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شاخص های بررسی عملکرد-1
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شاخص های بررسی عملکرد

و جدول ارزیابی ساالنه فعالیت دانشکده های دانشگاه علم1.
.بین المللیصنعت ایران برای ارتقا دانشگاه در تراز 

ان، برنامه چهارم توسعه ی راهبردی دانشگاه علم و صنعت ایر2.
ویراست )برنامه ی كالن دانشگاه : ، جلد اول1399-1395

.98، آذر (دوم
. شاخص های مورد نظر دانشکده3.
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ارتقا دانشکده ها برایجدول ارزیابی ساالنه فعالیت 
دانشگاه در تراز بین المللی
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حوزه های بررسی شده

منابع انسانی
حوزه آموزش
 پژوهشحوزه
حوزه بین الملل
حوزه فرهنگی
حوزه پشتیبانی و مالی
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منابع انسانی-2
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منابع انسانی

 علمیاعضای هیات
کارمندان
 پژوهشیارانسرباز
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هیات علمیاعضای . 2-1
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99تغییرات در سال 

تعداد نوع تغییر

1 جذب عضو هیات علمی

1 ارتقا از استادیاری به دانشیاری

1 یتبدیل وضعیت به رسمی آزمایش

3 تبدیل وضعیت به رسمی قطعی
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99اعضای هیات علمی در انتهای سال 

درصد تعداد مرتبه
55 16 استادیار
31 9 دانشیار
14 4 استاد
100 29 مجموع
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وضعیتعلمی به تفکیک اعضای هیات 

درصد تعداد وضعیت

21 6 پیمانی

24 6 رسمی آزمایشی

55 17 قطعیرسمی

100 29 مجموع
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آموزشیعلمی به تفکیک گروه های اعضای هیات 

درصد تعداد گروه

21 6 حمل و نقل ریلی

31 9 خط و سازه های ریلی

21 6 راه آهن برقی، کنترل و عالئم

27 8 ماشین های ریلی

100 29 مجموع
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پست های اعضای هیات علمی

درصد تعداد نوع پست

35 10 پست در دانشکده 

24 7 (هخارج از دانشکد)پست در دانشگاه 

7 2 پست در خارج از دانشگاه
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کارمندان-2.2
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کارمندان

 نکرده استتغییر 99در سال کارمندان وضعیت

درصد تعداد وضعیت

25 4 رسمی

13 2 پیمانی

31 5 قراردادی

31 5 خدماتیشرکت

100 16 مجموع
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سرباز پژوهشیاران-3.2
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99پژوهشیاران در سال سرباز 

 ،شروع بکار می کنند1400نفر از سال 3از افراد جذب شده  .

تعداد عنوان

5 ابتدای سال

2 تعداد ترخیص شده در طی سال

4 تعداد جذب شده

7 تعداد در پایان سال
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حوزه آموزش-3
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اقدامات انجام شده   -1.3
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ریدکتضوابط مربوط به دانشجویان بازنگری در 

 تدوین آئین نامه داخلی دستاوردهای دانشجویان
دکتری

بازنگری در سقف نمره بر اساس کیفیت مقاالت  –
شفاف سازی در مورد  شرایط گرفتن امتیازات مقاالت–

رفت تعیین جریمه برای عدم ارائه به موقع گزارش پیش
(سمینار)
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و دکتری مهندسی حمل و نقل ریلی دوره تدوین 
ارسال به دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه
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ی و کارشناسدانشجویان ورودی مقطع بررسی تراز 
راه کارهای افزایش آن

 تحلیل داده های تراز ورودی
مقطع کارشناسیهای

 طرح در جلسه شورای آموزشی
و پژوهشی دانشکده

 طرح در جلسه شورای عمومی
دانشکده

دن بررسی علل و عوام پایین بو
تراز دانشجویان ورودی 

کارشناسی و روشهای افزایش 
آن
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دوره 3دوره کارشناسی ارشد و 4در بازنگری
(در حال انجام)کارشناسی 

 د كارشناسی و كارشناسی ارش: ریلیمهندسی حمل و نقل
 شدو كارشناسی اركارشناسی : ریلیمهندسی خط و سازه های
 دو كارشناسی ارشكارشناسی : ریلیمهندسی ماشین های
 كارشناسی ارشد : آهنمهندسی ایمنی در راه
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ط و ارزیابی درونی برنامه آموزشی رشته مهندسی خ
سازه های ریلی مقطع کارشناسی

 و ارزیابی درونی برنامه آموزشی رشته خطجلسات كارگروه برگزاری
سازه های ریلی در مقطع کارشناسی

 اخه دكتر معماریان، اعضای شبازرگان و دكتر با جلسات مشورتی برگزاری
.  صنعت ایرانانجمن مهندسی دانشگاه علم و 

 تلفمخگام به گام روش ارزیابی و تهیه فرم های ارزیابی با جلسات تدوین.
 دانش آموختگان، دانشجویان و اعضای هیاتبین فرم های ارزیابی توزیع

.علمیعلمی گروه خط و سازه های 
 های نظر خواهی دانش آموختگان، نظرات اساتید و فرم آوری جمع

.اساتیدبصورت مرتب و تجمیع نظرات ... دانشجویان و 
 نظراتكیفی و ارزیابی نتایج و تحلیل.
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مهندسی »بررسی راه اندازی دوره بین رشته ای 
«نقلنگهداری و ترمیم زیرساخت های حمل و 

 ناسی كارشای راه اندازی دوره بین رشته پیشنهاد اولیه تدوین
نگهداری و ترمیم زیرساخت های حمل مهندسی »ارشد 

گروه خط و سازه های ریلیتوسط «نقلو 
 دروس رشته و گرایش های شامل ماتریس اولیه پیشنهاد

اختیاریدروس و پیشنهاد دروس اصلی مرتبط، 
 برگزاری جلسه ای با روسا و یا مدیران گروههای مرتبط در

دانشکده های مهندسی عمران، مکانیک و صنایع
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تحلیل آماری   . 2.3
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99در سال با پذیرش دانشجو های رشته 

دکتری کارشناسی 
ارشد

کارشناسی رشته

✓ ✓ حمل و نقل ریلی

✓ ✓ ✓ ماشین های ریلی

✓ ✓ ✓  های ریلیخط و سازه

✓ راه آهن برقی

✓ ✓ کنترل و عالئم

✓ آهن ایمنی راه
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99دانشجوی ورودی در سال 

درصد جمع دکتری کارشناسی 
ارشد

یکارشناس رشته

26 53 -- 15 38 حمل و نقل ریلی

34 71 6 31 34  های ریلیخط و سازه

25 51 4 18 29 ماشین های ریلی

4 8 -- 8 -- راه آهن برقی

6 13 4 9 -- کنترل و عالئم

5 10 -- 10 -- آهن ایمنی راه

100 206 14 91 101 جمع

100 7 44 49 درصد
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99سال کارشناسی در ورودی تراز دانشجویان 

میانگین 
تراز

درصد تعداد نوع سهمیه

5630 3 3 نوبت دوم درصد5ایثارگری

6372 22 22 روزانه درصد5ایثارگری

7258 15 15 روزانه 3منطقه 

7283 1 1 نوبت دوم 3منطقه 

7915 23 23 روزانه 2منطقه 

8166 10 10 نوبت دوم 1منطقه 

8382 27 27 روزانه 1منطقه 

100 101 جمع

7557 میانگین
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پذیرش در دانشگاه های دولتی در مقاطع باالتر

شاخص مقطع

49 دولتی تعداد پذیرفته شدگان در دوره كارشناسی ارشد دانشگاه های
از دانش آموختگان كارشناسی دانشکده99در سال 

109 دولتی درصد پذیرفته شدگان در دوره كارشناسی ارشد دانشگاه های
به دانش آموختگان كارشناسی دانشکده در همان سال99در سال 

4 99ر سال تعداد پذیرفته شدگان در دوره دكتری دانشگاه های دولتی د
از دانش آموختگان كارشناسی ارشد دانشکده

7 99ر سال درصد پذیرفته شدگان در دوره دكتری دانشگاه های دولتی د
به دانش آموختگان كارشناسی ارشد دانشکده در همان سال
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99جاری در انتهای سال تعداد دانشجویان 
(99اسفند ماه 10)

درصد جمع مقطع

59 444 کارشناسی

33 249 کارشناسی ارشد

8 60 دکتری

100 753 مجموع
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حوزه آموزش

مقدار شاخص

26 سرانه تعداد دانشجویان به عضو هیأت علمی

41 انشجویاندرصد دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل د

10 98-99بازدیدهای انجام شده در نیمسال اول تعداد
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99دانش آموختگان سال 

درصد تعداد مقطع

41 45 کارشناسی

53 58 کارشناسی ارشد

6 7 دکتری

100 110 مجموع
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99آزمون در سال پذیرش بدون 

مقدار مقطع

12 ی ارشد تعداد پذیرفته شدگان بدون آزمون در مقطع كارشناس
...(استعداد درخشان، المپیادی و )

13 ی ارشد درصد پذیرفته شدگان بدون آزمون در مقطع كارشناس
ان مقطع به كل پذیرفته شدگ...( استعداد درخشان، المپیادی و )

كارشناسی ارشد
3 ستعداد ا)تعداد پذیرفته شدگان بدون آزمون در مقطع دكتری 

...(درخشان، المپیادی و 
21 ری درصد تعداد پذیرفته شدگان بدون آزمون در مقطع دكت

ان مقطع به كل پذیرفته شدگ...( استعداد درخشان، المپیادی و )
دكتری
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حوزه پژوهش-4
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انتشارات   -1.4
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Scopus(1)پایگاه در مقاالت 
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Scopus(2)پایگاه در مقاالت 
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2020در سال Scopusپایگاهدر خالصه مقاالت 

درصد تعداد نفرات مقالهتعداد

34 10 بدون مقاله

28 8 مقاله1انتشار 

24 7 مقاله5تا 2انتشار 

14 4 مقاله5از انتشار بیش

100 29 مجموع
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به 2020در سال Scopusخالصه مقاالت در پایگاه
تفکیک گروه های آموزشی

سرانه تعداد گروه

5/6 50 خط و سازه های ریلی

2/9 23 ماشین های ریلی

0/5 3 حمل و نقل ریلی

0/5 3 راه آهن برقی، کنترل و عالئم

2/4 19/8 میانگین
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2020در سال Scopusدر پایگاه hخالصه شاخص 

درصد تعداد نفرات hشاخص 

41 12 5تا 1از 
38 11 10تا 6از 
17 5 20تا 11از 
3 1 20باالی 

100 29 مجموع
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99کتاب های منتشر شده اساتید در سال 

ناشر نوع عنوان نویسندگان ردیف

دانشگاه علم
وصنعت ایران ترجمه

اه قطار در ر-اندركنش دینامیکی پل 
آهن پرسرعت 

لی جبارعلی ذاكری و سیدع
مسیبی 1

علم فن آوران  ترجمه
و مبانی)مقدمه های بر ایمنی سیستم 

(روشهای ارزیابی و كنترل ریسک
احمد میرآبادی، شبنم 
شریفیان و منا بروجردی 2

مهر صادق تدوین ماشین االت مکانیزه خطوط راه آهن  سیدمسعود نصرآزادانی و
علیرضا خیرخواه 3

فدک 
ایساتیس ترجمه

باری طراحی و شبیه سازی لکوموتیوهای
سنگین و قطارها 

مجید شهروی، مجتبی 
عزیزی 4

فدک 
ایساتیس ترجمه طراحی و تحلیل سازه ماهواره  مجید شهروی، حسین 

مرادی، احمدرضا اكبری  5
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ارتباط با صنعت   . 2.4
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شرکت فعال در کارگروه های بهره وری در شرکت 
.ا.ا.جراه آهن 
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قویت جهت تصنعتبرگزاری جلسات متعدد با مدیران 
ارتباط دانشکده با صنعت

 ا.ا.معاون وزیر و مدیر عامل شركت راه آهن جرسولیدکتر
معاون جدید برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقلخانم دکتر بیرانوند
 رئیس مركز مركز توسعه، آموزش و فناوری راه آهندکتر قیومی
 مترومدیر عامل شركت بهره برداری نوبخت مهندس
 مدیر آموزش و توسعه دانش شركت بهره برداری مترودکتر علوی
 مدیر عامل اتحادیه قطارهای شهریمهندس احمد زاده
 ریلیانجمن صنفی شركت های دبیر دکتر تقی زاده
 شرفتهدبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیدکتر منطقی
 شرکت سمند ریل مدیران
....
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ان قرارداد با شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهر
(1)و حومه 

مشخصات قرارداد اولیه:
تدوین اسناد »با عنوان 98/1/5مورخ 2563/97قرارداد اولیه به شماره –

فنی و ارائه خدمات پژوهشی مهندسی معکوس ساخت داخل، تست و 
میلیارد ریال با مدت زمان 25با مبلغ « تعمیر قطعات و تجهیزات مترو

اه بین شركت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه و دانشگیکسال
. علم و صنعت منعقد شده است

هدف قرارداد:
هدف این قرارداد، انجام پروژه های مختلف شركت بهره برداری راه آهن –

ه مشاركت حداكثری اعضای هیات علمی دانشکدحومه با شهری تهران و 
مهندسی راه آهن و عدم نیاز به عقد قرارداد برای تک تک پروژه ها بوده 

.  است
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ان قرارداد با شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهر
(2)و حومه 

 قراردادالحاقیه
صادر 1400/1/4الی 1399/1/5تاریخ از 98الحاقیه قرارداد در سال –

:شده است و موارد زیر به موضوع قرارداد اضافه شده است
ارجاع موضوعات صالحدید ناظر در خصوص امکان سنجی نیازهای •

.مهندسی و پژوهشی
.  تحقیق و توسعه ارتقای سیستم ها و زیر سیستم ها•

مدیر قرارداد:
.  بوده استفاضل در طی دو سال گذشته مدیر قرارداد دكتر –
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آزمایشگاه ها. 3.4



51

یآموزشبه هنگام سازی چهار کارگاه و آزمایشگاه 

 ایمن سازی، : آیرودینامیک قطار پرسرعتآزمایشگاه
ساخت درب و حفاظ 

 مودن تعویض برخی قطعات و كالیبره ن: روسازیآزمایشگاه
تجهیزاتدستگاه جعبه باالست و ساماندهی چیدمان 

 تعمیر تعمیر دستگاه پرس و جک،: و واگنکارگاه لکوموتیو
دستگاه آزمایش كشش، ساماندهی چیدمان تجهیزات 

 هی ساخت انبار مصالح و ساماند: بتن و مصالحآزمایشگاه
كارگاه بتن
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سایر -4.4
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99در سال اساتیدشرکت های دانش بنیان 

دكتر سید محمد و یونسیانداوود دكتر )کاوان آرال فن
(گزافرودیموسوی 

 عود دكتر مرتضی اسماعیلی و دكتر مس)ریل اندیشان دانا
(فتحعلی

 (میرآبادیاحمد دكتر )پایش ریلی نوآوران
 (یقینیمسعود دكتر )رایزن علم و صنعت بهین
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پسا دکتریپژوهشگر 

تعداد
فعلی

جذب 
شده

اتمام
رسیده

ابتدای
سال

ملیت

0 0 1 1 ایرانی

0 0 0 0 خارجی

0 0 1 1 مجموع
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99قطب حمل و نقل ریلی در سال 

 قطبتاریخچه تاسیس  :
1398مهر : و ارسال پیشنهادتهیه –
1399خرداد : اصولی با ایجاد قطبموافقت –

 دكتر محمد علی رضوانی: قطبسرپرست

 قطب پس از اخذ اعضای حضور جلسه با 7تشکیل : های انجام شدهفعالیت
اصولیموافقت 

 شاخه های تخصصی قطبایجاد:
مسعود یقینی دكتر شیفت به ریل با مدیریت –
مرتضی اسمعیلیدكتر راه آهن پرسرعت با مدیریت –
سیدسعید فاضلدكتر هوشمند سازی با مدیریت –
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2020مجله دانشکده در سال 

سردبیر  :
دکتر محمدعلی رضوانی

تعداد شماره منتشر شده:
شماره2تعداد 

 مقاالت منتشر شدهتعداد  :
مقاله15تعداد 
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شرکت در نمایشگاه قطار ملی مترو 
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حوزه بین الملل-5
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دانشجویان غیر ایرانی

تعداد شاخص

2 یلتعداد دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحص

0/02 صیل به نسبت دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تح
تعداد دانشجویان روزانه
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پیشرفت اللملیکنفرانس بین هفتمین آماده سازی برگزاری 
(ICRARE2021)راه آهن مهندسی های اخیر در 

 مجوز برنامه ریزی مقدمات اخذISC
.مجوز برگزاری کنفرانسو 

 عقد قرار داد با شرکت فراز نت
به منظور راه اندازی ( همایشنگار)

ه مرحلکنفرانساتمام سایت اصلی 
دریافت چکیده مقاالت

ه داوری و اعالم نتایج مربوطه چکید
مقاالت

آغاز فراخوان دریافت مقاالت کامل
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ین عضویت رسمی دانشکده مهندسی راه آهن در اتحادیه ب
در جلساتشرکت و UICالمللی دانشگاه ها تحت

 مهندسی راه آهن در اتحادیه بین رسمی دانشکده عضویت
و شرکت در جلساتUICالمللی دانشگاه ها تحت
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حوزه فرهنگی-6
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فرهنگیحوزه 

شاخص عنوان
45 لمی تعداد كل برنامه های برگزار شده توسط انجمن های ع

و دفاتر فرهنگی دانشکده ها
1 ید تعداد نشست های فرهنگی برگزار شده برای اسات

دانشکده
1/5 یت های نسبت تعداد حضور یا مشاركت دانشجویان در فعال

فرهنگی اجتماعی به كل دانشجویان
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حوزه پشتیبانی و مالی-7
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موجود فضاهای . 7-1
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فضاهای موجود

 تمامی فضاهای موجود در دانشکده كامل جمع آوری اطالعات
ایگاه پشامل نوع كاربری، موقعیت و افراد سرپرست آنها و تهیه 

از آنهاداده 
 (در حال انجام)طرح ساماندهی فضاهای تخصیص یافته
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به ترتیب حروف الفبا: موجودفضاهای 
درصد مترمربع کاربری

12 714 اداری

30 1810 آزمایشگاه

11 668 (اتاق33تعداد )دفتر اساتید 

10 587 (سایت دانشجویی)دفتر تحقیقاتی 

2 95 دفتر تشکالت دانشجویی

1 34 دفتر نمایندگان صنعت

5 284 سالن مطالعه دانشجویی

2 94 سایت کامپیوتر

11 692 اجتماعاتفضای

5 294 فضای خالی

12 712 (کالس18تعداد )کالس 

2 138 نمازخانه

100 6122 مجموع
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ین درصدبه ترتیب بیشترین به کمتر: موجودفضاهای 
درصد مترمربع کاربری

30 1810 آزمایشگاه
12 714 اداری
12 712 (کالس18تعداد )کالس 
11 668 (اتاق33تعداد )دفتر اساتید 
11 692 اجتماعاتفضای 
10 587 (سایت دانشجویی)تحقیقاتی دفتر 
5 284 مطالعه دانشجوییسالن 
5 294 خالیفضای 
2 95 تشکالت دانشجوییدفتر 
2 94 کامپیوترسایت 
2 138 نمازخانه

1 34 دفتر نمایندگان صنعت
100 6122 مجموع
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کنندههای خنک یازسازی برج 

 بازسازیقبل ازبعد از بازسازی
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امور مالی. 7-2
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درآمدهای شهریه ای 

مبلغ
(میلیون ریال) نوع درآمد

1,411 دوم نوبت 
0 پردیس
0 الکترونیکی

1,411 مجموع 
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خدمات آزمایشگاهیدرآمدهای 

مبلغ
(ریال) آزمایشگاه

6,500,000 آزمایشگاه تکنولوژی بتن
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از شهرداریگرفتن حقوق دکتر پور سید آقایی 

 گرفتن حقوق دكتر پور سید آقایی در دوران ماموریت در
270مبلغ )معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران 

(میلیون تومان
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جلسات برگزار شده. 7-3
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دانشکده جلسات برگزار شده در سطح 
(اسفند ماه10تا )

متوسط 
هفتگی

تعداد جلسه

2.6 19 شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

16 3 شورای عمومی

25 2 کمیته منتخب دانشکده 
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جلسات برگزار شده گروه ها

نبه ترتیب تعداد جلسات از بیشترین به کمتری
متوسط 
هفتگی

تعداد گروه

2.6 19 حمل و نقل ریلی

3.3 15 خط و سازه های ریلی

4.9 10 راه آهن برقی، کنترل و عالئم

5.4 9 ماشین های ریلی

3.5 14.3 میانگین
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اطالع رسانی. 7-4
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فعال سازی کانال  و گروههای پیام رسان

فعال سازی كانال پیام رسان دانشکده
ایجاد گروه های اعضای هیات علمی دانشکده و اعضای شورای

آموزشی و پژوهشی دانشکده 



79

های در حال انجامتحلیل -8
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تحلیل های در حال انجام

 انطباق انطباق یا عدم: دانشجویان تحصیالت تکمیلیوضعیت
.  با تقویم آموزشی و پژوهشی

 دانشجویانماندگاری  .
 991و 982اساتید در دو نیمسال های ارزشیابی  .
991و 982در دو نیمسال نمرات اساتید  .

 مقاالتISI 2020اساتید در سال  .
صنعتی، وضعیت و وصولی های قراردادهای تعداد  .
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با تشکر از توجه شما


