برنامه تفصيلي راهبردي سال  ١٣٩٨دانشكده هنر و معماري بر اساس
برنامه استراتژيك افق  ١٤٠٠دانشگاه كردستان
تدوين ارديبهشت ١٣٩٨
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دانشگاه كردستان
دانشكده هنر و معماري
تهيه و تنظيم
شوراي دانشكده هنر و معماري
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چكيده:
مس تﻘﻞ شـد .در سـال هاي  ١٣٩٨ ،١٣٩٦ ،١٣٩٥، ١٣٨٦ ،١٣٧٨رشـتههاي
دانشـكده هنر و معماري در سـال  ١٣٩٢رسـما افتتاح شـد و در همين سـال از دانشـكده مهندسـي ـ
مﻮس يﻘي و دكتري شـهرسـازي را داير نمﻮد .دانشـكده در سـال  ١٣٩٨داراي  ٣مﻘطع كارشـناسـي ارشـد اسـت .وضـعيت دانشـكده از نظر فضـاي فيزيكي ،آمﻮزشـي ،تعداد
معماري ،شـهرسـازي ،ـ

دانشـجﻮ ،سـرانه ها و اعضـاي هيات علمي )مﻮجﻮد در حال جذب و بﻮرسـيه( در گزارشـي ويژه تحت عنﻮان " گزارش وضـع موجود دانشـكده هنر و معماري در سـال "١٣٩٧
ارائه شـده اسـت و از اسـناد تكميلي برنامه اسـتراتژيك دانشـكده اسـت .سـال مبناي برنامه  ١٣٩٦اسـت " .گزارش عملكرد دانشـكده هنر و معماري در سـال  "١٣٩٧در اواخر
اسفند همان سال تهيه شده و به دفتر نظارت دانشگاه ارائه شده است.

ـناس ي ارشـد و
ـناس ي ،كارش ـ
دانشـكده هنر و معماري در راسـتاي برنامه راهبردي تﻮسـعه )افق  ،(١٤٠٠در حال برنامهريزي براي اضـافه كردن ديگر رشـته هاي هنر در مﻘطع كارش ـ
همﭽنين مﻘطع دكتري تﺨﺼـﺼـ ي ) (PhDميباشــد .دانشــكده در ســال  ١٣٩٧داراي  ١٣عضــﻮ هيأت علمي تمام وقت و تعداد  ٣٩نفر مدرس مدعﻮ )حق التدريس( و همﭽنين  ٥٢٠نفر

دانشجﻮ ميباشد.

4

نوبﺖ برنامه ها

شاخص عملكردي

طرح /برنامه :١

تناسﺐ فضاهاي آموزشي

نيازسنجي فضاهاي آموزشي مورد
نياز دانشكده با توجه به برنامه

با رشد توسعه رشﺘه هاي /گروه هاي
دانشكده

مسئول

نظارت يا اجرايي
معاون

آموزشي

برنامه

تاريخ

سال ١٣٩٨

پايان برنامه

مهر ماه ٩٨

اسفند

دانشكده

٩٩

اقدامات و راهكارها
تهيه طرح فاز  ٢دانشكده به مساﺣﺖ

 ٢٠٠٠مﺘر مربﻊ در تاريخ  ١٣٩٧/١٢/٨كلنگ زني شده
اسﺖ .بررسي دورنماي فضاهاي آموزشي مورد نياز تا

هاي توسعه آموزش دانشكده

افق طرح به نسبﺖ توان مالي دانشكده برآورده شده
اسﺖ.

* توجه ويژه به تاسيس  ٩كارگاه مورد نياز

صنايﻊ دسﺘي الزامي اسﺖ.
طرح/برنامه٢ :
طرح بهينه سازي
فضاهاي آموزشي
با توجه به فاز ٢
دانشكده هنر و معماري
طرح /برنامه٣ :
طرح راهنمايي پايان
نامه هاي تحصيﻼت تكميلي
مشﺘرك با دانشگاه هاي داخلي و

اسﺘفاده بهينه از فضاهاي

موجود .١ .نرم افزاري )برنامه ريزي

صحيح(  .٢فضايي و معماري بهينه

خرداد ماه ١٣٩٨

رياسﺖ

دانشكده

آتـلـيـهـاي مـرتـبـط تـا

رشد و توسعه رشﺘه ها و تعداد

آخـر مـهـر مـاه ٩٨

دانشجويان

تعداد پايان نامه هاي

مقطﻊ دكﺘري با دانشگاههاي داخلي و

فضاي قطﺐ و دكﺘري

از ســـامـانـدهـي

فضاي فيزيكي مﺘناسﺐ با

تحصيﻼت تكميلي مشﺘرك به ويژه

اسفند ٩٩

تامين مي شود.

معاون

.١
.٢
.٣

فضاي دانشجويان دكﺘري

فضاي قطﺐ علمي بازآفريني شهري

فضاي فيزيكي براي گروه صنايﻊ دسﺘي و موسيقي

در اين فاز لحاظ شده اسﺖ) .نقشه معماري پيوسﺖ
شده(

با توجه به اينكه فقط پايان نامه هاي دوره

ارشد در سال  ٩٨در دسﺖ اقدام اسﺖ و همچنين

آموزشي دانشكده

مشكﻼت رساله مشﺘرك با ساير دانشگاهها در اين زمينه
اقدامي پيش بيني نشده اسﺖ.

خارجي

خارجي برتر
طرح /برنامه٤ :
طرح راهنمايي پايان
نامه هاي تحصيﻼت تكميلي
مشﺘرك با دانشكده هاي ديگر

تعداد پايان نامه هاي

تحصيﻼت تكميلي مشﺘرك دكﺘري و

ارشد دانشكده با دانشكده هاي ديگر

مهر ماه ٩٨

معاون

آموزشي دانشكده

اسفند

٩٩

شهرسازي ٤ :پايان نامه

معماري ٣ :پايان نامه

دانشگاه

دانشگاه
طرح /برنامه٥ :
طرح توسعه اتاق فكر

تعداد جلسات اتاق فكر
دانشكده در سال

مهر٩٨

رئيس

دانشكده

اساتيد دانشكده
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اسفند

١٤٠٠

هر فصل ﺣداقل يك جلسه داشﺘه باشد.

اعضا توسط رئيس دانشكده انﺘخاب مي شوند

طرح /برنامه٦ :
طرح تجهيز كﻼس هاي
دانشكده به سيسﺘم پروژكﺘور و
ساير ابزارهاي فناورانه و ايجاد و

تعداد كﻼس هاي تجهيز

شده دانشكده به ويدئو پروژكﺘور

كارگاههاي تخصصي رشﺘه هاي هنر

فروردين

معاون

٩٨

آموزشي دانشكده

اسفند

١٤٠٠

ايجاد شده

تمام فضاهاي آموزشي مجهز به پروژكﺘور هسﺘند.

وايﺖ برد هوشمند براي كﻼس هاي تحصيﻼت تكميلي
نصﺐ شده اسﺖ.

تاسيس كارگاههاي مورد نياز دانشكده از جمله .١ :كارگاه
انرژي  .٢كارگاه ﺣجم سازي . ٣كارگاه مواد و روشهاس

ساخﺖ كارگاههاي تخصصي رشﺘه

ساخﺖ .٤كارگاه چوب  .٥كارگاه مصالح ساخﺘماني .٦

هاي هنر

كارگاه سفال و سراميك  .٧كارگاه شيشه و آبگينه .٨

كارگاه فلز قلم زني و زيور آﻻت  .٩كارگاه انرژي

فضاي كارگاهي مﺘناسﺐ با نيازهاي گروه موسيقي و

صنايﻊ دسﺘي دچار كمبود جدي اسﺖ.

طرح /برنامه٧ :
طرح تشويق اعضاء

تعداد اعضاء اسﺘفاده

كننده از فرصﺖ هاي مطالعاتي

خرداد ٩٨

معاون

پژوهشي دانشكده

مهر ٩٨

شهر سازي  ٢نفر

معماري  ٣نفر )فرصﺖ كوتاه تابسﺘاني(

هيئﺖ علمي دانشكده با اسﺘفاده از
فرصﺖ هاي مطالعاتي
طرح /برنامه٨ :
طرح همكاري هاي
علمي و فني گروههاي علمي
دانشكده با سازمان ها و موسسات

تعداد دوره هاي برگزار

شده آموزش هاي كوتاه مدت سازمان

ها و موسسات خارج از دانشگاه توسط
اعضاي هيئﺖ علمي دانشكده

مديران

گروهاي آموزشي زير

مهر ماه ٩٨

نظر معاون آموزشي

اسفند

١٤٠٠

دانشكده

با همكاري شهرداري ،سازمان فني ﺣرفه اي ،سازمان

صداو سيما ،سازمان ميراث فرهنگي گردشگري و صنايﻊ

دسﺘي  ،نظام مهندسي و  ...برنامه هايي براي درآمد زايي

دانشكده تدوين شود.

سقف باﻻسري به دانشكده تا  %٢٥اما به دانشگاه

خارج از دانشگاه جهﺖ برگزاري

ﺣداكثر  %٥پرداخﺖ شود .ﺣداكثر كسري از ارائه دهنده

دوره هاي آموزشي كوتاه مدت با

همان %٢٥

رويكرد درآمد زايي

گروه موسيقي  ٣مورد
گروه معماري  ٤مورد

گروه شهر سازي  ٢مورد

طرح /برنامه٩ :
طرح تجهيز كارگاههاي
مورد نياز بخش ها /گروه هاي
آموزشي دانشكده

تعداد كارگاه هاي تجهيز

شده و راه اندازي شده گروههاي

آموزشي در سال

خرداد ماه

معاون

٩٨

آموزشي دانشكده

اسفند

٩٩

.١
.٢
.٣

* به شرط تامين

.۴

بودجه از سوي دانشگاه
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كارگاههاي موسيقي نياز به آكوسﺘيك دارد.

تجهيز آتليه ها به ميز كار و نصﺐ موكﺖ ديوارها
خريد صندلي براي آتليه ها

تجهيز كارگاهاي صنايﻊ دسﺘي

طرح /برنامه١٠ :
طرح اصﻼح و روزآمدي
برنامه هاي درسي تحصيﻼت
تكميلي بر ﺣسﺐ نياز منطقه و

تعداد برنامه هاي درسي به

فروردين ٩٨

معاون

روز شده تحصيﻼت تكميلي در سال

آموزشي دانشكده

با اقليم كردسﺘان

عرفان رﺣيمي مسئول

تعداد رشﺘه هاي مشﺘرك

كشور  .اصﻼح برنامه هاي درسي با

مهندس

اسفند

٩٩

.١
.٢
.٣
.۴

به روز كردن سايﺖ

دانشكده اسﺖ

هدف جذب دانشجويان اقليم

سرفصل گروه موسيقي به روز شود
ترجمه سرفصل گروه موسيقي به زبان كوردي
قراردادن عناوين انگليسي دروس كارشناسي معماري
روي سايت دانشكده
تهيه و تدوين گزارش فيلم و عكس كارگاهها و قراردادن
آنها روي سايت دانشكده

اساتيد

كردسﺘان

بايد فايلهاي خود را

جهﺖ آپلود كردن به
مسئول سايﺖ
بدهند.

طرح /برنامه١١ :

تعداد گروههاي آموزشي

پايش كيفيﺖ آموزشي بخش هاي

معيار هاي دانشگاه و

طرح شاخص سازي و
مخﺘلف دانشكده
طرح /برنامه١٢ :
طرح تشويق اعضاي
هيئﺖ علمي به ﺣضور در دوره

پايش شده در سال

مهر ماه ٩٨

معاون

آموزشي دانشكده

مهر ٩٩

شركﺖ كننده دانشكده در دوره هاي
دانش افزايي دانشگاه در سال

فروردين

معاون

ماه ٩٨

آموزشي دانشكده

اسفند

٩٩

طرح /برنامه١٣ :
طرح تشويق اعضاي

علمي دانشكده

هيئﺖ علمي به راه اندازي قطﺐ

معاون

آموزشي دانشكده و

دكﺘر صالح محمدي و

فروردين ماه
٩٨

اسفند

١٤٠٠

همكاري ساير

هاي علمي

مرتبط دانشگاه

طرح /برنامه١٤ :
فراهم كردن زمينه
جهﺖ نوگشايي تحصيﻼت تكميلي
به ويژه دوره هاي دكﺘري

افزايش تعداد دوره هاي
دانشكده

اسﺖ.

اعضاء هيات علمي مربي تشويق به ادامه

قطب علمي بازآفريني و بهسازي شهري براي اولين
بار در دانشگاه كردستان در تاريخ  ٩7/12/13به
تصويب وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري رسيد.

تﻼش براي تاسيس مركز مطالعات انرژي و
ساختمانهاي سبز با رويكرد انرژي صفر

گرووهاي آموزشي

تحصيﻼت تكميلي و به ويژه دكﺘري

براي اساتيد هيات علمي جديدالورود الزامي

تحصيل شوند.

هاي دانش افزايي دانشگاه
افزايش تعداد قطﺐ هاي

براي همه گروههاي دانشكده در اين زمينه اقدامات
اساسي انجام شود.

وزارت عﺘف لحاظ گردد
تعداد اعضاي هيئﺖ علمي

ﻻزم اسﺖ با هماهنگي دفﺘر نظارت و ارزيابي

معاون

آموزشي دانشكده با
همكاري دكﺘر

جوانرودي در صورت
جذب
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فروردين٩٩

اسفند

١٤٠١

ايجاد دكﺘري معماري و انرژي با كمك دانشكده هاي

ديگر نظير مهندسي

طرح /برنامه١٥ :
جذب دانشجوي بين
المللي با توجه به پﺘانسيل بخش
هايآموزشي دانشكده و تبادل
دانشجو با دانشگاههاي بين المللي

افزايش تعداد دانشجويان
بين المللي دانشكده

افزايش فرصﺖ مطالعاتي

خرداد ٩٨

معاون

آموزشي دانشكده

اسفند

٩٩

دانشجويان تحصيﻼت تكميلي

گروه موسيقي مﺘعهد شد در زمينه جذب دانشجوي بين
الملل تﻼش نمايد.

تبادل  ٤نفر دانشجو )معماري و شهرسازي( در قالﺐ

بورسهاي كوتاه مدت نظير  Erasmus +يا BIM+
توضيح:

دانشكده

قبﻼ  ١نفر دانشجوي معماري در سال  ٩٧اعزام شده

اسﺖ .در سال  ٩٨هم دو نفر دانشجوي معماري پذيرش

شدند.

طرح /برنامه١٦ :
تدوين كارگاه هاي
آموزشي تخصصي ﺣضوري يا

تعداد كارگاه هاي آموزشي

تخصصي ﺣضوري يا مجازي برگزار
شده در سال

مجازي به صورت مشﺘرك با

مديران

گروه مشاور انجمنهاي
علمي؛ تحﺖ نظارت

ارديبهشﺖ
ماه ٩٨

اسفند

٩٩

معاون آموزشي

بسﺘر فيزيكي و تجهيزات ﻻزم براي ارتباط مجازي و

ويدئو كنفرانس در تعدادي از فضاهاي آموزشي فراهم

شده اسﺖ ١٢ .برنامه پيش بيني شده اسﺖ
 .١گروه معماري  ٤مورد
 .٢گروه شهر سازي  ٣مورد

دانشگاه هاي معﺘبر بين المللي در

 .٣گروه موسيقي  ٣مورد

رشﺘه هاي موجود در دانشكده
طرح /برنامه١٧ :
تيم سازي اعضاي هيات

.۴
تعداد پروژه هاي پژوهشي

تيمي اعضاي هيئﺖ علمي

علمي و بخش هاي مربوطه براي

معاون

آموزشي و پژوهشي
دانشكده

خرداد ماه
٩٨

اسفند

٩٩

گروه صنايﻊ دسﺘي  ٢مورد

سه مورد پروژه مطالعاتي تيمي در طول سال ٩٨
تعريف شده اسﺖ.
گروه شهرسازي در ﺣال ﺣاضر داراي گروه هاي مطالعاتي
اسﺖ .براي گروه انرژي هم مقرر شد گروههاي مطالعاتي

اجراي پروژه هاي مشﺘرك

تشكيل شود.

گروه موسيقي هم در قالﺐ برنامه هايي مقرر شد تيم
خود را معرفي نمايند.

طرح /برنامه١٨ :
توسعه و راه اندازي

تعداد دوره هاي جديد راه

اندازي شده مشﺘرك و بين رشﺘه اي

آبان ماه ٩٧

معاون

آموزشي دانشكده

اسفند

٩٩

در چارچوب دوره كهاد اقداماتي انجام شده اسﺖ.

مقرر شد  ٢دوره مشﺘرك كوتاه مدت هم تعريف شود.

دوره هاي مشﺘرك و بين رشﺘه اي
طرح /برنامه١٩ :
تحول در دوره
كارآموزي و توانمند سازي ﺣرفه
اي دانشجويان

افزايش تعداد دوره هاي

مديران

تعداد دوره هاي توانمند

تحﺖ نظر معاون

كارآموزي دانشجويان

سازي ﺣرفه اي دانشجويان

آبان ماه ٩٧

گروههاي آموزشي
آموزشي

اسفند

٩٩

در سال  ٩٧چندين درس ) ٥مورد( به عنوان طرح كهاد

به طرح دروس معماري و شهرسازي اضافه گرديد .تﻼش
براي ادامه روند قبلي.

اجراي وورك شاپ و سمينار يك روزه  ٥مورد به ترتيﺐ

زير:
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معماري  ٢مورد  ،شهرسازي  ١مورد ،موسيقي  ٢مورد،

صنايﻊ دسﺘي  ٢مورد

طرح /برنامه٢٠ :
تشكيل سمينار هاي
علمي ماهانه دانشجويان تحصيﻼت

افزايش تعداد سمينارهاي

علمي ماهانه دانشجويان تحصيﻼت
تكميلي

تكميلي با ﺣضور چهره هاي مطرح

آبان ماه ٩٧

مشاور

انجمنهاي علمي و
مديران گروههاي

اسفند

٩٩

آموزشي

سمينار ها در چارچوب انجمن هاي علمي  ٣٠سمينار و
سخنراني برنامه ريزي شده اسﺖ.

معماري ١٠مورد  ،شهر سازي  ١٠مورد  ،صنايﻊ دسﺘي و

موسيقي هركدام  ٥مورد

و بين المللي
طرح /برنامه٢١ :
اسﺘفاده بهينه از دانشجويان ارشد
و فارغ الﺘحصيﻼن دانشكده بصورت
)دسﺘيار آموزشي(TA

تعداد دانشجويان ارشد و فارغ

مديران

الﺘحصيﻼن معماري بصورت TA

گروههاي آموزشي با

براي ﺣضور دانشجويان ارشد ٠.٥

آموزشي دانشكده

)دسﺘيار آموزشي(

واﺣد و  TAكه اسﺘاد در كل زمان

آبان ماه ٩٧

همكاري معاون

اسفند

٩٩

از دانشجويان ارشد بيشﺘر به عنوان دسﺘيار آموزشي

براي دروس كارگاهي و آتليه اي اسﺘفاده شود  .از فارغ

الﺘحصيﻼن ارشد با معدل باﻻي  ١٦براي دروس نظري يا

عملي به صورت مدعو پس از يك سال به عنوان TA
اسﺘفاده شود.

كﻼس هم ﺣضور دارد  ١واﺣد از اسﺘاد
اصلي درس كسر خواهد شد.

طرح /برنامه٢٢ :
تبادل دانشجو با

افزايش تعداد دانشجويان

تبادل شده بين دانشكده و دانشگاه

دانشگاههاي خارجي

هاي خارج از كشور

طرح /برنامه٢٣ :

افزايش تعداد فصلنامه

مديران

گروههاي آموزشي زير

مهر ماه ٩٧

نظر معاون آموزشي با

اسفند

٩٩

همكاري معاون

طرح انﺘشار فصلنامه

علمي -پژوهشي فارسي و بين المللي

پژوهشي دانشكده

آبان ماه ٩٧

اسفند

٩٩

دانش داخلي و بين المللي اعضاي
هيات علمي دانشكده

نشريه مطالعات شهري گروه شهرسازي در سال  ١٣٩٠راه

اندازي و مقدمات اوليه در زمينه ايندكس  Scopusآن

انجام شده اسﺖ .به دليل فرآيند طوﻻني آن نﺘيجه

ممكن اسﺖ در پايان سال  ١٣٩٩ﺣاصل گردد .پيگيري

فصلنامه بين المللي
طرح مشوق هاي توليد

مرتبط

و  ٢نفر شهرسازي

علمي-پژوهشي با تاكيد بر انﺘشار
طرح /برنامه٢٤ :

و كمك به دانشجويان براي تقاضاي دوره ها و يا بورس

براي سال  ٩٨پيشبيني جمعا  ٥دانشجو  ٣ ،نفر معماري

پژوهشي دانشكده
معاون

توجه بيشﺘر به طرح  Erasmus+و ارنسﺖ ماخ تشويق

موضوع توسط مدير مسئول و اعضاي نشريه
افزايش تعداد مقاﻻت

علمي پژوهشي داخلي اعضاي هيات
علمي دانشكده

معاون

پژوهشي دانشكده

آبان ماه ٩٧

اسفند

٩٩

تﻼش براي ارائه مقاﻻت  Q1و  . Q2تﻼش براي مقاﻻت

 .ISCدر برنامه سال  ٩٨تﻼش مي شود:
.١

افزايش تعداد مقاﻻت بين

.٢

المللي اعضاي هيئﺖ علمي دانشكده

.٣

گروه شهرسازي  ١٢مقاله
گروه معماري  ٥مقاله

گروه صنايﻊ دسﺘي و موسيقي هركدام ٢
مقاله

٩

طرح /برنامه٢٥ :
انعقاد تفاهم نامه با
دسﺘگاههاي اجرايي و صنايﻊ
مخﺘلف در زمينه همكاري صنعﺖ و
دانشگاه با اسﺘفاده از ظرفيﺖ

تعداد تفاهم نامه با

دسﺘگاههاي اجرايي و صنايﻊ مخﺘلف

در زمينه همكاري صنعﺖ و دانشگاه با

اسﺘفاده از ظرفيﺖ اعضاي هيئﺖ علمي
پژوهشي دانشگاه

رياسﺖ

دانشكده با همكاري

آبان ماه ٩٧

معاون پژوهشي

اسفند

٩٩

دانشكده

طرح /برنامه٢٦ :
برگزاري كنفرانس هاي

تعداد كنفرانسهاي علمي-

علمي ملي و بين المللي

المللي

طرح /برنامه٢٧ :

تعداد اعضاي هيات علمي

ﺣمايﺖ از ﺣضور اعضاي
هيات علمي در كنفرانس هاي

ارئه دهنده مقاله در كنفرانس هاي
علمي ملي و بين المللي

طرح /برنامه٢٨ :
درآمدزايي دانشكده از

اخﺘصاصي دانشكده

طريق برگزاري دوره هاي تخصصي

اسﺖ.

معاون

پژوهشي دانشكده

مهر ماه ٩٧

اسفند

٩٩

پيش بيني مي شود كه در سال  ٩٨دومين همايش بين
المللي سكونﺘگاه هاي زاگرس با دانشگاه هاي صﻼح

الدين اربيل و پلي تكنيك سليمانيه برگزار شود.

سمينار ملي موسيقي در سال  ٩٨برگزار خواهد شد.
معاون

پژوهشي دانشكده

مهر ماه ٩٧

اسفند

٩٩

شهرسازي  ٣نفر

معماري  ٤نفر

موسيقي و صنايﻊ دسﺘي  ١نفر

توضيح :هزينه از محل گرانﺖ تامين مي شود.

معاون

آموزشي دانشكده

آذر ماه ٩٧

آذر ٩٩

)پيگيري مركز

اين مورد قابل رصد نيسﺖ چون طرح هاي پژوهشي
توسط معاونﺖ محﺘرم پژوهشي مديريﺖ مي شوند و

باﻻسري اخذ شده هم شامل دانشكده ها نمي شود.

آموزشهاي آزاد(

و انجام پژوهش هاي كاربردي

دسﺘگاه هاي اجرايي صدا و سيماي اسﺘان ،اداره كل

تفاهم نامه با دانشگاههاي بين المللي دو مورد در برنامه

علمي ملي و بين المللي
افزايش درآمدهاي

طول سال آتي يعني  ٩٨امكان برقراري تفاهم نامه با

ميراث فرهنگي و گردشگري فراهم شده اسﺖ .انعقاد

اعضاي هيات علمي
پژوهشي در سطح ملي و بين

بسﺘر سازي ﻻزم براي تفاهم نامه ها فراهم شده و در

تﻼش براي بازگرداندن باﻻسري به دانشكده در جهﺖ

تشويق گروههاي فعال .درآمد به همان گروه اخﺘصاص

معاون

پژوهشي پيگيري

قراردادهاي خارج
دانشگاه

طرح /برنامه٢٩ :
راه اندازي شركﺖ هاي

شركﺖ هاي دانش بنيان
ايجاد شده

معاون

پژوهشي دانشكده

مرداد ماه
٩٨

اسفند

١٤٠١

راه اندازي مركز آموزشهاي آزاد موسيقي

راه اندازي مركز مطالعات انرژي در معماري و شهر سازي

دانش بنيان در دانشكده با
محوريﺖ اعضاي هيئﺖ علمي
طرح /برنامه٣٠ :
تعريف پايان نامه هاي
تحصيﻼت تكميلي تحﺖ ﺣمايﺖ

تعداد پايان نامه يا رساله

ﺣمايﺖ شده از سوي دسﺘگاه هاي
اجرايي و صنعﺖ

معاون

پژوهشي دانشكده

10

مهر ماه ٩٧

اسفند

٩٩

تﻼش مي شود  ٢مورد در رشﺘه معماري )موضوع

پايداري يا انرژي( انجام شود.

صنعﺖ و دسﺘگاه هاي اجرايي
اسﺘان و كشور
طرح /برنامه٣١ :
بازديدهاي علمي هدف

افزايش تعداد بازديدهاي
علمي دانشجويان

معاون

پژوهشي دانشكده

مهر ماه ٩٧

اسفند

٩٨

 ٣مورد بازديد در سطح اسﺘان يا ملي

و  ٢٢مورد بازديد نيم روزه در قالﺐ سرفصل دروس

دار دانشجويي در جهﺖ تقويﺖ
انگيزه رشد و بالندگي در
دانشجويان
طرح /برنامه٣٢ :
توسعه و تقويﺖ مراكز
تحقيقاتي موجود و ايجاد مراكز

افزايش پژوهش هاي انجام

شده در مراكز تحقيقاتي دانشكده در
سال هاي برنامه

معاون

پژوهشي دانشكده

مهر ماه ٩٧

اسفند

٩٨

تجهيز و راه اندازي قطﺐ علمي بازآفريني شهري

تحقيقاتي جديد با رويكرد
تحقيقات كاربردي
طرح /برنامه٣٣ :
تسهيل دسﺘرسي آسان
به پايگاه هاي اطﻼعاتي و توسعه
كﺘابخانه ديجيﺘالي

افزايش تعداد پايگاه هاي

مشﺘرك اطﻼعاتي دانشكده

كﺘابخانه ديجيﺘال ايجاد

معاون

پژوهشي دانشكده

مهر ماه ٩٧

اسفند

٩٩

شده

تكميل بانك اطﻼعاتي گروه هاي دانشكده.

بازنگري در سايﺖ دانشكده

تكميل پروفايل اساتيد و درج لينك منابﻊ علمي معﺘبر

گروهها

تسهيل اسﺘفاده از سامانه مجﻼت معﺘبر علمي براي
دانشجويان ارشد

طرح /برنامه٣٤ :
اسﺘانداردسازي كارگاه

افزايش تعداد كارگاه هاي

ISOداراي اسﺘاندارد

معاون

پژوهشي دانشكده

مهر ماه ٩٧

اسفند

٩٩

ISOهاي موجود و اخذ مدرك

اصﻼح پﻼن آتليه هاي موجود و ايجاد كﻼس مخصوص
دانشجويان دكﺘري

ايجاد آتليه مخصوص ارشد

ايجاد اتاقهاي تمرين موسيقي

گالري كردن آتليه ها با اسﺘفاده از موكﺖ كاري و فوم و
زهوار چوبي

طرح /برنامه) ٣٥ :جديد(
طرح پژوهش هاي مشﺘرك با

رشد ساﻻنه تعداد پژوهش

هاي مشﺘرك با دانشگاه هاي خارجي

معاون

پژوهشي دانشكده

دانشگاه هاي خارجي
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مهر ماه ٩٧

اسفند

٩٩

يك مورد

طرح /برنامه) ٣٦ :جديد(

تعداد آثار توليد شده

طرح مشوق توليد آثار

معاون

پژوهشي دانشكده

آذرماه

اسفند

٩٩

گروه موسيقي  ٦مورد

هنري ارزشمند توسط اعضاي
هيات علمي
برنامه ) :٣٧جديد(
ايجاد رشﺘه ها يا

تعداد رشﺘه هاي ايجاد
شده

گرايشهاي كارشناسي و تحصيﻼت

خرداد ٩٨

معاون

آموزشي – رييس
دانشكده

اسفند

.١

رشﺘه كارگرداني سينما مقطﻊ كارشناسي

.٢

رشﺘه تلويزيون و هنرهاي ديجيﺘال مقطﻊ

.٣

ايجاد رشﺘه ارشد معماري و انرژي سال ٩٩

سال ٩٩

١٤٠٠

كارشناسي  ٩٩تا ١٤٠٠

تكميلي

.۴
.۵

ايجاد ارشد گرايش معماري تكنولوژي ١٤٠٠

رشﺘه هاي بين رشﺘه اي در زمينه شهرسازي
و معماري پايدار يا شهر هوشمند و موارد
مشابه يك رشﺘه در مقطﻊ ارشد

برنامه ) :٣٨جديد(
جذب اعضاي هيات علمي جديد تا
افق ١٤٠١

تعداد اعضاي هيات علمي
جديد

معاون

آموزشي با هماهنگي

رييس دانشكده

خرداد ٩٨

اسفند

.١

كارشناسي ارشد موسيقي تخصص نوازندگي

.٢

دكﺘري معماري انرژي  ١نفر تا پايان ١٤٠٠

ساز كمانچه  ١نفر تا پايان ٩٩

١٤٠٠

.٣

دكﺘري معماري و تكنولوژي  ١نفر تا پايان

.۴

دكﺘري كارگرداني سينما  ٣نفر

١٤٠٠

.۵
.۶
.٧

دكﺘري شهرسازي  ١نفر تا پايان ١٤٠٠

دكﺘري باسﺘان شناسي
دكﺘري پژوهش هنر



جزييات در برنامه تفصيلي ﺣذب
اعضاي هيات علمي آمده اسﺖ.
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