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 گزارش عملکرد واحد هاي مختلف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

 96در سال پژوهشی منتهی به آذر

  
  
  

  
  
  
  

  

 .»است حیاتی کشور هاي بخش بقیه و صنعت نیازهاي و کشور نیازهاي به توجه با علمی تحقیق کردن دار هدف« 
  
 »کند پیدا دست واال هاي هدف به تواند نمی انسان اي مقوله هیچ در یابی ژرف نوآوري،بدون تحقیق،بدون بدون که بدانید «
  رهبري معظم مقام                                                                                                                                                                            

  »است فناوري و علم تولید دانشگاه اصلی رسالت «
  ایران اسالمی جمهوري محترم ریاست                                                                        

 

  
 

 :   مدیریت امور پژوهشی دانشگاهتهیه و تدوین 
 کارشناس مسئول مدیریت امور پژوهشی دانشگاه -معصومه امانی اصل    
 1396آذر ماه     
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 الرحیمبسم اهللا الرحمن 
 

 

 مقدمه :
 

آذرماه بعنوان  25و روز » هفته پژوهش« به منظور ترویج فرهنگ پژوهش، هفته آخر آذر ماه به نام  1379از سال 
هفته پژوهش و فناوري، هفته اي است که فرصت مناسبی براي توجه و تمرکز روي روز پژوهش نام گذاري گردید. 

فراهم می آورد تا کلیه ذي نفعان ضمن اطالع از روندها و وضعیت ا رفناوري در کشور  ابعاد مختلف امر پژوهش و
بر این اساس،  موجود در کشور براي آینده، برنامه ریزي و اقدامات بهتر و مهم تري را در دستور کار خود قرار دهند.

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

انتخاب و معرفی  هاي این حوزه قراردهد. بزرگ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را در جریان زوایاي مختلف فعالیت
چنین ایجاد فرصت تعامل بین ذي نفعان این حوزه به شیوه برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوري و تجلیل از آنها و هم

فضایی را و ... مصاحبه هاي مطبوعاتی  سخنرانی هاي تخصصی، هاي مختلف نظیر برگزاري نمایشگاه، همایش ملی،
که ضمن ارتقاء شأن و جایگاه پژوهش و فناوري و فعالین در این عرصه، بسترسازي  می کندایجاد دانشگاه ها در 

ی را براي ادامه راه تقویت و توسعه پژوهش و فناوري که ضامن پیشرفت واقعی کشور و ایجاد ثروت، رفاه و مستحکم
از جمله عوامل اساسی در توسعه  .اجتماعی و فرهنگی فراهم نمایدمختلف اقتصادي، امنیت براي مردم است در ابعاد 

بکارگیري نتایج آن در حل مسائل و مشکالت  و پیشرفت در جهان امروز، اهتمام به تحقیق و نوآوریهاي علمی،
سازمانها و جوامع بشري و اقتصاد مبتنی بر دانش است. در این راستا توسعه و نهادینه شدن پژوهش به سه عامل 
مهم اراده ملی، تامین و تهیه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب براي ترویج و توسعه فعالیتهاي پژوهشی و 

تحقیقاتی آموزش عالی با واحدهاي تحقیق و توسعه موسسات بخش خصوصی و سازمانهاي دولتی  همکاري مراکز
جهت رفع عارضه هاي سازمانی و تقویت روحیه پژوهشگري در آنها بستگی دارد. بنا به توصیه ها و تاکیدات مقام 

یت و توجه ویژه به این حوزه معظم رهبري در امر پژوهش، تحقیقات و نوآوري به عنوان محور فعالیتهاي کشور، حما
در کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی و سازمانها به صورت مستمر ضروري است. زیرا با گسترش فعالتهاي تحقیقاتی در 
سازمانها و تبدیل ایده ها به محصوالت و روشهاي جدید، تصمیمات مبتنی بر واقعیات در جهت حل مسائل و 

 ایتا دستیابی به توسعه همه جانبه کشور را فراهم می نماید.مشکالت سازمانها اتخاذ می شود که نه
در دانشگاههاي نسل سوم که در دولت تدبیر و امید مورد تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است، آموزش و      

پژوهش به صورت هدفمند و متمرکز در جهت ایجاد ارزش افزوده براي دانش حرکت می کند. از این رو قابلیت 
جاري سازي دستاوردها و نتایج فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی به عنوان یک ضرورت اولیه در طراحی فرآیندها ت

 بایستی مد نظر قرار گیرد.
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فرصت را غنیمت شمرده و دست تعامل تمامی همکاران 

هاي کاربردي و  دان پرتالش را در مسیر حرکت به سمت پژوهشهیات علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارمن
فشارد. امید آن که با تحقق اهداف ترسیم شده براي  فناورانه و تحقق شاخص هاي دانشگاه کارآفرین به گرمی می

 دانشگاه کارآفرین بتوانیم در راستاي پیاده سازي اقتصاد دانش بنیان که موجب تکمیل چرخه علم تا ثروت می گردد
 حرکت نموده و موجبات بهبود فضاي کسب و کار و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی فراهم گردد.

                                                                                         

 دکتر علی عجمی

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه                                                                                       

 1396آذر                                                                                         
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 فهرست مندرجات

 

  96اسامی پژوهشگران برگزیده سال  .1

  فعالیتها و عملکرد مدیریت امور پژوهشی .2

 فعالیتها و عملکرد دفتر همکاریهاي علمی بین المللی دانشگاه .3

 فعالیتها و عملکرد دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه  .4

 کتابخانه مرکزي و مرکز اطالع رسانیفعالیتها و عملکرد  .5

 اطالعاتو تکنولوژي فناوري مدیریت امور کز مرفعالیتها و عملکرد  .6

 عملکرد آزمایشگاه مرکزيفعالیت ها و  .7

 کز نوآوري و رشد دانشگاهاعملکرد دفتر مالکیت فکري و ثبت اختراع و  مر فعالیت ها و  .8

 اجتماعی  –فعالیتها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانی  .9

  هاي قدرتفعالیتها و عملکرد پژوهشکده مطالعات کاربردي سیستم  .10
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 برنامه مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه
ادبیات و علوم انسانیدانشکده سالن شهریار،  12:30، ساعت 1396ذر آ 13دوشنبه   

 توضیحات برنامه ساعت
12:35- 12:30 دقیقه) 5( قاري قرآن تالوت آیاتی از کالم ا... مجید   

12:40- 12:35 ایران و اعالن برنامهپخش سرود ملی جمهوري اسالمی   دقیقه) 5( مجري برنامه   

12:50- 12:40 دقیقه) 10( آقاي دکتر ولی زاده خیرمقدم و سخنرانی توسط ریاست محترم دانشگاه   
13:05- 12:50 دقیقه) 15( آقاي دکتر عجمی ارائه گزارش عملکرد حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه   

13:15-13:10 فناوريپخش کلیپ معاونت پژوهش و   دقیقه) 5( مجري برنامه   

13:40-13:15 محمود نوالی آقاي دکتر »انسان و پژوهش« سخنرانی با موضوع   دقیقه) 25(   

14-13:40  

 اهداي لوح تقدیر حامیان پژوهش و فناوري

دقیقه) 20( مجري برنامه  
 اهداي لوح تقدیر پژوهشگران (دانشجو) برتر

با صنعت اهد اي لوح تقدیر فعاالن ارتباط  

 اهداي لوح تقدیر پژوهشگران برتر دانشگاه
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1396سال هفته پژوهش در اسامی پژوهشگران برگزیده   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 پژوهشگران جوان برتر دانشگاهاسامی 

 گروه آموزشی دانشکده نام خانوادگینام و  ردیف
 عمران  فنی و مهندسی نازیال کاردان 1

 
 
 

 اسامی پژوهشگران دانشجوي برتر دانشگاه
 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 شیمی علوم پایه امیرعلی عباسی 1
 علوم تربیتی علوم تربیتی جعفر بهادري 2

 
 

 برون دانشگاهی خاتمه یافته  بیشترین طرحاسامی پژوهشگران داراي 

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف
 برق فنی و مهندسی علی عجمی 1
 برق فنی و مهندسی سجاد نجفی 2

 

 
  

 ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه آموزشی
بین جابر جهان علوم پایه شیمی  1 
 2 فرهاد دارابی علوم پایه فیزیک

شناسی علوم تربیتی و روان علوم تربیتی  3 رامین حبیبی 
 4 بهروز خیرفام علوم پایه ریاضی کاربردي

 5 مسعود اکبري علوم پایه فیزیک
شناسی روان شناسی علوم تربیتی و روان   6 رضا عبدي 

 7 محمدرضا بنایی فنی و مهندسی برق
االسالمی سیدمحمود شیخ علوم پایه ریاضی محض  8 

 9 سجاد نجفی فنی و مهندسی برق
 10 علی صیادانی ادبیات و علوم انسانی زبان عربی
شناسی علوم تربیتی و روان تربیت بدنی  11 بهلول قربانیان 
الهی پریسا لطف کشاورزي گیاه پزشکی  12 

 13 سید احمد حسینی الهیات فلسفه

 14 جواد صالحی فنی و مهندسی برق
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دانشگاه پژوهشی امور مدیریت ها و عملکرد فعالیت  
 

 بروز رسانی وب سایت مدیریت امور پژوهشی دانشگاه .1
قانون برنامه – 224 براساس مفادماده( اطالعات پژوهشی دانشگاه درسامانه سمات ملیثبت آمار و  .2

 )پنجم توسعه

 مرتبط وواحدهاي سازمانها وفناوري، علوم،تحقیقات وزارت به دانشگاه آمارفعالیتهاي مستمر وارائه تهیه .3
 پژوهشی و اي بودجه کالن هاي ریزي برنامه با

تشکیل شوراي پژوهشی با ترتیب زمانی برنامه ریزي شده جهت بررسی بموقع درخواست هاي مختلف  .4
 پژوهشی اعضاي هیأت علمی 

ویرایش وبروزرسانی دستورالعمل ها وآیین نامه هاي پژوهشی وتهیه فرم هاي ایزو براي روان سازي  .5
 اموراداري

 م فعالیتهاي پژوهشی وتحقیقاتیارائه خدمات کارشناسی ومالی مختلف جهت حمایت از انجا .6
 )ژیرو(ارتقاي سامانه مدیریت امور پژوهشی  .7

 یان تحصیالت تکمیلی از مرحلۀ تصویب طرح پیشنهاده تا نامه/ رسالۀ دانشجو اندازي کلیۀ عملیات پایان راه
مرحله  هاي پروپوزال در چندین دانشجو به جاي پرینت برگهنامه/ رساله؛ در این روش  مرحلۀ دفاع از پایان

ها که مستلزم صرف هزینه و وقت بسیار بود، با وارد نمودن  و چندین نسخه و ارائۀ فیزیکی و حضوري برگه
کند.   تمامی مراحل  نام کاربري و رمز عبور، نسبت به تکمیل و ارائۀ درخواست از طریق سامانه اقدام می

 گیرد ز طریق سامانه انجام مینامه / رساله از مرحلۀ تصویب پروپوزال اخذ مجوز دفاع ا پایان

 اعضاي هیأت علمی؛ (شامل مراحل تصویب، تمدید،  دانشگاهی درون پژوهشی  اندازي عملیات طرح راه
 اصالح ( حذف و اضافه نمودن همکار)، گزارش نهایی، داوري و تسویه نهایی طرح)

 اندازي عملیات طرح پژوهشی برون دانشگاهی اعضاي هیأت علمی؛ راه 

 ي عملیات مربوط به چاپ و نشر کتاب؛انداز راه 

 هاي اعضاي هیأت علمی دانشگاه؛ به منظور درخواست ارتقا،  فراهم نمودن امکان اخذ گزارش از فعالیت
هاي گذشته روند  اجرایی  درخواست انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر، درخواست پایۀ تشویقی (که در سال

 د [در چندین مرحله] و هزینۀ بسیار بود).هر کدام از این موارد مستلزم صرف وقت زیا

 هاي درخواست  ها و ارگان هاي پژوهشی دانشگاه به سازمان تسهیل در ارائۀ آمار و اطالعات کلیۀ فعالیت
 و ... . ISCکننده ازجمله: سمات، مپفا، 

 مالی   گیري از لیست مقاالت چاپ شدة اعضاي هیأت علمی و دانشجویان جهت ارائه به امور امکان گزارش
 به منظور پرداخت تشویقی مقاالت.

 هاي زمانی  گیري از گرنت اعضاي هیأت علمی با پارامترهاي گروه، دانشکده و دانشگاه در بازه امکان گزارش
 گیري در بودجه بندي و هزینه کرد اعتبار پژوهشی  متفاوت جهت بهره

  با نمایش جزئیات مربوط به هر فعالیت (امکان مشاهدة امتیازات و مبالغ پژوهانه براي اعضاي هیأت علمی
و نیز امکان مشاهدة جزئیات مبالغ پرداختی ثبت شده  )کردها و مانده اعتبار گرنت و گردش ریز هزینه

 توسط عامل مالی؛

  مربوط به پروفایل کاربري اعضاي هیأت علمی؛تکمیل نمودن اطالعات پایه 

 امکان مشخص نمودن نوع چاپ (به صورت  هاي مورد نیاز براي مقاالت چاپ شده و تکمیل آیتمDOI  یا
 چاپ به صورت نهایی) توسط عضو هیأت علمی 
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  تکمیل اطالعات مربوط به مجالت از جمله: اعتبار مجله با نمایشCategory هاي مختلف و  و نمایه
 مشخص نمودن جزو ده درصد برتر و سایر موارد الزم؛

 هاي پژوهشی توسط اعضاي هیأت علمی از طریق سامانه  الیتهاي مربوط به فع امکان ارائۀ سایر درخواست
 همجون:

 درخواست تمدید طرح .1

 هاي داخل و خارج از کشور درخواست شرکت در همایش .2

 درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور .3

 درخواست برگزاري همایش یا کارگاه در دانشگاه .4

  مدیریت اطالعاتCV  اساتید شامل فعالیتهاي پژوهشی، آموزشی و اجرایی براي هر عضو امکان دانلود به
 شخص هیأت علمی Home pageو بازخوانی اطالعات در  PDFو  Wordصورت 

 ایجاد امکان امضاي الکترونیکی اعضاي هیات علمی در سامانه ژیرو 

 ودستیابی به آئین نامه ها و فرمها به صورت تجمیع از سامانه ژیر 

 بخش درخواستها  

 درصد هزینه پرسنلی طرح هاي پژوهشی 30درخواست پرداخت حق الزحمه  .1

 اضافه همکار طرح/درخواست حذف .2

 

 تدوین کتاب مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  .8
 : پس از تصویب در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه از جمله

 نامۀ پژوهانه  دستورالعمل اجرایی آیین(Grant) اعضاي هیأت علمی 
 نامۀ فرصت مطالعاتی اعضاي هیأت علمی دانشگاه دستورالعمل اجرایی شیو 

 هاي پژوهشی  اجرایی نحوة حمایت از طرح دستورالعمل 

 هاي داخل و خارج از کشور    دستورالعمل اجرایی حمایت از شرکت اعضاي هیأت علمی در همایش 

 هاي علمی دانشگاه دهی همایش دستورالعمل اجرایی برگزاري و سامان 

 هاي پژوهشی دانشجویی دستورالعمل اجرایی تشکیل هسته 

 يهاي تحقیقاتی پسادکتر دستورالعمل اجرایی دوره 

 دستورالعمل اجرایی نحوة انتخاب پژوهشگران برگزیده سال 

 و بعد از آن   96ع دکتري تخصصی ورودي دستورالعمل اعطاي تسهیالت تشویقی به دانشجویان مقط 
 

 : برگزاري کارگاهها، سمینار ها، همایشها و کنفرانس هاي ملی  .9
 95مهر  8 -تندرستی  و ورزش کاربردي علوم ملی همایش دومین 
 10 -تاریخی  بنایی هاي سازه زلزله مهندسی و شناسی زلزله در ژاپن و ایران دوجانبه ملی سمینار دومین 

  95مهر 
 95آبان  25 -بزرگ  هاي داده پردازش و توزیعی محاسبات ملی کنفرانس دومین 
 95آذر  24 -پدید  نو مسائل و خانواده ملی همایش اولین  
 95مهر  27 – دانشگاهها در پژوهشی کیفیت ارتقاء و برتر علم راهبردهاي آموزشی کارگاه  
 95 آبان 22 – نانو فناوري با آشنایی آموزشی کارگاه و سمینار 
 95آبان  22 – ایران نانو فناوري دستاوردهاي عکس نمایشگاه 
 در سازي شبیه و کدنویسی آموزشی کارگاه MATLAB  - 15  95بهمن  
 95بهمن  27 – فکري مالکیت کلیات آموزشی کارگاه  
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 95اسفند  17 - پژوهشی تخلفات مصادیق و پژوهشی اخالق کارگاه 
 20 –ارومیه  دریاچه احیاي مدیریتی و مهندسی راهکارهاي و ها چالش بررسی ملی سمینار اولین 

  96اردیبهشت 
 96اردیبهشت  26 –بزرگ  هاي داده پردازش و توزیعی محاسبات ملی کنفرانس سومین  
 96شهریور  6الی  1  -نظري  فیزیک در مباحثی ملی سمینار و کارگاه پنجمین 

 96شهریور  10الی  8  - بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران  

 96خرداد  3 –الکترونیکی  منابع و علمی اطالعات مدیریت آموزشی کارگاه  
 96شهریور  29  -المللی  بین اختراع ثبت و فکري مالکیت با آشنایی کارگاه 

 
 

بزرگ هاي داده پردازش و توزیعی محاسبات ملی کنفرانس سومین  
 

 
 
 
 

نانو فناوري با آشنایی آموزشی کارگاه و سمینار  
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  ارومیه دریاچه احیاي مدیریتی و مهندسی راهکارهاي و ها چالش بررسی ملی سمینار اولین

 
 

 

  نظري فیزیک در مباحثی ملی سمینار و کارگاه پنجمین
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 بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران
 

 
 

 



 

١١ 
 

 ها و موسسات پژوهشیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان در رتبه بندي دانشگاه توسط  25رتبه کسب 

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

 
 

 
 
انتخاب استاد گروه ریاضی دانشگاه جناب آقاي پروفسور دکتر شهرام رضاپور به عنوان دانشمند 

95یک درصد برتر دنیا در گروه موضوعی ریاضیات در سال   

 

انتخاب استاد گروه ریاضی دانشگاه جناب آقاي پروفسور دکتر شهرام رضاپور به عنوان یکی از دانشمندان 
 »کالریویت آنالیتیکس«موسسه توسط  96تاثیرگذار دنیا در گروه موضوعی ریاضیات در سال 
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 96 مهر به منتهی سال سه در مربوطه نمودارهاي و دانشگاه فناوري و پژوهشی هاي فعالیت

 
  

 95-96مهر  94-95مهر  93-94مهر  عنوان

 WOS 255 263 266و  JCR  ،Scopusمقاالت چاپ شده در مجالت 
داراي مجوز از وزارتین و نمایه  پژوهشی-مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 ISC شده در 
98 143 185 

 30 17 16 وزارتینداراي مجوز از پژوهشی  –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

 34 52 77 مقاالت چاپ شده در مجالت سایر

 3 6 2 تعداد ثبت اختراعات

 201 137 176 منطقه اي) –مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  (ملی

 135 92 80 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  (بین المللی)

 9 20 36 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور

 13 20 32 تعداد طرحهاي تحقیقاتی مصوب (داخل دانشگاه)

 13 8 8 تعداد طرحهاي تحقیقاتی مصوب (خارج دانشگاه)
تعداد کل طرحهاي تحقیقاتی مصوب (ازمحل اعتبارات پزوهشی داخل و 

 جذب اعتبارات خارج از دانشگاه)
40 28 27 

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

 8 6 3 تعداد طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته (خارج دانشگاه)

 21 24 19 تعداد کل طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته  ( داخل و خارج دانشگاه)

 233 205 199 با اعضاي هیات علمی Grant)عقد قرارداد اعتبار پژوهشی (

 000/505/7/- 650/517/9/- 150/800/9- (هزار ریال) اعضاي هیات علمی (Grant)اعتبار  پژوهشی 

 370 345 317 پایان نامه هاي ارشد و دکتري خاتمه یافته  (مشمول حمایت مالی)
اعتبار پژوهشی تخصیص یافته براي حمایت از پایاننامه هاي ارشد و دکتري 

 430/281/2/- 280/127/2/- 633/954/1/- (هزار ریال)

 19 11 8 کتب تالیفی و ترجمه شده

 17 15 11 برگزاري همایشهاي علمی ملی / بین المللی و کارگاههاي آموزشی
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   فناوري اطالعاتدانشکده 

  تعداد مقاالت چاپ شده
مقاالت  JCRمقاالت 

Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی داراي 

مجوز از وزارتین و 
 ISCنمایه شده در 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي

 Q1رتبه 

4  3  -  1  
  

  تعداد طرح هاي پژوهشی
  تعداد طرح هاي خاتمه یافته  تعداد طرح هاي در دست اجرا

-  -  
  

  همایش ها و کارگاه هاي برگزار شده
 نوع همایش(استانی، ملی،  عنوان همایش/کارگاه

  بین المللی)
تاریخ 

  برگزاري
-  -   -    

 

  
   ادبیات و علوم انسانی دانشکده

  تعداد مقاالت چاپ شده
مقاالت  JCRمقاالت 

Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی داراي 
مجوز از وزارتین 
و نمایه شده در 

ISC 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي

 Q1رتبه 

-  2  39  -  
  

  دانشگاهیتعداد طرح هاي پژوهشی درون 
  تعداد طرح هاي خاتمه یافته  تعداد طرح هاي در دست اجرا

1  -  
  

  همایش ها و کارگاه هاي برگزار شده
نوع همایش(استانی،   عنوان همایش/کارگاه

  ملی، بین المللی)
  تاریخ برگزاري

دومین کنفرانس مطالعات زبان 
  انگلیسی

اردیبهشت  10- 9  ملی
1397  

    1397نیمه دوم   ملی  همایش ملی شعر معاصر عربی

  
   الهیات دانشکده

  تعداد مقاالت چاپ شده
مقاالت  JCRمقاالت 

Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی داراي 

مجوز از 
وزارتین و نمایه 

 ISCشده در 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي

 Q1رتبه 

-  2  16  -  
  

  تعداد طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهی
  تعداد طرح هاي خاتمه یافته  تعداد طرح هاي در دست اجرا

-  1  
  

  همایش ها و کارگاه هاي برگزار شده
نوع   عنوان همایش/کارگاه

همایش(استانی، 
  ملی، بین المللی)

تاریخ 
  برگزاري

ششمین همایش ملی قران کریم 
سفینه النجاه عصر با موضوع فرهنگ 

  عفاف و حجاب

  19/02/1395  ملی

هاي  اولین همایش ملی واکاوي قرائت
  افراطی از دین

  30/07/1396  ملی

  

  
  شناسی علوم تربیتی و رواندانشکده 

  تعداد مقاالت چاپ شده
مقاالت  JCRمقاالت 

Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی داراي 

مجوز از وزارتین و 
 ISCنمایه شده در 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي

 Q1رتبه 

2  5  85  -  
  

  تعداد طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهی
  تعداد طرح هاي خاتمه یافته  تعداد طرح هاي در دست اجرا

6  2  
  

  همایش ها و کارگاه هاي برگزار شده
نوع همایش(استانی،   عنوان همایش/کارگاه

  ملی، بین المللی)
  تاریخ برگزاري

دومین همایش ملی علوم کاربردي  
  ورزش و تندرستی

  08/07/1395  ملی

  24/09/1395  ملی  همایش ملی خانواده و مسائل نوپدید
    24/08/1396  ملی  آموزش حقوق شهروندي

  
   کشاورزيدانشکده 

  تعداد مقاالت چاپ شده
مقاالت  JCRمقاالت 

Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی داراي 

مجوز از وزارتین و 
 ISCنمایه شده در 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي

 Q1رتبه 

3  10  23  1  
  

  دانشگاهیتعداد طرح هاي پژوهشی درون 
  تعداد طرح هاي خاتمه یافته  تعداد طرح هاي در دست اجرا

-  2  
  

  همایش ها و کارگاه هاي برگزار شده
نوع همایش(استانی،   عنوان همایش/کارگاه

  ملی، بین المللی)
  تاریخ برگزاري

سمینار آشنایی با علوم و فناوري 
  نانو

  22/08/1395  ملی
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  علوم پایهدانشکده 
 مقاالت چاپ شدهتعداد 

مقاالت  JCRمقاالت 
Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی داراي 
مجوز از وزارتین 
و نمایه شده در 

ISC 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي

 Q1رتبه 

129 33 26 25 
 

 تعداد طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهی
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي در دست اجرا

2 5 
 

 و کارگاه هاي برگزار شدههمایش ها 
نوع  عنوان همایش/کارگاه

همایش(استانی، 
 ملی، بین المللی)

تاریخ 
 برگزاري

 03/06/1395 ملی بیست و چهارمین سمینار شیمی آلی
چهارمین کارگاه و سمینار مباحثی در 

 فیزیک نظري
 11/06/1395 ملی

پنجمین کارگاه و سمینار مباحثی در 
 فیزیک نظري

 03/06/1396 ملی

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه 
 انجمن شیمی ایران

 08/06/1396 ملی

 

  فنی و مهندسیدانشکده 
 تعداد مقاالت چاپ شده

مقاالت  JCRمقاالت 
Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی داراي 

مجوز از وزارتین و 
 ISCنمایه شده در 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي

 Q1رتبه 

48 27 21 18 
 

 تعداد طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهی
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي در دست اجرا

4 4 
 

 همایش ها و کارگاه هاي برگزار شده
نوع  عنوان همایش/کارگاه

همایش(استانی، 
 ملی، بین المللی)

تاریخ 
 برگزاري

ژاپن با موضوع  -سمینار دو جانبه ایران
زلزله لرزه شناسی و مهندسی 

 هاي بنائی تاریخی ساختمان

 10/07/1395 ملی

دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی 
 هاي بزرگ و پردازش داده

 25/08/1395 ملی

ها و راهکارهاي مهندسی و  چالش
 مدیریتی احیاي دریاچه ارومیه

 20/02/1396 ملی

سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی 
 و پردازش داده هاي بزرگ

 26/02/1396 ملی

 

 
 
 به تفکیک گروههاي آموزشی Qبر حسب  JCRتعداد مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده در 

 

 
 دانشکده

 Q1 Q2 Q3 Q4 گروههاي آموزشی

 علوم پایه

 8 18 17 16 شیمی 

 10 6 10 0 ریاضی 

 7 11 12 9 فیزیک

 4 0 1 2 زیست شناسی 

 فنی و مهندسی

 4 3 1 8 مهندسی برق

 0 1 0 1 مهندسی عمران

 2 5 3 5 مهندسی مکانیک

 1 1 4 6 مهندسی مواد

 0 1 1 0 مهندسی شیمی

 فناوري اطالعات
 1 1 0 1 فناوري اطالعات

 0 0 1 0 مهندسی کامپیوتر

 کشاورزي
 0 1 0 1 زراعت

 0 0 1 0 گیاهپزشکی

 علوم تربیتی
 0 0 1 0 علم اطالعات و دانش شناسی

 0 0 1 0 روانشناسی

 37 48 53 49 جمع



 

١٥ 
 

 
 %) برتر10% و 1% ، 0.1تعداد مقاالت چاپ شده در لیستهاي (

 

 نام پژوهشگر ردیف
استنادات بر 

اساس 
Scopus+WOS 

مجموع مقاالت 
Scopus+WOS 

 0.1مقاالت 
 درصد برتر

 1مقاالت 
 درصد برتر

 10مقاالت 
درصد 

 برتر

1 Razmi, Habib 1996 57 - 1 5 

2 Habibi, Biuck A. 1884 44 - - 14 

3 Rezapour, 
Shahram 

1741 80 1 7 15 

4 Valizadeh, Hassan 1548 78 - - 3 

5 Mahkam, 
Mehrdad 

1433 74 - - 4 

6 Abdolmohammad-
Zadeh, Hossein 

1419 46 - - 4 

7 Rezvani, Zolfaghar 1212 52 - 1 2 

8 
Akbari-

Moghanjoughi, 
Massoud 

1074 80 - - 12 

9 Banaei, Mohamad 
Reza 

868 92 - - 6 

10 Darabi, Farhad 796 94 - - 3 

11 Ajami, Ali 740 64 - 2 4 

12 Amani-Ghadim, Ali 
Reza 

727 25 - - 4 

13 Sheikholeslami, 
Seyed Mahmoud 

650 147 - - 6 

15 Mohammad-
Rezaei, Rahim 

578 27 - 1 - 

16 Safari, Amin 575 63 - - - 

17 Atazadeh, 
Khedmat 

551 33 - - 1 

18 
Najafi-

Ravadanegh, 
Sajad 

518 64 - 1 6 

19 Behjad Soltani 351 23 - 3 2 
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اندیشمندانه و متفکرانه اعضاي هیأت علمی و   فعالیتشده،  محسوب  ورزي و تولید علم ، باالترین مرکز اندیشه دانشگاه
یکی  داراي ضریب تأثیر،تعداد و کیفیت مقاالت طوري که  نقش بسزایی دارد؛ اعتالي جایگاه علمی آن در  دانشجویان

. نمودارهاي ذیل تعداد مقاالت چاپ شده را از شود محسوب میهاي ارزیابی سطح علمی دانشگاه  شاخصترین  مهماز 
مجالت معتبر . باالترین تعداد مقاالت چاپ شده در دهد نشان می 1396تا مهرماه سال  1393مهر ماه سال 

  المللی است. بین
 نمودار فعالیتهاي پژوهشی و فناوري دانشگاه

 

 
 

 
 

 
  

۲۴۵
۲۵۰
۲۵۵
۲۶۰
۲۶۵

۲۷۰

93-94مهر 
95-96مهر 94-95مهر

٢۵۵

٢۶٣
٢۶۶

 مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده در
 Web of Science , JCR و Scopus

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

93-94مهر 
95-96مهر 94-95مهر 

٩٨

١۴٣

١٨۵

پژوهشی داراي مجوز از  -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 
ISC  وزارتین و  نمایه شده در
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هاي معتبر داخلی و خارجی زمینۀ ارتقاي علمی و  بسترسازي مناسب جهت تبادل علمی و فرهنگی  برگزاري همایش

  شود..    هاي جدید در ذهن پژوهشگران می و ارائۀ تجربیات اساتید برجسته شده، موجب پویایی و ایجاد انگیزه و ایده
 هاي گذشته است. و مقاالت اراائه شده نسبت به سال ها نمودارهاي ذیل نشان دهنده رشد آمار برگزاري همایش

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

93-94مهر 
94-95مهر 

95-96مهر 

١٧۶
١٣٧

٢٠١

)منطقه اي -ملی (علمی داخل کشور  درمجامعمقاالت ارائه شده 

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

93-94مهر 
94-95مهر 

95-96مهر 

٨٠
٩٢

١٣۵

)بین المللی(مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور 
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۱

۶

۱۱

۱۶

۲۱

93-94مهر 
94-95مهر 

95-96مهر 

٨

١١

١٩

کتب تألیفی و ترجمه شده

۲۸۰

۳۰۰

۳۲۰

۳۴۰

۳۶۰

۳۸۰

93-94مهر 
94-95مهر 

95-96مهر 

٣١٧

٣۴۵

٣٧٠

پایان نامه هاي ارشد و دکتري مورد حمایت مالی

١

۶

١١

١۶

٢١

93-94مهر 
94-95مهر 

95-96مهر

١١

١۵
١٧

همایشها و کارگاههاي برگزار شده داخل دانشگاه
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 96جدول فعالیت هاي طرحهاي تحقیقاتی دانشگاه به تفکیک گروههاي آموزشی مربوطه در یک سال منتهی به مهر 
 (مبالغ به میلیون ریال می باشد.) 

 

 گروه آموزشی 

 پژوهشی خاتمه یافتهطرح هاي  طرح هاي پژوهشی تصویب  شده

داخل 
 دانشگاه

میزان 
 اعتبار

خارج 
 دانشگاه

میزان 
 اعتبار

داخل 
 دانشگاه

میزان 
 اعتبار

خارج 
 دانشگاه

میزان 
 اعتبار

 3152 5  0 2584 7 93 3 برق  1
  0 44 2 48 1 27 1 مکانیک  2
  0 40 2  0  0 مواد  3
  0  0 45 2  0 فناوري اطالعات   4
 510 3  0 1010 3 160 4 علوم تربیتی  5
  0 25 1  0  0 معارف اسالمی  6
  0  0  0  0  امور تربیتی  7
  0  2  0 50 1 تربیت بدنی  8
  0  0  0 30 1 روانشناسی  9

  0  0  0 30 1 زبان انگلیسی  10
  0 111 3  0 60 1 ریاضی  11
  0 60 2 12 1 50 1 شیمی  12
  0 30 1  0  0 زراعت  13
  0 20 1  0  0 گیاهپزشکیگروه   14

 3662 0 392 14 3699 0 500 13 جمع  
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 بندي سمینارهاي تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برنامه زمان
 (به مناسبت هفتۀ پژوهش) 1396در آذرماه 

 

ف
ردی

 

 زمان تاریخ گروه آموزشی ارائه دهنده موضوع سخنرانی

 11:30 05/09/1396 حقوق اسالمی محمد امین فرد اسالمیمعنی قربه الی اهللا در عبادات  1
 12:30 05/09/1396 مکانیک رضا غرائی الکتروهیدرودینامیک در جریانهاي دوفازي 2
استفاده از پپتیدهاي ضد میکروبی و نفوذ کننده به  3

 سلول در از بین بردن سلولهاي سرطانی
 11:30 07/09/1396 زیست شناسی الهه زاده حسینقلی

 13 07/09/1396 فناوري اطالعات حسین عباسی مهر زمینه هاي تحقیق در کاوش نظرات آنالین 4
 12:30 07/09/1396 عمران مهدي دینی بحران آب، مدیریت منابع آب 5
 10 07/09/1396 مواد آرزو ابیضی جوشکاري عظیم هاي سازه در اي الیه پارگی 6
 استاندارد طبق بر ثابت سقف مخازن طراحی اصول 7

API650 
یونس بیگی 
 خسروشاهی

 12:30 07/09/1396 مهندسی شیمی

 12:30 08/09/1396 برق نادر صامصونچی هاي سه بعدي نگاري مدل نهان 8
مصطفی آقازاده  ها چالش و ها فرصت ثانویه، منابع از فلزان بازیابی 9

 قمی
 12 08/09/1396 مواد

 12 08/09/1396 فناوري اطالعات ناصر فرج زاده تا محصول پروژه هاي فناوري اطالعات، از ایده 10
 10 11/09/1396 شیمی پورحسین هاشم ونو میکس: پپتیدهاي سم عقربها 11
 10:30 11/09/1396 برق زاده شهرام حسین اثرات زیست محیطی امواج رادیویی 12
 12 12/09/1396 علوم تربیتی رامین حبیبی خواهی تحصیلی کمک 13
 11:30 13/09/1396 عربی جواد دامادي نقد ادبی 14
احمد حمداللهی  تحلیل دو جزئی ارسطو از گزاره حملی 15

 اسکویی
 11:30 13/09/1396 فلسفه

 
16 Atomic bond connectivity  

Matrix (abc matrix) in molecular graphs 
 11 14/9/1396 شیمی جابر جهان بین

 12 14/09/1396 فناوري اطالعات رضا روحی علی وارس زبان الگو ارائۀ فرآیندي براي تولید 17
 12:30 14/09/1396 مکانیک مسعود مینائی سرعت کننده هاي هم بررسی مفهومی کالچ کوپلینگ 18
 11:30 20/09/1396 حقوق اسالمی احمد یوسف زاده مسئولیت سهامداران کنترل کننده در حقوق ایران 19
اصغر جعفري  شغلی به دانشجویانهاي  معرفی فرصت 20

 اندریان
 زاده حسین تقی

 عباس میرانی

 10 20/09/1396 کشاورزي

 12 21/09/1396 زیست شناسی ناصر پوالدي سرطان هاي فامیلی با تمرکز بر سندرم لی فرامنی 21
22 Author tutoria 11:30 21/09/1396 ریاضی علیرضا غفاري 
زراعت و اصالح  سعید حضرتی تجارت آب مجازي 23

 نباتات
21/09/1396 12 

هاي توزیع در شرایط  برداري از شبکه طراحی و بهره 24
 بحرانی و وقوع اختالالت بزرگ جهت تأمین انرژي

 10:30 25/09/1396 برق سجاد نجفی

محمدعلی محب  حکم فقهی فیلتر سایت ها و شبکه هاي اجتماعی 25
 الرحمن

 11:30 27/09/1396 حقوق اسالمی

هاي شهري و فضاهاي  حفاري مکانیزه در محیط 26
 زیرزمینی

 امیرحسن رضایی
 فرعی

 12:30 27/09/1396 عمران
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 دفتر همکاریهاي علمی بین المللی دانشگاهو عملکرد  فعالیتها

 تفاهم نامه ها .1

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه  بین مشترك تفاهمنامه همکاریهاي علمی و پژوهشیعقد
niversityUAzerbaijan Technological  96(آبان  شهر گنجه جمهوري آذربایجان( 

 

 
 
 

 ي علمی پژوهشی هیاتهاي خارجی از دانشگاه و بالعکسو نشستها  بازدیدها .2
 

  بازدید هیاتی از کشور مالزي مرکب از آقاي وین سنت ونگ مشاور نخست وزیر و وزیر علوم کشور مالزي در
حوزه نوآوري و تجاري سازي فناوري و آقاي تام چونگ، مدیر هاب نوآوري مالزي و آقاي فرزاد حجازي، رئیس 

ي پژوهشی دانشگاه شهید مدنی ها دفتر نوآوري دانشگاه پوتراي مالزي از امکانات آزمایشگاهی و فعالیت
 )95( آبان آذربایجان 
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 بازدید هیاتی از TUBITAK    95(آبان ترکیه از توانمندي هاي علمی پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان( 
 

 
 

 
 

  زمینه هاي همکاري مشترك دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با آن دانشگاه حضور هیات مالزیایی و بررسی 
 )96تیرماه ( در حوزه فناوريپوترا 

 

  لرزه شناسی و "حضور محققیان و پژوهشگران ژاپنی جهت ادامه انجام پروژه تحقیقاتی مشترك با موضوع
  )96(شهریور . "مهندسی زلزله ساختمانهاي بنایی تاریخی
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 ) نشست مشترك رئیس دانشگاهKaradeniz Technical University(  دانشگاه شهید ترکیه و هیات رئیسه
 )96مدنی آذربایجان (آبان 

 

 
 
  جلسه بررسی راهکارهاي گسترش همکاریهاي علمی و بین المللی بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزاري

 )96(آبان   (Belarusian State Technological University)و دانشگاه فناوري کشور بالروس

 

 
 
  رئیس توسط برگزاري دو کارگاه پژوهشی زبانشناسی کاربردي با موضوع روش تحقیق در زبانشناسی کاربردي

 آذر (دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در دانشگاه خزر جمهوري آذربایجان گروه همکاریهاي علمی بین المللی 
96( 

 

  تدریس درس سیستم هاي عامل براي مقطع کارشناسی و زبان برنامه نویسی پیشرفته جاوا براي مقطع
کارشناسی ارشد دانشگاه خزر جمهوري آذربایجان توسط آقاي دکتر ناصر فرج زاده عضو هیات علمی گروه 

 )95-96(نیمسال اول فناوري اطالعات 
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 دانشگاه  با صنعتدفتر کارآفرینی و ارتباط  فعالیتها و عملکرد
این دفتر در کنار انجام امور تشکیالتی خود همچون ایجاد ارتباط بین دانشگاه با صنعت و جامعه، هماهنگی 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 آموزشی، اخیرا گامهاي کارآموزي برابر مقررات دوره

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

 
 وزارتخانه ها و شرکتهاي صنعتی مختلف با  نظارتی منعقد شدههاي صنعتی و عقد قرارداد 

 

 و وزبان گفتاري براختالالت تاکید با نوجوانی و کودکی دوران اختالالت درمان و تشخیص غربالگري -1
ریال (مجري آقاي دکتر مهران 000/000/170/-؛ به مبلغ   اي مقابله نافرمانی و لجبازي اختالالت
 شرقیاداره کل بهزیستی آذربایجان کارفرما :  – سلیمانی)

 قطعیت عدم یا قطعیت تعیین منظور به zeiss مدل cmm ماسین گیري اندازه سیستم مطالعه و تحقیق -2
 کارفرما : شرکت نوید موتور –(مجري آقاي دکتر محسن حیدریان )  اندازي راه و پذیري تعمیر

-؛ به مبلغ  قطعیت عدم گیري درنظر با پراکنده تولید منابع حضور در توزیع هاي شبکه بهینه طراحی -3
 آذربایجان برق نیروي توزیع شرکتکارفرما :  – ریال (مجري آقاي دکتر سجاد نجفی) 000/000/396/

 دکتر آقاي مجري( ریال 000/000/240/- مبلغ به ؛ صنعتی رشته 4 براي مهارتی هاي آموزش نیازسنجی -4
 شرقی آذربایجان صنعتی هاي شهرك شرکت:  کارفرما –) پیري موسی

 مبلغ به ؛ عمومی روابط واحد سازمانی برون رسانی اطالع هاي تکنیک و ها روش تعیین " طرح بر نظارت -5
 شرقی آذربایجان استان گاز شرکت:  کارفرما –) بویر عسگر علی دکتر آقاي:  ناظر( ریال 000/000/20/-

 دکتر آقاي مجري( ریال 000/000/420/- مبلغ به ؛  تبریز حرارتی نیروگاه برق فروش مشاوره خدمات -6
 غربیصبا  آتیه نیرو شرکت:  کارفرما -) عجمی علی

 -)دیجیتال و انالوگ کنتورهاي در انرژي گیري اندازه بر ها هارمونیک اثر بررسی(  پروژه انجام بر نظارت -7
 کارفرما : شرکت توزیع نیروي برق تبریز –(ناظر : آقاي دکتر محمدرضا بنائی 

براختالالت  تاکید با اجتماعی هاي آسیب با مرتبط کودکی دوران اختالالت درمان و تشخیص غربالگري -8
ADHD  کارفرما : اداره کل  – ریال (مجري آقاي دکتر مهران سلیمانی) 000/000/600/-؛ به مبلغ

 استانداري و آموزش و پرورش آذربایجان غربی –بهزیستی 

 شهرك کشمش و سبزه خوشه در کشمش فراوري واحدهاي ضایعات از استعمال قابل محصوالت مطالعه -9
 –) متین امیرعباس دکتر آقاي مجري( ریال 000/000/12/- مبلغ به ؛ ملکان و مراغه بناب، صنعتی هاي

 صنعتی شهرکهاي شرکت:  کارفرما

 بر آن تاثیر و تبریز گاز فشار تقویت تاسیسات ولت کیلو 132 پست ولتاژ افزایش ومحاسبه گیري اندازه -10
 دکتر آقاي مجري( ریال 000/170/478/- مبلغ به ؛ مجاور الکتریکی تاسیسات و دقیق ابزار ارت شبکه
 گاز شرکت:  کارفرما -) نجفی سجاد

 سردکار فوالد نوع از فوالدها سایش بر مواد نانو از استفاده با سطح دهی-پوشش تاثیر بررسی و مطالعه -11
 1.1248 و 1.2810 و 1.2519 و 1.2510 و DIN1.2842 استاندارد نظیر سازي گیج در استفاد مورد

 خطوط در مصرفی هاي-تیغچه و 1.3255 و 1.3318 و 1.3343 ابزار تندبر فوالدهاي و 1.1191و
:  کارفرما  -) صدیق صائیمی محمدعلی دکتر آقاي مجري( ریال 000/250/48/- مبلغ به ؛ ماشینکاري

 سمتکو شرکت
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(مجري آقاي  – توزیع ترانسفورماتورهاي وضعیت اقتصادي و مؤثر ارزیابی در جدید شیمیایی هاي شاخصه -12
 کارفرما : شرکت توزیع نیروي برق تبریز –دکتر وحید بهجت) 

ریال  000/000/883/-؛ به مبلغ  آذربایجان انتقال برق شبکه بازیابی استراتژي ساختار تعیین و تحقیق -13
 شرکت برق منطقه اي آذربایجان کارفرما : – (مجري آقاي دکتر سجاد نجفی)

 
 نمودار آماري طرحهاي تحقیقاتی مصوب و خاتمه یافته خارج دانشگاه
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 96در یک سال اخیر منتهی به مهر  طرحهاي تحقیقاتی برون دانشگاهی خاتمه یافته
 

 مجریان طرح عنوان طرح ردیف
نام شرکت یا 

 سازمان
به  مبلغ

 هزار ریال
 تاریخ اتمام شروعتاریخ 

بررسی سیستمهاي مخابراتی  1
جهت هوشمند سازي و انتخاب 

بهترین سیستم براي شرکت توزیع 
 نیروي برق آذربایجان غربی

دکتر سجاد 
 نجفی

شرکت توزیع 
نیروي برق 

 آذربایجان غربی
344/300 1393/02/08 1395/07/10 

طراحی بهینه شبکه هاي توزیع  2
معیارهاي فشار متوسط براساس 

احتمالی ریسک جهت افزایش 
 قابلیت اطمینان

دکتر سجاد 
 نجفی

شرکت نوزیع 
 نیروي برق تبریز

400/000 1394/08/06 1395/08/06 

خدمات مشاوره فروش برق  3
 نیروگاه حرارتی تبریز

 دکترعلی عجمی
شرکت نیرو آتیه 

 صبا
1/980/000 1394/08/05 1395/11/05 

 شناسایی مشکالت آموزشی و 4
پژوهشی معلمان چند پایه و ارائه 
راهکارهاي توانمند سازي براي 

 رفع مشکالت

دکتر موسی 
 پیري

اداره کل آموزش 
وپرورش استان 
 آذربایجان غربی

100/000 1395/06/10 1396/01/25 

خدمات مشاوره فروش برق  5
 نیروگاه حرارتی تبریز

 دکترعلی عجمی
شرکت نیرو آتیه 

 صبا
420/000 1395/11/06 1396/01/31 

غربالگري تشخیص و درمان  6
اختالالت دوران کودکی و 

نوجوانی با تاکید براختالالت 
گفتاري وزبان و اختالالت لجبازي 

 و نافرمانی مقابله اي

دکتر مهران 
 سلیمانی

اداره کل بهزیستی 
 آذربایجان غربی

170/000 1395/07/10 1396/01/31 

7 
نیازسنجی آموزش هاي مهارتی 

 رشته صنعتی 4براي 
دکتر موسی 

 پیري

شرکت شهرکهاي 
صنعتی آذربایجان 

 شرقی
240/000 1395/08/17 1396/02/29 

ارزیابی و « نظارت بر انجام پروژه  8
رتبه بندي حامل هاي انرژي 
تجدید پذیر در صنعت برق 

 »آذربایجان 

دکتر محمدرضا 
 بنایی

شرك برق منطقه 
اي آذربایجان 

 شرقی
8/200 1395/06/27 1396/06/27 

 
 

 تفاهم نامه هاي منعقد شده سازمان ها و واحدهاي تولیدي و صنعتی 

 )96زمان : تیر  ( کارگزاري تدبیرگران فرداشرکت  .1

 )95مهر  14( زمان :  آذربایجان شرقیاداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان  .2

 )95( زمان : آبان  شرکت سمتکو .3

 )95دي  11زمان : (  آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی .4

با هدف ارتقاء سطح همکاري هاي علمی، پژوهشی و فرهنگی ، استفاده همزمان از قابلیت ها و این تفاهم نامه 
طرفین بوده و   سطح مراودات علمیتوانمندي هاي یکدیگر، افزایش فعالیت هاي پژوهشی مشترك و ارتقاء 

از نتایج حاصل از این تفاهم نامه می باشد که  حقوق شهرونديآموزش تحت عنوان  برگزاري همایش مشترك
 به صورت مشترك برگزار گردید. 96در آبان ماه سال 
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 )95دي  25(زمان :    پژوهشگاه نیرو .5

این تفاهم نامه در راستاي ماموریت پژوهشگاه نیرو براي گسترش تحقیقات منسجم و هدفمند در صنعت برق و 
ها و  روحیه نشاط و خودباوري متخصصین این حوزه، استفاده از ظرفیتانرژي کشور و به منظور ارتقاء 

هاي طرفین و تشریک مساعی براي گسترش تحقیقات هدفمند اعضاي هیات علمی دانشگاه و افزایش  توانمندي
هاي دکتري و تحقیقات پژوهشگران پسادکتري در توسعه دانش و  هاي کارشناسی ارشد، رساله نامه سهم پایان

 . مورد نیاز صنعت برق کشور، منعقد شده استفناوري 
 

 

  در قالب کلینیک از سازمانها و مراکز صنعتی و تولیدي  بازدید جهتپژوهشی هاي تشکیل هسته
 معدن و تجارت صنعت،

با توجه به راه اندازي کلینیک صنعت و معدن، که مهمترین نقش در عارضه یابی مداوم از بخش هاي مختلف 
(هسته گروه هاي تخصصی ضرورت تشکیل در این راستا  ایفا می کند،جامعه به ویژه صنایع موجود در منطقه را 

و این  .می گیردر دستور کار قرار این مهم د ،مختلف و در قالب بازدیدهاي سیار رشته هايدر هاي پژوهشی) 
انجام می از واحدهاي صنعتی مشکل دار و هماهنگی شرکت شهرك هاي صنعتی استان  با همکاريبازدید ها 

 .گیرد و تا رفع مشکل و رسیدن به نتیجه ادامه می یابد
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 بازدیدهاي صورت گرفته از کارخانه ها و شرکتهاي تولیدي

 ردیف سازماننام شرکت یا  تعداد بازدیدها

 1 شرکت سمتکو 2

 2 شرکت مکانیک آب 1

 3 شرکت قطارشهري تبریز 1

 4 کارخانجات سبزه و کشمش شهرستان بناب 2

 5 شرکت آذر زیبا فرش 1

 6 شرکت سبالن گریس 1

 7 شرکت آذران اسید 1

 8 شرکت پارس گوهران 2

 کل بازدیدها 11

 

) صنایع شیمیایی و بهداشتی با محور(اولین هسته پژوهشی شیمی در کنار سایر تخصص ها از چهار واحد صنعتی 
بازدید و از نزدیک با مشکالت فنی و نیازهاي واحدها آشنا شدند و مقرر گردید مطالعات الزم در خصوص مشکالت 

این فرایند به نسبت . صنعتی اعالم گردد مطروحه انجام و راهکارهاي آن در قالب طرح پیشنهادي به واحدهاي
 ه ها نیز تشکیل و بازدید هاي الزم صورت خواهد گرفتمشکالت موجود در صنعت، در سایر گرو
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 عوت از سازمان ها و واحدهاي تولیدي و صنعتی و برگزاري جلسات مشترك کاريد 

 
 ردیف نام سازمان یا شرکت تعداد جلسات

 1 شرکت سمتکو 2

 2 منطقه اي آذربایجان برق 2

 3 شرکت قطار شهري 1

 4 سازمان تبلیغات اسالمی 1

 5 مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي آذربایجان شرقی 1

 6 شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان 1

 7 مرکز نخبگان شهید فهمیده 1

 8 دانشگاه علوم دریایی نوشهر 1

 9 آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی 1

 10 اداره کل فنی و حرفه اي آذربایجان شرقی 2

 11 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 1

 12 شرکت آب منطقه اي آذربایجان شرقی 1

 13 دبیرخانه نمایشگاه ربع رشیدي 1

 14 انجمن صنفی کشمش و سبزه استان 1

 15 سازمان تامین اجتماعی 1

 16 وزارت دفاعمجموعه شهید فکوري وابسته به  1

 17 دفتر تحقیقات نیروي انتظامی آذربایجان شرقی 3

 18 شرکت بهره برداري قطار شهري 1

 19 موسسه باغ موزه دفاع مقدس 1

 20 اداره کل فنی و حرفه اي آذرشهر 3

 جمع کل جلسات برگزار شده 27

 
  : تهیه شیوه نامه و دستورالعمل ها 

 تدوین سند دانشگاه کارآفرین  .1

 تهیه فرایند اداري براي کلیه امور مربوط به قراردادها .2

 سامانه رصد شغلی دانش آموختگان دانشگاه مدیریت .3
فناوري اطالعات دانشگاه راه و توسط مرکز   Payesh.azaruniv.ac.ir این سامانه به آدرس اینترنتی

برقراري ارتباط مستمر بر  اندازي شده است ، مدیریت و نظارت بر فرایند ثبت اطالعات دانش آموختگان و
 شدهاز کلیه فارغ التحصیالن دانشگاه تقاضا و . عهده گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه می باشد

  .کنندنسبت به تکمیل فرم و ثبت نام در سامانه مذکور اقدام 
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اشد و در نهایت منجر به اندازي این سامانه بررسی و رصد مداوم شغلی دانش آموختگان دانشگاه می ب هدف از راه
ارائه گزارش به دانشکده هاي مربوطه می گردد تا در فرایندهاي آموزشی خود اصالحات الزمه را انجام دهند. 

 همچنین گزارشی از وضعیت دانشگاه در این زمینه به مسئوالن باالدستی نیز ارائه خواهد شد.
 

 
 

 کارگاههاي برگزار شده 

  )95بهمن  27فکري (زمان :  کارگاه آموزشی کلیات مالکیت .1
 )95(زمان : بهمن   تهدیدات سایبري .2

 
 

 شرکت در نمایشگاه ها  

 )95(آبان  ت در چهارمین نمایشگاه ربع رشیديشرک .1
 96و  95راه اندازي نمایشگاه به مناسبت هفته پژوهش در داخل دانشگاه در سال  .2
 )96(آبان  شرکت در پنجمین نمایشگاه ربع رشیدي .3

 
 

  هاي مطالعاتی صنعتی اعضاي هیئت علمیفرصت ایجاد 

در راستاي تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و استفاده بهینه از تخصص هاي موجود در دانشگاه در راستاي حل 
معضالت بخش صنعت، جناب آقاي دکتر محسن حیدریان از اعضاي هیئت علمی دانشکده فناوري اطالعات و 

 .فرصت مطالعاتی صنعتی در شرکت سمتکو شده اندمهندسی مهندسی کامپیوتر موفق به اخذ 
 

  اجراي طرح مهارت آموزي دانشجویان 
 

 : پیگیري امور مالی قراردادهاي طرحهاي پژوهشی شامل 

 اتوماسیون طریق از و دستی صورت به دانشگاه مالی امور از واریزي هاي فیش و ها چک وصول پیگیري .1
 ادري

 مربوطه از حسابداري دانشگاه هماهنگی با مجریان طرح جهت دریافت چک .2

 تنظیم قرارداد طرح ها با همکاري امور حقوقی دانشگاه .3
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  مرکز اطالع رسانیکتابخانه مرکزي و  عملکرد ها و  فعالیت
 

با هدف گردآوري، نگهداري و سازماندهی مواد و منابع  کتابخانه مرکزي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چاپی و الکترونیکی به منظور بهره گیري در امر آموزش و پژوهش و همچنین کمک به محققین جهت 

در  دستیابی به اطالعات مورد نیاز از طریق همکاري با سایر مراکز تحقیقاتی در بخشهاي متنوع فعال است.
کتابخانه دانشگاه شهید  نفر از کارکنان به ارائه خدمات مشغول هستند. 16اه مجموعه کتابخانه هاي دانشگ

مهندسی، و دانشکده هاي علوم پایه، فنی  اقماري مدنی آذربایجان شامل کتابخانه مرکزي و کتابخانه هاي
یکی  کشاورزي بوده و، پردیس وادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسالمی، علوم تربیتی و روانشناسی

به عالوه کتابخانه این دانشگاه آماده خدمات رسانی اهی کشور می باشد. از غنی ترین کتابخانه هاي دانشگ
به کلیه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان سایر دانشگاهها و مراکز علمی، پژوهشی و صنایع و سازمانهاي 

مختلف در چهار بخش اصلی به شرح منابع کتابخانه در سراسر کشور مطابق آئین نامه کتابخانه می باشد.
 .نمودار ذیل ساختار یافته اند

 

 
 

 واحدهاي تابعه کتابخانه مرکزي دانشگاه : 

 بخش مرجع -1

 بخش نشریات  -2

 مطالعه هاي سالن -3

 بخش پایان نامه -4

 بخش کتابخانه دیجیتال -5

 بخش خدمات فنی  -6

 بخش سفارشات -7

پس از مصوب شدن انتشارات دانشگاه کلیه فرایندهاي داوري و  1394بخش انتشارات : از سال  -8
چاپ آثار هیئت علمی دانشگاه توسط انتشارات دانشگاه انجام می گیرد. در طول این مدت آئین 
نامه ها، شیوه نامه ها و فرم هاي مرتبط بازبینی و بازنویسی شدند. همچنین سیزده جلسه شوراي 

شارات تشکیل و در مورد موضوعات مختلف به ویژه موافقت با چاپ آثار تصمیم گیري می شود. انت

۰
۲۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۶۰۰۰۰
۸۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰
۱۴۰۰۰۰

کتب مرجعپایان نامهکتاب الکترونیککتاب

فراوانی منابع مختلف در کتابخانه مرکزي
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اثر به چاپ رسیده و تعداد  19دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در حال حاضر پنج مجله فعال دارد و 
 اثر در فرایندهاي مختلف انتشارات هستند. 32

 
 لیست نشریات داراي مجوز دانشگاه

 
 

 

  خرید منابع فارسی، التین، عربی و کتب الکترونیک درخواستی همکاران از نمایشگاه بین المللی کتاب 

 انجام امور فهرست نویسی کلیه کتاب هاي خریداري شده 

  پایگاه به صورت آنالین و  21تغییر شرکت خدمات دهنده مقاالت التین به شرکت سمانتک و ارائه دسترسی بهIP-

based زي سیستم هاي اتصال از خارج از دانشگاه و ارسال مدركو راه اندا 

  96سال   اثر در تابستان 4تشکیل جلسات ماهانه شوراي انتشارات و انجام امور جاري بخش انتشارات و چاپ 

  اثر دیگر توسط انتشارات خارج دانشگاه 12و   اثر تالیف و ترجمه همکاران در انتشارات دانشگاه 7چاپ 
 

سال منتهی به هفته پژوهش 3تالیفی و ترجمه شده دانشگاه در  نمودار کتابهاي  
 

 

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

95-96مهر  94-95مهر 93-94مهر  

کتب تالیفی و ترجمه شده 

٩٣-٩۴مھر  

٩۴-٩۵مھر 

٩۵-٩۶مھر   ١١

١٩

٨

 چاپی ISSN  عناوین نشریات دانشگاه ردیف
نمایه شده در 

 سر دبیر پایگاههاي

 2401-2383 دو فصلنامه تخصصی مولوي پژوهشی 1
 

 رحمان مشتاق مهر

 صفیر خرد -دو فصلنامه فلسفه و کالم  2
  

 منصور ایمانپور

 241x-2383 فصلنامه پژوهش ادبیات شیعه 3
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The Journal of Applied 
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 لیست کتابهاي تالیفی و ترجمه شده دانشگاه در یک سال اخیر
 

 گروه آموزشی اثرنوع  نویسنده / مترجم عنوان کتاب (تالیفی / ترجمه) ردیف
 تربیتیعلوم  تالیف جواد مصر آبادي کاربست آمار استنباطی در علوم رفتاري  1

 علوم تربیتی تالیف جواد مصر آبادي نویسی افزار و گزارش فراتحلیل: مفاهیم، نرم  2

 زبان و ادبیات عربی تالیف امیر مقدم متقی ابوتمام در ایران از خراسان تا آذربایجان  3

 مهندسی عمران تالیف ارژنگ صادقی طراحی اعضاي ساختمانهاي فوالدي  4

 ادبیات عرب تالیف امیر مقدم متقی بر مبناي نقد کاربردي بررسی اشعار عربی سعدي  5

 تربیت بدنی ترجمه کریم صالح زاده تعادل انرژي در حرکت   6

 زراعت و اصالح نباتات ترجمه حمید محمدي واکنش هاي گیاهان به تنش هاي غیر زیستی 7

 
 1396در آبان ماه    شرکت انتشارات دانشگاه در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز 

 ارسال کتب انتشارات دانشگاه براي شرکت پخش کتابیران براي فروش و شرکت در نمایشگاه هاي دانشگاهی 

 ثبت کلیه کتاب انتشارات در جامع ترین سایت فروش الکترونیک آدینه بوك و شروع فرایند فروش آنالین 

  ارائه اکانت مشابهت یاب مقاالت التینIthenticate ارانبه همک 

پیشرو در ارائه خدمات تشخیص و فن آوري پیشگیري سرقت ادبی حرفه اي در سراسر  iThenticate نرم افزار 
جهان توسط ناشران علمی و موسسات تحقیقاتی براي اطمینان از اصالت کار خود قبل از انتشار طراحی و نوشته شده 

میلیون  155صفحه وب و  میلیارد 60این نرم افزار با مقایسه یک نوشته با پایگاه داده خود که شامل بیش از . است
شرکت ناشرعلمی بین المللی کمک بسیار بزرگی را به سردبیران،  800میلیون اثر از  49آیتم محتوایی مشتمل بر 

 iThenticateنرم افزار . ت علمی ارائه می نمایدنویسندگان و محققان در جلوگیري از سوء رفتارهاي ناشی از سرق

، که رهبري بررسی سرقت ادبی و اصالت متون علمی را در مؤسسات آموزشی سراسر جهان بر Turnitinتوسط 
 .عهده دارد توسعه یافته است

 تدوین فرایند چاپ و فرم جدید ارزیابی ترجمه 

 تم مطالعات اولیه و پیگیري تجهیز کتابخانه مرکزي به سیسRFID  از شرکت هاي مختلف 

  راهبردهاي علم برتر و ارتقاء کیفیت پژوهش در دانشگاه ها  "برگزاري کارگاه آموزشی" 
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 افتتاح مرکز منطقه اي علوم و فناوري شاخه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 

 
 

 پیگیري امور علم سنجی و عقد قرارداد با شرکت پایش 
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 اطالعاتو تکنولوژي فناوري مدیریت امور مرکز  ها و عملکردفعالیت
 

 فناوري و پژوهش معاونت مجموعه زیر مدیریتهاي از یکی بعنوان دانشگاه اطالعات فناوري مدیریت
 ارتباطات و اطالعات فناوري حوزه در دانشگاه اساسی ساختهاي زیر مدیریت و نگهداري ایجاد، اصلی متولی دانشگاه

 نگهداري و پشتیبانی امور کارشناس، چهار خدمات از مندي بهره با مجموعه این. است اینترنت و سازمانی درون
 و ها سامانه تمامی دانشگاه، کل پرتالهاي زیر و پرتال و اینترنت ارتباط و سیم بی و سیمی وسیع کامپیوتري شبکه

 فرهنگی و دانشجویی مالی، و اداري آموزشی، معاونتهاي به اطالعات فناوري خدمات ارائه و دانشگاه اصلی سرورهاي
 و اطالعات حوزه در ها فناوري جدیدترین از آگاهی مدیریت این جاري، بصورت امور این انجام کنار در. دارد بعهده را

 تسهیل جهت در کارشناسان آموزش و مناسب هاي فناوري گیري کار به و حوزه این تهدیدهاي و فرصتها و ارتباطات
  .دارد خود کار دستور در را رشد به رو حوزه این در دانشگاه فرهنگی و پژوهشی ، آموزشی اهداف حصول و فعالیتها

 افزایش است، شده اشاره گزارش ادامه در آن اهم به که 96 پژوهشی سال در مدیریت این اقدامات نهایی نتیجه
 سخت صدمات برابر در دانشگاه کامپیوتري منابع و شبکه از موثر محافظت آن، قطعی زمان کاهش و شبکه پایداري
 دریافت میزان نمونه بعنوان چنانچه. باشد می منابع این از کاربران مندي بهره میزان افزایش و افزاري نرم و افزاري
 .دهد می نشان را درصدي 50 حدود افزایش) مساوي شرایط در( قبل سال به نسبت اینترنت از اطالعات ماهانه

 
 فعالیتهاي  مرکز فناوري اطالعاتاهم اقدامات و 

 

 فارغ اشتغال وضعیت بررسی منظور به دانشگاه التحصیالن فارغ شغلی رصد اینترنتی سامانه اجراي و طراحی -1
  .ها پروژه انجام در آنها هاي پتانسیل از استفاده و آموختگان دانش با موثر ارتباط برقراري التحصیالن،

 یک بر بالغ ، ساختمان شش بر مشتمل قدس خوابگاهی مجتمع سیم بی شبکه اجراي و اکتیو و پسیو طراحی -2
 و  فناوري جدیدترین بر مبتنی سیم بی دسترسی نقطه 31 ایجاد و کابلی ساخت زیر ایجاد کیلومتر

  .استانداردها
 70 بر بالغ شامل(  المهدي خوابگاه 2 شماره ساختمان سیمی داخلی شبکه اندازي راه و اجرایی عملیات تکمیل -3

 .تکمیلی تحصیالت دانشجویان اینترنتی ارتباط کیفیت و دسترسی میزان افزایش منظور به)  شبکه نود

 سیم بی دسترسی نقطه 14 و طبقه 7 بر مشتمل الزهرا خوابگاه 2 ساختمان تکمیلی شبکه اجراي و طراحی -4
 اینترنتی ارتباط کیفیت و دسترسی میزان افزایش منظور به استانداردها، و فناوري جدیدترین بر مبتنی

 .تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 بهبود منظور به المهدي خوابگاه 4 و 3 ساختمانهاي در شده مستهلک سیم بی دسترسی نقطه 7 جایگزینی -5
 .کارشناسی دانشجویان اینترنتی ارتباط کیفیت و دسترسی میزان

 25 بر بالغ(  دانشگاه اطالعات فناوري هاي سامانه کل مورد در مشاوره خدمات ارائه و فنی پشتیبانی نظارت، -6
  ) سامانه

  .دانشگاه سرورهاي مورد در گرفته انجام امنیتی حمالت مورد  40  بر بالغ سازي مستند و مدیریت ، پایش -7
 به)  مورد دو( سامانه افزار نرم و عامل سیستم سطح در کامل اندازي راه و  نصب و جدید مجازي سرور ایجاد -8

  .مربوطه مشکالت رفع و سرور انتقال منظور
  .دانشگاه در شده برگزار علمی کنفرانس 9 سایت وب پشتیبانی و آموزش ، اندازي راه -9

 .آنها مدیریت و دانشگاه سیم بی اینترنت شبکه در جدید کاربر 2000 بر بالغ ایجاد -10
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ي و تکنولوژي اطالعاتفناورهاي مرکز مدیریت امور  جدول تطبیقی فعالیت  
 

ها شاخص ردیف  93 94 95 96 
1 (Mbps) 100 100 100 50 پهناي باند اینترنت 
 29 27 20 16 تعداد سرورهاي عملیاتی(فیزیکی و مجازي) 2
 27 21 18 13 تعداد ساختمان هاي تحت پوشش شبکه بی سیم 3
 450 450 400 700 تعداد مجوز  آنتی ویروس 4
5 Router 3 3 2 2 تعداد 
6 Main Switch 94 85 72 68 تعداد 
 1330 1203 1013 916 تعداد کاربران سامانه پست الکترونیک 7
 6400 6400 5400 5400 طول شبکه فیبر نوري زیرساخت(متر) 8
 500 500 483 476 تعداد کاربران اتوماسیون اداري 9

 248 240 219 216 تعداد کاربران سامانه سوابق علمی و پژوهشی  10

 
 )Mbps( دانشگاه نترنتیا باند يپهنا نمودار

 
 
 

 )مجازي و فیزیکی(عملیاتی سرورهاي تعداد نمودار
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 نمودار تعداد ساختمان هاي تحت پوشش شبکه بی سیم 

 
 

 فضاي اداري،آموزشی و پژوهشی  Access Pointنمودار تعداد

 
  

 دانشجویی خوابگاه فضاي  Access Pointتعداد نمودار

 
  

 .Main Switch تعداد نمودار
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 الکترونیک پست سامانه کاربران تعداد نمودار

 
 

 )متر(زیرساخت نوري فیبر شبکه طول نمودار

 
 
 

 دانشگاه سایت وبومتریک رتبه نمودار

 
 
 
  



 

٣٩ 
 

 ملکرد آزمایشگاه مرکزيعفعالیت ها و 
  
 شاعا شبکه عضو هاي آزمایشگاه تابلوهاي همسان سازي 

 هايآزمایشگاه و مرکزي آزمایشگاه فناوري، تابلوي سردرب و پژوهش امور پشتیبانی و حمایت مطابق اعالم دفتر
 .گردید نصب و اصالح شده، تعریف الگوي صورت به سازي و  تحقیقاتی عضو شبکه شاعا، یکسان

 الیه نشانی طال دستگاه اندازي راه و خرید 

،  SEM الکترونی روبشی دستگاه میکروسکوپ توسط شده ارائه خدمات افزایش به منظور بهبود کیفیت نتایج و
هاي متقاضیان این دستگاه الیه نشانی طال خرید و راه اندازي شد تا انجام تصویربرداري از طیف وسیعی از نمونه

 .خدمت سهولت یابد

 
 

 تحصیالت دانشجویان براي »حریق اطفاي نحوه با آشنایی و آزمایشگاه در ایمنی« آموزشی دوره برگزاري 
  تکمیلی

کاري زیاد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در آزمایشگاهها و رویدادهاي غیرقابل پیش بینی، دوره  دلیل حجمبه 
آموزشی ایمنی در آزمایشگاه و آشنایی با نحوه اطفاي حریق، ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی برگزار گردید 

ه بصورت تئوري و نحوه استفاده از که در این دوره نحوه مقابله با خطرات آزمایشگاهی و اتفاقات ناگوار آزمایشگا
گزارش تصویري این دوره در زیر قابل . کپسول آتشنشانی و اطفاي حریق بصورت تئوري و عملی ارائه شد

 :  مشاهده است
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 روز آزمایشگاه 
 و تالش از تا مغتنمی بود فرصت  »آزمایشگاه روز « و »جرجانی حکیم« یادبود فروردین امسی

هاي علوم پایه، کشاورزي و فنی و مهندسی با حضور هاي دانشکدهآزمایشگاه محترمکارشناسان  کوشش
 .شود تشکر و تقدیر هیات رئیسه محترم دانشگاه در محل کار کارشناسان عزیز و اهداي لوح سپاس،

وقفه تمامی کارشناسان، به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه ضمن تجلیل از زحمات بی
نظام آموزشی و پژوهشی  عالی اهداف به نیل جهت راستاي ایجاد انگیزه براي تالش هرچه بیشتر دردر 

دانشگاه، کارشناسانی از هر دانشکده به انتخاب ریاست محترم دانشکده به عنوان کارشناس نمونه برگزیده 
 : تگزارش تصویري این مراسم به شرح زیر اس. و لوح تقدیري در این مضمون اهدا گردید

 

 
 

 و مرکزي آزمایشگاه براي استاندارد اداره همکار آزمایشگاه صالحیت تایید گواهی اخذ مراحل انجام 
 بیوتکنولوژي

 اقدام اقماري، هاي آزمایشگاه و مرکزي آزمایشگاه توسط شده ارائه خدمات بیشتر هرچه افزایش منظور به
 در ممیزي مراحل تکمیل از پس امر، این که گردید استاندارد اداره همکار گواهی اخذ و مراحل انجام به

 .باشد می گواهی صدور مرحله

 
 اولیه اصول برقراري جهت نیاز مورد وسایل به جدید آزمایشگاههاي تجهیز HSE 
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براي استقرار اصول اولیه نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست، معاونت پژوهش و فناوري با همکاري 
این وسایل . هیه وسایل مورد نیاز کلیه آزمایشگاهها و کارگاههاي دانشگاه نمودآزمایشگاه مرکزي اقدام به ت

جعبه کمکهاي اولیه با محتویات ضروري، کپسول آتشنشانی، دوش و چشم شوي اضطراري و شامل 
 .باشدسیستم تهویه مناسب می

 

                  
 

 اقماري هايآزمایشگاه و مرکزي آزمایشگاه براي 17025 ایزو استاندارد عقد قرارداد جهت برقراري و اخذ 

 شرکت با باشد می سازمان هر مهم هاي اعتبارنامه از که 17025 ایزو مهم استاندارد اصول برقراري جهت
 گردیده آغاز استاندارد این برقراري اجرایی مراحل و است گرفته انجام قرارداد انعقاد صانع گستر سامان
 .است

 اقماري آزمایشگاههاي تجهیزات و دستگاهها تعمیرات انجام 
معاونت محترم پژوهش و فناوري با همکاري آزمایشگاه مرکزي اقدام به حمایت از تعمیر تجهیزات 

 :باشدآزمایشگاههاي اقماري نموده است که گزارش تعمیرات انجام یافته در دو سال اخیر قابل مالحظه می
 

 96تا  95مهر  95تا مهر  94مهر  شرح تعمیرات
 38 24 تعداد تجهیزات تعمیر شده

 62 جمع کل 
 
 خرید تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهها از نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران 

هر ساله با برگزاري نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با هدف حمایت از 
ها و با بهره مندي از به تشخیص مدیریت آزمایشگاهها را تولید داخلی تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه

حمایتهاي صندوق ستاد توسعه و فناوري نانو خریداري می کند. گزارشی از خریدهاي انجام گرفته در 
 : جدول زیر آمده است

 

 نمایشگاههاي دوره سوم تا پنجم شرح خرید
 61 تعداد تجهیزات 

  1,426,716,538 مبلغ (ریال)
 

  بهداشت، ایمنی و محیط زیست « برگزاري کارگاه آموزشی(HSE) « 
 محیط و ایمنی بهداشت،« روزه یک آموزشی کارگاه دانشگاه، HSE کمیته مصوبات اجراي راستاي در

 بیشتر آشنایی منظور به و آذربایجان مدنی شهید دانشگاه مرکزي آزمایشگاه همت به)  HSE( »زیست
 کارگاهها، و آزمایشگاهها ایمنی سطح ارتقاي و تکمیلی تحصیالت دانشجویان و آزمایشگاهها کارشناسان

 کارشناسان و تکمیلی تحصیالت دانشجویان از نفر 220 از بیش کارگاه این در. گردید برگزار
 .داشتند شرکت  دانشگاه آزمایشگاههاي
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 کنترلی رویکردهاي آزمایشگاه، محیط آور زیان عوامل و مخاطرات جمله از مفیدي مطالب آموزشی دوره این در
 پایان در. گردید ارائه آزمایشگاهی پسماندهاي و زیستی مخاطرات فردي، حفاظت تجهیزات آنها، با مواجهه
 کنندگانی که شرکت براي که گردید برگزار کنندگان شرکت منديبهره میزان سنجش جهت آزمونی کارگاه،

  .شد صادر دانشگاه هاي آزمایشگاه در تردد کارت نمودند، را کسب الزم نصاب حد
 حضور در سمینارها و نمایشگاه هفته پژوهش 

 میزبانی به شده برگزار سمینارهاي در دانشگاه خدماتی آزمایشگاهی تجهیزات معرفی جهت مرکزي آزمایشگاه
 .یافت حضور آمده بدست نتایج نمونه و بروشور ارائه و غرفه ایجاد با پژوهش هفته نمایشگاه و دانشگاه

 راهبردي فناوریهاي آزمایشگاهی شبکه در قطعی عضویت 

 شبکه آزمایشی عضویت به 94 سال از دانشگاه، هاي دانشکده شاخص آزمایشگاه 9 همراه به مرکزي آزمایشگاه
 ارزیابی از پس که درآمد جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت به وابسته راهبردي فناوریهاي آزمایشگاهی

 .درآمد قطعی عضویت به 95 سال اواخر از آمده بعمل هاي
 :است آمده زیر جدول در شبکه این عضو هاي آزمایشگاه لیست

 
 

آزمایشگاه نام ردیف  تعداد گروه دانشکده 
 دستگاه

مرکزي آزمایشگاه 1  6 فناوري و پژوهش معاونت 

ایکس اشعه آزمایشگاه 2 پایه علوم   3 شیمی 

پایه علوم FT-IR آزمایشگاه 3  2 شیمی 

اي¬تجزیه اسپکتروسکوپی آزمایشگاه 4 پایه علوم   7 شیمی 

پیشرفته فیزیک آزمایشگاه 5 پایه علوم   1 فیزیک 

گیاهی بیوشیمی و فیزیولوزي آزمایشگاه 6 پایه علوم   6 زیست شناسی 

بافت کشت و بیوتکنولوژي آزمایشگاه 7  50 بیوتکنولوژي کشاورزي 

زراعی گیاهان فیزیولوزي آزمایشگاه 8  25 داروئی گیاهان زراعت و کشاورزي 

گیاهی آفات و پاتولوژي آزمایشگاه 9  34 گیاه پزشکی کشاورزي 

قوي فشار و ها عایق آزمایشگاه 10 مهندسی و فنی   24 برق 

 158 مجموع
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 عضویت در شاعا 

 علوم، وزارت به وابسته) شاعا( ایران علمی آزمایشگاههاي شبکه عضویت به 92 سال از دانشگاه آزمایشگاههاي
 .شد افزوده عضو آزمایشگاههاي تعداد به بتدریج که درآمد فناوري و تحقیقات

 

آزمایشگاه نام ردیف دستگاه تعداد گروه دانشکده   
 7 معاونت پژوهش و فناوري آزمایشگاه مرکزي 1
 اشعه ایکس شیمی علوم پایه اشعه ایکس 2
3 FT-IR شیمی علوم پایه FT-IR 
 بیوتکنولوژي و کشت بافت بیوتکنولوژي کشاورزي بیوتکنولوژي و کشت بافت 4
 تکنولوژي بتن عمران فنی و مهندسی تکنولوژي بتن 5
 حشرات پاتولوژي پزشکی گیاه کشاورزي حشرات پاتولوژي 6

 کشاورزي زراعی گیاهان فیزیولوژي 7
زراعت و اصالح 

 نباتات
 زراعی گیاهان فیزیولوژي

 قوي فشار و عایق برق فنی و مهندسی قوي فشار و عایق 8
 )توان کیفیت( مکتب برق فنی و مهندسی )توان کیفیت( مکتب 9
 ايتجزیه اسپکتروسکوپی شیمی علوم پایه ايتجزیه اسپکتروسکوپی 10
 سیاالت مکانیک مکانیک فنی و مهندسی سیاالت مکانیک 11
 مصالحمقاومت  عمران فنی و مهندسی مقاومت مصالح 12

 161 مجموع
 
 دستگاه سه از استفاده با متقاضیان به آزمایشگاهی خدمات ارائه AFM، CHNS و SEM 

 دستگاههاي از گیري بهره با تاسیس زمان از کشور محققین آزمایشگاهی نیاز رفع راستاي در مرکزي آزمایشگاه
 زیر جدول در. است نموده ارائه دانشگاه از خارج و دانشگاه داخل متقاضیان به توجهی قابل خدمات مناسب
 : است آمده اند نموده استفاده مرکزي آزمایشگاه خدمات از که دانشگاههایی از تعدادي

 
 نام دانشگاه ردیف دانشگاه نام ردیف

 پیام نور میاندوآب 9 تبریز سهند صنعتی 1
 آزاد تبریز 10 تهران 2

 تبریز 11 مراغه 3
 آزاد اهر 12 کاشان 4

 ارومیه 13 علوم پزشکی تبریز 5
 هنر اسالمی تبریز 14 پیام نور مراغه 6

 پیام نور تبریز 15 بناب 7
 آزاد اسالمی یزد 16 آزاد بین المللی جلفا 8

 
 لیست آزمایشگاه هاي اقماري 

 آزمایشگاه اقماري عضویت به آزمایشگاه مدیریت درخواست با برخی دانشگاه، فعالیت حال در هاي آزمایشگاه از
 می ارائه مرکزي آزمایشگاه نظر زیر خارجی و داخلی متقاضیان به که خدماتی قبال در و آیند می در مرکزي
 .شوند-می برخوردار نیاز مورد تجهیزات خرید و تعمیر در پژوهشی معاونت حمایت از دهند،
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 : باشد می زیر شرح به فعلی اقماري هاي آزمایشگاه لیست
 

آزمایشگاه نام ردیف  تعداد گروه دانشکده 
 دستگاه

 بیوتکنولوژي کشاورزي آزمایشگاه بیوتکنولوژي و کشت بافت 1
55 

 بیوتکنولوژي کشاورزي آزمایشگاه انتقال ژن 2
 11 زراعت کشاورزي آزمایشگاه  فیزیولوزي  گیاهان زراعی  3
 32 گیاهپزشکی کشاورزي آزمایشگاه پاتولوژي حشرات 4
 10 گیاهپزشکی کشاورزي گیاهی شناسی بیماري آزمایشگاه 5
 1 مکانیک فنی و مهندسی سیاالت آزمایشگاه  مکانیک 6
 2 عمران فنی و مهندسی سازه تحقیقاتی آزمایشگاه 7
 2 برق فنی و مهندسی مکتب (کیفیت توان) آزمایشگاه 8
 10 برق فنی و مهندسی فشار قوي و عایق آزمایشگاه 9
 13 شیمی                پایه علوم فیتوشیمی و آلی شیمی تحقیقاتی آزمایشگاه 10
 19 شیمی                پایه علوم اي تجزیه اسپکتروسکوپی تحقیقاتی آزمایشگاه 11
 9 شیمی                پایه علوم تجزیه شیمی تحقیقاتی آزمایشگاه 12
 4 شیمی                پایه علوم کروماتوگرافی تحقیقاتی آزمایشگاه 13

 166 مجموع
 

 آزمایشگاهی خدمات از حاصل درآمد مجموع 
 زمان از خارجی و داخلی متقاضیان به مرکزي آزمایشگاه در شده ارائه خدمات از حاصل درآمد از گزارشی
 : است آمده زیر جدول در کنون تا تاسیس

 

 96سال  95سال  94سال  شرح نوع خدمات نام آزمایشگاه

 آزمایشگاه مرکزي
 خارجی

 219 108 2 تعداد
 58،150،000 41،600،000 1،300،000 درآمد (ریال)

 داخلی
 131 178 18 تعداد

 53،150،000 86،350،000 1،120،000 درآمد (ریال)

 
  



 

٤٥ 
 

  دفتر مالکیت فکري و ثبت اختراع دانشگاهها و عملکرد  عالیتف
 

 -می شمار به کارآفرین دانشگاه یک سمت به دانشگاه حرکت ملزومات از یکی عنوان به دانش سازي تجاري امروزه
 دارد وجود موانعی دانشگاهها در شده تولید فکري هاي دارایی از صحیح برداري بهره مسیر در همواره سویی، از. رود
 انتقال دفتر وجود بنابراین. انجامد می دانشگاهی کارآفرینی و دانش سازي تجاري توسعه به اهآن رفع و شناسایی که

 جهت در مناسب بسترسازي براي نهادهایی عنوان به دانشگاه نوآوري مرکز همچنین و فکري مالکیت و فناوري
 .است دانشگاه اساسی نیازهاي از یکی موجود، دانش سازي¬تجاري  و فکري هاي دارایی از برداري بهره

 
 دانشگاه نوآوري مرکز و فکري مالکیت و فناوري انتقال دفتر در گرفته انجام اقداماتاهم 

 هاي¬مشاوره ارائه و خارجی پتنت ثبت از درصدي 90 حمایت( ایران پتنت کانون همکار دفتر مجوز اخذ 
  خارجی و داخلی اختراع ثبت از حمایت و) الزم

  1396خارجی با همکاري کانون پتنت ایران در شهریور ماه برگزاري کارگاه ثبت اختراع 
 

 
 

  96در مهر ماه مجوز مرکز نوآوري دانشگاه از وزارت علوم  اخذ . 
 

 



 

٤٦ 
 

 فناوري رشد براي الزم راهکارهاي بررسی و 1396 سال مرداد در دانشگاه فناوري شوراي جلسات تشکیل 
  دانشگاه در

 دانشگاه نوآوري مرکز نامه شیوه تهیه 

 اساس بر آنها از حمایت و دانشگاه نوآوري مرکز در شرکت 3 و رشد مرکز در شرکت 1استقرار  پذیرش 
 دانشگاه نوآوري و رشد مرکز نامه شیوه

 فناور واحدهاي استقرار براي دانشگاه نوآوري مرکز سازي آماده 

  

 
 

  ناوري دانشگاه به آدرس : فایجاد کانال تلگرام امورhttps://t.me/AzarunivTechno 
  1396برگزاري کارگاه آشنایی با مرکز رشد و نوآوري دانشگاه در آذرماه 

  عقد قرارداد همکاري بین پارك علم و فناوري استان آذربایجان شرقی و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 براي ایجاد مرکز رشد

 
  



 

٤٧ 
 

 و عملکرد مرکز رشد فناوریهاي پیشرفته  ها فعالیت
 

طی مراسمی با حضور  1395بهمن  10مرکزرشد فناوریهاي پیشرفته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در روز یکشنبه 
 مدنی شهید دانشگاه مدیران از جمعی و رئیس  شرقی ، آذربایجان استان فناوري و علم پارك  رئیس و مسئولین

 . گردید افتتاح  آذربایجان،
 
  پیشرفته  فناوریهايف راه اندازي مرکز رشد اهدا
 

 بستر سازي جهت تجاري کردن دستاوردهاي تحقیقاتی .1
 یجاد زمینه کار آفرینی، حمایت از نوآوري و خالقیت نیروهاي محقق جوانا .2
 کمک به توسعه اقتصادي کشور مبتنی بر فناوري .3
 دانش مدار و فنا ور فعال در زمینه هاي فناوري SME یجاد فضاي الزم جهت گسترش و رشدا .4
ستر سازي به منظور ایجاد فرصتهاي شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی ب .5

 تولید و توسعه محصوالت و فرایند هاي فناوري قابل عرضه به بازار -در زمینه هاي فناوري 
 

به دنبال مبادله تفاهم نامه همکاري مشترك فی مابین دانشگاه و پارك علم و فناوري استان در خصوص راه اندازي 
در مرکز  شیمی صنعت رشد سهندشرکت استقرار مرکز رشد فناوري هاي پیشرفته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، 

  پذیرش شد.رشد 

 گام کربنی پایه کوانتومی ذرات نانو کننده تولید نانویی تشرک اولین عنوان به سهند رشد صنعت شیمی شرکت
 و دانشگاهی نیروهاي پتانسیل از گیري بهره با و است برداشته صنعت به دانشگاه از فناوري انتقال فرآیند در بلندي

 .دارد است، بیان دانش اقتصاد همان که مقاومتی اقتصاد ارکان تحقق در سعی توانمند

  



 

٤٨ 
 

 اجتماعی  –فعالیتها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانی 
 

 شرقی، اداره کل بهزیستی استان، اداره کل دادگستري، هاي استانداري آذربایبجانعقد تفاهم نامه همکاري با سازمان
 اداره کل سازمان ورزش و جوانان، اداره کل سازمان تبلیغات اسالمی

  مورد جلسه شوراي پژوهشکده 65برگزاري 
 16 هاي خارج از دانشگاهمورد عقد قرارداد طرح پژوهشی با سازمان 

 
 ها و شوراهاي استانی شامل: مشارکت در کمیته 

 ریزي و مدیریت پیشگیري از خودکشی،کمیته برنامه .1
 کمیته مداخالت روانشناختی پیش از طالق،  .2
 دهی آموزش و مشاوره پیش از ازدواج، کمیته سامان .3
 کمیته مدیریت خشم و خشونت خانگی،  .4
 پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان،  -کمیته علمی .5
 هاي اجتماعی استان، کمیته اندیشه ورزان استانی در برنامه ریزي و سیاست گذاري مقابله با آسیب .6
 شوراي هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان،  .7
 اجتماعی اعتیاد اداره کل بهداشت استان،  -کمیته سیاست گذاري و برنامه ریزي سالمت روانی .8

  طرح راه اندازي رشته روانشناسی و مشاوره اعتیاد 
 دوره تربیـت   -2دوره تربیت مدرس مهارت هاي زنـدگی و خـانواده بانشـاط،     -1هاي تربیت مدس : برگزاري دوره

 مدرس آموزش فلسفه به کودکان

 
  



 

٤٩ 
 

 فعالیتها و عملکرد پژوهشکده مطالعات کاربردي سیستم هاي قدرت
 
  روش تحقیق«برگزاري کارگاه « 
  کدنویسی و شبیه سازي در « برگزاري کارگاه آموزشیMATLAB « براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
  1396اخذ مجوز براي برگزاري کنفرانس ملی انرژي هاي تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران در اسفند ماه 
  براي منطقه ویژه علم و فناوري  » برنامه عملیاتی راهبردي کانون فناوري انرژي« تهیه و تدوین پروپوزال

 ربع رشیدي تبریز 
  انرژي هاي « براي شاخه قطب علمی آماده سازي و ارسال مدارك و مستندات جهت اخذ مجوز

 از وزارت علوم تحقیقات و فناوري » تجدیدپذیر
  پژوهشکده مطالعات کاربردي سیستم  «آماده سازي و ارسال مدارك و مستندات جهت اخذ مجوز براي

 از وزارت علوم تحقیقات و فناوري» هاي قدرت 
 عقد سه قرارداد تحقیقاتی و صنعتی 
  تحقیقاتی و صنعتی به شرکت هاي برق منطقه اي و توزیع نیروي برق زال طرحپروپوتهیه و ارسال چند 
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