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 گزارش عملکرد واحد هاي مختلف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

  93در سال پژوهشی منتهی به آذر 

  

  

  »واال دست پیدا کند بدون ژرف یابی در هیچ مقوله اي انسان نمی تواند به هدف هاي بدون نوآوري، بدانید که بدون تحقیق،«
  مقام معظم رهبري

  »و فناوري است ه تولید علمرسالت اصلی دانشگا«
  ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران                

  
توان یکی از دستاوردهاي ارزشمند انقالب اسالمی و گام عملی موثر در راستاي  را می» هفته پژوهش« نامگذاري هفته آخر آذر ماه به نام       

ها و مراکز تحقیقاتی و فناوري میهن رم افزاري و علمی در دانشگاهمی در رابطه با نهضت ناجراي منویات رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسال
گذرد و  آذر را به عنوان روز پژوهش نامگذاري و معرفی نمود می 25ده سال از زمانی که شوراي فرهنگ عمومی کشور روز پانز. عزیزمان دانست

روز به یک هفته افزایش یافته و ضرورت تاکید بر جایگاه ها بزرگداشت پژوهش به عنوان یک مجاهدت مقدس علمی از یک  در طول این سال
  .تحقیقات و پژوهش در کشور و تقدیر از مقام شامخ پژوهشگران و جهادگران عرصه علم و فناوري به یک نیاز غیر قابل انکار تبدیل شده است

به سرعت جایگاه خود را در جهان پیدا نموده و فرآیند یان یا اقتصاد دانایی نیز نامیده می شود نمفهوم اقتصاد دانش که اقتصاد دانش ب     
دانشگاه (، مرکز تحقیقات اتومبیل مونیخ)دانشگاه استنفورد(دره سیلیکون. گسترده از چگونگی ایجاد تا تجاري سازي دانش را در بر میگیرد

ت دانش بنیان بعنوان موتور محرکه اقتصاد این ، مرکز تحقیقات حیدر آباد هند و دهها نمونه دیگر در سراسر دنیا گواه نقش موسسا)مونیخ
 در دانشگاه نسل سوم،. گذر از شیوه آموزش محور به دانشگاههاي نوآور و کار آفرین هستند به نسل سوم دانشگاهها مستلزم. کشورها می باشند

این رو قابلیت تجاري سازي  از. آموزش و پژوهش بصورت هدفمند و متمرکز در جهت ایجاد ارزش افزوده براي دانش حرکت می کند
  .درطراحی فرآیندها بایستی مد نظر قرار گیرد دستاوردها و نتایج فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی به عنوان یک ضرورت اولیه

داند همچون سنوات گذشته ضمن برگزاري  بر این اساس، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر خود فرض می     
اسمات مختلف و اطالع رسانی در خصوص کارنامه پژوهش و فناوري دانشگاه در یک سال گذشته، خانواده بزرگ دانشگاه شهید مدنی مر

همچنین، این معاونت فرصت را غنیمت شمرده و دست تعامل تمامی . هاي این حوزه قراردهد آذربایجان را در جریان زوایاي مختلف فعالیت
شاخص هاي دانشگاه  تحققو  هاي کاربردي و فناوري هشگران و دانشجویان را در مسیر حرکت به سمت پژوهشهمکاران هیات علمی، پژو

  .فشارد به گرمی می کارآفرین

 دکتر علی عجمی

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه

  1393آذر  17
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  برنامه مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه

  علوم پایهدانشکده ،  آمفی تئاتر 13:30، ساعت 1393آذر  17دو شنبه 

  توضیحات  برنامه  ساعت
  )دقیقه 5(  قاري قرآن  مجید... تالوت آیاتی از کالم ا  13:30 -13:35

پخش سرود ملی جمهوري اسالمی ایران و اعالن   13:35 -13:45
  برنامه

  )دقیقه 10(  مجري برنامه

خیرمقدم و سخنرانی توسط معاون پژوهش و  13:45 -14:00
  فناوري

  )دقیقه 15(  آقاي دکتر عجمی

  )دقیقه 15(  زادهآقاي دکتر ولی  سخنرانی توسط ریاست محترم دانشگاه  14:00 -14:15
رویکرد هاي ملی و استانی "موضوع  باسخنرانی  14:30-14:15

  "و فناوري پژوهشدر خصوص 
  )دقیقه 15(  مهندس پاکزاد

  )دقیقه 10(  پذیرایی  فناوريپخش کلیپ معاونت پژوهش و  14:40-14:30

  )دقیقه 15(  مهندس سر افراز  "ارتباط با صنعت "سخنرانی با موضوع 14:55-14:40

  )دقیقه 15(  مهندس قیصري  "اقتصاد دانش بنیان"سخنرانی با موضوع 15:10-14:55

  
  

15:40-15:10  
  
  
 

      اهد اي جوایز کارمندان پژوهشگر برتر
  

  )دقیقه 30(
  دانشجویان پژوهشگر برتراهد اي جوایز 

  ارتباط با صنعت فعالاهد اي جوایز پژوهشگران 

  اهداي جوایز پژوهشگران برتر دانشگاه

      پایان  15:45
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  93پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 
  

               

  93صنعتی دانشگاه در سال ال فعپژوهشگر 
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  93سال منتهی به مهر  یک در و نمودار هاي مربوطه و فناوري دانشگاه یفعالیت هاي پژوهش :1جدول
  

 92-93مهر  92-91مهر  90-91مهر  عنوان 

 ISI/JCR 163 235 237مقاالت چاپ شده در مجالت 

  ISI 28 50 63مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده غیر

  ISC 48 77 112پژوهشی - مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

  2  1  0  ثبت اختراعاتتعداد 

 189 119 41 )منطقه اي –ملی ( مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور 

  48      )بین المللی( مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور 

 32 23 21 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور 

  34  10  26  )داخل دانشگاه(تعداد طرحهاي تحقیقاتی مصوب 

  8  14  0  )خارج دانشگاه(تعداد طرحهاي تحقیقاتی مصوب 
ازمحل اعتبارات پزوهشی (طرحهاي تحقیقاتی مصوب کل تعداد 

 )داخل و جذب اعتبارات خارج از دانشگاه
 26 24 42 

  13  19  24  )داخل دانشگاه(تعداد طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته 

  4  3  4  )دانشگاهخارج (تعداد طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته 
داخل و خارج ( طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته  کل تعداد 

 )دانشگاه
28  22 17  

 115 82 93  با اعضاي هیات علمی  Grant)(عقد قرارداد اعتبار پژوهشی 

 625/043/4 775/396/3 197/211/4 )هزار ریال( تخصیص یافته (Grant)اعتبار  پژوهشی 

 265 195 142 )مشمول حمایت مالی(دکتري خاتمه یافته  پایان نامه هاي ارشد و 

اعتبار پژوهشی تخصیص یافته براي حمایت از پایاننامه هاي ارشد و 
  000/634/1  000/275/1  000/828  )هزار ریال(دکتري 

 9 8  8 کتب تالیفی و ترجمه شده

  2  6  5  و کارگاههاي آموزشی بین المللی/ برگزاري همایشهاي علمی ملی 
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  93سال منتهی به مهر یک طرح هاي پژوهشی داخل و خارج دانشگاه در : 2جدول

 طرح هاي پژوهشی خاتمه یافته  طرح هاي پژوهشی تصویب  شده  گروه آموزشی  

داخل 
 دانشگاه

  میزان اعتبار
میلیون (

 )ریال

خارج 
 دانشگاه

  میزان اعتبار
 )ریالمیلیون (

داخل 
 دانشگاه

  میزان اعتبار
 )میلیون ریال(

خارج 
 دانشگاه

  میزان اعتبار
 )میلیون ریال(

      39  1          گروه عربی  1
              38  1  گروه زبان انگلیسی  2
      20  1           گروه ادیان وعرفان  3
      19  1  1657  8      گروه برق  4

      36  1          گروه عمران  5

  25  1      25  1  60  2  فناوري اطالعات   6

  260  3          92  4 گروه علوم تربیتی   7

              105  4  گروه روانشناسی  8

      25  1      89  3  گروه تربیت بدنی  9

              60  2  گروه مطالعات خانواده  10

              30  1  گروه کتابداري  11

      110  2      50  1  ریاضی  12

      119  2      163  6  فیزیک  13

      65  1      155  4  شیمی  14

      40  1      160  1  شناسی زیست  15

      80  2      152  4  گروه گیاهپزشکی  16

              160  1  گروه بیوتکنولوژي  17
  

  طرحهاي داخل دانشگاه  طرحهاي خارج دانشگاه

  اعتبار
  به میلیون ریال

خاتمه 
  یافته

  اعتبار
به میلیون 

  ریال

تصویب 
  شده

  اعتبار
به میلیون 

  ریال

خاتمه 
  یافته

  اعتبار
  به میلیون ریال

تصویب 
  شده

285  4  682/1  8  553  13  314/1  34  

0
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  یک سال اخیردر  اهم فعالیتهاي حوزه مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

تهیه، ویرایش و بروز رسانی دستورالعمل ها و آیین نامه هاي پژوهشی در راستاي حمایـت از فعالیتهـاي پژوهشـی اعضـاي      - 1
 هیات علمی و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی

خدمات کارشناسی و مالی مختلف جهت حمایت از انجـام فعالیتهـاي پژوهشـی و تحقیقـاتی اعضـاي هیـات علمـی و         ارائه - 2
 دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیل

 )سماي پژوهشی(بروز رسانی و نسب مستمر فعالیتهاي مختلف پژوهشی و تحقیقاتی در سامانه پژوهه  - 3

 اي پژوهشی دانشگاهتدوین کتاب مجموعه دستورالعمل ها و آیین نامه ه - 4

 جستجوي نوع و درجه نشریه و پایگاه نمایه شدهسامانه تهیه  - 5

 به سیستم اتوماسیون پژوهشی به منظور حذف سیستم کاغذي) سماي پژوهشی(ارتقاء سامانه پژوهه  -6

 )در حال اجرا( راه اندازي سامانه الکترونیکی مدیریت نشریات براي هفت نشریه تخصصصی دانشگاه - 7

 )قانون برنامه پنجم توسعه – 224براساس مفاد ماده (ثبت آمار و اطالعات پژوهشی دانشگاه در سامانه سمات ملی  - 8
 )قانون بودجه کشور – 16براساس آئین نامه اجرایی بند ( ثبت اطالعات طرحهاي پژوهشی و مجریان آن  در سامانه سمات ملی  -9

 تهیه و ارائه آمار فعالیتهاي دانشگاه به سازمانها و واحدهاي ذیربط  -10

       :     تخصصی با عناوین زیر  –عنوان نشریات علمی  6اعطاي مجوز انتشار  - 11
 )92دي  –آذر  –آبان : مصوب (                  

  دو فصلنامهJournal of Applied Linguistics& Discourse Analysis         ) ادبیاتدانشکده( 

 دانشکده علوم تربیتی(                              مجله علوم کاربردي ورزش و تندرستی( 

 دانشکده علوم تربیتی(                             مجله مدیریت و رهبري در سازمانهاي آموزشی ( 

 دانشکده علوم تربیتی(                               فصلنامه شناخت و هیجان( 

  فصلنامهCommunication in Combinatorics and Optimization             ) علوم پایهدانشکده( 

  

  برگزاري کارگاه ها و همایشهاي ملی و بین المللی 

 ) 92شهریور  12-10(دومین کارگاه و سمینار پیشرفتهاي اخیر در فیزیک نظري  - 1

 )93شهریور  ABINIT  )15-17اولین کارگاه آموزشی   - 2
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  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان هاي گروه کارآفرینی و دفتر ارتباط با صنعت فعالیت رئوس

ها و جامعه، هماهنگی با سازمان این دفتر در کنار انجام امور تشکیالتی خود همچون ایجاد ارتباط بین دانشگاه با صنعت و
 ،علوم پایه  هايمعرفی دانشجویان حائز شرایط رشتههاي بازدید دانشجویان از مراکز صنعتی و تولیدي، ها در برنامهشرکت

هاي موثري را در تسریع، مقررات آموزشی، اخیرا گام هاي کارآموزي برابربه دوره و مهندسی و فناوري اطالعات فنیکشاورزي، 
 ،ولیدي برداشته استنظامی و ت  ،ا مراکز صنعتیفنی تنگاتنگ ب –تکمیل و اجراي امور زیربنایی، فناوري و همکاري هاي علمی 

  . گردده میبه اختصار به آنها اشار که در زیر
  : زیرساخت ها ) الف

هاي دفتر، لینک به دفاتر ارتباط با صنعت نمایش آخرین اخبار و اطالعیه با قابلیت :طراحی سایت ارتباط با صنعت دانشگاه  -1
هاي مربوط هاي آزمایشگاهی دانشگاه، ارائه فرمارائه پورتال توانمنديهاي دانشگاه، دفترچه توانمنديارائه  هاي مادر،سایر دانشگاه

  . هاي پژوهشی و سایر موارد مرتبطبه ارتباط با صنعت، ارائه اولویت
ها و صتایع به هاي با قابلیت ارائه خدمات به سازمان براي انتقال دفتر ارتباط با صنعت و برخی از آزمایشگاه ریزيبرنامه -2

این ساختمان . اقع در کنار جاده براي دسترسی آسان مراجعان از صنعت به آنها و ارائه خدمات هرچه بیشتر و بهترساختمان و
  .بعد از انجام تعمیرات جزیی به مرحله بهره برداري خواهد رسید

این شورا حسب تاکیدات و رهنمودهاي ریاست محترم دانشگاه در دو بخش؛ داخل : تشکیل شوراي ارتباط با صنعت دانشگاه -3
ومدیران صنعتی استان ) براي شوراي داخلی( ه داخل دانشگادانشگاه و خارج از دانشگاه با دعوت از نمایندگان صنعتی اعم از 

مرکب از ، نفر 25ي  داخلی به تعداد براي شوراي خارج از دانشگاه تشکیل یافته است که در این میان  براي اعضاي شورا
اساتید فعال صنعتی و سایر مسئولین ذیصالح ابالغ عضویت در شورا صادر گردیده است ، هاي آموزشی دانشگاهنمایندگان گروه

  :در زیر به ترکیب اعضاي هردو بخش اشاره می شودکه 
  : داخل دانشگاه
 رییس دانشگاه  
  معاون پژوهش و فناوري 

  رییس دفتر ارتباط با صنعت 

 روساي سابق دفتر ارتباط با صنعت 

 هاي آموزشی دانشگاه نمایندگان گروه 

 سایر اساتید فعال صنعتی 

 :خارج از دانشگاه

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

 

 :هاي دفتر ارتباط با صنعت ها و فایلطراحی و سازماندهی فرم -4

و بودجه و تشکیالت دانشگاه در مستند سازي امورات حوزه در قالب وه بر همکاري با مدیریت برنامه در این راستا عال
ز یا الگوبرداري ا هاي تحقیقاتی، پژوهشی حوزه با بازنگري مجدد درآنها وهاي طرحکلیه فرم» 9001-2000ایزو «

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

  
  :طراحی دفترچه توانمندي هاي دانشگاه -5

 فعاالن، هاها شرکتفنی و پژوهشی دانشگاه به سازمان-هاي بالقوه علمیبه منظور معرفی هرچه بیشتر توانمندي
  را در چهار بخش ؛ هاي آموزشیهاي گروهتوانمندي، هاي دانشگاهقابلیت ءن بر آن شدیم تا ضمن احصاصنعتی استا
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  هاي موجود، تخصص. 1
  توانایی ساخت دستگاه یا تولید ماده . 2
  توانایی ایجاد دوره یا کارگاه آموزشی و پژوهشی. 3
 خدمات مشاوره اي و مطالعاتی قابل ارائه. 4

هاي علمی و آزمایشگاهی آوري و تحت عنوان دفترچه توانمنديجمع 
  .ارائه نماییم  دانشگاه

  :هاي آزمایشگاهی دانشگاهطراحی پورتال توانمندي - 6
هاي آزمایشگاهی به صورت تصویر و توضیحات قابلیت در این پورتال کلیه توانمندي

  .                                                                                    کاربرد تجهیزات در صنعت آورده شده است
و  باط با صنعت براي استفاده از آن در مکاتباتطراحی لوگوي دفتر ارت  -7

  موارد مورد نیاز
 هاي آنهاها و معرفی اساتید فعال و توانمنديها براي نصب اطالعیهراحی تابلوي ارتباط با صنعت دانشکدهط - 8

  تشکیل شوراي ارتباط با صنعت دانشجویی -9
شوراي ارتباط با صنعت دانشجویی با همکاري معاونت محترم فرهنگ دانشگاه تشکیل شده و ضمن صدور احکام 

  .باشدمیالزم قابل تشکیل و فعالیت 
  

  :                      هاي نو و پیشرفتههاي دانشگاه در دومین نمایشگاه فناوريبرگزاري نمایشگاه توانمندي -10

هاي دانش بنیان ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و همچنین شرکتحضور دانشگاه با هاي نو و پیشرفتهدومین نمایشگاه فناوري
غرفه در مدت چهار روز در معرض 125طرح فناورانه در  590در این نمایشگاه   .دشالمللی تبریز برگزار در محل نمایشگاه بین

رتی با عناوین کشت بافت، مکاترونیک، ابزار دقیق، وکارگاههاي آموزشی و مها  هاي تخصصیدید عالقمندان قرار گرفته و نشست
غرفه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با عرضه بیست و  .اه برپا شدو رباتیک در ضمن برگزاري این نمایشگ  BMSبازرسی جوش، 

و نمایش توانمندیهاي علمی و پژوهشی و اختراعات اساتید و دانشجویان در حوزه فناوریهاي نو و پیشرفته   دو محصول فناورانه
  .مورد استقبال عموم بازدیدکنندگان قرار گرفت
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  ي منعقد شدهتفاهم نامه ها) ب
  :می باشندو شرکت ها، موسسات، سازمان ها و ادارات بشرح زیر شهید مدنی آذربایجان بین دانشگاه  منعقد شدهتفاهم نامه هاي 

 اي آذربایجان  شرکت برق منطقه. 1

  شرقی شرکت توزیع برق استان آذربایجان. 2
  شرکت توزیع نیروي برق تبریز. 3
 شرقی شرکت سهامی آب و فاضالب آذربایجان. 4

  شرقیشرکت گاز استان آذربایجان. 5

 هاي صنعتی استان  شرکت شهرك. 6

 شرکت فوالد مهرسهند. 7

  شرکت هوا و فضا. 8
 شرکت چرخشگر . 9

 موتورساران تراکتور سازي  شرکت  .10

  )توان(سازمان توسعه منابع انرژي. 11
  شرقیاداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان. 12
  موسسه فرهنگی و اطالع رسانی آموزگار مهر .13

 
 

  هاي مختلف ها و شرکتخانه قراردادهاي صنعتی و نظارتی منعقد شده با وزارت-)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 جزیره. 2
رق آذربایجان به و تخمین سهم شبکه و مشترك در تولید اغتشاشات کیفیت برق در شبکه بقرارداد بررسی . 3

  ) دکتر عجمی( ریال 000/200/321مبلغ
دکتر (ریال000/500/5هاي مراغه و مرند به مبلغ اي براي نحوه اجراي پروژه طرح جامع شهرستان رهقرارداد خدمات مشاو. 4

  )نجفی
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قرارداد نظارت بر تحقیق و بررسی راهکارهاي کاهش سطح اتصال کوتاه در شبکه برق آذربایجان به مبلغ . 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  000/000/100قرارداد تحقیقی طراحی ارکان شهر خالق با رویکرد مدیریت بحران به مبلغ . 7
ریال و انجام پژوهش تولید و  000/000/000/100رت صنایع و معادن به ارزش نامه همکاري پژوهشی ساالنه با وزا عقد توافق. 8

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

دکتر ( 000/000/45براي شرکت فوالد مهر سهند به مبلغ  "سازیم؟توانیم ب چرا ما نمی"قرارداد تألیف کتاب با عنوان . 9
  )حیدریان

و مدیریت دانش  خدمات و تجربیات شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان شرقی در مدیریت بحران زلزله ارسباران بررسی. 10
  ).و دکتر پیمان یارمحمدزادهتقی زوار دکتر ( 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  تجهیز بخش –اتوماسیون صنعتی رباتیک . 11
  )دکتر حیدریان( ریال  25.000.000آموزش به پرسنل شرکت موتورسازان به مبلغ 

  )دکتر نجفی( 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
فوالد مهر سهند و ارائه راهکارهاي بهبود آن به مبلغ  یابی مسائل و مشکالت استخدامی و کارآموزي شرکتعارضه.14

  )دکتر یارمحمدزاده(ریال   000/000/40
بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل فردي و سازمانی همبسته با آن از دیدگاه پرسنل شرکت فوالد مهر سهند و ارائه .15

  )ادهدکتر یارمحمدز(ریال  000/000/40راهکارهایی براي بهبود آن به مبلغ 
بررسی استرس شغلی و عوامل فردي و سازمانی همبسته با آن در کارکنان شرکت فوالد مهر سهند و ارائه راهکارهایی براي . 16

  )دکتر رحیم یوسفی(ریال  000/000/40بهبود آنها به مبلغ 
سهند و ارائه راهکارهایی براي  انداز صنعتی و سازمانی در شرکت فوالد مهربرداري از چشمهاي بهرهها، چالشبررسی فرصت. 17

  )دکتر یوسفی(ریال  000/000/40بهبود آنها به مبلغ 
دکتر (ریال  000/000/110به مبلغ  BLDC1MWمشاوره فنی امکان سنجی و طراحی مفهومی سلول تست موتورالکتریکی . 18

  )بهجت
  )دکتر بنایی(ریال  000/320/597کیلوواتی منفصل از شبکه به مبلغ  5/2طراحی و ساخت میکروتوربین بادي . 19
دکتر (ریال  000/400/10سازي آن ساز حفاظت شبکه برق آذربایجان و پیادهنظارت بر قرارداد تحقیقاتی و طراحی شبیه. 20

  )بهجت
 1393تا  1380هاي انجام شده و در دست انجام طی سال هاي  فراوانی و اعتبار طرح: 1جدول 

فراوانی   مجري  ردیف
  طرح

فراوانی   مجري  ردیف  
  طرح

  

  100000000  1  دکتر ناصر مهدوي طباطبایی  13  200000000  1  دکتر صیامی  1
  617120000  1  دکتر عبدالحسین فالحی  14  1248150000  4  دکتر کیوانی  2
  963550000  6  دکتر سجاد نجفی  15  677760000  1  دکتر مصطفی السان  3
  70000000  2  محسن حیدریان  16  2195460000  4  عجمیدکتر علی   4
  360000000  4  دکتر پیمان یارمحمدزاده  17  129500000  2  دکتر جواد مصرابادي  5
  10000000000  1  دکتر بهزاد سلطانی  18  117000000  2  دکتر موسی پیري  6
  80000000  2  دکتر رحیم یوسفی  19  15000000  1  دکتر فرامرز مهرنژاد  7
  110000000  1  دکتر وحید بهجت  20  195000000  2  تقی زواردکتر   8
  930020000  2  دکتر محمد رضا بنائی  21  49900000  1  دکتر کریم صالح زاده  9
  6500000  1  )همکار(دکتر معصومه باقري  22  39000000  1  دکتر جعفر پور محمود  10
  9000000  1  )همکار(دکتر حبیب رزمی  23  21000000  1  دکتر محمد جهانشاهی  11
  172150000  1  زاده دکتر شهرام حسین  24  25000000  1  دکتر محمد قلعه اسدي  12
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  :بازدید از امکانات و تجهیزات  دانشگاه و شرکت ها - )د
ازجمله اقدامات جدي انجام یافته در تصدي مدیریت جدید دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، برنامه بازدید متقابل دانشگاه 

در این . باشدهاي یکدیگر و شرکت در جلسات مشترك پس از بازدیدها میامکانات، آزمایشگاهها ، و پتانسیلوکارخانجات از 
دفتر ارتباط با صنعت، هیاتی مرکب از اساتید فنی ذیربط گروههاي آموزشی به همراه مسئوالن  یهاي قبلراستا پس از هماهنگی

درحین حال از هیات مدیره شرکت هاي مذکور و یا سایر شرکت ها دعوت نمایند و دانشگاه از شرکت ها و صنایع بازدید می
  .متقابل بعمل می آید

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

  
 بازدید از دانشگاه و برگزاري جلسات  

 اي استانمنطقهشرکت برق . 1

 شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی. 2

 هیات مدیره و معاون شرکت شهرك هاي صنعتی . 3

 مدیران، سرپرستان و مسئوالن شرکت فوالد مهر سهند. 4

 موسسه شهید فهمیده از مجموعه پژوهشگاه صنایع دفاعی. 5

 شرکت بنیان موتور. 6

 نبیاقرارگاه خاتم اال–موسسه شهید کریمی . 7

 مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی.  8

 نیروگاه سهند بناب.9

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

 بازدید از سازمانها، صنایع و شرکت در جلسات     

 هاي کاربردي نیروي انتظامیدفتر پژوهش.1

 مدیریت آموزش و پژوهش استانداري استان آذربایجان شرقی..2

 هاي صنعتی  شرکت شهرك. 3

 شرکت فوالد مهر سهند. 4

 مدیریت شهرك سلیمی. 5

 تبریزشرکت فراورده هاي مواد نسوز . 6

 کاربردي مخابرات استان اذربایجان شرقی-دانشگاه علمی. 7

 شرکت پودرهاي صنعتی کار آفرین. 8

 شرکت آذران کوره. 9

 شرکت مصالح ساختمانی آذران میشو. 10

 اي مشترك با رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی کشورشرکت در جلسه. 11

  پارك فناوري قطعات خودرو. 12
  ازي تبریز کارشرکت ماشین س. 13
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  : از نگاه آمار 1393 سالتا 1367عملکرد ارتباط با صنعت دانشگاه از سال 

  1393تا  1380طرح هاي انجام شده و در دست انجام طی سال هاي  تعداد فراوانی و درصد: 2جدول 

  درصد  فراوانی طرح  سال
1380  3  8/6  
1381  1  3/2  
1383  2  5/4  
1385  1  3/2  
1386  1  3/2  
1387  5  4/11  
1388  4  1/9  
1389  3  8/6  
1390  1  3/2  
1391  4  1/9  
1392  16  4/36  
1393  2  8/6  
  100  43  کل

   

  1393تا  1380طرح هاي انجام شده و در دست انجام طی سال هاي تعداد : 1نمودار 
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  1393تا  1380طی سال هاي  و در دست انجام در دانشکده ها فراوانی و درصد طرح هاي انجام شده : 3جدول 

  )ریال( اعتبار  درصد  فراوانی  دانشکده  ردیف
  6164300000  2/43  19  فنی و مهندسی  1
  931400000  5/29  13  علوم تربیتی و روانشناسی  2
  10315500000  2/18  8  علوم پایه  3
  242150000  8/6  3  فناوري اطالعات  4
  677760000  3/2  1  الهیات  5
  18331110000  100  44  کل  6

  

  
  

  

  طرح هاي انجام شده در دانشکده ها تعداد: 2نمودار 
  

  ها در هر دانشکده طرح ریالیاعتبار :  3نمودار
  

  ي آموزشی هاهاي انجام شده در گروهفراوانی و درصد طرح: 4جدول

  )ریال( اعتبار  درصد  فراوانی  گروه  ردیف
  4199030000  5/29  13  ق مهندسی بر  1
  801500000  7/22  10  علوم تربیتی  2
  1865270000  4/11  5  مهندسی عمران  3
  242150000  8/6  3  فناوري اطالعات  4
  60000000  9/4  2  ریاضی کاربردي  5
  31500000  5/4  2  شیمی آلی  6
  80000000  5/4  2  روانشناسی  7
  10000000000  3/2  1  شیمی معدنی  8
  49900000  3/2  1  تربیت بدنی  9
  15000000  3/2  1  زیست شناسی سلولی و مولکولی  10
  9000000  3/2  1  شیمی تجزیه  11
  677760000  3/2  1  فقه و حقوق اسالمی  12
  18031110000  100  44  کل  13
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  ي آموزشیتعداد طرح هاي انجام شده در گروه ها: 4نمودار 

 مجري طرح هاي انجام شدههاي سازمان  اعتبارفراوانی و : 5جدول 

  )ریال(اعتبار   طرح فراوانی  سازمان مجري  ردیف
  1240260000  5  شرکت توزیع نیروي برق استان آذربایجان شرقی   1
  205000000  5  شرکت فوالد مهر سهند  2
  2019600000  4  شرکت برق منطقه اي آذربایجان  3
  40500000  3  دانشگاه تبریز  4
  657150000  2  اي آذربایجان شرکت سهامی آب منطقه  5
  41500000  2  تبریزشرکت توزیع نیروي برق   6
  117000000  2  غربی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان  7
  677000000  2  شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی  8
  200000000  1  نهاد ریاست جمهوري  9
  212000000  1  شرکت مهندسین فراز آب  10
  49900000  1  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه  11
  60500000  1  تعلیم و تربیت کاربردي تبریزپژوهشگاه   12
  39000000  1  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز  13
  21000000  1  دانشگاه تربیت مدرس  14
  25000000  1  شرکت موتور سازان  15
  15000000  1  مرکز تحقیقات علوم پایه  16
  677760000  1  مرکز تحقیقات مخابرات ایران  17
  52000000  1  شرقی استان آذربایجانشرکت سهامی مخابرات   18
  110000000  1  سازمان صنایع دریایی صنایع شهید محسن رسولی  19
  69000000  1  سازمان پژوهش وبرنامه ریزي آموزشی  20
  100000000  1  شوراي تحقیقات و فناوري وزارت علوم  21
  617120000  1  سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري استان آذربایجان شرقی  22
  100000000  1  هاي طبیعی پژوهشگاه مهندسی بحران  23
  10000000000  1  هاي صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه ریزي و مجري طرح  24
  15000000  1  معاونت اجتماعی ناجا  25

  379000000  1  قانون برنامه چهارم  45ماده  » د« دبیر خانه بند  26

  18331110000  43  کل  27
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  1393الی  1389المللی طی سالهاي  هاي علمی بین هاي گروه همکاري اهم فعالیت
ترنتی به زبان انگلیسی بود و این نقیصه در مکاتبات گروه با دانشگاههاي خارجی ینبا عنایت به اینکه دانشگاه فاقد سایت ا - 1

هاي ایجاد سایت  گردید، معاونت محترم پژوهش و فناوري دستورات الزم را براي فراهم نمودن زمینه به وضوح مشاهده می
: یت انگلیسی به نشانیمذکور، از قبیل ترجمه متن صفحات سایت فارسی به انگلیسی و قراردادن مطالب در سا

http://en.azaruniv.ac.ir هاي مرکز فناوري اطالعات  را به این گروه محول نمودند که با تالش گروه و حمایت
 . گردد دانشگاه این امر محقق گردیده و متناسب با اخبار و اطالعات مورد توجه به روز رسانی می

 .)IUC( عضویت در شوراري بین المللی دانشگاه ها  - 2

و شرکت در جلسات  12/92/ 20لغایت  17/12/92سفر ریاست دانشگاه و همراهی مدیر گروه به کشور ترکیه از تاریخ  - 3
 . ها که در شهر آنکارا برگزار گردیدمجمع عمومی شوراي بین المللی دانشگاه

 .)IUC(انتخاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به عضویت کمیته علمی شوراي بین المللی دانشگاه ها  - 4

سوادي سازمان ملل متحد از طریق تکمیل فرم مربوطه در وب سایت  عضویت در برنامه مبارزه با بیادامه  - 5
:http://atreach.un.org/unai. 

با گروه زلزله و لرزه شناسی دانشگاه جدید امضاء تفاهم نامه علمی پژوهشی و  ژاپنادامه همکاري با دانشگاه کانازاوا  -6
 .اتی از آن دانشگاه در تبریز و انجام مطالعات لرزه اي بر روي کلیساي سنت استپانوس شهرستان جلفاو حضور هیکانازاواي 

 

  
 

الخصوص کشورهاي همسایه، امضاء تفاهم نامه علمی پژوهشی با  ها با کشورهاي مختلف علی به منظورگسترش همکاري - 7
 .تاج افغانستان و انجام مقدمات اجرایی نمودن مفاد آندانشگاه 

 .انجام مقدمات پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی از کشورهاي خارجی - 8

این . انجام مکاتبات مقدماتی با مسئوالن دانشگاه آبانت ایزیت ترکیه که در گردهمایی هندوستان ارتباط برقرارگردیده بود - 9
) دانشگاه تربیت معلم آذربایجان(جان تباط تا مرحله حضور مسئوالن دانشگاه آبانت ایزیت در دانشگاه شهید مدنی آذربایار

  .است هبراي تبادل تفاهم نامه پیش رفته بود که بنابه دالیلی ناتمام ماند
 .شوند مبادله تفاهم نامه با دانشگاه کراچی و دانشگاه پیشاور که هر دو از معتبرترین دانشگاههاي پاکستان محسوب می -10

 :کشورهاي مختلف براي ادامه تحصیل در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اعطاي نمایندگی جذب دانشجویان  خارجی در  -11

 هندوستان  

 بنگالدش  

 منطقه رام اهللا کشور فلسطین 

  عراق و سوریه 

 آذربایجان 

  پاکستان 

 نیجریه 

 کامرون 

 ازبکستان  
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  93تا مهر  92مهر  از دانشگاه،اطالعات و تکنولوژي فناوري مدیریت امور مرکز اهم فعالیت هاي 

  : هاي انجام گرفته فعالیت

 رونمایی از پورتال جدید دانشگاه  - 1

 ساختمان  5ساختمان به  2.5هاي تحت پوشش از توسعه شبکه وایرلس خوابگاهی و افزایش تعداد ساختمان - 2

 براي حل مشکل سیستم پست الکترونیکی  Reverse DNSرفع مشکل  - 3

 و کتابخانه دیجیتالتدارك و راه اندازي سرور کتابخانه مرکزي  - 4

 میزبانی محتویات آموزش مجازي دانشگاه - 5

 ایجاد اکانت وایرلس بري تمام دانشجویان دانشگاه  -6

 هاي دانشکده ها فایل دسترسی سایت Logراه اندازي سیستم  - 7

 یکسان سازي نحوه ارائه اینترنت در دانشکده ها و اتصال آنها به سرور مرکزي دانشگاه - 8

و افزایش فضاي تخصیص یافته براي  )تکمیلیاساتید و دانشجویان تحصیالت ( نفر 916کاربران پست الکترونیکی به افزایش - 9
 اساتید صندوق هاي پستی به درخواست

 نفر 476افزایش کاربران سیستم اتوماسیون اداري به  -10

 نفر 216افزایش تعداد کاربران سامانه سوابق علمی و پژوهشی به  -11

 ارتقا و بهبود وضعیت سیستم برق رسانی اتاق سرور -12

 تدارك و تامین سیستم سرمایش اتاق سرور -13

 تدارك و تامین سیستم تشخیص و اعالم دود و حریق براي اتاق سرور -14

 سرورها وريبهره افزایش براي سازي مجازي ازتکنیک برداريبهره -15

 بدنیارتقاي سیستم وایرلس ساختمانهاي تربیت  - 16

منظور عدم نیاز به اینترنت موقع  دسترسی به سرویسهاي داخلی هداخلی براي شبکه وایرلس ب DNSراه اندازي سیستم  -17
 و در نهایت افزایش سرعت ...  مانند اتوماسیون اداري، سما، ایمیل و 

 راه اندازي سامانه مربوط به مصاحبه دانشجویان دکتري -18

 مانیتورینگ براي پایش فعالیت شبکه داخلی دانشگاهراه اندازي سیستم  -19

 دانشگاه Domainارتقاي  سرورهاي مربوط به شبکه  -20

 )براي استفاده در مواقع اضطراري ( راه اندازي سرور پشتیبان اتوماسیون اداري  -21

 )براي استفاده در مواقع اضطراري ( راه اندازي سرور پشتیبان ایمیل  -22

 افزاري سوئیچ ها و روتر اصلی  دانشگاه ارتقاي سخت -23

 UTMارتقاي سخت افزاري و نرم افزاري  -24

 راه اندازي سامانه اي براي سهولت جستجوي اطالعات مربوط به مجالت معتبر علمی  -25

 همکاري در راه اندازي سایت کامپیوتري پردیس تبریز - 26
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 اطالعاتي و تکنولوژي فناورهاي مدیریت امور  فعالیت : 6جدول

  92-93  91-92  90-91  89- 90  88- 89  87- 88  شاخص ها  ردیف
  50  50    60  30  6  پهناي باند اینترنت  1
  25  24    14  1  1 ها تعداد زیر پورتال  2
  7  6   5 3 2  تعداد سرورهاي استاندارد  3
  wireless 0  0  1800    4520  7035تعداد کاربران  4
  13  10   10 4 3  تعداد ساختمان هاي تحت پوشش وایرلس  5
  700  450    450  0  0  تعداد مجوز  آنتی ویروس 6
  firewall , Router 0  0  1    2  3تعداد   7
  Core switch 4 6 7   7  8تعداد   8
  68  62   58 42 38  هاي اصلی switchتعداد  9
  VLAN  0  0  3    3  3تعداد  10
  email account 156  195  363    710  916تعداد   11
  14  13   8 5 3  اتوماسیونتعداد سیستم هاي   12
  Internet LAN accounting 0  0  1    2  2 نرم افزار 13
  Bandwidth Management 0 0 1   2  2نرم افزار   14
  9  3   0 0 0  سرورهاي مجازي 15
  email (MB) 10 20 200   400  400حجم  16
  m(  2500  3700  5400    5400  5400(متراژ فیبر نوري  17
  5  4    3  2  2  شبکهپروژه هاي اصالح   18
19  Account 476  455    400  320  0  اتوماسیون اداري  
  216  200          تعداد کاربران سامانه سوابق علمی و پژوهشی   20

  

  : هاي آتیبرنامه

 مدیریت پهناي باند اینترنت براي استفاده مطلوب از پهناي باند در دسترس 

 اینترنت براي افزایش قدرت چانه زنی و خروج از حالت انحصاري هاي متعدد ارائه دهنده ایجاد همکاري با شرکت
 بوجود آمده در شرایط حاضر

  ایجاد یکData Center  استاندارد براي افزایش سطح پایداري سرویس هاي اینترنتی 

  ارتقاي دانش کارشناسان فناوري اطالعات براي بهره مندي از روش ها و ابزارهاي نوین 

  توسعه نرم افزارهاي مورد استفاده با رویکردERP 

 مورداستفاده ايرایانه هايسیستم امنیتی ضریب افزایش          
   

 سیم دانشگاهتوسعه شبکه بی 

  ایجادCall Center براي رفع مشکالت کاربران در اسرع وقت 

 هاي کامپیوتري بازدید ادواري از تجهیزات و سیستم 

  اداري براي افزایش کیفیت خدمات مرکزایجاد شیفت بعد از ساعات  
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  شهید مدنی آذربایجان اهم فعالیت هاي مدیریت کتابخانه مرکزي دانشگاه
 :با قابلیت هاي زیر 1393طراحی پورتال جدید کتابخانه مرکزي و افتتاح پورتال در هفته پژوهش  - 1

  اساتید و دانشجویان(راه اندازي سفارش الکترونیکی کتاب در پورتال کتابخانه مرکزي براي کلیه اعضاء (
 شفاهی و کتبیحذف دریافت سفارش 

  عنوان التین پایان  87عنوان فارسی و 1324راه اندازي کتابخانه دیجیتال با بخش پایان نامه ها به تعداد
 Pdfتمام متن با فرمت  E-Bookعنوان 12950رونیک به تعداد نامه دانشجویان و بخش کتاب هاي الکت

 . گیگابایت 162به حجم 

  قرار گرفتن پایان نامه هاي دانشگاه بر روي پورتال کتابخانه مرکزي و دسترسی اساتید براي رویت تمام
 متن پایان نامه ها از طریق اینترنت

  راه اندازي پایگاه نرم افزاريFtp  عنوان نرم افزار آموزشی به حجم  385با در پورتال کتابخانه
 .هاي شیمی، عمران، ریاضی، مکانیک و الکترونیکدر رشتهگیگابایت 123

 خرید سرور جدید و انتقال داده هاي از سرور قبلی به سرور جدید - 2

 افتتاح بخش پایان نامه هاي کتابخانه مرکزي در یک فضاي جدید با قفسه هاي جدید و فهرست نویسی  - 3

که در سال هاي اخیر بدون ) حلقه 1024تعداد (هاي پایان نامه ها  CDچسباندن برچسب جدید یا تعویض برچسب  - 4
 هاي پایان نامه ها CDشده بودند و استقرار در کمد مخصوص  انبارسامان دهی بر روي هم 

براي سهولت استفاده در پورتال کتابخانه  Wordفایل پایان نامه در نرم افزار  60یکپارچه سازي فایل هاي تعداد  - 5
 .یند یکپارچه سازي فایل هاي منفکآمرکزي و ادامه فر

 راه اندازي نمایشگاه دائمی کتب نفیس و آثار تالیفی و ترجمه اساتید در طبقه همکف کتابخانه مرکزي -6

ل احتساب در ماده یک، تهیه شیوه نامه  هاي آموزشی با امتیاز قاباخذ موافقت مراجع باالدستی براي برگزاري کارگاه - 7
 .و طراحی صفحه کارگاه ها در پورتال 1393اجراي اولین دوره در هفته پژوهش 

نفر جهت تسریع در ورود کتاب هاي خریداري شده  4نفر به  2افزایش نیروهاي فهرست نویس در کتابخانه مرکزي از  - 8
 .به قفسه ها با حفظ مسئولیت هاي قبلی

 .امکان استفاده از پایگاه دانلود مقاالت تمام متن التین براي دانشجویان تحصیالت تکمیلیگسترش  - 9

و خرید تقریبی ) میلیون تومان 120( 1393پیشنهاد و تامین اعتبار باالترین رقم تخصیصی براي خرید کتاب در سال  -10
 .از این اعتبار% 85
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جلد از کتاب هاي فوق به قفسه  1585جلد کتاب خریداري شده در دفاتر اموال کتابخانه مرکزي و ورود  2385ثبت  -11
 . 30/6/93هاي کتابخانه ها تا تاریخ 

 .)نفر 398نام به تعداد  ثبت(گسترش خدمات مجالت الکترونیک به دانشجویان تحصیالت تکمیلی  -12

 41(بهسازي و نظرخواهی از گروه هاي آموزشی در مورد مجالت تخصصی ادواري و سفارش مجالت درخواست شده  -13
 ).مورد

 .ساماندهی کتابخانه پردیس با خرید کتاب، شروع فرایند سازمان دهی در محل و تعمیر قفسه هاي کتابخانه -14

ستفاده از تجارب از کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي بازدید حضوري رئیس کتابخانه جهت دریافت مشاورت و ا -15
 .تبریز، شیراز و اصفهان

 .سامان دهی وضعیت نیروي انسانی در بخش هاي مختلف کتابخانه مرکزي - 16

  .ثبت نام اساتید در پورتال کتابخانه مرکزي براي استفاده از امکانات پورتال کتابخانه -17

   Magiranخرید اکانت بانک اطالعاتی  -18

 .سفارش و راه اندازي میز جستجوي جدید در کتابخانه مرکزي -19
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  به امید اعتال و سرافرازي علمی هر چه بیشتر میهن عزیزمان، ایـــــــــران اسالمی
  مدیریت امور پژوهشی دانشگاه :تهیه و تدوین

  1393آذر ماه 


