
 داوشکدٌ بُداشت1394خالصٍ عملکرد آمًزشی سال 

 ساختواى ،ٍ ّوت هجوَعِ هذیشیتی داًطگاُ بْذاضت دس بذٍ ضشٍع فعالیت اص فضایی هحذٍد فیضیکی بشخَسداس بَد کِ با تالش داًطکذُ

 .قشاس گشفت اختیاس آى  هتش هشبع دس 750 صیش بٌای بِ ٍسعتبا هشبع ٍ هجوَعِ آصهایطگاّی  هتش 400اداسی با صیش بٌایی بِ ٍسعت 

 :آهَصضی آى دس بخص ّای آصهایطگاّی ٍ کاسگاّی بِ ضشح ریل هی باضذ اهکاًات

 تجْیض آصهایطگاُ ّای گشٍُ بْذاضت حشفِ ای( الف

صذاسٌج ، آصهایطگاّی ٍ لَاصم ٍ تجْیضات اص قبیل صذاسٌج هعوَلی آصهایطگاُ عَاهل صیاى آٍس فیضیکی هجْض بِ هیضّای -1

 ...سٌج دیجیتالی ، ًَسسٌج ٍ  WBGT،آًالیضٍس داس

پوپ ًوًَِ ، پیستًَی هتشی ٍ لَاصم ٍ تجْیضات اص قبیل گاصآٍس ضیویایی هجْض بِ هیضّای آصهایطگاُ آصهایطگاُ عَاهل صیاى -2

 یابلَلِ گاص، ًوًَِ بشداسی یفیلتشّا، دهاسٌج کاتاًقشُ اًذٍد، سٌج کاتا هعوَلیبشداسی کاهل، دها

 حلِ خشیذ ٍ اًتقال دستگاُ ّاس هشد آصهایطگاُ ایوٌی -3

 آصهایطگاُ اسگًََهی دس هشحلِ خشیذ ٍ اًتقال دستگاُ ّا -4

 آصهایطگاُ ٍ کاسگاُ ّای بْذاضت هحیط تجْیض( ب

تجْیضاتی اص قبیل فلین  لَاصم ضیوی آب ٍ فاضالب هجْض بِ هیضّای آصهایطگاّی ٍ سیٌک ّای ضستطَی ٍ آصهایطگاُ -1

 ...ظشٍف ضیطِ ای، ، تشاصٍی الکتشیکیآًکَباتَس یخچال داس، سیاسپکتشفتَهتش، پي ها فتشهتش،

، گاصهتشّای خطک پوپ ًوًَِ بشداسی ٍ لَاصم ٍ تجْیضات اص قبیل آصهایطگاُ آلَدگی َّا هجْض بِ هیضّای آصهایطگاّی -2

 سدتکتَ ،جشیاى سٌج ،ّای دس قطشّای هختلف صافی 

لَاصم ٍ تجْیضات اص قبیل کَسُ الکتشیکی،  هایطگاّی ٍ سیٌک ضستطَی ٍآصهایطگاُ هَاد صائذ جاهذ هجْض بِ هیضّای آص -3

 هختلف، صافی دس قطشّای هختلف، هاسک ّای ّا دس هص فَس، ضیکَالک، الک

ات اص قبیل ضستطَی ٍ لَاصم ٍ تجْیض آصهایطگاُ هیکشٍبیَلَطیکی آب ٍ فاضالب هجْض بِ هیضّای آصهایطگاّی ٍ سیٌک -4

 ّای کطت هحیط ّا، هظکذاساى، کلٌی کاًتش، اًَاع ّای جلبک الکتشیکی، هیکشٍسکَپ، الم چال، تشاصٍییخآًکَباتَس، اتَکالٍ، 

 سیٌَلزس، دستگاُ سش سیض ٍ دستگاُ هاًَهتش تَسی هتش، دستگاُ بشًَلی، دستگاُآصهایطگاُ ّیذسٍلیک هجْض بِ تجْیضات ٍى -5

 بشداسی ّای ًقطِ کطی، ضاخص، دٍسبیي ُکاسگاُ ًقطِ کطی هجْض بِ کاهپیَتش، هیضّای ًقص -6

ّای بشش،  ّا، لَلِ ٍ اتصاالت دستگاُ ٍ تجْیضات اًَاع پوپ کطی، هجْض بِ هیضّای کاسگاّی کاسگاُ تأسیسات لَلِ -7

 ...ّا ٍ اتَی لَلِ

 ( TOC, Mass, GC, atomic abs ضاهل تجْیضات)آصهایطگاُ آًالیض دستگاّی ( ج

 (ضذُ اص هعاًٍت هحتشم غزا ٍ داسٍ هٌفک)آصهایطگاُ هَاد غزایی ( د



: 1394در سال  بُداشت ویريی اوساوی داوشکدٌيضعیت 

 عضَ ّیبت علوی پصٍّشی  1ًفر بَرسیِ،  4ٍ  علوی آهَزشی تعضَ ّیب 18  :تعداد اعضای َیات علمی

 ًفر 10 :تعداد کارشىاسان 

 داًشجَ 413 :تعداد داوشجًيان

 َای آمًزشی گريٌ

 :گريٌ بُداشت محیط

( ًفر کبرشٌبض ارشذ PHD  ٍ3ًفر  2)عضَ  5 :اعضبی ّیئت علوی

 (ايلیه ديرٌ) داًشجَ 5: ارشذداًشجَیبى کبرشٌبسی 

  داًشجَ 63: داًشجَیبى کبرشٌبسی

 داًشجَ 56: داًشجَیبى کبرشٌبسی ًبپیَستِ

 (ايلیه ديرٌ) داًشجَ 10: کبرداًی داًشجَیبى

 :ای گريٌ بُداشت حرفٍ

 ًفر بَرسیِ 2ٍ ( کبرشٌبض ارشذ ًفر 3) عضَ 3: اعضبی ّیئت علوی

داًشجَ  72: داًشجَیبى کبرشٌبسی پیَستِ

 داًشجَ 11: کبرداًی حرفِ ای

 :گريٌ بُداشت عمًمی

 (ًفرکبرشٌبض ارشذ 4)عضَ  4: اعضبی ّیئت علوی

 داًشجَ 87: پیَستِکبرشٌبسی داًشجَیبى 

 داًشجَ 58: پیَستًِبداًشجَیبى کبرشٌبسی 

 (ايلیه ديرٌ)داًشج15َ: بْذاشت هببرزُ بب بیوبری ّب داًشجَیبى کبرداًی

 (ايلیه ديرٌ)داًشج15َ: داًشجَیبى کبرداًی بْذاشت خبًَادُ

:  گريٌ آمًزش بُداشت

ًفر بَرسیِ  2ٍ ( PHDًفر 2)عضَ  2: اعضبی ّیبت علوی

 داًشجَ 16: داًشجَیبى کبرشٌبسی ارشذ

 :گريٌ آمارزيستی

ًفر بَرسیِ  1ٍ  (ًفر کبرشٌبض ارشذ PHD  ٍ3ًفر 1)عضَ  4: اعضبی ّیبت علوی

 . بَدًذداًشجَی اًتقبلی از سبیر داًشگبُ ّب در ایي داًشکذُ هشغَل بِ تحصیل  7ٍ  دانشجوی مهمان 5ّوچٌیي  -



رشذ % 40بیش از ( فبرغ التحصیل 80) 93داًشجَ فبرغ التحصیل گردیذًذ کِ ًسبت بِ سبل 114در ایي سبل تعذاد  -

 .داشتِ است

 .بِ اعضبی ّیبت علوی ایي داًشکذُ اضبفِ گردیذًذ دو نفر 1394در سبل  -

ٍ دٍرُ کبرداًی بْذاشت خبًَادُ ٍ کبرداًی بْذاشت هببرزُ ٍ کبرشٌبسی ارشذ بْذاشت هحیظ  ايلیه ديرٌداًشجَیبى  -

 .شرٍع بِ تحصیل ًوَدًذ 94بْوي هبُ در ًیس کبرداًی بْذاشت هحیظ بب بیوبری ّب 

 94حاصلٍ در سال ساير پیشرفت َای ( 3

. درض اختصبصی جْت داًشجَیبى ایي داًشکذُ در ّر ترم ارائِ گردیذ 150بیش از   -

ٍ در جلسبت پصٍّشی آهَزشی داًشجَیبى برگسار گردیذ  جلسِ شَرای آهَزشی جْت بررسی هسبئل10در ایي سبل تعذاد -

. یذ گردیذپرٍپَزال هَرد بررسی قرار گرفتِ ٍ تبی 10تعذاد ًیس برگسار شذُ 

. ًیس کوب فی السببق از داًشجَیبى حبئس رتبِ اٍل تب سَم هعذل کالض بب اعغبی لَح سپبض تقذیر گردیذ 94در سبل -

.  داًشگبُ برگسار گردیذ EDCجْت بْبَد فرایٌذّبی آهَزشی اسبتیذ، کبرگبُ آهَزشی عرح دٍرُ ٍ عرح درض بب ّوکبری  -

بب صٌعت داًشگبُ در داًشکذُ بْذاشت بب  ٍ علوی ٍ اجرایی، افتتبح دفتر ارتببط شیراستبی ارتقبء اهَر پصٍّشی، آهَز در

 برًبهِ از (تجْیس اهکبًبت کبهپیَتری ٍ ٍیذئَ پرٍشکتَر)در سبیت داًشکذُ،  تحَل دفتر ٍ تجْیس آزهبیشگبُ تخصصی در ایي

ببشذ تب شبّذ شکَفبیی آى در  هی هختلف آى ٍاحذّبی اًذرکبراى ّبی در دست اقذام ٍ آتی هذیریت داًشکذُ ٍ دست

 .فٌبٍری داًشگبُ ببشین هجوَعِ هعبًٍت آهَزشی، تحقیقبت ٍ

 


