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 پیشگفتار 
 

های علمی پیشرررفته نامید و گسررترش دانش و  توان عصررر پژوهشعصررر کنونی را به حم می

صل            فناوری سائل مبتال به جامعه را حا ضالت و م صر در حل مع شر معا ستثنایی ب های نوین و توانایی ا

سایل جامعه پیچیده  شد، لزوم انجام پژوهش پژوهش خواند؛ هر چه م بارزتر خواهد بود و هر چه  ها،تر با

چنین گر و همترگردد، لزوم سرررمایه گراری، تربیت و جلن نیروهای پژوهشها گسررتردهدامنه پژوهش

ور های پژوهشی کش  ریزی، اداره و جهت دادن به فعالیتایجاد تشکیالتی منسجم و پویا به منظور برنامه  

ود که فرهنگ پژوهش در سرررطوح مختلا جامعه      شرررپریر می نماید. این امر، زمانی امکان    تر میحیاتی 

سال     ساس، از  از طرف « روز پژوهش»آذرماه به نام  ۲۵گراری با توجه به نام 1379ترویج یابد. بر این ا

هفته  »شرررورای فرهنگ عمومی، آخرین هفته آذرماه نیز از سررروی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،        

سؤلیت برگزاری این  « پژوهش شد و م شد؛       نام نهاده  سپرده  شی این وزارت  هفته به عهدۀ معاونت پژوه

های متعددی را با همکاری  به همین منظور سرررتاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری، همه سررراله برنامه

شگاه سازمان  سات مرتبط با پژوهش و فناوری برگزار می   ها، نهادها، دان س ستا  ها و مؤ نماید، در همین را

شعار   هفتههای امسال نیز ویژه برنامه  پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین،  »پژوهش و فناوری با 

 گردد.اجرا می« رونق تولید

های فراروی هفته پژوهش و فناوری، در پاییز هر سال، فرصت مناسبی برای بررسی دستاوردها و چالش     

ن علمی  ها و نهادهای گوناگوهای پژوهشی، سازمان  حوزه پژوهش و پژوهشگران در سطح کشور و بخش   

شهید مدنی آذربایجان بر خود واجن      آورد. فراهم می شگاه  ساس، معاونت پژوهش و فناوری دان بر این ا

رسانی در خصوص   های مختلا و اطالعهای گرشته ضمن برگزاری مراسم و برنامه   چون سال داند هممی

ید مدنی آذربایجان را کارنامه پژوهش و فناوری دانشگاه در یک سال گرشته، خانواده بزرگ دانشگاه شه     

انتخاب و معرفی برگزیدگان حوزه پژوهش و      های این حوزه قراردهد.  در جریان زوایای مختلا فعالیت    

های مختلا نفعان این حوزه به شرریوهچنین ایجاد فرصررت تعامل بین ذیها و همفناوری و تجلیل از آن

سخنرانی  صاحبه     نظیر  صی، م ص ضا های تخ شگاه ایجاد می های مطبوعاتی و غیره، ف ه کند کیی را در دان

ستحکمی را برای ادامه راه          ستر م صه، ب شأن و جایگاه پژوهش و فناوری و فعالین این عر ضمن ارتقای 

تقویت و توسررعه پژوهش و فناوری که ضررامن پیشرررفت واقعی کشررور و ایجاد اروت، رفاه و امنیت برای 

از جمله عوامل اسرراسرری در   .گی فراهم نمایدمردم اسررت در ابعاد مختلا اقتصررادی، اجتماعی و فرهن 

 آفرینی اسررت کههای ارزشیهای ااربخش و فناورتوسررعه و پیشرررفت جهان امروز، اهتمام به پژوهش

شگاه       نظریه ستا دان سوق دهد. در این را سمت تولید ملی  ها و  ها را به عمل تبدیل نموده و جامعه را به 

ضه مهم  سانی خالق و کارآفرین به جامعه و     ترین محمراکز آموزش عالی با عر صول خود یعنی نیروی ان

 دارد.های او گام مؤاری در این مسیر برمیمیدان دادن به نوآوری
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یه      به توصررر نا  به عنوان محور        ب قام معظم رهبری در امر پژوهش، پژوهش و نوآوری  یدات م تاک ها و 

شور، حمایت و توجه ویژه به این حوزه در کلیه م فعالیت سازمان    های ک شی و  شی و پژوه ها به راکز آموز

سترش فعالیت          ست؛ زیرا با گ ضروری ا ستمر  سازمان   صورت م شی در  ها به ها و تبدیل ایدههای پژوه

که در  شودهای جدید، تصمیمات مبتنی بر افزایش کمی و کیفی تولید ملی اتخاذ میمحصوالت با روش

 نماید.م مینهایت دستیابی به توسعۀ همه جانبۀ کشور را فراه

معاونت پژوهش و فناوری دانشررگاه شررهید مدنی آذربایجان فرصررت را غنیمت شررمرده و دسررت تعامل   

تمامی همکاران هیأت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارمندان پرتالش را در مسیر حرکت به سمت      

شارد تا گام مؤاری های اار بخش و ایجاد فناورهای ارزش آفرین به گرمی میپژوهش سازی   ف در تجاری 

 اقتصاد دانش بنیان را فراهم سازد.   تحقم ها و رونم تولید برداشته و موجباتایده
 

 دکتر علی عجمی            

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه        

 1398آذر                                                                                            
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 برنامه مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه
 ، سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پابه13، ساعت 1398آذر  19 شنبهسه

 

 توضیحات برنامه ساعت

 دقیقه( ۵) قاری قرآن تالوت آیاتی از کالم ا... مجید 13 -13:۵

13:10- 13:۵ 
پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران و اعالن 

 برنامه
 دقیقه( ۵) ی برنامهمجر

 دقیقه( 10) آقای دکتر ولی زاده سخنرانی توسط ریاست محترم دانشگاه 13:10 -13:۲0

 دقیقه( ۲۵) آقای دکتر عجمی ارائه گزارش عملکرد حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه 13:۲0 -13:40

 «اروت آفرینی از علم»سخنرانی با موضوع  14:۲۵-13:4۵

علی گزنی  آقای دکتر

هیأت علمی مرکز  عضو

ای اطالع رسانی منطقه

 علوم و فناوری

 دقیقه( 40)

14:4۵-14:۲۵ 

 اهدای لوح تقدیر حامیان پژوهش و فناوری

 دقیقه( ۲0) مجری برنامه

 اهدای لوح تقدیر پژوهشگران)دانشجو( برتر

 اهدای لوح تقدیر فعاالن ارتباط با صنعت

 المللیبین هایاهدای لوح تقدیر فعاالن همکاری

 اهدای لوح تقدیر پژوهشگران برتر دانشگاه
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  )به مناسبت هفتۀ پژوهش( 98در آذرماه  دانشگاههای تخصصی کارگاهبندی برنامه زمان
 

ف
دی

 ر

ه / محل برگزار کنند ارائه دهنده موضوع سخنرانی

 برگزاری

 زمان تاریخ

دکتر احمد حمداللهی  در جستجوی معنای زندگی 1

سکوییا  

دانشکدۀ الهیات/ تاالر 

 عالمه جعفری

16/09/1398  1۲:30 

دانشکدۀ الهیات / تاالر  دکتر سجاد دهقان زاده فلسفه آیین دینی ۲

 عالمه جعفری

17/09/1398  1۲:30 

3 

 

دانشکدۀ الهیات / تاالر  دکتر سعید گراوند معرفی و شناسایی عرفان متعالی

 عالمه جعفری

18/09/1398  1۲:30 

سنجی اصالح و تکمیل قوانین در کانام 4

حوزه زنان و خانواده با تأکید بر اصل 

 عدالت و تحوالت اجتماعی

حجه االسالم و 

المسلمین جناب آقای 

 رضا دهقان نژاد

دانشکدۀ الهیات / تاالر 

 عالمه جعفری

۲0/09/1398  1۲:30 

گراری نقش فقه جعفری در قانون ۵

 جمهوری اسالمی ایران

جواندکتر داود نو دانشکدۀ الهیات / تاالر  

 عالمه جعفری

۲3/09/1398  1۲:30 

افزارهای رشتۀ تاریخآشنایی با نرم 6 دانشکدۀ الهیات / تاالر  دکتر محمد رضایی 

 عالمه جعفری

۲4/09/1398 1۲:00 

 های مکانیهای پژوهشی دادهحوزه 7
Research Areas in Spatial 

Data 

زادهدکتر محمد خودی ناوری ف دانشکدۀ 

و مهندسی  اطالعات

کامپیوتر/ سالن سمینار 

 دانشکدۀ علوم پایه

۲4/09/1398  11:30 

افزاروارسی رسمی نرم 8  

Software Formal 

Verification 

اهلل پیرادکتر عین فناوری دانشکدۀ  

و مهندسی  اطالعات

کامپیوتر/ سالن سمینار 

 دانشکدۀ علوم پایه

۲7/09/1398  11:30 

های موج سومبه درمان نگاهی دوباره 9 علوم تربیتی و  دانشکدۀ دکتر عزت اله احمدی 

روانشناسی / سالن 

 سمینار دانشکده

۲6/09/1398  11:30 

های تربیتی مفهوم دیگری از منظر داللت 10

 لویناس

بهبود یاریقلی  دکتر علوم تربیتی و دانشکدۀ  

روانشناسی / سالن 

 سمینار دانشکده 

۲7/09/1398  11:30 

واکاوی مسائل و مطالبلت اجتماعی  11

)در راستای نیازهای پژوهشی و زنان

 فناوری(

 دکتر مهستی علیزاده

 دانشیار پزشکی اجتماعی

 و دکتر رقیه صادق زاده

مدیر کل امور بانوان 

 استانداری 

علوم تربیتی و  دانشکدۀ

روانشناسی / سالن 

 سمینار دانشکده

91/9/1398  11:00 
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1۲ 
رهای کوانتومی: مفاهیم، آشنایی با کامپیوت

هاها و پیشرفتچالش  
 مهندس نادر صامصونچی

فنی و  دانشکدۀ 

مهندسی / سالن 

 سمینار دانشکده

۲6/09/1398  11:30 

آن یها و اجزاهوشمند سازی ساختمان 13  دکتر نوید تقی زادگان 

دانشکدۀ فنی و 

مهندسی / سالن 

 سمینار دانشکده

16/09/1398  11:30 

14 
های انرژی الکتریکی در دهذخیره کنن

 شبکه نوین سیستم قدرت
 دکتر نوید تقی زادگان

دانشکدۀ فنی و 

مهندسی / سالن 

 سمینار دانشکده

17/09/1398  11:30 

1۵ 
های تولید بررسی عملکرد انواع نیروگاه

 توان بر پیل سوختی اکسید جامد
 دکتر محسن فالح

دانشکدۀ فنی و 

مهندسی / سالن 

 سمینار دانشکده

81/09/1398  11:30 

16 

های خورشیدی به عنوان انرژی سلول

با تمرکز بر  -های آیندهپاک برای نسل

های پلیمری )انواع، اجزا و روی سامانه

 راهکارها(

 دکتر سمیرا آقبالغی

دانشکدۀ فنی و 

مهندسی / سالن 

 سمینار دانشکده

۲0/09/1398 11:30 

17 
 های میکرو و نانوسلولی پلیمریتولید فوم

هاو کاربرد آن  
 دکتر حمیدرضا عظیمی

دانشکدۀ فنی و 

مهندسی / سالن 

 سمینار دانشکده

۲0/09/1398 8:30  

18 
بندی ارتقای رتبه دانشگاه در نظام رتبه

 تایمز

 دکتر علی گزنی

معاون پژوهش و فناوری 

پایگاه استنادی علوم 

 (ISC)جهان  اسالم 

معاونت پژوهش و 

فناوری /  ساختمان 

 خطین

 

81/9/1398  00:17  

19 
چگونه مقاالتی را در مجالت با ضرین 

 تأایر باال منتشر کنیم؟

 دکتر علی گزنی

معاون پژوهش و فناوری 

پایگاه استنادی علوم 

 (ISC)جهان  اسالم 

معاونت پژوهش و 

فناوری/ سالن سمینار 

 دانشکدۀ علوم پایه

19/09/1398  1۵:30 

 پژوهش و اار گراری اجتماعی ۲0

روز عزبدفتریدکتر به  

استاد بازنشسته دانشگاه 

 تبریز

ادبیات و دانشکدۀ 

سالن  /علوم انسانی 

 صائن تبریزی 

۲0/9/1398  10:00 

۲1 
کنفرانس با موضوعات مرتبط با سه تن از 

 بزرگان ادبی)سعدی، موالنا، حافظ(

دانشجویان دکتری 

97ورودی   

دانشکدۀ ادبیات و 

سالن  /علوم انسانی 

 صائن تبریزی

0۵/09/1398  

 و 

1۲/09/1398  

11:30 

۲۲ 
های شغلی در ریاضی؛ چرا و فرصت

 چگونه
 دکتر علیرضا غفاری

 دانشکدۀ علوم پایه /

سالن سمینار 

  دانشکده

19/9/98  11:00 

                                                                                                   کاربرد تبدیل فوریه در صنعت ۲3
 دکتر سیروس خرّم

 عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

 دانشکدۀ علوم پایه /

 سالن سمینار
۲۵/09/1398  13:30 
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۲4 

های ناشی از میان کنشی نامطلوب بیماری

ها و راهکارهای پیشنهادی برای پروتئین

 مواجهه با آن

 دکتر معصومه ولی پور
دانشکدۀ علوم پایه / 

 هسالن سمینار دانشکد
۲6/09/1398  1۲:00 

۲۵ 
نقش ریاضیات در توسعه جامعه و توسعه 

 فناوری

 دکتر آرش رستگار

عضو هیأت علمی 

 دانشگاه صنعتی شریا

دانشکدۀ علوم پایه / 

 سالن سمینار دانشکده
۲7/09/1398  11:00 

۲6 
The practice of medicinal 

chemistry: past, present and future 

 دکتر سمیه سلطانی

و هیأت علمی گروه عض

شیمی دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز

دانشکدۀ علوم پایه/ 

 سالن سمینار دانشکده
۲7/09/1398  11:00 

۲7 
کاربرد بیوتکنولوژی در تولید ترکیبات 

 دارویی گیاهی 
 دکتر محمد مجیدی

دانشکدۀ کشاورزی/ 

  8کالس 
17/09/1398  11:4۵ 

8۲ 
المللی برای های پژوهشی بینفرصت

ویاندانشج  
 دکتر پریسا لطا الهی

دانشکدۀ کشاورزی/ 

 ۲کالس 
۲4/09/1398  11:4۵ 

 دکتر سعید حضرتی کاشت، داشت، برداشت و فرآوری زعفران ۲9
دانشکدۀ کشاورزی / 

 4کالس 
۲۵/09/1398  1۲:4۵ 
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 1398سال در  دانشگاهاسامی پژوهشگران برگزیده 
 

 دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 فنی و مهندسی دکتر سمیرا آقبالغی 1

االسالمیدکتر سیدمحمود شیخ 2  علوم پایه 

 فنی و مهندسی دکتر اکبر حیدرزاده 3

 علوم پایه دکتر مسعود اکبری 4

 ادبیات و علوم انسانی دکتر عبداالحد غیبی 5

 فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر دکتر مهدی هاشم زاده 6

ار رضوانیدکتر ذوالفق 7  علوم پایه 

 فنی و مهندسی دکتر محمدرضا بنائی 8

 الهیات دکتر حجت سلیمی 9

 علوم پایه دکتر بشیر مجاوری 10

 علوم پایه دکتر علیرضا امانی قدیم 11

 ادبیات و علوم انسانی دکتر مهین حاجی زاده 12

پوردکتر مرتضی حاجی 13  الهیات 

شناسیروانعلوم تربیتی و  دکتر رضا عبدی 14  

شناسیعلوم تربیتی و روان دکتر موسی پیری 15  

 کشاورزی دکتر الله پرویز 16

 ادبیات و علوم انسانی دکتر داوود امینی 17

 پژوهشگر دانشجوی برگزیده دانشگاه

 
 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 برق  فنی و مهندسی فرهاد صمدی قاضی جهانی 1

 استانرگزیده پژوهشگر ب
 

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 برق  فنی و مهندسی دکتر سجاد نجفی 1

 های نانو هفتمین نمایشگاه ربع رشیدیها و فناوریزون نوآوری ۀبرگزید

(RINOTEX 2019) 

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 می شی علوم پایه دکتر فهیمه فرشی ازهر 1
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 اسامی پژوهشگران فعال در حوزه روابط بین المللی
 

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 کشاورزی دکتر سعید حضرتی 1
زراعت و اصالح 

 نبات

 زیست شناسی علوم پایه دکتر داود فرج زاده 2

 برون دانشگاهی خاتمه یافته اسامی پژوهشگران دارای بیشترین طرح
 

 

 گروه آموزشی دانشکده م و نام خانوادگینا ردیف

 برق فنی و مهندسی دکتر وحید بهجت 1

 برق فنی و مهندسی دکتر سجاد نجفی ۲

 دانشگاه ۀفناوران  برگزید
 

 شرکت نام و نام خانوادگی ردیف

 )دانش بنیان(شرکت قافالن سمانورد آذربایجان مهندس علی مختاری 1

 )دانش بنیان(شرکت آرتا هوا انرژی تابش یرانیمهندس سعید ارزمی و حبین دکتر ۲
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 دانشگاه پژوهشی امور مدیریت ها و عملکردفعالیت

شگاه در    - شی دان سمات ملی)بر    ابت آمار و اطالعات پژوه ساس مفاد ماده   سامانه  قانون   – ۲۲4ا

 برنامه پنجم توسعه(

ها و  قات و فناوری، سرررازمانهای دانشرررگاه به وزارت علوم، تحقیتهیه و ارائه مسرررتمر آمار فعالیت -

 ای و پژوهشیهای کالن بودجهریزیواحدهای مرتبط با برنامه

شی با ترتین زمانی برنامه      - شورای پژوه شکیل  سی ب   ت شده جهت برر ست هریزی   هایموقع درخوا

 مختلا پژوهشی اعضای هیأت علمی  

 پژوهشی و تحقیقاتیهای ارائه خدمات کارشناسی و مالی مختلا جهت حمایت از انجام فعالیت -

 های اجرایی مندرج در کتاب مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه  بازنگری دستورالعمل -

های پژوهش و فناوری تعریا شرررده در راسرررتای از طرح حمایت نامهشررریوهتدوین و تصررروین  -

 های دانشگاهاولویت

می، نوآوری و نظریه پردازی های علمی ترویجی، نقد علشیوه نامۀ برگزاری کرسی تدوین و تصوین   -

 (ویژۀ علوم انسانی، معارف دینی و هنر)

 تدوین و تصوین دستورالعمل اجرایی نحوۀ انتخاب پژوهشگران برگزیده سال -

 های پژوهشی اعضای هیأت علمی  تخصیص امتیاز پژوهانه به فعالیت -

 اعضای هیأت علمی   98صدور قراردادهای پژوهانۀ سال  -

 چاپ شده اعضای هیأت علمی و دانشجویان  پرداخت تشویقی مقاالت -

 ابت مشخصات مجالت درخواستی اعضای هیأت علمی در سامانه ژیرو -

 داشت هفتۀ پژوهش و فناوریانجام امور مربوط به گرامی -

سی فعالیت  - شکده     برر سوی دان شده از  ضای هیأت علمی معرفی  مندی از پایۀ  ها، جهت بهرههای اع

 تشویقی 

ضای هیأت علمی بهره انجام امور مربوط  - صت تحقیقاتی داخل و خارج از    به اع سهیالت فر مند از ت

 کشور

 های پژوهشیحساب طرحانجام امور مربوط به تسویه -

های  انجام امور مربوط به تسویه حساب اعضای هیأت علمی و دانشجویان شرکت کننده در همایش     -

 داخل و خارج از کشور

 ها در دانشگاهو کنفرانسانجام امور مربوط به برگزاری همایش  -

 (ژیرو)ارتقای سامانه مدیریت امور پژوهشی  -

   رفع مشررکالت اسرراتید و دانشررجویان در خصرروص نحوه ابت اطالعات پروپوزال و کلیه موارد

 سامانه  

 سامانه مدیریت       پروپوزال اطالعات ابت تدوین راهنمای شد و دکتری از طریم  شجویان ار دان

 اطالعات پژوهشی

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی رسالۀ/ نامهی کلیۀ عملیات پایانروز رسانهب 

       صوین در سامانه برای ت شد و دکتری جهت ابت پروپوزال در  شجویان ار ایجاد اکانت برای دان

 و محاسبه امتیاز آن در گرنت اساتید گروه، دانشکده، تحصیالت تکمیلی
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  شاور    رمز عبورتعریا نام کاربری و ساتید راهنما و م شگاه جهت   برای ا سی خارج از دان و   برر

 تائید پروپوزال

 شررامل مراحل )دانشررگاهی اعضررای هیأت علمی پژوهشرری درون روز رسررانی عملیات طرحهب

صالح    صوین، تمدید، ا ضافه نمودن همکار )ت سویه نهایی    ،(حرف و ا گزارش نهایی، داوری و ت

 (طرح

 های پژوهشی در سامانههای داوری طرحروز رسانی فرمهب 

 روز رسانی عملیات پروپوزال برون دانشگاهی اعضای هیأت علمیهب 

 روزرسانی عملیات مربوط به چاپ و نشرکتاب؛ هب 

 های اعضای هیأت علمی دانشگاهروز رسانی اخر گزارش از فعالیتهب 

 ها وهای پژوهشرری دانشررگاه به سررازمان  ارائۀ آمار و اطالعات کلیۀ فعالیت روز رسررانی درهب  

 غیره و ISCسمات، مپفا،: خواست کننده از جملههای درارگان

 گیری از لیست مقاالت چاپ شدۀ اعضای هیأت علمی و دانشجویان جهت روز رسانی گزارشهب

 .پرداخت تشویقی مقاالت ارائه به امور مالی به منظور

 نامه گرنت در سامانه و  اعمال آن در قراردادهای گرنت اعضای هیأت علمیروز رسانی آئینهب 

 تعریا سال پژوهشی جدید در سامانه 

 تعریا بودجه پژوهشی در سامانه 

 های مربوطهها و تنظیم دسترسیا و دانشکدههتعریا مدیریت شوراهای پژوهشی گروه 

  گیری از گرنت اعضرررای هیأت علمی با پارامترهای گروه، دانشرررکده و    روز رسرررانی گزارشهب

فاوت جهت بهره     بازه  دانشرررگاه در  مانی مت بار     گیری در بودجه های ز نه کرد اعت ندی و هزی ب

 پژوهشی

 با نمایش جزئیات )روز رسررانی مشرراهدۀ امتیازات و مبالو پژوهانه برای اعضررای هیأت علمیهب

شاهدۀ جزئیات  ( کردها و مانده اعتبار گرنتمربوط به هر فعالیت و گردش ریزهزینه و امکان م

 مبالو پرداختی ابت شده توسط عامل مالی

 رسانی اطالعات پایه مربوط به پروفایل کاربری اعضای هیأت علمیروز هب 

 شده روز رسانی موارد مورد نیاز برای ابت مقاالت چاپهب 

 اعتبار مجله با نمایش: جمله روز رسررانی مربوط به مجالت ازهبCategory  و نمایش چندین

 و سایر موارد الزم JCRبرابر ضرین تاایر میانگین مجالت  

 های پژوهشرری توسررط اعضررای هیأت علمی   های مربوط به فعالیتنی درخواسررتوز رسرراربه

 ازطریم سامانه

 ها به صورت تجمیع از سامانه ژیروها و فرمنامهروز رسانی آئینهب 

 های پژوهشیدرصد هزینه پرسنلی طرح 30 الزحمهراه اندازی بخش مربوط به درخواست حم 

 پژوهشرری عضررو هیأت علمی برای تنظیم قرارداد   راه اندازی  بخش مربوط به ارسررال برنامه

 گرنت

       ستفاده از امتیاز آن در گرنت عضو هیأت سا دکتری جهت ا راه اندازی بخش مربوط به  ابت پ

 علمی

 راه اندازی درخواست مجوز دفاع دانشجوی تحصیالت تکمیلی از طریم سامانه 

    تدوین راهنمای نحوه ابت و مراحل اخر مجوز دفاع از سامانه 

 انجام امور مربوط به اخر کد اخالقی 

 انجام امور مربوط به انتخاب پژوهشیار از بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی نخبه 
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 :  های ملیها و کنفرانس، سمینارها، همایشی آموزشیهابرگزاری کارگاه -

 

  : ی آموزشیهاکارگاه -

 زیست ایمنی و محیط بهداشت، کارگاه آموزشیHSE) (( 97)آبان و اسفند 

 (97ها)آذر های اعتبار سنجی ایدهکارگاه مفاهیم ایده پردازی و خالقیت و روش 

  در راسرررتای همکاری بین دانشرررگاه شرررهید مدنی          های بزرگ جهان  هایی از زلزله  آموخته

 (97دی )آذربایجان و دانشگاه کانازاوای ژاپن

  شنایی با نرم افزار  برگزاری سالمت روا     SPSSکارگاه آ شکده  سط پژوه )دی اجتماعی -نیتو

97) 

  ای  هدر زمینه تأایر شبکه اجتماعی  -توسط پژوهشکده سالمت روانی   کارگاه آموزشی  برگزاری

ستان     شارکت اداره کل پدافند غیر عامل ا مورد)  4–اجتماعی مجازی در فرماتداری تبریز و اهر با م

 (97بهمن 

  آموزش و پرورش اسررتانکارگاه آموزشرری گفتگوی بین نسررلی خانواده در اداره کل  برگزاری 

 (97)بهمن اجتماعی -توسط پژوهشکده سالمت روانی

  (97کارگاه مدل کسن و کار و آشنایی با مدل های طرح توجیهی کسن و کار)بهمن 

 (97های اخیر در ریاضیات مالی)بهمن اولین کارگاه پیشرفت 

   ( 97کارگاه آشنایی با امنیت سایبری)اسفند 

  کارگاهNETWORK CARIER  )97سفندا ( 

 (97های شغلی در ایران و خارج از کشور)اسفند آشنایی برنامه نویسان با فرصت  ■        

 (98)اردیبهشت قدرت -در مهندسی برق MATLABبرنامه نویسی و کاربرد نرم افزار            

 (98 جست و جو در منابع اطالعاتی، پروپوزال نویسی و دفاع از پروپوزال) اردیبهشت 

 ( 98ای به مناسبت روز جهانی نور) اردیبهشت هویژه برنام 

  (98)اردیبهشت های شغلی مرتبط با اپتیکبیوفوتونیک و فرصت عنوانسخنرانی با 

  توسررط پژوهشررکده سررالمت روانی  مورد 7 -یابی مشررارکتی خانوادهکارگاه مسررألهبرگزاری-  

 ( 98اردیبهشت و خرداد )اجتماعی

  سازی و تأایر آن برگزاری ساختار و کارکرد خانواده برای کارمندان اداره کل امور   کارگاه نو بر 

 (98تیر )اجتماعی -توسط پژوهشکده سالمت روانی بانوان و زنان استانداری

    قت های اجتناب از سر چگونگی استفاده از اطالعات علمی و منابع الکترونیکی)آشنایی با شیوه

 (98علمی( )تیر 

  (97)آذر  ناسبت هفتۀ پژوهشمورد کارگاه آموزشی به م ۲4برگزاری 

  ی:های ملها و کنفرانسسمینارها، همایش -

 

 ( 97اولین همایش ملی شعر معاصر عربی)آبان    -

 (97سومین همایش ملی علوم کاربردی، ورزش و تندرستی)اسفند   -

 (97های قانون مدنی ایران و مسائل نوپدید)اسفند همایش ملی یک روزۀ چالش    -

 (98یک نظری)شهریور سمینار مباحثی در فیز  -
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  ازهای کوانتومی بکنفرانس و کارگاه بین المللی نظریه اطالعات کوانتومی و سرریسررتم ،مدرسرره -

     (98اردیبهشت )

 ی برگزار شدههانشستو  ها، کارگاهسمینارهاگزارش تصویری برخی از 

 
 1397های اخیر در ریاضیات مالی بهمن اولین کارگاه پیشرفت

 

 
 

 

 

 

 استاد ممقانی جلودار محمد دکتر سخنرانی با  "های شغلی برای فارغ التحصیالن رشته ریاضیایی با فرصتآشنکارکاه 

  خرداد 21 تهران طباطبایی عالمه دانشگاه
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اردیبهشت محاسبات کوانتومی  مدرسه و کنفرانس بین المللی در شاخه نظریه اطالعات و  

1398 
 



14 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 
 

 1398اه و سمینار  مباحثی در فیزیک نظری شهریور ششمین کارگ

 
 

 
 1398 ای به مناسبت روز جهانی نور اردیبهشتبرگزاری  ویژه برنامه
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1398اردیبهشت  بیوفوتونیک و فرصت های شغلی مرتبط با اپتیک وانبا عن و کارگاه آموزشی  سخنرانی  
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 (98پنج سال منتهی به مهر )های پژوهشی و فناوری دانشگاهعالیتفآمار         

 

 97-98مهر  96-97مهر  95-96مهر  94-95مهر  93-94مهر  عنوان

 WOS 250 275 290 302 353و  JCR  ،Scopusمقاالت چاپ شده در مجالت 

شده در مجالت علمی  شی دارای مجوز از وزارتین  -مقاالت چاپ  و پژوه

 ISCنمایه شده در  
125 149 198 209 213 

 32 30 20 14 9 پژوهشی دارای مجوز از وزارتین –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

 9 6 6 5 7 ترویجی –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

 مقاالت چاپ

 شده در مجالت سایر 
70 57 36 27 13 

 74 73 35 30 18 تعداد مقاالت مشترک با نویسندگان خارجی

 2 2 3 6 2 تعداد ثبت اختراعات

 237 168 201 137 176 منطقه ای( –مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور )ملی

 59 132 135 92 80 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  )بین المللی(

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

 13 16 13 20 32 های تحقیقاتی مصوب )داخل دانشگاه(حتعداد طر

 8 11 13 8 8 های تحقیقاتی مصوب )خارج دانشگاه(تعداد طرح

 10 9 13 18 18 های تحقیقاتی خاتمه یافته )داخل دانشگاه(تعداد طرح

 9 8 8 6 3 های تحقیقاتی خاتمه یافته )خارج دانشگاه(تعداد طرح

 215 185 223 205 199 با اعضای هیات علمی Grant)شی )عقد قرارداد اعتبار پژوه

 30128156 933/587/20/- 851/633/25/- 650/517/9/- 150/800/9/- اعضای هیات علمی )هزار ریال( (Grant)اعتبار  پژوهشی 

 359 326 322 307 292 )مشمول حمایت مالی(نامه های ارشد خاتمه یافتهپایان

 45 41 48 38 25 )مشمول حمایت مالی(تمه یافتهپایان نامه های دکتری خا

اعتبار پژوهشییی تخصیییف یافته برای حمایت از پایاننامه های ارشیید و 

 دکتری )هزار ریال(
-/633/954/1 -/280/127/2 -/430/281/2 -/000/678/3 000/170/4 

 24 20 19 11 8 کتب تالیفی و ترجمه شده

 5 8 9 8 1 للی های علمی ملی / بین المبرگزاری همایش

 26 17 19 16 10 های آموزشیبرگزاری کارگاه

 11 - - - برگزاری دوره های مهارتی برای دانشجویان
 8832مورد)21

 نفر ساعت(

 26 - - - - تعداد تورهای صنعتی

 6 - - - - های امضاء شده با نهادهای داخل کشورتعداد تفاهم نامه

 29 - - - - مؤسسات خارج از کشور های امضاء شده باتعداد تفاهم نامه

ساتید خارجی همکار در پروژه  ضر  های  تحقیقاتی و هیأتتعداد ا های حا

 در دانشگاه
- - - 73 74 

     های تحقیقاتی خارج از کشورتعداد  و مبلغ طرح
 3428مورد )3

 میلیون ریال(
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 هاهای پژوهشی دانشگاه به تفکیک دانشکدهآمار فعالیت

 

 شناسیعلوم تربیتی و رواندانشکده 

 تعداد مقاالت چاپ شده

مقاالت 
JCR 

مقاالت 

Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 

دارای پژوهشی 

مجوز از وزارتین 

و نمایه شده در 
ISC 

تعداد مقاالت 

JCR  دارای

 Q1رتبه 

1 2 107 0 

 

 تعداد طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 تعداد طرح های خاتمه یافته تعداد طرح های مصوب

0 0 

 

 تعداد طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 تعداد طرح های خاتمه یافته تعداد طرح های مصوب

2 2 

 بین المللیتعداد طرح های پژوهشی 

 تعداد طرح های خاتمه یافته تعداد طرح های مصوب

0 0 

 

 همایش ها و کارگاه های برگزار شده

نوع همایش)استانی،  عنوان همایش/کارگاه

 ملی، بین المللی(

تاریخ 

 برگزاری

سومین همایش ملی علوم 

 کاربدی، ورزش و تندرستی
 9/1۲/1397 ملی

 

 

  کشاورزیدانشکده 

 تعداد مقاالت چاپ شده

مقاالت 
JCR 

مقاالت 

Scopus و 
WOS 

مقاالت علمی 

پژوهشی دارای 

مجوز از وزارتین و 

 ISCنمایه شده در 

تعداد مقاالت 

JCR  دارای

 Q1رتبه 

10 10 33 4 

 

 تعداد طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 تعداد طرح های خاتمه یافته تعداد طرح های مصوب

0 0 

 

 تعداد طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 تعداد طرح های خاتمه یافته تعداد طرح های مصوب

0 0 

 بین المللیتعداد طرح های پژوهشی 

 تعداد طرح های خاتمه یافته تعداد طرح های مصوب

1 1 

 

 همایش ها و کارگاه های برگزار شده

نوع  عنوان همایش/کارگاه

همایش)استانی، 

ملی، بین 

 المللی(

تاریخ 

 برگزاری

0 0 00 

 

 

 

  فناوری اطالعاتدانشکده 

 تعداد مقاالت چاپ شده

مقاالت 
JCR 

مقاالت 

Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 

پژوهشی دارای 

مجوز از وزارتین و 

 ISCنمایه شده در 

تعداد مقاالت 

JCR  دارای

 Q1رتبه 

8 2 1 4 

 

 ی پژوهشی درون دانشگاهیتعداد طرح ها

 تعداد طرح های خاتمه یافته تعداد طرح های مصوب

0 0 

 ن دانشگاهیوتعداد طرح های پژوهشی بر

 تعداد طرح های خاتمه یافته تعداد طرح های مصوب

0 1 

 بین المللیتعداد طرح های پژوهشی 

 تعداد طرح های خاتمه یافته تعداد طرح های مصوب

0 0 

 رگاه های برگزار شدههمایش ها و کا

نوع همایش)استانی،  عنوان همایش/کارگاه

 ملی، بین المللی(

 تاریخ برگزاری

0 0 0 

 دوره های مهارتی برگزار شده

 نفر ساعت دورهتعداد 

0 0 
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 مهارتی برگزار شده دوره های

 نفر ساعت دورهتعداد 

0 0 

 

 

 

 دوره های مهارتی برگزار شده

 نفر ساعت دورهتعداد 

3 1075 
 

 

  علوم پایهدانشکده 

 تعداد مقاالت چاپ شده

مقاالت 
JCR 

مقاالت 

Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 

پژوهشی 

دارای مجوز از 

وزارتین و 

شده در  نمایه
ISC 

تعداد مقاالت 

JCR  دارای

 Q1رتبه 

122 28 27 31 

 

 تعداد طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 تعداد طرح های خاتمه یافته تعداد طرح های مصوب

  

 

 تعداد طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 تعداد طرح های خاتمه یافته تعداد طرح های مصوب

3 0 

 

 المللیبین تعداد طرح های پژوهشی 

 تعداد طرح های خاتمه یافته تعداد طرح های مصوب

1 0 

 

 همایش ها و کارگاه های برگزار شده

نوع  عنوان همایش/کارگاه

همایش)استانی، 

 ملی، بین المللی(

تاریخ 

 برگزاری

ی لو مدرسه بین المل کنفرانس 

نظریه اطالعات کوانتومی و 

 های کوانتومی بازسیستم

 بین المللی
 13تا  11

 اردیبهشت

سمینار مباحثی در فیزیک 

 نظری
 ملی

تا شهریور  ۲8

1398 

 دوره های مهارتی برگزار شده

 نفر ساعت دورهتعداد 

0 0 

 

 

 

  فنی و مهندسیدانشکده 

 تعداد مقاالت چاپ شده

مقاالت 
JCR 

مقاالت 

Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 

پژوهشی دارای 

مجوز از وزارتین و 

 ISCنمایه شده در 

د مقاالت تعدا

JCR  دارای

 Q1رتبه 

79 37 38 23 

 

 تعداد طرح های پژوهشی درون دانشگاهی

 تعداد طرح های خاتمه یافته تعداد طرح های مصوب

3 2 

 

 رون دانشگاهیبتعداد طرح های پژوهشی 

 تعداد طرح های خاتمه یافته تعداد طرح های مصوب

3 4 

 

 بین المللیتعداد طرح های پژوهشی 

 تعداد طرح های خاتمه یافته ح های مصوبتعداد طر

1 0 

 

 

 همایش ها و کارگاه های برگزار شده

نوع  عنوان همایش/کارگاه

همایش)استانی، 

ملی، بین 

 المللی(

 تاریخ برگزاری

0 0 0 

 دوره های مهارتی برگزار شده

 نفر ساعت دورهتعداد 

6 3025 
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 های آموزشیبه تفکیک گروه Qبر حسب  JCRدر  تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده
 

 معج Q1 Q2 Q3 Q4 گروههای آموزشی دانشکده

 علوم پایه

 6۲ ۲ ۲0 ۲3 17 شیمی 

 ۲1 ۵ 9 3 4 ریاضی 

 3۲ ۵ 1۵ 3 9 فیزیک

 7 4 1 0 ۲ زیست شناسی 

 فنی و مهندسی

 ۲1 4 9 ۲ 6 مهندسی برق

 ۲ 0 1 1 0 مهندسی عمران

 9 1 ۲ 1 ۵ مهندسی مکانیک

 33 9 0 11 13 مهندسی مواد

 14 0 ۲ 7 ۵ مهندسی شیمی

 فناوری اطالعات
 ۵ 0 1 ۲ ۲ فناوری اطالعات

 3 0 0 1 ۲ مهندسی کامپیوتر

 کشاورزی

 4 ۲ 1 0 1 زراعت

 3 0 1 0 ۲ گیاهپزشکی

 3 1 0 1 1 بیوتکنولوژی

 ۲19 33 6۲ ۵۵ 69 جمع 

 ۲19 جمع کل
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     های آموزشیبه تفکیک گروه Qبر حسب  ISCاد مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده در تعد
 

 جمع فاقد رتبه Q1/A+ Q2/A Q3/B Q4/C های آموزشیگروه دانشکده

 علوم پایه

 ۵ 0 1 4 0 0 شیمی

 6 0 ۲ ۲ ۲ 0 ریاضی

 1 0 0 0 0 1 فیزیک

 1۲ ۲ ۵ ۲ 3 0 زیست شناسی

 فنی و مهندسی

 1۲ 3 ۲ 0 1 6 ی برقمهندس

 9 1 1 3 4 0 مهندسی عمران

 3 0 ۲ 1 0 0 مهندسی مکانیک

 ۲ 0 0 1 1 0 مهندسی مواد

 4 1 0 0 0 3 مهندسی شیمی

 فناوری اطالعات
 0 0 0 0 0 0 فناوری اطالعات

 1 0 0 1 0 0 مهندسی کامپیوتر

 کشاورزی

 11 0 ۲ ۵ 3 1 زراعت

 9 ۲ ۲ 4 0 1 گیاهپزشکی

 8 0 3 3 ۲ 0 تکنولوژیبیو

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

 ۲۵ 1 9 8 4 3 روانشناسی

 47 1 13 10 14 9 علوم تربیتی

 0 0 0 0 0 0 مطالعات خانواده

 18 4 ۵ ۲ ۵ ۲ تربیت بدنی و علوم ورزشی

 0 0 0 0 0 0 علم اطالعات و دانش شناسی

ادبیات و علوم 

 انسانی

 0 0 0 0 0 0 زبان انگلیسی

 17 1 ۵ 10 1 0 زبان و ادبیات فارسی

 13 ۲ 3 4 3 1 زبان و ادبیات عربی

 الهیات

 ۲ 0 0 ۲ 0 0 معارف اسالمی

 4 1 0 1 ۲ 0 ادیان و عرفان

 1 0 0 0 1 0 فقه و حقوق اسالمی

 0 0 ۲ 0 0 0 فرهنگ و تمدن اسالمی

 1 0 1 0 0 0 علوم قران و حدیث

 6 0 ۲ ۲ 1 1 حقوق

 7 ۲ 1 3 1 0 کمت اسالمیفلسفه و ح

 ۲۲6 ۲1 61 68 48 ۲8 جمع

 ۲۲6 جمع کل
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 های پژوهشی و فناوری دانشگاه در پنج سال اخیرنمودار فعالیت
 

اندیشمندانه و متفکرانه اعضای     شده، فعالیت ورزی و تولید علم محسوب  ، باالترین مرکز اندیشه دانشگاه 

طوری که تعداد و کیفیت سررزایی دارد؛ هه علمی آن نقش بهیأت علمی و دانشررجویان در اعتالی جایگا

ود.  ش های ارزیابی سطح علمی دانشگاه محسوب می   ترین شاخص مقاالت دارای ضرین تأایر، یکی از مهم 

 دهد.  نشان می 1398تا مهرماه سال  1393نمودارهای ذیل تعداد مقاالت چاپ شده را از مهر ماه سال 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

250
275

290302

353

Wosو  Scopus , JCRمقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده  

97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

125

149

198
209213

مقاالت چاپ شده در مجالت علمی، پژوهشی دارای مجوز از  

ISCوزارتین و نمایه شده در 
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بسترسازی مناسن   های معتبر داخلی و خارجی زمینۀ ارتقای علمی وهمایشهای آموزشی و ارگاهک برگزاری

 هایبرجسته شده، موجن پویایی و ایجاد انگیزه و ایده تاداناس هایهجهت تبادل علمی و فرهنگی و ارائۀ تجرب

 شودجدید در ذهن پژوهشگران می

 

 
 

 

97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

9

14

20

30
32

مقاالت چاپ شده در مجالت  علمی ، پژوهشی دارای مجوز از  

وزارتین

93-94مهر 
94-95مهر 

95-96مهر 
96-97مهر 

97-98مهر 

10

۱۶۱۹
۱۷

۲۶

کارگاههای آموزشی برگزار شده داخل دانشگاه
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97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

1

۸

۹

۸

۵

همایش های  برگزار شده داخل دانشگاه  
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97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

256
229

336

300296

مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور

(بین المللی-منطقه ای -ملی )

97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

292
307

322326
359

پایان نامه های ارشد خاتمه یافته
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های آموزشی در یک سال های تحقیقاتی دانشگاه به تفکیک گروههای طرحالیتجدول فع

   98 منتهی به مهر
 )مبالغ به میلیون ریال می باشد.( 

 

 گروه آموزشی ردیف

 طرح های پژوهشی خاتمه یافته طرح های پژوهشی تصویب  شده

داخل 

 دانشگاه

میزان 

 اعتبار

خارج 

 هادانشگ

میزان 

 اعتبار

داخل 

 هاگدانش

میزان 

 اعتبار

خارج 

 هادانشگ

میزان 

 اعتبار

 86۵ ۲ 6۵ 1 1380 ۲ 109 ۲ مهندسی برق 1

 700 ۲ - - - - ۲40 1 مهندسی شیمی 2

 - - - - - - - - مهندسی مواد 3

 30 1 - - - - - - مهندسی مکانیک 4

 - - ۲۵ 1 7۵0 1 - - مهندسی عمران 5

 ۵0 1 - - - - - - فناوری اطالعات 6

 ۲۵0 1 - - - - - - العات خانوادهمط 7

 ۲40 1 30 1 ۵90 ۲ 90 3 علوم  تربیتی 8

 - - 73 ۲ - - ۲۲0 4 تربیت بدنی 9

 - - - - - - -  روانشناسی 10

11 
علم اطالعات  و 

 دانش شناسی
- - - - 1 30 - - 

 - - 71 3 - - - - فیزیک 12

 1۲0 1 30 1 36۵1 3 71 1 شیمی 13

 - - - - - - - - زیست گیاهی 14

 - - - - - - -  گروه گیاهپزشکی 15

 - - - - - - 90 1 ریاضی 16

زراعت و اصالح  17

 نبات

1 60 - - - - - - 

 1390 9 3۲4 10 6371 8 880 13 جمع 18

93-94مهر 
94-95مهر 

95-96مهر 
96-97مهر 

97-98مهر 

25

38

48

4145

پایان نامه های دکتری خاتمه یافته  
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 های مصوب و خاتمه یافتۀ داخل و خارج از دانشگاهطرح های مربوطنمودار

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 

    

97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

32

20

13

16

13

طرحهای مصوب داخل دانشگاه

97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

1818

13

9
10

طرحهای خاتمه یافته داخل دانشگاه
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97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

88

13

11

8

طرحهای مصوب خارج دانشگاه

97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

3

6

8

10

9

طرحهای خاتمه یافته خارج دانشگاه
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 98-97مهر تا مهر  دانشگاه های علمی بین المللیهمکاری دفترها و عملکرد فعالیت

 راه اندازی سایت انگلیسی دانشگاه-1

 

 
 

 المللیهای مشترک بیناز طرح نامۀ حمایتشیوهتدوین و تصوین   -۲
یا، باشکنت، استانبول آرل و های مال تپه، کاپادوکانعقاد پنج تفاهمنامه همکاری مشترک با دانشگاه  -3

 یئنی یوز ییل ترکیه

 

 
 
 انعقاد قرارداد تبادل دانشجو و استاد با دانشگاه حاجت تپه ترکیه -4
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شگاه کانازاوا ژاپن و اداره کلی          -۵ شهید مدنی آذربایجان، دان شگاه  سه جانبه بین دان انعقاد تفاهمنامه 

 (97ایجان غربی)دیماه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذرب

 

 
 

های اخیر جهان به صورت مشترک   هایی از زلزلهبرگزاری سمینار تخصصی زلزله با محوریت آموخته    -6

 (97با اساتید دانشگاه کانازاوای ژاپن )دیماه 

 

 
 
 مهای پژوهش در اتحادیه اروپا با تاکید بر برنامه های اراسموس، ژان مونه، اف برگزاری کارگاه فرصت  -7

 (98و )مهر  ۲0۲0

مادگی برای آزمون   برگزاری کالس -8 یان    MSRT,IELTS,TOEFLهای  های آ برای دانشرررجو

 تحصیالت تکمیلی
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بازدید ریاست محترم دانشگاه و هیات همراه از دانشگاه آلدو مورو باری ایتالیا در راستای گسترش و        -9

 تحکیم روابط بین المللی

 

 
 

 هوری آذربایجان از دانشگاهتی از کشور جمأبازدید هی -11

 97ای کلیسای سنت استپانوس در دیماه حضور هیات ژاپنی جهت مطالعات لرزه -۲1

 98حضور هیات ژاپنی جهت ادامه مطالعات لرزه ای قره کلیسا شهریور  -31

  .مهمانان خارجی از کشورهای ایتالیا، فرانسه، مکزیک، اسپانیا، جمهوری چک، و.. حضوراقدام برای  -41

 دانشگاه مشترک تحقیقاتیهای ها و طرحدر کنفرانس شرکتجهت 

عقد قرارداد طرح تحقیقاتی مشرررترک بین المللی دانشرررگاه شرررهید مدنی آذربایجان با دانشرررگاه   -71

 (  98تورینوی ایتالیا، در قالن برنامه اراسموس پالس )مهر 

شهید مدنی     -81 شگاه  شترک بین المللی دان شگاه آلدو موروی  خاتمه طرح تحقیقاتی م آذربایجان با دان

 باری ایتالیا، در قالن برنامه پیترو دالواله

سترالیا و طرح تحقیقاتی         شروع طرح  -19 سیدنی ا سترن  شگاه و های تحقیقاتی دکتر فالح زاده با دان

 فرانسه INRAدکتر فرج زاده با موسسه 

و مرکز نوآوری پردیس تبریز  حضررور سرررکنسررول ترکیه در دانشررگاه و مرکز رشررد واحدهای فناور -0۲

 (98دانشگاه )تیرماه 
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 های دانشجویان به عنوان مشاورهمکاری اساتید خارج از کشور در پایان نامه-۲۲

 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به فرصت مطالعاتی بلند مدت 4اعزام  -۲3

ها و  ت تکمیلی به کنفرانسنفر از دانشرررجویان تحصررریال ۲نفر از اعضرررای هیات علمی و  7اعزام   -۲4

 97-98تحصیلی  های خارج از کشور در سالکارگاه

 ها و عملکرد مدیریت فناوری اطالعاتفعالیت

 دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه  -1

چون ایجاد ارتباط بین دانشرررگاه با صرررنعت و جامعه،  این دفتر در کنار انجام امور تشرررکیالتی خود هم

س  شرکت ازمانهماهنگی با  صنعتی و تولیدی، معرفی     ها در برنامهها و  شجویان از مراکز  های بازدید دان

های مواری را در تسریع، های کارآموزی برابر مقررات آموزشی، اخیرا گامدانشجویان حائز شرایط به دوره

صن  –های علمی تکمیل و اجرای امور زیربنایی، فناوری و همکاری نظامی و   عتی،فنی تنگاتنگ با مراکز 

 .رددگها اشاره میکه در زیر به اختصار به آن،تولیدی و حرکت به سمت دانشگاه کارافرین برداشته است
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 97-98الف: دوره های مهارتی ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 نفر         ۲۲ساعت و تعداد شرکت کنندگان:  16نگاری اداری و رسمی، به مدت نامه -1

 نفر    ۲4ساعت، تعداد شرکت کنندگان:  16های کامپیوترخانگی به مدت دیریت شبکهم   -۲

 نفر 1۵ساعت، تعداد شرکت کنندگان:  16بازار بورس و سهام به مدت    -3

 نفر 14ساعت،  تعداد شرکت کنندگان  16زعفرانکاری به مدت  -4

 نفر 1۵نندگان ساعت تعداد شرکت ک 3۲ممیزی انرژی الکتریکی ساختمان به مدت  -۵

 نفر 17ساعت تعداد شرکت کنندگان  3۲به مدت  Catiaنقشه کشی و طراحی صنعتی با  -6

 نفر۲۵ساعت تعداد شرکت کنندگان  3۲اصول و فنون مراکره به مدت  -7

 نفر13ساعت تعداد شرکت کنندگان  16پرورش آبزیان به مدت  -8

 نفر17د شرکت کنندگان ساعت تعدا 16دزدگیر و دوربین مدار بسته به مدت  -9

 

 97-98ب: دوره های مهارتی برگزار شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 

شی   -1 شرکت کنندگان:     3۲، به مدت IGBTو درایور  FPGAکارگاه آموز  1۵ساعت، تعداد 

 نفر

 ۲۲سرراعت، تعداد شرررکت کنندگان:  3۲، به مدت ABAQUSتحلیل مکانیکی با نرم افزار  -۲

 نفر

 نفر ۲3ساعت، تعداد شرکت کنندگان:  40ید جوش به مدت دوره بازرسی و بازد -3

 نفر 33ساعت، تعداد شرکت کنندگان: 3۲به مدت  KABکارآفرینی با رویکرد  -4

 نفر 1۵تعداد شرکت کنندگان:  3۲تولید ورمی کمپوست به مدت  -۵

 نفر 37ساعت، تعداد شرکت کنندگان:  64کاشت و پیوند زنی پسته،  به مدت  -6

 نفر 16ساعت، تعداد شرکت کنندگان  3۲ومه به مدت های نوشتن رزمهارت -7

 نفر 36ساعت، تعداد شرکت کنندگان  3۲های کارآفرینی به مدت مهارت -8

 شبکه سازی با صنایع بزرگ و سرمایه گراران مطرح تیم سازی و -9

 شناسائی نیاز بازار کار و ارتقاء دانش کسن و کار   -10

 بازاریابی دیجیتال -11

 ولارتقاءدانش فنی و توسعه محص -1۲

مدرسرره تابسررتانی با هدف مهارت افزایی و کمک به افزایش اشررتغال پریری دانش    برگزاری  -13

 1398آموختگان دانشگاهی شهریور 

سی چالش      -14 ست برر ش شگاه     ن صنعت و نقش دان شگاه با  ها در ها و راهکارهای ارتباط دان

 97رونم تولید: فروردین 
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 1398و کمک به افزایش اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهی شهریور مدرسه تابستانی با هدف مهارت افزایی       

 

 

 97ها در رونق تولید: فروردین ها و راهکارهای ارتباط دانشگاه با صنعت و نقش دانشگاهنشست بررسی چالش          

 

 

 لفهای صنعتی مختها و شرکتج: عقد قراردادهای صنعتی و نظارتی منعقد شده با وزارتخانه

های صررورت گرفته پیرامون عوامل بوم شررناختی موار بر جرم و تکرار جرم فراتحلیل پژوهش -1

به مبلو     یان ایران  ندان قای دکتر عیسررری برقی(    000/000/۲40در ز یال)مجری آ ما :     -ر کارفر

 ها  سازمان زندان

زشکی   پ ای و تعیین وضعیت کمی و کیفی اقدامات اصالحی، تربیتی، قضائی و   بررسی مقایسه   -۲

ریال)مجری 000/000/3۵0های استان آذربایجان شرقی رویکرد مطالعه ترکیبی به مبلودر زندان

 کارفرما: سازمان زندان ها   -آقای دکتر پیمان یارمحمد زاده( 
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های کربنی به  غشررراهای نانو سررراختار بر پایه نانو لوله تدوین دانش فنی سررراخت فیلترها و -3

از  - کارفرما: پژوهشرکده نیرو  -ری آقای دکتر مهدیه صرفرپور(  ریال )مج000/000/700/1مبلو

 97قانون بودجه  9محل بند ط تبصره 

مطالعات امکان سنجی، طراحی، حفاری ژئوتکنیک و نظارت کارگاهی و عالیه سد زیر زمینی  -4

  - ریال)مجری آقای دکترحامد فرشرررباف آقاجانی(        000/000/7۵0حوضررره لیوار مرند به مبلو  

 : منابع طبیعی کارفرما

)مجری ریال  000/800/801تبریز به مبلو پایش کیفیت آب در مخازن خصرروص آب شررهر -۵

 کارفرما: آب و فاضالب استان اذربایجان شرقی -آقای دکتر علیرضا امانی قدیم( 

شهر بوکان ؛ به مبلو      -6 صفیه خانه  ضالب خام ورودی به ت ریال   000/000/6۵0پایش کیفی فا

 کارفرما : آب و فاضالب آذربایجان غربی -ر امیرعباس متین( )مجری آقای دکت

ماچول( مبدل داده     -7 ریال  000/000/۲80به مبلو   به نرم افزار؛   GISهای  خرید نرم افزار )

 کارفرما : توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی – )مجری دکتر سجاد نجفی(

برق آذربایجان با حضررور منابع   تحقیم ،بررسرری و تحلیل انتشررار آلودگی هارمونیکی شرربکه -8

کارفرما :   –دکتر محمد رضرررا بنائی( :ریال)مجری 000/000/100/1انرژی تجدید پریر به مبلو 

 97قانون بودجه  9از محل بند ط تبصره   - ای آذربایجانبرق منطقه

قانون    9ریال از محل بند ط تبصرررره     000/000/1۲۵مبلو هنامه ب   مورد پایان   ۵حمایت از    -9

 های:با عنوان 97بودجه 

یک                - تائ های فتو ول کاربرد ید میکرو اینورتر برای  جد تار  یک سررراخ یل   به مبلو  طراحی و تحل

 ریال 000/000/۲۵

 ریال 000/000/۲۵به مبلو  های جریان خطا مبتنی بر تشدیدبهبود عملکرد محدود کننده -

سلول    - سته حاوی کادمیوم       هاساخت  ساختار ه شده با نقاط کوانتومی با  ساس  شیدی ح به  ی خور

 ریال 000/000/۲۵مبلو 

دو سرررویه برای کاربردهای خودروی الکتریکی به  DC-DCطراحی و ارائه سررراختار جدید مبدل  -

 ریال 000/000/۲۵مبلو 

یر انرژی و  تحلیل عملکرد مدیریت مصررررف در تراکم خطوط انتقال در حضرررور منابع تجدید پر          -

 لریا 000/000/۲۵به مبلو  سازهای انرژیذخیره
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 98های پژوهشی برون دانشگاهی خاتمه یافته در یک سال اخیر منتهی به مهر طرح

 

 

 تاریخ اتمام تاریخ شروع به ریال مبلغ نام شرکت یا سازمان مجری طرح عنوان طرح ردیف

1 

ه ارت پست اندازه گیری و محاسبه افزایش ولتاژ شبک

کیلو ولت تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز و تاایر  13۲

آن بر شبکه ارت ابزار دقیم و تاسیسات الکتریکی 

 مجاور

دکتر سجاد 

 نجفی
0۲/۵0/98 ۲۵/06/97  000/170/478 شرکت گاز ایران  

۲ 
مطالعه تاایر فرآیند نوسازی در ساختار و کارکرد خانواده و 

 العه: خانواده های شهر تبریزمسائل ناشی از آن، مورد مط
 دکتر رسول زاده

استانداری آذربایجان 

 شرقی
000/000/۲۵0  08/1۲/96  0۲/0۲/98  

3 

مطالعه کاهش ضایعات تولید کیسه های پالستیکی در 

شرکت پتروپیرامون توسط تفکر ناب و مدیریت فنآوری 

 اطالعات

۵۲/03/98 ۲۲/01/97  000/000/۵0 شرکت پترو پیرامون دکتر حیدریان  

4 
تهیه ترکین فرمول شیمیایی مواد تولیدی به صورت 

 آنتی باکتریال
۲۵/04/98 ۲۲/01/97  000/000/۲۵0 شرکت پترو پیرامون دکتر بیگی  

۵ 
مدلسازی عددی شیر پروانه ای فوالدی دو دیسکه 

DN1400-PN40 ساخت شرکت مکانیک آب 
۲3/10/97 16/10/96 000/000/30 شرکت مکانیک آب دکتر صائمی  

6 
مطالعه و بررسی در زمینه اار نانو مواد مختلا مطالعه 

 شده برای ترکین موجود
 دکتر بیگی

شرکت پارس گوهر 

 سان
000/000/4۵ 13/09/96  

09/06/1398 

 

7 
های توزیع فشار متوسط بر اساس طراحی بهینه شبکه

 معیارهای احتمالی ریسک جهت افزایش قابلیت اطمینان
 سجاد نجفی

زیع نیروی شرکت تو

 برق آذربایجان شرقی
000/000/387 06/08/1394  1397/08/31 

8 
های مهارتی برای چهار رشته صنعتی در نیاز سنجی آموزش

 های مهارتی در شهرک صنعتی شهید سلیمیراستای آموزش
 موسی پیری

شرکت شهرکهای 

صنعتی آذربایجان 

 شرقی

000/000/۲40 1398/08/17 19/03/1398  

9 

صوالت قابل استعمال از ضایعات واحدهای فراوری مطالعه مح

های صنعتی بناب، کشمش در خوشه سبزه و کشمش شهرک

 مراغه و ملکان

 امیر عباس متین

های شرکت شهرک

صنعتی آذربایجان 

 شرقی

000/000/1۲0 7/۲/1396  16/10/1397  
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2018شرکت کنندگان در ششمین نمایشگاه رینوتکس   
 عنوان طرح تعداد طرح ینام و نام خانوادگ ردیف

هوا -ساخت و تولید باتری روی  1 حبین رزمی 1  

 سیستم آبیاری هوشمند کم هزینه 1 الله پرویز ۲

 3 مهدی هاشم زاده 3

سیستم تشخیص آتش در دوربین های نظارتی با  -1

 تکنولوژی بینایی ماشین

سیستم تشخیص دود در دوربین های نظارتی با  -۲

 اشینتکنولوژی بینایی م

سیستم شمارش تعداد جمعیت و سایر اشیا در  -3

 اماکن عمومی با تکنیک بینایی ماشین

 1 ناصر فرج زاده 4
 بیندور از دهستفاا با کمتحر افهداهوشمند یابیرد

کمتحر  

 1 اسماعیل نورانی ۵
 جستجوگر تصویری هوشمند کاال

 مبتنی بر یادگیری عمیم

وکرومیکهای الکتر پنجره 1 رحیم محمدرضائی 6  

 تولید مالچ های کشاورزی 1 بهزاد سلطانی 7

 خالص سازی کورکومین از زردچوبه 1 سعید مالئی 8

 1 مهدیه صفرپور 9
ساخت و اصالح انواع غشاهای پلیمری مورد استفاده 

 در تصفیه آب و پساب

 1 علیرضا امانی قدیم 10

های غیر انتخابی فلزات سنگین با کارایی و نانو جاذب

حرف بسیار باال بر اساس هیدروکسیدهای  سرعت

 دوتایی الیه ای

 1 امیرعباس متین 11

استویل گلیکوزیدهای استخراج و تخلیص شده از 

 گیاه استویا به عنوان شیرین کننده طبیعی

 

 1 موسی یوسفی 1۲

 کنتور آب هوشمند

 

 1 وحیده کاظم لو 13
 شبکه ی پایه بر فوتونی جرب ی بهینه ساختارهای

خورشیدی سلول ساخت برای گونه– گرافن های  
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 98از سازمان ها و صنایع در یک سال اخیر منتهی به مهر   تعداد کل بازدیدهای صورت گرفته

 

 

 
  98ز دانشگاه در یک سال اخیر منتهی به  های خارج اهای ارائه شده به سازمانپروپوزال

 

وپوزالرموضوع طرح یا پ نام نام خانوادگی ردیا  

دکتر پیمان یارمحمد  1

 زاده

ای آذربایجان بررسی عوامل مؤار بر انگیزش و مشارکت پرسنل شرکت برق منطقه

بهبود آن در اصالح امور و ارائه راهکارهای  

 های نوین بسته بندی هوشمند شیر با استفاده از فناوری دکتر عبدالمحمد زاده ۲

ها بر منابع آبیکشها و سموم و تاایر آنبررسی و شناسایی آفت دکتر لیال خوش مرام 3  

تاایر یک دوره تمرین مقاومتی به همراه مکمل دهی پروتئین بر شاخص های  دکتررقیه فخرپور 4

یک ....متابول  

تعیین الگوی مصرف و تشویم به مصرف محصوالت لبنی صنعتی در بین دانش  دکترقاسم زاده ۵

 آموزان

گیری ارتعاش جهت طراحی و ساخت سیستم جدید پایش آنالین مبتنی بر اندازه دکتر مسعود مینائی 6

طراحی و ساخت »و « ارزیابی وضعیت و تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت

یخ شکن برای خطوط فوق توزیع و انتقال در مناطم سردسیرربات   

های هادیچسن ساخت دکتر رحیم محمدرضائی 7  نانو با تکنولوژی شبکه اتصاالت تلفات در کاهش برای 

 طراحی و ساخت دستگاه تست دسته سیم خودرو دکتر نوید تقی زادگان 8

میایی مصرفی در باغات و اراضی کشاورزی در بررسی میزان باقیمانده سموم شی دکتر علی رضا امانی 9

منابع تامین کننده آب شرب استان آذربایجان شرقی: انتقال دانش فنی آنالیز و ارائه 

های حرف سمومکارراه  

 ردیف نام سازمان یا شرکت تعداد جلسات

1 
 1 اداره کل فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی

1 
 ۲ مدیران شرکت شهرک سلیمی

1 
 3 ریزشرکت پگاه تب

1 
 4 پست بانک استان آذربایجان شرقی

۲ 
 ۵ شورای صنفی دانشجویان

1 
 6 دومین جلسه نمایشگاه هفتم نوآوری و فن آوری ربع رشیدی

1 
 7 بهار کارآفرینان استارتاپی

1 
 8 کارخانجات نساجی خوی

1 
 9 کارخانجات حوله

1 
 10 های سلیمیشرکت شهرک

1 
 11 جلسه با کاریابی مهر کار

1 
 1۲ جلسه با کاریابی کارجویان

1 
 13 جلسه با کاریابی بازار کار

1 
 14 تبریز مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها در

۲ 
 1۵ هامدیران ارتباط با صنعت دانشگاه

8 
 16 دانشگاه خارج ازگزاری زون ربع رشیدی داخل و جلسات هماهنگی بر

1 
 17 هانمایندگان امور فناوری دانشکده
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علل افزایش تغییر پست در کارکنان یگان حفاظت و تاایر آن بر کیفیت فعالیت  دکتر ابوالفضل قاسم زاده 10

 شغلی

زادهدکتر هاشم  11  سیستم هوشمند تشخیص دود و آتش در دوربین های نظارتی 

ی اصول اندازه گیری ابعاد بوش آلومینیومیتحقیم و مطالعه دکتر حیدریان 1۲  

 

ی اصول اندازه گیری هم محوری مخروطی مرمی فشنگتحقیم و مطالعه دکتر حیدریان 13  

 

ایطر و زاویه دندانه در گیج های میلهی اصول اندازه گیری گام، قمطالعه  دکتر حیدریان 14  

 

ایهای حلقهطراحی و ساخت ماشین اندازه گیری گام، قطر  و زاویه دندانه در گیج دکتر حیدریان 1۵  

 

سالمت و قیمت  -شناسایی عوامل اارگرار بر ذهنیت مشتریان از کیفیت، بهداشت دکتر پیمان یارمحمد زاده 16

ایجانشرقی با رویکرد اارگراری بر تصمیمات محصوالت لبنی شرکت پگاه آذرب

 رفتاری آنان

 بسته بندی هوشمند شیر با استفاده از فناوری های نوین دکتر عبدالمحمد زاده 17

بررسی استفاده از مواد لومینانس جهت رنگ آمیزی نخهای تولیدی شرکت نساجی  دکتر یونس بیگی 18

 خوی

شست در خطوط انتقال حاشیه دریاچه ارومیه و ارائه راهکارهای بررسی تأایر فرون دکتر سلطانی جیقه 19

 اصالحی

طراحی و ساخت سیستم جدید پایش آنالین مبتنی بر اندازه گیری ارتعاش جهت  دکتر مسعود مینائی ۲0

 ارزیابی وضعیت و تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت

طوط فوق توزیع و انتقال در مناطم طراحی و ساخت ربات یخ شکن برای خ دکتر مسعود مینائی ۲1

 سردسیر

بینی بار کوتاه مدت مصرفی استان با استفاده از تکنیک هوشمندسازی پیش دکتر اسماعیل نورانی ۲۲

 یادگیری عمیم

ورق داغ زنی برای استفاده در مواد پلی استایرنی  بررسی روش دکتر یونس بیگی ۲3  

جمع کل پروپوزال های  16

 ارسالی

۲3 

 

 98یان  در یک سال اخیر منتهی به مهراطالع رسانی شده به دانشجو  هایکسر سربازیعداد امریه ها و ت
 

 ردیا نام شرکت یا سازمان

 1 مرکز مطالعات مهندسی

 ۲ حوزه های علمیه سراسر کشور

 3 جهاد دانشگاهی

 4 شرکت آینده سازان اندیشه نوین

 ۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

ارت تعاون کار و رفاه اجتماعیوز  6 

 7 مطالعات انقالب اسالمی و دفاع مقدس

 8 معاونت توسعه روستائی مقدس سربازی

 9 دانشگاه امام حسین

 10 مرکز مطالعات مهندسی

تهران یصدا و سیما  11 
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دانشگاه در یک سال اخیر منتهی به تعداد مراکز فرصت مطالعاتی  اطالع رسانی شده به اعضای محترم هیئت علمی          

 98مهر 

 

 ردیا نام شرکت یا سازمان

 1 مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران 

 ۲ شرکت آلو منیوم المهدی  

 3 شرکت های دانش بنیان سراسر کشور 

 4 منابع آب کرمانشاه

 ۵ تصفیه اب و فاضالب کرمانشاه

های پمپاژ کرمانشاهضالب ایستگاهخطوط انتقال و جمع آوری فا  6 

 7 محیط زیست کرمانشاه

 8 مدیریت اجتماعی کرمانشاه 

  
 
 

 98های تحقیقاتی اطالع رسانی شده در یک سال اخیر منتهی به مهر اولویت                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98ها در یک سال منتهی مهرشرکت در نمایشگاه  
 

 ردیا نام شرکت یا سازمان

ها و نیازهای صنایع و سازمان های استان آذربایجان شرقی اولین نمایشگاه چالش  1 

ینان استارتاپی دومین رویداد ملی بهار کارآفر  ۲ 

 3 شرکت در نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونم تولید در تهران 

 شرکت در نمایشگاه ربع رشیدی

 

 

 

 

 

 

 

 ردیا نام شرکت یا سازمان
های تحقیقاتی در حوزه سالمتطرح  1 

ی تحقیقاتی وزارت نیرواولویت ها  ۲ 

 3 شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

 4 بانک ملی جمهوری اسالمی ایران

 ۵ بانک رفاه کارگران جمهوری اسالمی ایران

 6 بانک دی

 7 پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

های کشورسازمان زندان  8 

 9 شورای اسالمی کالن شهر تبریز

01 آب و فاضالب همدان  

 11 آب و فاضالب کاشان

 1۲ استانداری آذربایجان شرقی
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89ها و پایان نامه های دانشجویی در یک سال اخیر منتهی به مهر اطالع رسانی حمایت از رساله    

 

 ردیا نام شرکت یا سازمان

ته امداد مرکز برنامه ریزی کمی  1 

 ۲ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

 3 شرکت ملی نفت ایران

های سلیمی استان آذربایجان شرقی شرکت شهر ک  4 

 

98ها در یک سال منتهی به مهر ها و شرکتر سازمانیعقد تفاهم نامۀ همکاری با سا  
 

 ردیا نام شرکت یا سازمان

 1 کاریابی مهر کار در شهرک سلیمی 

 ۲ کاریابی بازار کار 

کارجویانکاریابی   3 

گری)تراکتور سازی(ریخته  4 

 ۵ استانداری 

 6 تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی 

 7 مجتمع مس آذربایجان)سونگون(

 آزمایشگاه مرکزی  -2

 ی آزمایشگاه مرکزیهااهم فعالیت

 

 های  برای آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه 170۲۵ اجرای قرارداد جهت برقراری و اخر استاندارد ایزو

 اقماری

های مهم هر سررازمان می باشررد با   که از اعتبارنامه 170۲۵جهت برقراری اصررول اسررتاندارد مهم ایزو  

ستاندارد در           ست و مراحل اجرایی برقراری این ا صانع انعقاد قرارداد انجام گرفته ا ستر  سامان گ شرکت 

 اسبی داشته است. حال انجام است و پیشرفت من

  برگزاری دو کارگاه آموزشیHSE: 

بهداشت، ایمنی   »دانشگاه، دو کارگاه آموزشی یک روزه    HSEدر راستای اجرای مصوبات شورای    

به همت آزمایشررگاه مرکزی دانشررگاه   97در آبان و اسررفند ماه سررال («  HSEو محیط زیسررت )

شج      شتر دان شنایی بی سطح   شهید مدنی آذربایجان و به منظور آ صیالت تکمیلی و ارتقای  ویان تح

نفر از دانشرررجویان   1۲0ها، برگزار گردید. در هر کارگاه حدود       ها و کارگاه   ایمنی آزمایشرررگاه   

 کشاورزی و فنی و مهندسی داشتند. تحصیالت تکمیلی دانشکده های علوم پایه،

 های اقماریها و تجهیزات آزمایشگاهانجام تعمیرات دستگاه 

ژوهش و فناوری با همکاری آزمایشرررگاه مرکزی اقدام به حمایت از تعمیر تجهیزات            معاونت محترم پ  

های اقماری نموده اسرررت که گزارش تعمیرات انجام یافته در دو سرررال اخیر قابل مالحظه آزمایشرررگاه

 :باشدمی
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 گزارش تعمیرات انجام یافته در دو سال اخیر
 

 98تا مهر  97مهر  97تا مهر  96مهر  96تا مهر 95مهر  شرح تعمیرات

 ۲3 ۲0 30 تعداد تجهیزات تعمیر شده

 ریال ۵43،۵40،۵00 ریال ۵6۵،۵47،400 ریال 66۲،۲3۵،61۵ هزینه تعمیرات

 

 به تفکیک دانشکده:  98-97تعمیرات انجام یافته در سال پژوهشی 

 مبلغ به ریال تعداد تجهیزات تعمیر شده دانشکده

 3۲8،814،000 8 علوم پایه

یکشاورز  6 ۵6،160،000  

 - - فنی و مهندسی

 1۵8،۵66،۵00 9 آزمایشگاه مرکزی

 543،540،500 23 مجموع

 

 های راهبردیحضور در ارزیابی ساالنه شبکه آزمایشگاهی فناوری 

شگاه مرکزی به همراه   شکده      8آزمای شاخص دان شگاه  سال    آزمای شگاه، از  ضویت   9۵های دان به ع

های راهبردی وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری  

ها و موسسات کشوری شرکت     های کل دانشگاه در ارزیابی ساالنه آزمایشگاه   97درآمد که در سال  

 مرکز را اخر نمود. ۲10در بین  63نمود و رتبه 

 های عضو این شبکه در جدول زیر آمده است:لیست آزمایشگاه
 

 

شگاهنام آزمای ردیف  تعداد دستگاه گروه دانشکده 

 6 معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی 1

 3 شیمی علوم پایه آزمایشگاه اشعه ایکس ۲

 ۲ شیمی علوم پایه FT-IR آزمایشگاه 3

ایآزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه 4  7 شیمی علوم پایه 

 1 فیزیک علوم پایه آزمایشگاه فیزیک پیشرفته ۵

گاه فیزیولوزی و بیوشیمی گیاهیآزمایش 6  6 زیست شناسی علوم پایه 

 ۵0 بیوتکنولوژی کشاورزی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت 7

 ۲۵ زراعت و گیاهان داروئی کشاورزی آزمایشگاه فیزیولوزی گیاهان زراعی 8

 34 گیاه پزشکی کشاورزی آزمایشگاه پاتولوژی و آفات گیاهی 9

 134 مجموع

 

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

  یری گکشور از زمان تاسیس با بهره پژوهشگرانآزمایشگاه مرکزی در راستای رفع نیاز آزمایشگاهی

های مناسن خدمات قابل توجهی به متقاضیان داخل دانشگاه و خارج از دانشگاه ارائه از دستگاه
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هایی که از خدمات آزمایشگاه مرکزی استفاده نموده در جدول زیر تعدادی از دانشگاه است.نموده

 :اند، آمده است

 نام دانشگاه ردیف نام دانشگاه ردیف

 صنعتی ارومیه ۵ صنعتی سهند تبریز 1

 آزاد تبریز 6 تبریز ۲

 آزاد اهر 7 مراغه 3

 ارومیه 8 هنر اسالمی تبریز 4

 اریلیست آزمایشگاه های اقم 

های در حال فعالیت دانشررگاه، برخی با درخواسررت مدیریت آزمایشررگاه به عضررویت  از آزمایشررگاه

آیند و در قبال خدماتی که به متقاضیان داخلی و خارجی زیر نظر  اقماری آزمایشگاه مرکزی در می 

شگاه مرکزی ارائه می  شی در تعمیر و خرید تجهیزات مورد آزمای نیاز  دهند، از حمایت معاونت پژوه

 .شوندبرخوردار می

 

 های اقماری فعلی به شرح زیر می باشد :لیست آزمایشگاه

 تعداد دستگاه گروه دانشکده نام آزمایشگاه ردیف

 بیوتکنولوژی کشاورزی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت 1
۵۵ 

 بیوتکنولوژی کشاورزی آزمایشگاه انتقال ژن ۲

 11 زراعت کشاورزی زراعی  آزمایشگاه  فیزیولوزی  گیاهان 3

 3۲ گیاهپزشکی کشاورزی آزمایشگاه پاتولوژی حشرات 4

 10 گیاهپزشکی کشاورزی آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی ۵

 1 مکانیک فنی و مهندسی آزمایشگاه  مکانیک سیاالت 6

 ۲ عمران فنی و مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی سازه 7

 ۲ برق فنی و مهندسی آزمایشگاه مکتن )کیفیت توان( 8

 10 برق فنی و مهندسی آزمایشگاه عایم و فشار قوی 9

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی و  10

 فیتوشیمی

 13 شیمی علوم پایه                

آزمایشگاه تحقیقاتی اسپکتروسکوپی  11

 تجزیه ای

 19 شیمی علوم پایه                

 9 شیمی علوم پایه                 هآزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزی 1۲

 4 شیمی علوم پایه                 آزمایشگاه تحقیقاتی کروماتوگرافی 13

 166 مجموع                  
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 مجموع درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی 

 خارجی گزارشی از درآمد حاصل از خدمات ارائه شده در آزمایشگاه مرکزی به متقاضیان داخلی و

 است :سیس تاکنون در جدول زیر آمدهأاز زمان ت
 

 

آنالیزهای پریرفته 

 شده

تا  1394از مهر 

 139۵مهر 

تا  139۵از مهر 

 1396مهر 

تا  1396از مهر 

 1397مهر 

تا  1397از مهر 

 1398مهر 

میزان درآمد، 

 مبلغ)ریال(

میزان درآمد، 

 مبلغ)ریال(

میزان درآمد، 

 مبلغ)ریال(

، میزان درآمد

 مبلغ)ریال(

جمع کل خدمات 

 ارائه شده

88،900،000 1۲9،۲۲0،000 1۵9،380،000 308،010،000 

 

 ابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانیعملکرد کت ها وفعالیت

سازماندهی مواد و منابع       شگاه شهید مدنی آذربایجان با هدف گردآوری، نگهداری و  کتابخانه مرکزی دان

به منظو   به   گیری در امر آموزش و پژوهش و همر بهرهچاپی و الکترونیکی   پژوهشرررگرانچنین کمک 

های متنوع جهت دسرررتیابی به اطالعات مورد نیاز از طریم همکاری با سرررایر مراکز تحقیقاتی در بخش

نفر از کارکنان به ارائه خدمات مشررغول هسررتند.   1۵های دانشررگاه فعال اسررت. در مجموعه کتابخانه

شهید    شگاه  شامل کتابخانه مرکزی و کتابخانه  کتابخانه دان شکده مدنی آذربایجان  های  های اقماری دان

سی،        شنا سالمی، علوم تربیتی و روان سانی، الهیات و معارف ا علوم پایه، فنی و مهندسی، ادبیات و علوم ان

شد. به عالوه کتابخان    ترین کتابخانهکشاورزی بوده و یکی از غنی  پردیس و شگاهی کشور می با   ههای دان

شگاه              سایر دان شجویان  شگران، دان ساتید، پژوه سانی به کلیه ا شگاه آماده خدمات ر ها و مراکز این دان

سازمان     صنایع و  شی و  شور مطابم آئین نامه کتابخانه می    علمی، پژوه سر ک سرا شد. درکتابخانه   های  با

 اند.منابع مختلا در چهار بخش اصلی به شرح نمودار ذیل ساختار یافته

 

 
 

 های تابعه کتابخانه مرکزی دانشگاه : واحد

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

کتب مرجعپایان نامهککتاب الکترونیکتاب

فراوانی منابع مختلف در کتابخانه مرکزی
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 بخش مرجع -1

 بخش نشریات  -2

 های مطالعهسالن -3

 بخش پایان نامه -4

 بخش کتابخانه دیجیتال -5

 بخش خدمات فنی  -6

 بخش سفارشات -7

انتشررارات دانشررگاه کلیه فرایندهای داوری و   مجوز اخرپس از  1394بخش انتشررارات: از سررال  -8

گیرد. در طول این مدت آئین ت دانشگاه انجام می چاپ آاار هیئت علمی دانشگاه توسط انتشارا   

شیوه نامه نامه شدند. هم  ها و فرمها،  سی  شورای   های مرتبط بازبینی و بازنوی سه  چنین هفده جل

گیری ویژه موافقت با چاپ آاار تصررمیمهای مختلا بهانتشررارات تشررکیل و در مورد موضرروع  

شهید مدنی آذربایجان در حال حا     می شگاه  اار به چاپ   ۲3ضر پنج مجله فعال دارد و  شود. دان

 .اار در فرایندهای مختلا انتشارات هستند ۲0رسیده و تعداد 

 

  های کتابخانه مرکزی و انتشاراتاهم فعالیت

  1398 خرید منابع درخواستی همکاران از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

       سمنتاک و ارائه شرکت  سترسی به مقاالت التین از طریم  سترسی به   د صورت آنالین و    ۲4د پایگاه به 
IP-based  

  افتتاح سیستمRFID دهی کتاب()مکانیزاسیون امانتکتابخانه دانشکده ادبیات و الهیات 

  دهی کتاب()مکانیزاسیون امانتکتابخانه مرکزی 1خرید و نصن میز امانت و گیت میز امانت شماره 

 شگاهراه اندازی سایت فروش کتاب های انتشارات دان 

 طراحی سامانه داوری کتاب های انتشارات دانشگاه   

 بازبینی و اصالحیه آئین نامه انتشارات دانشگاه 

     سه مجله سال  ستی در فیزیولوژی ورزش ار  The Journal of Appliedو  مطالعات کاربردی تندر

Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances   به سرررامانه ارزیابی

 ، تحقیقات و فناوریوزارت علوم

 اصرالحیه های مورد درخواسرت کمیسریون نشرریات وزارت عتا در ارتباط با ارکان نشرریه های        اعمال

 دانشگاه و وبسایت های مربوط

 انجام امور ابت مجالت دانشگاه در پایگاه استنادی جهان اسالم 

  در یک سال گرشته  اار تالیا و ترجمه همکاران در انتشارات دانشگاه 1۲چاپ 

 در نمایشررگاه بین المللی کتاب تهران در غرفه کتابیران در اردیبهشررت ماه   شرررکت انتشررارات دانشررگاه

1398 

 1398با غرفه مستقل در مهر ماه  انتشارات دانشگاه در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز حضور 

             شگاه شرکت در نمای شرکت پخش کتابیران برای فروش و  شگاه برای  شارات دان سال مداوم کتن انت ار

 های دانشگاهی

     ابت کلیه کتن انتشررارات در جامع ترین سررایت فروش الکترونیک آدینه بوک و شررروع فرایند فروش

  آنالین

http://jahssp.azaruniv.ac.ir/
http://jalda.azaruniv.ac.ir/
http://jalda.azaruniv.ac.ir/
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 های تالیفی و ترجمه شده انتشارات دانشگاه در یک سال اخیرلیست کتاب             

 

 گروه آموزشی نوع اار نویسنده / مترجم عنوان کتاب )تالیفی / ترجمه( ردیا

 عمران تالیا علی فروغی هاپوزوالن 1

 )خارج از دانشگاه(

فناوری اطالعات و  ترجمه ناصر فرج زاده رایانهذهن و  ۲

 مهندسی کامپیوتر

حقوق بین الملل نفت و گاز و امنیت ملی  3

 ایران

حجت سلیمی 

 ترکمانی

 حقوق تالیا

 ریاضی مترجم خلیل منفردی دلتا-مبدل های سیگما 4

 علوم ورزشی تالیا محسن شیرمحمدزاده مبانی مدیریت در علوم ورزشی ۵

کامپوزیت های نانو الیاف برای کاربردهای  6

 زیست پزشکی

 مهندسی شیمی ترجمه یونس بیگی

 مهندسی برق الکترونیک ترجمه موسی یوسفی VHDL با PLD طراحی مبنی بر 7

مبانی و کاربرد تحلیل اگزرژی پیشرفته  8

 های انرژیدر سیستم

 مهندسی مکانیک تألیا امیرحسین مصفا

 علوم قرآنی تالیا صمد عبداللهی عابد هدایت و ضاللت از منظر قرآن 9

 مهندسی برق قدرت ترجمه امین صفری پایداری سیستم های قدرت 10

11 General English in Use بان و ادبیات انگلیسیز تدوین قادر رزمجو 

 علوم تربیتی تألیا موسی پیری روش های تحقیم در علوم تربیتی 1۲

 

 

سال  5در اه های تالیفی و ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی دانشگنمودار کل کتاب

 منتهی به هفته پژوهش

 
97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

8

11

19
20

24

کتب تالیفی و ترجمه شده 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5496315&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5496315&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5496315&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5567891&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5651915&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5651915&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5652116&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5779443&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5779443&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5833767&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5833767&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5889294&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5890163&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5916528&unitType=6
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 ای فناوری اطالعات و خدمات رایانهمرکز  ها و عملکردفعالیت
 

های زیر مجموعه معاونت پژوهش و فناوری  عنوان یکی از مدیریتهمدیریت فناوری اطالعات دانشررگاه ب

زه فناوری  های اسرراسرری دانشررگاه در حودانشررگاه متولی اصررلی ایجاد، نگهداری و مدیریت زیر سرراخت

با بهره           باطات درون سرررازمانی و اینترنت اسرررت. این مجموعه  مندی از خدمات چهار      اطالعات و ارت

سیم و ارتباط اینترنت و              سیمی و بی  سیع  شبکه کامپیوتری و شتیبانی و نگهداری  شناس، امور پ کار

شگاه و        پرتال و زیر پرتال صلی دان سرورهای ا سامانه ها و  شگاه، تمامی  ارائه خدمات فناوری  های کل دان

ب         به معاونتهای آموزشررری، اداری و مالی، دانشرررجویی و فرهنگی را  عهده دارد. عالوه بر آن  هاطالعات 

مدیریت مراکز کامپیوتر دانشکده ها و ارائه خدمات رایانه ای در این مراکز به عموم دانشجویان از وظایا  

 رشناس دیگر این مرکز انجام می پریرد.دیگر این مدیریت است که با استفاده از خدمات چهار کا

سیار و تغییرات و چالش    فناوری اطالعات و ارتباطات حوزه شد ب سرعت ر ست، لرا در   ای با  های فراوان ا

ها در حوزه اطالعات و ارتباطات و   کنار انجام امور جاری مرکز، این مدیریت آگاهی از جدیدترین فناوری         

های مناسررن و آموزش کارشررناسرران در جهت  گیری فناوریکارها و تهدیدهای این حوزه و به فرصررت

سهیل فعالیت  شد را در        ت شگاه در این حوزه رو به ر شی و فرهنگی دان شی، پژوه ها و حصول اهداف آموز

 دستور کار خود دارد. 

است، هدف و  صورت آماری در ادامه گزارش اشاره شدههب 98اهم اقدامات این مدیریت در سال پژوهشی 

این اقدامات افزایش پایداری شررربکه و کاهش زمان قطعی آن، محافظت موار از شررربکه و منابع  نتیجه 

کامپیوتری دانشگاه در برابر صدمات سخت افزاری و نرم افزاری و افزایش میزان بهره مندی از این منابع     

ش تعداد  ایباشد. کاهش قابل مالحظه اشکاالت شبکه)خصوصاً شبکه بی سیم( و افزو رضایت کاربران می

 کاربران همزمان شبکه از دستاوردهای قابل ذکر این دوره می باشد.  

 های  مرکز فناوری اطالعاتاهم اقدامات و فعالیت

 

های الزم در تجهیزات و زیر سرراخت شرربکه دانشررگاه جهت  انجام بررسرری های آماری و پیکر بندی-1

 ری کاربران و بهبود پایداری شبکهمندی حداکثحصول بهره

دستگاه  دسترسی بی سیم جدید مبتنی بر جدیدترین فناوری و استانداردها به جای        10جایگزینی  -۲

ستگاه  سی و کیفیت ارتباط     د ستر شده به منظور افزایش میزان د شجوی های از رده خارج  ان اینترنتی دان

 ساکن خوابگاه

گاه المهدی به منظور های خوابتغییر کابل کشرری داده و تغریه برق و نصررن محافظ در سرراختمان   -3

 زیکی در مورد نقاط دسترسی بی سیمافزایش ایمنی تجهیزات و بهبود حفاظت فی

شگاه و ارتقای نرم           -3 شبکه دان ساخت  شده زیر  ستهلک  صلی م صن روتر جدید بجای روتر ا و    افزارین

 بهینه سازی تنظیمات آن
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پیش   یک و رفع اشکاالت موردی کترونپشتیبانی ارتباط شبکه عمومی دانشگاه با شبکه ملی دولت ال     -4

 آمده

م گرفته در مورد سرررورهای  مورد حمالت امنیتی انجا  70پایش، مدیریت و مسررتند سررازی بالو بر  -۵

 دانشگاه

شبکه        -6 شی و  ساختمان جدید معاونت آموز شبکه کامپیوتری  موقت این معاونت در  طراحی و اجرای 

 ساختمان شهدا

 رانس علمی برگزار شده در دانشگاهکنف 3یبانی وب سایت راه اندازی، آموزش و پشت -7

مورد ( و نصررن  و راه اندازی کامل در سررطح   4راه اندازی و ایجاد سرررور فیزیکی و مجازی جدید)  -8

سرریسررتم عامل و نرم افزار سررامانه)دو مورد ( به منظور افزایش خدمات، انتقال سرررور و رفع مشررکالت  

 مربوطه

سامانه           میزبانی ، نظارت و  -9 شگاه و  سی دان سایت جدید انگلی سخت افزاری  شتیبانی  ،   های همگامپ

 های تخصصی و مدیریت قراردادهامدیریت آموزش

سامانه     -10 شاوره در مورد کل  شتیبانی فنی و ارائه خدمات م شگاه )   های فناوری اطالعانظارت، پ ت دان

 سامانه ( ۲9بالو بر 

های الزهرا و قدس به  های کنترل تردد خوابگاهاتصررال گیتایجاد زیر سرراخت شرربکه کابلی برای   -11

 اری در راه اندازی پروژه مربوطهگره شبکه و همک 10تعداد 

 هاکاربر جدید در شبکه اینترنت بی سیم دانشگاه و مدیریت آن ۲300ایجاد بالو بر  -1۲

ترسی بی سیم مستهلک نقطه دس 1۵انجام تعمیرات سخت افزاری و تعویض ماژول در مورد بالو بر  -13

کیفیت ارتباط اینترنتی  های مختلا دانشررگاه به منظور بهبود میزان دسررترسرری وشررده در سرراختمان

 کاربران

 کیلومتر افزایش زیرساخت شبکه کابلی دانشگاه.    1.۵بالو بر  -14

 

 

 کارگاه های آموزشی برگزار شده

 

 نندهبرگزار ک تاریخ محل برگزاری عنوان کارگاه آموزشی ردیا

پدافند غیر عامل سایبری ،  1

دوره مقدماتی ویژه مراکز 

 درمانی و پزشکی

زمان پزشکی قانونی سا

 استان آذربایجان شرقی

 نادر صامصونچی ۲7/10/97

ارزیابی و سناریو پردازی  ۲

تهدیدات و آسین پریری ها 

 ، ویژه کارگروه انرژی و آب

شرکت برق منطقه ای 

 آذربایجان )با شرکت مدیران

های و کارشناسان زیرساخت

آب ، برق و گاز استان 

 آذربایجان شرقی(

 نادر صامصونچی ۲3/0۵/98
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تاب آوری در زیر ساختهای  3

 انرژی

ای شرکت برق منطقه

آذربایجان )با شرکت مدیران 

های و کارشناسان زیرساخت

آب ، برق و گاز استان 

 آذربایجان شرقی(

 سجاد نجفی ۲3/0۵/98

زی تهدیدات سناریو پردا 4

نوین در حوزه 

 الکترومغناطیس

شرکت برق منطقه ای 

آذربایجان )با شرکت مدیران 

و کارشناسان زیرساختهای 

آب ، برق و گاز استان 

 آذربایجان شرقی(

 شهرام حسین زاده ۲3/0۵/98

پدافند غیر عامل سایبری ،  ۵

دوره مقدماتی ویژه مراکز 

 اداری و ستادی

و اداره کل راهداری و حمل 

نقل جاده ای استان 

 آذربایجان شرقی

و  10/06/98

11/06/98 

 نادر صامصونچی

پدافند غیر عامل کالبدی،  6

دوره مقدماتی ویژه مراکز 

 اداری و ستادی

اداره کل راهداری و حمل و 

نقل جاده ای استان 

 آذربایجان شرقی

و  10/06/98

11/06/98 

 ارژنگ صادقی

پدافند غیر عامل سایبری،  7

مومی ویژه سطح ع

 کارمندان

دانشگاه شهید مدنی 

 آذربایجان

۲4/07/98  

 )دو جلسه(

 نادر صامصونچی

ارزیابی تهدیدات و آسین  8

پریری های زیر ساخت آب 

به روش 
CARVER+SHOCK 
 با دیدگاه پدافند غیر عامل

هفتمین نمایشگاه نوآوری و 

فناوری ربع 

رشیدی)رینوتکس( ، زون 

تخصصی نوآوری و فناوری 

 ی آبها

 نادر صامصونچی 16/08/98

پدافند غیر عامل سایبری،  9

دوره مقدماتی ویژه صنایع و 

 کارخانجات

 نادر صامصونچی 06/09/98 شرکت ایران خودرو تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 
های مرکز مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطالعاتجدول تطبیقی فعالیت  
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 98 97 96 95 94 93 شاخف ها ردیف

1 (Mbps) هنای باند اینترنتپ  ۵0 100 100 100 1۵۵ 1۵۵ 

۲ 
تعداد سرورهای عملیاتی)فیزیکی و 

 مجازی(
16 ۲0 ۲7 31 39 

43 

3 
تعداد ساختمان های تحت پوشش 

 شبکه بی سیم
13 18 ۲1 ۲7 ۲7 

۲8 

4 
فضای اداری،آموزشی و 

 تعدادAccess Pointپژوهشی
۲3 ۲۵ ۲9 43 4۵ 

47 

۵ 
فضای  Access Pointتعداد 

 خابگاهی
۵3 ۵4 ۵۵ 93 117 

117 

6 Main Switch101 98 94 8۵ 7۲ 68 تعداد 

7 
تعداد کاربران سامانه پست 

 الکترونیک
916 1013 1۲03 1390 16۵3 

1876 
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های مرکز مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطالعاتتطبیقی فعالیتنمودارهای   
 

 

 

 (Mbpsنمودار پهنای باند اینترنت دانشگاه )
 

 

 نمودار تعداد سرورهای عملیاتی)فیزیکی و مجازی(

 

 

 نمودار تعداد ساختمان های تحت پوشش شبکه بی سیم
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 آموزشی و پژوهشی فضای اداری،  Access Pointنمودار تعداد

 
 

 

 فضای خوابگاه دانشجویی  Access Pointنمودار تعداد 
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 Main Switchتعداد  نمودار

 

 

 

 د کاربران سامانه پست الکترونیکنمودار تعدا

 

  

0

20

40

60

80

100

120

1393 1394 1395 1396 1397 1398

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1393 1394 1395 1396 1397 1398



54 
 
 

 ها و عملکرد مرکز رشد، نوآوری و دفتر انتقال فناوری و مالکیت فکریفعالیت

 هب کارآفرین دانشگاه یک سمت به دانشگاه حرکت ملزومات از یکی عنوان به دانش سازیتجاری امروزه

 اهدانشگاه در شده تولید فکری هایییدارا از صحیح بهره برداری مسیر در سویی،همواره از. رودمی شمار

 دانشگاهی کارآفرینی و دانش تجاری سازی توسعه به هاآن رفع و شناسایی که دارد یوجودهایی مانع

 عنوان هب دانشگاه نوآوری مرکز چنینهم و فکری مالکیت و فناوری انتقال دفتر وجود بنابراین. انجامدمی

 موجود، دانش سازیتجاری و فکری هایدارایی از برداریبهره جهت در مناسن بسترسازی برای نهادی

 .است دانشگاه اساسی نیازهای از یکی

 ها و عملکرد مرکز رشد دانشگاهفعالیت -1

 اخر مجوز مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه از وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

 های ارسالی جهت استقرار رحها از طبرگزاری جلسات شورای مرکز رشد دانشگاه و دفاع شرکت

 در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه

  شرکت فناور در مرکز رشد دانشگاه  10استقرار 

  با همکاری پارک علم و فناوری "آشنایی با مراکز رشد و نوآوری دانشگاه"برگزاری کارگاه با عنوان 

 استان

 ( مورد 4)بنیان های دانشاندازی شرکتموفقیت اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه در راه 

 بندی و تکمیل قسمت دوم ساختمان مرکز رشد پارتیشن 

  مرکز رشد و ناظران در فرآیند پریرش واحدهای فناور در قرارداد و پرداخت حم الزحمه داوران

 دانشگاه و نوآوری

 ها و عملکرد مرکز نوآوری دانشگاهفعالیت -2

 ر سرعت، آبدارخانه و دیگر ملزومات اداریدانشگاه به اینترنت پنوآوری  تجهیز مرکز 

  تیم فناور در مرکز نوآوری دانشگاه 9پریرش 

  تیم فناور جهت حمایت  8و پریرش  1396برگزاری اولین جشنواره شتاب دانشگاه در اسفند ماه

 مادی و معنوی

 (1397آبان ماه ) هاهای اعتبارسنجی ایدهپردازی و خالقیت و روشبرگزاری کارگاه ایده 

  دانشگاه و آمادگی برای پریرش در مرکز رشد دانشگاه تیم فناور در مرکز نوآوری 3موفقیت 
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 ی فناور هاموافقت صندوق رفاه دانشجویی جهت ارائه تسهیالت کم بهره دانشجویی به یکی از تیم

 مستقر در مرکز نوآوری 

 

 دفتر انتقال فناوری و مالکیت فکری دانشگاه -3

 و نوآوری نمایشگاه فناوری اعضای هیئت علمی جهت شرکت در ششمین  حمایت از دانشجویان و

 رشیدیربع

  پریرش ابت یک مورد ابت اختراع خارجی(US Patent )در کانون پتنت ایران 

 حمایت از دانشجویان و اعضای هیئت علمی جهت ابت اختراع داخلی 

 برگزاری کارگاه ابت اختراع خارجی با همکاری کانون پتنت ایران 

 مورد 1های صنعتی استان شهرکقال فناوری و عارضه یابی از صنایع با مشارکت شرکتانت 

اقدام به استقرار در مرکز رشد و اقدام عملکرد اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه در  -4

 ثبت شرکت دانش بنیانبه 

مورد ابت قرار  شرکت با عناوین و محصوالت زیر توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه 8

 باشند : سازی و فروش محصوالت خود میگرفته و در حال تجاری

 

  آقای دکتر اشکان شمالی از فارغ التحصیالن رشته : مدیر عامل)شرکت شیمی صنعت رشد سهند

ها و روانکارهای صنعتی در حال فعالیت این شرکت در زمینه تولید انواع شوینده(. شیمی دانشگاه

کارگیری نقاط کوانتومی گرافن در محصوالت خود، گواهی نانو هبه خاطر باین شرکت . است

این شرکت محصوالت خود را به . مقیاس را از ستاد توسعه فناوری نانو دریافت نموده است

اخر مجوزها و استانداردهای الزم برای ریزی برای شهرهای مختلا کشور ارسال و در حال برنامه

 . شدباصادرات محصوالت خود می

 

  اعضایزاده از دکتر ناصر فرج: مدیر عامل)اشبکه توسعه و فناروی اطالعات آفتاب شفشرکت 

ان بنیسامانه دانش یکشفاداک (. هیئت علمی دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر

تم ترین سیسترین و کاربردیاین سامانه با هدف ارایه ساده. خدمات آنالین پزشکان کشور است

ر نظی)رفی، جستجو و رزرو اینترنتی وقت مالقات پزشکانِ مراکز درمانی عمومی و خصوصی مع



56 
 
 

این سامانه در دو  چنین، اپلیکیشنهم .استایجادشده( …ها و ها، مطنها، کلینیکارستانبیم

بازار قابل دسترسی و  استور و کافهاست که از طریم اپو اندروید نیز عرضه شده iOSی نسخه

 .برای کاربران عمومی و پزشکان استنصن 

 

 دکتر اکبر حیدرزاده از : مدیر عامل)نوین فردانگر گستر کاویانشرکت تولیدی مهندسی دانش

این شرکت در زمینه طراحی، ساخت و (. اعضای هیئت علمی دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد

 های مختلفی خدماتشرکت تولید انواع تجهیزات و محصوالت صنعتی در حال فعالیت بوده و به

تجهیزات پیشرفته مجوز  این شرکت در زمینه ماشین آالت و. فنی و مهندسی ارائه نموده است

 .دانش بنیان شدن را کسن نموده است

  شرکت قافالن سمانورد آذربایجان)مدیر عامل: علی مختاری(. این شرکت در زمینه طراحی

های بسیار خوبی برای دهیی فعالیت داشته و ابسترهای هوشمند سازی منازل و واحدهای تجار

 پیشبرد اهداف خود و ارتباط با مشتریان دارد.

  (. این شرکت در زمینه محمد علی توکلی قاضی جهانی)مدیر عامل: مهر آذر پرداز نیروشرکت

وده سازی مصرف فعالیت نمهای کنترلی مختلا برای بهینهبهینه سازی مصرف و طراحی سیستم

باشد. از اهداف قابل بسط این شرکت نهاد بزرگ می ۲مراکره برای عقد قرارداد با و در حال 

 های بزرگ تولیدی اشاره کرد.سازی مصرف سوخت در مجتمعتوان به بهینهمی

 

  های )مدیر عامل: علی عربگری(. این شرکت در زمینه فعالیتسبالن پایدار محتشمشرکت

داشته و اولین فعالیت خود را در زمینه به اشتراک گراری کامپیوتری و بازاریابی مجازی فعالیت 

باشد. با توجه به پایه اینترنتی های کامپیوتری آغاز کرده و در ایران در حال گسترش میبازی

این شرکت، امکان گسترش سریع در خارج از مرزهای کشور نیز در اسرع زمان امکان پریر بوده 

 باشد.و از اهداف اصلی شرکت می

 

 کت داده پردازی پایا پرداز)مدیر عامل: مهدی هاشم زاده( زمینه فعالیت این شرکت تشخیص شر

 باشد.های اتوماسیون صنعتی میهای مدار بسته نظارتی و کار در سیستمدود در دوربین
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   شرکت آرتا هوا انرژی )مدیر عامل: دکتر حبین رزمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی

هوا فعالیت داشته و در -های پیشرفته پایه رویشرکت در زمینه تولید باطریآذربایجان(. این 

های معتبر خارجی ها )گرافن اکسید( در حد نمونهحال حاضر موفم به تولید مواد اولیه این باطری

باشد. این شرکت در شده و در حال تولید و بازاریابی این محصول و مشتقات تولیدی از آن می

 باشد.یان ابت نام کرده و در مرحله تایید نهایی دانش بنیان میبنسامانه دانش

 

 مدیر عامل: بهزاد سلطانی( این شرکت در زمینه ساخت مالت جهت شرکت آرمان اقتصاد آذر(

 ایکاشت تخم گیاهی با پلیمرهای خطی و گسترش آن جهت بسط در بازارهای منطقه

 های ی قائمی(. این شرکت طراحی سیستمشرکت ساتراب فناوران نهان پرداز )مدیر عامل: عل

تانی های بیمارسالکتریکی و کنترلی فعالیت نموده و در حال حاضر مشغول فعالیت در سیستم

باشد. شرکت چندین قرارداد با مراکز درمانی داشته و در حال و خدمات درمانی مختلا می

 باشد.  سطح کشور می مراکره با سازمان انتقال خون کشور برای عقد قرارداد همکاری در

 

 دارای شرکت دانش بنیان و محصول تجاری آموختگانو دانش اساتید

 گروه نام شرکت نام محصول تجاری
/ هیات علمی

 دانش آموخته
 ردیف

سامانه نوبت دهی اینترنتی 

 پزشکان شفاداک

 

توسعه فناوری و اطالعات 

 آفتاب شفا

 مهندسی

 کامپیوتر
 1 ناصر فرج زاده

راکتور عملیات حرارتی چند 

منظوره بستر سیال با اتمسفر 

 کنترل شونده گازی

تولیدی مهندسی دانش 

 گستر کاویان نوین فردا نگر
 ۲ اکبر حیدرزاده مهندسی مواد

 3 حبین رزمی شیمی آرتا هوا انرژی هوا-تولید باطری روی

ها و روانکارهای انواع شوینده

 یصنعت
 4 اشکان شمالی شیمی شیمی صنعت رشد سهند

https://shafadoc.ir/
https://shafadoc.ir/
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 اجتماعی –ها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانی فعالیت

های درگیر اجتماعی با هدف قرار دادن تقاضاهای پژوهشی سازمان -پژوهشکده سالمت روانی 

ستان آذربایجان   -با سالمت روانی   سترهای   اجتماعی کشور، باالخص حوزه ا شرقی و بازبینی ب

شده    پی سالت خطیری متعهد  ست.  شگیری و مداخله دانش و فرهنگ محور در قلمرو آن به ر ا

های غیردارویی  های مرتبط با آن)از پیشررگیری تا درمانمسررائلی مانند بحران اعتیاد و آسررین

های آسرررین پریر،  های تقویت آن در جامعه با تأکید بر گروهآن(، خود مراقبتی و اسرررتراتژی

های مرتبط های آن درخصوص اعتیاد و آسین  تم درمانی کشور و چالش واکاوی کیفیت سیس  

با آن، توانمند سازی علمی جامعه در نحوه ورود به فضای مجازی به منظور پیشگیری و مقابله  

های حقوقی توسرررعه سرررالمت اجتماعی، حقوق اجتماعی، زمینه-های روانیعلمی با آسرررین

 اجتماعی ایدز،  -اجتماعی آن، ابعاد روانی  شرررهروندی و کاوش در دو بعد سرررالمت فردی و      

علمی و کاربردی  های ییجوشمار دیگر، قلمرو فعالیت و چاره حیاتی بی هایخشونت و موضوع  

 .این پژوهشکده است

 

 98تا مهر  97از مهر  اجتماعی –ها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانی فعالیتاهم 

 هاعقد تفاهم نامه همکاری با سازمان زندان 

 قد تفاهم نامه همکاری با اداره کل پدافند غیر عامل استانع 

 عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت مس سونگون 

 مقدمات عقد تفاهم نامه با پلیس فتا استان 

 مقدمات عقد تفاهم نامه با شرکت گاز استان 

 برگزاری جلسات شورای پژوهشکده 

 هاعقد دو قراداد پژوهشی با سازمان زندان 

 وهشی با استانداریاتمام طرح پژ 

 برگزاری مراحل اول و دوم طرح ملی گفتگوی خانواده با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 

 ها و شوراهای استانی شامل:  مشارکت در کمیته 

 ریزی و مدیریت پیشگیری از خودکشی،کمیته برنامه .1

 کمیته مداخالت روانشناختی پیش از طالق،   .۲

 ه پیش از ازدواج، دهی آموزش و مشاورکمیته سامان .3

 کمیته مدیریت خشم و خشونت خانگی،   .4

 پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان،  -کمیته علمی .۵

های گراری مقابله با آسررینورزان اسررتانی در برنامه ریزی و سرریاسررت کمیته اندیشرره .6

 اجتماعی استان، 

 شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان،  .7

ست   .8 سیا شت   -ریزی سالمت روانی ی و برنامهگرارکمیته  اجتماعی اعتیاد اداره کل بهدا

 استان،

 های تخصصی به شرح ذیل:  ها و دورهاهگبرگزاری کار 

 Spss   1397دی ماه  –مقدماتی 
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  98اردیبهشت و خرداد  -کارگاه مساله یابی مشارکتی خانواده 7برگزاری 

    سلی خانواده در اداره ک شی گفتگوی بین ن ستان کارگاه آموز بهمن ماه   -ل آموزش و پرورش ا

97 

    ساختار و سازی و تاایر آن بر  کارکرد خانواده برای کارمندان اداره کل امور  برگزاری کارگاه نو

 98تیرماه  -بانوان و زنان استانداری

  شبکه های اجتماعی مجازی در فرمانداری تبریز و      4برگزاری شی در زمینه تاایر  کارگاه آموز

 97آذرماه -کل پدافند غیر عامل استان دارهاهر با مشارکت ا

 98مهر -برگزاری پیش نشست تخصصی همایش ملی زنان و حیات اجتماعی 

          شهید مدنی آذربایجان شگاه  ساتید دان شگاه برای ا سئولیت اجتماعی دان   -برگزاری کارگاه م

 98مهر

  مس سونگون مجتمعبرگزاری تور یکروزه بازدید از 

 
 1398جتمع مس سونگون به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  مهر بازدید علمی یک روزه از م

 

 

 98تا مهر  97از مهر  های قدرتمطالعات کاربردی سیستمها و عملکرد پژوهشکده فعالیت

 
از وزارت علوم   "های قدرتپژوهشررکده مطالعات کاربردی سرریسررتم"اخر مجوز اصررولی برای  -

 تحقیقات و فناوری

 ه در ساختمان پردیستجهیز دفتر پژوهشکد -

 اندازی وبسایت برای پژوهشکدهایجاد و راه -

 ای و توزیع نیروی برقهای برق منطقهشرکت در جلسات کمیته تحقیقات شرکت -

 برگزاری جلسات شورای پژوهشکده -

 ای آذربایجان به مبلو یک میلیارد و یکصد میلیون ریالعقد قرارداد با شرکت برق منطقه -
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نفر هزینه  16: تعداد شرکت کننده ) MATLABشی برنامه نویسی در   موزآبرگزاری کارگاه  -

 (ریال، در آمد واحد سه میلیون ریال ۵00000: ابت نام

نفر  ۲0: تعداد شرررکت کننده)GAMSموزشرری برنامه نویسرری در نرم افزار آبرگزاری کارگاه  -

 (ریال، در آمد واحد سه میلیون ریال ۵00000: هزینه ابت نام

 روزه بازدید از شرکت تراکتورسازیتور یکبرگزاری  -

 

 

98آبان تور صنعتی یک روزه تراکتور سازی ایران  

 

 

 

 
 

 JCRمقاله  دو: مقاله چاپ شده -

A novel high step-up DC–DC converter based on three-winding 

coupled inductor 

Mohsen Mahmoudi ORCID Icon, Ali Ajami & Ebrahim Babaei 

European Power Electronics and Drives, Volume 29, 2019 - Issue 1, 

https://doi.org/10.1080/09398368.2018.1467158 

 

  Effect of Carbon Support on the Electrocatalytic Performance of the Pt 

Nanoparticles toward Oxidation of Formic Acid 

Biuck Habibi, Hamideh Imanzadeh, Yalda Haghighi Shishavan & 

Mandana Amiri https://doi.org/10.1007/s10562-019-03018-9 
 
 
 
 

 

 
 

https://doi.org/10.1080/09398368.2018.1467158
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 ها و دستاوردهای دانشگاهموفقیت

 
 راساس رتبه بندی نیچر ایندکسب های ایرانتوسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بین دانشگاه  6کسب رتبه  
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های جهان بر اساس نظام دانشگاه ایرانی از جمله دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در جمع برترین دانشگاه 29قرار گرفتن 

 رتبه بندی تایمز

  
 

گاه برتر مهندسی و فناوری دنیا بر دانشگاه ایرانی ازجمله دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در میان هزار دانش 33اعالم 

 اساس رتبه بندی تایمز
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 )عقد قراردادالمللی معتبردر جرب طرح بین  عضو هیات علمی دانشگاهسعید حضرتی  آقای دکتر موفقیت درخشان

 مشترک با دانشگاه تورینوی ایتالیا در قالن برنامه اراسموس(

 

  
 

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی و دانشگاه شهید مدنی  اختصاص رتبه سوم برای طرح پژوهشی مشترک

 های توزیع برق کشورآذربایجان در سومین جشنواره تحقیقات و نوآوری
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توسط احد بهشتی دانشجوی دکتری  " مسابقات ملی فناوری نانو" کسن رتبه چهارم کشور در

 شیمی فیزیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  
 

 

ید آقاباالزاده دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید مدنی اذربایجان در اولین همایش و ام درخشش

 نمایشگاه دستاوردهای پژوهشگران در دانشگاه عالی دفاع ملی
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شور،      ستقالل علمی و جنبش دانش بنیان ک اعتالی ارزش های دینی و فرهنگی و تداوم ا

است که با اندیشه خالق و     یژوهشگران و اندیشمندان  مرهون تالش ارزشمند استادان، پ  

 .ای روشن و سرشار از امید را به ایران اسالمی هدیه می کنندپویای خود، آینده  قلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و سرافرازی هر چه بیشتر میهن عزیزمان، اییییییییییران اسالمی ءبه امید اعتال

 
 


