
مکانیکدانشکده مهندسی 

1399بهمن ماه 

(برنامه ها و عملکرد )

فتح اله طاهری بهروز
رییس دانشکده مهندسی مکانیک 



قدیمی ترین دانشکده مهندسی کشور با بیش از نود سال سابقه

نفر۴6: اعضای هیأت علمی

نفر 13۴1: تعداد کل دانشجویان

۲9: تعداد آزمایشگاه های تحقیقاتی

1۲: تعداد آزمایشگاه های آموزشی

6: تعداد کارگاه ها

 مکانیکآزمایشگاه پژوهشی مرکزی دانشکده مهندسی

(موسسه کامپوزیت ایرانو انستیتو توربین گاز )۲: تعداد پژوهشکده ها

۴: تعداد مراکز نوآوری

مرکز نوآوری حوزه انرژی •

(عملیات ساختمانی)مرکز نوآوری حوزه سالمت •

مرکز نوآوری هیدروتک •

(در حال پیگیری)مرکز نوآوری فناوری های ساخت •

مکانیکدانشکده مهندسی معرفی



ارجاعاتنخبگان جهان از نظر % 1استاد در جمع 5استاد ممتاز دانشگاه، 3کشوری،استاد نمونه ۲
خوارزمیاستاد نیز حائز رتبه برتر در جشنواره بین المللی 3

استادیار 15و دانشیار 13، استاد18: عضو هیات علمی فعال با ترکیب۴6

دانشکده مهندسی مکانیکاساتید  



تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده مهندسی مکانیک

(:نفر630)کارشناسی 

۴7: نوبت دوم583: روزانه

(:نفر800)کارشناسی ارشد 

87:  آموزش الکترونیکی9۲:   پردیس155:  نوبت دوم۴03: روزانه

(:نفر۲68)دکتری 

۴6:  پردیس۲۴: نوبت دوم198: روزانه

:ایرانی

نفر 16: دکترینفر15: کارشناسی ارشدنفر  ۲:  کارشناسی

:المللیبین 



دکتریرشته5وارشدکارشناسیرشته5کارشناسی،رشته1

مکانیکمهندسیکارشناسی

کاربردیطراحیگرایش–مکانیکمهندسیارشدکارشناسی

انرژیتبدیلگرایش–مکانیکمهندسیارشدکارشناسی

تولیدوساختگرایش–مکانیکمهندسیارشدکارشناسی

مکانیکبیوگرایش–پزشکیمهندسیارشدکارشناسی

هوافضاگرایش–مکانیکمهندسیارشدکارشناسی

(المللیبین–مکانیکمهندسیارشدکارشناسی)

کاربردیطراحیگرایش–مکانیکمهندسیدکتری

انرژیتبدیلگرایش–مکانیکمهندسیدکتری

تولیدوساختگرایش–مکانیکمهندسیدکتری

مکانیکبیوگرایش–پزشکیمهندسیدکتری

هوافضاگرایش–مکانیکمهندسیدکتری

(المللیبین–مکانیکمهندسیدکتری)

مکانیکمهندسیدانشکدهتحصیلیهایرشته



مکانیکمهندسیدانشکدههایبرنامه

آموزشحوزه•

وفناوریپژوهشوزهح•

المللیبینحوزه•

فرهنگیحوزه•



سامیاسامانهطریقازآنهابارگزاریودانشکدهعملیونظریدروسکلیهبرایبروزالکترونیکیمحتوایتولیدجهتتشویقومدیریت

حضوریوحضوریغیرآموزشکیفیتافزایشبرایمدیریت

دانشکدهالمللیبینوملیهایرتبهارتقاجهتعلمیهیئتبهدانشجونسبتاصالح

ودروسسرفصلاساتید،بروزروزمهشاملدانشکدهانگلیسیوفارسیسایتبروزرسانیجهتجدیپیگیری...

دانشکدهالمللبینروابطدفترسازیفعالباتکمیلیتحصیالتتخصصیهایرشتهزیردرخصوصبهخارجیدانشجویانجذبازحمایت

وروزدانشقانه،خالکارآفرینیتفکربرمبتنیودانشکدهتوسعهبرنامهراستایدر)گروه هاپیشنهادیتخصصیمحورهایبخشیتنوعوآموزشیمحتوایودوره هابازنگری
(مجازیوپردیسواحدبرتاکیدباکشورنیاز

،دانشکدهکارگاه هایوآزمایشگاه هابروزرسانیوتجهیزتوسعه

(گروهمدیرانطریقاز)بروزرسانیودرسیمحتوایدربازنگری

(گروهمدیرانطریقاز)بروزرسانیوآموزشیمحتوایدربازنگری

مسئلهحلتواناییباونفسبهاعتمادبامتخصصینوفارغ التحصیالنتربیتبهاهتمام

فرهنگیعلمی،بازدیدهایوخالقانهدانشجوییمسابقاتبرگزاریطریقازعلمینشاطبامحیطیترویججهتدانشکدهنوآوریمرکزدوظرفیتازاستفاده

کاربردیموضوعاتسمتبهکارشناسیهایپروژههدایتوکارآموزیدورهبهدادناهمیت

دانشجویانعلمینشریهوعلمیانجمنتقویت

فرهنگیوفناوریکارآموزی،دفتربهدادنماموریتبااشتغالوکاربازارصنعت،بادانشجویانبیشترچههرنمودنآشنا

ممتازدانشجویانجذبطریقازتکمیلیتحصیالتدورهدربخصوصدانشکدهورودیدانشجویانکیفیتارتقاءمختلفشیوه هایپیگیری

حوزه آموزشمکانیکمهندسیدانشکدهشدهارائههایبرنامه



مکانیکمهندسیدانشکدهانجامحالدرهایبرنامه

مهندسی بافتو ( نگهداشت و تعمیر نگهداری)نت دو  گرایش های جدید و بین رشته ای پیگیری راه اندازی

 مجازیو دوره نوبت دوم، پردیس افزایش درآمد های اختصاصی دانشکده از طریق توسعه

 (دانشکده و مدیر گروه فناوری های ساخت و تولیداز طریق دفتر بین الملل )مکاترونیک حفظ و توسعه دوره بین المللی

 ا هماهنگی از طریق دفتر بین الملل  ب)در دانشکده مهندسی مکانیک دو دوره بین المللی دیگر راه اندازی حداقل و تالش جهت ایجاد ظرفیت
(پردیس

 کادمانآزاد دانشکده با استفاده از ظرفیت توسعه آموزش های

ز نوآوری و ظرفیت مراککارآموزی ، فناوریفرهنگی، دفاتر از طریق ) صنایع برای دانشجویان تداوم آموزش کارآفرینی، نوآوری و آشنایی با
(دانشکده

 (خرید و استفاده از فرم افزار توسط معاونت آموزشی)الکترونیکی کردن کلیه مراحل دفاع کارشناسی ارشد و دکتری

 (شاز طریق  مدیر آموز)برنامه ریزی برای جذب حداکثری، دانشجویان استعداد درخشان برای بهبود کیفیت ورودی های ارشد و دکتری

 (از طریق معاونت آموزشی)نظارت بر کیفیت ارائه آموزش در همه دوره ها

 (از طریق سرپرست آزمایشگاه و کارگاه)و نظارت بر کیفیت فعالیت آزمایشگاها و کارگاهها بروزرسانی

(از طریق مدیر فرهنگی دانشکده و مدیر آموزش)پژوهشی و فرهنگی دانشجویان در دانشکده -تهیه و نصب تابلو دستاوردهای علمی

حوزه آموزش



باالکیفیتباعلمیتولیداتدردانشکدهجایگاهارتقاءوحفظجهتریزیبرنامه

دانشکدهنوآوریمرکزدواندازیراهوتکمیل

دهدانشکدانشجوبانواساتیدمحورمحصولوفناورانههایطرحازحمایتجهتدانشکدهنوآوریمراکزظرفیتازاستفاده

المللیبینسطحدردانشگاهیمشترکتحقیقاتاجرایجهتدانشکدهالمللبینروابطدفترسازیفعال

آزمایشگاهیتجهیزاتوتحقیقاتیفضاهایگسترشجهتاعتبارجذبپیگیری

صنعتباارتباطتوسعهودانشکدههمکارانبالقوههایظرفیتمعرفیجهتتخصصیهمایش هایبرگزاریازحمایت

دانشجویانواساتیدعلمیدستاوردهایسازیتجاریوفناوریحوزهبهویژهتوجه

اوریفنوپژوهشبخشدرکشورنیازموردکاربردیپژوهش هایراستایدرتکمیلیتحصیالتدورهنامه هایپایاندهیجهت

ش بنیاندانفعالیت هایبسطجهتالزمبسترهایایجادبافناوریوپژوهشیدستاوردهایتجاری سازیازپشتیبانیوحمایت

(هوافضامپنا،گاز،)صنعتیبزرگپروژه هایجذبوصنعتباهمکارانبیشترتعاملبرایموقعیتایجاد

کارآفرینیوهمکاراندستاوردهایسازیتجاریراستایدردانشگاهیبنیاندانشهایشرکتتشکیلبهکمک

مختلفصنایعبرایتخصصیآزادآموزشهایهایدورهبرگزاریازدرآمدکسبجهتمناسببسترایجاد

حوزه پژوهش و فناوریمکانیکمهندسیدانشکدهشدهارائههایبرنامه



مکانیکمهندسیدانشکدهانجامحالدرهایبرنامه

یر باالتداوم و ارتقاء جایگاه دانشکده در تولید محصوالت پژوهشی با تاث

 و ارتقاء جایگاه دانشکده در رتبه بندی های بین المللیتداوم

حوزه پژوهش

انجام تحقیقات گروهی
جذب هیات علمی با بنیه علمی مناسب
استفاده از نام خانوادگی و وابستگی سازمانی یکسان در تمامی مقاالت؛
 درجORCID هنگامSubmitمقاله؛
ذکر نام دانشکده در بخش وابستگی سازمانی؛
 پرکاربرد شناسایی موضوعات جدید و(Research Front )و انجام پژوهش های مرتبط با آن ها؛
انجام پژوهش های بین رشته ای؛
دقت در انتخاب مجله و انتشار مقاله در مجالت با کیفیت تر و دارای ضریب تاثیر باال؛
 درصد برتر هر حوزه قرار می گیرد؛10و 1شناسایی و  برنامه ریزی برای انتشار مقاالتی که در زمره
افزایش همکاری با پژوهشگران برجسته و سرشناس ملی و بین المللی؛
انتشار مقاالت و یافته های پژوهش در شبکه های اجتماعی علمی.

:از طریق اطالع رسانی و تشویق اساتید به استفاده از راهکار ارائه شده توسط معاون محترم پژوهشی دانشگاه شامل



حوزه فناوری و تعامالت صنعتی مکانیکمهندسیدانشکدهانجامحالدرهایبرنامه

 (مدیر فناوری و معاون پژوهشی)و نظارت بر عملیاتی شدن قرارداد مربوطه مرکز نوآوری انرژی دانشکده مدیریت

 مدیر فناوری و معاون )انرژی /در حوزه سالمتنوآوری داخل دانشکده عملیات ساختمانی و راه اندازی مرکز شروع
(پژوهشی

 (یر فناوریدفتر فن تک، آقای دکتر نوری، مد)مرکز نوآوری فناوری های ساخت و تولید پیگیری برای عملیاتی شدن

 (در حال عقد قرارداد جهت طراحی سایت دانشکده)سایت فارسی و انگلیسی دانشکده رسانی وب بروز

...شامل صفحات بروز در حوزه های آموزش، پژوهش، فناوری، بین الملل و 

شکدهجهت ایجاد تعامالت صنعتی برای اساتید دانازدیاد برداشت ، و انیستیتو توربین گازاز ظرفیت استفاده

 جهت توسعه شرکت های اقماری دانش بنیان برای دانشکدهمرکز نوآوری هیدروتک استفاده از ظرفیت

 (مدیر فناوری) تهیه کالسور ارائه توانمدی های صنعتی اساتید دانشکده



 (از طریق مدیران گروه در حال پیگیری)کوتاه مدت مدرسه های تابستانه و زمستانه برگزاری

 (ن المللیبیامور بین الملل دانشگاه برای تسهیل معاونت تعامل با )فردی بصورت بین المللی تشویق همکاران برای توسعه ارتباطات

 انرژیتبدیل هاز طریق گرو)دانشگاه خارجی در حوزه انرژی های تجدید پذیر 5مدت با همکاری وبینار بین المللی کوتاه پیگیری برگزاری-

(خانم دکتر قندهاریون

 دانشکده ارشد توسط در دوره کارشناسی انگلیسی دو دوره به زبان  تالش برای برگزاری

تشویق اساتید برای چاپ مقاالت بصورت مشترک با اساتید خارجی

ات بین المللیتعامل با روابط بین الملل دانشگاه جهت الگو برداری از روش های تجربه شده و مستند موجود در این دفتر جهت توسعه ارتباط

امور بین الملل مکانیکمهندسیدانشکدهانجامحالدرهایبرنامه



مکانیکمهندسیدانشکدهشدهارائهبرنامه های

هایتمسئولیاحساسوعلمىتحرکونشاط،خودباورینفس،بهاعتمادارتقایجهتدانشجویانبرایانگیزشیهایبرنامه
اسالمیایرانبنیاندانشارتقایمسیردرصادقانهخدمتواجتماعی

کارکنانواساتیددانشجویان،هدفونیازانگیزه،عواملارتقایبرایبرنامه ریزی

دانشجویانرغبتیبیوتفاوتیبیهدفی،بیسردرگمی،عواملبررسیجهتفکراتاقتشکیل

معنویهایارزشبهاهتمامبادانشجویانورزشیوفرهنگیوعلمیهایفعالیتدرنشاطباوفعالنگریمثبتترویج

فرهنگیحوزه

مکانیکمهندسیدانشکدهانجامحالدربرنامه های

وزه های استفاده از ظرفیت دیده شده در قرارداد مراکز نوآوری دانشکده جهت برگزاری مسابقات فراگیر گروهی در ح

مختلف با تمر کز بر کارآفرینی، تجاری سازی و اشتغال



مکانیکمهندسیدانشکدهانجامحالدرهایبرنامهدیگر

تشکیل کمیته منتخب دانشکده

 (دهفته آخر بهمن انجام خواهد ش) ماه یکبار برای کلیه اساتید پیمانی 6برگزاری جلسات منتوری هر

تهیه و نصب تابلو عملکرد پژوهشی اساتید



دادیدقراراینجانباختیاردرکهوقتیازتشکربا

فتح اله طاهری بهروز

رییس دانشکده مهندسی مکانیک

1399بهمن ماه 


