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 ���ه �عا�ی

 شیمیدانشکده  معرفی
 

 1375ال در س ی است. این دانشکده،یکی از چهارده دانشکده دانشگاه خوارزم شیمیدانشکده      
و  است ربیو یک م استادیار 15دانشیار و  7استاد،  4عضو هیأت علمی شامل  27تأسیس شد و داراي 

ر این دانشجوي دکتري د 34ی ارشد و دانشجوي کارشناس 128دانشجوي کارشناسی،  262هم اکنون 
می ک، شیدانشکده مشتمل بر هفت گروه آموزشی دایر شیمی فیزی دانشکده مشغول به تحصیل هستند.

اسیس تمعدنی, شیمی تجزیه، نانوشیمی، شیمی کاربردي، شیمی آلی و پلیمر و یک گروه در حال 
 فیتوشیمی می باشد.

 8، کالس درس 7متر مربع زیربنا، مشتمل بر  2500در پردیس کرج داراي  شیمیدانشکده      
یایی، اتاق آزمایشگاه تحقیقاتی، یک کارگاه شیشه گري، یک انبار مواد شیم 7آزمایشگاه آموزشی، 
ار براي اتاق ک 30درحدودو یک کتابخانه سایت کامپیوتر،  یکو...،  CHNوNMRدستگاه هاي آنالیز 

ست که اقابل ذکر  است. (رئیس و معاونین) ت دانشکده مدیری سه اتاق براي اعضاي هیأت علمی و
در تهران د. متر مربع در حال ساخت می باش 5000ساختمان جدید دانشکده در پردیس کرج با زیربناي 

آموزش و مدیریت  آزمایشگاه تحقیقاتی، اتاق هاي اساتید و دفتر 5مترمربع داراي  800نیز با زیربناي 
 دانشکده است.

فیزیک،  شیمی محض و کاربردي و کارشناسی ارشد شیمی هاي کارشناسیدانشکده دورهدر این      
ست. ایر اشیمی تجزیه، شیمی آلی و پلیمر، شیمی معدنی، شیمی کاربردي، نانوشیمی و فیتوشیمی د

عدنی مهمچنین این دانشکده در دوره هاي دکتري شیمی فیزیک، شیمی تجزیه، شیمی آلی و شیمی 
 شد.نیز فعال می با
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 گیري راهبرديجهت

 بهبود کیفیت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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شجویان هر مقطع به  علمی به کل دان عضاي هیأت  سبت تعداد ا هدف راهبردي اول: اصالح ن
شجویان علمی و دان عضاي هیأت  سهیل تعامل بین ا .منظور ت  

 سال تحصیلی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتري کل دانشجویان
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 کارها:راه

لی و تجزیه ي شیمی آدر گرایش هاعضو هیأت علمی  چهار 95-96 اول سال تحصیلینیم با توجه به اینکه در  -1
عدنی و مدو عضو دیگر به گرایش شیمی   95 -96مشغول به کار شده اند و در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 96-97 و 95-96اعضا هیأت علمی به دانشجو در سالهاي تحصیلی توده خواهد شد؛ آمار نسبفزکاربردي ا
 بهبود یافته است.

 
و  شده استگرایش هاي نانو شیمی و فیتوشیمی دایرسی ارشد هاي جدیدي که در کارشناایشبا توجه به گر -2

ه زوده خواهد شد نسبت تعداد اعضاي هیأت علمی بفچهارعضو هیأت علمی جدید به جمع همکاران ا
 .واهد رسیدنجم برنامه به بهترین شرایط خود خدانشجویان در سال پ
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رنامه درسی کارشناسی، کا گري ب ررسی و بازن ه برشناسی ارشد و دکتري هدف راهبردي دوم: ب
واناییمنظور ارتقاي دانش و مهارت عمومیها و ت  هاي تخصصی و 

 سال تحصیلی میزان بازنگري

94-93 دروس کارشناسی توسط وزارت عتف به طور کامل بازنگري و ابالغ شد  

درصد از سرفصل دروس تحصیالت تکمیلی 10بازنگري   94-95  

حصیالت تکمیلیدرصد از سرفصل دروس ت 20بازنگري   95-96  

درصد از سرفصل دروس تحصیالت تکمیلی 60بازنگري   96-97  

درصد از سرفصل دروس تحصیالت تکمیلی 80بازنگري   97-98  

 کارها:راه

ی شده ابالغ و اجرای 94-95کلیه برنامه هاي کارشناسی سرفصل هاي جدید از سال تحصیلی  -1
 است.

ر ید نظو دکتري در دانشکده در حال بررسی و تجد سرفصل ها و عنوان دروس کارشناسی ارشد -2
 است و پیشنهادات گروهاي آموزشی در قالب یک طرح اصالحی ارائه خواهد شد.
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دازي رشتههدف راهبردي سوم: راه گ با نايرشتههاي جدید به ویژه میانان  یازهايها هماهن
شور عی ک  علمی، اقتصادي و اجتما

 
 د در دانشکده شیمیهاي جدیاندازي رشتهراه

 دکتري ارشدکارشناسی کارشناسی سال تحصیلی
)نانوشیمی( 1 - 95-94  - 
)فیتوشیمی( 1 - 96-95  - 
شیمی کاربردي)-(شیمی پلیمر 2 - - 98-97  

 کارها:راه

 شناسایی و تقویت رشته هاي جدید و میان رشته ها -1

 جذب یا بکارگیري نیروهاي متخصص در رشته هاي کاربردي -2

شجویان کارشناسی ارشد و دکتري به کله  دف راهبردي چهارم: افزایش درصد دان
شجویاند  ان

 دکتري ارشدکارشناسی کارشناسی سال تحصیلی
94-93 66% 25% 9% 

95-94 66% %52   9% 
96-95 62% 30% 8% 

97-96 58% %32  10% 
98-97 54% 34% 12% 

 کارها:راه

 یابد.دکتري و ارشد افزایش می با افزایش تعداد دانشیاران ظرفیت -1
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ین در ا باشروع به کار همکاران جدید در گرایش هاي کارشناسی ارشد تازه تاسیس شده سهم دانشجویان -2
 مقطع افزایش خواهد یافت.

 

آموزشی (در صورت کامل شدن ساختمان جدید  هدف راهبردي پنجم: افزایش سرانه فضاي 
شکده شیمی در پردیس کرج  )دان

 متراژ سال تحصیلی
94-93 - 
95-94 - 
96-95 - 
متر 10 97-96  

متر 10 98-97  

 کارها:راه

 شیمی و افزایش فضاي زیربنایی دانشکده  جدید اتمام ساختمان -1

 ترمیم و وتوسعه فضاي کنونی در اختیار دانشکده شیمی در تهران -2

 

شیار (تمام ستاد و دان علمی ا عضاي هیأت  سبت ا شم: افزایش ن وقت) به کل  هدف راهبردي ش
علمی عضاي هیأت   ا

 استاد دانشیار استادیار مربی سال تحصیلی
94-93 5% 48% 28% 19% 
95-94 5% 48% 28% %19  
96-95 4% 56% 24% 16% 
97-96 5/3% 57% 25% 5/%14  
98-97 0% 45% 32% 23% 
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 کارها:راه

 جذب و بکار گیري اعضاي هیأت علمی جدید و توانمند -1
 نفر 30تا  28عداد اعضاي هیأت علمی حداکثر ثابت نگه داشتن ت -2

سا دکتري در گروه شجویان پ آموزشی وهدف راهبردي هفتم: پذیرش دان  تحقیقاتی هاي 

 درصد به کل دانشجویان دکتري هدف به سال تحصیلی
 صفر 94-93
 صفر 95-94
 صفر 96-95
 درصد 15 97-96
 درصد 20 98-97

 کارها:راه

وي تن دانشجراحی و مصوب شود تا دانشکده آماده گرفطمختلف این دانشکده هاي ایشدوره پسا دکتري در گر -1
 پسا دکتري باشد.

 جذب متقاضی پسا دکتري با حمایت ارگان هاي دولتی و خصوصی -2

 پذیرش متقاضیان دوره پسا دکتري از طریق آیین نامه محققان ایرانی غیر مقیم -3

شت ستفاده از فناوري اطالعات و  افزایش دوره ها و دروس م:هدف راهبردي ه مجازي با ا
 ارتباطات

 تعداد درس تعداد دوره هدف به سال تحصیلی
94-93 ― ― 

95-94 ― ― 

96-95 ― - 
97-96 1 3 
98-97 1 6 
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 راه کارها:

ر جهت انش ددده از امکانات فناوري فراهم شده همچون گنج اتشویق به استفاده اعضاي هیات علمی به استف -1
 ازي دروسارائه مج

 ارسال پیشنهادات به معاونتهاي محترم دانشگاه به منظور توسعه این گونه منابع -2

 

ه دازي دورههدف راهبردي ن شگاهم: راه ان شترك با دان عالی هاي م آموزش  سات  اخل دها و مؤس
شور  و خارج از ک

 تعداد درس تعداد دوره هدف به سال تحصیلی
94-93 ― ― 

95-94 ― ― 

96-95 ― - 
97-96 - - 
 بسته به نیاز دوره 1 98-97

 کارها:راه

 هاي آموزشی.هاي مشترك از سوي گروهسنجی دورهنیازسنجی و امکان -1

 ها.هاي مشترك و پشتیبانی از آنهاي آموزشی براي ایجاد دورهتشویق گروه -2

شگاه هاي دان  ومی دانشگاه خوارزفعال شدن دفتر روابط بین الملل دانشگاه در تامین قراردادهاي فی مابین  -3
 خارج از کشور

 .استفاده از تجربه و ارتباطات اعضاي هیات علمی که از فرصتهاي مطالعاتی استفاده می کنند -4
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ستمر نرخ قبولی دانشدهدف راهبردي    وختگان در مقاطع تحصیلی باالترآمهم: افزایش م

 کارها:راه

با  طرتبااقراري انشکده نیست. درصورت تاسیس و فعالیت حوزه دانش آموختگی دانشگاه و بردآمار مشخصی در اختیار 
 دانش آموختگان ارائه آمار صحیح در این بخش امکان پذیر خواهد بود.

شان ازدهم: جذب دیهدف راهبردي   ستعداد درخ شجویان ا شکده ان کمیلی دان در تحصیالت ت
 شیمی

 کارها:راه

 وارزمیخنشگاه ها براي ادامه تحصیل در داسایر دانشگاه این دانشگاه وشناسایی و تشویق دانشجویان برتر -1

 دانشگاه برتر کشور. 10تداوم سیاست جذب دانشجویان استعداد برتر از میان  -2

 دکتري کارشناسی ارشد هدف به سال تحصیلی
 - درصد 10 94-93
 - درصد 10 95-94
درصد 01 96-95  - 
درصد 31 97-96 درصد 5   
درصد 51 98-97 درصد 01   

 دکتري کارشناسی ارشد هدف به سال تحصیلی
 درصد 10 درصد 20 94-93
درصد 21 درصد 23 95-94  
درصد 52 96-95 درصد 41   
درصد 82 97-96 درصد 71   
درصد 03 98-97 درصد 02   
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نشگاه دا شیمیهزینه به دانشجویان برتر جهت ادامه تحصیل در دانشکده دادن خوابگاه مناسب و کمک  -3
 خوارزمی.

علمی از طریقازدهم: ارتقاي مهارتدوهدف راهبردي  عضاي هیأت  شی ا آموزشی و پژوه   هاي 

آموزشیبرگزاري کارگاه  هاي 

 میزان پوشش هیأت علمی ساعت هدف به سال تحصیلی
 درصد 20 16 94-93
درصد 03 16 95-94  
درصد 35 24 96-95  
درصد 40 30 97-96  
درصد 45 35 98-97  

 کارها:راه
 هاي آموزشی براي اعضاي هیأت علمی.نیازسنجی دوره -1

 طرف معاونت هاي دانشگاه. منظم دوره هاي نیازسنجی شده ازبرگزاري  -2

 ها.هاي توسعه مهارتبرگزاري و شرکت در برنامه بهتشویق اعضاي هیأت علمی  -3

 دریس.هاي تحقیق و تهاي روشتشویق اعضاي هیأت علمی جدید به شرکت در کارگاه -4
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علمیهم: کاهش دسیزهدف راهبردي  عضاي هیات   زمان ترفیع و ارتقاي ا

 کارها:راه
 .ها دانشکدهگروه ها و احل بررسی در مرتسریع  -1
 .دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاهساماندهی  -2

 .دهی کافی به اعضاي هیات علمی در جهت ارسال به موقع و صحیح درخواست هاآموزش  -3
شجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد دچهارهدف راهبردي  هم: کاهش طول مدت تحصیل دان

سال 8و  4، 8و دکتري به   نیم

 دکتري ارشدکارشناسی کارشناسی هدف به سال تحصیلی
 - درصد 42 درصد 50 94-93

 - 50 درصد  درصد 75 95-94
 درصد 10 درصد 50 درصد 75 96-95

درصد 60  درصد 80 97-96  درصد 15 
 درصد 20 درصد 70 درصد 85 98-97

 رها:کاراه

 تدوین ساز و کارهایی براي کاهش طول مدت تحصیل. -1

 رتقاا رفیعت هدف به سال تحصیلی
 ماه 7 ماه 3 94-93
 ماه 7 ماه 3 95-94
 ماه 6 ماه 2 96-95
 ماه 5 ماه 2 97-96
 ماه 4 ماه 2 98-97
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 با هدف کوتاه کردن طول مدت به پیشنهاد به موقع پایان نامهطراحی فرآیند تدوین و تصویب  -2

 تحصیل.

 ها و استادان راهنما با هدف کاهش طول مدت تحصیل.نظارت مستمر مدیران گروه -3

 با هدف کاهش طول مدت تحصیل دانشجویان.هاي استادان راهنما افزایش اختیارات و مسئولیت -4

 هاي تحقیقاتی.ها در طرحکمک مالی به دانشجویان از طریق شرکت آن -5
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 گیري راهبرديجهت

 ود کیفیت پژوهشیبهب
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شیهدف راهبردي اول: افزایش سرانه هزینه  .هاي پژوه
 به ازاء هر عضو هیأت علمیسرانه هزینه پژوهشی  هدف به سال تحصیلی

 ریال 000/000/275 94-93
 ریال 000/000/400 95-94
 ریال 000/000/800 96-95
 ریال 000/000/900 97-96
 ریال 000/000/000/1 98-97

 کارها:راه

 ریزي براي هزینه کردن بودجه تخصیص یافته.برنامه -1

ا هاي کاربردي و ارتباط بیشتر بوهشریزي براي کسب منابع درآمدي از طریق انجام پژبرنامه -2

 ها.سازمان

 هاي برون دانشگاهی.ریزي براي رشد طرحبرنامه -3

 

شگاههدف راهبردي دوم: افزایش طرح شی خارج از دان  .هاي پژوه
 به ازاء هر عضو هیأت علمی رح هاي خارج از دانشگاهطسرانه  هدف به سال تحصیلی

 ریال 000/000/20 94-93
 ریال 000/000/30 95-94
 ریال 000/000/50 96-95
 یالر 000/000/70 97-96
 ریال 000/000/100 98-97

 کارها:راه

و  هاهاي سازمانها جهت اولویت دادن به پژوهشآن تشویقی دانشجویان و استادان راهنماي -1

 ي مختلف.نهادها
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، صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوري از حمایت هاي ارگان هاي دولتی نظیرتفاده سا -2

 .وزارت نیرو و ... 

 .دولتی و بخش هاي خصوصی دانشگاه با سازمان هاتفاهم نامه اي همکاري امضاي  -3
 

شگاههدف راهبردي سوم: افزایش طرح شی داخل دان  .هاي پژوه
 هاي داخل دانشگاه به ازاء هر عضو هیأت علمیسرانه طرح هدف به سال تحصیلی

94-93 - 
 ریال 000/000/2 95-94
 ریال 000/000/3 96-95
 ریال 000/000/5 97-96
 ریال 000/000/5 98-97

 کارها:راه

 هاي کاربردي.حمایت از هیأت علمی به منظور انجام پژوهش -1

 بنیان.هاي مورد نیاز در جهت توسعه دانشتشویق استادان و دانشجویان براي انجام پژوهش -2

 هاي تحقیقاتی مشترك.جهت انجام طرح اي دیگرهارتباط بیشتر با اعضاي هیأت علمی دانشکده  -3

 

عات و نوآوري تجاري سازي سرانهزایش م: افچهارهدف راهبردي   اخترا
 به ازاء هر عضو هیأت علمی اختراعات و نوآوري تجاري سازي سرانه هدف به سال تحصیلی

94-93 - 
95-94 - 
96-95 - 
 ریال 000/000/2 97-96
 ریال 000/000/5 98-97

 کارها:راه
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ر تقاضا محور در جهت ایجاد بست هاي کاربرديحمایت از هیأت علمی به منظور انجام پژوهش -1

 .صنعتی و تجاري شدن

 

عات ثبت شده: افزایش مپنجهدف راهبردي   تعداد اخترا
 عدادت هدف به سال تحصیلی

94-93 - 
95-94 2 
96-95 2 
97-96 2 
98-97 3 

 کارها:راه

 ات.بستر مناسب در جهت توسعه فعالیت هاي پژوهشی کاربردي منجر به ارائه دانش فنی و اختراعیجاد ا

 
 

شمهدف راهبردي  شگاه)ش علمی (چاپ دان عضاي هیأت   .: افزایش چاپ کتاب توسط ا
 هیأت علمی می (چاپ دانشگاه) به ازاي هر عضوسرانه چاپ کتاب اعضاي هیأت عل هدف به سال تحصیلی

94-93 3% 
95-94 3% 
96-95 3% 
97-96 5% 
98-97 5% 

 کارها:راه

 شگاه.ها در دانهاي درسی و انتشار آنبه منظور تألیف کتابتشویق و حمایت از اعضاي هیأت علمی  -1

 زشی.هاي آموها به جاي جزوه در فعالیتتشویق استادان و دانشجویان به منظور استفاده از کتاب -2

 ها.تفاهم  با معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور تسریع در انتشار کتاب -3
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علمیچاپ کتاب توسسرانه : افزایش هفتمهدف راهبردي  عضاي هیأت   .ط ا
 هیأت علمی به ازاي هر عضوسرانه چاپ کتاب اعضاي هیأت علمی  هدف به سال تحصیلی

94-93 5% 
95-94 5% 
96-95 7% 
97-96 8% 
98-97 10% 

 کارها:راه

 هاي آموزشی و پژوهشی.حمایت و تشویق اعضاي هیأت علمی به انتشار کتاب -1

 .اي کارشناسی و کارشناسی ارشدهدرسی با توجه به تغییرات کلی در برنامههاي تدوین کتاب -2
 

شریات معتبرمسرانه : افزایش مهدهدف راهبردي   .قاالت چاپ شده در ن
 هیأت علمی به ازاي هر عضو قاالت چاپ شده در نشریات معتبرمسرانه  هدف به سال تحصیلی

94-93 4 
95-94 4 
96-95 5 
97-96 6 
98-97 7 
سهااقاالت مسرانه : افزایش مهدیازهدف راهبردي   .رائه شده در کنفران

 هیأت علمی به ازاي هر عضو رائه شده در کنفرانسهااقاالت مسرانه  هدف به سال تحصیلی
94-93 1 
95-94 2 
96-95 3 
97-96 3 
98-97 4 



��ردی دا�ش�ده ���ی���ه را   

 

19 
 

 :11و  10براي اهداف  کارهاراه

 .برقاالت در نشریه هاي معتمحمایت و تشویق اعضاي هیأت علمی به انتشار  -1

 در میزان و فرایند پرداخت پاداش مقاالت.بازنگري  -2

 اعتبار سنجی مقاالت در اختصاص گرنت پژوهشی.بازنگري  -3

 کنفرانس ها خارج از محل گرنت. هزینه هاي شرکت درپرداخت  -4

ا ببه توسعه کار تیمی و ایجاد امکان تجمیع گرنت همکاران در جهت خرید اقالم پژوهشی تشویق  -5

 ز گرنت فردي.ارزش ریالی باالتر ا

 

علمیفسرانه : افزایش مهدزوادهدف راهبردي  عضاي هیات   .رصت مطالعاتی ا
 رصت مطالعاتی اعضاي هیات علمیفسرانه  هدف به سال تحصیلی

94-93 - 
95-94 2 
96-95 3 
97-96 4 
98-97 5 

 کارها:راه

 .ستفاده ار فرصت مطالعاتیحمایت و تشویق اعضاي هیأت علمی به ا -1

 تسهیالت براي استفاده از فرصت هاي کوتاه تابستانی.ایجاد  -2

 در میزان و فرایند پرداخت هزینه ها.بازنگري  -3

 هزینه هاي بلیط سفر خارج از محل اعتبار اختصاصی سفر.پرداخت  -4

 د.استفاده از پایه هاي تشویقی براي همکارانی که از فرصت مطالعاتی استفاده کرده انامکان  -5
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رگزاري کنفرانس  هاي ملی.هدف راهبردي سیزدهم: افزایش ب
 تعداد هدف به سال تحصیلی

94-93 - 
95-94 - 
96-95 1 
97-96 1 
98-97 2 

 کارها: راه

 ایران. شیمیاي تخصصی انجمن سمینارهاري تخذ مجوز برگزها و کنفرانسادامه برگزاري       

 

 

رگزاري کنفرانسهدف راهبردي چهاردهم:   المللی.هاي بینافزایش ب
 تعداد هدف به سال تحصیلی

94-93 ― 
95-94 ― 
96-95 ― 
97-96 ― 
98-97 1 

 کارها:راه

 .زیر ساختها و فضاهاي فیزیکی مناسب و شایسته کنفرانس بین المللی از سوي دانشگاهایجاد  -1

 نیازهاي ابالمللی متناسب هاي بینها و نهادها به منظور برگزاري همایشنامه با سازمانعقد تفاهم -2

 ها.دستگاه

 ها به منظور جذب منابع مالی.همکاري با نهادها و سازمان -3
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رگزاري کارگاه  هاي تخصصی.هدف راهبردي پانزدهم: افزایش ب
 تعداد هدف به سال تحصیلی

94-93 - 
95-94 - 
96-95 3 
97-96 5 
98-97 10 

 :کارهاراه

 در این زمینه.وسعه فعالیت از امکانات دستگاهی و پژوهشی در جهت تاستفاده  -1

 تخصصی در سمینارهاي هايبه برگزاري کارگاهداخل و خارج دانشگاه تشویق اعضاي هیأت علمی  -2

 ایران. یمیشتخصصی انجمن 

 ایران. یمیشساالنه انجمن  یمیشهاي هاي تخصصی در کنفرانسبرگزاري کارگاه -3

 تف.از فارغ التحصیالن خارج از کشور در چارچوب آیین نامه هاي امور بین الملل وزارت عدعوت  -4

 

 عداد شرکتهاي دانش بنیان مرتبط با شیمیتدهم: افزایش هفهدف راهبردي 
 تعداد هدف به سال تحصیلی

94-93 - 
95-94 - 
96-95 - 
97-96 - 
98-97 2 

 :کارهاراه

 زه معاونت پژوهشی و ابالغ به دانشکده ها.ساز و کار مناسب در حوتعیین  -1

 تسهیالت فضاي فیزیکی مناسب.ایجاد  -2
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ش فنی اعضاي هیات علمی داراي ایده هاي مناسب یا پروژه هاي اتمام یافته کاربردي با دانتشویق  -3

 بومی شده.

 

شجویان.هدف راهبردي نوزدهم: افزایش تعداد رایانه ستفاده دان راي ا  ها ب
 ازاي دانشجوه تعداد رایانه ها برانه س هدف به سال تحصیلی

94-93 - 
95-94 - 
96-95 - 
 درصد 5 97-96
 درصد 8 98-97

 کارها:راه

 مورد نیاز دانشکده. هايپیگیري مستمر به منظور خرید رایانه -1

 .دارنداندازي مجدد هایی که قابلیت بازسازي و راهرفع نواقص رایانه -2

 

ستم: افزایش پوشش اینترنت بی سقف.هدف راهبردي بی  سیم در فضاي م
 سیمپوشش اینترنت بی هدف به سال تحصیلی

94-93 40% 
95-94 40% 
96-95 70% 
97-96 70% 
98-97 100% 
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ستم کم هدف راهبردي بی ستفاده سیم در فضاي: افزایش پوشش اینترنت بیو ی  باز مورد ا
 دانشکده سیمپوشش اینترنت بی هدف به سال تحصیلی

94-93 40% 
95-94 40% 
96-95 70% 
97-96 70% 
98-97 100% 

 کارها:راه

 .وایرلسحوزه معاونت پژوهشی در جهت خرید و نصب مودم هاي مکاري ه -1

 بهینه از فضاهاي پوششی و حذف هم پوشانی هاي مودم ها.استفاده  -2

ست و  شکده ها با موافقت قطعیم: افزایش سوهدف راهبردي بی  پژوه
 ژوهشکده هاپتعداد  هدف به سال تحصیلی

94-93 ― 
95-94 ― 
96-95 ― 
97-96 ― 
98-97 1 

 

ست و  علمی.چهارم: افزایش قطبهدف راهبردي بی  هاي 
 هاي علمیقطبتعداد  هدف به سال تحصیلی

94-93 ― 
95-94 ― 
96-95 ― 
97-96 ― 
98-97 1 
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 کارها:راه

 رتبط بامقطب علمی  وختیار تهران و مزیت مرکزیت در تاسیس پژوشکده از فضا و امکانات در ااستفاده      

 .دانشکده شیمی

 
 

ست و پنجم: افزایش تعداد کتاب شگاهدهاي کتابخانه هدف راهبردي بی  .ان
 ها براي هر دانشجوتعداد کتاب هدف به سال تحصیلی

94-93 5 
95-94 10 
96-95 15 
97-96 20 
98-97 25 

 

شم: افزایش منابع دیجیتالی. ست و ش  هدف راهبردي بی
 منابع دیجیتالی هدف به سال تحصیلی

94-93 - 
95-94 - 
96-95 5% 
97-96 10% 
98-97 20% 

 کارها:راه

برنامه ریزي جهت خرید کتابهاي پرمصرف و به روز جهت استفاده هم دانشجو و هم عضو هیات  -1

 .علمی

 فاده از کتابها و منابع دیجیتال.به سمت ایجاد امکانات کتابخانه اي در جهت استنیل  -2

 


