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فعالیت های آموزشی



(اعضا هیات علمی): آمار آموزشی دانشکده

:  استادیار
20

12: استاد

9: دانشیار

1: استاد ممتاز

جذب سال 

1399:

نفر2

جذب سال 
1400:

نفر ؟؟2

1: مربی

1400و 1399ارتقاء در سال 2

هدف برنامه چهارم توسعهوضعیت موجودعنوان شاخص

55%51/16نسبت اعضای هیات علمی با رتبه دانشیاری و باالتر به کل اعضاء



(دانشجویان شاغل به تحصیل): آمار آموزشی دانشکده

هدف برنامه چهارم توسعهوضعیت موجودعنوان شاخص
21/6620نسبت دانشجوی روزانه به عضو هیات علمی

67/9960نسبت دانشجویان روزانه تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان
82/21%86/25شیار به باالنسبت تعداد دانشجویان روزانه تحصیالت تکمیلی به تعداد اعضای هیات علمی دان

%3%0/69نسبت پذیرش دانشجوی غیر ایرانی

تعداد دانشجویانعنوان شاخص

دانشجویان ایرانی

جمعمجازیپردیسنوبت دومروزانهمقطع
354--31935کارشناسی

3526319064669ارشد
250-217231دکتری

یدانشجویان غیرایران
2کارشناسی

9 3کارشناسی ارشد
4دکتری



(...وماهانهگزارش های)شاخص هابهبودبرایتالشوتکمیلیتحصیالتدانشجویانماندگاریپایش-1

(...درسی،برنامه هایجدید،گرایش هایکیفیت،وکمیت)دانشکدهدرشدهارائهدروستنوعوتوسعهرسانی،روزبه-2

(...درخشان،استعدادالمپیاد،)برترونخبهدانشجویانجذب-3

(...ت،خدممیزمجازی،هایگروهپاسخ،وپرسشومعارفهجلسات)کروناازناشیمجازیشرایطباآموزشفرایندسازیهمگام-4

(...تعاون،طرحدانشکده ای،بینرشته)دانشگاه هاودانشکده هاسایرباآموزشیهمکاریتوسعه-5

برنامه های در حال انجام آموزش دانشکده



(...وماهانهگزارش های)شاخص هابهبودبرایتالشوتکمیلیتحصیالتدانشجویانماندگاریپایش-1

برنامه های در حال انجام آموزش دانشکده



ایش هایگرکیفیت،وکمیت)دانشکدهدرشدهارائهدروستنوعوتوسعهرسانی،به روز-2

(...درسی،برنامه هایجدید،

برنامه های در حال انجام آموزش دانشکده



(...درخشان،استعدادالمپیاد،)برترونخبهدانشجویانجذب-3

برنامه های در حال انجام آموزش دانشکده

دوممرحلهالمپیادبرگزیدگانبهدانشکدهطرفازدانشگاهجوایزمعادلجوایزیتخصیص•

المپیاددرشرکتمتقاضیدانشجویانسازیآمادهدورهبرگزاری•



(...خدمت،میزمجازی،گروه هایپاسخ،وپرسشومعارفهجلسات)کروناازناشیمجازیشرایطباآموزشفرایندسازیهمگام-4

برنامه های در حال انجام آموزش دانشکده



(...تعاون،طرحدانشکده ای،بینرشته)دانشگاه هاودانشکده هاسایرباآموزشیهمکاریتوسعه-5

برنامه های در حال انجام آموزش دانشکده

اناردکدانشگاهواراکدانشگاهسبزواری،حکیمکاشان،دانشگاهتعاونطرح صنایعدانشکدهوراه آهندانشکده



فعالیت های پژوهشی



عمرانمهندسیدانشکدهپژوهشیآماراجمالیمعرفی❑

دانشکدهپژوهشیهایبرنامه❑

اقدامات❑

هافرصت❑

تهدیدها❑

200زیررتبهدانشگاه هایباصنعتوعلمعمراندانشکدهجایگاهمقایسه❑

دانشکده مهندسی عمران



دانشکده99و 98مقایسه فعالیت های پژوهشی 

شرح 98سال  99سال 

ISIمقاله دارای نمایه 140 121

پژوهشی-مقاله در مجالت دارای نمایه علمی  54 32

ترویجی-مقاله در مجالت دارای نمایه علمی  1 3

ISCمقاله در مجالت دارای نمایه 69 66

تعداد کتابهای تالیفی منتشر شده 14 2

تعداد کتابهای ترجمه ای منتشر شده 3 2

تعداد مقاله های ارائه شده در همایش های بین المللی داخل کشور 14 0

تعداد مقاله های ارائه شده در همایش های بین المللی خارج کشور 5 3

تعداد مقاله های همایش های ملی 10 14



علم و صنعت ایرانعمراندانشکده مهندسی اساتیدHIدسته بندی

تعداد اساتید HIبازه 

7 0-5

16 6-10

7 10-15

7 15-20

6 21<



کامپیوتریسایتوآزمایشگاه هادرتحقیقبرایالزمتجهیزاتخریدوساخت-1

باعمرانمهندسیزمینهدراستانیوملیطرح هایدرفعالمشارکتوهمکاریتوسعه-2

صنعتیارتباطاتوکشوربحرانستادونهادهاشهرداری ها،سازمان ها،وزارتخانه ها،

اندانشجویاعزامبین المللی،سازمان هایجهان،ممتازدانشگاه هایباپژوهشی-علمیتعامل-3

مجاورکشورهایدانشجویانجذبوکشورهاسایربهتحقیقاتانجامبرای

همکاری هایبرایآن هاازدعوتوکشورخارجساکنایرانیمحققانباموثرارتباطایجاد-4

مشترکعلمی

طبیعیسوانحوتاب آوریزمینهدربرنامه ریزیکمیته هایدرفعالحضور-5

برنامه های جاری و راهبردی دانشکده



طمحیپسماند،آب،منابعمدیریتمسکن،ترابری،وراهنقل،وحملخشکسالی،سیل،زلزله،

هواآلودگیزیست،

تدسدرکهتهرانشرقبرایسبزمحلهجامعطرحطریقازدانشگاهباجامعهتعاملطرحتوسعه

.استبررسی

کشورشهرسازیومسکنوراهنیرو،دفاع،وزارتخانه هایبااقدامدستدرطرح های

حوزه های مشارکت دانشکده مهندسی عمران



پایهامکاناتبادانشکدهآزمایشگاه هایدربنیادیتحولوساخت•

ردکهاندازه گیریادواتساختهمراهبهگوناگونزمینه هایدرتحقیقضروریتجهیزاتخرید•

.استبفردمنحصرکشور

ردکشوربحرانستادمعاونزیست،محیطسازمانوزارتخانه ها،مسئولین،موثرحضورودعوت•

دروزارتخانهچندباتعاملدرمهمبسیاراستانی-ملیطرح هایقراردادانعقادوعمراندانشکده

.زیستمحیطوطبیعیسوانحزمینه

طبرخبه صورتکشورمحققینبرایاطالعاتیبانک هایازاستفادهونویسیمقالهدورهبرگزاری•

اقدامات انجام شده



نیرووزارتبرایسیالبکاروسازدستورالعملتدوینراهبردیملیطرحاتمام•

مااهدانشگنقشوپسماندمدیریتوتهرانشرقسبزمحلهمورددربرخطسخنرانیدوبرگزاری•

کشورراهداریسازمانبرایسوانحزماندرسریع االحداثپل هاینصبوطراحی•

تعاملوسخنرانیبرایکشورازخارجنخبگانوکشورمشاورمهندسینبزرگترینمدیرانازدعوت•

عمراندانشکدهدانشجویانصنعتیومطالعاتیفرصتبرای

سازه هایبعدیسهچاپگردستگاهساختبرایخاتم االنبیاقرارگاهسازندگیپژوهشکدهباقرارداد•

کشوردربارنخستینبرایسیل زدگانوزلزلهساختهپیشخانه هایتهیهبرایبتنی

ترافیکتلفاتبرایجهانیبهداشتسازمانباقراردادانعقاد•

اقدامات انجام شده



مراکزوآزمایشگاه هادرپژوهشیفعالیت هایانجامجهتدانشکدهممتازالتحصیالنفارغبرخیازبهره مندی●

بهنخ"و"پژوهشیارسرباز"عنوانتحتدانشکدهصنعتیپروژه هایدرهمکاریهمچنینوتحقیقاتی

."وظیفه

اًجمعحاضرحالدروشدهانجامعمرانمهندسیدانشکدهدردانشگاهوظیفهنخبهاولینجذبموردایندر

فوقفعالیت هایدرنخبهسرباز2وشدهتمامخدمتشاندورهآن هاازنفر3کنونتاکهپژوهشیارسرباز11

.دارندمشارکت

اقدامات انجام شده



ارایه مقاالت مشترک با دانشگاه تگزاس ای ام آمریکا●

تبادل دانشجو و مقاالت مشترک با دانشگاه ان یو بی سی کانادا●

مقاالت و همکاری های علمی مشترک با آکادمی علوم لهستان●

تبادل دانشجو، مقاله مشترک و بهربرداری از تجهیزات فوق مدرن دانشگاه آی آی تی هند●

2020عضویت در کمیته علمی معتبرترین انجمن علمی هیدرولیک جهان در سال ●

تمدید عضویت هیات تحریریه در مجله کیو وان  انجمن جهانی رسوب●

(برزیل)تفاهم نامه اولیه با دانشگاه فدرال باهیا ●

، دانشگاه آر ام آی تی استرالیا(برزیل)همکاری با دانشگاه های  فدرال سائوکارلوس ●

همکاری با دانشگاه دلفت هلند ●

روابط و همکاری های بین المللی



دردهشانجاممطالعاتوآماراساسبر.ملیسطحدراقلیمتغییربحثبهدانشگاهورودضرورت•

هبکشورمناطقعمدهازمهاجرتپدیدهآب،منابعبیکاری،کاهشخشکسالی،آتی،دههیک

.خوردخواهدرقمبحرانیبسیارشرایطوالزمزیرساخت هایکمبوددلیلبهمناطقسایر

اداعتمجلببرایخشکسالی-سیالب-زلزلهخاصحوادثپژوهشکدهراه اندازیدرتسهیل•

کشورمعضالتحلدردانشگاهتوانمندیازاقتصادیبرداریبهرهوعمومی

ازگاهدانشحمایتوزیستمحیطوخشکسالینقل،وحملزلزله،بحثبهویژهتوجهضرورت•

آن ها

ؤثرمزاییاشتغالودانشگاهجایگاهارتقاءبرایدانشگاهدرکشورپسماندقطباندازیراه•

فرصت ها



بزسمحلهکاربردیواصیلطرحازحمایتطریقازجامعه–دانشگاهتعاملبرایبرنامه ریزی•

تهرانشرق

ومنطقهشهرداریمسئولینحضوربامفرحبرنامه هایبرگزاریبامردمبهالزمآموزش های•

(دانشکدهتئاترآمفیازمناسباستفاده)خیرین

برایشهرداریونهادهاوزارتخانه ها،سطحدرصنعتوعلمفارغ التحصیلمدیرانازاستفاده•

استانداردهاتدوینوگیریتصمیمکمیته هایبهورود

انگیزهیجاداومشترکمقالهچاپدانشجو،تبادلبرایدانشگاه هاسایربابین المللروابطتوسعه•

دانشجویاندر

فرصت ها



واستولقبقابلغیروپایینخشکسالی،وسیالبزلزله،زمینه هایدرملیسطحدرماآمادگیمیزان•

طرح هایدررادانشگاهفعالحضورامکانعلمی،هیأتپژوهشی-آموزشیبارکاهشبااستالزم

.نماییمفراهمکشورراهبردی

تقبالاسعدموکشورمعضالتحلبه جایفاخرمجالتدرمقاالتچاپبرتمرکزوتحقیقپراکندگی•

آن هاانجامبرایالزمزیرساخت هایعدمدلیلبهراهبردیمطالعاتبهورودازدانشجویان

بودجهبافاخرمقاالتبرتمرکزباشود؟میدیدهکشورتوسعهدرمشارکتبرایدانشگاهنقشچگونه•

یاوتومانمیلیاردهزار35بربالغ98سیالبخسارتازجلوگیریدرآفرینینقشیاموجود؟

کشوراقتصادبر99سالخشکسالیتومانیمیلیاردهزار67خسارتکاهشدربرنامه ریزی

تهدیدها



اینبهآمدننایلبرایمانندشاخص هایاز.می باشد200زیررتبهبهرسیدندانشگاههدف●

بهعلمیهیاتنسبتبین المللی،علمیهیاتعضوودانشجوبین المللی،معتبرجوایزکسبهدف،

از%80صنعتوعلمدانشگاه.استمطلوبآموزشیوعلمیاستناداتومقاالتتولیدودانشجو

آوردهبدستدانشگاههمکارانهمتبهرارتبه بندینظامدرمقاالتاستنادبهمربوطامتیاز20%

فهددانشگاه هایدرصدیکحددرمتوسطبه طوراخیرسالدودردانشگاهدولتیبودجهواست

.باشندمی200رتبهزیرکهاست

200مقایسه با دانشگاه های زیر رتبه 



2020درسال 200برخی دانشگاه های زیر رتبه 

رتبه دانشکده عمران متوسط بودجه نام نظام رتبه بندی رتبه دانشگاه نام دانشگاه

36 میلیارد دالر2/01 QS 45 University of British Columbia

27 میلیارد دالر3 QS 71 University of Texas at Austin

18 میلیارد دالر2/02 QS 80 Georgia Institute of Technology

101-150 میلیارد دالر1/9 QS 119 University of Alberta

51-100 میلیون دالر780 QS 166 University of Waterloo

401-500 میلیون دالر8 QS 601-650 IUST



رتبه دانشکده عمران متوسط بودجه نام نظام رتبه بندی رتبه دانشگاه نام دانشگاه

100-51 میلیون دالر 920 QS 37 Seoul National University

25 میلیارد دالر2/3 QS 45 University of British Columbia

20 میلیارد دالر3/2 QS 71 University of Texas at Austin

15 میلیارد دالر2/22 QS 80 Georgia Institute of Technology

101-150 میلیارد دالر1/8 QS 119 University of Alberta

51-100 میلیون دالر860 QS 166 University of Waterloo

200-151 میلیون دالر480 QS 211 Khalifa University

301-400
میلیون 14/4

*دالر
QS 501-550 IUST

2021درسال 200برخی دانشگاه های زیر رتبه 



دانشکده مهندسی 2020بر اساس پایگاه رتبه بندی کشورهای اسالمی در سال 

عمران دانشگاه علم و صنعت ایران، رتبه دوم را در میان دانشکده های مهندسی 

.عمران کشور دارد

2020جایگاه دانشکده مهندسی عمران درنظام رتبه بندی کشورهای اسالمی 



آزمایشگاه ها



نوآوریمراکزوپژوهشکده هاکارگاه ها،آزمایشگاه ها،کلیآمار❑

نوآوریمراکزوپژوهشکده هاکارگاه ها،آزمایشگاه ها،دراخیرشدهانجاماقدامات❑

مراکزوپژوهشکده هاکارگاه ها،درآزمایشگاه ها،موجوددغدغه هایازبخشی❑

نوآوری

دانشکده مهندسی عمران



نوآوریمراکزوهاپژوهشکدهها،کارگاهها،آزمایشگاهکلیآمار❑

تحقیقاتیوآموزشیآزمایشگاه11:هاآزمایشگاهتعداد▪

oبتنتکنولوژیآزمایشگاه

oساختمانیمصالحآزمایشگاه

oهیدرولیکآزمایشگاه

oمصالحمقاوتآزمایشگاه

oزیستمحیطآزمایشگاه

oترافیکآزمایشگاه

oعمراننانوآزمایشگاه

oخاکمکانیکآزمایشگاه

oشناسیزمینآزمایشگاه

oبتنتکنولوژیوسازهتحقیقاتیآزمایشگاه

o(تکمیلحالدر)ساختمانیمصالحبعدیسهچاپآزمایشگاه



نوآوریمراکزوهاپژوهشکدهها،کارگاهها،آزمایشگاهکلیآمار❑

مرکز7:نوآوریوتحقیقاتمراکزتعداد▪

oنقلوحملتحقیقاتمرکز

oایرانآسفالتیهایمخلوطوقیرتحقیقاتمرکز

oمحیطیزیستژئوتکنیک/ژئوتکنیکمهندسیتحقیقاتمرکز

oایجادهنقلوحملکاربردیایمنیتحقیقاتمرکز

oفنیابنیهبهسازیتحقیقاتمرکز

o(پیگیریحالدر)سازهنوآوریمرکز

o(پیگیریحالدر)طبیعیبالیایتحقیقاتمرکز

کارگاه1:هاکارگاهتعداد▪

oساختمانکارگاه



بهHSEتجهیزاتتخصیصوخریداری❖

تخصیصبودجهاساسبرهاآزمایشگاه

ریال562.000.000مبلغبهشدهداده

:نوآوریمراکزوهاپژوهشکدهها،کارگاهها،آزمایشگاهدراخیرشدهانجاماقداماتازبخشی❑



:آزمایشگاه های تکنولوژی بتن، مصالح ساختمانی و نانو عمران❖

ساختمانیمصالحبعدیسهچاپآزمایشگاهتجهیز❑

محوریتکیونیورسالدستگاهتعمیر❑

میلگردکششدستگاهگیجشدندیجیتالی❑

دیجیتالترازویخرید❑

...وکاربردیآالتابزارخرید❑

:نوآوریمراکزوهاپژوهشکدهها،کارگاهها،آزمایشگاهدراخیرشدهانجاماقداماتازبخشی❑



:آزمایشگاه هیدرولیک❖

(تکمیلحالدر)مئاندررودخانهسازیشبیهکانال❑

مستقیممسیرآزمایشگاهیفلومتکمیل❑

(تکمیلحالدر)...وADVهولدرپمپ،❑

:نوآوریمراکزوهاپژوهشکدهها،کارگاهها،آزمایشگاهدراخیرشدهانجاماقداماتازبخشی❑



:آزمایشگاه محیط زیست❖

بهنیاز)هوازیبیهاضمدستگاهساخت❑

(گازگیریاندازهسنسور

:نوآوریمراکزوهاپژوهشکدهها،کارگاهها،آزمایشگاهدراخیرشدهانجاماقداماتازبخشی❑



:مرکز تحقیقات مهندسی ژئوتکنیک❖

:شاملجدیدتجهیزاتخریدوساخت❑

بلندپنوماتیکادومتر▪

تنشمسیرمحوریسه▪

باکسریجید▪

نازکمقطعجعبه▪

میکسدیپوگروتینگجت▪

باالظرفیتمحوریتک▪

:نوآوریمراکزوهاپژوهشکدهها،کارگاهها،آزمایشگاهدراخیرشدهانجاماقداماتازبخشی❑



:آسفالتیهایمخلوطوقیرتحقیقاتمرکز❖

بادکپرسورتعمیر❑

ژیراتوری❑

(بررسیدستدر)UTMشیربرقی❑

(بررسیدستدر)گرمآبحمامالمنت❑

:نوآوریمراکزوهاپژوهشکدهها،کارگاهها،آزمایشگاهدراخیرشدهانجاماقداماتازبخشی❑



خرید تجهیزات کارگاهی❑

برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی❑

ت در دس)برگزاری کارگاه های آموزشی عمومی و پیشرفته ی کار با تجهیزات برای دانشجویان ❑

(اقدام

:نوآوریمراکزوهاپژوهشکدهها،کارگاهها،آزمایشگاهدراخیرشدهانجاماقداماتازبخشی❑

:ساختمانکارگاه❖



رودیودانشجویانباالیتعدادبامتناسبآزمایشگاهیتجهیزاتنگهداریوتعمیرونوسازیبودجهتأمینبهنیاز✓

سالهردرتکمیلیتحصیالت

اتیداسبهشدهدادهتخصیصگرنتازباالتربسیارتعمیرهایهزینهبامهمتجهیزاتازبخشیخرابیواستهالک✓

دانشگاه

محاسباتیتحقیقاتیمراکزهایسیستمارتقاءبهنیاز✓

آزمایشگاه هادرمستقرمتخصصانسانینیرویاستخدامبهنیاز✓

موجودظرفیت هایوامکاناتازبیشتردانشجوپذیرش✓

آموزشیآزمایشگاه هایتجهیزاتاحیاءورسانیبروزبهمبرمنیاز✓

آزمایشگاه هاازایپارهدرحاضرکارشناسانبرایشدهتعریفبیمهوسمتتناسبعدم✓

:نوآوریمراکزوهاپژوهشکدهها،کارگاهها،درآزمایشگاهموجودهایدغدغهازبخشی❑



فعالیت های ارتباط با صنعت



9596979899مرتبه علمی
86535استاد

26244دانشیار

استادیار
7371816

مجموع
1715142525(داخلی)

مجموع
1114141919(بیرونی)
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وصولی قراردادهای صنعتی توسط اعضای دانشکده

(میلیارد ریال)
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درصد وصولی در کل دانشگاه
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(میلیون ریال)حق السهم دانشکده بابت باالسریهای اخذ شده  

قراردادهای  صنعتی اساتید دانشکده مهندسی عمران 

قراردادهای بیرونی پس از تقسیم فعالیت ها با اعضای دیگر دانشکده تبدیل به قراردادهای داخلی می شوند



وضعیت قراردادهای صنعتی دانشکده مهندسی عمران



فعالیت های دفتر توسعه تعامالت 
دانشگاه با وزارت راه و شهرسازی



دانشکده مهندسی عمران



دانشکده مهندسی عمران



معرفی تعدادی از تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده دانشگاه در حوزه شهرسازی



معرفی تعدادی از تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده دانشگاه در حوزه شهرسازی



معرفی تعدادی از تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده دانشگاه در حوزه شهرسازی



معرفی تعدادی از تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده دانشگاه در حوزه شهرسازی



معرفی تعدادی از تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده دانشگاه در حوزه راه



معرفی تعدادی از تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده دانشگاه در حوزه راه



معرفی تعدادی از تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده دانشگاه در حوزه راه



معرفی تعدادی از تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده دانشگاه در حوزه راه



معرفی تعدادی از تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده دانشگاه در حوزه راه



معرفی تعدادی از تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده دانشگاه در حوزه راه



معرفی تعدادی از تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده دانشگاه در حوزه راه



معرفی تعدادی از تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده دانشگاه در حوزه راه



معرفی تعدادی از تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده دانشگاه در حوزه راه



معرفی تعدادی از تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده دانشگاه در حوزه راه



معرفی تعدادی از تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده دانشگاه در حوزه راه



معرفی تعدادی از تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقده دانشگاه در حوزه راه



آخرین قرارداد های منعقد شده و در دست انعقاد دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با وزارت راه و 

شهرسازی



ازشدهنهاییهایپروپوزالارساللزومبرمبنیترافیک،وایمنیآمار،دفترنامه

دکترآقایجنابباصنعتیقراردادانعقادبه منظورایشانبرایدانشگاهسمت

االسالمیشیخ

ازیآخرین قرارداد های منعقد شده و در دست انعقاد دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با وزارت راه و شهرس



فعالیت های فرهنگی



دانشجویان❖

تشکلهای دانشجویی✓

oانجمن علمی

o دفتر فرهنگی

کارمندان❖

اساتید❖

عمومی❖

:حوزه فعالیت مدیریت فرهنگی دانشکده



برگزاری وبینارهای علمی❖

فرهنگ سازی و توسعه ی مهارت های فرهنگی،اجتماعی، 
حرفه ای و کارآفرینی دانشجویان

:فعالیت های انجمن علمی دانشکده



آموزش نرم افزارهای کاربردی در آینده شغلی❖

انفرهنگ سازی و توسعه ی مهارت های فرهنگی، اجتماعی، حرفه ای و کارآفرینی دانشجوی



آموزش مهارت های جنبی و حرفه ای❖

فرهنگ سازی و توسعه ی مهارت های فرهنگی، اجتماعی، حرفه ای و 
کارآفرینی دانشجویان



برگزاری کالس های جمع بندی و رفع اشکال دروس❖

. . .. . .

پایش، بررسی و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی



برگزاری بازدیدهای مجازی❖

اهیانبرگزاری اردوهای زیارتی، سیاحتی، فرهنگی و علمی برای دانشگ



آشنایی با گرایش های مهندسی عمران❖

اربردیارتقای احساس مسئولیت در دانشجویان نسبت به نیازهای کشور و انتخاب پژوهشهای ک

فرهنگ سازی و توسعه ی مهارت های فرهنگی،اجتماعی، حرفه ای و کارآفرینی دانشجویان



کالس های آمادگی+ آشنایی با کنکور ارشد ❖

ان دانشگاهاستفاده از ظرفیت پیشکسوتان، دانش آموختگان و نخبگ



جشن روز مهندس–گردهمایی ساالنه دانشجویان ❖

دانشگاهتقویت احساس تعلق در دانشگاهیان نسبت به هویت دینی، ملی و

کتریطراحی برنامه های فرهنگی متنوع، مخاطب محور و فراگیر برای دانشجویان با افزایش سهم دانشجویان د



:فعالیت های دفتر فرهنگی دانشکده

تیمناسب-مذهبی-انتشار پست های فرهنگیمدیریت گروه ها و کانال های فضای مجازی و ❖

برایمجازیفضایدراجتماعیوفرهنگیفعالیت هایارتقای
یاندیشمثبتوامیدآفرینیبرتأکیدبادانشگاهیانمشارکت



مناسبتی-مذهبی-انتشار پست های فرهنگی❖

بردتأکیبادانشگاهیانمشارکتبرایمجازیفضایدراجتماعیوفرهنگیفعالیت هایارتقای
اندیشیمثبتوامیدآفرینی



...ی، برگزاری مسابقات فرهنگی، کتابخوانی، عکاس❖

ر در آنارتقای فرهنگ بهره مندی از قرآن و عترت در بین دانشگاهیان به منظور انس با قرآن و تدب



ههیات علمی دانشکده به عنوان الگوهای موفق برای دانشجویان دختر دانشکدمعرفی بانوان❖

شجویاناخالقی اساتید در برنامه ها و فعالیت های دان-ارتقای نقش اثربخشی تربیتی 



استقبال از دانشجویان نو ورود❖

ی ایجاد فضای پر نشاط علمی در دانشگاه با حمایت از انجمن های علمی دانشجوی
به ویژه انجمن های علمی تحصیالت تکمیلی



استقبال از دانشجویان نو ورود❖

ازحمایتبادانشگاهدرعلمینشاطپرفضایایجاد
علمیانجمن هایبه ویژهدانشجوییعلمیانجمن های
تکمیلیتحصیالت



اینهبکمکبرایراهنمایکوجوددانشگاه،بهجدیددانشجویانورودوتحصیلیسالشروعباسالههر
باصحیحگیریارتباطهمچنینوآنامکاناتودانشگاهمحیطباآشناییجهتواردتازهدانشجویان

وهنحوشدهارائهدروسخصوصدرترمطولدرهاآنراهنماییودانشجویاندیگرودانشگاهمسئولین
الزم،گاهدانشدراساتیدتدریسنحوهومدرسهبادانشگاهمحیطتفاوتودانشگاهیدروسمطالعهصحیح

هبرا"یارکمک"طرحنامبهطرحیعمراندانشکدهفرهنگیدفتربنابراین.هستوبودهضروریو
دانشجویانباوشداجرا99ورودیدانشجویانبرایطرحایندانشکدهموافقتباوکردارائهدانشکده

تدایابدرکهجدیدورودیدانشجویانسواالتبهتاشدباعثطرحایناجرای.شدگرفتهارتباطجدید
این.دشدانشکدهودانشگاهباآن هاآشناییموجبامکانحدتاوشوددادهپاسخبودندسالهچندراهاین

سالدرکروناویروسوجودصورتدروداردادامهجدیدالوروددانشجویانتحصیلیاولسالپایانتاطرح
.دهیمادامهراروندایننیزدیگرسالتاداریمنظردرآینده

طرح کمک یار❖

پایش، بررسی و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی



استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و تداوم ارتباطات در شرایط وقوع کرونا ❖

فناوریومعلشهدایودانشگاهشهدایمقامازتجلیلوسیاسیوفرهنگیعلمی،مفاخرشخصیت ها،ازالگوسازیوتشویقحمایت،



ارتباط با فارغ التحصیالن موفق و انتقال تجربیات❖

ان دانشگاهاستفاده از ظرفیت پیشکسوتان، دانش آموختگان و نخبگ

شجویانبرنامه ریزی برای شناسایی و معرفی فرصت های شغلی برای دان

ارتقای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی
بت اندیشیبرای مشارکت دانشگاهیان با تأکید بر امیدآفرینی و مث



برگزاری کالس های رفع اشکال–فعالیت های آموزشی ❖

پایش، بررسی و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی



صنفی دانشجویانپیگیری دغدغه های❖

پایش، بررسی و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی



حرفه ای و تخصصیبرگزاری وبینارهای علمی،❖

اربردیارتقای احساس مسئولیت در دانشجویان نسبت به نیازهای کشور و انتخاب پژوهش های ک

فرهنگ سازی و توسعه ی مهارت های فرهنگی،اجتماعی، حرفه ای و کارآفرینی دانشجویان



فعالیت های جهادی و خیریه در مناسبت های مختلف❖

هیان در ترویج فرهنگ جهادی و تفکر بسیجى و زمینه سازی برای مشارکت حداکثری همه دانشگا
برنامه های جهادی و راهیان نور



در مناسبت های مختلفتکریم همکاران دانشکده❖

دانشجویان تبیین منزلت و حقوق اساتید، دانشجویان و کارکنان همراه با تکریم اساتید و حفظ کرامت
و کارکنان



:فعالیت های مرتبط با اساتید و کارمندان دانشکده

زنبرگزاری مراسم بزرگداشت روز❖

برگزاری مراسم بزرگداشت روز مرد❖

مراسم تقدیر از زحمات کارمندان دانشکده در روز کارمند و در پایان سال❖

برگزاری جلسات انس با قرآن در ماه مبارک رمضان❖

ت شامضیاف–برگزاری گردهمایی اساتید در پایان هر نیمسال تحصیلی در خارج دانشگاه ❖

امه همکاری و هماهنگی با معاونت فرهنگی دانشگاه جهت اطالع رسانی و پیاده سازی برن❖
های مصوب  و راهبردی دانشگاه 

ارتقای فرهنگ بهره مند ی از قرآن و عترت دربین دانشگاهیان به منظور انس با قرآن و تدبر در آن

فرهنگی و جلسات مستمر و هدفمند اخالقی برای اساتید، کارکنان و دانشجویان–طراحی و برگزاری نشست های آموزشی 

تبیین منزلت و حقوق اسات ید، دانشج ویان و کارکنان همراه با تکریم اساتید و حفظ کرامت دانشجو یان و کارکنان

تبیین منزلت و حقوق اساتید، دانشجویان و کارکنان همراه با تکریم اساتید و حفظ کرامت دانشجویان و کارکنان

ارتقای فرهنگ بهره مندی از قرآن و عترت در بین دانشگاهیان به منظور انس با قرآن و تدبر در آن



:دغدغه ها

دانشگاهبودجه هایسایربامقایسهدرفرهنگیناچیزبودجه➢
تشکل هایاعضایانتخابوصالحیتتاییددردانشکدهنظارتواختیاروجودعدم➢

دانشجویی
آن هامفادرایبهتفسیردراختالفایجادوتشکل هااساسنامهدرایراداتیوجود➢
تشکل هاهزینه هایودرآمدهادرمالیشفافیتوجودعدم➢
ریافتدکارگردشدربروکراسیوفرهنگیمدیردستدرفرهنگیبودجهنبودناختیاردر➢

هزینهتاییدوتنخواه
 هایمشوقوجودعدمودانشجوییفعالیت هایدرمشارکتجهتدانشجویانانگیزگیبی➢

فعالدانشجویانبرایتحصیلی
دلیلبهیفرهنگفعالیتهایراهبریدرتکمیلیتحصیالتدانشجویاننامتناسبمشارکت➢

معیشتتامینهایمشغله




