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 تعذاد دانشجويبى شبغل به تحصيل در هقبطع هختلف

 

 رديف هقطع تعذاد

 1 كبسداًي 502

 2 كبسؿٌبػي 663

 3 كبسؿٌبػي اسؿذ 5

 4 دكتشي ػوَهي 378

 5 تخللي پضؿكي 58

 6 كل داًـجَيبى ؿجبًِ 816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4831در سبل  تعذاد اعضبي هيئت علوي



 

 رديف عنواى رسوي وپيوبني سبير

 1 فَق تخلق 10 6

 2 هتخلق 51 4

 دكتشي تخللي 12 -

phD 

3 

 4 كبسؿٌبػي اسؿذ 51 9

 مجموع 921 91

 

 هرم اعضبي هيئت علوي

 عنواى تعذاد

 اػتبد -

 داًـيبس 12

 اػتبديبس 73

 هشثي 58

 جوغ 143

 

4831دانشجو در سبل  –تعذاد دانشكذه هب به تفكيك اعضبي هيئت علوي   

اد دانشجوتعذ تعذاد اعضبي هيئت  

 علوي

 رديف نبم دانشكذه

 1 پضؿكي 85 441

 2 ثْذاؿت 16 685

 3 پشػتبسي ٍهبهبيي 24 515

 4 پيشاپضؿكي 18 781

 جوغ كل 143 2422

 



4831تعذاد جلسبت شوراهبي  حوزه هعبونت وهصوببت آى درسبل  

 رديف عنواى شورا تعذاد جلسبت تعذاد هصوببت

هَصؿي ؿَساي آ 21 93

 داًـگبُ

1 

ؿَساي تحليالت  6 12

 تكويلي

2 

كويؼيَى هَاسد  2 5

 خبف

3 

 

 

4831تعذاد جلسبت برگسار شذه در حوزه هعبونت آهوزشي در سبل   

 

 رديف عنواى تعذاد جلسه

تؼذاد ثشًبهِ آهَصؽ هذاٍم  33

 اجشا ؿذُ

1 

 2 كويتِ آهَصؽ ثبليٌي 8

 3 كويتِ ػٌجؾ آصهًَْب 13

هذسػيي كويتِ آهَصؽ 3  4 

 5 كويتِ پظٍّؾ دس آهَصؽ 11

 6 كويتِ ثشًبهِ سيضي دسػي 84

 7 ؿَساي ػوَهي 5

 8 كويتِ اسصيبثي دسًٍي 40

 9 كويتِ آهَصؽ هذاٍم 2

 10 كويتِ ًظبست ٍاسصؿيبثي 37

 11 كويتِ تخليق اهتيبص 4

6كويتِ هبدُ -  12 

 13 كويتِ صثبى 3



كويتِ اػتؼذادّبي  14

 دسخـبى

14 

ويتِ دايشُ اهتحبًبتك 2  15 

 

 

 

 

 

 

 

4831حوزه هعبونت آهوزشي در سبل  اهن اقذاهبت انجبم شذه   

 
 ّيأت ػلوي : اػضبياسصؿيبثي ٍ پبيؾ ػولكشد  عشح -1

ؿشٍع گشديذ دس ايني ساػنتب    1380تْيِ ثبًك اعالػبتي اػضبي ّيأت ػلوي كِ اص ػبل  دًجبل ثِ

 ػننبصي آهَصؿي، اجشائني ٍ پظٍّـي دس لبلت هؼبدل  فؼبليت ّبي اػضبي ّيأت ػلوي اػنن اص كليِ

ثلنَست   ػلوني فؼبليت ّب ٍ ثبًك اعالػبتي ثجت هي گشدد اهكبى ػٌجؾ كوي فؼبليت اػضبي ّيأت 

داًـگبُ تلنَيت   سئيؼِدليك ٍ ثِ سٍص هتٌبػت ثب آئيي ًبهِ اي كِ اص عشيك ؿَساي آهَصؿي ٍ ّيأت 

ثبصًگشي لشاس گشفتنِ ٍ جْنت تؼنْيل ٍاسد ًونَدى      فشايٌذّبي لجلي هَسدؿذُ، هْيب گشديذُ اػت.

 اعالػبت ثب كوك ؿَساي آهَصؿي ٍ ّيئت سئيؼِ هلَثبت الصم اثالؽ گشيذُ اػت .

 

 ػلوي : ّيئتؿشح ٍظبيف اػضبي  هؼتٌذػبصي  -2

ًوَدى ٍظبيف اػضبي ّيأت ػلوني دس ييغنِ ّنبي هختلنف آهَصؿني، اجشائني ٍ        ؿفبف ثشاي

ػضبي ّيأت ػلوي داًـكذُ ّبي تبثؼِ ثِ ًبم كويتنِ ؿنشح ٍظنبيف    اي هتـكل اص ا كويتِپظٍّـي 

 ؿنشٍع  1383ٍ صيش ًظش هؼتمين هؼبًٍت آهَصؿي داًـگبُ فؼبليت خَد سا اص ًيوِ دٍم ػبل  تـكيل

ًْنبئي ثنِ    تلنَيت ًوَدُ ٍ اًتظبس هي سٍد تب پبيبى ػبل جبسي ؿشح ٍظبيف هزكَس سا تذٍيي ٍ ثشاي 

 ٍ تلَيت ؿذ .  ًـگبُ اسجبع ؿَساي آهَصؿي ٍ ّيأت سئيؼِ دا

 

 ثبليٌي : هْبستْبيتَػؼِ هشكض آهَصؽ  تجْيض -3

 داًـنجَيبى ساُ اًذاصي ٍ ثْشُ ثشداسي هشكض آهَصؽ هْبستْبي ثبليٌي ثِ هٌظَس آهَصؽ  دًجبل ثِ

تجْينض هشكننض    آهنَصؽ پضؿكي همغغ ثبليٌي ٍ ثب تَجِ ثِ ًمؾ سػبًِ ّنبي الكتشًٍيكي دس اهننش  



ٍ  ؿذجبسي هحمك  84 دس ػبل اهشبُ كبهپيَتش عشايي ٍ ثشًبهِ سيضي ؿذُ كِ ايي دػتگ 12هزكَس ثِ 

داًـجَيبى دس صهيٌِ اػتفبدُ اص تكٌَلَطي  هْبستاًتظبس هي سٍد ػالٍُ ثش اػتفبدُ آهَصؿي دس استمبء 

ثشاػبع هلَثبت ؿَساي اهَصؿي آهنَصؽ آى دس دٍسُ ّنبي ثنبليٌي    ..  في اٍسي اعالػبت هؤثش ثبؿذ

 ديذُ اػت .  ؿشٍع گش

 

 اػبتيذ : اسصيبثيٍ اكالح سٍؽ  ثبصًگشي  -4

 كيفيتثِ اّويت لحبػ ًوَدى ًظشات داًـجَيبى دس هَسد ًحَُ تذسيغ اػبتيذ ٍ جْت استمبء  تَجِ ثب     

ُ آهَصؽ ثب اػتفبدُ اص ًمبط لَت ٍ سفغ ًمبط ضؼف آهَصؿْب، هشكض تَػؼِ آهنَصؽ   ثنب هـنَست    داًـنگب

دس ايني صهيٌنِ فنشم     داًـنگبّْب ى هشثَعِ ٍ ّوچٌيي اػتفبدُ اص تجبسة ػنبيش  اػبتيذ ٍ دػت اًذسكبسا

 84 – 85كِ ايي فشم اص ػبل تحلنيلي   اػتًظشخَاّي هشثَعِ سا اكالح ٍ ثِ ؿكل جذيذ عشايي ًوَدُ 

 هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت.

 

 اسصؿيبثي آصهًَْب : ثشًبهِ -5 

اصهًَْبي اًجبم ؿذُ هي تَاًذ هٌؼكغ كٌٌذُ كيفيت ٍ كويت دسٍع تذسيغ ؿذُ ثبؿذ  ايٌكِثِ  ًظش      

ٍ  تونبيض تَػؼِ آهَصؽ داًـگبُ دس كذد تْيِ ًشم افضاس ثشاي ػٌجؾ ضنشيت دؿنَاسي ٍ ضنشيت     هشكض

اص ػبل تحليلي گزؿنتِ   ًيبصّوچٌيي اػتجبس ػؤاالت ًوَدُ كِ ثب تْيِ ًشم افضاس ٍ ػخت افضاسّبي هَسد 

لشاس هي گيشد ٍ اًتظبس هي سٍد دس ثْجنَد   اسصيبثيْبي ثشگضاسؿذُ دس داًـگبُ هٌجؼذ هَسد ػٌجؾ ٍ آصهًَ

اداهنِ داؿنتِ    84ايي سًٍذ دس ػغح فشاگيش دس ػبل ثبؿذ. هؤثشكيفيت آهَصؽ ٍ كٌتشل هحتَي آهَصؿي 

 اػت .  

 

 ًشم افضاسي : ثشًبهِآهَصؽ كل داًـگبُ ثِ  تجْيض -6

 هشثنَط جت الكتشًٍيك دادُ ّب ٍ اػتفبدُ اص تكٌَلَطي ًَيي دس ايي صهيٌِ، اعالػبت تَػؼِ ث ثب ثبتَجِ     

ػنخت افضاسّنبي    تْيِثِ داًـجَيبى دس صهيٌِ ثجت ًبم ٍ پيـشفت تحليلي ثب پيگيشي ثؼول آهذُ ضوي 

ِ هَسد ًيبص ٍ ّوكبسي ؿشكت ًشم افنضاسي ػوبء، ثشًبهِ ًشم افضاسي  ٍ اص ػنبل گزؿنتِ هنَسد ثْنشُ      تْين

دس ػنبل   اًجبم ؿذُ اػتلجلي ثِ ًشم افضاس جذيذ  افضاسداسي لشاس گشفت. ّوچٌيي اًتمبل دادُ ّب اص ًشم ثش

ػيؼتن اهَصؽ ثلنَست ؿنجكِ هنَسد     هَسد ثْشُ ثشداسي لشاس گشفتِ ٍ  ؿجكِ فيجش ًَسي دس داًـگبُ 84

ل كلينِ خنذهبت   گشفتِ اػت ٍ داًـكذُ ّبي تبثؼِ ثِ كَست هؼنتم  ريشثظ لشاس ٍايذّبياػتفبدُ ّوِ 

 آهَصؿي سا اسئِ هي دٌّذ . 

 

 داًـجَيبى هوتبص : تـَيك -7

 اّنذاف اسج ًْبدى ثش تالؽ داًـجَيبى هوتبص ٍ ايجبد اًگيضُ ٍ سلبثنت ػنبصًذُ دس پيـنجشد     هٌظَس ثِ     

ثننِ   ّنذايبيي آهَصؿي كويتِ تـَيك داًـجَينبى دس داًـگبُ تـكينل ٍ عي ثشگضاسي هشاػونني ثنب   



ثِ يبئضيي ستجنِ دس   ّوچٌيييوتنبص دس سؿتِ ّبي هختلف اػن اص دٍسُ ّبي سٍصاًِ ٍ ؿجبًِ ٍ داًـجَيبى ه

 .گشديذاّذا  84-85ػبل تحليلي  يكٌكَس ػشاػش

 

 : داًـجَيبىجلؼبت پشػؾ ٍ پبػخ ثِ  ثشگضاسي -8   

تٌَيش افكبس ٍ دػتيبثي ثنِ تفنبّن الصم ٍ سػنيذگي ثنِ هـنكالت داًـنجَيبى        ّذف ثب

پبػخ داًـجَيبى ثب ّيأت سئيؼِ داًـگبُ ٍ ًوبيٌذُ همنبم هؼظنن سّجنشي دس     ٍجلؼبت پشػؾ 

ؿذ. ّوچٌيي هؼئَليي آهَصؿي  ٍ ػؤاالت هغشٍيِ ثلَست يضَسي پبػخ دادُ تـكيلداًـگبُ 

دس عي جلؼِ پشػؾ ٍ پبػخ جذاگبًِ ثِ ػؤاالت هغشٍيِ دس صهيٌِ آهنَصؽ پبػنخ    ًيضداًـگبُ 

 .دادًذ

 وب :ًمؾ اػبتيذ ساٌّ تَػؼِ -9

ّذايت داًـجَيبى دس اهش تحليل ٍ سػيذگي ثِ هَاًغ تحلنيلي آًنبى كلينِ داًـنجَيبى      هٌظَس ثِ     

ّينأت   اػضنبي ثِ تحليل )اػن اص سٍصاًِ ٍ ؿجبًِ( تحت ّذايت ٍ ًظبست اػبتيذ ساٌّوب كِ اص ثنيي   ؿبغل

ساٌّونب ثجنت ٍ    بداػتػلوي اًتخبة ؿذًذ لشاس گشفتٌذ. ٍضؼيت ّش داًـجَ ٍ پيـشفت تحليلي ٍي ًضد 

ّوچٌيي كبسگبّْبيي ثِ هٌظَس آؿنٌبيي  . هَاسد خبف جْت پيگيشي ثِ هؼئَليي هشثَعِ اسجبع هي ؿَد

اػبتيذ ساٌّوب ثب اختالالت سٍاًي ؿبيغ داًـجَيبى ثشگضاس گشديذُ ٍ دس يبل يبضش ًيض اداهِ داسد ثب ػٌبيت 

كبّؾ  84دس ػبل 18/1 83دس ػبل  28/2 ثِ ايي ثشًبهِ ًؼجت داًـجَيبى هـشٍعي ثِ كل داًـجَيبى اص

 يبفتِ اػت .  

 

 : اداسيتكشين ٍ اجشاي اتَهبػيَى  عشح -10

ٍ تؼشيغ دس اهش تؼَيِ يؼبة داًؾ آهَختگبى داًـنگبُ، عني ثنبصًگشي فنشم تؼنَيِ       تكشين جْت    

هَاسد غيشضشٍسي يزف گشديذ. ّوچٌيي جْنت تؼنشيغ دس پبػنخگَيي هنشاجؼيي ، دثيشخبًنِ       يؼبة

ٍ  ثبيگنبًي آهَصؿي اص دثيشخبًِ هشكضي هؼتمل ٍ ضوي تجْيض ثِ ػخت افضاسّبي الصم، ػيؼنتن   ًتهؼبٍ

 ًيض دادُ ؿذ. ثخؾاسػبل ًبهِ ّب ثِ كَست كبهپيَتشي دسآهذُ ٍ آهَصؿْبي الصم ثِ پشػٌل ايي 

 

 84 ػبلثجت ًبم پزيشفتِ ؿذگبى  ػتبد -11   

 تحتسا  84پزيشفتِ ؿذُ ػبل  779شثَط ثِ ثجت ًبم اص ػٌَاى ػتبد ثجت ًبم كليِ اهَس ه تحت ػتبدي     

ضنوي اسائنِ    رينشثظ ًظبست هؼبًٍت آهَصؿي داًـگبُ ثشًبهِ سيضي ًوَد، ايي ػتبد ثب ّوبٌّگي لؼوتْبي 

آؿنٌبيي آًنبى ثنب     جْنت يك جلذ دفتشچِ ساٌّوب اص كليِ لجَل ؿذگبى ثجت ًنبم ثؼونل آٍسد ٍ ػنپغ    

 گضاسي اسدٍي يكشٍصُ ًوَد.لؼوتْبي هختلف داًـگبُ هجبدست ثِ ثش

 


