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  1404سند چشم انداز گروه مهندسي مكانيك در افق 

  

  

  :چشم انداز

برتر دانشگاه  ةمهندسي مكانيك كه يكي از سه دانشكد ةگروه مهندسي مكانيك دانشگاه كردستان به دانشكد ،1404در افق 

  . تبديل خواهد شد ،كردستان خواهد بود

  

  :اهداف

اي  داراي اعضاي هيئت علمي متخصص و مجرب و محققين فعال و برجسته ،مهندسي مكانيك ةدر اين چشم انداز دانشكد

دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در مين نيروي متخصص در أاين دانشكده به تربيت دانشجو و ت. خواهد بود

مهندسي مكانيك داراي  ةدانشكد 1404در افق . رداختپهاي تخصصي متنوع خواهد  گرايشهاي مختلف و زير شاخه

از  شده هش در زمينه تكنولوژيهاي نو و علوم جديد منشعبوخواهد بود كه امكان تحقيق و پژ يآزمايشگاهها تخصصي مناسب

مهندسي مكانيك قادر  ةدر اين افق دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشكد. د ساخترا ميسر خواهمهندسي مكانيك 

طرحهاي تحقيقاتي متعددي را به انجام رسانده  و مقاالت علمي فراواني را در مجالت معتبر علمي و كنفرانسهاي  ،خواهند بود

مهندسي مكانيك دانشگاه كردستان با دانشگاههاي معتبر داخلي و  ةدانشكد 1404ق در اف. معتبر داخلي و خارجي ارائه نمايند

ثري خواهد داشت و درصد قابل قبولي از ظرفيت پذيرش دانشجوي خود را به جذب دانشجوي ؤخارجي ارتباط تنگاتنگ و م

مطلوبي خواهد داشت و رسالت  در اين افق اين دانشكده با صنايع داخل و خارج استان ارتباط. خارجي اختصاص خواهد داد

دانشكده و صنعت  ةبراي ارتباط دو طرفخود را نسبت به حل مشكالت صنعت و تقويت صنايع و فراهم نمودن بستري مناسب 

  .فعليت خواهد بخشيدبه درستي 

  

  :استراتژي

  .ي خواهد گرفتسياستهاي زير را پ ،گروه مهندسي مكانيك در سالهاي آتي 1404براي نيل به اين اهداف در افق 

 .جذب اعضاي هيئت علمي نخبه و متخصص در زمينه هاي تخصصي مختلف مهندسي مكانيك .1

 .ازي آزمايشگاهاي تخصصي مورد نيازندراه ا و ...و  آزمايشگاهي، كارگاهي  فضاهاي آموزشي اعم از كالسي، ةتوسع .2

سطح كارشناسي، كارشناسي ارشد و داير نمودن مقطع داكتراي مهندسي مكانيك و ايجاد گرايشهاي مختلف در  .3

 .دكتري و ايجاد رشته هاي بين رشته اي و زير شاخه هاي تخصصي جديد

 .الزمو تجهيزات كارگاهها و آزمايشگاهها به وسايل  مجهز نمودن .4

 .تخصصي مهندسي مكانيك ةايجاد كتابخان .5

 .تالش  در جهت جذب دانشجوي خارجي .6
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برنامه ريزي در جهت معرفي توانمنديهاي گروه ارتباط سازنده با مديران اجرايي استان و مديران و صاحبان صنايع و  .7

 .و تالش در جهت شناخت صنايع مختلف در سطح استاني و كشوري آنانمهندسي مكانيك  به 

ي دولتي و صنايع بخش دولتي و تالش مستمر در جهت عقد قرارداد با مراكز آموزشي و پژوهشي، نهادها و سازمانها .8

 .به آنان خدمات فني اعم از مشاوره، طراحي و ساخت ةخصوصي و ارائ

 .برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي علمي ملي و بين المللي .9

 .اتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلياستقويت جنبه هاي پژوهشي فعاليتهاي  .10

 .برگزاري بازديدهاي علمي براي اساتيد و دانشجويان .11

 .الكترونيك ةبرگزاري دوره هاي آموزش مجازي و حركت به سمت دانشكد .12

 .پهناي باند اينترنت براي اساتيد و دانشجويانتالش در جهت افزايش سطح پوشش و افزايش  .13

 .ت فعاليتهاي پژوهشي گروهيافزايش جاذبه ها در جهت تقو .14

 .ممكن ارتقاي اساتيد گروه به مرتبه دانشياري و استادي در كمترين زمان .15

 .اي چارت گروه به منظور ايجاد  بستر مناسب براي جذب اعضاي هيئت علمي مورد نياز تالش در جهت تغيير دوره .16

  

  :اقدامات

الزم است برنامه  1404به اهداف چشم انداز در افق  در راستاي اعمال سياستهايي كه شرح آن گذشت و به منظور دستيابي

اقدامات الزم االجرا و وضعيت گروه مهندسي  ،در ادامه. متمادي به اجرا گذاشته شودهايي بصورت مستمر و در طول ساليان 

  .به تفصيل شرح داده شده است 1404مكانيك در افق 

  

  :اعضاي هيئت علمي •

گروه مهندسي مكانيك براي پيشبرد برنامه هاي آموزشي و پژوهشي خود و براي نيل به اهداف ترسيم شده، در طي ساليان 

مهندسي مكانيك داراي  ةدانشكد 1404در افق . نسبت به جذب اعضاي هيئت علمي مورد نياز خود اقدام خواهد نمودآينده 

نفر عضو هيئت علمي در گرايشها و تخصصهاي مختلف خواهد بود كه وظايف آموزش و پژوهش و تربيت دانشجويان اين  30

  .دانشكده را به عهده خواهند داشت

  

  :ي آموزشيهافضا •

 و پژوهشي فضاهاي آموزشي ةآموزشي و پژوهشي خود، بايد نسبت به توسعاجراي برنامه هاي مهندسي مكانيك براي گروه 

 1404در افق . اعم از فضاي كالسي، آزمايشگاهي، كارگاهي، كتابخانه اي، سايت هاي كامپيوتر و اينترنت و غيره اقدام نمايد

  .مهندسي مكانيك داراي فضاهاي زير خواهد بود ةدانشكد

  

  نوع فضا
فضاي 

  يكالس

فضاي 

  آزمايشگاهي

فضاي 

  كارگاهي

  سالن

  نقشه كشي

 ةكتابخان

  تخصصي

سالن 

  اجتماعات

سايت 

  كامپيوتر

سايت 

  اينترنت
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  :آزمايشگاهها و كارگاهها •

مكانيك بايد در سالهاي آينده به تدريج نسبت به راه اندازي كارگاهها و آزمايشگاههاي مورد نياز خود اقدام  گروه مهندسي

مهندسي مكانيك داراي كارگاهها و آزمايشگاههاي زير  ةدانشكد 1404در افق . تجهيز نمايد ينموده و آنها را در سطح مطلوب

  .خواهد بود
  

  آزمايشگاهها) الف

 مقاومت مصالحآزمايشگاه  .1

 آزمايشگاه مكانيك سياالت .2

 آزمايشگاه انتقال حرارت .3

 آزمايشگاه ترموديناميك .4

 آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات .5

 آزمايشگاه علم مواد .6

 مطبوع ةآزمايشگاه حرارت مركزي و تهوي .7

 آزمايشگاه كنترل و ابزار دقيق .8

 

  كارگاهها) ب

 كارگاه ماشين ابزار .1

 كارگاه روش توليد .2

 گري كارگاه ريخته .3

 كارگاه اتومكانيك .4

 كارگاه جوش و ورقكاري .5

  

  :وهشيژفعاليتهاي پ •

كار خود قرار خواهد  ةگروه مهندسي مكانيك تقويت بعد پژوهشي فعاليتهاي اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلي را سر لوح

اقداماتي كه صورت خواهد گرفت بايد موجب رشد فعاليتهاي . داد و بستر هاي الزم براي تحقق اين مهم را فراهم خواهد نمود

مقاله در  2نه حد اقل ة مهندسي مكانيك بتواند سالياهر عضو هيئت علمي دانشكد 1404پژوهشي شده بگونه ايكه در افق 

. مقاله در كنفرانسهاي علمي معتبر ارائه نموده و يك طرح تحقيقاتي را به انجام برساند 2 ،چاپ رسانده مجالت علمي معتبر به

 ةهمچنين اعضاي هيئت علمي دانشكد. علمي توليد خواهد نمود ةمقال 60مهندسي مكانيك ساليانه  ةدر اين افق، دانشكد

  .يا ترجمه خواهند كردليف و عنوان كتاب تأ 3ساليانه  1404افق مهندسي مكانيك در 

  

  :مقاطع، گرايشها و زير شاخه هاي تخصصي •

تحصيالت تكميلي در مقاطع كارشناسي ارشد و  ةايجاد گرايشهاي جديد در مقطع كارشناسي و توسع ،گروه مهندسي مكانيك

كارشناسي،  ةگان گرايشهاي زير در مقاطع سه 1404از اينرو در افق . س برنامه هاي خود قرار خواهد دادأدكتري را در ر

  .مهندسي مكانيك داير خواهند بود ةكارشناسي ارشد و دكتري در دانشكد
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  دكتريگرايشهاي   گرايشهاي كارشناسي ارشد  گرايشهاي كارشناسي  رديف

  طراحي كابردي  طراحي كاربردي  طراحي جامدات  1

  تبديل انرژي  تبديل انرژي  حرارت و سياالت  2

    بيو مكانيك  سيساتأت  3

    سيستمهاي انرژي  ماشين آالت  4

    مكاترونيك    5

  

  

  :تعداد دانشجو •

كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و راه اندازي گرايشهاي مختلف در هر  ةگروه مهندسي مكانيك با ايجاد مقاطع سه گان

سه مقطع و نيز داير نمودن زير شاخه هاي تخصصي اين گرايشها، بستر الزم را براي جذب دانشجوي بيشتر فراهم خواهد 

 ،نشجويان در مقاطع سه گانهتعداد دا 1404 قدر اف. افزايش خواهد يافت به اين ترتيب ظرفيت پذيرش دانشجو هر سال .نمود

  .بصورت زير خواهد بود

  

  )نفر( در هر مقطع تعداد  )نفر(پذيرش ساالنه در هر گرايش   تعداد گرايش  )سال(طول دوره   مقطع

  640  40  4  4  كارشناسي

  100  10  5  2  كارشناسي ارشد

  40  5  2  4  دكتري

  780  جمع كل      

  

  

  :پذيرش دانشجوي خارجي •

با ايجاد جاذبه هاي الزم سعي در پذيرش دانشجوي خارجي بخصوص از كشورهاي همسايه خواهد گروه مهندسي مكانيك 

ورودي در مقاطع ده درصد دانشجويان ورودي در مقطع كارشناسي و بيست درصد دانشجويان  1404بگونه ايكه در افق  ،نمود

  .تشكيل خواهند دادخارجي  اندانشجوي را تحصيالت تكميلي
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  :تخصصي مهندسي مكانيك ةكتابخان •

كتب تخصصي  ةمين منابع و مراجع درسي و تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان خود نسبت به تهيأگروه مهندسي مكانيك براي ت

جلد كتاب فارسي و التين مبادرت خواهد ورزيد كه  100از اينرو اين گروه ساليانه به خريد حدود . مورد نياز اقدام خواهد نمود

همچنين اين گروه بخشي از نيازهاي خود . جلد خواهد رسيد 1400تعداد كتب تخصصي موجود در دانشكده به  1404در افق 

  .در اين زمينه را از طريق تهيه كتابهاي الكترونيكي و عضويت در پايگاهاي الكترونيكي برآورده خواهد كرد

  

  :ايجاد مركز محاسبات سريع •

محاسبات باال، كامپيوترهاي شخصي موجود قابل استفاده نبوده و توانايي الزم براي انجام پروژه هاي عددي سنگين با حجم 

از اينرو براي انجام طرحهاي تحقيقاتي با اين ويژگي، الزم است مركز . ندارند را براي حل چنين مسائلي در زمان مناسب

  .راه اندازي شودمكانيك محاسبات سريع در گروه مهندسي 

  

  :آزمايشگاههاي تخصصي •

. اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلي براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي خود به آزمايشگاههاي تخصصي نياز خواهند داشت

 1404در افق . لذا گروه مهندسي مكانيك بايد به تدريج نسبت به راه اندازي و تجهيز اين آزمايشگاهها اقدام نمايد

  .انيك داير خواهند بودمهندسي مك ةآزمايشگاههاي تخصصي زير در دانشكد

  

  آزمايشگاههاي تخصصي طراحي كاربردي  آزمايشگاههاي تخصصي تبديل انرژي

  آناليز مدرن  1  پديده هاي انتقال در سايز نانو  1

  سيستمهاي ديناميكي  2  انرژيهاي نو  2

  مكانيك شكست  3  نانو سياالت  3

  شكل دهي فلزات  4  ديناميك سياالت محاسباتي  4

  كنترل  5  پيشرفته انتقال حرارت  5

  كامپوزيت  6  تونل باد  6

    7  موتور  7

  

  

  :برگزاري سمينار و كنفرانس علمي •

يافته هاي علمي خود و نيز همكاري با ساير دانشگاههاي داخل  ةگروه مهندسي مكانيك به منظور ايجاد بستر مناسب براي ارائ

در . اقدام به برگزاري سمينارها و كنفرانسهايي خواهد نمود ،تجارب و يافته هاي پژوهشي و و خارج براي تبادل اطالعات علمي

رد كمهندسي مكانيك در هر سال يك سمينار علمي درون دانشگاهي برگزار خواهد  ةهر عضو هيئت علمي دانشكد 1404افق 
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در افق  ،مهندسي مكانيك ةهمچنين دانشكد. سمينار علمي درون دانشگاهي برگزار خواهد شد 30كه در مجموع ساليانه 

سال يك كنفرانس سراسري و بين  4علمي منطقه اي و هر  سسال يك كنفران 2اين توانايي را خواهد داشت كه هر  1404

  .المللي برگزار نمايد

  

  :بازديدهاي علمي و كارگاههاي آموزشي •

راكز دانشگاهي و مستمر از صنايع و مبصورت يكي از وظايف گروه مهندسي مكانيك برگزاري بازديدهاي علمي دانشجويي 

مورد  بازديد علمي دانشجويي برگزار  10مهندسي مكانيك ساليانه  ةدانشكد 1404در افق . تحقيقاتي ملي و منطقه اي است

با عقد ( همچنين برگزاري كارگاههاي آموزشي براي دانشجويان و نيز براي متقاضيان بخش دولتي و خصوصي . خواهد نمود

كارگاه آموزشي  10مهندسي مكانيك ساليانه  شكدةدان 1404در افق . دسي مكانيك خواهد بوداز وظايف گروه مهن) قرارداد

  .كردبرگزار خواهد

  

  :ارتباط با صنعت •

خدمات علمي و پژوهشي و فني به بخشهاي دولتي و خصوصي متقاضي، از پتانسيلهاي  ةگروه مهندسي مكانيك، ضمن ارائ

اين كار ايجاد ارتباط سازنده با مديران  ةالزم. هد گرفتاموجود در سطح استان نيز براي اجراي برنامه هاي خود بهره خو

  .ن راستا ميتوان به برنامه هاي زير اشاره كرددر اي. و صاحبان صنايع و مراكز آموزشي ذيربط خواهد بود مديراناجرايي استان، 

 .استفاده از پتانسيل مراكز آموزش فني و حرفه اي جهت كارآموزي دانشجويان .1

 .مطالعه و شناخت وضعيت صنايع استان و ارتباط با مديران و صاحبان صنايع استان بصورت مستمر .2

 .استانداخل و خارج برگزاري گردهمايي مديران صنعتي و صاحبان صنايع  .3

 .بار 2برگزاري بازديد اساتيد از صنايع استاني و كشوري حداقل سالي  .4

راهكارهاي مناسب جهت ارتباط هر چه بهتر با  ةارتباط مستمر و سازنده با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و ارائ .5

 .صنعت

هاي دولتي در جهت فراهم معرفي پتانسيلهاي موجود در گروه مهندسي مكانيك به صاحبان صنايع، سازمانها و نهاد .6

 .نمودن بستر الزم براي عقد قراردادهاي تحقيقاتي

  

 


