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 گزارش عملکرد واحد هاي مختلف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

 94در سال پژوهشی منتهی به آذر 
 

 

 »هدف دار کردن تحقیق علمی با توجه به نیازهاي کشور و نیازهاي صنعت و بقیه بخش هاي کشور حیاتی است.« 

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

 »ه تولید علم و فناوري استرسالت اصلی دانشگا«
  ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران               

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

ها و مراکز تحقیقاتی و فناوري میهن اجراي منویات رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی در رابطه با نهضت نرم افزاري و علمی در دانشگاه
نتایج آن در حل  از جمله عوامل اساسی در توسعه و پیشرفت در جهان امروز، اهتمام به تحقیق و نوآوریهاي علمی، بکارگیريعزیزمان دانست. 

مسائل و مشکالت سازمانها و جوامع بشري و اقتصاد مبتنی بر دانش است. در این راستا توسعه و نهادینه شدن پژوهش به سه عامل مهم اراده 
آموزش  ملی، تامین و تهیه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب براي ترویج و توسعه فعالیتهاي پژوهشی و همکاري مراکز تحقیقاتی

عالی با واحدهاي تحقیق و توسعه موسسات بخش خصوصی و سازمانهاي دولتی جهت رفع عارضه هاي سازمانی و تقویت روحیه پژوهشگري در 
تحقیقات و نوآوري به عنوان محور فعالیتهاي کشور، حمایت و  ،آنها بستگی دارد. بنا به توصیه ها و تاکیدات مقام معظم رهبري در امر پژوهش

ویژه به این حوزه در کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی و سازمانها به صورت مستمر ضروري است. زیرا با گسترش فعالتهاي تحقیقاتی در  توجه
سازمانها و تبدیل ایده ها به محصوالت و روشهاي جدید، تصمیمات مبتنی بر واقعیات در جهت حل مسائل و مشکالت سازمانها اتخاذ می شود 

 ابی به توسعه همه جانبه کشور را فراهم می نماید.که نهایتا دستی

در دانشگاههاي نسل سوم که مورد تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است، آموزش و پژوهش به صورت هدفمند و متمرکز در جهت       
عالیتهاي آموزشی و پژوهشی به عنوان یک ایجاد ارزش افزوده براي دانش حرکت می کند. از این رو قابلیت تجاري سازي دستاوردها و نتایج ف

بر این اساس، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر خود ضرورت اولیه در طراحی فرآیندها بایستی مد نظر قرار گیرد.
ناوري دانشگاه در یک داند همچون سنوات گذشته ضمن برگزاري مراسمات مختلف و اطالع رسانی در خصوص کارنامه پژوهش و ف فرض می

هاي این حوزه قراردهد. همچنین، این معاونت  سال گذشته، خانواده بزرگ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را در جریان زوایاي مختلف فعالیت
 هاي فرصت را غنیمت شمرده و دست تعامل تمامی همکاران هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان را در مسیر حرکت به سمت پژوهش

 فشارد. به گرمی می و تحقق شاخص هاي دانشگاه کارآفرین انهکاربردي و فناور

 دکتر علی عجمی
 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه

  1394آذر  17
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 برنامه مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه

 ادبیات و علوم انسانیدانشکده سالن شهریار،  13:00، ساعت 1394آذر  17شنبه  سه

 توضیحات برنامه ساعت
 دقیقه) 5( قاري قرآن تالوت آیاتی از کالم ا... مجید 13:15 -13:20

 دقیقه) 10( مجري برنامه پخش سرود ملی جمهوري اسالمی ایران و اعالن برنامه 13:20 -13:30

 دقیقه) 15( آقاي دکتر عجمی خیرمقدم و سخنرانی توسط معاون پژوهش و فناوري 13:30 -13:45
 دقیقه) 10( زادهآقاي دکتر ولی سخنرانی توسط ریاست محترم دانشگاه  13:45 -13:55
 دقیقه) 10( مجري برنامه پخش کلیپ معاونت پژوهش و فناوري 14:05-13:55

 "اهمیت پژوهش و فناوري"سخنرانی با موضوع 14:40-14:10
 رئیس پارك علم و فناوري استان توسط

محمد علی آقاي دکتر 
 یپورفیضحسین 

 دقیقه) 30(

 
 
15:10-14:40 

 
 

 پژوهشیمدیریت اطالعات رونمایی از سامانه 
 کلینیک صنعت، معدن و تجارتوب سایت رونمایی از 

 رونمایی از وب سایت آزمایشگاه مرکزي

  
 

 دقیقه) 30(

 رتر)بدانشجو(پژوهشگران اهد اي جوایز 

 ارتباط با صنعت فعالاهد اي جوایز پژوهشگران 

 3< (IF/MIF)اهداي جوایز پژوهشگران با مقاالت برتر 

 )ISC(گزارش   برتربا مقاالت اهداي جوایز پژوهشگران 

 اهداي جوایز پژوهشگران برتر دانشگاه

   پایان  15:15
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1394اسامی پژوهشگران برگزیده سال   

  

 ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه آموزشی توضیحات

 1 دکتر علی عجمی فنی و مهندسی مهندسی برق رتبه اول –پژوهشگر برتر دانشگاه 

 2 دکتر ابوالفضل قاسم زاده علوم تربیتی و روانشناسی امورتربیتی و مشاوره رتبه دوم –پژوهشگر برتر دانشگاه 

 3 دکتر حسین عبدالمحمدزاده علوم پایه شیمی تجزیه رتبه سوم –پژوهشگر برتر دانشگاه

 4 دکتر جواد مصرآبادي و روانشناسیعلوم تربیتی  امورتربیتی و مشاوره 

 5 دکتر فرهاد دارابی علوم پایه فیزیک نظري 

 6 دکتر ذوالفقار رضوانی علوم پایه شیمی معدنی 

 7 دکتر سجاد نجفی فنی و مهندسی مهندسی برق 

 8 دکتر بیوك حبیبی علوم پایه شیمی تجزیه 

 9 دکتر کاظم جمشیدي علوم پایه فیزیک اتمی 

 10 دکتر شهرام رضاپور علوم پایه محضریاضی  

 11 دکتر نادرچاپارزاده علوم پایه زیست شناسی گیاهی 

 12 دکتر علیرضا تاري نژاد کشاورزي بیوتکنولوژي 

 13 دکتر بشیرمجاوري علوم پایه فیزیک نظري 

 14 دکتر کریم صالحزاده علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی 

 15 دکتر احمد گلی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 

 16 دکتر جابرجهان بین علوم پایه شیمی فیزیک 

 17 دکتر علیرضا امانی قدیم علوم پایه شیمی کاربردي پژوهشگر برگزیده جوان

 18 دکتر سعیدگراوند الهیات و معارف اسالمی ادیان و عرفان 

 19 آقاي حسین آردي فنی و مهندسی مهندسی برق رتبه اول -پژوهشگر برگزیده دانشجو

 20 خانم فاطمه خدام علوم پایه شیمی رتبه دوم -پژوهشگر برگزیده دانشجو

رتبه اول -پژوهشگر ارتباط با صنعت  21 دکتر علی عجمی فنی و مهندسی مهندسی برق 

رتبه دوم -پژوهشگر ارتباط با صنعت  22 دکتر وحید بهجت فنی و مهندسی مهندسی برق 
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 اخیر دریکسال دانشگاه پژوهشی امور مدیریت حوزه فعالیتهاي اهم

با ترتیب زمانی برنامه ریزي شده جهت بررسی بموقع درخواست هاي تشکیل شوراي پژوهشی  -1
 مختلف پژوهشی اعضاي هیأت علمی 

 سازي روانتهیه فرم هاي ایزو براي و پژوهشی هاي نامه وآیین ها دستورالعمل وبروزرسانی ویرایش -2
 اموراداري

 وتحقیقاتی پژوهشی فعالیتهاي انجام از حمایت جهت مختلف ومالی کارشناسی خدمات ارائه -3
 یتکمیل تحصیالت مقاطع ودانشجویان علمی هیات اعضاي

 فعالیتهايکلیه مستمر ثبتو بروزرسانی مدیریت اطالعات پژوهشی جهت سامانه اندازي وراه نصب -4
 علمی هیات اعضاي پژوهشی

و بروز  دانشگاه پژوهشی هاي نامه وآیین ها دستورالعمل مجموعه شامل پژوهشی کتاب تدوین -5
 رسانی آن

،ضریب تأثیر، ضریب تآثیر متوسط، ضریب تأثیر تجمیعی و نوع جستجوي سامانهبهره برداري از -6
معتبر و بروز رساتی اطالعات مربوط بر اساس اطالعیه هاي  شده نمایههاي وپایگاهاعتبار نشریات 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 هفت نشریه تخصصی دانشگاه براي نشریات مدیریت الکترونیکی سامانهمدیریت و بهره برداري  -7

 برنامه قانون– 224 مفادماده براساس( ملی سمات درسامانه دانشگاه پژوهشی اطالعات و آمار ثبت -8
 )توسعه پنجم

 بند اجرایی نامه آئین براساس(  ملی سمات درسامانه آن ومجریان پژوهشی هاي طرح اطالعات ثبت -9
 )کشور بودجه قانون– 16

 وواحدهاي سازمانها ،وفناوري علوم،تحقیقات وزارت به دانشگاه آمارفعالیتهايمستمر  وارائه تهیه -10
 مرتبط با برنامه ریزي هاي کالن بودجه اي و پژوهشی

 شهید مدنی آذربایجان مجوز انتشارات دانشگاه اخذ -11

 برنامه ریزي براي ایجاد اداره انتشارات دانشگاه وتشکیل شوراي انتشارات -12

 تدوین آیین نامه و بسترسازي هاي الزم براي ایجاد و راه اندازي دوره پسا دکتري -13

 برگزاري کارگاهها، سمینار ها، همایشها و کنفرانس هاي ملی  -14

 
 اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده هاي بزرگ 

 در فیزیک نظري مباحثیسمینار  و ومین کارگاهس 

 سمیتار تخصصی کنترل بیولوژیک علف هاي هرز 

 هفدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران 

 کارگاه دانشگاه کار آفرین 

 کارگاه پدافند غیر عامل 

 کارگاه دانش بنیان 
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 94سال منتهی به مهر  سهدر  و نمودار هاي مربوطه و فناوري دانشگاه یفعالیت هاي پژوهش:1جدول
 

 

 

 

 

 93-94مهر  92-93مهر  92-91مهر  عنوان 

 ISI/JCR 235 237 255مقاالت چاپ شده در مجالت 

 ISI 50 63 77مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده غیر

 ISC 77 112 113پژوهشی -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 2 2 1 تعداد ثبت اختراعات

 176 189 119 منطقه اي) –(ملی  مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور 

 80 48 - (بین المللی) مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور 

 36 32 23 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور 

 32 30 10 تعداد طرحهاي تحقیقاتی مصوب (داخل دانشگاه)

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

 داخل و جذب اعتبارات خارج از دانشگاه)
24 38 40 

 18 13 19 تعداد طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته (داخل دانشگاه)

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

 دانشگاه)
22 17 19 

 199 115 82 با اعضاي هیات علمی  Grant)عقد قرارداد اعتبار پژوهشی (

 150/800/9- 625/043/4 775/396/3 (هزار ریال) تخصیص یافته (Grant)اعتبار  پژوهشی 

 317 265 195 پایان نامه هاي ارشد و دکتري خاتمه یافته  (مشمول حمایت مالی)

اعتبار پژوهشی تخصیص یافته براي حمایت از پایاننامه هاي ارشد 
 633/954/1 000/634/1 000/275/1 و دکتري (هزار ریال)

 8 9 8 کتب تالیفی و ترجمه شده

 11 2 6 و کارگاههاي آموزشی برگزاري همایشهاي علمی ملی / بین المللی
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٢٣۵٢٣٧

٢۵۵

۲۲۰

۲۳۰

۲۴۰

۲۵۰

۲۶۰

93-94مهر 92-93مهر 91-92مهر 

JCR/ISI مقاالت چاپ شده در مجالت

٧٧

١١٢١١٣

۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰

٩٣-٩۴مھر ٩٢-٩٣مھر ٩١-٩٢مھر 

ISCپژوھشی و  -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

۵٠
۶٣

٧٧

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

٩٣-٩۴مھر ٩٢-٩٣مھر ٩١-٩٢مھر 

ISI   مقاالت چاپ شده در مجالت غیر

١١٩

١٨٩١٧۶

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

93-94مهر 92-93مهر 91-92مهر 

مقاالت ارائھ شده درمجامع علمی داخل کشور
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٢٣

٣٢
٣۶

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

93-94مهر 92-93مهر 91-92مهر 

مقاالت ارائھ شده در مجامع علمی خارج از کشور

٨
٩

٨

۱

۳

۵

۷

۹

۱۱

93-94مهر 92-93مهر 91-92مهر 

کتب تألیفی و ترجمھ شده

١٩۵
٢۶۵

٣١٧

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

93-94مهر 92-93مهر 91-92مهر 

پایان نامھ ھای ارشد و دکتری خاتمھ یافتھ

٢۴

٣٨۴١

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

٩٣-٩۴مھر ٩٢-٩٣مھر ٩١-٩٢مھر 

طرح ھای تحقیقاتی مصوب از محل اعتبارات پژوھشی 
)داخل و خارج دانشگاه(
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٢٢

١٧
٢١

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

93-94مهر 92-93مهر 91-92مهر 

طرح ھای تحقیقاتی خاتمھ یافتھ 
)داخل و خارج دانشگاه(

6

2

11

1

3

5

7

9

11

13

93-94مهر 92-93مهر 91-92مهر 

ھمایشھا و کارگاھھای برگزار شده داخل دانشگاه

٨٢
١١۵

١٩٩

۱

۵۱

۱۰۱

۱۵۱

۲۰۱

۲۵۱

93-94مهر 92-93مهر 91-92مهر 

اعطای اعتبار پژوھشی بھ اعضای ھیات علمی
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 )دانشکده علوم  پایهگرایش( -رشته ضریب تأثیر متوسطبرابر  3بزرگتر از مقاالت با ضریب تأثیر

IF/MIF مولف عنوان مقاله عنوان مجله تاریخ چاپ 

6.22
1.771 = 3.51 05/11/1393 Journal of High Energy 

Physics 

Solution of the equations of motion for super non-
Abelian sigma model in curved background by the 

super Poisson-Lie T- duality 

 دکتر

 علی اقبالی

 
6.007
1.641 = 3.66 

 
20/10/1393 

 
Applied Catalysis B: 

Environmental 

 
Modeling of photocatalyatic process on synthesized 
Zno nanoparticles: Kinetic model development and 

artificial neural networks  

 دکتر
 علیرضا امانی قدیم

6.019
1.771 = 3.39 11/02/1393 Physics Letters B Einstein static universe in braneworld scenario 

 دکتر
 محمد عطازاده

5.877
1.771 = 3.32 20/03/1393 Journal of Cosmology and 

Astroparticle Physics 
Stability of the Einstein static universe in Einstein-

Cartan theory 
6.019
1.771 = 3.39 21/09/1393 Physics Letters B 

Late time acceleration in a non-commutative model 
of modified cosmology 

6.019
1.771 = 3.39 21/02/1394 Physics Letters B 

Einstein static Universe in non-minimal kinetic 
coupled gravity 

6.019
1.771 = 3.39 11/02/1393 Physics Letters B Einstein static universe in braneworld scenario 

 دکتر
 فرهاد دارابی

5.877
1.771 = 3.32 14/05/1394 Journal of Cosmology and 

Astroparticle Physics 
Cosmology and stability in scalar tensor bigravity 

with non-minimal kinetic coupling gravity 
6.019
1.771 = 3.39 21/02/1394 Physics Letters B 

Einstein static Universe in non-minimal kinetic 
coupled gravity 

5.877
1.771 = 3.32 31/01/1394 Journal of Cosmology and 

Astroparticle Physics 
Induced matter brane gravity and Einstein static 

universe 

 

 مهندسی)گرایش (دانشکده فنی و  -برابر ضریب تأثیر متوسط رشته 3مقاالت با ضریب تأثیر بزرگتر از 
 ا

IF/MIF مولف عنوان مقاله عنوان مجله تاریخ چاپ 

4.334
1.235 = 1394تیر  3.50  

 
IEEE TRANSACTIONS ON  

SMART CRID 

 

Power Dispatch of Multi-Microgrids at Future Smart 
Distribution Grids 

 دکتر
 سجاد نجفی

5.261
0.956 = 5.50 24/8/1393 

 
Applied Energy 

Thermodynamic analysis and comparison of combined 
ejector–absorption and single effect absorption 

refrigeration systems 
 دکتر

 امیرحسین مصفا

4.844
0.956 = 5.06 10/9/1393 

 
Energy 

 
Advanced energy analysis of an air conditioning 

system incorporating thermal energy storage 

50726
1.235 = 4.63 

10/09/1393 

 

IEEE TRANSACTIONS ON 
POWER 

ELECTRONICS 

Symmetric and Asymmetric Design and 
Implementation of New Cascaded Multilevel Inverter 

Topology 

 دکتر
 علی عجمی 

50726
1.235 = 4.63 

1394مرداد   

 

IEEE TRANSACTIONS ON 
POWER 

ELECTRONICS 

A Novel High Step-up DC/DC Converter Based 
on Integrating Coupled Inductor and Switched- 

Capacitor Techniques for Renewable Energy 
Applications 
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 دانشگاه ها و موسسات پژوهشیرتبه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در رتبه بندي 

 ) 93در سال  پایگاه استنادي علوم جهان اسالم(بر اساس گزارش 

  شامل: مقاالت برتر دانشگاهبر اساس تعداد  9احراز رتبه 

 )(گروه ریاضی دکتر شهرام رضاپور و همکارانتوسط  مقاله  14 -

 دکتر حبیب رزمی و  دکتر رحیم محمد رضایی (گروه شیمی)مقاله  توسط  1 -

 مقاله  توسط دکتر محمد عطازاده، دکتر فرهاد دارابی و همکاران (گروه فیزیک) 1 -

 

  بر اساس کل شاخص هاي دانشگاهی 27احراز رتبه 

 

 94به مهر  جدول فعالیت هاي طرحهاي تحقیقاتی دانشگاه به تفکیک گروههاي آموزشی مربوطه در یک سال منتهی

 

 گروه آموزشی

 خاتمه یافتهطرح هاي پژوهشی  تصویب  شده طرح هاي پژوهشی 

داخل 
 دانشگاه

میزان 
 اعتبار

(میلیون 
 ریال)

خارج 
 دانشگاه

 میزان اعتبار
 (میلیون ریال)

داخل 
 دانشگاه

 میزان اعتبار
 ریال) میلیون(

خارج 
 دانشگاه

 میزان اعتبار
 ریال) میلیون(

 486 3 20 1 862 3 65 1 گروه برق 1
 0 0 0 0 0 0 25 1 گروه عمران 2
 0 0 0 0 0 0 214 6 گروه مکانیک 3
 0 0 0 0 0 0 20 1 گروه مواد 4
 0 0 0 0 380 4 30 1 فناوري اطالعات  5
 0 0 98 2 93 2 49 1 گروه علوم تربیتی  6
 0 0 52 3 0 0 147 6  امور تربیتیگروه  7
 0 0 72 2 0 0 113 4 گروه تربیت بدنی 8
 0 0   0 0 20 1 علم اطالعاتگروه  9

 0 0 20 1 0 0 0 0 ریاضی 10
 0 0 30 1 0 0 62 2 فیزیک 11
 0 0 231 4 0 0 120 4 شیمی 12
 0 0 100 3 0 0 20 1 زیست شناسی 13
 0 0 40 1 0 0 50 2 گروه گیاهپزشکی 14
 0 0 0 0 0 0 30 1 زراعتگروه  15

 486 3 663 18 1335 9 965 32 جمع کل 
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 هاي دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعتدانشگاه شهید مدنی آذربایجان رئوس فعالیت

ها و بین دانشگاه با صنعت و جامعه، هماهنگی با سازماناین دفتر در کنار انجام امور تشکیالتی خود همچون ایجاد ارتباط 
هاي کارآموزي برابر هاي بازدید دانشجویان از مراکز صنعتی و تولیدي، معرفی دانشجویان حائز شرایط به دورهها در برنامهشرکت

فنی  –هاي موثري را در تسریع، تکمیل و اجراي امور زیربنایی، فناوري و همکاري هاي علمی مقررات آموزشی، اخیرا گام
که در زیر به اختصار به آنها اشاره ،برداشته استو حرکت به سمت دانشگاه کارافرین  نظامی و تولیدي  تنگاتنگ با مراکز صنعتی،

  . گرددمی

  : زیرساخت ها ) الف
هاي دفتر، لینک با قابلیت نمایش آخرین اخبار و اطالعیه :سایت ارتباط با صنعت دانشگاهطراحی و به روز رسانی وب -1

هاي آزمایشگاهی هاي دانشگاه، ارائه پورتال توانمنديدفترچه توانمنديهاي مادر، ارائه به دفاتر ارتباط با صنعت سایر دانشگاه
 هاي پژوهشی و سایر موارد مرتبط. اولویتهاي مربوط به ارتباط با صنعت، ارائه دانشگاه، ارائه فرم

این شورا حسب تاکیدات و رهنمودهاي ریاست محترم دانشگاه در دو بخش؛ : تشکیل شوراي ارتباط با صنعت دانشگاه-2
ومدیران صنعتی ) براي شوراي داخلی( ه داخل دانشگاه و خارج از دانشگاه با دعوت از نمایندگان صنعتی اعم از داخل دانشگا

- مرکب از نمایندگان گروه، داخلی استان براي شوراي خارج از دانشگاه تشکیل یافته است که در این میان  براي اعضاي شوراي

در زیر به اساتید فعال صنعتی و سایر مسئولین ذیصالح ابالغ عضویت در شورا صادر گردیده است که ، هاي آموزشی دانشگاه
  :ترکیب اعضاي هردو بخش اشاره می شود

 داخل دانشگاه :  
 یس دانشگاهئر  
  معاون پژوهش و فناوري 
 ارتباط با صنعت  کارآفرینی و  یس دفتررئ 
  ارتباط با صنعت کارآفرینی و روساي سابق دفتر 
 هاي آموزشی دانشگاه نمایندگان گروه 
 سایر اساتید فعال صنعتی 

 شهید سلیمی صنعتی شهرك دانشگاه واقع در  ایجاد دفتر کلینیک صنعت و معدن -3
 خارج از دانشگاه: 

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

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

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

ب سایت ویژه ارتباط با صنعت دانشگاه بارگذاري و قابل سایر دانشگاه فعال در حیطه کارآفرینی و صنعت، در و
  .دریافت مراجعه کنندگان به سایت می باشد

  :طراحی دفترچه توانمندي هاي دانشگاه-5
فنی و پژوهشی -هاي بالقوه علمیبه منظور معرفی هرچه بیشتر توانمندي

فعاالن صنعتی استان بر آن شدیم تا ، هاها شرکتدانشگاه به سازمان
را در  هاي آموزشیهاي گروهتوانمندي، هاي دانشگاهضمن احصاء قابلیت

  چهار بخش ؛
 هاي موجود، . تخصص1
 . توانایی ساخت دستگاه یا تولید ماده 2
 . توانایی ایجاد دوره یا کارگاه آموزشی و پژوهشی3
 . خدمات مشاوره اي و مطالعاتی قابل ارائه4
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 ارائه گردیده است.هاي علمی و آزمایشگاهی دانشگاهنديجمع آوري و تحت عنوان دفترچه توانم
 هاي آزمایشگاهی دانشگاه:طراحی پورتال توانمندي -6

هاي آزمایشگاهی به صورت تصویر و توضیحات قابلیت کاربرد تجهیزات در صنعت آورده شده است.                                          در این پورتال کلیه توانمندي
 ورد نیازارتباط با صنعت براي استفاده از آن در مکاتبات و موارد م کارآفرینی و  طراحی لوگوي دفتر  -7
هاي ها و معرفی اساتید فعال و توانمنديها براي نصب اطالعیهارتباط دانشکده کارآفرینی و  طراحی تابلوي دفتر -8

 آنها

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

  باشد.احکام الزم قابل تشکیل و فعالیت می
 هاي نو و پیشرفته:                      نمایشگاه فناوريسومین هاي دانشگاه در برگزاري نمایشگاه توانمندي -10

هاي دانش شرکت ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و همچنینحضور دانشگاه با هاي نو و پیشرفتهنمایشگاه فناوري سومین  
این نمایشگاه در مدت چهار روز در معرض دید عالقمندان قرار گرفته و  .دشالمللی تبریز برگزار بنیان در محل نمایشگاه بین

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با  .رتی در ضمن برگزاري این نمایشگاه برپا شدوکارگاههاي آموزشی و مها هاي تخصصینشست
و نمایش توانمندیهاي علمی و پژوهشی و اختراعات اساتید و دانشجویان در حوزه فناوریهاي نو و  ورانهمحصول فنا 22عرضه 

 .مورد استقبال عموم بازدیدکنندگان قرار گرفتدر شش غرفه مجزا پیشرفته 
 سایبري، شیمیایی، الکترومغناطیس و مدیریت بحرانبرگزاري کارگاه هاي آموزشی پدافند غیرعامل:  -11

 

 
  ي منعقد شدهتفاهم نامه ها) ب

  تفاهم نامه هاي منعقد شده بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و شرکتها، موسسات، سازمان ها و ادارات بشرح زیر می باشند:
 اي آذربایجان  . شرکت برق منطقه1

  شرقی . شرکت توزیع برق استان آذربایجان2
 شرکت توزیع نیروي برق تبریز. 3
 شرقی آب و فاضالب آذربایجان. شرکت سهامی 4

 شرقیشرکت گاز استان آذربایجان. 5

 هاي صنعتی استان  . شرکت شهرك6

 . شرکت فوالد مهرسهند7
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 . شرکت هوا و فضا8
 . شرکت چرخشگر 9

 . شرکت  موتورساران تراکتور سازي 10

 )توان(. سازمان توسعه منابع انرژي11
 شرقیآذربایجاناداره کل آموزش و پرورش استان . 12
 موسسه فرهنگی و اطالع رسانی آموزگار مهر .13
 تفاهم نامه سه جانبه با شهرداري تبریز و دانشگاه کانازاواي ژاپن -14
 استانداري آذربایجانشرقی-15
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 هاي مختلف ها و شرکتخانه قراردادهاي صنعتی و نظارتی منعقد شده با وزارت- )ج
  در این بخش عناوین، مبلغ و مجري قراردادهاي خارج از دانشگاه ارایه شده است. 
 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 . 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
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
  
دکتر ( 000/000/45براي شرکت فوالد مهر سهند به مبلغ  "وانیم بسازیم؟ت چرا ما نمی"قرارداد تألیف کتاب با عنوان . 8

  )حیدریان
و مدیریت دانش  خدمات و تجربیات شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان شرقی در مدیریت بحران زلزله ارسباران بررسی. 9

  )زوار و دکتر پیمان یارمحمدزاده تقیدکتر ( 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 . 10

 ریال ( دکتر حیدریان) 25.000.000آموزش به پرسنل شرکت موتورسازان به مبلغ 
  )دکتر نجفی( ریال 303.000.000هاي توزیع فشار متوسط به مبلغ  شبکه اي و شبه دینامیکی طراحی بهینه چند مرحله. 11
 )دکتر عجمی(ریال  522.260.000ها بر اندازه گیري در کنتورهاي آنالوگ و دیجیتال بررسی اثرات هارمونیک. 12
آن به مبلغ  یابی مسائل و مشکالت استخدامی و کارآموزي شرکت فوالد مهر سهند و ارائه راهکارهاي بهبود.عارضه13

 ریال  (دکتر یارمحمدزاده) 000/000/40
.بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل فردي و سازمانی همبسته با آن از دیدگاه پرسنل شرکت فوالد مهر سهند و ارائه 14

 ریال (دکتر یارمحمدزاده) 000/000/40راهکارهایی براي بهبود آن به مبلغ 
و سازمانی همبسته با آن در کارکنان شرکت فوالد مهر سهند و ارائه راهکارهایی براي . بررسی استرس شغلی و عوامل فردي 15

 ریال (دکتر رحیم یوسفی) 000/000/40بهبود آنها به مبلغ 
انداز صنعتی و سازمانی در شرکت فوالد مهر سهند و ارائه راهکارهایی براي برداري از چشمهاي بهرهها، چالش. بررسی فرصت16

 ریال (دکتر یوسفی) 000/000/40ا به مبلغ بهبود آنه
ریال (دکتر  000/000/110به مبلغ  BLDC1MW. مشاوره فنی امکان سنجی و طراحی مفهومی سلول تست موتورالکتریکی 17

 بهجت)
 ریال (دکتر بنایی) 000/320/597کیلوواتی منفصل از شبکه به مبلغ  5/2. طراحی و ساخت میکروتوربین بادي 18
ریال (دکتر  000/400/10سازي آن ساز حفاظت شبکه برق آذربایجان و پیادهبر قرارداد تحقیقاتی و طراحی شبیه . نظارت19

 بهجت)
 ریال (دکتر وحید بهجت) 000/000/400. تفسیر نتایج پاسخ فرکانسی جهت تشخیص خطاي سیم پیچی ترانسفورماتورها 20
 ریال (دکتر محمد رضا بنائی) 000/700/329ر ایستگاههاي مخابراتی سیار . اندازه گیري، تحلیل پارامترهاي کیفیت توان د21
 ریال (دکتر نجفی و دکتر حسین زاده ) 000/300/344. بررسی سیستم هاي مخابراتی جهت هوشمند سازي شبکه 22
ه گیري ) به منظور تولید و ساخت ماشین خودکار اندازvcms. خودکار سازي رباتیک و نرم افزاري ماشین مدل (23

 ریال (دکتر محسن حیدریان) 000/000/100
(دکتر  000/000/80. بررسی وضعیت موجود امنیت شغلی کارکنان و ارائه راهکار براي حرکت به سمت وضعیت مطلوب 24

 پیمان یارمحمدزاده)
 )ریال (دکتر پیمان یارمحمدزاده 000/240/13. تحلیل اثرات برون سپاري بر شاخص هاي کلیدي عملکرد 25
ریال (دکتر محسن 000/000/30. تحلیل، طراحی و ساخت سیستم اطالعاتی شرکت تکنو تبریز جهت مدیریت اطالعات 26

 حیدریان)
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ریال (دکتر  000/000/50به منظور خطایابی و اشکال زدایی ماشین   zeiss. بررسی و مطالعه فنی ماشین اندازه گیري مدل 27
 محسن حیدریان)

 ریال (دکتر علی عجمی)000/000/133 "اتوماسیون و آنالیز سیستم هاي توزیع "ب تحت عنوان . تهیه و نگارش کتا28
 

ریال (دکتر وحید  000/400/650. تفسیر نتایج پاسخ طیف نوري روغن جهت ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورهاي توزیع برق 29
 بهجت)

حتمالی ریسک جهت افزایش قابلیت اطمینان . طراحی بهینه شبکه هاي توزیع فشار متوسط براساس معیارهاي ا30
 ریال (دکتر سجاد نجفی) 000/000/400
 ( دکتر علی عجمی ) 000/080/584/1. انجام خدمات مشاوره ي فروش برق نیروگاه حرارتی  تبریز31
ر محسن (دکت zeiss  000/000/200مدل  cmm. تحقیق و مطالعه سیستم عامل، درایورها و سیستم اندازه گیري ماشین 32

 حیدریان)
هاي موجود در شبکه توزیع برق آذربایجان غربی و شناسایی عوامل بوجود آورنده آنها و ارزیابی  اندازه گیري هارمونیک. 33

(دکتر محمدرضا -000/700/332تاثیرات آنها روي کنتورهاي دیجیتال و آنالوگ از نظر میزان سود و ضرر توزع کننده انرژي  
 بنائی)

روشهاي شناسایی و تشخیص محل لوله هاي پلی اتیلنی گازو انتخاب بهترین روش ساخت دستگاه مربوط براساس مطالعه  -34

 )ریال (دکتر شهرام حسین زاده 000/000/663روش منتخب 

 

 1394تا  1380هاي انجام شده و در دست انجام طی سال هاي  فراوانی و اعتبار طرح ) 1(جدول 

 (ریال)  اعتبار طرح فراوانی طرح مجري ردیف
 3850000000 5 دکتر علی عجمی 1
 1520000000 7 دکتر سجاد نجفی 2
 1260000000 4 دکتر وحید بهجت 3
 1260000000 3 دکتر محمد رضا بنائی 4
 1250000000 4 دکتر  عبداهللا کیوانی 5
 680000000 1 دکتر مصطفی السان 6
 600000000 1 دکتر عبدالحسین فالحی 7
 450000000 6 محسن حیدریان 8
 450000000 6 دکتر پیمان یارمحمدزاده 9
 400000000 1 دکتر جعفر پور محمود 10
 340000000 1 زاده دکتر شهرام حسین 11
 200000000 1 دکتر صیامی 12
 195000000 2 دکتر تقی زوار 13
 130000000 2 دکتر جواد مصرابادي 14
 120000000 2 دکتر موسی پیري 15
 100000000 1 دکتر ناصر مهدوي طباطبایی 16
 80000000 2 دکتر رحیم یوسفی 17
 50000000 1 دکتر کریم صالح زاده 18
 25000000 1 دکتر محمد قلعه اسدي 19
 20000000 1 دکتر محمد جهانشاهی 20
 15000000 1 دکتر فرامرز مهرنژاد 21
 9000000 1 دکتر حبیب رزمی(همکار) 22
 6500000 1 دکتر معصومه باقري(همکار) 23
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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 . باشدیکدیگر و شرکت در جلسات مشترك پس از بازدیدها می هايوکارخانجات از امکانات، آزمایشگاهها ، و پتانسیل
دفتر ارتباط با صنعت، هیاتی مرکب از اساتید فنی ذیربط گروههاي آموزشی به همراه مسئوالن  هاي قبلیراستا پس از هماهنگی

ور و یا سایر شرکت ها دعوت نمایند و درحین حال از هیات مدیره شرکت هاي مذکدانشگاه 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 استان. شرکت برق منطقه1

 استان آذربایجان شرقی. شرکت توزیع برق 2

 . 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

 نابع طبیعی استان آذربایجان شرقی.  مرکز تحقیقات کشاورزي و م8

 .نیروگاه سهند بناب9

  شرکت هاي زیر نیز می باشیم/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 

  سازمانها، صنایع و شرکت در جلساتبازدید از 

 هاي کاربردي نیروي انتظامی.دفتر پژوهش1

 مدیریت آموزش و پژوهش استانداري استان آذربایجان شرقی. 2

 هاي صنعتی  . شرکت شهرك3

 . شرکت فوالد مهر سهند4

 . مدیریت شهرك سلیمی5

 . شرکت فراورده هاي مواد نسوز تبریز6

 مخابرات استان اذربایجان شرقیکاربردي -. دانشگاه علمی7

 . 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

 . پارك فناوري قطعات خودرو12
 ازي تبریز کار. شرکت ماشین س13
 بریز. شرکت دونار ت14
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  از نگاه آمار 1394تا سال  1367عملکرد دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه از سال  - و

ا در این بخش تحلیل آماري از روند قرادادهاي منعقد شده با مراکز صنعتی از نظر حجم، فراوانی، به تفکیک دانشکده، گروهها و سایر معیاره   

 ارایه گردیده است. 

 1394تا  1380فراوانی و درصد تعداد طرح هاي انجام شده و در دست انجام طی سال هاي  )2(جدول

 درصد فراوانی طرح سال

1380 3 1.50 

1381 1 0.50 

1383 2 1.00 

1385 1 0.50 

1386 1 0.50 

1387 5 2.50 

1388 4 2.00 

1389 3 1.50 

1390 3 0.50 

1391 4 2.00 

1392 16 8.00 

1393 4 1.00 

1394 8 3.50 

 100   55 کل
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 1394تا  1380تعداد طرح هاي انجام شده و در دست انجام طی سال هاي ) 1نمودار (

 1394تا  1380فراوانی و درصد طرح هاي انجام شده و در دست انجام در دانشکده ها طی سال هاي  ) 3(جدول

 (ریال) اعتبار درصد فراوانی دانشکده ردیف
 10100000000 2/47 26 فنی و مهندسی 1
 1130000000 2/27 15 علوم تربیتی و روانشناسی 2
 450000000 9/10 6 فناوري اطالعات 3
 315500000 9/10 6 علوم پایه 
 677760000 8/1 1 الهیات 5
 1267000000 100 55 کل 

 

 

 دانشکده به تفکیک تعداد طرح هاي انجام شده  )2(نمودار 
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 (ریال) دانشکده به تفکیک طرحهاي انجام شده  ) مبلغ 3(نمودار 

 

 1394تا  1380دانشکده سال هاي به تفکیک طرح هاي انجام شده و در دست انجام  مبلغ  درصد ) 4(جدول 

 (ریال) اعتبار درصد فراوانی دانشکده ردیف
 10100000000 19/81 26 فنی و مهندسی 1
 1130000000 26/8 15 علوم تربیتی و روانشناسی 2
 680000000 97/4 1 الهیات 3
 450000000 29/3 6 فناوري اطالعات 4
 310000000 26/2 6 علوم پایه 5
 12670000000 100 55 کل 

 

 

 

 ي آموزشی هاگروهبه تفکیک  هاي انجام شده فراوانی و درصد طرح )5(جدول

 (ریال) اعتبار درصد فراوانی گروه ردیف
 000/000/330/8 33/65 21 مهندسی برق 1
 000/000/870/1 66/14 5 مهندسی عمران 2
 000/000/890 98/6 12 علوم تربیتی 
 000/000/680 33/5 1 فقه و حقوق اسالمی 3
 000/000/450 52/3 6 فناوري اطالعات 4
 000/000/310 43/2 2 شیمی آلی 5
 000/000/80 62/0 2 روانشناسی 6
 000/000/50 39/0 1 تربیت بدنی 7
 000/000/60 47/0 2 ریاضی کاربردي 8
 000/000/15 11/0 2 شیمی تجزیه 9

 000/000/15 11/0 1 زیست شناسی سلولی و مولکولی 10
 000/000/670/12 100 55 کل 
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 ي آموزشیهابه تفکیک گروه تعداد طرح هاي انجام شده  )4( نمودار

 

 ي آموزشی (میلیون تومان)ها تفکیک گروه بهطرح هاي انجام شده  ) مبلغ5(نمودار 

 فراوانی و اعتبار سازمان هاي مجري طرح هاي انجام شده )6(جدول 

 اعتبار (ریال) فراوانی طرح سازمان مجري ردیف
 2459600000 6 شرکت برق منطقه اي آذربایجان 1
 2343660000 9 شرکت توزیع نیروي برق استان آذربایجان شرقی  2
 1584080000 1 صبا نیرو آتیه 3
 677760000 1 مرکز تحقیقات مخابرات ایران 4
 677000000 2 شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 5
 657150000 2 اي آذربایجان شرکت سهامی آب منطقه 6
 617120000 1 سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري استان آذربایجان شرقی 7
 379000000 1 قانون برنامه چهارم  45ماده  » د« دبیر خانه بند 8
 212000000 1 شرکت مهندسین فراز آب 9

 205000000 5 شرکت فوالد مهر سهند 10
 200000000 1 نهاد ریاست جمهوري 11
 117000000 2 غربی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان 12
 110000000 1 سازمان صنایع دریایی صنایع شهید محسن رسولی 13
 100000000 1 هاي طبیعی پژوهشگاه مهندسی بحران 14
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 100000000 1 شوراي تحقیقات و فناوري وزارت علوم 15
 81500000 4 شرکت توزیع نیروي برق تبریز 16
 69000000 1 سازمان پژوهش وبرنامه ریزي آموزشی 17
 60500000 1 پژوهشگاه تعلیم و تربیت کاربردي تبریز 18
 52000000 1 شرقی شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان 19
 50000000 1 شرکت موتوژن تبریز 20
 49900000 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه 21
 40500000 3 دانشگاه تبریز 22
 39000000 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 23
 30000000 1 شرکت تکنو تبریز 24
 25000000 1 شرکت موتور سازان 25
 21000000 1 دانشگاه تربیت مدرس 26
 15000000 1 مرکز تحقیقات علوم پایه 27
 15000000 1 معاونت اجتماعی ناجا 28
 000/000/670/12 55 کل 

 

 1394الی  1393 مهردانشگاه از المللی  هاي علمی بین هاي گروه همکاري اهم فعالیت
 

 علفهاي بیولوژیک کنترل درخصوص ایتالیا بیولوژیک کنترل با موسسه پژوهشی علمی هاي همکاري نامه تفاهم عقد -1
 هرز

 بیولوژیک کنترل ایتالیادرخصوص باري با دانشگاه) مراحلپایانی( پژوهشی علمی هاي همکاري نامه تفاهم عقد -2
 هرز علفهاي

 برگزاري/ ودانشجو استاد مبادله درخصوص ترکیه موالنا بادانشگاه پژوهشی علمی هاي همکاري نامه تفاهم عقد -3
 مشترك پژوهشی علمی هاي پروژه اجراي/ مشترك پژوهشی علمی هاي وهمایش سمینارها

 برگزاري/ ودانشجو استاد مبادله درخصوص ترکیه سیرت بادانشگاه پژوهشی علمی همکاریهاي نامه تفاهم عقد -4
 مشترك پژوهشی علمی هاي پروژه اجراي/ مشترك پژوهشی علمی هاي وهمایش سمینارها

شهرتبریزدر  شوراي /کانازاواي ژاپن دانشگاه/آذربایجان مدنی شهید دانشگاه/تبریز شهرداري جانبه 4 نامه تفاهم عقد -5
 شهرتبریز اي لرزه بندي خصوص ریزپهنه

/ ودانشجو استاد مبادله درخصوص ترکیه یوزونجوییل بادانشگاه پژوهشی علمی هاي همکاري نامه تفاهم عقد -6
 مشترك پژوهشی علمی هاي پروژه اجراي/ مشترك پژوهشی علمی هاي وهمایش سمینارها برگزاري

 مبادله درخصوص آذربایجان خزرجمهوري بادانشگاه پژوهشی علمی هاي همکاري نامه عقدتفاهم -7
 علمی هاي پروژه اجراي/ مشترك پژوهشی علمی هاي وهمایش سمینارها برگزاري/ استادودانشجو

 مشترك پژوهشی
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 1394تا مهر  1393مهر دانشگاه، از اطالعات و تکنولوژي فناوري مدیریت امور مرکز اهم فعالیت هاي 
 هاي انجام گرفته : فعالیت

 100Mbpsافزایش پهناي باند دانشگاه به  .1

 جدیداالستخدام اساتید اتاق پوشش براي کابلی وشبکهساختمان  10به  5از  خوابگاهی وایرلس شبکه وسعهت .2
 ) Jsearch(  مجالت ظوراعتبارسنجینبم وپژوهشی علمی مجالت جستجوي سامانه اندازي راه .3
 سرور اتاق مداربسته دوربین ازسیستم برداري وبهره نصب .4
 محتواي وافزایش حوزه دراین کاري سیاستهاي و ساختارها تدوین دانشگاه، پورتال کیفیت ارتقاي کمیته تشکیل .5

 پورتال وپژوهشی علمی
 دانشگاه عمومی روابط باهمکاري دانشگاه تورمجازي ایجاد .6
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و  رضوي شهیدمدنی،کتابخوانی اله آیت بزرگداشت معدنی، شیمی کنفرانسهاي سایت وب از برداري وبهره اندازي راه .7
 بنیان دانش شرکتهاي وکارگاهداده هاي بزرگ 

 موجوددانشگاه هاي اکانت وساماندهی اکانت صدور فرآیند بهبود .8
 دانشگاه، اموال مرکزي، آزمایشگاه به مربوط افزارهاي نرم وتولید خرید درخصوص اريهمک و بررسی .9

 زبان والبراتوار وتدارکات پژوهشی مدیریت حضورغیاب، صدوراحکام،کارگزینی،
 راه اندازي شبکه کامپیوتري البراتوار زبان .10
 بندي سرور اتوماسیون اداري و ارتقاي سیستم عامل و بانک اطالعاتی مربوطه RAIDاصالح  .11

 نصب سامانه پرسنلی و احکام و کارگزینی .12

 مطالعه و انتخاب سیستم حسابداري تعهدي و نصب بر روي سیستم هاي دانشگاه   .13

 راه اندازي سرور و انتقال میزبانی سامانه هاي نشریات و آزمایشگاه مرکزي .14
همکاري با معاونت آموزشی و دانشجویی در راه اندازي سامانه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسري و ترم  .15

 تابستان 
 اخذ نماد اعتماد از وزارت صنعت معدن و تجارت براي وب سایتها و درگاههاي پرداخت الکترونیکی .16

 ساماندهی سیستم کابل کشی اتاق سرور دانشگاه .17

ز کامپیوترهاي سایتها و کالسهاي کامپیوتري و برنامه ریزي براي جایگزینی کامپیوترهاي ایجاد بانک اطالعاتی ا .18
 فرسوده

 مرکز خدمات کیفیت افزایش برايon call بصورت  اداري ساعات از بعد شیفت ایجاد  .19

 تجمیع سرورهاي همه معاونتها در اتاق سرور دانشگاه  .20

 

 تکنولوژي اطالعاتي و فناورهاي مدیریت امور  :  فعالیت6جدول

 93-94 92-93 91-92 90-91 89-90 88-89 87-88 شاخص ها ردیف
 100 50 50  60 30 6 پهناي باند اینترنت 1
 27 25 24  14 1 1 ها تعداد زیر پورتال 2
 7 7 6  5 3 2 تعداد سرورهاي استاندارد 3
 wireless 0 0 1800  4520 7035 7273تعداد کاربران  4
 18 13 10  10 4 3 ساختمان هاي تحت پوشش وایرلستعداد  5
 400 700 450  450 0 0 تعداد مجوز  آنتی ویروس 6
 firewall , Router 0 0 1  2 3 3تعداد  7
 Core switch 4 6 7  7 8 8تعداد  8
 72 68 62  58 42 38 هاي اصلی switchتعداد  9
 VLAN 0 0 3  3 3 3تعداد  10
 email account 156 195 363  710 916 1013تعداد  11
 18 14 13  8 5 3 تعداد سیستم هاي اتوماسیون 12
 Internet LAN accounting 0 0 1  2 2 2 نرم افزار 13
 Bandwidth Management 0 0 1  2 2 2نرم افزار  14
 13 9 3  0 0 0 سرورهاي مجازي 15
 400 400 400  200 20 10 براي هر کاربر email (MB)حجم  16
 m( 2500 3700 5400  5400 5400 5400متراژ فیبر نوري ( 17
 8 5 4  3 2 2 شبکهو توسعه پروژه هاي اصالح  18
19 Account 483 476 455  400 320 0 اتوماسیون اداري 
 219 216 200     تعداد کاربران سامانه سوابق علمی و پژوهشی  20
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 هاي آتی :برنامه

  فیبرنوري ساختمانهاي جدید االحداث فنی و کشاورزيتکمیل شبکه 

 اتصال خوابگاه قدس به شبکه دانشگاه و بهره برداري از اینترنت در آن ساختمانها 

 بهبود وضعیت اینترنت دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

  مدیریت پهناي باند اینترنت براي استفاده مطلوب از پهناي باند در دسترسبهبود شبکه و 

 ا شرکتهاي ارائه دهنده اینترنت همراه براي پوشش مناسب دانشگاهرایزنی ب 

 تقویت سیستم امنیتی شبکه با خرید و تمدید الیسنس هاي معتبر 

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

  ایجاد یکData Center  استاندارد براي افزایش سطح پایداري سرویس هاي اینترنتی 

 با بر گزاري دوره هاي  ارتقاي دانش کارشناسان فناوري اطالعات براي بهره مندي از روش ها و ابزارهاي نوین
 آموزشی مورد نیاز

  توسعه نرم افزارهاي مورد استفاده با رویکردERP 

 سیم دانشگاهتوسعه شبکه بی 

  ایجادCall Center براي رفع مشکالت کاربران در اسرع وقت 

 هاي کامپیوتري بازدید ادواري از تجهیزات و سیستم 

 

 اهم فعالیت هاي مدیریت کتابخانه مرکزي 

نظرخواهی از همکاران و براي 1394از نمایشگاه  تخصیص کاربري پورتال براي هر گروه جهت سفارش خرید کتاب .1
 اخذ نظرات براي خرید

 کتابعنوان   2528نمایشگاه و خرید حضور در .2

 2015و  2014عنوان کتاب الکترونیک  7100خرید  .3

 عنوان آزمون هاي روانشناختی براي بانک آزمون کتابخانه علوم تربیتی و روانشناسی 14خرید  .4

 بارگذاري کتاب هاي الکترونیک در کتابخانه دیجیتال .5

 این دانشکده در پایگاه جدید 94و  93ی کتاب هاي تهیه پایگاه اختصاصی دانشکده کشاورزي و فهرست نویس .6

 قفسه خوانی و انبارگردانی در مخزن هاي دانشکده هاي علوم تربیتی و روانشناسی و ادبیات و الهیات .7

 افزایش تعداد فهرست نویس از دو به شش نفر و آموزش کارکنان در این زمینه .8

 شهریور ماهفهرست نویسی کلیه کتاب هاي خریداري شده تا نیمه اول  .9

 برگزاري دو کارگاه آموزشی مرتبط با حوزه براي اعضاي هیئت علمی .10
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 مرکزي  آزمایشگاه مدیریتاهم فعالیت هاي 

  

نویس اساسنامه آزمایشگاه مرکزي و تصویب آن در شوراي تشکیل شوراي آزمایشگاه مرکزي، تهیه پیش -1
 حقوقی دانشگاهآزمایشگاه مرکزي پس از بررسی و اصالح در دفتر 

پوش و دیوارپوش، نصب سازي فیزیکی آزمایشگاه مرکزي اعم از سکوبندي، اجراي کفنظارت برآماده -2
هاي دوجداره جهت جلوگیري از نفوذ گرد و خاك و حفر چاه سیستم اعالم حریق، درب هوشمند، پنجره

 ارت براي سیستم ارتینگ آزمایشگاه
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هاي دانشگاه جهت تهیه ه مرکزي، فرم شناسنامه آزمایشگاهدرخواست عضویت در آزمایشگا تهیه فرم -3
هاي بانک اطالعات تجهیزات آزمایشگاهی، فرم درخواست و تائید تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی و فرم

 هاي مختلفدرخواست آنالیز با دستگاه

 تعمیر بیش از هفتاد وسیله، ابزار و یا دستگاه آزمایشگاهی با هزینه بسیار کم  -4

 دانشگاه  (SHE)یش نویس شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیستتهیه پ -5

هاي دانشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوري هاي تهیه و پیگیري درخواست عضویت برخی از آزمایشگاه -6
راهبردي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و موفقیت در عضویت آزمایشی هشت آزمایشگاه در 

 این شبکه

 وب سایت آزمایشگاه مرکزياندازي پیگیري و راه -7

 تهیه پیش نویس شیوه نامه اجرایی آزمایشگاه مرکزي و تصویب آن در شوراي آزمایشگاه مرکزي -8

در آزمایشگاه  (AFM)هماهنگی و نظارت بر خرید، نصب و راه اندازي دستگاه میکروسکوپ نیروي اتمی  -9
 مرکزي

 انتقال آن به آزمایشگاه مرکزيو    CHNSOهماهنگی و نظارت بر تعمیر دستگاه آنالیز عنصري -10

 تهیه آرم آزمایشگاه مرکزي دانشگاه -11

 جذب یک نفر کارشناس براي آزمایشگاه مرکزي -12

هاي علمی ایران نظارت بر بروزرسانی اطالعات تجهیزات آزمایشگاهی در سیستم شبکه آزمایشگاه -13
 (شاعا)

 1394آبان تا  1393برگزاري منظم هشت جلسه شوراي آزمایشگاه مرکزي از اسفند  -14
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 به امید اعتال و سرافرازي علمی هر چه بیشتر میهن عزیزمان، ایـــــــــران اسالمی
 کارشناس بررسی فعالیتهاي پژوهشی –معصومه امانی اصل  تهیه و تدوین:

 1394آذر ماه 


