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 رئیس دانشکده

 

 معاون آموزشی

 

 معاون پژوهشی

شروع سال 

 دجدی تحصیلی

 زمانهم كه را

 آغاز فعالیت با

به  باشد،می دانشکده بولتن

و  علمی هیأت ارجمند همکاران

 و دانشکده شریف كاركنان

 همچنین و دانشجویان عزیز

 جدید ورودیعزیز دانشجویان 

 و و سالمتی نموده عرض تبریک

 روزافزون توفیق و شادكامی

امید است این  آرزومندم. برایتان

بولتن كه غیر از این پیش شماره  

بصورت الکترونیکی منتشر 

خواهد شد در انجام رسالت 

ای هرسانی و معرفی فعالیتاطالع

و پژوهشی دانشکده توفیق  علمی

همه  از دانممی خود وظیفه یابد. 

معاونین  بویژه محترم همکاران

 دكتر آقایان جناب عزیزم

 و جاللیان دكتر كمانرودی و

 در كه همکاران عزیزی همچنین

 اندكشیده زحمت این بولتن تهیه

 كترد و دكتر توكلی آقایان بویژه

 امیدوارم.  قدردانی نمایم قاسمی

 بتوانیم عزیزان شما همکاری با

 دهدانشک و فیزیکی معنوی فضای

 آماده و سالم، شاداب محیطی را

 آموزشی-های علمیفعالیت برای

 و همکاران محترم پژوهشی و

 فراهم نماییم. عزیز دانشجویان

 کار چنان کن سرانجام خدایا"

 "رستگار را ما و خشنود باشی تو

 همه به درود با

 عزیز، دانشجویان

 هیأت اعضای محترم

 كاركنان و علمی

 را واردتازه دانشجویان مقدم. گرامی

 گرامی جغرافیایی علوم دانشکده به

 حکیم سخن مصداق به و مداریمی

 ،"است توانایی دانایی،" كه توس

 و موفقیت با همراه را خوبی روزهای

 برایتان دانشکده این در بهروزی

 حوزه كاركنان مجموعه. مآرزومندی

 خود تالش دانشکده آموزش معاونت

 جلب و بهتر خدمات ارایه برای را

 چهارچوب در دانشجویان رضایت

 كار به دانشگاه مقررات و قانون

بنده نیز به سهم خود . گرفت خواهند

از تالش ریاست محترم دانشکده، 

معاونت محترم پژوهشی، مدیران 

ها، اعضای محترم هیات علمی گروه

كارمندان عزیز و كارشناسان و 

دانشکده سپاسگزاری و قدردانی 

 -كنم و تهیه اولین بولتن علمیمی

خبری دانشکده را به همه اعضای 

گویم و امیدوارم دانشکده تبریک می

در این بولتن شاهد خبرهای خوب و 

امیدبخشی كه گویای بهبودی و 

پیشرفت علمی دانشکده است باشیم. 

 1395–96 تحصیلی سال امیدواریم

 همه برای گذشته از پربارتر لیسا

 .باشد

ما )نوع ریم كه خدا را شاك

 و نعمت اندیشهبشر( را به 

آفرینش اعماق  كاوش تا

 فرمود.  مزینبیکران خود 

آغاز سال تحصیلی جدید را به همکاران و 

عرض نموده و دانشجویان عزیز تبریک 

مقدم دانشجویان ورودی جدید را گرامی 

دانیم، پژوهش داریم. همانگونه كه میمی

 توسعهمهم  هایشاخص ازو آموزش 

شوند و امکان تولید، انتشار، می محسوب

انتقال و ترویج اطالعات و دانش را فراهم 

یند؛ پژوهش به تولید و آموزش به نمامی

نش و ارتقای انتقال و ترویج اطالعات و دا

شود. متأسفانه به آگاهی جامعه منتهی می

ما كمتر توجه  یهادانشگاهامر پژوهش در 

و اثربخشی آموزش را نیز تحت شده 

وری آن را كاهش داده داده و بهرهقرار

های فراوانی است. در سال گذشته، تالش

برای توسعه پژوهش در دانشکده علوم 

 هادی وهای نویژه زیرساختجغرافیایی، به

های مورد نیاز جامعه در قالب پژوهش

ها و دانشگاهی و رسالههای برونطرح

عمل آمده های دانشجویی بهنامهپایان

اری یاست. در سال تحصیلی جدید نیز به

های نهادی و خدا به توسعه ظرفیت

اقدامات عملی بیشتر بر اساس برنامه 

مربوط به این راهبردی و عملیاتی مصوب 

از سپاس فراوان پردازیم. ضمن میحوزه 

دریغ رئیس و سایر مدیران همکاری بی

محترم دانشگاه و دانشکده، اعضای محترم 

هیأت علمی و دانشجویان عزیز در سال 

واران بزرگ از پیش آنبه یاری بیش گذشته، 

  امیدواریم.نیازمند و  ،مسیر ایندر 
 مهردست در دست هم دهیم به"

 "آباد میهن خویش را کنیم
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 1394-95مهمترین اقدامات سال تحصیلی -الف

 اتی پنجسالهتدوین برنامه راهبردی و عملی-1

 ساسا دانشکده علوم جغرافیایی برها و اقدامات، برنامه راهبردی و عملیاتی پنجساله گیریمنظور هدفمندی تصمیمبه 

و به تصویب شورای دانشکده رسیده شد تدوین ( 1398 تا 1393) خوارزمی دانشگاه مأموریت و راهبردها انداز،چشم

 قرار است:علوم جغرافیایی بر اساس آن برنامه بهاست. مأموریت و اهداف دانشکده 

 دنشتبدیل و ارتقاءمأموریت دانشکده علوم جغرافیایی بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه خوارزمی،  :مأمویت 

 و هاگروه در جغرافیایی علوم كاربردی و بنیادی هایپژوهش و آموزش حوزه در مشهور مراكز از یکی به

 توسعه و( انسانی و طبیعی) محیطی مخاطرات بر تأكید با ژئوانفوماتیک و انسانی طبیعی، جغرافیای هایرشته

 و شاثربخ كارآمد، ایمجموعه به ظرفیت این با دانشکده این. است روستایی و شهری هایسکونتگاه فضایی

 و محیطی ریزیبرنامه ازجمله) جغرافیایی علوم تخصصی هایرشته در پژوهش و آموزش عرصه در رقیب

 اقتضای بر ابتناء با تحوالت این. شودمی تبدیل محلی و ایمنطقه ملی، سطوح در( فضایی ریزیبرنامه

 و توسعه به توانمندی این با دانشکده این. پذیردمی صورت جهانی فرایندهای با همسویی و سرزمینی

 به فنی و علمی هایمشاوره ارائه و آموزش و جغرافیایی علوم روشی و بینشی دانشی، مبانی سازیبومی

 .پردازدمی مدنی و خصوصی دولتی، هایبخش

 اهداف: 

o علمی؛ نوین مرزهای و معرفتی هایحوزه از آگاهی و آشنایی 

o جغرافیا؛ علم روشی و بینشی دانشی، ابعاد زمانهم توسعه 

o جغرافیایی؛ شناسیایران هایپژوهش و آموزش توسعه 

o جغرافیایی؛ هایپژوهش و هاآموزش استاندارسازی و سازیبومی 

o كاربردی؛ و محورجامعه هایپژوهش و آموزش توسعه 

o ای؛رشته بین و تركیبی جدید، هایپژوهش و آموزش توسعه 

o روستایی؛ و شهری هایسکونتگاه فضایی توسعه و محیطی مخاطرات پژوهش و آموزش توسعه 

o عامل؛ غیر پدافند و مقاومتی اقتصاد و جغرافیا پژوهش و آموزش توسعه 

o ؛(التحصیالنفارغ) آموختگان دانش با ارتباط توسعه 

o مدنی؛ و خصوصی دولتی، نهادهای با پژوهشی و آموزشی هایهمکاری توسعه 

o پژوهشی؛ و آموزشی مؤسسات سایر با رقابت توسعه  

o كشور. فضایی و محیطی توسعه در علمی شایسته تأثیرگذاری 

 

 (کارکنان ادارینیروی انسانی )سازماندهی -2

، تراكم كاركنان اداری در كرج و عدم برخورداری از اداریامور عمومی  وم جغرافیایی دریکی از مشکالت دانشکده عل

رو در سال گذشته با هماهنگی و همکاری مدیر محترم امور اداری نیروی انسانی مورد نیاز در تهران بوده است. از این

به كاسته شد و  (نفر 2)، از تعداد كاركنان دانشکده در كرج  شرح وظایفمجدد ضمن بازتعریف و تدوین  ،دانشگاه

همکاران اداری در تهران افزوده شد. از این طریق هم بخشی از نیاز دانشکده در تهران تأمین شد و هم بر كیفیت 

د.انی در كرج و تهران اضافه گردینیروی انس
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 انشکدههای آموزشی دبازنگری و اصالح ساختار گروه-3

 ،دانشگاهسازمانی سازی سازی و چابکهای آموزشی دانشکده در سال گذشته در راستای رویکرد كوچکساختار گروه

ریزی شهری، جغرافیا بازنگری و اصالح شد. در این اقدام، شش گروه آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی، جغرافیا و برنامه

های اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور در چهار گروه جغرافیای سیستمو ریزی روستایی، جغرافیای سیاسی و برنامه

 طبیعی، جغرافیای انسانی، جغرافیای سیاسی و گردشگری و ژئوانفورماتیک سازمان داده شدند. 

 ساماندهی و توسعه فضاهای فیزیکی-4

ها، استادان و كاركنان و ها، دفتر كار معاونین و مدیران گروهفقدان فضا و تجهیزات اداری مناسب و كافی برای كالس

های دانشکده علوم یکی از محرومیتهای دانشجویی نامهها و پایانفضای برگزاری جلسات عمومی و دفاع از رسال

ه ها ببرگزاری كالس های، اتاقمحترم دانشگاهن و معاونی بوده است. در سال گذشته با مساعدت رئیسجغرافیایی 

ند و بخشی از آن به دفتر كار اعضای هیأت علمی اختصاص یافت. همچنین سالن برگزاری جلسات شد دوقسمت تقسیم

هم گردید. تمامی این ایجاد شد و فضاهای كار مناسبی برای معاونت آموزشی و كارشناسان آموزشی و پژوهشی فرا

از محل اعتبارات خرید تجهیزات دانشکده، قطب علمی تحلیل شهر تهران و  6و  7با همکاری شهرداری مناطق  فضاها

 تجهیز شده است. ریال ایجاد و  890،000،000ای حدود ، همیاری استادان با هزینهفضایی مخاطرات محیطی

 

 1395-96های عمومی سال ها و پروژهمهمترین فعالیت-ب

 ،هاره آنوفضاهای قابل تقسیم و كاربرد چندمنظمجدد توسعه فضاهای فیزیکی دانشکده در تهران از طریق تقسیم -1

 هیأت علمی و كاركنان اداری، یزات اداری مورد نیاز اعضایتوسعه امکانات و تجه-2

 و ارتقای كارآمدی كاركنان اداری،شغلی آموزش -3

.تأمین فضای مناسب برای استفاده مشترک دانشجویان دكتری-4
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 و سیاسی جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، جغرافیای آموزشی گروه چهار دارای دانشکده این :های آموزشیگروه

 در دانشجو 850 حدود و علمی تهیأ عضو 39 و است جغرافیایی اطالعات سیستم و دور از سنجش و گردشگری،

 هایگروه در دایر اصلی هایرشته حاضر حال در. دارد تخصصی دكتری و ارشد كارشناسی كارشناسی، مقطع سه مجموع

 رد دكتری و ارشد كارشناسی كارشناسی، مقطع سه در) هواشناسی و آب رشته: از اندعبارت دانشکده این آموزشی

 و محیطی ریزیبرنامه گرایش دو و مقطع سه) ژئومورفولوژی ؛(كشاورزی و شهری سینوپتیک، هایگرایش

 نوسازی و بهسازی و شهری آمایش گرایش دو و مقطع سه در) شهری ریزیبرنامه و جغرافیا ؛(هیدروژئومورفولوژی

 ؛(افض اقتصاد و روستایی مناطق سیاستگذاری نظام گرایش دو و مقطع سه) روستایی ریزیبرنامه و جغرافیا ؛(شهری

 ریزیبرنامه گرایش دو در) گردشگری ریزیبرنامه و جغرافیا ؛(دكتری و ارشد كارشناسی مقطع دو) سیاسی جغرافیای

 عاتاطال سیستم و دور از سنجش ؛(ارشد كارشناسی مقطع در گردشگری فضایی ریزیبرنامه و گردشگری هایمجمع

 (.ارشد كارشناسی مقطع در خاک و آب و محیطی مخاطرات مطالعات گرایش دو در) جغرافیایی

 هایدهدانشک بین در آموزشی شاخص رتبهء و جایگاه به دستیابی" دانشکده آموزشی معاونت( غایی) كالن هدف :اهداف

 قرار دنظرم زیر عملیاتی اهداف به دستیابی شده، ترسیم كالن هدف به دستیابی راستای در. است "كشور جغرافیایی

 :است گرفته

 ؛آموزشی مقررات و قوانین بر منطبق دانشکده تکمیلی تحصیالت و آموزشی امور در انضباط و نظم ایجاد 

 آموزش؛ كیفی هایشاخص ارتقاء 

 آموزشی؛ كمّی هایشاخص استانداردسازی و اصالح 

 آموزش؛ كاركنان و علمی هیات اعضاء دانشجویان، رضایت سطح ارتقاء 

 جامعه نیاز اولویت با ایرشته میان هایدوره و كاربردی تخصصی هایدوره ایجاد. 

 جهتهم و خود یشده ترسیم اهداف تحقق منظور به جاری، امور بر عالوه دانشکده آموزشی معاونت :سالهیک عملکرد

 نیروهای جابجایی. است نموده انجام 1394– 95 تحصیلی سال طی را متعددی اقدامات دانشگاه، هایسیاست با

 تحصیالت امور و كارشناسی دوره به مربوط آموزشی امور جداسازی همچنین و آنها وظایف شرح اصالح و كارشناسی

 آموزش حوزه در كارشناسان پذیریمسئولیت و بخشی نظم یزمینه در اقدام اولین تهران، و كرج پردیس در تکمیلی

 تاداناس ضابطهبی و غیرضروری تدریس حذف و كاهش و دانشکده مدعو استادان تدریس بر نظارت. است بوده دانشکده

 بیرون استادان به دروس تدریس سپردن چراكه است بوده دانشکده آموزش به بخشینظم اقدامات از دیگر یکی مدعو،

 دانشجویان نارضایتی و نمودهمی ایجاد هانمره اعالم و هاكالس موقعِ به تشکیل در را زیادی مشکالت ،(مدعو) دانشگاه از

 الزام و رساله و نامهپایان تدوین مرحله در دانشجویان پژوهشی فرآیندهای و هافعالیت بر نظارت. است داشته پی در را

 در زیادی تاثیری نهایت، در موضوع این كه شودمی انجام جدی طور به نیز كار پیشرفت یماهه سه گزارشهای ارایه به

 تشویق. شودمی زمینه این در احتمالی هایاستفاده سوء و تکراری كارهای از جلوگیری و هانامه پایان كیفیت ارتقاء

 حاضر حال در. است بوده تاكید مورد نیز پژوهشی و آموزشی امور برای گلستان سامانه از بیشتر استفاده به دانشجویان

 زودی به شیوه این و شودمی انجام گلستان سیستم در الکترونیک صورت به كارشناسی دانشجویان آموختگیدانش امور

 هایسال از دانشجویان مانده بالتکلیف هایپرونده بررسی. شد خواهد گرفته كار به نیز تکمیلی تحصیالت هایدوره در

 فرآیندهای و هافرم اصالح آموزشی، هاینامهآیین اجرایی هاینامهشیوه تهیه همچنین، و آنها، فصل و حل و گذشته

 از دیگری بخش آموزشی، امور به بخشینظم و دهیسامان هدف با تکمیلی تحصیالت هایدوره پژوهشی و آموزشی
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 تحصیلی سال در گرفته صورت اقدامات ترینمهم خالصه، طور به. است بوده گذشته سال یک در شده انجام اقدامات

 :از اندعبارت 94 – 95

 دانشکده؛ تکمیلی تحصیالت هایدوره پژوهشی -آموزشی فرآیندهای و هافرم اصالح

 دانشکده؛ تخصصی دكتری هایدوره آموزشی نامهآیین اجرایی نامهشیوه تصویب و تهیه

 دانشکده؛ تکمیلی تحصیالت و آموزش معاونت حوزه دوساله برنامه تصویب و تهیه

 مدعو؛ استادان غیرضروری تدریس حذف و كاهش دهی،سامان

 در "انسانی مخاطرات و طبیعی مخاطرات گرایش دو با محیطی مخاطرات" رشته ایجاد پرونده ارسال و تصویب تهیه،

 ؛(96 تحصیلی سال در دانشجو پذیرش برای) ارشد كارشناسی مقطع

 علمی؛ هیات همکاران از تن دو وضعیت تبدیل پرونده ارسال و بررسی

 یزن دانشکده آموزشی معاونت دوساله برنامه دانشگاه، كالن هایسیاست به توجه با: اجرا دست در هایبرنامه 

 گیریهایجهت ترین مهم. است شده تدوین جامعه نیازهای و شرایط با متناسب و هاسیاست این با جهت هم

 یجمله از. است ایرشته میان و كاربردی آموزشی هایدوره ایجاد و آموزش كیفیت ارتقاء برنامه، این

 موارد به توانمی است اجرا حال در و شده تعریف آموزش مصوب دوساله برنامه چهارچوب در كه هاییبرنامه

 :كرد اشاره زیر

 فحذ و دانشکده تکمیلی تحصیالت های دوره در الکترونیک آموختگی دانش امور انجام زمینه سازیفراهم 

 كاغذ؛ بر مبتنی سنتی شیوه

 و هامهارت دانش، ارتقای منظور به دكتری و ارشد كارشناسی كارشناسی، درسی سرفصل بازنگری و بررسی 

 دانشجویان؛ تخصصی هایتوانائی

 (.1395 - 96 تحصیلی سال در آموزشی دوره 7) آزاد آموزشی هایدوره برگزاری برای اجرایی برنامه تهیه 

 دانشکده؛ علمی هیات اعضای از تن سه مرتبه ارتقاء پرونده ارسال و بررسی 

 دانشکده علمی هیات اعضای از تن یک وضعیت تبدیل پرونده ارسال و بررسی. 

 
 فهد راستای در كه دانشکده تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت حوزه آتی هایبرنامه ترینمهم :آتی هایبرنامه

 :از ندعبارت باشدمی شده ترسیم كالن

 آموزشی؛ هایگروه در پسادكتری دانشجویان پذیرش و طراحی 

 ؛ارشد كارشناسی مقطع در اكوتوریسم و مذهبی گردشگری هایرشته مجوز دریافت برای انجام اقدامات الزم 

 دكتری؛ مقطع در گردشگری ریزیبرنامه و جغرافیا رشته مجوز دریافت برای انجام اقدامات الزم 

 ؛كارشناسی مقطع در جغرافیایی اطالعات سیستم و دور از سنجش رشته مجوز دریافت برای الزم اقدام انجام 

 دكتری؛ و ارشد كارشناسی مقاطع در خارجی دانشجویان پذیرش  

 مجازی؛ آموزشی هایدوره ایجاد هایزمینه آوردن فراهم و مجازی صورت به دروس از برخی ارائه 

 كشور؛ از خارج و داخل عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه با مشترک هایدوره اندازیراه 

 علمی؛ تهیأ اعضای پژوهش و تدریس كیفیت ارتقاء و هایمهارت بازآموزی و آموزشی هایكارگاه برگزاری 

 لمیع تهیأ اعضای مرتبه ارتقاء و وضعیت تبدیل هایپرونده ارسال و بررسی فرآیندهای به بخشیدن سرعت.
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  و عملیاتیتدوین برنامه راهبردی -1

 هایزیرساخت و یکسو از پژوهشی هایزیرساخت ایجاد صرف گذشته، تحصیلی سال در پژوهشی تمعاون وقت بیشتر

 شده دیگر سوی از تهران در دانشکده اداری و آموزشی فضاهای توسعه و ساماندهی و برنامه تدوین ویژهبه عمومی،

 هایزیرساخت ایجاد به كه اقداماتی از برخی رئوس صرفاً محدودیت، دلیلبه خبرنامه این از شماره این در. است

پنجساله توسعه حوزه پژوهش و فناوری دانشکده علوم جغرافیایی برنامه  .است شده درج ندهست مربوط پژوهشی

( هافعالیت و هاپروژه) اجرایی اقدامات و هاسیاستو  كیفی و كمی هایاساسی، هدف هایشامل آسیب (1400-1395)

حوزه پژوهش و فناوری دانشکده علوم جغرافیایی ها و اهداف كیفی آسیب آن است. یاجرای و الزاماتاین حوزه توسعه 

باشد.قرار زیر میبهدر آن برنامه 

 های توسعه حوزه پژوهش و فناوریآسیب-1-1

 پژوهشی های رویکردآسیب 

o كاربردی،محور و گرایی و ضعف رویکرد پژوهشی جامعهدرون 

o ای،ضعف رویکرد پژوهشی تركیبی و بین رشته 

o  ،ضعف رویکرد پژوهش گروهی 

o سازی تولیدات پژوهشی، رویکرد تجاری فقدان 

o سازی و استاندارسازی پژوهشی )دانش، بینش، روش(،رویکرد بومی ضعف 

o ها و سایر مؤسسات پژوهشی، ضعف رویکرد توسعه قطب 

o  پژوهشی،ضعف رویکرد توسعه نشریات علمی و 

o ای اعضای هیأت علمی.توانمندسازی و ارتقاء پژوهشی برنامه برنامه فقدان 
 

 های پشتیبانی پژوهشیآسیب 

o های پژوهشی(، ها، طرحنامهها، پایانها، نشریات، رساله)كتاب فقدان كتابخانه تخصصی 

o المللی،دسترسی به مراجع و منابع معتبر داده و اطالعات تخصصی پژوهشی داخلی و بین عدم 

o كافی و مناسب برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان،و ارتباطی ای فقدان امکانات رایانه 

o  های تخصصی،عملکرد نشریهدانشکده بر نظارت ضعف 

o وهشی )گرنت(،ویژه پژ اتوری اعتبارفقدان مدیریت كارآمد جذب و بهره 

o انجام سفرهای علمی داخلی و خارجی الزم دانشجویان و اعضای هیأت علمی، عدم 

o های اجرایی الزم برای مدیریت امور پژوهشی دانشکده،فقدان نظام 

o علمی دانشجویی در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری. ضعف استفاده از ظرفیت انجمن 
 

 های( پژوهشیهای عملکرد )خروجیآسیب 

o های پژوهشی مؤثر بین دانشگاهی، فقدان همکاری 

o ای،های پژوهشی مؤثر بین دانشکدهفقدان همکاری 

o های علمی و آموزشی، های پژوهشی مؤثر بین گروهفقدان همکاری 

o های اجرایی،های پژوهشی مؤثر با دستگاهفقدان همکاری 

o های تخصصی مجهز كافی و كارآمد،فقدان آزمایشگاه 
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o  دانشگاهی،های پژوهشی برونسرانه طرحپایین بودن 

o دانشگاهی،های پژوهشی درونپایین بودن سرانه طرح 

o های علمی و تخصصی،ها و كارگاهها، نشستپایین بودن سرانه همایش 

o های التین،كتابچاپ و انتشار های فارسی چاپ و منتشرشده و فقدان بودن سرانه كتابپایین 

o بههای بودن سرانه مقالهپایین( ویژه التین، علمی و پژوهشی چاپ و منتشرشدهISI و ISC،) 

o بودن سرانه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دكتری،پایین 

o بودن سرانه اعتبار ویژه پژوهشی )گرنت( اعضای هیأت علمی.پایین 

 
 های کیفی جزئیهدف-1-2

 محور و كاربردی،گسترش رویکرد پژوهشی جامعه 

  ای،های پژوهشی تركیبی و بین رشتههمکاریگسترش 

 ها و اعضای هیأت علمی،گسترش جهتگیری پژوهشی تخصصی دانشکده، گروه 

 های جغرافیایی )دانش، بینش، روش(،سازی و استاندارسازی پژوهشبومی 

 ای اعضای هیأت علمی،توانمندسازی و ارتقاء ظرفیت پژوهشی برنامه 

 ی تخصصی،افزایش امکانات پشتیبان پژوهش 

 وری مصرف اعتبار ویژه پژوهشی )گرنت(.جذب هدفمند و ارتقاء بهره 

 

 های پژوهشیتدوین دستورالعمل-2

  دانشـگاهیبرون پژوهشی هایطرح انجام به علمی هیأت اعضای تشویق اجراییدستورالعمل، 

 ارشد كارشناسی دانشجویان نامهپایان تحقیق طرح دستورالعمل تدوین، 

  دكتری دانشجویان رساله تحقیق طرح تدویندستورالعمل، 

 جغرافیایی علوم دانشکده هایكارگاه برگزاری دستورالعمل پیشنهاد، 

 جغرافیایی علوم دانشکده تخصصی هاینشست برگزاری دستورالعمل پیشنهاد، 

 جغرافیایی علوم دانشکده علمی هایكنفرانس برگزاری دستورالعمل پیشنهاد، 

 دكتری دانشجویان پژوهشی عملکرد گزارش دستورالعمل تدوین، 
 

 دانشگاهیهای پژوهشی با مؤسسات برونهمکاری-3

 شهرداری كرج،نامه و اخذ طرح پژوهشی از انعقاد تفاهم 

 پدافند غیر عاملسازمان نامه همکاری پژوهشی و آموزشی با انعقاد تفاهم،  

 مراتع و آبخیزداریها، سازمان جنگلنامه همکاری پژوهشی با انعقاد تفاهم، 

  سازمان میراث، گردشگری و صنایع دستیبرگزاری نشست تخصصی با، 

 نمایندگی دفتر هبیتات در ایراننامه همکاری با پیگیری انعقاد تفاهم، 

  های علمی آلمان مركز همکاریارتباط و همکاری با(DAAD)،   
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  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریپیگیری همکاری پژوهشی با، 

  عاونت علمی و آموزشی سازمان برنامه و بودجهمپیگیری همکاری پژوهشی با، 

 ،پیگیری همکاری پژوهشی با سازمان محیط زیست 

  برای تأسیس دانشکده گردشگری شركت هلدینگ گردشگری سازمان تأمین اجتماعیبا ارتباط و همکاری. 

 
  دانشگاهیهای پژوهشی برونطرح-4

  انجام شد( اقتصاد مقاومتیراهبردهای مدیریت بحران و( 

  و ژئوپلیتیک در اصول اسالمی )انجام شد(بررسی مفاهیم جغرافیای سیاسی 

 در مرحله انعقاد قرارداد( تهیه اطلس مخاطرات كالنشهر كرج( 

 ( 1396-1400تدوین برنامه پنجساله مطالعاتی شهرداری كرج) )در مرحله انعقاد قرارداد( 

  در مرحله انجام( شهرداری كرج 17منطقه تدوین برنامه توسعه گردشگری( 

 های پژوهشی شهرداری كرج )در مرحله انجام( می پروژهنظارت عل 

 
 شرکت در نمایشگاه-5 

  های پژوهش در حوزه برترین جشنوارهشركت در نمایشگاه

: (ریزی شهر تهرانمركز مطالعات و برنامهمدیریت شهری )

یشگاه جزو نماغرفه دانشکده علوم جغرافیایی در این 

 از برگزاركنندگان آن تقدیر شد.های برتر گردید و غرفه

  صنعت با دانشگاه تعامل همایششركت در نمایشگاه  

 آموزشی هایرسانه و تجهیزات شركت در نمایشگاه 

 

 ایجاد مؤسسات پژوهشی-6

 طرح تأسیس اینتأسیس مركز پژوهشی مدیریت سیالب : 

 تصویبمركز تدوین شد و در شورای پژوهشی دانشگاه به

 باشد. اكنون در انتظار بررسی و تصویب در شورای دانشگاه میرسید. این طرح هم

 طرح تأسیس این قطب علمی تهیه شد و در شورای در دانشگاه تأسیس قطب علمی تحلیل فضایی گردشگری :

 اكنون در مرحله پیشنهاد به شورای پژوهشی دانشگاه قرار دارد. هم. آن طرح تصویب رسیددانشکده به

 در دانشگاه خوارزمی با همکاری دانشکده علوم جغرافیایی : تأسیس این دانشکده تأسیس دانشکده گردشگری

ی و تأیید اجتماع تأمین سازمان گردشگری هلدینگ شركتبه تصویب شورای این دانشکده رسید. به پیشنهاد 

دانشگاه خوارزمی )دانشکده علوم جغرافیایی با همکاری رئیس محترم دانشگاه، مقرر شد دانشکده گردشگری 

بر اساس توافق بین دانشگاه و آن شركت مقرر شد نحوه . تأسیس شودشركت آن و  (دانشکده مدیریتو 

تر ارتباط دفتدوین و ارائه گردد.  تخصصی مشترکمشاركت آن دو نهاد در تأسیس این دانشکده توسط كمیته 

با صنعت گردشگری دانشگاه نیز در همین راستا و با هدف همکاری با سایر مراجع مربوط ایجاد شد.
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 و بارگزاری سامانه پژوهشی وسعه سایت دانشکدهت-7

شگاه فیکی مورد نظر داناهای گریگهای گرافیکی سایت دانشکده علوم جغرافیایی تابع ساختار و ویژساختار و ویژگی

اكنون جزو سه سایت برتر زیرمجموعه ای كه همگونهمحتوای آن در سال گذشته بهبود چشمگیر یافت، بهاست، اما 

 عاتشود. بخش فارسی رزومه همکاران اعضای هیأت علمی در این سایت كامل شد و اطالمحسوب میخوارزمی دانشگاه 

امانه . ساز سوی دانشگاه بارگزاری خواهد شد افزاری مربوطو با رفع اشکال نرم بخش انگلیسی آن نیز تدوین گردید

 د.در این دانشکده تکمیل گردی نیزپژوهشی 

 
 1395-96اجرایی سال اقدامات مهمترین -8

 شاخص هدف کیفی ردیف
 عملکرد سال

 95-1394  

-96هدف سال 

)دانشکده( 1395  

-96هدف سال 

)دانشگاه( 1395  

 
 نامهتفاهم اجرای و انعقاد

پژوهشی همکاری  
نامهتفاهم تعداد  3 10  

 
 پژوهشی هایطرح اجرای

دانشگاهیبرون  

هاطرح  تعداد  3 10  

ریال(ها )هزار طرح مبلغ  600،000 000،000،10  

ها )هزار ریال(طرح مبلغ سرانه  17،000  250،000  90،000  

 
 پژوهشی هایطرح اجرای

دانشگاهیدرون  

هاطرح  تعداد   10  

ها )هزار ریال(طرح مبلغ   ،000200   

ها )هزار ریال(طرح مبلغ سرانه   5،260 9،000  

 
های دانشجویی تحت رساله

مالی حمایت  
هانسبت به كل رساله 10%  50%   

 
های دانشجویی تحت نامهپایان

 حمایت مالی
ها نامهنسبت به كل پایان  6%  25%   

های فارسیكتاب چاپ و انتشار   
  10 4 تعداد

11/0 سرانه به اعضای هیأت علمی  26/0 (26%)  2/14%  

 
های چاپ و انتشار ترجمه كتاب

 التین

26تعداد

علمی هیأت اعضای به سرانه 50/0 16/0 

 
 آموزشی هایكارگاه برگزاری

(تخصصی)  
 3 15تعداد

)پوشش  40%

 هیأت علمی(

تخصصی نشست    5 10تعداد 

علمی ملی برگزاری كنفرانس     2تعداد 

 
 علمی كنفرانس برگزاری

المللیبین  
   1تعداد

پردازیبرگزاری كرسی نظریه     1تعداد 

علمی ایجاد قطب     1تعداد 

   1تعداد ایجاد مركز پژوهشی 

بنیانهای دانششركت ایجاد  تعداد 2  

 


