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بر اساس برنامه   گروه موسيقي ١٣٩٨ سالراهبردي برنامه تفصيلي 
  دانشگاه كردستان دانشكدة هنر و معماري  ١٤٠٠استراتژيك افق 

  

  (شرح اقدامات و برنامه ها) 

   ١٣٩٨تهيه و تدوين گروه موسيقي مهر ماه 
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  صهاي ارزيابي و مسئولين اجراي برنامه ها ، شاخبرنامه هاجدول  

تحقق   ماه دوم  ٦
 ٩٨يافته تا مهر 

اقدامات و  
شرح نحوه اجراي  

 هابرنامه 

مسئول
 اجرايي 

 نوبت برنامه ها  شاخص عملكردي 

دوره مشترك با صدا و سيما  ١عملياتي شدن  .١
 دوره مشترك با حوزة هنري  ١و 

 ٩٨دوره هاي آموزش آزاد موسيقي از تيرماه  .٢
ن براي ترم مهر نيز هنر جويا شروع شده و 

  ثبت نام كردند. 
 

برنامه  
اي برگزار نشده  

 است 

گفت و گو با صدا و سيما 
هاي دوره جهت برگزاري 

كارآموزي كاربرد 
موسيقي در رسانه انجام 

  گرفته است.
های مشترک  همچنين دوره 

با حوزۀ هنری در دستور 
  کار است. 

آموزش آزاد دوره های 
   موسيقی اجرا شده

تعداد دوره هاي برگزار   مدير گروه 
شده آموزش هاي كوتاه مدت سازمان  
ها و موسسات خارج از دانشگاه توسط  

 اعضاي هيئت علمي دانشكده

  ٨طرح/ برنامه: 
هاي طرح همكاري 

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

با توجه به بودجه دانشكده، تهيه صندلي و پوشش 
 باشند.ها در اولويت مياكوستيك كارگاه

تار و بمسازهاي 
تهيه  كمانچه آلتو

است و در  شده 
انتظار پرداخت  

 باشند.مي

 ٣٠خريد  .١
صندلي جهت استقرار 
در كارگاه هاي موسيقي 

  كه صندلي ندارند. 
ميز  ٤خريد  .٢

سنتور جهت استقرار 
هاي تمرين  در اتاقك

  دانشجويي 
تجهيز  .٣

فضاهاي كارگاهي به 
  پوشش اكوستيك صوت
خريد پرده  

. پروژكشن جهت ٤
  كارگاه موسيقي

خريد   .۴
سازهاي بم 

تعداد كارگاه هاي تجهيز شده و راه   مدير گروه  
آموزشي در   گروههاياندازي شده 

  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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كمانچه تار و 
 آلتو و عود

توسط  "كردستانآشنايي با موسيقي "ارائة طرح درس  .١
آقاي حاصلي، تكميل و ارسال  پروندة پيشنهاد درس 

  دانشگاه  مذكور به معاونت آموزشي
هاي هاي سالكليپ تصويري از فعاليت 4تهية حداقل  .٢

 اخير گروه
 

طرح درس .١
پيشنهادي، همراه با  
اهداف درس توسط  

آقاي ضياءالديني 
  تهيه شده است. 

  
ترجمة سرفصل . ٢

دروس به زبان  
كردي توسط جناب  
آقاي حاصلي انجام 
شده و جهت آپلود 

در سايت دانشكده،  
در اختيار رياست 

دانشكده قرار داده  
 شده است. 

. تهية و تدوين طرح  ١
آشنايي  "درس با عنوان 

 "با موسيقي كردستان
جهت ارائه به عنوان  

واحد اختياري در دستور  
   كار است.

. ترجمة سرفصل ٢
دروس موسيقي به زبان  

كردي در دستور كار 
  است. 

. تهية كليپ تصويري ٣
اي از يكايك  يك دقيقه

هاي انجام شده در برنامه 
  هاي اخير سال

 

آقاي ضياءالديني و 
 آقاي حاصلي

تعداد برنامه هاي درسي به  
  روز شده تحصيالت تكميلي در سال

تعداد رشته هاي مشترك  
 اقليم كردستانبا 

  ١٠طرح/ برنامه:  
طرح اصالح و روزآمدي برنامه هاي 

بر حسب  درسي تحصيالت تكميلي
نياز منطقه و كشور . اصالح برنامه 

هاي درسي با هدف جذب 
 دانشجويان اقليم كردستان

تشويق اعضاي هيئت علمي به شركت در 
 هاي مركز نظارت انجام شود.دوره 

حضور مدرسان و 
هيئت علمي اعضاي 

جديدالورود در  
هاي دانش  كارگاه
 انجام شد  افزايي

حضور مدرسان و .١
اعضاي هيئت علمي 
جديدالورود در 

 هاي دانش افزايي كارگاه
شويق اعضاي هيئت ت.٢

علمي به شركت در 
 هاي مركز نظارتدوره 

تعداد اعضاي هيئت علمي  مدير گروه 
شركت كننده دانشكده در دوره هاي  

 دانشگاه در سالدانش افزايي 

  ١٢طرح/ برنامه:  
طرح تشويق اعضاي 
هيئت علمي به حضور در دوره 

  هاي دانش افزايي دانشگاه

سفر گروه موسيقي و رياست دانشكده به اقليم كردستان 
های تبادل دانشجو و  جهت عملياتي نمودن برنامه

  های مشترک برگزاری کارگاه

سرفصل دروس به .١
زبان كردي ترجمه  

 شد.
فراخوان جهت .٢

جذب دانشجويان  
اقليم تهيه و پخش  

 شد.

گروه موسيقي متعهد 
است در زمينه جذب 
دانشجوي بين الملل  

  تالش نمايد. 
 

افزايش تعداد دانشجويان   مدير گروه 
  بين المللي دانشكده 

افزايش فرصت مطالعاتي 
دانشجويان تحصيالت تكميلي  

 دانشكده 

 ١٥طرح/ برنامه:  
جذب دانشجوي بين 
المللي با توجه به پتانسيل بخش 

هايآموزشي دانشكده و تبادل 
 دانشجو با دانشگاههاي بين المللي
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هاي  راه .١
ارتباطي با مديران  
دانشگاه سليمانيه  

 هموار شد. 

جناب  هاي هنر يا تهران كارگاه مشترك با دانشگاه ١انجام 
آقاي حاصلي جهت 

برگزاري كارگاه 
هاي روشآشنايي با 

مقاله نويسي در 
موسيقي با دكتر 

فر تماس برقرار آزاده 
اند. اما منجر به  كرده

 برگزاري نشده است. 

گروه 
  ٣موسيقي به برگزاري 
 مورد متعهد است. 

 

تعداد كارگاه هاي آموزشي  مدير گروه 
تخصصي حضوري يا مجازي برگزار 

 شده  در سال

  ١٦طرح/ برنامه:  
هاي تدوين كارگاه 

تخصصي حضوري يا آموزشي 
مجازي به صورت مشترك با 

دانشگاه هاي معتبر بين المللي در 
 رشته هاي موجود در دانشكده

تيم اول   تيم دوم به شروع فعاليت تشويق شود.
پژوهش خود را به  

انجام رسانده و 
محتواي آن در قالب 
كتاب آماده ارائه به  

  مراكز نشر است. 
تيم دوم 

كار خود را آغاز 
 نكرده است. 

جهت انجام 
هاي مرتبط با پژوهش 

تيم  ٢موسيقي كردستان 
  بيني شد:پيش 

اول: تيم 
متشكل از آقايان 

ضياءالديني و ميرزايي 
جهت انجام پژوهش با  

تحليل "عنوان 
  "هاي علي مردان گوراني

دوم: تيم 
متشكل از آقايان 

ضياءالديني و حاصلي 
اطلس "جهت انجام طرح 

 "موسيقي كردستان

 ير گروه مد
 

تعداد پروژه هاي پژوهشي 
 تيمي اعضاي هيئت علمي

  ١٧طرح/ برنامه:  
ت  اتيم سازي اعضاي هي

علمي و بخش هاي مربوطه براي 
 اجراي پروژه هاي مشترك

درس  برنامه تحقق يافته است 
آشنايي با نرم افزار "

 "نت نويسي فيناله
تعريف و طرح درس  

در چارچوب 
دروس دورة كهاد، مقرر  
شد دروسي در ارتباط با 

 مدير گروه 
 

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
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آن تهيه شد. مورد  
تصويب معاونت  

آموزشي قرار گرفت 
 و آماده ارائه است. 

تعريف  علوم كامپيوتر 
 شود. 

حداكثر تا پايان  برگزاري هر دو كارگاه در دانشكده هنر
 دي ماه 

اقدامات جهت توليد  
محتواي مطروحه در  
هر دو كارگاه انجام 

 گرفته است. 

برگزاري دو كارگاه با .١
هاي معاونت  همكاري
  مربوطه 

ارگاه روش  تحليل ك.٢
ايراني توسط   موسيقي 

 آقاي ضياءالديني
كارگاه روش تدريس  .٣

ساز ني توسط آقاي 
 ميرزايي

افزايش تعداد دوره هاي   گروه مدير 
  كارآموزي دانشجويان 

تعداد دوره هاي توانمند 
 سازي حرفه اي دانشجويان 

  ١٩طرح/ برنامه:  
تحول در دوره 

كارآموزي و توانمند سازي حرفه 
 اي دانشجويان

يك مقاله چاپ .١  برنامه تحقق يافته است 
با  ) ٩٨(پاييز شده 

مطالعة فرم "عنوان 
هاي هورامان  چپله

باز منظر ارتباط كالم 
در نشريه   "موسيقي

-هنرهاي زيبا
نمايشي و موسيقي 
(دانشگاه تهران) 
نگارش توسط آقاي 

  ضياءالديني
يك مقاله پذيرش  .٢

شده در نشريه 
علمي پژوهشي 

 -هنرهاي زيبا
نمايشي و موسيقي،  
نگارش شده توسط  
آقاي ضياءالديني و 

 ظار چاپ است.  در انت

گروه 
موسيقي متعهد به تهيه 

مقاله علمي پژوهشي  ٢
 است 

افزايش تعداد مقاالت   مدير گروه 
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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پروپوزال آن تهيه  ٩٩برگزاري همايش در خرداد 
شده و در حال 

تأمين منابع مالي آن 
  است. 

برگزاري همايش در  
 ٩٩ماه خرداد 

بيني شده پيش 
 است. 

همايش   برگزاري
 موسيقي كردستان

  مدير گروه 
آقاي 

 حاصلي

-داد كنفرانسهاي علميعت
  و بين ملي  پژوهشي در سطح 

 المللي

  ٢٦طرح/ برنامه: 
برگزاري كنفرانس هاي 

 علمي ملي و بين المللي

مقاله از اعضاي هيئت علمي موسيقي در همايش  ١حضور 
 شناسي مد نظر است.مريوان 

مقاله آقاي  ١ .١
ضياءالديني 

در همايش 
فارابي (برگزار 

كننده 
فرهنگستان 

هنر) پذيرفته 
شده و در ماه 
آذر ارائه  

 خواهد شد. 
 

 ٢حضور 
مقاله از اعضاي هيئت 

علمي گروه در 
 هاي علمي مليهمايش 

ت علمي ياتعداد اعضاي ه مدير گروه 
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

  هاي آموزشي مركز گسترش فعاليت
  تهية ساز و كار مالي انتفاع گروه از عوايد مالي مركز

 

مركز تعريف، و  
اندازي شد و حكم  راه

مديريت آن نيز به  
آقاي ميرزايي ابالغ 

 گرديد.

اندازي  راه
هاي آزاد  مركز آموزش

 موسيقي

آقاي 
ميرزايي (مدير مركز 

هاي آزاد آموزش 
 موسيقي) 

درآمدهاي  افزايش  
 اختصاصي دانشكده

  ٢٨طرح/ برنامه: 
درآمدزايي دانشكده از 
طريق برگزاري دوره هاي تخصصي 

 و انجام پژوهش هاي كاربردي

  هاي آموزشي مركز گسترش فعاليت
  تهية ساز و كار مالي انتفاع گروه از عوايد مالي مركز

 

مركز تعريف، و  
اندازي شد و حكم  راه

مديريت آن نيز به  
آقاي ميرزايي ابالغ 

 گرديد.

اندازي  راه
هاي آزاد  مركز آموزش

 موسيقي

آقاي 
ميرزايي (مدير مركز 

هاي آزاد آموزش 
 موسيقي) 

شركت هاي دانش بنيان 
 ايجاد شده 

  ٢٩طرح/ برنامه: 
راه اندازي شركت هاي 

دانش بنيان در دانشكده با 
 محوريت اعضاي هيئت علمي

همنوازان در شهرستان برگزاري كنسرت توسط گروه 
 پاوه 

ربرنامه 
يزي جهت اجراي  
يك كنسرت در 

كنسرت در  ١انجام 
شهرهاي تابعه استان  

 كردستان

آقاي 
ميرزايي (مدير گروه  

 همنوازان) 

افزايش تعداد بازديدهاي  
 علمي دانشجويان 

  ٣١طرح/ برنامه: 
بازديدهاي علمي هدف 

جهت تقويت  دار دانشجويي در
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شهرستان پاوه در 
 حال انجام است.

انگيزه رشد و بالندگي در 
 دانشجويان

همين  ٥ذكر شده در ستون  ٥و  ٤و  ٣و  ١هاي  برنامه 
 رديف انجام گردد.

تكميل پروفايل  .١
و درج لينك  اساتيد

منابع علمي معتبر 
 انجام شد.

به روز رساني متن .١
معرفي گروه موسيقي در 

  سايت دانشگاه 
  تكميل پروفايل اساتيد .٢

و درج لينك منابع علمي 
 معتبر

هاي انعكاس فعاليت.٣
هنري گروه موسيقي در 

 سايت دانشگاه 
  ١هية كليپ تصويري .ت٤

 ٣هاي اي از فعاليتدقيقه
سال گذشتة گروه 
موسيقي و آپلود آن در 

 سايت دانشگاه 

افزايش تعداد پايگاه هاي   مدير گروه 
  مشترك اطالعاتي دانشكده 

كتابخانه ديجيتال ايجاد 
 شده 

  ٣٣طرح/ برنامه: 
تسهيل دسترسي آسان 
به پايگاه هاي اطالعاتي و توسعه  

 كتابخانه ديجيتالي

هاي تأمين پوشش اكوستيكي اتاق هاي تمرين و كارگاه
 موسيقي

اتاق  ٤ .١
تمرين موسيقي 

  ايجاد شد 
بردا بهره .١

ري از سالن دفاع 
دانشكده هنر جهت 
كاربري كارگاه سلفژ 
و تربيت شنوايي و  

عمومي انجام پيانو 
 شد

هاي تمرين  ايجاد اتاقك.١
 موسيقي 

هاي كارگاهتجهيز.٢
هاي موسيقي و اتاقك

تمرين به پوشش  
 اكوستيك

ايجاد يك كارگاه .٣
موسيقي جهت دروس 
سلفژ و تربيت شنوايي و 

 پيانو عمومي

افزايش تعداد كارگاه هاي  مدير گروه 
 ISOداراي استاندارد 

  ٣٤طرح/ برنامه: 
استانداردسازي كارگاه 

 ISOهاي موجود و اخذ مدرك 

  اثر توسط آقاي ميرزايي  ١توليد 
سي دي تكنوازي توسط آقاي ضياءالديني به  ١توليد 

  يابد. زودي تحقق مي

اثر  ٥
توليد و در سامانه  

اثر  ٢ژيرو ثبت شد. 
آقاي  توسط 

اثر  ٢ضياءالديني، 

گروه موسيقي متعهد به  
اثر بديع هنري   ٦خلق 

  شد

مدير گروه و تمامي 
  اعضاي هيئت علمي

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

هنري ارزشمند توسط اعضاي 
  هيات علمي
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توسط آقاي حاصلي، 
اثر توسط آقاي   ١

  ميرزايي

برنامه با طي مراحل پاياني جذب آقاي جانلو در شرف  
  تحقق است 

راحل م .١
جذب آقاي جانلو به  

عنوان متخصص 
نوازندگي تار و 

تار در حال انجام سه
 است 

فراخوان   .٢
جذب متخصص 

نوازندگي كمانچه 
  .اعالم شد

عضو  ١جذب  .٣
متخصص نوازندگي تار و 

  تارسه
كسب  .۴

سهمية اعالن فراخوان  
جذب جهت متخصص 
  نوازندگي ساز كمانچه

تعداد اعضاي هيات علمي   مدير گروه 
  جديد 

:  جذب ٣٨برنامه 
  اعضاي هيات علمي جديد

 


