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 پیش گفتار

رقابت در عرصه جهانی است. رشد و تعالی دانش پیش نیاز علم و فناوری مهمترین ابزار پیشرفت کشور و 

است. دانشگاه به عنوان  هااز جمله دانشگاه یو پژوهش یدر گرو پیشرفت همه ارکان آموزش و فناوری

ترین رکن آموزش و پژوهش در کشور باید پرچمدار رشد علمی و توسعه فناوری باشد. دستیابی به اصلی

ی همه جانبه آموزش، پژوهش و هاالگوی مطلوب توسعه پایدار دانش و فناوری در کشور نیازمند ارزیابی

توان نقاط قوت، ضعف، در کشور می یو پژوهش یرد ارکان آموزشبا ارزیابی درست عملک فناوری است.

ی ی نسل سوم کار آفرینهای مهم دانشگاههاو تهدیدها را به درستی شناسایی نمود. یکی از ویژگی هافرصت

در کارآفرینی و تربیت نیروهای متخصص برای ورود به  ی صنعتی کشورهااست. جایگاه و نقش دانشگاه

 غال جایگاه ویژه ای است. بازار کار و اشت

ر های پیشرو در کشور نقش بسزایی ددانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از دانشگاه

رشد علم و فناوری در کشور جمهوری اسالمی ایران ایفا نموده است. این دانشگاه توانسته است همراه با 

. قرار گرفتن نام دانشگاه صنعتی موفق داشته باشد یهای برتر کشور در عرصه جهانی ورودسایر دانشگاه

های جهان حاکی از موفقیت این دانشگاه بندی دانشگاههای مختلف رتبهخواجه نصیرالدین طوسی در نظام

 در عرصه ملی و جهانی است.

های مختلف از جمله در حوزه های استانداردگزارش حاضر، عملکرد دانشگاه را به طور علمی با شاخص

الملل ارزیابی نموده است. بین یهاهمکاریسنجی و و فرهنگی، علم ، دانشجوییو فناوری آموزش، پژوهش

عرفی شده در نقشه جامع های م، برگرفته از شاخصاین گزارشهای مورد استفاده در بسیاری از شاخص

ارد، ی استاندهاعالوه بر ارزیابی بر مبنای شاخص مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی است.علمی کشور و 

 ی سازمانی دانشگاه ارائه شده است. هاهر یک از بخش دستاوردهایو  هافهرستی از مهمترین اقدام

ضای توانسته است به پشتوانه اعصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دهد دانشگاه نتایج این گزارش نشان می

ق موفقی در راستای تحقی هانشجویان مستعد و کارکنان تالشگر، گامهیات علمی متخصص و برجسته، دا

 بردارد.در کشور  راهبردهای کالن توسعه علم و فناوری
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 فصل اول 

 

گاه   معرفی دانش
 1307دانشکدۀ مخابرات است که در سال  ،هستۀ اولیۀ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اساسنامۀ آن  1318در محل فعلی دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه تأسیس و در سال  هجری شمسی

 .به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است

دنبال تصویب ستاد  و به 1359خواجه نصیرالدین طوسی با ساختار فعلی، در سال  دانشگاه صنعتی

و مهندسی، بنیاد نهاده شد و  مرکز آموزش عالی با عنوان مجتمع فنی 9انقالب فرهنگی طی ادغام 

تغییر یافت. تغییر نهایی نام دانشگاه به « دانشگاه فنی و مهندسی»نام آن به  1362سپس در سال 

گردد که در آن سال، دانشگاه به نام دانشمند پرآوازۀ اسالمی و ایرانی، برمی 1367عنوان فعلی، به سال 

 .حکیم خواجه نصیرالدین طوسی، مزین شد

مهندسی برق، مهندسی شامل  دانشکده 11دین طوسی با دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال اکنونهم

برداری، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی هوافضا، مهندسی صنایع، مهندسی نقشه

ود خو پژوهشی ی پربار آموزشی هابه فعالیت ،کامپیوتر، مهندسی و علم مواد، ریاضی، فیزیک، شیمی

  .دهدادامه میصصی گوناگون ی تخهادر زمینه

گروه 13پژوهشی،  آموزشی و آزمایشگاه 203حاضر  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درحال

 کنند.های تخصصی دانشگاه فعالیت میو مرکز پژوهشی و پژوهشکده دارد که در زمینه
است با عقد قراردادهای بسیار با صنایع گوناگون کشور، ضمن حل مشکالت این دانشگاه توانسته 

های پژوهشی ها، در بسیاری از دستاوردهای پژوهشی ایران سهیم باشد. مجموعه فعالیتتخصصی آن

 ،هاهز زمینای اهای مختلف علمی و صنعتی دارد که در پاره، حکایت از پویایی دانشگاه در عرصهدانشگاه

 هستند. آموختۀ این دانشگاهتنها نیروهای متخصص کشور دانش

ها در جهان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بندی دانشگاههای معتبر برای رتبهبراساس پایگاه

برطبق آمارِ  .پیشرفت و رشد محسوسی داشته استی مختلف آموزش، پژوهش و فناوری هادر حوزه

درصد تولیدکنندگان علم در دنیا معرفی شده است. 1، این دانشگاه در شمار ISI بندیپایگاه رتبه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  2016المللی مؤسسۀ تایمز در سال بندی بینهمچنین رتبه

 .ستاقرار داده برتر جهان  یهافهرست دانشگاه 800تا  601و در جایگاه دانشگاه برتر ایران  5 ورا جز

در  450تا  401در جایگاه   QSقراردارد. و در رتبه بندی  1000-801در جایگاه  2019و درسال 

 قراردارد . 500-451مهندسی برق و الکترونیک و در مهندسی مکانیک در جایگاه 

های تحصیالت تکمیلی دانشگاه در های راهبردی دانشگاه در یک دهۀ گذشته، دورهبه سیاست توجه با

 است. هم اکنون بیش از یافتهگسترش به میزان قابل توجهی از نظر کمی و کیفی های اخیر سال
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ن . همچنیکنندارشد و دکتری تحصیل میناسیکل دانشجویان دانشگاه در مقاطع کارشدرصد  5/58

ارشد و دکتری با برخی از المللی مشترک در مقاطع کارشناسیدانشگاه با اجرای چندین دورۀ بین

نمودار سازمانی دانشگاه  .داردو روسیه همکاری نزدیک  کره جنوبیهلند،  ها در کشورهایدانشگاه

داده شده نشان  1-1، مراکز و دفاتر دانشگاه در شکل هاصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شامل معاونت

ه دانشگاه ب المللبیناست. در نمودار سازمانی در راستای ورود دانشگاه به عرضه جهانی، دفتر روابط 

 ارتقاء داده شده است.  المللبینمعاونت 
 

 نمودار سازمانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -1-1شکل 
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مهندسی و علوم پایه است. برخی  دانشکده 11دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دارای 

 در یک زمینه آموزشی و پژوهشی خاص ی کشورهاهای این دانشگاه در زمره معدود دانشکدهدانشکده

  هستند.

 
 ی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیهادانشکده -2-1شکل 
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 ی دانشگاههامعرفی دانشکده

 1307هسته علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است که در سال انشکده مهندسی برق اولین د

ن ای.هجری شمسی اساسنامه آن به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است 1318تاسیس شده و در سال 

 برجستهی هاسال گذشته افتخار پرورش بسیاری از مدیران موفق صنعتی، چهره 85دانشکده در طول بیش از 

گروه آموزشی  9برق متشکل از  دانشکده مهندسی علمی و فرهیختگان بزرگ این مرز و بوم را داشته است.

، دانشجو می پذیرد. همچنین دارای یک هاکه در همه مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی این رشته است

 ردطع ارشد دانشجو می پذیگروه مشترک با دانشکده مهندسی مکانیک با نام گروه مکاترونیک دارد که در مق

نفر دانشجو در همه مقاطع  1367 عضو هیات علمی تمام وقت و حدود 57 این دانشکده هم اکنون دارای .

 تحصیلی است. 
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 شد، که شروع 1352تحت عنوان دانشگاه کار و پیشه از سال مهندسی مکانیک، فعالیت آموزشی دانشکده 

به دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه  1359پس از ادغام چندین موسسه آموزشی در سال 

عضو هیات علمی تمام وقت  44این دانشکده هم اکنون دارای نصیرالدین طوسی با ساختار فعلی تبدیل شد. 

دانشکده ای است  نخستین این دانشکده همچنیننفر دانشجو در همه مقاطع تحصیلی است.  1246و حدود 

 دکارشناسی ارشی مشترک های انگلستان برای ایجاد دورههاکه ارتباط آموزشی و پژوهشی خود را با دانشگاه

 .نمودی انرژی و خودرو برقرار هادر گرایش سیستم

 

 مقاطعکه اکنون در ، آغاز شده 1333ی آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران در سال هافعالیت

سازه، زلزله، محیط زیست، خاک و پی، آب  "تکمیلی با شش گروه آموزشی و پژوهشی و تحصیالت کارشناسی

مکانیک "ی هاآزمایشگاه آموزشی و پژوهشی شامل آزمایشگاه 9و همچنین با در اختیار داشتن  "و راه و ترابری

تن، هیدرولیک و آب و فاضالب، مقاومت مصالح، مصالح ساختمانی، قیر و آسفالت، ب خاک، محیط زیست،

های صنعت حمل و نقل کشور و مرکز پردازش و مرکز تحقیقات زیرساخت"آزمایشگاه در حال احداث سازه

نفر عضو هیات علمی  54این دانشکده هم اکنون دارای . نمایدفعالیت میموازی در محاسبات عددی حجیم 

 .نفر دانشجو در همه مقاطع تحصیلی است 1044تمام وقت و حدود 
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مجوز تاسیس دانشکده مهندسی نقشه برداری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر  1381در سال 

شد و رشته نقشه برداری از دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی جدا شد و 

 .خود ادامه می دهدبه فعالیت  "دانشکده مهندسی نقشه برداری"ای مستقل با نام امروز به صورت دانشکده

ین دانشکده به عنوان اولین و تنها دانشکده نقشه برداری در سطح کشور عالوه بر تربیت نیروی متخصص ا

انشکده از داین انسانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارتباط تنگاتنگی نیز با صنعت دارد. 

 .تری و سنجش از دور تشکیل شده است، فتوگرامهای اطالعات مکانیچهار گروه مهندسی ژئودزی، سیستم

نفر دانشجو در همه مقاطع  470عضو هیات علمی تمام وقت و حدود  21این دانشکده هم اکنون دارای 

 .تحصیلی است

عالیت آموزشی رشته مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به دنبال موافقت شورای ف

آغاز گردید. دانشجویان اولین دوره رشته مهندسی صنایع در این  1373در سال ها عالی گسترش دانشگاه

این  .شدند وارد این دانشگاه 1374دانشکده در مقطع کارشناسی و گرایش تولید صنعتی در مهرماه سال 

ده این دانشک پذیرد.دانشکده در حال حاضر در همه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می

 نفر دانشجو در همه مقاطع تحصیلی است. 714عضو هیات علمی تمام وقت و حدود  24هم اکنون دارای 

ی مهندسی مکانیک در دانشکده 1379ی مهندسی هوافضا، گروه هوافضا بود که در سال ی اولیه دانشکدههسته

 نمود. پس ازدانشجو رش اقدام به پذیارشد زمان در چهار گرایش مصوب کارشناسی وقت تأسیس گردید و هم

ارشد توسط گروه تهیه و به تصویب شورای عالی  فضایی در مقطع کارشناسی ی گرایش مهندسیبرنامه آن

، مسکو هوافضایطوسی با همکاری دانشگاه تکنولوژی نصیرالدین  خواجه دانشگاه صنعتی ریزی رسید.برنامه

با  1385ی کارشناسی مشترک هوافضا نمود. در سال دورهاقدام به پذیرش دانشجو در  1383از مهرماه سال 

مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اولین گروه دانشجویان کارشناسی مهندسی هوافضای روزانه نیز مشغول 

اولین گروه از دانشجویان دکترای مهندسی هوافضا در دو  1388و باالخره در مهرماه سال  به تحصیل شده

 تاکنـون و دینامیک پرواز و کنترل در این دانشکده مشغول به تحصیل گردیدند.گرایش جلوبرندگی 

های هواپیما، ابزار دقیق و اندازه های موتور، بدنه و سیسـتمی آیرودینامیک )تونل باد(، کارگاههاآزمایشـگاه

های ر آزمایشگاهاند. همچنین در حال حاضاندازی شده گیری و ورقکاری و جوشکاری در این دانشـکده راه

عضو هیات علمی  19این دانشکده هم اکنون دارای  .هستندتحقیقاتی متعددی در دانشکده مشغول به فعالیت 

 .نفر دانشجو در همه مقاطع تحصیلی است 393تمام وقت و حدود 

ق آغاز به عنوان یکی از گروههای آموزشی در دانشکده مهندسی بر 1384این دانشکده فعالیت خود را از سال 

با جدا شدن از دانشکده مهندسی برق به عنوان یک دانشکده  1392دانشکده مهندسی کامپیوتر در سال  .نمود

 مستقل در پردیس سیدخندان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاسیس شد. 

. این دانشکده در مقطع استافزار و هوش مصنوعی افزار، نرمدر حال حاضر این دانشکده دارای سه گروه سخت

افزار و در مقطع کارشناسی ارشد در سه گرایش افزار و نرمکارشناسی مهندسی کامپیوتر در دو گرایش سخت

پذیرد. پژوهشکده فناوری اطالعات از های کامپیوتری دانشجو میمعماری کامپیوتر، هوش مصنوعی و شبکه
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دارای سه آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش هوشمند اطالعات، این دانشکده  است.این دانشکده  مراکز مهم پژوهشی

های پژوهشی اعضای هیأت علمی ترین زمینه. از مهماستهای کامپیوتری ای و شبکههای چندرسانهسیستم

ای فازی ههای خبره، سیستمهای هوشمند توزیعی، سیستمبه سیستم توانمی دانشکده مهندسی کامپیوتر 

سیم، های موردی و حسگری بیهای کامپیوتری، شبکهی تکاملی، شبکههاالگوریتم عصبی، یادگیری ماشین،

داده،  های پایگاهپردازش زبان طبیعی، پردازش و بازشناسی گفتار، پردازش تصویر، محاسبات ابری، سیستم

رنگ، دمدیریت اطالعات در وب، امنیت اطالعات، هوش محاسباتی، تشخیص آماری الگو، پردازش موازی و بی

عضو هیات علمی تمام  20این دانشکده هم اکنون دارای  پذیری خطا، و اتوماسیون صنعتی اشاره نمود.تحمل

 .نفر دانشجو در همه مقاطع تحصیلی است 556وقت و حدود 

 1380مواد در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در سال و علم ی آموزشی رشته مهندسی هاعالیتف

از گروه مهندسی مواد در دانشکده مهندسی مکانیک با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد )گرایش 

(، 1389)در سال  این رشتهشناسایی، ساخت و انتخاب مواد مهندسی( آغاز شد و بتدریج با راه اندازی دکتری 

( و مقطع کارشناسی متالورژی صنعتی )در سال 1390ی ارشد شکل دادن فلزات )در سال گرایش کارشناس

با موافقت دانشگاه و همچنین شورای گسترش آموزش عالی در وزارت  1392در سال  ( توسعه یافت.1390

ده دانشکاین  .علوم، تحقیقات و فناوری، گروه مهندسی مواد به دانشکده مهندسی و علم مواد تبدیل گردید

 نفر دانشجو در همه مقاطع تحصیلی است 340عضو هیات علمی تمام وقت و حدود  11هم اکنون دارای 

پس از ان با  .آغاز شددر قالب گروه آموزشی ریاضی  1359از سال  ریاضی ی آموزشی دانشــکدههافعالیت

لوم نقش مستقل علوم ریاضی در عنیز تأکید بر  و ی آموزشی و تحقیقاتی گروههاافزایش حجم فعالیت به توجه

ر د کاربردی و مهندسی و با عنایت به بند هفتم از اهداف بنیادین مندرج در سند راهبردی علوم پایه کشور،

 ارتقاء سازمان موجود در گروه به سطح دانشکده ریاضی پس از تایید هیأت امنای دانشگاه، 1391 اسفند ماه

. است محض، ریاضی کاربردی و آمار و علوم رایانه ریاضی ه گروه آموزشیهم اکنون این دانشکده دارای س .یافت

نفر دانشجو در همه مقاطع  439عضو هیات علمی تمام وقت و حدود  23این دانشکده هم اکنون دارای 

 .تحصیلی است

 تحت عنوان گروه شیمی اقدام به 1369دانشکدۀ شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 

در مقطع  1371در رشته شیمی کاربردی در مقطع کارشناسی نمود. این گروه در سال یرش دانشجوپذ

دانشجو در مقطع دکتری اقدام  پذیرشبه 1380پس ازآن در سال به پذیرش دانشجو پرداخت. کارشناسی ارشد

 فت.ارتقا یاگروه شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به دانشکده شیمی  1392. در سال نمود

دانشکدۀ شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در حال حاضر در کلیه مقاطع تحصیلی اعم از 

عضو  13این دانشکده هم اکنون دارای  .پذیردکارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای شیمی دانشجو می

 .نفر دانشجو در همه مقاطع تحصیلی است 324هیات علمی تمام وقت و حدود 

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است که پیشتر به  ی نوپای دانشگاههادانشکده فیزیک یکی از دانشکده 

این دانشکده در حال حاضر در همه ی آموزشی پژوهشی دانشکده علوم فعالیت می نمود. هاعنوان یکی از گروه
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عضو هیات  18این دانشکده هم اکنون دارای  دانشجو می پذیرد.مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

 .نفر دانشجو در همه مقاطع تحصیلی است 379علمی تمام وقت و حدود 

 

ی عمومی دانشگاه در حال حاضر دارای سه زیر گروه معارف اسالمی، زبان انگلیسی و ادبیات هامرکز آموزش

مرکز آموزش عضو هیات علمی تمام وقت است.  11این دانشکده هم اکنون دارای فارسی و تربیت بدنی است. 

الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از اولین واحدهای آموزش الکترونیکی در 

تاسیس شد. به عنوان مرکزی پیشرو، از طریق مشارکت فعال با منابع تخصصی داخل و  1384کشور در سال 

ی نرم افزاری و سخت افزاری الزم، در مقاطع مختلف هاریجی زیر ساختخارج از دانشگاه، ضمن توسعه تد

در حال حاضر، مرکز آموزش الکترونیکی  ت.موده اسکارشناسی و تحصیالت تکمیلی اقدام به پذیرش دانشجو ن

از طریق کنکور سراسری و همچنین از طریق کنکور ویژه شاغلین اقدام به پذیرش دانشجویان و کارشناسان و 

این دانشکده هم اکنون دارای  .ی مختلف آموزش الکترونیکی می نمایدهاان عالقه مند و مستعد در رشتهمدیر

 .نفر دانشجو در همه مقاطع تحصیلی است 711

که نفر بوده  7978جمعیت دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در حال حاضر نزدیک به  

ین ا درصد کل دانشجویان این دانشگاه در مقاطع تحصیالت تکمیلی مشغول به تحصیل هستند. 5/58لغ بر با

ی هرم اعضای هیات هایکی از ویژگیعضو هیات علمی تمام وقت است.  317دانشگاه در حال حاضر داری 

صی صی تخهاعلمی دانشگاه نسبت قابل توجه اعضای هیات علمی جدید االستخدام است که همگی در زمینه

 نوین در دانشگاه مشغول فعالیت آموزشی و پژوهشی هستند. 
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گروه  6و پژوهشکده 13آزمایشگاه پژوهشی،  203این دانشگاه در حال حاضر دارای ، 3-1مطابق شکل 

 قطب علمی کشوری است.  2و مرکز پژوهشی و 

 

 دانشگاهی پژوهشی هاو گروه ها، پژوهشکدهها، قطبهاتعداد آزمایشگاه -3-1شکل 

 

 

  

5؛ پژوهشکده

آزمایشگاه آموزشی و 

203پژوهشی 

؛گروه و مرکز پژوهشی

8

2؛ قطب علمی کشوری
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  فصل دوم
 

گاه گزارش   عملکرد دانش

 رد حوزه آموزش
های عمومی و تخصصی همراه با تقویت تعمیق و گسترش آموزشیکی از اهداف کالن نظام علم و فناوری کشور، 

است. دانشگاه صنعتی خواجه  ویژه نسل جوان در آحاد جامعه، به خالقیتق و آزاداندیشی و روحیه الاخ

ی هابردارد. برنامه ی موثریها، گامبرای تحقق این هدف مهم و راهبردینصیرالدین طوسی توانسته است 

ی هاتحصیلی گوناگونی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در مقاطع تحصیلی مختلف در رشته

 رخیبدر حال اجراست. و نیز توسعه دانش، مهندسی و علوم با رویکرد تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور 

عاونت می در حال اجراست. المللبینهای معتبر دانشگاه به طور مشترک باهای تحصیلی دایر در دانشگاه از دوره

مطابق نمودار سازمانی . استدار انشگاه عهدهترین نقش را در بخش آموزش دآموزشی دانشگاه مهمترین و اساسی

  بخش سازمانی است: 5دارای معاونت آموزشی دانشگاه  1-2شکل 

 مدیریت امور آموزشی 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی 

 ریزی و توسعه آموزشیبرنامه 

 مرکز آموزشهای عالی آزاد 

 اداره استعدادهای درخشان 
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 تحصیالت تکمیلی دانشگاهمعاونت آموزشی و  نمودار سازمانی -1-2شکل 

 
 

ای هدر حوزه آموزش بر اساس شاخصصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در این فصل عملکرد دانشگاه 

های مصوب وزارت علوم، های مورد استفاده بر اساس شاخصگردد. شاخصاستاندارد ارزیابی می

جامعه هدف ذکر شده است.  1-2در جدول  هابرخی از مهمترین این شاخصتحقیقات و فناوری است. 

 نتایجآموختگان دانشگاه هستند. های ارزیابی، اعضای هیات علمی، دانشجویان و دانشدر این شاخص

های ارزیابی، در کنار ارائه شاخصگزارش شده است.  2-2در جدول  هاارزیابی بر مبنای این شاخص

اه دانشگ راستای تعمیق و گسترش کمی و کیفی آموزشدر دانشگاه  دستاوردهای و هامهمترین اقدام

  .ارائه خواهد شد
 

 و نتایج ارزیابی هاشاخصمعرفی 
 حوزه آموزشدانشگاه در عملکرد  گزارشهای ( شاخص2-2جدول 

 شرح شاخص ارزیابی نام شاخص ارزیابی ردیف

 تعداد کل اعضای هیات علمی تمام وقت 1
اعضای هیات علمی قراردادی، رسمی آزمایشی و  تعداد کلاین شاخص 

 .در هر سال نشان می دهدرسمی قطعی را 

 تعداد کل دانشجویان  2
اعم از روزانه و نوبت این شاخص تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل 

 تحصیلی دانشگاه نشان می دهد.در کلیه مقاطع را دوم 

3 
تعداد اعضای هیات علمی ارتقاء یافته به 

 رتبه علمی باالترم

 استادیاری بهمرتبه اعضای هیات علمی ارتقاء یافته از این شاخص تعداد 

 را نشان می دهد.دانشیاری به استادی مرتبه دانشیاری و از 

6 
های تحصیلی به تفکیک مقاطع نسبت رشته

 حصیلیتهای تحصیلی به کل رشته

ی کارشناسی، مقاطع تحصیل ی دایر درهایک از رشتهسهم هر این شاخص 

را نشان های موجود در دانشگاه از تعداد رشتهکارشناسی ارشد و دکتری 

 می دهد.

7 
میانگین زمان ماندگاری در مقطع 

 کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

این شاخص طول تحصیل دانش آموختگان را بر حسب تعداد نیمسال نشان 

 می دهد.

 سرانه فضای آموزشی و کمک آموزشی  8
این شاخص میزان فضای آموزشی اختصاص یافته به هر دانشجو را نشان 

 می دهد.

9 
آموختگان مقاطع تحصیلی به نسبت دانش

 آموختگانکل دانش

این شاخص نسبت تعداد دانش آموختگان هر مقطع به کل دانش آموختگان 

 دانشگاه را نشان می دهد.

10 

-نسبت دانشجویان استفاده کننده از فرصت

های دکتری به کل حقیقاتی دورههای ت

 دانشجویان دکتری

این شاخص نسبت تعداد دانشجویان مقطع دکتری بهره مند از تسهیالت 

 فرصت مطالعاتی به کل دانشجویان دکتری را نشان می دهد. 

 های دفاع شده به تفکیکنامهنرخ رشد پایان 11
های دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد و نامهتعداد پایاناین شاخص 

 نشان می دهد.در هر سال را در مقطع دکتری  ی دفاع شدههارساله

معاونت آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی

اداره استعدادهای 
درخشان

اداره آموزشهای عالی 
آزاد و تخصصی

دفتر برنامه ریزی و
توسعه آموزشی

مدیریت تحصیالت 
تکمیلی 

مدیریت امور آموزشی
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عملکرد دانشگاه در حوزه آموزشگزارش  (2-2جدول   

تحصیلیسال  متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف  

93 - 92  94 - 93  95 - 94  

1 

 

 304 290 270 تعداد کل اعضاء هیات علمی تمام وقت نسبت اعضای هیات علمی تمام وقت به دانشجویان روزانه

 4846 4920 4891 تعداد کل دانشجویان روزانه

2 
نسبت اعضاء هیات علمی تمام وقت با مرتبه استادیار و باالتر 

علمی تمام وقتبه کل اعضاء هیات   

 292 280 259 تعداد کل اعضاء هیات علمی تمام وقت با مرتبه استادیار به باال

 304 290 270 تعداد کل اعضاء هیات علمی تمام وقت

3 

 

نسبت اعضاء هیات علمی ارتقاء یافته به مرتبه علمی باالتر 

 به کل اعضاء هیات علمی

مرتبه علمی باالترتعداد اعضاء هیات علمی ارتقاء یافته به   19 27 19 

 304 290 270 تعداد کل اعضاء هیات علمی تمام وقت

4 
 نسبت دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف به کل دانشجویان

 )هرم دانشجویی(

 458 476 532 علوم پایه تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی به تفکیک:

مهندسی -فنی   3130 2872 2763 

مقطع کارشناسی ارشد به  تعداد دانشجویان

 تفکیک:

 370 321 339 علوم پایه

مهندسی -فنی   2261 2426 2608 

 104 101 78 علوم پایه تعداد دانشجویان مقطع دکتری به تفکیک:

مهندسی -فنی   510 546 556 

 6859 6742 6850 تعداد کل دانشجویان 

5 
)طول تحصیل بر حسب میانگین زمان ماندگاری 

 نیمسال(

 9.48 9.64 9.81 مقطع کارشناسی

 4.57 4.59 4.86 مقطع کارشناسی ارشد

 10.08 10.28 10.057 مقطع دکتری
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لکرد دانشگاه در حوزه آموزشعمگزارش  -)ادامه(( 2-2جدول   

 سال تحصیلی متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف

 99-98  98-97  96-97  96-95  

1 
نسبت اعضای هیات علمی تمام وقت به 

 دانشجویان روزانه

123 316 321 تعداد کل اعضاء هیات علمی تمام وقت  313 

 5773 5986 5764 5896 تعداد کل دانشجویان روزانه

  

2 

نسبت اعضاء هیات علمی تمام وقت با مرتبه 

استادیار و باالتر به کل اعضاء هیات علمی 

 تمام وقت

اعضاء هیات علمی تمام وقت با مرتبه استادیار به باالتعداد کل   313 307 303 305 

 313 312 316 321 تعداد کل اعضاء هیات علمی تمام وقت

  

3 
نسبت اعضاء هیات علمی ارتقاء یافته به 

 مرتبه علمی باالتر به کل اعضاء هیات علمی

باالترتعداد اعضاء هیات علمی ارتقاء یافته به مرتبه علمی   19 13 9 27 

 320 304 290 321 تعداد کل اعضاء هیات علمی تمام وقت

  

4 
نسبت دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف به 

 کل دانشجویان)هرم دانشجویی(

6454 827 724 علوم پایه تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی به تفکیک:  524 

مهندسی -فنی   2717 2716 2916 2790 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به تعداد 

 تفکیک:

 356 322 346 358 علوم پایه

مهندسی -فنی   2652 3247 3216 3105 

 123 121 120 122 علوم پایه تعداد دانشجویان مقطع دکتری به تفکیک:

مهندسی -فنی   718 730 689 670 

 7445 7909 7986 7291 تعداد کل دانشجویان 

  

5 
)طول تحصیل میانگین زمان ماندگاری 

 بر حسب نیمسال(

 9.49 9.48 9.64 9.81 مقطع کارشناسی

 43/4 4.77 4.86 96/4 مقطع کارشناسی ارشد

 89/9 10.91 79/11   98/10 مقطع دکتری
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گزارش عملکرد دانشگاه در حوزه آموزش -( )ادامه(2-2جدول   

هر شاخصمتغیرهای تشکیل دهنده  عنوان شاخص ردیف  سال تحصیلی 

93 - 92  94 - 93  95 - 94  

1 
ی های تحصیلی به تفکیک مقاطع تحصیلی به کل رشتههانسبت رشته

 تحصیلی)کد رشته محل(

ی تحصیلی در هاتعداد رشته

 مقطع کارشناسی

 5 6 5 علوم پایه

مهندسی -فنی   13 13 13 

ی تحصیلی در هاتعداد رشته

 مقطع کارشناسی ارشد

 14 14 12 علوم پایه

مهندسی -فنی   48 50 51 

ی تحصیلی در هاتعداد رشته

 مقطع دکتری تخصصی

 9 9 9 علوم پایه

مهندسی -فنی   22 24 23 

ی تحصیلیهاتعداد کل رشته  109 116 115 

2 
 نسبت دانش آموختگان مقاطع تحصیلی به کل

 دانش آموختگان

مقطع کارشناسیتعداد کل دانش آموختگان در   821 793 723 

 859 870 1040 تعداد کل دانش آموختگان در مقطع کارشناسی ارشد

 71 81 78 تعداد کل دانش آموختگان در مقطع دکتری تخصصی

 1653 1744 1939 تعداد کل دانش آموختگان 

3 
ی آموزشی مشترک منجر به هانرخ رشد تعداد دوره  

یالمللبینو مراکز علمی  هامدرک با دانشگاه  

ی های آموزشی مشترک منجر به مدرک با دانشگاههاتعداد دوره

 خارجی
0 0 1 

4 

ی تحقیقاتیهانسبت دانشجویان استفاده کننده از فرصت  

ی دکتری به کل دانشجویان دکتری دانشگاههادوره  

ی تحقیقاتی هانسبت دانشجویان استفاده کننده از فرصت

ی دکتریهادوره  

16 21 23 

 660 647 588 تعداد کل دانشجویان دکتری دانشگاه
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گزارش عملکرد دانشگاه در حوزه آموزش -( )ادامه(2-2جدول   

 سال تحصیلی متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف

99-98  98-97  97-96  96-95  

5 
ی تحصیلی به تفکیک مقاطع تحصیلی به کل هانسبت رشته

ی تحصیلی)کد رشته محل(هارشته  

ی تحصیلی در مقطع کارشناسیهاتعداد رشته  
 3 3 3 3 علوم پایه

مهندسی -فنی   9 9 9 9 

ی تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشدهاتعداد رشته  
81 18 علوم پایه  16 16 

مهندسی -فنی   55 55 53 53 

ی تحصیلی در مقطع دکتری تخصصیهاتعداد رشته  
پایهعلوم   13 9 11 11 

مهندسی -فنی   34 33 33 34 

ی تحصیلیهاتعداد کل رشته  132 127 125 126 
 

 

6 

 

 نسبت دانش آموختگان مقاطع تحصیلی به کل

 دانش آموختگان

 679 573 608 540 تعداد کل دانش آموختگان در مقطع کارشناسی

 1076 1064 1000 744 تعداد کل دانش آموختگان در مقطع کارشناسی ارشد

 82 91 91 78 تعداد کل دانش آموختگان در مقطع دکتری تخصصی

 1837 1728 1699 1362 تعداد کل دانش آموختگان 

  

7 
ی آموزشی مشترک منجر به هانرخ رشد تعداد دوره  

یالمللبینو مراکز علمی  هادانشگاه بامدرک   
ی خارجیهابا دانشگاهی آموزشی مشترک منجر به مدرک هاتعداد دوره  6/0  0 5 5 

 

8 
ی تحقیقاتیهانسبت دانشجویان استفاده کننده از فرصت  

ی دکتری به کل دانشجویان دکتری دانشگاههادوره  

ی دکتریهای تحقیقاتی دورههانسبت دانشجویان استفاده کننده از فرصت  4 19 7 35 

 783 817 808 874 تعداد کل دانشجویان دکتری دانشگاه
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 و دستاوردهای دانشگاه در حوزه آموزش هابرخی از اقدام -3-2جدول 
 

 اقدامات هابرنامه ردیف

1 

ارتقای سالمت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی 

همگانی به اطالعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از 

 در همه اموراموال دولتی و معیار قرار دادن قانون 

ی الکترونیکی برای هاایجاد دسترسی به قوانین از طریق درگاه

 کلیه دانشجویان و اعضا هیات علمی

تأکید بر رعایت کامل قوانین بطور یکسان برای همه افراد از  -

 ی مربوطههاطریق تدوین و اجرای کامل دستورالعمل

2 

همکاران و اعمال شایسته ساالری به عنوان تنها معیار انتخاب 

و  ها، واگذاریهامدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری

 انتصابات

تدوین، تصویب و اجرای دقیق آیین نامه انتخاب استاد نمونه 

 دانشگاه

3 
و سیاست  هاتوجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی

 هاگذاری

سنجش از دور محیط "اقدام به طراحی رشته جدید با عنوان 

 "زیست

4 
اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت 

 مدیریت

افزایش سطح خدمات غیرحضوری از طریق پیشخوان خدمت 

 سامانه آموزشی گلستان

 راه اندازی بایگانی الکترونیکی  -

 راه اندازی پیشخوان ارسال پستی مدارک -

 هاارتقای سطح کیفی مهار توسعه کمی دانشگاه 5

 نرخ رشد پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلیکاهش 

تعیین سقف برای راهنمایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی  -

 توسط اعضاء هیات علمی

6 
ی هاایجاد فضای امن و تأمین آزادی آکادمیک برای فعالیت

 علمی آموزشی و پژوهشی

 ایجاد مرکز برگزاری آزمون 

 هدایت شغلیطراحی و راه اندازی آکادمی استعدادیابی و  -

 ی تخصصیهاطراحی و راه اندازی آکادمی -

« ی تخصصی از راه دورهاآکادمی آموزش»طراحی و راه اندازی  - 

 الکترونیکی

7 

استفاده حداکثری از ظرفیت شورای علوم، تحقیقات و 

، هافناوری، براساس سازماندهی و هماهنگ سازی سیاست

 ی حوزه هاو فعالیت هابرنامه

 
 فناوریعلوم و 

برگزاری جلسات اتاق فکر در خصوص ارتقا دانشگاه همسو با 

 اهداف وزارت علوم

8 

ارتقای یکپارچگی میان آموزش عمومی، آموزش عالی و 

، محتواها و ابزارهای های مهارتی در ابعاد سیاستهاآموزش

 آموزشی

ی آموزش عالی با نیازهای شغلی و هاتطبیق محتوای دروس دوره

 بازار کار

ی زندگی برای دانشجویان هاراه اندازی دوره آموزشی مهارت-

 کارشناسی

ی کهاد در مقطع کارشناسی به منظور افزایش هاایجاد دوره -

 ی مورد عالقه دانشجویانهاتوان کارافرینی و آشنایی با سایر رشته

 از اختیاری به اجباری تغییر وضعیت واحدهای پروژه کارآموزی ارتقای کارورزی و مهارت آموزی دانشجویان 9

10 
و محتوای آموزش عالی متناسب با  هاارتقای تنوع در رشته

 منطقه ای و تقاضای جامعه -ی بومی هاویژگی

اقدام برای طراحی و ایجاد رشته جدید و مورد تقاضا با تاکید بر 

 ی بین رشته ایهازمینه
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11 

 اعضای هیأت علمی مبتنی بر شایسته ی جذبهابهبود شیوه

، تنوع استعدادها و هاساالری و متناسب با سطح دانشگاه

 تحقق عدالت آموزشی

 با توجه به تجارب صنعتی و نیازهای روز جامعه 

12 
ی یادگیری در هاافزایش عدالت آموزشی و دسترسی به فرصت

 ی آموزشی جدیدهاکل کشور با بهره گیری از فناوری
 ی مختلف آموزشی الکترونیکیهااجرای دوره

13 
بر اساس استانداردهای معتبر  هاارتقای کیفیت علمی دانشگاه

 ی منطقه و جهانهاو در رقابت علمی به دانشگاه

کارگاه در خصوص دانش افزایی و باالبردن  20برگزاری 

 استاندارهای کیفی یاددهی برای اعضاء هیئت علمی

 ایجاد مرکز یاددهی و یادگیری اعضاء هیئت علمی -

14 

ی علمی و پژوهشی و هاکمیت و کیفیت همکاریارتقای 

مبادالت استاد و دانشجو با مراکز معتبر علمی و دانشگاهی 

 جهان

 ی فرانسه، روسیه، هلندهاایجاد دوره مشترک با دانشگاه
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 فصل سوم

 

 

گاهگزارش   عملکرد دانش

 رد حوزه ژپوهش و فناوری  
 دهی جهتو فناوری در کشور،  مراهبردهای کالن توسعه علیکی از مطابق سند نقشه جامع علمی کشور، 

ت و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات کشور با توجه الآموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به سمت حل مشک

توسعۀ فرهنگ پژوهش  .است یبه آمایش سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علم

از جمله اهداف مهم و اقتصادی و اجتماعی  یهاسازمانبا نهادها و  سازندهو کارآفرینی و برقراری تعامل 

طی سالهای گذشته، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با اصل قرار  راهبردی این دانشگاه است.

ای در تحقق توانسته است نقش ارزندهافزایی، اخالق و معنویت دانشدادن تحقیق و پژوهشِ آمیخته با 

علمی کشور ایفا نموده و اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه با توجه ویژه به انجام  کالنای هسیاست

و نیازهای بخش صنعت، این دانشگاه را به عنوان  ت موجودالتقاضا محور و معطوف به رفع مشک تحقیقات

  .نمایندی صنعتی برتر کشور معرفی هایکی از دانشگاه

در این فصل عملکرد نشان داده شده است.  1-3نمودار سازمانی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در شکل 

ی استاندارد هابه کمک شاخصدر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

ارزیابی بر نتایج . استذکر گردیده  1-3جدول در  هاارزیابی می گردد. برخی از مهمترین این شاخص

های فعالیتبر ارزیابی  هاتمرکز این این شاخصگزارش شده است.  2-3در جدول  هامبنای این شاخص

 ،اختراعاتتحصیالت تکمیلی،  یهاو رساله هانامه پایان، و کتب علمی مقاالتپژوهشی شامل انتشار 

حجم قراردادهای صنعتی و ، پژوهشی مراکزو ها گروههای علمی، ی پژوهشی و آموزشی، قطبهاآزمایشگاه

دانشگاه در حوزه  دستاوردهایو  هاهمچنین مهمترین اقدام .ی استالمللبینهای مهم ملی و پژوهش

 گزارش شده است.  3-3در جدول  و فناوری پژوهش
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 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه نمودار سازمانی -1-3شکل 

 
 

 ی ارزیابیهامعرفی شاخص

 
دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوریعملکرد  گزارش های( شاخص1-3جدول   

 شرح شاخص ارزیابی نام شاخص ارزیابی ردیف

 سرانه کتب منتشر شده 1
تعداد کتب ترجمه یا تالیف شده توسط اعضای این شاخص 

 .هیات علمی دانشگاه را نشان می دهد

2 
سرانه مقاالت علمی منتشر شده در 

 مجالت معتبر علمی

مقاالت چاپ شده توسط اعضای این شاخص تعداد کل 

و نیز  ISIو غیر  ISIهیات علمی را به تفکیک در مجالت 

ی را نشان المللبینی ملی و هامقاالت چاپ شده در همایش

 می دهد.

 نرخ رشد مقاالت علمی برتر 3

تعداد مقاالت مشترک با دانشمندان خارجی، این شاخص 

مقاالت در ده درصد برتر در سطح  مقاالت پر استناد و تعداد

 دنیا را در هر سال نشان می دهد.

6 
ی مطالعاتی اعضای هانرخ رشد فرصت

 هیات علمی در خارج از کشور

ی مطالعاتی اعضای هیات علمی هااین شاخص تعداد فرصت

 در خارج از کشور را در هر سال نشان می دهد.

 ی دفاع شده هانرخ رشد پایان نامه 7

ی دفاع شده در مقطع هاشاخص تعداد پایان نامهاین 

ی دفاع شده در مقطع دکتری را هاکارشناسی ارشد و رساله

 در هر سال نشان می دهد.

8 

نرخ رشد تعداد قراردادهای برون 

ی صنعتی و هادانشگاهی منعقده با بخش

 خدماتی

این شاخص تعداد قراردادهای برون دانشگاهی منعقده با 

 و خدماتی را در هر سال نشان می دهد. ی صنعتیهابخش

9 

نرخ رشد درآمدهای کسب شده از 

ی صنعتی و هاقراردادهای منعقده با بخش

 خدماتی)ریال(

این شاخص مبلغ درآمدهای کسب شده از قراردادهای 

ی صنعتی و خدماتی را در هر سال نشان هامنعقده با بخش

 می دهد.

 

 

معاونت پژوهشی و فناوری

اداره انتشارات 
کتابخانه مرکزی و
مرکز اسناد ملی

ا مدیریت ارتباط ب
یصنعت و کارآفرین

مدیریت فناوری 
اطالعات

مدیریت امور 
توسعه پژوهش
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 دانشگاه فناوری و پژوهش معاونت دستاوردهای و اقدامات
 

1398اقدامات تا پایان سال  عنوان شاخص ردیف  

1 
های تحقیقاتی طرح

 برون سازمانی

 اجرای آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت 

 ارتقاء فرایند کنترل پروژه قراردادهای پژوهشی و فناورانه 

  تدوین کتاب طرحهای پژوهشی و فناورانه 

 صنعتى و کنترل پروژه پروپوزال محوریت تدوین آموزشی با کارگاه برگزارى 

 آموختگان تحصیالت تکمیلیرصد اشتغال دانش 

  بازنگری آیین نامه حمایت از فعالیتهای اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه با محوریت انعقاد

 قراردادهای پژوهشی

 های پژوهشینامهیش تفاهمافزا 

 افزایش بازدیدهای علمی و صنعتی 

 های تخصصی ارتباط با صنعت دانشگاهتشکیل کارگروه 

2 
انتقال فناوری و 

 سازیتجاری

 های افزایش ثبت اختراعاتتوسعه زیرساخت

 سازی محصوالتهای افزایش تجاریتوسعه زیرساخت

 سازیتجاریتدوین فرایند اجرایی انتقال فناوری و 

های آموزشی با محوریت ثبت اختراع و مالکیت فکری، کارآفرینی و مهارت افزایی و برگزاری دوره

 سازی محصوالتتجاری

 حمایت از ثبت اختراعات خارجی

های اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه با محوریت تدوین و بازنگری آیین نامه حمایت از فعالیت

 ثبت اختراعات

 در کانون پتنت ایرانعضویت 

 سازیهای آموزشی ثبت اختراع و تجاریبرگزاری دوره

3 
های تحقیقاتی طرح

 درون سازمانی )گرنت(

 علمی های اعضاء هیئتارتقاء کیفی پژوهش

 افزایش تعداد قراردادهای گرنت پژوهشی

 نامه گرنت پژوهشی در گلستان پژوهشیسازی آیینپیاده
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1398اقدامات تا پایان سال  عنوان شاخص ردیف  

 گرنت فناوری نامهتدوین و اجرای آیین

4 
های آموزشی آزمایشگاه

 و پژوهشی

 اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاهراه

 آزمایشگاه مرکزی مواد برداری ازبهره

 تأسیس آزمایشگاه مرکزی شیمی

 تأسیس آزمایشگاه مرکزی فیزیک

 های آموزشی و پژوهشیافزایش تعداد آزمایشگاه

 خرید تجهیزات آموزشی و پژوهشی

 هاها و کارگاهبرای سرپرستان و کارشناسان آزمایشگاه HSEهای آموزشی برگزاری دوره

 های اولیههای کمکهای اطفای حریق و جعبهها به کپسولها و تجهیز آنارتقاء ایمنی آزمایشگاه

5 
واحدهای پژوهشی و 

 های علمیقطب
 پژوهشیهای ها، مراکز پژوهشی و گروهافزایش تعداد پژوهشکده

 

 دانشگاه فناوری و پژوهش معاونت دستاوردهای و اقدامات

1398اقدامات تا پایان سال  عنوان شاخص ردیف  

 های حمایتیفعالیت 6

 های تحصیالت تکمیلینامههای حمایت از پایانعقد قرارداد

 عقد قراردادهای پسادکتری

 عقد قراردادهای گرنت صنعتی

 پژوهشیهای عقد قراردادهای هسته

 های با درجه تاثیر باالتشویق مقاله

 های تجربی و عملی دانشجویان تحصیالت تکمیلیحمایت از پروژه

 افزایش تعداد بازدیدها از مراکز علمی و صنعتی

 های الکترونیکیهای دانشجویان مرکز آموزشنامهحمایت از پایان
 

 نشریات 7

 حمایت از نشریات علمی دانشگاه

 المللیهای علمی بیننمایه شدن مجالت در پایگاهحمایت از 

 تدوین اساسنامه نشریات دانشگاه

 نامه اجرایی انتشار مجالت علمی دانشگاهتدوین شیوه

 انتشار دو ماهنامه پژوهش و فناوری دانشگاه

 کتاب 8

 بهبود و ارتقاء روند ویراستاری

 اندازی سامانه فروش برخط کتابراه

 سازمانی روی جلد و شناسنامه کتابسازی نشان یکپارچه

 سازی فضای کتابفروشیبه

 راه اندازی سامانه فروش برخط کتاب

 هاهمایش 9

 های داخلی دانشگاهحمایت از برگزاری همایش

 هاتدوین دستورالعمل حمایت از کنفرانس

 هاافزار مدیریت همایشتخصیص نرم

 های علمیایجاد بستری برای بررسی از تخلف

 هاافزار مدیریت همایشنرمتخصیص 

10 

های خدمات زیرساخت

ای و کتابخانه

 های علمیهپایگا

 های اطالعاتیدسترسی به پایگاه

 برگزاری کارگاه جهت ارتقاء کتابداران دانشگاه

 برگزاری نمایشگاه کتاب دانشگاه
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 فناوری اطالعات 11

 با کیفیت مناسبها و پوشش کامل سیم دانشکدهبهبود وضعیت شبکه سیمی و بی

 های عملیاتی در سطح دانشگاهارتقاء سطح خدمات و ایمنی سرورها و سامانه

 موازی دانشگاهارتقاء خدمات سیستم پردازش 

 های جدید برای وبگاه دانشگاهطراحی پوسته

 مرکز رشد 12

 افزایش تعداد قراردادهای فروش/ساخت/ارائه خدمات فناورانه

 فناور دانشجوییهای افزایش تعداد هسته

 انبنیهای دانشافزایش مساحت فضای مراکز استقرار مراکز رشد و شرکت

 های فناور دانشجوییحمایت از هسته
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 91-99طوسی دستاوردهای امور توسعه پژوهش هشت ساله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

 

 متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف
 سال تحصیلی 

1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398-99  

های منتشر شدهتعداد کتاب 1  
های ترجمه شدهتعداد کتاب  - 10 15 15 14 14 9 5 

های تالیف شدهتعداد کتاب  - 47 51 51 33 30 20 18 

 

2 

 

شده های علمی منتشر تعداد مقاله

 در

 

 ISC 468 524 596 601 502 240 208 144پژوهشی داخلی اعم از  –مجالت علمی 

ترویجی –مجالت علمی   18 22 19 17 17 15 9 4 

 WOS 435 530 759 893 777 877 958 1067برگرفته از  ISIمجالت 

 scopus 617 686 707 892 850 1052 1036 1216برگرفته از  مجالت

المللیملی و داخلی بین های داخلیهمایش  496 243 358 324 285 249 297 264 

خارجیهای همایش  271 327 332 407 374 134 76 52 

 

3 

 

 

های علمی برترتعداد مقاله  

 364 262 267 158 124 141 125 112 مشترک با پژوهشگران خارجی

 24 18 19 20 19 18 16 13 پر استناد

در سطح دنیاده درصد برتر   189 198 203 185 87 147 129 149 

4 
های ها و رسالهنامهتعداد پایان

 دفاع شده

های دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشدتعداد پایان نامه  831 872 747 618 676 707 692 633 

دفاع شده در مقطع دکترای تخصصی هایتعداد رساله  86 84 85 79 67 88 82 81 

5 
 قراردادهای منعقدشده ارتباط با

 صنعت

 52 65 82 91 81 51 67 - تعداد قراردادها

 83 87.7 56.6 46 68.6 65.01 69.17 - مبلغ درآمد کسب شده از قراردادها )میلیارد ریال(

(ریال میلیارد) منعقده دادهایرقرا مالی حجم  - - - 57.4 78.4 116.5 130.2 77.9 

پژوهشی(گرنت )اعتبار  6  
 256 302 279 254 278 272 213 214 تعداد قراردادها

ریال( یارد)میل حق التحقیق  12 12 11.4 12 12 13 13 13 

 گرنت فناوری 7
 35 35 18 0 0 - - - تعداد قراردادها

ریال( اردحق التحقیق )میلی  - - - 0 0 0.7 1.02 0.76 

مراکز رشد دانشگاهبنیان مستقر در های دانشتعداد شرکت 8  -  0 4 6 10 11 10 

پژوهشیهایها، مراکز پژوهشی و گروهتعداد پژوهشکده 9  9 9 11 11 11 14 14 13 

علمیهایتعداد قطب 10  5 5 5 5 5 5 5 2 

پژوهشی و آموزشی هایآزمایشگاه کل تعداد 11  140 171 183 183 188 193 195 203 

 10 16 6 16 15 11 11 5 در سال های منعقدهتعداد تفاهم نامه 12

 62 51 56 62 30 11 12 - تعداد بازدیدهای علمی و صنعتی 13
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 ی مرکز رشدهااهم فعالیت

 

فضاهای فیزیکی مرکز رشد -1  

 

 

 

 

 

 

 

  

 سال احداث متراژ محل

مرکزی ساختمان  50 1387 

 1397 500 مرکز نوآوری نصیر

 1397 500 ساختمان عباس آباد

 1391 150 ساختمان صنایع

 1390 43 هوافضا

 1396 40 نقشه برداری
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 2- گسترش فضای مرکز نوآوری 1399 )درحال اقدام(
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 برگزاری رویدادهای آموزشی -5
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 نفر ساعت آموزشی رویدادهای مدرسه تابستانه کسب و کار سال

  10 700 94سال 

  17 1500 95سال 

  36 6300 96سال 

  46 11500 97سال 

  30 8200 98سال

  21 7900 99سال

 

 حمایت از واحدهای فناور -6

 

 سال  
سال 

93 

سال 

94 

سال 

95 

سال 

96 

سال 

97 

سال 

98 

سال 

99 

 32 30 29 22 17 14 11 هاشرکت

 6 10 22 15 8 2 1 ی فناورهاهسته

 38 40 51 37 25 16 12 مجموع

ی دانش هاشرکت

 بنیان
4 6 11 10 11 10 12 

 162 151 213 154 30 25 22 تعداد شاغلین

ی عمومی هامشاوره

و 

 تخصصی)نفرساعات(

0 0 120 280 340 270 480 

 12 11 14 14 8 6 3 اختراعات ثبت شده
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 دستاوردهای پژوهشیبرگزاری نمایشگاه  -7

 نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار

  1395سال 

  1396سال 

  1397سال 

  1398سال 

  1399سال 
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  صل چهارمف
 

گاهگزارش    عملکرد دانش

 رد حوزه دانشجویی و فرهنگی

دانشگاه  آندانشجویان و دانش آموختگان  ،در عرصه علم و فناورییک دانشگاه پشتوانه اصلی شکوفایی 

هستند. پویایی و بالندگی جامعه دانشجویی هر دانشگاه در گرو فراهم نمودن سطح مناسبی از امکانات 

فعالیت همه اعضای یک جامعه دانشگاهی تنها در  .آموزشی، پژوهشی و رفاهی برای دانشجویان است

سیاسی و فرهنگی اجتماعی، های کردن فعالیت ندمنظامیابد. یک بستر فرهنگی آرمانی معنا می

از جمله اهداف سیاستگذاری فرهنگی در دانشگاه  منظور ارتقای معرفت و اندیشۀ دینی دانشجویان به

 ،مناسب ورزشی هایخدمات مشاوره و سالمت، ایجاد فضا ارائهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است. 

ی ورزشی همگانی و قهرمانی، اعطای تسهیالت رفاهی و امکانات خوابگاهی هاو فعالیت هابرگزاری برنامه

. جذب دانشجویان مستعد در همه است ی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیهااولویتاز جمله 

مندی ت به دانشجویان دکتری برای بهرهالمقاطع تحصیلی، جذب دانشجویان غیر ایرانی، اعطای تسهی

ی خارجی از جمله اقداماتی است که های، و تبادل دانشجو با دانشگاهالمللبیناتی ی مطالعهاصتراز ف

 کلدر ش ه طی سالیان گذشته مورد توجه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بوده است.ویژب

در این فصل عملکرد نمودار سازمانی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه نشان داده شده است.  1-4

اندارد ی استهابه کمک شاخصدر حوزه دانشجویی و فرهنگی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  دانشگاه

نتایج . استذکر گردیده  1-4ی در جدول هابرخی از مهمترین این شاخصفهرست ارزیابی می گردد. 

ی هادر ادامه خالصه ای فعالیتگزارش شده است.  2-4ی در جدول هاارزیابی بر مبنای این شاخص

و  هاهمچنین مهمترین اقدامارائه می گردد.  14-4تا  3-4در جداول  99-92های معاونت در سالاین 

 گزارش شده است. 15-4در جدول  دانشجویی و فرهنگیدانشگاه در حوزه  دستاوردهای
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 معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه نمودار سازمانی -1-4شکل  

 

 
 

 هاارزیابی بر مبنای شاخصی ارزیابی و نتایج هامعرفی شاخص

 

 دانشجویی و فرهنگیحوزه دانشگاه در های ارزیابی عملکرد ( شاخص1-4جدول 

 شرح شاخص ارزیابی نام شاخص ارزیابی ردیف

1 
نسبت دانشجویان غیر ایرانی به کل دانشجویان 

 دانشگاه

این شاخص نسبت تعداد دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه را به 

 نشان می دهد. )حضوری و غیر حضوری(دانشگاه کل دانشجویان

2 
نسبت دانشجویان تحت پوشش خدمات 

 مشاوره و سالمت به کل دانشجویان دانشگاه

این شاخص تعداد دانشجویان تحت پوشش خدمات مشاوره و 

 را نشان می دهد. سالمت به تعداد کل دانشجویان دانشگاه

3 
سرانه فضای ورزشی را بر حسب متر مربع نشان می این شاخص  سرانه فضاهای ورزشی)متر مربع(

 دهد.

4 

نسبت دانشجویان بهره مند از فضاهای ورزشی 

به کل  در خارج از ساعت تربیت بدنی

 دانشجویان دانشگاه

و پسر بهره مند از  دخترتعداد دانشجویان نسبت این شاخص 

کل فضاهای ورزشی در خارج از ساعت تربیت بدنی را به تعداد 

 دانشجویان نشان می دهد. 

5 

و  هانسبت دانشجویان تحت پوشش برنامه

ی ورزشی همگانی و قهرمانی به کل هافعالیت

 دانشجویان دانشگاه

و  هااین شاخص نسبت تعداد دانشجویان تحت پوشش برنامه

ی ورزشی همگانی و قهرمانی را به کل دانشجویان نشان هافعالیت

 می دهد.

6 

تحت پایش ارزیابی نسبت دانشجویان 

 تندرستی و مشاوره ورزشی به کل دانشجویان

این شاخص نسبت تعداد دانشجویان تحت پایش ارزیابی 

تندرستی و مشاوره ورزشی را به تعداد کل دانشجویان دانشگاه 

 نشان می دهد.

7 
نسبت دانشجویان وام گیرنده به کل 

 دانشجویان متقاضی وام دانشگاه

دانشجویان وام گیرنده به تعداد کل این شاخص نسبت تعداد 

 دانشجویان متقاضی وام را در دانشگاه نشان می دهد.

8 
نسبت دانشجویان برخوردار از وام شهریه به 

 کل دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه

این شاخص نسبت تعداد دانشجویان برخوردار از وام شهریه را به 

 وم( نشان می دهد.کل دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه ) نوبت د

9 

نسبت دانشجویان ساکن خوابگاه به کل 

 دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشگاه

این شاخص نسبت تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه شامل 

ی خودگردان را به تعداد کل دانشجویان متقاضی هاخوابگاه

 خوابگاه نشان می دهد.

10 
نرخ رشد فعالیت دانشجویان در یکی از 

دانشجویی یهاتشکل  

ی هااین شاخص تعداد دانشجویان فعال عضو در یکی از تشکل

 دانشجویی دارای مجوز دانشگاه را در هر سال نشان می دهد.

معاونت فرهنگی و 
دانشجویی

مرکز بهداشت ،درمان 
و مشاوره

یمدیریت تربیت بدن
مدیرامور فرهنگی، 
هاجتماعی و فوق برنام

اداره امور دانشجویان 
شاهد و ایثارگر

مدیریت امور 
دانشجویی
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( ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزه دانشجویی و فرهنگی2-4جدول   

 سال تحصیلی متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف

93 - 1392  94 - 1393  95 - 1394  1395-96  
1 

 

 37 27 21 16 تعداد دانشجویان غیر ایرانی نسبت دانشجویان غیر ایرانی به کل دانشجویان دانشگاه

 6956 6859 6742 6850 تعداد کل دانشجویان دانشگاه

خدمات مشاوره و سالمت به نسبت دانشجویان تحت پوشش  2

 کل دانشجویان دانشگاه

 748 2344 2852 1502 تعداد دانشجویان تحت پوشش خدمات مشاوره و سالمت

 6956 6859 6742 6850 تعداد کل دانشجویان دانشگاه

 1 1 1 1 سرانه فضاهای ورزشی)متر مربع( سرانه فضاهای ورزشی)متر مربع( 3

4 

 

 

مند از فضاهای ورزشی در خارج از نسبت دانشجویان بهره 

ساعت تربیت بدنی)تفکیک دختر و پسر( به کل دانشجویان 

 دانشگاه

تعداد دانشجویان دختر بهره مند از فضاهای ورزشی در خارج از ساعت 

 تربیت بدنی
0 0 122 119 

تعداد دانشجویان پسر بهره مند از فضاهای ورزشی در خارج از ساعت 

 تربیت بدنی
0 0 1674 1427 

 6956 6859 6742 6850 تعداد کل دانشجویان دانشگاه

ی ورزشی هاو فعالیت هانسبت دانشجویان تحت پوشش برنامه 5

 همگانی و قهرمانی به کل دانشجویان دانشگاه

ی ورزشی همگانیهاو فعالیت هاتعداد دانشجویان تحت پوشش برنامه  476 407 530 406 

ی ورزشی قهرمانیهاو فعالیت هاپوشش برنامه تعداد دانشجویان تحت  86 49 124 68 

 6956 6859 6742 6850 تعداد کل دانشجویان دانشگاه

نسبت دانشجویان تحت پایش ارزیابی تندرستی و مشاوره  6

 ورزشی به کل دانشجویان

 150 500 350 250 تعداد دانشجویان تحت پایش ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی

 6956 6859 6742 6850 تعداد کل دانشجویان دانشگاه

نسبت دانشجویان وام گیرنده به کل دانشجویان متقاضی وام  7

 دانشگاه

 1350 2641 2752 2720 تعداد دانشجویان وام گیرنده

 1350 2651 2762 2730 تعداد کل دانشجویان متقاضی وام

دانشجویان  نسبت دانشجویان برخوردار از وام شهریه به کل 8

 شهریه پرداز دانشگاه

 191 374 311 448 تعداد دانشجویان برخوردار از وام شهریه

 871 848 676 777 تعداد کل دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه

نسبت دانشجویان ساکن خوابگاه به کل دانشجویان متقاضی  9

 خوابگاه دانشگاه

 1356 1570 1639 1704 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه

 6956 6859 6742 6850 تعداد کل دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشگاه

نسبت دانشجویان بهره مند از تغذیه ارزان قیمت دانشگاهی به  10

 کل دانشجویان دانشگاه

 1986 2341 2095 1568 تعداد دانشجویان بهره مند از تغذیه ارزان قیمت دانشگاهی

 6956 6859 6742 6850 تعداد کل دانشجویان دانشگاه
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دانشجویی و فرهنگی )ادامه( ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزه2-4جدول   
 

 ردیف عنوان شاخص متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص سال تحصیلی

 1395-96 1396-97 1397-98 99نیمه اول مهر

 دانشجویان غیرایرانی به کل دانشجویان دانشگاهنسبت  تعداد دانشجویان غیرایرانی 12 10 8 1

 تعداد کل دانشجویان 6994 7316 7149 7953 1

 نسبت دانشجویان غیرایرانی به کل دانشجویان دانشگاه 0.17 0.14 0.11 0.01

مشاوره و سالمت به کل دانشجویان نسبت دانشجویان تحت پوشش خدمات  تعداد دانشجویان تحت پوشش خدمات مشاوره و سالمت 2364 1459 1259 509

 تعداد کل دانشجویان 6994 7316 7149 7953 2 دانشگاه

 نسبت دانشجویان تحت پوشش مشاوره به کل دانشجویان دانشگاه 33.80 19.94 17.61 18.97

 3 سرانه فضاهای ورزشی )مترمربع( سرانه فضاهای ورزشی )مترمربع( 1 1 1 1

11 129 0 0 
دانشجویان دختر بهره مند از فضاهای ورزشی درخارج از ساعت تعداد 

 تربیت بدنی

نسبت دانشجویان بهره مند از فضاهای ورزشی در خارج از ساعت تربیت بدنی به 

 کل دانشجویان دانشگاه

4 
10 1269 1678 0 

تعداد دانشجویان پسر بهره مند از فضاهای ورزشی درخارج از ساعت 

 تربیت بدنی

 تعداد کل دانشجویان 6994 7316 7149 7953

0.01 19.93 22.94 0 
نسبت دانشجویان بهره مند از فضاهای ورزشی در خارج از ساعت 

 تربیت بدنی به کل دانشجویان دانشگاه
 

ی ورزشی همگانی و قهرمانی هاوفعالیت هابرنامهنسبت دانشجویان تحت پوشش  ی ورزشی همگانی هاو فعالیت هاتعداد دانشجویان تحت پوشش برنامه 406 530 407 10

 به کل دانشجویان دانشگاه

5 

 ی ورزشی قهرمانیهاو فعالیت هاتعداد دانشجویان تحت پوشش برنامه 68 25 60 10

 تعداد کل دانشجویان 6994 7316 7149 7953

0.25 6.53 7.59 6.78 
 ی ورزشی همگانیهاو فعالیت هانسبت دانشجویان تحت پوشش برنامه

 و قهرمانی به کل دانشجویان

20 500 350 530 
نسبت دانشجویان تحت پایش ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی به کل  تعداد دانشجویان تحت پایش ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی 

 دانشجویان
6 
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 سال تحصیلی متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف

93 - 1392  94 - 1393  95 - 1394  

1 

 

ی دانشجویی دارای های علمی و اتحادیههانرخ رشد انجمن

 مجوز

ی دانشجویی دارای مجوزهاتعداد انجمن  13 13 15 

ی دانشجویی دارای مجوزهاتعداد اتحادیه  1 1 1 

ی اسالمی دارای مجوزهانرخ رشد تشکل 2 ی اسالمی دارای مجوزهاتعداد تشکل   1 2 3 

3 

 

ی فرهنگی، هنری و اجتماعیهانرخ رشد کانون  

 2 3 2 تعداد کانونهای فرهنگی

 4 4 4 تعداد کانونهای هنری

 2 1 0 تعداد کانونهای اجتماعی

ی دانشجوییهانرخ رشد فعالیت دانشجویان در یکی از تشکل 4 ی دانشجوییهاتعداد دانشجویان فعال عضو در یکی از تشکل   200 350 650 

5 
 

 نسبت تعداد نشریات دانشجویی فعال به کل نشریات دانشگاه

 30 29 25 تعداد نشریات کاغذی

 30 29 25 تعداد کل نشریات 

6 

 

 

 نرخ رشد اردوهای برگزار شده

 4 3 3 تعداد اردوهای رضوی

 2 2 2 تعداد اردوهای راهیان نور

 4 4 4 تعداد اردوهای علمی

 2 2 2 تعداد اردوهای جهادی

ی برگزار شدههانرخ رشد کرسی 7 ی آزاداندیشی برگزار شدههاتعداد کرسی   9 7 1 

8 

  

ی تخصصی برگزار شدههانرخ رشد نشست  

ی تخصصی عفاف و حجابهاتعداد نشست  5 3 1 

ی تخصصی اقتصاد مقاومتیهاتعداد نشست  0 0 1 

ی تخصصی کمیته هویت و همبستگی ملیهاتعداد نشست  0 0 1 
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 ردیف عنوان شاخص متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص سال تحصیلی

نیمه اول 

 99مهر

98-1397 97-1396 96-1395 

ی دانشجویی دارای های علمی و اتحادیههانرخ رشد انجمن ی دانشجویی دارای مجورهاتعداد انجمن 16 16 17 15

 مجوز
1 

 ی دانشجویی دارای مجوزهاتعداد اتحادیه 1 1 1 1

 2 ی اسالمی دارای مجوزهانرخ رشد تشکل ی اسالمی دارای مجوزهاتعداد تشکل 3 3 4 4

 ی فرهنگی، هنری و اجتماعیهانرخ رشد کانون ی فرهنگیهاتعداد کانون 3 3 2 3

 ی هنریهاتعداد کانون 4 4 4 4 3

 ی اجتماعیهاتعداد کانون 3 3 3 3

فعال عضو در یکی از  تعداد دانشجویان 800 850 850 200

 ی دانشجوییهاتشکل

 ی دانشجوییهانرخ رشد فعالیت دانشجویان در یکی از تشکل
4 

 نسبت تعداد نشریات فعال به کل نشریات دانشگاه تعداد نشریات کاغذی 32 32 35 35

5 
 تعداد کل نشریات 40 40 40 43

ل به کنسبت تعداد نشریات دانشجویی فعال  32/0 32/0 35/0 35/0

 نشریات دانشگاه

  نرخ رشد اردوهای برگزار شده تعداد اردوهای رضوی 3 2 2 0

 

6 

 

 

 تعداد اردوهای راهیان نور 1 1 1 0

 تعداد اردوهای علمی 3 2 3 0

 تعداد اردوهای جهادی 2 1 1 0

 تعداد اردوهای سیاحتی زیارتی 25 16 20 0

 7 ی برگزار شدههانرخ رشد کرسی اندیشی برگزار شدهی آزاد هاتعداد کرسی 7 6 5 0

 ی تخصصی برگزار شدههانرخ رشد نشست ی تخصصی عفاف و حجابهاتعداد نشست 0 2 4 0

8 
 ی تخصصی اقتصاد مقاومتیهاتعداد نشست 1 1 1 0

ی تخصصی کمیته هویت و هاتعداد نشست 0 1 1 0

 همبستگی ملی
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ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزه دانشجویی و فرهنگی -)ادامه(2-4جدول   

تشکیل دهنده هر شاخصمتغیرهای  عنوان شاخص ردیف  سال تحصیلی 

93 - 1392  94 - 1393  95 - 1394  96-1395  

1 

 

ی دانشجویی برگزار شدههانرخ رشد جشنواره ی ملی برگزار شدههاتعداد جشنواره   1 1 1 1 

برگزار شده ی دانشگاهیهاتعداد جشنواره  2 2 4 6 

ی فرهنگی و اجتماعی برگزار شدههانرخ رشد فعالیت 2 ی فرهنگی و اجتماعی برگزار شدههاتعداد فعالیت   225 266 230 151 

 ردیف عنوان شاخص متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص سال تحصیلی

 1396-97 1397-98 1398-99 99نیمه اول مهر

 ی دانشجویی برگزار شدههانرخ رشد جشنواره ی ملی برگزار شدههاتعداد جشنواره 1 1 1 0
3 

 ی دانشگاهی برگزار شدههاتعداد جشنواره 3 2 1 0

 4 ی فرهنگی و اجتماعی برگزار شدههانرخ رشد فعالیت ی فرهنگی و اجتماعی برگزار شدههاتعداد فعالیت 151 160 270 90

 5 نرخ رشد برگزاری مراسم و مناسبتها شدهی برگزار هاتعداد برنامه 18 20 32 0

 کمیته ناظر بر نشریات نرخ رشد جلسات تعداد جلسات 4 2 3 0
6 

 تعداد نشریات مجوز یافته 30 31 31 31

 ی اسالمیهای تشکلهانرخ رشد فعالیت انجمن اسالمی 6 12 11 11

 بسیج دانشجویی 15 15 16 16 7

 جامعه اسالمی 8 8 9 9

 8 نرخ رشد شمارگان نشریات دانشجویی تعداد شماره 30 30 30 30

 ی اسالمیهای هیات نظارت بر تشکلهانرخ رشد فعالیت تعداد جلسات 12 11 13 6
9 

 ی مصوبهاتعداد برنامه 42 35 48 10

 10 ی نشریات کشوریهانرخ کسب رتبه در جشنواره تعداد نشریات صاحب رتبه 2 2 2 2

 11 ی خارج از دانشگاههانرخ حضور در برنامه هاتعداد برنامه 5 8 10 0

 12 نرخ رشد دانشجویان حائز رتبه در مسابقات قرآنی تعداد دانشجویان منتخب 15 14 14 0

 ی فرهنگی و اجتماعی خوابگاههاهانرخ رشد فعالیت تعداد برنامه 54 53 53 0
13 

 کنندهتعداد دانشجویان شرکت  2000 1800 1900 0
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99-96اداره رفاه دانشجویی )سالهای  ارزیابیشاخصهای  ادامه :2-4جدول  

 

نیمه اول 

 99مهر

98-99 97-98 96-97 

 ردیف  تعداد کل دانشجویان دانشگاه 6994 7316 7149 7953

 نسبت دانشجویان تحت پایش ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی به کل دانشجویان 7.58 4.78 6.99 0.25

نسبت دانشجویان وام گیرنده به کل دانشجویان  تعداد دانشجویان وام گیرنده 509 511 401 337

 تعداد دانشجویان متقاضی وام 700 659 689 400 1 متقاضی وام

 نسبت دانشجویان وام گیرنده به کل دانشجویان متقاضی وام 72.71 77.54 58.20 0.84

نسبت دانشجویان برخوردار از وام شهریه به کل  دانشجویان برخردار از وام شهریهتعداد  232 223 180 126

 تعداد کل دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه 300 250 221 140 2 دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه

 نسبت دانشجویان برخوردار از وام شهریه به کل دنشجویان شهریه پرداز 77.33 89.20 81.45 90.0

نسبت دانشجویان ساکن خوابگاهبه کل  تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 1979 2058 2092 454

 تعداد کل دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشگاه 2000 2200 2201 900 3 دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشگاه 

 خوابگاه دانشگاه نسبت دانشجویان ساکن خوابگاه به کل دانشجویان متقاضی 98.95 93.55 95.02 50.44

نسبت دانشجویان بهره مند از تغذیه ارزان قیمت  تعداد دانشجویان بهره مند از تغذیه ارزان قیمت دانشگاهی 442131 535732 375850 20358

 تعداد کل دانشجویان دانشگاه 6994 7316 7149 7953 4 دانشگاهی به کل دانشجویان دانشگاه

 نسبت دانشجویان بهره مند از تغذیه ارزان قیمت دانشگاهی به کل دانشجویان دانشگاه 6.21 69.194 26.869 255.98
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(99-96: ادامه شاخصهای ارزیابی اداره رفاه دانشجویی )سالهای 2-4جدول  

 

 

نیمه اول 

 99مهر

98-99 97-98 96-97 

 ردیف  تعداد کل دانشجویان دانشگاه 6994 7316 7149 7953

 نسبت دانشجویان تحت پایش ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی به کل دانشجویان 7.58 4.78 6.99 0.25

نسبت دانشجویان وام گیرنده به کل دانشجویان  تعداد دانشجویان وام گیرنده 509 511 401 337

 تعداد دانشجویان متقاضی وام 700 659 689 400 1 متقاضی وام

 دانشجویان وام گیرنده به کل دانشجویان متقاضی وامنسبت  72.71 77.54 58.20 0.84

نسبت دانشجویان برخوردار از وام شهریه به کل  تعداد دانشجویان برخردار از وام شهریه 232 223 180 126

 تعداد کل دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه 300 250 221 140 2 دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه

 نسبت دانشجویان برخوردار از وام شهریه به کل دنشجویان شهریه پرداز 77.33 89.20 81.45 90.0

نسبت دانشجویان ساکن خوابگاهبه کل  تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 1979 2058 2092 454

 تعداد کل دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشگاه 2000 2200 2201 900 3 دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشگاه 

 نسبت دانشجویان ساکن خوابگاه به کل دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشگاه 98.95 93.55 95.02 50.44

نسبت دانشجویان بهره مند از تغذیه ارزان قیمت  تعداد دانشجویان بهره مند از تغذیه ارزان قیمت دانشگاهی 442131 535732 375850 20358

 تعداد کل دانشجویان دانشگاه 6994 7316 7149 7953 4 دانشگاهی به کل دانشجویان دانشگاه

 نسبت دانشجویان بهره مند از تغذیه ارزان قیمت دانشگاهی به کل دانشجویان دانشگاه 6.21 69.194 26.869 255.98
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 فرهنگی و دانشجوییدانشگاه در حوزه دستاوردهای اقدامات و 

ی توسعه کشور از زمان ابالغ و نظارت بر حسن اجرای آن در حوزه معاونت به هابرنامه عمل به قانون احکام دائمی (1

 در زمینه ارایه اطالعات و پاسخ به استعالمات بصورت رایگان  67اجرای ماده خصوص با 

 %100و صرفه جویی، به ویژه درآمدزایی و تحقق  هازمینه کاهش هزینه در نقش مؤثر در طرح راهبردی دانشگاهایفای  (2

 ی اجرای آنهادرآمدهای تکلیفی در طول سال

ی عملکردی و ظرفیتی حوزه هاشناسایی مجموعه شاخصدر حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی با  44اجرای اصل  (3

در راستای عبور از  و بکارگیری سیستم اتوماسیونراه اندازی ی متنوع با بخش خصوصی و هاو عقد قرارداد معاونت

 روشهای سنتی و حرکت به سمت صنعتی شدن

وسعه و ت ی پنجم و ششمهاانجام تکالیف مشخص در برنامهی بزرگ کشور با هاتثبیت موقعیت دانشگاه در بین دانشگاه (4

 ی وزارت عتفهای مربوطه از معاونتهانیز دریافت تقدیرنامه

با عقد قراردادهای  گری دولتیکاهش تصدیی انرژی و هابا کاهش در مصرف حامل اقتصاد مقاومتیاجرای سیاست  (5

 هامربوطه و تفاهم نامه

 هاو دستورالعمل هاآیین نامهاجرا و پیاده سازی نظام تهیه، تدوین و اجرای  (6

ای معاونت از جمله سراها، با تشکیل شورای مربوطه در حوزه و اجرای مراحل آن در واحده HSEپیاده سازی نظام  (7

 ، اماکن ورزشی طبق آیین نامه مدیریت ستاد بحران دانشگاههاسلف سرویس

یی از قبیل هابا ساماندهی نیروهای مازاد ناشی از ورود بخش خصوصی به فعالیت تقویت بعد نظارتی معاونت، (8

 تغذیه، سراهای دانشجویی و...امور

تعمیرات اساسی و تجهیز با حمایت صندوق رفاه دانشجویان و خیرین و نیز  با انجام ارتقاء سطح سراهای دانشجویی (9

 HSEپیاده سازی نظام 

ی مؤثر از جمله مراجعه معکوس و هاکاهش قابل توجه رفتارهای خودآسیب رسان در سطح دانشگاه با بکار گیری روش (10

 اجرای طرح پایش سالمت جسم و روان

 دانشجویی ورزشی-پیادهای فرهنگی الم یهاو سهمیه رنگارنگ یهاکسب مدال (11

ی حمایتی و ترغیبی با هدف کیفیت بخشی به هابا اتخاذ روش ارتقاء سطح تحصیالت و دانش پرسنل و مدیران (12

  خدمات، ساماندهی و کادر سازی

 ی مدیریت امور دانشجویی: هاو توسعه فعالیت هاتقویت زیر ساخت

  شورای صنفیبرنامه ریزی، مدیریت و اجرای انتخابات 

 ی اجرایی و نظارت بر انتخابات شورای صنفیهاصدور احکام مسئولین و اعضای کمیته 

 .برگزاری جلسات کمیته نظارت در راستای رفع نقایص سایر ادارات 

 هابازبینی و رفع نقص آیین نامه 

 یلی.ی جدید با همکاری معاونت آموزشی و تحصیالت تکمهاتهیه و تدوین برنامه ثبت نام ورودی 

 ی صمیمی با دانشجویان.هابرگزاری جلستا و نشست 

 ی اطالع رسانی وتقویت سایت معاونت دانشجویی.هاراه اندازی کانال 

 ی فوق برنامه و حمایتی.هابرنامه ریزی هماهنگی و اجرای فعالیت 
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 نمونه بهداشتی و اتاق ، هفته سالمت ، خوابگاه ها، هفته خوابگاههاتشکیل کارگروه نشاط افزایی، اردوهای، گلگشت

 نمونه بهداشتی

 ی مذهبی، تفریحی، سیاحتی، علمی و پؤوهشی و ورزشیهابرگزاری گلگشت 

 .تهیه و تدوین اجرای آیین نامه تشویق مالی و اعطای تسهیالت به دانشجویان سرآمد 

 هابرگزاری جلسات ایده پردازی و طوفان ذهنی ویژه مسئوالن خوابگاه 

 یین نامه تشویق دانشجویان سرآمد.دستورالعمل اجرائی آ 

  حمایت از دانشجویان سیل زده 

 .حمایت از دانشجویان مبتال به کرونا 

 انجام بیمه حوادث دانشجویان در هر سال تحصیلی 

 

 
 دانشگاه یهارستورانتصاویر  -5-4کل ش
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 دانشگاهی هاتعمیرات خوابگاهتصاویر  -5-4کل ش
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 ویر برخی از اماکن ورزشی دانشگاهتصا -6-4شکل 
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 فصل پنجم

 

 

گاه گزارش   عملکرد دانش

کاری   یالملل بینعلمی ی اهرد حوزه هم
 

یژه و حوزه علم و فناوری با کشورهای دیگر بهتعامل فعال و اثرگذار در بر اساس سند نقشه جامع علمی کشور یکی از راهبردهای کالن توسعه علم و فناوری، 

  اسالم است.کشورهای منطقه و جهان 

مهم و  یهای، موسسهالمللبینی معتبر های، دانشگاهالمللبینپژوهشی با مراکز علمی داخلی و  علمی و اصلی ترین اهداف دانشگاه گسترش روابط یکی از

ا، قرارداده عقدو نهادهای علمی در سراسر جهان است. دستیابی به این هدف از طریق برقراری ارتباطات سازنده با این نهادها و موسسات و همچنین  هاآزمایشگاه

ی لمللابینا و تسهیالت هرسانی فرصتی، اطالعالمللبینهای آموزشی ها و کارگاههای علمی خارج از کشور، برگزاری گردهماییها و دعوت از شخصیتتفاهم نامه

 پذیرد. در راستای گسترش ارتباطات علمی صورت می
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ها مام ظرفیتهای بزرگ کشور با استفاده از تدر بین دانشگاه المللبینبه یک دانشگاه تراز  در این راستا ارتقاء و تبدیل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ی مختلف فنی و مهندسی و علوم پایه، همچنین جذب دانشجویان برتر و نخبه های در رشتهالمللبینو امکانات موجود و بهره گیری از اساتید شناخته شده 

امهای مهم در دستیابی به ی و داخلی برای باال بردن سطح کیفی و کمی دانش و نوآوری در این دانشگاه از گالمللبینی هاکشور و توسعه روز افزون همکاری

ی رتبه بندی جهانی، های گذشته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ضمن ورود موفقیت آمیز در نظامهاطی سالاهداف کالن دانشگاه خواهد بود. 

ی های خارجی و نیز راه اندازی دورههاا دانشگاهی مختلف از جمله تبادل استاد و دانشجو بهای خود را در قالب برنامهالمللبینی هاتوانسته است سطح همکاری

نت دانشگاه به سطح معاو المللبینی دفتر روابط المللبینی علمی هاجهت هماهنگی و توسعه همکاریی به میزان قابل توجهی ارتقاء دهد. المللبینمشترک 

تهیه و در هیئت این معاونت سازمانی  نمودار، 1395به کار اجرایی آن در سال  و آغاز المللبینبا توجه به تاسیس معاونت ارتقائ داده شده است.  المللبین

 رئیسه محترم دانشگاه و هیئت محترم امناء دانشگاه به تصویب رسیده است.

( 1-5جدول در  هامی گردد. برخی از این شاخص گزارشی استاندارد هادر این بخش عملکرد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر مبنای شاخص

رخ رشد تعداد ن 3-5جدول گردید. ها نتایج ارزیابی بر مبنای این شاخص(2-5جدول  و المللیهای بینهای گزارش عملکرد دانشگاه در حوزه همکاریشاخص

 ذکر گردیده است. و دانشگاه  یهادستاوردو  هامهمترین اقدام 4-5در جدول  و دوره های مشترک با دانشگاه های خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 
 نمودار معاونت بین الملل                                                                       

 

 

 

 

 المللیهای بینهمکاریحوزه دانشگاه در عملکرد گزارش های ( شاخص1-5جدول 

معاونت بین الملل

مدیر همکاری ها و 
تبادالت بین املل

اداره امور دانشجویان 
بین املل

اداره بورس ، ماموریت 
ها و فرصت های 
مطالعاتی خارج از 

کشور

مدیرتوسعه روابط بین 
الملل

اداره همایش ها و روابط 
بین الملل

ادااره پشتیبانی تخصصی

 شرح شاخص ارزیابی نام شاخص ارزیابی ردیف

1 
 هامشترک با اساتید و محققان دانشگاهنرخ رشد مقاالت 

 و مراکز علمی خارج از کشور

و مراکز  هااین شاخص تعداد مقاالت مشترک با اساتید و محققان دانشگاه

 علمی خارج از کشور را در هر سال نشان می دهد. 

2 
ی مشترک تحقیقاتی با اساتید و هانرخ رشد پروژه

از کشور  و مراکز علمی خارج هامحققان دانشگاه  

ی مشترک تحقیقاتی با اساتید و محققان هااین شاخص تعداد پروژه

و مراکز علمی خارج از کشور را در هر سال نشان می دهد. هادانشگاه  
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3 
یالمللبینداشتن سامانه فعال به یک زبان  ی و قابل المللبینی فعال دانشگاه به یک زبان هااین شاخص تعداد سامانه 

دانشجویان غیر ایرانی را در هر سال نشان می دهد.استفاده برای   

4 
و  های همکاری علمی با دانشگاههانرخ رشد تفاهم نامه

 مراکز معتبر علمی خارج از کشور

و  هابا دانشگاه ی همکاری علمی دانشگاههااین شاخص تعداد تفاهم نامه

 مراکز معتبر علمی خارج از کشور را در هر سال نشان می دهد.

5 
و  های آموزشی مشترک با دانشگاههانرخ رشد دوره

 مراکز معتبر علمی خارج از کشور

و مراکز معتبر  های آموزشی مشترک با دانشگاههااین شاخص تعداد دوره

 علمی خارج از کشور را در هر سال نشان می دهد.

6 
ی آموزشی و پژوهشی با ایرانیان هانرخ رشد همکاری

 مقیم خارج از کشور

با ایرانیان مقیم  ی آموزشی و پژوهشی دانشگاههاشاخص تعداد همکاری این

 خارج از کشور را در هر سال نشان می دهد.
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یالمللبینی علمی هاهمکاری عملکرد دانشگاه در حوزه گزارش( 2-5جدول   

 سال تحصیلی متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف

93 - 92  94 - 93  95 - 94  

1 

 

 هانرخ رشد مقاالت مشترک با اساتید و محققان دانشگاه

 و مراکز علمی خارج از کشور

و مراکز علمی خارج از  هاتعداد مقاالت مشترک با اساتید و محققان دانشگاه

 کشور
152 124 156 

2 
ی مشترک تحقیقاتی با اساتید و هانرخ رشد پروژه

و مراکز علمی خارج از کشور هامحققان دانشگاه  

و مراکز  های مشترک تحقیقاتی با اساتید و محققان دانشگاههاتعداد پروژه

 علمی خارج از کشور
2 0 7 

یالمللبینداشتن سامانه فعال به یک زبان  3 یالمللبینوجود سامانه فعال به یک زبان    1 1 1 

4 
و  های همکاری علمی با دانشگاههانرخ رشد تفاهم نامه

 مراکز معتبر علمی خارج از کشور

و مراکز معتبر علمی خارج از  های همکاری علمی با دانشگاههاتعداد تفاهم نامه

 کشور
7 3 12 

5 
و مراکز  های آموزشی مشترک با دانشگاههانرخ رشد دوره

 معتبر علمی خارج از کشور

و مراکز معتبر علمی خارج از  های آموزشی مشترک با دانشگاههاتعداد دوره

 کشور
0 0 1 

6 
ی آموزشی و پژوهشی با ایرانیان هانرخ رشد همکاری

 مقیم خارج از کشور

ی آموزشی با ایرانیان مقیم خارج از کشورهاتعداد همکاری  1 0 11 

ی پژوهشی با ایرانیان مقیم خارج از کشورهاتعداد همکاری  1 0 10 

 

  



58 

 

 یالمللبینی علمی هاهمکاری عملکرد دانشگاه در حوزه گزارش( 2-5ادامه جدول 

 سال تحصیلی متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخص عنوان شاخص ردیف

96-1395  79-1396  98-1397  99-1398  

1 

 

و  هانرخ رشد مقاالت مشترک با اساتید و محققان دانشگاه

 مراکز علمی خارج از کشور

و مراکز علمی  هااساتید و محققان دانشگاهتعداد مقاالت مشترک با 

 خارج از کشور
167 209 272 481 

 

2 
ی مشترک تحقیقاتی با اساتید و محققان هانرخ رشد پروژه

و مراکز علمی خارج از کشور هادانشگاه  

و  های مشترک تحقیقاتی با اساتید و محققان دانشگاههاتعداد پروژه

 مراکز علمی خارج از کشور
10 12 18 19 

 

یالمللبینداشتن سامانه فعال به یک زبان  3 یالمللبینوجود سامانه فعال به یک زبان    1 1 4 4 

 

4 
و مراکز  های همکاری علمی با دانشگاههانرخ رشد تفاهم نامه

 معتبر علمی خارج از کشور

و مراکز معتبر  های همکاری علمی با دانشگاههاتعداد تفاهم نامه

 علمی خارج از کشور
7 12 8 5 

 

5 
و مراکز  های آموزشی مشترک با دانشگاههانرخ رشد دوره

 معتبر علمی خارج از کشور

و مراکز معتبر علمی  های آموزشی مشترک با دانشگاههاتعداد دوره

 خارج از کشور
5 5 5 5 

 

6 
مقیم  ی آموزشی و پژوهشی با ایرانیانهانرخ رشد همکاری

 خارج از کشور

ی آموزشی با ایرانیان مقیم خارج از کشورهاتعداد همکاری   11 20 25 

ی پژوهشی با ایرانیان مقیم خارج از کشورهاتعداد همکاری  6 4 6 9 
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 نرخ رشد تعداد دوره های مشترک با دانشگاه های خارجی(3-5جدول 

     
 دوره درسالتعداد 

سال  عنوان دوره

1399 

سال 

1398 

سال 

1397 

سال 

1396 

 هلند ITCکارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری با  2 2 2 2

 روسیه RUDNکارشناسی ارشد مهندسی هوافضا با  2 2 2 3

 روسیه MATIدکتری مهندسی هوافضا با  1 1 0 0

 کره KAISTکارشناسی ارشد فناوری فرهنگ با  1 0 0 0

 روسیه RUDNکارشناسی ارشد مهندسی مواد با  0 0 0 1

 فرانسه ENSAMکارشناسی ارشد مهندسی مواد با  0 0 0 1

 فرانسه ENIBکارشناسی ارشد مهندسی مواد با  0 0 0 1

 جمع 6 5 5 8
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 یالمللبینی علمی هاو دستاوردهای دانشگاه در حوزه همکاری هااقدام

 

 یالمللبینی علمی هاو دستاوردهای دانشگاه در حوزه همکاری ها( برخی از اقدام4-5 جدول       

 شرح اقدام ردیف

1 
 المللیهای بیننامهامضای تفاهم

 کشور 14تفاهم نامه خارجی با دانشگاههای معتبر جهان از  32امضای  -

2 

 ی خارجیهاهای مشترک با دانشگاهدوره و تداوم راه اندازی
 روسیه RUDNهای مشترک مهندسی فضایی و جلوبرندگی با دانشگاه دوره -

 با همکاری دانشگاه کایست کره جنوبی CTدوره مشترک تکنولوژی فرهنگ  -

 MISISدوره مشترک مهندسی مواد با دانشگاه ملی علوم و تکنولوژی روسیه  -

 فرانسه ENIBدوره مشترک مهندسی مواد با دانشگاه  -

 Twenteبا دانشگاه  GISهای اطالعات جغرافیایی و سیستم RSهای مشترک سنجش از راه دور دوره -

 هلند

3 
 (1399ی مشترک دانشگاه )تا سال هاتبادل دانشجویان دوره

 نفر 191مقطع کارشناسی:    نفر 273کارشناسی ارشد:   نفر مقطع 22مقطع دکتری :  -

 المللی به عنوان استاد وابستهنفر از اساتید بین 20جذب همکاری  4

5 
های ارائه تسهیالت به دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی برای بهره مندی از فرصت

 المللیمطالعاتی و تحقیقاتی بین

 ی از کشورهای مختلف جهانالمللبینباز دید  9میزبانی بیش از  6

7 
 1399ی در سال المللبیندانشجوی غیر  135جذب بیش از 

 دانشجوی بورسیه 45دانشجوی شهریه پرداز و  90

8 
ضا، شیمی، ، هوافو نقشه برداری کامپیوتر، نانوتکنولوژیی در زمینه المللبینبرگزاری چندین کنفرانس 

 فیزیک

9 

 تحقیقاتی بنیاد اراسموس -ی آموزشیهای مشترک آشنایی با فرصتالمللبینبرگزاری کارگاه 

 ویژه اساتید عراقیبرگزاری مدرسه تابستانی 

 برگزاری دوره اموزش زبان روسی

 IAESTEو  IAU  ،FUIWدانشگاهی  یالمللبینی هاعضویت در انجمن 10

11 
، IAU ،FUIW ،JICA ،GRFی مستقر در ایران شامل المللبینتبادالت آکادمیک با هشت نهادهای 

DAAD ،Erasmus+  ،n+i program ،IAESTE 

المللبینی سازی دانشگاه و سند المللبینتهیه و تنظیم سند جامع  12  

13 
 (International Student Portal) المللبینرا ه اندازی پورتال دانشجویان 

 زبان زنده دنیا 4دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با  المللبینراه اندازی سایت 

 ی جهانیهارتبه بندی دانشگاه مسوول دری المللبینموسسه  چندینهمکاری با  14

15 
ی فرصت مطالعاتی در کشورهای مختلف در هانفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به دوره 13اعزام 

 1399تا  1396فاصله سالهای 

16 
و مراکز  های معتبر علمی در دانشگاههانفر از اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانس 120شرکت 

 1399تا  1396علمی پژوهشی سراسر جهان در فاصله سالهای 
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17 
به کشورهای مختلف  1399تا  1396نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه در فاصله سالهای  27اعزام 

 جهت گذراندن دوره ماموریت پژوهشی

18 
علمی جهان به منظور و مراکز  هامورد مجوز سفر برای سفر نمایندگان دانشگاه به دانشگاه 7اخذ 

 1399تا  1396بازدید، مذاکره و عقد قرارداد در فاصله سالهای 

19 
ی معتبر جهان برای گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در هادانشجوی دکتری به دانشگاه 13اعزام 

 1399و  1398سالهای 

20 
 97سال  ICTP، 98ی ژئودزی سال المللبینانجمن ی المللبینی هادریافت جایزه

 

21 
دریافت سهمیه اراسموس از دو دانشگاه اروپایی آلمان و اسپانیا ویژه دانشجویان دکتری و کارشناسی 

 ارشد

 ن انگلیسی ویژه دانشجویان خارجیابه زب هافراهم کردن امکان برگزاری کالس 22

 

بنیاد اراسموس پالس اتحادیه اروپا در ایرانی علمی . آموزشی و تحقیقاتی های مشترک آشنایی با فرصتالمللبینکارگاه   

 

 

 

 فصل ششم

 

گاه گزارش   عملکرد دانش
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گاه  گزارش علکردرد دانش

 نظارت و علم سنجی حوزه رد
کیفیت آموزش و پژوهش نیازمند یک مرکز نظارت و ارزیابی مجهز  پایدارنظام آموزش عالی جهت بهبود 

است تا از این طریق وضعیت موجود کارکردهای آموزشی، پژوهشی و سایر خدمات عرضه شدۀ خود را 

رو، در مدیریت کیفیت نظام آموزش عالی، مراکز نظارت و  یت مطلوب مقایسه نماید. از اینعو با وض پایش

دارای دو نقش عمده و محوری )الف( نظارت بر چگونگی انجام امور و در صورت لزوم  هاارزیابی دانشگاه

ریزی و سازماندهی و )ب( ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مرحله طراحی، برنامهتغییر جهت آن

ق یارزیابی نتایج حاصل از انجام امور هستند. این مهم در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از طر

درحال حاضر تشکیالت اداری نظارت و ارزیابی در  تأسیس مرکز نظارت و ارزیابی دانشگاه آغاز شده است.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مشتمل بر شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، دفتر نظارت و 

 دانشگاه خواجه نصیرالدین مرکز نظارت و ارزیابیهای زیرمجموعه است. و کارگروه ، دفتر علم سنجیارزیابی

طوسی با توجه به فعالیت مستمر و برگزاری جلسات ماهانه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه دستاوردهای 

توان به تعریف و نقش آفرینی مهمی در راستای اهداف تبیین شده داشته است که از آن جمله می

ی نظارت و ارزیابی دانشگاه اشاره کرد. همچنین های اقدامات مرکز نظارت و ارزیابی تحت نظر شوراکارگروه

های آموزشی و پژوهشی آنان های آموزشی بر اساس فعالیتها و گروهبندی ساالنه دانشکدهارزیابی و رتبه

های علمی دانشگاه شده است؛ که این امر به نوبه خود موجب موجب ایجاد انگیزه و رقابت در بین گروه

المللی و در نهایت، کسب جایگاه برای دانشگاه های ملی و بیننشگاه در شاخصبندی دابهبود وضعیت رتبه

عملکرد  1395از ابتدای سال  .المللی شده استهای برتر صنعتی کشور در سطوح ملی و بیندر بین دانشگاه

 نطور تخصصی ارزیابی شده و نتیجه ایلمی به تفکیک استادان، دانشیاران و استادیاران باعضای هیات ع

ح سط ءبه منظور ارتقا گیرد.اختیار اعضای هیات علمی قرار می ی تحلیلی درهاارزیابی از طریق گزارش

ها با همکاری این مرکز به ارزیابی درونی و دانشکده آموزشی انها و معاونکیفیت آموزشی، مدیران گروه

سنجی دانشگاه زیر نظر مرکز . واحد علم پردازندبیرونی عملکرد و همچنین تبیین اهداف آموزشی می

 های اعضای هیات علمی و جهت دهی به این فعالیتهانظارت و ارزیابی برای پایش کمی و کیفی فعالیت

 در راستای ارتقای رتبه ملی و جهانی دانشگاه راه اندازی شده است. 
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 سنجی علم و نظارت حوزه در دانشگاه دستاوردهای و هااقدام

 

 های ارزیابی آموزشی و پژوهشی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت فعالیت الف(

 زایش در خصوص اف های سطح یک کشوربرگزاری اولین نشست مدیران دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 ؛کارایی، بهبود و اثربخشی آموزشی در بستر آموزش غیرحضوری

 عاد متناسب با اب ، برگزاری جلسات ماهانه و اجرای مصوباتت دانشگاهتشکیل شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفی

 ؛آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

 ای؛تشکیل کارگروه ارتقای جایگاه دانشگاه و برگزاری جلسات دوره 

 ات ارشسازی گزای و آمادهتشکیل کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه، برگزاری جلسات دوره

 ؛ طرح در جلسات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جهتبر مبنای راهکار 

 د رشد استنادها و رشو ارائه اطالعات  هابر مبنای آیین نامه ارتقا به دانشکده سازی امتیاز کیفیت آموزشیپردازش و آماده

 هیات علمی به هیات ممیزه دانشگاه؛ یهای ارتقا و تبدیل وضعیت اعضاشاخص اچ جهت بررسی در پرونده

 بر مبنای ارائه غیر حضوری اساتید؛الکترونیکی های حضوری و یابی آموزشی دورهشریزی و سازماندهی ارزکمک به برنامه 

 علمی دانشگاه؛انجام محاسبات آماری و ارائه گزارش نتایج ارزشیابی و ارائه بازخورد به اعضای هیأت 

 های آموزشی و پژوهشی اساتید جهت افزایش تضمین کیفیت در دانشگاه؛نظارت مستمر بر فعالیت 

 سازی و اجرای دستورالعمل اعطای پایه سالیانه و پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه؛بازنگری، تصویب، پیاده 

 اه؛های آموزشی و پژوهشی دانشگبندی گروهسازی و اجرای دستورالعمل رتبهبازنگری، تصویب، پیاده 

  نامه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان بر مبنای ارائه غیر حضوری اساتید؛پرسشو اجرای سازی پیاده، تصویب، بازنگری 

 شورای نظارت، ارزیابی و  97نامه ارزشیابی آموزشی عملکرد اساتید براساس مصوبه سال شیوه ، تصویب و اجرایتدوین

 شویق اساتید(؛تضمین کیفیت دانشگاه) ارائه بازخورد و ت

 ی نامه ارزشیابی آموزشهای عمومی بر مبنای مصوبات شورای نظارت و شیوهها و مرکز آموزشتشویق اساتید برتر دانشکده

 عملکرد اساتید

 بندی دانشگاه نامه رتبهارسال پرسش(ISC) 99-98 های دانشگاه، روسای متناسب با اطالعات دریافتی از معاونت

، ثبت اطالعات در هارح و برنامه، جمع بندی، صحت سنجی و تهیه مستندات متناسب با شاخصها و دفتر طدانشکده

، بررسی مجدد اصالحیه اطالعات بر مبنای درخواست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم و ثبت نهایی سامانه رتبه بندی

 ؛اطالعات

 گلستان؛نامه الکترونیکی در سیستم به روز رسانی و تغییر قوانین پرسش 

 های سالیانه، تشویقی، سنوات، بورس و ... به اعضای هیأت علمی برگزاری منظم کمیته ترفیع دانشگاه و اعطای پایه

 ؛دانشگاه

 علمی دانشگاه تا حصول نتیجه.رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات دانشجویان و اعضای هیأت 

 

 شگاههای واحد علم سنجی دفتر نظارت و ارزیابی دانب( فعالیت

 ؛سنجی دانشگاه با همکاری حوزه معاونت پژوهشی دانشگاهاندازی سامانه علمراه 

 ؛سنجی به صورت هفتگیعلمی در سامانه علمبه روز رسانی اطالعات پژوهشی اعضای هیأت 

 ؛المللیهای استنادی بینعلمی از پایگاهاستخراج و پردازش اطالعات پژوهشی اعضای هیأت 

  ؛هاالمللی و تحلیل آنهای مختلف بینبندیرتبهاستخراج اطالعات 

 های آموزشی؛ها و گروهرتبه بندی دانشکده 
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 های الزم در رابطه با فعالیت ارزیابی آموزش مهندسی دانشگاه از طریق تعامل نزدیک با پیگیری و انجام هماهنگی

 ؛ABETها و گروه آموزش مهندسی ایران دانشکده

 بندی انشگاه جهت ارسال به رتبهگردآوری اطالعات داوران دQSالمللی . این کار از طریق دریافت فهرست همکاران بین

 صورت گرفته است؛ ISIالملل، و نیز گردآوری اطالعات همکاران علمی مقاالت دانشگاه در دانشگاه از معاونت بین

  اعضاء هیأت علمی؛تهیه فهرست اسامی نفرات برتر اعضاء هیأت علمی در تولید مقاالت به هر یک از 

 ی خاص موضوعی پراستناد و داغ؛هاارائه طرحی مقدماتی جهت معرفی حوزه 

 های کمیته اختصاص یک ستون خبرنامه نامه نصیر به دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه جهت درج اقدامات و گزارش

 بندی دانشگاه و واحد علم سنجی؛رتبه

 های اطالعاتی استنادی نام دانشگاه در پایگاههای مختلف سازی قالباقدام در جهت یک دستISI  وScopus؛ 

 های آموزشی؛بندی با حضور کلیه اعضاء هیأت علمی گروهسنجی و رتبهبرگزاری جلسات با موضوع علم 

 های هم طراز داخلی و خارجی؛در مقایسه با دانشگاه ای و منظم از عملکرد علمی دانشگاههای دورهارائه گزارش 

 المللی در ه و بررسی منظم و ارائه گزارش از روند همکاری علمی پژوهشگران دانشگاه در سطح ملی و بینمطالع

 های اطالعاتی؛پایگاه

 های اطالعاتی معتبر علمی در مجالت و پایگاهای از کیفیت و کمیت مقاالت علمی اعضای هیأتهای دورهارائه گزارش

 المللی؛بین

 رفی حوزهسنجی، استخراج و معامکان( های موضوعی پیشروResearch Frontsرشته ) های علمی مرتبط با

 Essential Science Indicatorsهای مقاالت داغ و پراستناد از پایگاه های آموزشی دانشگاه با استفاده از دادهگروه

 و ارائه گزارش؛ 

  پژوهشگران برتر و پراستناد  3همراه با معرفی شناسایی و معرفی عملکرد پژوهشی دانشمندان برتر و پر استناد کشور

 علمی از طریق ایمیل؛دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و اطالع رسانی به اعضاء محترم هیأت

 المللی؛دانشگاه برتر بین 500علمی در تألیف مقاله با پژوهشگران متعلق به المللی اعضاء محترم هیأتهای بینهمکاری 

 ی تحصیالت تکمیلی دانشگاه؛هانامه سنجش دورهحترم هیأت علمی دانشگاه درباره پرسشدریافت نظرات اعضاء م 

 اقدام در جهت برگزاری جلسات شورای نظارت دانشگاه به طور منظم، و پیگیری مصوبات شورا؛ 

 همچون  های رتبه بندی دانشگاههاارتباط با پایگاهQS  ،Shanghai  ،Times  وISC جهت رصد وضعیت جایگاه 

 ی؛المللبینی ملی و هادانشگاه در رتبه بندی

 های دانشگاه.بندی دانشگاه به سایر بخشارائه اطالعات رتبه 
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ور در های کشبندی برخی دانشگاههای مختلف و همچنین رتبهبندیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رتبه رتبه

 بندی تایمز رتبه

 
 

 

 تایمزجهانی بندی های کشور در رتبهعملکرد دانشگاه

 نام دانشگاه

رتبه 

سال 

2013 

رتبه 

سال 

2014 

رتبه 

سال 

2015 

رتبه 

سال 

2016 

رتبه 

سال 

2017 

رتبه 

سال 

2018 

رتبه 

سال 

2019 

رتبه 

سال 

2020 

      دانشگاه نوشیروانی بابل
301-

350 

351-

400 

351-

400 

        دانشگاه یاسوج
401-

500 

    امیرکبیر دانشگاه صنعتی
501-

600 

601-

800 

601-

800 

501-

600 

501-

600 

       دانشگاه کاشان
501-

600 

501-

600 

 دانشگاه صنعتی شریف
301-

350 

251-

275 

301-

350 
 

501-

600 

601-

800 

601-

800 

501-

600 

       المللی امام خمینیدانشگاه بین
601-

800 

501-

600 

    دانشگاه علم و صنعت ایران
401-

500 

501-

600 

601-

800 

601-

800 

601-

800 

   دانشگاه صنعتی اصفهان
351-

400 

501-

600 

601-

800 

601-

800 

601-

800 

601-

800 

     دانشگاه صنعتی شیراز
601-

800 
 

601-

800 

601-

800 

      دانشگاه تبریز
601-

800 

601-

800 

601-

800 

    دانشگاه تهران
601-

800 

601-

800 

601-

800 

601-

800 

601-

800 

 +801     دانشگاه فردوسی مشهد
801-

1000 

800-

1000 

801-

1000 

       دانشگاه اصفهان
800-

1000 

801-

1000 

    طوسینصیرالدینخواجهصنعتیدانشگاه
601-

800 

601-

800 

601-

800 

800-

1000 

801-

1000 

      دانشگاه کردستان
801-

1000 
 

801-

1000 

       دانشگاه مازندران
800-

1000 

801-

1000 
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 بندی جهانی تایمزهای کشور در رتبهعملکرد برخی دانشگاه

 بندی آسیایی تایمزهای کشور در رتبهعملکرد دانشگاه

 نام دانشگاه

رتبه 

سال 

2013 

رتبه 

سال 

2014 

رتبه 

سال 

2015 

رتبه 

سال 

2016 

رتبه 

سال 

2017 

رتبه 

سال 

2018 

رتبه 

سال 

2019 

رتبه 

سال 

2020 

 48 43 37 - - - - - نوشیروانی بابلدانشگاه 

 75 86 83 71 52 43 37 42 دانشگاه صنعتی شریف

 76 - - - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
101-

110 
88 80 83 

 87 107 108 92 57 69 - - دانشگاه علم و صنعت ایران

 89 - - - - - - - دانشگاه یاسوج

 110 99 - - - - - - دانشگاه کاشان

 130 109 96 92 61 61 85 95 صنعتی اصفهاندانشگاه 

 - - - دانشگاه تهران
141-

150 

181-

190 
139 134 144 

 148 - - - - - - - خمینیامامالمللیدانشگاه بین

 156 138 - - - - - - دانشگاه صنعتی شیراز

 163 155 148 - - - - - دانشگاه تبریز

 - - - دانشگاه شهید بهشتی
151-

160 

201-

250 
193 

201-

250 
180 

 - - - طوسینصیرالدینخواجهصنعتیدانشگاه
131-

140 

181-

190 
173 

201-

250 

201-

250 

 - - - - - - - دانشگاه کردستان
201-

250 

 - - - - دانشگاه شیراز
171-

180 
188 195 

201-

250 

 +251 - - - - دانشگاه فردوسی مشهد
201-

250 

201-

250 

251-

300 

 - - - - دانشگاه اصفهان
201-

250 

201-

250 

251-

300 

251-

300 
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 بندی آسیایی تایمزهای کشور در رتبهعملکرد برخی دانشگاه

 رتبه کشوری )دولتی( رتبه جهانی و رشته هاشاخص هارتبه بندی ردیف
رتبه صنعتی 

 کشور

1 URAP  989   

2 Times  801-1000    

3 ISC  کشورصنعتی  5 صنعتی کشور 5 داخلی است 

3 ISC  1201-1400  صنعتی کشور 5 غیرپزشکی کشور 11 

4 QS  حائز رتبه نیست   

1/4  QS 450-401 مهندسی برق و الکترونیک    

2/4  QS 451-500 مهندسی مکانیک    

5 Shanghai  حائز رتبه نیست   

1/5  Shanghai 400-301 مهندسی مکانیک    

2/5  Shanghai 400-301 علوم و مهندسی انرژی    

6 Webometrics  1383 11 صنعتی کشور 5 غیرپزشکی کشور 

7 Leiden صنعتی کشور 5 غیرپزشکی کشور 11 700 مرجعیت علمی 

7 Leiden صنعتی کشور 5 غیرپزشکی کشور 11 896 همکاری علمی 

8 NTU  حائز رتبه نیست   

1/8  NTU 450-401 علوم مهندس    

2/8  NTU 350-301 مهندسی شیمی    

3/8  NTU 450-401 مهندسی عمران    

4/8  NTU 131 مهندسی مکانیک   

5/8  NTU 350-301 مهندسی برق    

9 US News  1288 14 صنعتی کشور 6 غیرپزشکی کشور 

10 GreenMetrics  889 33 غیرپزشکی کشور  

11 RUR  470 4 صنعتی کشور 3 غیرپزشکی کشور 

12 MultiRank  1000   
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 پایان


