمند ( 100نفر)

WWW.KNTU.AC.IR

استخراج آمار کامل کارکنان
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نمایندگی مقام معظم رهبری
دفتر نهاد
عملکرد
گزارش
پژوهشی
معاونت
عملکرد
نحوه
برگزاري اردوهاي قم و جمکران ويژه خواهران
برگزاري اردوهاي قم و جمکران ويژه برادران

 16نوبت هر نوبت  40نفر

 10نوبت هر نوبت  40نفر

برگزاري اردوهاي کوهنوردي کلک چال تهران ويژه خواهران

 4نوبت هر نوبت  40نفر

برگزاري اردوهاي اطراف تهران ويژه خواهران

 2نوبت هر نوبت  40نفر

برگزاري اردوهاي کوهنوردي کلک چال تهران ويژه برادران

 2نوبت هر نوبت  200نفر

برگزاري اردوهاي مشهد ويژه خواهران و برادران

 1نوبت هر نوبت  200نفر

کارگاه ازدواج دانشجويي

 2نوبت هر نوبت  200نفر

برگزاري اردوهاي پارک پرديسان ويژه خواهران
کالس مشاوره ازدواج توسط دکتر فرهنگ

 1نوبت هر نوبت  40نفر

 10جلسه

کالس مشاوره ازدواج توسط خانم دکتر فردوسي پور

 4جلسه

کارگاه ائمه جماعات

 2جلسه

کالس مشاوره ازدواج توسط خانم نيلچي زاده

 2جلسه

حضور مبلغين اعزامي از قم در خوابگاهها ي خواهران هر هفته يک شنبه و سه شنبه

حضور مبلغين اعزامي از قم در خوابگاههاي برادران در ايام ماه مبارک رمضان – ايام فاطميه – دهه اول محرم و

پنج شنبه و جمعه هر هفته

مراسم جشن در کليه اعياد مذهبي در تمامي خوابگاهها و دانشکده ها

تشکيل مراسم در تمامي وفيات مذهبي

اعزام سخنرانان در دانشکده ها در مناسبتهاي مختلف – حاج آقاي نقويان – پناهيان – قرائتي  -سرلک – شيخ

حسين انصاريان

تشکيل کارگاه معرفت افزايي اساتيد در دو مرحله با حضور  100نفر از اساتيد

تشکيل کالس هاي حلقه هاي معرفتي در دانشکده ها – خوابگاهها هر سه ماه يکبار

تشکيل کالس نهضت تفسير از سوره هاي لقمان – حجرات و ...
مراسم و قرائت دعاي عرفه

مراسم اعتکاف دانشجويي در ايام ماه رجب

اقامه نماز جماعات در دانشکده ها و خوابگاهها بصورت تمام وقت

ميزگرد نشست تخصصي فعاليت هاي سياسي با حضور آقايان مصباحي مقدم – مطهري – بذرپاش – کوچک زاده
نشست فعالين سياسي در اردوگاه جماران  2روز

انتشار نشريه نثرنصير (علمي و فرهنگي) بصورت ماهانه از اول سال  90تاکنون با تيراژ  400سري

WWW.KNTU.AC.IR

فعالیت های فرهنگی دفتر نهاد رهبری :
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انتشار ماهنامه در مسير آرامش با موضوعات ازداوج و جوانان
مشاوره ازدواج فردي و گروهي روزانه حداقل  2نفر

در اختيار گذاشتن وام دانشجويي

نشست هم انديشي اساتيد قرآني در دانشکده برق هر هفته يکبار
نشست هم انديشي اساتيد ماهانه

تشکيل نمايشگاه کتاب در ارديبهشت ماه در دانشکده هاي علوم – برق – عمران – مکانيک بمناسبت روز معلم

تشکيل نمايشگاه عکس و پوستر بمناسبت سالروز ازدواج حضرت علي و فاطمه

برگزاري مسابقه فرهنگي بمناسبت هاي مختلف از کتابهاي حيا – پرتوي از اسرار نماز ويژه خواهران
ايستگاه صلواتي و حرکت دسته عزاداري در ماه محرم از تمامي دانشکده ها

در اختيار گذاشتن سرويس از خوابگاهها در ايام شب هاي قدر و ماه محرم به بيت رهبري و دانشگاه امام صادق(ع)

WWW.KNTU.AC.IR
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مراسم ويژه روز غدير در تمامي دانشکده ها – خوابگاهها

تشکيل کرسي هاي آزاد انديشي در دانشکده هاي برق و مکانيک با موضوعات ازدواج – حجاب و عفاف وآزادانديشي و...
همکاري با برنامه هاي بسيج دانشجويي

تشکيل جلسات مستمر و ماهانه هيئت دانشجويي بقيه ا ...در خوابگاهها
ارسال پيامک به اساتيد و دانشجويان و کارمندان در کليه مناسبتها

نمايش فيلم هاي معناگرا (قالده های طال – شکارچی شنبه ) در دانشکده هاي مختلف
بزرگداشت هفته دفاع مقدس با دعوت از راويان

سلسله جلسات در موضوع صهيونيزم شناسي و عرفانهاي کاذب و شيطان پرستي

بزرگداشت هفته معلم در دانشکده ها با اهداي هديه به اساتيد و دعوت از اساتيد براي سخنراني در نمازخانه دانشکده ها

تشکيل تيم رسانه اي با حضور دانشجويان و فعاليت در زمينه توليد نشريه و سايت مسجد
توليد نرم افزار منجي و حکمت در دانشکده برق
استقبال و جذب ورودي هاي جديد

اعزام زوجين دانشجويي دانشگاه به سفر مشهد مقدس

نشست تخصصي اقتصاد مقاومتي و تحريم ها

بزرگداشت دهه فجر با اعزام دانشجويان به موزه عبرت و حرم امام(ره) و دعوت از سخنرانان (اندرزگو و ...

اعزام بيش از  300نفر از دانشجويان جهت شرکت در نمايش تئاتر شب آفتابي در بوستان واليت

نقد فيلم و بررسي علل و عوامل اهانت به پيامبر اسالم توسط دکتر نيچرانلو
جريان شناسي مجلس نهم توسط آقاي بلوکات – قرباني  1جلسه
جريان شناسي جهت تيم رسانه اي  5جلسه
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مهندسی برق
دانشکده
عملکرد
گزارش
پژوهشی
معاونت
عملکرد
نحوه
برگزاری کنفرانس pedspc

کنفرانس بین المللی رمز ایران

برگزاری مسابقات رباتیک

تهیه مجله کنترل

برگزاری نمایشگاه و آموزش جلو گیری از ا عتیاد

طراحی و پیاده سازی پروژه ملی موتور جستجوی تصویری

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در سال 90و  91به تعداد  15نفر هیات علمی جدید جذب نموده است .
جوایز ملی و بین المللی دریافت شده توسط اعضا ی هیات علمی دانشکده :

آقای دکتر علی خاکی صدیق عضو در سال  91به عنوان استاد برجسته رشته برق و مهندس برجسته درکشور منتخب

فرهنگستان علوم گردیدند.

مقامهای کسب شده توسط دانشجویان دانشکده :

کسب مقام ارائه مطلوب مقاله در بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران به نام آقای مهندس احسان پاشا جاوید

کسب مقام پایان نامه کارشناسی ارشد برتر مهندسی برق ایران از بخش  IEEEبه نام آقای مهندس محمد حسین

سعادت ذی

مقام سوم مسابقات خوارزمی آبان 91

مقام قهرمانی در مسابقات  cansatخوارزمی

کسب عنوان بهترین عملکرد خودکار و مقام سوم در رشته امدادگر در مسبقات جام امیر کبیر و چهار مین دوره

مسابقات ملی خوارزمی

مقام اول مسابقه شریف کاپ

مقام دوم مسابقات ربا تهای شهری – رشته مین یاب خودکار
مقام دوم مسابقات سما کاپ

اختراعات و اکتشافات :
 - Optimization method and deviceمربوط به آقای دکتر محمد علی نکویی

WWW.KNTU.AC.IR

جذب هیات علمی :
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 - Automated load balancing for distribution substation feedersمربوط به آقای

دکتر محمد توکلی بینا

سامانه مایـــکرو محرک دیجیتال و پروتز ماهیچه مصــنوعی با استفاده از آلیاژ حافظه دار مربوط به آقای دکتر

حمیدرضا تقی راد

طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی 4تانک توسط آقای دکتر علیرضا فاتحی
سایر موارد :
برگزاری  2سمپزیوم توسط گروه قدرت دانشکده برق

سمینار ملی دفاع الکترونیک و سمینار  Blackout And Restorationو سمینار طراحی و تحلیل آنتن های

رفلکتوری و ارایه باز تابی برای کاربرد در ماهواره های  GEOآذر  91و سمینار چرا رباتیک ؟ خرداد 91
WWW.KNTU.AC.IR
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سمینار دانشجوئی شبکه های هوشمند اردیبهشت 91

سمینار مخابرات بیسیم سیار نسل چهارو باند پهن و تاثیر آن در توسعه اقتصادی اجتماعی
سمینار دانشگاه صنعتی ،مرکز کارآفرینی

سمینار آشنایی با مبانی پژوهش در مهندسی

سمینار آشنایی با اخالق مهندسی و اخالق پژوهشی

تشکیل قطب علمی کنترل صنعتی به مدیریت آقای دکتر حمید خالوزاده در سال 90

تشکیل قطب محاسبه و مشخصه یابی افزارهاو زیر سیستمهای الکترومغناطیسی به مدیریت آقای دکتر گرانپایه در سال90
ایجاد آزمایشگاه تحقیقاتی تست گوشی موبایل با استفاده از چمبر انعکاسی

ایجاد پژوهشکده  ITبه مدیریت آقا ی دکتر علی احمدی در سال88

ایجاد گروه پژوهشی اتوماسیون و کنترل پیشرفت فرآیند ها به مدیریت آقای دکتر علیرضا فاتحی

ایجاد آزمایشگاه تست شرایط محیطی
برگزاری جشن ورودی های جدید

برگزاری جشن عید غدیر خم

برگزاری جشن میالد پیامبر اعظم

تقدیر از دانشجویان برتر علمی و پژوهشی

برگزاری سخنرانی روز وحد حوزه و دانشگاه

نام گذاری اتاق سمینار و کنفرانس دانشکده بنام شهید داریوش رضایی نژاد
برگزاری مسابقات فوتبال

تقدیر از تیم های رباتیک و برگزاری جلسات متعدد برای ساماندهی تیم های رباتیک دانشکده
برگزاری جشن عظیم دانش آموختگی

کارنامه  2ساالنه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی صنایع
دانشکده
عملکرد
گزارش
پژوهشی
معاونت
عملکرد
نحوه
تجهیز ساختمان سیدخندان جهت استفاده برای کالس های آموزشی و اتاق اساتید

برگزاری نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

برگزاری جشن ورودی های جدید و جشن دانش آموختگی

تصویب نشریه علمی پژوهشی مهندسی صنایع با عنوان بهینه سازی در مهندسی صنایع

ایجاد گرایش جدید سیستم های اقتصادی و اجتماعی

اخذ مجوز دکترای فناوری اطالعات و پذیرش دانشجو در این دوره

جذب هیات علمی جدید  3 ،مورد

 15مورد بازدید دانشجویان از کارخانجات

انتشار کتاب سال  89شش نسخه  ،سال  90ده نسخه و سال  91یک نسخه
ارتقاء اعضا هیات علمی دانشکده در سال  90دو نفر

مقاالت چاپ شده در مجالت سال  84 ، 90مورد

مقاالت در کنفرانس ها و همایش ها در سال  69 ، 90مورد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد سال  71 ، 90مورد
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علوم
دانشکده
عملکرد
گزارش
پژوهشی
معاونت
عملکرد
نحوه
در دو سال اخير  9عضو جديد هييت علمي استخدام گرديده است كه سهم هركدام از گروه ها به شرح ذيل ميباشد:

گروه رياضي  4:استاد ،گروه فيزيك  5:استاد

در سال  89تيم المپاد دانشجويي كارشناسي رياضي به سرپرستي آقاي دكتر مقدم فربه مقام سوم كشوري نايل

شده است.

 3نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي به اسامي ذيل دانشكده به مرحله نهايي المپياد دانشجويان كشوري در سال

1390راه يافته اند.

مجهز نمودن  7كالس آموزشي به سيستم ويدئو پرژكتور

ايجاد  2كالس با ظرفيت هاي 90و  110نفره مجهز به امكانات آموزشي الكترونيكي و صوتي
WWW.KNTU.AC.IR
52

مدون و اجرايي نمودن مراحل دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ورساله دكترا و ثبت در پرتال دانشكده

قرار دادان نسخه pdfتمام فرم هاي آموزشي مورد نياز دانشجويان مقاطع مختلف در وب سايت دانشكده

پذیرش دانشجوی درمقطع دكتراي فيزيك گرايش حالت جامد و شيمي گرايش معدني

پذيرش دانشجوي در مقطع كارشناسي ارشد رشته رياضي – مجازي از سال92

پيگيري براي تاسيس سه دانشكده فيزيك  ،رياضي و شيمي

مصوبه در مورد پذيرش دانشجويان دكتري توسط اساتيد براي اولين باردر دانشكده
اخذ مجوز براي دوره دكتري فيزيك هسته اي

مصوب نمودن نحوه بررسي تقاضاهاي شركت در كنفرانس خارج از كشور دانشجويان مقطع دكتري دانشكده

مصوب نمودن عدم استفاده از دانشجويان دكتري بعنوان اساتيد مشاور دانشجويان كارشناسي ارشد
تصويب ايجاد رشته كارشناسي ارشد و دكتري شيمي در گرايش شيمي پپتيد

مصوب نمودن تاسيس مركز تحقيقاتي و گروه پژوهشي محاسبات علمي در بهينه سازي و مهندسي سيستمها(اسكوپ)
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده :
درآمدزائي و تالش در جهت ايجاد درآمدهاي عمومي جهت دانشكده با توجه به پتانسيل موجود و با هدف عدم

اختالل در فعاليتهاي آموزشي به ميزان تقريبي 000/-ر000ر 800ريال

صرفه جويي در هزينه هاي عمومي دانشكده نسبت به سال 1390

ايجاد فضاي جديد جهت اعضاي هيات علمي جديداالستخدام به تعداد  10باب اتاق
بازسازي و تعميرات در بخشهاي مختلف دانشكده

برقراري نظم و انضباط عمومي در حوزه اداري و تالش در جهت رعايت احترام متقابل و لزوم رعايت شئون همكاران هيات

علمي توسط كارمندان اداري
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ساماندهي و انتقال اموال اسقاطي دانشكده كه حجم زيادي از فضاي عمومي دانشكده را اشغال نموده بود.

تجهيز تعدادي از كالسهاي باقيمانده به سيستم كمك آموزشي

تالش در جهت انتصاب مديران كارآمد و جوان

برگزاري كارگاه علمي آموزشي بهينه سازي و كاربردهاي آن
برگزاري جشن استقبال از وروديهاي جديد

برگزاري جشن فارغ التحصيلي سنوات گذشته

مشاركت در برگزاري گردهم آيي دانشجويان دوره تحصيالت تكميلي
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مهندسی عمران
دانشکده
عملکرد
گزارش
پژوهشی
معاونت
عملکرد
نحوه
معاونت پژوهشی دانشکده :
تشکیل کارگروه پژوهشی متشکل از  7نفر از اعضاء هیأت علمی که شامل اهداف و فعالیتهای ذیل می باشد:

الف :برنامه ریزی در جهت تشویق اعضا هیات علمی و دانشجویان در انجام پروژه های تحقیقاتی با موسسات مربوطه
ب :تنظیم برنامه راهبردی ارتقاء جایگاه علمی و پژوهشی دانشکده در دانشگاه و سایر مراکز آموزش عالی

ج :برنامه ریزی توسعه مراکز رایانه و کتابخانه دانشکده ،متناسب با اهداف فوق

د :امکان سنجی تأسیس مراکز پژوهشی ،پژوهشکده و قطب های پژوهشی

تدوین کارنامه پژوهشی دانشکده در سالهای مختلف جهت چاپ در کارنامه پژوهشی دانشگاه

تدوین برنامه توسعه آموزشی و پژوهشی در یک چشم انداز  10ساله
تدوین برنامه اجرایی سه ساالنه دانشکده عمران در سال 1389
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تکمیل اطالعات فایل سمات (سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی) در خصوص آمار پژوهشی

برگزاری مراسم روز باز در هفته پژوهش

هماهنگی و هدایت انجمن علمی جهت انجام مسابقات پل ماکارونی

دعوت از فارغ التحصیالن دانشکده و اساتید خارج از کشور جهت ایراد سخنرانی

اطالع رسانی به اساتید دانشکده از نامه ها و امور ارجاع شده به معاونت پژوهشی از طریق ایمیل و نصب بروشورهای مختلف

درخواست های دانشجویان دکتری برای پذیرش در دوره پسا دکتری و ارسال مدارک مربوطه برای طرح در شورای

پژوهشی دانشگاه

نصب و به روزرسانی برد اطالعات اساتید دانشکده

برد آخرین دستاوردهای پژوهشی دانشکده :که شامل مقاالت  ISIاساتید ،و سایر اطالعات ایشان که در برد برای

رویت دانشجویان و سایر اساتید محترم نصب می گردد.

ارسال مدارک ارائه مقاالت و اسناد مالی اساتید محترم هیات علمی در کنفرانسهای داخلی و خارجی

ارسال مدارک ارائه مقاالت و اسناد مالی دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکترا در کنفرانسهای خارجی
درخواست های اساتید و دانشجویان برای ایجاد و تمدید ایمیل دانشکده و ارسال به سازمان مرکزی
ارسال مدارک مربوط به گرنت اساتید برای درخواست ردیفها و خاتمه گرنت

معرفی اساتید برای داوری ثبت اختراعات اساتید و دانشجویان و ارسال نتیجه داوری به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
اطالع رسانی و امور مربوط به پژوهانه دانشجویان دکتری

ارسال مدارک مربوطه به تشویقی مقاالت اساتید که تا سال  1390پرداخت می گردیده است.

برگزاری کالسهای نرم افزاری درخواستی اساتید ،انجمن علمی و بسیج دانشجویی

ارتقاء سیستم های سخت افزاری مرکز کامپیوتر جهت همگام شدن با سیستم عامل  7و نرم افزارهای جدید

مستند سازی بخش های شبکه دانشکده
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به روزرسانی سیستم عامل های موجود روی سرورها و کالینت ها

پذیرش دانشجویان مهندسی کامپیوتر به عنوان کارآموز و بهره گیری از نیروی علمی آنان

همکاری مرکز کامپیوتر دانشکده در راه اندازی سیستم حضور و غیاب کارکنان و انجام امور پشتیبانی سخت افزار موجود.

راه اندازی سیستم تسویه حساب الکترونیکی دانشجویان در دانشکده و آموزش آن به کارکنان مسئول

راه اندازی بخش  Runکه در این بخش از تعداد  15دستگاه قوی برای اجرای نرم افزارهای مرتبط استفاده می شود.
راه اندازی سیستم کتابخانه الکترونیکی بر روی  FTPدانشکده با امکان جستجوی استاندارد Ebooks
به روز رسانی مستمر وب سایت دانشکده

همکاری با آموزش دانشکده در ثبت نام و حذف واضافه هر نیمسال
وارد کردن کلیه مدارک موجود در کتابخانه به سیستم نوسا

تغییر طراحی داخلی سالن مطالعه کتابخانه

جداسازی کتابهای دانشکده های نقشه برداری و عمران

ورود کلیه کتب اهدایی به سیستم

قفسه خوانی

ویرایش اطالعات کتابشناختی

توسعه فضاهای موجود در مخزن کتابخانه

اداری و مالی دانشکده :

سفت کاری و اجرای کف قوی و مقدمات راه اندازی آزمایشگاه سازه

خریداری تجهیزات تاسیسات و همچنین مقدمات راه اندازی دو طبقه از ساختمان جدید آموزشی جهت برگزاری کالسها

کسب درآمد از طریق اجاره کالسها و آنتن های مخابراتی بصورت ماهانه

اجرای فضاهای فرهنگی و ورزشی برای دانشجویان و اساتید و همکاران از قبیل کتابخانه  ،زمین فوتبال و ...

تهیه و خرید تجهیزات آموزشی برای دانشجویان و اساتید شامل ویدئوپروژکشن و تجهیز سالن کنفرانس و آمفی تئاتر
خرید تجهیزات اداری برای اساتید دانشکده شامل کامپیوتر ،لپ تاپ ،میز و صندلی و لوازم جانبی کامپیوتر

نمازخانه

هماهنگی با نهاد رهبری دانشکده جهت بازسازی نمازخانه و تجهیزات آن شامل روشنایی ،پرده و شستشوی فرشهای

همکاری در برگزاری کلیه مراسم های مذهبی از قبیل اعیاد و سوگواری با نهاد رهبری
برگزاری مراسم های جشن ورودی و جشن فارغ التحصیلی دانشجویان

بازاریابی به طور مداوم جهت کسب درآمد برای دانشکده از قبیل برگزاری امتحانات برخی از موسسات با مجوز رسمی

همکاری دانشکده با موسسات آموزش و پرورش داخلی و خارجی وابسته به وزارت علوم جهت برگزاری آزمونها و همایش ها
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مدیریت اجرایی برای هر چه بهتر و باالتر بردن سطح کیفی و کمی کارکرد پرسنل با تشویق مادی و معنوی

همکاری با سازمان مرکزی در ارائه اسناد و مدارک جاری و پرسنلی در زمان مشخص شده و در چارچوب قانونی

بطوری که دانشکده تاکنون نمونه بوده است

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده :

تنظیم برنامه راهبردی ارتقاء کیفی و کمی آموزشی دانشکده با تشکیل کارگروه آموزشی

ساماندهی دروس اجباری و اختیاری دوره کارشناسی ورودیهای  88با توجه به آئین نامه مربوطه
ساماندهی کالسهای دانشجویان کارشناسی با توجه به تصمیمات شورای آموزشی دانشگاه

بررسی سرفصلها و تعریف دروس مورد نیاز دوره کارشناسی و گرایشهای کارشناسی ارشد

ساماندهی وضعیت دانشجویان مهمان دانشکده و قانونمندیهای تمدید مهمانی دانشجویان
WWW.KNTU.AC.IR
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مهندسی مکانیک
دانشکده
عملکرد
گزارش
پژوهشی
معاونت
عملکرد
نحوه
فعالیت های برجسته دانشکده مهندسی مکانیک :
برگزاری دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی سال 91

برگزاری مسابقه طراحی و ساخت پل ماکارونی سال  89و 90

برگزاری اولین دوره مسابقات خودروهای پیل سوختی
برگزاری مسابقه نجات تخم مرغ ها

جذب هیات علمی :

جوایز ملی و بین المللی دریافت شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده :

دکتر علی شکوه فر در سال  90به عنوان استاد نمونه کشوری و پژوهشگر برتر وزارت علوم  ،تحقیقات و فن آوری معرفی

شدند.

مقام های کسب شده توسط دانشجویان دانشکده :
The Third Place Award at the Rescue Robot league of ROBOCUP IRAN-Open 2010 in Tehran

برنده جشنواره سیزدهمین دوره بخش آزاد و دانشجویی خوارزمی جوان ،رتبه دوم پژوهش های کاربردی

طراحی ،ساخت و آزمایش یک مشعل محیط متخلخل -دو م کاربردی سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی

مدال نقره مسابقات بین المللی مخترعین کشور لهستان

Making Modul of Atomic Force Microscopic

پایان نامه برتر انجمن مهندسان مکانیک ایران  3مورد

پایان نامه برتر جشنواره ملی موتورهای احتراق داخلی
اختراعات و اکتشافات :

هجده اختراع در بین سالهای  89الی  91توسط دانشکده مهندسی مکانیک در بنیاد ملی نخبگان  ،سازمان پژوهش های
علمی صنعتی ایران ،جشنواره ملی ایده های برتر ،قوه قضائیه -ثبت اختراعات ،قوه قضائیه  -سازمان ثبت اسناد و امالک

کشور -اداره مالکیت صنعتی و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی به ثبت رسیده است.
کنفرانس ها و کارگاه های بین المللی :

در بین سالهای  89الی  ، 91مجموعا  11کنفرانس و کارگاه بین المللی توسط این دانشکده برگزار شده که در سال  89یک
کارگاه آموزشی  ،در سال  90هفت کارگاه وکنفرانس بین المللی و در سال  3 ،91کارگاه و کنفرانس برگزار شده است .
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سایر موارد :

تشکیل قطب علمی رباتیک و کنترل در سال  1389به مدیریت جناب آقای دکتر سیـد علی اکبر موسویان

ایجاد مجله بین المللی علمی پژوهشی رباتیـــک توسط دانشــکده مهنــدسی مکانیـک به سردبیری جناب آقای

دکتر علی غفاری در سال 1389

برگزاری بازدیدهای گروهی مدیران سازمان صنایع دفاع

برگزاری سمینار ارائه دستاوردهای مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو در محل دانشکده مکانیک
برگزاری سه دوره بازدید گروهی مدیران صنایع هوافضا از امکانات دانشکده

تصویب پیش قرارداد مدل هیدرولیکی آنتن برای یک پروژه برای صنایع مکانیک باآقای دکتر جزایری
پیگیری مقدماتی پروژه لودر تاکتیکی باربردار برای صنایع مکانیک بادکتر نجفی
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مهندسی نقشه برداری
دانشکده
عملکرد
گزارش
پژوهشی
معاونت
عملکرد
نحوه
توسعه فضای آموزشی این دانشکده

عقد قرار دادهای پژوهشی به مبلغ  31.621.698هزار ریال با صنعت طی سالهای  89تا کنون
افزایش اعضای هیات علمی دانشکده در سال  18 ،89نفر و در سال  19 ،90نفر
ارتقاء اعضا هیات علمی در سال  2 ،90نفر

طرح های پژوهشی مصوب ( برون دانشگاهی ) در سال  12 ، 89طرح و در سال  1 ،90طرح

چاپ مقاالت در مجالت  ، ISIعلمی پژوهشی و  ...در سال  81 ،89مقاله و در سال  80 ،90مقاله
ارائه مقاالت در کنفرانس ها  ،همایش ها و  ...در سال  73 ،89مقاله و در سال  101 ،90مقاله

میزان مساحت فضاهای آموزشی  -پژوهشی ایجاد شده بالغ بر  800متر مربع است
تاسیس و کسب مجوز قطب فناوری اطالعات مکانی کشور

تاسیس آزمایشگاه طبقه بندی تصاویر برای نخستین بار در کشور

مشارکت دانشکده در پروژه های بنیادی نظیر رفتار سنجی سازه های نیروگاه اتمی بوشهر و  SDIملی کشور

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد خارجی در قالب دوره مشترک  JKLPبین دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه  ITCهلند
بازنگری برنامه های درسی مقطع کارشناسی

تشـــویق و اجرای پروژه های فرهنگی نظیر تعیین دقیق جهت قبله با روش های پیشرفته مهندسی نقشه برداری و

تعیین اوقات شرعی و حلول ماه
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انتشار کتاب در سال  2 ،90کتاب
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مهندسی هوافضا
دانشکده
عملکرد
گزارش
پژوهشی
معاونت
عملکرد
نحوه
معاونت آموزشی دانشکده :

پذیرش دانشجویان دکتری بورسیه شرکت ها و مراکز دولتی

در سال 17 ،88نفر  -درسال  6 ،89نفر و در سال  3 ،90نفر با دانشگاه MATI
تألیف کتاب هدایت و کنترل سامانه های فضایی در سال 90

ترجمه کتاب مهندسی کنترل در محیط مطلب در سال 91
دکتری مشترک بورسیه شرکت ها و مراکز دولتی
افزایش اعضای هیات علمی دانشکده

تجهیز سمعی و بصری (نصب سیستم صوتی و تصویری)

تکمیل و توسعه آزمایشگاه سوخت و احتراق
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تکمیل و توسعه آزمایشگاه  CFDو ایجاد یک سیستم کالستر  132گره
بازنگری برنامه های درسی کارشناسی ارشد ( 5گرایش)
تکمیل و توسعه کارگاه موتور بدنه و سیستم هواپیمایی

معاونت پژوهشی دانشکده :
برگزاری کنفرانس سامانه های ماهواره بر

تصویب و راه اندازی قطب طراحی و شبیه سازی سامانه های فضایی

راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی هدایت کنترل و سیستم های دینامیکی

طراحی و راه اندازی شبکه اینترنت دانشکده به فیبر نوری و ارتقای پهنای باند اینترنت
تجهیز مرکز کامپیوتر دانشکده به روتر
تهیه نرم افزار امانت سیمرغ

مکانیزه کردن سیستم کتابخانه
معاونت اداری و مالی دانشکده :

ساخت و تجهیز و راه اندازی سالن آمفی تئاتر دانشکده

پیگیری و همکاری در جهت نصب تجهیزات دوربین مداربسته در سطح دانشکده
ساخت اتاق سرور جهت مرکز کامپیوتر دانشکده

مرمت و بازسازی محوطه دانشکده

ساخت و تجهیز بوفه دانشجویان دختر

تجهیز و بازسازی سلف اساتید
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تجهیز و نوسازی سالن سمعی و بصری

ایزوگام و مرمت پشت بام ها و بازسازی و مرمت محوطه
پروژه جایگزینی موتورخانه جدید

نوسازی محل استقرار اساتید روس
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نوسازی و مرمت آزمایشگاه های سامانه های پرتاب ،سوخت و احتراق ،قطب و شبیه سازی سامانه های فضایی
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برنامه
دفتر طرح و
عملکرد
گزارش
پژوهشی
معاونت
عملکرد
نحوه
پيگيري مستمر و مستندسازي طرح ساماندهي دانشگاه

بازنگري در طرح راهبردي ده ساله دانشگاه و تهيه طرح نهائي با همكاري كليه واحدهاي ستادي و صف

بازنگري كامل در ساختار سازماني و تشكيالت تفصيلي دانشگاه با همكاري واحدهاي مرتبط و تهيه ساختار نهائي.
تهيه دستورالعمل نحوه تعيين حق مديريت مديران دانشگاه

تهيه جداول تسهيم بودجه سالهاي  90و  91با همكاري معاونين دانشگاه و رؤساي دانشكده ها

تهيه دستورالعمل نحوه واگذاري خودروهاي سواري دولتي مديران ستادي و جبران هزينه هاي اياب و ذهاب آنها با

همكاري معاونت اداري و مالي

تهيه طرح كاهش اضافه مخارج (طرح كام) به منظور پيشگيري از هزينه هاي غير ضروري

مصوبات كميته تحول اداري با همكاري معاونت اداري و مالي

تهيه دستورالعمل اجرائي افزايش فوق العاده جذب كاركنان دانشگاه با توجه به مصوبة هيأت امناء با همكاري معاونت

اداري و مالي

همكاري با حوزة معاونت فرهنگي دانشگاه در تهيه برنامه سه ساله آن معاونت با توجه به طرح راهبردي ده ساله دانشگاه
تهيه اقالم آماري مورد نياز در امر رتبه بندي دانشگاه ها با همكاري واحدهاي ذيربط

تهيه طرح جابجايي و استقرار مديريت ها در سازمان مركزي (طرح جام)

تهيه طرح ضوابط اجرايي پرداخت ها به منظور ايجاد انضباط مالي در دانشگاه با همكاري معاونت اداري و مالي
تهيه راهكارهاي ارتقاء درآمدهاي دانشگاه با همكاري معاونت اداري و مالي

WWW.KNTU.AC.IR

تهيه دستورالعمل جبران خدمات كاركناني كه همزمان بيش از يك وظيفه شغلي به آنها محول شده است مطابق با
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پژوهشیهای علمی بین المللی
دفتر همکاری
عملکرد
گزارش
معاونت
عملکرد
نحوه
طی دو سال گذشته مجموع ًا  4نفر از فرصت مطالعاتی استفاده کرده اند (  2نفر در سال  90و  2نفر در سال ) 91
تعداد کنفرانس های داخل کشور اعضای هیات علمی در دو سال گذشته مجموع ًا  117مورد بوده است (  83مورد

در سال 90و  34مورد در سال ) 91

تعداد دانشجویان شرکت کننده در کنفرانس ها ی داخلی در دو سال گذشته  73نفر بوده ( 47نفر در سال  90و 26

نفر در سال ) 91
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آمار افراد شرکت کننده در کنفرانس های خارجی ( اعضای هیات علمی  85نفر و دانشجویان  59نفر)
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پژوهشیارزیابی
دفتر نظارت و
عملکرد
گزارش
معاونت
عملکرد
نحوه
پردازش و آماده سازی امتیاز کیفیت آموزشی پرونده های ارتقاء اعضاء هیات علمی و ارائه گزارش به هیات ممیزه

دانشگاه -تعداد  30پرونده (سال ) 89

پردازش و آماده سازی پرونده های کمیته منتخب دانشکده ها و ارائه گزارش -تعداد  20پرونده (سال ) 89

آماده سازی نتایج ارزیابی اعضاء هیات علمی به درخواست ریاست محترم دانشکده ها به تعداد  24پرونده (سال ) 89

کمک به برنامه ریزی و سازماندهی ارزیابی آموزشی دوره های حضوری نیم سال دوم  89-90به صورت دستی با

هماهنگی معاونت محترم آموزشی دانشگاه ،روسای محترم دانشکده ها ،معاونت محترم دانشجویی دانشگاه ،مدیریت محترم

مرکز فناوری اطالعات و آموزش دانشکده ها.

آماده سازی نتایج ارزیابی نیم سال دوم ( 89-90دوره های حضوری) به معاونت محترم آموزشی دانشگاه ،ریاست

آماده سازی گزارش به دفتر معاونت محترم آموزشی دانشگاه در خصوص حد نصاب (میانگین و انحراف از معیار نتایج

ارزیابی) نیم سال دوم  88-89به تفکیک دانشکده ها و مقاطع تحصیلی برای دوره های حضوری

بررسی گزارشات طرح ارزیابی درونی گروه های آموزشی و انجام کلیه مکاتبات با مرکز مطالعات تحقیقات و ارزشیابی

آموزشی اعم از (ارسال گزارشات -پرداخت مبالغ فازهای قرارداد) ،مکاتبه با معاونت اداری و مالی دانشگاه در خصوص پرداخت

مبالغ قرارداد ،مکاتبه با روسای دانشکده ها و مجریان در ارتباط با ارائه گزارش های نهایی ارزیابی درونی(سال )89
آماده سازی نتایج ارزیابی اعضاء گروه معارف به حراست دانشگاه (سال ) 89

ارسال نتایج ارزیابی دوره های مشترک به دفتر برنامه ریزی آموزشی (سال ) 89

ارسال گزارش ارزیابی به معاونت محترم آموزشی دانشگاه از نیم سال اول  88-89لغایت نیم سال دوم  89-90که

نتایج ارزیابی ایشان کمتر از حدنصاب مذکور ( )1.5σ-mمی باشد.

برگزاری جلسه با سرپرستان آموزش دانشکده ها در خصوص برنامه ریزی برای اجرای ارزیابی آموزشی تحت وب

و بررسی راهکارهای عملی جهت باال بردن درصد مشارکت دانشجویان(.سال )89

بررسی و ارائه گزارش در خصوص فهرست دانشگاه هایی که ارزیابی آموزشی را به صورت تحت وب انجام داده اند

به همراه درصد مشارکت و اطالعات تکمیلی به معاونت محترم آموزشی دانشگاه (سال )89

کمک به برنامه ریزی و سازماندهی ارزیابی آموزشی دوره های حضوری و الکترونیکی نیم سال اول  90-91به صورت

حضوری به موازات ارزیابی تحت وب با هماهنگی معاونت محترم آموزشی دانشگاه ،روسای محترم دانشکده ها ،معاونت محترم
دانشجویی دانشگاه ،مدیریت محترم مرکز فناوری اطالعات و آموزش دانشکده ها به همراه چاپ و ارسال فراخوان به دانشکده

ها و استخراج نتایج.

برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان سیستم گلستان جهت الزام انجام ارزشیابی آموزشی دانشجویان تحصیالت

تکمیلی(سال )89

پیگیری و برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان سیستم گلستان و سرکار خانم اکبری در خصوص پیاده سازی سیستم
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محترم دانشگاه و ریاست محترم دانشکده ها جهت بهره برداری از نتایج ارزیابی.
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تحت وب ارزیابی دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل و مکاتبه با معاونت محترم آموزشی دانشگاه در خصوص منظور

نمودن شرایط ارزیابی (سال ) 89

پردازش و آماده سازی امتیاز کیفیت آموزشی پرونده های ارتقاء اعضاء هیات علمی و ارائه گزارش به هیات ممیزه

دانشگاه -تعداد  35پرونده (سال ) 90

پردازش و آماده سازی پرونده های کمیته منتخب دانشکده ها و ارائه گزارش -تعداد  57پرونده (سال )90

آماده سازی نتایج ارزیابی اساتید مدعو به تفکیک دانشکده ها -گروه آموزشی – مقطع و دوره های آموزشی و ارجاع

به دفتر برنامه ریزی آموزشی نامه شماره (سال ) 90

ارائه نتایج ارزیابی دروس دوره های مشترک دانشگاه از نیم سال اول  87-88لغایت نیم سال دوم  89-90به دفتر

برنامه ریزی آموزشی( .سال ) 90

آماده سازی نتایج ارزیابی اعضاء هیات علمی به درخواست معاونت آموزشی دانشکده ها به تعداد  20پرونده (سال )90
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آماده سازی نتایج ارزیابی آموزشی ،بررسی کمیت آموزشی اساتید و بررسی زمان ورود نمره دروس اساتید پیرو بند 4

مصوبه  89/11/3کمیته منتخب دانشگاه در خصوص پرونده اساتید متقاضی پایه ساالنه و اجاع به کمیته منتخب دانشگاه
از آبان ماه سال90

بررسی فرآیندهای طرح ارزیابی درونی  18گروه آموزشی و انجام کلیه مکاتبات با مرکز مطالعات تحقیقات و ارزشیابی

آموزشی اعم از ( ارسال گزارشات -پرداخت مبالغ فازهای قرارداد ) ،مکاتبه با معاونت اداری و مالی دانشگاه در خصوص پرداخت

مبالغ قرارداد  ،درخواست بیالن مالی در خصوص هزینه های پرداخت شده به مجریان گروه های آموزشی و کلیه پرداختیهای
مرکز مطالعات آموزش عالی -مکاتبه با دفتر حقوقی در خصوص تائید قرارداد ،درخواست مشاور ارزیابی درونی گروههای

(شیمی – فیزیک – ریاضی – کنترل) و پیگیری امور مربوط به مراحل ارائه گزارش -مکاتبه با روسای دانشکده ها و
مجریان در ارتباط با آماده سازی گروه و دانشکده در خصوص زمینه سازی بستر طرح ارزیابی بیرونی -مکاتبه با معاون وزیر
در خصوص ارائه کارنامه ارزیابی درونی دانشگاه جهت مســـــاعدت مالی به دانشگاه .آماده سازی و ارسال گزارش آمار

گروه های آموزشی دانشگاه و تشریح وضعیت گروه های ارزیابی درونی دانشگاه به معاونت محترم مرکز تحقیقات ،ارزشیابی،

اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی(.سال )90

کمک به برنامه ریزی و سازماندهی ارزیابی آموزشی دوره های حضوری و الکترونیکی نیمسال  3892و  3901به

صورت تحت وب با هماهنگی معاونت محترم آموزشی دانشگاه ،روسای محترم دانشکده ها و معاونت محترم دانشجویی
دانشگاه ،مدیریت محترم مرکز فناوری اطالعات و آموزش دانشکده ها به همراه چاپ و ارسال فراخوان به دانشکده ها و

استخراج نتایج.

آماده سازی نمودار آمار مشارکت ارزیابی آموزشی حضوری و الکترونیکی نیم سال  3892و  3901و ارجاع به ریاست

دانشگاه و رونوشت به روسای دانشکده ها.

صدور تصویرنامه برای دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل که در عملیات ارزیابی دانش آموختگان ممتاز شرکت

داشته اند بر اساس مقطع تحصیلی (سال )90
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کمک به برنامه ریزی ارزیابی آموزشی با همفکری معاونت آموزشی دانشگاه و سرکار خانم اکبری (و مسئولین نرم

افزار گلستان)(.سال )90

آماده سازی محاسبه و اعمال فرمول ضریب کاهش امتیاز پیرو تصمیمات اخذ شده در کمیته منتخب دانشگاه ،مبنی

بر اینکه برای دروسی که نمره آنان در مهلت قانونی وارد نشده اند امتیاز کیفیت تدریس با ضریبی تعیین شده کاهش خواهد

یافت( .سال ) 90

طراحی ،معماری و پیاده سازی سایت دفتر نظارت و ارزیابی با هدایت مدیر محترم دفتر نظارت و ارزیابی(.سال )90

آماده سازی ابهامات آموزشی آئین نامه ارتقاء  90/6/1برای اعمال در محاسبه امتیازات فعالیت های اعضای هیات

علمی جهت ترفیع پایه ساالنه و ارسال نامه به قائم مقام محترم ریاست دانشگاه.

آماده سازی جزئیات نتایج ارزیابی نیمسال اول  90-91برای دوره های حضوری و الکترونیکی به تفکیک مقطع به

تحقیقات و فناوری)  -سال 90

پردازش و آماده سازی امتیاز کیفیت آموزشی پرونده های ارتقاء اعضاء هیات علمی و ارائه گزارش به هیات ممیزه

دانشگاه -تعداد  18پرونده (سال )91

پردازش و آماده سازی پرونده های کمیته منتخب دانشکده ها و ارائه گزارش -تعداد  40پرونده (سال )91

آماده سازی نتایج ارزیابی اعضاء هیات علمی به درخواست معاونت آموزشی دانشکده ها به تعداد 3پرونده(سال )91

آماده سازی نتایج ارزیابی آموزشی ،بررسی کمیت آموزشی اساتید و بررسی زمان ورود نمره دروس اساتید پیرو بند 4

مصوبه  89/11/3کمیته منتخب دانشگاه در خصوص پرونده اساتید متقاضی پایه ساالنه و ارجاع به کمیته منتخب دانشگاه

 105پرونده

ارائه نتایج ارزیابی دروس دوره های مشترک دانشگاه از نیم سال اول 89-90لغایت نیم سال دوم  89-90به دفتر

برنامه ریزی آموزشی.

کمک به برنامه ریزی و سازماندهی ارزیابی آموزشی دوره های حضوری و الکترونیکی نیم سال دوم  90-91و نیم

سال اول  91-92به صورت تحت وب با هماهنگی معاونت محترم آموزشی دانشگاه ،روسای محترم دانشکده ها ،معاونت
محترم دانشجویی دانشگاه ،مدیریت محترم مرکز فناوری اطالعات و آموزش دانشکده ها به همراه چاپ و ارسال بنر فراخوان

به دانشکده ها و استخراج نتایج.

آماده سازی نتایج ارزیابی نیم سال دوم ( 90-91دوره های حضوری و الکترونیکی) به معاونت محترم آموزشی دانشگاه،

ریاست محترم دانشگاه و ارائه سطح دسترسی به روسای دانشکده ها جهت مشاهده نتایج ارزیابی نیم سال جاری.

آماده سازی گزارش به دفتر معاونت محترم آموزشی دانشگاه در خصوص حد نصاب (میانگین و انحراف از معیار نتایج

ارزیابی) نیم سال دوم  90-91به تفکیک دانشکده ها و مقاطع تحصیلی برای دوره های حضوری و الکترونیکی.

آماده سازی نمودار آمار مشارکت ارزیابی آموزشی حضوری و الکترونیکی نیمسال دوم  90-91و ارجاع به ریاست

دانشگاه و رونوشت به روسای دانشکده ها.
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درخواست دفتر طرح و برنامه بر اساس (ارائه گزارش خالصه عملکرد دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی به وزارت علوم،
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آماده سازی نمودار آمار مشارکت ارزیابی آموزشی حضوری و الکترونیکی نیمسال اول  91-92به همراه فراخوان

مشارکت در ارزیابی و ارجاع به معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی و روسای دانشکده ها جهت تمدید مهلت

ارزیابی برای جاماندگان.

صدور تصویرنامه برای دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل که در عملیات ارزیابی دانش آموختگان ممتاز شرکت

داشته اند بر اساس مقطع تحصیلی (.سال ) 91

آماده سازی جزئیات نتایج ارزیابی نیم سال دوم  90-91برای دوره های حضوری و الکترونیکی به تفکیک مقطع به

درخواست دفتر طرح و برنامه به صورت شفاهی به کارشناس محترم دفتر.

مکاتبه با معاونت محترم آموزشی دانشگاه و روسای دانشکده ها در خصوص تفکیک ارزیابی دوره های حضوری و

الکترونیکی و رفع ابهامات اعضاء محترم هیات علمی در خصوص ارائه میانگین گیری نتایج ارزیابی دوره های حضوری و
الکترونیکی برای پرونده های مطرح شده در کمیته منتخب و هیات ممیزه دانشگاه (.سال ) 91
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بررسی گزارشات طرح ارزیابی درونی گروه های آموزشی که گزارشات خود را ارسال ننموده اند و انجام کلیه مکاتبات

با مرکز مطالعات تحقیقات و ارزشیابی آموزشی اعم از ( ارسال گزارشات -پرداخت مبالغ فازهای قرارداد) ،مکاتبه با معاونت
اداری و مالی دانشگاه در خصوص پرداخت مبالغ قرارداد ،مکاتبه با روسای دانشکده ها و مجریان در ارتباط با آماده سازی

گروه و دانشکده در خصوص زمینه سازی بستر طرح ارزیابی بیرونی و برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه کاربست یافته ها
و ارائه پیشنهادهای ارائه شده در سطوح مندرج در گزاشات ارزیابی درونی (.سال ) 91

درج اطالعات به روز و آخرین اخبار و اطالعیه ها در سایت دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه(.سال ) 91

پیگیری و آماده سازی مکاتبات و جلسات متعدد در خصوص پیاده سازی سیستم مکانیزه اعطاء پایه سالیانه اساتید و

راه اندازی آن در حال حاضر به صورت آزمایشی( .سال )91

پیگیری و دریافت مستندات رتبه بندی دانشگاه از معاونین محترم دانشگاه ،روسای دانشکده ها و دفتر طرح و برنامه

جهت ورود اطالعات به سایت رتبه بندی دانشگاه ها و درج اطالعات در سایت رتبه بندی دانشگاه ها تا کنون(.سال )91
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اجرایی جذب دانشگاه
دفتر هیات
عملکرد
گزارش
پژوهشی
معاونت
عملکرد
نحوه
با تشکیل هیات اجرایی جذب ذر تاریخ  87/10/1و تشکیل هیات اجرایی جذب دانشگاه وظیفه ی شناسایی و تعیین نیازهای
جذب اعضای هیات علمی همچنین تصمیم گیری در خصوص استخدام های قراردادی  ،پیمانی  ،رسمی آزمایشی  ،رسمی
قطعی  ،طرح سربازی ،ماموریت و انتقال اعضای محترم هیات علمی دانشگاه بر عهده این دفتر قار گرفت .در این راستا

طی سالهای  1389و  1390چهار فراخوان نیمه متمرکز جذب هیات علمی ( شهریور و بهمن ماه هر سال ) توسط وزارت
علوم  ،تحقیقات و فن آوری صورت گرفته است .متناسب با نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه در این مدت  915متقاضی
استخدام به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی معرفی گردیده اند و هیات اجرایی جذب دانشگاه با تشکیل  66جلسه

مستمر و هدفمند ،پرونده متقاضیان را مورد بررسی قرار داده است.

تعداد جلسات برگزار شده

39

موارد مطرح شده در جلسات جذب

602

تعداد پرونده هایی که در اولویت قرار نگرفته است

224

تعداد پرونده ارسالی به مرکز جذب وزارت

11

'گزارش آماری عملکرد دفتر هیات اجرائی جذب دانشگاه در سال 91
تعداد جلسات برگزار شده

27

موارد مطرح شده در جلسات جذب

869

تعداد پرونده هایی که در اولویت قرار نگرفته است

637

تعداد پرونده ارسالی به مرکز جذب وزارت

31
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'گزارش آماری عملکرد دفتر هیات اجرائی جذب دانشگاه در سال 90
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دانشجویان شاهد و ایثارگر
اداره امور
عملکرد
گزارش
پژوهشی
معاونت
عملکرد
نحوه
اجرا و برگزاری طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر
اجرا و اصالح و ترمیم و فعال سازی ترکیب طرح اساتید مشاور

فعال سازی کانون علمی  -فرهنگی ایثار توسط دانشجویان شاهد و ایثارگر
انتشار نشریه تابان ( ارگان کانون علمی و فرهنگی ایثار )

تقویت و بروز رسانی سایت الکترونیکی اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
بازدید و تکریم از خانواده های معظم شهدای دانشگاه

اجرا نمون بند (ک ) ماده  20قانون ( تحصیل رایگان )

ارایه طرح پژوهشی (بررسی وضعیت آموزشی  ،پژوهشی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر طی سالهای  83لغایت

اجرایی نمودن ماده  44در خصوص هزینه های درمان ایثارگران و همچنین تسهیالت رفاهی ،اجتماعی و اقتصادی
مزین نمون ساختمان های دانشکده ها به نام شهدای عزیز دانشگاه

برگزاری گردهمایی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
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 87و دستاوردهای  10ساله اداره شاهد و ایثارگر طی سالهای ) 87-78
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عمومی
اداره روابط
عملکرد
گزارش
پژوهشی
معاونت
عملکرد
نحوه
برگزاری جشن خواجه نصیر در تاالر وزارت کشور

همکاری در برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
برگزاری نشست روسأی دانشگاه های کشور

برگزاری نشست روسأی دانشگاه های تهران

پوشش خبری افتتاح رسمی آزمایشگاه تحقیقات فضایی

برگزاری بزرگداشت مهندس داریوش رضایی نژاد

برگزاری بزرگداشت روز معلم

برگزاری کنگره شهدای خواجه نصیر

پوشش خبری برگزاری دوره مشترک ارشد مهندسی پزشکی
پوشش خبری کسب مقام سوم ریاضی کشور توسط دانشگاه

پوشش خبری دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
برگزاری چهارمین نشست روسآی دانشگاه های کشور

تدوین نشریه خبری ویژه اساتید

تدوین نشریه عمومی دانشگاه

ساماندهی امور هدایای دانشگاه

برگزاری نخستین جلسه اساتید جدید دانشگاه با مسئولین

تدوین چارت و آیین نامه جدید و افزایش نیروی انسانی اداره روابط عمومی
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پوشش خبری سومین کارگاه بهینه سازی و کاربردهای آن در دانشکده علوم
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