
...بِتَقْوي اللَّه و نَظْمِ أَمرِكُم و صلَاحِ ذَات بينكُم ... أُوصيكُما 
مردم سفارش مي  كنمتقواي الهي، و نظم در زندگي، و اصالح بين وصيت ميكنم شما را به 

 و هرغَو رِفعي و هدرُ أَمصبي رُ قَلْبِ اللَّبِيبِ بِهنَاظ وهدنَج
شناسد را مى خويش بيند، و نشيب و فراز  مى را كار خود خردمند پايان 
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دانشكده
در اختيار اساتيد

دانشكده جهت صرفه جويي در مصرف برق 

 در دو ساختمان دانشكدهتجهيزات و بهينه سازي دسترسي اينترنت بي سيم تعويض.

6  سرويس استكه هنوز هم در حال  كالس براي تدريس مجازي.

 دئو ويسيستم و  پروتكلهاي بهداشتيبا رعايت كامل جلسات حضوري براي تشكيل عمومي سالن
ساميا با سامانه تجميع شده و كنفرانس پيشرفته
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.ال انجام استكه البته با توجه به نظر مديريت دانشگاه با تغييراتي در ح

منطبق گروه آموزشي ايشانپست سازماني  
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فعاليت ايشانمنطبق پست سازماني  
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 با ، علميارتقاء مرتبه اعضاي محترم هيات

كميته بررسي و هماهنگي مصوبات آموزشي گروههاي آموزشي 
را در دستور كار دارد كه تغيير نظام تفكيك و انتخاب گرايش در دانشكده مهندسي برق  اين كميته در حال حاضر

.است

مورد  
مورد  
مورد در مراحل  
پس از گذرانيدن مراحل مربوط در دانشكدهمورد در  

 يبازنشستگتصويب و اجراي پروتكل انتقال فضاهاي دفتري و آزمايشگاهي در اختيار اساتيد پس از 
و 
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 سال در   ، رشد رتبه دانشكده در نظام هاي رتبه بندي جهاني

 سالهاي در پذيرش دانشجو در رشته

 در سال پذيرش دانشجو در رشته الكترونيك

 بهبود رتبه  

99ر آذ –گزارش دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت 



ی  ند ه  قدا

 دانشكده راه اندازي
 يزم آنو مكانصنعتي دانشگاه در خصوص دفترتعامالت نزديك با ارتباط بسيار
 كارآموزيا در ارتباط ببطور گسترده با برگزاري
  برگزاري

 ال كه در حو اختصاص دو مكان در دانشكده براي استقرار و
.استانجام مراحل نهايي 

تعامالت به سازمان تحقيقات و توسعه
.مي شودكه بزودي پس از بازديد دانشگاه از نيرو رسما افتتاح  

 و در دو زمينه با دو
.دست اقدام استدر 

99ر آذ –گزارش دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت 



ی  ند ه  قدا

مقاالت 
 2020( 229)      2019( 202)        2018( 153 – 583به  250افزايش از(
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 QSدانشگاه برتر نظام  100با   WOSنمايه شده در 
 QSدانشگاه برتر نظام  300با   WOSنمايه شده در 
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QSنظام رتبه بندي  500تا  1خارجي با رتبه مشترك آموزشي با دانشگاه هاي  دوره 

QSرتبه بندي نظام  1000تا  500دوره  مشترك آموزشي با دانشگاه هاي خارجي با رتبه 
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امور براي سه كشور هدف به تفكيك

توسط اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشكده 

با دانشگاههاي به صورت مشاوره دانشجوي تحصيالت تكميلي همكاري 
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تاسيس كانون دانش آموختگان و اساتيد  
دانشكده مهندسي برق 

ماه تالش بي وقفه 6با بيش از 
 امكانات ستادياختصاص فضا و
 فارغ التحصيل 3000ارتباط با بيش از
برگزاري اولين مجمع عمومي و انتخابات

 در دانشكده برق برگزاري جهت سازمان نظام مهندسي ايران تعامل با
 دانشكده آزمايشگاه اتوماسيون صنعتي امكانات
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در زمان آغاز مديريت  دانشكده 

دانشكدهو مديريت  
 انجام اقدامات بهداشتي از
 دانشكدهدر محيط عمومي
 در محيط هاي اختصاصي وآزمايشگاه ها و...

 ،آنها  است ولي اين امر از مشكل

عدم ابتالي كاركنان 
 دانشكده برق به بيماري

Covid-19

حضور عليرغم 
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:استحداقل يكي از دو مورد زير الزم 

بودجه
اختيارات مالي

.الزم استدر دانشكده 
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.داردتري 

توجه به 

 و در حال بازنشستگيتعداد
با تجربه ولي 

از قبل باقي مانده  و 
اداره دانشكده به شكل

.....................
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:  با
اعضاي محترم هيات علمي
دانشجويان محترم
   محترمكارمندان


