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  چكيده: 

كده هنر و معماري  ال  دانـش ي مـس   ١٣٩٢در ـس كده مهندـس ال از دانـش د و در همين ـس ما افتتاح ـش د.  ترـس ال هاقل ـش ته  ١٣٩٨،  ١٣٩٦،  ١٣٩٥،  ١٣٨٦،  ١٣٧٨ يدر ـس  هايرـش

مقطع كارـشناـسي ارـشد اـست. وـضعيت دانـشكده از نظر فـضاي فيزيكي، آموزـشي، تعداد  ٣داراي   ١٣٩٨دانـشكده در ـسال نمود.  ريرا داو دكتري ـشهرـسازي  يقيموـس  ،يـشهرـساز ،يمعمار

 "١٣٩٧نـشكده هنر  و معماري در ـسال موجود داگزارش وـضع  "در گزارـشي ويژه تحت عنوان (موجود در حال جذب  و بورـسيه)  دانـشجو، ـسرانه ها و اعـضاي هيات علمي 

ال مبنا تراتژيك دانـشكده اـست. ـس ناد تكميلي برنامه اـس ال  "اـست.   ١٣٩٦برنامه  يارائه ـشده اـست و از اـس در اواخر  "١٣٩٧گزارش عملكرد دانـشكده هنر و معماري در ـس

  اسفند همان سال تهيه شده و به دفتر نظارت دانشگاه ارائه شده است.  

تا يو معماردانـشكده هنر  عه راهبردي برنامه  يدر راـس افه كردن د يبرا يزريبرنامه  حال در  ،)١٤٠٠(افق توـس ته ها گرياـض ناـس  يرـش ناـس يهنر در مقطع كارـش ارـشد و  ي، كارـش

نفر  ٥٢٠ نيو همچنمدعو (حق التدريس) مدرس نفر  ٣٩تمام وقت و تعداد  يعلم أتيعضــو ه ١٣ يدارا  ١٣٩٧در ســال   دانشــكده .باشــدي) م PhD( يتخصــصــ  يمقطع دكتر  نيهمچن

 .باشديدانشجو م 
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و راهكارها  اقدامات  تاريخ   
 پايان برنامه 

برنامه  
   ١٣٩٨سال 

 مسئول
اجرايي  نظارت يا    

 نوبت برنامه ها  شاخص عملكردي 

مساحت     به دانشكده  ٢تهيه طرح فاز 
كلنگ زني شده  ٨/١٢/١٣٩٧در تاريخ  متر مربع  ٢٠٠٠

تا بررسي دورنماي فضاهاي آموزشي مورد نياز است.  
به نسبت توان مالي دانشكده برآورده شده  افق طرح 

 است. 

كارگاه مورد نياز   ٩توجه ويژه به تاسيس  * 
   صنايع دستي الزامي است. 

اسفند  
٩٩ 

٩٨مهر ماه  معاون  
 آموزشي 
 دانشكده 

 

فضاهاي آموزشي تناسب 
با رشد توسعه رشته هاي/ گروه هاي  

 دانشكده 

  : ١ برنامه /طرح
نيازسنجي فضاهاي آموزشي مورد 

نياز دانشكده با توجه به برنامه 
 هاي توسعه آموزش دانشكده

  فضاي دانشجويان دكتري   .١
 فضاي قطب علمي بازآفريني شهري  .٢
و موسيقي فضاي فيزيكي براي گروه صنايع دستي  .٣

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

  ٩٩اسفند 
 دكتريفضاي قطب و  

ــامـانـدهـي  از سـ
اي ـمرـتـبط  ا آـتـلـيـه ـت
اه  ر ـم ـه ر ـم  ٩٨آـخ

 تامين مي شود. 

رياست  ١٣٩٨ماه  خرداد 
 دانشكده  

 

استفاده بهينه از فضاهاي 
. نرم افزاري (برنامه ريزي  ١موجود. 
. فضايي و معماري بهينه ٢صحيح)   

فضاي فيزيكي متناسب با 
رشد و توسعه رشته ها و تعداد   

 دانشجويان 

٢طرح/برنامه:   
 بهينه سازيطرح 

 فضاهاي آموزشي
 ٢فاز  هب توجهبا 

 دانشكده هنر و معماري

با توجه به اينكه فقط پايان نامه هاي دوره 
در دست اقدام است و همچنين  ٩٨ارشد در سال 

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

  
 
 

 

معاون 
 آموزشي دانشكده 

تعداد پايان نامه هاي  
تحصيالت تكميلي  مشترك به ويژه  

با دانشگاههاي  داخلي و   يدكترمقطع 
 خارجي

٣طرح/ برنامه:   
طرح راهنمايي پايان 

نامه هاي تحصيالت تكميلي  
مشترك با دانشگاه هاي داخلي و 

 خارجي برتر

  پايان نامه   ٤شهرسازي: 
   پايان نامه ٣معماري:   

اسفند  
٩٩ 

٩٨مهر ماه  معاون  
 آموزشي دانشكده 

تعداد پايان نامه هاي  
و تحصيالت تكميلي  مشترك دكتري 

ديگر  دانشكده با دانشكده هاي ارشد 
 دانشگاه 

٤طرح/ برنامه:   
طرح راهنمايي پايان 

نامه هاي تحصيالت تكميلي   
مشترك با دانشكده هاي ديگر 

 دانشگاه 
هر فصل حداقل يك جلسه داشته باشد. 

توسط رئيس دانشكده انتخاب مي شوند اعضا   
اسفند  

١٤٠٠ 
رئيس   ٩٨مهر

 دانشكده  
تعداد جلسات اتاق فكر 

 دانشكده در سال 
٥طرح/ برنامه:   

طرح توسعه اتاق فكر 
 اساتيد دانشكده
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  تمام فضاهاي آموزشي مجهز به پروژكتور هستند.
وايت برد هوشمند براي كالس هاي تحصيالت تكميلي 

  نصب شده است. 
. كارگاه ١تاسيس كارگاههاي مورد نياز دانشكده از جمله: 

.كارگاه مواد و روشهاس  ٣. كارگاه حجم سازي ٢انرژي 
. ٦. كارگاه مصالح ساختماني ٥. كارگاه چوب ٤ساخت

.  ٨. كارگاه شيشه و آبگينه ٧كارگاه سفال و سراميك 
  . كارگاه انرژي   ٩كارگاه فلز قلم زني و زيور آالت 

ي متناسب با نيازهاي گروه موسيقي و فضاي كارگاه
 صنايع دستي دچار كمبود جدي است. 

اسفند  
١٤٠٠ 

فروردين  
٩٨  

معاون 
 آموزشي دانشكده 

تعداد كالس هاي تجهيز 
شده دانشكده به ويدئو پروژكتور  

كارگاههاي تخصصي رشته هاي هنر 
 ايجاد شده 

٦طرح/ برنامه:   
طرح تجهيز كالس هاي 

پروژكتور و دانشكده  به سيستم 
ساير ابزارهاي فناورانه و ايجاد و  

ساخت كارگاههاي تخصصي رشته 
 هاي هنر

نفر ٢شهر سازي   
نفر (فرصت كوتاه تابستاني)   ٣معماري    

٩٨ مهر ٩٨خرداد   معاون  
 پژوهشي دانشكده  

تعداد اعضاء استفاده 
 كننده از فرصت هاي مطالعاتي

٧طرح/ برنامه:   
طرح تشويق اعضاء 

ي دانشكده با استفاده از هيئت علم
 فرصت هاي مطالعاتي 

با همكاري شهرداري، سازمان فني حرفه اي، سازمان  
صداو سيما، سازمان ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع  

، نظام مهندسي و ... برنامه هايي براي درآمد زايي دستي 
  دانشكده تدوين شود.  

اما به دانشگاه   %٢٥تا سقف باالسري به دانشكده  
پرداخت شود. حداكثر كسري از ارائه دهنده   %٥حداكثر 

   %٢٥همان 
  مورد  ٣گروه موسيقي 
  مورد  ٤گروه معماري 

 مورد  ٢گروه شهر سازي 

اسفند  
١٤٠٠ 

٨٩مهر ماه  مديران   
گروهاي آموزشي زير 

نظر معاون آموزشي  
 دانشكده  

تعداد دوره هاي برگزار  
شده آموزش هاي كوتاه مدت سازمان  

ها و موسسات خارج از دانشگاه توسط  
 اعضاي هيئت علمي دانشكده

٨طرح/ برنامه:   
طرح همكاري هاي 

ي  علمي علمي و فني گروهها
دانشكده با سازمان ها و موسسات  

خارج از دانشگاه جهت برگزاري 
دوره هاي آموزشي كوتاه مدت با 

 رويكرد درآمد زايي

     موسيقي نياز به آكوستيك دارد.  هايكارگاه .١
 تجهيز آتليه ها به ميز كار و نصب موكت ديوارها  .٢
 ه ها  خريد صندلي براي آتلي .٣
 تجهيز كارگاهاي صنايع دستي  .۴

اسفند  
٩٩ 

ماه   خرداد 
٨٩  

معاون 
 آموزشي دانشكده 

تعداد كارگاه هاي تجهيز 
  گروههايشده و راه اندازي شده 

 آموزشي در سال

به شرط تامين  * 
 بودجه از سوي دانشگاه 

٩طرح/ برنامه:   
 هاي طرح تجهيز كارگاه

مورد نياز بخش ها/ گروه هاي 
 آموزشي دانشكده
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 سرفصل گروه موسيقي به روز شود  .١
 ترجمه سرفصل گروه موسيقي به زبان كوردي  .٢
  كارشناسي معماري دروس انگليسي  عناوين قراردادن  .٣

 روي سايت دانشكده 
تهيه و تدوين گزارش فيلم و عكس كارگاهها و قراردادن  .۴

 آنها روي سايت دانشكده 

اسفند  
٩٩ 

٩٨فروردين  معاون  
 آموزشي دانشكده 

مهندس 
عرفان رحيمي مسئول 

به روز كردن سايت  
 دانشكده است 

اساتيد   
بايد فايلهاي خود را  

جهت آپلود كردن به  
مسئول سايت 

   بدهند.  

تعداد برنامه هاي درسي به  
 روز شده تحصيالت تكميلي در سال

تعداد رشته هاي مشترك  
 با اقليم كردستان

١٠طرح/ برنامه:    
طرح اصالح و روزآمدي 

برنامه هاي درسي تحصيالت 
بر حسب نياز منطقه و  تكميلي

الح برنامه هاي درسي با كشور . اص
هدف جذب دانشجويان اقليم 

  كردستان 

دفتر نظارت و ارزيابي الزم است با هماهنگي 
در اين زمينه اقدامات   براي همه گروههاي دانشكده

 اساسي انجام شود.

٩٩ مهر ٨٩مهر ماه   معاون  
 آموزشي دانشكده 

تعداد گروههاي آموزشي 
 پايش شده در سال 

معيار هاي دانشگاه و  
 وزارت عتف لحاظ گردد 

١١طرح/ برنامه:    
طرح شاخص سازي  و 

پايش كيفيت آموزشي بخش هاي 
 مختلف دانشكده

الزامي ت علمي جديدالورود  ابراي اساتيد هي
  است. 

ت علمي مربي تشويق به ادامه  ااعضاء هي
.شوندتحصيل   

اسفند  
٩٩ 

  فروردين 
٨٩ماه   

معاون 
دانشكده آموزشي   

تعداد اعضاي هيئت علمي 
شركت كننده دانشكده در دوره هاي  

 دانش افزايي دانشگاه در سال

١٢طرح/ برنامه:    
طرح تشويق اعضاي 

هيئت علمي به حضور در دوره 
  هاي دانش افزايي دانشگاه

قطب علمي بازآفريني و بهسازي شهري براي اولين  
به    13/12/٩7بار در دانشگاه كردستان در تاريخ  

  .   تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيد
و انرژي  مركز مطالعاتتاسيس تالش براي 

 با رويكرد انرژي صفر  ساختمانهاي سبز 

اسفند  
١٤٠٠ 

ماه  فروردين 
٨٩  

معاون 
و   آموزشي دانشكده

دكتر صالح محمدي و 
همكاري ساير 

گرووهاي آموزشي 
 مرتبط دانشگاه 

افزايش تعداد قطب هاي 
 علمي دانشكده 

١٣طرح/ برنامه:    
طرح تشويق اعضاي 

هيئت علمي به راه اندازي قطب 
 هاي علمي

ايجاد دكتري معماري و انرژي  با كمك دانشكده هاي   
  ديگر نظير مهندسي   

 

اسفند  
١١٤٠  

    ٩٩فروردين
 

معاون 
با   آموزشي دانشكده

همكاري دكتر 
جوانرودي در صورت  

 جذب 

افزايش تعداد دوره هاي  
تحصيالت تكميلي و به ويژه دكتري  

 دانشكده 

١٤طرح/ برنامه:    
فراهم كردن زمينه 

نوگشايي تحصيالت تكميلي  جهت 
 به ويژه دوره هاي دكتري
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جذب دانشجوي بين   گروه موسيقي متعهد شد در زمينه
  تالش نمايد.   الملل

نفر دانشجو (معماري و شهرسازي) در قالب  ٤تبادل 
  +BIMيا    + Erasmusبورسهاي كوتاه مدت نظير 

 توضيح: 

 شدهاعزام  ٩٧نفر دانشجوي معماري در سال  ١قبال 
هم دو نفر دانشجوي معماري پذيرش   ٩٨. در سال است

  شدند.  

اسفند  
٩٩ 

٨٩خرداد  معاون  
 آموزشي دانشكده 

افزايش تعداد دانشجويان  
 بين المللي دانشكده 

افزايش فرصت مطالعاتي 
دانشجويان تحصيالت تكميلي  

 دانشكده 

١٥طرح/ برنامه:    
جذب دانشجوي بين 

المللي با توجه به پتانسيل بخش 
يآموزشي دانشكده و تبادل ها

دانشجو با دانشگاههاي بين المللي
  

بستر فيزيكي و تجهيزات الزم براي ارتباط مجازي و 
فراهم در تعدادي از فضاهاي آموزشي ويدئو كنفرانس 

  برنامه پيش بيني شده است  ١٢ شده است.
 مورد  ٤گروه معماري  .١
 مورد  ٣گروه شهر سازي  .٢
 مورد  ٣گروه موسيقي  .٣
  مورد ٢گروه صنايع دستي  .۴

اسفند  
٩٩ 

  ارديبهشت
٩٨ماه   

مديران  
مشاور انجمنهاي گروه 
تحت نظارت   ؛علمي

 معاون آموزشي 
 

تعداد كارگاه هاي آموزشي 
تخصصي حضوري يا مجازي برگزار 

 شده  در سال

١٦طرح/ برنامه:    
هاي تدوين كارگاه 

آموزشي تخصصي حضوري يا 
مجازي به صورت مشترك با 

دانشگاه هاي معتبر بين المللي در 
 رشته هاي موجود در دانشكده

 ٩٨مورد پروژه مطالعاتي تيمي در طول سال  سه
   تعريف شده است.

گروه شهرسازي در حال حاضر داراي گروه هاي مطالعاتي 
است. براي گروه انرژي هم مقرر شد گروههاي مطالعاتي 

  تشكيل شود. 
گروه موسيقي هم در قالب برنامه هايي مقرر شد تيم 

  خود را معرفي نمايند. 

اسفند  
٩٩ 

ماه   خرداد 
٨٩  

معاون 
آموزشي  و پژوهشي 

 دانشكده 
 

پژوهشي تعداد پروژه هاي 
 تيمي اعضاي هيئت علمي

١٧طرح/ برنامه:    
ت  اتيم سازي اعضاي هي

علمي و بخش هاي مربوطه براي 
 اجراي پروژه هاي مشترك

  در چارچوب دوره كهاد اقداماتي انجام شده است. 
 .  دوره مشترك كوتاه مدت هم تعريف شود  ٢مقرر شد 

اسفند  
٩٩ 

٩٧آبان ماه  معاون  
 آموزشي دانشكده 

 

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

١٨طرح/ برنامه:    
توسعه و راه اندازي 

 دوره هاي مشترك و بين رشته اي
مورد) به عنوان طرح كهاد  ٥چندين درس ( ٩٧در سال 

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

مورد به ترتيب  ٥وورك شاپ و سمينار يك روزه اجراي  
  زير: 

اسفند  
٩٩ 

٩٧آبان ماه  مديران   
گروههاي آموزشي 

تحت نظر معاون  
 آموزشي 

افزايش تعداد دوره هاي  
دانشجويان كارآموزي   

تعداد دوره هاي توانمند 
 سازي حرفه اي دانشجويان 

١٩طرح/ برنامه:    
تحول در دوره 

كارآموزي و توانمند سازي حرفه 
 اي دانشجويان
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مورد،  ٢مورد، موسيقي  ١مورد ، شهرسازي  ٢معماري 
 مورد  ٢صنايع دستي 

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

مورد ، صنايع دستي و  ١٠مورد ، شهر سازي   ١٠معماري
  مورد  ٥موسيقي هركدام 

 

اسفند  
٩٩ 

٩٧آبان ماه  مشاور  
انجمنهاي علمي و 
مديران گروههاي  

 آموزشي 

افزايش تعداد سمينارهاي 
علمي ماهانه دانشجويان تحصيالت  

 تكميلي

٢٠طرح/ برنامه:   
تشكيل سمينار هاي 

يالت تحص علمي ماهانه دانشجويان
تكميلي با حضور چهره هاي مطرح 

 و بين المللي
دانشجويان ارشد بيشتر به عنوان دستيار آموزشي از 

فارغ از اي استفاده شود . براي دروس كارگاهي و آتليه 
يا   براي دروس نظري  ١٦با معدل باالي  ن ارشد التحصيال

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

  

اسفند  
٩٩ 

٩٧آبان ماه  مديران   
گروههاي آموزشي با 

معاون  همكاري 
دانشكده  آموزشي   

 

تعداد دانشجويان ارشد و فارغ 
 TAالتحصيالن معماري بصورت 

   (دستيار آموزشي) 
 ٠.٥براي حضور دانشجويان ارشد  

كه استاد در كل زمان    TAواحد و 
واحد از استاد   ١كالس هم حضور دارد 

  اصلي درس كسر خواهد شد.  

٢١طرح/ برنامه:   
استفاده بهينه از دانشجويان ارشد 

بصورت دانشكده    و فارغ التحصيالن
  )TA(دستيار آموزشي

و ارنست ماخ تشويق    +Erasmusطرح  توجه بيشتر به 
و كمك به دانشجويان براي تقاضاي دوره ها و يا بورس  

   مرتبط 
نفر معماري  ٣دانشجو ،  ٥پيشبيني جمعا  ٩٨براي سال 

  نفر شهرسازي  ٢و 

اسفند  
٩٩ 

٩٧مهر ماه  مديران   
گروههاي آموزشي زير 

با  معاون آموزشي نظر 
همكاري معاون  

 پژوهشي دانشكده  

ان  افزايش تعداد دانشجوي
تبادل شده بين دانشكده و دانشگاه  

 هاي خارج از كشور

٢٢طرح/ برنامه:   
تبادل دانشجو با 

 دانشگاههاي خارجي

راه  ١٣٩٠نشريه مطالعات شهري گروه شهرسازي در سال 
آن   Scopusاندازي و مقدمات اوليه در زمينه ايندكس 

انجام شده است. به دليل فرآيند طوالني آن نتيجه 
پيگيري   حاصل گردد. ١٣٩٩ممكن است در پايان سال 

  موضوع توسط مدير مسئول و اعضاي نشريه 

اسفند  
٩٩ 

٩٧آبان ماه  معاون  
شي دانشكده پژوه  

افزايش تعداد فصلنامه 
پژوهشي فارسي و بين المللي  -علمي  

٢٣طرح/ برنامه:   
طرح انتشار فصلنامه 

پژوهشي با تاكيد بر انتشار -علمي
 فصلنامه بين المللي

تالش براي مقاالت   . Q2و  Q1 ت قاالتالش براي ارائه م 
ISC  . تالش مي شود:   ٩٨در برنامه سال  

 مقاله  ١٢گروه شهرسازي  .١

 مقاله  ٥گروه معماري  .٢

 ٢گروه صنايع دستي و موسيقي هركدام  .٣
  مقاله 

اسفند  
٩٩ 

٩٧آبان ماه  معاون  
 پژوهشي دانشكده 

افزايش تعداد مقاالت  
ت اعلمي پژوهشي داخلي اعضاي هي

 علمي دانشكده  
افزايش تعداد مقاالت بين  

 المللي اعضاي هيئت علمي دانشكده 

٢٤طرح/ برنامه:   
طرح مشوق هاي توليد 

دانش داخلي و بين المللي اعضاي 
 هيات علمي دانشكده
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بستر سازي الزم براي تفاهم نامه ها فراهم شده و در 
امكان برقراري تفاهم نامه با  ٩٨طول سال آتي يعني 

اداره كل دستگاه هاي اجرايي صدا و سيماي استان، 
انعقاد   ميراث فرهنگي و گردشگري فراهم شده است.

تفاهم نامه با دانشگاههاي بين المللي دو مورد در برنامه  
 است. 

اسفند  
٩٩ 

٩٧آبان ماه  رياست  
دانشكده با همكاري  

معاون پژوهشي  
 دانشكده 

تعداد  تفاهم نامه با  
 دستگاههاي اجرايي و صنايع مختلف

انشگاه با در زمينه همكاري صنعت و د
استفاده از ظرفيت اعضاي هيئت علمي 

 پژوهشي دانشگاه 

٢٥طرح/ برنامه:   
انعقاد تفاهم نامه با  

دستگاههاي اجرايي و صنايع 
در زمينه همكاري صنعت و  مختلف

دانشگاه با استفاده از ظرفيت 
ت علمي ااعضاي هي  

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

  الدين اربيل و پلي تكنيك سليمانيه برگزار شود. 
 برگزار خواهد شد.  ٩٨سمينار ملي موسيقي در سال 

اسفند  
٩٩ 

٩٧مهر ماه  معاون  
 پژوهشي دانشكده 

-داد كنفرانسهاي علميعت
و بين ملي  ژوهشي در سطح پ  

 المللي 

٢٦طرح/ برنامه:   
كنفرانس هاي برگزاري 

 علمي ملي و بين المللي

  نفر  ٣شهرسازي 
  نفر  ٤معماري 

  نفر  ١موسيقي و صنايع دستي 
 هزينه از محل گرانت تامين مي شود.  توضيح: 

اسفند  
٩٩ 

٩٧مهر ماه  معاون  
 پژوهشي دانشكده 

ت علمي ياتعداد اعضاي ه
ارئه دهنده مقاله در كنفرانس هاي  

و بين المللي   علمي ملي   
 
 

٢٧طرح/ برنامه:   
حمايت از حضور اعضاي 

ت علمي در كنفرانس هاي اهي
 علمي ملي و بين المللي

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

  شامل دانشكده ها نمي شود.باالسري اخذ شده هم 
تالش براي بازگرداندن باالسري به دانشكده در جهت 

 تشويق گروههاي فعال. درآمد به همان گروه اختصاص 

٩٩آذر  ٩٧آذر ماه   معاون  
  دانشكده آموزشي

(پيگيري مركز 
 آموزشهاي آزاد) 

معاون 
پژوهشي پيگيري  
قراردادهاي خارج  

 دانشگاه  

افزايش درآمدهاي  
 اختصاصي دانشكده

٢٨طرح/ برنامه:   
درآمدزايي دانشكده از 

طريق برگزاري دوره هاي تخصصي 
 و انجام پژوهش هاي كاربردي

  راه اندازي مركز آموزشهاي آزاد موسيقي 
 راه اندازي مركز مطالعات انرژي در معماري و شهر سازي 

اسفند  
١٤٠١ 

ماه   مرداد
٩٨ 

معاون 
 پژوهشي دانشكده 

شركت هاي دانش بنيان 
 ايجاد شده 

٢٩طرح/ برنامه:   
راه اندازي شركت هاي 

دانش بنيان در دانشكده با 
 محوريت اعضاي هيئت علمي

مورد در رشته معماري (موضوع  ٢تالش  مي شود 
 پايداري يا انرژي) انجام شود. 

اسفند  
٩٩ 

٩٧مهر ماه  معاون  
 پژوهشي دانشكده 

تعداد پايان نامه يا رساله 
حمايت شده از سوي دستگاه هاي  

 اجرايي و صنعت

٣٠طرح/ برنامه:   
تعريف پايان نامه هاي 

تحصيالت تكميلي تحت حمايت  
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صنعت و دستگاه هاي اجرايي 
 استان و كشور

  مورد بازديد در سطح استان يا ملي   ٣
 مورد بازديد نيم روزه در قالب سرفصل دروس  ٢٢و 

اسفند  
٩٨ 

٩٧مهر ماه  معاون  
 پژوهشي دانشكده 

افزايش تعداد بازديدهاي  
 علمي دانشجويان 

٣١برنامه: طرح/   
بازديدهاي علمي هدف 

دار دانشجويي در جهت تقويت 
انگيزه رشد و بالندگي در 

 دانشجويان
اسفند   تجهيز و راه اندازي قطب علمي بازآفريني شهري 

٩٨ 
٩٧مهر ماه  معاون  

 پژوهشي دانشكده 
افزايش پژوهش هاي انجام 

شده در مراكز تحقيقاتي دانشكده در  
 سال هاي برنامه 

٣٢برنامه: طرح/   
توسعه و تقويت مراكز  

تحقيقاتي موجود و ايجاد مراكز 
تحقيقاتي جديد با رويكرد 

 تحقيقات كاربردي
  بانك اطالعاتي گروه هاي دانشكده. تكميل

  بازنگري در سايت دانشكده 
معتبر علمي پروفايل اساتيد و درج لينك منابع  لتكمي

  گروهها 
تسهيل استفاده از سامانه مجالت معتبر علمي براي  

 دانشجويان ارشد  

اسفند  
٩٩ 

٩٧مهر ماه  معاون  
 پژوهشي دانشكده 

افزايش تعداد پايگاه هاي  
 مشترك اطالعاتي دانشكده 

كتابخانه ديجيتال ايجاد 
 شده 

٣٣طرح/ برنامه:   
تسهيل دسترسي آسان 

به پايگاه هاي اطالعاتي و توسعه  
 كتابخانه ديجيتالي

اصالح پالن آتليه هاي موجود و ايجاد كالس 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  

اسفند  
٩٩ 

٩٧مهر ماه  معاون  
 پژوهشي دانشكده 

افزايش تعداد كارگاه هاي 
 ISOداراي استاندارد 

٣٤طرح/ برنامه:   
استانداردسازي كارگاه 

 ISOهاي موجود و اخذ مدرك 

اسفند   يك مورد 
٩٩ 

٩٧مهر ماه  معاون  
 پژوهشي دانشكده 

رشد ساالنه تعداد پژوهش  
 هاي مشترك با دانشگاه هاي خارجي

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

 دانشگاه هاي خارجي



12 
 

اسفند    مورد  ٦گروه موسيقي  
٩٩ 

معاون  آذرماه 
 پژوهشي دانشكده  

  (جديد)  ٣٦طرح/ برنامه:    تعداد آثار توليد شده  
طرح مشوق توليد آثار 

هنري ارزشمند توسط اعضاي 
 هيات علمي  

رشته كارگرداني سينما مقطع كارشناسي  .١
  ٩٩سال 

رشته تلويزيون و هنرهاي ديجيتال مقطع  .٢
   ١٤٠٠تا  ٩٩كارشناسي 

 ٩٩سال  ايجاد رشته ارشد معماري و انرژي  .٣
 ١٤٠٠ گرايش معماري تكنولوژيارشد ايجاد  .۴
رشته هاي بين رشته اي در زمينه شهرسازي  .۵

و معماري پايدار يا شهر هوشمند و موارد  
  مشابه يك رشته در مقطع ارشد  

اسفند  
١٤٠٠ 

معاون    ٩٨خرداد 
رييس   –آموزشي 
 دانشكده  

تعداد رشته هاي ايجاد  
 شده 

: (جديد) ٣٧برنامه   
ايجاد رشته ها يا  

گرايشهاي كارشناسي و تحصيالت 
 تكميلي  

كارشناسي ارشد موسيقي تخصص نوازندگي  .١
  ٩٩نفر تا پايان  ١ساز كمانچه 

   ١٤٠٠نفر تا پايان  ١دكتري معماري انرژي  .٢
نفر تا پايان   ١دكتري معماري و تكنولوژي  .٣

١٤٠٠  
 نفر  ٣دكتري كارگرداني سينما  .۴
 ١٤٠٠نفر تا پايان  ١دكتري شهرسازي  .۵
 دكتري باستان شناسي  .۶
 دكتري پژوهش هنر  .٧

  جزييات در برنامه تفصيلي حذب
  اعضاي هيات علمي آمده است. 

اسفند  
١٤٠٠  

معاون    ٩٨خرداد 
آموزشي با هماهنگي 

 رييس دانشكده  

تعداد اعضاي هيات علمي 
 جديد  

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

  ١٤٠١افق 

 


