برنامه تفصيلي راهبردي سال  ١٣٩٨صنايع دستي بر اساس برنامه
استراتژيك افق  ١٤٠٠دانشكدة هنر و معماري دانشگاه كردستان
)شرح اقدامات و برنامه ها(
تهيه و تدوين گروه صنايع دستي ،مهرماه ١٣٩٨
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ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

ﺷﺎﺧﺺ عملكﺮدي

اقداﻣﺎت و

ﻣسئﻮل
اجﺮايي

طﺮح /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : ١
نيازسنجي فضاهاي آموزشي مورد
نياز دانشكده ﺑا ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮنامﻪ
هاي ﺗوسﻌﻪ آموزش دانشكده

ﺗناسﺐ فضاهاي آموزشي
ﺑا رشد ﺗوسﻌﻪ رشتﻪ هاي /گﺮوه هاي
دانشكده

مﻌاون
آموزشي
دانشكده

طﺮح/ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ٢ :
طﺮح ﺑهينﻪ سازي
فضاهاي آموزشي
ﺑا ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ فاز ٢
دانشكده هنﺮ و مﻌﻤاري

استفاده ﺑهينﻪ از فضاهاي
موﺟود. ١ .نﺮم افﺰاري )ﺑﺮنامﻪ ريﺰي
صحيح( . ٢فضايي و مﻌﻤاري ﺑهينﻪ
فضاي فيﺰيكي متناسﺐ ﺑا
رشد و ﺗوسﻌﻪ رشتﻪ ها و ﺗﻌداد
دانشجويان

رياست
دانشكده

ﻣديﺮ گﺮوه

ﻣديﺮ گﺮوه

ﺷﺮح ﻧحﻮه اجﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

تحقق يﺎفتﻪ تﺎ ﻣﻬﺮ
٩٨

 ٦ﻣﺎه دوم سﺎل ٩٨

نياز سنجي مجﻤوﻋﻪ كارگاهي
گﺮوه صنايع دستي ﺑﻪ ﺗفكيك
دروس ارايﻪ شده است.

ﺗاسيس كارگاههاي مورد نياز گﺮوه در
اولويت ﺑﺮنامﻪ هاي گﺮوه صنايع دستي
است و ﺑﺮآن ﺗاكيد شده است.
.كارگاه ﺣجﻢ سازي -كارگاه مواد و
روشهاي
ساﺧت -كارگاه چوب-
كارگاه سفال و سﺮاميك . -كارگاه شيشﻪ
و آﺑگينﻪ -
كارگاه فﻠﺰ ﻗﻠﻢ زني و زيور آﻻت – و...
فضاي كارگاهي متناسﺐ ﺑا نيازهاي گﺮوه
صنايع دستي دچار كﻤبود ﺟدي است.

فضاي فيﺰيكي ﺑسيار محدودي
ﺑﺮاي گﺮوه صنايع دستي
در اين فاز لحاظ شده است.

اين ﺑﺮنامﻪ ﺧارج از ﺗوان گﺮوه است .در ﺑﺮنامﻪ دانشكده ذكﺮ شده و هيات رئيسﻪ
در ﺣال پيگيﺮي است.
**ﺑا ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ اينكﻪ  ٨٠درصد دروس اين رشتﻪ كارگاهي و ﻋﻤﻠي ﺑوده ،ضﺮورت
ساﺧت و ﺗجهيﺰ هﺮچﻪ سﺮيﻌتﺮمجﻤوﻋﻪ ي كارگاهي در اولويت ﺑﺮنامﻪ و پيگيﺮي
گﺮوه است.در غيﺮ اين صورت ادامﻪ ي ﺣيات اين رشتﻪ ﺑا شﺮايط موﺟود
غيﺮمﻤكن ﺧواهد ﺑود .

ﺑﻪ علﺖ ﻣﺎﻫيﺖ كﺎرگﺎﻫﺎي

صنﺎيع دستي ﺑﺎيد ﻣجزا از
سﺎﺧتمﺎن اصلي داﻧشكده
ﺑﺎﺷد.
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ﺑا ﺗغييﺮ كارﺑﺮي يكي از كﻼسها
كارگاه مواد و روشهاي ساﺧت راه
در مهﺮ ماه  ١٣٩٨راه اندازي شد

طﺮح /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ٦ :
طﺮح ﺗجهيﺰ كﻼس هاي
دانشكده ﺑﻪ سيستﻢ پﺮوژكتور و
سايﺮ اﺑﺰارهاي فناورانﻪ و ايجاد و
ساﺧت كارگاههاي ﺗخصصي رشتﻪ
هاي هنﺮ

ﺗﻌداد كﻼس هاي ﺗجهيﺰ
شده دانشكده ﺑﻪ ويدئو پﺮوژكتور

مﻌاون
آموزشي
دانشكده

كﻼس  ٤٠١فاﻗد پﺮده نﻤايش مي
ﺑاشد و امكان پخش فيﻠﻢ و ديدن
ﺗصويﺮ ﺑسيار غيﺮر استاندارد است

ﺗا آﺧﺮ سال  ١٣٩٨در نظﺮ است كارگاه كﻼس مجهﺰ ﺗﺮشود

طﺮح /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ٨ :
طﺮح هﻤكاري هاي
ﻋﻠﻤي و فني گﺮوههاي ﻋﻠﻤي
دانشكده ﺑا سازمان ها و موسسات
ﺧارج از دانشگاه ﺟهت ﺑﺮگﺰاري
دوره هاي آموزشي كوﺗاه مدت ﺑا
رويكﺮد درآمد زايي

كﻠيﻪ ي امكانات و پتانسيﻠهاي كارگاهي فني
و ﺣﺮفﻪ اي و ميﺮاث فﺮهنگي رصد شده و
مورد ﺑازديد ﻗﺮار گﺮفتﻪ است.
پيﺮو ﺗفاهﻢ نامﻪ ي مشتﺮك ﺑا ميﺮاث
فﺮهنگي استفاده از ﺗخصﺺ  ٤استاد مدﻋو
در ﺗﺮم ﺟاري ميسﺮ شده است.

مديﺮ گﺮوه

.١ﺑازديد از كارگاه هاي ميﺮاث
فﺮهنگي و سازمان فني و ﺣﺮفﻪ اي
ﺑﻪ منظور شناﺧت پتانسيﻠها انجام
شد.
 .٢ﺗﻌدادي از كارگاههاي درسي
گﺮوه در فيض آﺑاد و ﺑا استفاده از
ﺗجهيﺰات و وسايل و فضاي ميﺮاث
فﺮهنگي اﺟﺮا شد.

در هﻤكاري ﺑا ميﺮاث فﺮهنگي و پيﺮو ﻋﻘد ﺗفاهﻢ نامﻪ مشتﺮك وركشاپ
شيشﻪ)فيوزگﻼس( در محل كارگاههاي ميﺮاث فﺮهنگي و ﺑا ﺣﻤايت مﻌاونت

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

مﻌاون
آموزشي
دانشكده

طﺮح /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ١٢ :
طﺮح ﺗشويق اﻋضاي
هيئت ﻋﻠﻤي ﺑﻪ ﺣضور در دوره
هاي دانش افﺰايي دانشگاه

ﺗﻌداد اﻋضاي هيات ﻋﻠﻤي
شﺮكت كننده دانشكده در دوره هاي
دانش افﺰايي دانشگاه در سال

مﻌاون
آموزشي
دانشكده

ﻣديﺮ گﺮوه

ﻣديﺮ گﺮوه

فﺮهنگي دانشگاه در ﻗالﺐ ﺑﺮنامﻪ انجﻤن ﻋﻠﻤي ﺑﺮگﺰار شد و ﻣحصﻮﻻت ﻫنﺮي
سﺎﺧتﻪ ﺷده ﺑﻪ ﺷﻮراي داﻧشگﺎه اﻫدا گﺮديد

تجﻬيز كﺎﻣل كﺎرگﺎه ﻫﺎي صنﺎيع

.١ﺗﻌداد  ٤ﻋدد ميﺰ نور ﺗامين شد.
 .٢يك سﺮي از ﺗجهيﺰات ﺑسيار ضﺮوري
ﺧﺮيداري شد.
 .٣كارگاه  ٤٠١مجهﺰ ﺑﻪ سينك و شيﺮ
آب شد.
 .٤ميﺰكار و فايل از انبار اسﻘاطي دانشگاه
ﺗامين شد.
 .٥يك سﺮي از لوازم و ﺗجهيﺰات شخصي
آﻗاي ﺣامد اماني ﺑﻪ گﺮوه هديﻪ شد.

 .اﻗﻼم مصﺮفي فﻘط ) ١كارگاه (ﺑا
ﺣضور شخصي مديﺮ گﺮوه ،ﺗوسط
كارپﺮداز ﺑﻪ مبﻠﻎ  ٢ميﻠيون ﺗومان
ﺧﺮيداري شد.
ليست ﺗجهيﺰات مورد نياز ﺑﻪ
رياست دانشگاه ارسال شده است.

ﺣضور اساﺗيد ﺟديدالورود در
كارگاههاي دانش افﺰايي
.٢ﺗشويق اﻋضاي هيات
ﻋﻠﻤي ﺑﻪ شﺮكت در
دورههاي مﺮكﺰ نظارت

 مدرس ﺣق التدريس ﺟديد در گﺮوهدرفﻌﻼ نيست.

اسامي مدرسين ﺟديد در كارگاه
دانش افﺰايي شﺮكت كﺮده اند
سﻌيد نظﺮيميتﺮا مﺮزﺑانسﻌيد طاهﺮي-سينا رﺣيﻤي

دستي ﺑﻮدجﻪ اي حدود ١
ﻣيليﺎرد تﻮﻣﺎن ﻧيﺎز دارد
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-آرام محﻤدي

طﺮح /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ١٩ :
ﺗحول در دوره
كارآموزي و ﺗوانﻤند سازي ﺣﺮفﻪ
اي دانشجويان

افﺰايش ﺗﻌداد دوره هاي
كارآموزي دانشجويان
ﺗﻌداد دوره هاي ﺗوانﻤند
سازي ﺣﺮفﻪ اي دانشجويان

مديﺮ گﺮوه
استاد مشاور
انجﻤن ﻋﻠﻤي

ﺑا نظﺮ و هﻤاهنگي استاد مشاور
انجﻤن ﻋﻠﻤي و نياز و ضﺮورت هاي
گﺮوه ورك شاپ ها طﺮاﺣي مي
شود

انجﻤن ﻋﻠﻤي از نيﻤﻪ ي دوم سال ١٣٩٧
ﺗاسيس شد
-١مايندفولنس و ﺗاثيﺮ آن در
هنﺮ)هادي زند(
-٢وركشاپ فيوز)منامﻌﻤاري(

طﺮح /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ٢٠ :
ﺗشكيل سﻤينار هاي
ﻋﻠﻤي ماهانﻪ دانشجويان ﺗحصيﻼت
ﺗكﻤيﻠي ﺑا ﺣضور چهﺮه هاي مطﺮح
و ﺑين الﻤﻠﻠي

افﺰايش ﺗﻌداد سﻤينارهاي
ﻋﻠﻤي

ﻣديﺮ گﺮوه

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

يك سخنﺮاني ﺗوسط آﻗاي ﺣامد اماني در
هفتﻪ پژوهش در دنشكده هنﺮ و مﻌﻤاري
ارايﻪ ﺧواهدشد.

طﺮح /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ٣١ :
ﺑازديدهاي ﻋﻠﻤي هدف
دار دانشجويي در ﺟهت ﺗﻘويت
انگيﺰه رشد و ﺑالندگي در
دانشجويان

افﺰايش ﺗﻌداد ﺑازديدهاي
ﻋﻠﻤي دانشجويان

ﻣديﺮ گﺮوه

طبق چارت وزارت ﻋﻠوم ﺑﺮاي ٤
درس در طول دوره سفﺮ و ﺑازديد
ﻋﻠﻤي ﺗﻌﺮيف شده است .گﺮوه
ﺗﻼش مي كند اين اهداف محﻘق
شود- .هنﺮ و ﺗﻤدن اسﻼمي١و٢
آشنايي ﺑا هنﺮ در ﺗاريخ ١و٢آشنايي ﺑا كارگاه هاي صنايعدستي

طﺮح /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ٣٤ :
استانداردسازي كارگاه

افﺰايش ﺗﻌداد كارگاه هاي
ISOداراي استاندارد

ﻣديﺮ گﺮوه

پﻼن و نﻘشﻪ مﻌﻤاري مجﻤوﻋﻪ ي كارگاهي ﺗهيﻪ شده است .دانشگاه ﺑايد ﺑﺮاي اﺣداث كارگاهها اﻗدام كند.
اميد است طبق استانداردها و ﺑﺮنامﻪ راهبﺮدي دانشكده ﻋﻤل شود.

 ٦رويداد ﻣد ﻧظﺮ اسﺖ:
.١وركشﺎپ زيﻮراﻻت رزيني
)ﻣژگﺎن اردﻻن(
.٢وركشﺎپ فﺮم و تﺮكيب ﺑندي
درعكﺎسي )سﺎﻣﺎن عبﺎسي(
 ٢ .٣گﺮوه -ورك ﺷﺎپ
چﺎپ)ﺧبﺎت ﻧﻮدينيﺎن(
 ٢ .٤وركشﺎپ ﺑﺎ ﻫمكﺎري
داﻧشگﺎه ﻫنﺮ تبﺮيز
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ﺑازديد از كارگاههاي دانشگاهاي
هنﺮ :
* منبت و مﻌﺮق
*ساز سازي
*ﻗﻠﻤﺰني
*زيوراﻻت
*چوب
*آﺑگينﻪ
*سفال و سﺮاميك
*ﺣجﻢ سازي

 ٦سﻤينار و سخنﺮاني در ﺣال پي
گيﺮي است:
سينا رﺣيﻤي )فﻠسفﻪ هنﺮ(
شﻠيﺮ ﻋطايي)هنﺮ مدرن(
فﺮدين صادق ايوﺑي)ﺣكﻤت هنﺮ(
 ٣سﻤينار ديگﺮ ﺗا آﺧﺮ سال
مشخﺺ ﺧواهد شد.
در ﻗالﺐ ﺗهيﻪ ي گﺰارش و مستند
سازي آثار دانشجويان ،در گﺮوه
هاي چند نفﺮه و در ﺗخصﺺ هاي
متفاوت زيﺮ نظﺮ اساﺗيد ميﺮاث
فﺮهنگي ﺑازديد هاي مكﺮر در ٦
ماه اول سال صورت گﺮفت .ﺑﺮاي ٦
ماه دوم هﻢ طبق ﺑﺮنامﻪ ﻋﻤل
ﺧواهد شد.

ISOهاي موﺟود و اﺧذ مدرك

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

ﺗﻌداد اﻋضاي هيات ﻋﻠﻤي
ﺟديد

رييس دانشكده
ﺑا هﻤاهنگي
مديﺮ گﺮوه

گﺮوه صنايع دستي در ﺣال ﺣاضﺮ نفﺮ ٢ﻋضو هيات ﻋﻠﻤي دارد )ﺑﻪ ازاي هﺮ  ٢٥دانشجو يك هيئت ﻋﻠﻤي وﺟود دارد(
و ﺑﻪ  ٢ﻋضو ديگﺮ ﺑا ﺗخصﺺ ﻋكاسي و سﺮاميك نياز مبﺮم دارد
در فﺮاﺧوان سال  ١٣٩٨شﺮايط ﺟذب يك ﻋضو ﺟديد فﺮاهﻢ شده است.
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