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 گزارش عملکرد واحد هاي مختلف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

 95در 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               

 
  

  
  
  
  

  دانشگاه امور پژوهشیاداره   تهیه و تنظیم :
    کارشناس بررسی فعالیتهاي پژ وهشی  - معصومه امانی اصل          
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 مقدمه : 

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

ها و مراکز تحقیقاتی و فناوري میهن عزیزمان دانست. از جمله عوامل اساسی در توسعه و پیشرفت در جهان شگاهدان
امروز، اهتمام به تحقیق و نوآوریهاي علمی، بکارگیري نتایج آن در حل مسائل و مشکالت سازمانها و جوامع بشري و 

نه شدن پژوهش به سه عامل مهم اراده ملی، تامین و تهیه اقتصاد مبتنی بر دانش است. در این راستا توسعه و نهادی
امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب براي ترویج و توسعه فعالیتهاي پژوهشی و همکاري مراکز تحقیقاتی 
آموزش عالی با واحدهاي تحقیق و توسعه موسسات بخش خصوصی و سازمانهاي دولتی جهت رفع عارضه هاي 

وحیه پژوهشگري در آنها بستگی دارد. بنا به توصیه ها و تاکیدات مقام معظم رهبري در امر سازمانی و تقویت ر
تحقیقات و نوآوري به عنوان محور فعالیتهاي کشور، حمایت و توجه ویژه به این حوزه در کلیه مراکز آموزشی  ،پژوهش

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

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

ت و فناوري است، آموزش و پژوهش به صورت در دانشگاههاي نسل سوم که مورد تاکید وزارت علوم، تحقیقا      
هدفمند و متمرکز در جهت ایجاد ارزش افزوده براي دانش حرکت می کند. از این رو قابلیت تجاري سازي دستاوردها 
و نتایج فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی به عنوان یک ضرورت اولیه در طراحی فرآیندها بایستی مد نظر قرار گیرد.بر این 

داند همچون سنوات گذشته ضمن  ونت پژوهش و فناوري دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر خود فرض میاساس، معا
برگزاري مراسمات مختلف و اطالع رسانی در خصوص کارنامه پژوهش و فناوري دانشگاه در یک سال گذشته، خانواده 

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

 فشارد. و تحقق شاخص هاي دانشگاه کارآفرین به گرمی می انههاي کاربردي و فناور حرکت به سمت پژوهش

 دکتر علی عجمی

 دانشگاهمعاون پژوهش و فناوري 

 1395آذر  15
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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 جمهوري اسالمی ایران و اعالن برنامهپخش سرود ملی  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 فناوري پخش کلیپ معاونت پژوهش و 14:05-13:55

14:40-14:10 
 "اهمیت پژوهش و فناوري"سخنرانی با موضوع

 توسطرئیس پارك علم و فناوري استان
محمد علی آقاي دکتر 
 یپورفیضحسین 

 دقیقه) 30(

 
 
15:10-14:40 

 
 

 پژوهشیمدیریت اطالعات رونمایی از سامانه 
 تجارتکلینیک صنعت، معدن و وب سایت رونمایی از 

 رونمایی از وب سایت آزمایشگاه مرکزي

 

 

 
 

 دقیقه) 30(

 رتر)بدانشجوپژوهشگران (اي جوایز اهد

 اهد اي جوایز پژوهشگران فعال ارتباط با صنعت

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

 )ISCاهداي جوایز پژوهشگران با مقاالت برتر (گزارش  

 جوایز پژوهشگران برتر دانشگاه اهداي

   پایان 15:15
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 اخیر دریکسال دانشگاه پژوهشی امور مدیریت حوزه فعالیتهاي اهم

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

فعالیتهاي پژوهشی وتحقیقاتی اعضاي ارائه خدمات کارشناسی و مالی مختلف جهت حمایت از انجام  -2
 هیات علمی ودانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی

بهره برداري ازسامانه مدیریت اطالعات پژوهشی جهت بروز رسانی و ثبت مستمر کلیه فعالیتهاي  -3
 اعضاي هیات علمی  پژوهشی

قانون برنامه – 224 براساس مفادماده( ثبت آمار و اطالعات پژوهشی دانشگاه درسامانه سمات ملی -4
 )پنجم توسعه

 براساس آئین نامه اجرایی بند(  ثبت اطالعات طرح هاي پژوهشی ومجریان آن درسامانه سمات ملی -5
 )قانون بودجه کشور– 16

تهیه وارائه مستمر آمارفعالیتهاي دانشگاه به وزارت علوم،تحقیقات وفناوري، سازمانها وواحدهاي  -6
 دجه اي و پژوهشیمرتبط با برنامه ریزي هاي کالن بو

امتیازبندي فعالیتهاي اعضاي هیات علمی در سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی و اختصاص اعتبار  -7
 گرنت

 ویرایش و بروزرسانی دستورالعمل ها وآیین نامه هاي پژوهشی -8

 : برگزاري کارگاهها، سمینار ها، همایشها و کنفرانس هاي ملی  -9

 
  94مقاومتی ( اسفند کارگاه آموزشی گفتمان سازي اقتصاد( 

  اولین کارگاه آموزشی ایمنی، سالمت و محیط زیست(HSE)  94(اسفند( 

  ) 95اردیبهشت  1سمینار تخصصی کنترل بیولوژیک علفهاي هرز( 

 95اردیبهشت  19(  لنجاه عصرهمایش قرآن کریم سفینه ا ششمین ( 

  ) 95اردیبهشت  20سمینار آشنایی با علوم و فناوري نانو( 

  سمینار آموزشی فناوري هاي نوین در حوزه پدافند غیرعامل و حفاظت فیزیکی زیر

 )95اردیبهشت  21ساختها  ( 

 ) 95شهریور  3-5بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی ایران( 

  95شهریور  11-13(   سمینار مباحثی در فیزیک نظريچهارمین کارگاه و ( 

 95مهر  8(    همایش ملی علوم کاربردي ورزش و تندرستی دومین( 

 یخی (دو جانبه دومین سمینار لرزه شناسی و مهندسی زلزله ساختمان هاي بنائی تار

 )95مهر  10ایران و ژاپن) (

 95آبان  25(   ین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده هاي بزرگدوم( 
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 دانشگاه ها و موسسات پژوهشیرتبه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در رتبه بندي 

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

  بین دانشگاههاي جامع کشورتوسط دانشگاه شهید مدنی اذربایجان در  27کسب رتبه 

  کشورهاي توسط دانشگاه شهید مدنی اذربایجان در بین دانشگاههاي  212کسب رتبه
 جهان اسالم
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 95:فعالیت هاي پژوهشی و فناوري دانشگاه و نمودار هاي مربوطه در سه سال منتهی به مهر 1جدول
 

 
 

 

 

 94-95مهر  93-94مهر  92-93مهر  عنوان 

 WOS 237 255 265و  ISI/JCR  ،Scopusمقاالت چاپ شده در مجالت 

 ISI 63 77 61مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده غیر

 ISC 112 113 147پژوهشی -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 6 2 2 تعداد ثبت اختراعات
منطقه  –مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  (ملی 

 اي)
189 176 137 

 92 80 48 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  (بین المللی)

 20 36 32 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور 

 20 32 30 تعداد طرحهاي تحقیقاتی مصوب (داخل دانشگاه)

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

 داخل و جذب اعتبارات خارج از دانشگاه)
38 40 28 

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

 6 3 4 تعداد طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته (خارج دانشگاه)
تعداد کل طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته  ( داخل و خارج 

 دانشگاه)
17 19 24 

 205 199 115 با اعضاي هیات علمی  Grant)عقد قرارداد اعتبار پژوهشی (

 650/517/9/- 150/800/9- 625/043/4 (هزار ریال) تخصیص یافته (Grant)اعتبار  پژوهشی 
پایان نامه هاي ارشد و دکتري خاتمه یافته  (مشمول حمایت 

 مالی)
265 317 345 

اعتبار پژوهشی تخصیص یافته براي حمایت از پایاننامه هاي 
 280/127/2/- 633/954/1 000/634/1 ارشد و دکتري (هزار ریال)

 11 8 9 کتب تالیفی و ترجمه شده
برگزاري همایشهاي علمی ملی / بین المللی و کارگاههاي 

 15 11 2 آموزشی
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٢٣٧

٢۵۵

٢۶۵

۲۲۰

۲۳۰

۲۴۰

۲۵۰

۲۶۰

۲۷۰

94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

مقاالت چاپ شده در مجالت
 Web of Science , ISI-JCR  وScopus
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٩۴-٩۵مھر ٩٣-٩۴مھر ٩٢-٩٣مھر 

ISI   مقاالت چاپ شده در مجالت غیر
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١۴٧
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۶۰
۸۰
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۱۴۰
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٩۴-٩۵مھر ٩٣-٩۴مھر ٩٢-٩٣مھر 

ISCپژوھشی و  -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 
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۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

مقاالت ارائھ شده درمجامع علمی داخل کشور

٣٢
٣۶

٢٠

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

مقاالت ارائھ شده در مجامع علمی خارج از کشور

٩
٨

١١

۱

۳

۵

۷

۹

۱۱

۱۳

94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

کتب تألیفی و ترجمھ شده
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٢٠

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

٩۴-٩۵مھر ٩٣-٩۴مھر ٩٢-٩٣مھر 

)داخل  و خارج دانشگاه(تعداد طرحھای تحقیقاتی مصوب  

١٧
١٩

٢۴

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

طرح ھای تحقیقاتی خاتمھ یافتھ 
)داخل وخارج دانشگاه(

٢۶۵

٣١٧
٣۴۵

۰
۵۰
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۳۰۰
۳۵۰
۴۰۰

94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

پایان نامھ ھای ارشد و دکتری خاتمھ یافتھ
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11

15

1
3
5
7
9
11
13
15
17

94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

ھمایشھا و کارگاھھای برگزار شده داخل دانشگاه

۴٠۴٣۶٢۵

٩٨٠٠١۵٠٩۵١٧۶۵٠

۱

۲۰۰۰۰۰۱

۴۰۰۰۰۰۱

۶۰۰۰۰۰۱

۸۰۰۰۰۰۱

۱۰۰۰۰۰۰۱

۱۲۰۰۰۰۰۱

94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

اعطای اعتبار پژوھشی بھ اعضای ھیات علمی
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 94جدول فعالیت هاي طرحهاي تحقیقاتی دانشگاه به تفکیک گروههاي آموزشی مربوطه در یک سال منتهی به مهر 

 

 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(

 3127 5   863 3   گروه برق 1
   18 1   30 1 گروه عمران 2
       20 1 گروه مکانیک 3
       20 1 گروه مواد 4
 230 2   380 4   فناوري اطالعات  5
   50 2 93 2 50 1 گروه علوم تربیتی  6
   15 1   88 3  امور تربیتیگروه  7
   112 4   100 4 گروه تربیت بدنی 8
   30 1     علم اطالعاتگروه  9

   29 1   20 1 ریاضی 10
   92 3   132 3 فیزیک 11
   180 3     شیمی 12
       30 1 زیست شناسی 13
   30 1   80 2 گروه گیاهپزشکی 14
       40 1 بیوتکنولوژيگروه  15

         جمع کل 
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 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان هاي دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت رئوس فعالیت

صنعت و جامعه، هماهنگی با این دفتر در کنار انجام امور تشکیالتی خود همچون ایجاد ارتباط بین دانشگاه با 
هاي بازدید دانشجویان از مراکز صنعتی و تولیدي، معرفی دانشجویان حائز شرایط به ها در برنامهها و شرکتسازمان

هاي موثري را در تسریع، تکمیل و اجراي امور زیربنایی، فناوري هاي کارآموزي برابر مقررات آموزشی، اخیرا گامدوره
نظامی و تولیدي و حرکت به سمت دانشگاه کارافرین   فنی تنگاتنگ با مراکز صنعتی، – و همکاري هاي علمی

  . گرددکه در زیر به اختصار به آنها اشاره می،برداشته است

  : زیرساخت ها ) الف
هاي با قابلیت نمایش آخرین اخبار و اطالعیه :طراحی و به روز رسانی وب سایت ارتباط با صنعت دانشگاه-1

هاي دانشگاه، ارائه پورتال دفترچه توانمنديهاي مادر، ارائه لینک به دفاتر ارتباط با صنعت سایر دانشگاهدفتر، 
هاي پژوهشی و سایر موارد هاي مربوط به ارتباط با صنعت، ارائه اولویتهاي آزمایشگاهی دانشگاه، ارائه فرمتوانمندي
 مرتبط. 

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

ومدیران صنعتی استان براي شوراي خارج از دانشگاه تشکیل یافته است که در این میان  براي اعضاي ) داخلی
اساتید فعال صنعتی و سایر مسئولین ذیصالح ابالغ ، هاي آموزشی دانشگاهمرکب از نمایندگان گروه، داخلی شوراي

  :در زیر به ترکیب اعضاي هردو بخش اشاره می شودعضویت در شورا صادر گردیده است که 
 داخل دانشگاه :  

 رئیس دانشگاه  
  معاون پژوهش و فناوري 
  رئیس دفتر کارآفرینی و  ارتباط با صنعت 
 روساي سابق دفتر کارآفرینی و  ارتباط با صنعت 
 هاي آموزشی دانشگاه نمایندگان گروه 
 سایر اساتید فعال صنعتی 

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

  تبریز و آذرشهر(اسالمینمایندگان محترم مجلس شوراي(  
 مدیران صنعتی استان 

 :هاي دفتر  کارآفرینی و ارتباط با صنعت 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 
هاي تحقیقاتی، پژوهشی حوزه با بازنگري مجدد هاي طرحکلیه فرم» 9001-2000ایزو «حوزه در قالب 

درآنها و یا الگوبرداري از سایر دانشگاه فعال در حیطه کارآفرینی و 
صنعت، در وب سایت ویژه ارتباط با صنعت دانشگاه بارگذاري و 

  .قابل دریافت مراجعه کنندگان به سایت می باشد
  :طراحی دفترچه توانمندي هاي دانشگاه-5

فنی و -هاي بالقوه علمیمعرفی هرچه بیشتر توانمنديبه منظور 
فعاالن صنعتی استان بر ، هاها شرکتپژوهشی دانشگاه به سازمان
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  را در چهار بخش ؛ هاي آموزشیهاي گروهتوانمندي، هاي دانشگاهآن شدیم تا ضمن احصاء قابلیت
 هاي موجود، . تخصص1
 . توانایی ساخت دستگاه یا تولید ماده 2
 توانایی ایجاد دوره یا کارگاه آموزشی و پژوهشی. 3
 . خدمات مشاوره اي و مطالعاتی قابل ارائه4

 ارائه گردیده است.هاي علمی و آزمایشگاهی دانشگاهجمع آوري و تحت عنوان دفترچه توانمندي
 هاي آزمایشگاهی دانشگاه:طراحی پورتال توانمندي -6

هاي آزمایشگاهی به صورت تصویر و توضیحات قابلیت کاربرد تجهیزات در صنعت آورده در این پورتال کلیه توانمندي
 شده است.                                                                                    

 ورد نیازطراحی لوگوي دفتر کارآفرینی و  ارتباط با صنعت براي استفاده از آن در مکاتبات و موارد م  -7
ها و معرفی اساتید فعال و ها براي نصب اطالعیهطراحی تابلوي دفتر کارآفرینی و  ارتباط دانشکده -8

 هاي آنهاتوانمندي

  با صنعت دانشجویی کارآفرینی و  ارتباطتشکیل شوراي  -9
ده و شوراي دفتر کارآفرینی و  ارتباطدانشجویی با همکاري معاونت محترم فرهنگ دانشگاه تشکیل ش

  باشد.ضمن صدور احکام الزم قابل تشکیل و فعالیت می
 :                       هاي نو و پیشرفتههاي دانشگاه در چهارمین  نمایشگاه فناوريبرگزاري نمایشگاه توانمندي -10

-همچنین شرکتها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و حضور دانشگاه با هاي نو و پیشرفتهنمایشگاه فناوري چهارمین  

این نمایشگاه در مدت چهار روز در معرض دید  .دشالمللی تبریز برگزار هاي دانش بنیان در محل نمایشگاه بین
رتی در ضمن برگزاري این نمایشگاه برپا وکارگاههاي آموزشی و مها هاي تخصصیعالقمندان قرار گرفته و نشست

و نمایش توانمندیهاي علمی و پژوهشی و  ول فناورانهمحص 22دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با عرضه  .شد
اختراعات اساتید و دانشجویان در حوزه فناوریهاي نو و پیشرفته در یک غرفه مورد استقبال عموم بازدیدکنندگان قرار 

 .گرفت
 سایبري، شیمیایی، الکترومغناطیس و مدیریت بحرانبرگزاري کارگاه هاي آموزشی پدافند غیرعامل:  -11
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  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 منطقه. 1

  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

 . 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
 سازمان فنی و حرفه اي استان -16
 )semet – coشرکت طراحی و مهندسی سایپا (-17
 آذربایجان شرقیاداره کل ورزش و جوانان استان -18
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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. 
 000/000/400به مبلغ ،  تفسیر نتایج پاسخ فرکانسی جهت تشخیص خطاي سیم پیچی ترانسفورماتورهاقرارداد  .1

  )وحید بهجتدکتر ( ریال

 خودکار ماشین ساخت و فناوري تولید منظور به)  vcms(مدل ماشین افزاري نرم و رباتیک سازي خودکار. قرارداد 2
  )محسن حیدریاندکتر ( ریال 000/000/100به مبلغ ،  )MM( گیري اندازه

 000/300/329به مبلغ،  سیار مخابراتی ایستگاههاي در توان کیفیت پارامترهاي تحلیل و گیري اندازهقرارداد . 3
  ) محمدرضا بنائیدکتر (ریال 

،   مطلوب وضعیت سمت به حرکت براي راهکارهایی ارائه و کارکنان شغلی امنیت موجود وضعیت بررسیقرارداد . 4
  )دکتر پیمان یارمحمدزاده( ریال  000/000/80به مبلغ

پیمان دکتر (ریال  000/240/13به مبلغ  عملکرد کلیدي شاخصهاي بر سپاري برون اثرات تحلیلقرارداد  .5
  )یارمحمدزاده

به مبلغ ،  ماشین زدایی اشکال و خطایابی منظور بهzeiss مدل گیري اندازه ماشین فنی مطالعه و ررسیبقرارداد . 6
  )پیمان یارمحمدزادهدکتر ( ریال 000/000/50

  dssو EIS اطالعات مدیریت جهت تبریز تکنو شرکت اطالعاتی سیستم ساخت و طراحی تحلیل،قرارداد . 7
  )یارمحمدزادهپیمان دکتر (ریال  000/000/30به مبلغ ،  انبارداري و بازاریابی فروش، خرید، بخشهاي

 000/000/133به مبلغ ،  " توزیع سیستمهاي آنالیز و اتوماسیون " عنوان تحت کتاب نگارش و تهیهقرارداد . 8
  )عجمیعلی دکتر (

به مبلغ   ، zeiss مدل cmm ماشین گیري اندازه سیستم و درایورها عامل، سیستم مطالعه و تحقیق قرارداد .9
  )محسن حیدریاندکتر ( ریال  200.000.000
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 1395تا  1380هاي انجام شده و در دست انجام طی سال هاي  )  فراوانی و اعتبار طرح1جدول (

 (ریال)  طرحاعتبار  فراوانی طرح مجري ردیف
 3970000000 6 دکتر علی عجمی 1
 1920000000 8 دکتر سجاد نجفی 2
 1260000000 4 دکتر وحید بهجت 3
 1270000000 4 دکتر محمد رضا بنائی 4
 1250000000 4 دکتر  عبداهللا کیوانی 5
 680000000 1 دکتر مصطفی السان 6
 600000000 1 دکتر عبدالحسین فالحی 7
 480000000 7 حیدریانمحسن  8
 450000000 6 دکتر پیمان یارمحمدزاده 9

 400000000 1 دکتر جعفر پور محمود 10
 960000000 2 زاده دکتر شهرام حسین 11
 200000000 1 دکتر صیامی 12
 195000000 2 دکتر تقی زوار 13
 130000000 2 دکتر جواد مصرابادي 14
 360000000 3 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 معصومه باقري(همکار)دکتر  23
 62000000 1 دکتر محمود آتشبار 24
 20000000 1 دکتر عسگر علی بویر 25

 
 

 :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 

هاي یکدیگر و شرکت در جلسات مشترك پس از بازدیدها دانشگاه وکارخانجات از امکانات، آزمایشگاهها ، و پتانسیل
دفتر ارتباط با صنعت، هیاتی مرکب از اساتید فنی ذیربط گروههاي  هاي قبلیدر این راستا پس از هماهنگی. باشدمی

نمایند و درحین حال از هیات مدیره شرکت هاي یع بازدید میآموزشی به همراه مسئوالن دانشگاه از شرکت ها و صنا
  .مذکور و یا سایر شرکت ها دعوت متقابل بعمل می آید

مع الوصف بازدیدها وجلسات برگزار شده از شهریور ماه سالجاري در دو بخش جداگانه به همراه اهم موضوعات  
  .باشد  مطروحه به  شرح زیر می
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  برگزاري جلساتبازدید از دانشگاه و  
 اي استان. شرکت برق منطقه1

 . 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 .9
 سازمان فنی و حرفه اي استان و شهرستان آذرشهر. 10
 )semet- co. شرکت تحقیقاتی، طراحی و مهندسی سایپا (11

  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 

 بازدید از سازمانها، صنایع و شرکت در جلسات 

 نیروي انتظامیهاي کاربردي .دفتر پژوهش1

 . مدیریت آموزش و پژوهش استانداري استان آذربایجان شرقی2

 هاي صنعتی  . شرکت شهرك3

 . شرکت فوالد مهر سهند4

 . مدیریت شهرك سلیمی5

 . شرکت فراورده هاي مواد نسوز تبریز6

 کاربردي مخابرات استان اذربایجان شرقی-. دانشگاه علمی7

 آفرین. شرکت پودرهاي صنعتی کار 8

 . 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
 . شرکت ماشین سازي تبریز کار13
 . شرکت دونار تبریز14
 .شرکت اوجان شیمی15
 .شرکت آذرفنون16
 نعت.شرکت تارال ص17
 .شرکت اطلس فام18
 )semet-co.شرکت تحقیقات، طراحی و مهندسی سایپا (19
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 از نگاه آمار 1395تا سال 1367عملکرد دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه از سال  -و

در این بخش تحلیل آماري از روند قرادادهاي منعقد شده با مراکز صنعتی از نظر حجم، فراوانی، به    

 دانشکده، گروهها و سایر معیارها ارایه گردیده است.  تفکیک

 1395تا  1380) فراوانی و درصد تعداد طرح هاي انجام شده و در دست انجام طی سال هاي 2جدول(

 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 
1395 7   

 ١٠٠ 62 کل
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 1395 تا 1380)  فراوانی و درصد طرح هاي انجام شده و در دست انجام در دانشکده ها طی سال هاي 3جدول(

 اعتبار (ریال) درصد فراوانی دانشکده ردیف
 11868200000 38/48 30 فنی و مهندسی 1
 1370000000 41/27 17 علوم تربیتی و روانشناسی 2
 495000000 9/12 8 فناوري اطالعات 3
 315500000 9/10 6 علوم پایه 
 677760000 8/1 1 الهیات 5
 14746460000 100 62 کل 

 

 

 1395ا ت 1380)  درصد مبلغ  طرح هاي انجام شده و در دست انجام به تفکیک دانشکده سال هاي 4جدول (

 اعتبار (ریال) درصد فراوانی دانشکده ردیف
 11868200000 59/80 30 فنی و مهندسی 1
 1370000000 30/9 17 علوم تربیتی و روانشناسی 2
 680000000 97/4 1 الهیات 3
 495000000 36/3 8 فناوري اطالعات 4
 310000000 26/2 6 علوم پایه 5
 14723200000 100 62 کل 

 

 

 ها ي آموزشیهاي انجام شده به تفکیک  گروه) فراوانی و درصد طرح5جدول(

 اعتبار (ریال) درصد فراوانی گروه ردیف
 000/200/098/10 58/68 25 مهندسی برق 1
 000/000/870/1 66/14 5 مهندسی عمران 2
 000/000/130/1 67/7 13 علوم تربیتی 
 000/000/680 33/5 1 فقه و حقوق اسالمی 3
 000/000/495 36/3 8 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
 000/200/723/14 100 62 کل 
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 ) فراوانی و اعتبار سازمان هاي مجري طرح هاي انجام شده6جدول (

 اعتبار (ریال) فراوانی طرح سازمان مجري ردیف
 2467800000 8 شرکت برق منطقه اي آذربایجان 1
 2343660000 9 شرکت توزیع نیروي برق استان آذربایجان شرقی  2
 1584080000 1 نیرو آتیه صبا 3
 677760000 1 مرکز تحقیقات مخابرات ایران 4
 1077000000 3 شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی 5
 657150000 2 اي آذربایجان شرکت سهامی آب منطقه 6
سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري استان  7

 آذربایجان شرقی
1 617120000 

 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
 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
 145000000 2 شرکت موتور سازان 25
 21000000 1 دانشگاه تربیت مدرس 26
 15000000 1 مرکز تحقیقات علوم پایه 27
 15000000 1 معاونت اجتماعی ناجا 28
 1235600000 1 شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان 29
 683000000 2 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 30
 240000000 1 آذربایجان شرقیشرکت شهرکهاي صنعتی استان  31
 25000000 1 شرکت نوید موتور 32
 000/200/723/14 62 کل 
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 1395الی  1394مهرالمللی دانشگاه از  هاي علمی بین هاي گروه همکاري اهم فعالیت
 

 عقد تفاهم نامه همکاري هاي علمی پژوهشی با دانشگاه باري ایتالیا 

  پژوهشی با دانشگاه کانازاواي ژاپنعقد تفاهم نامه همکارهاي علمی 

 برگزاري سمینار مشترك بین دانشگاه کانازواي ژاپن و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در موضوع 

 زلزله و مقاوم سازي ساختمانهاي بنایی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  ترکیه قبضهعقد تفاهم نامه همکاري هاي علمی پژوهشی با دانشگاه 

  نفر از اعضاي هیات علمی دانشگاه در امر تدریس و راهنمایی پایاننامه هاي ارشد مشارکت دو
 ودکتري در دانشگاه خزر جمهوري آذربایجان

  بازدید هیات رییسه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از دانشگاه هاي خزر و دولتی باکو جمهوري
 آن کشوره دولتی باکو عقد تفاهم نامه همکاري هاي عملی پژوهشی با دانشگاآذربایجان و

  از موسسه  هیبازدیدTUBITAK ترکیه از تواناییهاي علمی پژوهشی دانشگاه شهید مدنی
 )95( آبانماه  آذربایجان

  از کشور مالزي مرکب از آقاي وین سنت ونگ مشاور نخست وزیر و وزیر علوم کشور تی اهیبازدید
مدیر هاب نوآوري مالزي و آقاي فرزاد مالزي در حوزه نوآوري و تجاري سازي و آقاي تام چونگ 

مجازي رئیس دفتر نوآوري دانشگاه پوترا مالزي از امکانات آزمایشگاهی و فعالیت هاي پژوهشی 
 )95(آبانماه  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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 : دانشگاهاطالعات و تکنولوژي فناوري مدیریت امور مرکز اهم فعالیت هاي 
 هاي انجام گرفته : فعالیت

 .1024Mbpsارتقاي زیر ساخت شبکه جهت ایجاد قابلیت ارتقاي پهناي باند اینترنت دانشگاه تا  .1

برقراري ارتباط دانشگاه با شبکه دولت الکترونیک و راه اندازي اتصال مربوطه در واحدهاي  .2
 .VPNدبیرخانه و امور مالی بصورت 

مشتمل بر سامانه آموزش  مدیریت و راهبري کل سامانه هاي فناوري اطالعات پردیس تبریز .3
مجازي و زیر سیستمهاي آن (انتقال مدیریت از شرکت خصوصی به مرکز فناوري اطالعات بدون 

 ایجاد هیچ گونه وقفه در ارائه سرویسها انجام پذیرفته است). 

 استقرار سامانه اینترنت همراه در کل فضاي دانشگاه از طریق شرکت ایرانسل. .4

کمکی جهت ارتقاي قابلیت اطمینان سامانه هاي اینترنتی  DNSنصب و راه اندازي سرور  .5
 دانشگاه.

کمکی جهت جایگزینی موقت در موارد تعمیر و ارتقاي سرور  Web Serverنصب و راه اندازي  .6
 اصلی.

 .PHPجدید با قابلیت پشتیبانی از جدیدترین نسخه  WAMP Serverنصب و راه اندازي  .7

اتصال ساختمان جدید دانشکده فنی از طریق فیبرنوري با طراحی پسیو و اکتیو شبکه داخلی و  .8
 نود شبکه )  170شبکه عمومی دانشگاه (بالغ بر 

اتصال ساختمان جدید دانشکده کشاورزي از طریق طراحی پسیو و اکتیو شبکه داخلی و  .9
  نود شبکه ) 110فیبرنوري با شبکه عمومی دانشگاه (بالغ بر 

نوري با شبکه عمومی دانشگاه و بهره برداري از اینترنت در آن  اتصال خوابگاه قدس از طریق فیبر .10
. 

جدید پرسرعت و دوکاناله در فضاهاي خوابگاهی و آموزشی براي  APنصب بالغ بر ده دستگاه  .11
 کاهش مشکالت شبکه بی سیم.

نظارت، پشتیبانی فنی و ارائه خدمات مشاوره در مورد کل سامانه هاي فناوري اطالعات دانشگاه (  .12
 سامانه )  25الغ بر ب

بازنگري تنظیمات سرورها و تجهیزات اکتیو شبکه و انجام تغییرات الزم جهت ارتقاي کارآیی و  .13
 امنیت سامانه ها.

تهیه و تدوین گزارشات کیفیت در مورد زیر پرتالهاي دانشگاه و ارائه آموزش و همکاري در جهت  .14
 رفع اشکاالت.

 با قدرت مناسب براي استفاده سامانه هاي امور مالی. نصب و راه اندازي سروراستاندارد جدید .15

 ارتقاي نرم افزار پرتال دانشگاه. .16

هاي متعدد ارائه دهنده خدمات اینترنت بصورت سیمی و بی سیم براي ایجاد مذاکره با شرکت .17
 افزونگی در مسیرهاي تامین اینترنت دانشگاه.



٢٣ 
 

نود (با قابلیت توسعه) در  26وجود ایجاد مرکز دسترسی به اینترنت بصورت سیمی با ظرفیت م .18
خوابگاه برادران جهت استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی خصوصاً در مواقع بروز اشکال در 

 شبکه بی سیم.

ارزیابی فنی شبکه بی سیم موجود و شناسایی گلوگاه ها و کمبودها و تدوین و آزمون راهکارهاي  .19
 جدید براي کاهش مشکالت.

ات تخصصی استانی و منطقه اي از قبیل همایش امنیت بومی سایبري و مشارکت فعال در جلس .20
 همایش مدیران مراکز فناوري اطالعات.

توسعه شبکه کابلی براي پوشش اتاقهاي اساتید و کارمندان جدید و فضاهاي تغییر کاربري داده  .21
 شده.

  ت و کارآیی.هاي سامانه هاي امنیتی موجود جهت ارتقاي امنی ruleصحیح و پیرایش تغییر، ت .22

 نظارت و ارائه مشاوره هاي فنی در خریدهاي سخت افزاري حوزه فناوري اطالعات. .23

 بازسازي سه دستگاه سرور مستعمل موجود در مرکز و استفاده عملیاتی از آنها. .24

 راه اندازي و بهره برداري از وب سایت هشت کنفرانس علمی. .25

هاي دانشگاه در  IPدر مورد  Black Listingساماندهی سرور پست الکترونیک و رفع اشکال  .26
 فهرستهاي معتبر جهانی.

تهیه گزارشات فنی در مورد کامپیوترهاي مراکز کامپیوتر دانشکده ها و خوابگاهها و برنامه ریزي  .27
 براي ارتقا و جایگزینی تجهیزات فرسوده.

 

 ي و تکنولوژي اطالعاتفناورهاي مدیریت امور  :  فعالیت6جدول

 95-94 93-94 92-93 91-92 90-91 89-90 88-89 87-88 شاخص ها ردیف
 6 30 60  50 50 100 100 (Mbps)پهناي باند اینترنت 1
تعداد سرورهاي عملیاتی(فیزیکی و  2

 مجازي)
2 3 5  9 16 20 27 

 9574 7273 7035 4520  1800 0 0 تعداد کاربران شبکه بی سیم 3
تعداد ساختمان هاي تحت پوشش شبکه  4

 سیمبی 
3 4 10  10 13 18 21 

 450 400 700 450  450 0 0 تعداد مجوز  آنتی ویروس 5
 Router  0 0 1  2 2 2 3 تعداد 6
 UTM 0 0 1  1 1 1 1تعداد  7
 Core switch 4 6 7  7 8 8 8تعداد  8
 85 72 68 62  58 42 38 هاي اصلی switchتعداد  9
 1107 1013 916 710  363 195 156 تعداد کاربران پست الکترونیک 10
 25 18 14 13  8 5 3 تعداد سامانه هاي نرم افزاري 11
 m( 2500 3700 5400  5400 5400 5400 6400متراژ فیبر نوري ( 12
 500 483 476 455  400 320 0 تعداد کاربران اتوماسیون اداري 13
تعداد کاربران سامانه سوابق علمی و  14

 پژوهشی 
    200 216 219 240 
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 هاي آتی :برنامه

  150افزایش پهناي باند اینترنت دانشگاه ، حداقل تاMbps. 

  طراحی و راه اندازي مرکز محاسبات پیشرفته(HPC) .دانشگاه 

 .طراحی مرکز داده جامع دانشگاه منطبق بر استانداردهاي بین المللی 

  ایجاد سامانه جدید پر ظرفیت پست الکترونیک مبتنی بر رویکردOpen Source. 

 طراحی و اجراي طرح جامع  ITAM  در جهت بهره برداري بهینه از تجهیزات و سامانه هاي نرم
 افزاري و سخت افزاري موجود.

  بهبود امنیت ، قابلیت اطمینان و کیفیت خدمات(QoS)  شبکه سیمی و بی سیم از طریق باز
 مهندسی و ایجاد افزونگی در سیستم.

  جدید مدیریت پهناي باند اینترنت بصورت مبتنی بر محتوا براي استفاده طراحی و اجراي نظام
 مفیدتر از پهناي باند.

  براي تسهیل و تسریع دریافت گزارشات اشکال کاربران و »  مرکز تماس واحد«طراحی و اجراي
 رفع آنها.

 منیت ارائه آموزشهاي عمومی به کاربران در حوزه فرهنگ فناوري اطالعات خصوصاً در مورد ا
 اطالعات.

  ارتقاي دانش کارشناسان مرکز فناوري اطالعات از طریق تامین منابع آموزشی دوره هاي
 تخصصی مناسب.

 .مذاکره با شرکتهاي ارائه دهنده خدمات اینترنت همراه براي توسعه و تنوع بخشی این خدمت 
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 اهم فعالیت هاي مدیریت کتابخانه مرکزي 

افتتاح شاخه کتابخانه منطقه اي علوم و فناوري در دانشگاه و دسترسی به منابع تمام متن مرکز  .1
 IP-Basedبه صورت 

  1395مدیریت انتشارات دانشگاه توسط کتابخانه مرکزي از اول سال  .2
تشکیل شوراي انتشارات متشکل از نماینده گان دانشکده ها و اعضاي حقوقی و تشکیل هشت  .3

 شورا
 ازي و اصالح آئین نامه هاي انتشارات و فرم هاي ارزیابی کتاببهینه س .4

 چاپ هفت اثر ترجمه یا تألیف توسط انتشارات دانشگاه .5

 LIB.irثبت اطالعات کتابخانه در وبسایت  .6

 2ثبت نام براي طرح غدیر  .7

 ارشاد و چاپ، امور فیپا، ارسال به شورا، کتاب در فرایندهاي استعالم، داوري22گردش امور  .8

 در دانشگاه 1394زاري غرفه فروش کتاب در آبان برگ .9

 حضور غرفه انتشارات دانشگاه در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز .10

 برگزاري کارگاه آموزشی علم برتر براي اعضاي هیئت علمی و دانشجویان دکتري .11
ن، عنوان کتاب از انتشارات دارالحدیثّ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، کتابیرا 2555خرید  .12

 دهخدا و نمایشگاه کتاب تبریز

 جلد کتاب  935فهرست نویسی  .13

 اصالح بارکد و عطف کتاب هاي عودت داده شده از دانشکده ها .14
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 ملکرد آزمایشگاه مرکزي در طول یک سال اخیر:عاهم فعالیت ها و 

 تهیه بانک اطالعات تجهیزات آزمایشگاهی .1

فارسی و انگلیسی و بارگذاري آنها در وبسایت تهیه بروشور آزمایشگاه مرکزي به دو زبان  .2
 آزمایشگاه مرکزي

و ) شاعا(هاي علمی ایران بروزرسانی اطالعات تجهیزات آزمایشگاهی در سیستم شبکه آزمایشگاه .3

 ارسال گزارش به مدیر شبکه 

 بر آزمایشگاهی کیفیت مدیریت سیستم الزامات تشریح و مبانی"اولین کارگاه آموزشی برگزاري  .4
 شبکه آزمایشگاهی فناوریهاي راهبردي با مشارکت "17025 ایزو استاندارد اساس

هاي عضو شاعا در راستاي اخذ گواهینامه هاي آزمون استاندارد از آزمایشگاهلیست روشتهیه  .5
 17025 ایزو استاندارد

در و شروع مراحل برقراري و اخذ آن همچنان  17025اقدام جهت معرفی مشاور استاندارد ایزو  .6
 باشد. باشد که عملیاتی نمودن آن منوط به تامین اعتبار مورد نیاز میحال پیگیري می

از حیث انطباق با اصول و ممیزي آزمایشگاهها  HSEآموزشی در حوزه  برگزاري اولین کارگاه .7
HSE  کارگروه  یکی از کارشناسانحضور و بازدید باHSE (شاعا) شبکه آزمایشگاهی علمی ایران 

هاي الزم در خصوص معرفی آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در پیگیريانجام  .8
هاي علمی ایران (شاعا) با و قرارگیري آن در وبسایت اولین فصلنامه تخصصی شبکه آزمایشگاه

 آزمایشگاه مرکزي

ست راهنماي سریع و کاربردي سالمت، ایمنی و محیط زی"تهیه و ارسال دو نسخه از کپی کتاب  .9
)HSEدر راستاي آمادگی براي برقراري  هاي مربوطههر یک از دانشکدهبه  ") در آزمایشگاهها

 HSEنظام 

تهیه کاتوگ رنگی و پرس شده حاوي عالئم هشدار دهنده و ارسال آن به تمامی آزمایشگاههاي  .10
در راستاي برقراري نظام  شاعا جهت نصب در محل مناسب قابل رویت در آزمایشگاههاي مربوطه

HSE 

تهیه تعدادي از چک لیست هاي ایمنی در حوزه هاي مختلف و ارسال آن به دانشکده هاي  .11
 HSEدر راستاي برقراري نظام  مربوطه

ها در مورد نیاز کلیه دانشکده عدد کپسول موجود 64عدد کپسول آتش نشانی و شارژ  30خرید  .12
 دانشگاه HSEصوبات شوراي و بر اساس م HSEراستاي برقراري نظام 

عدد  14مواد و وسایل داخل آن و تعویض محتواي به همراه عدد جعبه کمکهاي اولیه  60خرید .13
 HSEو بر اساس مصوبات شوراي  HSEجعبه کمکهاي اولیه موجود در راستاي برقراري نظام 

 دانشگاه
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دهی کربن و طال جهت افزایش خدمات ارائه شده توسط دستگاه خرید دستگاه جانبی پوشش .14

SEM  

 مورد) 90(بیش از  ها و تجهیزات آزمایشگاهیدستگاه تعمیر و کالیبراسیون .15

 UPSدر آزمایشگاه مرکزي و تعمیر تعدادي از   3KVA UPSخرید و راه اندازي یک دستگاه  .16

 هاي موجود در آزمایشگاههاي شاعا

  یستم تهویه مطبوع آزمایشگاه مرکزيخرید و راه اندازي س .17

 تهیه و نصب تابلو براي آزمایشگاههاي عضو شاعا .18

، AFMخدمات آزمایشگاهی به متقاضیان داخل و خارج از دانشگاه با استفاده از سه دستگاه  رائها .19
CHNS  و SEM موجود در آزمایشگاه مرکزي به صورت مدون 
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 بیشتر میهن عزیزمان، ایـــــــــران اسالمی به امید اعتال و سرافرازي علمی هر چه
 مدیریت امور پژوهشی دانشگاه تهیه و تدوین:

 1395آذر ماه 

 


