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وضعیت و جایگاه فعلی دانشکده مهندس ی صنایع

چارچوبیکقالبدر اقتصادو مدیریتمهندس ی،ریاضیات،همچون مختلفعلومترکیبباصنایعمهندس ی
 فرهنگی،دی،اقتصاحوزه هایدر خدماتیو تولیدیکالنو خردسیستم هایکاراییو اثربخش یبهبوددر سعیسیستماتیک،

.داردحکومتیو اجتماعی

خاورمیانهوکشور در صنایعمهندس یدانشکده هایمعتبرتریناز یکی

 دکتری و ارشدکارشناس یدر علمیگروهچهار:

کیفیت،و صنایعمهندس ی

لجستیکمهندس ی

(الکترونیکتجارتواطالعاتیهایسیستمسیستم،)هوشمندهایسیستممهندس ی

پروژهو بهره وریمدیریت
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وضعیت و جایگاه فعلی دانشکده مهندس ی صنایع

دکتری رشته5وارشدرشته8کارشناس ی،رشته1:موجودهایرشته

صنایعمهندس یکارشناس ی

(هاسیستمسازی بهینه)صنایع–صنایعمهندس یدکتری و ارشدکارشناس ی

اجتماعیو اقتصادیهایسیستممهندس ی-صنایعمهندس یدکتری و ارشدکارشناس ی

مهندس یمدیریت-صنایعمهندس یارشدکارشناس ی

تأمینزنجیرهو لجستیکمهندس ی-صنایعمهندس یدکتری و ارشدکارشناس ی

الکترونیکیتجارت-اطالعاتفناوریمهندس یدکتری و ارشدکارشناس ی

مالیمهندس ی-صنایعمهندس یارشدکارشناس ی

پروژهمدیریت–صنایعمهندس یارشدکارشناس ی

اطالعاتیهایسیستم–صنایعمهندس یارشدکارشناس ی

 وریبهرهو کیفیتدکتری
محمد فتحیان  3



وضعیت و جایگاه فعلی دانشکده مهندس ی صنایع

:شاملنفر 36علمیهیاتتعداد

8تماماستاد

13دانشیار

13استادیار

2مربی
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وضعیت و جایگاه فعلی دانشکده مهندس ی صنایع

:دانش آموختگانتعداد 

 نفر در مقطع کارشناسی3500بیش از

 نفر در مقطع کارشناسی 2000بیش از

ارشد

 نفر در مقطع دکتری   300حدود
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وضعیت و جایگاه فعلی دانشکده مهندس ی صنایع

دانشجویان در حال تحصیل تعداد
:دانشکده

360نفر در مقطع کارشناسی

540نفر در مقطع کارشناسی ارشد

145نفر در مقطع دکتری
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اهم سیاست ها و برنامه های پیش برنده 

در راستای نیل به وضعیت مطلوب

وجه به برنامه ریزی عملیاتی در ذیل برنامه راهبردی دانشکده و تدوین نقشه راه اجرایی با ت

اولویت ها

 (صنعت)تقویت ارتباط حوزه پژوهش و آموزش با یکدیگر و همچنین با نیازهای کشور

 تقویت  برنامه پژوهش ی دانشکده به منظور  حرکت بسوی پژوهش های کاربردی

مله تالش در جهت کاربردی سازی  پایان نامه های تحصیالت تکمیلی از طرق مختلف و از ج

استفاده از مشاور صنعتی

روه تقویت روند به هنگام سازی و کاربردی سازی برنامه های آموزش ی رسمی و آزاد از طریق گ

های آموزش ی

محمد فتحیان  7



اهم سیاست ها و برنامه های پیش برنده 

در راستای نیل به وضعیت مطلوب

فضاهاینوسازی و تجهیز شاملدانشکدهپژوهش یو آموزش یهایزیرساختتقویت

دسترسدر منابعبامتناسبهاآزمایشگاهو کارگاهیبخشویژهبهدانشکده

و انتوامبصورتدانش یو مهارتیمسیرهایبهتوجهطریقاز کارشناس یدورهتقویت

کارآموزیارزیابیو اجرامعرفی،نظامکیفیتارتقای

بهری دکتمقطعویژهبهمختلفاطعقمهاینامهپایانارزیابیو تعریفنظامتقویت 

آن هانمودنمحور تقاضامنظور 

دلیهمروحیهارتقاءو دانشکدهدر سالمو نشاطبامعنوی فضایتوسعهجهتدر تالش

دانشکدهاعضایآحادبینهماهنگیو 
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اهم سیاست ها و برنامه های پیش برنده 

در راستای نیل به وضعیت مطلوب

شکدهدانارتقایبرایآنانهایپتانسیلاز مندیبهرهو آموختگاندانشباارتباطتقویت

ی هایشایستگو دستاوردهاترویججملهاز مختلفطرق از دانشکدهبرندارتقایبهتوجه

علمیهیاتاعضایو دانشکدهمحوری

مدیریتیهایجایگاهدر آنانبکارگیری و جوانعلمیهیاتاعضایبهتوجه

در تیمشور هیات)مشورتیبازویعنوانبهکارکنانهمچنینو علمیهیاتاعضایبهتوجه

(مدیریتیساختار 

هاآنوظایفو نقشسازی برجستهو هاگروهتقویت
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اهم سیاست ها و برنامه های پیش برنده 

در راستای نیل به وضعیت مطلوب

از تنچندعالوهبهپژوهش یو آموزش یشورایاعضایشاملدانشکدهراهبری شورایایجاد

نظرصاحبعلمیهیاتاعضای

آن هانبیهمکاری نامهتفاهمتدوینو پیشرفتو صنایعدانشکدهدو ارتباطسازی شفاف

هالیاتجربیاتاز مندیبهرهو صنعتباارتباطمندنظامتوسعهمنظور بهریزی برنامه

در صنعتخانهتشکیلجملهاز و مختلفطرق از پژوهش یو آموزش یفرایندهایدر صنعت

دانشکده

یرونبمحیطبادانشکدهارتباطیبازویعنوانبهبنیاندانششرکتتاسیساز حمایت
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برنامه های اجرا شده

 یاتهاعضایبیشتر مشارکتو افزاییهمراستایدر و پژوهش یآموزش یشورایکنار در دانشکدهمشورتیشورایتشکیل

دانشکدهدر اصالحیهایبرنامهتدوینو تاکنون جلسهیازدهبرگزاری و علمی
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شورای مشورتی دانشکده

شورای آموزش ی پژوهش ی دانشکده

گروه های آموزش ی

هیات رئیسه دانشکده
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حوزهباالبرنامه های اولویت 
ایجاد شور و نشاط علمي در فضاي دانشکده و ارتقاي انگیزش دانشجویان

...(آموزشي و پژوهشي و )توسعه اخالق و منش اسالمي در کلیه رفتارها
ارتقاي نشاط و همدلي و تقویت روح و جسم کارکنان، دانشجویان و اساتید

تقویت نقش استاد مشاور در حوزه هاي فرهنگي

ارتقای فضای 
فرهنگی

ایجاد مرکز نوآوری، خانه صنعت و تقویت ارتباط با صنعت در دانشکده
کاربردي سازي پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلي

ارتقاي کیفیت و کمیت تولیدات علمي و فناورانه

ارتقای پژوهش و 
فناوری

گرایش های بین رشته ای جدیددروس و توسعه رشتهبه هنگام سازي محتواي آموزشي 
توسعه آموزش هاي تخصصي و مهارتي اثربخش

توسعه انضباط آموزشي شامل نظم تشکیل کالس ها،حضور اساتید و دانشجویان
کارآمد سازي فرایند ها و خدمات آموزشي

ارتقاي اثربخشي کارآموزي، پروژه و بازدیدهاي صنعتي در مقطع کارشناسي
توسعه مهارت هاي شغلي و نشست هاي مهارت افزایي

ارتقای آموزش

ارتقاي روابط بین الملل دانشکده
(برند سازی)اطالع رساني و تبیین مناسب توانمندي ها و شایستگي هاي دانشکده 

توسعه ارتباطات 
و تصویر سازی

بروز سازي و توسعه آزمایشگاه ها و کارگاه هاي دانشکده
تنوع بخشي به منابع در آمدي دانشکده و شناسایي فرصت هاي درآمدي جدید

ارتقای 
فرایندهای

کاری و زیرساخت



تنظیم برخی از تفاهم نامه های همکاری  :

نامه همکاری مشترک بین گروه اقتصاد و مدیریت تفاهم

دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی و گروه لجستیک و زنجیره تامین دانشکده مهندسی 

صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه والیت ایرانشهر

 مشارکت دانشکده در تفاهم نامه همکاری دانشگاه با

شرکت ایران خودرو 

ایجاد مرکز نوآوری و فناوری دانشکده مهندسی صنایع

 ایجاد مقدمات اولیه و حرکت به سمت تشکیل خانه صنعت در

دانشکده

های هتالش در جهت توسعه ارتباط با صنعت در قالب گرو

دانشکده

 (سامانه های هوشمند)ایجاد آزمایشگاه ساهوش
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برنامه های اجرا شده



توسعه رشته گرایش های بین رشته ای  :

سیستم های اطالعاتی-تصویب رشته گرایش مهندسی صنایع

 پیگیری ایجاد رشته گرایش مدیریت دریایی

انتقال روندهای آموزشی به سامانه گلستان

 جابجایی گروه کارشناسی مهندسی صنایع با یک گروه جدید

تخصصی تحصیالت تکمیلی

 برگزاری  دوره مشترک بین المللی بین دانشکده و دانشگاه

انسام در سه رشته گرایش

 حرکت به سمت کاربردی سازی نتایج پژوهشی به ویژه در مقطع

دکتری از طریق تدوین و تصویب  شیوه نامه جدید آموزشی 

دوره دکتری 

 ایجاد کمیته ارزیابی عملکرد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در

راستای نظارت و مدیریت نزدیک فعالیت های دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی

 واگذاری اکثریت وظایف حوزه های پژوهشی و آموزشی به گروه
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برنامه های اجرا شده



 ایجاد کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده  و برگزاری

اولین همایش عمومی کانون

 ایجاد گروه های کاری کانون و تقویت ارتباط دانشکده با

دانش آموختگان

 جذب یک هیات علمی به منظور تقویت حوزه های جدید  و بین

(سیستم های اطالعاتی)رشته ای مهندسی صنایع 

 استفاده از اعضای هیات علمی جوان در سمت های مدیریتی و

حرکت بسوی جوان تر سازی بافت مدیریت اجرایی دانشکده 

 تالش در جهت ایجاد محیط نشاط و  همدلی و همراهی اعضاء

هیات علمی و کارکنان
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برنامه های اجرا شده



پایان
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