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 گزارش عملکرد واحد هاي مختلف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

 97به آذر در سال پژوهشی منتهی

  
 
 

 بیگانه تر تدریج به خود پیرامون دنیاي با و زدن جا در ایستادن، یک جا نتیجه اش نباشد، پژوهش و ژرف یابی اگر
 رهبري معظم مقام                                               .                                                                         است شدن
 است. الزم پژوهشی دقیق کارهاي مردم به بهتر رسانی خدمت براي

  رهبري معظم مقام                                                                                              
 

 نابراینب شود می متولد و است ریپذ امکان دانش سایه در پژوهش خود گرچه است، پژوهش سایه در دانش توسعه
  ایران اسالمی جمهوري محترم ریاست                                                                                . معلول هم و است علت هم

  
  

 
 

 
 : مدیریت امور پژوهشی دانشگاهتهیه و تدوین 

 کارشناس مسئول مدیریت امور پژوهشی دانشگاه   –معصومه امانی اصل          
 1397ماه  آذر                        
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  پیشگفتار
 

هاي مهم  مندي از اطالعات و دانش جدید، یکی از محورها و شاخص در دنیاي امروز، بهره
ها، مرهون ذهن  رود. تولید این اطالعات و نوآوري به شمار می  پیشرفت و توسعۀ پایدار جامعه

مسائل و مشکالت جوامع بشري پردازي خود به حل  پرسشگر پژوهشگرانی است که با دیدگاه نظریه
هاي تازه براي  با انجام تحقیقات نوین، موجب گسترش مرزهاي دانش و گشودن افق و پرداخته

زنند. این رویکرد، زمانی مثمر ثمر  ها رقم می فضاي زندگی جدیدي را براي انسان و آیندگان شده
، 1379دین منظور، از سال شود که فرهنگ پژوهش در سطوح مختلف جامعه ترویج یابد. ب میواقع 

روز « نام آذرماه به 25گذاري  ین هفته آذرماه را با توجه به نام، آخروزارت علوم، تحقیقات و فناوري
هاي  ویژه برنامهم نهاده و امسال نا »هفته پژوهش«از طرف شوراي فرهنگ عمومی،  »پژوهش

در خدمت تولید  ،آفرین آوري ارزش فن ،پژوهش هدفمند«با شعار را  فناوري و پژوهش	هفته
 .دکن اجرا می» ملی

اي است که فرصت مناسبی براي توجه و تمرکز روي ابعاد مختلف امر  هفته پژوهش و فناوري، هفته
نفعان ضمن اطالع از روندها و وضعیت موجود یآورد تا کلیه ذ فراهم میرا فناوري در کشور  پژوهش و
بر این  تري را در دستور کار خود قرار دهند. اقدامات بهتر و مهمریزي و  براي آینده، برنامه، در کشور

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

اده بزرگ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را در جریان فناوري دانشگاه در یک سال گذشته، خانو
انتخاب و معرفی برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوري و  هاي این حوزه قراردهد. زوایاي مختلف فعالیت

هاي مختلف نظیر  نفعان این حوزه به شیوه تجلیل از آنها و همچنین ایجاد فرصت تعامل بین ذي
 کند میایجاد دانشگاه فضایی را در و ... هاي مطبوعاتی  حبهمصا هاي تخصصی، سخنرانی همایش ملی،

شأن و جایگاه پژوهش و فناوري و فعالین این عرصه، بسترسازي مستحکمی را براي  يکه ضمن ارتقا
ادامه راه تقویت و توسعه پژوهش و فناوري که ضامن پیشرفت واقعی کشور و ایجاد ثروت، رفاه و 

از جمله عوامل .اجتماعی و فرهنگی فراهم نمایدمختلف اقتصادي،  امنیت براي مردم است در ابعاد
آفرینی  هاي ارزش ي فناور اساسی در توسعه و پیشرفت جهان امروز، اهتمام به تحقیقاتی هدفمند و

 ها را به عمل تبدیل نموده، جامعه را به سمت افزایش تولید ملی سوق دهد.  است که تئوري
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مین و تهیه امکانات ادر این راستا توسعه و نهادینه شدن پژوهش به سه عامل مهم ارادة ملی، ت 

هاي پژوهشی و همکاري مراکز  سخت افزاري و نرم افزاري مناسب براي ترویج و توسعه فعالیت
هاي دولتی  تحقیقاتی آموزش عالی با واحدهاي تحقیق و توسعه مؤسسات بخش خصوصی و سازمان

ها و  ها بستگی دارد. بنا به توصیه هاي سازمانی و تقویت روحیۀ پژوهشگري در آن رفع عارضهجهت 
هاي کشور،  کیدات مقام معظم رهبري در امر پژوهش، تحقیقات و نوآوري به عنوان محور فعالیتات

ها به صورت مستمر  حمایت و توجه ویژه به این حوزه در کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی و سازمان
ها به محصوالت  با  ها و تبدیل ایده هاي تحقیقاتی در سازمان ضروري است؛ زیرا با گسترش فعالیت

 شود که نهایتاً هاي جدید، تصمیمات مبتنی بر افزایش کمی و کیفی تولید ملی اتخاذ می روش
 نماید. دستیابی به توسعۀ همه جانبۀ کشور را فراهم می

د مدنی آذربایجان فرصت را غنیمت شمرده و دست تعامل معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شهی
تمامی همکاران هیأت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارمندان پرتالش را در مسیر حرکت به 

استقرار فشارد. امید آن که با  به گرمی می هاي ارزش آفرینفناورایجاد هاي کاربردي و  سمت پژوهش
و  انجام پژوهش هاي مرز دانشیشده بتوانیم در راستاي  تحقق اهداف ترسیمزیست بوم فناوري و 

کیفیت و  بهبودارتقاء سطح علمی، موجبات  گام هاي موثري برداشته و ها به محصوالت تبدیل ایده
 .فراهم گرددتولید ملی و تکمیل چرخه علم تا ثروت  کمیت

 

 دکتر علی عجمی      
 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه                                                                               

 1397آذر                                                                                  
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 برنامه مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه
 

 علوم پابه دانشکدهسالن آمفی تئاتر ،  13، ساعت 1397ذر آ27شنبهسه
 

 توضیحات برنامه ساعت
 دقیقه) 5( قاري قرآن تالوت آیاتی از کالم ا... مجید 13 -13:5
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 دقیقه) 30( يعیسی یاورآقاي دکتر »سیر تحول آموزش عالی در ایران« سخنرانی با موضوع  14:15-13:45

14:35-14:15 

 اهداي لوح تقدیر حامیان پژوهش و فناوري

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

 اهد اي لوح تقدیر فعاالن ارتباط با صنعت

 اهداي لوح تقدیر پژوهشگران برتر دانشگاه
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 (به مناسبت هفتۀ پژوهش)  97در آذرماه دانشکده ها بندي سمینارهاي تخصصی  برنامه زمان

 

ف
ردی
	

	زمان	تاریخ	گروه آموزشی	ارائه دهنده	موضوع سخنرانی

1	How to Write Good English 

Jane Mattisson Ekstam, 
Professor of English 

Language and 
Literature at Ostfold 
University, Ostfold, 

Norway 

13/09/1397 زبان انگلیسی  30/12  

هاي پژوهشی ریاضیات در ایران چالش 2 13/09/1397 ریاضی دکتر مگردیچ تومانیان   11 
18/09/1397 مواد دکتر بهزاد آویشن فوالدهاي نانوساختار	3  12 

4	

هاي تحصیلی دانشگاه و  معرفی رشته
آموزان  هاي شغلی براي دانش فرصت

دبیرستان پسرانه تیزهوشان عالمه 
 طباطبایی

دکتر  –دکتر عیسی برقی 
دکتر سعید  -اهللا پیرا عین

 مالئی

 -علوم تربیتی
 -فناوري اطالعات

 شیمی
18/09/1397  12- 10  

5 
هاي انرژي الکتریکی در  ذخیره کننده

هاي قدرت سیستم  
زادگان دکتر نوید تقی 19/09/1397 برق   12 

6 
گیري در راکتور بستر  فرآیند سختی

 سیالی
پور رحماندکتر مرتضی  20/09/1397 مکانیک   12 

7 
هاي تحصیلی دانشگاه و  معرفی رشته

آموزان  هاي شغلی براي دانش فرصت
 دبیرستان دخترانه تیزهوشان فرزانگان

دکتر رؤیا  -دکتر یونس بیگی
دکتر سعید مالئی -منصفی  

 -مهندسی شیمی
 -زبان انگلیسی

 شیمی
20/09/1397  12- 10  

8 
مدیریت  نقش فضاهاي زیرزمینی در

 شهري
21/09/1397 عمران دکتر امیرحسن رضائی فرعی  12 

24/09/1397 گیاه پزشکی دکتر وحید فالح زاده ایمنی ذاتی در گیاهان 9  30/11  

10 
مدیریت مصرف، مدیریت نشت در 

هاي توزیع آب شبکه  
24/09/1397 عمران دکتر مهدي دینی  12 

11 
کاربرد اینترنت اشیا در صنایع 

 خودروسازي
24/09/1397 فناوري اطالعات دکتر محسن حیدریان  12 
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ف
ردی
	

	زمان	تاریخ	گروه آموزشی	ارائه دهنده	موضوع سخنرانی

12	

نقش و اهمیت همکاریهاي بین المللی در 
ارتقا کیفیت پژوهش: آشنایی با مراکز 
تحقیقاتی و بنیادهاي حمایت کننده 

هاي تحقیقاتی کشور آلمان طرح  

بالالییدکتر سعید   
دانشکدة علوم 

 پایه
25/09/1397  11 

13	
هاي  تحلیل، طراحی و ساخت سیستم

گیري در صنایع خودروسازي اندازه  
25/09/1397 فناوري اطالعات دکتر محسن حیدریان  12 

14 
هاي عظیم  اي در سازه پارگی الیه

 جوشکاري
25/09/1397 مواد دکتر آرزو ابیضی  12 

15	
درختان میوه  علل و شیوع بیماري زوال

 دار در شمال غرب کشور هسته
 30/11 25/09/1397 گیاه پزشکی دکتر علیرضا علیزاده

16	
سازي اطالعات  ویدئو استگانوگرافی: پنهان

 محرمانه در ویدئو
 12 26/09/1397 فناوري اطالعات زاده دکتر مهدي هاشم

17	
هاي توسعه ارتباط دانشگاه  موانع و چالش

گذاري و مهارت  سرمایهو صنعت از منظر 
 محوري

 12 26/09/1397 فناوري اطالعات دکتر محسن حیدریان

18	
هاي تولید همزمان تولید  انواع سیستم

ها و  برق، حرارت و برودت، ضرورت
 ها چالش

 12 26/09/1397 مهندسی مکانیک دکتر محسن فالح

 30/11 26/09/1397 بیوتکنولوژي دکتر مقصود پژوهنده گیاهان تراریخت؛ فواید و مضرات	19

20	
مغز ژنتیک و شخصیت: تظاهري 

 پارچه در پدیدآیی صفات یک
 11 26/09/1397 شناسی روان دکتر غالمرضا چلبیانلو

 دکتر شفیع عباسی اصل شروط ضمن عقد نکاح 21
فقه و حقوق 

 اسالمی
26/09/1397 30/12 

 30/12 27/09/1397 فلسفه سیداحمد حسینیدکتر  زبان جدید، فلسفه جدید و علم جدید 22

23	
افزار  فناوري رباتیک از دیدگاه نرم

 هاي عامل ویژه و ابزارهاي توسعه سیستم
 12 27/09/1397 برق دکتر  نادر صامصونچی

 اصول مهندسی بافت	24
دکتر یونس بیگی 

 خسروشاهی
 12 28/09/1397 مهندسی شیمی

 11 28/09/1397 علوم تربیتی پیمان یارمحمدزادهدکتر  روابط انسانی در کالس درس 25
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 1397سال هفته پژوهش در اسامی پژوهشگران برگزیده 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 ردیف نام و نام خانوادگی پژوهشگر دانشکده گروه آموزشی

 1 مرتضی فرخی راد فنی و مهندسی مهندسی مواد

 2 بین جابر جهان علوم پایه شیمی فیزیک

 3 سمیرا آقبالغی مهندسیفنی و  مهندسی مواد

 4 جواد صالحی فنی و مهندسی مهندسی برق

 5 فرهاد دارابی علوم پایه فیزیک

 6 رضا عبدي علوم تربیتی علوم تربیتی

 7 بهروز خیرفام علوم پایه ریاضی

 8 موسی پیري علوم تربیتی علوم تربیتی

 9 جواد مصرآّادي علوم تربیتی علوم تربیتی

 10 زادگان نوید تقی مهندسی فنی و برقمهندسی 

 11 عسگر علی بویر فناوري اطالعات فناوري اطالعات

 12 جعفر امجدي علوم پایه ریاضی

 13 سیروس اسدیان علوم تربیتی علوم تربیتی

 14 ناصر علیزاده خیاط ادبیات و علوم انسانی ادبیات فارسی

 15 بیوك حبیبی علوم پایه شیمی تجزیه

 16 نژاد علیرضا تاري کشاورزي بیوتکنولوژي

 17 حجت سلیمی ترکمانی الهیات ؟؟ یا حقوق فقه

	18 رحمان مشتاق مهر ادبیات و علوم انسانی ادبیات فارسی
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 آذربایجان شرقی استان در برگزیده و فناوران  اسامی پژوهشگران

 عنوان  دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف
 پژوهشگر فنی و مهندسی  محمدرضا بنائی  1

  فناور فناوري اطالعات ناصر فرج زاده 2

 
 
 

 دانشگاه گزیدهپژوهشگران جوان براسامی 
 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 مهندسی شیمی فنی و مهندسی سمیرا آقبالغی 1

 
 
 

 دانشگاه گزیدهاسامی پژوهشگران دانشجوي بر
 گروه آموزشی دانشکده و نام خانوادگی نام ردیف

 شیمی علوم پایه امیر علی عباسی 1

 مهندسی برق فنی و مهندسی فرهاد صمدي قاضی جهانی 2

 علوم تربیتی علوم تربیتی  جعفر بهادري خسروشاهی 3

 
 

 برون دانشگاهی خاتمه یافته  اسامی پژوهشگران داراي بیشترین طرح
 

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

 برق فنی و مهندسی وحید بهجت 2
 برق فنی و مهندسی محمدرضا بنائی 2

 
 

 اسامی پژوهشگران فعال در حوزه روابط بین المللی
 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 عمران فنی و مهندسی عبدالحسین فالحی 1

 گیاهپزشکی کشاورزي الهی پریسا لطف 2
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 وردهاي دانشگاهادست ها وفقیتوم
 

  توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بین دانشگاه هاي ایران  6کسب رتبه  
 براساس رتبه بندي نیچرایندکس  قرار گرفتن 
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هاي جهان بر اساس نظام دانشگاه دانشگاه ایرانی از جمله دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در جمع برترین 29قرار گرفتن 

 رتبه بندي تایمز
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 دانشگاه پژوهشی امور مدیریت ها و عملکرد فعالیت
 

قـانون   – 224 براساس مفاد مـاده (سامانه سمات ملی ثبت آمار و اطالعات پژوهشی دانشگاه در -
 )برنامه پنجم توسعه

هـا و   علوم، تحقیقات و فنـاوري، سـازمان  هاي دانشگاه به وزارت  تهیه و ارائه مستمر آمار فعالیت -
  اي و پژوهشی هاي کالن بودجه ریزي واحدهاي مرتبط با برنامه

هـاي   ریزي شده جهت بررسی بموقع درخواسـت  تشکیل شوراي پژوهشی با ترتیب زمانی برنامه -
 مختلف پژوهشی اعضاي هیأت علمی  

 هاي پژوهشی و تحقیقاتی لیتارائه خدمات کارشناسی و مالی مختلف جهت حمایت از انجام فعا -

 هاي اجرایی مندرج در کتاب مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه  بازنگري دستورالعمل -
هـاي پـژوهش و فنـاوري تعریـف شـده در راسـتاي        از طـرح  حمایت نامه شیوهتدوین و تصویب  -

  هاي دانشگاه اولویت
  المللی بینهاي مشترك  از طرح نامۀ حمایت شیوهتدوین و تصویب  -
هاي علمی ترویجـی، نقـد علمـی، نـوآوري و نظریـه       شیوه نامۀ برگزاري کرسیتدوین و تصویب  -

 )ویژة علوم انسانی، معارف دینی و هنر(پردازي 
  تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوة انتخاب پژوهشگران برگزیده سال -

 ی هاي پژوهشی اعضاي هیأت علم تخصیص امتیاز پژوهانه به فعالیت -

 اعضاي هیأت علمی  97صدور قراردادهاي پژوهانۀ سال  -

 پرداخت تشویقی مقاالت چاپ شده اعضاي هیأت علمی و دانشجویان  -

 ثبت مشخصات مجالت درخواستی اعضاي هیأت علمی در سامانه ژیرو -

 داشت هفتۀ پژوهش و فناوري انجام امور مربوط به گرامی -

منـدي از   هـا، جهـت بهـره    هاي اعضاي هیأت علمی معرفی شده از سوي دانشکده  بررسی فعالیت -
 پایۀ تشویقی 

مند از تسهیالت فرصت تحقیقاتی داخل و خارج از  انجام امور مربوط به اعضاي هیأت علمی بهره -
 کشور

 هاي پژوهشی حساب طرح انجام امور مربوط به تسویه -

سـاب اعضـاي هیـأت علمـی و دانشـجویان شـرکت کننـده در        انجام امور مربـوط بـه تسـویه ح    -
 هاي داخل و خارج از کشور همایش

 ها در دانشگاه و کنفرانس انجام امور مربوط به برگزاري همایش  -

 )ژیرو(ارتقاي سامانه مدیریت امور پژوهشی  -
 نه رفع مشکالت اساتید و دانشجویان در خصوص نحوه ثبت اطالعات پروپوزال و کلیه موارد ساما 
 دانشـجویان ارشـد و دکتـري از طریـق سـامانه مـدیریت        پروپـوزال  اطالعات ثبت تدوین راهنماي

  اطالعات پژوهشی
      برگزاري کارگاه آشنایی با سامانه و ثبت اطالعات پروپوزال براي اعضـاي هیـأت علمـی  دانشـکده

  ادبیات و علوم انسانی
 دانشجویان تحصیالت تکمیلی رسالۀ/ نامه روز رسانی کلیۀ عملیات پایان هب  
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  ،ایجاد اکانت براي دانشجویان ارشد و دکتري جهت ثبت پروپوزال در سامانه براي تصویب در گروه
  دانشکده، تحصیالت تکمیلی، و محاسبه امتیاز آن در گرنت اساتید

  و تائیـد   بررسـی براي اساتید راهنما و مشاور خارج از دانشگاه جهت  رمز عبورتعریف نام کاربري و
  پروپوزال

 شامل مراحـل تصـویب،   ( دانشگاهی اعضاي هیأت علمی؛ پژوهشی درون  روز رسانی عملیات طرح هب
 )،گزارش نهایی، داوري و تسویه نهایی طرح)حذف و اضافه نمودن همکار( تمدید، اصالح

 هاي پژوهشی در سامانه هاي داوري طرح روز رسانی فرم هب  
 ل برون دانشگاهی اعضاي هیأت علمی؛روز رسانی عملیات پروپوزا هب  
 روزرسانی عملیات مربوط به چاپ و نشرکتاب؛  هب 
 هاي اعضاي هیأت علمی دانشگاه روز رسانی اخذ گزارش از فعالیت هب  
 هـاي   ها وارگـان  هاي پژوهشی دانشگاه به سازمان ارائۀ آمار و اطالعات کلیۀ فعالیت روز رسانی در هب

  ... . و ISCت، مپفا،سما: درخواست کننده از جمله
 گیري از لیست مقاالت چاپ شدة اعضاي هیأت علمی و دانشجویان جهت ارائه  روز رسانی گزارش هب

 .پرداخت تشویقی مقاالت به امور مالی به منظور
 نامه گرنت در سامانه و  اعمال آن در قراردادهاي گرنت اعضاي هیأت علمی روز رسانی آئین هب 
  در سامانهتعریف سال پژوهشی جدید 
 تعریف بودجه پژوهشی در سامانه 
 هاي مربوطه ها و تنظیم دسترسی ا و دانشکدهه تعریف مدیریت شوراهاي پژوهشی گروه 
 گیري از گرنت اعضاي هیأت علمی با پارامترهاي گروه، دانشکده و دانشگاه در روز رسانی گزارش هب 

  هزینه کرد اعتبار پژوهشیبندي و  گیري در بودجه هاي زمانی متفاوت جهت بهره بازه
 با نمایش جزئیات مربوط ( روز رسانی مشاهدة امتیازات و مبالغ پژوهانه براي اعضاي هیأت علمی هب

و امکـان مشـاهدة جزئیـات مبـالغ     ) کردها و مانده اعتبـار گرنـت   به هر فعالیت و گردش ریزهزینه
  پرداختی ثبت شده توسط عامل مالی؛

 ربوط به پروفایل کاربري اعضاي هیأت علمی؛روز رسانی اطالعات پایه م هب  
 شده روز رسانی موارد مورد نیاز براي ثبت مقاالت چاپ هب  
 اعتبار مجله با نمایش: جمله روز رسانی مربوط به مجالت از هبCategory    و نمایش چنـدین برابـر

 و سایر موارد الزم؛ JCRضریب تاثیر میانگین مجالت  
 هاي پژوهشی توسط اعضـاي هیـأت علمـی ازطریـق      وط به فعالیتهاي مرب وز رسانی درخواستر به

 سامانه
 در حال تکمیل( ها به صورت تجمیع از سامانه ژیرو  ها و فرم نامه روز رسانی آئین هب( 
 درصد هزینه پرسنلی طرحهاي پژوهشی 30 الزحمه راه اندازي بخش مربوط به درخواست حق 
  پژوهشی عضو هیأت علمی براي تنظیم قرارداد گرنتراه اندازي  بخش مربوط به ارسال برنامه 
 راه اندازي بخش مربوط به  ثبت پسا دکتري جهت استفاده از امتیاز آن در گرنت عضو هیأت علمی 
  در حال تکمیل( راه اندازي درخواست مجوز دفاع دانشجوي تحصیالت تکمیلی از طریق سامانه( 
  در حال تکمیل(فاع از سامانه تدوین راهنماي نحوه ثبت و مراحل اخذ مجوز د( 

 
 : ها، سمینار ها، همایشها و کنفرانس هاي ملی برگزاري کارگاه -

 96مهر ماه (هاي افراطی از دین  اولین همایش ملی واکاوي قرائت( 
  96آبان (آموزش حقوق شهروندي اولین همایش ملی( 
 96 بهمن( کوانتومی بازکنفرانس و کارگاه ملی نظریه اطالعات کوانتومی و سیستمهاي لین او( 
  96ششمین کنفرانس ملی انرژي هاي تجدید پذیر و تولید پراکنده در ایران (اسفند( 
  97اردیبهشت (دومین کنفرانس مطالعات زبان انگلیسی( 
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 97 اردیبهشت ( بزرگ هاي داده پردازش و توزیعی محاسبات ملی کنفرانس چهارمین( 
  1397شهریور (شیمی فیزیک ایران  ملی کنفرانسبیست و یکمین( 
      دومین کنفرانس ملی تنش شوري در گیاهان و راهکارهـاي توسـعه کشـاورزي در شـرایط

 ) 97شهریور(شور 
 97کارگاه بین المللی سازي آموزش عالی(اردیبهشت ( 
 یورزشـ  علـوم  آموختگـان  دانش ازین مورد يها کیتکن و یورزش يکارها و کسب با ییآشنا 

 ) 97گروه علوم تربیتی(خرداد -ورزش در ینیکارآفر و اشتغال يبرا
  97کارگاه آموزشی در ارتباط با کنه هاي اریوفیوئید (تیر( 
  97کارگاه آینده پژوهی (تیر( 
  97کارگاه تدوین برنامه پژوهشی جامع در حوزه علوم انسانی (تیر( 
 96(آذر "قطعیت عدم نظریه در اخیر هاي پیشرفت" کارگاه( 
  96اسفند (کارگاه علم سنجی( 
  کارگاه آموزشیEndNote ) 96آبان( 
   96کارگاه آموزشی مقاله نویسی (آبان ( 
 96(آبان  روش هاي جستجوي پیشرفته( 
 96(آبان  حاشیه نشینی و پیامدهاي آن( 
  کارگاه آموزش نرم افزارSPSS )  جلسه) 10به مدت  96آذر 

 کارگاه آموزشی Act ) 96آذر(  
 96(آذر  کارگاه آموزشی راهنماي فنی و اجرائی مشاوره در محاکم اطفال( 
  96بهمن ( تحقیق کیفیکارگاه آموزشی( 

 96(اسفند  تحریک مستقیم جمجمه اي( 
  96 اسفند( مراجعکارگاه نرم افزارهاي ارجاع دهی و مدیریت( 
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  ي برگزار شدههانشستو  ها، کارگاهسمینارهاگزارش تصویري برخی از 
  
  

 1397 اردیبهشت  بزرگ هايداده پردازش و توزیعی محاسبات ملی کنفرانس چهارمین

 
 

 1396هاي کوانتومی باز  اسفند ملی نظریه اطالعات کوانتومی و سیستم کارگاهاولین کنفرانس و 

 
 

  1396اسفند اولین جشنواره شناسایی و توانمندسازي ایده هاي برتر (شتاب)
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  1396اسفند  ششمین کنفرانس انرژي تجدیدپذیر و تولید پراکنده

 
 

  صنایع دستی و گردشگري استان میراث فرهنگی، نشست ویژه بین دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان و اداره کل

  1397بهمن  

 
  

 1396 اسفند ازدید کارگروه شیمی و مهندسی شیمی دانشگاه از واحد تولیدي پتروپیرامونب
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  دانشگاه فناوري و پژوهشی هاي عالیتفآمار 

 )97 مهر به منتهی سال پنج(

 

 
 

 96-97مهر  95-96مهر  94-95مهر  93-94مهر  92-93مهر  عنوان

 WOS 228 250 275 290 302و  JCR  ،Scopusمقاالت چاپ شده در مجالت 

پژوهشی داراي مجوز از -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی
 ISCوزارتین و نمایه شده در  

118 125 149 198 209 

پژوهشی داراي مجوز از  –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 
 30 20 14 9 3 وزارتین

 6 6 5 7 4 ترویجی –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

 27 36 57 70 53 مقاالت چاپ شده در مجالت سایر

 73 35 30 18 18 تعداد مقاالت مشترك با نویسندگان خارجی

 2 3 6 2 2 تعداد ثبت اختراعات

 168 201 137 176 189 منطقه اي) –داخل کشور  (ملیمقاالت ارائه شده در مجامع علمی 

 132 135 92 80 48 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  (بین المللی)

 15 9 20 36 32 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور

 16 13 20 32 30 تعداد طرحهاي تحقیقاتی مصوب (داخل دانشگاه)

 11 13 8 8 8 تحقیقاتی مصوب (خارج دانشگاه)تعداد طرحهاي 

تعداد کل طرحهاي تحقیقاتی مصوب (ازمحل اعتبارات پزوهشی 
 داخل و جذب اعتبارات خارج از دانشگاه)

38 40 28 27 25 

 9 13 18 18 13 تعداد طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته (داخل دانشگاه)

 10 8 6 3 4 دانشگاه)تعداد طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته (خارج 

 13 21 24 19 17 داخل و خارج دانشگاه)(تعداد کل طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته 

 185 233 205 199 115 با اعضاي هیات علمی Grant)عقد قرارداد اعتبار پژوهشی (

 933/587/20/- 851/633/25/- 650/517/9/- 150/800/9/- 625/043/4/- اعضاي هیات علمی (هزار ریال) (Grant)اعتبار  پژوهشی 

 350 370 345 317 265 پایان نامه هاي ارشد و دکتري خاتمه یافته  (مشمول حمایت مالی)

اعتبار پژوهشی تخصیص یافته براي حمایت از پایاننامه هاي ارشد 
 000/678/3/- 430/281/2/- 280/127/2/- 633/954/1/- 000/634/1- و دکتري (هزار ریال)

 20 19 11 8 9 تالیفی و ترجمه شدهکتب 

 26 17 15 11 2 برگزاري همایشهاي علمی ملی / بین المللی و کارگاههاي آموزشی

 11 - - - - برگزاري دوره هاي مهارتی براي دانشجویان
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   فناوري اطالعاتدانشکده 

  تعداد مقاالت چاپ شده

 JCRمقاالت 
مقاالت 
Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی داراي 

مجوز از وزارتین و 
 ISCنمایه شده در 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي

 Q1رتبه 

3  1  1  1  
  

  تعداد طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهی
  تعداد طرح هاي خاتمه یافته  تعداد طرح هاي مصوب

0  0  
  

  رون دانشگاهیبتعداد طرح هاي پژوهشی 
  خاتمه یافته تعداد طرح هاي  تعداد طرح هاي مصوب

1  0  
  

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

  ملی، بین المللی)
  تاریخ برگزاري

چهارمین دوره کنفرانس ملی 
محاسبات توزیعی و پردازش داده 

 هاي بزرگ
 28/2/1397  ملی

  

  
   ادبیات و علوم انسانی دانشکده

  تعداد مقاالت چاپ شده

 JCRمقاالت 
مقاالت 
Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی 

داراي مجوز از 
وزارتین و 

نمایه شده در 
ISC 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي

 Qرتبه 

0  2  21  0  
  

  تعداد طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهی
  تعداد طرح هاي خاتمه یافته  تعداد طرح هاي مصوب

0  0  
  

  رون دانشگاهیبتعداد طرح هاي پژوهشی 
  تعداد طرح هاي خاتمه یافته  تعداد طرح هاي مصوب

0  0  
  

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

  ملی، بین المللی)
  تاریخ برگزاري

 ملی کنفرانس دومین
  انگلیسی زبان مطالعات

  1397/02/07  ملی
  

  
   الهیات دانشکده

  تعداد مقاالت چاپ شده

 JCRمقاالت 
مقاالت 
Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی داراي 
مجوز از وزارتین 
و نمایه شده در 

ISC 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي

 Q1رتبه 

0  0  13  0 

  
  تعداد طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهی

  تعداد طرح هاي خاتمه یافته  تعداد طرح هاي مصوب
0  0  

  
  رون دانشگاهیبتعداد طرح هاي پژوهشی 

  تعداد طرح هاي خاتمه یافته  طرح هاي مصوبتعداد 
0  0  

  
  همایش ها و کارگاه هاي برگزار شده

نوع   عنوان همایش/کارگاه
همایش(استانی، 
  ملی، بین المللی)

تاریخ 
  برگزاري

اولین همایش ملی واکاوي قرائت هاي 
 30/7/1396  ملی افراطی از دین
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 شناسی علوم تربیتی و رواندانشکده 
 مقاالت چاپ شدهتعداد 

 JCRمقاالت 
مقاالت 
Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی داراي 

مجوز از وزارتین و 
 ISCنمایه شده در 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي

 Q1رتبه 

0 3 85 0 
 

 تعداد طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهی
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب

7 5 
 

 رون دانشگاهیبتعداد طرح هاي پژوهشی 
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب

3 4 
 

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

 ملی، بین المللی)
تاریخ 
 برگزاري

 حقوق آموزش ملی همایش اولین
 شهروندي

 24/8/1396 ملی

 
 
 
 

 
  کشاورزيدانشکده 

 تعداد مقاالت چاپ شده

 JCRمقاالت 
مقاالت 
Scopus و 
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی داراي 

مجوز از وزارتین و 
 ISCنمایه شده در 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي

 Q1رتبه 

16 5 27 1 
 

 تعداد طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهی
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب

1 0 

 
 رون دانشگاهیبتعداد طرح هاي پژوهشی 

 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب
0 0 

 
 همایش ها و کارگاه هاي برگزار شده

نوع  عنوان همایش/کارگاه
همایش(استانی، 
 ملی، بین المللی)

تاریخ 
 برگزاري

 در شوري تنش ملی کنفرانس دومین
 کشاورزي توسعه راهکارهاي و گیاهان

 شور شرایط در
 14/8/1397 ملی

 

 
  علوم پایهدانشکده 

 تعداد مقاالت چاپ شده

 JCRمقاالت 
مقاالت 
Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی 

داراي مجوز از 
وزارتین و 

نمایه شده در 
ISC 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي

 Q1رتبه 

136 37 37 36 
 

 تعداد طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهی
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته مصوبتعداد طرح هاي 

6 2 
 

 رون دانشگاهیبتعداد طرح هاي پژوهشی 
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب

1 0 
 

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

همایش(استانی، 
 ملی، بین المللی)

تاریخ 
 برگزاري

 نظریه ملی کارگاه و کنفرانس اولین
 سیستمهاي و کوانتومی اطالعات

 باز کوانتومی
 18/11/1396 ملی

 شیمی ملی سمینار یکمین و بیست
 ایران فیزیک

 15/9/1397 ملی
 

 
  فنی و مهندسیدانشکده 

 تعداد مقاالت چاپ شده

 JCRمقاالت 
مقاالت 
Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی داراي 

مجوز از وزارتین و 
 ISCنمایه شده در 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي

 Q1رتبه 

54 31 23 14 
 

 تعداد طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهی
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب

2 2 
 

 تعداد طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهی
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب

6 6 
 

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

همایش(استانی، 
 ملی، بین المللی)

 تاریخ برگزاري

 هاي انرژي ملی کنفرانس ششمین
 ایران پراکنده تولید و تجدیدپذیر

 18/12/1396 ملی
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 به تفکیک گروههاي آموزشی Qبر حسب  JCRتعداد مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده در 

 

 
 دانشکده

 Q1 Q2 Q3 Q4 گروههاي آموزشی

 علوم پایه

 20 2 16 14 شیمی 

 6 12 6 5 ریاضی 

 13 10 9 16 فیزیک

 4 1 0 2 زیست شناسی 

 فنی و مهندسی

 8 2 3 5 مهندسی برق

 1 0 0 1 مهندسی عمران

 2 1 2 3 مهندسی مکانیک

 2 0 6 3 مهندسی مواد

 5 0 8 2 مهندسی شیمی

 فناوري اطالعات
 2 0 0 0 فناوري اطالعات

 0 1 0 1 مهندسی کامپیوتر

 کشاورزي

 3 1 2 0 زراعت

 2 2 3 1 گیاهپزشکی

 2 0 0 0 بیوتکنولوژي
 70 32 55 53 جمع

 210 جمع کل 
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 در پنج سال اخیر نمودار فعالیتهاي پژوهشی و فناوري دانشگاه

 
اندیشمندانه و متفکرانه اعضاي هیأت   فعالیتشده،  محسوب  ورزي و تولید علم ، باالترین مرکز اندیشه دانشگاه

داراي تعداد و کیفیت مقـاالت  طوري که  نقش بسزایی دارد؛ اعتالي جایگاه علمی آن در  علمی و دانشجویان
. نمودارهـاي ذیـل   شـود  محسوب میهاي ارزیابی سطح علمی دانشگاه  شاخصترین  مهمیکی از  ضریب تأثیر،

. باالترین تعداد مقاالت دهد نشان می 1396تا مهرماه سال  1393ر ماه سال تعداد مقاالت چاپ شده را از مه
 المللی است. چاپ شده در مجالت معتبر بین

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

٢٢٨٢۵٠٢٧۵٢٩٠٣٠٢

Wosو  Scopus , JCRمقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده  

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

١١٨١٢۵
١۴٩

١٩٨٢٠٩

داراي مجوز از وزارتین مقاالت چاپ شده در مجالت علمی ، پژوهشی
ISCو نمایه شده در 
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هاي معتبر داخلی و خارجی زمینۀ ارتقاي علمی و  بسترسازي مناسب جهت تبادل علمی و  برگزاري همایش
هاي جدید در ذهن  موجب پویایی و ایجاد انگیزه و ایدهفرهنگی و ارائۀ تجربیات اساتید برجسته شده، 

ها و مقاالت اراائه شده نسبت به  شود.. نمودارهاي ذیل نشان دهنده رشد آمار برگزاري همایش پژوهشگران می
 هاي گذشته است. سال

 

 
 

 
 
 
 

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

٢

11

15
17

26

همایش ها و کارگاههاي آموزشی برگزار شده داخل دانشگاه 
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96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

٢٣٧٢۵۶
٢٢٩

٣٣۶
٣٠٠

مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور
)بین المللی - منطقه اي  - ملی ( 

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

٣٢
٣۶

٢٠

٩

١۵

مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور 
)بین المللی(

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

٢۶۵

٣١٧
٣۴۵٣٧٠٣۵٠

پایان نامه هاي ارشد و دکتري خاتمه یافته
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   97 در یک سال منتهی به مهرجدول فعالیت هاي طرحهاي تحقیقاتی دانشگاه به تفکیک گروههاي آموزشی مربوطه 
 (مبالغ به میلیون ریال می باشد.) 

 

 گروه آموزشی 

 طرح هاي پژوهشی خاتمه یافته طرح هاي پژوهشی تصویب  شده

داخل 
 دانشگاه

میزان 
 اعتبار

خارج 
 دانشگاه

میزان 
 اعتبار

داخل 
 دانشگاه

میزان 
 اعتبار

خارج 
 دانشگاه

 میزان اعتبار

 3481 6 30 1 280 1 38 1 برقمهندسی   1
 - - - - - - 20 1 مهندسی شیمی  2
 - - - - 295 2 - - موادمهندسی   3
 - - 27 1 2430 2 - - مکانیک مهندسی  
 - - - - 340 1 - - مهندسی عمران  

 - - - - 50 1 - - فناوري اطالعات   4
 - - - - 250 1 - - مطالعات خانواده  6
 473 4 87 3 - - 90 2  تربیتی علوم   7
 - - 30 1 - - 88 2 تربیت بدنی  8
 - - - - 957 2 110 3 روانشناسی  9

علم اطالعات  و   
 دانش شناسی

- - - - 1 20 - - 

 - - 31 1 - - 31 1 فیزیک  11
 - - - - 650 1 - - شیمی  12

 - - 30 1 - - - - زیست گیاهی  
 - - - - - - 20 1 گروه گیاهپزشکی  14

 3954 10 255 9 5252 11 397 11 جمع  
 

          
 
 

         
  

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

٣٠٣٢

٢٠
١٣

١۶

طرحهاي مصوب داخل دانشگاه

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

٨٨٨

١٣
١١

طرحهاي مصوب خارج دانشگاه

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

١٣

١٨١٨

١٣

٩

طرحهاي خاتمه یافته داخل دانشگاه

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

۴
٣

۶
٨

١٠

طرحهاي خاتمه یافته خارج دانشگاه
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 هاي علمی بین المللی دانشگاهدفتر همکاريو عملکرد  هافعالیت

 

 )96(اسفند  هاي عضو اتحادیه قفقازهفتمین گنگره روساي دانشگاهدانشگاه در شرکت رئیس  -1

بـین دانشـگاه شـهید    جلسه بررسی راهکارهاي گسترش همکاریهاي علمی و بین المللی برگزاري  -2
 )96آبان ( سجان و دانشگاه فناوري کشور بالرومدنی آذربای

 

 
 

 ) Karadeniz Technical iversity( نشست مشترك رئیس دانشگاه کارادنیز تکنیکال یونیورسیتی -3
 )96(آبان ترکیه و هیات رئیسه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
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زاده، ریئس محترم دانشگاه، جناب آقاي دکتر علی عجمی،  دیدار هیات متشکل از آقاي دکتر ولی -4
هاي علمی بـین   معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و جناب آقاي دکتر سلحشور، رئیس گروه همکاري

هاي علمی، پژوهشـی و فرهنگـی    المللی دانشگاه از دانشگاه یوزونجی ییل ترکیه جهت بسط همکاري
 )97(مرداد مابین  فی

 

آذربایجـان،   دانشگاه تکنولوژي گنجه جمهـوري تفاهمنامه با دانشگاههاي تورین ایتالیا،  4مضاي ا -5
 97-96کشور اکراین و دانشگاه قبرس شمالی در سال تحصیلی  CNUTدانشگاه 

 
 

انتقـال محقـق پیتـرو    برنامـه  " حضور دو محقق ایتالیایی از دانشگاه آلدو مورو باري ایتالیـا پیـرو   -6
و ، "دالواله مصوبه مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ایران با وزارت آموزش و تحقیق کشور ایتالیا

»  بررسی تنوع زیستی بیوسفر ارسباران«اي اریوفیوئید پروژه مطالعاتیهتحقیق در بخش مطالعه کنه
 )96اردیبهشت تا تیرماه  (

 )96(دیماه  ژاپنی جهت مطالعه زلزله کرمانشاهحضور محققان و پژوهشگران  -7

(اردیبهشـت  با حضور مدرسـانی از وزارت عتـف    "المللی سازي آموزش عالی بین"برگزاري کارگاه  -8
97( 
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هـاي تحقیقـاتی مشـترك در سـال      ها و پـروژه  اقدام براي صدور ویزاي مهمانان خارجی کنفرانس -9
 97-96تحصیلی 

هـاي   دانشـگاه و تشـکیل کـالس    هاي خارجی زبان و خدمات مرکز آموزش اندازي تاسیس و راه -10
 )97(خرداد MSRT,IELTS  TOEFL هايامادگی براي آزمون

ها و کارگاهنفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کنفرانس 2نفر از اعضاي هیات علمی و  16اعزام    -11
 97-96تحصیلی هاي خارج از کشور در سال

 97 -  96تحصیلی نفر از اعضاي هیات علمی به فرصت مطالعاتی بلند مدت در سال  3اعزام   -12 
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 دانشگاه  دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت ها و عملکردفعالیت
این دفتر در کنار انجام امور تشکیالتی خود همچون ایجاد ارتباط بین دانشگاه بـا صـنعت و جامعـه،    

هاي بازدید دانشجویان از مراکز صنعتی و تولیدي، معرفی در برنامهها ها و شرکتهماهنگی با سازمان
هـاي مـوثري را در   هاي کارآموزي برابر مقررات آموزشی، اخیـرا گـام  دانشجویان حائز شرایط به دوره

فنـی تنگاتنـگ بـا مراکـز      –هـاي علمـی   تسریع، تکمیل و اجراي امور زیربنایی، فنـاوري و همکـاري  
که در زیر به اختصار به ،ي و حرکت به سمت دانشگاه کارافرین برداشته استنظامی و تولید  صنعتی،

  . گرددها اشاره میآن
  

 97-96الف: دوره هاي مهارتی ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 نفر       25 :ساعت و تعداد شرکت کنندگان 16نگاري  اداري و رسمی، به مدت نامه -1

 نفر   28 :ساعت، تعداد شرکت کنندگان 16کامپیوترخانگی به مدت هاي مدیریت شبکه   -2

 نفر 35 :ساعت، تعداد شرکت کنندگان 16بازار بورس و سهام به مدت    -3

 نفر 37ساعت،  تعداد شرکت کنندگان  16مهارت هاي فنی برق ساختمان به مدت  -5
 

 97-96دوره هاي مهارتی ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی ب: 

 نفر 35، تعداد شرکت کنندگان: ساعت 32به مدت ، Pythonبرنامه نویسی -1

 نفر 30ساعت، تعداد شرکت کنندگان:  32شهروند الکترونیک، به مدت  -2

ساعت، تعداد شرکت کنندگان:  64به مدت  پیاده سازي و پشتیبانی شبکه هاي کامپیوتري -3
 نفر 32

 نفر 25شرکت کنندگان: ساعت، تعداد 32به مدت  KAB کارآفرینی با رویکرد -4

تعداد  32، به مدت سهام تحلیلگري روانشناسی بازار "سهام بازار سرمایه گذاري دراصول  -5
 نفر 30شرکت کنندگان: 

 نفر 37ساعت، تعداد شرکت کنندگان:  64مهندسی معکوس قطعات صنعتی،  به مدت  -6

 نفر 32ساعت، تعداد شرکت کنندگان  32اي و صدفی به مدت پرورش قارچ دکمه -7
 

 وزارتخانه ها و شرکتهاي صنعتی مختلف با  هاي صنعتی و نظارتی منعقد شدهعقد قراردادج: 

لکترودي بر اساس مدل یابی محاسباتی در تحریک الکتریکی فـرا جمجمـه   ا تعیین مونتاژ -1
 ریـال  000/220/91-؛ به مبلـغ   براي توان بخشی شناختی در بیماران مبتال به سکته مغزي

 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوريکارفرما :  – )غالمرضا چلبیانلو(مجري آقاي دکتر 

بـه   مطالعه و بررسی در زمینه اثر نانو مواد مختلف مطالعـه شـده بـراي ترکیـب موجـود       -2
کارفرمـا : شــرکت   –) دکتـر یـونس بیگــی خسروشـاهی   (مجـري آقــاي   000/000/45مبلـغ 

 گوهرسان برودت
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؛ بـه  فـوالدي دو دیسـکه سـاخت شـرکت مکانیـک آب      ايعددي شـیر پروانـه  سازي مدل -3
 مکانیک آب شرکتکارفرما :  – )دکتر صائیمی صدیقریال (مجري آقاي  000/000/30مبلغ

 ریـال 000/000/340 مبلـغ  به ؛ طراحی نظارت سازه بتن غلطکی -آزمایشات ژئوتکنیکی  -4
 ها و مراتع طبیعیسازمان جنگل:  کارفرما -) دکتر حامد فرشباف و دکتر سلطانی جیقه(

هاي زندگی با رویکرد  هاي انجام شده در رابطه با اثربخشی برنامۀ مهارت فراتحلیل پژوهش -5
اداره  :  کارفرمـا  -) دکتر رامـین حبیبـی   آقاي:  ناظر( ریال45/ 000/000مبلغ به ؛»پژوهشی

 استان آذربایجان شرقی یکل بهزیست

مطالعه کاهش ضایعات تولید کیسه هاي پالستیکی در شرکت پترو پیرامون توسط تفکـر   -6
محسـن   دکتـر  آقـاي  مجـري (ریال  000/000/50 مبلغ به ؛ناب و مدیریت فناوري اطالعات 

 پترو پیرامون شرکت:  کارفرما -) حیدریان

از نانو مواد  استفادهتهیه ترکیب فرمول شیمیایی مواد تولیدي به صورت آنتی باکتریال با ا -7
: کارفرمـا - دکتر یـونس بیگـی خسروشـاهی   ناظر : آقاي  ریال000/000/250: به مبلغمختلف
 پتروپیرامونشرکت 

؛ بـه  مطالعه تاثیر فرایند نوسازي در ساختار و کارکرد خانواده و مسائل آن در شهر تبریـز  -8
اسـتانداري  کارفرمـا :   - )زاده اقـدم  رسول صمد(مجري آقاي دکتر  ریال000/000/250مبلغ

 آذربایجان شرقی

 000/000/650مبلـغ  بـه  ؛ الب خام ورودي به تصفیه خانه شـهر بوکـان  پایش کیفی فاض -9
 آب و فاضالب آذربایجان غربی:  کارفرما -) متین امیرعباس دکتر آقاي مجري( ریال

 مبلـغ  بـه  ؛ لیتـر در ثانیـه   600کریستالیزاسیون در راکتـور بسـتر سـیالی بـه ظرفیـت       -10
آب و فاضـالب  :  کارفرمـا  -) رحمـانپور  مرتضـی  دکتـر  آقاي مجري( یالر 000/000/400/2

 آذربایجان شرقی

ــزار   -11 ــرم اف ــد ن ــاي    خری ــدل داده ه ــاچول) مب ــزار ؛   GIS(م ــرم اف ــه ن ــه ب ــغ  ب مبل
توزیـع نیـروي بـرق آذربایجـان     : ا کارفرم – )دکتر سجاد نجفی(مجري  ریال000/000/280

  شرقی
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 نمودار آماري طرحهاي تحقیقاتی مصوب و خاتمه یافته خارج دانشگاه
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 97در یک سال اخیر منتهی به مهر  طرحهاي تحقیقاتی برون دانشگاهی خاتمه یافته
 

 عنوان طرح ردیف
 مجري
 طرح

 تاریخ اتمام تاریخ شروع به ریال مبلغ نام شرکت یا سازمان

1	
کاهش آسیب و بررسی الگوهاي مختلف 

 حمایت هاي اجتماعی و ارایه الگوهاي بومی
الدن 
 واقف

ستاد مبارزه با مواد 
 مخدر

000/000/88 20/09/1395  20/07/1396  

2	
تحقیق و تفسیر نتایج پاسخ فرکانسی جهت 

تشخیص خطاهاي سیم پیچی 
 قدرت ترانسفورماتورهاي

 
وحید 
 بهجت
 

برق منطقه اي شرکت 
 آذربایجان شرقی

000/000/400 23/09/1393  04/09/1396  

3	
 در توان کیفیت پارامترهاي تحلیل گیري اندازه

و ارائه راهکارهاي  سیار مخابراتی ایستگاههاي
 مناسب

 محمد
 بنائی رضا

 نیروي توزیع شرکت
 شرقی آذربایجان برق

000/000/412 15/09/1393  03/11/1396  

4	

 شبکه در موجود هاي هارمونیک گیري اندازه
 عوامل شناسایی و غربی آذربایجان برق توزیع
 روي آنها تاثیرات ارزیابی و آنها آورنده بوجود

 سود میزان نظر از آنالوگ و دیجیتال کنتورهاي
 مشترك و انرژي کننده توزع ضرر و

 محمد
 بنائی رضا

 نیروي توزیع شرکت
 غربی آذربایجان برق

000/000/332 15/02/1393  27/12/1396  

5	
شناسایی مشکالت آموزشی و پرورشی معلمان 

ي راهکارهاي توانمندسازي چند پایه و ارائه
 غربیها در استان آذربایجانآن

موسی 
 پیري

اداره کل آموزش و 
پرورش استان 
 آذربایجان شرقی

000/000/100 10/06/1395  11/02/1397  

6 
چهار رشته نیاز سنجی آموزشهاي مهارتی براي 

صنعتی در راستاي آموزشهاي مهارتی در 
 شهرك صنعتی شهید سلیمی

موسی 
 پیري

شرکت شهرکهاي 
صنعتی آذربایجان 

 شرقی
000/000/240 1397/08/17 17/02/1397  

7 
تفسیر نتایج پاسخ طیف نوري روغن جهت 

 ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورهاي توزیع
وحید 
 بهجت

 نیروي توزیع شرکت
 شرقی آذربایجان برق

000/400/650 1394/07/22 22/02/1397  

8	
هاي انجام شده در رابطه با  فراتحلیل پژوهش

هاي زندگی با رویکرد  اثربخشی برنامۀ مهارت
 پژوهشی

رامین 
 حبیبی

اداره کل بهزیستی 
 استان آذربایجان شرقی

000/000/45 25/07/1396  29/03/1397  

9	
فشار متوسط طراحی بهینه شبکه هاي توزیع 

بر اساس معیارهاي احتمالی ریسک جهت 
 افزایش قابلیت اطمینان

سجاد 
 نجفی

شرکت توزیع نیروي 
 برق آذربایجان شرقی

000/000/387 06/08/1394  1397/03/31 

10 
 کنتورهاي قرائت جهت هوشمند مودم ساخت

ACTARIS و MK6E20 
علی 
 عجمی

 اي منطقه برق شرکت
06/10/1396 000/000/300/1 آذربایجان  01/05/1397  
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  ارتباط با صنعت دانشگاهدفتر کارآفرینی و اهم فعالیتهاي 
 

 تدوین سند دانشگاه کارآفرین  -1
 تهیه فرایند اداري براي کلیه امور مربوط به قراردادها -2

 سامانه رصد شغلی دانش آموختگان دانشگاه مدیریت -3
 

 

 
 

  شرکت در نمایشگاه ها  -4

 )96(آبان  چهارمین نمایشگاه ربع رشیديت در شرک -
 97و  96راه اندازي نمایشگاه به مناسبت هفته پژوهش در داخل دانشگاه در سال  -
 )97(آبان  شرکت در پنجمین نمایشگاه ربع رشیدي -

 

 ایجاد فرصتهاي مطالعاتی صنعتی براي اعضاي هیئت علمی دانشگاه -5

هـاي موجـود در دانشـگاه در    استفاده بهینه از تخصـص در راستاي تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و 
راستاي حل معضالت بخش صنعت، جناب آقـاي دکتـر محسـن حیـدریان از اعضـاي هیئـت علمـی        
دانشکده فناوري اطالعات و مهندسی کامپیوتر موفق به اخـذ فرصـت مطالعـاتی صـنعتی در شـرکت      

 .سمتکو شده اند

 اجراي طرح مهارت آموزي دانشجویان  -6

 امور مالی قراردادهاي طرحهاي پژوهشی شامل:گیري پی -7

 دستی صورت به دانشگاه مالی امور از واریزي هايفیش و ها چک وصول پیگیري -
  ريااد اتوماسیون طریق از و

 هماهنگی با مجریان طرح جهت دریافت چک مربوطه از حسابداري دانشگاه -

 تنظیم قرارداد طرح ها با همکاري امور حقوقی دانشگاه  -
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 ها و  عملکرد کتابخانه مرکزي و مرکز اطالع رسانی  فعالیت
 

با هدف گـردآوري، نگهـداري و سـازماندهی مـواد و      کتابخانه مرکزي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چنین کمک به محققین گیري در امر آموزش و پژوهش و هممنابع چاپی و الکترونیکی به منظور بهره

هاي متنـوع  د نیاز از طریق همکاري با سایر مراکز تحقیقاتی در بخشجهت دستیابی به اطالعات مور
نفر از کارکنان به ارائـه خـدمات مشـغول هسـتند.      16هاي دانشگاه در مجموعه کتابخانه فعال است.

کتابخانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شامل کتابخانه مرکزي و کتابخانـه هـاي اقمـاري دانشـکده     
مهندسی، ادبیات و علوم انسـانی، الهیـات و معـارف اسـالمی، علـوم تربیتـی و        هاي علوم پایه، فنی و

هاي دانشگاهی کشور می باشد. بـه  روانشناسی، پردیس وکشاورزي بوده و یکی از غنی ترین کتابخانه
عالوه کتابخانه این دانشگاه آماده خدمات رسانی بـه کلیـه اسـاتید، پژوهشـگران، دانشـجویان سـایر       

مراکز علمی، پژوهشی و صنایع و سازمانهاي سراسر کشور مطابق آئین نامه کتابخانه می ها و دانشگاه
 .اندمنابع مختلف در چهار بخش اصلی به شرح نمودار ذیل ساختار یافتهکتابخانه باشد. در

 

 
 

 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 فراینـدهاي داوري   1394بخش انتشارات: از سال  -8

و چاپ آثار هیئت علمی دانشگاه توسط انتشارات دانشگاه انجام می گیرد. در طول این مـدت  
چنـین هفـده   نی و بازنویسـی شـدند. هـم   آئین نامه ها، شیوه نامه ها و فرم هاي مرتبط بازبی
مختلف به ویژه موافقت بـا چـاپ آثـار     هايجلسه شوراي انتشارات تشکیل و در مورد موضوع

شود. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در حال حاضر پنج مجله فعـال دارد و  تصمیم گیري می
 .ستندفرایندهاي مختلف انتشارات ه اثر در 20اثر به چاپ رسیده و تعداد  23

۰
۲۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۶۰۰۰۰
۸۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰
۱۴۰۰۰۰

کتب مرجعپایان نامهکتاب الکترونیککتاب

فراوانی منابع مختلف در کتابخانه مرکزي
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 داراي مجوز دانشگاه فعال لیست نشریات

 
 

 

 

 اهم فعالیتهاي کتابخانه مرکزي

  خرید منابع فارسی، التین، عربی و کتب الکترونیک درخواستی همکاران از نمایشگاه بین المللی
 1397 کتاب تهران 

  1397تبریز خرید منابع فارسی درخواستی همکاران از نمایشگاه بین المللی کتاب 
 خازناز نمایشگاه تهران و ورود منابع به م  هاي خریداري شدهاتمام فهرست نویسی کلیه کتاب 
  و  پایگاه به صورت آنالین 24دسترسی به مقاالت التین از طریق شرکت سمنتاك و ارائه دسترسی به

IP-based هاي اتصال از خارج از دانشگاه و ارسال مدركو راه اندازي سیستم 
 هاينصب تگ RFID  کلیه کتب موجود در مخزن کتابخانه دانشکده ادبیات و الهیات 
 دانشکده ادبیات و الهیات امانت خودکار نصب گیت حفاظتی و میز 
  دانشکده ادبیات و الهیاتجداسازي سالن مطالعه و بخش مخرن در کتابخانه 
 اضافه کردن چهار سیستم جستجو به کامپیوترهاي فعال 

 ارائه دسترسی به  مشابهت یاب مقاالت التین Ithenticate هیئت علمی و دانشجویان  به همکاران 
  نرم افزارارائه دسترسی به Gremmerly مقاالت التین بررسی اشتباهات گرامري Ithenticate  به

 هیئت علمی و دانشجویان  همکاران
  براي همکاران هیئت علمی 1396در زمستان  "علم سنجی "برگزاري کارگاه آموزشی 
  
  جلسه6انتخاب اعضاء دومین دوره شوراي انتشارات و برگزاري 
  اثـر دیگـر توسـط انتشـارات خـارج       12و   همکاران در انتشارات دانشـگاه اثر تالیف و ترجمه  7چاپ

 دانشگاه
  هادر محل دائمی نمایشگاه 1397برگزاري نمایشگاه کتب دانشگاهی در اریبهشت ماه 
 در غرفه کتـابیران در اردیبهشـت مـاه     شرکت انتشارات دانشگاه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

1396 

 سر دبیر نمایه شده در پایگاههاي چاپی  ISSN عناوین نشریات دانشگاه ردیف

1 
The Journal of Applied 
Linguistics and Applied 

Literature 
2383-2460 

-The LINGUIST List  
-Türk Eğitim Indeksi  

-Civilica-magiran 
-noormags 

 بهرام بهین

2 
فصلنامه علوم کاربردي ورزش و 

 تندرستی
2383-2282 -noormags 

 
دکتر علی اصغر 

 رواسی

3 
Communications in 
combinatorics and 

Optimaziton 
2538-2128 

MathSci.net-
Zentralblatt math (Z 
math) 

 -پیتر دانکلمن 
سیدمحود شیخ 

 االسالمی

 5490-2423 نشریه تفسیر پژوهی 4
-Civilica-magiran 

-noormags 
صمد عبدالهی 

 عابد

5 Communications in 
Catalysis 

 2588-5006 
 

-Civilica-magiran  
 

دکتر ذوالفقار 
 رضوانی
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 1397با غرفه مستقل در مهر ماه  شگاه در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریزشرکت انتشارات دان 
   ارسال مداوم کتب انتشارات دانشگاه براي شرکت پخش کتابیران براي فروش و شرکت در نمایشـگاه

 هاي دانشگاهی
     ثبت کلیه کتب انتشارات در جامع ترین سایت فروش الکترونیک آدینه بوك و شـروع فراینـد فـروش

 نآنالی
 

 )1397الی مهرماه  1396(مهرماه  دانشگاه در یک سال اخیرانتشارات لیست کتابهاي تالیفی و ترجمه شده 
 

  گروه آموزشی  نوع اثر  نویسنده / مترجم  عنوان کتاب (تالیفی / ترجمه)  ردیف
 انگل شناسی تالیف فاطمه غفاري فر DNAاصول و مبانی طراحی واکسن هاي  1

 (خارج از دانشگاه) 
فناوري اطالعات و  ترجمه مهدي هاشم زاده یادگیري از روي داده ها 2

 ارتباطات
 زبان و ادبیات فارسی تالیف ناصر علیزاده درس گفتارهایی درباره مکتب هاي ادبی 3

مباحثی نوین درباره معادالت تفاضل متناهی  4
 مرتبه کسري

 ریاضی تالیف شهرام رضاپور

5 A collection of English papers 
on language and 

interdisciplinary studies 

 زبان انگلیسی تالیف بهروز عزب دفتري
 (خارج از دانشگاه)

 علوم قرآنی تالیف داوود افقی الگوي قرآنی پاسخ به شبهات  6

 علوم ورزشی ترجمه مهدي بشیري سیر تکامل بازیکنان فوتبال 7

 مهندسی نرم افزار ترجمه روحیعلیرضا  تحلیل و طراحی سیستم هاي مدرن 8

 علوم ورزشی تالیف بهروز قربان زاده مقدمه اي بر روانشناسی ورزشی 9

 
 

سال منتهی به  5دانشگاه در توسط اعضاي هیات علمی کتابهاي تالیفی و ترجمه شده کل نمودار 
 هفته پژوهش

 

 
 

 

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 
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کتب تالیفی و ترجمه شده 
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 فناوري اطالعات و خدمات رایانه اي مرکز  ها و عملکردفعالیت

 
مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه بعنوان یکی از مدیریتهاي زیر مجموعه معاونت پژوهش و 
فناوري دانشگاه متولی اصلی ایجاد، نگهداري و مدیریت زیر ساختهاي اساسی دانشگاه در حوزه 
فناوري اطالعات و ارتباطات درون سازمانی و اینترنت است. این مجموعه با بهره مندي از خدمات 

کارشناس، امور پشتیبانی و نگهداري شبکه کامپیوتري وسیع سیمی و بی سیم و ارتباط چهار 
اینترنت و پرتال و زیر پرتالهاي کل دانشگاه، تمامی سامانه ها و سرورهاي اصلی دانشگاه و ارائه 
خدمات فناوري اطالعات به معاونتهاي آموزشی، اداري و مالی، دانشجویی و فرهنگی را بعهده دارد. 

الوه بر آن مدیریت مراکز کامپیوتر دانشکده ها و ارائه خدمات رایانه اي در این مراکز به عموم ع
دانشجویان از وظایف دیگر این مدیریت است که با استفاده از خدمات چهار کارشناس دیگر این مرکز 

 انجام می پذیرد.
و چالشهاي فراوان است ، فناوري اطالعات و ارتباطات حوزه اي با سرعت رشد بسیار و تغییرات 

لذا در کنار انجام امور جاري مرکز، این مدیریت آگاهی از جدیدترین فناوري ها در حوزه اطالعات و 
ارتباطات و فرصتها و تهدیدهاي این حوزه و به کار گیري فناوري هاي مناسب و آموزش کارشناسان 

هنگی دانشگاه در این حوزه رو به در جهت تسهیل فعالیتها و حصول اهداف آموزشی ، پژوهشی و فر
 رشد را در دستور کار خود دارد. 

بصورت آماري در ادامه گزارش اشاره شده است،  97اهم اقدامات این مدیریت در سال پژوهشی 
هدف و نتیجه این اقدامات افزایش پایداري شبکه و کاهش زمان قطعی آن، محافظت موثر از شبکه و 

ر برابر صدمات سخت افزاري و نرم افزاري و افزایش میزان بهره مندي از منابع کامپیوتري دانشگاه د
این منابع و رضایت کاربران می باشد. کاهش قابل مالحظه اشکاالت شبکه (خصوصاً شبکه بی سیم ) 

درصدي میزان دریافت ماهانه اطالعات از  70، افزایش تعداد کاربران همزمان شبکه و افزایش بالغ بر 
 ت به سال قبل (در شرایط مساوي) از دستاوردهاي قابل ذکر این دوره می باشد.اینترنت نسب

  
 اهم اقدامات و فعالیتهاي  مرکز فناوري اطالعات

درصدي پهناي باند اینترنت دانشگاه و انجام بررسی هاي آماري و پیکر بندي هاي  55افزایش -1

 بهبود پایداري شبکه.الزم در تجهیزات جهت حصول بهره مندي حداکثري کاربران و 
ساختمان خوابگاه المهدي مشتمل  2ساختمان خوابگاه الزهرا و  4طراحی و اجراي شبکه تکمیلی  -2

نقطه دسترسی بی سیم جدید مبتنی بر جدیدترین فناوري و استانداردها و بالغ بر  24طبقه و  24بر 
دسترسی و کیفیت ارتباط یک کیلومتر کابل کشی داده و تغذیه برق، به منظور افزایش میزان 

اینترنتی دانشجویان کارشناسی. متذکر می گردد که کل این طبقات تا کنون فاقد نقطه دسترسی بی 
 سیم مستقل بوده اند.
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ي و آموزش زیر ساخت خدمات دولت الکترونیک بر بستر شبکه راه اندازاجراي تمهیدات فنی،  -3
ملی اطالعات جهت استفاده معاونتها و واحدهاي مختلف دانشگاه در حوزه هاي مکاتبات وزارتی و 

 امور پرسنلی.و سازمانی ، تبادالت مالی، احراز هویت 
ت رخدادهاي رایانه اي عضویت و برقراري ارتباط امن با مرکز مدیریت  امداد و هماهنگی عملیا -4

(مرکز ماهر) جهت تبادل جدیدترین اخبار و اطالعات در حوزه امنیت سامانه هاي فناوري اطالعات و 
 ارتباطات.

مورد حمالت امنیتی انجام گرفته در مورد سرورهاي   60پایش ، مدیریت و مستند سازي بالغ بر  -5
 دانشگاه.

نظارتی جهت افزایش میزان  نیدورب دستگاه 11 ي و نظارت بر نصبکربندیپطراحی شبکه ،  -6
 ساعات بهره مندي دانشجویان از قرائت خانه هاي دانشکده ها.

 .ی برگزار شده در دانشگاهکنفرانس علم 7 تیوب ساي، آموزش و پشتیبانی راه انداز -7
مل در سطح مورد ) و نصب  و راه اندازي کا 8راه اندازي و ایجاد سرور فیزیکی و مجازي جدید (  -8

سیستم عامل و نرم افزار سامانه (دو مورد ) به منظور افزایش خدمات، انتقال سرور و رفع مشکالت 
 مربوطه.

 نصب و راه اندازي سامانه جدید ضد بدافزار مبتنی بر فناوري بومی و خدمات شرکتهاي داخلی. -9
اطالعات دانشگاه  يفناور يها و ارائه خدمات مشاوره در مورد کل سامانه یفن یبانینظارت، پشت -10

 سامانه ) 25( بالغ بر 
 يوتریمناسب به شبکه کامپ يبا مشخصات سخت افزار دیجد وتریدستگاه کامپ 39 شیافزا -11

و  شگاههایدانشکده ها ، آزما وتریدر مراکز کامپ انیاستفاده عموم دانشجو يدانشگاه برا یداخل
 کتابخانه ها.

 کاربر جدید در شبکه اینترنت بی سیم دانشگاه و مدیریت آنها. 2300ایجاد بالغ بر  -12
نقطه دسترسی بی سیم مستهلک شده در ساختمانهاي مختلف دانشگاه به منظور  20جایگزینی  -13

 بهبود میزان دسترسی و کیفیت ارتباط اینترنتی کاربران. 
 کیلومتر افزایش زیرساخت شبکه کابلی دانشگاه.   2بالغ بر  -14

 
ي و تکنولوژي اطالعاتفناورهاي مرکز مدیریت امور  ل تطبیقی فعالیتجدو  

 97 96 95 94 93 شاخص ها ردیف

1 (Mbps) 155 100 100 100 50 پهناي باند اینترنت 
 39 31 27 20 16 تعداد سرورهاي عملیاتی(فیزیکی و مجازي) 2

 27 27 21 18 13 تعداد ساختمان هاي تحت پوشش شبکه بی سیم 3
 45 43 29 25 23 تعدادAccess Pointفضاي اداري،آموزشی و پژوهشی 4
 117 93 55 54 53 تعدادAccess Pointفضاي خوابگاه دانشجویی 5

6 Main Switch98 94 85 72 68 تعداد 

 1653 1390 1203 1013 916 تعداد کاربران سامانه پست الکترونیک 7
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 )Mbps( دانشگاه نترنتیا باند يپهنا نمودار
 

 

 )مجازي و فیزیکی(عملیاتی سرورهاي تعداد نمودار

 

 

 سیم بی شبکه پوشش تحت هاي ساختمان تعداد نمودار
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 فضاي اداري،آموزشی و پژوهشی  Access Pointنمودار تعداد

 
 

 

 خوابگاه دانشجویی فضاي  Access Point تعداد نمودار

 

 

 Main Switch تعداد نمودار
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 الکترونیک پست سامانه کاربران تعداد نمودار

 و پژوهش معاونت مجموعه زیر مدیریتهاي از یکی بعنوان دانشگاه اطالعات فناوري مدیریت
 حـوزه  در دانشـگاه  اساسـی  هـاي ساخت زیر مدیریت و نگهداري ایجاد، اصلی متولی دانشگاه فناوري
 خـدمات  از منـدي  بهـره  بـا  مجموعه این. است اینترنت و سازمانی درون ارتباطات و اطالعات فناوري

 ارتبـاط  و سـیم  بـی  و سـیمی  وسـیع  کـامپیوتري  شـبکه  نگهداري و پشتیبانی امور کارشناس، چهار
 ارائـه  و دانشـگاه  اصـلی  سـرورهاي  و ها سامانه تمامی دانشگاه، کل هايپرتال زیر و پرتال و اینترنت
 .دارد عهـده هب را فرهنگی و دانشجویی مالی، و اداري آموزشی، معاونتهاي به اطالعات فناوري خدمات

 اطالعات حوزه در ها فناوري جدیدترین از آگاهی مدیریت این جاري، بصورت امور این انجام کنار در
 آمـوزش  و مناسـب  هـاي  فنـاوري  گیـري  کـار  بـه  و حـوزه  ایـن  تهدیدهاي و هافرصت و ارتباطات و

 این در دانشگاه فرهنگی و پژوهشی آموزشی، اهداف حصول و هافعالیت تسهیل جهت در کارشناسان
  دارد. خود کار دستور در را رشد به رو حوزه
 شـده  اشـاره  گـزارش  ادامـه  در آن اهم به که 96 پژوهشی سال در مدیریت این اقدامات نهایی نتیجه
 کـامپیوتري  منـابع  و شـبکه  از موثر محافظت آن، قطعی زمان کاهش و شبکه پایداري افزایش است،

 منابع این از کاربران مندي بهره میزان افزایش و افزاري نرم و افزاري سخت صدمات برابر در دانشگاه
 در(قبـل  سـال  بـه  نسـبت  اینترنـت  از اطالعات ماهانه دریافت میزان نمونه بعنوان چنانچه. باشد می

 .دهد می نشان را درصدي 50 حدود افزایش) مساوي شرایط
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  آزمایشگاه مرکزيملکرد عفعالیت ها و 

 

 آزمایشـگاه  و مرکـزي  آزمایشگاه براي 17025 ایزو استاندارد اجراي قرارداد جهت برقراري و اخذ-

 اقماري هاي

 بـا  باشد می سازمان هر مهم هاياعتبارنامه از که 17025 ایزو مهم استاندارد اصول برقراري جهت
 اسـتاندارد  این برقراري اجرایی مراحل و استگرفته انجام قرارداد انعقاد صانع گستر سامان شرکت

 در حال انجام است و پیشرفت مناسبی داشته است. 
  رقم اعشار 6خرید ترازوي آزمایشگاهی دیجیتالی با دقت  

به منظور افزایش میزان دقت و صحت نتایج حاصل از دستگاه آنالیز عنصري مستقر در آزمایشگاه 
میکروگرم خریـداري و راه انـدازي    1مرکزي و افزایش خدمات، ترازوي دیجیتالی حساس با دقت 

 .گردید

 روز آزمایشگاه 

 تـالش  از تا بودمغتنمی  فرصت  »آزمایشگاه روز « و »جرجانی حکیم« یادبود فروردین امسی
هاي علوم پایه، کشاورزي و فنی و مهندسـی  هاي دانشکدهآزمایشگاه کارشناسان محترم کوشش و

 .شود تشکر و تقدیر ،ارسال تقدیر نامه از جانب معاونت محترم پژوهش و فناوري

 ــراي اســتاندارد اداره همکــار آزمایشــگاه صــالحیت تاییــد گــواهی اخــذ ــزي آزمایشــگاه ب  و مرک
 بیوتکنولوژي

 هـاي  آزمایشـگاه  و مرکـزي  آزمایشـگاه  توسـط  شـده  ارائه خدمات بیشتر هرچه افزایش منظور به
 از پـس  امـر،  ایـن  کـه  گردیـد  اسـتاندارد  اداره همکار گواهی اخذ و مراحل انجام به اقدام اقماري،
 میسر گردید. 97سال  در ممیزي مراحل تکمیل
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  آزمایشگاههاي اقماريانجام تعمیرات دستگاهها و تجهیزات 

و  معاونت محترم پژوهش و فناوري با همکاري آزمایشگاه مرکزي اقدام به حمایت از تعمیر
تجهیزات آزمایشگاههاي اقماري نموده است که گزارش تعمیرات انجام یافتـه   کالیبراسیون

 باشداخیر قابل مالحظه میپژوهشی در سال 

 

به ریال مبلغ تعداد تجهیزات تعمیر شده دانشکده  

  125،405،600 12 علوم پایه

  106،512،900 33 کشاورزي

  18،913،100 3 فنی و مهندسی

 392،379،500 6 آزمایشگاه مرکزي

  643،211،100 54 مجموع

 

 راهبردي هايفناوري آزمایشگاهی شبکه حضور در ارزیابی ساالنه 

 عضـویت  به 95 سال از دانشگاه، هايدانشکده شاخص آزمایشگاه 8 همراه به مرکزي آزمایشگاه 
 ریاسـت  فنـاوري  و علمـی  معاونـت  بـه  وابسـته  راهبـردي  هايفناوري آزمایشگاهی شبکه قطعی

سسـات  ؤهـا و م هـاي کـل دانشـگاه   در ارزیابی ساالنه آزمایشگاه 96که در سال  درآمد جمهوري
 مرکز را اخذ نمود. 174در بین  76کشوري شرکت نمود و رتبه 
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 :است آمده زیر جدول در شبکه این عضو آزمایشگاه هاي لیست
 

 

 دستگاه تعداد گروه دانشکده آزمایشگاه نام ردیف
 6 فناوري و پژوهش معاونت مرکزي آزمایشگاه 1

 3 شیمی پایه علوم ایکس اشعه آزمایشگاه 2

 2 شیمی پایه علوم FT-IR آزمایشگاه 3

 7 شیمی پایه علوم ايتجزیه اسپکتروسکوپی آزمایشگاه 4

 1 فیزیک پایه علوم پیشرفته فیزیک آزمایشگاه 5

 6 زیست شناسی پایه علوم گیاهی بیوشیمی و فیزیولوزي آزمایشگاه 6

 50 بیوتکنولوژي کشاورزي بافت کشت و بیوتکنولوژي آزمایشگاه 7

 کشاورزي زراعی گیاهان فیزیولوزي آزمایشگاه 8
 زراعت و

 داروئی گیاهان
25 

 34 گیاه پزشکی کشاورزي گیاهی آفات و پاتولوژي آزمایشگاه 9

 134 مجموع

 
 عضویت در شاعا 

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

هاي آموزشی و پژوهشی ریزي وزارت علوم کلیه آزمایشگاهطبق برنامه 96بهمن ماه سال 
ها به عضویت در سامانه شاعا درآمدند و کارتابل جامعی در اختیار دانشگاه در سامانه قرار دانشگاه

آزمایشگاه و کارگاه آموزشی و پژوهشی  120باشد. در حدود گرفت که در حال تکمیل می
 اه شهید مدنی آذربایجان در سامانه شاعا ثبت شده است.دانشگ

 

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

 گیريبهره با تاسیس زمان از کشور محققین آزمایشگاهی نیاز رفع راستاي در مرکزي آزمایشگاه
 ارائه دانشگاه از خارج و دانشگاه داخل متقاضیان به توجهی قابل خدمات مناسب هايدستگاه از

 استفاده مرکزي آزمایشگاه خدمات از که هاییدانشگاه از تعدادي زیر جدول در. است نموده
 :است  آمده اندنموده

 

 نام دانشگاه ردیف دانشگاه نام ردیف
 پیام نور خوي 6 تبریز سهند صنعتی 1

 آزاد تبریز 7 تبریز 2
 زنجان 8 مراغه 3

 بناب 9 هنر اسالمی تبریز 4
 ارومیه 10 علوم پزشکی تبریز 5
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 لیست آزمایشگاه هاي اقماري 

 عضـویت  بـه  آزمایشـگاه  مـدیریت  درخواست با برخی دانشگاه، فعالیت حال در هايآزمایشگاه از
 زیـر  خـارجی  و داخلی متقاضیان به که خدماتی قبال در و آیندمی در مرکزي آزمایشگاه اقماري

 تجهیـزات  خریـد  و تعمیـر  در پژوهشی معاونت حمایت از می دهند، ارائه مرکزي آزمایشگاه نظر
 .شوندمی برخوردار نیاز مورد

 
 :می باشد زیر شرح به فعلی اقماري هايآزمایشگاه لیست

 

 تعداد گروه دانشکده آزمایشگاه نام ردیف
 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 آزمایشگاه بیماري 5
 1 مکانیک مهندسیفنی و  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 
 و داخلی متقاضیان به مرکزي آزمایشگاه در شده ارائه خدمات از حاصل درآمد از گزارشی
 :است آمده زیر جدول در کنون تا تاسیس زمان از خارجی

 
 

نام 
 آزمایشگاه

نوع 
 97سال  96سال  95سال  94سال  شرح خدمات

آزمایشگاه 
 مرکزي

 خارجی
 214 354 108 2 تعداد

 53،100،000 68،600،000 41،600،000 1،300،000 درآمد (ریال)

 داخلی
 111 233 178 18 تعداد

 37،000،000 77،150،000 86،350،000 1،120،000 درآمد (ریال)
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 مرکز رشد، نوآوري و دفتر انتقال فناوري و مالکیت فکريها و عملکرد  عالیتف
  

 دانشگاه یک سمت به دانشگاه حرکت ملزومات از یکی عنوان به دانش تجاري سازي امروزه     
 تولید فکري هايدارایی از صحیح بهره برداري مسیر در همواره سویی، از. رودمی شمار به کارآفرین

 و دانش تجاري سازي توسعه به هاآن رفع و شناسایی که دارد وجود موانعی هادانشگاه در شده
 مرکز چنینهم و فکري مالکیت و فناوري انتقال دفتر وجود بنابراین. انجامدمی دانشگاهی کارآفرینی

 و فکري هاي دارایی از برداري بهره جهت در مناسب بسترسازي براي ينهاد عنوان به دانشگاه نوآوري
 .است دانشگاه اساسی نیازهاي از یکی موجود، دانش سازيتجاري

 

  فعالیتها و عملکرد مرکز رشد دانشگاه -1
  فناور دانشگاه از وزارت علوم تحقیقات و فناورياخذ مجوز مرکز رشد واحدهاي 

 هاي ارسالی جهت ها از طرحبرگزاري جلسات شوراي مرکز رشد دانشگاه و دفاع شرکت
  استقرار در مرکز رشد و نوآوري دانشگاه

  شرکت فناور در مرکز رشد دانشگاه  4استقرار 

  با همکاري پارك علم و  "دانشگاهآشنایی با مراکز رشد و نوآوري "برگزاري کارگاه با عنوان
 فناوري استان

 3(بنیان هاي دانشاندازي شرکتموفقیت اعضاي هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه در راه 
 ) مورد

 بندي و تکمیل قسمت دوم ساختمان مرکز رشد پارتیشن 
  کز مرو ناظران در فرآیند پذیرش واحدهاي فناور در قرارداد و پرداخت حق الزحمه داوران

 دانشگاه رشد و نوآوري
 

 فعالیتها و عملکرد مرکز نوآوري دانشگاه -2

 اخذ مجوز مرکز نوآوري دانشگاه از وزارت علوم تحقیقات و فناوري  
 دانشگاه به اینترنت پر سرعت، آبدارخانه و دیگر ملزومات ادارينوآوري  تجهیز مرکز  
  تیم فناور در مرکز نوآوري دانشگاه 9پذیرش 
  تیم فناور جهت  8و پذیرش  1396برگزاري اولین جشنواره شتاب دانشگاه در اسفند ماه

  حمایت مادي و معنوي
 1397آبان ماه ( هاهاي اعتبارسنجی ایدهپردازي و خالقیت و روشبرگزاري کارگاه ایده(  
  دانشگاهگاه و آمادگی براي پذیرش در مرکز رشد تیم فناور در مرکز نوآوري دانش 3موفقیت  
 هاي موافقت صندوق رفاه دانشجویی جهت ارائه تسهیالت کم بهره دانشجویی به یکی از تیم

 فناور مستقر در مرکز نوآوري 
 

  دفتر انتقال فناوري و مالکیت فکري دانشگاه -3
  و نمایشگاه فناوري حمایت از دانشجویان و اعضاي هیئت علمی جهت شرکت در ششمین

 رشیدي نوآوري ربع
  آیین نامه استاد مهمان در صنعت جهت ترغیب بیشتر اعضاي هیات علمی و تقویت تصویب

  ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه
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  پذیرش ثبت یک مورد ثبت اختراع خارجی)us patent ( در کانون پتنت ایران در سال
1396  

 حمایت از دانشجویان و اعضاي هیئت علمی جهت ثبت اختراع داخلی  
 اختراع خارجی با همکاري کانون پتنت ایران برگزاري کارگاه ثبت 
 مورد 1هاي صنعتی استان شهرك انتقال فناوري و عارضه یابی از صنایع با مشارکت شرکت 

 
  عملکرد اعضاي هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه در ثبت شرکت دانش بنیان -4
دانشجویان دانشگاه بنیان با عناوین و محصوالت زیر توسط اعضاي هیئت علمی و شرکت دانش 3

 :  باشندسازي و فروش محصوالت خود میمورد ثبت قرار گرفته و در حال تجاري
 

  آقاي دکتر اشکان شمالی از فارغ التحصیالن : مدیر عامل(شرکت شیمی صنعت رشد سهند
ها و روانکارهاي صنعتی در این شرکت در زمینه تولید انواع شوینده). رشته شیمی دانشگاه

این شرکت به خاطر بکارگیري نقاط کوانتومی گرافن در محصوالت خود، . فعالیت استحال 
این شرکت محصوالت . گواهی نانو مقیاس را از ستاد توسعه فناوري نانو دریافت نموده است

اخذ مجوزها و ریزي براي خود را به شهرهاي مختلف کشور ارسال و در و در حال برنامه
 1396آقاي دکتر شمالی در سال . باشدصادرات محصوالت خود میاستانداردهاي الزم براي 

 . به عنوان فناور برتر استانی انتخاب و مورد تقدیر مسئولین کشوري و استانی قرار گرفت
 

  اعضاي زاده از دکتر ناصر فرج: مدیر عامل(ا شبکه توسعه و فناروي اطالعات آفتاب شفشرکت
بنیان  سامانه دانش یکشفاداك ). مهندسی کامپیوتر هیئت علمی دانشکده فناوري اطالعات و

ترین  ترین و کاربردي این سامانه با هدف ارایه ساده. خدمات آنالین پزشکان کشور است
سیستم معرفی، جستجو و رزرو اینترنتی وقت مالقات پزشکانِ مراکز درمانی عمومی و 

همچنین،  .است شده ایجاد) …ها و  ها، مطب ها، کلینیک ارستاننظیر بیم(خصوصی 
و اندروید نیز عرضه شده است که از طریق  iOSي  این سامانه در دو نسخه  اپلیکیشن

 .بازار قابل دسترسی و نصب براي کاربران عمومی و پزشکان است استور و کافه اپ
  

 دکتر اکبر حیدرزاده از : مدیر عامل(نوین فردانگر گستر کاویانشرکت تولیدي مهندسی دانش
این شرکت در زمینه طراحی، ). هیئت علمی دانشکده فنی، گروه مهندسی مواداعضاي 

هاي ساخت و تولید انواع تجهیزات و محصوالت صنعتی در حال فعالیت بوده و به شرکت
 این شرکت در زمینه ماشین آالت و. مختلفی خدمات فنی و مهندسی ارائه نموده است

 .کسب نموده استتجهیزات پیشرفته مجوز دانش بنیان شدن را 
 

 اساتید داراي شرکت دانش بنیان و محصول تجاري
  نام هیات علمی گروه نام شرکت نام محصول تجاري

سامانه نوبت دهی اینترنتی 
 پزشکان شفاداك

 

توسعه فناوري و 
 اطالعات آفتاب شفا

 1 ناصر فرج زاده مهندسی کامپیوتر

عملیات حرارتی چند راکتور 
منظوره بستر سیال با اتمسفر 

 کنترل شونده گازي

تولیدي مهندسی 
دانش گستر کاویان 

 نوین فردا نگر
 2 اکبر حیدرزاده مهندسی مواد



٤٨ 
 

 

 اجتماعی  –فعالیتها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانی 
 

 متعددهاي عقد تفاهم نامه همکاري با سازمان 
 شوراي پژوهشکده اتبرگزاري جلس 
 هاي خارج از دانشگاهطرح پژوهشی با سازمان هاي عقد قرارداد 
 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
هـاي  کمیته اندیشه ورزان استانی در برنامه ریزي و سیاست گذاري مقابله با آسـیب  .6

 اجتماعی استان، 
 شوراي هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان،  .7
اجتمـاعی اعتیـاد اداره کـل     -سـالمت روانـی  کمیته سیاست گذاري و برنامه ریـزي   .8

  بهداشت استان،
  طرح راه اندازي رشته روانشناسی و مشاوره اعتیاد 
 هاي تخصصی به شرح ذیل: ها و دورهبرگزاري کارگاه 

   
 96اجتماعی در پاییز و زمستان سال  -کارگاه هاي برگزار شده پژوهشکده سالمت روانی

 ردیف عنوان مدرس تاریخ برگزاري ساعت برگزاري
 EndNote 1 خانم دکتر خلیلی آبان 19جمعه  13-9
 2 مقاله نویسی آقاي دکتر قاسم زاده آبان 21یکشنبه  13 -16:30
 3 هاي جستجوي پیشرفتهروش آقاي دکتر هدایتی آذر 5یکشنبه 16:30-14:30
 4 حاشیه نشینی و پیامدهاي آن زادهدکتر صمد رسول آذر11شنبه 11-13

14-17 
آذر: چهارشنبه ها 

 جلسه 10به مدت 
 SPSS 5 عدلی پورآقاي 

16- 8 
پنجشنبه و 

 آذر 25و  24جمعه
 Act 6 خانم نصرتی

 دکتر بهزاد شالچی آذر 24پنج شنبه  12تا  8
راهنماي فنی و اجرائی مشاوره 

 در محاکم اطفال
7 

 8 تحقیق کیفی آقاي دکتر یاریقلی بهمن 27جمعه  16-8

16-8 
 10پنج شنبه 
 اسفند

 9 تحریک مستقیم جمجمه اي خانم دکتر واقف
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 مطالعات کاربردي سیستم هاي قدرت فعالیتها و عملکرد پژوهشکده 

 
 برگزاري جلسات شوراي پژوهشکده  
  روش تحقیق"برگزاري کارگاه" 

  کدنویسی و شبیه سازي در  "برگزاري کارگاه آموزشیMATLAB"  براي دانشجویان
 تحصیالت تکمیلی

  تولید پراکنده ایران در برگزاري ششمین دوره کنفرانس ملی انرژي هاي تجدیدپذیر و
 1396اسفند ماه 

  براي منطقه ویژه  "برنامه عملیاتی راهبردي کانون فناوري انرژي "تهیه و تدوین پروپوزال
 علم و فناوري ربع رشیدي تبریز 

 انرژي "آماده سازي و ارسال مدارك و مستندات جهت اخذ مجوز براي شاخه قطب علمی-

 قیقات و فناورياز وزارت علوم تح "هاي تجدیدپذیر

  از وزارت علوم  "هاي قدرتپژوهشکده مطالعات کاربردي سیستم"اخذ مجوز اصولی براي
 تحقیقات و فناوري

 عقد پنج قرارداد تحقیقاتی و صنعتی 

 ایجاد و راه اندازي وبسایت براي پژوهشکده 

 تجهیز دفتر پژوهشکده در ساختمان پردیس 

 ی به شرکت هاي برق منطقه اي و توزیع نیروي تهیه و ارسال چند پروژه تحقیقاتی و صنعت
 برق

 شرکت در جلسات کمیته تحقیقات شرکت هاي برق منطقه اي و توزیع نیروي برق  


