برنامه تفصيلي راهبردي سال  ١٣٩٨گروه معماري بر اساس برنامه
استراتژيك افق  ١٤٠٠دانشگاه كردستان
تدوين مهرماه ١٣٩٨
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دانشگاه كردستان
دانشكده هنر و معماري
گروه معماري

3

چكيده:
دانشكده هنر و معماري در سال  ١٣٩٢رسما افتتاح شد و در همين سال از دانشكده مهندسي مستﻘﻞ شد .در سال هاي  ١٣٩٨ ،١٣٩٦ ،١٣٩٥، ١٣٨٦ ،١٣٧٨رشتههاي معماري ،شهرسازي،
مﻮسيﻘي و دكتري شهرسازي را داير نمﻮد .دانشكده در سال  ١٣٩٨داراي  ٣مﻘطع كارشناسي ارشد است .وضعيت دانشكده از نظر فضاي فيزيكي ،آمﻮزشي ،تعداد دانشجﻮ ،سرانه ها و

اعضاي هيات علمي )مﻮجﻮد در حال جذب و بﻮرسيه( در گزارشي ويژه تحت عنﻮان " گزارش وضع موجود دانشكده هنر و معماري در سال  "١٣٩٧ارائه شده است و از
اسناد تكميلي برنامه استراتژيك دانشكده است .سال مبناي برنامه  ١٣٩٦است " .گزارش عملكرد دانشكده هنر و معماري در سال  "١٣٩٧در اواخر اسفند همان سال تهيه
شده و به دفتر نظارت دانشگاه ارائه شده است.

دانشكده هنر و معماري در راستاي برنامه راهبردي تﻮسعه )افق  ،(١٤٠٠در حال برنامهريزي براي اضافه كردن ديگر رشته هاي هنر در مﻘطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و همچنين مﻘطع
دكتري تﺨﺼﺼي ) (PhDميباشد .دانشكده در سال  ١٣٩٧داراي  ١٣عضﻮ هيأت علمي تمام وقت و تعداد  ٣٩نفر مدرس مدعﻮ )حق التدريس( و همچنين  ٥٢٠نفر دانشجﻮ ميباشد.
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نوبت برنامه ها

شاخص عملكردي

طرح /برنامه٨ :

تعداد دوره هاي برگزار شده آموزش

مديران

خارج از دانشگاه توسط اعضاي هيئت

آموزشي دانشكده

طرح همكاري هاي علمي و فني
علمي دانشكده با

گروهﻬاي

سازمان ها و موسسات خارج از

هاي كوتاه مدت سازمان ها و موسسات
علمي دانشكده

مسئول نظارت يا اقدامات و شرح نحوه تحقق يافته تا در دست اقدام براي  ٦ماهه دوم
اجرايي

گروهاي

آموزشي زير نظر معاون

تعداد كارگاه هاي تجﻬيز شده و راه

مجري:

طرح تجﻬيز كارگاهﻬاي مورد نياز

اندازي شده گروهﻬاي آموزشي در سال

دانشكده

طرح /برنامه١٠ :

تعداد برنامه هاي درسي به روز شده

معاون

تعداد رشته هاي مشترك با اقليم

رياست

بخش ها /گروه هاي آموزشي * به شرط تامين بودجه از سوي
معماري
دانشگاه
دانشكده

نياز منطقه و كشور  .اصﻼح برنامه
هاي

درسي

با

هدف

و

گردشگري

تحصيﻼت تكميلي در سال

كردستان

جذب

با نظر مدير گروه

دستي  ،نظام مﻬندسي و

براي آتليه ها ضروري
است.

اساتيد بايد فايلﻬاي

كارشناسي ارشد

وزارت علوم انجام

كردن به مسئول سايت

فراهم نمودن بستري

خود را جﻬت آپلود

دوره

جﻬت

دانشجو

كارشناسي

طرح /برنامه١١ :
آموزشي
دانشكده

بخش

هاي

مختلف

سال

معيار هاي دانشگاه و وزارت عتف لحاظ
گردد

معاون

دانشكده

آموزشي

و

تسﻬيل جذب
از

كردستان عراق
تعداد گروهﻬاي آموزشي پايش شده در

است

بروز رساني سرفصل هاي

دانشكده

آموزشي

خريد صندلي هاي تابوره

تا كنون انجام نشده

از ترم  ٣٩٧١بر

بدهند.

دانشجويان اقليم كردستان

طرح شاخص سازي و پايش كيفيت

صنايع

تدوين مي گردد

درآمد زايي

درسي تحصيﻼت تكميلي بر ﺣسب

،سازمان ميراث فرهنگي

است

ميگردد.

درآمد زايي دانشكده

آموزشي كوتاه مدت با رويكرد

طرح اصﻼح و روزآمدي برنامه هاي

با همكاري شﻬرداري

تا كنون انجام نشده

از  ٤مورد تعيين شده براي گروه معماري ؟ مورد انجام

 ...برنامه هايي براي

دانشگاه جﻬت برگزاري دوره هاي

طرح /برنامه٩ :

انجام برنامه ها

مﻬر ٩٨

اقليم

مشاركت اعضاء هيات

علمي جديد در دوره هاي
دانش افزايي

گرفتن بازخورد كيفيت

آموزشي اساتيد بصورت
مداوم

از

طريق

كارشناسان آموزش و
دانشجويان
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.١

قراردادن عناوين

.٢

تﻬيه و تدوين گزارش فيلم و عكس كارگاهﻬا و

.٣

كمك به دانشجويان خارجي جﻬت تسﻬيل يادگيري

اساس چارت رسمي

معماري روي سايت دانشكده

شده است.

 ٢نفر دانشجو از
اقليم

كردستان

عراق جذب شده اند

شركت اعضاء هيات

علمي جديد منوط به

تشكيل اين دوره ها
و اطﻼع رساني به

گروه است.

انگليسي دروس كارشناسي

قراردادن آنﻬا روي سايت دانشكده

و درك مطلب با همكاري دانشجويان و اساتيد
مشرف به زبان كوردي و انگليسي

گرفتن بازخورد كيفيت آموزشي كمافي سابق انجام

خواهد گرفت.

طرح /برنامه١٢ :

تعداد اعضاي هيئت علمي شركت

طرح تشويق اعضاي هيئت علمي به
ﺣضور در دوره هاي دانش افزايي

كننده دانشكده در دوره هاي دانش
افزايي دانشگاه در سال

آموزشي

معاون

دانشكده

مشاركت اساتيد مدعو

اعضاء

نظارت و ارزيابي و اعضاء

تعيين شده دانشگاه

جديد

در دوره هاي

هيات علمي جديد در

دانشگاه

طرح /برنامه١٤ :

افزايش تعداد دوره هاي تحصيﻼت

فراهم كردن زمينه جﻬت نوگشايي

تكميلي و به ويژه دكتري دانشكده

تحصيﻼت تكميلي به ويژه دوره

معاون

دانشكده با همكاري
مديران گروه

هاي دكتري

مدعو

شركت در دوره هاي

اعضاء هيات علمي جﻬت شركت در دوره ها تشويق مي
گردند.

جذب هيات علمي جديد

مكلف شده اند.
از اعضاء عيات
علمی دکتر سليمانی
 ٣دوره – دکتر
موﻻنايی ؟ دوره-
دکتر ويسی ؟ دوره –
دکتر يوسف زمانی ؟
دوره – دکتر محمدی
؟ دوره شرکت نموده
اند
تا كنون يك نفر با

در صورت امكان و صدور مجوز از سوي دانشگاه گروه

مسكن

و

در ﺣال

شده را جﻬت فراهم شدن دوره هاي تحصيﻼت تكميلي

اوليه

تا

دوره هاي دانش افزايي

آموزشي

به

براي اساتيد هيات علمي جديدالورود الزامي ميگردد .و

با گرايش هاي تخصصي
معماري،

گرايش معماري -
معماري

تكنولوژي جﻬت تشكيل

جذب

دستيابي به نوگشايي

و مقدمات جذب يك

كارگروهﻬاي

گرايش جديد

شدن

است)دكتر اﺣمدي(

نفر با گرايش انرژي

شركت اساتيد جديد مدعو در دوره هاي نظارت و ارزيابي

كمافي سابق پيگيري و اجرا ميگردد.

آمادگي جذب اعضائ هيات علمي با گرايش هاي تعيين
جديد خواهد داشت.

ضمنا تامين فضاهاي استاندارد و امكانات از سوي

دانشكده از ملزومات ديگر انجام اين امر خواهد بود.

فراهم شده است)
دكتر جوانرودي(

طرح /برنامه١٥ :

افزايش تعداد دانشجويان بين المللي

جذب دانشجوي بين المللي با توجه
به پتانسيل بخش هايآموزشي
دانشكده و تبادل دانشجو با

دانشكده

افزايش فرصت مطالعاتي دانشجويان

معاون

دانشكده

آموزشي

جذب بيشتر دانشجوي از

 ٢نفر دانشجو از

دانشجوهاي

عراق جذب شده و

هاي خارجي در قالب

در ترم  ٣٩٧١به

كشورهاي همسايه.
فرستادن

گروه معماري به دانشگاه

تحصيﻼت تكميلي دانشكده

دانشگاهﻬاي بين المللي

طرح

هايي

مانند

Erasmus +

اقليم

كردستان

يك دانشجو انتخاب شده و تا آخر سال جاري به كشور
اتريش فرستاده مي شود ).سوما محمدي(

يك نفر دانشجو نيز

كشور

اتريش

فرستاده شد و دوره

را به اتمام رساند)

فرزام خرواري(

طرح /برنامه١٦ :
تدوين

كارگاه

تعداد كارگاه هاي آموزشي تخصصي

هاي

آموزشي

تخصصي ﺣضوري يا مجازي به

ﺣضوري يا مجازي برگزار شده در سال

مديران

همكاري

گروه

با

مشاور

انجمنﻬاي علمي؛ تحت

نظارت معاون آموزشي

برگزاري

سمينارهاي

در ﺣوزه بين المللي

و

و به موازات برنامه

علمي بصورت مجازي با
متخصصين

داخلي

خارجي در ﺣوزه معماري
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در چند كﻼس درسي
كﻼس

بصورت

.١

گروه معماري از  ٤مورد متعﻬد شده تا آخر

سال جاري ﺣداقل ؟ مورد را انجام خواهد داد.

صورت مشترك با دانشگاه هاي

مجازي از نظريات

متخصصين استفاده

معتبر بين المللي در رشته هاي

شده است.

موجود در دانشكده

طرح /برنامه١٧ :
تيم سازي اعضاي هيات علمي و

كارگاه Design
Builder
برگزار گرديد.
تعداد پروژه هاي پژوهشي تيمي اعضاي
هيئت علمي

معاون آموزشي

پژوهشي دانشكده

و

بخش هاي مربوطه براي اجراي

توسعه و راه اندازي دوره هاي

تحول در دوره كارآموزي و توانمند
سازي ﺣرفه اي دانشجويان

هيات

بر

اساس

محمدي شكل گرفته

معرفي دوره كﻬاد به

جدول دروس دوره

تخصص ها

تعداد دوره هاي جديد راه اندازي شده
مشترك و بين رشته اي

معاون

دانشكده

آموزشي

افزايش تعداد دوره هاي كارآموزي

مديران

تعداد دوره هاي توانمند سازي ﺣرفه اي

معاون آموزشي

افزايش تعداد سمينارهاي علمي ماهانه

مشاور انجمنﻬاي علمي

دانشجويان
دانشجويان

دانشجويان

گروهﻬاي

آموزشي تحت نظر

و

انرژي توسط دكتر
و

ويسي
است.

اطﻼع

كﻬاد تدوين و ارسال

تدوين دو درس دو

درس

رساني ﻻزم

مشترك و بين رشته اي
طرح /برنامه١٩ :

تشكيل كارگروه هاي

دكتر

علمي

جﻬت

مشترك

پروژه هاي مشترك
طرح /برنامه١٨ :

تشويق و ﺣمايت اعضاء

هسته اوليه كارگروه

گرديده است.
دوره

يك

واﺣدي در چارچوب طرح

ﺣقوق معماري براي

دانشجويان ) ﺣقوق در

برگزار گرديد.

پذيري

اشتغال

معماري – آشنايي با

گروه معماري تا آخر سال جاري ...

دوره

در چارچوب دوره كﻬاد ،گروه معماري به درخواست هاي
مختلف رسيدگي خواهد نمود.

بر اساس چارت درس هاي تعريف شده ارائه خواهد شد.

كارشناسي

مقررات ملي ساختمان(

طرح /برنامه٢٠ :
تشكيل سمينار هاي علمي ماهانه

دانشجويان تحصيﻼت تكميلي

و مديران گروهﻬاي

آموزشي

دانشجويان تحصيﻼت تكميلي با

و فارغ التحصيﻼن دانشكده بصورت
)دستيار آموزشي(TA

جﻬت

تعيين

انجمن علمي و انجمن

علمي

مناسب

دعوت اشخاص ذيصﻼح

المللي
استفاده بﻬينه از دانشجويان ارشد

هماهنگي

موضوعات

ﺣضور چﻬره هاي مطرح و بين
طرح /برنامه٢١ :

با

مشاور

تعداد دانشجويان ارشد و فارغ

التحصيﻼن

معماري

)دستيار آموزشي(

بصورت

TA

براي ﺣضور دانشجويان ارشد  ٠.٥واﺣد

و  TAكه استاد در كل زمان كﻼس هم

مديران

گروهﻬاي

آموزشي با همكاري
معاون

دانشكده

آموزشي

بررسي

دانشجويان

و

صﻼﺣيت

پيشنﻬادي

اساتيد در شوراي گروه و

همكاري و هماهنگي ﻻزم
همچنين
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متعددي

موارد

جلسه

بصورت

سخنراني ﺣضوري و

گروه معماري از  ١٠مورد تعيين شده تا آخر سال؟ ﺣداقل
؟ مورد را انجام خواهد داد

مجازي انجام گرفته

موارد

بررسي

درخواستي
شده

و

دستياران آموزشي
بر

اساس

دانشگاه

ضوابط

استفاده

شده اند و براي

در ترم جاري اين امر در چند مورد انجام شده و براي ترم
هاي آتي هم ادامه خواهد داشت

ﺣضور دارد  ١واﺣد از استاد اصلي درس

كسر خواهد شد.

معرفي دانشجويان ارشد

ايشان درصدي از

ذيصﻼح به اساتيد هيات

لحاظ شده است

و

التحصيﻼن

فارغ

علمي

طرح /برنامه٢٢ :
تبادل دانشجو با دانشگاهﻬاي
خارجي

افزايش تعداد دانشجويان تبادل شده

مديران

كشور

آموزشي با همكاري

بين دانشكده و دانشگاه هاي خارج از

آموزشي زير نظر معاون
معاون

دانشكده

طرح /برنامه٢٧ :

تعداد اعضاي هيات علمي ارئه دهنده

علمي در كنفرانس هاي علمي ملي

بين المللي

ﺣمايت از ﺣضور اعضاي هيات

مقاله در كنفرانس هاي علمي ملي و

گروهﻬاي

معاون

دانشكده

پژوهشي

طرح /برنامه٣٠ :

پژوهشي

از سوي دستگاه هاي اجرايي و صنعت

معاون

دانشكده

پژوهشي

بازديدهاي

علمي

جﻬت شركت در دوره

هاي ارائه شده همچون
تشويق

اعضاء

هيات

علمي به شركت در

انجام هماهنگي هاي ﻻزم
با سازمان ها مربوطه در

صورت امكان توسط گروه
و همكاري هاي ﻻزم

دستگاه هاي اجرايي استان و كشور
افزايش

هدف

دانشجويان

كنفرانس هاي ملي و بين

تكميلي تحت ﺣمايت صنعت و

دار

ذيصﻼح

تعداد

دانشجويان

دوره

به

Erasmus+
كشور

فرستاده شد.

اتريش

بازديدهاي

علمي

معاون

دانشكده

پژوهشي

دكتر موﻻنايي -يك

مقاله ملي

 ١مورد با ﺣمايت

شركت گاز توسط
دانشجو-پويا

صدور معرفي نامه و
هماهنگي هاي ﻻزم جﻬت

نظارت

بر

بازديد هاي متعددي
انجام گرفته است.

تعداد رشته هاي ايجاد شده

معاون

رييس دانشكده

در قالب سرفصل دروس و با توجه به امكانات موجود ،گروه

هيچ محدوديتي قائل نبوده و همكاري هاي ﻻزم را انجام

خواهد داد .و اساتيد محترم را مكلف مي نمايد بازديد هاي
موارد مشخص شده تا كنون:

انجام

دكتر يوسف زماني ٦ -مورد
دكتر ويسي ١ -مورد

است.

آموزشي

يا انرژي( انجام شود.

تاكيد شده در سرفصل ها را انجام دهند.

سرفصل دروس وارد شده
–

تﻼش مي شود  ٢مورد در رشته معماري )موضوع پايداري

ورمزياري انجام شده

بازيدهايي كه صراﺣتا در

كارشناسي و تحصيﻼت تكميلي

را انجام خواهد داد.
دكتر ويسي  1مورد

توسط گروه و همچنين

رشد و بالندگي در دانشجويان

ايجاد رشته ها يا گرايشﻬاي

گروه معماري از  ٤مورد تعيين شده تا آخر سال  ٩٨؟ مورد

است.

انجام بازديد هاي علمي

دانشجويي در جﻬت تقويت انگيزه

برنامه ) :٣٧جديد(

خواهد شد.

المللي

تعداد پايان نامه يا رساله ﺣمايت شده

طرح /برنامه٣١ :

رساني

يك دانشجو در قالب

يك دانشجو در ترم آينده به كشور اتريش فرستاده

Erasmus+

و بين المللي
تعريف پايان نامه هاي تحصيﻼت

اطﻼع

به

واﺣد استاد اصلي

ايجاد گرايش انرژي ،

 ١نفر هيات علمي با

اين مساله تا آخر سال جاري امكان پذير نيست و در

مقطع كارشناسي ارشد

شرف جذب شدن

ميگردد.

تكنولوژي

8

ومسكن در

گرايش انرژي در
است.

صورت جذب هيات علمي با گرايش هاي مورد نظر گروه،
تا

پايان

سال

١٤٠٠

انجام

در خصوص انرژي و معماري سال  ٩٨اقدام مي گردد.

برنامه  :٣٨جذب اعضاي هيات
علمي جديد

تعداد اعضاي هيات علمي جديد

معاون

آموزشي

هماهنگي
دانشكده

با

رييس

جذب هيات علمي

بر

يك نفر هيات علمي

اساس اولويت بندي گروه

با گرايش معماري-

راهبردي دانشكده

جذب شدن است.

معماري و طبق برنامه

9

معماري در شرف
)دكتر اﺣمدي(

بر اساس اولويت بندي گروه  ١نفر در ﺣال
جذب شدن است.

