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 یشگفتار پ
 

 حیات عرصه در ماندن باقی راه تنها به و رفته فراتر رفاه فزایندة عامل یک از علم تولید پژوهش و نقش امروزه

 سرمایه به زیادي توجه است که کشورهاگردیده باعث امر این است.شده مبدل تکاپوي فناوري پر دنیاي در موثر ضورح و

 نخسـت  هـاي زمـرة ردیـف   در خود آن را  هايگذاري سیاست باشند و  در داشته تحقیقات انجام و علم تولید در گذاري

 پیونـد  مختلـف  هـاي عرصه و هاحوزه در کشورها توانمندي با علم و تولید براي پژوهش و  قرار دهند. تالش ریزيبرنامه

-هر چه مسایل جامعه پیچیده دارد. بستگی آن کاربردهاي و نتایج و پژوهش به هم به نسبت کشورها برتري است. وخورده

ایه گـذاري، تربیـت و   ترگردد، لزوم سرمها گستردهها، بارزتر خواهد بود و هر چه دامنه پژوهشتر باشد، لزوم انجام پژوهش
-ریزي، اداره و جهت دادن بـه فعالیـت  چنین ایجاد تشکیالتی منسجم و پویا به منظور برنامهگر و همجلب نیروهاي پژوهش

شود که فرهنگ پـژوهش در سـطوح مختلـف جامعـه      پذیر مینماید. این امر، زمانی امکانتر میهاي پژوهشی کشور حیاتی
از طـرف شـوراي فرهنـگ    » روز پـژوهش «آذرماه به نـام   25گذاري  با توجه به نام 1379ز سال ترویج یابد. بر این اساس، ا

نـام نهـاده شـد و مسـؤلیت     » هفتـه پـژوهش  «عمومی، آخرین هفته آذرماه نیز از سوي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 
اد برگزاري هفته پژوهش و فناوري، برگزاري این هفته به عهدة معاونت پژوهشی این وزارت سپرده شد؛ به همین منظور ست

-ها و مؤسسات مرتبط با پژوهش و فناوري برگزار میها، نهادها، دانشگاههاي متعددي را با همکاري سازمانهمه ساله برنامه

 »پشتیبان تولیـد ، و فناوريپژوهش «پژوهش و فناوري با شـعار 	هاي هفته نماید، در همین راستا امسال نیز ویژه برنامه
 گردد.میاجرا 

هاي فـراروي حـوزه پـژوهش و    هفته پژوهش و فناوري، در پاییز هر سال، فرصت مناسبی براي بررسی دستاوردها و چالش
بر این اساس، معاونت آورد. ها و نهادهاي گوناگون علمی فراهم میهاي پژوهشی، سازمانپژوهشگران در سطح کشور و بخش

هاي گذشته ضمن برگزاري مراسـم و   چون سالداند هم ایجان بر خود واجب میپژوهش و فناوري دانشگاه شهید مدنی آذرب
رسانی در خصوص کارنامه پژوهش و فناوري دانشگاه در یک سال گذشته، خانواده بزرگ دانشگاه  هاي مختلف و اطالعبرنامه

و معرفـی برگزیـدگان حـوزه    انتخـاب   هاي این حـوزه قراردهـد.   شهید مدنی آذربایجان را در جریان زوایاي مختلف فعالیت
هـاي مختلـف نظیـر     نفعان این حـوزه بـه شـیوه    چنین ایجاد فرصت تعامل بین ذيها و همپژوهش و فناوري و تجلیل از آن

کند که ضمن ارتقاي شأن و جایگـاه   هاي مطبوعاتی و غیره، فضایی را در دانشگاه ایجاد می هاي تخصصی، مصاحبه سخنرانی
ن این عرصه، بستر مستحکمی را براي ادامه راه تقویـت و توسـعه پـژوهش و فنـاوري کـه ضـامن       پژوهش و فناوري و فعالی

پیشرفت واقعی کشور و ایجاد ثروت، رفاه و امنیت براي مردم است در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی فـراهم    
آفرینی  هاي ارزش ي هاي اثربخش و فناورهشاز جمله عوامل اساسی در توسعه و پیشرفت جهان امروز، اهتمام به پژو .نماید

ها و مراکز آموزش ها را به عمل تبدیل نموده و جامعه را به سمت تولید ملی سوق دهد. در این راستا دانشگاهنظریه است که
و گـام  هـاي ا ترین محصول خود یعنی نیروي انسانی خالق و کارآفرین به جامعه و میدان دادن به نوآوريعالی با عرضه مهم

 دارد.مؤثري در این مسیر برمی
هاي کشور، حمایت  ها و تاکیدات مقام معظم رهبري در امر پژوهش، پژوهش و نوآوري به عنوان محور فعالیت بنا به توصیه 

ها به صورت مستمر ضروري است؛ زیـرا بـا گسـترش     و توجه ویژه به این حوزه در کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی و سازمان
هاي جدید، تصمیمات مبتنـی بـر افـزایش کمـی و      ها به محصوالت با روش ها و تبدیل ایده هاي پژوهشی در سازمان فعالیت

 نماید. شود که در نهایت دستیابی به توسعۀ همه جانبۀ کشور را فراهم می کیفی تولید ملی اتخاذ می
ده و دست تعامل تمـامی همکـاران هیـأت    معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فرصت را غنیمت شمر

هاي اثر بخـش و ایجـاد فناورهـاي     علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارمندان پرتالش را در مسیر حرکت به سمت پژوهش
اقتصاد دانش  تحقق ها و رونق تولید برداشته و موجباتفشارد تا گام مؤثري در تجاري سازي ایده ارزش آفرین به گرمی می

 . فراهم سازدبنیان را 
          دکتر علی عجمی      

 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
 1400آذر                                                                                      
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  10 -11:50ساعت  1400آذر ماه  23شنبه مورخ  روز سه برنامه مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه
 

 توضیحات برنامه ساعت
 دقیقه)5( قاري قرآن تالوت آیاتی از کالم ا... مجید 10:05-10

10:10- 10:05 
پخش سرود جمهوري اسالمی ایران و 

 اعالم برنامه
 )هدقیق 5( مجري برنامه

10:30-10:10 
سخنرانی توسط ریاست محترم 

 )هدقیق 20( آقاي دکتر ولی زاده دانشگاه

11-10:30 
استاد محترم گروه  ی توسطسخنران

برنامه ریزي آموزش عالی، موسسه 
 پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی

آقاي دکتر مقصود 
 فراستخواه

 دقیقه) 30(

ارائۀ گزارش عملکرد حوزة پژوهش و  11:30-11
 فناوري دانشگاه

 دقیقه) 30( آقاي دکتر عجمی

11:50-11:30 
اهداي لوح تقدیر پژوهشگران برتر، 

 فعاالن روابطو ارتباط با صنعت  فعاالن
 بین الملل

 دقیقه) 20(

 
 تئاتر دانشکدة علوم پایه سالن آمفی محل برگزاري مراسم به صورت حضوري:

 http://www.skyroom.online/ch/asmu/fs  لینک برگزاري مراسم به صورت مجازي:
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 1400و فناوري  هفتۀ پژوهش هاي علمی به مناسبت گرامیداشت رگزاري وبیناربرنامۀ ب
 

ف
ردی
	

تاریخروز /  واحد/ گروه ارائه دهنده موضوع سخنرانی  ساعت 

1	
 آشنایی با خدمات کتابخانۀ مرکزي

هاي اطالعاتی،  افزار کتابخانه، پایگاه ( نرم
)یابی افزار مشابهت نرم  

مرکزيکتابخانۀ  دکتر جواد مصرآبادي  
 دوشنبه

15/09/1400  
10 

2 
Reflections on the 

Sociopolitics of ELT: Ironing 
the Predicaments out in 

Teacher Education 

 دکتر فواد بهزادپور
زبان و ادبیات  

 انگلیسی
شنبه سه  

02/09/1400  
12 

یسیاصول پروپوزال نو 3 دکتر حسن  
زاده اسماعیل  

زبان و ادبیات 
 عربی

شنبه سه  
09/09/1400  

12:30 

ستنیز چگونه و یشیاند مرگ 4  
 کاظم اله بیحب دکتر

یخان  
یاسالم معارف  

شنبه سه  
02/09/1400  

20-19 

ییطباطبا عالمه یاجتماع یوجودشناس 5 یحسن دیحم دکتر   فلسفه 
 چهارشنبه

03/09/1400  
20-19 

 تاثیر زمان و مکان در اجتهاد 6
محمد دکتر 

نژاد ابراهیم  
فقه و حقوق 

 اسالمی
شنبه سه  

09/09/1400  
20-19  

درآمدي بر سطح فهم فرهنگی در تفسیر  7
 قرآن کریم

محمدفام دکتر سجاد علوم قرآن و  
 حدیث

 یکشنبه
21/09/1400  

20-19  

8 
ها و فضاهاي تابعی  نقش کالکولوس

ریاضی در حل مسائل فیزیک و مهندسی 
هاي کالسیک و ضعیف با تاکید بر جواب  

دکتر محمد 
هیجهانشا  

 ریاضی
 سه شنبه

23/09/1400  
12-11  

ها قارچ هاي اندوفیت و اهمیت آن 9 شناسی زیست دکتر مصطفی عبادي   
 چهارشنبه

24/09/1400  10 

10 
 در یحرارت ریغ يپالسما يکاربردها

يا رشته انیم يپژوهشها  
 

یادتیس دکتر  فیزیک 
 دوشنبه

29/09/1400  
11 

11 
 رد سرد يپالسما يفناور گاهیجا یابیارز

 جامعه

 فرشاد دکتر
زاده صحبت  

(استاد دانشگاه 
 مازندران)

 فیزیک
 دوشنبه

29/09/1400  
11:45 

12 
راهنمایی در مورد اخذ پذیرش براي دوره 

 هاي پسادکتري در ژاپن

 دکتر کوثر خواجه
استادیار و محقق در 
 Hyugu دانشگاه ژاپن

 شیمی
شنبه سه  

30/09/1400  
10 

13 
محاسباتی: اولین مدرسۀ زمستانی شیمی 

سازي دینامیک مولکولی جذب  شبیه
هاي اتکتیک عمیق ها توسط حالل آالینده  

بین دکتر جابر جهان  شیمی 

شنبه سه  
و 09/10/1400  

 چهارشنبه
10/10/1400  

12 – 8  
 و
18- 14  

يدیخورش يها ستمیس نانیاطم تیقابل 14  

دکتر سعید پیغامی 
(عضو هیات علمی 
دانشگاه البورگ 

 دانمارك)

برق یمهندس  
شنبه پنج  

27/08/1400  
19-17  
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نویسی کارگاه آموزشی پروپوزال	15 زادگان دکتر نوید تقی   مهندسی برق 
 شنبه

13/09/1400  
18-16  

16 
Very high cycle fatigue 
behavior of additively 

manufactured aluminum 
alloys 

دکتر رضا طاهرزاده 
موسویان (محقق 
پسادکترا مرکز 

 I-FORMتحقیقاتی 
 جمهوري ایرلند)

 مهندسی مواد
 چهارشنبه

17/09/1400  13 

 الکترونیک نوري 17
 دکتر علی رستمی
 استاد دانشگاه تبریز

 مهندسی برق
شنبه پنیج  

18/09/1400  
19- 17  

18 
معرفی خاکریزهاي ساخته شده با خاك 

سازي و سدسازي و  سیمان در راه –
هاي پژوهشی بررسی آخرین یافته  

فرشباف دکتر حامد  مهندسی عمران 
 یکشنبه

21/09/1400  
10 

هاي نوین در تصفیه فاضالب روش 19  مهندسی شیمی دکتر مریم حسینی 
 دوشنبه

21/09/1400  
12 

 سینتیک تخریب حرارتی پلیمرها 20
دکتر حمیدرضا 
 مهندسی شیمی عظیمی زنوزي

 دوشنبه
22/09/1400  11 

21 Solid-state additive 
manufacturing 

ر موسی ساجددکت  مهندسی مکانیک 
شنبه سه  

23/09/1400  
11 

22 
سازگاري الکترومغناطیسی در حمل و 

 نقل الکتریکی
زاده شهرام حسین  مهندسی برق 

شنبه سه  
23/09/1400  

12 

23 
هاي استفاده از منابع  ها و چالش فرصت

آب غیرمتعارف در تأمین نیازهاي آبی با 
آوري آب باران تکیه بر جمع  

دي دینیدکتر مه شنبه سه مهندسی عمران   
23/09/1400  

13 

24 
هاي پیشرفته: از استخراج  مس در فناوري

 تا کاربرد
دکتر مصطفی آقازاده 

 قمی
 مهندسی مواد

شنبه سه  
23/09/1400  

15 

25 
ها و اصول تحلیل و طراحی  بررسی چالش

 مهندسی عمران دکتر عباس قدمی زیرسازي نماهاي مدرن
 چهارشنبه

24/09/1400  10 

26 
هاي خورشیدي  مرزدانشی به سوي سلول

هیبریدي -پلیمري   
 مهندسی شیمی دکتر سمیرا آقبالغی

 چهارشنبه
24/09/1400  

11 

 مخابرات نور مرئی 27
حامد علیزاده 

جهانی قاضی  
 مهندسی برق

 چهارشنبه
24/09/1400  

12 

28 
گرمایش کره زمین و راهکارهاي 

 co2کاتالیستی براي کاهش و تبدیل 
دکتر سوگند 

 مهندسی شیمی آقامحمدي
 چهارشنبه

24/09/1400  15 

 مدیریت انرژي در صنایع 29

دکتر خلیل بانان علی 
 عباسی

برداري برق  معاون بهره
اي آذربایجان منطقه  

 مهندسی برق
شنبه پنج  

25/09/1400  
19-17  

هاي ذخیره کننده انرژي مدرن سیستم 30 زادگان دکتر نوید اقی  بهشن مهندسی برق   
27/09/1400  

12 

رسانی نوین برق شبکه هاي  31 زادگان دکتر نوید تقی   مهندسی برق 
 دوشنبه

29/09/1400  
12 

32 

Binder Jet 3D Printing - 
process parameters, 

structure, properties, and 
challenges 

 دکتر امیر مصطفائی
(عضو هیأت علمی 

 دانشگاه ایلیونز آمریکا)
 

 چهارشنبه مهندسی مواد
08/10/1400  

16 
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33 
گذشته، حال : و کاربردها نیماش يریادگی

ندهیو آ  
زاده دکتر مهدي هاشم  فناوري اطالعات 

شنبه دو  
22/09/1400  

17 

لیتبد يرانده و الگوها مدل یمهندس 34  فناوري اطالعات روحی دکتر علیرضا 
شنبه سه  

23/09/1400  
17 

بشر ندهیآ ییغذا منبع حشرات 35 يمحمد داود دکتر  یپزشک اهیگ   
 چهارشنبه

03/09/1400  
10ـ12  

يکشاورز در دور از سنجش یمبان 36 زیپرو الله دکتر  یپزشک اهیگ   

شنبه پنج  
و04/09/1400  

شنبه پنج  
11/09/1400  

12-10  
 
 
16-14  

 ییکارا در حشرات یمنیا ستمیس نقش 37
آفات یکروبیم کنترل  

يمحمد داود دکتر یپزشک اهیگ   
 شنبه

06/09/1400  
10ـ12  

38 
 مختلف ارقام بافت کشت به پاسخ یبررس

 ژنوم به ژن انتقال سازي نهیبه و گندم
ها آن  

 زادهیول رعنا دکتر
 کامران

يوتکنولوژیب  
کشنبهی  
14/09/1400  

10 

39 
معرفی زنبوران تریکوگراما و نحوه پرورش 

 آزمایشگاهی و تولید انبوه آنها
پزشکی گیاه دکتر ناهید واعظ  

 دوشنبه
و  22/09/1400

شنبه  سه
23/09/1400  

19-17  

40 
اهمیت تولید محصول سالم و ارگانیک در 

 کشاورزي
 زراعت دکتر سعید حضرتی

 دوشنبه
29/09/1400  

10:30 
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 پژوهشگران برگزیدة دانشگاه
 

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف
 ریاضی علوم پایه االسالمی سیدمحمود شیخ 1
 مواد فنی و مهندسی حیدرزادهاکبر  2
 مهندسی برق فنی و مهندسی سجاد نجفی 3
 علوم تربیتی شناسی علوم تربیتی و روان زاده ابوالفضل قاسم 4
 مهندسی برق فنی و مهندسی امین صفري 5
 ریاضی علوم پایه بهروز خیرفام 6
 شیمی علوم پایه بیوك حبیبی 7
 شیمی علوم پایه بین جابر جهان 8
 زبان و ادبیات عربی ادبیات و علوم انسانی عبداالحد غیبی 9
 علوم تربیتی شناسی علوم تربیتی و روان رامین حبیبی کلیبر 10
 شیمی علوم پایه حبیب رزمی 11
 زراعت و اصالح نبابتات کشاورزي حمید محمدي 12
 فناوري اطالعات فناوري اطالعات و مهندسی کامپیوتر حسین عباسی مهر 13
 یعرب اتیادب و زبان یانسان علوم و اتیادب یچقوش زاده یحاج نیمه 14

 زبان انگلیسی یانسان علوم و اتیادب داود امینی 15
 فقه و حقوق اسالمی الهیات اله احدي سیف 16
 فلسفه الهیات احمد حمداللهی اسکوئی 17

 پژوهشگر برگزیدة جوان دانشگاه

 وه آموزشیگر دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف
 مهندسی عمران فنی و مهندسی عباس قدمی بدرلو 1

 پژوهشگر دانشجوي برگزیدة دانشگاه
 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 ریاضی علوم پایه اکبر جهانبانی 1

 پژوهشگر کارمند برگزیدة دانشگاه
 واحد دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 آزمایشگاه زراعت و اصالح نباتات کشاورزي کاظم لطفی 1 

 پژوهشگران فعال ارتباط با صنعت دانشگاه

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 شیمی علوم پایه مهدیه صفرپور 1
 شیمی علوم پایه علیرضا امانی قدیم 2
 تربیتیعلوم  شناسی علوم تربیتی و روان علیشاهی زاده ابوالفضل قاسم 3
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 المللی ران فعال در حوزة روابط بینپژوهشگ

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 مهندسی مواد فنی و مهندسی اکبر حیدرزاده 1
 مهندسی شیمی فنی و مهندسی سوگند آقامحمدي 2

 فناوران برتر (مرکز رشد و فناوري)

 شرکت نام و نام خانوادگی ردیف

 پایدار محتشمشرکت سبالن  آقاي علی عربگري 1
 شرکت آرتان بیگین صنعت آذربایجان (آبصا) آقاي مرتضی آهنگري حساس 2

 )RINOTEX(طرح هاي برتر ارائه شده در نهمین نمایشگاه ربع رشیدي
به  مبلغ تشویقی عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

 ریال
طرح برتر منتخب پارك علم و فناوري استان  سجاد نجفی 1

 آذربایجان شرقی
000/000/5 

 000/000/5 طرح برتر زون نوآوري و فناوري انرژي وحیده کاظم لو 2

 کتاب برگزیده
 گروه دانشکده عنوان نوع اثر نویسنده ردیف
 علوم ورزشی شناسی علوم تربیتی و رو.ان یادگیري و رشد حرکتی ترجمه زاده بهروز قربان 1
 ریاضی علوم پایه مبانی نظري محاسبه تالیف سمیه تاري 2
 مهندسی برق فنی و مهندسی هاي قدرت پایداري سیستم ترجمه امین صفري 3

 

	از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 2021درصد دانشمندان برتر جهان در سال  2 ءلیست منتخبین جز

 رتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف
وضعیت 
 استخدامی

 دانشکده گروه

 فنی و مهندسی مهندسی برق ی قطعیرسم استاد دکتر علی عجمی اسفنگر 1
 علوم پایه شیمی رسمی قطعی استاد دکتر مهرداد مهکام 2
 علوم پایه شیمی پیمانی استادیار دکتر مهدیه صفرپور 3
 علوم پایه شیمی رسمی قطعی استاد دکتر بیوك حبیبی  4

 فنی و مهندسی مهندسی برق رسمی قطعی استاد دکتر محمدرضا بنایی 5

 فنی و مهندسی مهندسی شیمی رسمی آزمایشی استادیار سمیرا آقبالغی دکتر  6
 فنی و مهندسی مهندسی مواد رسمی قطعی دانشیار دکتر مرتضی فرخی راد 7
 فنی و مهندسی مهندسی مکانیک رسمی قطعی دانشیار دکتر امیرحسین مصفا 8
 مهندسیفنی و  مهندسی مواد رسمی آزمایشی دانشیار دکتر اکبر حیدرزاده 9
 فنی و مهندسی مهندسی برق آموخته دانش دکتري دکتر حسین آردي 10

 علوم پایه شیمی آموخته دانش دکتري دکتر امیر علی عباسی 11
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دانشگاه پژوهشی امور مدیریت ها و عملکرد فعالیت  
 

برنامه پنجم قانون  – 224اساس مفاد ماده  سامانه سمات ملی(بر ثبت آمار و اطالعات پژوهشی دانشگاه در -
 توسعه)

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

ـ  تشکیل شوراي پژوهشی با ترتیب زمانی برنامه - هـاي مختلـف    موقـع درخواسـت  هریزي شده جهت بررسی ب
 اعضاي هیأت علمی پژوهشی 

 هاي پژوهشی و تحقیقاتی ارائه خدمات کارشناسی و مالی مختلف جهت حمایت از انجام فعالیت -

 هاي اجرایی مندرج در کتاب مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه  بازنگري دستورالعمل -

هـاي   ي اولویـت هاي پژوهش و فنـاوري تعریـف شـده در راسـتا     از طرح حمایت نامه شیوهتدوین و تصویب  -
  دانشگاه

ویـژة  (هاي علمی ترویجی، نقد علمی، نوآوري و نظریه پـردازي   شیوه نامۀ برگزاري کرسیتدوین و تصویب  -
 )علوم انسانی، معارف دینی و هنر

  تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوة انتخاب پژوهشگران برگزیده سال -
 ي هیأت علمی هاي پژوهشی اعضا تخصیص امتیاز پژوهانه به فعالیت -

 اعضاي هیأت علمی 1400صدور 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 -

 مندي از پایۀ تشویقی  ها، جهت بهره علمی معرفی شده از سوي دانشکده هاي اعضاي هیأت  بررسی فعالیت -

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

 هاي پژوهشی حساب طرح انجام امور مربوط به تسویه -

هاي داخل و  یان شرکت کننده در همایشانجام امور مربوط به تسویه حساب اعضاي هیأت علمی و دانشجو -
 خارج از کشور

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

 )ژیرو(ارتقاي سامانه مدیریت امور پژوهشی  -

  رفع مشکالت اساتید و دانشجویان در خصوص نحوه ثبت اطالعات پروپوزال و کلیه موارد سامانه 

 دانشجویان ارشد و دکتري از طریق سامانه مدیریت اطالعات  پروپوزال تاطالعا ثبت تدوین راهنماي
  پژوهشی

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی رسالۀ/ نامه روز رسانی کلیۀ عملیات پایان هب  
     ،ایجاد اکانت براي دانشجویان ارشد و دکتري جهت ثبت پروپوزال در سامانه بـراي تصـویب در گـروه

  به امتیاز آن در گرنت اساتیدو محاس دانشکده، تحصیالت تکمیلی
  و تائیـد   بررسـی براي اساتید راهنما و مشاور خـارج از دانشـگاه جهـت     رمز عبورتعریف نام کاربري و

  پروپوزال
 شـامل مراحـل تصـویب،    (دانشگاهی اعضـاي هیـأت علمـی    پژوهشی درون  روز رسانی عملیات طرح هب

 )، داوري و تسویه نهایی طرحگزارش نهایی ،)حذف و اضافه نمودن همکار(تمدید، اصالح

 هاي پژوهشی در سامانه هاي داوري طرح روز رسانی فرم هب  
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 روز رسانی عملیات پروپوزال برون دانشگاهی اعضاي هیأت علمی هب  
 روزرسانی عملیات مربوط به چاپ و نشرکتاب؛  هب 

 هاي اعضاي هیأت علمی دانشگاه روز رسانی اخذ گزارش از فعالیت هب  
 هـاي   ارگـان  هـا و  هاي پژوهشی دانشگاه به سـازمان  ارائۀ آمار و اطالعات کلیۀ فعالیت درروز رسانی  هب

  غیره و ISCسمات، مپفا،: درخواست کننده از جمله
 گیري از لیست مقاالت چاپ شدة اعضاي هیأت علمی و دانشجویان جهت ارائه به  روز رسانی گزارش هب

 .پرداخت تشویقی مقاالت امور مالی به منظور

 نامه گرنت در سامانه و  اعمال آن در قراردادهاي گرنت اعضاي هیأت علمی روز رسانی آئین هب 

 تعریف سال پژوهشی جدید در سامانه 

 تعریف بودجه پژوهشی در سامانه 

 هاي مربوطه ها و تنظیم دسترسی ا و دانشکدهه تعریف مدیریت شوراهاي پژوهشی گروه 

 هیأت علمی با پارامترهـاي گـروه، دانشـکده و دانشـگاه در     گیري از گرنت اعضاي روز رسانی گزارش هب 
  بندي و هزینه کرد اعتبار پژوهشی گیري در بودجه هاي زمانی متفاوت جهت بهره بازه

 با نمایش جزئیات مربـوط بـه   (روز رسانی مشاهدة امتیازات و مبالغ پژوهانه براي اعضاي هیأت علمی هب
و امکان مشاهدة جزئیـات مبـالغ پرداختـی    ) ده اعتبار گرنتکردها و مان هر فعالیت و گردش ریزهزینه

  ثبت شده توسط عامل مالی
 روز رسانی اطالعات پایه مربوط به پروفایل کاربري اعضاي هیأت علمی هب  
 شده روز رسانی موارد مورد نیاز براي ثبت مقاالت چاپ هب  
 اعتبار مجله بـا نمـایش  : جمله روز رسانی مربوط به مجالت از هبCategory     و نمـایش چنـدین برابـر

 و سایر موارد الزم JCRضریب تاثیر میانگین مجالت  

 هاي پژوهشی توسط اعضاي هیأت علمی ازطریق سامانه هاي مربوط به فعالیت وز رسانی درخواستر به 

 ها به صورت تجمیع از سامانه ژیرو ها و فرم نامه روز رسانی آئین هب 

 هاي پژوهشیدرصد هزینه پرسنلی طرح 30 الزحمه قراه اندازي بخش مربوط به درخواست ح 

 راه اندازي  بخش مربوط به ارسال برنامه پژوهشی عضو هیأت علمی براي تنظیم قرارداد گرنت 

 راه اندازي بخش مربوط به  ثبت پسا دکتري جهت استفاده از امتیاز آن در گرنت عضو هیأت علمی 

 ت تکمیلی از طریق سامانهراه اندازي درخواست مجوز دفاع دانشجوي تحصیال 

   تدوین راهنماي نحوه ثبت و مراحل اخذ مجوز دفاع از سامانه 
 اخذ مجوز تأسیس کمیتۀ اخالق زیستی و راه اندازي سامانۀ مربوطه 
 انجام امور مربوط به اخذ کد اخالقی 
 انجام امور مربوط به انتخاب پژوهشیار از بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی نخبه 

 

  ي آموزشی :و بینارهاو  هاکارگاهو و بین المللی   هاي ملیها و کنفرانسسمینارها، همایشاري برگز -

  ی و بین المللی :هاي ملها و کنفرانسسمینارها، همایش -
 )99هاي تفسیري قرآن کریم ( آبان ماه  اولین همایش پژوهش .1
 )99اسفند  13ششمین کنفرانس ملی محاسبات  توزیعی و پردازش داده هاي بزرگ (  .2
 )1400(خرداد ماه  اي اولین کنفرانس بین المللی زلزله و ژئوتکنیک لرزه . 3
 )1400شهریور  11الی  9(  پنجمین سمینار ملی شیمی کاربردي . 4
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 : ي آموزشیبینارهاوو  هاکارگاه -
تر انجمن پژوهشکدة سالمت روانی با همکاري دفا -1399راز کروناي ایرانی(مهر ماه «وبینار  .1

 شناسی تبریز و اردبیل) جامعه
پژوهشکدة سالنت  -1399وبینار تاثیر روانی و اجتماعی کاهش سن جرایم سایبري بر جامعه(آبان ماه . 2

 اجتماعی) -روانی
 -1399وبینار مطالعه تاثیر فرایند نوسازي در ساختار و کارکرد خانواده و مسائل ناشی از آن(آذر   .3

 اجتماعی) -انیپژوهشکدة سالمت رو
غذایی وبینار یافته هاي یک پژوهش تجربی: شهرهاي هوشمند و تصفیه بیولوژیکی پسابهاي صنایع     .4 

 اجتماعی) -پژوهشکدة سالمت روانی -1400(شهریور ماه  کشاورزي
 -1400بینار ارائه نتایج تجربی یک راهبرد: شورایاري محالت محدودیت ها، موانع و چالش(شهریور ماه و  .5

 اجتماعی) -پژوهشکدة سالمت روانی
 –پژوهشکدة سالمت روانی  -1400هاي تحقق آن( شهریورماه  شهر دوستدار کودك و چالش«وبینار  . 6

 اجتماعی)
 ماهآذرمدیران و کارشناسان توانیر(براي  CGRIDافزار  برگزاري وبینار معرفی و تشریح عملکرد نرم . 7 

 )هاي قدرتي سیستمپژوهشکدة مطالعات کاربرد -1399
براي کارشناسان شرکت برق  CGRIDافزار  برگزاري نشست تخصصی معرفی و تشریح عملکرد نرم .8

 )هاي قدرتپژوهشکدة  مطالعات کاربردي سیستم -1399ماهمهر (آذربایجان يا منطقه
نوآوري و دفتر   مرکز رشد و  -1400( مرداد ماه "ها شرکت يساز انیدانش بن ندیبا فرا ییآشناکارگاه . 9 

 ) با همکاري پارك علم و فناوري استانانتقال فناوري و مالکیت فکري 
مرکز  -1400(شهریور  مرکز رشد يها شرکت يدیمحصوالت تول يساز يتجار ندیبا فرا ییآشناکارگاه  .10

همکاري  با همکاري پارك علم و فناوري استان باي رمالکیت فکرشد و نوآوري و دفتر  انتقال فناوري و 
  پارك علم و فناوري استان)

دانشکدة الهیات و معارف  -ماه 1399( اسفند  مبانی، ابعاد و گرایش هاي الهیات محیط زیست وبینار .11
 اسالمی)

 دانشکدة الهیات و معارف اسالمی) -1400 ماه ( فروردین . تخریب طبیعت تجسم تخریب انسان12
 دانشکدة الهیات و معارف اسالمی) -1400 ماه (اردیبهشت . معنویت و محیط زیست13
 مدیریت امور پژوهشی دانشگاه)  -1400(خرداد » اخالق در پژوهش « . وبینار آموزشی 14
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 بر اساس سامانۀ ژیرو -)1400(پنج سال منتهی به مهر  هاي پژوهشی و فناوري دانشگاهآمار فعالیت

 
 

 عنوان
 مهر

96-95  
 مهر

97-96  
 مهر

98- 97  
 مهر

99-98  
 مهر

99-1400  

 WOS 316 352 372 464 476و  JCR  ،Scopusمقاالت چاپ شده در مجالت 

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

218 239 245 273 234 

 2 4 9 6 6 ترویجی –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 
 10 8 13 27 36 تمقاالت چاپ شده در سایر مجال

 147 62 74 73 35 مقاالت چاپ شده مشترك با نویسندگان خارج از کشور

 1 2 2 2 3 تعداد ثبت اختراعات
 –(ملی ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور مقاالت
 اي) منطقه

201 168 237 145 107 

 45 59 59 132 135 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  (بین المللی)
 - 4 9 15 9 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور

 5 6 13 16 13 (داخل دانشگاه)  مصوب هاي تحقیقاتی تعداد طرح
 23 9 8 11 13 هاي تحقیقاتی مصوب (خارج دانشگاه) تعداد طرح

قانون بودجه  9تعداد قراردادهاي منعقده از محل بند ط تبصره 
 سال

- 3 3 5 3 

منعقده با اعضاي (Grant) اردادهاي اعتبار پژوهشی مبلغ قر
 (میلیون ریال) هیأت علمی

633/25  578/20  128/30  596/39  86/57  

 437 423 359 350 370 هاي ارشد و دکتري مورد حمایت مالی نامه تعداد پایان
 11 12 4 4 4 تعداد پژوهشگران پسادکتري

 20 27 24 20 19 کتب تالیفی و ترجمه شده

 4 5 5 8 9 هاي علمی ملی / بین المللی گزاري همایشبر
 43 37 26 17 19 هاي آموزشی برگزاري وبینار و کارگاه

 12411 10052 9122 7940 4016 هاي مهارتی براي دانشجویان (نفرساعت) برگزاري دوره
 31 45 26 21 17 تعداد تورهاي صنعتی

 8 11 15 9 9 ل کشورهاي امضا شده با نهادهاي داخ نامه تعداد تفاهم
 7 10 1 4 2 هاي امضا شده با مؤسسات خارج از کشور نامه تعداد تفاهم

 - هاي تحقیقاتی خارج از کشور تعداد و مبلغ طرح
طرح 2  

17000 
 یورو

طرح 3  
79409 

 یورو

طرح 4  
44562 

 یورو

طرح 2  
58046 

 یورو
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 Qبر حسب  JCRمقاالت چاپ شده در 

 Q/ Q1 Q2 Q3 Q4 سال

2015 37 62 43 29 

2016 44 65 58 32 

2017 45 62 64 36 

2018 81 58 60 33 

2019 79 87 53 31 

2020 66 91 56 18 

2021 137 51 27 15 
 
 
 

 % برتر)50% برتر تا  0.01تعداد مقاالت چاپ شده  برحسب درصد برتر در گروههاي موضوعی (

سال/درصد 
 مقاالت برتر

0.01 % 

 یک صدم %

0.1 % 

 دهم % یک

1% 

 یک %

10% 

 ده %

20% 

 بیست %

50% 

 پنجاه %

2015 0 0 5 13 16 63 
2016 0 0 3 18 30 71 
2017 0 0 6 20 21 76 
2018 0 0 5 32 29 81 
2019 0 2 12 58 42 96 
2020 1 3 14 59 27 20 
2021 - - - 21 27 23 
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 2021سال  –هاي آموزشی  تفکیک گروه به Q برحسب JCRتعداد مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده در 

 جمع Q1 Q2 Q3 Q4 گروه دانشکده

 2 - 1 1 - تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی الهیات

 علوم پایه

 83 6 11 9 57 ریاضی
 7 2 1 1 3 شناسی زیست

 56 3 2 22 29 شیمی
 12 1 3 4 4 فیزیک

فناوري 
 اطالعات

 18 1 2 3 12 مهندسی برق
 7 - 3 - 4 مهندسی شیمی
 9 1 1 2 5 مهندسی عمران
 4 - - 1 3 مهندسی مکانیک

 12 - 2 3 7 مهندسی مواد

فنی و 
 مهندسی

 13 1 - 3 9 فناوري اطالعات

 - - - - - مهندسی کامپیوتر

 کشاورزي
 3 - 1 - 2 زراعت و اصالح نباتات

 4 - - 2 2 پزشکی گیاه
 230 15 27 51 137 جمع

 اي پژوهشی و فناوري دانشگاه در پنج سال اخیرهمودار فعالیتن
 

اندیشـمندانه و متفکرانـه اعضـاي      شـده، فعالیـت   ورزي و تولید علم محسوب  ، باالترین مرکز اندیشه دانشگاه      
طوري کـه تعـداد و کیفیـت مقـاالت      سزایی دارد؛ ههیأت علمی و دانشجویان در اعتالي جایگاه علمی آن نقش ب

شود. نمودارهاي ذیل  هاي ارزیابی سطح علمی دانشگاه محسوب می ترین شاخص ثیر، یکی از مهمداراي ضریب تأ
 دهد.  نشان می 1400تا مهرماه سال  1395تعداد مقاالت چاپ شده را از مهر ماه سال 
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   99 هاي آموزشی در یک سال منتهی به مهرهاي تحقیقاتی دانشگاه به تفکیک گروههاي طرحلیتجدول فعا

 ریال می باشد.) هزار(مبالغ به    

ف
ردی

 

 گروه آموزشی

 طرح هاي پژوهشی خاتمه یافته طرح هاي پژوهشی تصویب  شده

گاه
نش

 دا
خل

دا
 

 میزان اعتبار

شگ
 دان

رج
خا

 ها

 میزان اعتبار

شگ
دان

ل 
داخ

 ها

 میزان اعتبار
شگ

 دان
رج

خا
 ها

 میزان اعتبار

 - - -  400/815/4/- 3 000/40/- 1 مهندسی برق 1
 - - - - - - - - مهندسی شیمی 2
 - - - - - - - - مهندسی مواد 3
 - - -  000/160/- 1 - - مهندسی مکانیک 4

 - - - - - - - - مهندسی عمران 5
 - - - - - - - - مهندسی کامپیوتر 6
 - - - - - - - - فناوري اطالعات 7
 - - - - - - 000/260/- 1 مطالعات خانواده 8
 -  000/35/- 1 000/550/1/- 4 000/147/- 1 علوم  تربیتی 9
 000/490/- 3   000/300/- 1 000/90/- 1 تربیت بدنی 10

 000/150/- - 000/30/- 1 - - - - روانشناسی 11
علم اطالعات  و دانش  12

 اسیشن
- - - - - - - - 

 - -   - - - - فیزیک 13
 800/801/-  000/71/- 1 300/700/1- 4 000/141/- 1 شیمی 14
  1 - - 955/2//272/- 1 - - زیست گیاهی 15

 - - -  - - - - گروه گیاهپزشکی 16
 - - - - 000/85/- 1- 000/105/- 1 ریاضی 17
 - - - - - - - - زراعت و اصالح نبات 18
 - - - - 000/420/- 1 - - حقوق 19

 800/441/1/ - 000/136/- - 972/985/11/- - 000/783 - جمع 
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 1400تا مهر  1399هاي علمی بین المللی دانشگاه از مهر ها و عملکرد گروه همکارياهم فعالیت
 
، Impact Ranking ،QS تایمز، 2020المللی براي سال هاي بینتکمیل اطالعات و آمار الزم براي رنکینگ -1

Green metric ... و 
 المللی به اعضاي هیات علمی دانشگاه.هاي پژوهشی عملی و بینهاي فراخوانرسانی گرنتاطالع -2
هاي ارشد مشترك بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه انجام مراحل نهایی براي برگزاري دوره -3

مترجمی زبان انگلیسی که تفاهم نامه آن آماده امضا بوده و مراحل ایجاد رشته سالنتوي ایتالیا در رشته تحصیلی 
 باشد.در دست اقدام می

 : المللی دید و بازدیدهاي بین -4

 عناوین تعداد سال

تا  1399مهر 
1400مهر   

3 

جلسه دیدار و گفتگوي مجازي با مسئولین دانشگاه سالنتوي ایتالیا در رابطه با تاسیس  -1
 صیلی مشترك بین دو دانشگاه.رشته تح

گفتگوي مجازي با برگزاري نشست مجازي رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با  -2
 اساتید و فرهیختگان ایرانی مقیم کشورهاي مالزي و سنگاپور

 بازدید رئیس دانشگاه سید جمال الدین افغانستان از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -3
 ه همکاري دو جانبه جهت بررسی راههاي توسع

 

 
 

 



٢٤ 
 
 

          
 

 المللی:ها و مجامع بینشرکت در نمایشگاه -5

 عناوین تعداد سال

تا مهر  1399مهر 
1400 

1 

در هاي علمی دانشگاه مدیر دفتر همکاريو  شرکت معاون پژوهش و فناوري -1
ص و برگزاري غرفه مخصو صورت مجازيبهالمللی یوري اجالس و نمایشگاه بین

هاي دانشگاه به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به منظور معرفی پتانسیل
دانشگاه ها و چنین بازدید از غرفه و دیدار با مسئوالن بازدیدکنندگان و هم

مؤسسات آموزشی از کشورهاي ترکیه، اندونزي، مالزي، هند، لهستان، گرجستان، 
 .99اسفند طی  ایتالیا و ... در خصوص گسترش ارتباطات بین المللی

 

 
 

 المللی:هاي بینبرگزاري سمینارها و کنفرانس -6

 عناوین تعداد سال

 اي المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه اولین کنفرانس بین  1 1400تا مهر  1399مهر 
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 المللی:هاي بینسمینارها و کارگاه -7

 
 عناوین تعداد سال

مهر 
1399 
تا مهر 
1400 

7 

 Grape Erineum Strain of Colomerus Vitis زاري کارگاه مجازي با عنوانبرگ -1
(Acari :Eriophyidae): Recent Findings and Notes  توسط پرفسور انریکو دلیللو از

 دانشگاه آلدو مورو باري ایتالیا
 Capnodis Tenebrionis : New Approaches to Scanبرگزاري کارگاه مجازي با عنوان  -2

Plant Material Resistance and New Biological Control Perspectives  توسط
 دکتر ایالریا ترزا از دانشگاه  آلدومورو باري ایتالیا

 Managing Ecosystem Services for Sustainableبرگزاري کارگاه مجازي با عنوان  -3
Crop Production ومور باري ایتالیاتوسط دکتر جیووانی تامبورینی از دانشگاه آلد 

 From real molecules and semiconductors to RFبرگزاري کارگاه مجازي با عنوان  -4
circuits to perform computation  توسط دکتر امید فیضی استاد  21/12/99در تاریخ

 دانشگاه ایرانی در دانشگاه لیموژ فرانسه
 Which nutritional input can be useful for theبرگزاري کارگاه مجازي با عنوان  -5

future of agriculture in the current environment  توسط دکتر جوزپه پیگناتا
 محقق دانشگاه تورین ایتالیا 

برگزاري وبینار یافته هاي یک پژوهش تجربی: شهرهاي هوشمند و تصفیه بیولوژیکی پسابهاي  -6
 -کشاورزي پسابهاي دکتراي پسا محقق -فراجی صنایع غذایی و کشاورزي توسط دکتر حسین 

 Management of environmentalنیوزلند و مدیر  کشور کانتربري دانشگاه در غذایی
science laboratory 

 Feasibility Study of Combining Direct Air«برگزاري وبینار تخصصی با عنوان  -7
Capture of CO2and Methanation with Dual Function Materials (DFM) «

 توسط دکتر رابرت فاراتو، استاد دانشگاه کلمبیا نیویورك.
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 ها:ها و رسالهنامههاي معتبر خارج از کشور در پایانهمکاري با اساتید دانشگاه -8

 عناوین تعداد سال

مهر 
تا  1399
مهر 
1400 

5 

 Investigating the possibility «نامه با عنوان در پایان Professor Enrico de Lilloمشاوره 
of Ectozoochory in Eriophyoid mites of Meshginshahr region« 

 Synthesis of New Sorbents Based«در رساله با عنوان Professor Famil Ciraqovمشاوره 
on Layered Double Hydroxides and Metal Oxides Nanostructures and Their 

Application in Analysis of Emerging Contaminants« 
 Synthesis and Application of«در رساله با عنوان  Professor Mustafa Soylakمشاوره 

Deep Eutectic Solvents as Green Solvents for Liquid-Phase Microextraction of 
Chemical Contaminants for Monitoring in Various Water Samples« 

 بینی پیش براي عمیق یادگیري بر مبتنی راهکاري ارائه« در پایان نامه با عنوان  رفیعی داودمشاوره دکتر 
 »پروتئین هاي توالی در ترجمه از پس تغییرات مکان

 surface displayجدید پالزمید یک ساخت«در پایان نامه با عنوان  مدزاك کاترینمشاوره دکتر 
 »18 تیپ انسانی پاپیلوماي ویروس نوترکیب E6 ینپروتئ رمزگذار

 المللی اعضاي هیات علمی:هاي پژوهشی بینهاي مطالعاتی و ماموریتفرصت -9

کشور  دانشگاه مقصد اسامی هیات علمی تعداد نوع اعزام سال
 مقصد

تا مهر  1399مهر 
1400 

مامویت 
 پژوهشی

2 

 زاده  دکتر رعنا ولی
 (گروه بیوتکنولوژي)

گاه منابع طبیعی و علوم دانش
 (BOKU) زیستی 

 اتریش

(گروه  دکتر مقصود پژوهنده
 بیوتکنولوژي)

 فرانسه دانشگاه لیل

 ها و مؤسسات علمی پژوهشی خارج از کشور:هاي علمی پژوهشی منعقد شده با دانشگاهنامهتفاهم -10

 ادنام کشور طرف قرارد نام دانشگاه یا موسسه طرف قرارداد تعداد سال

تا مهر  1399مهر 
1400 

6 

 ایتالیا دانشگاه سالنتو
 افغانستان دانشگاه سید جمال الدین افغان

 ترکیه دانشگاه صنعتی اسکی شهیر
 ترکیه دانشگاه دوزجه
 بنگالدش دانشگاه دافودیل

 ترکیه باشدانشگاه آلتین
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 ها و مؤسسات علمی پژوهشی خارج از کشور:شگاهقراردادهاي تبادل استاد دانشجوي منعقد شده با دان -11

 نام کشور طرف قرارداد نام دانشگاه یا موسسه طرف قرارداد تعداد
باشدانشگاه آلتین 1  ترکیه 

 

  ها و مؤسسات علمی پژوهشی خارج از کشورهاي پژوهشی منعقد شده با دانشگاهقرارداد طرح -12

ف
ردی

 

 عنوان طرح
مجري 
 ایرانی

 دمبلغ قراردا
بر حسب 

 یورو

نام دانشگاه یا 
موسسه طرف 

 قرارداد

نام کشور 
طرف 
 قرارداد

 وضعیت

1 

New growing system to 
investigate environmental 

and agronomical factors on 
plant growth and 

development of herbs for 
high qualitative secondary 

metabolite synthesis 

سعید 
 حضرتی

 ایتالیا دانشگاه تورینو یورو 51240
در حال 

 اجرا

2 

Improving our understanding 
of how MAMP perception 
by chickpea plants enables 

real-time responses to 
symbiotic and pathogenic 

microorganisms 

 وحید 
 فالح زاده

 یورو 17169
دانشگاه وسترن 

 سیدنی
 استرالیا

در حال 
 اجرا

3 

Redox regulation during 
bacteroid differentiation in 

the Symbiosis 
between Medicago truncatula 
and Sinorhizobium meliloti: 

analysis of the role of 
MarRtype Transcription 

Factors 

 داود 
 فرانسه INRAموسسه  یورو 11000 فرج زاده

خاتمه 
 یافته

4 
Study the Behavior of Single-

helix and Multi-helix Screw 
Piles and Anchors 

حسین 
سلطانی 

 جیقه
موسسه  یورو 15800

Aedificantes 
 فرانسه

در حال 
 اجرا

5 
Development of a cost 

effective and highly 
sensitive on-chip platform: 

Cyclotides on a chip 

حسین 
 پورهاشم

ان دانشگاه عثم یورو  14381
 قاضی اسکی شهیر

ترکیه 
 (توبیتاك)

در حال 
 اجرا

6 
Deep transfer learning based 
prediction of pathogen-Host 
protein- protein interactions 

اسماعیل 
 نورانی

 یورو  14381
دانشگاه صنعتی 

 قبضه
ترکیه 

 (توبیتاك)
در حال 

 اجرا

7 Friction stir welding of cobalt 
free high entropy alloys 

اکبر 
حیدرزاده و 

رقیه 
 محمدزاده

میلیون  600
 +ریال 

لیر  300.000
 ترکیه

İskenderun 
Technical 
University 

ISTE 

ترکیه 
 (توبیتاك)

 شروع

8 

Fabrication of Enhanced 
Core-Shell Co-ZIF-67@MOx 

(M = Zn, Mn and K) 
Nanocomposites via 

Intermediate Pyrolysis and 
Plasma Treatment for Fischer 

Tropsch Synthesis 

سوگند 
 آقامحمدي

میلیون  600
 +ریال 

لیر  300.000
 ترکیه

Istanbul 
Technical 
University 

ترکیه 
 (توبیتاك)

 شروع
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 1400تا مهر  1399ها و عملکرد اداره پذیرش دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه از مهر اهم فعالیت
 
 1399ذیرش دانشجویان غیرایرانی دانشگاه در مهرماه تشکیل اداره پ -1
 ی براي جذب دانشجویان غیر ایرانیهاي تبلیغاتآماده سازي فایل -2
 و افزودن زبان عربی به آن غیرایرانی انپذیرش آنالین دانشجوی اصالح سامانهاقدام براي  -3

 
 سامانه پذیرش آنالین دانشجویان غیر ایرانی

رایزن فرهنگی کشور عراق در ایران دکتر امجد با حضور ریاست دانشگاه، معاونت آموزش و جلسه مجازي با   -4
 تحصیالت تکمیلی و معاونت پژوهش و فناوري

 رایرانی از کشورهاي عراق و ترکیههاي همکار در جذب دانشجویان غیجلسات متعدد با شرکت -5
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 ی دانشگاهن غیرایرانجلسه کمیته پذیرش دانشجویا 15برگزاري  - 6
 هادانشجوي غیرایرانی و اجراي مراحل بررسی آن 600دریافت مدارك بیش از  -7
 دانشجوي غیرایرانی 240اي بیش از صدور پذیرش اولیه بر -8
 در مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر: 1400هاي غیرایرانی ترم اول دانشجو به عنوان ورودي 142ثبت نام  -9

 
 

 در مقطع کارشناسی ارشد 1400رم اول هاي غیرایرانی تورودي

 دانشکده رشته ورودي مهر
 ادبیات فارسی 1

 ادبیات و علوم انسانی

 ادبیات عرب 3

 ادبیات انگلیسی 16

 مترجمی انگلیسی 1

 آموزش انگلیسی 16

 کل 37

 قرآن و حدیث 12
 الهیات و معارف اسالمی

 کل 12

 مدیریت ورزشی 8

 مدیریت آموزشی 1 ناسیعلوم تربیتی و روانش

 کل 9

 حشره شناسی 1
 کشاورزي

 کل 1

 هاي قدرتبرق سیستم 11

 فنی و مهندسی

 الکترونیک قدرت و ماشینهاي الکتریکی -برق 1

 عمران سازه 10

 مکانیک تبدیل انرژي 17

 کل 39

 نرم افزار-کامپیوتر 10
 فناوري اطالعات و مهندسی کامپیوتر

 کل 10

 یزیک اپتیک لیزرف 18

 علوم پایه

 ریاضی جبر 1

 شیمی تجزیه 12

 بیوشیمی 2

 کل 33
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 ها و عملکرد مدیریت امور فناوري دانشگاهفعالیت
 

در کنار انجام امور تشکیالتی خود همچون ایجاد ارتباط بین دانشگاه با صنعت و جامعه، هماهنگی مدیریت این   
ایجـاد  دانشجویان از مراکز صنعتی و تولیدي،  اعضاي هیات علمی و هاي بازدیدامهها در برنها و شرکتبا سازمان

معرفـی  هـاي کـاربردي،   هـاي نیـاز محـور و طـرح    نامه/رسـاله مشوق براي دانشجویان و اساتید جهت انجام پایان
قراردادهـاي  آموختگـان، عقـد   هاي مهارتی دانشجویان و دانـش برگزاري دورههاي کارآموزي، دانشجویان به دوره

ها در قالب طـرح فرصـت مطالعـاتی در صـنعت و جامعـه و      پژوهشی و فناوري، حضور اساتید در صنایع و ارگان
تسریع، تکمیل و اجـراي امـور    راستاي  هاي موثري را دراخیرا گامهمچنین بر خط نمودن امورات جاري حوزه، 

و تولیدي و حرکت به سمت دانشگاه کارافرین  صنعتیا مراکز و فناورانه ب هاي علمیزیربنایی، فناوري و همکاري
  .گرددها اشاره میکه در زیر به اختصار به آن برداشته است

 

 1399-1400دوره هاي مهارتی ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی  -1

 مدرس نام دوره ردیف
 دکتر سجاد محمدفام آموزش هنر رسانه در قرآن کریم 1

 کتر رضا یلشرزهد هاي ترجمهمهارت 2

 دکتر نصراللهی هاي ویراستاري ادبی و علمی مهارت 3

 دکتر مظهر قراملکی هاي تولید انواع رنگهافرموالسیون و روش 4

 مهندس شفاعتی یتهاي پرورش گلهاي زین مهارت 5

 مهندس مه رویان PLC    اتوماسیون صنعتی 6

 مهندس قهرمانژاد مقدماتی Catiaنرم افزار  7

 مهندس قهرمانژاد پیشرفته Catiaرم افزار ن 8

 مهندس شیخ کرانی هاي بخارجوشی در مخازن و دیگ اتصاالت کیفیت کنترل و بازرسی دوره 9

 مهندس شیخ کرانی صنعتی قطعات رنگ کیفیت کنترل و بازرسی مهارتی دوره 10

 مهندس اطاعت و بازاریابی ارمبانی مدیریت کسب و ک 11

 دکتر شیخ علی زاده ربیتی والدینهاي ت مهارت 12

 مهندس شفاعتی زیست شناسی جانوري 13

 مهندس شفاعتی طراحی فضاي سبز به کمک نرم افزار 14

 دکتر قاسم زاده مهارت هاي ارتباطی 15
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 1399-1400دوره هاي مهارتی برگزار شده در نیمسال دوم سال تحصیلی  -2

 مدرس نام دوره ردیف

 دکتر امیر ناجی عسل تولید و عسل زنبور پرورش 1

 نورانی دکتر پایتون نویسی برنامه 2

3 CompTIA Network+ مهندس معصومی 

4 Microsoft MCSE Core Infrastructure 2019 باویلی مهندس گلی 

 دکتر دستمالچی هاي نویسندگیمهارت 5

 دکتر عرب ملکی ABAQUS افزار نرم با کار 6

 دکتر عرب ملکی MAPLEر کار با نرم افزا 7

 مهندس شیخ کرانی بازرسی رنگ و پوشش و آشنایی با خوردگی فلزات و بتن 8

 مهندس شیخ کرانی بازرسی جوش 9

 مهندس مهرویان یبرقکار صنعت 10

 مهرویان مهندس علیرضا 2 درجه PLC کارور 11

 مهرویان مهندس علیرضا برق تابلوهاي نصاب و مونتاژ کار 12

 دکتر یوسف زاده رت هاي شغلی وکالتمها 13

 منیري دکتر پزشکی ژنتیک هاي آزمایشگاه در ژنتیکی بیماریهاي تشخیص هاي روش 14

 محمدنژاد دکتر پالسما کاربردهاي فناوري 15

 عالئی دکتر خانواده مدیریت آموزش 16

 دکتر قاسم زاده هاي کار تیمیمهارت 17

 مهندس فرزان ICDL کاربر 18

 

 1400هاي صنعتی در یک سال اخیر منتهی به مهر ها و شرکتعقد قراردادهاي صنعتی و نظارتی با وزارتخانه -3

ف
ردی

 

 کارفرما مجري نام طرح
 مبلغ

 (به هزار ریال)

 مقابل در آذربایجان برق شبکه آوري تاب جامع ارزیابی 1
 اي منطقه برق شرکت سجاد نجفیدکتر  آن افزار نرم ایجاد و مخاطرات

 2,170,000 آذربایجان

2 
 مشارکت و انگیزش بر موثر عوامل بررسی و تحقیق
 امور اصالح در آذربایجان اي منطقه برق شرکت پرسنل

 آن بهبود راهکارهاي ارائه و

 پیمان دکتر
 یارمحمدزاده

 اي منطقه برق شرکت
 400,000 آذربایجان

3 
 و انتقال سیستم بهینه توسعه طرح مطالعات بر نظارت

 نمودن لحاظ با آذربایجان اي منطقه برق توزیع فوق
 قطیعتها عدم

 اي منطقه برق شرکت سجاد نجفیدکتر 
 35,400 آذربایجان
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 افزودنی نانو از برداري بهره و ارزیابی دستورالعمل تدوین 4
 روانکار هاي روغن عملکرد دهنده بهبود هاي

رحیم دکتر 
 751,300 نیرو پژوهشگاه محمدرضائی

 در شکارگر سن با زرد پهن کنه یولوژیکب کنترل 5
 چاي امیدبخش هاي کلون

 پریسا دکتر

 الهی لطف 
 - چاي پژوهشکده

 استان جوانان و ورزش حیاتی دکتر صفر کشور جوانان مسکن وضعیت ملی سند تدوین 6
 800,000 شرقی آذربایجان

 و الزامات تدوین و ارزیابی استانداردهاي معرفی 7
 اي منطقه برق شرکت سجاد نجفیدکتر  توزیع برداري بهره ساز شبیه افزر نرم هاي نیازمندي

 2,610,000 آذربایجان

 کیفیت در ها آن شیرابه و زباله دفن هاي مکان اثرات 8
 آب هاي چاه

 امانی علیرضا دکتر
 قدیم

  استان فاضالب و آب
 449,000 شرقی آذربایجان

 300,000 سهند نام پترو شرکت گاممه دکتر موتور روغن هاي افزودنی نانو سنتز 9

10 

 بخشی اثر و دسترسی نحوه میزان کیفی و کمی پایش
 و حضوري غیر آموزش هاي کار راه از ناشی یادگیري
 نیمه فعالیت شرایط در استان آموزان دانش مجازي

 مدارس حضوري غیر/  حضوري

 دکتر قاسم زاده
 پرورش و آموزش

 250,000 شرقی آذربایجان

11 

 پلی کامپوزیت مبناي بر مخلوط ماتریکس غشاي تهیه
 استخراج میکرو در آن کاربرد و فعال کربن و اترسولفون

 آب هاي نمونه در استروژنی هاي هورمون نازك فیلم
 زیستی محیط

 عباس امیر دکتر
 متین

 از حمایت صندوق
 فناوران و پژوهشگران

 کشور
200,000 

 سونگون مس معدن باطله سد آبریز حوضه تاثیرگذاري 12
 2,955,272 سونگون مس دهقانی امیر دکتر جانوري شاخص هايگونه بر

 گسترش شرکت( فنی مشاوره و آموزش خدمات قرارداد 13
 )ایران ریلی صنایع

 علی محمد دکتر
 صدیق صائیمی

 صنایع گسترش شرکت
 160,000 ایران ریلی

 بالقوه هاي کار و کسب توسعه راهکارهاي ارائه و بررسی 14
 اسان پرورش و آموزش یاوري یوسف دکتر همگانی و قهرمانی ورزش در استان ورزشی

 300,000 شرقی آذربایجان

15 
 و اجتماعی تفاوتی بی رابطه شناختی جامعه تبیین

 شهر جوانان اجتماعی انزواي با اجتماعی امنیت احساس
 تبریز

 حیاتی صفر دکتر
 و ورزش کل اداره

 آذربایجان استان جوانان
 یشرق

100,000 

ارائه خدمات مشاوره اي در زمینه امور حقوقی و  16
 رقراردادها براي کارفرما توسط مشاو

دکتر اصغر زیرك 
 باروقی

 420,000 دانشگاه صنعتی سهند
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 1400در یک سال اخیر منتهی به مهر  در حال اجراهاي پژوهشی برون دانشگاهی طرح -4

 مبلغ
ریال) هزار (به  

 
ر نام طرح مجري

ف
دی

 

160,000 
 صائیمی علی محمد دکتر

 صدیق
قرارداد خدمات آموزش و مشاوره فنی (شرکت گسترش صنایع ریلی 

 ایران)
1 

دهقانیامیر  دکتر 2,955,272  
بریز سد باطله معدن مس سونگون بر گونهتاثیرگذاري حوضه آ  هاي

گیاهی و جانوري شاخص  
2 

متین عباس امیر دکتر 200,000  
تهیه غشاي ماتریکس مخلوط بر مبناي کامپوزیت پلی اترسولفون و 

مون هاي کربن فعال و کاربرد آن در میکرو استخراج فیلم نازك هور
 استروژنی در نمونه هاي آب محیط زیستی

3 

زاده قاسم ابوالضل دکتر 250,000  
پایش کمی و کیفی میزان نحوه دسترسی و اثر بخشی یادگیري ناشی 
از راه کار هاي آموزش غیر حضوري و مجازي دانش آموزان استان در 

فعالیت نیمه حضوري مدارسشرایط   
4 

مهکاممهرداد  دکتر 300,000  5 سنتز نانو افزودنی هاي روغن موتور 

قدیم امانی علیرضا دکتر 449,000 یرابه آن ها در کیفیت چاه هاي آباثرات مکان هاي دفن زباله و ش   6 

نجفی سجاد دکتر 2,610,000  
معرفی استانداردهاي ارزیابی و تدوین نیازمندي هاي نرم افزر شبیه 

 ساز بهره برداري توزیع
7 

حیاتی صفر دکتر 800,000  8 تدوین سند ملی وضعیت مسکن جوانان کشور 

رحیم محمدرضایی دکتر 751,300  
تدوین دستورالعمل ارزیابی از نانو افزودنی هاي بهبود دهنده عملکرد 

 روغن هاي روانکار
9 

 دکتر سجاد نجفی 35,400
نظارت بر مطالعات طرح توسعه بهینه سیستم انتقال و فوق توزیع برق 

 منطقه اي آذربایجان با لحاظ نمودن عدم قطیعتها
10 

یارمحمدزاده پیمان دکتر 400,000  
عوامل موثر بر انگیزش و مشارکت پرسنل شرکت تحقیق و بررسی 

 برق منطقه اي آذربایجان در اصالح امور و ارائه راهکارهاي بهبود آن
11 

نجفی سجاد دکتر 2,170,000  
ارزیابی و تحلیل جامع تاب آوري شبکه برق آذربایجان در مقابل 

یجاد نرم افزارآنمخاطرات و ا  
12 

نجفی سجاد دکتر 2,246,000  
ارزیابی احتمالی امنیت استاتیکی و دینامیکی شبکه با در نظر گرفتن 

 عدم قطعیت رخداد پیشامد ها و منابع انرژي تجدید
13 

محسن حیدریان دکتر 320,000  
wavinessتحلیل و مطالعه ابعاد و پارامترهاي  در قطعات   roller ،

ball  ،quat ring،in ring در شرکت بلبرینگ سازي ایران   
14 

فرشباف آقاجانی دکتر 750,000  
ی، حفاري ژئوتکنیک و نظارت کارگاهی مطالعات امکان سنجی، طراح

 و عالیه سد زیر زمینی حوضه لیوار مرند
15 

350,000 
پیمان دکتر  

زاده یارمحمد   

بررسی مقایسه اي و تعیین وضعیت کمی و کیفی اقدامات اصالحی، 
ان آذربایجان شرقی تربیتی، قضائی و پزشکی در زندان هاي است

 :رویکرد مطالعه ترکیبی
16 

عیسی برقی دکتر 240,000  
فراتحلیل پژوهش هاي صورت گرفته پیرامون عوامل بوم شناختی 

 موثر بر جرم و تکرار جرم در زندانیان ایران
17 

مهدیه صفرپور دکتر 1,700,000  
تدوین دانش فنی ساخت فیلترها وغشاهاي نانو ساختار بر پایه نانو 

 لوله هاي کربنی
18 

امیرعباس متین دکتر 650,000  19 پایش کیفی فاظالب خام ورودي به تصفیه خانه شهر بوکان 

چلبیانلو دکتر غالمرضا 912,220  
تعیین مونتاژالکترودي بر اساس مدل یابی محاسباتی در تحریک 

الکتریکی فرا جمجمه براي توان بخشی شناختی در بیماران مبتال به 
20 
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 سکته مغزي

چلبیانلو وحید بهجت  دکتر 507,800  
شاخصه هاي شیمیایی جدید در ارزیابی مؤثر و اقتصادي وضعیت 

 ترانسفورماتورهاي توزیع
21 

663,000 
 و زاده حسین شهرام دکتر
آتشبار محمود دکتر  

تشخیص محل لوله هاي پلی اتیلنی گاز مطالعه روشهاي شناسایی و  22 

1,235,600 
 و زاده حسین شهرام دکتر
آتشبار محمود دکتر  

 و اتیلن پلی هاي لوله برروي غیرمجاز انشعابات کشف دستگاه ساخت
 گالوانیزه

23 

 

 2020شرکت کنندگان در هشتمین نمایشگاه رینوتکس  -5

 عناوین طرح ها نام و نام خانوادگی ردیف

 کتر علیرضا امانی قدیمد 1
هاي هاي معین و قابل تغییر جهت بکارگیري در سنسورنانو الیه هاي طال با مورفولوژي

 هاي خورشیدينوري و سل

 تهیه االیجیک اسید از ضایعات انار دکتر حسین هاشم پور 2

 هاي نانو کامپوزیتبکارگیري پلیمرهاي هادي در آمیزه داربست فهیمه فرشی ازهر 3

 دکتر لیال خوشمرام 4
ساخت یک فیوریمتر ساده و قابل حمل با استفاده از دیودهاي نشرکننده نور و گوشی 

 هئشمند

 هاي تیتانیوم دي اکسیدسیستم گندزدایی آب و تصفیه پساب با استفاده از نانوالیه دکتر علیرضا امانی قدیم 5

 دکتر علیرضا امانی قدیم 6
نهایی پساب و حذف مواد آلی مقاوم با استفاده از ساخت فوراکتور جهت گندزدایی 

 هاي خودپاالشیشه

8 
دکتر مجید مظهر 

 قراملکی
ها جهت کاهش هزینه ها در نماي ساختمانهاي پرلینی سرد و کاربرد آنتهیه رنگدانه

 سرمایش ساختمان

  ايتکثیر تجاري دورگ هلو بادام در شرایط درون شیشه  دکتر علیرضا تاري نژاد 9

  ايتکثیر تجاري انگور رقم شاهرودي در شرایط درون شیشه  دکتر علیرضا تاري نژاد 10

 دکتر رحیم محمدرضائی 11
هاي آب با استفاده از الکترود pHگیري ساخت سنسور پرتابل پتانسیومتري براي اندازه

 ارزان قیمت گرافیتی
 

 
 

 1400اه در یک سال اخیر منتهی به مهر هاي خارج از دانشگهاي ارائه شده به سازمانپروپوزال -6

 موضوع طرح یا پروپوزال نام نام خانوادگی ردیف

 محمدرضائی رحیم دکتر 1
 دستی پایین صنایع و استان فلزي معادن توسعه راهبردي سند تهیه

 راهکارها) و موانع چالش ها، بر تاکید با(

 استان اجتماعی هاي آسیب اطلس اقدم زاده رسول صمد دکتر 2

 فرجی رسول 3
 درس برنامه) غیرحضوري و حضوري( ترکیبی آموزش الگوي تدوین
 مدارس بدنی تربیت

 ایران ورزش فرهنگی توسعه جامع الگوي طراحی زاده قاسم ابوالفضل دکتر 4

 امامیه فقه منظر از زندان مشروعیت محدوده نوجوان داود دکتر 5

 نوجوان داود دکتر 6
 کیفري عدالت فرایند در انسانی کرامت الياعت و تضمین سازوکارهاي

 امامیه فقه منظر از
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 بسته مدار هاي دوربین هوشمند مدیریت و کنترل سامانه زاده فرج ناصر دکتر 7

 رضائی حسن امیر 8

 و انفجار از ناشی اي لرزه امواج هاي ویژگی و اجزا تحلیل و تجزیه
 حساس مناطق وير بر آنها مدت بلند و مدت کوتاه تاثیرات ارزیابی
 آن اطراف هاي سازه و معدن

 زاده حسین دکتر 9
 سختی کاهش منظور به مغناطیسی میدانهاي از استفاده سنجی امکان

 آب

 اکسیدي منابع از مس تولید صنعتی و نظري مبانی قمی زاده آقا دکتر 10

 زادگان تقی نوید دکتر 11
 از استفاده با رتقد ترانسفورماتورهاي عایقی وضعیت ارزیابی و پایش

 نوین شیمیایی نشانگرهاي

12 
 الدین سرور امین دکتر

 اسدآبادي
 باطله پمپاژ ایستگاه وارمن پمپهاي کارآیی ارتقاي

 فرعی رضایی امیرحسن دکتر 13
 الگوي ارائه و انفجار قابلیت اساس بر سونگون مس معدن بندي طبقه

 مناسب انفجار و چالزنی

 سونگون مس معدن در آتشکاري و چالزنی الگوي سازي بهینه رعیف رضایی امیرحسن دکتر 14

 الدین سرور امین دکتر 15
 نیاز مورد یدکی قطعات تولید و ساخت فنی، دانش تبدیل تحقیقات،

 تولید فرآیند

 بسته مدار نظارتی هاي دوربین هوشمند مدیریت و کنترل جامع سامانه زاده فرج ناصر دکتر 16

 رضائیمحمد رحیم دکتر 17

 دریاچه حوزه برق انتقال هايدکل در شدید خوردگی علل بررسی
 اصالح و خوردگی کاهش براي الزم راهکارهاي ارائه و ارومیه

 نگهداري و ارزیابی هاي دستورالعمل

 اوپریما)( تعمیرات و نگهداشت هوشمند  سامانه زاده فرج ناصر دکتر 18

 محمدرضائی رحیم دکتر 19

 دستورالعمل تدوین و شرب آب نگهداري زنمخا خوردگی بررسی
 بعد و قبل( خوردگی کننده ممانعت هايروش از برداري بهره و ارزیابی

 اقتصادي و محیطی زیست مسائل بر تاکید با) مخازن ساخت از

 محمدرضائی رحیم دکتر 20
 هاي گونه بر سونگون مس معدن باطله سد آبریز حوضه گذاري تاثیر

 یگیاه و جانوري شاخص

 آب هاي چاه کیفیت در ها آن شیرابه و زباله دفن هاي مکان اثرات قدیم امانی علیرضا دکتر 21

 زاده قاسم دکتر 22

 یادگیري بخشی اثر و دسترسی نحوه و میزان کیفی و کمی پایش
 آموزان دانش مجازي و حضوري غیر آموزش هاي راهکار از ناشی
 مدارس حضوري غیر/  حضوري نیمه فعالیت شرایط در استان

 آقازاده دکتر 23
 باطله در موجود پتاسیم و مس عناصر لیچینگ رفتار مطالعه

 پیش بدون/با سولفوریک اسید محلول در فلوتاسیون

 زاده رسول صمد 24
 و خانواده اعضاي فردي بین روابط در کرونا بحران تاثیر شناسی آسیب
 زندگی سبک تغییر

 محمدرضائی رحیم دکتر 25
 کارخانجات فلوتاسیون مدار عملکرد بر مصرفی آب یفیتک بررسی
 بهینه آب مشخصات تعیین و سونگون مس تغلیظ

26 
 عظیمی حمیدرضا دکتر

 زنوزي

 دستی پایین صنایع و استان فلزي معادن توسعه راهبردي سند تهیه
 راهکارها) و موانع چالشها، بر تاکید با(

 استان اجتماعی هاي آسیب اطلس زاده هاشم دکتر 27

 27 جمع کل پروپوزال هاي ارسالی
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 1400تعداد بازدیدهاي صورت گرفته از سازمان ها و صنایع در یک سال اخیر منتهی به مهر  -7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 1400هاي تحقیقاتی اطالع رسانی شده در یک سال اخیر منتهی به مهراولویت -8

 

 ردیف نام سازمان یا شرکت تعداد جلسات

 1 مجتمع مس سونگون 3
 2 غرب دانه نگین 1
 3 تبریز ارك پارالق 1
 4 آذین و سهند مهر فوالد 1
 5 ن انصارکارت 1
 6 ايفنی حرفه 1
 7 سیمان صوفیان 1
 8 سازمان محیط زیست آذرشهر 1
 9 طالي زرجویان ارسباران 1
 10 تارا صنعت ایرانیان 1
 11 نگار حک 1

 ردیف نام شرکت یا سازمان
 1 مجتمع مس سونگونهاي تحقیقاتی حطر

 2 شرکت گاز کشور هاي تحقیقاتیطرح
 3 مهندسی آب و فاضالب کشورشرکت 
 محیطی زیست اثرات مدیریت نحوه و تولید منابع میزان، کیفیت، خصوص در جامع مطالعه

 استان صنعتی پسماندهاي
4 

 5 شرکت توزیع برق استان هاي تحقیقاتیطرح
 7 ت بدنی و علوم ورزشیپژوهشکده تربی

 8 شرکت تراکتورسازيهاي تحقیقاتی طرح
 9 هاي کشورسازمان زندان

 10 کشور برنامه و بودجهسازمان 
 11 اداره آموزش و پرورش

 12 ي خوارزمیجشنواره
 13 سازمان ملی زمین و مسکن

 14 شرکت مدیریت منابع آب ایران
 15 شرکت هاي پتروشیمی کشور

 16 قضائیه قوه پژوهشگاه
 17 ریزي برنامه و مدیریت سازمان
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 1400 مهر شرکت در نمایشگاه ها در یک سال منتهی به -9

 ردیف نام شرکت یا سازمان
فن آوري و فن بازار دستاوردهاي پژوهشی و  1 

 2 نمایشگاه هفته پژوهش تهران
2020نمایشگاه ربع رشیدي   3 

 

 1400ها در یک سال منتهی به مهر ها و شرکتهمکاري با سازمانعقد تفاهم نامۀ  - 10

 ردیف نام شرکت یا سازمان
 1 تدبیر عصر هاي فناوري و علم پیشگامان شرکت و آذربایجان مدنی شهید دانشگاه بین همکاري نامه تفاهم
 2 سهند مهر کارخانجات گروه نامه تفاهم
 3 آذین سهند گري ریخته صنایع شرکت با نامه تفاهم
 4 تدبیر عصر فناوري و علم پیشگامان شرکت و آذربایجان مدنی شهید دانشگاه بین همکاري نامه تفاهم
 5 آذربایجان اي منطقه برق شرکت با نامه تفاهم
 6 ارسباران زرجویان جهان شرکت و آذربایجان مدنی شهید دانشگاه بین مشترك همکاري نامه تفاهم

 
 

 ات علمی حاضر در شرکت ها و صنایع در قالب طرح فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه تعداد همکاران هی -11

 ردیف ام و نام خانوادگین دانشکده نام شرکت

 1 سوگند آقامحمديدکتر  مهندسی و فنی شرکت آرتا هوا انرژي تابش

 2 دکتر جواد صالحی فنی و مهندسی شرکت مهندسی توزیع و انتقال آذر

 3 دکتر مجید مظهر قراملکی وم پایهعل شرکت پتروماد

 4 دکتر سعید مالئی علوم پایه شرکت دکتر غنوي دانش بنیان

 5 مصطفی آقازاده قمی فنی و مهندسی گروه صنعتی و معدنی زرین

 6 دکتر امین صفري فنی و مهندسی شرکت زرجویان ارسباران
 7 الدن واقف دکتر علوم تربیتی و روانشناسی شرکت برق منطقه اي آذربایجان

شرکت دانش بنیان توسعه و فناوري لرزه 
 پایدار آذربایجان

 8 دکتر عباس قدمی فنی و مهندسی

 9 دکتر بهزاد شالچی علوم تربیتی و روانشناسی اداره کل بهداشت استان آذربایجان شرقی
 10 دکتر سید سینا کورهلی فنی و مهندسی شرکت مهندسین مشاور پادیر طرح تاوریژ

 11 دکتر محسن حیدریان فناوري اطالعات و کامپیوتر ت بلبرینگ ایرانشرک
 12 دکتر ابراهیم افسر دیزج فنی و مهندسی شرکت آلتین یول تبریز

 13 سمیرا آقبالغیدکتر  فنی و مهندسی آذربام عایق کار
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و جامعه) که در همه  همکاري با وزارت عتف در خصوص راه اندازي سامانه ساجد (سامانه ارتباط با صنعت -12
 باشد: هار زیر میها و موسسات آموزش عالی کشور نصب و عملیاتی گردید. این سامانه شامل قسمتدانشگاه
 

 
 
 ماژول  کارآموزي -1
 ماژول  پایش قراردادها -2
 ماژول  مهارت افزایی -3
 ماژول  رصد اشتغال -4
 ماژول  کایابی و هدایت شغلی -5
 لعاتی ماژول  فرصت مطا -5
 

 آدرس سامانه:
www.sajed.azaruniv.ac.ir 

 
  
  

 نفر 1356به تعداد  96-95رصد اشتغال فارغ التحصیالن سال  -13
 

 فرصت شغلی  در فضاي مجازي، سامانه ساجد و وب سایت دانشگاه 120اطالع رسانی   -14
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 زمایشگاه مرکزيها و عملکرد آفعالیت
 

 زيهاي آزمایشگاه مرکاهم فعالیت
 
   بـراي آزمایشـگاه مرکـزي و     انجام ممیزي میان دوره اي گواهی صالحیت آزمایشگاه همکـار اداره اسـتاندارد

 بیوتکنولوژي آزمایشگاه
 
  برگزاري دو کارگاه آموزشیHSE: 

بهداشت، ایمنـی و محـیط   «دانشگاه، دو کارگاه آموزشی یک روزه  HSEدر راستاي اجراي مصوبات شوراي 
ه همت آزمایشگاه مرکزي دانشـگاه شـهید   ب 1400و اردیبهشت سال  99ماه سال  آذردر )»  HSEزیست (

ها مدنی آذربایجان و به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ارتقاي سطح ایمنی آزمایشگاه
 نفـر از دانشـجویان   120برگـزار گردیـد. در هـر کارگـاه حـدود      در دو سطح عمومی و تخصصی ها، و کارگاه

 تحصیالت تکمیلی دانشکده هاي علوم پایه، کشاورزي و فنی و مهندسی داشتند.
 
 هاي اقماريها و تجهیزات آزمایشگاهانجام تعمیرات دستگاه 

معاونت محترم پژوهش و فنـاوري بـا همکـاري آزمایشـگاه مرکـزي اقـدام بـه حمایـت از تعمیـر تجهیـزات           
  :باشدسال اخیر قابل مالحظه می پنجرات انجام یافته در هاي اقماري نموده است که گزارش تعمیآزمایشگاه

  
 گزارش تعمیرات انجام یافته در پنج سال اخیر

 
 1400تا مهر  99مهر  99تا مهر  98مهر  98تا مهر  97مهر  97تا مهر  96مهر  96تا مهر 95مهر  شرح تعمیرات
تعداد تجهیزات 

 شده تعمیر
30 20 23 8 37 

 هزینه تعمیرات
 ل)(به ریا

662،235،615 565،547،400 543،540،500 302،250،000 719،000،000 

 
 به تفکیک دانشکده:  1400-99تعمیرات انجام یافته در سال پژوهشی 

 
 مبلغ به ریال تعداد تجهیزات تعمیر شده دانشکده
 445،000،000 3 علوم پایه

 274،000،000 34 کشاورزي

 719،000،000 37 جمع
 
 
 آزمایشگاهی جدید خرید تجهیزات 

پیرو تخصیص اعتبار خرید تجهیزات آزمایشگاهی جدید، معاونت پژوهش و فناوري با همکاري آزمایشگاه 
 2مرکزي و طی برگزاري جلسه شوراي آزمایشگاه مرکزي و استعالم نیاز از دانشکده هاي دانشگاه، تعداد 

خریداري و در مراحل عقد قرارداد یا تجهیز آزمایشگاهی جدید با هماهنگی گروه هاي درخواست دهنده 
نصب و راه اندازي قرارا دارند. و همچنین تجهیزات خریداري شده در سال قبل که در وضعیت عقد قرارداد 

 بودند با پیگیري هاي انجام شده بطور کامل نصب و راه اندازي گردیدند و آماده ارائه خدمات می باشند.
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 وضعیت مبلغ (به ریال) طهآزمایشگاه مربو نام دستگاه ردیف

1 
 پتانسیل و ذرات سایز گیري اندازه

 (DLS)زتا 
 عقد قرارداد 17،440،000،000 مرکزي آزمایشگاه

2 
کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال 

)HPLC( 
 در مرحله نصب 14،606،000،0000 مرکزي آزمایشگاه

 10،028،000،000 مرکزي آزمایشگاه فلورسانس اسپکتروفوتومتر 3
راه اندازي و ارائه 

 خدمات

 مودال و ارتعاشی آناالیزر 4
 و ماشین دینامیک آزمایشگاه

 ارتعاشات
 نصب و راه اندازي 2،946،270،000

5 
 و اسپاترینگ ترکیبی نشانی الیه

 حرارتی تبخیر
 در مرحله نصب 000/408/801/3 آزمایشگاه اپتیک و لیزر

6 
 با خاك دیجیتال محوري سه

 جانبی وسایل
 نصب و راه اندازي 3،992،125،000 خاك مکانیک آزمایشگاه

 نصب و راه اندازي 000/705/443/1 آلی شیمی آزمایشگاه پالریمتر 7

 گالوانواستات/دستگاه پتانسیواستات 8
آزمایشگاه پژوهشی شیمی 

 کاربردي
 نصب و راه اندازي 500،718،750

9 
 سازگاري آزمایشگاهی مجموعه

 الکترومغناطیسی
 نصب و راه اندازي 2،519،720،000 مخابراتی مدارهاي ایشگاهآزم

 
 هاي راهبرديحضور در ارزیابی ساالنه شبکه آزمایشگاهی فناوري 

به عضویت قطعی شـبکه   95هاي دانشگاه، از سال آزمایشگاه شاخص دانشکده 8آزمایشگاه مرکزي به همراه 
 99می و فناوري ریاست جمهوري درآمد که در سال هاي راهبردي وابسته به معاونت علآزمایشگاهی فناوري

ه که نتایج آن منتشر نشـده  ها و موسسات کشوري شرکت نمودهاي کل دانشگاهدر ارزیابی ساالنه آزمایشگاه
 است.

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

 تعداد دستگاه گروه دانشکده نام آزمایشگاه ردیف
مرکزي آزمایشگاه 1  7 معاونت پژوهش و فناوري 

 3 شیمی علوم پایه آزمایشگاه اشعه ایکس 2

 2 شیمی علوم پایه FT-IR آزمایشگاه 3

ايآزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه 4  7 شیمی علوم پایه 

 1 فیزیک علوم پایه آزمایشگاه فیزیک پیشرفته 5

 6 ت شناسیزیس علوم پایه آزمایشگاه فیزیولوزي و بیوشیمی گیاهی 6

 50 بیوتکنولوژي کشاورزي آزمایشگاه بیوتکنولوژي و کشت بافت 7

 25 زراعت و گیاهان داروئی کشاورزي آزمایشگاه فیزیولوزي گیاهان زراعی 8

 34 گیاه پزشکی کشاورزي آزمایشگاه پاتولوژي و آفات گیاهی 9

 134 جمع
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  ههاي آزمایشگاهدستگاارائه خدمات آزمایشگاهی به متقاضیان با استفاده از 

-گیري از دستگاهکشور از زمان تاسیس با بهره پژوهشگرانزمایشگاه مرکزي در راستاي رفع نیاز آزمایشگاهی آ
است. در جدول زیر هاي مناسب خدمات قابل توجهی به متقاضیان داخل دانشگاه و خارج از دانشگاه ارائه نموده

 یشگاه مرکزي استفاده نموده اند، آمده است:هایی که از خدمات آزماتعدادي از دانشگاه
 

 نام دانشگاه ردیف نام دانشگاه ردیف
 ارومیه 5 صنعتی سهند تبریز 1
 گرگان 6 تبریز 2
 علوم پزشکی تبریز 7 مراغه 3
 آزاد اسالمی بیرجند 8 محققی اردبیل 4
 
 مجموع درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی 

از زمان  ارائه شده در آزمایشگاه مرکزي به متقاضیان داخلی و خارجیگزارشی از درآمد حاصل از خدمات 
 است :سیس تاکنون در جدول زیر آمدهأت

 
آنالیزهاي 

 پذیرفته شده
تا  94از مهر 
 95مهر 

تا مهر  95از مهر 
96 

تا  96از  مهر 
 97مهر 

تا مهر  97از مهر 
98 

تا مهر  98از مهر 
99 

تا مهر  99از مهر 
1400 

 درآمد مبلغمیزان 
 289،570،000 249،650،000 308،010،000 159،380،000 129،220،000 88،900،000 (ریال)، از خدمات 

 

هاي در حال فعالیت دانشگاه، برخی با درخواست مدیریت آزمایشگاه به عضویت اقمـاري آزمایشـگاه   از آزمایشگاه
-رجی زیر نظر آزمایشگاه مرکـزي ارائـه مـی   آیند و در قبال خدماتی که به متقاضیان داخلی و خامرکزي در می

 .شونددهند، از حمایت معاونت پژوهشی در تعمیر و خرید تجهیزات مورد نیاز برخوردار می

 هاي اقماري فعلی به شرح زیر می باشد :لیست آزمایشگاه

تعداد  گروه دانشکده نام آزمایشگاه ردیف
 دستگاه

 بیوتکنولوژي زيکشاور 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 آزمایشگاه بیماري شناسی گیاهی 5
 1 مکانیک ندسیفنی و مه آزمایشگاه  مکانیک سیاالت 6
 2 عمران فنی و مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی سازه 7
 2 برق فنی و مهندسی آزمایشگاه مکتب (کیفیت توان) 8
 10 برق فنی و مهندسی آزمایشگاه عایق و فشار قوي 9
 13 شیمیعلوم پایه                 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی و فیتوشیمی 10
 19 شیمیعلوم پایه                 قاتی اسپکتروسکوپی تجزیه ايآزمایشگاه تحقی 11
 9 شیمیعلوم پایه                 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه 12
 4 شیمیعلوم پایه                 آزمایشگاه تحقیقاتی کروماتوگرافی 13
 5 زیست علوم پایه  آزمایشگاه آنزیم شناسی 14

 171 مجموع
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 عملکرد کتابخانه مرکزي و مرکز اطالع رسانی ها و لیتعاف
 

کتابخانه مرکزي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با هدف گردآوري، نگهداري و سازماندهی مواد و منابع چـاپی     
چنین کمک به پژوهشگران جهت دسـتیابی بـه   گیري در امر آموزش و پژوهش و همو الکترونیکی به منظور بهره

هـاي متنـوع فعـال اسـت. در مجموعـه      رد نیاز از طریق همکاري با سایر مراکز تحقیقـاتی در بخـش  اطالعات مو
نفر از کارکنان به ارائه خدمات مشغول هستند. کتابخانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  15هاي دانشگاه کتابخانه

و مهندسی، ادبیـات و علـوم انسـانی،    هاي علوم پایه، فنی هاي اقماري دانشکدهشامل کتابخانه مرکزي و کتابخانه
هـاي  تـرین کتابخانـه  کشاورزي بوده و یکی از غنی الهیات و معارف اسالمی، علوم تربیتی و روانشناسی، پردیس و

دانشگاهی کشور می باشد. به عالوه کتابخانه این دانشگاه آماده خدمات رسـانی بـه کلیـه اسـاتید، پژوهشـگران،      
هـاي سراسـر کشـور مطـابق آئـین نامـه       و مراکز علمی، پژوهشی و صنایع و سـازمان ها دانشجویان سایر دانشگاه

 اند.کتابخانه منابع مختلف در چهار بخش اصلی به شرح نمودار ذیل ساختار یافته باشد. درکتابخانه می

 

 
 

 واحدهاي تابعه کتابخانه مرکزي دانشگاه :  -

 بخش مرجع -1

 بخش نشریات  -2

 هاي مطالعهسالن -3

 امهبخش پایان ن -4

 بخش کتابخانه دیجیتال -5

 بخش خدمات فنی  -6

 بخش سفارشات -7

انتشارات دانشگاه کلیه فرایندهاي داوري و چـاپ آثـار    اخذ مجوزپس از  1394بخش انتشارات: از سال  -8
-ها، شیوه نامهگیرد. در طول این مدت آئین نامههیئت علمی دانشگاه توسط انتشارات دانشگاه انجام می

جلسه شوراي انتشارات تشکیل و  بیست و ششچنین ازبینی و بازنویسی شدند. همهاي مرتبط بها و فرم
شـود. دانشـگاه شـهید مـدنی     گیري مـی ویژه موافقت با چاپ آثار تصمیمهاي مختلف بهدر مورد موضوع

اثـر در فراینـدهاي    20به چاپ رسیده و تعـداد   اثر 50 آذربایجان در حال حاضر پنج مجله فعال دارد و
 .نتشارات هستندمختلف ا
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  هاي کتابخانه مرکزي و انتشاراتاهم فعالیت
  پایگاه به صـورت آنالیـن و    24دسترسی به مقاالت التین از طریق شرکت سمنتاك و ارائه دسترسی بهIP-

based   
  مرکزيکتابخانه و ادامه تگ گذاري مخزن شماره یک  2اتمام تگ گذاري مخزن شماره 

 اخذ درجه علمی B سامانه ارزیابی وزارت مطالعات کابردي تندرستی در فیزیولوژي ورزشی در  توسط نشریه
 ، تحقیقات و فناوري.علوم

 اصالح بخش هایی از سایت فروش کتاب 

  در یک سال گذشتهاثر تالیف و ترجمه همکاران  12چاپ 

    ه هـاي  ارسال مداوم کتب انتشارات دانشگاه براي شرکت پخش کتابیران براي فـروش و شـرکت در نمایشـگا
 دانشگاهی

 افزایش فروش پستی کتاب هاي انتشارات در شرایط کرونایی 

 وجین و خروج از سیستم کتاب هاي از رده خارج از مخازن کتابخانه مرکزي 
 
 

 انتشارات دانشگاه در یک سال اخیرشده چاپهاي لیست کتاب

 عنوان کتاب ردیف
 گروه آموزشی رنوع اث / گردآورندهنویسنده / مترجم (تالیفی / ترجمه) 

 -مبانی مهندسی پلیمر 1
 کامپوزیت -االستومر

 مهندسی شیمی گردآوري سمیرا آقبالغی

پایش پدیده هاي آب و  2
 هواشناسی با سنجش از دور

 مهندسی کشاورزي گردآوري الله پرویز

و  حروف استقبال و ابعاد معنایی 3
 بالغی آن در قرآن کریم

حد عبداال ،صمد عبداللهی عابد
 محمد جهانگیري اصل ،غیبی

قرآن و زبان و ادبیات  گردآوري
 عربی

هیدروکسیدهاي دوگانه الیه اي:  4
 کاربردهاساختار و 

 ،ذوالفقار رضوانی ،نجاتیال کامی
مرضیه  ،جعفري فروزین لیال

 ساعتی
 شیمی تالیف

عامل، نگارش  مفاهیم سیستم 5
 دهم

حمیدرضا  ،علیرضا روحی
 شهریاري

 ندسی کامپیوترمه ترجمه

 ریزي در ایرانبودجه 6
 ،نرگس قنبري ،محمد شاهرودي

 حالمحسن ف
 مهندسی مکانیک گردآوري

 مهندسی شیمی گردآوري مریم حسینی ،ایران عالم زاده شیمی مواد غذایی 7

واژه نامه تخصصی آموزش و  8
 بهسازي منابع انسانی

روح اله  ،بوالفضل قاسم زادها
 فرشته نجفی ،مهدیون

 علوم تربیتی گردآوري

 مهندسی برق ترجمه علی قایمی ،مین صفريا پایداري سیستم هاي قدرت 9

هاي مخابراتی براي شبکه  سیستم 10
 قدرت هوشمند

 مهندسی برق ترجمه شهرام حسین زاده، سجاد نجفی

 تالیف سمیه تاري مبانی نظریه محاسبه 11
 ریاضی

 

 اینورترهاي چند سطحی 12
آیدا باغبانی ، یفیم سیفی نجابراه

 علیرضا دهقان زاده ،اسکوئی
 (خارج از دانشگاه) ترجمه
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 ايفناوري اطالعات و خدمات رایانهمرکز  ها و عملکردفعالیت
 

هاي زیـر مجموعـه معاونـت پـژوهش و فنـاوري      عنوان یکی از مدیریتهمدیریت فناوري اطالعات دانشگاه ب       
هاي اساسـی دانشـگاه در حـوزه فنـاوري اطالعـات و      ایجاد، نگهداري و مدیریت زیر ساخت دانشگاه متولی اصلی

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

سامانه ها و سرورهاي اصلی دانشگاه و ارائه خدمات فنـاوري اطالعـات بـه معاونتهـاي آموزشـی، اداري و مـالی،       
عهده دارد. عالوه بر آن مدیریت مراکز کامپیوتر دانشکده ها و ارائه خدمات رایانه اي در هدانشجویی و فرهنگی را ب

وظایف دیگر این مدیریت است که با استفاده از خدمات چهار کارشـناس دیگـر    این مراکز به عموم دانشجویان از
 این مرکز انجام می پذیرد.

هاي فراوان است، لذا در کنار انجام اي با سرعت رشد بسیار و تغییرات و چالشفناوري اطالعات و ارتباطات حوزه
هـا و  زه اطالعـات و ارتباطـات و فرصـت   هـا در حـو  امور جاري مرکز، این مدیریت آگاهی از جدیـدترین فنـاوري  

هـا و  هاي مناسب و آمـوزش کارشناسـان در جهـت تسـهیل فعالیـت     گیري فناوريتهدیدهاي این حوزه و به کار
 حصول اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه در این حوزه رو به رشد را در دستور کار خود دارد. 

است، هـدف و نتیجـه   صورت آماري در ادامه گزارش اشاره شدههب 98اهم اقدامات این مدیریت در سال پژوهشی 
این اقدامات افزایش پایداري شبکه و کاهش زمان قطعی آن، محافظت موثر از شبکه و منابع کامپیوتري دانشگاه 

. باشـد در برابر صدمات سخت افزاري و نرم افزاري و افزایش میزان بهره مندي از این منابع و رضایت کاربران مـی 
کاهش قابل مالحظه اشـکاالت شبکه(خصوصـاً شـبکه بـی سـیم) و افـزایش تعـداد کـاربران همزمـان شـبکه از           

 دستاوردهاي قابل ذکر این دوره می باشد. 
 

 هاي  مرکز فناوري اطالعاتاهم اقدامات و فعالیت
 

 میزبانی و پشتیبانی فنی به مدت دو ترم کامل از سامانه آموزش مجازي جام. .1
یک سرور مجازي جدید براي رفع اشکاالت و نصب مجدد نرم افزار بخش کالس مجازي سامانه  راه اندازي .2

 جام.
 فعال سازي سامانه اسکاي روم براي برگزاري جلسات مجازي با کاربري پژوهشی و اداري. .3
و فعال سازي سامانه جدید برگزاري کنفرانسها (ثمین همایش)   نصب و راه اندازي یک سرور مجازي جدید .4

 ر روي آن.ب
کم سرعت به ارتباط فیبر نوري با پهناي باند  ADSLتغییر بستر ارتباط اینترنتی پردیس تبریز از ارتباط  .5

30Mbps. 
 ارتقاي سیستم عامل و همکاري در نصب مجدد سامانه هاي مربوط به سرور اختصاصی مدیریت دانشجویی.  .6
اي سامانه هاي واحد حراست و همکاري در نصب و راه اندازي یک سرور جدید جهت استفاده اختصاصی بر .7

 راه اندازي درگاه پرداخت الکترونیکی در سرور فوق.
 همکاري و ارائه مشاوره فنی در مورد راه اندازي سامانه جامع ارتباط با صنعت و جامعه (ساجد). .8
ل و معرفی حوزه آماده سازي و ارسال پیامهاي الکترونیکی براي اساتید و کارمندان در مورد پدافند غیر عام .9

هاي مختلف آن با تاکید  بر پدافند غیر عامل سایبري، به همراه انجام تبلیغات محیطی به صورت بنر و 
 پوستر.

 میزبانی مجازي جلسه کارگروه فرهنگی و آموزشی اداره کل پدافند غیر عامل استان. .10
 ه معاونت آموزشی.همکاري در رفع اشکاالت مربوط به پرداخت الکترونیکی در سامانه هاي حوز .11
 .کنفرانس علمی برگزار شده در دانشگاهسه  راه اندازي، آموزش و پشتیبانی وب سایت  .12
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پشتیبانی ارتباط شبکه عمومی دانشگاه با شبکه ملی دولت الکترونیک و رفع اشکاالت موردي  .13
 و همکاري فنی در توسعه کاربري سامانه درخواست وجه الکترونیکی. پیش آمده

نفـر از پرسـنل    7تمهدیدات الزم جهت ارتبـاط شـبکه اي از راه دور بـراي دورکـاري     فراهم سازي  .14
 .دانشگاه در شرایط بیماري کرونا

 .کاربر جدید در شبکه اینترنت بی سیم دانشگاه 2500ایجاد بالغ بر  .15

 بررسی فنی و ارائه مشاوره در مورد سامانه جدید مورد نیاز معاونت فرهنگی دانشگاه. .16

 .مورد حمالت امنیتی انجام گرفته در مورد سرورهاي دانشگاه  100بالغ بر  مدیریت و یشپا .17

برقراري ارتباط شبکه اي کابلی بین سـاختمان جدیـد دانشـکده فنـی و سـاختمان جدیـد کالسـهاي ایـن          .18
 دانشکده .

 برقراري ارتباط شبکه اي ساختمان جدید امورفرهنگی. .19

 ت رفع اشکاالت پیش آمده در عملیات ساختمانی.تعویض کابل کشی شبکه ساختمان شهید آوینی به جه .20

 32هاي فناوري اطالعات دانشگاه ( بالغ بر نظارت، پشتیبانی فنی و ارائه خدمات مشاوره در مورد کل سامانه .21
 .سامانه )

 . هاي از رده خارج شدهجاي دستگاه بهجدید سویچ شبکه دستگاه   4جایگزینی  .22

 .ه کابلی دانشگاهافزایش زیرساخت شبکمتر  700بر بالغ  .23

 
 کارگاه هاي علمی و آموزشی برگزار شده

 برگزار کننده تاریخ محل برگزاري عنوان کارگاه آموزشی ردیف

پدافند غیر عامل سایبري، سطح  1
 عمومی ویژه اساتید

 نادر صامصونچی 18/8/1399 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نگاهی به آینده: فناوري هاي برتر  2
 دهه آتی

 نادر صامصونچی 8/6/1400 نشگاه شهید مدنی آذربایجاندا

 

فناوري اطالعات و خدمات رایانه اي هاي مرکز  جدول تطبیقی فعالیت  
ف

ردی
 

 1400 99 98 97 96 95 94 93 شاخص ها

1 (Mbps) 430 400 155 155 100 100 100 50 پهناي باند اینترنت 

تعداد سرورهاي  2
 عملیاتی(فیزیکی و مجازي)

16 20 27 31 39 43 55 58 

تعداد ساختمان هاي تحت  3
 پوشش شبکه بی سیم

13 18 21 27 27 28 28 29 

فضاي  Access Pointتعداد  4
 اداري ، آموزشی و پژوهشی

23 25 29 43 45 47 51 54 

فضاي  Access Pointتعداد  5
 خوابگاهی

53 54 55 93 117 117 117 117 

6 Main Switch112 105 101 98 94 85 72 68 تعداد 

تعداد کاربران سامانه پست  7
 الکترونیک

916 1013 1203 1390 1653 1876 1972 1984 
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 هاي مرکز مدیریت امور فناوري و تکنولوژي اطالعات تطبیقی فعالیتنمودارهاي  -
 

 
 )Mbpsنمودار پهناي باند اینترنت دانشگاه (

 
 

 
 نمودار تعداد سرورهاي عملیاتی(فیزیکی و مجازي)

 
 

 
 نمودار تعداد ساختمان هاي تحت پوشش شبکه بی سیم

 



٤٧ 
 
 

 
 

 
 فضاي اداري، آموزشی و پژوهشی  Access Pointنمودار تعداد

 
 
 
 

 
 فضاي خوابگاه دانشجویی  Access Pointودار تعداد نم
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 Main Switchتعداد  نمودار

 

 

 
 نمودار تعداد کاربران سامانه پست الکترونیک
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 ها و عملکرد مرکز رشد، نوآوري و دفتر انتقال فناوري و مالکیت فکريفعالیت 
 

سازي دانش به عنوان یکی از ملزومات حرکت دانشگاه به سمت یک دانشگاه کارآفرین به امروزه تجاري      
-ها مانعهاي فکري تولید شده در دانشگاهاز سویی،همواره در مسیر بهره برداري صحیح از دارایی. رودشمار می

بنابراین . انجامدش و کارآفرینی دانشگاه میها به توسعه، تجاري سازي دانهایی وجود دارد که شناسایی و رفع آن
چنین مرکز رشد و نوآوري دانشگاه به عنوان نهادي براي وجود دفتر انتقال فناوري و مالکیت فکري و هم

سازي دانش موجود، یکی از نیازهاي هاي فکري و تجاري برداري از داراییبسترسازي مناسب در جهت بهره
 .اساسی دانشگاه است

 

  ها و عملکرد مرکز رشد دانشگاهیتفعال -1
  طرح ثبت  27طرح برگزیده از بین  19) در طول سال و جذب 20لغایت  13جلسه ( از جلسه  7برگزاري

 شده جهت استقرار در مرکز رشد و نوآوري دانشگاه

  در مرکز رشد دانشگاه در طول سال فعال (با احتساب شرکتهاي مستقر قبلی)  شرکت فناور  30استقرار 

  با همکاري پارك علم و فناوري  "ها شرکت يساز انیدانش بن ندیبا فرا ییآشنا "برگزاري کارگاه با عنوان
 به صورت حضوري با رعایت کامل پروتکلهاي بهداشتی 12/05/1400در تاریخ  استان

  با  "مرکز رشد يها شرکت يدیمحصوالت تول يساز يتجار ندیبا فرا ییآشنا "برگزاري کارگاه با عنوان
به صورت حضوري با رعایت کامل پروتکلهاي  22/06/1400در تاریخ همکاري پارك علم و فناوري استان 

 بهداشتی

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

 تخصیص طبقات اول و سوم مرکز رشد جدید (آجر سه سانت) به فناوران 

  و پرداخت حق الزحمه داوران و ناظران در فرآیند پذیرش واحدهاي فناور در مرکز رشد و نوآوري قرارداد
 دانشگاه

 

 هاي  مرکز رشد و نوآوري دانشگاهدستاوردها و فعالیت -2

 هاي  ساخت پاوربانک براي دستگاهPOS توسط شرکت قافالن سمانورد آذربایجان 

 یاحداث گلخانه مجهز و تکثیر بنفشه آفریقای 

 ها توسط شرکت آرتا هوا  تجهیز آزمایشگاه تخصصی شیمی براي دانشجویان دکتري جهت انجام پایان نامه
 انرژي تابش

 ساخت دستگاه ریموت باالبر درب اوتوماتیک 

 اندازي بیمه آنالین راه 

 سازي راه پله موزیکال و اجرا شده در مجتمع تجاري تفریحی ستاره باران توسط شرکت  طراحی و پیاده
 قافالن سمانورد آذربایجان

  ساخت دستگاه ضدعفونی کنندهUVC توسط شرکت قافالن سمانورد آذربایجان 

  مینس زموجیر کیشرکت اپتی توسط کنترل پنل باالبر مصالح ساختمانساخت دستگاه 

  مینس زموجیر کیشرکت اپتتوسط  مانع صیسنسور مادون قرمز تشخساخت دستگاه 

  ساخت دستگاه مبدلDC مینس زموجیر کیشرکت اپتاال توسط توان ب 
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  مینس زموجیر کیشرکت اپتتوسط سنسور مادون قرمز  ساخت ورژن دوم 

  توسط شرکت آرتان بیلگین صنعت آذربایجان کیاولتراسون کسریدستگاه مساخت دستگاه 

 ساخت دستگاه میوه خشک کن اتوماتیک توسط شرکت آرتان بیلگین صنعت آذربایجان 

  دیتا الگر توسط شرکت آرتان بیلگین صنعت آذربایجان دستگاهساخت دستگاه 

  توسط شرکت ساتراپ فناوران مهام پرداز دستگاه مدیریت و پایش مصرف آب ساختمانساخت 

 هاي کشور توسط شرکت سبالن پایدار محتشم طراحی سامانه ساجد براي داشنگاه 

  ند پردازان فرانگر هماتوسط شرکت هوشم مداربسته هاي نیهوشمند نظارت دوربطراحی سامانه 

  یریو مد یکیشناسنامه الکترونطراحی سامانهتوسط شرکت هوشمند  زاتیتجه رانهیشگینگهداشت پ ت
 پردازان فرانگر هما

  ی توسط شرکت هوشمند پردازان فرانگر هماهوشمند نظارت و کنترل تردد سازمانطراحی سامانه 

  ز صنعت کیمیاتوسط شرکت روئین گدا  آب هیپا چهیپوشان ماهساخت 
 

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

 حمایت از دانشجویان و اعضاي هیئت علمی جهت ثبت اختراع داخلی  
 هاي صنعتی استانشهركانتقال فناوري و عارضه یابی از صنایع با مشارکت شرکت 

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

  ثبت شرکت دانش بنیان
شرکت با عناوین و محصوالت زیر توسط اعضاي هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه مورد ثبت قرار گرفته و  20

 باشند : الت خود میسازي و فروش محصودر حال تجاري
  پوشان   دیتول). فعالیت شرکت در حوزه راد یفرخ یمرتض(مدیر عامل: شرکت روئین گداز صنعت کیمیا

 باشد. ي میگر ختهیر چهیقالب بر ماه

  طراحی و تولید (مدیرعامل: محسن سیف). فعالیت شرکت در زمینه شرکت اپتیک ریزموج نسیم
هاي صنعتی شامل جرثقیل سه محور، کوره  ل از راه دور ادوات محیطهاي کنتر تجهیزات الکترونیکی سیستم

 باشد. می ذوب و تاور کرین

  سامانه (مدیر عامل: ناصر فرج زاده). فعالیت شرکت در زمینه ساخت  هوشمند پردازان فرانگر هماشرکت
 باشد. می شناسنامه الکترونیکی و مدیریت بهینه نگهداشت پیشگیرانه تجهیزات

  طراحی و ساخت (مدیرعامل: ناصر برادران). فعالیت شرکت در زمینه  اق چی فناوران مهرتابشرکت
 باشد. می سیستم سورتینگ میوه و فروش مستقیم آن به کمک اپلیکیشن

  (مدیرعامل: محمدتقی آزادي). فعالیت شرکت در زمینه ایجاد  برنا ایده پرداز هاي خالق فن آورشرکت
 باشد. می شبکه جامع مجتمع هاي تجاري

  نیروگاه (مدیرعامل: فرزین زمینی). فعالیت شرکت در زمینه تولید  قیزیل گونش ائل ایسترشرکت
 باشد. می خورشیدي دائم کار

  (مدیرعامل: رضا راشید). زمینه فعالیت شرکت در جهت توسعه آکادمی مجازي  کیان ققنوس رایکاشرکت
 باشد. می
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  بتن مل: ایلناز شریفی). زمینه فعالیت شرکت در حوزه (مدیر عا ساخت کارا نیآذ شگامانیپشرکت
 باشد. می کپارچهی يزیر

  یپوشش دهی). زمینه فعالیت شرکت در حوزه بدل مانیپ(مدیر عامل: شرکت بارمان پوشش آذربایجان 
 باشد. می سرد يقطعات به روش اسپر

  طراحی و تولید کت در (مدیر عامل: حامد علیزاده). زمینه فعالیت شرشرکت آذرصنعت کهربا دانش
 باشد. می سیستم اعالن حریق بی سیم

  فعالیت شرکت در حوزه ایجاد ). مدیر عامل: اکبر حیدرزاده( دانش گستر کاویان نوین فردانگرشرکت
 باشد. می رآکتور بستر سیال چند منظوره براي مهندسی سطح و عملیات حرارتی قطعات فلزي

  یر عامل: رقیه فخرپور) . فعالیت شرکت در زمینه ایجاد سامانه (مد ارمغان تندرستی دانش پوریاشرکت
 باشد. می مرکز مشاوره ورزشی و توسعه تندرستی

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

کارگیري نقاط کوانتومی گرافن در محصوالت خود، گواهی نانو مقیاس را از ستاد توسعه فناوري به خاطر به
-این شرکت محصوالت خود را به شهرهاي مختلف کشور ارسال و در حال برنامه. نانو دریافت نموده است

 . باشدراي صادرات محصوالت خود میاخذ مجوزها و استانداردهاي الزم بریزي براي 

 
  اعضاي هیئت زاده از دکتر ناصر فرج: مدیر عامل( اشبکه توسعه و فناروي اطالعات آفتاب شفشرکت

بنیان خدمات آنالین  سامانه دانش یکشفاداك ). علمی دانشکده فناوري اطالعات و مهندسی کامپیوتر
ترین سیستم معرفی، جستجو و رزرو  ترین و کاربردي این سامانه با هدف ارایه ساده. پزشکان کشور است

ها و  ها، مطب ها، کلینیک نرستامانظیر بی(اینترنتی وقت مالقات پزشکانِ مراکز درمانی عمومی و خصوصی 
است که و اندروید نیز عرضه شده iOSي  این سامانه در دو نسخه  چنین، اپلیکیشنهم  .استایجادشده) …

 .بازار قابل دسترسی و نصب براي کاربران عمومی و پزشکان است  کافهاستور و  از طریق اپ

 
 دکتر اکبر حیدرزاده از اعضاي : مدیر عامل( نوین فردانگرگستر کاویانشرکت تولیدي مهندسی دانش

این شرکت در زمینه طراحی، ساخت و تولید انواع ). هیئت علمی دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد
هاي مختلفی خدمات فنی و مهندسی ارائه صنعتی در حال فعالیت بوده و به شرکت تجهیزات و محصوالت

تجهیزات پیشرفته مجوز دانش بنیان شدن را کسب نموده  این شرکت در زمینه ماشین آالت و. نموده است
 .است

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

هاي بسیار خوبی براي پیشبرد اهداف خود و هوشمند سازي منازل و واحدهاي تجاري فعالیت داشته و ایده
 ارتباط با مشتریان دارد.

 

  این شرکت در زمینه بهینه محمد علی توکلی قاضی جهانی(مدیر عامل:  مهر آذر پرداز نیروشرکت .(
سازي مصرف فعالیت نموده و در حال مذاکره ههاي کنترلی مختلف براي بهینسازي مصرف و طراحی سیستم

سازي مصرف توان به بهینهباشد. از اهداف قابل بسط این شرکت مینهاد بزرگ می 2براي عقد قرارداد با 
 هاي بزرگ تولیدي اشاره کرد.سوخت در مجتمع
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  کامپیوتري و هاي مدیر عامل: علی عربگري). این شرکت در زمینه فعالیت( سبالن پایدار محتشمشرکت
هاي کامپیوتري آغاز بازاریابی مجازي فعالیت داشته و اولین فعالیت خود را در زمینه به اشتراك گذاري بازي

باشد. با توجه به پایه اینترنتی این شرکت، امکان گسترش سریع در کرده و در ایران در حال گسترش می
 باشد.ه و از اهداف اصلی شرکت میخارج از مرزهاي کشور نیز در اسرع زمان امکان پذیر بود

 

 (مدیر عامل: مهدي هاشم زاده) زمینه فعالیت این شرکت تشخیص دود در  شرکت داده پردازي پایا پرداز
 باشد.هاي اتوماسیون صنعتی میهاي مدار بسته نظارتی و کار در سیستمدوربین

 

  می دانشگاه شهید مدنی آذربایجان). (مدیر عامل: دکتر حبیب رزمی عضو هیات عل شرکت آرتا هوا انرژي
هوا فعالیت داشته و در حال حاضر موفق به تولید -هاي پیشرفته پایه روياین شرکت در زمینه تولید باطري

هاي معتبر خارجی شده و در حال تولید و بازاریابی این ها (گرافن اکسید) در حد نمونهمواد اولیه این باطري
بنیان ثبت نام کرده و در مرحله تایید باشد. این شرکت در سامانه دانشن میمحصول و مشتقات تولیدي از آ

 باشد.نهایی دانش بنیان می
 

 (مدیر عامل: بهزاد سلطانی) این شرکت در زمینه ساخت مالت جهت کاشت  شرکت آرمان اقتصاد آذر
 .می باشد فعال ايتخم گیاهی با پلیمرهاي خطی و گسترش آن جهت بسط در بازارهاي منطقه

 
 هاي الکتریکی و (مدیر عامل: علی قائمی). این شرکت طراحی سیستم شرکت ساتراب فناوران نهان پرداز

هاي بیمارستانی و خدمات درمانی مختلف کنترلی فعالیت نموده و در حال حاضر مشغول فعالیت در سیستم
ازمان انتقال خون کشور براي باشد. شرکت چندین قرارداد با مراکز درمانی داشته و در حال مذاکره با سمی

 باشد. عقد قرارداد همکاري در سطح کشور می
 

 (مدیر عامل: مکائیل مالزاده). این شرکت در تولید باطریهاي پیشرفته  تبریز انرژي فناوران شرکت پارس
 بنیانی در این زمینه شده است. فعالیت شرکت در تولیدلیتمی فعالیت داشته و موفق به اخذ مدرك دانش 

 باشد.باطریهاي مورد نیاز صنایع داخلی می
 

 محمد احمد آبادي). فعالیت شرکت در حیطه گیاهان زینتی  (مدیر عامل: آذر سهند فناوران شرکت گیاه
اي در این حوزه دارند. شرکت مراحل اولیه را براي اخذ مدرك دانش بنیانی آپارتمانی بوده و فعالیت عدیده

 باشد.می گذرانده و منتظر جواب نهایی
 

 (مدیر عامل: خلیل منفردي). فعالیت شرکت در حیطه تجهیزات  آذربایجان منفرد شرکت الکتروتجهیز
باشد. دستگاههاي شرکت وارد بازار شده و استقبال مناسبی از محصوالت تولیدي پزشکی توانمندسازي می

 این شرکت در نمایشگاههاي مختلف شده است.
 

 زاده). فعالیت شرکت در مهندس محمدعلی نعلبندي (مدیر عامل: ساز صنعت دانشمندان شرکت تایماز
 باشد.زمینه ساخت تجهیزات بهداشتی براي استفاده در صنایع غذایی می

 

 کامل (مدیر عامل: حامد آقایی). فعالیت شرکت در زمینه هوشمندسازي اوراسیا توان شرکت آدلیم 
 باشد. می هوشمند هاي سیستم طراحی و گلخانه و باغ مزرعه،
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 (مدیر عامل: حسین عبدالمحمدزاده). فعالیت شرکت در حیطه تولید تبریز نانو صنعت شرکت آرتان 
باشد و در حال حاضر مشغول تولید مواد آنتی ویروسی جلبک می ضد و باکتري ضد خاصیت با اي-نانوماده

 باشد.می
 

 حذف براي جاذب نانو رکت در تهیه(مدیر عامل: کامیال نجاتی). فعالیت ش صدرا آذرخش شرکت کیمیا 
 باشد.آلوده می آبهاي از محیطی زیست هاي آالینده

 

 (مدیر عامل: مهندس نوید لعلی دیزجی). فعالیت شرکت در تولید تجهیزات و  تیوا صنعت شرکت باتاب
 باشد.لپه یکی از تولیدات این شرکت می تولید فرآیند در نخود کن وارونه باشد. رباتادوات کشاورزي می

 

 تولید و خواجه). فعالیت شرکت در حوزه توسعه (مدیر عامل: صالح وحدتی صنعت بسپار شرکت ساواالن 
 باشد.مدلینگ می و طالسازي دندانپژشکی، حوزه در بعدي سه پرینتر پخت نور هاي رزین

 
 ت شرکت در (مدیر عامل: ایوب توحیدنیا). فعالی تبریز نگر آینده مستقیم بیمه رسمی شرکت کارگزاري

حوزه آنالین سازي انواع بیمه هاي موجود و توانایی مقایسه انواع بیمه ها در شرایط مختلف با مجوز رسمی 
 از بیمه مرکزي میباشد.

 

  ساخت کیت هاي آنالیز پور). فعالیت شرکت در  (مدیر عامل: جواد ولیشرکت ویرا رادین لوتوس
 اشد.ب می پارامترهاي فیزیکو شیمیایی آب و فاضالب

 
 آموختگان داراي شرکت دانش بنیان و محصول تجارياساتید و دانش

 
 

       

 گروه نام شرکت نام محصول تجاري
هیات علمی/ دانش 

 آموخته
 ردیف

سامانه نوبت دهی اینترنتی پزشکان 
 شفاداك

توسعه فناوري و اطالعات 
 آفتاب شفا

مهندسی 
 کامپیوتر

 1 ناصر فرج زاده

ظوره راکتور عملیات حرارتی چند من
بستر سیال با اتمسفر کنترل شونده 

 گازي

تولیدي مهندسی دانش 
گستر کاویان نوین فردا 

 نگر
 2 اکبر حیدرزاده مهندسی مواد

 3 حبیب رزمی شیمی آرتا هوا انرژي هوا-تولید باطري روي

 4 اشکان شمالی شیمی شیمی صنعت رشد سهند ها و روانکارهاي صنعتیانواع شوینده

 5 مکائیل مالزاده شیمی تبریز انرژي فناوران پارس ي لیتیمیتولید باطریها

 مهندسی شیمی زیست فرایند تجهیز سهند تولید دستگاه فریز درایر
یونس بیگی 

 6 سروشاهیخ

 7 علی مختاري برق قافالن سمانورد آذربایجان سازي ساختمان مدار هوشمند

 8 امد علیزادهح برق آذر صنعت کهربا تراشه سیستم اعالن حریق بی سیم
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 اجتماعی –ها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانی فعالیت
 

هاي درگیر با سالمت روانی اجتماعی با هدف قرار دادن تقاضاهاي پژوهشی سازمان -پژوهشکده سالمت روانی    
له دانش و فرهنگ شرقی و بازبینی بسترهاي پیشگیري و مداخاجتماعی کشور، باالخص حوزه استان آذربایجان -

هاي مرتبط بـا آن(از  است. مسائلی مانند بحران اعتیاد و آسیبمحور در قلمرو آن به رسالت خطیري متعهد شده
هـاي  هاي تقویت آن در جامعه با تأکید بر گروههاي غیردارویی آن)، خود مراقبتی و استراتژيپیشگیري تا درمان

هاي مرتبط بـا آن،  هاي آن درخصوص اعتیاد و آسیبور و چالشآسیب پذیر، واکاوي کیفیت سیستم درمانی کش
هـاي  توانمند سازي علمی جامعه در نحوه ورود به فضاي مجازي به منظور پیشگیري و مقابلـه علمـی بـا آسـیب    

هاي حقوقی توسعه سالمت اجتماعی، حقوق شهروندي و کاوش در دو بعد سالمت فـردي  اجتماعی، زمینه-روانی
-شمار دیگر، قلمـرو فعالیـت و چـاره   حیاتی بی هاياجتماعی ایدز،خشونت و موضوع -ابعاد روانیو اجتماعی آن، 

 .علمی و کاربردي این پژوهشکده استهاي جویی
 

 1400تا مهر  99اجتماعی از مهر  –ها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانی اهم فعالیت
 

 قراردادهاي پژوهش خاتمه یافته خارج از دانشگاه  -

 ی و ارائه راهکارهاي توسعه کسب و کارهاي بالقوه ورزشی استان در ورزش قهرمانی و همگانیبررس  -

تبیین جامعه شناختی رابطه بی تفاوتی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی با انزواي اجتمـاعی جوانـان     -
 شهر تبریز

 قراردادهاي پژوهشی منعقد شده و در حال اجرا -

 گذاري، انزواي اجتماعی و اعتماد در زمان شیوع اولیه ویروس ار از فاصلهد ادراکات و تجربیات زنان خانه  -

 و تبعیت از تدابیر پیشگیرانه 19نقش نگرانی و اعتماد عمومی در درك خطر ابتال به بیماري کووید -

 هاي پژوهشی ارسال شده پروپوزال -

 سبک زندگیآسیب شناسی تاثیر بحران کرونا در روابط بین فردي اعضاي خانواده و تغییر  -

 هاي اجتماعی استان   اطلس آسیب -

 :وبینارهاي برگزار شده  -



٥٥ 
 
 

 لیست وبینارهاي برگزار شده : -

 :  وبینار یافته هاي یک پژوهش تجربی  -1

ارائه دهنده آقاي دکتر حسـین   -شهرهاي هوشمند و تصفیه بیولوژیکی پسابهاي صنایع غذایی و کشاورزي
نیوزلنـد و مـدیر    کشـور  کـانتربري  دانشـگاه  در غـذایی -يکشـاورز  پسـابهاي  دکتـراي  پسا محقق -فراجی 

Management of environmental science laboratory 
 11ساعت  1400شهریورماه  11: پنجشنبه  زمان -
 : اسکاي روم محیط ارائه -
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 : شورایاري محالت محدودیت ها، موانع و چالش ها وبینار ارائه نتایج تجربی یک راهبرد -2

 :  ارائه دهندگان -

گانـه مـردم،    سـه   -عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند) –( دکتراي جامعه شناسی  دکتر حمید مسعودي
 دولت و شهرداري در شوراي اجتماعی محالت

کارمنـد   -( دکتـراي جامعـه شناسـی و محقـق حـوزه شـورایاري محـالت        دکتر محمد رضا طالبی نژاد
 درس ها و دستاوردهاي شورایاري محالت  یم؟شهرداري تهران)  در کجاي مشارکت اجتماعی  قرار دار

اجتمـاعی  -(دکتراي جامعـه شناسـی و ریـیس پژوهشـکده سـالمت روانـی       دکتر صمد رسول زاده اقدم
 تجارب کشورهاي مختلف در ارتباط با شوراهاي محلی   -دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) 

 11ساعت  1400شهریورماه  18: پنجشنبه  زمان -

 اي روم: اسک محیط ارائه -
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 »هاي تحقق آن شهر دوستدار کودك و چالش «وبینار   -3

 : ارائه دهندگان -
 شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان جامعه –آقاي دکتر سیامک زند رضوي  

 پژوهشگر دکتري جامعه شناسی -زهرا قاسم زاده
 ران استاد و عضو کمیتۀ ملی شهر دوستدار کودك در ای -دکتر موسی پژوهان

پژوهشگر پسادکتري و سرپرست شبکۀ علمی، فناورانه و پژوهشی  -دکتر بهنام قاسم زاده  : میزبان -
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  11ساعت  1400شهریورماه  8: پنجشنبه  زمان -

 : اسکاي روم محیط ارائه -
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 » راز کروناي ایرانی«وبینار  -4

شناسـی تبریـز و    شگاه با همکـاري دفـاتر انجمـن جامعـه    توسط پژوهشکدة سالمت روانی اجتماعی این دان
 اردبیل

اجتماعی دانشگاه شهید مدنی -دکتر صمد رسول زاده اقدم رییس پژوهشکده سالمت روانی :  دبیر نشست
 آذربایجان
 محمد زینالی اناري : سخنران

 1399مهرماه  6:  زمان برگزاري وبینار
 ط برگزاري: ادوب کانکتمحی18 -16:30:  ساعت  ساعت برگزاري وبینار

 

 

 وبینار مطالعه تاثیر فرایند نوسازي در ساختار و کارکرد خانواده و مسائل ناشی از آن -5
 سلسله وبینارهاي طرح هاي برگزیده دانشگاهها و پژوهشگاه هاي کشور

 1399آذر  19:  زمان برگزاري وبینار -    
 : اسکاي روم محیط برگزاري -   19:25:  ساعت  ساعت برگزاري وبینار -
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 وبینار تاثیر روانی و اجتماعی کاهش سن جرایم سایبري بر جامعه -6

 فرمانده پلیش فتاي استان -سرهنگ محسن محمودي :  سخنرانان -
 رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان -سرهنگ جعفر اقربایی

 انرییس آموزش همگانی پلیس مبارزه با مواد مخدر است -سرهنگ اکبر محمد جعفري
 رییس پژوهشکده سالمت روانی اجتماعی -دکتر صمد رسول زاده اقدم

 عضو هیات علمی گروه پژوهشی فرهنگ و اخالق سایبري -دکتر محسن حیدریان
 1399آبان  14:  زمان برگزاري وبینار -
 11:  ساعت  ساعت برگزاري وبینار -
 : ادوب کانکت محیط برگزاري -
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 وبینارهاي مصوب 
 شهري آوري تاب:  راهبرد یک تجربی ایجنت ارائه وبینار -1

 نظریه از شهري آوري تاب -)University of Bonn Postdoctoral Researcher at(اسدزاده اسد دکتر
 آلمان و رانای تجارب به نگاهی عمل؛ و مدل تا
 : سلسله وبینارهاي تحلیلی توسعه با محوریت  -2  
 1400آذر  18زمان برگزاري   -دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  -
 1400آذر  25زمان برگزاري   -صنعتی و ویژه اقتصادي -مناطق آزاد تجاري -
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 مقاالت چاپ شده در نشریات علمی و پژوهشی
شناختی ادراك عدالت    ). مطالعه جامعه2020صبوري کزج. ( ، صمد،& ,اقدم   دهزا  رسول صمد، عابدینی, -

 .184-155 ,(2)12 ,زن در فرهنگ و هنر .جنسیتی زنان با تأکید بر عامل قومیت
Ghirbanizad Shiran, H., Abedini, S., & Rasulzadeh Aghdam, S. (2019). The 
Sociological Explanation for Prevention Model of Lifestyle Diseases; a Grounded 
TheoryStudy. Journal of Health and Care, 21(4), 293-307. 

). The Role 2020Rasoulzadeh Aghdam, S., Pourjabbar Akhouni, F., & Adlipour, S. (
Journal of  of Cultural Changes in the Tendency to Childbearing Among Women.

.110-103), 2(10 ,earch and HealthRes  
 هاي معتبر داخلی مقاالت ارائه شده به همایش

نخستین همایش ملی خانواده و زنان در دوران  -فرزندان بر مادران در دوران کرونا ۀاثرات تحصیل در خان -
 1399اسفند  13و  12اکرون

 -جتماعی و اعتماد در زمان شیوع اولیه ویروسگذاري، انزواي ا دار از فاصله ادراکات و تجربیات زنان خانه -
 اسفند 13و  12ا نخستین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرون

 
 هاي ترجمه شده  کتاب

 که در انتشارات سمت پذیرفته شده و مراحل چاپ را طی می کند »  روش شناسی علم« :کتاب با عنوان - 
 ره کل آموزش و پرورش ارسال شده استترجمه کتاب کرونا براي کودکان که به ادا -
 

 عضویت و مشارکت در مجامع علمی و مشورتی استان
 مشارکت در جلسات هم اندیشی کمیسیون اجتاعی و فرهنگی شوراي شهر تبریز -

 مشارکت در تدوین برنامه بلند مدت شهراري تبریز -

 عضو کارگروه پدافند غیر عامل استان -

 اسی ایرانمشارکت با انجمن جامعه شن -

 مشارکت در جلسات کمیته علم و فن آوري ستاد استانی مبارزه با کرونا -
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برگزیده شدن  طرح مطالعۀتاثیر فرایند نوسازي بر ساختار و کارکرد خانواده و پیامدهاي ناشی از آن و دریافت : ها موفقیت
تقدیر نامه از معاون پژوهشی وزارت علوم 

،، 
ده به عنوان  نفر سوم ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه شهید مدنی برگزیده شدن رییس پژوهشک -

 آذربایجان

 
 
 هاي قدرتها و عملکرد پژوهشکده مطالعات کاربردي سیستمعالیتف
 

 هاي قدرت پژوهشکده مطالعات کاربردي سیستم هاي یتاهم فعال
 ران و کارشناسان توانیرمدیبراي  CGRIDافزار  برگزاري وبینار معرفی و تشریح عملکرد نرم 1

2 
 يا براي کارشناسان شرکت برق منطقه CGRIDافزار  برگزاري نشست تخصصی معرفی و تشریح عملکرد نرم

 آذربایجان
 آلوکاست ایران از شرکت یصنعتتور بازدید و  3

4 
 برقشبکه  آوري تابارزیابی و تحلیل جامع  "ي آذربایجان با عنوان ا منطقهعقد قرارداد صنعتی با شرکت برق 

 "افزار آن ایجاد نرم ودر مقابل مخاطرات آذربایجان 

5 
 هاي نیازمندي و الزامات تدوین و ارزیابی استانداردهاي معرفی "عقد قرارداد صنعتی با پژوهشگاه نیرو با عنوان 

 شبکه در سازها شبیه این کارگیري به اقتصادي و فنی توجیه ارزیابی و توزیع برداري بهره ساز شبیه افزارهاي نرم
 "کشور برق توزیع

6 
هاي  برداري از نانو افزودنی تدوین دستورالعمل ارزیابی و بهره "عقد قرارداد صنعتی با پژوهشگاه نیرو با عنوان 

 "هاي روان کار بهبوددهنده عملکرد روغن
 عقد قرارداد صنعتی با شرکت آلوکاست 7
 دیریت شبکه برق ایران و برگزاري جلسات مربوطهارسال پیشنهاد طرح تحقیقاتی به شرکت م 8
 CGRIDمکاتبه  با شرکتهاي توزیع برق کشور و ارسال ویژگیها و پروشور نرم افزار  9
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 ها و دستاوردهاي دانشگاهموفقیت
 
 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نسبت به سال گذشته اي رتبه 200صعود   
    2021سال  یمز دربراساس اعالم موسسه رتبه بندي تا

 
 

 
 درخشش جهانی و ملی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در حوزة علوم فیزیکی
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دسی در دومین فراخوان طرح مشترك جمهوري درخشش اعضاي هیأت علمی دانشکده فنی و مهن

 اسالمی ایران و جمهوري ترکیه

 
 
 

مهندسی عمران دانشگاه شهید مدنی  چاپ مقاله دکتر ابراهیم افسر دیزج، عضو هیات علمی گروه
 دنیا آذربایجان در قدیمی ترین مجله علمی
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انتخاب دکتر علیرضا امانی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه براي دومین سال 
کشوري متوالی بعنوان محقق سرآمد  

 
 

دانشگاه شهید ت فارسی گروه زبان و ادبیااستاد  کتر رحمان مشتاق مهرشدن اثر آقاي د رگزیدهب
الزامات شرح متن با نگاهی به روایت غالمحسین دینانی از غزلیات  :«با عنوان مدنی آذربایجان 

 1399، دي ماه جشنواره ملی نقد کتاب در» شمس
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 تقدیر از دکتر مصرآبادي به عنوان مسئول شاخۀ مرکز منطقه اي اطالع رسانی علوم و فناوري

 

 
 
 

حمد رضائی از طرف مدیر کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و تقدیر از دکتر م
 فناوري
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 عرفان و ادیان آموزشی گروه علمی هیات عضو  دکتر سمیه خادمیدکتري خانم  تقدیر از رسالۀ
قلبی از دیدگاه روزبهان بقلی و ابن  تحلیل ماهیت واردات«عنوان  با آذربایجان مدنی شهید دانشگاه

 1400در دوازدهمین جشنوارة بین المللی فارابی تیرماه » عربی

 
 

نفر از دانش آموختگان دکتري دانشگاه شهید مدنی  2نفر از اعضاي هیات علمی و  9قرار گرفتن
 2021در سال  درصد برتر جهان قرار گرفتن 2آذربایجان در فهرست دانشمندان 

 

 و سرافرازي هر چه بیشتر میهن عزیزمان، ایـــــــــران اسالمی ءد اعتالامی به
 


