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  برنامه  اساس بر صنايع دستي ١٣٩٨ سال راهبردي تفصيلي برنامه

  كردستان  دانشگاه معماري و هنر دانشكدة ١٤٠٠ افق استراتژيك
  

  ) ها برنامه و اقدامات شرح(

  ١٣٩٨ ماهمهر ،دستي  صنايع گروه تدوين و تهيه 
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  مسئول  عملكردي  شاخص  ها  برنامه  نوبت
  اجرايي

  و  اقدامات
  اجراي  نحوه  شرح

  برنامه ها

  مهر  تا  تحقق يافته
٩٨  

  ٩٨سال    دوم  ماه  ٦

  :   ١ برنامه /طرح
  مورد آموزشي فضاهاي نيازسنجي

  برنامه به توجه با دانشكده نياز
  دانشكده آموزش توسعه هاي

  آموزشي فضاهاي تناسب
  هاي گروه /هاي رشته توسعه رشد با

  دانشكده

   معاون
  آموزشي
  دانشكده

  مدير گروه

 كارگاهي مجموعه سنجي نياز
 تفكيك به دستي صنايع گروه

  .است شده ارايه دروس

 در گروه نياز مورد كارگاههاي تاسيس
 دستي صنايع گروه هاي برنامه اولويت

  .است شده تاكيد برآن و است
 و مواد كارگاه- سازي حجم كارگاه.

  روشهاي
  -چوب كارگاه -ساخت
 شيشه كارگاه. - سراميك و سفال كارگاه

  - آبگينه و
  ... و – آالت زيور و زني قلم فلز كارگاه
  گروه نيازهاي با متناسب كارگاهي فضاي
  .است جدي كمبود دچار دستي صنايع

با تغيير كاربري يكي از كالسها 
كارگاه مواد و روشهاي ساخت راه 

  اندازي شدراه  ١٣٩٨ در مهر ماه 

  ٢: برنامه/طرح
  سازي بهينه طرح

  آموزشي فضاهاي
  ٢ فاز به توجه با

  معماري و هنر دانشكده

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

  دانشجويان

رياست 
  دانشكده

  مدير گروه

 محدودي بسيار  فيزيكي فضاي
  دستي صنايع گروه براي

  .است شده لحاظ فاز اين در
ماهيت كارگاهاي  تبه عل

صنايع دستي بايد مجزا از 
ساختمان اصلي دانشكده 

  باشد. 

ئيسه اين برنامه خارج از توان گروه است. در برنامه دانشكده ذكر شده و هيات ر
  در حال پيگيري است. 

درصد دروس اين رشته كارگاهي و عملي بوده، ضرورت  ٨٠*با توجه به اينكه *
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 .
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  ٦: برنامه /طرح
  هاي كالس تجهيز طرح

  و پروژكتور سيستم به دانشكده
  و ايجاد و فناورانه ابزارهاي ساير

  رشته تخصصي كارگاههاي ساخت
  هنر هاي

  تجهيز هاي كالس تعداد
  پروژكتور ويدئو به دانشكده شده

  معاون
 آموزشي
  دانشكده

فاقد پرده نمايش مي  ٤٠١كالس 
فيلم و ديدن باشد و امكان پخش  

  تصوير بسيار غيرر استاندارد است

  شودتركالس مجهز در نظر است كارگاه  ١٣٩٨تا آخر سال 
  

  ٨: برنامه /طرح
  هاي همكاري طرح

  علمي گروههاي فني و علمي
  موسسات و ها سازمان با دانشكده

  برگزاري جهت دانشگاه از خارج
  با مدت كوتاه آموزشي هاي دوره

  زايي درآمد رويكرد

 فني كارگاهي پتانسيلهاي و امكانات ي كليه
 و شده رصد فرهنگي ميراث و اي حرفه و

  .است گرفته قرار بازديد مورد
 ميراث با مشترك ي نامه تفاهم پيرو

 مدعو استاد ٤ تخصص از استفاده فرهنگي
  .است شده ميسر جاري ترم در

بازديد از كارگاه هاي ميراث .١  مدير گروه
 فرهنگي و سازمان فني و حرفه اي
به منظور شناخت پتانسيلها انجام 

  شد. 
درسي هاي . تعدادي از كارگاه٢

گروه در فيض آباد و با استفاده از 
يل و فضاي ميراث اتجهيزات و وس

  فرهنگي اجرا شد.
  

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

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

  ٩: برنامه /طرح
  كارگاههاي تجهيز طرح
  هاي گروه /ها بخش نياز مورد

  دانشكده آموزشي

  تجهيز هاي كارگاه تعداد
  گروههاي شده اندازي راه و شده

  سال در آموزشي

  معاون
 آموزشي
  دانشكده

  مدير گروه

 صنايع هاي كارگاهتجهيز كامل 
 ١ حدود اي بودجه دستي

  دارد نياز تومان ميليارد

  شد.  ينعدد ميز نور تام ٤تعداد .١
. يك سري از تجهيزات بسيار ضروري ٢

  خريداري شد.
مجهز به سينك و شير  ٤٠١. كارگاه ٣

  آب شد. 
. ميزكار و فايل از انبار اسقاطي دانشگاه ٤

  تامين شد. 
خصي از لوازم و تجهيزات ش ي. يك سر٥

  ه هديه شد. آقاي حامد اماني به گرو

 با) كارگاه ١( فقط مصرفي . اقالم
 ،توسط گروه مدير شخصي حضور

 تومان ميليون ٢ مبلغ به كارپرداز
  . شد خريداري

ليست تجهيزات مورد نياز به 
  رياست دانشگاه ارسال شده است. 

  ١٢:  برنامه /طرح
  اعضاي تشويق طرح

  دوره در حضور به علمي هيئت
  دانشگاه افزايي دانش هاي

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

  معاون
 آموزشي
  دانشكده

  گروه مدير

  در جديدالورود اساتيد حضور
  يافزاي دانش كارگاههاي

  تاهي اعضاي تشويق.٢
  در شركت به علمي

  نظارت مركز دورههاي

جديد در گروه مدرس حق التدريس  -
  فعال نيست. در

 كارگاه در جديد مدرسيناسامي 
  اند كرده شركت افزايي دانش

  نظري سعيد-
  مرزبان ميترا-
  طاهري سعيد-
  رحيمي سينا-
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  محمدي آرام-
  ١٩:  برنامه /طرح
  دوره در تحول

  حرفه سازي توانمند و كارآموزي
  دانشجويان اي

   هاي دوره تعداد افزايش
  دانشجويان كارآموزي

  توانمند هاي دوره تعداد
  دانشجويان اي حرفه سازي

  گروه مدير
استاد مشاور 
  انجمن علمي

با نظر و هماهنگي استاد مشاور 
انجمن علمي و نياز و ضرورت هاي 

گروه ورك شاپ ها طراحي مي 
  شود

 ١٣٩٧انجمن علمي از نيمه ي دوم سال 
 تاسيس شد

 در آن تاثير و مايندفولنس-١
  )زند هادي(هنر

  )منامعماري(فيوز وركشاپ-٢

  رويداد مد نظر است: ٦
   رزيني زيوراالت كشاپرو.١

  (مژگان اردالن)
 بندي تركيب و فرم وركشاپ.٢

  عباسي) (سامان درعكاسي
ورك شاپ - روهگ  ٢. ٣

  )چاپ(خبات نودينيان
پ با همكاري ركشاو ٢. ٤

  دانشگاه هنر تبريز 

  ٢٠: برنامه /طرح
  هاي سمينار تشكيل

  تحصيالت دانشجويان ماهانه علمي
  مطرح هاي چهره حضور با تكميلي

  المللي بين و

  سمينارهاي تعداد افزايش
   علمي

 و سخنراني ها در سمينار  مدير گروه
  علمي هاي انجمن چارچوب

  .است شده ريزي برنامه

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

  خواهدشد. ارايه 

سمينار و سخنراني در حال پي  ٦ 
  : گيري است

  سينا رحيمي  (فلسفه هنر)
  شلير عطايي(هنر مدرن)

  فردين صادق ايوبي(حكمت هنر)
تا آخر سال سمينار ديگر  ٣

  د. مشخص خواهد ش
  ٣١: برنامه /طرح

  هدف علمي بازديدهاي
  تقويت جهت در دانشجويي دار

  در بالندگي و رشد انگيزه
  دانشجويان

  بازديدهاي تعداد افزايش
  دانشجويان علمي

 ٤ براي علوم وزارت چارت طبق  مدير گروه
 بازديد و سفر دوره طول در درس
 گروه. است شده تعريف علمي
 محقق اهداف اين كند مي تالش
  ٢و١هنر و تمدن اسالمي-. شود

  ٢و١آشنايي با هنر در تاريخ -
صنايع آشنايي با كارگاه هاي -

  دستي

دانشگاهاي  از كارگاههاي بازديد 
  هنر : 

  معرق و منبت* 
  سازي ساز*
  قلمزني*
  زيوراالت*
  چوب*
  آبگينه*
  سراميك و سفال*
  سازي حجم*

در قالب تهيه ي گزارش و مستند 
سازي آثار دانشجويان، در گروه 

هاي چند نفره و در تخصص هاي 
متفاوت زير نظر اساتيد ميراث 

 ٦در ي مكرر فرهنگي بازديد ها
 ٦. براي صورت گرفتسال  ماه اول

هم طبق برنامه عمل ماه دوم 
  خواهد شد. 

  ٣٤: برنامه /طرح
  كارگاه استانداردسازي

  هاي كارگاه تعداد افزايش
ISOاستاندارد داراي  

  . دانشگاه بايد براي احداث كارگاهها اقدام كند. است شده تهيه كارگاهي ي مجموعه معماري نقشه و پالن  مدير گروه
  .شود عملو برنامه راهبردي دانشكده  استانداردها طبق است اميد 
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 ISOمدرك اخذ و موجود هاي  
  )جديد(  ٣٨ طرح /برنامه
  تا جديد علمي هيات اعضاي جذب

  ١٤٠١ افق

  علمي هيات اعضاي تعداد
  جديد

  دانشكده ييسر
با هماهنگي 
  مدير گروه 

  )دارد وجود علمي هيئت يك دانشجو ٢٥ هر ازاي به(عضو هيات علمي دارد  ٢ي در حال حاضر  نفرگروه صنايع دست
  عضو ديگر با تخصص عكاسي و سراميك نياز مبرم دارد ٢به  و

  . شرايط جذب يك عضو جديد فراهم شده است ١٣٩٨سال در فراخوان 
  
  
  
  
  


