
  7931در سال  هنر و معماریعملکرد دانشکده برنامه راهبردی و های شاخصگزارش 

 ردیف

موفقیت  و راهبردی های کلیدیشاخص

در صورت اجرای برنامه  دانشکده عملکرد 

 راهبردی

 برنامه هایسالدر  هاشاخص بینیپیش

7931 

 سال پایه

 پیشبینی

7931  

ال سو دستیابی به برنامه عملکرد 

7931 
 محقق شده است %011 4 3 های کارشناسیتعداد رشته 1

 روند گذشته حفظ شده است 9 3 های تحصیالت تکمیلیتعداد رشته 2

 محقق شده است %011 7 0 های درسی بازنگری شدهتعداد برنامه 3

 22 20 در سال علمیهیئتتعداد مقاالت پژوهشی داخلی اعضای  4

 تحقق برنامه  %10مورد با  9

اما کیفیت مقاالت و چاپ در مجالت 

 باالتر رفته  Q1 & Q2معتبر 

 تحقق  %33مورد با  3 8 5 در سال علمیهیئتاعضای  المللیبینتعداد مقاالت  5

6 
در  علمیهیئت، ترجمه و گردآوری اعضای تألیفیتعداد کتب 

 سال
 محقق شده است 011% 9 2

 مطابق برنامه است 0 0 دانشجویان خارجیتعداد  7

 مطابق برنامه است 0 0 های ملّی برگزار شدهها و کنفرانستعداد همایش 8

 مطابق برنامه است 0 0 برگزار شده المللیبینهای ها و کنفرانستعداد همایش 9

 7 0 مطالعاتی هایفرصتاعزام شده  به  علمیهیئتتعداد اعضای  10
نفر در حال 2برنامه است )برابر  2

 اعزام(

 0 0 مطالعاتی هایفرصتتعداد دانشجویان اعزام شده به  11
نفر دانشجوی  3برابر برنامه ) 3

 معماری (

12 
 های علمی وتعداد رویدادهای فرهنگی برگزارشده توسط انجمن

 تشکالت مذهبی و ....
 محقق شده است 011% 21 22

13 
جذب شده در سال با توجه به  علمیهیئتتعداد اعضای 

 های دانشکدههای توسعه رشتهظرفیت
11 72 

محقق شده یک نفر موسیقی،  011%

  جذب شده یک نفر صنایع دستی

 نفر( 5در حال پروسه جذب )

14 
از صنعت  علمیهیئتی پژوهشی اخذ شده اعضای هاطرحتعداد 

 هاو سایر بخش
 محقق شده است %51مورد یعنی  3 1 7

15 
میزان درآمد اختصاصی دانشکده از محل ارائه خدمات 

 )به ریال( آموزشی، پژوهشی، مشاوره و ....
0 700000000 

متاسفانه دانشکده منتفع نیست و فقط 

دانشگاه هزینه باالسری دریافت       

 می کند



16 
دانشیار و استاد به اعضای  علمیهیئتنسبت تعداد اعضای 

 استادیار علمیهیئت
18/0 22/0 5/3 

 نفر 113 930 347 تعداد دانشجویان کارشناسی 17

 نفر 013 34 94 تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی 18

 
 




