داًشکذُ هعواری ٍ ٌّر

تاریخچِ:
ّؼتِی اٍلیِ داًـکذُ هؼوبسی ٍ ٌّش داًـگبُ گیالى دس ػبل ۺ۷۶۹ثب فؼبلیت گشٍُ هؼوبسی دس هقغغ
کبسداًی ٍ ثب ظشفیت  ۵۸داًـجَ ،ؿکل گشفت .ایي دٍسُ تب ػبل ۻۺ ۷۶دس قبلت گشٍُ هؼوبسی دس صیشهجوَػِ
داًـکذُ فٌی داًـگبُ گیالى ثِ فؼبلیت خَد اداهِ داد .دس ػبل ۶ۺ ۷۶دٍسُ کبسؿٌبػی اسؿذ پیَػتِی
هؼوبسی آغبص ؿذ؛ ّوچٌیي گشٍُ هؼوبسی دس ػبل ۹ۺ ۷۶هجبدست ثِ ساُ اًذاصی دٍسُی پیَػتِ کبسداًی ثِ
کبسؿٌبػی اسؿذ ًوَد .دس ػبل ۻۺ ۷۶ثٌب ثش ػیبػتّبی ٍصاست ػلَم دٍسُی کبسؿٌبػی اسؿذ پیَػتِ ثِ
فؼبلیت خَد خبتوِ داد ٍ اٍلیي دٍسُ کبسؿٌبػی هؼوبسی ثب ظشفیت  ۶3داًـجَ دس ػبل کبس خَد سا ؿشٍع
کشد.
رؤسای داًشکذُ از ابتذای تأسیس تا كٌَى:
دکتش حوضُ غالهؼلی صادُ

۷ۻ3-۷۶ۻ۷۶

دکتش ًَسالذیي ػظیوی

۸ۻ۷-۷۶ۻ۷۶

دکتش ػیذ یَػف اهیشی

۵ۼ۸ -۷۶ۻ۷۶

دکتش عبّش ٍحیذی

۸ۼ۵-۷۶ۼ۷۶

دکتش اهیش سضب کشیوی آرسی

۹ۼ۸-۷۶ۼ۷۶

دکتش ًَسالذیي ػظیوی

ۺۼ۹ -۷۶ۼ۷۶

دکتش اهیش سضب کشیوی آرسی

ۻۼ ۷۶تبکٌَى

گرٍُ هعواری:
گشٍُ هؼوبسی دس اٍاخش ػبل ۼۺ ۷۶ثب ػٌَاى داًـکذُ هؼوبسی ٍ ٌّش اص صیش هجوَػِ داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی
خبسج ؿذ ٍ ثب ّذف ساُ اًذاصی سؿتِّبی ٌّش فؼبلیت هؼتقل خَد سا آغبص کشد .داًـکذُ هؼوبسی ٍ ٌّش ثب
ساُاًذاصی دٍسُی هٌْذػی ؿْشػبصی دس ػبل ۶ۻ ،۷۶سؿتِی استجبط تصَیشی دس ػبل ۷ۻًَ ،۷۶اصًذگی
ػبصّبی ایشاًی دس ػبل ۸ۻ ،۷۶سؿتِ ًقبؿی دس ػبل ۹ۻ ،۷۶ساُ اًذاصی هقغغ کبسؿٌبػی اسؿذ دس سؿتِ
هؼوبسی دس ػبلۺۻّ ٍ۷۶وچٌیي دٍ گشایؾ ثشًبهِسیضی هٌغقِای ٍ ثشًبهِسیضی ؿْشی اص سؿتِ ؿْشػبصی
دس ػبلّبی3ۼ۷ ٍ ۷۶ۼ ،۷۶فؼبلیتّبی آهَصؿی خَد سا تَػؼِ داد .ساُاًذاصی هقغغ دکتشی سؿتِ
ؿْشػبصی ،هقغغ کبسؿٌبػی اسؿذ عشاحی ؿْشی ٍ ّوچٌیي هقغغ کبسؿٌبػی اسؿذ پظٍّؾ ٌّش اص جولِ
ثشًبهِّبی تَػؼِای دس دػت اقذام دس داًـکذُ هؼوبسی ٍ ٌّش هیثبؿذ.

هذیراى گرٍُ آهَزشی هعواری از بذٍ تأسیس تاكٌَى
ًام ٍ ًام خاًَادگی
هحوذهْذی سئیغ ػویؼی
حوضُ غالهؼلی صادُ
سید جلیل میرباذل
آسؽ هْشگبًی
عبّش ٍحیذی
ػجبع تشکبؿًَذ
حوضُ غالهؼلی صادُ
هْشداد جَاّشیبى
آهٌِ آقبسثیغ

گرٍُ شْرسازی:
گشٍُ ؿْشػبصی داًـگبُ گیالى اص ػبل ۶ۻ ۷۶ثب ّوکبسی هـتشک گشٍُ ؿْشػبصی داًـگبُ تکٌَلَطی ثشلیي ٍ
اػبتیذی اص داًـگبُ ؿْیذ ثْـتی فؼبلیت خَد سا دس هقغغ کبسؿٌبػی ؿشٍع کشدّ .ن اکٌَى تؼذاد
داًـجَیبى دس هقغغ کبسؿٌبػی هٌْذػی ؿْشػبصی 3ۺً ۷فش اػت .ػالٍُ ثش کبسؿٌبػی هٌْذػی ؿْشػبصی
دس هقغغ کبسؿٌبػی اسؿذ ؿْشػبصی دس دٍ گشایؾ ثشًبهِسیضی ؿْشی ٍ ثشًبهِسیضی هٌغقِای داًـجَ
هیپزیشد .گشٍُ ؿْشػبصی ثب حضَس اػبتیذ ثشجؼتِ ٍ ّوچٌیي ثْشُهٌذی اص اهکبًبت ٍ تَاًوٌذیّبی ػلوی
ثبال تبکٌَى تَاًؼتِ ثِ هَفقیتّبی ثضسگی دس ػشصِّبی پظٍّـی ٍ آهَصؿی دػت یبثذ.

برخی فعالیت ّای صَرت گرفتِ ایي گرٍُ از ابتذا تا كٌَى عبارتٌذ از:
ّ وکبسی ثیي داًـگبّی ٍ تجبدل داًـجَ ثب گشٍُ ؿْشػبصی داًـگبُ تکٌَلَطی ثشلیي آلوبى ( TU

(Berlinاص ػبل ۶ۻ ۷۶تب ػبل 1388
 ساُاًذاصی گشایؾّبی ثشًبهِسیضی هٌغقِای ٍ ثشًبهِسیضی ؿْشی دس هقغغ کبسؿٌبػی اسؿذ دس
ػبلّبی 3ۼ۷ ٍ ۷۶ۼ۷۶
 گشٍُ پظٍّـی آهبیؾ ػشصهیي.
 کؼت هجَص ٍ ساُاًذاصی فصلٌبهِ ػلوی پظٍّـی داًؾ ؿْشػبصی.
 ثشگضاسی کبسگبُّبی آهَصؿی ثب ؿشکت اػبتیذ ثشجؼتِ داخلی ٍ خبسجی.
عٌَاى هْنتریي برًاهِّای در دست اًجام گرٍُ ًیس عبارتٌذ از:
 ساُاًذاصی هقغغ دکتشی ؿْشػبصی.
 ساُاًذاصی قغت ػلوی آهبیؾ ػشصهیي.
 ساُاًذاصی هقغغ کبسؿٌبػی اسؿذ عشاحی ؿْشی.
 تقَیت ثخؾ استجبط ثب صٌؼت ٍ اػتفبدُ اص ظشفیتّبی ػلوی گشٍُ ثِ هٌظَس ّوکبسی ثب ثذًِ
هذیشیت ؿْشی دس ساػتبی حل هؼبئل ؿْشی.

هذیراى گرٍُ آهَزشی شْرسازی از بذٍ تأسیس تاكٌَى:
ًام ٍ ًام خاًَادگی
ػیذ هحوذ سضب فبسٍقی
ًَسالذیي ػظیوی
حؼي احوذی
ًبدس صالی
هْشًبص هَلَی

هذیراى گرٍُ آهَزشی ارتباط تصَیری از بذٍ تأسیس تاكٌَى:
ًام ٍ ًام خاًَادگی
احوذ هٌتظشی سٍدثبسکی
حویذ آقب خبًی
هْشاى ٍیؼی
سػَل پشٍسی هقذم
ؿْبة گلچیي کَّی
سػَل پشٍسی هقذم

هذیراى گرٍُ آهَزشی ًقاشی از بذٍ تأسیس تاكٌَى:
ًام ٍ ًام خاًَادگی
احوذ هٌتظشی سٍدثبسکی
اهیش ؿؼجبًی پَس فَهٌی
ػلیشضب اکشهی حؼي کیبدُ
هْشاى ٍیؼی

هذیراى گرٍُ آهَزشی هَسیقی از بذٍ تأسیس تاكٌَى:
ًام ٍ ًام خاًَادگی
ثْشام جوبلی
ًشگغ راکش جؼفشی
هْذی ػلَهی

تعذاد اعضای ّیأت علوی داًشکذُ هعواری ٍ ٌّر:
هربی

استادیار

داًشیار

جوع

۵۵

14

۷

۷3

كتابخاًِ:
کتبثخبًِی داًـکذُ هؼوبسی ٍ ٌّش ،داسای ۼۺۼ ۶جلذ کتبة هیثبؿذ کهِ اص ایهي تؼهذاد ۼ ۵۹۶جلهذ کتهبة
فبسػی ٍ ۷۶۷3جلذ کتبة غیشفبسػی اػت.
ٍظایف داًشکذُ هعواری ٍ ٌّر
آهَصؽ ًظشی ٍ ػولی داًـجَیبى عجق ثشًبهِ هصَة.
اًجبم تحقیقبت ػلوی ثشحؼت ًیبصّبی اقتصبدی ،اجتوبػی ٍ تکٌَلَطی کـَس دس چبسچَة ثشًبهِّبی
داًـگبُ.
تـکیل ػویٌبسّب ٍ کٌفشاًغّبی ػلوی ،اص عشیق ّوکبسی ثب هقبهبت ریشثظ داًـگبُ.
ایجبد تؼْیالت آهَصؿی ٍ غیشآهَصؿی ثشای داًـجَیبى داًـکذُ.
ایجبد سٍاثظ ػولی ٍ آهَصؿی ثب هتخصصیي ٍ داًـگبُّبی داخلی ٍ خبسجی ٍ تجهبدل اػضهبی ّیه ت
ػلوی ٍ داًـجَ اص عشیق ّوکبسی ثب هقبهبت ریشثظ داًـگبُ.
ت هیي اػضبی آهَصؿی داًـکذُ ٍ ّوکبسی دس ایي صهیٌِ ثب ػبیش داًـهکذُّهبی داًـهگبُ دس صهَست
لضٍم.
اًجبم خذهبت هختلف آهَصؿی ،داًـجَیی ،اداسُ اهَس کتبثخبًِ داًـکذُ ٍ ػبیش خذهبت ثهب ّوکهبسی
ٍاحذّبی ریشثظ.
پیؾ ثیٌی ًیشٍی اًؼبًی هَسد ًیبص داًـکذُ ٍ اسائِ گضاسؽ ثِ هؼئَلیي داًـگبُ.
ّوکبسی ثب دفتش عشح ٍ ثشًبهِ داًـگبُ دس تْیِ ٍ تٌظین ثَدجِ ػبالًِ داًـکذُ.
اًجبم اهَس هبلی ٍ اداسی داًـکذُ دس حذٍد اختیبسات.
شَرای داًشکذُ هعواری
ثِ هٌظَس ّوبٌّگی گشٍُّبی آهَصؿی ٍ اجشای ضهَاثظ ٍ هقهشسات آهَصؿهی ٍ پظٍّـهی ،ؿهَسای تخصصهی
آهَصؿی ه پظٍّـی داًـکذُ ثب تشکیت سیبػت داًـکذُ ،هؼهبًٍیي داًـهکذُ ٍ ههذیشاى گهشٍُّهبی آهَصؿهی،
تـکیل هیؿَد.

ٍظایف:
ثشًبهِسیضی جْت ایجبد صهیٌِ اجشای هصَثبتی کِ تَػظ هؼبًٍیي آهَصؿی ٍ پظٍّـی داًـگبُ اثهالؽ
هیؿَد.
تذٍیي ػیبػتّبی آهَصؿی ٍ پظٍّـی داًـکذُ ثب تَجِ ثِ خظ هـی آهَصؿی ٍ پظٍّـی داًـگبُ.
ثشسػی ٍ تذٍیي ثشًبهِّبی آهَصؿی داًـکذُ.
ثشسػی عشحّبی پظٍّـی داًـکذُ ٍ اسجبع آىّب ثِ ؿَسای پظٍّـی داًـگبُ.
اتخبر تصوینّبی اجشایی جْت ّوبٌّگی ٍ تغبثق صهبًی تؼلین ٍ تحقیق دس داًـکذُ.
ثشسػی ٍ تؼییي ًیبص داًـکذُ ثِ اػضبی ّی ت ػلوی ٍ پیـٌْبد آى ثِ هقبهبت ریشثظ.
اسصیبثی ٍ ت ییذ کتت ٍ جضٍات ٍ ػبیش هَاد دسػی هَسد اػتفبدُ اػضبی ّی ت ػلوی.
ثشسػی ٍ اسصیبثی ت لیفبت ٍ تشجوِّبی ػلوی ٍ هقبالت پظٍّـی اػضبی ّیه ت ػلوهی داًـهکذُ ثهِ
هٌظَس تشفیغ ٍ استقبء هشتجِ ػلوی آًبى ٍ پیـٌْبد آى ثِ هقبهبت ریشثظ.
تؼییي ظشفیت پزیشؽ داًـجَ دس داًـکذُ ٍ پیـٌْبد آى ثِ هؼبًٍت آهَصؿی داًـگبُ.
ثشسػی هَاسد هشثَط ثِ ؿشکت دس ػویٌبسّبی ػلوی ٍ فشصتّبی هغبلؼبتی ٍ پیـٌْبد آى ثِ ؿَسای
داًـگبُ.

تعذاد داًشجَیاى هشغَل بِ تحصیل ٍ فارغالتحصیالى

رشته تحصیلی

شاغل به تحصیل

فارغ التحصیل

79-2
دختر

پسر

دختر

پسر

ارتباط تصویری

787

63

749

36

نقاشی

798

28

762

24

نوازندگی ساز ایرانی

44

73

44

72

مهندسی شهرسازی

722

98

724

78

مهندسی معماری

273

98

478

273

ارشد معماری ناپیوسته

46

24

84

89

ارشد برنامه ریسی منطقهای

76

79

62

78

ارشد برنامه ریسی شهری

79

74

4

7

جمع

842

647

7379

389

