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 پیشگفتار

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بیش از نود سال در تاریخ آموزش 

های مهمی از این حضور افتخار آمیز عالی ایران  حضور مؤثر داشته و بخش

ای بوده است. اه با دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و صنعتی ارزندهو همر

ترین دانشکده در ترین و با سابقهدانشکده مهندسی برق به عنوان بزرگ

مجموعه دانشگاه  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، یکی از اثرگذارترین 

های مهندسی در کشور است و تاکنون افزون بر پرورش صدها دانشکده

های مختلف صنعت و اقتصاد کشور، پژوهشگر برجسته برای بخشمتخصص و 

های انسانی و امکانات پژوهشی پیشرفته خود، توانسته است به پشتوانه سرمایه

و سرآمد تبدیل در پاسخگویی به نیازهای صنعت کشور به یک مرکز کارآمد 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای شود. دومین برنامه راهبردی 

اهداف و راهبردهای مهمی را برای تبدیل دانشگاه به  1404تا  1400دوره 

یک مرکز علمی کارآمد و سرآمد در پاسخگویی به نیازهای جامعه پیشنهاد 

که و اهداف کالن دانشگاه یک برنامه اجرایی طراحی کرده است  داده است. برای همگرایی و انسجام بیشتر، دانشکده مهندسی برق ذیل راهبردها

رود این برنامه به عنوان یک سند مهم، انسجام فکری و عملی کافی در راستای توسعه دانشکده مهندسی در این گزارش عرضه می شود. انتظار می

ان همه جانبه کیفیت، ایجاد تحول در ارک ارتقاءبن مایه این برنامه بر برق و پیشرفت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را فراهم آورد. 

های ملی و جهانی استوار است. این برنامه دارای چهار هدف راهبردی شامل ارتقاء کیفی آموزش مهندسی آموزش و پژوهش و گسترش همکاری

ه و سرآمدی در آموزش کار آفرین و جامعه محور، ارتقاء کیفی پژوهش با رویکرد نوآوری و کارآفرینی برای جامعه و صنعت کشور، ارتقاء جایگا

ها تببین شده اند. ترین اقدامها است. برای هر هدف راهبردهای متناسب، و برای هر راهبرد مهمبین المللی، و تعالی منابع و زیرساخت ملی و

همچنین فهرستی از اقدام های گروه های آموزشی با مشارکت مدیران گروه و اعضای هیات علمی در راستای اهداف کالن و راهبردهای دانشگاه 

علمی، دانشجویان عزیز و کارشناسان با همکاری همه ارکان دانشکده مهندسی برق، به ویژه اعضای محترم هیأتامید است ده است. تدوین ش

  های ترسیم شده در این نقشه راه، محقق شود.اهداف و آرمانبرجسته و همچنین حمایت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 

 

 تورج امرایی                                                                                                                                                    

 رئیس دانشکده مهندسی برق                                                                                                                                         
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 معرّفی دانشکدۀ مهندسی برقفصل اول: 

تلگراف وقت  مدرسۀ عالی فنّی پست و تلگراف وابسته به وزارت پست و«  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی»سنگ بنای 

ستین بر این اساس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی، نخش. پایه گذاری شده است.  1307کشور است که در سال 

برق دانشگاه  دانشگاه صنعتی ایران است. این مدرسۀ عالی از دیر زمان پایه گذاری تا شکل کنونی آن یعنی دانشکدۀ مهندسی

ابقه ترین جودی و باسراه پرافتخاری را طی کرده است. این دانشکده به عنوان رکن رکین و صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی

 90بیش از  لدانشکدۀ مهندسی، نقش ارزنده و قابل توجّهی در آموزش عالی و حوزۀ صنعت و فنّاوری کشور داشته است. در طو

ر این دانشکده دسال گذشته بسیاری از مدیران موّفق صنعتی، چهره های برگزیدۀ علمی و مهندسان برجستۀ کشور، افتخار تحصیل 

  را داشته اند.

انشکده های هم اکنون  این دانشکده به پشتوانۀ سرمایه های انسانی و امکانات پیشرفتۀ پژوهشی و آموزشی خود در زمرۀ د

ی آموزشی و عضو هیأت علمی تمام وقت، فعّالیّت ها 60مهندسی سرآمد در کشور قرار دارد. این دانشکده با داشتن بیش از 

 :گروه آموزشی موجود در دانشکده عبارتند ازشش لف مهندسی برق دارد. پژوهشی گسترده ای را در زمینه های مخت

 گروه مهندسی مخابرات 

 گروه مهندسی کنترل 

 گروه مهندسی قدرت 

 گروه مهندسی الکترونیک 

 گروه مهندسی پزشکی 

 گروه مهندسی مکاترونیک 

افزاره ها  طب محاسبه و مشخصّه یابیدانشکدۀ مهندسی برق دارای دو قطب علمی مصوّب و فعّال شامل قطب کنترل صنعتی و ق

د برجستۀ و زیرسیستم های الکترومغناطیسی است. این دانشکده مفتخر است که دارای اساتید برگزیدۀ نمونه کشوری، استا

انشجو بزرگترین د 1400مهندسی ایران و نیز استاد دانشمند جوان برجسته مهندسی کشور است. این دانشکده با دارا بودن حدود 

لی بیشتر نشکده در مجموعۀ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی است و هم اکنون جمعیّت دانشجویان تحصیالت تکمیدا

ید و مبتنی بر از دانشجویان مقطع کارشناسی است که این امر به دلیل گذار دانشکده و دانشگاه به سمت دانشگاه های نسل جد

 نوآوری و فنّاوری است. 
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نفر با مرتبه استادیار  23نفر با مرتبه دانشیار و  19عضو هیات علمی با مرتبه استاد،  14ش. دانشکده مهندسی برق دارای  1400تا سال 

ر مقطع نفر د 577نفر در مقطع دکتری،  188نفر بوده است که  1387 .ش 1400بوده است. شمار دانشجویان دانشکده در سال 

مختلف جالت ممقاله در  2210تعداد  ش. ، 1400کارشناسی مشغول به تحصیل هستند. تا سال نفر در مقطع   622کارشناسی ارشد و 

است. تعداد  مقاله در همایش های علمی توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده مهندسی برق به چاپ رسیده 2506و تعداد 

محترم  توسط اعضایتاکنون کتاب مختلف  151تعداد  طرح مختلف بوده است. 1149کل طرح های تحقیقاتی در همین زمان برابر 

 .وده استعدد ب 29به چاپ رسیده است. همچنین تعداد کل اختراعات ثبت شده توسط اعضای هیات علمی  این دانشکده هیات علمی
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 این رهنگیف بافت. است شده واقع تهران شهر 7 منطقه در مربع متر 23000 گسترۀ به فضایی در کامپیوتر و برق مهندسی پردیس

 . است داده قرار ممتازی جایگاه در را پردیس این فیزیکی موقعیت مختلف، امکانات به آسان دسترسی نیز و منطقه

 

 موقعیت جغرافیایی پردیس مهندسی برق و کامپیوتر
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 ارکان برنامه راهبردیفصل دوم: 
 

دی دانشگاه بر اساس مأموریت، ارزش های مبنا و اهداف کالن است. اهداف کالن برنامه راهبر ارکان برنامه راهبردی شامل چشم انداز،

فرینی، ارتقاء جایگاه ارتقاء کیفی آموزش و سرآمدی در آموزش کار آفرین و جامعه محور، ارتقاء کیفی پژوهش با رویکرد نوآوری و کارآ

 شده اند.ها ترسیم ملی و بین المللی و تعالی منابع و زیرساخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازچشم

  

ژوهش دانشکده مهندسی برق یکی از مراکز اثرگذار و سرآمد در تعالی آموزش و پ

عت ه نیازهای صنای آن، کارآمد در پاسخگویی بمهندسی برق و دانش میان رشته

پرورش  های کاربردی و در مرز دانش، و پیشرو درکشور، توانمند در انجام پژوهش

  است.  پژوهشگران و متخصصان در تراز ملی و جهانی

 مأموریت

  

ی ماموریت دانشکده مهندسی برق، کشف و توسعه  دانش و فناوری در راستا

ویت ، خالق و نوآور، تقپیشرفت صنعت کشور،  پرورش دانشجویان اندیشه ورز

یق های دانش بنیان و توسعه علمی از طرمبانی کارآفرینی، توسعه فعالیت

 همکاری هدفمند با مراکز معتبر علمی است.  
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 های مبناارزش

 تقویت خالقیت و نوآورى 

 پایبندی به آزاداندیشى، تبادل آرا و تضارب افکار 

  حرفه ایپاسداشت اخالق آموزشی، اخالق پژوهشی و اخالق 

 مسوولیت پذیری و اثربخشی اجتماعی 

 ارج نهادن به علم و فناوری و پاسداشت جایگاه دانشمندان 

 پایبندی به گسترش علوم و فنون سازگار با محیط زیست 

 گیریاولویت دادن به حفظ منابع و منافع ملی در همه ارکان تصمیم 

 شورپایبندی به تعالی آموزش و پژوهش در راستای توسعه صنعت ک 

 اهداف کالن

 :  ارتقاء کیفی آموزش و سرآمدی در آموزش کار آفرین و جامعه محور1هدف 

 : ارتقاء کیفی پژوهش با رویکرد نوآوری و کارآفرینی 2هدف 

 : ارتقاء جایگاه ملی و بین المللی3هدف 

 ها: تعالی منابع و زیرساخت4هدف   
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 ی اجرایی ذیل اهداف کالنو اقدام ها راهبردهافصل سوم: 
وند. معیارهای شدر این بخش اهداف کالن و راهبردهای دانشگاه به همراه اقدام های پیشنهادی دانشکده ذیل هر راهبرد ارائه می 

 لکرد دانشکده در راستای اهداف و راهبردها در پیوست الف آورده شده اند.کلیدی برای سنجش عم

 ، رشته ها و  برنامه های درسیگروه های آموزشی ء: توسعه و ارتقا 1-1راهبرد 

 ایای و میان رشتهتهشرای، چند های فرارشته: توسعه برنامه 2-1راهبرد 

 یادگیری( –دهی های یادهای آموزشی )شیوهشیوه ءارتقا: توسعه و 3-1راهبرد 

 رآفرینی دانشجویانهای کاپذیری و مهارت: ارتقاء اشتغال4-1راهبرد 

 های آموزش آزاد : توسعه برنامه5-1راهبرد   
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 و برنامه های درسی اههای آموزشی، رشته گروه ارتقاء: توسعه و 1-1راهبرد 

 های تحصیلیروز رسانی پیوسته برنامه: ارزیابی، بازنگری و به 1

 افزایی در مهندسی برق  : تعریف دروس جدید با رویکرد مهارت2

 های آموزشی ها و آزمایشگاه: ارتقاء کارگاه3

 های کهاد در مقطع کارشناسی : گسترش دوره4

 های کارشناسیتجهیز آزمایشگاه پروژههای کارشناسی و : ساماندهی پروژه5

 

 ایای و میان رشتهند رشتهای، چهای فرارشته: توسعه برنامه2-1راهبرد 

 اندازی دوره کارشناسی در حوزه مهندسی پزشکی  : راه1

 ارشد متریونیک با همکاری دانشکده مهندسی  و علم مواددوره کارشناسیو توسعه اندازی : راه2

 ارشد در حوزه رایانش تصاویر پزشکی دوره کارشناسیو توسعه اندازی : راه3

 ارشد اینترنت اشیاء با همکاری دانشکده مهندسی کامپیوتراندازی دوره کارشناسی: راه4

 یادگیری(-های یاددهیای آموزشی )شیوهه: توسعه و ارتقاء شیوه3-1راهبرد 

 افزاری کالس های درسفزاری و نرماهای یاددهی و یادگیری و تجهیز سخت: گسترش فناوری1

 های نوین تدریس حضوری، غیر حضوری و ترکیبی برای رویارویی با شرایط بحراناندازی شیوه: راه2

 نیز به کمک کیت های سیارا از راه دور و ههای عملی آزمایشگاهکردن امکان انجام آزمایش:: فراهم3

 از دانشجویان و استادان  : پایش کیفیت تدریس دروس با بازخورد پیوسته4
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های کار آفرینی دانشجویانپذیری و مهارت: ارتقاء اشتغال4-1راهبرد   

 

 های کارآموزی و کارورزی تخصصی با صنایع مرتبط: گسترش دوره1

 : تعریف و ارائه درس کارآفرینی به عنوان درس اختیاری2

 ی دروسکارگیری کارشناسان و متخصصان صنعتی در برگزار: به3

 ارائه همزمان درس و آزمایشگاه مرتبط با آن: 4

 

  

 های آموزش آزاد: توسعه برنامه5-1راهبرد 

م های جدید معرفی سیستمخابرات با تاکید بر  صنعت اندازی دوره های ضمن خدمت کاربردی برای پرسنل شاغل درراه: 1  

 مخابرات نوریمخابراتی و 

 روی برق مت کاربردی برای پرسنل شاغل در مراکز تولید، توزیع و دیسپاچینگ  نیاندازی دوره های ضمن خد: راه2  

 اندازی دوره های ضمن خدمت کاربردی برای پرسنل شاغل در مراکز نظامی و دفاعی : راه3  

د، ی هوشمنشهرها های جدید از جمله اینترنت اشیاء،های آموزشی برای دانشجویان با اولویت موضوعاندازی دوره: راه4   

 فناوریهای جدید شناختی و برنامه نویسی موبایل 
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 پذیری و ارتقاء تعامالت و تأثیرگذاری اجتماعیبهبود مشاهده:  1-2راهبرد 

 : تولید علم و توسعه دستاوردهای علمی پژوهشی 2-2راهبرد 

 وسعه ارتباط دانشگاه و صنعت: ت 3-2 راهبرد

 سازی دستاوردهای پژوهشیریهای اکوسیستم نوآوری، فناوری و تجا: گسترش زیرساخت4-2د راهبر

 

 پذیری و ارتقاء تعامالت و تأثیرگذاری اجتماعیبهبود مشاهده: 1-2راهبرد 

 : تعیین راهبردهای تحقیقاتی فعال و مورد نیاز صنعت و جامعه1

 ی کیفی و استنادی انتشارات و دستاوردهای پژوهشی  : تقویت اثرگذار2

 : توسعه ارتباط با جامعه و صنعت برای آگاهی و بهره مندی از دستاوردهای علمی و پژوهشی 3

 : به اشتراک گذاری نتایج و دستاوردهای پژوهشی غیر محرمانه برای استفاده جامعه و صنعت 4

 ی پژوهشی اعضای هیات علمی و ارائه بازخورد : ارزیابی میزان مشاهده پذیری دستاوردها 5

 : کمک به عضویت اعضای هیات علمی و دانشجویان در انجمن ها و مجامع علمی معتبر6

 ایکردن مبانی اخالق پژوهشی و حرفه: نهادینه7

  

 : تولید علم و توسعه دستاوردهای علمی و پژوهشی2-2راهبرد 

 پژوهشی کیفی و سودمند های: پشتیبانی، تشویق و گسترش فعالیت1

 : جهت دهی محورهای پژوهشی اعضای هیات علمی در راستای اولویت های تحقیقاتی کشور2

 : آینده پژوهی و تیم سازی برای شناسایی موضوعات دارای اولویت در علم و فناوری کشور3

 آزمایشگاه های مرکزی مبتنی بر فناوریهای سطح باالو توسعه راه اندازی : 4

 روز و مورد نیاز صنعت کشور های پژوهشی در زمینه های بهاد گروه: ایج5

 ها و ستاد های مرتبطهای پژوهشی بین گروهی توسط گروه های پژوهشی با حمایت سازمان: توسعه فعالیت6

 TRL5و  TRL4دانشکده به سطح  هایو فناوری نوآوریهاایجاد مرکز مشاوره برای ارتقاء : 7
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 : توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت 3-2راهبرد 

 های دکتری با بورس صنعت با شرایط خاص پذیرش و دانش آموختگی: جلب همکاری برای ایجاد دوره1

 رکشوتحقیقاتی  ها )پارسا( در راستای نیازهایها و رسالهنامه: هدفمندسازی و مساله محور نمودن پایان2

 هاگاههای مرجع  برای ارائه خدمات به صنایع و سایر دانشآزمایشگاهاندازی شبکه آزمایشگاهی و توسعه : راه3

  ایهای صنعتی چند رشتهها و پژوهش: شناسایی صنایع هدف و مشارکت در پروژه4

 ها )پارسا( ها و رسالهنامه: جلب مشارکت صنایع پیشرو برای حمایت از پایان5

 خلی کشورهای فرصت مطالعاتی در صنایع دا: تقویت برنامه6

 حورم -ها و صنایع موفق برای حمایت از دوره های کارآموزی مهارت نامه با شرکت: انعقاد تفاهم7

 

 سازی دستاوردهای پژوهشیهای اکوسیستم نوآوری، فناوری و تجاریزیرساخت : گسترش2-4راهبرد 

 دشارکت مرکز رشهای دانش بنیان با مهای فناورانه برای راه اندازی شرکتحمایت از ایده:  1

 : راه اندازی مرکز نوآوری تخصصی مهندسی برق و کامپیوتر 2

 : توسعه آموزش کارآفرینی و ایجاد محیط کسب و کار 3

 های نوآورانهسازی ایده: پشتیبانی از تجاری 4

 المللی: پشتیبانی از ثبت اختراعات ملی و بین 5

 رکت مرکز رشد: حمایت از تشکیل هسته های علمی و نوآور با مشا6
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 لمللاهای بینکمی و کیفی دانشجویان خارجی و دوره ء: ارتقا1-3راهبرد 

 المللهای مشترک بین: توسعه پژوهش2-3راهبرد 

 المللیینببندی ملی و های ارزیابی و رتبهجایگاه دانشکده در نظام ءارتقا: 3-3راهبرد 

 

 المللیهای بینکمی و کیفی دانشجویان خارجی و دوره ء: ارتقا 1-3راهبرد 

های ن مربوطه و روشهای تماس با مسئوالهای دانشگاه، راههای ارتباطی شامل: راهنمای امور آموزشی، سامانه: تهیه بسته 1

 المللی نتر دانشجویان بیهای فوری و نیازهای اولیه و بسترسازی جهت راهنمایی سریعدریافت کمک

 های تفریحی و فوق برنامهالمللی جهت مشارکت در فعالیت:  اختصاص بودجه ویژه برای دانشجویان بین2

 المللی به فراگیری و تسلط بر زبان فارسیریزی و بسترسازی برای تشویق دانشجویان بین: برنامه 3

 سازی روند اخذ پذیرش، دانش آموختگی و دریافت مدرک: شفاف 4

ها، ها، گرایشهایشان؛ جهت کسب اطالعات در مورد رشتهمند و خانوادهیزبانی تورهای مجازی برای دانشجویان عالقه: م 5

 های کارآموزیهای تحقیقاتی و فرصتفرصت

ای هعالیت در رسانهفالمللی با تمرکز برکشورهای همسایه )از طریق وب سایت، ریزی برای جذب موثر دانشجویان بین: برنامه 6

 های متنی(های هدفمند، صفحات وب اختصاصی و رباتاجتماعی علمی، ایمیل

  المللهای مشترک بیندوره حفظ و توسعه: 7
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 ا و فضاهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگیهسازی زیرساخت: ایجاد و بهینه 1-4راهبرد    

 وری نیروی انسانی و ارزیابی عملکردبهره ارتقاء:  2-4برد راه   

 وسعه و پایدارسازی منابع درآمدی: ت 3-4راهبرد    

 توسعه پیشخوان خدمات الکترونیک  وسازی فرآیندهای سازمانی کیفیت و یکپارچه ء: ارتقا4-4راهبرد    

 المللیهای مشترک بین: توسعه پژوهش 3-3راهبرد     

ستاد مشاور اهای پژوهشی مشترک )انتخاب استاد راهنمای مشترک یا تعریف فعالیت ایق اساتید و دانشجویان بر: تشوی 1

 ارشد و دکتری(های کارشناسینامهالمللی در پایانبین

 المللیهای بینعلمی و دانشجویان با دورهریزی برای آشنایی اعضای هیأت: برنامه 2

 المللیانه، سمینارها و وبینارهای علمی بینهای تابست: برپایی مدرسه 3

 علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلیهای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت: افزایش دوره 4

 المللیبین : برنامه ریزی و حمایت دانشجویان برای مشارکت در دوره های کارآموزی 5

 خود شی مشترک با اساتید شناخته شده در کشورهای پژوه: پشتیبانی از دانشجویان خارجی برای ایجاد همکاری 6

 المللیبندی ملی و بینهای ارزیابی و رتبهجایگاه دانشکده در نظام ء: ارتقا 4-3راهبرد     

 المللیو بین( ISCهای ملی )های مورد نیاز برای حضور دانشکده در ارزیابی: تدوین آمار و شاخص 1

 المللی( و بینISCبندی موضوعی  ملی  )های رتبهدانشکده در نظامجایگاه  ارتقاءریزی برای : برنامه2

 المللیهای بینها و تهدیدهای پیش رو در همکاری: شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت 3

 ها و مراکز علمی هم سطحبندی در دانشگاههای مرتبط با رتبه: پایش فعالیت 4
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ها و فضاهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تزیرساخ سازی: ایجاد و بهینه 1-4راهبرد   

 های آموزشی و پژوهشی: ایجاد فضاهای جدید برای توسعه فعالیت 1

 های فناوری اطالعات: توسعه و به روز رسانی زیرساخت 2

 های علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویانفعالیت ارتقاء: توسعه فضای فیزیکی برای  3

 HSE : پیاده سازی سیستم 4

 هری ش -: ایجاد ارتباط و تعامل سازنده با نهادهای دولتی 5

 های مورد استفاده استادان: توسعه و بهبود فضا 6

 : ایجاد فضای ورزشی مناسب برای دانشجویان و کارکنان 7

 : ایجاد ساز و کار اداری و فضای عمومی مناسب برای دانشجویان خارجی8

ملکردوی انسانی و ارزیابی عوری نیربهره ء: ارتقا 2-4راهبرد   

 های تعلیم و تربیت و فرآیند یادگیری دانشجویانعلمی با نظریه: آشنایی اعضای هیأت1

 علمی بازنشستهعلمی با ارزش کاری باال و تکریم اعضای هیأتگذاری اعضای هیأت: ارج2

 یادگیری –ی علمی پیرامون روش های یاددههای تبادل تجربه اعضای هیأت: برگزاری دوره3

 های فرهنگی، مذهبی و اجتماعیای برای کارکنان و تقویت برنامههای آموزش حرفه: برگزاری دوره4

 های مختلف سازمانیای و دارای تخصص مرتبط برای بخش: جذب کارشناسان حرفه5

 : ایجاد ساز و کارهای مبتنی بر فناوری اطالعات برای پاسخگویی سریع6

 ی تکریم ارباب رجوعآموزش مستمر برا :7

 امور فرهنگی دانشکده ء: ارتقا8 

وسعه و پایدارسازی منابع درآمدی: ت3-4راهبرد   

 : تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشکده1

 های شهریه پردازهای آموزش مجازی، نوبت دوم و سایر شیوه: افزایش درآمد دانشکده از محل فعالیت2

 دانشکدههای تخصصی ت فنی آزمایشگاهخدما: افزایش درآمد از محل ارائه 3

 آموزشی و سمینارها های: افزایش درآمد از محل اجاره فضاهای دانشکده جهت برگزاری امتحانات، دوره4

 تیهای دولهای علمی و فنیِ مورد نیاز صنایع و سازمانهای آموزشی و دوره: افزایش درآمد از محل کارگاه5

نی و توسعه پیشخوان الکترونیکسازی فرآیندهای سازماپارچهکیفیت و یک ء: ارتقا4-4راهبرد   

 نام، انتخاب واحد و دانش آموختگیسازی فرآیند ثبت: اصالح فرآیندهای آموزشی جهت آسان1

 های آموزشی دانشجویان از طریق سامانه گلستان کردن جلسات و نیز درخواست: مکانیزه2

 پاسخگویی سریع به درخواست های آموزشی، پژوهشی و اداری : ایجاد میز خدمت الکترونیکی در راستای3
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  عملکردبرای سنجش کلیدی  معیارهای  :الف پیوست

 وزشی، رشته ها و برنامه های درسیهای آمتوسعه و ارتقاء گروه ،1-1: معیارهای عملکردی راهبرد 1جدول 

 

 متولی 1404 1403 1402 1401 1400 کلیدی معیار

 مدیران گروهمعاونت آموزشی و  2 2 2 2 - ه های تحصیلی بازنگری شده تعداد برنام

 مدیران گروهمعاونت آموزشی و  1 1 1 1 - تعداد برنامه های تحصیلی  ارزیابی شده

 مدیران گروهمعاونت آموزشی و  - 1 - 1 - تعداد دروس جدید با رویکرد مهارت افزایی

 مدیران گروهاونت آموزشی و مع 1 - - 1 - تعداد دوره های کهاد فعال

 

 

 ایای و میان رشتهای، چند رشتههای فرارشتهوسعه برنامهت ،2-1: معیارهای عملکردی راهبرد 2لجدو

 

 متولی 1404 1403 1402 1401 1400 کلیدی معیار

 مدیران گروهمعاونت آموزشی و  - - - 1 - تعداد دوره های جدید کارشناسی

 مدیران گروهمعاونت آموزشی و  - 1 - 1 - ارشناسی ارشدتعداد گرایش های جدید ک

 

 

 های آموزشی عه و ارتقاء شیوهتوس، 3-1ی عملکردی راهبرد : معیارها3جدول            

 

 متولی 1404 1403 1402 1401 1400 کلیدی معیار

ز به فناوری تعداد کالس های مجه

  آموزشیهای 
 داری مالیمعاونت آموزشی و معاونت ا 10 8 6 4 2

تعداد نشست های برگزار شده با 

 هدف تبادل تجربه آموزشی
 مدیران گروهمعاونت آموزشی و  3 3 3 3 2

 معاونت آموزشی و معاونت اداری مالی - - - 1 - تعداد مراکز تولید محتوای علمی
 

 

 

 

 

 

17 



 

 آفرینی دانشجویانهای کار پذیری و مهارترتقاء اشتغالا ،4-1: معیارهای عملکردی راهبرد 4 جدول

 

 متولی 1404 1403 1402 1401 1400 کلیدی معیاری

 مدیران گروهمعاونت آموزشی و  - 1 - 1 - تعداد دروس تعریف شده با رویکرد کارآفرینی

 مدیران گروهمعاونت آموزشی و  25 20 15 10 6 ارائه شده با همکاری صنعت تعداد دروس 

 مدیران گروهمعاونت آموزشی و  10 8 6 4 2 مان با درس تعداد آزمایشگاه های ارائه شده همز

 

 

 های آموزش آزادرنامهبتوسعه  ،5-1عیارهای عملکردی راهبرد : م5جدول 

 

 متولی 1404 1403 1402 1401 1400 کلیدی معیار

تعداد کل دوره های آموزشی با صنایع و 

 سازمان های مختلف
- 2 2 2 2 

و گروه  معاونت پژوهشی، معاونت آموزشی

 های آموزشی
 

 أثیرگذاری اجتماعیتپذیری و ارتقاء تعامالت و بهبود مشاهده ،1-2راهبرد : معیارهای عملکردی 6جدول

 

 متولی 1404 1403 1402 1401 1400 کلیدی معیار

 معاونت پژوهشی و مدیران گروه FWCI 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35  ه اثرگذاری استنادی نرمالیزه شد
 معاونت پژوهشی و مدیران گروه 3.5 3.5 3.5 3 3 درصد پراستناد 1 در تشاراتدرصد ان

 معاونت پژوهشی و مدیران گروه 30 30 30 25 25 درصد پراستناد 10 در درصد انتشارات
 معاونت پژوهشی و مدیران گروه 45 45 45 40 40 درصد پراستناد 25 در درصد انتشارات

 حجم قراردادهای ارتباط با صنعت
 )میلیارد ریال(

 معاونت پژوهشی و مدیران گروه 40 35 30 30 28

 معاونت پژوهشی و مدیران گروه 5 5 4 3 2 تعداد گروه های پژوهشی
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 لمی و پژوهشیعتولید علم و توسعه دستاوردهای  ،2-2راهبرد : معیارهای عملکردی 7جدول        

 متولی 1404 1403 1402 1401 1400 کلیدی معیار

 معاونت پژوهشی و مدیران گروه 2 2 2 2 2 تعداد کتب تالیفی در انتشارات معتبر

مقاالت چاپ شده در مجالت با  درصد

 Q1و   ISIنمایه 
 معاونت پژوهشی و مدیران گروه 60 55 53 50 47

و  Q1مقاالت چاپ شده در مجالت  درصد

Q2 
 معاونت پژوهشی و مدیران گروه 90 90 90 85 85

و  Q1ت چاپ شده در مجالت مقاال درصد

Q2   وQ3 
 معاونت پژوهشی و مدیران گروه 99 98 97 96 95

 معاونت پژوهشی و مدیران گروه 5 5 4 3 2 تعداد گروه های پژوهشی جدید

بودجه جذب شده برای تجهیز آزمایشگاه 

 مرکزی )میلیارد ریال(
 معاونت پژوهشی  40 30 20 15 12

 

 اه و صنعتتوسعه ارتباط دانشگ ، 3-2راهبرد یارهای عملکردی : مع8جدول               

 متولی 1404 1403 1402 1401 1400 کلیدی معیار

های مورد ها و رسالهنامهتعداد پایان

 حمایت صنعت
 معاونت پژوهشی و مدیران گروه 35 30 20 15 10

 حجم قراردادهای ارتباط با صنعت
 )میلیارد ریال(

 نت پژوهشی و مدیران گروهمعاو 40 35 30 30 28

بودجه جذب شده برای تجهیز آزمایشگاه 

 مرجع آنتن )میلیارد ریال(
 معاونت پژوهشی  40 - 20 - 15
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 های اکوسیستم نوآوریگسترش زیرساخت، 4-2راهبرد : معیارهای عملکردی 9جدول 

 متولی 1404 1403 1402 1401 1400 کلیدی معیار

 معاونت پژوهشی و مدیران گروه 2 2 2 2 2 شده ملی و بین المللیتعداد اختراعات ثبت 

 معاونت پژوهشی و مدیران گروه 1 1 1 1 1 تعداد شرکت های دانش بنیان 

 
 

 

 المللیهای بینکمی و کیفی دانشجویان خارجی و دوره ارتقاء ،1-3: معیارهای عملکردی راهبرد  10جدول 

 
 
 

 المللیهای مشترک بینتوسعه پژوهش ،2-3راهبرد : معیارهای عملکردی 11جدول 
 

 متولی 1404 1403 1402 1401 1400 کلیدی معیار

 تعداد پایان نامه ها و رساله های مشترک با

 استادان بین المللی
 بین الملل امور معاونت آموزشی و دفتر  25 20 15 10 5

 بین المللامور دفتر  2 2 2 2 2 تعداد کارگاه های جامع بین المللی 
 بین المللامور دفتر  3 3 3 3 3 تعداد وبینارهای بین المللی

اد دوره های فرصت مطالعاتی اعضای تعد

 هیات علمی
 بین المللامور معاونت پژوهشی و دفتر  3 3 3 3 2

 
 

 

 

 

 

 متولی 1404 1403 1402 1401 1400 کلیدی معیار

 بین المللامور دفتر  60 40 30 25 20 تعداد دانشجویان بین الملل 

 بین الملل امور معاونت آموزشی و دفتر  - - - 1 - بین المللی تعداد دوره های مشترک
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  بندیبی و رتبههای ارزیاجایگاه دانشکده در نظام ءارتقا ،3-3راهبرد : معیارهای عملکردی 12جدول 

 متولی 1404 1403 1402 1401 1400 کلیدی معیار

تبه جایگاه دانشکده در نظام ر

 QSبندی موضوعی 
401-450 401-450 401-450 400-351 400-351 

دفتر بین الملل، 

همه معاونتهای 

دانشکده، و مدیران 

 گروه ها

جایگاه دانشکده در نظام رتبه 

 THEبندی موضوعی 
601-800 601-800 501-600 500-401 500-401 

دفتر بین الملل، 

همه معاونتهای 

دانشکده، و مدیران 

 گروه ها

 

 وری نیروی انسانی و ارزیابی عملکردبهره ءرتقاا ،2-4: معیارهای عملکردی راهبرد 13جدول     

 

 متولی 1404 1403 1402 1401 1400 کلیدی معیار

پیرامون  تجربه های تبادلدورهتعداد 

 یادگیری –روش های یاددهی 
 معاونت آموزشی  5 4 4 3 3

ای برای های آموزش حرفهدورهتعداد 

 ارکنانک
 معاونت اداری مالی 2 2 2 2 1

تعداد رویدادهای فرهنگی، مذهبی و 

 دانشجویی
 و دانشجویی فرهنگیامور مدیریت  10 10 7 5 3
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 وسعه و پایدارسازی منابع درآمدیت ،3-4: معیارهای عملکردی راهبرد 14جدول  

 

 متولی 1404 1403 1402 1401 1400 سنجه کلیدی

ن درآمد از محل ارائه خدمات فنی میزا

 آزمایشگاه ها )میلیارد ریال(
 معاونت پژوهشی  5 5 4 4 3

میزان درآمد از محل دوره های شهریه 

 پرداز )میلیارد ریال(
 معاونت آموزشی  20 20 15 12 10

 
 

 انی ی سازمسازی فرآیندهاکیفیت و یکپارچه ارتقاء ،4-4راهبرد: معیارهای عملکردی 15جدول     

 متولی 1404 1403 1402 1401 1400 سنجه کلیدی

تعداد سامانه های الکترونیکی مجزا یا 

 بط با سامانه گلستانتمر
 همه معاونتهای دانشکده 1 1 1 1 1
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 ی آموزشیها گروه فهرست اقدام های :ب وستیپ
 

 الکترونیکاقدام های گروه مهندسی . 1

 

 

 

  

 

  

  

 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

 1-1راهبرد  بازنگری دروس گرایش دیجیتال 1

 1-1راهبرد  تعریف و تصویب درس جدید بایو نانو الکترونیک  2

 1-1راهبرد  تعریف و تصویب درس مبدل های داده پیشرفته  3

 1-1راهبرد  تعریف و تصویب درس روش های تست جدید مدارهای الکترونیکی 4

 2-1راهبرد  تصویب رشته کموترونیک  5

 4-1راهبرد  و جامعه تعریف پروژه ها و رساله های تقاضا محور و کاربردی در راستای حل مشکالت صنعت 6

 5-1راهبرد  ادامه آموزش الکترونیکی 7

 1ک ذیل هدف فهرست اقدام های گروه مهندسی الکترونی: 16جدول 
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 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

 1-2 برگزاری همایش های تخصصی 1

 1-2 برگزاری سخنرانی های علمی ماهانه 2

 4-2 گاه پژوهشی تست افزاره های فرکانس باالتاسیس آزمایش 3

4 

 خرید تجهیزات برای آزمایشگاه های پژوهشی

 دستگاه های الیه نشانی 

 میکروسکوپ الکترونی 

 XRD یا XRF 

 SMU (source-measure-unit) Keithley 237 

 Digital profilometer Veeco 

 Multimeter Keithly 2400 

 Optical Microscope Ziess 

 Spectrometer Unicam Andor UV500 

  

2-4 

 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

 1-3 همکاری پژوهشی در مقطع دکتری با دانشگاه های کشور لبنان 1

 1-3 همکاری پژوهشی در مقطع دکتری با دانشگاه های کشور آلمان 2

3 
 همکاری پژوهشی در مقطع دکتری با دانشگاه های کشور آمریکا

Carnegie Mellon University 
3-2 

4 
صیرالدین میزبانی اساتید خارجی جهت گذراندن فرصت مطالعاتی در دانشگاه صنعتی خواجه ن

 طوسی
3-3 

 2فهرست اقدام های گروه مهندسی الکترونیک ذیل هدف : 17جدول 

 3فهرست اقدام های گروه مهندسی الکترونیک ذیل هدف : 18جدول 
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 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

 2-4 استخدام عضو هیات علمی در گرایش الکترونیک دیجیتال 1

 2-4 و هیات علمی در گرایش مدار مجتمعاستخدام عض 2

 2-4 استخدام عضو هیات علمی در گرایش نیمه هادی 3

 2-4 استخدام کارشناس آزمایشگاه جهت ارایه خدمات به آزمایشگاه های نیمه هادی 4

 2-4 ارزیابی آموزشی و پژوهشی درون گروهی سالیانه 5

6 

 "عضای هیات علمیارزیابی عملکرد ا"نقد و بررسی روش های فعلی  

 آیین نامه ارتقاء 

 آیین نامه گرنت 

 آیین نامه اعطای پایه تشویقی 

 آیین نامه واحدهای پژوهشی 

4-2 

 4فهرست اقدام های گروه الکترونیک ذیل هدف : 19جدول 
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 . اقدام های گروه مهندسی قدرت2

 

 

 
 2قدرت ذیل هدف  مهندسی فهرست اقدام های گروه:  21جدول 

 

 

 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

 2-1 تعریف دروس جدید 1

 1-1 چاپ کتاب، جزوه و اسالید  2

 1-1 های آموزشییشگاهبهبود وضعیت آزما 3

 5-1و 4-1 های مشترک با مدرسین صنعتیافزایش تعداد کالس 4

 1-1 های مجازیافزایش دانش مجازی همکاران در تدریس 5

 1-1 عهای برتر در تمامی مقاطبرنامه ریزی برای جذب رتبه 6

 2-1 ها و بروز رسانی آنها ارزیابی سرفصل 7

 3-1 ادگیریهای یادهی و یارتقا شیوه 8

 3-1 بهبود وضعیت درس سمینار  9

 4-1 برگزاری بازدیدهای صنعتی بیشتر 10

 1-1 نظارت بیشتر بر نحوه برگزاری امتحانات  11

 2-1 برنامه ریزی بمنظور کسب معیارهای بین المللی آموزشی  12

 3-1  اصالح سیستم ارزیابی دانشجوئی 13

 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

 2-1 های مشترک بین المللیافزایش پژوهش 1

 2-1و  2-3 ارتقاء کمی و کیفی اختراعات  2

 2-2و 2-1 های مطالعاتیارتقاء کیفی فرصت 3

 4-2 ارتقاء کیفی ابزارهای پژوهشی نظیر کامپیوتر و سخت افزارهای آزمایشگاهی  4

 4-2 تقاء کیفی آزمایشگاه های تحقیقاتیار 5

 2-1 کیفیت کتب چاپ شده ریزی برای افزایش کمیت وبرنامه 6

 2-1 ها ها و کنفرانسریزی ها برای افزایش کیفیت مقاالت چاپ شده در ژورنالبرنامه 7

 2-1 اهده پذیری فعالیت های پژوهشیریزی جهت افزایش مشبرنامه 8

 2-2و  2-1 وهشیهای پژتشکیل گروه 9

 1فهرست اقدام های گروه مهندسی قدرت ذیل هدف :  20جدول 

26 



  

 
 

  

 

 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

1 
گروه کنترل و  توسعه وبگاه دو زبانه گروه برای انعکاس مناسب تر توانمندی ها و فعالیت های

 زمینه سازی ارتباطات بیشتر صنعتی و بین المللی
3-1 

2 
ی و بین عاد ملتشویق دانشجویان به همکاری و ارتباط و تعریف موضوعات کار ایشان در اب

 المللی
3-2 

 3-3 ادامه دادن فعالیت های پژوهشی گروهی موفق در قالب فعالیت های بین المللی 3

 

   

 

 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

 4-3 جذب پروژه های تحقیقاتی 1

 4-2 نظامندسازی ساختار اطالع رسانی  2

 1-4 رونیک قدرتجذب اعضای جدید در گروه در گرایش های ماشین و الکت 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 3های گروه مهندسی قدرت ذیل هدف فهرست اقدام :  22جدول 

 

 4فهرست اقدام های گروه مهندسی قدرت ذیل هدف :  23جدول 
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 کنترلمهندسی گروه اقدام های  .3

 

 

 

  

 

 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

1 
 بازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد به منظور هدایت مؤثرتر روند تحصیل

 دانشجویان با توجه به پیش بینی آینده و وضع فعلی حوزه تخصصی
1-1 
1-2 

2 
بنیان با مشارکت جمعی اعضای گروه و با  پژوهشی دانش -شیانجام یک فعالیت آموز

 یانهای کاربردی دانشجو تکیه بر امکانات موجود در گروه برای افزایش مهارت
1-4 

3 
یق طرح های پژوهشی گروه از طر اثر گرفتن آموزش و ارایه دروس از نتایج فعالیت

زاری پژوهشی یا برگموارد مناسب در کالس و در صورت امکان نمایش فعالیت های 

 بازدید از آنها

1-3 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1فهرست اقدام های گروه مهندسی کنترل ذیل هدف :  24جدول 
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 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

1 
یری از انجام حدود چهار فعالیت پژوهشی جمعی با مشارکت اعضای گروه به منظور بهره گ

 مزیت های همکاری گروهی 

2-2 

2-3 

 1یف نتایج حاصل در ردافزایش استنادات، هم انتشاری صنعتی و بین المللی برمبنای  2
2-1 

2-3 

3 
ای پژوهشی هایجاد همکاری بیشتر بین فعالیتهای آزمایشگاههای پژوهشی برای انجام فعالیت 

 در قالب همکاری در راهنمایی دانشجویان 1گروهی در ردیف 

2-2 

2-4 

4 
های  در قالب شکل دادن شرکت 1ادامه دادن فعالیت های پژوهشی گروهی موفق از ردیف 

 نش بنیاندا

2-1 

2-4 

 4-2 پژوهشی واستفاده ازفرصت های ضمن انجام پروژه ها در جهت تجهیز آزمایشگاههای آموزشی  5

 1-2 انعکاس فعالیت های پژوهشی گروه در وبگاه گروه برای افزایش اثرگذاری 6

7 

 برگزاری انواعی از جلسات و سخنرانی ها شامل

 ایع با مشارکت متخصصین و صاحبنظران از صن 

 با مشارکت پژوهشگران از سطوح ملی  و بین الملل 

  رایه ابا محوریت تبادل نظر دانشجویان دکتری با همدیگر و با اساتید و

 نتایج فعالیت های ایشان

2-3 

2-1 

 استفاده از ظرفیت قطب علمی کنترل صنعتی در تعامالت با جامعه و صنعت 8
2-1 

2-3 

 1-2 ای برقراری ارتباطات استفاده از ظرفیت مجله کنترل بر 9

 4-2 پیگیری تاسیس آزمایشگاه های پژوهشی مصوب گروه 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2فهرست اقدام های گروه مهندسی کنترل ذیل هدف :  25جدول 
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 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

1 
روه کنترل و گتوسعه وبگاه دو زبانه گروه برای انعکاس مناسب تر توانمندی ها و فعالیت های 

 زمینه سازی ارتباطات بیشتر صنعتی و بین المللی
3-1 

 2-3 ی و بین المللیتشویق دانشجویان به همکاری و ارتباط و تعریف موضوعات کار ایشان در ابعاد مل 2

 3-3 ادامه دادن فعالیت های پژوهشی گروهی موفق در قالب فعالیت های بین المللی 3

 

  

 

 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

1 
سی یلی، کنترل هوشمند، و مهندجذب اعضای هیأت علمی جدید در زمینه های کنترل تحل

 سیستم
4-2 

 1-4 توسعه وبگاه گروه برای معرفی امکانات و توانمندی ها 2

3 
من انجام استفاده از فرصت های ارایه شده در نمایشگاه ها و طرح های حمایتی و نیز در ض

 فعالیت های صنعتی و پژوهشی درجهت تجهیز آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی
4-1 

 2-4 و ارزیابی عملکرد گروه به صورت سالیانه و در داخل گروه نقد 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3فهرست اقدام های گروه مهندسی کنترل ذیل هدف :  26جدول 

 4فهرست اقدام های گروه مهندسی کنترل ذیل هدف :  27 جدول
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 مخابراتمهندسی گروه اقدام های . 4 

 

 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

 1-1 ری با رویکرد سیستمنوری و تدوین برنامه گرایش مخابرات نو مخابراتهای مخابرات امن و رمزنگاری و ایجاد گرایش 1

 1-1 ی و اختیاریهای کارشناسی و کارشناسی ارشد با هدف گسترش سبد دروس انتخاببرنامه درسی دورهبازنگری در  2

 1-1 استخدام اعضای هیات علمی جدید برای جایگزینی اعضای هیات علمی بازنشسته 3

 ارائه دروس مبانی فوتونیک و بیوالکترومغناطیس 4
1-1 

1-2 

 مخابرات کوانتومی و اپتیک کوانتومیهای جذب هیات علمی جدید  در زمینه 5
1-1 

1-2 

 2-1 ای با همکاری دانشکده نقشه برداریای مخابرات ماهوارهتدوین برنامه گرایش بین رشته 6

 2-1 تیکای بیوالکترومغناطیس و بیواپهای بین رشتهسنجی در خصوص ایجاد گرایشریزی و امکانبرنامه 7

 3-1 یوگیری مایکروو اندازه 2، آنتن 1وزش معکوس از جمله دروس آنتن درس به صورت آم 3ارائه حداقل  8

 3-1 های کاربردی برای درک بهتر درس الکترومغناطیساندازی ستاپ آزمایشراه 9

 های مخابرات نوریارائه چندین درس منتخب با همکاری صنعت از جمله درس شبکه 10
1-3 

1-4 

 4-1 یانها با هدف ارتقاء مهارت دانشجوی گروه و بروز کردن آزمایشهابازنگری در برنامه آزمایشگاه 11

 4-1 های کارشناسی با هدف اشتغال دانش آموختگانبازنگری در موضوعات پروژه 12

 4-1 مذاکره با شرکت ها و مراکز پژوهشی برای ایجاد دوره های کارآموزی دانشجویی 13

 4-1 یانهای مهارتی برای دانشجوهای معتبر جهت برگزاری دورهها و سازمانجذب حمایت و مشارکت شرکت 14

 4-1 های دانشجویانطراحی و اجرای مسابقات علمی بین گروه 15

 های آموزش نرم افزارهای مرتبط با رشته مخابرات و مورد نیاز در صنعتبرگزاری دوره 16
1-4 

1-5 

17 

 های مهارت افزایی با موضوعات:برگزاری دوره

 و ساخت مدارهای چاپی و آشنایی با مونتاژ قطعات، طراحی

 ای در زمینه مدارهای مخابراتی و فرکانس باال، منطبق با نیاز صنایعآموزش تخصصی و حرفه

1-4 

1-5 

18 
زش اصول آنتن و های کوتاه مدت تخصصی برای مهندسان شاغل در زمینه برگزاری دوره های آموتدوین برنامه دوره

 گیری مشخصات آنتن و مسایل میدانی مرتبط با نیاز صنایعهای اندازهروش
1-5 

 1فهرست اقدام های گروه مهندسی مخابرات ذیل هدف :  28جدول 

31 



 

 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

 1-2 مشاهده پذیری اسناد و مقاالت علمی ءکیفی وبسایت اساتید برای ارتقا ارتقاءبروزرسانی و  1

 1-2 تر شدن قطب علمی الکترومغناطیسفعال 2
 1-2 تخصص اعضای گروهحضور در انجمن های علمی مرتبط با  3

 1-2 های معتبرکتها و شرهای مدیریتی در سازماناستفاده از دانش آموختگان گروه مخابرات مشغول به کار در رده 4

 انتشار یک مجله علمی به زبان فارسی 5
2-1 
2-3 

 های روزو چالش مسائل های دکتری و هدفمند کردن آنها براساسهای ارشد و رسالهنامهجلب حمایت صنعت از پایان 6
2-1 
2-3 
2-4 

 کمی و کیفی قراردادهای پژوهشی ارتقاء 7

2-1 
2-2 
2-3 
2-4 

 2-2 پذیرش و جذب پژوهشگران پسادکتری 8
 2-2 بیوالکترومغناطیسمانند  ایهای میان رشتهتوجه به پژوهش 9
 TTO 2-3ها و شرکت های مهم از طریق دفتر افزایش سطح تعامل با سازمان 10
 3-2 استفاده از ظرفیت فرصت مطالعاتی استادان در صنعت و شرکت های دانش بنیان 11

 3-2 تاسیس آزمایشگاه های گروه به منظور جذب سرمایه برایدعوت از مراکز صنعتی و پژوهشی به منظور ارائه توانمندی 12

13 
شده در حوزه  های دانش بنیان تاسیسرکتتعریف پروژه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس نیاز ش

 های مخابرات نوریشبکه
2-3 

 3-2 جذب پروژه های صنعتی و ملی 14
 3-2 فعال شدن گروه در استفاده ازصندوق پژوهش و فناوری دانشگاه 15
 3-2 شرکت در حداقل یک فرصت مطالعاتی صنعتی 16

 ت زیر ساختهمکاری با مجموعه تحقیق و توسعه همراه اول و شرک 17
2-3 
2-4 

 ثبت حداقل یک اختراع داخلی یا خارجی 18
2-3 
2-4 

 4-2 تاسیس آزمایشگاه موج میلیمتری و تراهرتز 19
 4-2 های شخصی دانشجویانتوسعه آزمایشگاه آزاد برای تجربه 20
 4-2 اختهای عملی و ساحیای آزمایشگاه پروژه برای انجام پروژه 21

 2فهرست اقدام های گروه مهندسی مخابرات ذیل هدف :  29جدول 
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 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

 1-4 های آموزشی مرتبط و سازگاراستفاده مشترک و موازی از فضاهای آزمایشگاه 1

 1-4 هاگیری و امکانات رفاهی آزمایشگاهبهبود و ارتقاء امکانات اندازه 2

3 

 های سیارگاه سنجش ترمینالهای آزمایشفعالیت ارتقاء

 دریافت گواهی نامه آزمایشگاهی 

 های تایید نمونهانجام تست 

  میلیون تومان در سال 200افزایش درآمدهای آزمایشگاه به بیش از 

4-1 

4-3 

 2-4 جذب یک پژوهشگر ثابت برای آزمایشگاه ترمینال سیار و آنتن به صورت مشترک 4

 3-4 صوالت در آزمایشگاه آزاد توسط دانشجویانها و محتعمیر و تولید افزاره 5

 4-4 نیکیانجام امورات اداری و دفتری گروه به صورت الکترو 6

 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

 1-3 پذیرش حداقل سه دانشجوی دکتری بین الملل 1

 تالش برای شرکت در حداقل یک همایش معتبر بین المللی در دو سال آتی 2

3-1 

3-2 

3-2 

 2-3 شرکت در حداقل یک فرصت مطالعاتی 3

 2-3 های با رتبه باالتشویق و اعزام دانشجویان دکتری برای فرصت مطالعاتی در دانشگاه 4

 2-3 ن اکومیزبانی دانشجویان ارشد و دکتری خارجی در دوره فرصت مطالعاتی با استفاده از ظرفیت پیما 5

 2-3 های منطقه با استفاده از ظرفیت پیمان اکوبرگزاری نشست های علمی مشترک با دانشگاه 6

 2-3 همکاری علمی با استادان همتای خارجی با استفاده از ظرفیت طرح اراسموس 7

 2-3 کاهای مخابرات نوری در ترکیه، اروپا و آمریهای فعال در حوزه شبکههمکاری پژوهشی با گروه 8

 اتمام پژوهش مشترک با روسیه 9
3-2 

3-3 

10 
بیرمیگام و دانشگاه  المللی با دیگر دانشگاهها مانند دانشگاه واترلو، دانشگاهمشترک بین انجام چندین پژوهش

 هانوفر

3-2 

3-3 

 mmWatt 3-3المللی برگزاری کنفرانس معتبر بین 11

 4دسی مخابرات ذیل هدف فهرست اقدام های گروه مهن:  31جدول 

 3فهرست اقدام های گروه مهندسی مخابرات ذیل هدف :  30جدول 
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 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

 2-1و  1-1 گرایش جدید مهندسی عصبی یا علوم داده در پزشکی ایجاد 1

 2-1و  1-1 وره بین المللی با کشورهای همسایهراه اندازی حداقل یک د 2

 1-4 کارگاه آموزشی ملی 4برگزاری حداقل   3

 1-3 تالیف حداقل  دو عنوان کتاب 4

 1-1 عنوان درس تحصیالت تکمیلی جدید به مجموعه درس ها 4حداقل  طراحی 5

 

 

 

 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

 2-3 میلیارد ریال 7جمع رقم حداقل   طرح پژوهشی با 7عقد قرارداد حداقل  1

 2-4 شرکت دانش بنیان 2ایجاد حداقل  2

 2-2 به سبد مقاالت گروه Q1مقاله پژوهشی  20تا  15افزایش  3

 2-2 ایندکس حداقل اسکوپوس  با  Q1مقاله پژوهشی غیر  20افزایش حداقل  4

 2-2 به سبد مقاالت گروه ISCمقاله پژوهشی  12اضافه شدن حداقل  5

 2-2 مقاله کنفرانس به سبد مقاالت گروه 20اضافه شدن حداقل  6

 2-2 اختراع ملی 2ثبت حداقل   7

 2-1 اعضای گروه H_indexواحد به مجموع  20افزایش  8

 2-1 استناد به مقاالت اعضای گروه 1400افزایش حداقل  9

 2-3 ریاست جمهوری مورد همکاری با ستادهای زیرمجموعه فناوری 15ایجاد حداقل  10

 2-1 تهیه فیلم های تبلیغاتی معرفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی همکاران گروه 11

 2-4 گروه پژوهشی مصوب در دانشگاه و وزارت عتف 2ایجاد  12

 

 

 

 

 

 1فهرست اقدام های گروه مهندسی پزشکی ذیل هدف :  32جدول 

 2فهرست اقدام های گروه مهندسی پزشکی ذیل هدف :  33جدول 
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 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

 3-2 کارگاه بین المللی 2 برگزاری حداقل 1

 3-1 ناسی ارشد بین المللیانشجوی کارشد 4جذب حداقل  2

 3-1 دانشجوی دکتری بین المللی 4داقل جذب ح 3

 3-2 طرح پژوهشی بین المللی 3د حداقل عقد قراردا 4

 3-1 ر در دوره های آموزشی بین المللیهمکا 2تدریس حداقل  5

 3-3 ه زبان انگلیسیتالیف یک عنوان کتاب ب 6

 3-3 اختراع بین المللی 2ثبت حداقل  7

 3-2 مورد 20شی بین المللی به حداقل افزایش همکاران پژوه 8

 3-1 راه اندازی حداقل یک دوره بین المللی با کشورهای همسایه 9

 3-3 ایجاد وبگاه به زبان انگلیسی برای معرفی فعالیت های پژوهشی همکاران گروه  10

 3-2 زبان انگلیسیتهیه فیلم های تبلیغاتی معرفی فعالیت های همکاران گروه به  11

 راهبرد مربوط شرح اقدام ردیف

 4-1 گروه پژوهشی مصوب  2ایجاد  1

 4-1 آزمایشگاه آموزشی 2راه اندازی حداقل  2

 4-1 ازمایشگاه پژوهشی جدید به آزمایشگاه های گروه 2افزایش  3

 4-3 آزمایشگاه پژوهشی گروه در سامانه شاعا 4قرار گرفتن  4

 4-2 عضو هیئت علمی جدید  4حداقل  جذب 5

 3فهرست اقدام های گروه مهندسی پزشکی ذیل هدف :  34جدول 

 4فهرست اقدام های گروه مهندسی پزشکی ذیل هدف :  35جدول 
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