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 پیش نویس اساسنامه دانشکده مهندسی مواد و فناوری اهی نوین
 تاریخچه 

 با 1396  سال مهرماه در تصويب از پس رجايی شهید دانشگاه نوين هایفناوری و مواد مهندسی کدهدانش

 عالیتف رسمی طوربه ئیاحبط قایآ جناب وپرورش آموزش محترم وزیر رسمی افتتاح

 هاینهیدرزم كشور ازیموردن متخصص نیروی تربیت اصلی هدف با کدهدانش اين است. كرده آغاز را خود

 رمنظوبه كاربردی هایپژوهش انجام و پژوهشگران و نخبگان جذب ،ایرشتهمیان نوين هایفناوری و علوم

 داسنا ساير و اندازچشم جهت در تحقیقاتی و صنعتی علمی، مراكز به جامعه موردنیاز دانش ارائه و خلق

 قیقاتیتح علمی مراكز با همگام ،نوين هایفناوری و مواد مهندسی کدهدانش گرديد. تأسیس كشور باالدستی

 كارآفرينان و پژوهشگران ،نخبگان علمی جامعه اینیازه به پاسخ در دنیا نوين ایرشته بین علوم مبدع و پیشرو

 ود.نم خواهد یتفعال خالق

 در چوب صنايع و مواد مهندسی زيستی، علوم رشته 3 با را خود فعالیت ،تأسیس سال اولین در کدهدانش اين

 و باالتر مقاطع در آينده در خداوند ياری با كه است كرده آغاز تکمیلی تحصیالت و كارشناسی طعامق

 داد. خواهد ادامه خود كار به بیشتر هایرشته

 اندازچشم 

 عنوانبه ،شورك سومی نسل كارآفرين و فرهیخته جامعه مربی و انقالب مولود رجايی شهید دبیر تربیت دانشگاه

 با فناوری و دانش مرزهای گسترش و علم ترويج و تولید پژوهش، آموزش، در پیشرو هایدانشگاه از يکی

 برنامه و اساسنامه در مندرج اهداف اساس بر دانشگاه اين .ستا انقالبی اسالمی هويت و علمی مرجعیت

 نوين هایآوریفن و مواد مهندسی دانشکده تأسیس به اقدام كشور اندازچشم سند همچنین خود، اهبردیر

 علم دتولی نهضت تقويت ،دانش یکنمرزش نافع، علم تولید دانشکده اين تأسیس مهم اهداف از است. نموده

 شافزاي و مقاومتی اقتصاد خصوص در (العالیمدظله)رهبری معظم مقام منويات به عمل ،افزارینرم جنبش و

 با نوين هایآوریفن و ملی نیازهای مبانی بر تأكید نهايتاًو بنیاندانش اقتصاد بر تمركز با كشور GDP سهم

 .ستا كشور باالدستی اسناد و وپرورشآموزش بنیادين تحول سند با همسو اجرايی و علمی مراكز تعامل

 مأموریت 



 یازمندن دانشگاه، و جامعه صنعت، ارتباط و دانش شکنیمرز ،فناورانه و كاربردی تحقیقات انجام برای امروزه

 اهداف به لنی برای شک بدون است. تکمیلی تحصیالت مقاطع در اًخصوص ایرشتهبین جديد هایرشته ايجاد

 یروهاین تربیت در خودكفايی و علم تولید ،وپرورشآموزش بنیادين تحول و اندازچشم داسنا در شدهتعريف

 اصلح گوناگون هایرشته تركیب از كه نوين فنون و علوم درزمینه علمی پشتوانه با متعهد و متخصص

  است. شودمی

 اهداف

 ساله( )یکمدتکوتاه

 پلیمری هایتكامپوزي ،فناورینانو ،فناوریزيست هایزمینه در ويژه به كاربردی حقیقاتت انجام 

 ...؛ و ارتباطات و اطالعات فناوری ،رنگ و چوب صنايع

 ؛دانشگاه و جامعه صنعت، صمتخص نیروهای تربیت و آموزش 

 ؛تکمیلی تحصیالت هایدورهو هارشته گسترش 

 ؛علمی مؤسسات و هادانشگاه ساير با تحقیقاتی و آموزشی ،علمی ابطهر برقراری 

 ؛منطقه برتر یهادانشگاه و اجرايی هایدستگاه با دانشگاه ارتباطی نظام تعمیق و گسترش 

 ؛المللیبین معتبر پژوهشی مراكز و هادانشگاه با پژوهشی همکاری 

 ؛جامعه در ایحرفه اخالق و نوآوری فرهنگ توسعه 

 ؛المللیبین و داخلی هایسرمايه و فنی دانش جذب به كمک 

 شركت و هاسسهؤم از حمايت و آوریفن متوسط و كوچک هایشركت توسعه و ايجاد از حمايت

 ؛كارآفرينی و آوریفن توسعه هدف با نوآور مهندسی و تحقیقاتی های

 دانشگاهی؛ فناورانه هایتوانمندی بر مبتنی ارزش خلق زنجیره تکمیل و سازیتجاری 

 بنیاندانش اقتصاد توسعه طريق از جامعه در ثروت افزايش به كمک. 

 

 ساله( )سهمدتمیان

 ؛دانشگاه آموختگاندانش و نخبگان برای اشتغال ايجاد و كارآفرينی فرايند تسهیل 

 دانشکده؛ در بنیان دانش اقتصاد دائمی دبیرخانه ايجاد 

 فناوری؛ و علم پارک تأسیس 

 سنجی؛ خالقیت مركز و مشاغل شهرک ايجاد 

 ؛كار و كسب انکوباتورهای ايجاد 

 بنیان؛ دانش های شركت تقويت و رشد ايجاد، جهت در حمايت  

 نوين؛ هایروش و فرايندها محصوالت، به ايده تبديل به كمک 



 معلمان؛ دانشجو توانمندسازی سیستمهای استقرار 

 ؛امعهج خدماتی و تولیدی تحقیقاتی، هایبخش ارتباط تحقق و تحقیقات نتايج سازی تجاری 

 نشاد هایبنگاه گسترش و آوریفن و دانش توسعه براساس نوآوری، ملی نظام طراحی باز به كمک 

 ن.بنیا

 ساله( 5)بلندمدت

 ؛دانش بر متکی شركتهای رشد و رقابت قدرت افزايش  

 ؛محور دانش اقتصاد توسعه طريق از جامعه در ثروت افزايش به كمک 

 ؛المللی بین و  داخلی هایسرمايه و فنی دانش جذب به كمک 

 ؛جهانی تجارب از استفاده برای المللی بین های همکاری توسعه 

  ؛جهان فناوری بازارهای در مؤثر حضور 

 ؛المللیبین و داخلی هایسرمايه و فنی دانش جذب به كمک 

 ؛المللیبین سطح در داخلی فنّاور هایشركت تخصصی مشاركت و حضور افزايش 

 در یآورفن ذخاير عنوانبه تولید تا تحقیق هایتوانمندی دهیسامان و هاخالقیت شکوفايی و رشد 

 ؛آينده

 ؛فنّاوری و اقتصادی جديد هایفعالیت ظهور جهت پويا و فعال نوآوری نظام چرخه تکمیل 

 توسعه در انتظار مورد صنعتی هایخوشه با متناسب تحقیقاتی هایركتش و واحدها دهیسازمان 

 ؛ایمنطقه

 و اقتصادی هایفعالیت نمودن ایخوشه وسیلهبه اقتصاد به بخشیتنوع منطقه، اقتصادی شرايط بهبود 

 ؛منطقه در بنیان دانش هایفعالیت برمبنای ثروت تولید و اوریفنّ

 ارتباطی، خدمات شامل برتر و نوين خدمات گسترش ICT ؛آموزشی خدمات و 

 شگستر و خدمات و آوریفن عرصه در واحدها عملکرد ارتقاء برای المللیبین ارتباطات گسترش 

 ؛نوين وكارهایكسب

 نبنیا دانش اقتصاد توسعه طريق از جامعه در ثروت افزايش به كمک. 

 

 

 


