


مُىذسی گلپایگانفىی داوشکذٌ   



مُىذسی گلپایگان در یک وگاٌفىی داوشکذٌ   



        

 نفر  1021:  تعداد کل دانشجویان در حال حاضر   

 نفر 202نفر  و کارشناسی ارشد   819مقطع کارشناسی           

 نفر46:           تعداد کل  هيأت علمی تمام وقت  
 

گلپایگان در یک وگاٌمُىذسی داوشکذٌ فىی   



 تعداد کل دانشجویان کارشناسی  به تفکيک رشته

 

گلپایگان در یک وگاٌفىی مُىذسی داوشکذٌ   
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 تعداد کل دانشجویان کارشناسی ارشد  به تفکيک رشته

 

مُىذسی گلپایگان در یک وگاٌفىی داوشکذٌ   
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مُىذسی گلپایگان در یک وگاٌ داوشکذٌ فىی   

 :گروه ها 
          مهندسی مکانيک•

 مهندسی مواد و متالورژی        •

          مهندسی صنایع  •

  و کامپيوترمهندسی برق •

  علوم پایه و معارف اسالمی  •



 اعضای َیأت علمی تمام يقت
:گريٌ مُىذسی صىایع  

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی 

 1 علی اصغر بازدار استادیار

 2 هسی بیذگلی هعصَهِ استادیار

 3 حسي حالِ استادیار

 4 جعفری حاهذ استادیار

 5 شفائی ابَالفضل هربی

 6 هلکی هحوذرضا استادیار

 7 حسیي شوس شویراًی هربی

 8 سیذ حویذ هیرالیق هیرحسیٌی استادیار



 اعضای َیأت علمی تمام يقت

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی

 1 تقی اصفْاًی استادیار

 2 رضا اهیٌی ًجف آبادی استادیار

 3 جَّری ًرگس استادیار

 4 هحوذ خذائی استادیار

 5 سیذ هْذی رفیعائی استادیار

 6 احوذ صیادی شْرکی استادیار

 7 هیثوی اهیرحسیي داًشیار

 8 ّادی هرتضی استادیار

 9 سیذ عرفاى عقیلی استادیار

 :گريٌ مُىذسی مًاد ي متالًشی



 :الکتريویک ي مخابرات-گريٌ مُىذسی برق

 

 

 اعضای َیأت علمی تمام يقت

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی

 1 اعظن حسیي زادُ صلَتی استادیار

 2 علی اصغر حقیقی استادیار

 3 السادات صادقی ٍحیذُ استادیار

 4 حسیي هحسٌی هربی

 5 شیریي ًصر اصفْاًی استادیار

 6 ًرگس رستگاری استادیار

 7 هٌصَرُ هیرزائی استادیار



 :قذرت-گريٌ مُىذسی برق

 

 

 اعضای َیأت علمی تمام يقت

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی

 1 آزاد فارساًی احساى استادیار

 2 سیذ اهیر حسیٌی استادیار

 3 حویذرضا عبذالوحوذی استادیار

 4 هحوذ اسواعیل ًظری استادیار



 :طراحی کاربردی-گريٌ مُىذسی مکاویک

 

 

 اعضای َیأت علمی تمام يقت

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی

 1 زّرا زهاًی هیاًذشتی استادیار

 2 ایواى فخاری   استادیار

 3 هْذی هجاّذی داًشیار

 4 هصطفی ًصیری استادیار



 :تبذیل اورشی ي ساخت ي تًلیذ-گريٌ مُىذسی مکاویک

 

 

 اعضای َیأت علمی تمام يقت

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی

 1 بْوي اسذی استادیار

 2 سعیذ جاًی استادیار

 3 هرضیِ رضازادُ استادیار

 4 ّادی صفائی استادیار

 5 علی اصغر فرٍغی فر هربی

 6 ابَالحسي عسگرشوسی استادیار

 7 سیذ حاهذرضَی استادیار



 :گريٌ علًم پایٍ

 

 اعضای َیأت علمی تمام يقت

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی

 1 هْذی اهام جوعِ استادیار

 2 هحسي بْراهی استادیار

 3 هرضیِ دارابی استادیار

 4 هرین زارع استادیار

 5 هصطفی هٌیری سیذ استادیار

 6 پیواى ًاصح پَر استادیار
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 مهندسی گلپایگان در آزمون کارشناسی ارشدفنی درصد قبولی دانشجویان دانشکده 

 درصد قبولی

94-95درصذ اشتغال فارغ التحصیالن سال تحصیلی   
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 اطالعات پژوهشی

 عنوان تعداد

 تعذاد ثبت اختراعات بٍ وام داوشگاٌ 11

 ثبت شذٌ با وام داوشگاٌ( تألیف ي ترجمٍ)تعذاد کتب 15

 (ISIپصيَشی ي -شامل کىفراوسی، علمی)تعذاد مقاالت  628

 ISIتعذاد مقاالت  184

 (برين داوشگاَی ي ديرن داوشگاَی)تعذاد طرح َای پصيَشی  83

 تعذاد قراردادَای ياحذ ارتباط با صىعت 13

 تعذاد فرصت مطالعاتی صىعتی 2

 شرکت در ومایشگاٌ دستايرد َای پصيَش فىايری ي فه بازار 5



 شرکت در ومایشگاٌ دستايرد َای پصيَش فىايری ي فه بازار

تا کىًن داوشکذٌ فىی ي  1393از سال 
ديرٌ شرکت در ومایشگاٌ  5مُىذسی در 

دستايرد َای پصيَش فىايری ي فه بازار 
.حضًر مستمر داشتٍ است  

 



 هکتار 30نقشه طرح توسعه فاز اول دانشکده در فضایی به مساحت 



 (خًابگاٌ فراز) خًابگاٌ داوشجًیی خًاَران
 متر مربع 2000: زیربىا

 1387 :شريع 
 1389: بُرٌ برداری

 4: تعذاد طبقات 
 اعتبارات داوشگاٌ: محل اعتبار



 (خًابگاٌ رادویا)پسران خًابگاٌ داوشجًیی 
 مترمربع 1450: زیربىا 
 1379 :شريع 

 1381: بُرٌ برداری
 4: تعذاد طبقات 

 خیریه تًسط :اعتبار محل



تًسعٍ فضای آمًزشی ي احذاث ي تجُیس 
 مرکس رایاوٍ داوشگاٌ

 متر مربع3050: زیربىا
 1384 :سال تًسعٍ ساختمان

 2: تعذاد طبقات 
 داوشگاٌ اعتبارات :اعتبار محل



زیر سازی، آسفالت  جادٌ َای اصلی ي محًطٍ   
 سازی داوشگاٌ

 مترمربع 6000: متراش فضای سبس مًجًد
 1384 :شريع
 داوشگاٌ اعتبارات :اعتبار محل

 

 :ساختمان اداری ي سازمان مرکسی
 متر مربع 3200: زیربىا

 1385 :شريع 
 1389:  1فاز  بُرٌ برداری

 1393: بُرٌ داری کامل
 4: تعذاد طبقات 

 داوشگاٌ اعتبارات :اعتبار محل
 



 :کاربری َا
 مربع متر 460 :سريیس سلف•
 مربع متر 200 :ومازخاوٍ•
 مترمربع 390 :کىفراوس ساله ي تأتر آمفی•
 مربع متر 360 :سایت•
 مربع متر 218 :اساتیذ اتاق•
 مربع متر 366 :مطالعٍ ساله ي کتابخاوٍ•
 مربع متر 1203 :اداری فضای•

 



 ( :1)کارگاٌ ي آزمایشگاٌ مرکسی 
 متر مربع 1010: زیربىا

 1386 :شريع 
 1388: بُرٌ برداری

 اعتبارات داوشگاٌ: محل اعتبار
 



 (:  1)تجُیسات کارگاٌ ي آزمایشگاٌ مرکسی 

 آزمایشگاٌ ارتعاشات

 آزمایشگاٌ سیاالت

 کارگاٌ اتًمکاویک

 کارگاٌ جًشکاری

 آزمایشگاٌ پىًماتیک

 کارگاٌ ماشیه ابسار



تجُیس آزمایشگاٌ مذار ي اوذازٌ  
 گیری گريٌ مُىذسی برق



 تجُیس کارگاٌ برق
 متر مربع 210



تجُیسات آزمایشگاٌ مُىذسی  
 :مًاد

 متر مربع 960



 تکمیل کارگاٌ گريٌ مُىذسی متالًرشی ي برق
 متر مربع 960: زیربىا

 1390 :شريع 
   1396: بُرٌ برداری
اعتبارات داوشگاٌ ي اَذاء  مصالح  : محل اعتبار

 تًسط خیریه
 

خریذاری، تجُیس ي راٌ اوذازی  
 XRDدستگاٌ 
 


