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پور  به دعوت رياست محترم وقت دانشگاه، پدر معنوي و ارجمندم جناب آقاي دكتر سعيد سهراب 1380در مهرماه 
و  )http://meghdari.sharif.edu/Speeches.html(  با ارائه يك برنامه چهار ساله به شوراي محترم دانشگاه

عنوان معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي  بههاي كشور در شهر اراك،  ر سمينار معاونان آموزشي دانشگاهسپس د
ر دسال تمام عالوه بر انجام وظايف استادي در دانشكده مهندسي مكانيك،  9و حدود . دانشگاه منصوب گشتم

در اين مدت بدون شك . ردمآموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شريف نيز خدمت كمسئوليت معاونت 
اكبر  عليعزيزاني نظير آقايان دكتر از . مورد حمايت خالصانه و صادقانه اغلب همكاران عزيز دانشگاهي قرار گرفتم

دكتر امير دانشگر، دكتر ابوالقاسم هروي،  دكتر مهدي جاللي دكتر محسن تفضلي، ،دكتر رامين بزرگمهري، اكرامي
فاتح راد، مهدي دكتر  دكتر نادر طباطبايي،دكتر مرتضي سيد ريحاني،  الديني، ركنسيد محمدرضا مهندس  دولتي،

دكتر علي زاده،  دكتر محمدعلي كوچكدكتر علي كريمي طاهري، بخش،  دكتر عليرضا فيضدكتر بيژن فرهانيه، 
با همكاري كه و خانم دكتر فرناز معصوميان رسول يوسف زنجاني مهندس مهدوي،  محمدسيد دكتر اصغر مظفري، 

، همچنين اند آموزشي و تحصيالت تكميلي يار و مددكارم بودهمعاونت هاي مختلف  حوزه  نزديك خود در مديريت
مستقيم و طور  بههاي دانشجويي كه  و گروه كليه كاركنان معاونت آموزشيو  ،ها و مراكز رؤساي محترم دانشكدهاز 

. نمايم صميمانه سپاسگزاري و قدرداني مي ،اند بودههاي ما  فعاليت طور غير مستقيم مشوق و حامي ساير عزيزاني كه به
. بود پذير نمي ها امكان يك از برنامه بدون شك بدون پشتيباني و همكاري دلسوزانه اين عزيزان اجراي موفق هيچ

ي و گسترش بخش نوآورانه در جهت تنوعهاي مطرح شده  ها و ايده دانم از رويكرد مثبت به طرح عالوه الزم مي به
هاي قاطع عزيزاني چون برادران  و حمايتمطرح شده توسط دانشگاه صنعتي شريف  عالي كمي و كيفي آموزش

برزويي در حوزه معاونت رجبعلي لطفي و دكتر عباس ارجمندم آقايان دكتر جعفر توفيقي، دكتر حسن خالقي، دكتر 
  .قدرداني نمايمآموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صميمانه تشكر و 

هاي اين حوزه را كه بعضاً  در ادامه سعي دارم به منظور ثبت در تاريخ پرعظمت آموزشي دانشگاه، رئوس فعاليت
شك هيچ بدون . تقديم نمايمبه شرح زير اند را  مطرح و به مرحله اجرا رسيده براي اولين بار در دانشگاه و كشور

نتقاد و مشكل باشد، منتها از آنجائي كه هدف رضايتمندي پروردگار يكتا، برنامه و طرحي نيست كه خارج از ايراد، ا
با خودباوري و جرأتي  تا ه سعي گرديد ارتقاي علمي و آموزشي دانشگاه و كشور عزيزمان ايران بوده است، همواره

هاي نوين در نظام  نامهها و بر دريغ مسئولين و اساتيد محترم دانشگاه كسب كرده بوديم، با ارائه طرح كه از حمايت بي

  

  عالي،  هاي انجام گرفته در حوزه آموزش گزارش عملكرد اهم فعاليت
  و معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شريف 

 1389  مهرماه     تا    1380  از   مهرماه
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 ...انشاءاباشد كه . ارائه نماييمعالي ايران الگوي مناسبي را از دانشگاه صنعتي شريف به جامعه علمي كشور  آموزش
تاريخ بهترين قاضي خواهد دانشگاهي مورد قبول درگاه حق تعالي قرار گرفته باشد و قطعاً در بين همكاران عزيز 

   :بود
  

براي اولين بار (  (Non‐Degree Program)طراحي و اجراي موفق طرح برنامه آموزشي بدون مدرك  -1
در دانشگاه با  درس تك -صورت ميهمان التحصيالن دانشگاهي به براي دانشجويان و فارغ) در كشور

بدون (درس نام در يك يا چند  پيش از اجراي اين طرح ورود به دانشگاه و ثبت. هاي مربوط پرداخت شهريه
پذير نبود كه اين  ها به سادگي امكان التحصيالن ساير دانشگاه براي دانشجويان و فارغ) مدرك دانشگاهي

 .هاي مدرن در دنياست دانشگاهشده در موضوع مغاير با اصول تعريف 
ري در تحقيقات و فناوهاي آموزشي دانشگاه و وزارت علوم،  نامه عمده آيين 1380متأسفانه تا قبل از سال  -2

يا كه به هر دليل در ادامه تحصيل مشكل آموزشي بود حمايت و ايجاد تسهيالت براي دانشجوياني جهت 
 هايي در جهت تشويق نامه با ابتكار اين دانشگاه و حمايت قاطع وزارت علوم، آيين. كردند پيدا ميمشروطي 
ها تدوين و به مرحله اجرا  گاهالتحصيالن ممتاز و استعدادهاي درخشان دانش دانشجويان و فارغ و جذب
با (جرأت و ابتكار اين دانشگاه مرتبط با استعدادهاي درخشان ابتدا با  هاي نامه رو عمده آيين از اين. درآمد

تدوين و پس از اخذ ) شوراهاي استعداد درخشان و تحصيالت تكميلي دانشگاهاعضاي محترم تشكر از 
 :اند از آن جمله. هاي الزم به مرحله اجرا درآمدند مجوز
هاي شناسايي استعدادهاي  نامه اه و تدوين اولين آيينگشوراي استعدادهاي درخشان دانشايجاد  )الف

بدون و تشكيل شوراي ويژه استعدادهاي درخشان براي پذيرش  .عالي كشور آموزشدانشگاه و درخشان در 
  .ميليهاي تحصيالت تك اي و نخبگان علمي به دوره دانشمندان هستهآزمون 

هاي كارشناسي در مقطع كارشناسي ارشد  التحصيالن ممتاز دوره نامه پذيرش بدون آزمون فارغ آيين )ب
  .)درصد 10طرح (
  .هاي كارشناسي ارشد در مقطع دكتري التحصيالن ممتاز دوره نامه پذيرش بدون آزمون فارغ آيين )ج
  .كارشناسي به دوره دكتري مستقيم هاي التحصيالن ممتاز دوره نامه پذيرش بدون آزمون فارغ آيين )د
 20هاي باالتر دانشگاه صنعتي شريف كه از  التحصيالن ممتاز كشور به دوره نامه پذيرش فارغ آيين )و

  .اند دانشگاه برتر جهان پذيرش همراه بورس داشته
   .از برندگان المپيادهاي دانشجويي و مسابقات علميهاي حمايتي  تدوين و اجراي طرح )ه

مبني بر لزوم  1382هاي مطرح شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال  منظور ضرورتبه  -3
ها، اين دانشگاه مبتكر  عالي در مقاطع تحصيالت تكميلي، و كمك به درآمدزايي دانشگاه آموزش گسترش

هاي  بود كه پس از تصويب در كليه دانشگاه )نوبت دوم(هاي كارشناسي ارشد  و پيشنهاد دهنده اجراي دوره
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هاي كارشناسي ارشد  عالوه براي همين منظور طراحي و اجراي دروه به. كشور به مرحله اجرا درآمده است
بار توسط دانشگاه صنعتي شريف طراحي و اجرا گرديد و براي گسترش آن به  محور نيز براي اولين آموزش

 .وزارت علوم پيشنهاد شد
هاي مشترك دانشگاهي با  المللي، اجراي دوره هاي بين عالي و همكاري گسترش آموزش به منظور -4

هاي  هاي خارجي براي اولين بار در كشور توسط دانشگاه صنعتي شريف مطرح گرديد و با حمايت دانشگاه
 كارشناسي: هاي مشترك نظير براي مثال دوره. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به مرحله اجرا درآمد

و   MBAهاي كارشناسي ارشد  مهندسي مكانيك با همكاري دانشگاه علوم كاربردي آخن آلمان، دوره
هاي كالگري و رويال رودز كانادا، كارشناسي ارشد مهندسي صنايع با دانشگاه  مديريت پروژه با دانشگاه

حسن تدبير،  .شدند لوليا در سوئد مواردي بودند كه براي اولين بار در كشور با موفقيت طراحي و اجرا
الملل  هاي ويژه آقاي دكتر ابوالحسن وفايي در مديريت محترم روابط علمي و بين پشتيباني و حمايت

 .خصوص نيز شايسته تقدير و تشكر است هاي مربوط در اين دانشگاه و مديران محترم برنامه
ويژه دانشجويان دكتري در هاي حمايتي از دانشجويان تحصيالت تكميلي و به  طراحي و اجراي موفق طرح - 5

براي اولين بار در كشور در  ، (AA) و دستيار اجرايي (RA)، دستيار پژوهشي(TA)قالب دستيار آموزشي
 (RA) نامه حمايت از دانشجوي دكتري در قالب دستيار پژوهشي تدوين آيينسپس و . دانشگاه صنعتي شريف

در اين دانشگاه هاي متعدد  گيري با نگاه ملي براي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه باالخره پس از پي
هاي اخير منجر به كاهش  هاي فوق در سال كه اجراي طرح طوري به. سال گذشته تصويب و ابالغ گرديد
 .انشگاه گرديدعلمي د مقاالتانتشارات و افزايش چشمگير و سنوات تحصيلي دانشجويان دكتري  

هاي آموزشي  الزم جهت گسترش فعاليتهاي  نامه و تدوين آيين ، پشتيبانيمشاركت فعال در طراحي -6
به منظور جذب دانشجوي خارجي و كاهش روند عزيمت داوطلبان ادامه تحصيل (دانشگاه در جزيره كيش 

الملل  تأسيس پرديس بين كه منجر به طوري به) هاي مالي و انساني كشورهاي منطقه و خروج سرمايهبه 
كليه  زجا الزم است به سهم خود ا در اين. و با كيفيت مناسب گردد) غير انتفاعي(دانشگاه صنعتي شريف 

قش كليدي و فعال نارزشمند دانشگاهي كه در بنيانگذاري و به ثمر رساندن اين سرمايه همكاران عزيزي 
دكتر  ،دكتر ابوالقاسم نجفي ،سيد رضا موسويري، مهندس كويژه آقايان دكتر مسعود عس داشتند، به

و ها  و مسئولين محترم دانشكده زاده، دكتر داريوش باستاني، محمود حصاركي، دكتر سيامك كاظم
 . نمايم صميمانه تشكر و سپاسگزاري و اعضاي محترم شوراهاي پذيرش و آموزش اين پرديس ها،  برنامه

در بين اعضاي براي اولين بار در كشور المللي  ها در عرصه بين بندي دانشگاه طرح اهميت موضوع رتبه -7
مديريت محترم در و اقدام به موقع و سريع معاونت آموزشي و همكاران دانشگاه محترم هيأت علمي 

همچنين  .يهاي جهان بندي سنجش، نظارت و ارزشيابي در ثبت جايگاه دانشگاه صنعتي شريف در رتبه
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متقاضيان   پروندهو تكميل آگهي استخدام، تشكيل گردش كار جذب هيأت علمي از طريق اصالح نحوه 
هاي ارتقاء و  و به روز رساني و رسيدگي سريع به پرونده ،دانشگاهصورت متمركز در معاونت آموزشي  به

 .اين مديريت بوده استهاي چشمگير در  تبديل وضعيت، و ترفيع اعضاي هيأت علمي از جمله فعاليت
هاي آموزشي،  گزارش نام، راهنمايي، جامع آموزش دانشگاه براي ثبتسامانه الكترونيكي طراحي و اجراي   -8

هاي  و كيفي دانشنامه شكليطراحي و ارتقاي  .آموختگان و امور مربوط به دانشها  نامه ارسال نمرات، آيين
هاي  با ملحوظ كردن ويژگي) فارسي و انگليسي(زبانه التحصيالن دانشگاه به صورت دو  اعطايي به فارغ

 .رسمي دانشگاهو هاي تحصيلي  امنيتي غيرقابل جعل و ارتقاي كيفيت كارنامه
ريزي براي  هاي علمي، حمايت و كمك به برنامه گيري و توسعه قطب ريزي و مشاركت فعال در شكل برنامه - 9

  .تحت نظارت معاونت آموزشي دانشگاهايجاد مركز كارآفريني در دانشگاه، در بدو تأسيس 
التحصيالن دانشگاه  اندازي اولين سامانه الكترونيكي كاريابي و مشاوره شغلي فارغ و همچنين طراحي و راه

زودي فعال  يافته و به در كشور با مديريت سركار خانم دكتر معصوميان كه مراحل اجرايي آن تقريبًا پايان
  . خواهد شد

بخشي به فضاي آموزشي و  تنوعحوه پذيرش دانشجويان خارجي در دانشگاه به منظور طراحي و اجراي ن  -10
دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي در   40كه هم اكنون نزديك به  طوري ، بهارتقاي رتبه جهاني دانشگاه

 . كنند اين دانشگاه تحصيل مي

التحصيلي  مراسم فارغنظارت كامل در جهت ارتقاي كيفي نحوه برگزاري و مسئوليت پذيرش   -11
برنامه و  هاي محترم فرهنگي و فوق التحصيلي، و همكاري مديريت هاي فارغ آموختگان، طراحي لباس دانش

  .روابط عمومي دانشگاه كه شايسته تقدير و تشكر است
پيشنهاد آقاي (اري جلسات و شوراهاي بزرگ دانشگاه و فعال كردن روز چهارشنبه ساماندهي زمان برگز  -12

ها و ساير  تر كالس ريزي مناسب و استفاده بهينه از ساير روزهاي هفته براي برنامه) دكتر حصاركي
هاي دانشگاه و پيشنهاد آن به مسئولين  ها و محوطه گذاري خيابان و نام .هاي آموزشي و پژوهشي برنامه

 .مربوطه در دانشگاه
طوري كه هر دو نيمسال تحصيلي با توجه به تعطيالت رسمي و  تنظيم موفق تقويم آموزشي ساالنه دانشگاه به  - 13

براي  و ساير امور آموزشيها  جهت ارائه كالسمناسب، زمان الزم و كه  طوري ، بهغير رسمي كشور
 .ها و مراكز آموزشي مپيوتر و توزيع آن ميان دانشكدهتهيه و توزيع ساالنه كا .دانشجويان و اساتيد فراهم گردد

 يرگنزاب روظنم هب 1383 ات 1380 ياه لاس رد هاگشناد يزير همانرب ياروش مجسنم و مظنم ليكشت  -14
  يسرد دبس ندرك زاب يارب يروانف و تاقيقحت ،مولع ترازو هب مزال ياهداهنشيپ هئارا و يسرد ياه همانرب
 . كه امروز شاهد تنوع و تحول در آن هستيم) واحد 20(دروس عمومي كارشناسي   
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هاي گرافيك  هاي آموزشي و ارتقاي كالس حمايت جدي و مستمر از تحول در مراكز گرافيك و كارگاه  -15
و دستياران همكاران محترم مديران و هاي سنتي به گرافيك كامپيوتري با مشاركت  مهندسي از روش

 . ه شايسته تقدير استوط كمراكز مربآموزشي تخصيص داده شده به 

عمليات عمراني و گير با حفظ سمت در جهت ارتقاي مركز زبان دانشگاه و  مشاركت جدي، شديد و پي  - 16
گيري جهت اخذ مجوزهاي الزم جهت  شناسي و پي ها و زبان ه مركز زبانتبديل آن بتوسعه فضاي فيزيكي و 

اكنون با دو رشته كارشناسي  عالي كه هم آموزششناسي از شوراي گسترش  ها و زبان ايجاد دانشكده زبان
هاي  شناسي رايانشي و جذب اعضاي هيأت علمي خوب و فعال در حوزه ارشد آموزش زبان انگليسي و زبان

مربوط توسط اساتيد آموزشي هاي  اين اهتمام صرفاً به منظور ارتقاي ارائه برنامه .آموزشي و پژوهشي
جذب و نگهداري ايجاد انگيزه براي ها،  يالت تكميلي ساير دانشكدهتحصنظر در مقطع كارشناسي و  صاحب

هاي ارتباطي از نگاه  ها و مهارت هاي پژوهشي در حوزه زبان فراهم نمودن زمينه ،اساتيد برتر در زمينه زبان
 . بوده استدر دانشگاه تحصيالت تكميلي ي ها بخشي در ارائه برنامه تنوعمهندسي و رايانه، و 

هاي  براي تنوع بخشي به دوره  (Minor)هاي فرعي  نامه آموزشي دوره آييندوين و اجراي طراحي، ت  -17
ها و مراكز دانشگاه قرار  كارشناسي دانشگاه براي اولين بار در كشور كه مورد استقبال اكثريت دانشكده

 .نام دارند ها ثبت گرفته و هم اكنون تعدادي از دانشجويان ممتاز دانشگاه در اين دوره
صورت كامپيوتري و به روز و تدوين  التدريس اساتيد به طراحي و ارتقاي نظام محاسبه قرادادهاي حق  -18

گذاري  هاي جديد متناسب با تحوالت مربوط به حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي و ارزش نامه آيين
مديريت  سازي درآمدهاي اختصاصي در حوزه و شفاف ،هاي ارائه شده در مقاطع مختلف كالسسان يك

 .هاي مربوط در حد ممكن سازي پرداخت هاي آزاد و روان آموزش
هاي تحت پوشش معاونت  گيري امور عمراني و ايجاد تحول در فضاي فيزيكي حوزه و پي پيشنهاد  -19

ابن سينا با ساختمان  و اهرالات وآموزشي هاي  كالسآموزشي و تحصيالت تكميلي و ارتقاي وضعيت 
اكنون مراحل  يك ساختمان آموزشي در دانشگاه كه همساخت اد پيشنههمچنين و  .تجهيزات آموزشي

با . خواهد شد به زودي اجرايي ...تكميل گرديده است و انشاءابا مشاورت مستقيم اينجانب طراحي آن 
گري و  تشكر فراوان از اهتمام و پشتيباني رياست محترم وقت دانشگاه و جناب آقاي مهندس ريخته

 .ال كردن موارد مربوط به حوزه آموزشهمكاران محترمشان در دنب
كه عالوه بر امور  طوري طراحي و اجراي طرح كارت هوشمند دانشجويي براي كليه دانشجويان دانشگاه به  -20

هاي دانشگاه  تسهيالت الزم براي استفاده از كتابخانه، سالن غذاخوري، و ورود و خروج به محوطه اييشناس
 .فراهم كندرا و ساير موارد اداري و بانكي ها   و خوابگاه
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نامه انتقال فرزندان اعضاي محترم هيأت علمي به دانشگاه و ايجاد تسهيالتي  حمايت جدي و مستمر از آيين  -21
تدوين و  ،مشابه براي فرزندان كاركنان محترم دانشگاه با حمايت رييس محترم وقت دانشگاهتقريباً 
و اعالم شفاف هاي مربوط  ان از طريق كميسيونمساير هموطنان عزيزال براي هاي ميهماني و انتق نامه آيين

 . )كه همكاري اين عزيزان نيز شايسته تقدير و تشكر است(. آن بر روي سامانه معاونت آموزشي دانشگاه

اختصاص  ،هاي برتر كشور هايي نظير بومي گزيني دانشجو در دانشگاه طرحابراز مخالفت و انتقاد جدي از   - 22
گزينش به جر هايي كه من طرح ،هاي كارشناسي ارشد درصدي به متأهلين براي ورود به دوره 20سهميه 

هاي برتر  هيأت علمي براي دانشگاهاعضاي متمركز و گزينش جذب و متمركز دانشجوي دكتري گردد، 
هاي  مانع پيشرفت دانشگاه خالف اصول علمي و آكادميك، ناعادالنه، وها را  كه اين طرح صرفاً به دليل آن(

را در و دانشگاه صراحتاً نظرات خود اينجانب  .)دانم المللي مي بينملي و برتر و پيشرو كشور در عرصه 
خارج از  ،مربوط، و مصاحبهدر جلسات موضوع طرح موارد مربوط از طريق مكاتبه با وزارت علوم، 

 . ام رسانيدهمسئول به اطالع عزيزان  ،صراط مستقيم االّ ،هرگونه نگاه يا وابستگي سياسي
 

، و اصالح هرم هاي اختصاصي در حوزه آموزش و درآمدبه توسعه تحصيالت تكميلي  نگاهي آماري  -23
  هيأت علمي

  
  1389سال مهر   1380سال مهر  سال گذشته9ها درمقايسه آماري فعاليت  رديف

  17  12 لاسرديرتكدياه هتشر دك دادعت 1
  64  45 لاسردشداريسانشراكياه هتشر دك دادعت 2

هاي آزاددرآمد اختصاصي و گردش مالي در آموزش  3
   در سالدانشگاه 

حدود دويست 
  ميليون تومان

  هفتحدود 
  ميليارد تومان 

  1118  902 در سالكارشناسيدر مقطعتعداد دانشجوي پذيرش شده 4

كارشناسي در مقطع تعداد دانشجوي پذيرش شده   5
  در سال  ارشد

654  
  هنازور 

1337  
 + ناشخرد دادعتسا  170 + هنازور 816(

  )نوبت دوم   351

  201  100 در سالدكتريپذيرش شده در مقطعتعداد دانشجوي  6
  641  142 سالتاالتحصيالن دكتري تعداد كل فارغ 7
  10365  3462 سالتاكارشناسي ارشدالتحصيالن تعداد كل فارغ 8
  22630  15600 سالتاكارشناسيالتحصيالن تعداد كل فارغ 9

  830  750 سالتاكاردانيالتحصيالن فارغتعداد كل  10
  34466  19954 التحصيالن دانشگاه تا سال تعداد كل فارغ 11
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  1389در سال   1380در سال 

  مربي   استاديار  دانشيار  استاد مربي استاديار  دانشيار   استاد 
56  84  165 57 141 113  160  44  

  458    :كل اعضاي هيأت علميتعداد   362     : تعداد كل اعضاي هيأت علمي
  

و البته رسيدگي و پاسخگويي به دهها هزار امور جاري ديگر كه حسب وظيفه و البته با افتخار بنده و همكارانم در 
 . ايم عزيز دانشگاهي بوده هموطنانسال در خدمت  9مدت اين 

عالي  و آموزشو ارتقاي دانشگاه صنعتي شريف  و تربيت دانم از كليه عزيزاني كه در جهت تعليم ر پايان الزم ميد
  .تشكر و قدرداني نمايمصميمانه كنند،  اند و تالش مي در گذشته، حال و آينده تالش كردهكشور 

  
  
  

  با آرزوي توفيق الهي 
  ، استادعلي مقداريدكتر 

  معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي
 1389ماه  اول مهر


