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 گزارش عملکرد واحد هاي مختلف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

  92در سال پژوهشی منتهی به آذر 

 

 

 مقام معظم رهبري .»است کشور تحقیق؛ کلید قطعی پیشرفت و علم«

 

توان یکی از دستاوردهاي ارزشمند انقالب اسالمی و گام عملی موثر در راستاي اجراي  را می» هفته پژوهش« نامگذاري هفته آخر آذر ماه به نام 
ان منویات رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی در رابطه با نهضت نرم افزاري و علمی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و فناوري میهن عزیزم

گذرد و در طول  آذر را به عنوان روز پژوهش نامگذاري و معرفی نمود می 25روز ر دانست. چهارده سال از زمانی که شوراي فرهنگ عمومی کشو
ها بزرگداشت پژوهش به عنوان یک مجاهدت مقدس علمی از یک روز به یک هفته افزایش یافته و ضرورت تاکید بر جایگاه تحقیقات و  این سال

 ل انکار تبدیل شده است.به علم و فناوري به یک نیاز غیر قاپژوهش در کشور و تقدیر از مقام شامخ پژوهشگران و جهادگران عرص

 اتداند همچون سنوات گذشته ضمن برگزاري مراسم بر این اساس، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر خود فرض می
اده بزرگ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را در کارنامه پژوهش و فناوري دانشگاه در یک سال گذشته، خانومختلف و اطالع رسانی در خصوص 

دهد. همچنین، این معاونت فرصت را غنیمت شمرده و دست تعامل تمامی همکاران هیات علمی،  هاي این حوزه قرار جریان زوایاي مختلف فعالیت
توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی به گرمی هاي کاربردي و فناوري، ایجاد ثروت و  پژوهشدر مسیر حرکت به سمت پژوهشگران و دانشجویان را 

 .فشارد می

 دکتر علیرضا راستکار ابراهیم زاده
 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه

1392ذر آ 25  
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 مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاهریز برنامه 
 آمفی تئاتر علوم پایه  ،14، ساعت 1392آذر  25شنبه  دو

 توضیحات برنامه ساعت

  قاري قرآن تالوتی آیاتی از کالم ا... مجید 14:05-14:00

  مجري برنامه پخش سرود ملی جمهوري اسالمی ایران و اعالن برنامه 14:10-14:05
14:20-14:10  دقیقه) 10( آقاي دکتر راستکار خیرمقدم و سخنرانی توسط معاون پژوهش و فناوري 
14:35-14:20  دقیقه) 15( آقاي دکتر اکرمی دانشگاهسخنرانی توسط ریاست محترم  

14:45-14:35  دقیقه) 10( پذیرایی پخش کلیپ معاونت پژوهش و فناوري 

14:55-14:45  دقیقه) 10(  سخنران ارتباط با صنعت 

15:05-14:55  سخنرانی نماینده اساتید 
به نمایندگی از طرف 

 پژوهشگران برتر
 دقیقه) 10(

15:15-15:05  دقیقه) 10(  صنعتسخنران ارتباط با  

15:40-15:15  
 اهد اي جوایز دانشجویان پژوهشگر برتر

  دقیقه 20
 اهداي جوایز پژوهشگران برتر دانشگاه

   پایان  15:40
 

 92دانشگاه در سال پژوهشگران برتر 
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 92فعاالن صنعتی برتر دانشگاه در سال 

 

 
 

 92پژوهش و فناوري دانشگاه در سه سال منتهی به مهر  تحقیقاتی،فعالیت هاي 
 

 92-91مهر  90-91مهر  89-90مهر  عنوان 

 ISI/JCR 149 163 235مقاالت چاپ شده در مجالت 

 ISI 32 28 50مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده غیر

  ISC 34 48 77پژوهشی -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 119 41 88 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور 

 23 21 31 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور 
ازمحل اعتبارات پزوهشی داخل (تعداد طرحهاي تحقیقاتی مصوب 

 دانشگاه)از خارج جذب اعتبارات و 
36  24 25 

 23  29 21 دانشگاه)تعداد طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته  ( داخل و خارج 

 82  93  65 اعضاي هیات علمی  اب Grant)(اعتبار پژوهشی  عقد قرارداد

  775/396/3/-  197/211/4/-  000/900/1/- (هزار ریال) تخصیص یافتهپژوهشی  اعتبار 

 588 243  185(مشمول حمایت  پایان نامه هاي ارشد و دکتري خاتمه یافته 
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 مالی)

 8 8 15 ترجمه شدهکتب تالیفی و 

 6 5 3 / بین المللیملیعلمی همایش هاي برگزاري 

 

 فعالیت هاي پژوهشی در آینه نمودار
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٩٢-٩١مھر ٩٠-٩١مھر ٨٩-٩٠مھر 

  JCRمقاالت چاپ شده در مجالت 
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  -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 
    ISCپژوهشی
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کتب تألیفی و ترجمھ شده

٣٢٢٨
۵٠

۰

۵۰

۱۰۰

٩٢-٩١مھر ٩٠-٩١مھر ٨٩-٩٠مھر 

مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده   
JCR غیر    
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مقاالت ارائه شده درمجامع علمی داخل  
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مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج  
از کشور
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 دانشگاه مدیریت امور پژوهشیحوزه  اهم فعالیت هاي

 تهیه، تدوین و تصویب برنامه راهبردي معاونت پژوهش و فناوري 

  آنها و ) ساله 2(فعال سازي گروه هاي پژوهشی بیوتکنولوژي گیاهان شورپسند، و پردازش و ارتباطات و پیگیري موافقت اصولی
 تبدیل آن به موافقت قطعی

 91، بهمن »ادبیات شیعه«و » زبان شناسی کاربردي«تخصصی - مجوز انتشار دو فصلنامه علمی اعطاي 

  تهیه، ویرایش و بروز رسانی دستورالعمل ها و آئین نامه هاي مختلف در راستاي حمایت از فعالیت هاي پژوهشی اعضاي هیات
 علمی و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی 

 ان ارائه خدمات کارشناسی و مالی مختلف جهت حمایت از انجام فعالیت هاي پژوهشی و تحقیقاتی اعضاي هیات علمی و دانشجوی
 مقاطع تحصیالت تکمیلی 

  سماي پژوهشی(سامانه پژوهه بروز رسانی و ثبت مستمر فعالیت هاي مختلف پژوهشی و تحقیقاتی در( 

 (آماده سازي براي چاپ) تدوین مجموعه دستورالعمل ها و آئین نامه هاي برون و درون سازمانی انجام فعالیت هاي پژوهشی  

المللی: بینهاي ملی و  اري همایشبرگز  

 91، بهمن )با همکاري دانشگاه تبریز(کاربردي و نور موجی  الکترومغناطیسآسیایی  اولین کنفرانس  
  ،91آبان اولین کنفرانس مطالعات تخصصی زبان انگلیسی 
  91چهارمین سمینار یک روزه فیزیک نظري، بهمن 

  92، اردیبهشت  "سفینه النجاه عصر"پنجمین همایش ملی قرآن کریم 
  92اولین همایش ملی تنش شوري در گیاهان و راهکارهاي توسعه کشاورزي در شرایط شور، شهریور 
  92دومین همایش بین المللی آسیایی مهندسی الکترومغناطیس و فتونیک، شهریور  
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پایان نامه هاي ارشد و دکتري خاتمه 
یافته
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طرح هاي تحقیقاتی مصوب از محل  
اعتبارات پژوهشی داخل و جذب اعتبارات  

 خارج از دانشگاه
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 »92ماه آذر لغایت  91شهریور« ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان هاي گروه کارآفرینی و دفتر ارتباط با صنعت اهم فعالیت

ه هاي این دفتر در کنار انجام امور تشکیالتی خود همچون ایجاد ارتباط بین دانشگاه با صنعت وجامعه، هماهنگی با سازمانها و شرکتها در برنام
کارآموزي برابرمقررات علوم پایه و فنی به دوره هاي   بازدید دانشجویان از مراکز صنعتی و تولیدي، معرفی دانشجویان حائز شرایط رشته هاي

فنی تنگاتنگ با مراکز صنعتی  –آموزشی، اخیرا گامهاي موثري را در تسریع ، تکمیل و اجراي امور زیربنایی، فناوري و همکاري هاي علمی 
  . که در زیربه اختصار به آنها اشار می گردد. نظامی و تولیدي بردارد ،

  : زیرساخت ها ) الف
هرچند همکاران قبلی این دفتر اهتمام خود را در راه اندازي آن  به کار بسته بودند لکن در  :طراحی سایت ارتباط با صنعت دانشگاه  –الف -1

ادر را چند ماه اخیر سایت مذکور عالوه بر نمایش آخرین اخبار و اطالعیه هاي دفتر ، قابلیت لینک به دفاتر ارتباط با صنعت سایر دانشگاههاي م
 .اي قابل رجوع شرکت ها در آشنایی و شناخت  قابلیت ها و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه شده استمضاف براینکه جزو سایت ه. را می باشد دا
هاي فعال با صنعت براي دسترسی آسان مراجعان از صنعت به آنها و  تحویل ساختمان واقع در کنار جاده براي انتقال برخی از آزمایشگاه -الف-2
 ئه خدمات هرچه بیشتر و بهتر براي صنعت. این ساختمان بعد از انجام تعمیرات جزیی به مرحله بهره برداري خواهد رسید.ارا
این شورا حسب تاکیدات و رهنمودهاي ریاست محترم دانشگاه در دو بخش؛ داخل دانشگاه و : تشکیل شوراي ارتباط با صنعت دانشگاه -الف-3

ومدیران صنعتی استان براي شوراي خارج از دانشگاه  ) براي شوراي داخلی( اه از نمایندگان صنعتی اعم از داخل دانشگخارج از دانشگاه با دعوت 
اساتید فعال ، مرکب از نمایندگان گروههاي آموزشی دانشگاه ، نفر 25تشکیل یافته است که در این میان  براي اعضاي شوراي  داخلی به تعداد 
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و تا کنون طی چندین جلسه تصمیماتی را در خصوص ایجاد فضایی مناسب ذیصالح ابالغ عضویت در شورا صادر شده صنعتی و سایر مسئولین 
  : مانند.براي اساتید در رابطه با گسترش همکاري با صنایع اتخاذ شده است که بعد از تصویب شوراي دانشگاه اجرایی خواهد شد

  هزینه شدن در آزمایشگاهها و ملزومات خود دانشکده و گروه استاد طرح برگردانده باالسري طرح هاي پژوهشی اساتید دانشگاه  به
 شود

  هر همکاري که با خارج از دانشگاه طرح پژوهشی دارد با هماهنگی دفتر  ارتباط با صنعت و معاونت آموزشی دانشکده مورد نظر
 .زمان آزاد براي پژوهشگر اختصاص داده شود

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی که به سمت موضوعات تقاضا محور صنعتی سوق داده شوند اوالً طرف هاي  نامه آندسته از پایان
نمایندو دوماً طرح مذکور معاف از کسر قرارداد طرح، استاد راهنماي محترم بوده و درآمد ناشی از آن را به صالحدید هزینه می

 .قابل اجرا خواهد بود  1395مهر  باالسري دانشگاه بوده و این مصوبه تا دانشجویان ورودي سال

 هاي آموزشی، پژوهشی و اداري و مالی اعضاي هیأت علمی مرتبط با صنعت  هاي دانشگاه تا حد امکان از دغدغه با هماهنگی معاونت
 .کاسته شود

 الت تکمیلی که به هاي دانشجویان تحصی نامه به معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی پیشنهاد گردد که به آندسته از پایان
 .نامه در نظر گرفته شود نمره اضافی در دفاع از پایان 1اند  سمت موضوعات تقاضا محور صنعتی سوق داده شده

 
  :دو بخش اشاره می شود در زیر به ترکیب اعضاي هر

  : داخل دانشگاه
 رییس دانشگاه  
  معاون پژوهش و فناوري 

  رییس دفتر ارتباط با صنعت 

  ارتباط با صنعتروساي سابق دفتر 

 هاي آموزشی دانشگاه نمایندگان گروه 

 سایر اساتید فعال صنعتی 

 :خارج از دانشگاه

 تبریز و آذرشهر(نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی(  
  مدیران صنعتی استان 

 
 :طراحی و سازماندهی فرمها و فایلهاي دفتر ارتباط با صنعت  -الف-3

ایزو «در این راستا عالوه بر همکاري با مدیریت برنامه  و بودجه و تشکیالت دانشگاه در مستند سازي امورات حوزه در قالب 
کلیه فرمهاي طرحهاي تحقیقاتی، پژوهشی حوزه با بازنگري مجدد درآنها ویا الگوبرداري از سایر دانشگاه فعال در » 2000-9001

سایت ویژه ارتباط با صنعت دانشگاه بارگذاري و قابل دریافت مراجعه کنندگان به سایت می  حیطه کار آفرینی و صنعت، در وب
  .باشد

  
  : طراحی دفترچه توانمندي هاي دانشگاه - الف -4

فعاالن صنعتی استان بر ، فنی و پژوهشی دانشگاه به سازمانها شرکت ها- به منظور معرفی هرچه بیشتر توانمندي هاي بالقوه علمی
  ي را در چهار بخش ؛توانمندیهاي گروههاي آموزش، آن شدیم تا ضمن احصا قابلیت هاي دانشگاه 

 . تخصص هاي موجود، 1
 . توانایی ساخت دستگاه یا تولید ماده 2
 . توانایی ایجاد دوره یا کارگاه آموزشی و پژوهشی3
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 . خدمات مشاوره اي و مطالعاتی قابل ارائه4

جمع آوري و تحت عنوان دفترچه توانمندیهاي علمی و آزمایشگاهی دانشگاه در بازدید ها ، جلسات مشترك همکاري مابین 
 .سازمانها و برنامه ریزبی هاي آتی این دفتر از آن بهره مند شد

  
  )درحال پیگیري( تشکیل شوراي ارتباط با صنعت دانشجویی - الف-5

چنین شورایی در دانشگاه، به جرات می توان گفت که عالوه بر توسعه دامنه همکاریهاي دانشگاه با به نظر می رسد با فعال نمودن 
به هر روي همانگونه که . کارخانجات و شرکت ها ، یکی از پیشگامان فعالیت صنعتی دانشجویی در بین دانشگاههاي کشور باشیم

نفر از 7(ي همین موضوع اولین جلسه مشترك دانشجوییاشاره شده است موضوع دردست پیگیري می باشد البته در راستا
هاي مواد نسوز در شهرك شهید سلیمی برگزار گردید و مقرر  آوردهبا مدیرعامل صنعتی شرکت فر) دانشجویان مستعد گروه برق

گردد جلسات گردید مابقی دانشجویان منتخب دانشگاه در هفته هاي آتی که متعاقبا از طرف مدیر عامل شرکت مزبور  مقرر می
  . ادامه یابد

  
  تفاهم نامه ها) ب

حسب رایزنی هاي به عمل آمده با موسسات، سازمانها و شرکت ها اعم از اعالم آمادگی کتبی، مذاکره  91از شهریور ماه سال  
حضوري، تلفنی و برگزاري جلسات مشترك تاکنون منتج به عقد چهار تفاهم نامه  ذیل الذکربا آنان شده است و تالش بر اینست 

ف آموزشی دانشگاه، با سایر سازمانها وشرکتها نیزکه حتی غیر که با توجه به پتانسیل هاي علمی و پژوهشی گروه هاي مختل
  صنعتی هم باشند  تعامل و تفاهم نامه همکاري منعقد گردد

 شرقی . شرکت توزیع برق استان آذربایجان1

  هاي صنعتی استان . شرکت شهرك2
 . شرکت فوالد مهرسهند3

 اي آذربایجان . شرکت توزیع برق منطقه4

 . شرکت هوا و فضا5

 . چرخشگر6

 . موتورساران تراکتور سازي7
 )توان ( . سازمان توسعه منابع انرژي8

 . موسسه فرهنگی و اطالع رسانی آموزگار مهر 9

 . اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی10

 . شرکت سهامی آب و فاضالب آذربایجان شرقی11

 



١٠ 
 

 
 

  هاي مختلف ها و شرکت وزارتقراردادهاي صنعتی و نظارتی منعقد شده با - )ج
 000/000/300/1به مبلغ MK6Eو  Actarisتحقیق در طراحی و ساخت مودم هوشمند جهت قرائت کنتورهاي  قرارداد  .1

 )دکتر عجمی(ریال

  )نجفیدکتر (ریال000/000/383اي شدن شبکه برق آذربایجان به مبلغ  . قرارداد تحقیق و بررسی و تحلیل دالیل جزیره2
قرارداد بررسی و تخمین سهم شبکه و مشترك در تولید اغتشاشات کیفیت برق در شبکه برق آذربایجان به مبلغ . 3

  ) دکتر عجمی(ریال000/200/321
  )نجفیدکتر (ریال000/500/5هاي مراغه و مرند به مبلغ اي براي نحوه اجراي پروژه طرح جامع شهرستان قرارداد خدمات مشاوره. 4
بر تحقیق و بررسی راهکارهاي کاهش سطح اتصال کوتاه در شبکه برق آذربایجان به مبلغ  قرارداد نظارت. 5

  )نجفیدکتر (ریال000/000/20
  )نجفیدکتر (ریال000/000/35افزار جایابی بهینه منابع تولید پراکنده به مبلغ  قرارداد نظارت بر پروژه تهیه نرم. 6
  )یارمحمدزادهدکتر (ریال  000/000/100ویکرد مدیریت بحران به مبلغ قرارداد تحقیقی طراحی ارکان شهر خالق با ر. 7
ریال و انجام پژوهش تولید و  000/000/000/100نامه همکاري پژوهشی ساالنه با وزارت صنایع و معادن به ارزش  عقد توافق. 8

جلوگیري از خروج ارز از کشور در این سنتز نیکل مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و هیدروژناسیون روغن خوراکی با هدف 
  )انیدکتر بهزاد سلط(  قالبب

  )حیدریاندکتر ( 000/000/45براي شرکت فوالد مهر سهند به مبلغ  "توانیم بسازیم؟ چرا ما نمی"قرارداد تألیف کتاب با عنوان . 9
و مدیریت دانش  ن زلزله ارسبارانخدمات و تجربیات شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان شرقی در مدیریت بحرا بررسی. 10

  ).تقی زوار و دکتر پیمان یارمحمدزادهدکتر ( ریال  180.000.000برداري در موارد مشابه  به مبلغ تجربیات براي بهره
هایی از واحدهاي مونتاژ و ماشین کاري به ابزار و محصوالت رباتیک همراه با آموزش  تجهیز بخش –اتوماسیون صنعتی رباتیک . 11

 ریال ( دکتر حیدریان) 25.000.000به پرسنل شرکت موتورسازان به مبلغ 
  )فیدکتر نج( ریال 303.000.000هاي توزیع فشار متوسط به مبلغ  اي و شبه دینامیکی شبکه طراحی بهینه چند مرحله. 12
 )دکتر عجمی(ریال  522.260.000ها بر اندازه گیري در کنتورهاي آنالوگ و دیجیتال بررسی اثرات هارمونیک. 13
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 :بازدید از امکانات و تجهیزات  دانشگاه و شرکت ها - )د

متقابل دانشگاه وکارخانجات از امکانات، ازجمله اقدامات جدي انجام یافته در تصدي مدیریت جدید دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، برنامه بازدید 
ي دفتر در این راستا پس از هماهنگی هاي قبل. آزمایشگاهها ، و پتانسیل هاي یکدیگر و شرکت در جلسات مشترك پس از بازدیدها می باشد

ا و صنایع بازدید می نمایند و ارتباط با صنعت، هیاتی مرکب از اساتید فنی ذیربط گروههاي آموزشی به همراه مسئوالن دانشگاه از شرکت ه
  .درحین حال از هیات مدیره شرکت هاي مذکور و یا سایر شرکت ها دعوت متقابل بعمل می آید

  .باشد  مع الوصف بازدیدها وجلسات برگزار شده از شهریور ماه سالجاري در دو بخش جداگانه به همراه اهم موضوعات مطرروحه به  شرح زیر می 

  
 گاه و برگزاري جلساتبازدید از دانش  

 . شرکت برق منطقه اي استان1

 . شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی2

 . هیات مدیره و معاون شرکت شهرك هاي صنعتی 3

 . مدیران، سرپرستان و مسئوالن شرکت فوالد مهر سهند4

 . موسسه شهید فهمیده از مجموعه پژوهشگاه صنایع دفاعی5

 . شرکت بنیان موتور6

 قرارگاه خاتم االنبیا–. موسسه شهید کریمی 7

 .  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی8

 نیروگاه سهند بناب

  شرکت زیر نیز می باشیم/ضمنا در حال پیگیري و برنامه ریزي براي برگزاري جلسه با سازمان 
 دفتر پژوهش هاي کاربردي نیروي انتظامی  -الف
 مخابرات استان آذربایجان شرقیشرکت  -ب 
 مجتمع مس سونگون -ج 

 
 بازدید از سازمانها، صنایع و شرکت در جلسات 

 دفتر پژوهش هاي کاربردي نیروي انتظامی .1

 مدیریت آموزش و پژوهش استانداري استان آذربایجان شرقی .2

 : هاي صنعتی  شرکت شهرك  .3

 .به بعد92اعالم آمادگی شرکت مذکور براي آموزش و پژوهش از سال  -

 برگزاري جلسه مشترك با پژوهشکده علوم و صنایع غذایی -

 .هماهنگی الزم براي بازدید هاي صنعتی اساتید و دانشجویان  -
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 .اعالم اسامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت انجام پروژه ها و تحقیقات، مورد نیاز شرکت  -

 . شرکت فوالد مهر سهند4

 هاي باز آموزي پرسنل آن شرکتدرخواست معرفی اساتید برتدریس دوره  -

 هاي استقرار نظام مدیریت منابع انسانی(مشاور منابع انسانی)ارائه مشاوره -

 هاي صنعتی سازمانی-ارائه مشاوره -

 ریال45000000به مبلغ » توانیم بسازیم؟ چرا ما نمی«امضاء قرارداد تدوین  کتاب  -

 انجام تفاهم در زمینه برگزاري همایش علمی مشترك -

 ریت شهرك سلیمی. مدی5

با هماهنگی روابط عمومی هیات امناي شهرك سلیمی مقرر گردید جلسه ي مشترکی با حضور هیات امناي  -
 .محترم شهرك سلیمی برگزار گردد

 . شرکت فراورده هاي مواد نسوز تبریز6

ن مهندسی  برق آمادگی براي استخدام دانشجویان فنی کاربلد، مستعد(در این ارتباط اولین گروه ، از دانشجویا -
به تعداد هفت نفر در جلسه مشترك با حضور مدیر عامل شرکت نموده وآقاي مهندس حسنی از توانمندیهاي 

 دانشجویان آگاه و مقرر گردید پس از اتمام امتحانات ترم جاري دو نفر از دانشجویان مستعدرا دعوت نمایند.

 نبه.آمادگی براي استفاده از توانمندیهاي آزمایشگاهی دو جا -

 درخواست حضور تیم روباتیک دانشگاه در شرکت مزبورجهت طراحی رباط هاي مورد نیاز آن شرکت. -

 کاربردي مخابرات استان اذربایجان شرقی-. دانشگاه علمی7

 آمادگی براي برگزاري کارگاههاي آموزشی کوتاه مدت با مشارکت هم و صدور گواهی مشترك. -

 کارشناسی ارشد . فناوري اطالعات در مقطع  آمادگی تبادل استاد براي ایجاد رشته -

 . شرکت پودرهاي صنعتی کار آفرین8

 . شرکت آذران کوره9

 . شرکت مصالح ساختمانی آذران میشو10

 اي مشترك با رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی کشور. شرکت در جلسه11

زاد(عضو هیات علمی و کارشناس کتر یگانهبا حضور دکتر کدخدایی(رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی)، خانم د
تکنولوژي مواد غذایی و مدیر دفتر ارتباط با صنعت پژوهشکده)، نمایندگان واحدهاي صنعتی(شیرین عسل، داداش 
برادر، ایدین، نجاتی، شیر پگاه و ....)، مدیر کل جهاد کشاورزي، مدیر کل استاندارد، رئیس انجمن صنایع همگن 

هاي صنعتی استان  دارویی، رئیس انجمن صنایع همگن لبنی و ... که در محل شرکت شهركغذایی، بهداشتی و 
گردید شرکت نموده و مقرر گردید مقدمات اخذ نمایندگی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان بزرگ توسط 

 دانشگاه فراهم شود. 

 
 . پارك فناوري قطعات خودرو12

 دفاتر رایگان در پارك براي دانشجویان مخترع و کارآفرین.آمادگی شرکت مذکور براي واگذاري  -

 . شرکت ماشین سازي تبریز کار13

 باشد. آالت مربوط به فراوري محصوالت کشاورزي در کشور می این شرکت تنها شرکت تولید کننده ماشین -

 1392الی  1389المللی طی سالهاي  هاي علمی بین گروه همکاري هاي اهم فعالیت
ترنتی به زبان انگلیسی بود و این نقیصه در مکاتبات گروه با دانشگاههاي خارجی به وضوح ینبه اینکه دانشگاه فاقد سایت ایت با عنا -1

هاي ایجاد سایت مذکور ، از قبیل ترجمه  گردید، معاونت محترم پژوهش و فناوري دستورات الزم را براي فراهم نمودن زمینه مشاهده می
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را به این گروه محول  http://en.azaruniv.ac.irانگلیسی و قراردادن مطالب در سایت انگلیسی به نشانی:  متن صفحات سایت فارسی به
هاي مرکز فناوري اطالعات دانشگاه این امر محقق گردیده و متناسب با اخبار و اطالعات مورد توجه به  نمودند که با تالش گروه و حمایت

 گردد.  روز رسانی می
 http://atreach.un.org/unaiسوادي سازمان ملل متحد از طریق تکمیل فرم مربوطه در وب سایت : مبارزه با بی عضویت در برنامه -2
که طی سفر ریاست محترم دانشگاه به هندوستان  15/9/89پتکهابوري رجبهت تایلند در تاریخ امضاء تفاهم نامه علمی پژوهشی با دانشگاه  -3

هاي جهان که توسط بنیاد ایندوس برگزار و طی  آموزشی، جذب دانشجو و اتحاد و روابط دانشگاهمسائل و شرکت در گردهمائی بررسی 
 .مذاکرات دوجانبه، این تفاهم نامه مبادله گردیده بود

ا مرحله تباط تاین ار. انجام مکاتبات مقدماتی با مسئوالن دانشگاه آبانت ایزیت ترکیه که در گردهمایی هندوستان ارتباط برقرارگردیده بود -4
براي تبادل تفاهم نامه پیش رفته ) دانشگاه تربیت معلم آذربایجان(حضور مسئوالن دانشگاه آبانت ایزیت در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

 .بود که بنابه دالیلی ناتمام ماند
که این تفاهم نامه منجر به برگزاري   1387امضاء تفاهم نامه علمی پژوهشی با گروه زلزله و لرزه شناسی دانشگاه کانازاواي ژاپن در سال  -5

در  1389مهرماه سال  19و  18هاي بنّائی تاریخی در روزهاي  سمینار دو جانبه ایران و ژاپن در لرزه شناسی و مهندسی زلزله ساختمان
ر دانشجوي بورسیه در مقطع به امضاء رسید که نتیجه آن اعزام چها 91و  90هاي مجددي در سالهاي  این دانشگاه گردید و نیز تفاهم نامه

 دکتري به دانشگاه کانازاوا ( دو نفر از این دانشجویان از دانشجویان دانشکده فنی این دانشگاه بودند.) 
الخصوص کشورهاي همسایه، امضاء تفاهم نامه علمی پژوهشی با دانشگاه  ها با کشورهاي مختلف علی به منظورگسترش همکاري -6

، این تفاهم نامه بعد از انجام مکاتبات و درخواست مسئوالن  90عراق در اولویت قرار گرفت که در سال الدین اربیل کردستان  صالح
الدین براي توسعه و بروز  نمودن منابع زبان و ادبیات فارسی، اخیراً اقداماتی را براي حضور مسئوالن دانشگاه در کردستان  دانشگاه صالح

اي اخذ  باشد که در این خصوص مجوز سفر به اربیل براي هیات سه نفره ه مذکور در حال انجام مینام عراق و عملیاتی شدن بندهاي تفاهم
 گردیده است که در اولین فرصت ممکنه این سفر انجام خواهد شد..

ور زیمباوه، مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوري جمهوري اسالمی ایران و وزارت آموزش عالی کش بر اساس تفاهم نامه مبادله شده فی  -7
 اي را با آن دانشگاه امضاء نمود.  این دانشگاه طی مکاتباتی با دانشگاه صنعتی هراره تفاهم نامه

باشد این عامل سبب تسریع در  الملل دانشگاه مدیترانه شرقی واقع در قبرس شمالی فردي ایرانی می با عنایت به اینکه مدیر روابط بین -8
 ه گردید.. نامه با این دانشگا مبادله تفاهم

اي را بطور  با عنایت به اینکه قبرس به دو منطقه شمالی و جنوبی تقسیم شده است این امکان براي این گروه فراهم گردید تا تفاهم نامه -9
مجزا با دانشگاههاي نیکوزیا و قبرس که جزو دانشگاههاي قبرس جنوبی هستند به امضاء برساند که امید است امکان عملیاتی شدن این 

 ها براي دانشگاه فراهم گردد. اهم نامهتف
 گردنند. مبادله تفاهم نامه با دانشگاه کراچی و همچنین دانشگاه پیشاور که هر دو از معتبرترین دانشگاههاي پاکستان محسوب می -10
 اعطاي نمایندگی جذب دانشجویان  خارجی در کشورهاي مختلف براي ادامه تحصیل در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان : -11

 هندوستان 

 ها درکشور هندوستان مدارك فردي را که تمایل به تحصیل در مقطع کارشناسی  شایان ذکر است یکی از این نمایندگی
ارشد در رشته برق را داشت براي دانشگاه ارسال نمود که این امر به خاطر طوالنی شدن دریافت موافقت امور دانشجویان 

 تیجه مورد عالقه دانشگاه( جذب و تحصیل متقاضی)حاصل نگردیدداخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، ن

 بنگالدش 

 التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد این کشور تقاضایی را به این گروه ارسال نموده است مبنی بر فراهم  اخیراً یکی از فارغ
هاي بیشتر به گروه  بررسی نمودن امکانات تحصیل در مقطع دکتري زبان و ادبیات فارسی، درخواست آقاي ابو معصوم براي

 زبان و ادبیات فارسی ارسال گردیده است تا در صورت موافقت، اقدامات الزم این سوي گروه انجام گیرد.

 منطقه رام اهللا کشور فلسطین 
  عراق و سوریه 
 آذربایجان 
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  پاکستان 
 نیجریه 
 کامرون 
 ازبکستان 

 

 92تا مهر   91مهر ، دانشگاهاطالعات و تکنولوژي فناوري مدیریت امور مرکز اهم فعالیت هاي 
 

 

  نصب و بهره برداري از سامانه امنیتیUTM  و بهره برداري از خدماتAccounting, Monitoring, AntiVirus, VPN, DMZ , 

NAT, Firewall, IDS/IPS 
  تدارك یک کالس کاملIPV4 براي پوشش ضعف هاي موجود 

  35افزایش پهناي باند اینترنت دانشگاه ازMbps  50بهMbps 

  ایجاد شبکهDomain  ایستگاه کاري 520دانشگاه با بیش از 

 تهیه شناسامه براي کامپیوتر هاي دانشگاه 

 مستندسازیاتصاالتشبکهواتاقسروردانشگاه 

 راه اندازي پورتال انگلیسی دانشگاه 

  راه اندازي پورتال هاي گروههاي پژوهشی و آزمایشگاههاي تحقیقاتی 

  پورتال پردیس تبریزراه اندازي 

 تبدیل دو کامپیوتر عادي که به عنوان سروراستفاده می شدند به سرورهاي استاندارد 

 توسعه پوشش شبکه وایرلس همروند با توسعه دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

  نفر 4520افزایش تعداد کاربران وایرلس یه 

  و افزایش فضاي تخصیص یافته براي ) یان تحصیالت تکمیل اساتید و دانشجو( نفر 710افزایش کاربران پست الکترونیکی به
 ساتیدصندوق هاي پستی به درخواست ا

  نفر 455افزایش کاربران سیستم اتوماسیون اداري به 

  نفر 200افزایش تعداد کاربران سامانه سوابق علمی و پژوهشی به 

 ارتقا و بهبود وضعیت سیستم برق اضطراري اتاق سرور 

 مجازیسازیبرایافزایشبهرهوریسرورهابهرهبرداریازتکنیک 

 بهبود رتبهوبسایتدانشگاهدرنظامهایمختلفرتبهبندي 

  راه اندازي سیستمDNS  ،داخلی براي عدم نیاز به اینترنت موقع  دسترسی به سرویس هاي داخلی مانند اتوماسیون اداري، سما
 ... ایمیل و 
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 ،قراردادهاي کار دانشجویی همکاري در راه اندازي سامانه مدیریت وام هاي دانشجویی 

 همکاري  در راه اندازي سامانه مدیریت ترم هاي تابستان 

 همکاري در راه اندازي سامانه کتابخانه دیجیتال 

 مدیریت پهناي باند دانشگاه در تعطیالت دانشگاهی 

 ها اي و حل مشکالت سیستم کارهاي استاندارد براي اقدامات رایانه تهیه روش  

 ي و تکنولوژي اطالعات:فناورهاي مدیریت امور  جدول فعالیت

88-89 شاخص ها ردیف  90-89  92-91  
 50 60 30 پهناي باند اینترنت 1
 24 14 1 ها تعداد زیر پورتال 2
 6 5 3 تعداد سرورهاي استاندارد 3
 wireless - 1800 4520تعداد کاربران  4
 10 10 4 تعداد ساختمان هاي تحت پوشش وایرلس 5
 Core switch 6 7 7تعداد  6
 62 58 42 هاي اصلی switchتعداد  7
 email account 195 363 710تعداد  8
 13 8 5 تعداد سیستم هاي اتوماسیون 9
 email (MB) 20 200 400حجم  10
 m( 3700 5400 5400متراژ فیبر نوري ( 11
12 Account 455 400 320 اتوماسیون اداري 
 200 - - تعداد کاربران سامانه سوابق علمی و پژوهشی  13

 

 هاي آتی:  برنامه

 ایجادData Centerاستانداردبرایمرکزفناوریاطالعاتدانشگاه     
 افزایشضریبامنیتیسیستمهایرایانهایمورداستفاده       
 افزایش توان تخصصی مرکز فنوري اطالعات 
 تدارکنرمافزارهایجامعویکپارچهERP           
 بی سیم دانشگاه توسعه شبکه 
 آل ایجاد امکانات استاندارد براي برگزاري ویدئو کنفرانس هاي ایده 
  انتقال سیستمInternet LAN Acounting  به نرم افزارIBSng 
  ایجادCall Center براي رفع مشکالت کاربران در اسرع وقت 
 هاي کامپیوتري بازدید ادواري از تجهیزات و سیستم 
 ات اداري براي افزایش کیفیت خدمات مرکزایجاد شیفت بعد از ساع 

 

 اهم فعالیت هاي مدیریت کتابخانه مرکزي مرکز اسناد دانشگاه
  92تامین منابع مطالعاتی  کتابخانه مرکزي در سه سال منتهی به مهر  



١٦ 
 

 

  پیش زمینه جستجوي خرید و راه اندازي نرم افزار تحت وب کتابخانه با امکان جستجوي اطالعات کتاب شناختی و فراهم ساختن
  تمام متن

 بروز رسانی سیستمهاي سخت افزاري در حد امکانات موجود ، اعم از سرور و کالینتها  
  جدید)ورودیهاي(تسهیل در ورود اطالعات اعضا  
 راه اندازي کتابخانه واحد پردیس تبریز  
  جلد کتب فارسی والتین 5015آماده سازي تعداد 

  کتب کتابخانه دانشکده ادبیات و الهیات جلد8600تعویض عطف و بارکد تعداد  

 

 

 

 اسالمی ایـــــــــران، مانمیهن عزیز هر چه بیشتر علمی و سرافرازيبه امید اعتال 
 مدیریت امور پژوهشی دانشگاه تهیه و تدوین:

 مهدي رادبهطراح جلد: 
 1392آذر ماه 

 


