




اللَُّهمَّ َصلِّ َو َسلِّْم َو ِزْد َو بَاِرْك َعَلى
ْولـَـِة الَْحْيَدِريَّــة َو الِْعْصَمــِة الَْفاِطِميَّــِة َو  ْعــَوِة النَّبَِويَّــِة َو الصَّ  َصاِحــِب  الدَّ
اِديَِّة َو الَْمآثـِـِر  ــجَّ ــَجاَعِة الُْحَســْينِيَِّة َو الِْعبـَـاَدِة السَّ الِْحْلــِم الَْحَســنِيَِّة َو الشَّ
َضِويَّــِة  الْبَاقِِريَّــِة َو اْلثـَـاِر الَْجْعَفِريَّــِة َو الُْعُلــوِم الَْكاِظِميَّــِة َو الُْحَجــِج الرَّ
ــِة  ــَكِريَِّة َو الَْغْيبَ ــِة الَْعْس ــِة َو الَْهْيبَ ــاَوِة النََّقِويَّ ــِة َو النََّق ــوِد التََّقِويَّ َو الُْج
ِ َو  ــِة اللَّ ــِق َكلَِم ــْدِق الُْمْطَل َــى الصِّ اِعــي إِل ِــِم بِالَْحــقِّ َو الدَّ ــةِ الَْقائ اْلِلَِهيَّ
ِ إَِمــاِم  ابِّ َعــنْ ُحــَرِم اللَّ ِ َو الــذَّ ِ الَْغالـِـبِ بَِأْمــِر اللَّ ــةِ اللَّ ِ َو ُحجَّ أََمــاِن اللَّ
ــِن  ــوِد َو الِْمنَ ــِب الُْج ــِن َصاِح ــَرِب َو الِْمَح ــِع الُْك ــِن َدافِ ــرِّ َو الَْعَل السِّ
ــِر  ــِب الَْعْص ــِن َصاِح ــِن الَْحَس ــِد بْ ــِم ُمَحمَّ ــي الَْقاِس ِ ــقِّ أَب ــاِم بِالَْح اْلَِم
 ِ ــَواُت اللَّ ــانِّ َصَل ــِس َو الَْج ــاِم اْلِنْ ــِن َو إَِم ْحَم ــِة الرَّ ــاِن َو َخلِيَف َم َو الزَّ
ــِن َو  ــيَّ الَْحَس ــا َوِص ــَك يَ ــَاُم َعَلْي ــَاُة َو السَّ ــِه. الصَّ ــَاُمُه َعَلْي َو َس
ِــُم الُْمْنتََظــُر الَْمْهــِديُّ يَــا  ــا أَيَُّهــا الَْقائ ــاَم َزَمانِنَ ـِـَح يَــا إَِم ال الَْخَلــَف الصَّ
ــا  ــلِِميَن يَ ــاَم الُْمْس ــا إَِم ــَن يَ ــِر الُْمْؤِمنِي ــَن أَِمي ــا ابْ ِ يَ ــوِل اللَّ ــَن َرُس ابْ
ْهنـَـا َو اْستَْشــَفْعنَا  َّــا تََوجَّ ِ َعَلــى َخْلِقــِه يـَـا َســيَِّدنَا َو َمْوَلنـَـا إِن ــَة اللَّ ُحجَّ
نْيـَـا  ْمنـَـاَك بَْيــَن يـَـَدْي َحاَجاتِنـَـا فـِـي الدُّ ِ َو قَدَّ ــْلنَا بـِـَك إِلـَـى اللَّ َو تََوسَّ

ِ َعــزَّ َو َجــل ــَد اللَّ ــا ِعْن ِ اْشــَفْع لَنَ ــَد اللَّ ــا َوِجيهــًا ِعْن َو اْلِخــَرِة يَ

)) صلوات خاّصه 12 امام از عالمه خواجه نصیرالّدین طوسی ((
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است. دانشگاهی  تربیتهاى  تابع  آزادى  یا  اختناق 



 اهمـــــیت دانشـــــگاه، به قدر اهمیت آینــــده کشـــــور است.
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بپردازیم. دانشگاه  به  باید  باشیم،  داشته  معنوى 
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یادداشت ریاست دانشگاه
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کشــور اســت و در طــی بیش از هشــت دهه فّعالّیت، دســتاوردهای  دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی، قدیمــی تریــن دانشــگاه صنعتی 
شــایانی در حــوزٔه علــوم و مهندســی داشــته اســت. بــه ویــژه پــس از انقــاب شــکوهمند اســامی و در ســه دهــٔه اخیــر، بــه برکــت حضــور اســتادان، 
گام بــردارد و بــا تربیــت هــزاران  کشــور  کارکنــان متعّهــد توانســته اســت بــا فــراز و نشــیب هــای فــراوان، همــواره در مســیر تعالــی علمــی  دانشــجویان و 
گــزارش، عملکــرد  نیــروی متخّصــص و اجــرای صدهــا پــروژه پژوهشــی در اعتــای علمــی و فّنــاوری میهــن اســامی ســهم مٔوّثــری داشــته باشــد. ایــن 

چهــار ســاله دانشــگاه را از ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۵ ارایــه مــی کنــد.
کیفــی عملکــرد آموزشــی و پژوهشــی، ورود بــه عرصــه هــای  کان دانشــگاه در چهــار ســال اخیــر را مــی تــوان بــه اختصــار در باالبــردن   سیاســت هــای 
ــدازی واحــد علــم  ــرد. راه ان ک ــت تاریخــی دانشــگاه، اصــاح برخــی زیرســاخت هــا و خدمــت رســانی دانشــجویی بیــان  بیــن المللــی، تثبیــت هوّی
کیفــی فّعالّیــت   ح ارزیابــی  ســنجی، ایجــاد معاونــت بیــن الملــل، ارزیابــی درونــی تمــام دانشــکده هــای مهندســی دانشــگاه، اجــرای چندیــن طــر
کارآفرینــی در  کــز رشــد و  کهادهــای آموزشــی، توّجــه بــه مرا گــروه هــای آموزشــی و دانشــکده هــا، راه انــدازی  هــای پژوهشــی اعضــای هیئــت علمــی، 
ــر در  کیفــی دانشــگاه، حضــور مٔوّث کارگروه هــای ارتقــاء  دانشــگاه، ســامان دهــی انتشــارات، اجــرای پــروژه تاریــخ دانشــگاه، تشــکیل ده هــا جلســه 
فضــای مجــازی و روابــط عمومــی، تبییــن اصــول اخــاق حرفــه ای و توســعه روابــط بیــن المللــی، بازســازی و تعمیــرات اساســی تمامــی خوابــگاه 

هــای دانشــجویی همگــی از اهــّم فّعالّیــت  هــای اجرایــی در ایــن دوره بــوده انــد. 
ح  کّمــی رشــته هــا، دانشــکده هــا و جمعیــت دانشــگاهی در طــر گســترش  کشــور و منابــع در اختیــار،  بــا توّجــه بــه رونــد تحــوالت در آمــوزش عالــی 
گرفتــه اســت. در ایــن راســتا مــی تــوان بــه راه انــدازی  راهبــردی دانشــگاه تنهــا در چارچــوب رشــته هــای خــاص و بیــن رشــته ای مــورد توّجــه قــرار 
گرایشــی و منحصــر به فــرد مهندســی فرهنــگ )Culture Technology ( بــا همــکاری معتبرتریــن دانشــگاه خارجــی در ایــن زمینــه و هــم  دورٔه چنــد 
کــه  کــرد،  چنیــن تصویــب و راه انــدازی مجتمــع بیــن المـــللی چندگرایشــــی )Multidisciplinary International Complex ( در معاونــت بیــن الملــل اشــاره 

بــه موضوعــات مهــم بیــن رشــته ای یــا چندگرایشــی خواهــد پرداخــت.
کشــور، دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی جایــگاه مناســبی در ســامانه  کنــون در مقایســه بــا دانشــگاه هــای برتــر  خوشــبختانه هــم ا
هــای رتبــه بنــدی بیــن المللــی داراســت. اقدام هایــی نظیــر انعقــاد چندیــن قــرارداد آموزشــی و پژوهشــی بیــن المللــی، جــذب تعــداد قابــل توّجهــی 
کشــور، افزایــش چنــد برابــری تعــداد دانشــجویان خارجــی و عضویــت در نهادهــای معتبــر بیــن المللــی دانشــگاهی، ایــن  ج از  اســتادان وابســته خــار

کشــور از لحــاظ فّعالّیــت  هــای بیــن المللــی قــرار داده اســت.  دانشــگاه را در زمــره دانشــگاه هــای پیشــروی 
ــد  کارآفریــن و موّل بــا وجــود تمــام دســتاوردها و افتخــارات فــراواِن دانشــگاه در ســال هــای اخیــر، تــا رســیدن بــه دانشــگاهی در تــراز بیــن المللــی، 
ثــروت دانــش بنیــان راهــی دشــوار و طوالنــی پیــش روی مــا قــرار دارد. طــی ایــن مســیر پــر چالــش و رســیدن بــه توســعه پایــدار و متــوازِن دانشــگاه 
تنهــا بــا تــوکل بــر خداونــد ســبحان، اخــاق مــداری و همــکاری همــه جانبــه تمامــی اعضــای خانــواده بــزرگ و عّزتمنــد دانشــگاه صنعتــی خواجــه 
کیفّیــت، نــوآوری،  نصیرالّدیــن طوســی و دانــش آموختــگان افتخارآفریــن آن میّســر اســت. رقابــت دانشــگاه هــای برتــر در دهــٔه آینــده، رقابــت در 
کــه بتوانیــم بــا اتــکال بــر قــدرت الیــزال  ورود بــه عرصــه هــای نویــن علمــی و فّنــاوری و حضــور مٔوّثــر در عرصــه هــای بیــن المللــی اســت. امیــدوارم 

الهــی، و تحــت توّجهــات خاصــٔه حضــرت ولــی عصــر )عــج( دانشــگاهی غرورآفریــن بــرای میهــن اســامی داشــته باشــیم.   

کی صدیق علی خا
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گفتـــار پیــش 
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علــم و فّنــاوری، مهمتریــن ابــزار پیشــرفت کشــور و پیــش نیــاز رقابــت در عرصــه جهانــی اســت. رشــد 
گــرو پیشــرفت همــۀ ارکان آموزشــی و پژوهشــی از جملــه دانشــگاه هــا  و تعالــی دانــش و فّنــاوری در 
کشــور بایــد پرچمــدار رشــد  اســت. دانشــگاه بــه عنــوان اصلــی تریــن رکــن آمــوزش و پژوهــش در 
ــاوری در  ــه الگــوی مطلــوب توســعۀ پایــدار دانــش و فّن ــاوری باشــد. دســتیابی ب علمــی و توســعه فّن
ــی درســت  ــا ارزیاب ــاوری اســت. ب ــه آمــوزش، پژوهــش و فّن ــی هــای همــه جانب ــد ارزیاب کشــور نیازمن
کشــور مــی تــوان نقــاط قــّوت، ضعــف، فرصــت هــا و تهدیدهــا  عملکــرد ارکان آموزشــی و پژوهشــی در 
کار آفرینــی  گــی هــای مهــم دانشــگاه هــای نســل ســوم  کــرد. یکــی از ویژ را بــه درســتی شناســایی 
کارآفرینــی و تربیــت نیروهــای متخّصــص  کشــور  در  اســت.  جایــگاه و نقــش دانشــگاه هــای صنعتــی 

کار و اشــتغال جایــگاه ویــژه ای اســت.  بــرای ورود بــه بــازار 
کشــور  دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی بــه عنــوان یکــی از دانشــگاه های پیشــرو در 
کــرده اســت. ایــن  کشــور جمهــوری اســامی ایــران ایفــا  نقــش بســزایی در رشــد علــم و فّنــاوری در 
کشــور در عرصــه جهانــی ورودی  برتــر  بــا دیگــر دانشــگاه های  توانســته اســت همــراه  دانشــگاه 
گرفتــن نــام دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی در نظــام هــای  موفــق داشــته باشــد. قــرار 
کــی از موفقّیــت ایــن دانشــگاه در عرصــۀ ملــی و  مختلــف رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای جهــان حا

ــی اســت. جهان
گــزارش حاضــر، عملکــرد دانشــگاه را بــه طــور علمــی بــا شــاخص هــای اســتاندارد در حــوزه هــای 
مختلــف از جملــه آمــوزش، پژوهــش و فّنــاوری، دانشــجویی و فرهنگــی، علــم ســنجی و همــکاری 
گــزارش،  کــرده اســت. بســیاری از شــاخص هــای مــورد اســتفاده در ایــن  هــای بیــن الملــل ارزیابــی 
کشــور و مصّوب شــورای عالی انقاب  برگرفتــه از شــاخص های معّرفــی شــده در نقشــۀ جامــع علمــی 
فرهنگــی اســت. عــاوه بــر ارزیابــی بــر مبنــای شــاخص های اســتاندارد، فهرســتی از مهمتریــن اقــدام 
ح عملکــرد حــوزه هــای  هــا و دســتاوردهای هــر یــک از بخــش هــای ســازمانی دانشــگاه بــه همــراه شــر

مختلــف ارائــه شــده اســت. 
گــزارش نشــان مــی دهــد دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی توانســته اســت  نتایــج ایــن 
کارکنــان تاشــگر،  بــه پشــتوانۀ اعضــای هیئــت علمــی متخّصــص و برجســته، دانشــجویان مســتعد و 

کشــور بــردارد. کان توســعۀ علــم و فّنــاوری  در  ــق راهبردهــای 
ّ

قــی در راســتای تحق
ّ
گام هــای موف
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1-1  معّرفی دانشگاه

کــه در ســال ۱۳۰۷ هجــری شمســی در محل  هســتۀ اولیــۀ دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی، مدرســۀ عالــی پســت و تلگــراف اســت 
فعلــی دانشــکدۀ مهندســی بــرق دانشــگاه تأســیس و در ســال ۱۳۱۸ش. اســاس نامۀ آن بــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی وقــت رســید]۱[.

دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی بــا ســاختار فعلــی، در ســال ۱۳۵۹ و بــه  دنبــال تصویــب ســتاد انقــاب فرهنگــی طــی ادغــام ۱۳ 
مرکــز آمــوزش عالــی بــا عنــوان مجتمــع فّنــی و مهندســی، بنیــاد نهــاده شــد و ســپس در ســال ۱۳۶۲ش. نــام آن بــه »دانشــگاه فّنــی و مهندســی« 
کــه در آن ســال، دانشــگاه بــه نــام دانشــمند پــرآوازۀ  تغییــر یافــت. تغییــر نهایــی نــام دانشــگاه بــه عنــوان فعلــی، بــه ســال ۱۳۶۷ش. برمی گــردد 

اســامی و ایرانــی، جنــاب خواجــه نصیرالّدیــن طوســی، مزّیــن شــد]۱[.
ــرق، مهندســی مکانیــک، مهندســی عمــران،  ــا ۱۱ دانشــکده شــامل مهندســی ب کنــون دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی ب هم ا
کامپیوتــر، مهندســی و علــم مــواد، ریاضــی، فیزیــک و شــیمی بــه  مهندســی هوافضــا، مهندســی صنایــع، مهندســی نقشــه برداری، مهندســی 

گــون ادامــه می دهــد.  گونا فّعالّیــت  هــای پربــار آموزشــی و پژوهشــی خــود در زمینــه هــای تخّصصــی 
پژوهشــی و ۵  مرکــز  و  گــروه  پژوهشــی، ۶  آزمایشــگاه  دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی درحال حاضــر ۵ قطــب علمــی، ۸۹ 

می کننــد. فّعالّیــت  دانشــگاه  تخّصصــی  زمینه هــای  در  کــه  دارد  پژوهشــکده 
کشــور، ضمــن حــل مشــکات تخّصصــی آن هــا، در بســیاری  ــون  گ گونا ــا صنایــع  ــا عقــد قراردادهــای بســیار ب ایــن دانشــگاه توانســته  اســت ب
از دســتاوردهای پژوهشــی ایــران ســهیم باشــد. مجموعــه فّعالّیــت  هــای پژوهشــی دانشــگاه، حکایــت از پویایــی دانشــگاه در عرصه هــای 
کشــور دانش آموختــۀ ایــن دانشــگاه   کــه در پــاره ای از زمینه هــا، تنهــا نیروهــای متخّصــص  گونــه ای  مختلــف علمــی و صنعتــی دارد، بــه 

هســتند.
براســاس پایگاه هــای معتبــر بــرای رتبه بنــدی دانشــگاه ها در جهــان، دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی در حــوزه هــای مختلــف 
ــک  ــدی ISI، ایــن دانشــگاه در شــمار ی ــگاه رتبه بن ــاِر پای ــق آم ــت. برطب ــته اس ــی داش ــد محسوس ــرفت و رش ــاوری پیش ــش و فّن ــوزش، پژوه آم
درصــد تولیدکننــدگان علــم در دنیــا معرفــی شــده اســت. همچنیــن رتبه بنــدی بین المللــی مؤسســۀ تایمــز در ســال ۲۰۱۶ دانشــگاه صنعتــی 
خواجــه نصیرالّدیــن طوســی را جــزء ۵ دانشــگاه برتــر ایــران و در جایــگاه ۶۰۱ تــا ۸۰۰ فهرســت دانشــگاه هــای برتــر جهــان قــرار داده اســت. بــا 
گذشــته، دوره هــای تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه در ســال های اخیــر بــه میــزان قابــل  توّجــه  بــه سیاســت های راهبــردی دانشــگاه در یــک دهــۀ 
کارشناسی ارشــد و  کل دانشــجویان دانشــگاه در مقاطــع  کنــون بیــش از ۵۵ درصــد  گســترش یافتــه اســت. هــم ا کیفــی  کّمــی و  توّجهــی از نظــر 
کارشناسی ارشــد و دکتــری بــا برخــی  دکتــری تحصیــل می کننــد. همچنیــن دانشــگاه بــا اجــرای چندیــن دورۀ بین المللــی مشــترک در مقاطــع 
کــره جنوبــی و روســیه همــکاری نزدیــک دارد. نمــودار ســازمانی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن  کشــورهای  هلنــد،  از دانشــگاه ها در 
کــز و دفاتــر دانشــگاه در شــکل ۱-۱ نشــان داده شــده اســت. در نمــودار ســازمانی در راســتای ورود دانشــگاه بــه  طوســی شــامل معاونــت هــا، مرا

عرصــه جهانــی، دفتــر روابــط بیــن الملــل دانشــگاه بــه معاونــت بیــن الملــل ارتقــاء داده شــده اســت. 
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مطابــق شــکل ۱-۲ و ۱-۳، دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی دارای ۱۱ دانشــکده مهندســی و علــوم پایــه اســت. برخــی دانشــکده 
کشــور  در یــک زمینــه آموزشــی و پژوهشــی خــاص  هســتند. هــای ایــن دانشــگاه در زمــره معــدود دانشــکده هــای 

شکل 1-1  نمودار سازمانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی

هیئت

هیئت

هیئت
هیئت
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شکل 1-2  دانشکده های  مهندسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی

شکل 1-3  دانشکده های علوم پایه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی

نقشه  برداری

1307

1307

1-2   معّرفی دانشکده های دانشگاه

کــه در ۱۳۰۷ش. تٔاســیس و در ۱۳۱۸ ش.  دانشــکده مهندســی بــرق اولیــن هســته علمــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی اســت 
گذشــته، افتخــار پــرورش بســیاری  اســاس نامۀ آن بــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی وقــت رســید]۱[. ایــن دانشــکده در طــول بیــش از ۸۵ ســال 
گــروه  از مدیــران موفــق صنعتــی، چهــره هــای برجســته علمــی و فرهیختــگان بــزرگ ایــران را داشــته اســت. دانشــکده مهندســی بــرق دارای ۶ 
ــرد. ایــن دانشــکده هــم  ــرق دانشــجو مــی پذی ــی رشــته هــای مهندســی ب کارشناســی و تحصیــات تکمیل آموزشــی اســت و در همــه مقاطــع 

کنــون دارای ۶۷ عضــو هیئــت علمــی تمــام وقــت و حــدود ۱۱۴۹ نفــر دانشــجو در همــه مقاطــع تحصیلــی اســت.  ا
کــه پــس  کشــور از ۱۳۵۲ش.  شــروع شــد،  فّعالّیــت  آموزشــی دانشــکده مهندســی مکانیــک، تحــت عنــوان دانشــگاه مجتمــع آموزشــی صنعتــی 
از ادغــام چندیــن مؤسســه آموزشــی در ۱۳۵۹ش. بــه دانشــکده مهندســی مکانیــک دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی بــا ســاختار 
کنــون دارای ۴۶ عضــو هیئــت علمــی تمــام وقــت و حــدود ۱۰۳۵ نفــر دانشــجو در همه مقاطــع تحصیلی  فعلــی تبدیــل شــد. ایــن دانشــکده هــم ا



19

کــه ارتبــاط آموزشــی و پژوهشــی خــود را بــا دانشــگاه هــای انگلســتان بــرای  اســت. همچنیــن ایــن دانشــکده نخســتین دانشــکده ای اســت 
گرایــش سیســتم هــای انــرژی و خــودرو برقــرار نمــود. کارشناســی ارشــد در  ایجــاد دوره هــای مشــترک 

کارشناســی  و تحصیــات   کنــون در مقاطــع  کــه هــم ا فّعالّیــت  هــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده مهندســی عمــران در ۱۳۳۳ش. آغــاز شــده، 
ک و پــی، آب و راه و ترابــری« و همچنیــن بــا در اختیــار داشــتن  گــروه آموزشــی و پژوهشــی »ســازه، زلزلــه، محیــط زیســت، خــا تکمیلــی بــا شــش 
ک، محیــط زیســت،آب و فاضــاب، مقاومــت مصالــح، مصالــح  ۹ آزمایشــگاه آموزشــی و پژوهشــی شــامل آزمایشــگاه هــای »مکانیــک خــا
کشــور و مرکــز  ســاختمانی، قیــر و آســفالت، بتــن، هیدرولیــک و آزمایشــگاه ســازه و مرکــز تحقیقــات زیرســاخت های صنعــت حمــل و نقــل 
کنــون دارای ۵۴ نفــر عضــو هیئــت علمــی تمــام وقــت  پــردازش مــوازی در محاســبات عــددی حجیــم فّعالّیــت  مــی نمایــد. ایــن دانشــکده هــم ا

و حــدود ۹۳۸ نفــر دانشــجو در همــه مقاطــع تحصیلــی اســت.
ــاوری صــادر و رشــته نقشــه بــرداری از  در ۱۳۸۱ش. مجــوز تأســیس دانشــکده مهندســی نقشــه بــرداری توّســط وزارت علــوم، تحقیقــات و فّن
دانشــکده مهندســی عمــران دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی جــدا شــد و بــه صــورت دانشــکده ای مســتقل بــا نــام »دانشــکده 
کشــور عــاوه بــر تربیــت  کار نمــود. ایــن دانشــکده بــه عنــوان اولیــن و تنهــا دانشــکده نقشــه بــرداری در ســطح  مهندســی نقشــه بــرداری« آغــاز بــه 
کارشناســی ارشــد و دکتــری ارتبــاط تنگاتنگــی نیــز بــا صنعــت دارد. ایــن دانشــکده از چهــار  کارشناســی،  نیــروی متخّصــص انســانی در مقاطــع 
ــون  کن ــم ا ــکده ه ــن دانش ــت. ای ــده اس ــکیل ش ــنجش از دور تش ــری و س ــی، فتوگرامت ــات مکان ــتم های اطاع ــودزی، سیس ــی ژئ ــروه مهندس گ

دارای ۲۳ عضــو هیئــت علمــی تمــام وقــت و حــدود ۴۱۸ نفــر دانشــجو در همــه مقاطــع تحصیلــی اســت.
گســترش  ــی  فّعالّیــت  آموزشــی دانشــکدۀ مهندســی صنایــع در دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی بــه دنبــال موافقــت دفتــر عال
گرایــش  کارشناســی و  گردیــد. دانشــجویان اولیــن دوره رشــته مهندســی صنایــع در ایــن دانشــکده در مقطــع  دانشــگاه ها در ۱۳۷۳ش. آغــاز 
کارشناســی  کارشناســی،  تولیــد صنعتــی در مهرمــاه ۱۳۷۴ش.  وارد ایــن دانشــگاه  شــدند. ایــن دانشــکده در حــال حاضــر در همــه مقاطــع 
کنــون دارای ۲۳ عضــو هیئــت علمــی تمــام وقــت و حــدود ۴۹۹ نفــر  ارشــد و دکتــری دانشــجو مــی پذیــرد.  دانشــکده مهندســی صنایــع، هــم ا

دانشــجو در همــه مقاطــع تحصیلــی اســت.
کــه در ۱۳۷۹ ش.در دانشــکدۀ مهندســی مکانیــك وقــت تأســیس شــد و هــم  گــروه هوافضــا بــود  هســتۀ اولیــه دانشــکدۀ مهندســی هوافضــا، 
گرایــش مهندســی فضایــی در مقطــع  کــرد. پــس از آن برنامــۀ  کارشناســی ارشــد اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو  گرایــش مصــوب  زمــان در چهــار 
گــروه تهّیــه و بــه تصویــب شــورای عالــی برنامه ریــزی رســید. دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی بــا  کارشناســی ارشــد توّســط 
کــرد.  کارشناســی مشــترک هوافضــا  همــکاری دانشــگاه صنعتــی هوافضــای مســکو، از مهرمــاه۱۳۸۳ش.  اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو در دورۀ 
کارشناســی مهندســی هوافضــای روزانــه نیــز مشــغول بــه  گــروه دانشــجویان  در ۱۳۸۵ش. بــا مجــوز وزارت علــوم، تحقیقــات و فّنــاوری اولیــن 
گرایــش جلوبرندگــی و دینامیــك  گــروه از دانشــجویان دکتــرای مهندســی هوافضــا در دو  تحصیــل شــده و ســرانجام در مهرمــاه۱۳۸۸ش.  اولیــن 
کارگاه های موتــور، بدنه  کنـــون آزمایشـــگاه هــای آیرودینامیــک )تونــل بــاد(،  گردیدنــد. تا کنتــرل در ایــن دانشــکده مشــغول بــه تحصیــل  پــرواز و 
گیــری و ورقــکاری  و جوشــکاری در ایــن دانشـــکده راه انــدازی شــده اند. همچنیــن در حــال  و سیســـتم  هــای هواپیمــا، ابــزار دقیــق و انــدازه 
کنــون دارای ۱۵ عضــو هیئــت  حاضــر آزمایشــگاه  هــای تحقیقاتــی متعــددی در دانشــکده مشــغول بــه فّعالّیــت  هســتند. ایــن دانشــکده هــم ا

علمــی تمــام وقــت و حــدود ۳۰۷ نفــر دانشــجو در همــه مقاطــع تحصیلــی اســت.
کــرد.  گروههــای آموزشــی در دانشــکده مهندســی بــرق آغــاز  ــر فّعالّیــت  خــود را از ۱۳۸۴ ش. بــه عنــوان یکــی از  کامپیوت دانشــکده مهندســی 
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کامپیوتــر در ۱۳۹۲ش. بــا جــدا شــدن از دانشــکده مهندســی بــرق بــه عنــوان یــک دانشــکده مســتقل در پردیــس  دانشــکده مهندســی 
گــروه ســخت افزار،  ســیدخندان دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی تأســیس شــد. در حــال حاضــر ایــن دانشــکده دارای ســه 
گرایــش ســخت افزار و نرم افــزار و در مقطــع  کامپیوتــر در دو  کارشناســی مهندســی  نرم افــزار و هــوش مصنوعــی اســت. ایــن دانشــکده در مقطــع 
ــاوری  ــری دانشــجو می پذیــرد. پژوهشــکده فّن کامپیوت ــر، هــوش مصنوعــی و شــبکه های  کامپیوت گرایــش معمــاری  کارشناســی ارشــد در ســه 
کــز مهــم پژوهشــی ایــن دانشــکده اســت. ایــن دانشــکده دارای ســه آزمایشــگاه تحقیقاتــی پــردازش هوشــمند اطاعــات،  اطاعــات از مرا
کامپیوتــری اســت. از مهم تریــن زمینه هــای پژوهشــی اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده مهندســی  سیســتم های چندرســانه ای و شــبکه های 
کامپیوتــر مــی تــوان بــه سیســتم های هوشــمند توزیعــی، سیســتم های خبــره، سیســتم های فــازی عصبــی، یادگیــری ماشــین، الگوریتــم هــای 
گفتــار، پــردازش  کامپیوتــری، شــبکه های مــوردی و حســگری بی ســیم، پــردازش زبــان طبیعــی، پــردازش و بازشناســی  تکاملــی، شــبکه های 
ــت اطاعــات در وب، امنیــت اطاعــات، هــوش محاســباتی، تشــخیص آمــاری  ــگاه داده، مدیرّی تصویــر، محاســبات ابــری، سیســتم های پای
کنــون دارای ۱۵ عضــو  الگــو، پــردازش مــوازی و بی درنــگ، تحمل پذیــری خطــا، و اتوماســیون صنعتــی اشــاره نمــود. ایــن دانشــکده هــم ا

هیئــت علمــی تمــام وقــت و حــدود ۴۰۵ نفــر دانشــجو در همــه مقاطــع تحصیلــی اســت.
گــروه مهندســی مــواد  فّعالّیــت  هــای آموزشــی رشــته مهندســی و علــم مــواد در دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی، در ۱۳۸۰ش. از 
کارشناســی ارشــد )گرایــش شناســایی، ســاخت و انتخــاب مــواد مهندســی(  در دانشــکده مهندســی مکانیــک بــا پذیــرش دانشــجو در مقطــع 
کارشناســی ارشــد شــکل دادن فلــزات )در ۱۳۹۰ش.( و مقطــع  گرایــش  آغــاز شــد و بــه تدریــج بــا راه انــدازی دکتــری ایــن رشــته )در ۱۳۸۹ش.(، 
گســترش آمــوزش عالــی  کارشناســی متالــورژی صنعتــی )در ۱۳۹۰ش.( توســعه یافــت. در ۱۳۹۲ش. بــا موافقــت دانشــگاه و همچنیــن شــورای 
کنــون  گردیــد. ایــن دانشــکده هــم ا گــروه مهندســی مــواد بــه دانشــکده مهندســی و علــم مــواد تبدیــل  در وزارت علــوم، تحقیقــات و فّنــاوری، 

دارای ۱۰ عضــو هیئــت علمــی و حــدود ۲۹۹ نفــر دانشــجو در همــه مقاطــع تحصیلــی اســت.
ــه افزایــش حجــم  ــه  ب ــا توّج ــروه آموزشــی ریاضــی آغــاز شــد. پــس از آن ب گ ــب  ــکده ریاضــی از ۱۳۵۹ ش. در قال ــت  هــای آموزشــی دانشــ فّعالّی
کاربــردی و مهندســی و بــا عنایــت بــه بنــد  کیــد بــر نقــش مســتقل علــوم ریاضــی در علــوم  گــروه  و  نیــز تأ فّعالّیــت  هــای آموزشــی و تحقیقاتــی 
ــگاه،   ــای دانش ــت امن ــد هیئ ــس از تایی ــاه  ۱۳۹۱ش. پ ــفند م ــور،  در اس کش ــه  ــوم پای ــردی عل ــند راهب ج در س ــدر ــن من ــداف بنیادی ــم از اه هفت
گــروه آموزشــی ریاضــی محــض،  کنــون ایــن دانشــکده دارای ســه  ــروه بــه ســطح دانشــکده ریاضــی ارتقــاء یافــت. هــم ا گ ســازمان موجــود در 
کنــون دارای ۲۲ عضــو هیئــت علمــی و ۳۵۲ نفــر دانشــجو در همــه مقاطــع  کاربــردی و آمــار و علــوم رایانــه اســت. دانشــکده ریاضــی هــم ا ریاضــی 
گــروه شــیمی اقــدام بــه  پذیــرش  تحصیلــی اســت. دانشــکدۀ شــیمی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی در ۱۳۶۹ ش. تحــت عنــوان 
کارشناســی ارشــد بــه پذیــرش دانشــجو  گــروه در ۱۳۷۱ش. در مقطــع  کارشناســی نمــود. ایــن  کاربــردی در مقطــع  دانشــجو در رشــته شــیمی 
گــروه شــیمی دانشــگاه صنعتــی خواجــه  کــرد. در ۱۳۹۲ش.  پرداخــت. پــس ازآن در ۱۳۸۰ش. بــه پذیــرش دانشــجو در مقطــع دکتــری اقــدام 
نصیرالّدیــن طوســی بــه دانشــکده شــیمی ارتقــا یافــت. دانشــکدۀ شــیمی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی، در حــال حاضــر در 
کنــون دارای ۱۵  کارشناســی ارشــد و دکتــرای شــیمی دانشــجو مــی پذیــرد. ایــن دانشــکده هــم ا کارشناســی و  کلیــه مقاطــع تحصیلــی اعــم از 

عضــو هیئــت علمــی تمــام وقــت و حــدود ۲۸۷ نفــر دانشــجو در همــه مقاطــع تحصیلــی اســت.
گــروه  کــه پیشــتر بــه عنــوان یکــی از   دانشــکدۀ فیزیــک یکــی از دانشــکده هــای نوپــای دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی اســت 
کارشناســی ارشــد  کارشناســی،  هــای آموزشــی پژوهشــی دانشــکده علــوم فّعالّیــت  مــی نمــود.   ایــن دانشــکده در حــال حاضــر در همــه مقاطــع 
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شکل  1-4  جمعّیت دانشجویی دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی

شکل  1-5  تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه بر حسب مرتبۀ علمی

کنــون دارای ۱۸ عضــو هیئــت علمــی تمــام وقــت و حــدود ۲۴۲ نفــر دانشــجو در همــه  و دکتــری دانشــجو مــی پذیــرد.  دانشــکده فیزیــک هــم ا
مقاطــع تحصیلــی اســت.

گــروه معــارف اســامی، زبــان انگلیســی، ادبیــات فارســی و  مرکــز معــارف و آمــوزش هــای عمومــی دانشــگاه در حــال حاضــر دارای ســه زیــر 
تربیــت بدنــی اســت. ایــن مرکــز نقــش بســــــزایی در تعلیــم و توســعه آمــوزش هــای دینــی، فرهنگــی، اخاقــی و همچنیــن آمــوزش زبــان فارســی 
و انگلیســی دارد. مرکــز معــارف و آمــوزش هــای عمومــی دارای ۱۴ نفــر عضــو هیئــت علمــی اســت. مرکــز آمــوزش الکترونیکــی دانشــگاه صنعتــی 
کشــور در۱۳۸۴ش. تأســیس شــد. ایــن مرکــز بــه  خواجــه نصیرالّدیــن طوســی بــه عنــوان یکــی از اولیــن واحدهــای آمــوزش الکترونیکــی در 
ج از دانشــگاه، ضمــن توســعه تدریجــی زیــر ســاخت هــای نــرم  عنــوان مرکــزی پیشــرو، از طریــق مشــارکت فّعــال بــا منابــع تخّصصــی داخــل و خــار
کــرده اســت. در حــال حاضــر،  کارشناســی و تحصیــات تکمیلــی اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو  افــزاری و ســخت افــزاری الزم، در مقاطــع مختلــف 
کارشناســان  کنکــور ویــژه شــاغلین اقــدام بــه پذیــرش دانشــجویان و  کنکــور سراســری و همچنیــن از طریــق  مرکــز آمــوزش الکترونیکــی از طریــق 
کنــون دارای ۶۲۷ نفــر دانشــجو در  و مدیــران عاقــه منــد و مســتعد در رشــته هــای مختلــف آمــوزش الکترونیکــی می کنــد. ایــن دانشــکده هــم ا

همــه مقاطــع تحصیلــی اســت.
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معّرفی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی 1

شکل 1-6  جمعّیت دانشجویی دانشگاه در سال تحصیلی 96-95 به تفکیک دانشکده

شکل 1-7- تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه به تفکیک دانشکده
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گــروه و مرکــز پژوهشــی و ۵ قطــب علمــی  مطابــق شــکل ۱-۸، ایــن دانشــگاه در حــال حاضــر دارای ۸۹ آزمایشــگاه پژوهشــی، ۵ پژوهشــکده، ۶ 
گــروه و مرکــز پژوهشــی و  کشــوری اســت. مطابــق شــکل ۱-۸، ایــن دانشــگاه در حــال حاضــر دارای ۸۹ آزمایشــگاه پژوهشــی، ۵ پژوهشــکده، ۶ 

کشــوری اســت. ۵ قطــب علمــی 

شکل 1-8- تعداد آزمایشگاه ها، قطب ها، پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی دانشگاه

جدول 1-1  فهرست نشرّیات علمی پژوهشی دانشگاه

همچنیــن در حــال حاضــر تعــداد ۴ مجلــه بــا نمایــۀ علمــی، پژوهشــی و یــک مجلــه بــا نمایــه ISI در دانشــگاه و بــا مدیرّیــت علمــی و اجرایــی 
اعضــای هیئــت علمــی ایــن دانشــگاه انتشــار مــی یابــد. فهرســت ایــن مجــات در جــدول زیــر نشــان داده شــده اســت.

به زبان انگلیسیبه زبان فارسی

به زبان انگلیسیبه زبان فارسی
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2
زیابــی عملکــرد  دانشــگاه در حوزۀ آموزش ار
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زیابی عملکرد دانشگاه در حوزۀ آموزش ار 2

2-1  مقدمه

گســترش آمــوزش هــای عمومــی و تخّصصــی همــراه بــا تقویــت اخــاق و آزاداندیشــی  کشــور، تعمیــق و  کان نظــام علــم و فّنــاوری  یکــی از اهــداف 
ــرای  ــژه نســل جــوان اســت]۲[. دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی توانســته اســت ب ــه وی و روحیــه خاقّیــت  در آحــاد جامعــه، ب
گونــی در دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن  گونا گام هــای مٔوّثــری  بــردارد. برنامــه هــای تحصیلــی  تحقــق ایــن هــدف مهــم و راهبــردی، 
کشــور و نیــز  طوســی در مقاطــع تحصیلــی مختلــف در رشــته هــای فّنــی مهندســی و علــوم پایــه بــا رویکــرد تربیــت نیــروی متخّصــص مــورد نیــاز 
توســعه دانــش، در حــال اجراســت. برخــی از دوره هــای تحصیلــی دایــر در دانشــگاه بــه طــور مشــترک بــا دانشــگاه هــای معتبــر بیــن المللــی برگزار 

مــی شــوند.
معاونــت آموزشــی دانشــگاه مهمتریــن و اساســی تریــن نقــش را در بخــش آمــوزش دانشــگاه عهــده دار اســت. مطابــق نمــودار ســازمانی شــکل 

۲-۱- معاونــت آموزشــی دانشــگاه دارای ۵ بخــش ســازمانی بــه صــورت زیــر اســت: 
* مدیرّیت امور آموزشی

* مدیرّیت تحصیات تکمیلی
* برنامه ریزی و توسعه آموزشی

* مرکز آموزشهای عالی آزاد
* اداره استعدادهای درخشان

سیاســتگذاری آموزشــی دانشــگاه از طریــق شــورای آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی و شــورای برنامــه ریــزی زیــر نظــر شــورای دانشــگاه انجــام 
مــی شــود.
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2-2  ارزیابی عملکرد

ــی مــی  ــر اســاس شــاخص هــای اســتاندارد ارزیاب در ایــن بخــش عملکــرد دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی در حــوزۀ آمــوزش ب
ــاوری اســت. برخــی از مهمتریــن ایــن  ــر اســاس شــاخص هــای مصــوب وزارت علــوم، تحقیقــات و فّن شــود. شــاخص هــای مــورد اســتفاده ب
گفتــه شــده اســت. جامعــه هــدف در ایــن شــاخص هــای ارزیابــی، اعضــای هیئــت علمــی، دانشــجویان و دانــش  شــاخص هــا در جــدول ۱-۲ 
کنــار ارائــۀ شــاخص هــای  گــزارش شــده اســت. در  آموختــگان دانشــگاه هســتند. نتایــج ارزیابــی بــر مبنــای ایــن شــاخص هــا در جــدول ۲-۲ 
کیفــی آمــوزش دانشــگاه ارائــه خواهــد شــد.  کّمــی و  گســترش  ارزیابــی، مهمتریــن اقــدام هــا و دســتاوردهای دانشــگاه در راســتای تعمیــق و 
همچنیــن برخــی از اقــدام هــای مهــم و دســتاوردهای دانشــگاه در حــوزۀ آمــوزش دانشــگاه به همــراه تحلیــل عملکــرد دانشــگاه در ایــن حــوزه 

تشــریح خواهــد شــد.

 شرح شاخص ارزیابی نام شاخص ارزیابی ردیف
 در هر سال نشان می دهد.اعضای هیات علمی قراردادی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی را  تعداد کلاین شاخص  تعداد کل اعضای هیات علمی تمام وقت 1
 نوبت دوم را در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه نشان می دهد.اعم از روزانه و این شاخص تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل  تعداد کل دانشجویان   2

تعداد اعضای هیات علمی ارتقاء یافته به مرتبه    3
 را نشان می دهد.دانشیاری به استادی مرتبه استادیاری به دانشیاری و از مرتبه اعضای هیات علمی ارتقاء یافته از این شاخص تعداد  علمی باالتر

لی به تفکیک مقاطع یهای تحصرشته نسبت 6
 های تحصیلیتحصیلی به کل رشته

ان  را نشهای موجود در دانشگاه از تعداد رشتهیک از رشته های دایر در  مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری سهم هر  این شاخص  
 می دهد.

سی،      7 شنا میانگین زمان ماندگاری در مقطع کار
 طول تحصیل دانش آموختگان را بر حسب تعداد نیمسال نشان می دهد. این شاخص کارشناسی ارشد و دکتری

 نشان می دهد.را  میزان فضای آموزشی اختصاص یافته به هر دانشجواین شاخص  سرانه فضای آموزشی و کمک آموزشی  8

سبت دانش  9 صیلی به کل   ن آموختگان مقاطع تح
 مقطع به کل دانش آموختگان دانشگاه را نشان می دهد. دانش آموختگان هرتعداد این شاخص نسبت  آموختگاندانش

10 
ای  هنسبت دانشجویان استفاده کننده از فرصت

های دکتری به کل دانشجججویان  تحقیقاتی دوره
 دکتری

  به کل دانشجویان دکتری را نشان می دهد.از تسهیالت فرصت مطالعاتی  بهره مندتعداد دانشجویان مقطع دکتری این شاخص نسبت 

 در هر سال نشان می دهد.را در مقطع دکتری  رساله های دفاع شده های دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد و نامهتعداد پایاناین شاخص  های دفاع شده به تفکیکنامهنرخ رشد پایان 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2-1  برخی از شاخص های ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزۀ آموزش
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زیابی عملکرد دانشگاه در حوزۀ آموزش ار 2

 

 

 

 سال تحصیلی متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف
 95نیمه دوم  1394 - 95 1393 - 94 1392 - 93

1 
 

 320 304 290 270 تعداد کل اعضاء هیات علمی تمام وقت نسبت اعضای هیات علمی تمام وقت به دانشجویان روزانه
 4726 4846 4920 4891 تعداد کل دانشجویان روزانه

 068/0 063/0 059/0 055/0 نسبت اعضای هیات علمی تمام وقت به دانشجویان روزانه

 
نسبت اعضاء هیات علمی تمام وقت با مرتبه استادیار و باالتر به کل  2

 اعضاء هیات علمی تمام وقت
 308 292 280 259 تعداد کل اعضاء هیات علمی تمام وقت با مرتبه استادیار به باال

 320 304 290 270 تعداد کل اعضاء هیات علمی تمام وقت
با مرتبه استادیار و باالتر به کل اعضاء هیات نسبت اعضاء هیات علمی تمام وقت 

 علمی تمام وقت
96/0 97/0 96/0 96/0 

 
3 

 
نسبت اعضاء هیات علمی ارتقاء یافته به مرتبه علمی باالتر به کل اعضاء 

 هیات علمی
 21 19 27 19 تعداد اعضاء هیات علمی ارتقاء یافته به مرتبه علمی باالتر

 320 304  290 270 تمام وقت تعداد کل اعضاء هیات علمی
 نسبت اعضای هیات علمی ارتقا یافته به مرتبه علمی باالتر به کل اعضای

 هیات علمی 
07/0 09/0 06/0 07/0 

 
4 

نسبت دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف به کل دانشجویان)هرم 
 دانشجویی(

 465 458 476 532 علوم پایه تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی به تفکیک:
 2627 2763 2872 3130 مهندسی –فنی 
 44/0 47/0 50/0 53/0 نسبت دانشجویان مقطع کارشناسی به کل دانشجویان

 338 370 321 339 علوم پایه تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به تفکیک:
 2796 2608 2426 2261 مهندسی –فنی 

 45/0 43/0 41/0 38/0 ارشد به کل دانشجویاننسبت دانشجویان مقطع کارشناسی 
 116 104 101 78 علوم پایه تعداد دانشجویان مقطع دکتری به تفکیک:

 614 556 546 510 مهندسی –فنی 
 11/0 10/0 09/0 09/0 نسبت دانشجویان مقطع دکتری به کل دانشجویان

 6956 6859 6742 6850 تعداد کل دانشجویان 

جدول 2-2 ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزۀ آموزش 
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 سال تحصیلی متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف
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)طول تحصیل بر حسب میانگین زمان ماندگاری  5
 نیمسال(

 9.49 9.48 9.64 9.81 مقطع کارشناسی
 4.33 4.57  4.59 4.86 مقطع کارشناسی ارشد

 10.19 10.08 10.28 10.057 مقطع دکتری
 نرخ رشد تعداد اعضاء هیات علمی شرکت کننده در  6

 دوره های آموزشی و دانش افزایی
 تعداد اعضاء هیات علمی شرکت کننده در دوره های آموزشی و 

افزایی دانش        80 140 185 268 

 
 نرخ رشد تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه ها و مراکز  7

 بین المللی
تبادل استاد با دانشگاه ها و مراکز بین المللیتعداد   0 2 3 11 

 456 191 243 22 تعداد تبادل دانشجو با دانشگاه ها و مراکز بین المللی

 
8 

نسبت رشته های تحصیلی به تفکیک مقاطع تحصیلی به کل 
 رشته های تحصیلی)کد رشته محل(

 4 5 6 5 علوم پایه تعداد رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی
 13 13 13 13 مهندسی -فنی 

 12/0 16/0 16/0 17/0 به کل رشته های تحصیلی مقطع کارشناسینسبت رشته های 

 16 14 14 12 علوم پایه ای تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشدتعداد رشته ه
 52 51 50 48 مهندسی -فنی 

 50/0 57/0 55/0 55/0 به کل رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشدنسبت رشته های 

 13 9 9 9 علوم پایه های تحصیلی در مقطع دکتری تخصصی تعداد رشته
 39 23 24 22 مهندسی -فنی 

 38/0 27/0 29/0 28/0 به کل رشته های تحصیلی مقطع دکترینسبت رشته های 
 137 115 116 109 تعداد کل رشته های تحصیلی

جدول 2-2 )ادامه(  ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزۀ آموزش
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9 
 

 نسبت دانش آموختگان مقاطع تحصیلی به کل
 دانش آموختگان

 30 723 793 821 تعداد کل دانش آموختگان در مقطع کارشناسی
 به کلمقطع کارشناسی نسبت دانش آموختگان 

 دانش آموختگان
42/0 45/0 44/0 19/0 

 122 859 870 1040 تعداد کل دانش آموختگان در مقطع کارشناسی ارشد
 به کلمقطع کارشناسی ارشد نسبت دانش آموختگان 

 دانش آموختگان
54/0 49/0 52/0 76/0 

 8 71 81 78 تعداد کل دانش آموختگان در مقطع دکتری تخصصی
 به کلمقطع دکتری نسبت دانش آموختگان 

 دانش آموختگان
04/0 04/0 04/0 05/0 

 160 1653 1744 1939 تعداد کل دانش آموختگان 

 
 نرخ رشد تعداد دوره های آموزشی مشترک منجر به  10

 5 1 0 0 دانشگاه های خارجیتعداد دوره های آموزشی مشترک منجر به مدرک با  دانشگاه ها و مراکز علمی بین المللی بامدرک 

 
 نسبت دانشجویان استفاده کننده از فرصت های تحقیقاتی 11

 دوره های دکتری به کل دانشجویان دکتری دانشگاه
 29 24 18 12 دانشجویان استفاده کننده از فرصت های تحقیقاتی دوره های دکتری

 نسبت دانشجویان استفاده کننده از فرصت های تحقیقاتی
 های دکتری به کل دانشجویان دکتری دانشگاه دوره

04/0 04/0 05/0 05/0 

 649 496 428 294 تعداد کل دانشجویان دکتری دانشگاه

  
 1 1 - - کارشناسی بازنگری برنامه های درسی بازسازی و به هنگام سازی محتوای آموزشی 12

 1 1 2 - کارشناسی ارشد
 - - - - دکتری

 -   -   -   - کارشناسی دروسبازنگری 

 4 3 5 - تحصیالت تکمیلی

جدول 2-2 )ادامه( ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزۀ آموزش 



31

 

 

 

 

 

 

 سال تحصیلی متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف
 95نیمه دوم  1394 - 95 1393 - 94 1392 - 93

 6 1 3 - تحصیالت تکمیلی ایجاد رشته های جدید ایجاد دوره های جدید 13
 

 1 2 - - کارشناسی دروس جدیدتدوین  ایجاد دروس جدید 14
 8 12 12 - تحصیالت تکمیلی

 
15 
 

 
 
 

 جذب و حمایت از دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان
 
 
 

برگزاری کارگاه برای دانشجویان 
 استعداد درخشان

 2 - - - کارشناسی

 2 - - - تحصیالت تکمیلی

تحصیل  تدوین و تصویب آیین نامه
 کارشناسی رشته تحصیلیهمزمان در دو 

- 1 - - 

تدوین و تصویب شیوه نامه تشویق و 
 کارشناسی ارشد حمایت از استعدادهای درخشان

-   1 - 
- 

معرفی و جلب حمایت بنیاد نخبگان 
 برای دانشجویان برتر

 6 9 - - کارشناسی
 10 7 1 - تحصیالت تکمیلی

تجاری، اقتصادی و ی صنعتی، توسعه دانش دانشجویان در حوزه 16
 مدیریت

پیشنهاد و تصویب ارائه واحدهای 
 کارآفرینی، استاندارد و محیط زیست

 21 17 5 - کارشناسی
 -   -   -   - کارشناسی ارشد

جدول 2-2 )ادامه(  ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزۀ آموزش
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دوره های آموزشهای آزاد تعداد 17  - 68 24 55 تعداد دوره  
100/43 نفر ساعت  500/25  760/43  - 

 
 

 27 111 160 233 کارشناسی تعداد گروه های درسی ارائه شده الکترونیکی 18
 141 102 92 48 کارشناسی ارشد

 7 28 51 78 کارشناسی تعداد اساتید دانشگاه همکار با مرکز آموزش الکترونیکی
 117 86 81 38 کارشناسی ارشد

 1 22 29 28 کارشناسی تعداد اساتید مدعو
 14 7 3 3 کارشناسی ارشد

 4 4 4 4 کارشناسی تعداد دوره ها)رشته ها( آموزش الکترونیکی
 13 12 10 5 کارشناسی ارشد

 99 286 503 824 کارشناسی تعداد دانشجویان الکترونیکی
 972 791 708 319 کارشناسی ارشد
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در ایــن بخــش برخــی از اقــدام هــا و دســتاوردهای مهــم دانشــگاه در حــوزه آمــوزش تشــریح مــی گــردد. در جــدول ۲-۳ فهرســت ایــن اقــدام هــا 
ح برخــی از آنهــا آورده شــده اســت. و در ادامــه شــر

 شرح اقدام ردیف
 در دوره های کارشناسی با رویکرد افزایش مهارت و تعمیق دانش میان رشته ای اندازی دوره کهادراه 1

 ثبت نام غیرحضوری دانشجویان نو ورود در همه مقاطع تحصیلی 2

 های کاغذی اندازی پیشخوان خدمت و حذف پروندهراه 3

 اندازی تحصیل  همزمان دانشجویان ممتاز در دو رشته تحصیلیراه 4

 حمایت مالی از پروژه ها و پایان نامه های عملی و تجربی  5

انجام ارزیابی درونی دوره های کارشناسی با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران) به عنوان تنها دانشگاه کشور که موفق به  6
 شده است(ارزیابی همه رشته های تحصیلی 

 انگلیسی در راستای ورود دانشگاه در عرصه بین المللی  –طراحی دانشنامه دو زبانه فارسی  7

 جذب همکاری یازده نفر عضو هیات علمی وابسته از دانشگاه های مختلف جهان  8

 های خارجیتحصیلی مشترک با دانشگاه اندازی شش دورهراه 9

 1395نفر در سال  456نفر  به  22دانشگاه های خارجی از افزایش تبادل دانشجو با  10

 بازنگری و به هنگام سازی محتوای آموزشی دوره های تحصیلی متناسب با نیازهای ملی 11

 برنامه تحصیلی دکتری شامل دکتری هوش مصنوعی و دکتری بیو الکتریک  2راه اندازی  12

 برنامه تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های فنی و مهندسی  9راه اندازی  13

 اختصاص بیش از بیست میلیارد ریال جهت خرید و بروزرسانی تجهیزات آزمایشگاه های آموزشی دانشگاه 14

 های تشویقی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت چاپ مقاله در مجالت معتبر جهانیاجرای سیاست 15

 برگزاری نیمسال تابستان به شیوه حضوری و غیرحضوری جهت کاهش طول تحصیل دانشجویان 16

 های آموزشهای آزادبرگزاری دوره 17

 نامه تشویق و حمایت از استعدادهای درخشانتدوین و تصویب شیوه 18
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کارشناسی برای دانشجویان پذیرفته شده در سال های 91 به بعد و 94 به بعد 1- تنظیم و تصویب دستورالعمل دوره 
ــا نیازهــای  هــدف از تدویــن ایــن آئیــن نامــه، تنظیــم امــور آموزشــی دانشــگاه بــرای تربیــت نیــروی انســانی متخّصــص، متعّهــد و متناســب ب
کیفّیــت آموزشــی  جامعــه و ایجــاد هماهنگــی در فّعالّیــت هــای آموزشــی دانشــگاه و اســتفاده بهینــه از ظرفیــت هــای موجــود در ارتقــای 
کاهــش طــول تحصیلــی دانشــجویان اســت. گــی هــای مهــم ایــن آئیــن نامــه، تدویــن مــاده هــای آموزشــی در راســتای  دانشــجویان اســت. از ویژ

)Deans List( 2- تصویب آئین نامه دانشجویان برگزیده
گرفتــن آن بــه عنــوان معیــاری بــرای ادامــه تحصیــل بــدون  گرد اولــی، بــه ویــژه بعــد از در نظــر  توّجــه بیــش از حــد ارکان آموزشــی بــه مفهــوم شــا
کاس بیــن دو یــا ســه نفــر محدود شــده و امید دیگر دانشــجویان  کــه رقابــت تحصیلــی در یــک  کارشناســی ارشــد، باعــث شــده  آزمــون در مقطــع 
کــه بــه دالیــل پزشــکی، خانوادگــی  کــم رنــگ شــود. ایــن مســئله بــه ویــژه در مــورد دانشــجویان مســتعدی  کوچــک،  گــروه  بــرای رســیدن بــه ایــن 
یــا عاطفــی نتوانســته انــد در یــک ســال بــازده خوبــی داشــته باشــند بیشــتر خودنمایــی مــی کنــد. ایــن آئیــن نامــه در راســتای اعطــای تســهیات 

کیفّیــت آموزشــی درخشــانی از خــود نشــان مــی دهنــد. کــه در طــول یــک نیــم ســال تحصیلــی یــا بیشــتر  آموزشــی بــه دانشــجویانی اســت 

3- تنظیم و تصویب دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی
ایــن دســتورالعمل بــه منظــور شــکوفایی و هدایــت آموزشــی دانشــجویان اســتعداد درخشــان دانشــگاه و در راســتای آئیــن نامــه مصــوب جلســه 
شــورای هدایــت اســتعدادهای درخشــان تدویــن شــده اســت. مطابــق ایــن آئیــن نامــه، دانشــجویان اســتعداد برتــر مــی تواننــد افــزون بــر رشــته 

کننــد. تحصیلــی اول خــود، در یــک رشــته تحصیلــی دیگــر به طــور هم زمــان تحصیــل 

کهاد 4- تنظیم و تصویب آئین نامه دوره های 
کــه بــا هــدف افزایــش  کارشناســی یکــی از برنامــه هــای مهــم و قابــل توّجــه حــوزه آمــوزش دانشــگاه اســت  کهــاد در مقطــع  راه انــدازی دوره هــای 
کــردن فرصــت بهره منــدی دانشــجویان از دانــش میــان رشــته ای طراحــی  کار و اشــتغال و نیــز فراهــم  مهــارت دانشــجویان بــرای ورود بــه بــازار 
کارشناســی بــا نیــاز  کارشناســی و نزدیکتــر شــدن برنامــه هــای درســی مقطــع  شــده اســت. ایــن برنامــه مــی توانــد بــه جذابیــت بیشــتر دوره هــای 
کــه دانشــجویان واجــد شــرایط افــزون بــر رشــتۀ تحصیلــی اصلــی خــود، در یــک  کوتــاه مــدت اســت  کهــاد یــک دوره  کنــد. دوره  کمــک  صنعــت 

رشــته دیگــر آشــنایی پیــدا می کننــد.

ح صدور دانشنامه دو زبانه فارسی انگلیسی در راستای ورود دانشگاه در عرصه بین المللی 5- اجرائی نمودن طر
گواهــی هــای دانــش آموختگــی بــه صــورت تــک زبانــه، تحقیــق و بررســی در خصوص ســاختار دانشــنامه در ســایر دانشــگاه  پــس از ســالها صــدور 
هــای جهــان، آغــاز و پیشــنهاد طراحــی دانشــنامه هــای دانشــگاه بــه صــورت دو زبانــه ارائــه شــد. از آنجائی کــه بیشــتر دانش آموختــگان ایــن 
ح جهانــی ادامــه تحصیــل مــی دهنــد و نیــز بــه دلیــل تحصیــل دانشــجویان خارجــی در ایــن دانشــگاه،  دانشــگاه در دانشــگاه هــای مطــر

دانشــنامه دوزبانــه طّراحــی و صــادر مــی شــود.

ح پیشخوان خدمت کردن طر 6- اجرائی 
ح یادشــده تدویــن و  بــرای تســریع در انجــام امــور دانــش آموختــگان و همچنیــن انجــام امــور دانشــجویان بــه شــیوه غیرحضــوری، طــر
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ــدون مراجعــه حضــوری انجــام مــی شــود. گلســتان و ب اجرایــی شــد. در حــال حاضــر بســیاری از امــور آموزشــی از طریــق ســامانه 

7- ارسال مدارک دانش آموختگان از طریق پست و بدون مراجعه حضوری
گواهــی دانــش  گلســتان جهــت دریافــت  کشــور مــی تواننــد از طریــق ســامانه  کجــای  از مهــر ۱۳۹۶ش. دانش آموختــگان دانشــگاه در هــر 
کلیــه مــدارک متقاضــی را بررســی و از طریــق پســت  آموختگــی و دانشــنامه درخواســت خــود را ارائــه دهنــد. دانشــگاه از طریــق ســامانه یادشــده 

جمهــوری اســامی ایــران مــدارک دانــش آموختــگان را بــه آدرس مــورد نظــر آنهــا ارســال می کنــد.

کلیه مکاتبات اداری فیزیکی و انجام این امور در قالب سامانه سیدا 8- حذف 
کاغــذ و همچنیــن ســرعت بخشــیدن بــه فرایندهــا، همــه مکاتبــات در قالــب ســامانه ســیدا انجــام  ح، بــرای صرفــه جویــی در مصــرف  در ایــن طــر
کاغــذی بــرای دانشــجویان، میــان دانشــکده هــا و ســازمان مرکــزی تبــادل نمــی  مــی پذیــرد. بدیــن منظــور از ۱۳۹۴ش. ، هیچگونــه پرونــده 

کاهــش قابــل توّجــه در زمــان مــورد نیــاز بــرای نهایــی شــدن فراینــد دانــش آموختگــی شــده اســت. شــود. ایــن اقــدام منجــر بــه 

9- انجام ثبت نام دانشجویان ورودی سال 1394 به صورت الکترونیکی و حذف اخذ مدارک فیزیکی در این فرایند
کلیــه امــور ثبــت نــام شــامل بارگــذاری مــدارک بــه  کارشناســی اجــرا شــد،  ــو  ورود مقطــع  کــه از ۱۳۹۴ش. جهــت دانشــجویان ن ح  در ایــن طــر
صــورت غیرحضــوری انجــام مــی شــود. حــذف ســفرها و مراجعــات حضــوری دانشــجویان از مهمتریــن نتایــج ایــن اقــدام بــوده اســت.همچنین 

از ۱۳۹۵ش. ، ثبــت نــام دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی هــم بــه صــورت غیــر حضــوری انجــام مــی شــود.

کاس های نیم سال تابستان به صورت الکترونیکی 10- تدوین شیوه نامه و برگزاری 
خ ۹۳/۱۲/۱۶ شــورای عالــی برنامــه  کارشناسی)پیوســته و ناپیوســته( مصــوب مــور کاردانــی و  در راســتای اجــرای مــاده ۵ آئیــن نامــه دوره هــای 
ریــزی آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فّنــاوری، ایــن شــیوه نامــه جهــت بهــره گیــری از    توانمنــدی هــای دانشــگاه در برگــزاری دروس بــه 
ــه صــورت الکترونیکــی و حضــوری  ــار، در تابســتان ۱۳۹۶، نیــم ســال تحصیلــی ب ــرای نخســتین ب صــورت الکترونیکــی تدویــن شــده اســت. ب

کاهــش طــول تحصیــل دانشــجویان مؤّثــر خواهــد بــود. برگــزار شــد. ایــن اقــدام در 

11- تصویب آئین نامه نگارش پایان نامه و رساله های تحصیات تکمیلی به زبان انگلیسی
در راســتای ورود دانشــگاه در عرصــۀ جهانــی و ضــرورت حرکــت بــه ســمت مرجعّیــت علمــی در جهــان، و نیــز بــا توّجــه  بــه اینکــه برخــی از 
کارشناســی ارشــد و دکتــری مایلنــد پایان نامــه هــای خــود را بــه زبــان انگلیســی تهّیــه نماینــد، آییــن نامــه مربوطــه تدویــن  دانشــجویان مقطــع 

و تصویــب شــده اســت.

12- تدوین شیوه نامه تشویق مقاالت دانشجویان در مجات معتبر بین المللی
کیفــی  کّمــی و  گســترش و ایجــاد بســتر مناســب بــرای انجــام فّعالّیتهــای پژوهشــی به ویــژه در عرصــۀ بیــن المللــی و نیــز ارتقــاء  در راســتای 
مقــاالت منتشــره توّســط دانشــجویان، شــیوه نامــه ای جهــت تشــویق از پژوهشــگران در جهــت چــاپ مقــاالت علمــی در مجــات معتبــر 

ــت. ــده اس ــته ش گذاش ــرا  ــه اج ــن و ب تدوی
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13- راه اندازی شش دورۀ مشترک با دانشگاه های بین المللی
راه انــدازی دوره هــای مشــترک بــا دانشــگاه هــای خارجــی در دانشــگاه رونــد افزایشــی داشــته اســت، به طوری کــه در حــال حاضــر دانشــگاه 
کــره جنوبــی در حــال  کشــورهای روســیه، هلنــد و  دارای شــش دوره مشــترک بــا دانشــگاه هــای بیــن المللــی خارجــی اســت. ایــن دوره هــا بــا 

برگــزاری اســت.

2-4  تحلیل عملکرد 

گــردد. بــر  در ایــن بخــش بــه اســتناد شــاخص هــای ارائــه شــده برخــی از عملکردهــا و دســتاوردهای دانشــگاه در حــوزه آمــوزش تحلیــل مــی 
گرفتــه مطابــق شــکل ۲-۲ نســبت دانشــجو بــه اســتاد بــرای دانشــجویان شــیوه حضــوری بــه حــدود ۲۰ رســیده اســت.  اســاس ارزیابــی انجــام 
ــل  ــه تحصی ــاغل ب ــترین جمعیــت دانشــجو در دانشــگاه ش ــه بیش ک ــال(  ــر س ــاه ه ــال اول تحصیلی)مهرم ــم س ــه ازای نی ــاخص ب ــن ش البتــه ای
کارشناســی ارشــد پــس از پایــان ۵ نیــم ســال  کــه بســیاری از دانشــجویان  هســتند محاســبه شــده اســت. در نیــم ســال دوم هــر ســال تحصیلــی 

کــه بســیار مطلــوب اســت.  تحصیلــی دانــش آموختــه مــی شــوند ایــن شــاخص مطابــق جــدول ۲-۲ بــه حــدود ۱۸ بــه ۱ مــی رســد 

شکل 2-2  نسبت دانشجو به استاد از سال 1392 تا 1395

همه دانشجویان
دانشجویان حضوری
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میانگیــن زمــان مانــدگاری دانشــجو در دانشــگاه یــا همــان طــول تحصیــل دانشــجو بــر حســب نیمســال در شــکل ۲-۳ و شــکل ۲-۴ نشــان 
کاهــش یافتــه اســت.  کارشناســی ارشــد  کارشناســی و  داده شــده اســت. مطابــق ایــن شــکل میانگیــن زمــان مانــدگاری در مقطــع 

یکــی از برنامــه هــای بســیار موفــق دانشــگاه در راســتای توســعه آموزشــی تبــادل دانشــجو و اســتاد بــا دانشــگاه هــای خارجــی در قالــب برنامــه 
هــای تحصیلــی مشــترک بــوده اســت. طــی ســال هــای ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۵، دانشــگاه تعــداد شــش دوره آموزشــی منجــر بــه مــدرک تحصیلــی را بــا 
کــره جنوبــی  کشــورهای هلنــد، روســیه و  ــا همــکاری  کــرده اســت. ایــن دوره هــای تحصیلــی ب همــکاری دانشــگاه هــای خارجــی راه انــدازی 

اجــرا مــی شــوند. 

شکل 2-3  میانگین طول تحصیل در مقطع کارشناسی بر 
حسب تعداد نیم سال  از سال 1392 تا 1395

شکل 2-4  میانگین طول تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بر 
حسب تعداد نیم سال  از سال 1392 تا 1395
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شکل )2-5( تعداد دوره های آموزشی مشترک منجر  به مدرک با دانشگاه های خارجی  از 1392 تا 1395 ش.

کل دانشــجویان و نســبت  کل دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــه تعــداد  کشــور وضعّیــت مطلــوب نســبت  مطابــق ســند نقشــۀ جامــع علمــی 
کشــور( مــی بایــد در پایــان ســال ۱۴۰۴ بــه ترتیــب بــه ۳۰ درصــد و ۳.۵ درصــد افزایــش  کل  کل دانشــجویان ) در  دانشــجویان دکتــری بــه تعــداد 
کل دانشــجویان  کل دانشــجویان و نیــز نســبت دانشــجویان دکتــری بــه  یابــد. در پایــان ۱۳۹۵ش.  نســبت دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بــه 
ــی  کل رشــته هــای تحصیل ــوده اســت. تعــداد  ــر ۵۵ درصــد و ۱۰.۵ درصــد ب ــه ترتیــب براب در دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی ب
دانشــگاه از ۱۰۹ رشــته بــه ۱۳۷ رشــته افزایــش یافتــه اســت. نســبت اســتاد بــه دانشــجو بــرای همــه دانشــجویان اعــم از حضــوری و غیرحضــوری 
کــه دانشــگاه دارای بیشــترین  معــادل ۱ بــه ۲۱.۷ و بــرای دانشــجویان حضــوری معــادل ۱ بــه ۲۰ اســت. ایــن شــاخص بــه ازای نیم ســال اول 
گردیــده اســت. در نیم ســال دوم هــر ســال تحصیلــی بــه دلیــل دانــش آموختــه شــدن تعــداد بســیار زیــادی  جمعیــت دانشــجو اســت محاســبه 
کــه مقــدار بســیار مطلوبــی اســت.  کمتــر از ۱۸ بــه ۱ خواهــد رســید،  کارشناســی ارشــد ایــن شــاخص بــه حــدود  از دانشــجویان مقطــع تحصیلــی 

میــزان تبــادل دانشــجو بــا دانشــگاه هــای خارجــی از تعــداد ۲۲ نفــر در ســال ۱۳۹۲ بــه تعــداد ۴۵۶ نفــر در ســال ۱۳۹۵ افزایــش یافتــه اســت. 
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از ۱۳۹۴ ش. فراینــد ثبــت نــام و پذیــرش دانشــجویان در همــه مقاطــع تحصیلــی بــه صــورت اینترنتــی و بــدون مراجعــۀ حضــوری دانشــجویان 
انجــام مــی پذیــرد.

راه انــدازی دوره هــای مشــترک بــا دانشــگاه هــای خارجــی در دانشــگاه رونــد افزایشــی داشــته اســت، بــه طوری کــه در حــال حاضــر دانشــگاه 
دارای شــش دوره مشــترک بــا دانشــگاه هــای بیــن المللــی خارجــی اســت.

کــه بــا هــدف افزایــش  کارشناســی یکــی از برنامــه هــای مهــم و قابــل توّجــه حــوزه آمــوزش دانشــگاه اســت  کهــاد در مقطــع  راه انــدازی دوره هــای 
کــردن فرصــت بهــره منــدی دانشــجویان از دانــش میــان رشــته ای طراحــی  کار و اشــتغال و نیــز فراهــم  مهــارت دانشــجویان بــرای ورود بــه بــازار 
کارشناســی بــا  کارشناســی و نزدیــک تــر شــدن برنامــه هــای درســی دوره  شــده اســت. ایــن برنامــه مــی توانــد بــه جذابیــت بیشــتر دوره هــای 
کــه بــا همــکاری انجمــن آمــوزش  کشــور اســت  کنــد. دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی تنهــا دانشــگاهی در  کمــک  نیــاز صنعــت 
مهندســی ایــران موفــق بــه ارزیابــی درونــی همــه رشــته هــای تحصیلــی خــود شــده اســت. توســعه دوره هــای تحصیــات تکمیلــی در مقاطــع 
ــوده  ــوزش ب ــوزه آم ــگاه در ح ــن دانش ــای ای ــت ه ــر موفقّی ــور از دیگ کش ــاز  ــورد نی ــن و م ــای نوی ــته ه ــژه در رش ــری به وی ــد و دکت ــی ارش کارشناس
کیفــی فّعالّیــت هــای آموزشــی اســتادان و بــروز رســانی نظــام ارزشــیابی اســتادان از جملــه برنامــه هــای موفــق دانشــگاه  کمــی و  اســت. ارزیابــی 
کّمــی آمــوزش دانشــگاه داشــته اســت. ارزیابــی اســتاد  کیفــی و  کــه تأثیــر قابــل توّجهــی بــر رشــد  صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی بــوده اســت 
کشــور بــا الگــوی مطلــوب جهانــی  از دانشــجو و نیــز ارزشــیابی اســتاد توّســط دانشــجو در ایــن دانشــگاه هماننــد دیگــر دانشــگاه های ســطح یــک 

کان نیازمنــد یــک تحــول اساســی اســت. کمــا فاصلــه داشــته  و ایــن بخــش 
کارشناســی و حمایــت مالــی از این گونــه پــروژه هــا از  کارشناســی ارشــد و  تقویــت رویکــرد عملــی و تجربــی پایــان نامــه هــا و پــروژه هــای مقاطــع 

گرفتــه اســت. کــه مــورد توّجــه و اســتقبال دانشــجویان و اعضــای هیئــت علمــی قــرار  اقــدام هــای مهــم دانشــگاه بــوده 
برگــزاری نیم ســال تابســتان بــه شــیوۀ الکترونیکــی و نیــز حضــوری در برخــی از دروس علــوم پایــه و عمومــی بــرای نخســتین بــار در دانشــگاه بــا 

کاهــش طــول تحصیــل دانشــجویان در ســال ۱۳۹۶ اجرایــی شــده اســت. رویکــرد 
ح اقــدام هــا و دســتاوردها، عملکــرد دانشــگاه در حــوزه آمــوزش  ــا اســتناد بــه شــاخص هــای ارزیابــی و شــر گرفتــه و ب مطابــق تحلیــل صــورت 

ــود. ــی می ش ــوب ارزیاب ــیار خ ــز و بس ــت آمی موفقّی
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3-1 مقدمه

کان توســعه علــم و فّنــاوری، جهــت دهــی آمــوزش، پژوهــش، فّنــاوری و نــوآوری  کشــور، یکــی از راهبردهــای  مطابــق ســند نقشــه جامــع علمــی 
کشــور بــا توّجــه بــه آمایــش ســرزمین و نــوآوری در مرزهــای دانــش بــرای تحقــق  بــه ســمت حــل مشــکات و رفــع نیازهــای واقعــی و اقتضائــات 
گذشــته، دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی بــا اصــل قــرار دادن تحقیــق و پژوهــِش  مرجعیــت علمــی اســت. طــی ســال های 
کشــور  کان علمــی  هدفمنــد و پیوســته آمیختــه بــا دانــش افزایــی، اخــاق و معنویــت توانســته اســت نقــش ارزنــده ای در تحقــق سیاســت هــای 
ایفــا نمایــد و اســتادان، دانشــجویان و پژوهشــگران دانشــگاه بــا توّجــه ویــژه بــه انجــام پژوهــش هــای تقاضــا محــور و معطــوف بــه رفــع مشــکات 

کشــور معرفــی نماینــد.  موجــود و نیازهــای بخــش صنعــت، ایــن دانشــگاه را بــه عنــوان یکــی از دانشــگاه هــای صنعتــی برتــر 
کیفیــت  کمیــت و  گــردد.  کیفــی ارزیابــی مــی  کمــی و  در ایــن فصــل عملکــرد دانشــگاه در حــوزه پژوهــش و فّنــاوری بــا تکیــه بــر شــاخص هــای 
ــز  ک ــت هــای دانــش بنیــان و مرا ــا صنعــت، توســعه فّعالّی ــه، اختــراع، حجــم قراردادهــای ارتبــاط ب کتــاب، مقال بروندادهــای پژوهــش اعــم از 
ح هــا و پــروژه هــای پژوهشــی مشــترک بــا دانشــمندان خارجــی و نیــز میــزان  رشــد، میــزان همــکاری هــای پژوهشــی بیــن المللــی در قالــب طــر
کــه در ایــن فصــل بــدان پرداختــه مــی شــود. در بخــش  اســتفاده اعضــای هیئــت علمــی از فرصــت هــای مطالعاتــی از جملــه مــواردی اســت 
گــردد تــا بتــوان بــر مبنــای آن عملکــرد  بعــدی و پیــش از تشــریح عملکــرد، نخســت اهــداف مهــم حــوزه پژوهــش و فّنــاوری دانشــگاه ارائــه مــی 

حــوزه پژوهــش را بــر مبنــای اهــداف مــورد انتظــار و محّقــق شــده ارزیابــی نمــود.

3-2  اهداف حوزه معاونت پژوهشی وفّناوری دانشگاه 

گردد. کوتاه مدت حوزه پژوهش و فّناوری دانشگاه ارائه می  در این بخش برخی از اهداف بلند مدت و 

اهداف بلند مدت   
کلیــه امــور مربــوط بــه حــوزه پژوهــش و فّنــاوری در جهــت ارتقــاء رتبــه  کیفــی و هدایــت  کمــی و  گــذاری، برنامــه ریــزی و توســعه  سیاســت 

دانشــگاه 
ایجاد ساختار الزم و تسهیل شرکت  فّعال اعضاء هیئت علمی در فّعالّیت های پژوهشی و انتقال فّناوری

گســترش پژوهش)فّنــاوری اطاعــات، انتشــارات،  مدیرّیــت و نظــارت بــر توســعه و بهبــود زیرســاخت هــای مناســب جهــت تولیــد علــم و 
و...( آزمایشــگاه 

کیفی نشرّیات علمی پژوهشی دانشگاه در زمینه علوم بین رشته ای متناسب با نیازهای ملی کمی و  توسعه 
کشــور و توســعه ارتبــاط بــا  کلیــدی  کــردن دانــش در زمینــه هــای مــورد نیــاز و  کاربــردی  ح هــای تحقیقاتــی و  اجــرا، مدیرّیــت و نظــارت بــر طــر

صنعــت و جامعــه
کارآفرینان و دانش آموختگان هم افزایی علم و ثروت برای جذب 
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کز تحقیقاتی  گروه های پژوهشی و مرا توسعه پژوهشکده ها و راه اندازی پژوهشگاه، 
گسترش و تقویت قطب های علمی دانشگاه 

گــذاری و برنامــه ریــزی بــرای افزایــش بهــره وری آزمایشــگاه هــای تحقیقاتــی و پژوهشــی و راه انــدازی آزمایشــگاه مرکــزی و تدویــن شــیوه  سیاســت 
نامــه مربوطــه جهــت استانداردســازی و ایمنــی

کیفی مقاالت و نشرّیات علمی پژوهشی دانشگاه  کّمی و  گذاری و برنامه ریزی برای ارتقاء و توسعه  سیاست 
کنفرانس ها و برگزاری همایش های علمی معتبر  ایجاد ساختارهای الزم جهت شرکت اعضاء هیئت علمی در 

گذاری، برنامه ریزی برای هدایت و حمایت از پروژه های تحصیات تکمیلی  سیاست 
حمایت و توسعه زمینه های پژوهشی ویژه دانشگاه در جهت ارتقاء مرجعیت علمی دانشگاه

توسعه زیرساخت های مالی برای افزایش ثبت اختراعات و حمایت از حقوق معنوی آن ها
افزایش درآمدهای پژوهشی از طریق فروش محصوالت علمی، خدمات مشاوره ای پژوهشی، دانش فّنی و تجاری سازی و انتقال فّناوری

تولید و توسعه محصوالت فناورانه قابل عرضه در بازار
گذاری منطقی برای افزایش تعداد شرکت های فناور و دانش بنیان هدف 

کردن دستاوردهای تحقیقاتی بسترسازی جهت تجاری 
انعقاد تفاهم نامه های همکاری با پارک های فّناوری و صنایع

گذاری و برنامه ریزی به جهت افزایش سرانه قراردادهای پژوهشی اعضاء هیئت علمی سیاست 
کتابخانه های تخّصصی دانشکده ها توسعه فضا و منابع 

ســازماندهی مرکــز انتشــارات دانشــگاه بــه صــورت یــک واحــد تجــاری مســتقل بــه منظــور بهبــود عملکــرد شــبکه توزیــع و فــروش محصــوالت علمــی 
دانشگاه

گذاری و برنامه ریزی در راستای صیانت از مالکیت فکری و رعایت حقوق مادی پژوهشگران و جلوگیری از تضعیف اعتبار علمی سیاست 

شکل 3-2 شوراهای تحت نظارت معاونت پژوهشی و فّناوری دانشگاه

ــاوری دانشــگاه در شــوراهای تحــت نظــارت و  ــه فّعالّیــت هــای پژوهشــی و فّن ــوط ب کلیــه امــور مرب سیاســت گــذاری، برنامــه ریــزی و هدایــت 
ــه در شــکل 3-2 نشــان داده شــده اســت. ک ــه انجــام مــی رســد،  ــت معاونــت پژوهشــی ســازماندهی و ب مدیرّی
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شکل 3-1  نمودار سازمانی معاونت پژوهش و فّناوری دانشگاه

3-3   ساختار سازمانی معاونت پژوهشی وفّناوری

ساختار سازمانی حوزه معاونت پژوهشی و فّناوری در شکل 3-1 نشان داده شده است.
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 شرح شاخص ارزیابی نام شاخص ارزیابی ردیف
 این شاخص تعداد کتب ترجمه یا تالیف شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه را نشان می دهد. تعداد کتب منتشر شده 1

مجالت معتبر  تعداد مقاالت علمی منتشر شده در    2
 علمی

و نیز مقاالت چاپ شده در همایش های ملی و  ISIو غیر  ISIاین شاخص تعداد کل مقاالت چاپ شده توسط اعضای هیات علمی را به تفکیک در مجالت 
 بین المللی را نشان می دهد.

 استناد و تعداد مقاالت در ده درصد برتر در سطح دنیا را در هر سال نشان می دهد. این شاخص تعداد مقاالت مشترک با دانشمندان خارجی، مقاالت پر تعداد مقاالت علمی برتر 3

تعداد فرصججت های مطالعاتی اعضججای هیات    6
 این شاخص تعداد فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی در خارج از کشور را در هر سال نشان می دهد. علمی در خارج از کشور

 این شاخص تعداد پایان نامه های دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد و رساله های دفاع شده در مقطع دکتری را در هر سال نشان می دهد. ه های دفاع شده  تعداد پایان نامه ها و رسال 7

تعداد تعداد قراردادهای برون دانشگاهی منعقده با   8
 ه با بخش های صنعتی و خدماتی را در هر سال نشان می دهد.این شاخص تعداد قراردادهای برون دانشگاهی منعقد بخش های صنعتی و خدماتی

مبلغ درآمدهای کسب شده از قراردادهای منعقده    9
 این شاخص مبلغ درآمدهای کسب شده از قراردادهای منعقده برون دانشگاهی را در هر سال نشان می دهد. برون دانشگاهی)ریال(

 این شاخص تعداد شرکتهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه که دارای مجوز دانش بنیان هستند رانشان می دهد. دشتعداد شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز ر 10

را  اوریعلوم، تحقیقات و فناین شاخص تعداد مراکز پژوهشی)پژوهشکده ها، مراکز پژوهشی و گروه های پژوهشی( و قطب های علمی مصوب شده وزارت  تعداد واحدهای پژوهشی و قطب  علمی 11
 در زمینه های تخصصی نشان می دهد.

 این شاخص تعداد کل آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی مصوب دانشگاه را در هر سال نشان می دهد. تعداد آزمایشگاه های آموزشی و  پژوهشی 12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول) 3-1(  شاخص های ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزۀ پژوهش و فّناوری

3-4   ارزیابی عملکرد

کمــک شــاخص هــای اســتاندارد  در ایــن بخــش عملکــرد دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی در حــوزه پژوهــش و فّنــاوری بــه 
ــدول  ــا در ج ــاخص ه ــای ایــن ش ــر مبن ــی ب ــج ارزیاب ــت. نتای ــده اس ــه ش گفت ــدول ۱-۳  ــا در ج ــاخص ه ــن ش ــن ای ــی از مهمتری ــی م. برخ ارزیاب
کتــب، پایــان نامــه هــا  گــزارش شــده اســت. تمرکــز  ایــن شــاخص ها بــر ارزیابــی فّعالّیــت هــای پژوهشــی شــامل انتشــار مقــاالت علمــی و   ۲-۳
کــز پژوهشــی، حجــم  گروه هــا و مرا و رســاله های تحصیــات تکمیلــی، اختراعــات، آزمایشــگاه های پژوهشــی و آموزشــی، قطــب هــای علمــی، 

قراردادهــای صنعتــی و پژوهــش هــای مهــم ملــی و بیــن المللــی اســت.
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جدول )۳-۲(  ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزۀ پژوهش و فّناوری

 سال تحصیلی متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف

1392 1393 1394 1395 

1 
 

 14 15 15 10 تعداد کتب ترجمه شده تعداد کتب منتشر شده به تفکیک:
 33 51 51 47 تعداد کتب تالیف شده

 
 
 

2 

 
 

مقاالت علمی منتشر شده در مجالت معتبرتعداد   
 علمی به تفکیک:

پژوهشی داخلی اعم از  –تعداد مقاالت علمی منتشر شده در مجالت علمی 
ISC 

524 596 601 502 

ترویجی –تعداد مقاالت علمی منتشر شده در مجالت علمی   22 19 17 17 
 ISI 530 759 893 777   تعداد مقاالت علمی منتشر شده در مجالت

 285 324 358 243 تعداد مقاالت علمی منتشر شده در همایش های داخلی
 374 407 332 327 تعداد مقاالت علمی منتشر شده در همایش های بین المللی

 
 

3 
 

 
 تعداد مقاالت علمی به تفکیک:

خارجی پژوهشگرانتعداد مقاالت مشترک با   125 141 124 158 
برتر)پر استناد(تعداد مقاالت   66 90 83 80 

 87 185 203 198 تعداد مقاالت در ده درصد برتر در سطح دنیا

 
فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی  تعداد 4  4 10 6 5 تعداد فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی در خارج از کشور 

 
دفاع شده به تفکیک مقطع: تعداد پایان نامه ها و رساله های 5  676 618 747 872 تعداد پایان نامه های دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد 

 67 79 85 84 تعداد پایان نامه های دفاع شده در مقطع دکترای تخصصی
 

 قراردادهای منعقده برون دانشگاهی  6
 

 82 77 51 67 تعداد قراردادها 
قراردادها )ریال(مبلغ درآمد کسب شده از   000/170/266  000/100/620  000/475/009/70  000/500/263/46  

 
 254 278 272 211 تعداد قراردادها گرنت)اعتبار پژوهشی( 7

000/964/404/12 حق التحقیق)ریال(  000/908/394/11  000/000/275/12  000/815/168/12  
دانشگاهتعداد شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد  8  0 4 6 10 

 11 11 11 9 تعداد پژوهشکده ها، مراکز پژوهشی و گروه های پژوهشی 9

 5 5 5 5 تعداد قطبهای علمی 10

 193 188 183 171 تعداد کل آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی 11
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3-5  تشریح عملکرد

گرفتــه تعــداد مقــاالت چــاپ شــده در مجــات بــا نمایــه ISI تــا ســال تحصیلــی ۹۴-۹۵ در مقــدار مطلوبــی بــوده اســت.  مطابــق ارزیابــی صــورت 
ســرانه مقالــه ISI در ۱۳۹۵ ش. بــا فــرض تعــداد ۳۲۰عضــو هیئــت علمــی بــه حــدود ۲/۴ رســیده اســت.

گفتنــی اســت ایــن مقــاالت، بــه الــزام مقــاالت  تعــداد مقــاالت پــر اســتناد نیــز مطابــق شــکل ۳-۴ به طــور میانگیــن معــادل ۸۰ عــدد بــوده اســت. 
چــاپ شــده در بــازه مــورد مطالعــه نیســت.

ISI شکل 3-3  تعداد مقاالت چاپ شده در مجات با نمایه

شکل 3-4  تعداد مقاالت برتر ) پراستناد(
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یکــی از موفقّیــت هــای دانشــگاه در دورۀ مــورد مطالعــه توســعه همــکاری هــای پژوهشــی بین المللــی بــوده اســت. مطابــق شــکل ۳-۵ تعــداد 
مقــاالت مشــترک بــا پژوهشــگران خارجــی در پایــان ســال تحصیلــی ۹۴-۹۵ بــه ۱۵۸ عــدد رســیده اســت. 

ــرون دانشــگاهی از  ــرون دانشــگاهی طــی دورۀ مــورد مطالعــه رشــد داشــته اســت. در شــکل ۳-۶ تعــداد قراردادهــای ب تعــداد قراردادهــای ب
ــا ســال تحصیلــی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ نشــان داده شــده اســت. ســال تحصیلــی ۱۳۹۲-۱۳۹۳ ت

3-5  تعداد مقاالت مشترک با پژوهشگران خارجی

شکل 3-6  تعداد قراردادهای برون دانشگاهی 
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جدول) 3-3( اقدامات و دستاوردهای دانشگاه در حوزه پژوهش و فّناوری

ــاوری، فهرســت آئیــن نامــه هــا و شــیوه نامــه هــای حــوزۀ  همچنیــن مهمتریــن اقــدام هــا و دســتاوردهای  دانشــگاه در حــوزه پژوهــش و فّن
کــرده اســت، فهرســت  کــه معاونــت پژوهشــی و فّنــاوری بــا آن هــا تفاهــم نامــه منعقــد  معاونــت پژوهشــی و فّنــاوری، فهرســت ســازمان هایــی 
ــده  ــزارش ش گ ــا ۷-۳  ــداول۳-۳ ت ــگاه در ج ــی دانش ــی پژوهش ــرّیات علم ــت نش ــگاه و فهرس ــی دانش ــای علم ــب ه ــی و قط ــای پژوهش واحده

اســت.

95اقدامات و دستاوردها تا سال  عنوان شاخص  ردیف  

 طرح های تحقیقاتی برون سازمانی 1

  قرارداد 277–افزایش تعداد و مبالغ قراردادهای پژوهشی 
  تخصصی صنایع مختلفتشکیل کارگروه های 
  صنعتتشکیل گروه های بین دانشکده ای و برگزاری جلسات با 
  پیشنهاد طرح صنعتی 50ارسال بیش از 

 اختراعات 2

 توسعه زیرساخت های افزایش ثبت اختراعات و تجاری سازی تحقیقات 
 اظهارنامه ثبت اختراع 50 بیش از ارزیابی تعداد 
 عضویت در کانون پتنت ایران 
  ثبت اختراع و تجاری سازی آموزشیبرگزاری دوره های 
 تدوین آیین نامه مالکیت فکری و معنوی دانشگاه 

 ان رشته ایطرح های تحقیقاتی می 3

 تدوین و اجرای آیین نامه گرنت فناوری 
  قرارداد طرح پژوهشی ویژه 16ارزیابی و عقد 
  ارائه خدمات فناورانه ساخت/ قرارداد فروش/ 8عقد تعداد 
 شرکت با مشارکت اعضاء هیات علمی دانشگاه 12 تاسیس تعداد 
  شرکت دانش بنیان توسط اعضاء هیات علمی دانشگاه 9اخذ مجوز 

 ح های تحقیقاتی حمایتیطر 4
  حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلیهای عقد قرارداد 
 پسادکتری هایقرارداد عقد 
 عقد قراردادهای هسته های پژوهشی 

 طرح های تحقیقاتی درون سازمانی)گرنت( 5
 ارتقاء کیفی پژوهش های اعضاء هیات علمی 
  قرارداد گرنت صنعتی  12عقد 
 درسال د گرنت پژوهشیقراردا 264 متوسط عقد 

 عدد11به  وهشیژپژوهشکده ها، مراکز پژوهشی و گروه های پافزایش تعداد     واحدهای پژوهشی 6
  علوم، تحقیقات و فناوریمرکز پژوهشی جدید به وزارت  4پیشنهاد 

 عدد 5افزایش تعداد قطب های علمی به   های علمیقطب 7
  حقیقات و فناوریعلوم، تقطب علمی جدید به وزارت  5پیشنهاد 

 آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی 8
  زمایشگاه مرکزی دانشگاهآراه اندازی 
  آزمایشگاه( 193پژوهشی )آموزشی و افزایش تعداد آزمایشگاه های 
 ( حدوداً چهار میلیارد تومانخرید تجهیزات آموزشی و پژوهشی) 
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95اقدامات و دستاوردها تا سال  عنوان شاخص  ردیف  

 طرح های تحقیقاتی برون سازمانی 1

  قرارداد 277–افزایش تعداد و مبالغ قراردادهای پژوهشی 
  تخصصی صنایع مختلفتشکیل کارگروه های 
  صنعتتشکیل گروه های بین دانشکده ای و برگزاری جلسات با 
  پیشنهاد طرح صنعتی 50ارسال بیش از 

 اختراعات 2

 توسعه زیرساخت های افزایش ثبت اختراعات و تجاری سازی تحقیقات 
 اظهارنامه ثبت اختراع 50 بیش از ارزیابی تعداد 
 عضویت در کانون پتنت ایران 
  ثبت اختراع و تجاری سازی آموزشیبرگزاری دوره های 
 تدوین آیین نامه مالکیت فکری و معنوی دانشگاه 

 ان رشته ایطرح های تحقیقاتی می 3

 تدوین و اجرای آیین نامه گرنت فناوری 
  قرارداد طرح پژوهشی ویژه 16ارزیابی و عقد 
  ارائه خدمات فناورانه ساخت/ قرارداد فروش/ 8عقد تعداد 
 شرکت با مشارکت اعضاء هیات علمی دانشگاه 12 تاسیس تعداد 
  شرکت دانش بنیان توسط اعضاء هیات علمی دانشگاه 9اخذ مجوز 

 ح های تحقیقاتی حمایتیطر 4
  حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلیهای عقد قرارداد 
 پسادکتری هایقرارداد عقد 
 عقد قراردادهای هسته های پژوهشی 

 طرح های تحقیقاتی درون سازمانی)گرنت( 5
 ارتقاء کیفی پژوهش های اعضاء هیات علمی 
  قرارداد گرنت صنعتی  12عقد 
 درسال د گرنت پژوهشیقراردا 264 متوسط عقد 

 عدد11به  وهشیژپژوهشکده ها، مراکز پژوهشی و گروه های پافزایش تعداد     واحدهای پژوهشی 6
  علوم، تحقیقات و فناوریمرکز پژوهشی جدید به وزارت  4پیشنهاد 

 عدد 5افزایش تعداد قطب های علمی به   های علمیقطب 7
  حقیقات و فناوریعلوم، تقطب علمی جدید به وزارت  5پیشنهاد 

 آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی 8
  زمایشگاه مرکزی دانشگاهآراه اندازی 
  آزمایشگاه( 193پژوهشی )آموزشی و افزایش تعداد آزمایشگاه های 
 ( حدوداً چهار میلیارد تومانخرید تجهیزات آموزشی و پژوهشی) 
 آموزشی  های برگزاری دورهHSE 
 بازنگری و اصالح آئین نامه های مرتبط 

 هرسالبازدید از مراکز علمی و صنعتی در  50انجام حدود   بازدیدهای علمی و تحقیقاتی 9
 پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و صنعتی های تفاهم نامهافزایش   تفاهم نامه های علمی تحقیقاتی 10

 نشریات 11

  نشریه علمی پژوهشی 4اخذ مجوز انتشار 
 ایجاد زمینه های مناسب جهت نمایه شدن مجالت در سازمان های بین المللی 
 مجالترگاه مالی برای دریافت های مالی ایجاد د 
 حمایت از تاسیس مجالت دانشگاهی ارتقاء سطح نشریات 

 کتب 12

 بهبود و ارتقاء روند ویراستاری 
  کتاب برخطراه اندازی سامانه فروش 
 از کلیه کتاب های منتشره انتشارات در محل معاونت پژوهشی دانشگاه و نمایشگاه شیوایجاد آر 
 فروشی در محل انتشارات دانشکده های هوافضا، ریاضی، مکانیک ایجاد کتاب 
 تغییر صفحه شناسنامه کتاب مطابق استانداردهای جدید 
 سازی لوگوی روی جلد کتابیکپارچه 
  به سازی فضای کتابفروشی 

 همایش ها 13

 حمایت از برگزاری همایش های داخلی دانشگاه 
  دستورالعمل حمایت از کنفرانس هاتدوین 
  مدیریت همایش هاتخصیص نرم افزار 
  از تقلبات علمی  بررسیایجاد بستری برای 

 زیرساخت های خدمات کتابخانه ای و پایگاه های علمی 14

 دسترسی به پایگاه های اطالعاتی 
 خرید نرم افزارهای مرتبط 
 برگزاری کارگاه جهت ارتقاء کتابداران دانشگاه 
 تشکیل شورای کتابداران 
  نمایشگاه کتاب دانشگاهبرگزاری 
  های مخصوصکتابخانه ها با نصب دستگاهمیز امانات ارتقاء سیستم 

 Mbs 400-افزایش سرعت اینترنت  اینترنت 15

 درصدی با کیفیت مناسب 90پوشش -بهبود وضعیت   وضعیت شبکه سیمی و بی سیم دانشکده ها 16

95اقدامات و دستاوردها تا سال  عنوان شاخص  ردیف  

 طرح های تحقیقاتی برون سازمانی 1

  قرارداد 277–افزایش تعداد و مبالغ قراردادهای پژوهشی 
  تخصصی صنایع مختلفتشکیل کارگروه های 
  صنعتتشکیل گروه های بین دانشکده ای و برگزاری جلسات با 
  پیشنهاد طرح صنعتی 50ارسال بیش از 

 اختراعات 2

 توسعه زیرساخت های افزایش ثبت اختراعات و تجاری سازی تحقیقات 
 اظهارنامه ثبت اختراع 50 بیش از ارزیابی تعداد 
 عضویت در کانون پتنت ایران 
  ثبت اختراع و تجاری سازی آموزشیبرگزاری دوره های 
 تدوین آیین نامه مالکیت فکری و معنوی دانشگاه 

 ان رشته ایطرح های تحقیقاتی می 3

 تدوین و اجرای آیین نامه گرنت فناوری 
  قرارداد طرح پژوهشی ویژه 16ارزیابی و عقد 
  ارائه خدمات فناورانه ساخت/ قرارداد فروش/ 8عقد تعداد 
 شرکت با مشارکت اعضاء هیات علمی دانشگاه 12 تاسیس تعداد 
  شرکت دانش بنیان توسط اعضاء هیات علمی دانشگاه 9اخذ مجوز 

 ح های تحقیقاتی حمایتیطر 4
  حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلیهای عقد قرارداد 
 پسادکتری هایقرارداد عقد 
 عقد قراردادهای هسته های پژوهشی 

 طرح های تحقیقاتی درون سازمانی)گرنت( 5
 ارتقاء کیفی پژوهش های اعضاء هیات علمی 
  قرارداد گرنت صنعتی  12عقد 
 درسال د گرنت پژوهشیقراردا 264 متوسط عقد 

 عدد11به  وهشیژپژوهشکده ها، مراکز پژوهشی و گروه های پافزایش تعداد     واحدهای پژوهشی 6
  علوم، تحقیقات و فناوریمرکز پژوهشی جدید به وزارت  4پیشنهاد 

 عدد 5افزایش تعداد قطب های علمی به   های علمیقطب 7
  حقیقات و فناوریعلوم، تقطب علمی جدید به وزارت  5پیشنهاد 

 آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی 8
  زمایشگاه مرکزی دانشگاهآراه اندازی 
  آزمایشگاه( 193پژوهشی )آموزشی و افزایش تعداد آزمایشگاه های 
 ( حدوداً چهار میلیارد تومانخرید تجهیزات آموزشی و پژوهشی) جدول 3-3 )ادامه( اقدامات و دستاوردهای دانشگاه در حوزه پژوهش و فّناوری
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جدول 3-3 )ادامه( اقدامات و دستاوردهای دانشگاه در حوزه پژوهش و فّناوری

 آموزشی  های برگزاری دورهHSE 
 بازنگری و اصالح آئین نامه های مرتبط 

 هرسالبازدید از مراکز علمی و صنعتی در  50انجام حدود   بازدیدهای علمی و تحقیقاتی 9
 پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و صنعتی های تفاهم نامهافزایش   تفاهم نامه های علمی تحقیقاتی 10

 نشریات 11

  نشریه علمی پژوهشی 4اخذ مجوز انتشار 
 ایجاد زمینه های مناسب جهت نمایه شدن مجالت در سازمان های بین المللی 
 مجالترگاه مالی برای دریافت های مالی ایجاد د 
 حمایت از تاسیس مجالت دانشگاهی ارتقاء سطح نشریات 

 کتب 12

 بهبود و ارتقاء روند ویراستاری 
  کتاب برخطراه اندازی سامانه فروش 
 از کلیه کتاب های منتشره انتشارات در محل معاونت پژوهشی دانشگاه و نمایشگاه شیوایجاد آر 
 فروشی در محل انتشارات دانشکده های هوافضا، ریاضی، مکانیک ایجاد کتاب 
 تغییر صفحه شناسنامه کتاب مطابق استانداردهای جدید 
 سازی لوگوی روی جلد کتابیکپارچه 
  به سازی فضای کتابفروشی 

 همایش ها 13

 حمایت از برگزاری همایش های داخلی دانشگاه 
  دستورالعمل حمایت از کنفرانس هاتدوین 
  مدیریت همایش هاتخصیص نرم افزار 
  از تقلبات علمی  بررسیایجاد بستری برای 

 زیرساخت های خدمات کتابخانه ای و پایگاه های علمی 14

 دسترسی به پایگاه های اطالعاتی 
 خرید نرم افزارهای مرتبط 
 برگزاری کارگاه جهت ارتقاء کتابداران دانشگاه 
 تشکیل شورای کتابداران 
  نمایشگاه کتاب دانشگاهبرگزاری 
  های مخصوصکتابخانه ها با نصب دستگاهمیز امانات ارتقاء سیستم 

 Mbs 400-افزایش سرعت اینترنت  اینترنت 15

 درصدی با کیفیت مناسب 90پوشش -بهبود وضعیت   وضعیت شبکه سیمی و بی سیم دانشکده ها 16

95اقدامات و دستاوردها تا سال  عنوان شاخص  ردیف  

 طرح های تحقیقاتی برون سازمانی 1

  قرارداد 277–افزایش تعداد و مبالغ قراردادهای پژوهشی 
  تخصصی صنایع مختلفتشکیل کارگروه های 
  صنعتتشکیل گروه های بین دانشکده ای و برگزاری جلسات با 
  پیشنهاد طرح صنعتی 50ارسال بیش از 

 اختراعات 2

 توسعه زیرساخت های افزایش ثبت اختراعات و تجاری سازی تحقیقات 
  اظهارنامه ثبت اختراع 50 بیش از تعدادارزیابی 
 عضویت در کانون پتنت ایران 
 برگزاری دوره های اموزشی ثبت اختراع و تجاری سازی 
 تدوین آیین نامه مالکیت فکری و معنوی دانشگاه 

 طرح های تحقیقاتی میان رشته ای 3

 تدوین و اجرای آیین نامه گرنت فناوری 
  پژوهشی ویژهقرارداد طرح  16ارزیابی و عقد 
  قرارداد فروش/ساخت/ارائه خدمات فناورانه 8عقد تعداد 
 شرکت با مشارکت اعضاء هیات علمی دانشگاه 12 تاسیس تعداد 
  شرکت دانش بنیان توسط اعضاء هیات علمی دانشگاه 9اخذ مجوز 

 طرح های تحقیقاتی حمایتی 4
  حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلیهای عقد قرارداد 
 پسادکتری هایقرارداد عقد 
 عقد قراردادهای هسته های پژوهشی 

 طرح های تحقیقاتی درون سازمانی)گرنت( 5
 ارتقاء کیفی پژوهش های اعضاء هیات علمی 
  قرارداد گرنت صنعتی  12عقد 
 درسال قرارداد گرنت پژوهشی 264 متوسط عقد 

 عدد11به  پژوهشی و گروه های پزوهشیپژوهشکده ها، مراکز افزایش تعداد     واحدهای پژوهشی 6
  مرکز پژوهشی جدید به وزارت عتف 4پیشنهاد 

 عدد 5افزایش تعداد قطب های علمی به   های علمیقطب 7
  قطب علمی جدید به وزارت عتف 5پیشنهاد 

 آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی 8
 راه اندازی ازمایشگاه مرکزی دانشگاه 
  آزمایشگاه( 193پژوهشی )آموزشی و افزایش تعداد آزمایشگاه های 
 ( حدوداً چهار میلیارد تومانخرید تجهیزات آموزشی و پژوهشی) 

 و کامپیوتر ITکز اتجهیز مر 17

  توان پردازشی باال جهت مجازی سازیخرید سرورهای بزرگ با 
 خرید تجهیزات برای فضای ذخیره سازی 
  نصب سیستم ایمنی مخصوص مراکزIT 
 تجهیز مراکز کامپیوتر دانشکده ها باز سازی و 

 افزایش سرور و ارتقاء سرویس نرم افزاری  سیستم پردازش موازی 18

 وب سایت دانشگاهطراحی پوسته های جدید برای   دانشگاه ارتقاء وبومتری 19
  95در انتهای سال  13به  21ارتقاء از رتبه 
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وهش و فناوری زیابی عملکرد دانشگاه در حوزۀ پژ ار 3

  عنوان   ردیف

 پژوهشی –اساسنامه نشریه علمی  1
 برای اعضاء هیات علمی پیمانی آئین نامه استفاده از ماموریت پژوهشی 2
 پژوهش محور یموضوع رساله دکتر یطرح پژوهش یدستورالعمل نحوه انعقاد قرارداد واجرا 3
 و تقویت قطب های علمی دانشگاه بانیینامه پشت نییآ 4
 دانشگاه یکارگاه- یشگاهیدستورالعمل استفاده از خدمات آزما 5
 سالمت و بهداشت محیط زیست دانشگاه منی،ینامه ا نییآ 6
 پژوهشگر برتر ینامه انتخاب دانشجو نییآ 7
 پسا دکتری ینامه دوره ها نییآ 8
 نامه ارزیابی زمینه های پژوهشی ویژه دانشگاهآئین  9
 آیین نامه حمایت از ثبت اختراع 10
 آیین نامه حق مالکیت فکری و معنوی دانشگاه 11
 آئین نامه استقرار موقت در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 12
 آئین نامه رابطین مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 13
 فناور دانشگاه یمرکز رشد واحدها ینامه مال نیآئ 14
 آئین نامه برگزاری همایش های علمی در دانشگاه 15
 آئین نامه انتشارات 16
 آئین نامه استفاده از کتابخانه های دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 17
 شیوه نامه انتشارات 18
 به اعضای هیات علمی جدید االستخدامشیوه نامه پرداخت هزینه چاپ مقاله در مجالت معتبر علمی  19
 جایزه در جشنواره بین المللی خوارزمی یا فارابی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه یقینامه پرداخت تشو وهیش 20
 با ضریب تاثیر باال ISIبه اعضای هیات علمی نویسندگان مقاالت  یقینامه پرداخت تشو وهیش 21
جدول )3-4(آئین نامه ها، دستورالعمل ها وشیوه نامه های معاونت پژوهشی و فّناوری دانشگاه دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلیبه  یقینامه پرداخت تشو وهیش 22
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اعضای هیات  -گرنت-پژوهشی  ژهیاز محل اعتبار و ینامه پرداخت حق الزحمه به پژوهشگران پسا دکتر وهیش 23
 علمی

 پژوهشی دانشجویی دانشگاه یهسته ها لینامه تشک وهیش 24
 های پژوهشی ویژهنامه  اجرایی حمایت از زمینهشیوه  25
 اجرایی انتشار مجله علمی و پژوهشی در دانشگاهشیوه نامه  26
 شیوه نامه اجرایی شرکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در کنفرانس داخلی وخارجی 27
 دستورالعمل حمایتی جهت شرکت اعضاء هیات علمی دانشگاه در همایش های خارج از کشور 28

  عنوان   ردیف

 پژوهشی –اساسنامه نشریه علمی  1
 برای اعضاء هیات علمی پیمانی آئین نامه استفاده از ماموریت پژوهشی 2
 پژوهش محور یموضوع رساله دکتر یطرح پژوهش یدستورالعمل نحوه انعقاد قرارداد واجرا 3
 و تقویت قطب های علمی دانشگاه بانیینامه پشت نییآ 4
 دانشگاه یکارگاه- یشگاهیدستورالعمل استفاده از خدمات آزما 5
 سالمت و بهداشت محیط زیست دانشگاه منی،ینامه ا نییآ 6
 پژوهشگر برتر ینامه انتخاب دانشجو نییآ 7
 پسا دکتری ینامه دوره ها نییآ 8
 نامه ارزیابی زمینه های پژوهشی ویژه دانشگاهآئین  9
 آیین نامه حمایت از ثبت اختراع 10
 آیین نامه حق مالکیت فکری و معنوی دانشگاه 11
 آئین نامه استقرار موقت در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 12
 آئین نامه رابطین مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 13
 فناور دانشگاه یمرکز رشد واحدها ینامه مال نیآئ 14
 آئین نامه برگزاری همایش های علمی در دانشگاه 15
 آئین نامه انتشارات 16
 آئین نامه استفاده از کتابخانه های دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 17
 شیوه نامه انتشارات 18
 به اعضای هیات علمی جدید االستخدامشیوه نامه پرداخت هزینه چاپ مقاله در مجالت معتبر علمی  19
 جایزه در جشنواره بین المللی خوارزمی یا فارابی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه یقینامه پرداخت تشو وهیش 20
 با ضریب تاثیر باال ISIبه اعضای هیات علمی نویسندگان مقاالت  یقینامه پرداخت تشو وهیش 21
 دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلیبه  یقینامه پرداخت تشو وهیش 22

  عنوان   ردیف

 پژوهشی –اساسنامه نشریه علمی  1
 برای اعضاء هیات علمی پیمانی آئین نامه استفاده از ماموریت پژوهشی 2
 پژوهش محور یموضوع رساله دکتر یطرح پژوهش یدستورالعمل نحوه انعقاد قرارداد واجرا 3
 و تقویت قطب های علمی دانشگاه بانیینامه پشت نییآ 4
 دانشگاه یکارگاه- یشگاهیدستورالعمل استفاده از خدمات آزما 5
 سالمت و بهداشت محیط زیست دانشگاه منی،ینامه ا نییآ 6
 پژوهشگر برتر ینامه انتخاب دانشجو نییآ 7
 پسا دکتری ینامه دوره ها نییآ 8
 نامه ارزیابی زمینه های پژوهشی ویژه دانشگاهآئین  9
 آیین نامه حمایت از ثبت اختراع 10
 آیین نامه حق مالکیت فکری و معنوی دانشگاه 11
 آئین نامه استقرار موقت در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 12
 آئین نامه رابطین مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 13
 فناور دانشگاه یمرکز رشد واحدها ینامه مال نیآئ 14
 آئین نامه برگزاری همایش های علمی در دانشگاه 15
 آئین نامه انتشارات 16
 آئین نامه استفاده از کتابخانه های دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 17
 شیوه نامه انتشارات 18
 به اعضای هیات علمی جدید االستخدامشیوه نامه پرداخت هزینه چاپ مقاله در مجالت معتبر علمی  19
 جایزه در جشنواره بین المللی خوارزمی یا فارابی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه یقینامه پرداخت تشو وهیش 20
 با ضریب تاثیر باال ISIبه اعضای هیات علمی نویسندگان مقاالت  یقینامه پرداخت تشو وهیش 21
 دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلیبه  یقینامه پرداخت تشو وهیش 22

جدول 3-4 )ادامه(آئین نامه ها، دستورالعمل ها وشیوه نامه های معاونت پژوهشی و فّناوری دانشگاه
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وهش و فناوری زیابی عملکرد دانشگاه در حوزۀ پژ ار 3

 ردیف طرف همکاری ردیف طرف همکاری

 1 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 30 طرح چشمه نور ایران

 2 سازمان توسعه منابع انرژی 31 شرکت سایپا
 3 پژوهشگاه صنعت نفت 32 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 4 پژوهشکده هواشناسی 33 انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

 5 پژوهشگاه فضایی ایران 34 انجمن صنفی کارفرمایی متخصصین خدمات تهویه مطبوع تهران
 6 دانشگاه عالی دفاع ملی 35 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 7 شرکت یکان بهین  فن آور 36 شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو

های فضاییپژوهشکده طراحی سامانه  37 شرکت تولیدی گچ تندیس البرز  8 

 9 سازمان صنایع هوافضا 38 شرکت پارت پیشروگامان

 10 سهند خودرو 39 سازمان پدافند غیرعامل
 11 شرکت فناوران آینده نگر پویا پارس )ایده آل وکیوم( 40 سازمان نقشه برداری کشور

 12 شرکت فوالد روانشر 41 موسسه حیات وحش پارسیان

 13 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 42 سازمان بنادر و دریانوردی

ریاست جمهوری -مرکز همکاری های فناوری و نوآوری 43 فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی  14 

 15 پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی 44 تجارت الکترونیک پارسیان)پککو(

 16 انجمن دایکست ایران 45 پژوهشگاه هوافضا

توسعه خدماتی بازرگانی آریتا شرکت  17 دانشگاه اراک 46 

 18 پژوهشگاه استاندارد 47 دانشگاه خوارزمی

 19 انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران 48 دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا

 20 موسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس 49 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

صدفرهاورد مبتکران     21 
 22 صاایران  
 23 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور  

یفرد طرف همکاری  ردیف طرف همکاری 

 1 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 30 طرح چشمه نور ایران

 2 سازمان توسعه منابع انرژی 31 شرکت سایپا
 3 پژوهشگاه صنعت نفت 32 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

کده هواشناسیپژوهش 33 انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران  4 

 5 پژوهشگاه فضایی ایران 34 انجمن صنفی کارفرمایی متخصصین خدمات تهویه مطبوع تهران
 6 دانشگاه عالی دفاع ملی 35 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 7 شرکت یکان بهین  فن آور 36 شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو

طراحی سامانه های فضایی پژوهشکده 37 شرکت تولیدی گچ تندیس البرز  8 

 9 سازمان صنایع هوافضا 38 شرکت پارت پیشروگامان

 10 سهند خودرو 39 سازمان پدافند غیرعامل
 11 شرکت فناوران آینده نگر پویا پارس )ایده آل وکیوم( 40 سازمان نقشه برداری کشور

 12 شرکت فوالد روانشر 41 موسسه حیات وحش پارسیان

دریانوردی سازمان بنادر و  13 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 42 

ریاست جمهوری -مرکز همکاری های فناوری و نوآوری 43 فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی  14 

 15 پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی 44 تجارت الکترونیک پارسیان)پککو(

ایرانانجمن دایکست  45 پژوهشگاه هوافضا  16 

 17 دانشگاه اراک 46 شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا

 18 پژوهشگاه استاندارد 47 دانشگاه خوارزمی

 19 انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران 48 دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا

 20 موسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس 49 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

هاورد مبتکران صدفر    21 
 22 صاایران  
 23 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور  

 ردیف طرف همکاری ردیف طرف همکاری

 1 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 30 طرح چشمه نور ایران

 2 سازمان توسعه منابع انرژی 31 شرکت سایپا
 3 پژوهشگاه صنعت نفت 32 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 4 پژوهشکده هواشناسی 33 انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

 5 پژوهشگاه فضایی ایران 34 انجمن صنفی کارفرمایی متخصصین خدمات تهویه مطبوع تهران
 6 دانشگاه عالی دفاع ملی 35 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 7 شرکت یکان بهین  فن آور 36 شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو

های فضاییپژوهشکده طراحی سامانه  37 شرکت تولیدی گچ تندیس البرز  8 

 9 سازمان صنایع هوافضا 38 شرکت پارت پیشروگامان

 10 سهند خودرو 39 سازمان پدافند غیرعامل
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جدول )3-7(فهرست نشرّیات علمی پژوهشی دانشگاه

3-7- مرکز رشد واحدهای فناور 

مجــوّز مرکــز رشــد واحدهــای فّنــاور دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی در اســفند۱۳۸۷ش. صــادر شــده اســت. حضــور در  بیــن پنــج 
کــرده  کشــور و وجــود دانشــجویان و دانــش آموختــگان توانمنــد و نخبــه ایــن امــکان را بــرای مرکــز رشــد دانشــگاه ایجــاد  دانشــگاه برتــر صنعتــی 
کاس فّنــاوری هــای پیشــرفته موردنیــاز بــازار باشــد. بــه  کیفــی و عرضــه محصــوالت فناورانــه در  کــه بتوانــد شــاهد اســتقرار شــرکت هــای  اســت 
همیــن منظــور چشــم انــداز مرکــز رشــد دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی تبدیــل بــه پــارک علــم و فّنــاوری نصیــر و ایجــاد زیرســاخت 
کشــور اســت. مرکــز رشــد دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن  کارهــای دانــش بنیــان پایــدار در  کســب و  گیــری  هــای الزم بــه منظــور شــکل 
کارآفرینــان در قالــب واحدهــاى  فّعــال صاحــب ایــده  کارهــای نوپــا توّســط  کســب و  گیــری و توســعه  طوســی بــا ارایــه خدمــات حمایتــی از شــکل 

کنــد. در حــوزۀ فّناوری هــاى پیشــرفته و بــا اهــداف اقتصــادى مبتنــی بــر دانــش و فنــاورى  حمایــت مــی 
گزارش داده شده است. در جدول شماره ۳-۸ عملکرد مرکز رشد در سه سال اخیر 

برنامه ها و اقدامات مرکز رشد
کارهای دانش بنیان کسب و  زیست بوم توسعه 

بــا توّجــه بــه نقــش بــی بدیــل دانشــگاه هــا در نیــل بــه اهــداف اقتصــاد دانــش بنیــان، دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی بــا بهــره 
ــا  کارهــای دانــش بنیــان از دانشــگاه ت کســب و  ــه طراحــی مــدل زیســت بوم توســعه  گیــری از تجربیــات دیگــر دانشــگاه هــای پیشــرو، اقــدام ب
کســب  گردهــم آورد و بــه ایجاد  صنعــت نمــوده تــا بتوانــد مجموعــه ای از نهادهــا و فرآیندهــای مٔوّثــر در زنجیــره ایــده تــا تجــاری ســازی فّنــاوری را 

کمــک نمایــد. کارهــای پایــدار  و 
ــر جــذب  ــز ب ــا هــدف تمرک ــوآوری خواجــه نصیــر ب ــز ن ــدازی مرک ــاوری ریاســت جمهــوری، راه ان ــا حمایــت معاونــت علمــی و فّن در ایــن راســتا، ب

ــا در حــال عملیاتــی شــدن اســت. کارهــای نوپ کســب و  ــه  ــرای تبدیــل ب هســته هــا و شــتابدهی تیــم هــا ب
ح زیر است:   که در قالب برنامه ای ۵ساله تدوین شده به شر گام های بعدی توسعه ای 

به زبان انگلیسیبه زبان فارسی

به زبان انگلیسیبه زبان فارسی
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جدول  )3-8( عملکرد مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه

تقویت زیرساخت های مرکز رشد
تأسیس صندوق پژوهش و فّناوری 

تأسیس پارک علم و فّناوری خواجه نصیر 
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کار خواجه نصیر  کسب و  رویداد جشنوارۀ نوآوری و 

کارهــای فناورانه”  کســب و  کار  بــر دو مقولــه “نــوآوری و  کســب و  جشــنوارۀ نــوآوری و 
کارآفرینــی بــه شــمار  کیــد دارد. ایــن جشــنواره برنامــه محــوری دانشــگاه در حــوزه  تأ
کننــدگان بــا مفاهیــم و اصــول  مــی رود. در طــی مراحــل ایــن جشــنواره، شــرکت 
کســب وکار و تمریــن عملــی آنهــا بــر مبنــای ایــده  محــوری و  شــکل گیری و مدیرّیــت 
ح خــود  فناورانــه آشــنا می شــوند و در محیطــی رقابتــی نســبت بــه آمــاده ســازی طــر

گــذار اقــدام خواهنــد نمــود. بــه منظــور ارائــه بــه نهادهــا و اشــخاص ســرمایه 
ح و ایــده   اولیــن دوره جشــنواره در ســال ۹۵ برگــزار شــد و توانســت پذیــرای ۱۵۰ طــر

کار و نوآورانــه باشــد. ایــن رویــداد بــه صــورت ســالیانه برگــزار می شــود. کســب و 

کارگاه های تخّصصی برگزار شده: دوره های آموزشی و 
کارگاه تخّصصــی در حــوزه توســعه  کارآفرینــی  و شــش  در ســال ۱۳۹۵ پنــج ســمینار 

ح زیــر برگــزار شــد. کار بــه شــر کســب و 

سمینارها:
۱. سمینار ایده پردازی و خاقیت

کارآفرینی ۲. سمینار آشنایی با مهارت های 
کز رشد و شتابدهنده ها ۳. آشنایی با خدمات مرا

۴. آشنایی با فرآیند ارزیابی و حمایت های دانش بنیان
کارگاه ها:

۱. مهارت های تیم سازی و مدیرّیت منابع انسانی
کارهای نوپا کسب و  ۲. مدیرّیت برند، تبلیغات و نقش آن در موفقّیت 

۳. اصول بازاریابی و مدل فروش
گذاری  کره و تنظیم قراردادهای سرمایه  ۴. نحوه مذا

۵. بایدهای حقوقی و قانونی راه اندازی شرکت های نوپا
کار خود را داشته باشم کسب و  شکل )3-7( تصویر برخی از رویدادهای برگزار شده در مرکز رشد دانشگاه۶. می خواهم مدل 
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3-8  تحلیل عملکرد

گــزارش ارائــه شــده تمرکــز دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی در حــوزۀ پژوهــش و فّنــاوری بــر ایجــاد بســترهای الزم جهــت  مطابــق 
کامپیوتــر، افزایــش وب ســنجی و فراهــم  کــز  کیفیــت مرا یــک پژوهــش مــداوم، هدفمنــد و پویــا بــوده اســت. افزایــش ســرعت اینترنــت، بــاال بــردن 
کــه باعــث ارتقــاء در حــوزه IT شــده اســت. در حــوزه  کامپیوترهــای پرقــدرت بــرای پــردازش پرحجــم و ســریع از جملــه فّعالّیت هایــی اســت  کــردن 
کــردن امتیــاز  کنــد. دانشــگاه ضمــن حفــظ  کیفیــت انتشــارات هــم در محتــوا و هــم در چــاپ ارتقــاء پیــدا  کــه  کتــاب و انتشــارات ســعی شــده اســت 
کــه نتایــج پژوهشــی خــود را در مجــات علمــی و پژوهشــی جدیــد دانشــگاه ارائــه  کــرده اســت  نشــر مجــات فعلــی خــود، هیئــت علمــی را تشــویق 

نماید.
کشــور بــه منظــور آشــنائی اعضــاء هیئــت علمــی بــا موضوع هایــی در حــوزه هــای علمــی تخّصصــی  ج از  شــرکت در همایش هــای علمــی معتبــر خــار
کــه در حــوزه پژوهــش و فّنــاوری مــورد حمایــت قــرار مــی گیــرد و دانشــگاه بــا تخصیــص اعتبارهــای خــاص زمینــه الزم  از فّعالّیــت هایــی اســت 

کــز معتبــر علمــی را فراهــم مــی ســازد.   جهــت تعامــات بیشــتر اســتادان بــا مرا
ــد  ــوی مانن ــی و معن ــویقی مال ــای تش ــرای روش ه ــت و اج کیفی ــا  ــات ب ــتناد در مج ــر اس ــاالت پ ــویق مق ــگاه در تش ــه سیاســت دانش ــه ب ــا توّج ب
کــه نشــر مقــاالت در مجــات ۱ )مقــاالت رتبــه بنــدی شــده در  گرنــت، تشــویق مالــی مقــاالت پراســتناد و غیــره ســبب شــده اســت  افزایــش امتیــاز 
کیفــی مقــاالت ارســالی داشــته  کنــد و دانشــگاه عملکــرد مناســبی در ارتقــاء  گو( افزایــش پیــدا  ۲۵ درصــد اول مطابــق رتبــه بنــدی مؤسســه ســایما

باشــد. 
ــکاری  ــه هم ــف، زمین ــای مختل ــه ه ــم نام ــاد تفاه ــده و ایج ــای منعق ــش قرارداده ــد افزای ــردن رش ک ــظ  ــن حف ــت ضم ــا صنع ــاط ب ــوزه ارتب در ح
کــه اعضــاء هیئــت علمــی بــا چالشــها و نیازهــای  دانشــگاه بــا صنایــع مختلــف فراهــم شــده اســت. ایــن تعامــات و همــکاری هــا ســبب  مــی شــود 
ــام آن  ــا انج ــجویان ب ــا دانش ــد ت کنن ــی  ــد طراح ــورت هدفمن ــه ص ــی را ب ــات تکمیل ــای تحصی ــروژه ه ــد و پ کنن ــدا  ــتری پی ــنایی بیش ــت آش صنع

گیرنــد. بتواننــد بعــد از دانــش آموختگــی در خدمــت صنایــع قــرار 
راه انــدازی چنــد پژوهشــکده از جملــه پژوهشــکده نفــت، تجــاری ســازی نتایــج تحقیقــات اعضــای هیئــت علمــی و نیــز افزایــش هســته هــا و 
شــرکت هــای دانــش بنیــان از جملــه دســتاوردهای قابــل توّجــه حــوزه پژوهــش و فّنــاوری دانشــگاه طــی بــازه مــورد مطالعــه  بــوده اســت. حــوزه 
ــا هــدف ارتقــاء  ح ب ح پژوهــش هــای ویــژه را راه انــدازی نمــوده اســت. ایــن طــر ــار طــر ــرای نخســتین ب ــاوری دانشــگاه ب معاونــت پژوهــش و فّن
مرجعیــت علمــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی در زمینــه هــای پژوهشــی ویــژه میــان دانشــگاه هــا و صنایــع، راهــکار مناســبی 
کان   بــرای حمایــت از فّعالّیــت هــای پژوهشــی اعضــای هیئــت علمــی در زمینــه هــای خــاص پژوهشــی اســت. مشــارکت در پــروژه هــای ملــی و 
گــرو  کــه زمینــه ســازی بــرای ورود بــه آن در  کــز پژوهشــی و دانشــگاه هــای بیــن المللــی از جملــه مــواردی اســت  و نیــز پــروژه هــای مشــترک بــا مرا

اهتمــام جــدی حــوزه پژوهــش و فّنــاوری دانشــگاه و ارائــه یــک برنامــه عملیاتــی از ســوی آن اســت.
در مجمــوع، بــا توّجــه بــه رشــد تعــداد و حجــم قراردادهــای منعقــد شــده بــا ســازمان های بیــرون از دانشــگاه و نیــز افزایــش تعــداد مقــاالت چــاپ 
شــده اعضــای هیئــت علمــی در مجــات ISI، عملکــرد دانشــگاه در حــوزه پژوهــش و فّنــاوری موفقّیــت آمیــز  و  )بســیارخوب( ارزیابــی می شــوند.
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4-1  مقدمه 

پشــتوانه اصلــی شــکوفایی یــک دانشــگاه در عرصــه علــم و فّنــاوری، دانشــجویان و دانــش آموختــگان آن دانشــگاه هســتند. پویایــی و بالندگــی 
ــرای دانشــجویان اســت.  ــات آموزشــی، پژوهشــی و رفاهــی ب کــردن ســطح مناســبی از امکان ــرو فراهــم  گ جامعــه دانشــجویی هــر دانشــگاه در 
فّعالّیــت همــه اعضــای یــک جامعــه دانشــگاهی تنهــا در یــک بســتر فرهنگــی آرمانــی معنــا مــی یابــد. نظــام مندکــردن فّعالّیــت هــای اجتماعــی، 
سیاســی و فرهنگــی دانشــجویان بــه منظــور ارتقــای معرفــت و اندیشــة دینــی از جملــه اهــداف سیاســتگذاری فرهنگــی در دانشــگاه صنعتــی 
خواجــه نصیرالّدیــن طوســی اســت. ارائــه خدمــات مشــاوره و ســامت، امنیــت غذایــی، ایجــاد فضاهــای ورزشــی مناســب، برگــزاری برنامــه هــا و 
فّعالّیــت هــای ورزشــی همگانــی و قهرمانــی، اعطــای تســهیات رفاهــی و امکانــات خوابگاهــی از جملــه اولویــت هــای دانشــگاه صنعتــی خواجــه 
نصیرالّدیــن طوســی اســت. جــذب دانشــجویان مســتعد در همــه مقاطــع تحصیلــی، جــذب دانشــجویان غیــر ایرانــی، اعطــای تســهیات 
ــا دانشــگاه هــای خارجــی از جملــه  ــی بیــن المللــی، و تبــادل دانشــجو ب ــرای بهــره منــدی از فرصــت هــای مطالعات ــه دانشــجویان دکتــری ب ب
گذشــته مــورد توّجــه دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی بــوده اســت. در شــکل ۴-۱ نمــودار  کــه بویــژه طــی ســالیان  اقداماتــی اســت 
ســازمانی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه نشــان داده شــده اســت. در ایــن فصــل عملکــرد دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن 
گــردد. فهرســت برخــی از مهمتریــن ایــن شــاخص  کمــک شــاخص هــای اســتاندارد ارزیابــی مــی  طوســی در حــوزه دانشــجویی و فرهنگــی بــه 
گــزارش شــده اســت. در ادامــه خاصــه ای از  گفتــه شــده اســت. نتایــج ارزیابــی بــر مبنــای ایــن شــاخص در جــدول ۲-۴  هــای در جــدول ۱-۴ 
گــردد. همچنیــن مهمتریــن اقــدام هــا و دســتاوردهای دانشــگاه  فّعالّیــت هــای ایــن معاونــت در ۱۳۹۵ ش. در جــداول ۴-۳ تــا ۴-۱۱ ارائــه مــی 

گــزارش شــده اســت.  در حــوزۀ دانشــجویی و فرهنگــی در جــدول ۱۲-۴ 

شکل 4-1  نمودار سازمانی  معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
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4-2  ارزیابی عملکرد

در ایــن بخــش عملکــرد دانشــگاه در حــوزۀ دانشــجویی و فرهنگــی مطابــق شــاخص هــای جــدول ۴-۱ ارائــه مــی شــود. نتایــج ارزیابــی بــر 
گــزارش شــده اســت. مبنــای ایــن شــاخص هــا در جــدول ۲-۴ 

 شرح شاخص ارزیابی نام شاخص ارزیابی ردیف
 دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه را به کل دانشجویان دانشگاه)حضوری و غیر حضوری( نشان می دهد.این شاخص نسبت تعداد  نسبت دانشجویان غیر ایرانی به کل دانشجویان دانشگاه 1

نسبت دانشجویان تحت پوشش خدمات مشاوره و سالمت به کل  2
 می دهد. تعداد دانشجویان تحت پوشش خدمات مشاوره و سالمت به تعداد کل دانشجویان دانشگاه  را نشاناین شاخص  دانشجویان دانشگاه

 این شاخص سرانه فضای ورزشی را بر حسب متر مربع نشان می دهد. سرانه فضاهای ورزشی)متر مربع( 3

نسبت دانشجویان بهره مند از فضاهای ورزشی در خارج از ساعت  4
 تربیت بدنی به کل دانشجویان دانشگاه

شجویان      سبت تعداد دان شاخص ن ضاهای ورز    دختراین  سر بهره مند از ف ساعت تربیت بدنی   و پ شان می      شی در خارج از  شجویان ن را به تعداد کل دان
 دهد. 

نسبت دانشجویان تحت پوشش برنامه ها و فعالیت های ورزشی  5
 و قهرمانی را به کل دانشجویان نشان می دهد. این شاخص نسبت تعداد دانشجویان تحت پوشش برنامه ها و فعالیت های ورزشی همگانی همگانی و قهرمانی به کل دانشجویان دانشگاه

نسبت دانشجویان تحت پایش ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی به  6
 را به تعداد کل دانشجویان دانشگاه نشان می دهد. این شاخص نسبت تعداد دانشجویان تحت پایش ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی کل دانشجویان

گیرنده به کل دانشجویان متقاضی وام دانشگاهنسبت دانشجویان وام  7  نسبت تعداد دانشجویان وام گیرنده به تعداد کل دانشجویان متقاضی وام را در دانشگاه نشان می دهد.این شاخص  

نسبت دانشجویان برخوردار از وام شهریه به کل دانشجویان شهریه  8
 برخوردار از وام شهریه را به کل دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه ) نوبت دوم( نشان می دهد.تعداد دانشجویان این شاخص نسبت  پرداز دانشگاه

نسبت دانشجویان ساکن خوابگاه به کل دانشجویان متقاضی خوابگاه  9
 خوابگاه نشان می دهد. شامل خوابگاه های خودگردان را به تعداد کل دانشجویان متقاضی این شاخص نسبت تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه

 این شاخص تعداد دانشجویان فعال عضو در یکی از تشکل های دانشجویی دارای مجوز دانشگاه را در هر سال نشان می دهد. نرخ رشد فعالیت دانشجویان در یکی از تشکل های دانشجویی 10
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 سال تحصیلی متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف
 95نیمه دوم  1394 - 95 1393 - 94 1392 - 93

1 
 

 37 27 21 16 تعداد دانشجویان غیر ایرانی نسبت دانشجویان غیر ایرانی به کل دانشجویان دانشگاه
 6956 6859 6742 6850 تعداد کل دانشجویان دانشگاه

 005/0 003/0 003/0 002/0 نسبت دانشجویان غیر ایرانی به کل دانشجویان دانشگاه
نسبت دانشجویان تحت پوشش خدمات مشاوره و سالمت به کل دانشجویان  2 

 دانشگاه
 748 2344 2852 1502 تعداد دانشجویان تحت پوشش خدمات مشاوره و سالمت

 6956 6859 6742 6850 تعداد کل دانشجویان دانشگاه
 10/0 34/0 42/0 21/0 دانشجویان دانشگاهنسبت دانشجویان تحت پوشش خدمات مشاوره و سالمت به کل 

 1 1 1 1 سرانه فضاهای ورزشی)متر مربع( سرانه فضاهای ورزشی)متر مربع( 3 

 4 
 
 

نسبت دانشجویان بهره مند از فضاهای ورزشی در خارج از ساعت تربیت 
 بدنی)تفکیک دختر و پسر( به کل دانشجویان دانشگاه

 119 122 0 0 بهره مند از فضاهای ورزشی در خارج از ساعت تربیت بدنی دخترتعداد دانشجویان 
 1427 1674 0 0 بهره مند از فضاهای ورزشی در خارج از ساعت تربیت بدنی پسرتعداد دانشجویان 

 6956 6859 6742 6850 تعداد کل دانشجویان دانشگاه
از ساعت تربیت بدنی)تفکیک نسبت دانشجویان بهره مند از فضاهای ورزشی در خارج 

 22/0 26/0 0 0 دختر و پسر( به کل دانشجویان دانشگاه
نسبت دانشجویان تحت پوشش برنامه ها و فعالیت های ورزشی همگانی و  5 

 قهرمانی به کل دانشجویان دانشگاه
 406 530 407 476 تعداد دانشجویان تحت پوشش برنامه ها و فعالیت های ورزشی همگانی
 68 124 49 86 تعداد دانشجویان تحت پوشش برنامه ها و فعالیت های ورزشی قهرمانی

 6956 6859 6742 6850 تعداد کل دانشجویان دانشگاه
نسبت دانشجویان تحت پوشش برنامه ها و فعالیت های ورزشی همگانی و قهرمانی به 

 06/0 09/0 06/0 08/0 کل دانشجویان دانشگاه
دانشجویان تحت پایش ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی به کل نسبت  6 

 دانشجویان
 150 500 350 250 تعداد دانشجویان تحت پایش ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی

 6956 6859 6742 6850 تعداد کل دانشجویان دانشگاه
 02/0 07/0 05/0 03/0 اندانشجوینسبت دانشجویان تحت پایش ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی به کل 

 
 1350 2641 2752 2720 تعداد دانشجویان وام گیرنده نسبت دانشجویان وام گیرنده به کل دانشجویان متقاضی وام دانشگاه 7

 1350 2651 2762 2730 تعداد کل دانشجویان متقاضی وام
 1 99/0 99/0 99/0 دانشگاهنسبت دانشجویان وام گیرنده به کل دانشجویان متقاضی وام 

جدول )4-2( ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزه  دانشجویی و رفاهی



65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال تحصیلی متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف
 95نیمه دوم  1394 - 95 1393 - 94 1392 - 93
 95نیمه دوم  1394 - 95 1393 - 94 1392 - 93

نسبت دانشجویان برخوردار از وام شهریه به کل دانشجویان شهریه پرداز  8
 دانشگاه

 191 374 311 448 تعداد دانشجویان برخوردار از وام شهریه
 871 848 676 777 تعداد کل دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه

 21/0 44/0 46/0 57/0 نسبت دانشجویان برخوردار از وام شهریه به کل دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه
 1356 1570 1639 1704 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه متقاضی خوابگاه دانشگاه نسبت دانشجویان ساکن خوابگاه به کل دانشجویان 9 

 6956 6859 6742 6850 تعداد کل دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشگاه  
 19/0 22/0 24/0 24/0 نسبت دانشجویان ساکن خوابگاه به کل دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشگاه

مند از تغذیه ارزان قیمت دانشگاهی به کل دانشجویان نسبت دانشجویان بهره  10 
 دانشگاه

 1986 2341 2095 1568 تعداد دانشجویان بهره مند از تغذیه ارزان قیمت دانشگاهی
 6956 6859 6742 6850 تعداد کل دانشجویان دانشگاه

 28/0 34/0 31/0 22/0 گاهدانشنسبت دانشجویان بهره مند از تغذیه ارزان قیمت دانشگاهی به کل دانشجویان 

جدول) 4-2()ادامه( ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزه  دانشجویی و رفاهی
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 سال تحصیلی متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف
93 - 1392  94 - 1393  95 - 1394 95نیمه دوم    

1 
 

 16 15 13 13 تعداد انجمن های دانشجویی دارای مجوز نرخ رشد انجمن های علمی و اتحادیه های دانشجویی دارای مجوز
 1 1 1 1 تعداد اتحادیه های دانشجویی دارای مجوز

 
تشکل های اسالمی دارای مجوز نرخ رشد 2  3 3 2 1 تعداد تشکل های اسالمی دارای مجوز 

 
 
3 

 
 نرخ رشد کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی

 3 2 3 2 تعداد کانونهای فرهنگی
 4 4 4 4 تعداد کانونهای هنری

 3 2 1 0 تعداد کانونهای اجتماعی
 

های دانشجویی نرخ رشد فعالیت دانشجویان در یکی از تشکل 4  800 650 350 200 تعداد دانشجویان فعال عضو در یکی از تشکل های دانشجویی 
 

 
5 

 
 نسبت تعداد نشریات دانشجویی فعال به کل نشریات دانشگاه

 32 32 29 25 تعداد نشریات کاغذی
 40 38 33 27 تعداد کل نشریات 

نشگاهنسبت تعداد نشریات دانشجویی فعال به کل نشریات دا  92/0 87/0 84/0 8/0 
 

6  
 

 نرخ رشد اردوهای برگزار شده

 2 4 3 3 تعداد اردوهای رضوی
 2 2 2 2 تعداد اردوهای راهیان نور

 5 4 4 4 تعداد اردوهای علمی
 2 2 2 2 تعداد اردوهای جهادی

 27 50 42 35 تعداد اردوهای سیاحتی زیارتی*
 

شدهنرخ رشد کرسی های برگزار  7  7 10 8 9 تعداد کرسی های آزاد اندیشی برگزار شده** 
 

 
8 

  
 نرخ رشد نشست های تخصصی برگزار شده

 7 10 7 5 تعداد نشست های تخصصی عفاف و حجاب
 1 1 0 0 تعداد نشست های تخصصی اقتصاد مقاومتی

 1 1 0 0 تعداد نشست های تخصصی کمیته هویت و همبستگی ملی

جدول )4-3( ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزۀ  دانشجویی و فرهنگی
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 سال تحصیلی متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف
93 - 1392  94 - 1393  95 - 1394 95نیمه دوم    

9 
 

 1 1 1 1 تعداد جشنواره های ملی برگزار شده نرخ رشد جشنواره های دانشجویی برگزار شده
جشنواره های دانشگاهی برگزار شدهتعداد   2 2 4 6 

 
 151 270 266 225 تعداد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برگزار شده نرخ رشد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برگزار شده 10

 
 18 33 28 25 تعداد برنامه های برگزار شده نرخ رشد برگزاری مراسم و مناسبتها*** 11

 
 4 9 14 6 تعداد جلسات کمیته ناظر بر نشریاتنرخ رشد جلسات  12

 30 30 29 25 تعداد نشریات مجوز یافته
 

 11 6 0 0 انجمن اسالمی های اسالمینرخ رشد فعالیتهای تشکل 13
 15 15 13 9 بسیج دانشجویی
 8 2 1 0 جامعه اسالمی

 
 30 50 55 46 تعداد شماره نرخ رشد شمارگان نشریات دانشجویی 14

 
 12 6 9 6 تعداد جلسات نرخ رشد فعالیت های هیأت نظارت بر تشکل های اسالمی 15

 42 28 14 15 تعداد برنامه های مصوب
 

 2 0 0 0 تعداد نشریات صاحب رتبه نرخ کسب رتبه در جشنواره های نشریات کشوری 16
 

جدول 4-3)ادامه(  ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزۀ  دانشجویی و فرهنگی
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 سال تحصیلی متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف
93 - 1392  94 - 1393  95 - 1394 95نیمه دوم    

 5 8 13 7 تعداد برنامه ها نرخ حضور در برنامه های خارج از دانشگاه 17
 

 15 22 17 15 تعداد دانشجویان  منتخب نرخ رشد دانشجویان حائز رتبه در مسابقات قرآنی **** 18
 

نرخ رشد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی  19
 خوابگاهها*****

 54 35 28 12 تعداد برنامه
 2000 3600 2500 1800 تعداد دانشجویان شرکت کننده

جدول 4-3)ادامه(   ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزۀ  دانشجویی و فرهنگی

* اردوهای سیاحتی زیارتی به مقصد قم و جمکران
ک حجاب و عفاف برگزار می شود کنون در هر سال دست کم ۲ بار نمایشگاه پوشا ** از سال ۹۳ تا 

***  مراسم  شامل : جشن دانش آموختگی ، جشن ورودی های جدید، هفته فرهنگی و ...  و مناسبت های مختلف مذهبی و ملی  
کشوری **** شامل مسابقات دانشگاهی ، منطقه ای و 

کتابخوانی ، تئاتر ، سینما و غیره ***** شامل اردوهای سیاحتی زیارتی، سفره افطار، محفل انس با قرآن ، مسابقات 
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 نتایج اقدامات اهداف ردیف

1 

تقویت زیر ساخت ها و توسعه 
 فعالیت های اداره تربیت بدنی

 
بر اساس اهداف کیفی محور پنجم طرح )

 راهبردی(
 

 زیر سازی، تسطیح، جدول بندی و شیب بندی زمین ورزشی پردیس برق و کامپیوتر -1-1
 ض محافظ های اطراف سالن ورزشی پردیس علومتعمیر و تعوی -1-2
 ساخت و نصب نیمکت ذخیره و سایبان برای زمین چمن مصنوعی پردیس شهید رضایی نژاد -1-3
 خرید تجهیزات ورزشی -1-4
 برنامه ریزی و اعزام ورزشکاران در قالب تیم های انفرادی و گروهی -1-5
 تشویق ورزشکاران مدال آور -1-6
ساخت و راه اندازی مجتمع فرهنگی ورزشی  پیگیری، تدوین و تصویب برنامه اجرایی -1-7

 پردیس هوافضا )شهید رضایی نژاد(

 نتایج: بهبود شاخص کیفیت فضاهای ورزشی -
 95مدال قهرمانی در سال  7کسب  -
 ارتقاء وضعیت تجهیزات و ایمنی اماکن ورزشی -
 ایجاد انگیزه مضاعف در ورزشکاران -
 تکمیل تر شدن امکانات در پردیس ها -

2 

ه خدمات رفاهی از تقویت و توسع
 طریق فعال سازی بخش خصوصی

 
 

)بر اساس اهداف کمی محور سوم و 
طرح راهبردی( اهداف کیفی محور پنجم  

 

ساااخت و واگراری و راه اندازی بوفه آزاد دانشااجویی و منفز سااازی سااالن توزیع و    -1-1
 پخت غرا از قسمت رستوران و بوفه دانشجویی پردیس برق و کامپیوتر

 خوابگاه ها به بخش خصوصی IT و تقویت و توسعه شبکه اینترنت و  % 100واگراری  -1-2
 امور حمل و نقل دانشجویان بین پردیس ها به بخش خصوصی % 100واگراری  -1-3
ایجاد تغییرات فیزیکی با انجام عملیات عمرانی در سلف سرویس پردیس عمران و نقشه  -1-4

 برداری و واگراری امور تغریه این پردیس به بخش خصوصی
 امور نگهداری و سرویس تاسیساتی خوابگاه ها به بخش خصوصی % 100راری واگ -1-5
 راه اندازی خوابگاه خودگردان پسران با همکاری بخش خصوصی  -1-6
 راه اندازی خوابگاه خودگردان ویژه دختران دانشگاه -1-7
 توسعه و افزایش زیر بنای فضای خوابگاهی متاهلین  -1-8
 تجهیز خوابگاه دانش با تخت های متحرک تاشو -1-9
 ساماندهی و اجرایی نمودن نرم افزار رفاهی و طرح کارت دانشجویی -1-10

افزایش مساحت اماکن خدمات تغریه ای )بوفه( به  -
 متر مربع  50میزان 

کیفیت بخشی به اماکن خدمات تغریه ای و تولیدات   -
 در جهت افزایش رضایت مندی دانشجویان

 مگابیت برثانیه 80افزایش پهنای باند به میزان  -
رفیت خوابگاه های خودگردان دانشگاه به افزایش ظ -

 نفر )در بخش دختران( 100میزان 
 رشد ظرفیت )خوابگاه متاهلین( % 50 -
افزایش ظرفیت خوابگاهی پسران دانشگاه به میزان  -

 نفر 100

 

 

 

 

 

 

جدول 4-4   فّعالّیت های عملکرد معاونت فرهنگی و دانشجویی در 1395ش.

ح عملکرد 4-3  شر

گــزارش شــده اســت. اهــداف ذکــر  در جــداول ۴-۴ تــا ۴-۱۶ فّعالّیــت هــای دانشــگاه در حــوزۀ دانشــجویی و فرهنگــی شــامل اقدامــات و نتایــج 
ح راهبــردی دانشــگاه اســت. شــده در ایــن جــداول مطابــق بــا اهــداف طــر
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جدول 4-4)ادامه( فّعالّیت های عملکرد معاونت فرهنگی و دانشجویی در 1395ش.

 نتایج اقدامات اهداف ردیف

3 

 
توسعه و تقویت مرکز مشاوره، 

بهداشتی، درمانی و سالمت 
 دانشجویان

 
 

اساس اهداف کیفی محور سوم طرح )بر 
 راهبردی(

 اجرای طرح همیاران مشاور ویژه دانشجویان خوابگاهی -1-1
 )تمامی مقاطع تحصیلی( 95اجای طرح پایش سالمت جسم ویژه دانشجویان  -1-2
 )تمامی مقاطع تحصیلی( 95اجرای طرح پایش سالمت روان ویژه دانشجویان  -1-3
 95ویژه نو ورودان اجرای طرح غربالگری رفتارهای خود آسیب رسان  -1-4
 اجرای طرح غربالگری رفتارهای خود آسیب رسان ویژه کلیه دانشجویان خوابگاهی -1-5
 برگزاری کارگاه های آموزشی -1-6
 برنامه ریزی و پیگیری و برگزاری درس مهارت های زندگی -1-7
 استقرار پزشز در خوابگاه ها -1-8
 راه اندازی اتاق مشاوره در خوابگاه ها -1-9
 ن، رستوران ها، خوابگاه ها و فضاهای ورزشیبازدید های دوره ای از اماک -1-10
 نظافتی و نصب  در اماکن تحت مدیریت –تدوین آیین نامه بهداشتی  -1-11
 95تهیه و توزیع بسته های بهداشتی ویژه ورودی های  -1-12
ارتباط هر چه بیشتر و موثر تر خانواده دانشجویان دارای ریسز باال در رفتار های خود  -1-13

 آسیب رسان با دانشگاه
 بهتر دانشجویان دارای عالئم خود آسیب رسان توسط مرکز مشاورهکنترل  -1-14
 راه اندازی مشاوره بر خط -1-15
 تهیه و تدوین جزوات، نشریات و کتاب های آموزشی مرتبط -1-16
 اجرای طرح مبارزه با اعتیاد و سیگار -1-17

سان     - سیب ر کاهش قابل توجه رفتارهای  خود آ
 در سطح دانشگاه

 اهیارتقاء سطح بهداشتی دانشجویان خوابگ -
افزایش سطح رضایت دانشجویان در زمینه های     -

 بهداشتی و مشاوره ای خصوصاً در خوابگاه ها
کاهش قابل تامل موارد غیبت در امتحانات به            -

 علت های پزشکی و درمانی
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 نتایج اقدامات اهداف ردیف

4 

مساعدت، تقویت و توسعه     
 فعالیت های دانشجویی

 
ر چهارم طرح )بر اساس اهداف کیفی محو

راهبردی و آیین نامه انتخابات شورای صنفی 
(علوم، تحقیقات و فناوریابالغی از وزارت   

 رنامه ریزی، مدیریت و اجرای انتخابات شورای صنفی:ب -4-1
 دریافت، مطالعه و ابالغ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان -4-1-1
بر انتخابات شورای صنفی صدور احکام مسئولین و اعضای کمیته های اجرایی و نظارت  -4-1-2

 دانشجویان
 تدارک و تهیه ملزومات برگزاری مراحل انتخابات مرکور -4-1-3
 برگزاری جلسات کمیته نظارت در راستای رفع نقایص موجود در روند برگزاری انتخابات -4-1-4
های اجرایی             -4-2 ها و دسااتورالعای  نامه  تدویآ یییآ  مشااارکت در تهیه و 

 )انضباطی، کایسیون موارد خاص استانی(
 مورد 3بازبینی و رفع نقص آیین نامه ها       -4-2-1
 مورد 2بررسی دستورالعمل اجرایی              -4-2-2
 مورد 1بازخوانی و اصالح شیوه نامه            -4-2-3

 
تهیه و تدویآ برنامه ثبت نام ورودی های جدید با هاکاری معاونت  -4-3

 یموزشی و تحصیالت تکایلی دانشگاه

 دانشجویان برگزاری جلسات و نشست های صایای با -4-4

 راه اندازی کانال های اطالع رسانی و تقویت سایت معاونت دانشجویی -4-5

برنامه ریزی، هااهنگی و اجرای فعالیت های فوق برنامه و حاایتی،  -4-6
گلگشت ها، مسابقات ورزشی سطح خوابگاه ها، هفته خوابگاه ها، هفته 

 سالمت، خوابگاه ناونه بهداشتی و اتاق ناونه بهداشتی

 

 
 زی شورای صنفی دانشجویانراه اندا -1
تقویت روح همکاری و مشارکت در بین  -2

 دانشجویان
اجرایی شاادن آیین نامه و دسااتورالعملها  -3

 در سطح وزارت
 

 

 

 

 
جدول 4-4)ادامه(  فّعالّیت های عملکرد معاونت فرهنگی و دانشجویی 1395 ش.
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جدول 4-4)ادامه( فّعالّیت های عملکرد معاونت فرهنگی و دانشجویی 1395 ش.

 نتایج اقدامات اهداف ردیف

5 

تقویت و تحکیم جایگاه دانشگاه در 
 بیآ دانشگاه های هم تراز

 
 )بر اساس محور هفتم طرح راهبردی(

برتر  های توسعه تعامالت دانشگاهی از طریق مشارکت فعال تیمی در اتحادیه دانشگاه -5-1
 کشور

 تعامل مثبت و سازنده با صندوق رفاه دانشجویان -5-2
حمایت از فعالیت ها و برنامه های مرکز مشاااوره و بهداشاات و اداره کل تربیت بدنی   -5-3

 وزارت متبوع و مشارکت فعال در برنامه های مرکور 
شاارکت در طرح ارزیابی دانشااگاه ها با انعکاس آمار و ارقام درخواسااتی و موفقیت در  -5-4

 برخی شاخص ها
 

عاون وزیر و        - قدیر از طرف م فت لوح ت یا در
 رئیس سازمان امور دانشجویان 

های ویژه از طرف دفتر          - یت  ما فت ح یا در
شجویان و       سازمان امور دان شاوره  مرکزی م

 ستاد مبارزه با مواد مخدر
تثبیت موقیعت دانشگاه در بین دانشگاه های    -

 برتر کشور
ی ساااال متوال 2کساااب رتبه فعال در طی    -

 توسط مرکز مشاوره دانشگاه
 

6 

دریمد زایی از طریق کاهش هزینه ها 
 و جذب  کاک های مالی

 
 

)بر اساس جدول درآمدهای تکلیفی اداره کل 
طرح و برنامه و اهداف کمی محور ششم 
 طرح راهبردی(

 تقویت زیر ساخت های موجود و ایجاد امکان بهره برداری بهینه جهت درآمد زایی -6-1
 از محل اخر اجاره بهای خوابگاه هادرآمد زایی  -6-2
 درآمد زایی از محل اجاره سالن ها و مجموعه های ورزشی -6-3
شجویان       -6-4 صندوق رفاه دان شجویان از طریق  سازمان امور دان و اداره  جلب حمایت های 

 کل تربیت بدنی
مشارکت دادن دانشکده ها / پردیس ها در پروژه های در دست اقدام )سهم مشارکت        -6-5

 های اختصاصی(از محل درآمد 
مشااخص نمودن نرغ غرا به صااورت تعادلی ویژه همکاران و اعضااای هیات علمی و   -6-6

 صدور کارت مربوطه در راستای اجرای اتوماسیون امور تغریه
ارایه خدمات رفاهی با جرب همکاری بخش خصوصی )بوفه آزاد، ماشین لباس شویی      -6-7

 پولی، اجاره سلف و سایر خدمات( 
 

جدول   3تا   1تحقق کامل مجموع ریالی بند های       
(ریال 19.000.000.000)درآمد های تکلیفی    
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جدول 4-5  هزینه کرد و درآمد معاونت دانشجویی در 1395 ش.

کــرد، تنهــا شــامل تنخــواه ماهیانــه پرداخــت شــده بــه معاونــت  *   مبلــغ هزینــه 
دانشــجویی مــی باشــد، دیگــر هزینــه هــای انجــام شــده بابــت حــوزه دانشــجویی 
توّســط حــوزه اداری و مالــی دانشــگاه در ایــن مبلــغ لحــاظ نشــده انــد. طبــق 
ــه شــده از طــرف طــرح و برنامــه دانشــگاه  جــدول تســهیم بودجــه ســال ۹۶ ارای
عملکــرد ۱۲ ماهــه حوزه دانشــجویی مبلغ ۵۶.۰۸۷ میلیــون ریال بوده اســت. در 
ایــن صــورت تــراز مالــی حــوزه دانشــجویی در ســال ۹۵ مبلــغ ۳۳.۶۰۶-  میلیــون 

ریــال خواهــد بــود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1394سال  شاخصهای ارزیابی zناره   1395 سال  استاندارد   توضیحات 

ای
صه

شاخ
ع 

دی
کر

مل
 

718/416/5 سرانه درآمد خوابگاه ها )نفر/ریال(6  826/442/7 95و  94دانشجویان ساکن یافته در خوابگاه در سال  1   

661/023/34 سرانه مصرف انرژی )کلیه قبوض( )نفر/ریال( 7  492/083/2  کلیه قبوض مصرفی شامل قبوض: برق، آب، گاز و ... 1 

201/679/4 سرانه هزینه خوابگاه ها )نفر/ریال( 8  474/182/2  کاهش خرید تجهیزات خوابگاهی 1 

zناره  توضیحات استاندارد  95سال   94سال   شاخص های ارزیابی عملکرد اداره  
  تغذیه دانشگاه

 1تعداد غذای طبخ و توزیع شده )عدد(  474713 531011 1 افزایش داشته است.  %1/11حدود  94در مقایسه با سال  95پرس غذای طبخ و توزیع شده در سال تعداد 

دی
کر

عمل
ص 

شاخ
یال تقسیم ر 000/000/000/17برابر است با  95ریال و در سال  000/000/250/24برابر است با   94کل هزینه اداره تغذیه در سال  

 51083 32018 1 بر تعداد غذای طبخ و توزیع شده در هر سال بطور مجزا
هزینه متوسط هر پرس غذای طبخ شده )ریال( 

2 

 3نسبت درآمد به بودجه مصرفی  032/0 041/0 1 میلیون تومان بوده است 700حدود  95میلیون تومان و درآمد حاصله در سال  800حدود  94درآمد حاصله سال 

نفر دانشجوی بهره مند از غذای  7079آمار ارائه شده مربوط به یک هفته در پیک غذای تولید شده می باشد. با توجه به تعداد 
نفر دانشجوی بهره مند از غذای دانشجویی  7113پرس و نیز تعداد  2374و میانگین پیک یک هفته به تعداد  94دانشجویی در سال 

 پرس به میزان کمی افزایش تعداد رزرو وجود دارد. 2655هفته به تعداد و میانگین پیک یک  95در سال 
1 37./ 34/0 

نسبت تعداد دانشجویان بهره مند از غذای 
 4دانشجویی به کل دانشجویان 

جدول 4-6  شاخص های ارزیابی اداره خوابگاه های دانشگاه )سال های 1394 و 1395(

کن در خوابگاه ها ،۱۵۴۷ نفر بوده و در سال ۹۵ این تعداد به ۱۸۵۴نفر افزایش یافته است. * در سال ۹۴تعداد دانشجوی سا
کــه  تقســیم بــر کل دانشــجویان خوابگاهــی در  ۱. در ســال ۹۴ مســاحت کل خوابــگاه مجــردی ۲۲۶۱۵ مترمربــع می باشــد و در ســال ۹۵  مســاحت خوابــگاه ۲۲۹۹۵ متــر مربــع اســت 

آن ســال شــده اســت.
۲. مساحت کل زیربنای خوابگاه متاهلی ۶۲۰ مترمربع است که تقسیم بر دانشجویان متاهل )۱۲ دانشجو( شده است.

۳. تعداد کارمندان اداره خوابگاه ها  ۶نفر است که تقسیم بر کل دانشجویان خوابگاهی شده است.
۴. تعداد نیروی خدماتی کل خوابگاه ها ۱۶ نفر است که تقسیم بر کل دانشجویان خوابگاهی شده است.

۵. در سال ۹۴تعداد کل دانشجویان دانشگاه ۷۰۷۹ دانشجو بوده و در سال ۹۵این تعداد ۷۱۱۳ افزایش یافته است.
کــه تقســیم بــر کل دانشــجویان خوابگاهــی در  ۶. درآمــد خالــص خوابــگاه در ســال ۹۴ مبلــغ ۸.۳۷۹.۶۶۳.۲۵۹ ریــال بــوده و خالــص درســال ۹۵ ایــن مبلــغ ۱۳۷۹۹۰۰۰۰۰۰ریــال بــوده 

هــر ســال شــده اســت.
گاز، تلفــن، فاضــاب و ... در ســال ۹۴ بــه مبلــغ ۵.۲۶۳.۹۱۶.۰۰۰ ریــال بــوده و در ســال ۹۵ بــه مبلــغ ۳.۸۶۲.۷۹۵.۰۰۰  ریــال  کلّیــه قبــوض شــامل آب ،بــرق،  ۷. هزینــه انــرژی شــامل 

کــه تقســیم بــر کل دانشــجویان خوابگاهــی در هــر ســال شــده اســت. بــوده 
کل دانشــجویان خوابگاهــی در هــر ســال  کــه تقســیم بــر  ۸. هزینــه خوابــگاه در ســال ۹۴مبلــغ ۷.۲۳۸.۷۲۳.۴۷۸ ریــال بــوده و در ســال ۹۵ایــن مبلــغ ۴.۰۴۶.۳۰۷.۰۳۰ ریــال اســت 

شــده اســت.
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Zنمره  توضیحات استاندارد  95سال   94سال    شاخص های ارزیابی 

مسابقات کمتری در منطقه برگزار شده است 95در سال   1 -  0091/0  0152/0  سرانه دانشجویان اعزام شده به مسابقات5 

به دلیل کاهش بودجه از حجم فعالیت ها کاسته شده است و مستعمل شدن وسایل، کمبود وسایل بدنسازی، اشکاالت برقی و 
- 1 تأسیساتی و سرمای سالن نیز موثر می باشد  میزان خدمات ارائه شده دانشجویان 12.34 9.31 

 )میانگین نفر ساعت(6
بیشتر می باشد که برگزاری لیگ سهم زیادی در این مورد دارد  94نسبت به سال  95استقبال کارکنان در سال   کارکنان 6.8 8.5 1 

معنی دار نیست 0.05تفاوت نسبت به سال گذشته در سطح آلفا   1 - میزان رضایت دانشجویان از فعالیت های ورزشی فوق  3.44 3.32 
 برنامه7

به دلیل انتخاب هدفمندتر دانشجویان برای اعزام به مسابقات، نسبت ارزش مدال های کسب شده به نفرات اعزامی افزایش یافته 
 نسبت ارزش مدال های کسب شده به نفرات اعزامی8 0.12 0.18 1 است

در مسابقاتاستقبال دانشجویان و ایجاد تنوع  تعداد مسابقات برگزار شده در  درون دانشگاهی 26 29 1 
در منطقه مسابقاتی برگزار نشد 95مسابقات زیادی در منطقه برگزار گردید و در سال  94در سا ل  سطوح مختلف  1 -  بیرون دانشگاهی 31 17 

ورزشیتعداد تیم های  16 17 1 عالوه بر تیم، کالس آموزشی نیز اضافه شده است  

جدول 4-7 شاخص های ارزیابی اداره تربیت بدنی)سال های 1394 و 1395(

کــه در  کل دانشــجویان  ۱. متــراژ فضاهــای ورزشــی روبــاز و سرپوشــیده بــه ازای هــر دانشــجو)متراژ فضــای سرپوشــیده۳۸۲۰متر مربــع، روبــاز ۲۷۳۵متــر مربــع تقســیم بــر 
ســال)۹۴( ۷۰۷۹ نفــر و در ســال)۹۵( ۷۱۱۳ نفــر شــده اســت.(

بودجــه  و   ۷۰۷۹ دانشــجویان  تعــداد  بــر  تقســیم  ســال)۹۴(۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  دانشــجویان)بودجه  کل  تعــداد  بــر  تقســیم  شــده  محّقــق  ورزشــی  بودجــه   .۲
اســت( شــده  نفــر   ۷۱۱۳ دانشــجویان  تعــداد  بــر  تقســیم  ســال)۹۵(۱/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 

کــه دارای متقاضــی نبــوده یــا بــه دلیــل اســتفاده بــا بهــره وری  ۳. نســبت میــزان درآمــد بــه میانگیــن ماهیانــه ســانس هــای آزاد)تعریــف ســانس آزاد : ســانس هایــی اســت 
کــه در ایــن ســال ماهیانــه بــه طــور میانگیــن  ۲۰ ســانس وجــود داشــته اســت و مبلــغ  گردیــده اســت. مبلــغ ۶۷۲/۷۰۰/۰۰۰ ریــال میــزان درآمــد ســال ۹۴ اســت  پائیــن آزاد 

کــه در ایــن ســال ماهیانــه بــه طــور میانگیــن ۲۲ ســانس وجــود داشــته اســت.( ۴۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ریــال میــزان درآمــد ســال ۹۵ اســت 
۴. تعداد مربیان در سال)۹۴( ۲۱ نفر تقسیم بر تعداد دانشجویان ۷۰۷۹ و تعداد مربیان در سال)۹۵( ۱۹ نفر تقسیم بر تعداد دانشجویان ۷۱۱۳ نفر شده است.

۵. تعــداد دانشــجویان اعــزام شــده در ســال)۹۴( ۱۰۸ نفــر تقســیم بــر تعــداد دانشــجویان ۷۰۷۹ و تعــداد دانشــجویان اعــزام شــده در ســال)۹۵( ۶۵ نفــر تقســیم بــر تعــداد 
دانشــجویان ۷۱۱۳ نفــر شــده اســت.

کننــده از خدمــات و فضاهــای ورزشــی در هــر ســاعت فــوق برنامــه طــی یــک مــاه )کــه در دو مــاه پایانــی ســال بــر اســاس  کارکنــان اســتفاده  ۶. مجمــوع تعــداد دانشــجویان و 
کل ســاعات ماهانــه فــوق برنامــه کلیــه فضاهــای ورزشــی به دســت می آیــد( تقســیم بــر تعــداد  آمــار اســتفاده از 

۷. عدد میانگین رضایت دانشجویان از فّعالّیت های تربیت بدنی براساس فرم رضایت نظرسنجی میزان رضایت به دست آمده طراحی شده است.
کلیــه مســابقات)ارزش مــدال هــا : هــر طــا ۳ امتیــاز ، هــر نقــره ۲ امتیــاز و هــر برنــز ۱ امتیــاز(  کســب شــده بــه تعــداد نفــرات اعزامــی بــه  ۸. نســبت مجمــوع ارزش مــدال هــای 
کســب شــده در ســال ۹۵  کل ۱۳ اســت و تعــداد نفرهــای اعزامــی بــه مســابقات ۱۰۸ نفــر اســت،  مــدال هــای  کــه ارزش  کســب شــده در ســال ۹۴ : ۲ طــا و ۷ برنــز  مــدال هــای 

کل۱۲ اســت و تعــداد نفــرات اعزامــی بــه مســابقات ۶۵  نفــر مــی باشــد( کــه ارزش  : ۱ طــا و ۳ نقــره و۳ برنــز 
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zنمره  توضیحات استاندارد  95سال   94 سال    شاخصهای ارزیابی 
به دانشجویان روزانه بیشتری وام داده شده  94، در سال 95با توجه به کاهش بودجه صندوق رفاه در سال 

 1سرانه وامهای روزانه 34/0 31/0 -1 است.

خص
شا

عم
ی 

ها
ل

دی
کر

 

و  افزایش کمی داشته است 94نسبت به سال  95رشد اعتبارات صندوق رفاه در خصوص وام شهریه سال 
 2سرانه وامهای نوبت دوم 40/0 41/0 1 به تعداد بیشتری از دانشجویان وام داده شده است. 95در سال 

جهت دانشجویان دکتری روزانه غیر بورسیه نسبت به سال  95شرایط دریافت وام ویژه دکتری در سال 
انشجویان دکتری د 95تسهیل یافته است.)ارائه یک ضامن به جای دو ضامن( بنابر این در سال  94

 بیشتری از این وام بهره بردند.
 3سرانه دکتری روزانه غیر بورسیه 015/0 029/0 1

 3سرانه بیمه حوادث 1 1 0 کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل همان سال تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند.

می نمایند در هر سال نسبت فارغ التحصیالنی که دفترچه اقساط می گیرند یا تسویه حساب نقدی 
تعداد بیشتری  94تعداد بیشتری دفترچه اقساط دریافت نموده اند و در سال  95متفاوت است در سال 

 تسویه حساب نقدی نموده اند.
 4سرانه صدور دفترچه اقساط 13/0 14/0 1

ال سنسبت فارغ التحصیالنی که دفترچه اقساط می گیرند یا تسویه حساب نقدی می نمایند در هر 
تعداد بیشتری  94تعداد بیشتری دفترچه اقساط دریافت نموده اند و در سال  95متفاوت است در سال 

 تسویه حساب نقدی نموده اند.
 5سرانه صدور تسویه کامل ونقدی 11/0 10/0 -1

د تعدا 94منفی بوده اما به علت پیشرفت در اینجا مثبت تلقی می گردد. چرا که در سال   zدر اصل نمره 
بیشتر بوده و این بیان می کند که به همت اداره رفاه بسیاری از  95بدهکاران بالتکلیف نسبت به سال 

 به صندوق رفاه پرداخت نموده اند. 95درسال  بالتکلیفان بدهی خود را
 6سرانه بدهکاران بالتکلیف 12/0 09/0 1

فارغ  94لقی می گردد .چرا که در سال منفی بوده اما به علت پیشرفت در اینجا مثبت ت  zدر اصل نمره 
بیشتر بوده بسیاری از فارغ التحصیالن معوقات خود را در  95التحصیالن دارای معوقات نسبت به سال 

 به صندوق رفاه پرداخت نموده اند 95سال 
 7سرانه معوقات 15/0 13/0 1

 )نفر/تعداد(

 

 

 

 

 

جدول4-8  شاخص های ارزیابی اداره رفاه دانشجویی )سال های 1394 و 1395ش.(
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93سال  شاخصهای ارزیابی 1  94سال   95سال    

 zنمره 
استاندارد 

به  93)
94)  

 zنمره 
استاندارد 

به  94)
95)  

دفتر مشاوره و 
سالمت سازمان امور 

 دانشجویان
 توضیحات

دی
کر

عمل
ی 

صها
شاخ

 

سرانه جلسات درمانی )جلسه/ 
 تعداد دانشجو(2

 

16/0  38/0  54/0  1+  1+  28/0 یش از دو برابر افزایش را  در سالهای متوالی شاهد هستیم.ب   

سرانه افراد 
بهره مند 

درکارگاه های 
 آموزشی

25/0 دانشجویان 3  34/0  18/0  1+  1-  - 
شاهد هستیم.  94درصدی در نفرساعت کارگاههای آموزشی ویژه دانشجویان را  در سال  10افزایش 

بدلیل کمبود  95دانشجویان خوابگاهی اختصاص داشته است. در سال حدود نیمی از این کارگاهها به 
 بودجه،کاهش داشته است .

5/0 کارکنان 4  47/1  21/1  1+  1- عملکرد مرکز مشاوره در این بخش به حدود سه برابر افزایش یافته است. تعدادی از کارکنان بیش از  - 
 یک جلسه در کارگاهها شرکت کرده اند.

00014/0 سرانه پروژه تحقیقاتی 5  00014/0  0002/0  0 1+  00013/0 حاکی از کمبود نیرو و بودجه در این بخش است.95و کاهش آن در سال  94عدم تغییر آن  در سال    
00980/0 سرانه طرحهای مداخالتی 6  00098/0  001/0  0 1+  00075/0 طرحهای قبلی اضافه شده است.طرح پیشگیری از رفتارهای خودآسیب رسان به  95در سال    

036/0 سرانه ساعات مشاوره تلفنی 7  014/0  014/0  1-  0 027/0 بدلیل کمبود نیرو و صرف وقت نیروها در سایر بخشهای پیشگیری، روند درمانی در این بخش در سال  
تغییری  نداشته است. 95کاهش  و در سال  94  

 سرانه مشاوره الکترونیکی آنالین
017/0 / ایمیل 8  049/0  02/0  1+  1-  007/0  

مشاهده میشود که مشاوره های آنالینی که از طریق کانال مرکز  94رشد زیادی در این بخش در سال 
بدلیل ارائه خدمات گسترده  95مشاوره انجام میشود نیز در این آمار تاثیرگزار بوده است. اما در سال 

 پیشگیرانه این مشاوره ها کاهش داشته است.
سرانه کارنامه سالمت روان و پیگیری و 

092/0 مداخله 9  0809/0  20/0  1-  1+  11/0 اوضاع بهتری نسب به  94کاهش اندک نسبت به سال قبل نشان می دهد که دانشجویان ورودی جدید  
نتیجه متفاوت است 95ورودیهای سال قبل داشته اند.)از نظر سالمت روان( اما سال   

سرانه دانشجویان در معرض خطر  
094/0 خوابگاهی 10  101/0  32/0  1+  1+  - 

تعداد دانشجویان خوابگاهی مشکوک به عدم سالمت روان  افزایش یافته است که بدلیل عدم ثبت تعداد 
قابل توجیه است. اما در سال  94دانشجویان مستقر در خوابگاههای خودگردان  در این بخش در سال 

خودگردان نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. دانشجویان 95  
سرانه دانشجویان  در معرض خطر غیر 

091/0 خوابگاهی 11  072/0  17/0  1-  1+ کاهش یافته است. که بدلیل  94تعداد دانشجویان غیرخوابگاهی مشکوک به عدم سالمت روان در سال  - 
افزایش را شاهد هستیم. 95افزایش تعداد شرکت کنندگان قابل پیش بینی بود. اما در سال   

00014/0 0 سرانه گاهنامه  0004/0  1+  1+ عدد  3به  95، یک گاهنامه طراحی شده است و در سال 94به ازای کل دانشجویان دانشگاه در سال  - 
 رسیده است.

سرانه جزوه آموزشی )تعداد 
 جزوه/تعداد دانشجو

00042/0  00028/0  0 1-  1- این بخش بصورت الکترونیکی افزایش یافته است تا گامی باشد در جهت عملکرد مرکز مشاوره در  - 
 کاهش هزینه های مرکز مشاوره

جدول  4-9  شاخص های ارزیابی مرکز مشاوره دانشگاه  )سال های 1394 و 1395ش.(

گرفتــه شــده اســت  امــا در بخــش فضــای مشــاوره، جمعیــت  ۱. در جــدول فــوق جمعیــت دانشــجویی بــرای ســال ۹۳ ،۷۰۷۹ نفــر  و  بــرای ســال ۹۴ و ۹۵، ۷۱۱۳ نفــر در نظــر 
هــر دانشــکده دقیــق اســتخراج شــده اســت. 

۲. برگزاری ۱۱۴۶ جلسه مشاوره در سال ۱۳۹۳  و ۲۷۳۳ جلسه مشاوره در سال ۱۳۹۴   و ۳۸۶۷ جلسه مشاوره در سال ۱۳۹۵
کارگاه های آموزشی  کننده در  ۳. در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۷۷۰ دانشجو و در سال ۱۳۹۴ تعداد ۲۴۵۰ دانشجو و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۳۳۰ نفر دانشجوی شرکت 

کارگاه هــا  کارکنــان در  کل  کارگاه هــای آموزشــی شــرکت نمــوده انــد. در ســال ۱۳۹۴  و  ۱۳۹۵ عــاوه بــر اینکــه  کارمنــد دانشــگاه در  کل ۴۰۰  ۴. در ســال ۱۳۹۳ تعــداد ۲۰۰ نفــر از 
کارگاه هــا شــرکت نمــوده انــد.  کارکنــان بیــش از یکبــار در  شــرکت داشــته انــد برخــی از 

۵. ۱ پروژۀ تحقیقاتی در هر یک از سال های ۹۳ و ۹۴ انجام شده است و ۲ پروژه تحقیقاتی در سال ۹۵  انجام شده است. 
ح هــای قبلــی  ح بررســی افــکار خودکشــی بــه طر ح مصــوب از طــرف دفتــر مشــاوره و ســامت ســازمان امــور دانشــجویان در ســال های ۹۳ و ۹۴ و اضافــه شــدن طــر ۶. ۷ طــر
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 zنمره  نام قسمت ردیف

13/0 اداره خوابگاه ها 1  
3/0 اداره تغذیه 2  
-08/0 اداره تربیت بدنی 3  
33/0 اداره رفاه 4  
5/0 مرکز مشاوره 5  
-11/0 مرکز بهداشت 6  
07/1 شاخص کل   

 

 

1394سال  شاخصهای ارزیابی 1395سال   zنمره   استاندارد   توضیحات 

دی
کر

عمل
ی 

صها
شاخ

 

 +1 6 0 تعداد همایش ها و دوره های آموزشی حوزه سالمت 
 با استفاده از همکاری مرکز بهداشت شمال 

 )دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(
بازدید های بهداشتی از واحد های تحت پوشش تعداد 

1معاونت دانشجویی  با استفاده از برون سپاری طرح بازدیدهای بهداشتی +1 26 10 

 - -1 6059 6207  2تعداد مراجعین به مرکز بهداشت
% 38 نسبت مراجعین دانشجو به کل مراجعین 3  37.5 %  1- - 

نسبت دانشجویان شرکت کننده در طرح پایش به کل 
% 94.6 ورودی های همان سال 4  81 %  1- 

کاهش به دلیل عدم همزمانی ثبت نام دانشجویی و ثبت نام آموزشی 
 دانشجویان بوده است 

نسبت تعداد دانشجویان پرخطر به کل ورودی های همان 
012/0 سال 5  011/0  کاهش به دلیل عدم مراجعه دانشجویان برای طرح پایش  +1 

جدول 4-10 شاخص های ارزیابی مرکز بهداشت دانشگاه )سال های1394 و 1395(

در ســال ۹۵
۷. تعداد ۲۵۸ مشاوره تلفّنی در سال ۹۳ و ۱۰۰ مشاوره تلفّنی در سال ۹۴  و ۱۰۲ مشاوره تلفّنی در سال ۹۵

۸. تعداد ۱۲۶ مشاوره الکترونیکی در سال ۹۳ و ۳۵۰ مشاوره الکترونیکی در سال ۹۴   و ۱۴۷ مشاوره الکترونیکی در سال ۹۵
کننــده ورودی جدیــد و ۱۴۰ نفــر تحــت پیگیــری در  کننــده ورودی جدیــد و ۱۰۹ نفــر تحــت پیگیــری در ســال ۱۳۹۳ و تعــداد ۱۷۳۰ نفــر شــرکت  ۹. تعــداد ۱۱۷۴ نفــر  شــرکت 

کننــده ورودی جدیــد و ۳۲۳ نفــر تحــت پیگیــری در ســال ۱۳۹۵         ســال ۱۳۹۴  و تعــداد ۱۵۷۸ نفــر شــرکت 
کارنامــه ســامت روان در ســال ۱۳۹۳ شــامل ۵۸۲ نفــر خوابگاهــی  و ۵۵ نفــر در معــرض خطــر عــدم ســامت روان،  ســال ۱۳۹۴ تعــداد ۵۱۳ نفــر  ح  کننــدگان  طــر ۱۰.  شــرکت 

خوابگاهــی و ۵۲ نفــر در معــرض خطــر عــدم ســامت روان و  ســال ۱۳۹۵ تعــداد ۳۱۷ نفــر خوابگاهــی و ۱۰۳ نفــر در معــرض خطــر عــدم ســامت روان
کارنامــه  کننــدگان  کارنامــه ســامت روان در ســال ۱۳۹۳ تعــداد ۵۹۲ نفــر غیــر خوابگاهــی و ۵۴ نفــر در معــرض خطــر عــدم ســامت روان و از شــرکت  کننــدگان  ۱۱. از شــرکت 
ســامت روان در ســال ۱۳۹۴ تعــداد ۱۲۱۷ نفــر غیرخوابگاهــی و ۸۸ نفــر در معــرض خطــر عــدم ســامت روان و در ســال ۱۳۹۵ تعــداد ۱۲۶۱ نفــر غیرخوابگاهــی و ۲۲۰ نفــر در 

معــرض خطــر عــدم ســامت روان

که تعداد ۷۰۷۹ نفر است تقسیم شده است و در سال ۹۵ تعداد ۳ نفر به ۷۱۱۳ نفر تقسیم شده است. کل دانشجویان سال ۹۴  ۱- تعداد نیرو ها ۳ نفر به 
گردیده و در سال ۹۵ تقسیم بر ۷۱۱۳ نفر دانشجو شده است.   که در سال ۹۴ تقسیم بر ۷۰۷۹  کل متراژ فضای مرکز بهداشت ۷۴ متر مربع است   -۲

۳- در سال ۹۴ تعداد ۲۳۵۹ نفر بر ۶۲۰۷ نفر تقسیم شده است و در سال ۹۵، تعداد ۲۱۷۲ نفر به ۶۰۵۹ تقسیم شده است.
۴- در سال ۹۴ تعداد ۱۶۵۵ نفر به ۱۷۵۰ نفر تقسیم شده است و در سال ۹۵، تعداد ۱۴۱۷ تقسیم بر ۱۷۵۰ نفر شده است.

۵- سال ۹۴ تعداد دانشجویان پر خطر ۲۱ نفر به ۱۶۵۵ نفر تقسیم شده است و در سال ۹۵، تعداد ۱۷ نفر به ۱۴۱۷ تقسیم شده است.
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جدول ۴-۱۱  شاخص های ارزیابی عملکرد در حوزه معاونت دانشجویی

 

 

 

 zنمره  نام قسمت ردیف

13/0 اداره خوابگاه ها 1  
3/0 اداره تغذیه 2  
-08/0 اداره تربیت بدنی 3  
33/0 اداره رفاه 4  
5/0 مرکز مشاوره 5  
-11/0 مرکز بهداشت 6  
07/1 شاخص کل   

 

 

1394سال  شاخصهای ارزیابی 1395سال   zنمره   استاندارد   توضیحات 

دی
کر

عمل
ی 

صها
شاخ

 

 +1 6 0 تعداد همایش ها و دوره های آموزشی حوزه سالمت 
 با استفاده از همکاری مرکز بهداشت شمال 

 )دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(
بازدید های بهداشتی از واحد های تحت پوشش تعداد 

1معاونت دانشجویی  با استفاده از برون سپاری طرح بازدیدهای بهداشتی +1 26 10 

 - -1 6059 6207  2تعداد مراجعین به مرکز بهداشت
% 38 نسبت مراجعین دانشجو به کل مراجعین 3  37.5 %  1- - 

نسبت دانشجویان شرکت کننده در طرح پایش به کل 
% 94.6 ورودی های همان سال 4  81 %  1- 

کاهش به دلیل عدم همزمانی ثبت نام دانشجویی و ثبت نام آموزشی 
 دانشجویان بوده است 

نسبت تعداد دانشجویان پرخطر به کل ورودی های همان 
012/0 سال 5  011/0  کاهش به دلیل عدم مراجعه دانشجویان برای طرح پایش  +1 

کل فّعالّیــت در ایــن معاونــت مثبــت ۱/۰۷ بــوده اســت.  شــاخص را مــی تــوان  در ۱۳۹۵ش. نســبت بــه ســال ۱۳۹۴ش. )جــدول ۳(، شــاخص 
گفــت حجــم فّعالّیــت هــای حــوزه در جمــع  گرفــت. بــه عبــارت ســاده مــی تــوان  کل حــوزه در نظــر  بــه عنــوان معیــاری بــرای ارزیابــی عملکــرد 
کّمــی رشــد نشــان مــی دهــد. )بــه غیــر از اداره تربیــت بدنــی و مرکــز بهداشــت(. ولــی ایــن بــدان معنــی نیســت  کاهــش نیافتــه و حتــی بــه میــزان 

کیفیــت آنهــا را متاثــر نســاخته اســت.  کاهــش هزینــه فّعالّیــت هــای جــاری و  کــه 
ــاظ  ــا لح ــردن در آنه ک ــدل  ــودن م ــخت ب ــل س ــه دلی ــات ب ــت خدم کیفی ــوده و  ــی ب کم ــتر  ــوق بیش ــداول ف ــده در ج ــاب ش ــای انتخ ــاخص ه ش
کیفیــت خدمــات در حــوزه هــای مختلــف و تصحیــح یــا تکمیــل شــاخص هــا در آینــده مــی تواننــد  کــردن  نشــده انــد. تــداوم ارزیابــی هــا، مــدل 
کــرد بودجــه معاونــت )جــدول ۴-۶( نشــانگر رشــد  کاربــردی تــر شــدن نتایــج در برنامــه ریــزی هــای ایــن حــوزه شــوند. جــدول هزینــه  موجــب 
ســهم بودجــه اداره تربیــت بدنــی و مرکــز مشــاوره و بهداشــت بــه عنــوان فّعالّیــت هــای محــوری حــوزه معاونــت دانشــجویی در طــول ســال هــای 
۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مــی باشــند. ایــن رونــد در طــول ســال ۱۳۹۶  بایســتی ادامــه یافتــه تــا بتــوان دانشــجویان را در برابــر بســیاری از آســیب هــا و هزینــه 
کــم ایــن حــوزه بــرای دانشــگاه اســت.  کــی از هزینــه نســبی  کــرد حــوزه دانشــجویی  حا هــای مربوطــه محافظــت نمــود. نســبت درآمــد بــه هزینــه 
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 شرح اقدام ردیف

1 
 تقویت زیر ساخت ها و توسعه فعالیت های اداره تربیت بدنی

 متر مربع 250افزایش کیفیت فضای روباز ورزشی به میزان  -
 1395مدال قهرمانی در سال  7کسب  -
 ارتقاء وضعیت تجهیزات و ایمنی اماکن ورزشی -

2 

ات رفاهی از طریق فعال سازی بخش خصوصیتقویت و توسعه خدم  
 متر مربع  50افزایش مساحت اماکن خدمات تغذیه ای )بوفه( به میزان  -
 کیفیت بخشی به اماکن خدمات تغذیه ای و تولیدات در جهت افزایش رضایت مندی دانشجویان -
 مگابیت برثانیه 80افزایش پهنای باند به میزان  -
 نفر )در بخش دختران( 100ان دانشگاه به میزان افزایش ظرفیت خوابگاه های خودگرد -
 رشد ظرفیت )خوابگاه متاهلین( % 50 -
 نفر 100افزایش ظرفیت خوابگاهی پسران دانشگاه به میزان  -
 میلیارد ریال جهت نوسازی و بازسازی خوابگاه های دانشجویی 30از  اختصاص بیش -

3 

انشجویانتوسعه و تقویت مرکز مشاوره، بهداشتی، درمانی و سالمت د  
 اجرای طرح همیاران مشاور ویژه دانشجویان خوابگاهی -
 اجرای طرح پایش سالمت جسم و روان در تمامی مقاطع تحصیلی -
 اجرای طرح غربالگری رفتارهای خود آسیب رسان ویژه نو ورودان  -
 اجرای طرح غربالگری رفتارهای خود آسیب رسان ویژه کلیه دانشجویان خوابگاهی -
 ای آموزشی با رویکرد افزایش مهارت های زندگیبرگزاری کارگاه ه -
 استقرار پزشک در خوابگاه ها و راه اندازی اتاق مشاوره در خوابگاه ها -
 بازدید های دوره ای از اماکن، رستوران ها، خوابگاه ها و فضاهای ورزشی -
 اجرای طرح مبارزه با اعتیاد و سیگار  -
  در رفتار های خود آسیب رسان ارتباط موثر خانواده دانشجویان دارای ریسک باال -
 راه اندازی مشاوره بر خط -

 مساعدت، تقویت و توسعه فعالیت های دانشجویی 4

 تقویت و تحکیم جایگاه دانشگاه در بین دانشگاه های هم تراز 5

 درآمد زایی از طریق کاهش هزینه ها و جذب  کمک های مالی 6

 

 

 

جدول) 4-12( برخی از اقدام ها و دستاوردهای دانشگاه در حوزۀ دانشجویی و فرهنگی
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4-4   تحلیل عملکرد

ح پایــش ســامت دانشــجویان از  کیفیــت فضــای ورزشــی، افزایــش ظرفیــت و نوســازی خوابــگاه هــای دانشــجویی و اجــرای طــر افزایــش 
گرفتــه در حــوزه دانشــجویی و فرهنگــی اســت. تعــداد دانشــجویان غیــر ایرانــی شــاغل بــه تحصیــل در دانشــگاه از  مهمتریــن اقــدام هــای انجــام 
کنــون بــه آرامــی رشــد داشــته اســت. همچنیــن تعــداد انجمن هــای علمــی، اتحادیه های دانشــجویی، تشــکل های دانشــجویی  ســال ۱۳۹۲ تــا 
کانــون هــای فرهنگــی هنــری طــی بــازه مــورد مطالعــه رشــد داشــته اســت. تعــداد دانشــجویان فّعــال عضــو در یکــی از تشــکل هــای  و نیــز 
کنــون رشــد قابــل توّجهــی داشــته اســت.  طــی ســال های ۱۳۹۴ تــا ۱۳۹۵ در مجمــوع ده جشــنواره دانشــجویی و  دانشــجویی از ســال ۱۳۹۲ تا
یــک جشــنواره ملــی برگــزار شــده اســت. دانشــجویان ایــن دانشــگاه توانســته انــد  در ســال ۱۳۹۵ هفــت مــدال قهرمانــی در رشــته هــای مختلــف 
کننــد. همچنیــن در بــازه زمانــی مــورد مطالعــه بالــغ بــر ۳۰ میلیــارد ریــال جهــت بازســازی خوابــگاه هــای  کســب  کشــوری  ورزشــی در مســابقات 

دانشــجویی هزینــه شــده اســت. 
ح هــای موفــق در حــوزه دانشــجویی اســت. مطابــق شــکل ۴-۲ حــدود ۵۰۰ نفــر از  ح پایــش و ارزیابــی تندرســتی دانشــجویان یکــی از طر طــر
گرفتــه انــد. یکــی از رویکردهــای دانشــگاه صنعتــی خواجــه  ح قــرار  دانشــجویان دانشــگاه تــا ســال تحصیلــی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ تحــت پایــش ایــن طــر
کانــون هــا و تشــکل هــای دانشــجویی اســت. مطابــق شــکل ۳-۴  کمــک  نصیرالّدیــن طوســی توســعه فّعالّیتهــای فرهنگــی و فــوق برنامــه بــه 
تعــداد دانشــجویان فّعــال در تشــکل هــای دانشــجویی دانشــگاه بــه حــدود ۶۵۰ نفــر رســیده اســت. نمــودار برخــی از شــاخص هــای ارزیابــی 
حــوزه فرهنگــی و دانشــجویی در شــکل هــای ۴-۴ تــا ۴-۱۴ نشــان داده شــده اســت. درمجمــوع ، عملکــرد دانشــگاه در حــوزه دانشــجویی و 

فرهنگــی موفقیــت آمیــز و )بســیارخوب( ارزیابــی می شــود.

شکل 4-2  تعداد دانشجویان تحت پایش ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی 

شکل 4-3  تعداد دانشجویان فّعال در تشّکل های دانشجویی دانشگاه 
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کنــون بیــش از ۳۰ میلیــارد ریــال بــرای بازســازی خوابــگاه هــای دانشــجویی و بهبــود امکانــات رفاهــی آنهــا هزینــه شــده اســت.  از ســال ۱۳۹۲ تا
در تصاویــر نشــان داده شــده در شــکل ۴-۴ وضعّیــت پیــش و پــس برخــی از خوابــگاه هــای بازســازی شــده قابــل مشــاهده اســت.

شکل 4-4  تعداد جشنواره ها و فّعالّیت های فرهنگی 

شکل ۴-۵- نرخ رشد انجمنهای علمی و اتحادیه های دانشجویی دارای مجّوز

تعداد فّعالّیت های فرهنگی و اجتماعی برگزار شده
تعداد جشنوارۀ دانشگاهی برگزار شده

تعداد جشنوارۀ ملی برگزار شده

تعداد اتحادیه های دانشجویی دارای مجّوز

تعداد انجمن های دانشجویی دارای مجّوز
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شکل 4-7  تعداد دانشجویان فّعال عضو در تشکل های دانشجویی

شکل 4-6  تعداد تشکل های اسامی دارای مجّوز
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شکل 4-8  تعداد کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی

کل تعداد 
کانون های اجتماعی تعداد 

کانون های هنری تعداد 
کانون های فرهنگی تعداد 
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شکل 4-9  تعداد نشرّیات فّعال

شکل 4-10  نرخ رشد اردوهای برگزار شده

تعداد اردوهای سیاحتی زیارتی
تعداد اردوهای جهادی

تعداد اردوهای علمی
تعداد اردوهای راهیان نور

تعداد اردوهای رضوی

کّل نشرّیات تعداد 
تعداد نشرّیات فّعال
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شکل 4-11  نرخ رشد کرسی های برگزار شده

شکل 4-12  نرخ رشد نشست های تخّصصی برگزار شده

تعداد نشست های تخّصصی عفاف و حجابتعداد نشست های تخّصصی برگزار شده تعداد نشست های تخّصصی برگزار شده
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شکل 4-14  نرخ رشد فّعالّیت های فرهنگی و اجتماعی خوابگاه ها

شکل 4-13  نرخ رشد دانشجویان حائز  رتبه در مسابقه های قرآنی
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شکل 4-15  تصاویر برخی از رویدادهای حوزۀ معاونت دانشجویی و فرهنگی 
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شکل 4-16  تصاویر برخی از خوابگاه های بازسازی شده دانشگاه 
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کن ورزشی دانشگاه  شکل 4-17  تصاویر برخی از اما
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بین المللی 5
5-1  مقدمه

کان توســعۀ علــم و فّنــاوری، تعامــل فّعــال و اثرگــذار در حــوزه علــم و فّنــاوری بــا  کشــور یکــی از راهبردهــای  بــر اســاس ســند نقشــه جامــع علمــی 
کشــورهای منطقــه و جهــان اســام اســت.   کشــورهای دیگــر بــه ویــژه 

کــز علمــی داخلــی و بیــن المللــی، دانشــگاه هــای معتبــر  گســترش روابــط  علمــی و  پژوهشــی بــا مرا یکــی از اصلــی تریــن اهــداف دانشــگاه 
بیــن المللــی، مؤّسســه هــای مهــم و آزمایشــگاه هــا و نهادهــای علمــی در سراســر جهــان اســت. دســتیابی بــه ایــن هــدف از طریــق برقــراری 
ج از  ــار ــی خ ــای علم ــخصّیت ه ــوت از ش ــا و دع ــه ه ــم نام ــا، تفاه ــد قرارداده ــن عق ــات و همچنی ــا و مؤسس ــن نهاده ــا ای ــازنده ب ــات س ارتباط
گســترش  کارگاه هــای آموزشــی بیــن المللــی، اطــاع رســانی فرصــت هــا و تســهیات بیــن المللــی در راســتای  گردهمایــی هــا و  کشــور، برگــزاری 

ارتباطــات علمــی صــورت مــی پذیــرد. 
در ایــن راســتا ارتقــاء و تبدیــل دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی  بــه یــک دانشــگاه تــراز بیــن الملــل در بیــن دانشــگاه هــای بــزرگ 
گیــری از اســتادان شــناخته شــده بیــن المللــی در رشــته هــای مختلــف فّنــی  کشــور بــا اســتفاده از تمــام ظرفیــت هــا و امکانــات موجــود و بهــره 
کشــور و توســعه روز افــزون همــکاری هــای بیــن المللــی و داخلــی بــرای  و مهندســی و علــوم پایــه، همچنیــن جــذب دانشــجویان برتــر و نخبــه 
کان دانشــگاه خواهــد بــود. طــی  گام هــای مهــم در دســتیابی بــه اهــداف  کمــی دانــش و نــوآوری در ایــن دانشــگاه از  کیفــی و  بــاال بــردن ســطح 
گذشــته دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی ضمــن ورود موفقیــت آمیــز در نظــام هــای رتبــه بنــدی جهانــی، توانســته  ســال هــای 
اســت ســطح همــکاری هــای بیــن المللــی خــود را در قالــب برنامــه هــای مختلــف از جملــه تبــادل اســتاد و دانشــجو بــا دانشــگاه هــای خارجــی و 
نیــز راه انــدازی دوره هــای مشــترک بیــن المللــی بــه میــزان قابــل توّجهــی ارتقــاء دهــد. جهــت هماهنگــی و توســعه همــکاری هــای علمــی بیــن 
المللــی دفتــر روابــط بیــن الملــل دانشــگاه بــه ســطح معاونــت بیــن الملــل ارتقــاء داده شــده اســت. بــا توّجــه بــه تأســیس معاونــت بیــن الملــل و 
کار اجرایــی آن در ۱۳۹۵ش.، نمــودار ســازمانی ایــن معاونــت مطابــق شــکل )۵-۱( تهیــه و در هیئــت رئیســه محتــرم دانشــگاه و هیئــت  آغــاز بــه 

محتــرم امنــاء دانشــگاه بــه تصویــب رســیده اســت.
در ایــن بخــش عملکــرد دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی در حــوزه همــکاری هــای بیــن المللــی بــر مبنــای شــاخص هــای 
ــر مبنــای ایــن شــاخص هــا در  ــی ب گفتــه شــده اســت. نتایــج ارزیاب ــردد. برخــی از ایــن شــاخص هــا در جــدول ۱-۵  گ اســتاندارد ارزیابــی مــی 
گرفتــه در حــوزه معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه ارائــه خواهــد  گــزارش شــده اســت. در ادامــه خاصــه ای از فّعالّیــت هــای انجــام  جــدول ۲-۵ 
ــی آورده شــده اســت.  شــد. همچنیــن در جــدول ۵-۳ مهمتریــن اقــدام هــا و دســتاورد هــای دانشــگاه در حــوزه همــکاری هــای بیــن الملل
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شکل 5-1  نمودار سازمانی معاونت بین الملل دانشگاه 
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بین المللی 5
5-2  ارزیابی عملکرد

گــزارش شــده اســت. ایــن شــاخص ها بیشــتر، میــزان  نتایــج ارزیابــی عملکــرد دانشــگاه بــر مبانــی شــاخص هــای جــدول ۵-۱ در جــدول ۲-۵ 
کــز و دانشــگاه هــای بیــن المللــی را ارزیابــی می کنــد. همــکاری هــای آموزشــی و پژوهشــی بــا مرا

 شرح شاخص ارزیابی نام شاخص ارزیابی ردیف
محققان  نرخ رشد مقاالت مشترک با اساتید و 1

ها و مراکز علمی خارج از کشور دانشگاه  
ها و مراکز  تعداد مقاالت مشترک با اساتید و محققان دانشگاهاین شاخص 

را در هر سال نشان می دهد.  علمی خارج از کشور  

2 
نرخ رشد پروژه های مشترک تحقیقاتی با اساتید 

ها و مراکز علمی خارج از  و محققان دانشگاه
 کشور 

 تعداد پروژه های مشترک تحقیقاتی با اساتید و محققان دانشگاهاین شاخص 
را در هر سال نشان می دهد. ها و مراکز علمی خارج از کشور  

و قابل  به یک زبان بین المللیدانشگاه فعال های سامانه این شاخص تعداد  داشتن سامانه فعال به یک زبان بین المللی 3
غیر ایرانی را در هر سال نشان می دهد.استفاده برای دانشجویان   

نرخ رشد تفاهم نامه های همکاری علمی با  4
ها و مراکز معتبر علمی خارج از کشور دانشگاه  

ها و  این شاخص تعداد تفاهم نامه های همکاری علمی دانشگاه  با دانشگاه
را در هر سال نشان می دهد. مراکز معتبر علمی خارج از کشور  

دوره های آموزشی مشترک با دانشگاه نرخ رشد  5
 ها و مراکز معتبر علمی خارج از کشور

این شاخص تعداد دوره های آموزشی مشترک با دانشگاه ها و مراکز معتبر 
 علمی خارج از کشور را در هر سال نشان می دهد.

نرخ رشد همکاری های آموزشی و پژوهشی با  6
 ایرانیان مقیم خارج از کشور

تعداد همکاری های آموزشی و پژوهشی دانشگاه  با ایرانیان این شاخص 
 مقیم خارج از کشور را در هر سال نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول )5-1( شاخص های ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزۀ همکاری های بین المللی
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 سال تحصیلی متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف
93 - 1392  94 - 1393  95 - 1394 95نیمه دوم    

1 
 

دانشگاه ها و مراکز علمی تعداد مقاالت مشترک با اساتید و محققان 
 خارج از کشور

تعداد مقاالت مشترک با اساتید و محققان دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از 
 کشور

152 124 156 42 

 
تعداد پروژه های مشترک تحقیقاتی با اساتید و محققان دانشگاه ها و  2

 مراکز علمی خارج از کشور 
اساتید و محققان دانشگاه ها و مراکز تعداد پروژه های مشترک تحقیقاتی با 

 علمی خارج از کشور
2 0 7 5 

 
 2 1 1 1 وجود سامانه فعال به یک زبان بین المللی داشتن سامانه فعال به یک زبان بین المللی 3

 
تعداد تفاهم نامه های همکاری علمی با دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی  4

 خارج از کشور
های همکاری علمی با دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی خارج از تعداد تفاهم نامه 

 کشور
7 3 12 10 

 
تعداد دوره های آموزشی مشترک با دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی  5

 خارج از کشور
تعداد دوره های آموزشی مشترک با دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی خارج از 

 کشور
0 0 1 5 

 
 5 11 0 1 تعداد همکاری های آموزشی با ایرانیان مقیم خارج از کشور آموزشی و پژوهشی با ایرانیان مقیم خارج از کشورتعداد همکاری های  6

 2 10 0 1 تعداد همکاری های پژوهشی با ایرانیان مقیم خارج از کشور
 

جدول )5-2( ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزه  همکاری های علمی بین المللی
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زیابی عملکرد دانشگاه در حوزۀ همکاری های علمی  ار

بین المللی 5
ح عملکرد 5-3  شر

در ایــن بخــش پــس از معرفــی مهمتریــن اقــدام هــا و دســتاوردهای دانشــگاه در حــوزۀ همکاری هــای بیــن المللــی مطابــق جــدول )۱۳-۵(، 
ح داده مــی شــوند. برخــی از ایــن امــور شــر

 

 شرح اقدام ردیف

1 

 المللیهای بیننامهامضای تفاهم
شگاه  تفاهم - شگاه کایست  دهلی هند،  IITنامه با دان ستیتوی مکانیک      کره جنوبی،  دان شگاه هوایی مسکو، ان دان

دانشگاه  ، MITPفیزیک و تکنولوژی دانشگاه دولتی روسیه انستیتوی ، IMECدانشگاه دولتی لومونوسف مسکو   
سیه   سترالیا،            ، MISISعلوم و تکنولوژی ملی رو سوینبرن ملبورن ا شگاه  شیمی مونپلیه، دان سرای عالی  ش دان

 آلمان DAADیادداشت همکاری با موسسه دهلی هند،  IITدانشگاه 

2 

 های مشترک با دانشگاه های خارجیراه اندازی دوره
 MAIهای مشترک مهندسی فضایی و جلوبرندگی با انستیتوی هوانوردی مسکو دوره -
 با همکاری دانشگاه کایست کره جنوبی CTدوره مشترک تکنولوژی فرهنگ  -
 MISISدوره مشترک مهندسی مواد با دانشگاه ملی علوم و تکنولوژی روسیه  -
 هلند Twenteبا دانشگاه  GISهای اطالعات جغرافیایی و سیستم RSهای مشترک سنجش از راه دور دوره -

 (1395مشترک دانشگاه )تا سال تبادل دانشجویان دوره های  3
 نفر 191نفر     مقطع کارشناسی:  243نفر مقطع   کارشناسی ارشد:  22مقطع دکتری :  -

 المللی به عنوان استاد وابستهجذب همکاری نه نفر از اساتید بین 4

 لمللیامطالعاتی و تحقیقاتی بینهای ارائه تسهیالت به دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی برای بهره مندی از فرصت 5

 باز دید بین المللی از کشورهای مختلف جهان 9میزبانی بیش از  6

 1395دانشجوی غیر بین المللی در سال  32جذب بیش از  7

 برگزاری چندین کنفرانس بین المللی در زمینه مهندسی هوافضا، تغییر اقلیم و نقشه برداری 8

 تحقیقاتی بنیاد اراسموس -المللی مشترک آشنایی با فرصت های آموزشیبرگزاری کارگاه بین  9

 IAESTEو  IAU  ،FUIWدانشگاهی  عضویت در انجمن های بین المللی 10

مل             11 هادهای بین المللی مسجججتقر در ایران شجججا با هشجججت ن کادمیک  بادالت آ ،  IAU ،FUIW ،JICA ،GRF ،DAADت
Erasmus+  ،n+i program ،IAESTE 

 تهیه و تنظیم سند جامع بین المللی سازی دانشگاه و سند بین الملل 12

 (International Student Portal)را ه اندازی پورتال دانشجویان بین الملل 13

 همکاری با ده موسسه بین المللی مسوول در  رتبه بندی دانشگاه های جهانی 14

 
جدول )5-3( برخی از اقدام ها و دستاوردهای دانشگاه در حوزۀ همکاری های علمی بین المللی
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در حــوزۀ معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه،  ســعی بــر آن بــوده اســت تــا مجموعــه فّعالّیــت هــای صــورت پذیرفتــه از مرحلــۀ برنامه ریــزی تــا اجــرا 
ــور و  ــه محورهــای هفتــم، هشــتم و نهــم توســعه در برنامــه مزب ــا توّجــه ویــژه ب ــر برنامــه راهبــردی دانشــگاه باشــد. در ایــن راســتا ب منطبــق ب

ج در »ســند بیــن الملــل دانشــگاه« و » ســند بیــن المللــی ســازی دانشــگاه« فّعالّیــت هــا واقداماتــی در ۱۳۹۵ش. صــورت پذیرفتــه  اهــداف منــدر
ح جزییــات منطبــق بامحورهــای مرتبــط در برنامــه راهبــردی دانشــگاه در زیــر ارائــه شــده اســت. کــه بخش هــای مهــم آن بــه شــر اســت 

تنظیم آیین نامه ها، دستورالعمل ها و چارت سازمانی معاونت بین الملل
بــا توّجــه بــه اهمیــت نظــام هــای اداری در بخــش همــکاری هــای علمــی و فرصــت هــا ی تحقیقاتــی و لــزوم  تهیــه اســناد و داده هــای ایــن امــور 
و تهیــه و تنظیــم آییــن نامــه و دســتورالعمل هــا، معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه اقــدام بــه تدویــن آنهــا و ارائــه آنهــا جهــت بهــره بــرداری اســتادان 
کشــور بــه روزرســانی  ج از  کنفرانــس هــای خــار کــرده اســت. در حــال حاضــر، فــرم هــای شــرکت در دوره هــای فرصــت مطالعاتــی و  و دانشــجویان 

شــده و جهــت اســتفاده متقاضیــان در وبــگاه معاونــت قــرار داده شــده اســت. 
کــه در مرحلــه بررســی و  همچنیــن پیــش نویــس آییــن نامــه اســتفاده از ماموریــت پژوهشــی بــرای اعضــای هیئــت علمــی پیمانــی تهیــه شــده 

کاری معاونــت نیــز در حــال بررســی و بــه روزرســانی اســت.   تصویــب اســت. ســایر آییــن نامــه هــا و دســتورالعمل هــای 

تفاهم نامه های بین المللی
کوتــاه فّعالّیــت خــود از ابتــدای۱۳۹۵ش. دســتاوردهای فراوانــی در عرصــه انعقــاد تفاهــم نامــه هــا و قراردادهــای  معاونــت بیــن الملــل در دوران 
همــکاری داشــته اســت. هــدف از ایــن تفاهــم هــا عمومــًا توســعه همــکاری هــای مشــترک در عرصــه هــای آموزشــی و پژوهشــی از جملــه 
کارگاه هــای مشــترک بــوده اســت. از زمــان تأســیس معاونــت  تأســیس دوره هــای مشــترک و مبادلــه اســتاد و دانشــجو و برگــزاری ســمینارها و 

کنــون تفاهــم نامــه هــای زیــر بــه امضــاء رســیده اســت: بیــن الملــل در ابتــدای ســال۱۳۹۵ تا

  تفاهم نامه با دانشگاه IIT دهلی هند
کره جنوبی کایست    تفاهم نامه با دانشگاه 

  تفاهم نامه با دانشگاه هوایی مسکو
IMEC تفاهم نامه با انستیتوی مکانیک دانشگاه دولتی لومونوسف مسکو  

MITP تفاهم نامه با انستیتوی فیزیک و فّناوری دانشگاه دولتی روسیه  
MISIS تفاهم نامه با دانشگاه علوم و فّناوری ملی روسیه  

  یادداشت همکاری با مؤسسه DAAD آلمان
  تفاهم نامه با دانشسرای عالی شیمی مونپلیه

  تفاهم نامه با دانشگاه سوینبرن ملبورن استرالیا
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بین المللی 5
دوره های مشترک

از زمــان شــکل گیــری معاونــت بیــن الملــل در دانشــگاه، زمینــه ســازی بــرای راه انــدازی ۶ رشــته مشــترک بــا دانشــگاه هــای خارجــی ادامــه 
ح زیــر اســت: کنــون در مراحــل راه انــدازی در ســال ۱۳۹۶ هســتند بــه شــر کــه هــم ا داشــته و بــه مراحــل نهایــی رســیده اســت. رشــته هایی 

)MAI دوره های مشترک مهندسی فضایی و جلوبرندگی با دانشگاه تحقیقات ملی روسیه)انستیتوی هوانوردی مسکو  
کره جنوبی کایست    دوره مشترک مهندسی فرهنگ CT با همکاری دانشگاه 

MISIS دوره مشترک مهندسی مواد با دانشگاه ملی علوم و فّناوری روسیه  
  دوره های مشترک سنجش از راه دور RS و سیستم های اطاعات جغرافیایی GIS با دانشگاه Twente هلند

شکل )5-2( تعداد کل دانشجویان دوره های مشترک دانشگاه در بازه زمانی 1395-1385ش.
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جدول )5-4( رشته های مشترک بین المللی ایجاد شده در 1395ش.

شکل )5-3( درصد  مشارکت کشورهای همکار بین المللی در دوره های مشترک
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بین المللی 5
ایجاد تسهیات در جهت فّعالّیت های بین المللی

کشــور در عرصــه فّعالّیــت بیــن المللــی وجــود دارد، معاونــت بیــن  کــه میــان دانشــگاه هــای  ــا توّجــه بــه رقابــت فشــرده و نســبت شــدیدی  ب
کــردن دانشــگاه بــا ســیر رویدادهــای مهــم بــوده  الملــل همــواره در حــال پایــش و ارزیابــی ایــن فّعالّیــت هــا و جســتجوی راهــکار بــرای همــراه 

اســت. ایــن رویکــرد دارای ســه محــور عمــده بــوده اســت: 
کــه بــا امــر بیــن المللــی ســازی در ارتبــاط هســتند، اعــم از اینکــه از ســوی  کارگاه هایــی  گردهمایــی هــا و  ۱- حضــور مــداوم وفّعاالنــه در جلســات، 

گردنــد یــا توّســط دانشــگاه هــا و یــا انجمــن هــا و نهــاد هــای غیــر دولتــی پیگیــری شــوند. وزارت علــوم ســازماندهی 
۲- پیگیــری اخبــار و اطاعــات مربــوط بــه فّعالّیــت هــای بیــن المللــی در رســانه هــای مختلــف ماننــد پایــگاه هــای خبــری، ســایت هــای 

دانشــگاهی، صــدا و ســیما و روزنامــه هــا.
کســب اطاعــات و اخبــار مســتقیم از فّعالّیــت  کارشناســی و مدیریتــی و  ۳- برقــراری ارتبــاط بــا امــور بیــن الملــل ســایر دانشــگاه هــا در ســطوح 

هــای بیــن المللــی آنــان.

جذب استادان همکار بین المللی
کــه یکــی از راهکارهــای آن جــذب اســتادان ممتــاز خارجــی  بــر اســاس ســند بیــن الملــل دانشــگاه مبنــی بــر توســعه فّعالّیــت هــای بیــن المللــی 
اســت، اســتادان همــکار بیــن المللــی مطابــق جــدول ۵-۵ بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی وابســته بــا دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن 

طوســی آغــاز بــه همــکاری نمــوده انــد:

 

 کشور نام استاد

1- Prof. Grabilnikov    روسیه 

2- Prof. Lazarov          بلغارستان 

3- Prof. Wohn              کره جنوبی 

4- Prof. Ingalls            کانادا 

5- Prof. Basu              کانادا 

6- Prof. Karim            کانادا 

7- Prof. Pu Chen        کانادا 

8- Prof. Osameh Karim        هلند 

9- Prof. Werle آلمان 

10- Prof. Kaveh Madani larijani انگلستان 

11- Prof. Kaveh Saleh کانادا 

 

 

 

 

 

شکل )5-5( فهرست استادان همکار بین المللی
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شکل )5-4( سال 1395
درصد  مشارکت کشورهای همکار بین المللی در دوره های مشترک

شکل )5-5( درصد شرکت کنندگان در همایش های بین المللی از هر دانشکده در سال 1395

همایش های بین المللی
گــزارش تعــداد ۳۶ نفــر از  ــا زمــان تنظیــم ایــن  کشــور در ســال ۱۳۹۵ ت ج از  کنفرانــس هــای خــار شــرکت اســتادان دانشــگاه در همایــش هــا و 
کــه توزیــع آن در شــکل ۵-۵ و ۶-۵  کــرده انــد  کشــورهای مختلــف شــرکت  کنفرانــس هــای علمــی برگــزار شــده در  اعضــای هیئــت علمــی در 

نشــان داده شــده اســت. ایــن آمــار بــرای ســال ۱۳۹۴ برابــر بــا ۲۲ نفــر بــود. البتــه مقایســه آمــار شــرکت کننــدگان بــا ســال های قبــل نشــان مــی 
کــه هنــوز الزم اســت تــاش بیشــتری انجــام شــود تــا بتــوان جایــگاه دانشــگاه را در زمینــه ارائــه مقالــه هــای علمــی در جهــان ارتقــاء داد.  دهــد 

ایــن آمــار در ســال ۸۶ برابــر بــا ۱۰۰ نفــر و در ســال ۸۷ برابــر بــا ۸۶ نفــر بــوده اســت. 
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بین المللی 5

شکل )5-6( تعداد شرکت کنندگان در کنفرانس های خارجی در سال های 1394 و 1395 به تفکیک دانشکده

فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی بین المللی
کنــده بیــن دفتــر همــکاری  کــه ســال های قبــل بــه طــور پرا شــرکت اســتادان دانشــگاه در دوره هــای فرصــت مطالعاتــی جــزو اقداماتــی اســت 
هــای علمــی بیــن المللــی ســابق و معاونــت پژوهشــی انجــام مــی شــد. از زمــان تأســیس معاونــت بیــن الملــل از ابتــدای ســال ۱۳۹۵، مقــرر شــد 
تمــام امــور مربــوط بــه فرصــت هــای مطالعاتــی از جملــه جمــع آوری و بررســی اســناد و درخواســت هــا، ارائــه درخواســت هــا در جلســه هیئــت 
رئیســه محتــرم دانشــگاه، انجــام ســفر، بررســی وضعّیــت شــرکت کننــدگان و انجــام تســویه حســاب بــه طــور متمرکــز در دفتــر معاونــت بیــن الملــل 

دانشــگاه انجــام شــود.
کــه  کردنــد. در ســال ۱۳۹۴ تعــداد متقاضیــان ۱۱ نفــر بــود  کــه ۳ نفــر انصــراف داده و ۶ نفــر شــرکت  در ســال ۱۳۹۳  تعــداد متقاضیــان ۹ نفــر بــود 
کمتــر از ۲ مــاه حضــور داشــتند. ایــن آمــار در ســال ۱۳۹۵ بــه صــورت شــکل ۵-۷ اســت. بــر ایــن اســاس تعــداد متقاضیــان ۸  یــک نفــر متقاضــی 

کار هســتند.   کــه یــک نفــر متقاضــی فرصــت مطالعاتــی داخلــی بــوده، ۲ نفــر اعــزام و ۵ نفــر در حــال انجــام مقّدمــات  نفــر بودنــد 

سال ۱۳۹۵
سال ۱۳۹۴
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شکل )5-7( مقایسه و  تعداد متقاضیان شرکت در دوره های فرصت مطالعاتی 

سال ۱۳۹۵
سال ۱۳۹۴
سال 1393
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بین المللی 5
بازدیدهای بین المللی

در ۱۳۹۵ ش. بازدیــد هــای مختلفــی از مجموعــه معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه و دیگــر بخش هــا در قالــب همــکاری هــای بیــن المللــی 
صــورت پذیرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی میزبــان تعــداد زیــادی از  اســتادان 

کننــده عبارتنــد از: کشــورهای مختلــف جهــان بــوده اســت. برخــی از ایــن هیئــت هــای بازدیــد  کارشناســان از  ، مدیــران ،معاونــان و 

شکل )5-8( تصاویر برخی از هیئت های بازدید کننده بین المللی 
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کشور هندوستان کننده از    هیئت بازدید 
کشور ایتالیا کننده از    هیئت بازدید 

DAAD کادمیک آلمان کننده از مؤسسه همکاری های آ   هیئت بازدید 
کننده از دانشگاه ALKARKH عراق   هیئت بازدید 

کشور فرانسه و امضای تفاهم نامه با این هیئت دانشگاهی کننده از    هیئت بازدید 
کشور هلند جهت ایجاد زمینه های الزم برای همکاری های مشترک   بازدید استادان دانشگاهی 

آموزش های بین المللی
در راســتای توســعه آمــوزش هــای بیــن المللــی افــزون بــر بخش هــای ارائــه شــده قبلــی و توســعه همــکاری بــا اســتادان وابســته همــکار بیــن المللــی 
و ظرفیــت ســازی جهــت پذیــرش دانشــجویان بیــن المللــی در دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی، تــاش شــده اســت تــا از فرصــت هــای 

ح زیــر اســت. گرفتــه شــود. برخــی از ایــن اقــدام هــا بــه شــر کــز علمــی، تحقیقاتــی داخلــی و خارجــی بهــره  موجــود جهــت همــکاری بــا مرا

ی نخبگان معاونت علمی و فّناوری ریاست جمهوری
ّ

الف. همکاری با بنیاد مل
در راســتای نیــل بــه اهــداف بلنــد مــدت چشــم انداز علمــی دانشــگاه و بهره گیــری از ذخایــر علمــی دانشــمندان و متخّصصــان ایرانــی غیرمقیــم، 
کشــور بــا همــکاری معاونــت  ح همــکاری بــا ایشــان را بــه منظــور انتقــال دانــش، تجربــه، و ایده هــای فناورانــه بــه  معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه طــر
ح  در قالــب حمایــت از انجــام  کــرد. ایــن طــر ــاوری ریاســت جمهــوری و امــور بیــن الملــل بنیــاد ملــی نخبــگان  از خــرداد ۱۳۹۵ش. آغــاز  علمــی و فّن
کوتــاه مــدت و بلندمــدت، و انجــام ســخنرانی ها  دوره هــای علمــی و پژوهشــی شــامل پســا دکتــری، فرصــت مطالعاتــی، تعریــف پروژه هــای فّنــاوری 
کارگاه هــای تخّصصــی صــورت مــی پذیــرد و ضمــن ایجــاد بســتری مناســب جهــت اســتفاده از ظرفیــت علمــی و پژوهشــی متخّصصــان و  و برگــزاری 

دانشــمندان برجســته ایرانــی غیرمقیــم، ارتقــای ســطح علمــی و پژوهشــی دانشــگاه را نیــز مرتفــع مــی ســازد. 

ب. دانشجویان بین المللی
یــک از اولویــت هــای مهــم مــورد توّجــه در معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه ایجــاد فضایــی مناســب جهــت جــذب دانشــجویان غیــر ایرانــی اســت. بــر 
ــل  ــد قاب ــی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ رش ــال تحصیل ــال دوم س ــم س ــل در نی ــه تحصی ــغول ب ــی( مش ــر ایران ــی )غی ــجویان خارج ــداد دانش ــدول ۵-۶ تع ــاس ج اس
گــذاری بیــن الملــل تعــداد  قبولــی داشــته اســت و ایــن رونــد بــرای ســال تحصیلــی جــاری نیــز در همیــن حــدود باقــی مانــده اســت. بــر اســاس هــدف 
کارشناســی ارشــد، دکتــری در قالــب تحصیــات عــادی ، مجــازی و دوره هــای  کارشناســی،  دانشــجویان خارجــی )غیــر ایرانــی( در مقاطــع تحصیلــی 

مشــترک بیــن الملــل در افــق ســند پیشــنهادی ارتقــاء دانشــگاه در ۱۴۰۴ش. بــه ۱۵۰۰ نفــر خواهــد رســید.
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بین المللی 5

1395سال در تسهیالت استفاده شده توسط متقاضیان در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   

 1 تسهیالت پسادکتری

 2 تسهیالت دوره فرصت مطالعاتی

معینتسهیالت همکاری با اساتید مدعو و   3 

های تخصصیتسهیالت حمایت از انجام سخنرانی و برگزاری کارگاه  4 

بنیان(های دانش های فناورانه )شرکتتسهیالت حمایت از فعالیت  5 

هادانشگاه های زایشیبنیان و شرکتهای دانشاشتغال در شرکت  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 5-6 تسهیات استفاده شده توّسط متقاضیان در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی در 1395ش.
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 دکتری تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی مقطع
جمع 

 دانشکده جمع مجازی مشترک شبانه روزانه جمع مجازی مشترک شبانه روزانه جمع مجازی مشترک شبانه روزانه دوره کل
مهندسی 

 4 برق
0 0 0 

4 1 
0 0 0 

1 1 
0 0 0 

1 6 

مهندسی 
 مکانیک

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 

0 0 0 
1 2 

مهندسی 
 هوافضا

5 
0 0 0 

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

مهندسی 
 صنایع

1 
0 0 0 

1 3 1 
0 0 

4 
0 0 0 0 0 

5 

مهندسی 
 عمران

1 
0 0 0 

1 2 
0 0 0 

2 1 
0 0 0 

1 4 

مهندسی 
 کامپیوتر

0 0 0 
1 1 5 

0 0 0 
5 

0 0 0 0 0 
6 

 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 شیمی

 32 4 0 0 0 4 14 0 0 1 13 14 1 0 0 13 جمع

 32  4  14  14 جمع کل

جدول ۵-۷ تسهیالت استفاده شده توّسط متقاضیان در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی در ۱۳۹۵ش.
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کارگاه های بین المللی کنفرانس ها و 

کارگاه هــای بیــن المللــی از دیگــر فّعالّیــت هــای معاونــت بیــن الملــل در دانشــگاه صنعتــی خواجــه  کنفرانــس هــا و  هماهنگــی بــرای برگــزاری 
نصیرالّدیــن طوســی اســت. در ادامــه فهرســت برخــی از ایــن رویدادهــا ارائــه مــی شــود.

کنفرانس های بین المللی الف. 

 کنفرانس های برگزار شده با همکاری معاونت بین الملل دانشگاه در سال 1395

 1 شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضا ایران

 2 اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم

فنآوری اطالعات مکانیکنفرانس ملی مهندسی   3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 5-8 کنفرانس های برگزار شده با همکاری معاونت بین الملل دانشگاه در سال 1395

کارگاه های بین المللی ب. 
ــت معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن  کارگاه هــای بیــن المللــی از دیگــر شــاخص هــای فّعالّی ــزاری و حمایــت از  برگ
کارگاه بیــن المللــی مشــترک آشــنایی بــا فرصــت هــای علمــی، آموزشــی و تحقیقاتــی بنیــاد اراســموس  طوســی اســت. در ایــن میــان برگــزاری 
کــم نظیــر  کــه بــا اســتقبال و توّجــه  پــاس اتحادیــه اروپــا در ایــران  بــرای اولیــن بــار در ســطح آمــوزش عالــی از مهمتریــن ایــن شــاخص هــا اســت 

گرفــت. از ســوی اســتادان و دانشــجویان قــرار 

شکل )5-9( کارگاه بین المللی مشترک آشنایی با 
فرصت های علـــمی . آمـــوزشی و تحقیقاتی 

بنیاد اراسمـوس پاس اتحـــادیه اروپا در ایران 
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همکاری با سازمان های بین المللی
کــرده اســت. از جملــه مــی  در راســتای همــکاری بــا ســازمانهای بیــن المللــی، معاونــت بیــن الملــل ایــن شــاخص را بــه چنــد بخــش تقســیم 
تــوان بــه عضویــت در مجامــع و نهــاد هــای علمــی و آمــوزش بیــن المللــی ، انجمــن دانشــجویان بیــن المللــی. برنامه هــای اراســموس اتحادیــه 

کــرد. اروپــا بــه ویــژه در بخــش خاورمیانــه و ... اشــاره 

الف. عضویت در انجمن های بین المللی
گــردد.  پیشــینه عضویــت دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی در انجمــن بیــن المللــی دانشــگاه هــای )IAU( بــه ســال ۱۳۸۴ بــاز مــی 
ــرد. عضویــت  ک ــزار شــد، شــرکت  ــه در دانشــگاه Nankai چیــن برگ ک ــار در مهرمــاه ۱۳۸۵ در اجــاس ســاالنه ایــن انجمــن  دانشــگاه نخســتین ب

دانشــگاه در ایــن انجمــن هــر ســال تمدیــد و رؤســای وقــت دانشــگاه در اجــاس ســاالنه حضــوری فّعــال داشــته انــد. 
ــه عضویــت فدراســیون دانشــگاه هــای جهــان اســام )FUIW( در آمــد. حــق  دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی در ســال ۱۳۸۱ ب
عضویــت دانشــگاه در ســال های ۱۳۸۱ تــا ۱۳۸۶ پرداخــت شــد ولــی در ســال های بعــد، پرداخــت حــق عضویــت دانشــگاه بــه ایــن فدراســیون 
کــه بــه همیــن دلیــل از دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی بــرای شــرکت در اجــاس بعــدی  بــه دلیــل پــاره ای مشــکات متوقــف شــد 

کار معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه قــرار دارد. دعــوت نشــد. در حــال حاضــر عضویــت مجــدد در ایــن فدراســیون در دســتور 

ب. عضویت در آیسته
کــه  معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه در ۱۳۹۵ش. در راســتای تبــادل دانشــجو بــا دانشــگاههای خارجــی فّعالّیــت خــود بــا بنیــاد آیســته ایــران را 
کار  کنــد آغــاز نمــوده اســت. یکــی از اهــداف اصلــی بنیــاد آیســته ایجــاد زمینــه  تحــت نظــر معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه تهــران فّعالّیــت مــی 
ــا یکدیگــر از  کارشناســی ارشــد اســت. همچنیــن تعامــات فرهنگــی دانشــجویان ب کارشناســی و  ــرای دانشــجویان رشــته  ــت ب ــی و فّعالّی تجرب
کار خــود قــرار داده و  ــه ایــن اهــداف، آیســته تبــادل پایاپــای دانشــجو را در دســتور  دیگــر اهــداف مهــم ایــن بنیــاد اســت. جهــت دســتیابی ب
گیــرد. در بهمــن مــاه ۱۳۹۵ آزمــون تعییــن ســطح زبــان انگلیســی توّســط معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه  کشــورها را در برمــی  ایــن تبــادل بیشــتر 
ــادی از دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن  ــه تعــداد زی ک ــزار شــد  کشــورهای هــدف برگ ــه  تهــران جهــت اعــزام دانشــجویان ب
کامپیوتــر، هوافضــا، عمــران، محیــط  کردند.رشــته هــای هــدف ایــن بنیــاد شــامل: مهندســی بــرق، مکانیــک،  طوســی در ایــن آزمــون شــرکت 

زیســت، صنایــع و علــوم پایــه اســت.

کادمیک با نهادهای بین المللی مستقر در ایران  ج. تبادالت آ
ایــن تبــادالت در قالــب همــکاری هــا و تفاهــم هــای مشــترک بیــن دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی و مؤسســات و نهادهــای بیــن 
کــه در قالــب تبــادالت دانشــجویان و یــا  کــرد  کادمیــک آلمــان DAAD و دفتــر مرکــزی JICA در ایــران اشــاره  المللــی از جملــه مؤسســه تبــادالت آ

گســترش اســت. همــکاری هــای پژوهشــی مشــترک انجــام پذیرفتــه و در حــال 
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جدول )5-9(تعداد مؤسسه های بین المللی همکار با دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی در بازۀ زمانی 1385-1395

فّعالّیت های بین المللی سازی دانشگاه
رونــد بیــن المللــی ســازی دانشــگاه بــا هــدف تبییــن راهبــرد و ارائــه راهــکار بــه منظــور ارتقــای فّعالّیــت هــای بیــن المللــی دانشــگاه از مهمتریــن 
کــه  اقدامــات معاونــت بیــن الملــل در ۱۳۹۵ ش. اســت. در ایــن راهبــرد عــاوه بــر توضیــح دیــدگاه دانشــگاه درقبــال فّعالّیــت هــای بیــن المللــی، 
گــروه ضعیــف تــر اســت، بــه بررســی وضــع موجــود در  گــروه میانــی و  گــروه برتــر در علــم و فّنــاوری،  کشــورها بــه  از جملــه شــامل تقســیم بنــدی 
کــه بــه تفصیــل  ح بخشــهایی  کشــور و نحــوه برخــورد بــا فرصــت هــا و چالــش بیــن المللــی پیــش رو توّجــه شــده اســت و از بهتریــن آنهــا بــه شــر
در بــاال آمــده اســت اســتفاده شــده اســت. از جملــه ایــن شــاخص هــا مــی تــوان بــه رویکــرد جــذب فرصــت هــای بیــن المللــی در بخــش هــای 

کــرد.  کارشناســان فّعــال در تمــام حــوزه هــای بیــن المللــی اشــاره  مختلــف علمــی ، آموزشــی و تحقیقاتــی و اســتفاده از اســتادان، مدیــران و 

الف. تهیه و تنظیم سند جامع بین المللی سازی دانشگاه و سند بین الملل 
ــگارش ســند بیــن الملــل دانشــگاه و تهیــه ســند جامــع بیــن المللــی ســازی دانشــگاه از مهــم تریــن شــاخص هــای  در ۱۳۹۵ش. تدویــن و ن
کننــدۀ پیشــبرد  راهبــردی و اســتراتژیک در توســعه مبانــی آینــده پژوهشــی در بخــش بیــن الملــل دانشــگاه بــوده اســت. ایــن امــر خــود تاییــد 
شــاخص هــای مهــم بیــن المللــی ســازی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی در معاونــت بیــن الملــل اســت. بــر اســاس شــاخص 
کنــد در آینــده ای نــه چنــدان دور بــه اولیــن  هــای ایــن اســناد، معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی تــاش مــی 
ــر اســاس عملکــرد دهــه  گــردد. ب کشــور تبدیــل  ــی مهندســی و علــوم  در  انتخــاب دانشــجویان خارجــی متقاضــی تحصیــل در رشــته هــای فّن
گذشــته بخــش بیــن الملــل دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی، یعنــی دوره زمانــی ۱۳۹۵- ۱۳۸۵، هفــت دوره مشــترک بیــن المللــی 
کشــورهای مختلفــی همچــون روســیه،  کارشناســی ارشــد و دکتــری، برگــزار شــده اســت . ایــن دوره هــا در  کارشناســی،  در مقاطــع تحصیلــی 
انگلســتان، هلنــد و فرانســه برگــزار شــده اســت . طبــق نظــام رتبــه بنــدی دانشــگاههای داخــل، دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن یعنــی 
کارشناســی ارشــد و دکتــری، برگــزار شــده اســت . ایــن  کارشناســی،  دورٔه ۱۳۹۵-۱۳۸۵، هفــت دوره مشــترک بیــن المللــی در مقاطــع تحصیلــی 
ــزار شــده اســت . طبــق نظــام رتبــه بنــدی دانشــگاه های  کشــورهای مختلفــی همچــون روســیه، انگلســتان، هلنــد و فرانســه برگ دوره هــا در 
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کشــور بــا باالتریــن تعــداد دوره  داخــل، دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی یکــی از دانشــگاه هــای پیشــتاز در میــان دانشــگاه هــای 
کــرد، دانشــگاه در دهــه  کننــده در ایــن دوره هــا اســت. بایــد خاطــر نشــان  هــای مشــترک بیــن المللــی موفــق و تعــداد دانشــجویان شــرکت 

کننــده  کــه ایــن خــود مشــخص  کــرده اســت  ــا بیــش از ده هــا مؤسســه بیــن المللــی همــکار تفاهــم نامــه و قــرارداد همــکاری برقــرار  گذشــته ب
 JICA از اتحادیــه اروپــا ، بنیــاد بیــن المللــی  + ERASMUS ، از آلمــان  DFG:وضعّیــت مطلــوب دانشــگاه در ایــن زمینــه اســت ، مؤسســاتی ماننــد

کــه دانشــگاه بــا آنهــا همــکاری نزدیــک دارد. از ژاپــن از جملــه نهــاد هــای علمــی بیــن المللــی هســتند 

 :LMS ب. را ه اندازی پورتال دانشجویان بین الملل براساس استاندارد
معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه بــا توّجــه بــه نیــاز روز افــزون دانشــجویان دوره هــای مشــترک بیــن المللــی و همچنیــن اســتادان و مدیــران دوره 
کشــور و همچنیــن نظــر بــه ســاماندهی دانشــجویان خارجــی مشــغول بــه تحصیــل در دانشــگاه ، اقــدام بــه راه  ج و داخــل  هــای مشــترک در خــار
کارنامــه  کــه همــه فرآیندهــای مــورد نیــاز ایشــان اعــم از اطــاع رســانی. آموزشــی،  کــرده اســت  انــدازی پورتــال جامــع دانشــجویان بیــن الملــل 
هــای بیــن المللــی و ... در ایــن پورتــال قابــل دسترســی باشــد. همچنیــن وبــگاه ایــن معاونــت جهــت انعــکاس عملکــرد معاونــت به طــور 

اساســی بهبــود داده شــده اســت.

ج. همکاری با مؤسسات بین المللی در شاخص های رتبه بندی جهانی
کــرده بــا توّجــه بــه شــاخص های مهــم موجــود از حقــوق  معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه در بخــش رتبــه بنــدی هــای بیــن المللــی همــواره تــاش 
کــرده و آن را بــه عرصــه هــای بیــن المللــی ارائــه نمایــد. از ایــن رو در ســال ۱۳۹۵ دانشــگاه بــا  علمــی پژوهشــی و جایــگاه مهــم دانشــگاه دفــاع 
کســب افتخــارات قابــل توّجــه در نظــام هــای رتبــه بنــدی Leiden ، Webometrics و نظــام رتبــه بنــدی Times جایــگاه شــاخص خــود را در میــان 

دانشــگاه هــای داخلــی و بیــن المللــی بــا ظرفیــت هــا و محدودیــت هــا بیــش از پیــش نمایــان ســاخته اســت.

5-4 تحلیل عملکرد

ــا دانشــگاه هــای خارجــی و جــذب اســتادان  ــا دانشــگاه هــای مختلــف جهــان، افزایــش تبــادل دانشــجو ب ــدازی شــش دوره مشــترک ب راه ان
ــی  ــه مهمتریــن دســتاوردهای دانشــگاه در حــوزه همــکاری هــای علمــی بیــن الملل ــه عنــوان اســتاد وابســته از جمل ــی ب برجســته بیــن الملل
کشــور به طــور  ج از  کــز علمــی خــار گذشــته، تعــداد مقــاالت مشــترک بــا اســتادان و پژوهشــگران دانشــگاه ها و مرا بــوده اســت. طــی چنــد ســال 
گســترش همکاری هــای بیــن المللــی بــوده اســت.  نســبی رشــد داشــته اســت. نقــش حــوزه روابــط بیــن الملــل در ایــن دســتاوردها تســهیل و 
توســعه وبــگاه و را ه انــدازی پورتــال دانشــجویان بیــن الملــل بــر اســاس اســتاندارد LMS از جملــه اقدام هــای مهــم دانشــگاه در راســتای تســهیل 
گذشــته همــکاری مســتمر و نزدیکــی بــا مؤسســه هــای  همــکاری هــای علمــی مشــترک اســت. معاونــت بیــن الملــل دانشــگاه طــی چنــد ســال 
گرفتــن نــام دانشــگاه در میــان فهرســت دانشــگاه هــای برتــر  بیــن المللــی رتبــه بنــدی دانشــگاه هــا داشــته اســت. نتیجــه ایــن همــکاری هــا قــرار 
جهــان اســت. مطابــق آخریــن رتبــه بنــدی مؤسســه تایمــز دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی جــزء ۵ دانشــگاه برتــر ایــران و در رتبــه 

۶۰۱ تــا ۸۰۰ دانشــگاه هــای جهــان قــرار دارد. 
در مجمــوع عملکــرد دانشــگاه در حــوزه همــکاری هــای آموزشــی و پژوهشــی بیــن المللــی طــی دوره مطالعــه بســیار موفقیــت آمیــز و )عالــی( 

ارزیابــی می شــود.
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6-1 مقدمه

ــا از ایــن طریــق  ــز نظــارت و ارزیابــی پیشــرفته اســت ت کیفیــت آمــوزش و پژوهــش نیازمنــد یــک مرک نظــام آمــوزش عالــی جهــت بهبــود پایــدار 
کارکردهــای آموزشــی، پژوهشــی و دیگــر خدمــات عرضــه شــدۀ خــود را پایــش و بــا وضعّیــت مطلــوب مقایســه نمایــد. از ایــن  وضعّیــت موجــود 
کــز نظــارت و ارزیابــی دانشــگاه هــا دارای دو نقــش عمــده و محــوری )الــف( نظــارت بــر چگونگی  کیفیــت نظــام آمــوزش عالــی، مرا رو، در مدیریــت 
انجــام امــور و در صــورت لــزوم تغییــر جهــت آن هــا بــرای رســیدن بــه اهــداف مــورد نظــر در مرحلــه طراحــی، برنامــه ریــزی و ســازماندهی و )ب( 
ارزیابــی نتایــج حاصــل از انجــام امــور هســتند. درحــال حاضــر تشــکیات اداری نظــارت و ارزیابــی در دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن 
کارگروه هــای زیرمجموعــه اســت. مرکــز  طوســی مشــتمل بــر شــورای نظــارت و ارزیابــی دانشــگاه، دفتــر نظــارت و ارزیابــی، دفتــر علــم ســنجی و 
نظــارت و ارزیابــی دانشــگاه خواجــه نصیرالّدیــن طوســی بــا توّجــه بــه فّعالّیــت مســتمر و برگــزاری جلســات ماهانــه شــورای نظــارت و ارزیابــی 
کارگــروه  کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه تعریــف و نقــش آفرینــی  دانشــگاه دســتاوردهای مهمــی در راســتای اهــداف تبییــن شــده داشــته اســت 
کــرد. همچنیــن ارزیابــی و رتبــه بنــدی ســاالنه  ــز نظــارت و ارزیابــی تحــت نظــر شــورای نظــارت و ارزیابــی دانشــگاه اشــاره  هــای اقدامــات مرک
گــروه هــای  ــان موجــب ایجــاد انگیــزه و رقابــت در بیــن  ــر اســاس فّعالّیــت هــای آموزشــی و پژوهشــی آن گــروه هــای آموزشــی ب دانشــکده هــا و 
کــه ایــن امــر بــه نوبــه خــود موجــب بهبــود وضعّیــت رتبــه بنــدی دانشــگاه در شــاخص هــای ملــی و بیــن المللــی  علمــی دانشــگاه شــده اســت؛ 
کشــور در ســطوح ملــی و بیــن المللــی شــده اســت. از ابتــدای  کســب جایــگاه بــرای دانشــگاه در بیــن دانشــگاه هــای برتــر صنعتــی  و در نهایــت، 
ســال ۱۳۹۵ عملکــرد اعضــای هیئــت علمــی بــه تفکیــک اســتادان، دانشــیاران، و اســتادیاران بــه طــور تخّصصــی ارزیابــی شــده و نتیجــه ایــن 
کیفیــت آموزشــی، مدیــران  گیــرد.  بــه منظــور ارتقــاء ســطح  گــزارش هــای تحلیلــی در اختیــار اعضــای هیئــت علمــی قــرار مــی  ارزیابــی از طریــق 
گــروه هــا و معاونــان آموزشــی دانشــکده هــا بــا همــکاری ایــن مرکــز بــه ارزیابــی درونــی و بیرونــی عملکــرد و همچنیــن تبییــن اهــداف آموزشــی مــی 
کیفــی فّعالّیــت هــای اعضــای هیئــت علمــی و جهــت  کّمــی و  پردازنــد. واحــد علــم ســنجی دانشــگاه زیــر نظــر مرکــز نظــارت و ارزیابــی بــرای پایــش 

دهــی بــه ایــن فّعالّیــت هــا در راســتای ارتقــای رتبــه ملــی و جهانــی دانشــگاه راه انــدازی شــده اســت. 

6-2  ارزیابی عملکرد

گرچــه بهبــود جایــگاه دانشــگاه در رتبــه بنــدی هــای ملــی و بیــن المللــی مرهــون تــاش هماهنــگ همــه ارکان دانشــگاه اســت، از آنجائی کــه  ا
ارتبــاط دانشــگاه بــا مؤسســه هــای رتبــه بنــدی جهانــی از طریــق ایــن واحــد صــورت مــی پذیــرد، در ایــن بخــش جایــگاه دانشــگاه در نظــام هــای 

گــزارش شــده اســت. رتبــه بنــدی معتبــر بیــن المللــی در جــدول ۶-۱ و جــدول ۲-۶ 
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 عملکرد دانشگاه های کشور در رتبه بندی آسیایی تایمز

سال رتبه  نام دانشگاه
2013 

رتبه سال 
2014 

رتبه سال 
2015 

رتبه سال 
2016 

رتبه سال 
2017 

 71 52 43 37 42 دانشگاه صنعتی شریف
 92 57 69 - - دانشگاه علم و صنعت

 92 61 61 85 95 دانشگاه صنعتی اصفهان
 110-101 76 - - - دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 140-131 110-101 - 83 62 دانشگاه علوم پزشکی تهران
 180-171 - - - - دانشگاه شیراز

 190-181 140-131 - - - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 190-181 150-141 - - - دانشگاه تهران

 250-201 - - - - دانشگاه اصفهان
 250-201 160-151 - - - دانشگاه شهید بهشتی

 250-201 - - - - دانشگاه یزد
 +251 - - - - مشهددانشگاه فردوسی 

 

 

 

 

 

 

 

جدول )6-1( عملکرد برخی دانشگاه های کشور در رتبه بندی آسیایی تایمز
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جدول) 6-2( جایگاه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی در رتبه بندی های مهم جهان 2016-2015

 تعداد دانشگاه های تراز شده رتبه دانشگاه نظام رتبه بندی ردیف
1 QS - 1000 دانشگاه برتر جهان  

2 Times 
800-601  

ایران( 5)  
دانشگاه برتر جهان 800  

3 Times 140- 131 )آسیا(  دانشگاه های برتر آسیا 

4 Shanghai - 500 دانشگاه برتر جهان  

5 CWUR - 1000 دانشگاه برتر جهان  

6 URAPcenter - 250 دانشگاه برتر جهان  

7 Leiden 729 (13 )ایران دانشگاه برتر جهان 800   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ح عملکرد 6-3  شر

در ایــن بخــش خاصــه ای از عملکــرد دفتــر نظــارت و ارزیابــی دانشــگاه ارائــه مــی شــود. تمرکــز  ایــن فّعالّیتهــا در حــوزه ارزیابــی فّعالّیــت هــای 
آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه اســت. 

الف-  فّعالّیت های ارزیابی آموزشی و پژوهشی دفتر نظارت و ارزیابی 
گزارش به هیئت ممیزه دانشگاه کیفیت آموزشی پرونده های ارتقاء اعضاء هیئت علمی و ارائه    پردازش و آماده سازی امتیاز 

گزارش   پردازش و آماده سازی پرونده های تبدیل وضعّیت و تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی و ارائه 
  کمک به برنامه ریزی و سازماندهی ارزیابی آموزشی دوره های حضوری و الکترونیکی به صورت تحت وب 

گــزارش هــای نوبــه ای بــه دفتــر معاونــت محتــرم آموزشــی دانشــگاه در خصــوص نتایــج ارزشــیابی آموزشــی اعضــای هیئــت    آمــاده ســازی 
علمــی

گزارش نتایج ارزشیابی و بازخورد به اعضای هیئت علمی    انجام محاسبات آماری و ارائه 
  تشکیل جلسات با معاونت آموزشی دانشگاه جهت بررسی وضعّیت ارزشیابی استادان دانشگاه
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گلستان   به روز رسانی و تغییر قوانین پرسشنامه ارزشیابی الکترونیکی در سامانه 
  آمــاده ســازی نمــودار آمــار مشــارکت ارزشــیابی آموزشــی حضــوری و الکترونیکــی نیمســال دوم ۹۵-۹۴ و نیــم ســال اول ۹۶-۹۵و ارجــاع 

بــه معاونــت محتــرم آموزشــی دانشــگاه.
  بررســی و آمــاده ســازی پرونــده اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه بابــت پایــه ســاالنه، پایــه تشــویقی، پایــه بــورس و پایــه احتســاب ســنوات و 

ارجــاع بــه معاونــت اداری و مالــی دانشــگاه 
  بررســی ســامانه تحــت وب اعطــای پایــه ســالیانه اعضــای هیئــت علمــی و در صــورت عــدم ارســال اطاعــات از طــرف عضــو هیئــت علمــی، 

کلیــه امــور مربــوط بــه پایــه از طــرف دفتــر نظــارت و ارزیابــی  انجــام 
ــه اعضــای هیئــت علمــی و رئســای  گلســتان ب ــزارش در ســامانۀ  گ ــه  ــه ســاالنه اعضــای هیئــت علمــی و ارائ   تشــکیل جلســات بررســی پای

ــر اســاس نتیجــه جلســه دانشــکده هــا ب

ب-  فّعالّیت های واحد علم سنجی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
گروه های آموزشی )سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۱(. کردن و اعام نتایج دور دوم رتبه بندی دانشکده ها و    نهایی 

  پیگیــری و انجــام هماهنگــی هــای الزم در رابطــه بــا فّعالّیــت ارزیابــی آمــوزش مهندســی دانشــگاه از طریــق تعامــل نزدیــک بــا دانشــکده 
.ABET گــروه آمــوزش مهندســی ایــران هــا و 

کار از طریــق دریافــت فهرســت همــکاران بیــن المللــی دانشــگاه    گــردآوری اطاعــات داوران دانشــگاه جهــت ارســال بــه رتبــه بنــدی QS. ایــن 
گرفتــه اســت. گــردآوری اطاعــات همــکاران علمــی مقــاالت دانشــگاه در ISI صــورت  از معاونــت بیــن الملــل، و نیــز 

  تهیه فهرست اسامی ۱۰۰ نفر برتر اعضاء هیئت علمی در تولید مقاالت به هر یک از اعضاء هیئت علمی. 
  ارائه طرحی مقدماتی جهت معرفی حوزه های خاص موضوعی پر استناد و داغ.

Scopus و ISI اقدام در جهت یکپارچه سازی قالب های مختلف نام دانشگاه در پایگاه های اطاعاتی استنادی  
گروه های آموزشی )۱۳۹۴-۱۳۹۲(. کار دور سوم رتبه بندی دانشکده ها و    آغاز 

گروه های آموزشی. کلیه اعضاء هیئت علمی    برگزاری جلسات با موضوع علم سنجی و رتبه بندی با حضور 
 K. N. Toosi University of ج فرمــت صحیــح نــام دانشــگاه  )به صــورت   مکاتبــه بــا اعضــاء محتــرم هیئــت علمــی جهــت یــادآوری ضــرورت در

Scopus و ISI در مقــاالت نمایــه شــده در پایــگاه هــای اطاعاتــی اســتنادی )Technology

گزارش های دوره ای و منظم از عملکرد علمی دانشگاه در مقایسه با دانشگاه های هم تراز داخلی و خارجی   ارائه 
ــگاه هــای  ــد همــکاری علمــی پژوهشــگران دانشــگاه در ســطح ملــی و بیــن المللــی در پای ــزارش از رون گ ــه    مطالعــه و بررســی منظــم و ارائ

ــی اطاعات
کمیــت مقــاالت علمــی اعضــای هیئــت علمــی در مجــات و پایــگاه هــای اطاعاتــی معتبــر بیــن  کیفیــت و  گــزارش هــای دوره ای از    ارائــه 

المللــی
گروه هــای آموزشــی    امکان ســنجی، اســتخراج و معرفــی حــوزه هــای موضوعــی پیشــرو )Research Fronts( رشــته هــای علمــی مرتبــط بــا 
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گــزارش  دانشــگاه بــا اســتفاده از داده هــای مقــاالت داغ و پراســتناد از پایــگاه Essential Science Indicators و ارائــه 
ــازه زمانــی  ــا مرتبــه اســتاد تمــام و اســتادان اســتخدامی در ۵ ســال اخیــر در ب ــزارش عملکــرد اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه ب گ   ارســال 

کلیــه اعضــاء محتــرم هیئــت علمــی ــرای  ۲۰۱۱-۲۰۱۶ ب
کشــور در ســال ۲۰۱۶ همــراه بــا معرفــی ۳ پژوهشــگر برتــر و پراســتناد    شناســایی و معرفــی عملکــرد پژوهشــی ۶ دانشــمند برتــر و پــر اســتناد 

دانشــگاه خواجــه نصیرالّدیــن طوســی، و اطــاع رســانی بــه اعضــاء محتــرم هیئــت علمــی
  پیشــنهاد تشــویق و تســهیل فراینــد همــکاری هــای بیــن المللــی اعضــاء محتــرم هیئــت علمــی در تألیــف مقالــه بــا پژوهشــگران متعلــق بــه 

۵۰۰ دانشــگاه برتــر بیــن المللــی
  پیشنهاد به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت ویرایش رساله های به زبان انگلیسی مقطع دکتری.

  دریافت نظرات اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه درباره پرسشنامه سنجش دوره های تحصیات تکمیلی دانشگاه.
ــگاه دانشــگاه در رتبــه  ــت جای ــگاه هــای رتبــه بنــدی دانشــگاه هــا همچــون QS ،Shanghai ،Times و ISC جهــت رصــد وضعّی ــا پای   ارتبــاط ب

بنــدی هــای ملــی و بیــن المللــی؛
گروه های آموزشی   جمع آوری، دسته بندی و تکمیل فرم های رتبه بندی دور سوم 

گزارش شده است. در جدول ۶-۳ برخی از مهمترین  اقدام ها و دستاوردهای دانشگاه در حوزه ارزیابی و علم سنجی 

 شرح اقدام ردیف
هر یک از اعضاء هیأت علمی یو پژوهش یآموزش هایفعالیتارزیابی مستمر  1  

و جهانیهای معتبر ملی بندیوضعیت دانشگاه در رتبهبندی جهت نظارت و ارزیابی ل کمیته رتبهیتشک 2  

 همکاری مستقیم با موسسه های ملی ارزیابی و رتبه بندی  دانشگاه ها 3

و استاد تمام نو ورودپایش اختصاصی وضعیت آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی  4  

ای از کیفیت و کمیت مقاالت علمی اعضای هیات علمی های دورهارائه گزارش 5  

نفر برتر اعضاء هیأت علمی در تولید مقاالت به هر یک از اعضاء هیأت علمی 100تهیه فهرست اسامی  6  

 ارائه طرحی مقدماتی جهت معرفی حوزه های خاص موضوعی پراستناد و دا. 7

های اطالعاتیالمللی در پایگاهدانشگاه در سطح ملی و بینارائه گزارش از روند همکاری علمی پژوهشگران  8  

پژوهشگر برتر و پراستناد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 3همراه با معرفی  2016دانشمند برتر و پر استناد کشور در سال  6شناسایی و معرفی عملکرد پژوهشی  9  

 رتبه بندی های ملی و بین المللی؛جایگاه دانشگاه در وضعیت  جهت رصد ISCو  QS ، Shanghai ، Timesارتباط با پایگاه های رتبه بندی دانشگاه ها همچون  10
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6-4  تحلیل عملکرد

کمّیــت  کیفّیــت و  گزارش هــای دوره ای از  ارزیابــی مســتمر فّعالّیــت هــای آموزشــی و پژوهشــی هــر یــک از اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه و ارائــه 
انتشــارات علمــی اعضــای هیئــت علمــی از جملــه اقــدام هــای مهــم دانشــگاه در حــوزه نظــارت و ارزیابــی بــوده اســت.  دانشــگاه صنعتــی 
ــازه چهــار ســاله مــورد مطالعــه توانســته اســت در نظــام هــای رتبــه بنــدی جهانــی ورودی موفــق داشــته  خواجــه نصیرالّدیــن طوســی طــی ب

ــا ۸۰۰ قــرار داده اســت.  باشــد. در ۲۰۱۶م. رتبــه بنــدی تایمــز دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی را  در رتبــه ۶۰۱ ت
بــر اســاس رتبــه بنــدی آســیایی تایمــز تعــداد دانشــگاه هــای برتــر ایــران از ۸ دانشــگاه در ســال ۲۰۱۶م. بــه ۱۴ دانشــگاه در ۲۰۱۷ م.افزایــش یافتــه 
کــرده اســت. همچنیــن ایــران بــا  کســب  گذشــته، رتبــه ۷ آســیا را  اســت.  از نظــر تعــداد دانشــگاه هــای برتــر در قــاره آســیا ایــران همچــون ســال 

کــرده اســت. ۱۴ دانشــگاه بعــد از ترکیــه بــا ۱۷ دانشــگاه، بیشــترین تعــداد دانشــگاه را در خاورمیانــه از آن خــود 
کــه  کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت  مؤسســه الیــدن نیــز در ســال ۲۰۱۶م. رتبــه دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی را ۷۲۹ اعــام 

کننــد.  متأّســفانه بســیاری از دانشــگاه هــای ایــران نتوانســته انــد در ایــن رتبــه بنــدی هــای جهانــی ورود 
مطابــق بــا آخریــن رتبــه بنــدی تایمــز، دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی جــزء ۵ دانشــگاه برتــر ایــران و در جایــگاه ۶۰۱ تــا ۸۰۰ 

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق ــر جهان ــای برت ــگاه ه ــت دانش فهرس
گردد. در مجموع عملکرد دانشگاه در حوزه نظارت، ارزیابی و علم سنجی موفقیت آمیز و )بسیارخوب( ارزیابی می 
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7-1 مقدمه

ــه  کلیـ کنتــرل و نظــارت دقیــق و مستـــمر برکلیــه امــور مالــی و اداری، ثبــت و ضبــط و انتقــال  حــوزه اداری و مالــی دانشــگاه توانســته اســت بــا 
کارکنـــان ، تأمیــن ملـــــزومات و تجهیــزات مــورد نیــاز بـــــــرای فّعالّیــت  دارایــی هــا، تأمیــن نیــروی انســانی و تدویــن و اجــرای ضوابــط مربــــوط  بــه  
کنــد. ایجــاد امکانــات و فضـــای مناســب، تجهیــز فضاهـــای آموزشـــی، اختصــاص  هــای دانشــگاه، در راه پیشبـــرد اهـــداف دانشــگاه فّعالّیــت 
هدفمنــد بودجــــــه و اعتبـــــارات، و تأمیــن وتوزیــع تجهیـــــــزات مــورد نیــاز دانشــگاه در ســریع ترین زمــان ممکــن از جملــه اهــداف محّقــق شــده 
حــوزه اداری و مالــی دانشــگاه بــوده اســت. در شــکل ۷-۱ نمــودار ســازمانی معاونــت اداری و مالــی دانشــگاه نشــان داده شــده اســت. در 

گــزارش شــده اســت.  جــدول ۷-۱ برخــی از مهمتریــن اقــدام هــا و دســتاوردهای دانشــگاه در حــوزه اداری و مالــی 

شکل )7-1( نمودار سازمانی معاونت اداری و مالی دانشگاه
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ح عملکرد 7-2  شر

گزارش شده است. در جدول ۷-۱( فهرست برخی از مهمترین اقدام ها و دستاوردهای دانشگاه در حوزه اداری و مالی 

7-3  تحلیل عملکرد

گرفتــه، دانشــگاه توانســته اســت در حــوزه اداری و مالــی اقدامــات مهمــی از جملــه ثبــت اطاعــات همــه امــوال منقــول  مطابــق تحلیــل صــورت 
گســترش فّعالّیــت هــای رفاهــی و بیمــه ای  کــردن امــور اســنادی، راه انــدازی ســامانه مکاتبــات اداری و  و غیرمنقــول دانشــگاه، الکترونیکــی 
را بــه انجــام برســاند. یکــی از اولویــت هــا و وظایــف حــوزه اداری و مالــی دانشــگاه تســریع در پیگیــری و بــه انجــام رســاندن در خواســت هــای 
دیگــر بخــش هــای دانشــگاه اســت. تعالــی ســازمان و فرآیندهــای اداری، تعالــی فرهنــگ ســازمانی، تعالــی منابــع مالــی و ســرمایه هــای تجــاری، 
کارکنــان و دانشــجویان و برگــزاری نشســت هــای هــم اندیشــی اســتادان بــا رویکــرد تبییــن قوانیــن و  برگــزاری دوره هــای آموزشــی ویــژه تعامــل 
کــه حــوزه اداری و مالــی دانشــگاه مــی تواننــد بــه طــور جــدی در آن مشــارکت  فرآینــد هــای اداری و اســتخدامی از جملــه زمینــه هایــی اســت 

نماینــد. در مجمــوع عملکــرد حــوزه اداری و مالــی دانشــگاه موفقیــت آمیــز و )بســیار خــوب( ارزیابــی می شــود.

 شرح اقدام ردیف
 دانشگاه محترم امنای هیات تایید مورد معتبر های شرکت توسط حسابرسججی اعمجال ججهت ترازنامه تهیه و مالی هایصورت ها،گزارش تنظیم 1

 آنها مثبته الکترونیکی و کاغذی صورت به شده مستندسازی اطالعات و اسناد از حفاظت برای ریزیبرنامه و دانشگاه غیرمنقول و منقول اموال اطالعات ثبت 2

 دارایی و اقتصادی امور  وزارت تایید مورد ، سیاق افزار نرم از استفاده با  دانشگاه امور انجام برای نقدی حسججابجداری سیستججم بججای تعهدی حسابداری نظام موازین و اصول کاربست 3

4 
  شامجل  دبیرخجانجه   فعالیت های همچنین و تجابجعجججه      واحججدهای   سججوی   از شده داده سجفجارش   تجدارکاتی  خدمات تججامجیجن     و کارپجججردازی    رفججججاه،     و بجججیجمجه      کارگجزینی،  هجای  حوزه در اداری امجور  انججام 

 و مدارک و اسناد بایگانی و دستی بطور همزمان  و سجیدا  اداری اتوماسجیون  سجیسجتجججججم         طریججق   از دانشجگجاه   داخلی واحدهای سججایر   و ذیجربط  دسجتگاهجهای   بجججه    مجراسججالت    ارسججال   و ها نجامه  دریافجت 
 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت سجوی از ابالغی اداری مقررات و ها بخشنامه سایر و مکاتبات پرسنلی، های پرونده

 دانشگاه اموال از صیانجت و حفاظجت هجججدف با واگذاری قراردادهای یا مالکیت اسناد دریافت بمنظور مربجوطه مستجحجججدثجججات و هجا زمیججن اراضجی، ویجژه به غیرمنقجول اموال سازی مستند 5

 هیات اعضای استخدامی های نجامججه آیجیجن  ویجججججژه      به اججرایججی    و عملیاتی راهکارهای ارائه زمینه در کشور برتر دانشجگاه های  همجاهججنجگججججی         شجججورای    و مجالجی   و اداری تخصصی مجججامجع    در مؤثر حضور 6
 شده طراحجی فرایندهجای اسجاس بر استاندارد صورت به دانشگاه معامالتی و مجالی های نامه آیین و علمی هیات غیر و علمی

 تکمیلی بیمه افزار نرم تکمیل و درمجان مکانیزه سیستم ای از طریق ارتقایبیمه خدمات و رفاه اداره هایگسترش فعالیت 7
 

 

 شرح محور ردیف
 های تخصصیتعالی آموزش و مهارت محور اول
 های معنویتعالی پژوهش، خالقیت و مالکیت محور دوم

 اداریتعالی سازمان و فرآیندهای  محور سوم
 های علمیهای آموزش، فرصتتعالی کادر علمی دانشگاه، شیوه محور چهارم
 های فیزیکیتعالی فضای کالبدی و زیرساخت محور پنجم
 های تجاریتعالی منابع مالی و سرمایه محور ششم
 تعالی منزلت تخصصی دانشگاه)جایگاه علمی، صنعتی، فرهنگی و تجاری( محور هفتم

 ای و بین المللی(های بین دانشگاهی)ملی، منطقهتعالی روابط و همکاری محور هشتم
 تعالی کیفیت، بازخورد و اصالح روشها محور نهم

 تعالی فرهنگ سازمانی، مدیریت علمی و اجرای برنامه توسعه محور دهم
 

 

جدول )7-1(  برخی از اقدام ها و دستاوردهای دانشگاه در حوزه اداری و مالی
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گیری ݑیجه  ݧ ݧ ݧ ݧ ح راهبردی دانشگاه  و نٮݧ معرفی طر 8

8-1  مقدمه

ــاه  کوت ــای  ــه ه ــگاه برنام ــه ارکان دانش ــگاه، هم ــتگذاری دانش ــق سیاس ــت. مطاب ــده اس ــی ش ــال ۱۳۹۴ اجرای ــگاه  از  س ــردی دانش ح راهب ــر ط
ح مــی توانــد در  ح هماهنــگ مــی نماینــد. همگرایــی فّعالّیــت هــای دانشــگاه بــا ایــن طــر مــدت و بلنــد مــدت خــود را بــا راهبردهــای ایــن طــر
درازمــدت بــه توســعه همــه جانبــه دانشــگاه منجــر شــود. دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی، ماننــد ســایر دانشــگاه هــا، اهــداف 
کــه بــدون زمــان و همیشــگی اســت. وقتــی ایــن اهــداف بیــان مــی شــود،  وســیع و چنــد جانبــه در حــوزه پیشــرفت مســتمر علــوم و فّنــاوری دارد 
گردیــد. دفتــر برنامــه ریــزی و مطالعــات راهبــردی دانشــگاه ایــن  تعهــد بلنــد مدتــی در قالــب برنامــه هــا بــرای دســتیابی بــه آنهــا ایجــاد خواهــد 
ــه  ک کمــی دســته بنــدی شــده  کیفــی و  ــه دو دســته  اهــداف را در ۱۰ محــور توســعه پیکربنــدی نمــوده اســت. در هــر محــور توســعه اهــداف ب
کــه در  گرفتــه اســت. ارزیابــی عملکــرد دانشــگاه در بخــش هــای مختلــف  مبنــای طراحــی اقدامــات راهبــردی بــرای توفیــق در آن محــور قــرار 
ح توانســته اســت یــک همگرایــی نســبی میــان فّعالّیــت ایــن بخــش هــا ایجــاد نماید.  گردیــد نشــان مــی دهــد ایــن طــر فصــل هــای پیشــین ارائــه 

گــزارش شــده اســت]۳[. ح راهبــردی در جــدول ۱-۸  محورهــای مهــم ایــن طــر

 شرح اقدام ردیف
 دانشگاه محترم امنای هیات تایید مورد معتبر های شرکت توسط حسابرسججی اعمجال ججهت ترازنامه تهیه و مالی هایصورت ها،گزارش تنظیم 1

 آنها مثبته الکترونیکی و کاغذی صورت به شده مستندسازی اطالعات و اسناد از حفاظت برای ریزیبرنامه و دانشگاه غیرمنقول و منقول اموال اطالعات ثبت 2

 دارایی و اقتصادی امور  وزارت تایید مورد ، سیاق افزار نرم از استفاده با  دانشگاه امور انجام برای نقدی حسججابجداری سیستججم بججای تعهدی حسابداری نظام موازین و اصول کاربست 3

4 
  شامجل  دبیرخجانجه   فعالیت های همچنین و تجابجعجججه      واحججدهای   سججوی   از شده داده سجفجارش   تجدارکاتی  خدمات تججامجیجن     و کارپجججردازی    رفججججاه،     و بجججیجمجه      کارگجزینی،  هجای  حوزه در اداری امجور  انججام 

 و مدارک و اسناد بایگانی و دستی بطور همزمان  و سجیدا  اداری اتوماسجیون  سجیسجتجججججم         طریججق   از دانشجگجاه   داخلی واحدهای سججایر   و ذیجربط  دسجتگاهجهای   بجججه    مجراسججالت    ارسججال   و ها نجامه  دریافجت 
 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت سجوی از ابالغی اداری مقررات و ها بخشنامه سایر و مکاتبات پرسنلی، های پرونده

 دانشگاه اموال از صیانجت و حفاظجت هجججدف با واگذاری قراردادهای یا مالکیت اسناد دریافت بمنظور مربجوطه مستجحجججدثجججات و هجا زمیججن اراضجی، ویجژه به غیرمنقجول اموال سازی مستند 5

 هیات اعضای استخدامی های نجامججه آیجیجن  ویجججججژه      به اججرایججی    و عملیاتی راهکارهای ارائه زمینه در کشور برتر دانشجگاه های  همجاهججنجگججججی         شجججورای    و مجالجی   و اداری تخصصی مجججامجع    در مؤثر حضور 6
 شده طراحجی فرایندهجای اسجاس بر استاندارد صورت به دانشگاه معامالتی و مجالی های نامه آیین و علمی هیات غیر و علمی

 تکمیلی بیمه افزار نرم تکمیل و درمجان مکانیزه سیستم ای از طریق ارتقایبیمه خدمات و رفاه اداره هایگسترش فعالیت 7
 

 

 شرح محور ردیف
 های تخصصیتعالی آموزش و مهارت محور اول
 های معنویتعالی پژوهش، خالقیت و مالکیت محور دوم

 اداریتعالی سازمان و فرآیندهای  محور سوم
 های علمیهای آموزش، فرصتتعالی کادر علمی دانشگاه، شیوه محور چهارم
 های فیزیکیتعالی فضای کالبدی و زیرساخت محور پنجم
 های تجاریتعالی منابع مالی و سرمایه محور ششم
 تعالی منزلت تخصصی دانشگاه)جایگاه علمی، صنعتی، فرهنگی و تجاری( محور هفتم

 ای و بین المللی(های بین دانشگاهی)ملی، منطقهتعالی روابط و همکاری محور هشتم
 تعالی کیفیت، بازخورد و اصالح روشها محور نهم

 تعالی فرهنگ سازمانی، مدیریت علمی و اجرای برنامه توسعه محور دهم
 

جدول 8-1  معرفی محورهای طرح راهبردی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوسی 
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گیری 8-2  نتیجه 

گردید. ارزیابی عملکرد بر مبنای شــاخص  گزارش عملکرد دانشــگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوســی از ســال ۱۳۹۲ تا ســال ۱۳۹۵ ارزیابی  در این 
هــای اســتاندارد مصــوب وزارت علــوم، تحقیقــات و فّنــاوری و تحلیــل اقــدام هــا و دســتاوردهای دانشــگاه صــورت پذیرفــت. نتایــج ارزیابــی نشــان مــی 
کــه بخــش هــای مختلــف دانشــگاه توانســته انــد ضمــن حفــظ عملکــرد مطلــوب خــود، برنامــه هــا و اقــدام هــای خــود را در راســتای محورهــای  دهــد 
مــورد نظــر طــرح راهبــردی دانشــگاه همگــرا نماینــد. در حــوزه آمــوزش دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی توانســته اســت در بســیاری از 
گــزارش عملکــرد دانشــگاه در کاهش طول  گرفتــه در این  زمینــه هــا بــه میــزان مطلوبــی از شــاخص هــای ارزیابــی دســت یابــد. مطابــق تحلیــل صــورت 
تحصیــل دانشــجویان، گســترش برنامــه هــای تحصیلــی مختلــف، توســعه دوره های آموزشــی مشــترک با دانشــگاه هــای خارجــی و استانداردســازی 
هــرم دانشــجویی موفقیــت آمیــز بــوده اســت. نســبت دانشــجو بــه اســتاد بــه عنوان یک شــاخص اســتاندارد در دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدین 
طوســی بــه کمتــر از ۲۰ بــه ۱ رســیده اســت. حــذف فرایندهــای کاغــذی و انجــام امــور آموزشــی از طریــق ســامانه هــای الکترونیکــی، ثبــت نــام و پذیــرش 
کیفــی دوره هــای تحصیــات  کمــی و  کارشناســی، توســعه  کهــاد در دوره  دانشــجویان بــه صــورت اینترنتــی و غیــر حضــوری، راه انــدازی دوره هــای 
تکمیلــی، توســعه آمــوزش هــای الکترونیکی)غیــر حضــوری(، و پایــش مســتمر کیفی و کمــی آمــوزش از جمله مهمترین اقدام هــای دانشــگاه در حوزه 

آمــوزش بــوده اســت. 
گرفتــه، دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی عملکــرد مطلــوب خــود در حــوزه تالیــف و ترجمــه  در بخــش پژوهــش مطابــق ارزیابــی صــورت 
کتــب و نیــز چــاپ مقــاالت علمــی را در طــول دوره چهــار ســال مــورد مطالعــه تقریبــا حفــظ نمــوده اســت. تعــداد قراردادهای برون دانشــگاهی منعقده 
بــا بخــش هــای صنعتــی، تعــداد مقــاالت برتــر و پــر اســتناد و همچنیــن تعــداد مقــاالت مشــترک بــا دانشــمندان خارجــی  طــی ســه ســال اول بــازه مــورد 
مطالعــه بــه نســبت تعــداد اعضــای هیئــت علمــی تمــام وقــت دانشــگاه مقــدار مطلوبــی بــوده اســت. راه انــدازی پژوهشــکده نفــت، تجــاری ســازی 
نتایــج تحقیقــات اعضــای هیئــت علمــی و نیــز افزایــش هســته هــا و شــرکت هــای دانــش بنیــان تحــت حمایــت مرکــز رشــد فّنــاوری دانشــگاه از جملــه 

دســتاوردهای قابــل توّجــه حــوزه پژوهــش و فّنــاوری دانشــگاه طــی بــازه مــورد مطالعــه  بــوده اســت. 
کیفیت امور فرهنگی، اجتماعی و رفاهی دانشــجویان دارد.  کمیت و  در حوزه دانشــجویی و فرهنگی عمده شــاخص های ارزیابی حکایت از بهبود 
کانــون هــای فرهنگــی هنــری طــی بــازه مــورد مطالعــه رشــد  تعــداد انجمــن هــای علمــی، اتحادیــه هــای دانشــجویی، تشــکل هــای دانشــجویی و نیــز 
کنون رشــد قابل توّجهی داشــته اســت.  جشــنواره های  داشــته اســت. مشــارکت و فّعالّیت دانشــجویان در تشــکل های دانشــجویی از ســال ۱۳۹۲ تا
دانشــجویی و ملــی برگــزار شــده در دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی بیانگــر تــاش دانشــگاه در ایجــاد فضای پویا و با نشــاط در دانشــگاه 
گرفتــه  اســت. افزایــش ظرفیــت و نوســازی خوابــگاه هــای دانشــجویی و اجــرای طــرح پایــش ســامت دانشــجویان از مهمتریــن اقــدام هــای انجــام 
در حــوزه دانشــجویی و فرهنگــی بــوده اســت. دانشــجویان ایــن دانشــگاه توانســته انــد  در ســال ۱۳۹۵ چهــار مــدال قهرمانــی در رشــته هــای مختلــف 
کســب نمایند. ارتقای دفتر معاونت بین الملل دانشــگاه به معاونت روابط بین الملل بیانگر عزم جدی دانشــگاه  کشــوری  ورزشــی را در مســابقات 
کز پژوهشــی بین المللی اســت. دانشــگاه صنعتی خواجه نصیرالّدین طوســی طی  برای ورود در عرصه جهانی و تعامل ســازنده با دانشــگاه ها و مرا
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چنــد ســال گذشــته بســتر مناســبی بــرای تعامــات علمــی بیــن المللــی فراهــم نمــوده اســت. راه انــدازی دوره های مشــترک با دانشــگاه های مختلف 
جهــان در رشــته هــای نویــن و مــورد نیــاز کشــور، افزایــش تبــادل دانشــجو بــا دانشــگاه هــای خارجــی، جــذب اســتادان برجســته بیــن المللی بــه عنوان 
اســتاد وابســته از جمله مهمترین دســتاوردهای دانشــگاه در حوزه همکاری های علمی بین المللی بوده اســت. همکاری پیوســته با پایگاه های 
گــزارش و اطاعــات مــورد نیــاز بــه ایــن پایــگاه هــا، ثمــر بخــش بــوده اســت.  درخشــش نــام ایــن دانشــگاه  بیــن المللــی رتبــه بنــدی دانشــگاه هــا و ارائــه 
در فهرســت رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای جهــان  از جملــه مهمتریــن دســتاوردهای دانشــگاه در حــوزه روابــط بیــن الملــل بوده اســت، که دســتیابی به 
ایــن افتخــار ملــی و بیــن المللــی مرهــون تــاش هماهنــگ و هدفمند همه ارکان دانشــگاه اســت. ارزیابی مســتمر کیفیــت و کمّیت آمــوزش و پژوهش 
هــر یــک از اعضــاء هیئــت علمــی، همــکاری مســتقیم بــا پایــگاه هــای ملــی و جهانــی رتبــه بنــدی  دانشــگاه هــای مختلــف جهــان، پایــش اختصاصــی 
کمیــت مقــاالت علمــی اعضــای  کیفیــت و  گــزارش هــای دوره ای از  وضعّیــت آموزشــی و پژوهشــی اعضــاء هیئــت علمــی نــو ورود و اســتاد تمــام، ارائــه 
کیفــی آمــوزش و برونــداد هــای پژوهشــی  کــه منجــر بــه افزایــش  هیئــت علمــی از جملــه اقــدام هــای مهــم دانشــگاه در حــوزه نظــارت و ارزیابــی اســت، 

دانشــگاه شــده است. 
که تمامی فّعالّیت های دانشــگاه در حوزه های مختلف در راســتای محورهای طرح راهبردی دانشــگاه  گذشــته تاش شــده اســت  طی چند ســال 
گرایــی فّعالّیــت هــای بخــش هــای مختلــف پیشــگیری نمایــد. بخــش زیــادی از  ســاماندهی شــوند. ایــن طــرح توانســته اســت تــا حــدود زیــادی از وا
عملکــرد موفــق دانشــگاه مدیــون حرکــت هماهنــگ در راســتای برنامــه راهبــردی دانشــگاه و ســند نقشــه جامــع علمــی کشــور اســت. امیــد اســت این 
گام های مفید و مٔوّثری  کشــور  دانشــگاه بتواند با تدبیر و تاش همه اعضای دانشــگاه در راســتای تحقق راهبردهای کان توســعه علم و فّناوری در 

بــر دارد. 
ح راهبــردی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی بــا موضــوع ))تعالــی منزلــت تخّصصــی دانشــگاه در  بــرای تحّقــق محــور هفتــم طــر
حوزه هــای جایــگاه علمی، فرهنگــی، صنعتــی و تجــاری(( پژوهــش تثبیــت هوّیــت  تاریخــی دانشــگاه بــا عنــوان ))تاریــخ دانشــگاه صنعتــی 
ــا  ــداری ت ــر پژوهــش فرآینــد پدی ــه انجــام رســید. در ایــن اث خواجــه نصیرالّدیــن طوســی (( در ۱۳۹۴ش. در ۱۷۵ صفحــه و قطــع وزیــری ب
گــزارش شــده اســت. بــر پایــۀ دســتاوردهای پژوهشــی ایــن تحقیــق، دانشــگاه  گیــری آن بررســی و  پایــداری دانشــگاه در رونــد تاریخــی شــکل 

صنعتــی خواجــه نصیرالّدیــن طوســی، نخســتین دانشــگاه صنعتــی ایــران شــناخته می شــود.]۱[
کــه از ســوی دانشــگاه بــا موضوعّیــت تبییــن جایــگاه  ))کتــاب شناســی جامــع خواجــه نصیرالّدیــن طوســی(( پژوهــش دیگــری اســت 

فرهنگــی و علمــی شــخصّیت خواجــه نصیرالّدیــن طوســی چــاپ و انتشــار یافتــه اســت. 
کارشناســی ارشــد از خواجــه نصیــر   کتاب هــای چاپــی، مقالــه و پایان نامه هــای  در ایــن اثــر پژوهشــی ۶۷۰۷ مدخــل از نســخه های خّطــی، 
و دربــارۀ ایشــان بــه ۱۸زبــان بین المللــی، در ۱۲۲۴ صفحــه و قطــع وزیــری فهرســت شــده اســت. ایــن پژوهــش در اســفند ۱۳۹۵ ش. منتشــر 

شــده اســت.]۴[
کّلــی بــه نــام ))بازشــناخت شــخصّیت علمــی و فرهنگــی  در همیــن حــوزه، پژوهشــی دیگــر نیــز در مراحــل نهایــی انجــام و ســاماندهی 
گســترۀ تخّصصــی اخــاق،  مــه خواجــه نصیرالّدیــن طوســی (( ســفارش شــده اســت. در ایــن پژوهــش آثــار و آرای خواجــه نیــز در 

ّ
عا

گــزارش و بررســی شــده انــد. ]۵[ کام، منطــق و ...  ادبیــات، ریاضیــات، نجــوم، سیاســت، پزشــکی، تاریخ نــگاری، فلســفه، 
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