
 بسوه تعبلي

 
 

 تعذاد دانشجويبى شبغل به تحصيل در هقبطع هختلف

 

 رديف مقطع تعذاد

 1 وبرداًي 533

 2 وبرؽٌبعي 740

 3 وبرؽٌبعي ارؽذ 10

 4 دوتزي ػوَهي 428

 5 تخققي پشؽىي 58

 6 ول داًؾجَيبى ؽجبًِ 796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رجه علوي و تعذاد اعضبي  هيئت علوي شبغل در دانشگبه به تفكيك د

5831رابطه استخذاهي در سبل   



 نوع استخذام

 عنوان

 رسمي و پيمبني

 )تعذاد(

 قزاردادي 

 )تعذاد(
 سبيز

 پشؽه

 5  14 فَق تخقـ

 9  44 هتخقـ

 PhD 22  3دوتزاي تخققي

 *  * دارٍعبس 

 16  44 وبرؽٌبعي ارؽذ يب وبرؽٌبط

 36  122 هجوَع

5831ل هرم اعضبي هيئت علوي دانشگبه در سب  

 تعذاد عنوان

 1 اعتبد

 13 داًؾيبر

 82 اعتبديبر

 62 هزثي

 158 جوغ

5831دانشجو در سبل  –تعذاد دانشكذه هب به تفكيك اعضبي هيئت علوي   

تعذاد اعضبي هيئت  تعذاد دانطجو

 علمي

 رديف نبم دانطكذه

 1 پشؽىي 101  496

 2 ثْذاؽت 16 697

 3 پزعتبري ٍهبهبيي 26 608

 4 پيزاپشؽىي 15 764

 جوغ ول 2565 2565

 

5831تعذاد جلسبت شوراهبي  حوزه هعبونت وهصوببت آى درسبل  



 رديف عنوان ضورا تعذاد جلسبت تعذاد مصوببت

ؽَراي آهَسؽي  18 124

 داًؾگبُ

1 

ؽَراي تحقيالت  5 37

 تىويلي

2 

وويغيَى هَارد  2 11

 خبؿ

3 

 

5831زشي در سبل تعذاد جلسبت برگسار شذه در حوزه هعبونت آهو  

 

 رديف عنوان تعذاد جلسه

تؼذاد ثزًبهِ آهَسػ هذاٍم  25

 اجزا ؽذُ

1 

 2 وويتِ آهَسػ ثبليٌي 6

 3 وويتِ عٌجؼ آسهًَْب 31

 4 وويتِ آهَسػ هذرعيي 3

 5 وويتِ پضٍّؼ در آهَسػ 11

 6 وويتِ ثزًبهِ ريشي درعي 31

 7 ؽَراي ػوَهي 4

 8 وويتِ ارسيبثي درًٍي 36

يتِ آهَسػ هذاٍموو 4  9 

 10 وويتِ ًظبرت ٍارسؽيبثي 4

 11 وويتِ تخقيـ اهتيبس 9

6وويتِ هبدُ -  12 

 13 وويتِ سثبى 2

وويتِ اعتؼذادّبي  12

 درخؾبى

14 



 15 وويتِ دايزُ اهتحبًبت 2

 16 وويتِ ؽَراي تَعؼِ 1

 

 

 

 

 

 

5831اهن اقذاهبت انجبم شذه  حوزه هعبونت آهوزشي در سبل   

طزح ارسضيببي و پبيص عملكزد اعضبي هيأت علمي: -1        

  ثزًبهِ هذٍى در حيغِ درٍط ًظزي ٍػولي ٍوبرآهَسي 

 )ًِفذٍر وبرًبهِ ػولىزد آهَسؽي , پضٍّؾي ٍاجزايي ) عبليب 

 ًِارسيبثي عبػبت حضَرٍ ػولىزد جْت ارتمبء پبيِ عبليب 

 ر هَرد ثزخي اس هىبتجِ ثب داًؼ آهَختگبى داًؾگبُ ًٍظز عٌجي ) ثغَر همغؼي ٍد

 رؽتِ ّب تبوٌَى اجزا ؽذُ اعت(

 ارسيبثي درًٍي گزٍّْبي آهَسؽي 

     ارسيبثي هيشاى لجَلي داًؾجَيبى در همبعغ تحقيلي ثابتتز ) در جْات ارسيابثي

فزآيٌذّبي آهَسؽي هَجَد ٍػولىزد اػضبي ّيئت ػلوي گزٍُ ٍارائاِ ثابسخَرد   

 هثجت ثِ اػضب(

 

ئت علمي :مستنذسبسي ضزح وظبيف اعضبي هي -2  

ؽزح ٍظبيف اػضبي ّيئت ػلوي در وويتِ ايي جوغ ثٌذي گزديذُ ) ثزاعبط آئايي ًبهاِ   

ّبي وؾَري ٍعيبعتْبي داخل داًؾگبُ( اًجبم ٍظبيف تَعظ ٍاحذّبي هزثَعاِ گاَاّي   

ٍعپظ هغتٌذات آى در ثبًه اعالػبت اػضبي ّيئت ػلوي داًؾگبُ اعىي ؽذُ ٍدر ًزم 

 افشار هخقَؿ ٍرٍد هيگزدد

  

تجهيش توسعه مزكش آموسش مهبرتهبي ببليني : -3  

در عبل گذؽتِ هزوش آهَسػ هْبرتْبي ثبليٌي داًؾاىذُ پزعاتبري ٍهبهابيي ثاب خزياذ      

هيليَى ريبل تَعاؼِ  60هيليَى ريبل ٍداًؾىذُ پيزاپشؽىي حذٍد  100تجْيشات ثِ هيشاى 

 يبفت



 

ببسنگزي و اصالح روش ارسيببي اسبتيذ : -4  

 86رتمبء پبيِ عبليبًِ پظ اس اجزا ٍجوغ ثٌذي ًظازات جْات عابل    فزم ارسؽيبثي جْت ا

 افالح گزديذ

بزنبمه ارسضيببي آسمونهب : -5   

تَعظ هزوش هغبلؼبت ٍتَعؼِ آهَسػ پشؽىي ٍثب ّوىبري اػضبي ّيئت ػلوي داًؾاىذُ  

 ّب  ٍدايزُ اهتحبًبت داًؾىذُ ّب در ّز ًيوغبل اجزا هيؾَد
 

بزنبمه نزم افشاري:تجهيش آموسش كل دانطگبه به  -6  

 

  ِاعتفبدُ اس ثزًبهِ ًزم افشار آهَسػ عوب وِ تحت ًظز ٍسارتخبًِ هي ثبؽذ ٍ در ولي

 86/85داًؾگبّْبي وؾَر هَرد ثْزُ ثزداري اعت ٍدرًيوغبل دٍم عبلتحقايلي  

 ثجت ًبم ايٌتزًتي اًجبم گزديذُ اعت.

 گبُ ًيش اًجبم ؽذُ ارتمبء ٍتَعؼِ ًزم افشار ثبًه اعالػبت اػضبي ّيئت ػلوي داًؾ

 اعت

تطويق دانطجويبن ممتبس:  -7  

      هزاعوي ثِ هٌظاَر تؾاَيك داًؾاجَيبى ثزتاز داًؾاگبُ در عابلي        27/9/85در تبريخ 

آهفي تبتز داًؾگبُ ػلَم پشؽىي وبؽبى ثزگشار ؽذ وِ در اثتذا ثب عخٌزاًي ريبعت هحتزم 

تبثيز آى در پيؾازفت جبهؼاِ   داًؾگبُ ؽزٍع گزديذ وِ در ايي عخٌزاًي ثِ اّويت ػلن ٍ

ٍّوچٌيي وغت ٍاّويت ػلن اس ًظز اعالم ٍلزآى اؽبرُ ؽاذ عاپظ در اداهاِ هؼبًٍات     

هحتزم آهَسؽي در هَرد ًحَُ اجازاي تؾاَيك داًؾاجَيبى ثزتاز تَتايحبتي را ارائاِ       

ًوَدًذدر پبيبى يىي اس داًؾجَيبى ثزتزداًؾگبُ وِ حبئش رتجاِ ّابي ػابلي در اهتحبًابت     

بُ ؽذُ ثَد ثِ ثيبى ديذگبُ ّبي خَد در ارتجبط ثب چگًَگي تالػ ٍ دعتيبثي هختلف داًؾگ

ثِ هذارج ثبتي ػلوي خَد ثزاي داًؾجَيبى تؾازي  ًوَد.عاپظ ريبعات داًؾاگبُ  ثاِ      

داًؾجَيبى ثزتز پضٍّؾي، فزٌّگي ، ٍرسؽي ، اهتحبًبت جبهغ ػلَم پبيِ ٍ پيؼ وبرٍرسي، 

 ثي وتبة ٍ لَح تمذيز اّذا ؽذ.تحقيالت تىويلي، عتبد ؽبّذ ٍ ايثبرگز 

 بزگشاري جلسبت پزسص و پبسخ به دانطجويبن : -8 

        وليِ داًؾىذُ ّب جلغبت پزعاؼ ٍپبعاخ ثاب حضاَر داًؾاجَيبى ٍهغائَليي

 داًؾىذُ ّب ثزگشار هيىٌٌذ

        درثذٍ ٍرٍد داًؾجَيبى جلغِ هؼبرفاِ ٍآؽاٌبيي داًؾاجَيبى ثاب داًؾاىذُ ّاب

 ًيش ثزگشار هيؾَدٍهغئَليي داًؾگبُ ٍلَاًيي آهَسؽي 



    ٍارائِ دفتزچِ حبٍي وليِ لَاًيي ٍآئيي ًبهِ ّبي آهَسؽي ثِ داًؾاجَيبى در ثاذ

 ٍرٍد

توسعه نقص اسبتيذ راهنمب : -9  

 ثزگشاري جلغبت هٌظن ٍعبػبت هؾبٍرُ ثب داًؾجَيبى 

      تؼييي هغئَل اعبتيذ راٌّوب در ّز داًؾىذُ واِ ثزاعابط دعاتَرالؼول ؽازح

 ؼ ًظبرت ثز اهَر داًؾجَيبى ٍاعبتيذ راٌّوب را داردٍظبيف اعبتيذ راٌّوب ًم

       عزاحي فزم ارسيبثي اعبتيذ راٌّوب اس ًظاز داًؾاجَيبى ٍهاذيز گازٍُ ٍهاذيزيت

 داًؾىذُ

 :85ستبد ثبت نبم پذيزفته ضذگبن سبل  -11 

ثب يه ًزم افشار جذيذ ثجت ًبم داًؾجَيبى جذيذالَرٍد ثِ فَرت وابهپيَتزي   85در عبل 

تذا ثِ داًؾجَيبى ثب در دعت داؽتي هذارن تسم ) ػىظ، ؽٌبعٌبهِ، هذرن اًجبم ؽذ . اث

تحقيلي ديپلن يب پيؼ داًؾگبّي ( ثِ ٍاحذ ثجت ًبم  هزاجؼِ وازدُ ٍ ثاب اعاىي وازدى     

َ ٍارد وبهپيَتز ؽذُ ٍ اهَر ًظبم ٍظيفاِ  داًؾاجَيبى   هذارن خَد اعالػبت وبهل داًؾج

پغز اًجبم ؽذُ ٍ ثؼذ اس وبهل وزدى هذارن تؾىيل پزًٍذُ دادُ ٍ وبرت داًؾجَئي خاَد  

ثجت ًبم ايٌتزًتي اًجبم ؽذ وِ  86/85را دريبفت هي وٌٌذ. ٍدر ًيوغبل دٍم عبلتحقيلي 

تغْيلذر ثجت ًابم داًؾاجَيبى   % اس داًؾجَيبى ثِ ايي عزيك ثجت ًبم وزدًذ وِ ثبػث 25

ٍتىزين ارثبة رجَع گزديذ ٍاس عزفي خبًَادُ ّب اس آخزيي ٍتؼيت تحقايلي فزسًذؽابى   

 اعالع وغت ًوَدًذ
 

ٍاگذاري اهَر آهَسؽي ٍاداري ٍثزًبهِ ريشي دٍرُ ّبي ؽجبًِ در داًؾىذُ ّابي دٍرُ   -11

 ّبي رٍساًِ

زعاتبري, ثْذاؽات هحايظ ,    درخَاعت  ٍپيگيزي تبعيظ همغغ وبرؽٌبعي ارؽذ پ -12

 رٍاًپشؽىي -فيشيَلَصي , آًبتَهي , وبرؽٌبعي َّؽجزي ٍدعتيبر ثيَْؽي 

 ثزًبهِ ريشي تسم جْت ثزپبيي وٌگزُ عزاعزي عبلوٌذاى -13

( در آهاَسػ پشؽاىي   Curriculumتذٍيي اعتبًذاردّبي هلي ثزًبهاِ آهَسؽاي )   -14

ُ   تخققي ٍ تىويل فزم هزثَط ثِ هٌظَر پيؾٌْبدات رؽت        ِ ّبي تخققاي اياي داًؾاگب

 سًبى ٍ سايوبى ٍجزاحي (   -وَدوبى -) داخلي

 عجك هقَثبت ّيبت اهٌبء داًؾگبُ 84افشايؼ ووه ّشيٌِ دعتيبراى در هْزهبُ عبل  -15

ثزگشاري آسهَى عي ٍ عَهيي دٍرُ پذيزػ دعتيبري رؽتِ ّبي تخققي ثبليٌي پشؽىي 

 ًفز 262ثِ تؼذاد  86/85عبل تحقيلي 



ثزگشاري آسهَى عي ٍ عَهيي دٍرُ پذيزػ دعتيبري رؽتِ ّابي تخققاي ثابليٌي     -16

 پشؽىي 

ثبسًگزي ٍافالح تْيِ فزم اػغبي پبيِ عبليبًِ اػضبي ّيبت ػلوي در دفتز هؼبًٍات    -17

 آهَسؽي داًؾگبُ

ثزگشاري اهتحبى تؼييي عغ  سثبى اًگليغاي، تبفال ٍ تمغاين ثٌاذي داًؾاجَيبى       -18

 بى در دٍ عغ  تَاًبيي جْت تؾىيل والط سثبىاعتؼذادّبي درخؾ

 خذهبت پزيٌت رايگبى ٍ ثذٍى هحذٍديت ثِ داًؾجَيبى اعتؼذادّبي درخؾبى -19

 اّذاء ثي وتبة ثِ داًؾجَيبى اعتؼذادّبي درخؾبى -20

دعتگبُ پزيٌتز جْت اعتفبدُ اختقبفاي داًؾاجَيبى    1دعتگبُ وبهپيَتز ٍ  3خزيذ  -21

 اعتؼذادّبي درخؾبى

 ثزگشاري وبرگبُ ّبي تخققي ٍيضُ اعتؼذادّبي درخؾبى  -22

آًبليش ٍثزرعي آسهًَْبي گزٍّْبي تخققي اعفبل، داخلي، جزاحي ٍ سًبى سايوبى اس  -23

ًظز ؽبخقْبي تزيت دؽَاري، توبيش ًغجت ثِ گشيٌِ ّبي اًتخبثي ، تزيت ّوجغاتگي ٍ  

 ثبسخَرد آى ثِ گزٍّْبي هزثَعِ

 ي ٍوالعْبي آهَسؽي داًؾىذُ پشؽىيافالح فضبي فيشيىي ادار -24

 ريبل 212400000تجْيش گزٍّْبي آهَسؽي داًؾىذُ پشؽىي ثِ هجلغ -25

پذيزػ داًؾجَيبى دٍرُ پشؽىي ػوَهي ثزاي اٍليي ثابر ثازاي ًيوغابل دٍم عابل      -26

  86/85تحقيلي 

 راُ اًذاسي رؽتِ   ٍپذيزػ داًؾجَي همغغ وبرؽٌبعي ارؽذ هيىزة ؽٌبعي -27

ء عيغتن ثبًه اعالػبت اػضبي ّيئت ػلوي ٍاعاتفبدُ اس گشارؽابت آى درردُ   ارتمب -28

 ّبي هختلف تقوين گيزي ٍآًبليش آًْب

 فذٍر وبرًبهِ اس ػولىزد آهَسؽي ٍپضٍّؾي ٍاجزايي اػضبي ّيئت ػلوي -29

چبح وتبة آؽٌبيي ثب ثبًه اعالػبت اػضبء ّيئت ػلواي داًؾاگبُ ػلاَم پشؽاىي      -30

 وبؽبى

 ي عبختوبى جذيذ داًؾىذُ ثْذاؽت ٍپيزاپشؽىيراُ اًذاس -31

 راُ اًذاسي رؽتِ فَريتْبي پشؽىي ٍپذيزػ داًؾجَ ثزاعبط آئيي ًبهِ ّبي هقَة -32

تجْيش وليِ والعْب ٍآهفي تبتز داًؾىذُ ثْذاؽت ٍپيزاپشؽىي جذيذ ثِ تجْياشات   -33

 ثبثت تىٌَلَصي آهَسؽي ) ٍيذئَ پزٍصوتَر, وبهپيَتز, ٍ........(

 زيذ ٍعبيل هختلف جْت تجْيش آسهبيؾگبّْبي رؽتِ ػلَم آسهبيؾگبّيخ -34

 تجْيش اتبق پزاتيه راديَلَصي ٍَّؽجزي ٍهذارن پشؽىي -35

 اًتؾبر ًؾزيِ داًؾجَيي داًؾىذُ پيزاپشؽىي تحت ػٌَاى ))پيزاهَى(( -36



هزوشي جْت ادارُ ول آهَسػ ٍراُ اًذاسي ثجت ًبم ايٌتزًتاي اس   SERVERخزيذ  -37

 جَيبىداًؾ

ػمذ تفبّن ًبهِ ثيي ايي داًؾگبُ ٍداًؾاگبُ آساد اعاالهي لان در سهيٌاِ آهاَسػ       -38

 داًؾجَيبى آى داًؾگبُ ثزاعبط همزرات ٍسارت هتجَع

 ثزگشاري جلغبت ؽَراي آهَسؽي داًؾگبُ ٍ وويغيَى هَارد خبؿ -39

 ب ثزگشاري هزاعن تؾَيك جْت اًتخبة داًؾجَيبى ثزتز ٍ اّذاي جَايش ثِ آًْ -40

 ارتمبء ػلوي اػضبي ّيئت ػلوي  داًؾگبُ -41

 ثزگشاري جلغبت ثحث ٍتجبدل ًظز ثب وليِ گزٍّْبي آهَسؽي داًؾگبُ -42

 ثزگشاري جلغبت ثحث ٍتجبدل ًظز ثب وليِ وبرؽٌبعبى آهَسػ داًؾگبُ -43 

 دعتگبُ 20خزيذ ٍٍاگذاري ٍيذئَ پزٍصوتَر   -44

 دعتگبُ ,  50خزيذ ٍٍاگذاري پزيٌتز  -45

 دعتگبُ LAB  TOP  16خزيذ ٍٍاگذاري  -46
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31در سبل  برنبهه هبي اجرا شذه توسط دفتر آهوزش هذاوم  
 

تعذاد گواهي 

 بزاي سخنزانبن

تعذاد گواهي 

بزاي ضزكت 

 كننذگبن

تعذاد 

 سخنزانبن

تعذاد ضزكت 

 كننذگبن

تعذاد 

ورهد  

 موضوع دوره آموسش

ثزًبهِ ّبي هذٍى ٍيضُ پشؽىبى  17 837 66 836 66

 ػوَهي

 وٌفزاًغْبي ػلوي 9 710 53 542 53

 وٌگزُ ) ّوبيؼ ( 1 120 123 115 123

 وبرگبُ آهَسؽي 3 61 7 61 7

 خَدآهَس 1 300 - 200 -

 مجموع 31 21218 249 1754 249

 
 

 


