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اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه های فراگیر؛ مطابق برنامه راهبردی -الف
1405دانشکده معماری و شهرسازی افق 



اهدافکمیریزشدهوزمانبندیشدهدانشکدهمعماریوشهرسازیدرافق
(99تا95)زمانی

(1399-1395)برنامهافقدرکمیاهداف

واحد اندازه گیریاهداف کمّیردیفحوزه
...برنامه آینده در سالهایوضع موجود

949596979899

ی
یل

کم
ت ت

ال
صی

ح
و ت

ش 
وز

آم

1122--تعدادراهاندازیرشتهگرایشجدیدفناورمحوردرحوزهتحصیالتتکمیلی1

30.7630.0028.0026.0024.0022.00نفرنسبتدانشجویانروزانهبهاعضایهیاتعلمی2

45.0045.0040.0038.0036.0032.00درصدنسبتتعداددانشجویانروزانهتحصیالتتکمیلیبهتعداداعضایهیأتعلمیدانشیاربهباال3

32.3032.3035.0036.0037.0038.00درصدنسبتاعضایهیاتعلمیبارتبهدانشیاریوباالتربهکلاعضاء4

40.0043.0046.0050.0055.0060.00درصدنسبتدانشجویانروزانهتحصیالتتکمیلیبهکلدانشجویان5

6
تعدادپذیرشدانشجویغیرایرانی

(درصورتایجادبسترهایاجرایی)
تعداد

(تجمعی)
3.003.005.008.0010.0012.00

11----تعدادارائهدروستوسطاساتیدخارجیویاایرانیانمقیمخارج7

(سختافزارونرمافزارهایآن)تعدادکارگاههاوآزمایشگاههایآموزشیبههنگامشده8
تعداد

(تجمعی)
112526272829

درصدقبولیدانشجویانکارشناسیدانشکدهدرمقاطعتحصیالتتکمیلیدانشگاهعلموصنعت9

111222تعدادارائهوتدویندروسجدیددررشتهیاگرایش10

18.1518.1518.2518.4018.6018.8درصدمیانگینامتیازارزشیابیاساتید11

ند
بر

 و 
ت

طا
با

رت
ا

تعدادتعدادثبتاختراعبینالمللی12

344566تعدادتعدادپروژههایمشترکدانشکدهبادانشگاههایخارجی13

1.002.003.00---تعداداعضایهیاتعلمیدارایجوایزملّیوبینالمللی14

1.002.003.00---نفرـسفرانجامسفرهایعلمیکوتاهمدتبرایتبادالتعلمیوفناوری15



 و 
ی

اد
نی

ی ب
ها

ش 
وه

پژ
ی

ه ا
سع

تو

0.430.430.500.600.700.80سرانه(2020-2014ازسال )ISIسرانه مقاالت16

1.701.701.801.902.002.00نفرـمقالهوعلمیوپژوهشیSCOPUSوISCسرانهمقاالت17

15.0015.0016.0016.0017.0017.00تعداداستناد(2020-2014ازسال)تعداداستنادبهمقاالتدرسال18

0.500.60.70.80.91برنفر Hدانشکدهhمیانگینشاخص19

ی
ه ا

سع
تو

 و 
ی

اد
نی

ی ب
ها

ش 
وه

پژ

1.031.201.501.502.002.50نفرـمقالهسرانهمقاالتکنفرانسبینالمللی20

7.007.008.009.0010.0011.00تعدادکتبتعدادکتبتالیفیتوسطانتشاراتمعتبرداخلی21

2.002.002.002.003.003.00تعدادکتب(تجمیعی)تعدادکتبتالیفیتوسطانتشاراتمعتبربینالمللی22

3.003.003.004.004.005.00تعدادمقالهتعدادمقاالتباهمکاریحداقلیکنویسندهخارجی23

1.002.00----تعدادکتب(تجمیعی)تعدادکتبباهمکاریحداقلیکنویسندهخارجی24

1.001.002.002.002.003.00تعدادمأموریتتعدادماموریتفرصتمطالعاتی25

3.003.003.004.004.005.00تعدادمأموریتتعدادماموریتهمایشهایبینالمللی26

1.001.001.002.002.00-نعداد(تجمیعی)تعدادبرگزاریدورهکوتاهمدتفشردهتوسطاساتیدشاخصبینالمللی27

1.001.001.002.00--تعداد(تجمیعی)تعدادبرگزاریدورهتوسطاساتیددانشکدهدردانشگاههاومراکزپژوهشیبینالمللی28

4.002.003.003.003.004.00تعدادتعدادبرگزاریکنفرانسهایبینالمللیدرسال29

0.200.300.30---درصدISIبهمقاالتQ1نسبتمقاالتعلمیدرمجالتویژهومجالت30

5.005.006.007.008.009.00تعدادتعدادسخنرانیعلمیارائهشدهتوسطاعضایهیئتعلمیدانشکده31

1.001.00--1.00ارائهایده،نظریهومدلبرایاولینبار32

ی 
رد

ارب
ی ک
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وه
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ت
نع

ص
با 

ط 
با

رت
431440450460470480میلیونریال(صنعتیوبخشخدمات)سرانهوصولیقراردادهایسفارشی33و ا

202225283032درصد(دارایوصولی)درصداعضاءهیاتعلمیفعالدرقراردادهایصنعتی34
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 و 
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79.00100.00130.00130.00140.00140.00عدداننسبت تعداد حضور یا مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی اجتماعی به کل دانشجوی36

45.0060.0060.00100.00150.00200.00تعدادتعدادکلبرنامههایبرگزارشدهتوسطتشکلها،کانونهاوانجمنهایعلمی37

30.0030.0030.0030.0030.0030.00عددنسبتتعدادنفراردویبرگزارشدهبرایدانشجویانبهتعدادکلدانشجویان38

2.002.002.003.004.004.00درصدهنسبتتعدادنفربرنامهیفرهنگیاجتماعیبرگزارشدهبرایاساتیدبهتعدادکلاساتیددانشکد39

2.004.006.006.006.00-تعدادتعدادنشستهایفرهنگیبرگزارشدهبرایاساتیددانشکده40

2.003.004.004.004.00-نفر-تعدادروزاردوهایفرهنگیبرگزارشدهبرایکارکنان-تعدادنفر41

ی
ین
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رآ

کا
 و 

ی
از

 س
ی
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ج

، ت
ی
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نا

ف

23456تعدادتعدادآزمایشگاههاوکارگاههایدرآمدزا42

200200200200--میلیونریالمیزاندرآمدآزمایشگاههاوکارگاهها43

200200200200--میلیونریالسرانهوصولیازطریقتجاریسازیدستاوردهایپژوهشیاعضایهیأتعلمی44

2233--تعدادتعدادمحصوالتفناورانهتولیدشدهدردانشکده45

2222--تعدادتعدادفناوریهایشناسنامهداردردانشکده46

تعدادتعدادثبتاختراعبینالمللیدرسال47

1.001.001.00---تعدادشرکتهایدانشبنیاناساتید48

درصدسالبعدازفارغالتحصیلی2نسبتاشتغالدانشآموختگانجویایکاربهکلدانشآموختگان49

1.001.002.002.00--تعدادبرگزاریدورههایکارآفرینیوتوانمندسازیجهتاعضایهیأتعلمیدانشکده50

1.001.001.001.00--تعدادبرگزاریدورههایکارآفرینیوتوانمندسازیجهتدانشجویان51

35710--درصدنسبت رساله تحصیالت تکمیلی دارای قرارداد صنعتی به کل رساله ها35



ت
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زی

 و 
ع
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57
سرانه فضاهای فناوری

(اعضای هیأت علمی)
2.539101215نفر/متر مربع 

میلیونریالنسبتدرآمدهایاختصاصیبهکلبودجهجاریعمومی58

231250275300325350میلیونریال(اعضایهیأتعلمی)سرانهدرآمدهایپژوهشی59

165190215240255270میلیونریال(اعضایهیأتعلمی)سرانهدرآمدهایصنعتی60

میلیونریال(اعضایهیأتعلمی)سرانهدرآمدهایاختصاصی61

0.810.640.600.600.600.60نفرنسبتکارکنانبهاعضایهیاتعلمی62

ده
شک

دان
ی 

ص
صا

خت
ا

----40150مترمربعایجادوتحهیزفضاهاینمایشگاهی63

300450600800--مترمربعایجادآتلیههاینوین64

50075010001500--میلیونریالتجهیزآتلیههایآموزشی65

66

67

1.001.002.002.00--تعدادهای موضوعی جهت حل مشکل کشور به درخواست صنعت( رویداد)برگزاری 52

1.001.002.00---تعداد(حضوریوغیرحضوری)برگزاریمسابقاتدانشجوییملیوبینالمللیباموضوعحلچالشهایکشور53

111تعدادفرصتهایمطالعاتیدرصنعتدرسال54

1.001.001.001.001.00تعداددورههایپسادکتریبامحوریتموضوعاتونیازهایصنعتیدرسال55

112تعدادثبتایدهواختراعداخلیمنجربهساختوتجاریسازی56
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SEGUE BLUE 
1400اهداف و برنامه های عملیاتی؛ مبتنی بر سامانه ی اجرایی منتهی به -ب

ریبهسامانکردنونظمدادنسامانهیاجراییدانشکدهدرابعادآموزشی،پژوهشیوادا-1-ب

ارتقاءسطحکیفیآموزشوپژوهش-2-ب

ینارتقائسطحارتباطباسطوحفراگیرملیومطرحکردندانشکدهدرسطوحفراز-3-ب

ارتقاءسطحارتباطباصنعتوحرفه-4-ب

استفادهازتوانشخصیبرایبرجستهکردنجایگاهدانشکده-5-ب

سازماندادنفضاهایدانشکدهوکارانمودنآن-6-ب

1360پسگرفتنفضایازدسترفتهازآغازدههی-7-ب

استخدامنیروهایجدیدوجوانعضوهیئتعلمی-8-ب

رایزنیومقاومتدربرابرمقابلهکنندگانبااستخدام-9-ب

ارتقاءسطحرضایتجمهوردانشجویان-10-ب

ارتقاءامورومراوداتفرهنگیدانشکدهبطورجامع-11-ب

ارتقاءقابلیتتاسیساتوتجهیزاتالزامیدانشکده-12-ب

جلوگیریازحاشیهگراییها-13-ب

رعایتبرنامهیچشماندازوراهبردهایسازندگی-14-ب

نفرنیرویازدسترفتهاداری11جایگزینکردن-15-ب

ایجاددورههایجدیدآموزشینظیردکترایطراحیصنعتی،کارشناسی-16-ب
ارشدطراحیمنظرومدیریتشهری

وابطتهیهیبرنامهیثابتواعمالبرنامهیثابتآموزشیورعایتقواعدوض-17-ب
آموزشی

تشویقوترغیبوراهگشاییبرایهمرسانیهمکارانبانهادهایمختلف-18-ب
ارتباطباصنعتوانجامفعالیتهایپژوهشیوارتباطبانهادهایتاثیرگذار

اهداف و برنامه ها



10

SEGUE BLUE ونیروهای(نظیرمجلسشورایاسالمی)ارتباطبانهادهایمرتبط،ازهرجایممکن-19-ب
برایساختنساختمانجدیددانشکده(نظیرخیرین)موثرملی

رشکلارتباطمستمربافارغالتحصیالندانشکدهبرایکمکبهارتقاءدانشکدهبهه-20-ب
...ممکن،اعمازآموزشی،پژوهشی،مالیو

تنظیممقاولهنامههابانهادهایمختلفنظیروزارتراهوشهرسازی،شهرداریها،-21-ب
...سازماننظاممهندسی،سازمانپدافندغیرعاملکشورو

ایوجلبارتباطبابخشخصوصیبرایهدایتفارغالتحصیالنبهمنظورفعالیتحرفه-22-ب
نظراینبخشبرایتوسعهعملیاتیوفرهنگی،اموزشیوپژوهشیدانشکده

رانسه،ارتباطبانهادهایبینالمللیبهویژهباکشورهایینظیرژاپن،آلمان،سوئد،ف-23-ب
...بعالوهکشورهایهمسایهومسلماننظیرعراق،سوریه،افغانستان،مراکش،الجزایرو

طحارتقاءرتبهدانشکدهمعماریوشهرسازیدانشگاهعلموصنعتایراندرس-24-ب
دانشکدهبرترایران

ونظیرگرایشهایرشتهیمعماری)تثبیترشتههاوگرایشهایمختلف-25-ب
وزارتعتف،شورایعالیانقالبفرهنگی،سازمانسنجشو)درسطحملی(مرمت

(آموزشکشورونظیراینها

اهداف و برنامه ها
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1395تغییر و تحوالت فضاها و امکانات دانشکده معماری و شهرسازی از سال 
این آمفی تئاتر مجددا در اختیار دانشکده قرار گرفت98در سال 

سال بازسازی آمفی تئاتر در حد توان و با کمترین هزینه برای دانشکده صورت پذیرفت40که پس از
باز گرداندن آمفی تئاتر شهید صرفی 1

به دلیل پایین آوردن مصرف برق دانشگاه کلیه مهتابی های راهرو دانشکده تعویض و به روز رسانی 
شد

تعدیل المپ مهتاب راهروهای  
دانشکده

2

سال پیش بوده است و موجب جمع آوری موش و  40با توجه با اینکه سرویس های دانشکده مربوط به 
سوسک شده بود،سرویس ها دانشکده بازسازی کامل شده است

بازسازی سرویس های بهداشتی 
دانشجویان و اساتید دانشکده

3

خرید و به روز رسانی سیستم های مرکز کامپیوتر دانشکده سیستم کامپیوتر  5

سال20خرید میز و صندلی مرکز کامپیوتر دانشکده پس از  تجهیزات مرکز کامپیوتر 6

سال20رنگ و بازسازی برخی از فضاهای عمومی دانشکده پس از رنگ آمیزی 7
تجمیع و قرارگیری کلیه دانشجویان در یک محل واحد در اندازه دانشجویان دکتری دانشکده  

معماری وشهرسازی برای اولین بار دردانشکده، با استفاده از فضای جا به جا شده کتابخانه
مرکز دپارتمان دانشجویان دکتری 8

بازسازی و بهینه کردن فضای اتاق
اساتید و راهرو برای گروه شهر سازی

بهینه سازی فضای اساتید گروه  
شهرسازی

9

بازسازی بهینه کردن فضای اتاق اساتید گروه مرمت بهینه سازی فضای اساتید گروه  
مرمت

10

تجمیع و یکپارچه نمودن کلیه تشکلهای دانشجویی  در یک محل و همچنین بازسازی کامل محل  
مورد نظردر حد و توان و بودجه دانشکده

تشکل های دانشجویی 11

نفر در محل زیر همکف دانشکده  32احداث محل جدید برای دفاعیه و کنفرانس دانشجویان به تعداد 
معماری وشهرسازی

سالن دفاعیه دانشجویان 12

تخصیص فضای جدید در طبقه زیر همکف و همچنین تشکیل آتلیه برای گروه منظر اضافه کردن کالس 13

بازسازی محل جدیدآرشیو دانشکده آرشیو 14
محل آزمایشگاه جدید در اختیار اساتید ،از طریق مدیریت فضاها و  6در اختیار گذاردن تعداد  

استفاده از فضاهای کمتر استفاده شده، با وجود کمبود فضاهای دانشکده 
آزمایشگاه های 

تازه تاسیس
15

سال20تعمیر و بازسازی آبدارخانه طبقه دوم اساتید پس از آبدرخانه اساتید 16
قرار دادن ساختمان قدیم دانشکده معماری وشهرسازی جهت یکپارچگی گروه آموزشی طراحی  

صنعتی
یکپارچه کردن محل گروه آموزشی 

طراحی صنعتی
17
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لیست جذب اعضاء هیات علمی جدیدالورود دانشکده معماری وشهرسازی از 
1399تا 1395سال 

ورود به دانشگاه1395/6/1مورخ  خانمدکترتقدیر 1

ورود به دانشگاه1396/11/25مورخ  خانمدکترجلیلی 2

ورود به دانشگاه1395/11/27مورخ آقایدکترخلیلی 3

ورود به دانشگاه1398/8/1مورخ  راعیاقایدکتر 4

ورود به دانشگاه1398/7/1مورخ  اقایدکتررهبر 5

ورود به دانشگاه1398/7/1مورخ  خانمدکترکامرانی 6

ورود به دانشگاه1398/7/1مورخ  اقایدکترشکوهی 7

ورود به دانشگاه1395/11/27مورخ  خانمدکترصحراگرد 8

ورود به دانشگاه1395/12/25مورخ  خانمدکترصنایعیان 9

ورود به دانشگاه1396/4/22مورخ  خانمدکترقربانیان 10

ورود به دانشگاه1398/6/16مورخ  اقایدکترموذن 11

به افتخار بازنشستگی نائل شده اند99/4/1الزم به ذکر است آقای دکتر حسینی در تاریخ 

دهمچنین آقایان دکتر خرم و دکتر مرتضایی در فرصت مطالعاتی به سر می برن
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1395کاهش کارکنان دانشکده معماری و شهرسازی از سال 
مامور به تحصیل به دلیل شرایط جانبازی97در اختیار کارگزینی از سال  حسن امیری  

سیاوشانی
1

کارگزینی نیرو را از لیست دانشکده خارج 97با توجه به یکپارچگی کتابخانه ها در سال 
کردند 

مرضیه رحمتی 2

به دستور مشاور رییس دانشگاه آقای دکتر صدر در اختیارحوزه ریاست قرار گرفته اند حمیده جعفر  
کماسایی

3

به افتخار بازنشستگی نایل شده اند99با توجه به شرایط خانواده شهدا در سال  نیلوفر پیر  
حیاتی

4

دبا دستور معاونت پشتیبانی دانشگاه آقای دکتر سیدین به واحد نور انتقال پیدا کردن امیر حسن  
شادمهر

5

به افتخار بازنشستگی نایل شده اند98درشهریور سال  افسانه  
اسکندری

6

به افتخار بازنشستگی نایل خواهند شد1400در خرداد سال  عباس امامی 7

به افتخار بازنشستگی نایل خواهند شد1399در اسفند سال  مریم امیری 8

به افتخار بازنشستگی نایل شده اند1398در خرداد سال  زینت عبدی 9

به افتخار بازنشستگی نایل خواهند شد1395درمرداد سال  ماشااله کمال  
آبادی

10

سال مرخصی بدون حقوق رفته اند2به مدت 1398از اسفند  پردیس بهمنی 11

نون  نفر از این دانشکده خارج شدند که مقرر شد برای آنها جانشین باید، که تاک11جمعا تعداد 
اندآمدهزیردو نفر به شرح 

جایگزین خرو جی های کارکنان
در اختیار دانشکده قرار گرفته اند1399در مرداد سال  زهرااسالمی 1

در اختیار دانشکده قرار گرفته اند1398در اسفند سال  فرشتهامینی 2
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آمار دانشجویان دانشکده معماری وشهرسازی از سال 
1399تا سال 1395

ورودی 
1399سال

ورودی
1398سال

ورودی
1397سال

ورودی
1396سال

ورودی
1395سال

مقطع ردیف

61 67 77 95 98 کارشناسی 1

184 221 196 251 187 کارشناسیارشد 2

27 25 20 13 4 دکتری 3

272 313 293 359 289 جمعهردوره

 نفر1320: 1399مجموع کل دانشجویان در حال تحصیل طبق آخرین آمار، آذرماه



چالش ها، همکاری ها، یافته ها و شرایط موجود

)!!!!(برخی از مقاومت ها برای تغییر -1

در 11)از دست دادن کارکنان و عدم اجرای قول های جانشینی -4
!!!!( 2مقابل 

به مخالفان تغییر و درستکاری)!!!( برخی دل دادن ها -2

15

!!!(  )!کنار آمدن ها برای رسیدن به هدف در مقابل کنار نیامدن ها -3

چالش ها-الف

برخی مقاومت ها در برابر بازگرداندن فضاهای از دست رفته و عدم -5
همکاری برای رعایت قول و قرارها

برایخاصضوابطاعمالزمینهدر(مقاومت)همکاریعدم-6
شهرسازیومعماریاساتیدارتقاءوپژوهشیامور

برخیغیرمستقیمومستقیممقاومت-7
دانشکدهتحولازجلوگیریبرایجریان ها



چالش ها، همکاری ها، یافته ها و شرایط موجود

همکاری اکثریت اعضاء هیئت علمی اعم-1
از جوان و باتجربه

همکاری امور اداری و به طور خاص همرسانی اخیر مدیریت -4
امور اداری

همکاری حوزه مدیریتی دانشگاه-2

16

xxxxعدم همکاری برخی از حوزه ها نظیر -3

همرسانی ها و همکاری ها-ب

مساعدت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه-5

دانشگاهریاستعالیمشاوردفترمساعدت های-6

آموزشیمعاونتمساعدت-7

هبدانشگاهبین المللیمعاونتمساعدت-8
مختلفاشکال



چالش ها، همکاری ها، یافته ها و شرایط موجود

ارتقاء کیفیت آموزشی و رتبه اول -1
و دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم

صنعت ایران در دانشگاه های کشور طبق 
ارزیابی تایمز 

بازپس گیری آمفی تئاتر دانشکده -4

موفقیت در تثبیت گرایش ها و ایجاد رشته های -2
در ... گرایش های آموزشی، پایداری، درمانی و )جدید 

؛ کارشناسی ارشد معماری منظر و دکتری (معماری
طراحی صنعتی

17

آنهاتهیه برنامه های ثابت برای گروه ها و تالش برای اجرایی کردن-3

یافته ها و شرایط موجود-ج

ا امید به گرفتن حداقل هایی از فضا که در حال مذاکره ب-5
.مالی و پشتیبانی می باشد-معاونت محترم اداری

جدیدعلمیهیئتاعضاءاستخدام-6



بین المللی علم و صنعت ایران، برای ارتقا دانشگاه در ترازجدول ارزیابی ساالنه فعالیت دانشکده های دانشگاه
شاخص سنجشردیف

مقدار/ تعداد
در کل دانشگاه

سال1398در ابتدای 

م  مقدار نتایج اقدا/تعداد
دانشکده

1398در پایان 

سهم )که برای رسیدن به مقدار شاخص برآوردی 1399مهم ترین اقدام دانشکده در سال 
( دانشکده

انجام شده است
مالحظات

آمــوزشالف

اعضایهیئتعلمیایرانی*1
11920استادیار

13
8

برجستهجوانآموختگاندانشجذب
همکارانارتقاءبرایتشویق115دانشیار
همکارانارتقاءبرایتشویق108استـاد

اعضایهیئتعلمیخارجی*2
ـــ2استادیار

ـــ
ـــ

ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ

2دانشیار
4استـاد

دانشجویایرانی*3
آموزشکیفیتارتقاءوافزایش4042445کارشناسی

شهریمدیریتبرایپیگیریومنظرمعماریدرپذیرشرسیدننتیجهبه8381768کارشناسیارشد
داردجریاناقداماتصنعتیطراحیدردکتراپذیرشبرای1644100دکترا

دانشجویخارجی*4
ــــــــــــــــ39کارشناسی

ــــــــــــــــ50کارشناسیارشد
جدیدخارجیدانشجویانجذب103دکترا

پژوهشگرپسادکتری*5
جدیدآموختهدانشبرجستگانجذب554ایرانی
ــــــــــــ0خارجی

تا1رتبه)هایخارجیدورههایمشترکآموزشیبادانشگاه*6
(QSدانشگاهبرتر500

2

0

3

فعلیقراردادطرفدانشگاهسهازغیرجهاندیگردانشگاههایبامذاکرهتداوم

قراردادبا
دانشگاههایی
درفرانسه،
پرتغالو
صربستان



7*
دوره های مشترک آموزشی با 

تا 500رتبه )های خارجی دانشگاه
(QSدانشگاه برتر1000

فعلیقراردادطرفدانشگاهسهازغیرجهاندیگردانشگاههایبامذاکرهتداوم

قرارداد با 
دانشگاههایی  
در فرانسه،  
پرتغال و 
صربستان

جوایزبینالمللیدانشگاه*8

طراحیمسایقاتدرشرکتبرایتشویقتداوم42دانشجویان
دانشآموختگانو

طراحیمسایقاتدرشرکتبرایتشویقتداومـــ15پسادکترا

استشدهانجامدانشجویانفعالیتپوششدر52هیئتعلمی
پژوهشب

9*

درWOSاسنادعلمینمایهشدهدر
2018سال

اسنادعلمیفقطشاملاینموارد)
 ,Article, Review, Letter:است

Proceeding Paper)

ESCI1563گذشتهازبیشترموردیکحداقلبرایتالشنتایج
آدرسدانشگاه
علموصنعت
ایرانبه

صورتهایذیل
وبایددرجستج
مورداستفاده

.قرارگیرد
Iran Univ 

Sci 

&Technol 

OR Iran 

Univ Sci 

&Technol 

OR Iran 

University 

Science & 

Technology 

OR Iran 

University 

Science & 

Technology 

OR IUST

SCI-E13347گذشتهازبیشتراهدافیبهدستیابیبرایتالشنتایج
SSCI666گذشتهازبیشتراهدافیبهدستیابیبرایتالشنتایج

A&HCI30ــــــــــــ

10*

ارجاعاتبهمقاالتچاپشدهدرپنج
WOSسالقبلدرهستهاصلی

 ,SCI-E, SSCIهستهاصلیشامل)
A&HCIاست)

1363921
موردازسالهایقبلبیشترشودو12انتظارمیرفتحداقل

معهذا،نسبتبهگذشتهبهترشدهاست



مقاالت چاپ شده با آدرس دانشگاه در *11
Nature وScience ــــــــــــــــ20180در سال

وNatureارجاعاتساالنهبههمهمقاالتدر*12
Scienceــــــــــــــــ20180درسال

درسالWOSدر(Hot Paper)مقاالتداغ*13
ــــــــــــــــ20180

درWOSدر(Highly Cited)مقاالتپرارجاع*14
شودمیممکنامراینآیندههایسالدرهمکارانسوابقبهتوجهباـــ201856سال

مفهرستاعال)مقاالتدربیستنشریهبرترجهان*15
.استجریاندرکهبنویسندمقالهCitiesمجلهدرکهاندکردهتالشهمکارانازبرخی32(شدهازسویشوراینظارتوارزشیابی

رتراینآماربراساسفهرستبیستنشریهب
مقالهدرمجله3استخراجشدوESIجهاناز

PLOS ONEگزارششدهاست.

لاختراعاتثبتشدهدرامریکا،اروپاوژاپندرسا*16
ـــــــــــــ201811

به)هایدانشبنیاندانشگاهگردشسرمایهشرکت*17
تکمیلفعالیتهایجاریدرایجادشرکتهایدانشبنیانـــ2470000(میلیونریال

درآزمایشگاهشهرهوشمندCIMتولیداپلیکشینجدیدنظیرـــ16دانشگاه(Spin Off)شرکتهایزایشی*18

تقویتآموزههایشهرهوشمنددرمکانسازی303گاهاستارتآپهایدانشجوییشکلگرفتهدردانش*19

شاغلیندرشرکتهایمرکزرشدوپارکعلمو*20
.تالشبرایافزایشنیروهایموجودتادوبرابرجریانداردـــ139فناوریدانشگاه

برحسبدالریا)فروشفنآوریدرداخلوخارج*21
قراردادهاییبااصفهانومشهدوتبریزدرحالمذاکرهوانعقاداستـــدالر2000000(معادلآنازسایرارزها

اعضایهیئتعلمیبابیشازهزارارجاعغیرخودی*22
ـــــــــــــــــ201711درسالWOSدرهستهاصلی

کدانشمندانپراستنادحاضردرجمعدانشمندانی*23
ـــــــــــــــــ201716درسال ESIدرصدبرترجهاندر



در سال WOSدرصد مقاالت مشترک ساالنه نمایه شده در 24
2017

ر  با صد دانشگاه  برتر د
QSرتبه بندی 

391
وترغیبوتشویقبارودمیانتظار
ممکننزدیکآیندهدرامراینتالش
شود

باصدویکتاسیصد
یدانشگاهبرتررتبهبند

QS
شتالوترغیبوتشویقبارودمیانتظار761

شودممکننزدیکآیندهدرامراین

هد)درآمداختصاصیدانشگاهازمحلقراردادهایپژوهشیداخلی*25
18600200/000/000(میلیونریال

اببیشترقراردادعقدبرایمذاکرهنتایج
شهرسازی،وراهوزارتشاملنهادهایی
ورضویقدسآستانتهران،شهرداری

اینهانظیر

در
س
ال
98
هف
ت
ااست
دبا
14
قرار
داد
دا
ش
تیم

درآمداختصاصیدانشگاهازمحلقراردادهایپژوهشیخارجی*26
ـــــــــــــــــدالر405000(دالر)

درQSپروژههایمشترکبادویستدانشگاهبرتردرفهرست*27
ـــــــــــــــــ201767سال

باهمکاریومشارکتبرایریزیبرنامه301هایفعالدانشگاهیدرپارکعلموفنآوریشرکت*28
پردیسفناوریپارک

فرصتهایمطالعاتیخارجازکشوراعضایهیئتعلمی*29
ـــــــــــــــــ3ماههششتاسه

رزاقیمتبهتوجهباکههمکارانیگرایش71ماههششازبیش
داردنیزمشکالتی

پذیرشفرصتمطالعاتیمحققانخارجازکشور*30
ـــــــــــــــــ1ماههششتاسه

داردمشکالتیارز،قیمتبهتوجهباالبته41ماههششازبیش
شودمیتشویقسفرهانوعاینولی

پشتیبانیپ
ـــــــــــــ77119(شرکتی/قراردادی/پیمانی/رسمی)کارمندان*31

ببرحس)میانگینطولدورهریاستروسایفعلیدانشکدهها32
ـــــــــــــــــ2/3(سال

پهنایباندشبکهاینترنتدانشگاه*33
ـــــــــــــــــ465(برحسبمگابایتبرثانیه)

ـــــــــــــــــ365/37(برحسبهزارمترمربع)هاهاوآزمایشگاهمساحتمجموعکالس34

هامساحتخوابگاه35
ـــــــــــــــــ332/47(برحسبهزارمترمربع)

ـــــــــــــــــ54506هایورزشیورفاهیبرحسبمترمربعنسبتمساحتزمین36

ـــــــــــــــــ1000(برحسبمترمربع)ظرفیتاسکاندانشجویخارجی*37



ظرفیت اسکان عضو هیئت علمی  *38
ـــــــــــــــــ320(بر حسب متر مربع)خارجی 

39*
،هایاطالعاتیهزینهپشتیبانیازبانک

وندهمیلی)نشریاتوکتبعلمیناشران
(ریال

رتصوبهدانشگاهتوسطهزینههااینبرآورداولیهایکهامیدوارمباتوجهبهمذاکراتبرآوردهشود287415
میشودپرداختمتمرکز

درآمداختصاصیدانشگاهازمحلموقوفات*40
مذاکرهالبتهکروناجریان)باخیرینبطورپیوستهدرحالمذاکرههستیم150010(دهمیلیونریال)وهدایایمردمی

(راکندکردهاست

:توجه
.استشدهذکردانشگاهکلدرمربوطمقدارازاطالعجهتمواردونیستجداسازیقابلدانشکدهسهممواردبرخیدر-1
آندر1398سالبرایمربوطخانهکهدارندجزییتغیراتبرخیونیستجدولایندرکهمیشوداضافهشاخص هاازبرخی5-200طرحبرایسالهر-2

.استآمدهشاخص



نتایج اهداف کمی ریز شده و زمان بندی شده دانشکده  
(99تا 95)معماری وشهرسازی در افق زمانی 

واحد اندازه گیریاهداف کمّیردیفحوزه
...برنامه آینده در سالهایوضع موجود

949596979899

ی
یل

کم
ت ت

ال
صی

ح
و ت

ش 
وز

آم

1122--تعدادراهاندازیرشتهگرایشجدیدفناورمحوردرحوزهتحصیالتتکمیلی1

30.7630.0028.0026.0024.0022.00نفرنسبتدانشجویانروزانهبهاعضایهیاتعلمی2

45.0045.0040.0038.0036.0032.00درصدنسبتتعداددانشجویانروزانهتحصیالتتکمیلیبهتعداداعضایهیأتعلمیدانشیاربهباال3

32.3032.3035.0036.0037.0038.00درصدنسبتاعضایهیاتعلمیبارتبهدانشیاریوباالتربهکلاعضاء4

40.0043.0046.0050.0055.0060.00درصدنسبتدانشجویانروزانهتحصیالتتکمیلیبهکلدانشجویان5

6
تعدادپذیرشدانشجویغیرایرانی

(درصورتایجادبسترهایاجرایی)
تعداد

(تجمعی)
3.003.005.008.0010.0012.00

11----تعدادارائهدروستوسطاساتیدخارجیویاایرانیانمقیمخارج7

(سختافزارونرمافزارهایآن)تعدادکارگاههاوآزمایشگاههایآموزشیبههنگامشده8
تعداد

(تجمعی)
112526272829

درصدقبولیدانشجویانکارشناسیدانشکدهدرمقاطعتحصیالتتکمیلیدانشگاهعلموصنعت9

111222تعدادارائهوتدویندروسجدیددررشتهیاگرایش10

18.1518.1518.2518.4018.6018.8درصدمیانگینامتیازارزشیابیاساتید11

ند
بر

 و 
ت

طا
با

رت
ا

تعدادتعدادثبتاختراعبینالمللی12

344566تعدادتعدادپروژههایمشترکدانشکدهبادانشگاههایخارجی13

1.002.003.00---تعداداعضایهیاتعلمیدارایجوایزملّیوبینالمللی14

1.002.003.00---نفرـسفرانجامسفرهایعلمیکوتاهمدتبرایتبادالتعلمیوفناوری15

دستیابی به هدف 

نزدیک شدن به هدف

فراتر از هدف

ناموفق

بهزادفر

فیضی

نائینی



 و 
ی

اد
نی

ی ب
ها

ش 
وه

پژ
ی

ه ا
سع

تو

0.430.430.500.600.700.80سرانه(2020-2014ازسال )ISIسرانه مقاالت16

1.701.701.801.902.002.00نفرـمقالهوعلمیوپژوهشیSCOPUSوISCسرانهمقاالت17

15.0015.0016.0016.0017.0017.00تعداداستناد(2020-2014ازسال)تعداداستنادبهمقاالتدرسال18

0.500.60.70.80.91برنفر Hدانشکدهhمیانگینشاخص19

ی
ه ا

سع
تو

 و 
ی

اد
نی

ی ب
ها

ش 
وه

پژ

1.031.201.501.502.002.50نفرـمقالهسرانهمقاالتکنفرانسبینالمللی20

7.007.008.009.0010.0011.00تعدادکتبتعدادکتبتالیفیتوسطانتشاراتمعتبرداخلی21

2.002.002.002.003.003.00تعدادکتب(تجمیعی)تعدادکتبتالیفیتوسطانتشاراتمعتبربینالمللی22

3.003.003.004.004.005.00تعدادمقالهتعدادمقاالتباهمکاریحداقلیکنویسندهخارجی23

1.002.00----تعدادکتب(تجمیعی)تعدادکتبباهمکاریحداقلیکنویسندهخارجی24

1.001.002.002.002.003.00تعدادمأموریتتعدادماموریتفرصتمطالعاتی25

3.003.003.004.004.005.00تعدادمأموریتتعدادماموریتهمایشهایبینالمللی26

1.001.001.002.002.00-نعداد(تجمیعی)تعدادبرگزاریدورهکوتاهمدتفشردهتوسطاساتیدشاخصبینالمللی27

1.001.001.002.00--تعداد(تجمیعی)تعدادبرگزاریدورهتوسطاساتیددانشکدهدردانشگاههاومراکزپژوهشیبینالمللی28

4.002.003.003.003.004.00تعدادتعدادبرگزاریکنفرانسهایبینالمللیدرسال29

0.200.300.30---درصدISIبهمقاالتQ1نسبتمقاالتعلمیدرمجالتویژهومجالت30

5.005.006.007.008.009.00تعدادتعدادسخنرانیعلمیارائهشدهتوسطاعضایهیئتعلمیدانشکده31

1.001.00--1.00ارائهایده،نظریهومدلبرایاولینبار32

ی 
رد

ارب
ی ک

ها
ش 

وه
پژ

ت
نع

ص
با 

ط 
با

رت
431440450460470480میلیونریال(صنعتیوبخشخدمات)سرانهوصولیقراردادهایسفارشی33و ا

202225283032درصد(دارایوصولی)درصداعضاءهیاتعلمیفعالدرقراردادهایصنعتی34

بهزادفر

معماریان

قربانیان

بهزادفر

معماریان

آزمایشگاه
شهر
هوشمند



ی
اع

تم
اج

 و 
ی

نگ
ره

ف

79.00100.00130.00130.00140.00140.00عدداننسبت تعداد حضور یا مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی اجتماعی به کل دانشجوی36

45.0060.0060.00100.00تعدادتعدادکلبرنامههایبرگزارشدهتوسطتشکلها،کانونهاوانجمنهایعلمی37
150.0
0

200.00

30.0030.0030.0030.0030.0030.00عددنسبتتعدادنفراردویبرگزارشدهبرایدانشجویانبهتعدادکلدانشجویان38

2.002.002.003.004.004.00درصدهنسبتتعدادنفربرنامهیفرهنگیاجتماعیبرگزارشدهبرایاساتیدبهتعدادکلاساتیددانشکد39

2.004.006.006.006.00-تعدادتعدادنشستهایفرهنگیبرگزارشدهبرایاساتیددانشکده40

2.003.004.004.004.00-نفر-تعدادروزاردوهایفرهنگیبرگزارشدهبرایکارکنان-تعدادنفر41

ی
ین

فر
رآ

کا
 و 

ی
از

 س
ی

ار
ج

، ت
ی

ور
نا

ف

23456تعدادتعدادآزمایشگاههاوکارگاههایدرآمدزا42

200200200200--میلیونریالمیزاندرآمدآزمایشگاههاوکارگاهها43

200200200200--میلیونریالسرانهوصولیازطریقتجاریسازیدستاوردهایپژوهشیاعضایهیأتعلمی44

2233--تعدادتعدادمحصوالتفناورانهتولیدشدهدردانشکده45

2222--تعدادتعدادفناوریهایشناسنامهداردردانشکده46

تعدادتعدادثبتاختراعبینالمللیدرسال47

1.001.001.00---تعدادشرکتهایدانشبنیاناساتید48

درصدسالبعدازفارغالتحصیلی2نسبتاشتغالدانشآموختگانجویایکاربهکلدانشآموختگان49

1.001.002.002.00--تعدادبرگزاریدورههایکارآفرینیوتوانمندسازیجهتاعضایهیأتعلمیدانشکده50

1.001.001.001.00--تعدادبرگزاریدورههایکارآفرینیوتوانمندسازیجهتدانشجویان51

35710--درصدنسبت رساله تحصیالت تکمیلی دارای قرارداد صنعتی به کل رساله ها35



ت
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رس
زی

 و 
ع

ناب
م

57
سرانه فضاهای فناوری

(اعضای هیأت علمی)
2.539101215نفر/متر مربع 

میلیونریالنسبتدرآمدهایاختصاصیبهکلبودجهجاریعمومی58

231250275300325350میلیونریال(اعضایهیأتعلمی)سرانهدرآمدهایپژوهشی59

165190215240255270میلیونریال(اعضایهیأتعلمی)سرانهدرآمدهایصنعتی60

میلیونریال(اعضایهیأتعلمی)سرانهدرآمدهایاختصاصی61

0.810.640.600.600.600.60نفرنسبتکارکنانبهاعضایهیاتعلمی62

ده
شک

دان
ی 

ص
صا

خت
ا

----40150مترمربعایجادوتحهیزفضاهاینمایشگاهی63

300450600800--مترمربعایجادآتلیههاینوین64

50075010001500--میلیونریالتجهیزآتلیههایآموزشی65

66

67

1.001.002.002.00--تعدادهای موضوعی جهت حل مشکل کشور به درخواست صنعت( رویداد)برگزاری 52

1.001.002.00---تعداد(حضوریوغیرحضوری)برگزاریمسابقاتدانشجوییملیوبینالمللیباموضوعحلچالشهایکشور53

111تعدادفرصتهایمطالعاتیدرصنعتدرسال54

1.001.001.001.001.00تعداددورههایپسادکتریبامحوریتموضوعاتونیازهایصنعتیدرسال55

112تعدادثبتایدهواختراعداخلیمنجربهساختوتجاریسازی56

دراینراسـتا
ــاب کتـــــــ

ی یکپارچگ"
ــجام  و انسـ
ــام  نظــــ
ــازی  شهرس
ــور؛  کشـــ
الزامی برای
ــگیری پیش
ــوادثی  حــ
ــد  ماننــــ
آتش سوزی 
ســـاختمان 

ــکو "پالسـ
ــط توســــــ
ــطفی مصــــ
ــرو بهزادفـــ
ــدی مهــــــ
ــه ــعیدیب س
رسـیده چاپ

.است



با سپاس فراوان
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