
 
 
 

 
 

 پژوهش و فناوري دانشگاه کارنامۀ
 99به آذر در سال پژوهشی منتهی

 
 
 

اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، در جا زدن و با دنیاي پیرامون خود به تدریج بیگانه تر شدن 
                                                                                     است                                                                           

 براي خدمت رسانی بهتر به مردم کارهاي دقیق پژوهشی الزم است.
  مقام معظم رهبري                                                                                                                                                                             

 
شود بنابراین هم علت  توسعه دانش در سایه پژوهش است، گرچه خود پژوهش در سایه دانش امکان پذیر است و متولد می

                          است و هم معلول.                 
 ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران                                                                          

                                                                      

 
 

 
 

 مدیریت امور پژوهشی دانشگاه
 : تهیه و تدوین

 کارشناس امور پژوهشی دانشگاه – سکینه جعفریان
 کارشناس مسئول امور پژوهشی دانشگاه -ه امانیمعصوم
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 یشگفتار پ
 

 بـاقی  راه تنهـا  بـه  و رفته فراتر رفاه فزایندة عامل یک از علم تولید پژوهش و نقش امروزه

 باعـث  امـر  ایـن  اسـت. شـده  مبدل تکاپوي فناوري پر دنیاي در موثر حضور و حیات عرصه در ماندن

باشند و   داشته تحقیقات انجام و علم تولید در گذاري سرمایه به زیادي توجه است که کشورهاگردیده
بـراي   قـرار دهنـد. تـالش    ریـزي برنامه نخست هايزمرة ردیف در خود آن را  هايگذاري سیاست در

 اسـت. و خـورده  پیونـد  مختلـف  هايعرصه و هاحوزه در ورهاکش توانمندي با علم و تولید پژوهش و 

هر چه مسـایل جامعـه    دارد. بستگی آن کاربردهاي و نتایج و پژوهش به هم به نسبت کشورها برتري
ترگردد، لزوم ها گستردهها، بارزتر خواهد بود و هر چه دامنه پژوهشتر باشد، لزوم انجام پژوهشپیچیده

چنین ایجاد تشکیالتی منسجم و پویا به منظور گر و همجلب نیروهاي پژوهش سرمایه گذاري، تربیت و
-نماید. این امر، زمانی امکانتر میهاي پژوهشی کشور حیاتیریزي، اداره و جهت دادن به فعالیتبرنامه

بـا   1379شود که فرهنگ پژوهش در سطوح مختلف جامعه ترویج یابد. بر این اساس، از سـال   پذیر می
از طرف شوراي فرهنگ عمومی، آخرین هفته آذرماه » روز پژوهش«آذرماه به نام  25گذاري  به نام توجه

نام نهاده شـد و مسـؤلیت برگـزاري ایـن     » هفته پژوهش«نیز از سوي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 
وهش و هفته به عهدة معاونت پژوهشی این وزارت سپرده شد؛ به همین منظور ستاد برگزاري هفته پـژ 

ها و مؤسسات مرتبط با ها، نهادها، دانشگاههاي متعددي را با همکاري سازمانفناوري، همه ساله برنامه
پژوهش و فناوري با 	هاي هفته نماید، در همین راستا امسال نیز ویژه برنامهپژوهش و فناوري برگزار می

 ردد.گاجرا می» ملی در خدمت جهش تولید، فناوري کاربرديپژوهش «شعار
هاي فراروي هفته پژوهش و فناوري، در پاییز هر سال، فرصت مناسبی براي بررسی دستاوردها و چالش

ها و نهادهاي گوناگون علمی هاي پژوهشی، سازمانحوزه پژوهش و پژوهشگران در سطح کشور و بخش
ن بر خود واجـب  بر این اساس، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شهید مدنی آذربایجاآورد. فراهم می

رسانی در خصوص  هاي مختلف و اطالعهاي گذشته ضمن برگزاري مراسم و برنامه چون سالداند هم می
کارنامه پژوهش و فناوري دانشگاه در یک سال گذشته، خانواده بزرگ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را 

رفی برگزیدگان حـوزه پـژوهش و   انتخاب و مع هاي این حوزه قراردهد. در جریان زوایاي مختلف فعالیت
هاي مختلـف   نفعان این حوزه به شیوه چنین ایجاد فرصت تعامل بین ذيها و همفناوري و تجلیل از آن

کنـد کـه    هاي مطبوعاتی و غیره، فضایی را در دانشگاه ایجاد مـی  هاي تخصصی، مصاحبه نظیر سخنرانی
ن عرصه، بستر مسـتحکمی را بـراي ادامـه راه    ضمن ارتقاي شأن و جایگاه پژوهش و فناوري و فعالین ای

تقویت و توسعه پژوهش و فناوري که ضامن پیشرفت واقعی کشور و ایجاد ثروت، رفـاه و امنیـت بـراي    
از جملـه عوامـل اساسـی در     .مردم است در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی فـراهم نمایـد   

 آفرینـی اسـت کـه    هاي ارزش ي اي اثربخش و فناورهتوسعه و پیشرفت جهان امروز، اهتمام به پژوهش

هـا و  ها را به عمل تبدیل نموده و جامعه را به سمت تولید ملی سوق دهد. در این راستا دانشـگاه نظریه
ترین محصول خود یعنی نیروي انسانی خالق و کارآفرین به جامعـه و  مراکز آموزش عالی با عرضه مهم

 دارد.م مؤثري در این مسیر برمیهاي او گامیدان دادن به نوآوري
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ها و تاکیدات مقام معظم رهبري در امـر پـژوهش، پـژوهش و نـوآوري بـه عنـوان محـور         بنا به توصیه 
ها بـه   هاي کشور، حمایت و توجه ویژه به این حوزه در کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی و سازمان فعالیت

هـا بـه    هـا و تبـدیل ایـده    پژوهشی در سازمانهاي  صورت مستمر ضروري است؛ زیرا با گسترش فعالیت
شـود کـه    هاي جدید، تصمیمات مبتنی بر افزایش کمی و کیفی تولید ملی اتخاذ می محصوالت با روش

 نماید. در نهایت دستیابی به توسعۀ همه جانبۀ کشور را فراهم می
دسـت تعامـل    معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فرصـت را غنیمـت شـمرده و   

تمامی همکاران هیأت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارمندان پرتالش را در مسیر حرکت به سمت 
فشارد تا گام مؤثري در تجاري سازي  هاي اثر بخش و ایجاد فناورهاي ارزش آفرین به گرمی می پژوهش

 م سازد. اقتصاد دانش بنیان را فراه تحقق ها و رونق تولید برداشته و موجباتایده
 

 دکتر علی عجمی            
 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه        

 1399آذر                                                                                                          
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 برنامه مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه 
 ، 8:30، ساعت 1399آذر .20

 
 توضیحات برنامه ساعت

 دقیقه)5( قاري قرآن تالوت آیاتی از کالم ا... مجید 8:35-8:30
پخش سرود جمهوري اسالمی ایران و  8:40-8:35

 اعالم برنامه
 دقیق) 5( مجري برنامه

سخنرانی توسط ریاست محترم  9-8:40
 دانشگاه

 دقیق) 20( آقاي دکتر ولی زاده

حوزة پژوهش و  ارائۀ گزارش عملکرد 9:20-9
 فناوري دانشگاه

 دقیقه) 20( آقاي دکتر عجمی

سخنرانی توسط معاون پژوهش و  9:40-9:20
 فناوري وزارت علوم

آقاي دکتر غالمحسین 
 رحیمی

 دقیقه) 20(             

اهداي لوح تقدیر پژوهشگران برتر،  
فعاالن ارتباط با صنعت فعاالن روابط 

در بین الملل و پژوهشگران مندج 
فهرست دو درصد برتر دانشمندان 

 جهان

 

 
 

)(به مناسبت هفتۀ پژوهش 1399در آذرماه  دانشگاههاي تخصصی کارگاهبندي  برنامه زمان  

یف
رد

 

تاریخروز /  گروه ارائه دهنده موضوع سخنرانی لینک شرکت در  ساعت 
 جلسه

1 
گرایی و  نقش کمینه

گرایی در فهم و تفسیر  بیشینه
 قرآن کریم

سجاد محمدفامدکتر  علوم قرآن و  
 حدیث

 شنبه
15/09/1399  

19-18  

 
http://VC.azaru
niv.ac.ir/rrrnpq

99tsxr/ 

هاي  تعیین افراد پرنفوذ در شبکه 2
 اجتماعی

فناوري  دکتر عسگر علی بویر
 اطالعات

شنبه سه  
18/09/1399  

18:30 
http://VC.azaru
niv.ac.ir/rkd40g

m9utb4/ 

نقش و کارکرد عرفان اسالمی در  3
 زندگی فردي و اجتماعی

چهارشنبه  ادیان و عرفان دکتر سمیه خادمی
19/09/1399  

19-18  
http://vc.azaru
niv.ac.ir/r8psi7

8uulsk/ 

فتوبیورآکتورها و آشنایی با روش  4
 هاي کشت ریز جلبک ها

شناسی زیست دکتر لیال زرندي  
شنبه پنج  

20/09/1399  
10 

http://VC.azaru
niv.ac.ir/r٧fidgb

y٤p١/ 

تکنولوژي تولید فوم هاي  5
 پلیمري سلول باز

دکتر حمیدرضا 
 عظیمی زنوزي

ندسی مه
 شیمی

شنبه پنج  
20/09/1399  

12- 10:30   

 بیآس صیتشخ و یسالمت شیپا 6
ها سازه در  

دکتر سیدسینا 
 کورهلی

 عمران
 شنبه

22/09/1399  
12:30-11   

7 
ویرایش ژنومی گندم براي 

بیماري فوزاریوم با استفاده از 
 Crisper Cas9تکنیک 

دکتر رعنا ولیزاده 
 بیوتکنولوژي کامران

 یکشنبه
23/09/1399  18 

http://vc.azaru
niv.ac.ir/rypd6t

3t0fdq/ 

منشاء تصورات و مفاهیم در  8
 اندیشه عالمه طباطبایی

دکتر احمد 
 حمداللهی

 فلسفه
دوشنبه 

24/09/1399  
20-19  

http://vc.azaru
niv.ac.ir/rg9e34

56ly8k 
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زبان و ادبیات  دکتر حبیب کشاورز زبان عربی و گردشگري سالمت 9
 عرب

 دوشنبه
24/09/1399  

11 
https://vc.azaru
niv.ac.ir/re7w2

x2612uf/ 

هاي دینامیکی در  کاربرد سیستم 10
هاي عفونی سازي بیماري مدل  

 -دکتر حسین خیري
 استاد دانشگاه تبریز

 ریاضی
 دوشنبه

24/09/1399  
18 

http://VC.azaru
niv.ac.ir/r٩٢jjza

bizar/ 

11 
هاي  افزایش کارایی سلول

خورشیدي پلیمري با استفاده از 
هاي طراحی شده سوپرامولکول  

سمیرا آقبالغی دکتر  
مهندسی 

 شیمی

 دوشنبه
24/09/1399  

 
13:30- 12   

 براي  نویسی پروپوزال 12
 دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 دکتر عزت اله
 احمدي

شناسی روان  
دوشنبه 

24/09/1399  
19-17:30  

http://vc.azaru
niv.ac.ir/rofz63

9t50kh 
 

13 
 کاهش از پیشگیري راهکارهاي

 دوره در شناختی کارکردهاي
 بزرگسالی

مصرآبادي دکتر  علوم تربیتی 
شنبه  سه

25/09/1399  
19-17:30  

http://vc.azaru
niv.ac.ir/rn8b5i

yd2m3w 
 

هاي  فناوري پالسما و فرصت 14
عتکارآفرینی در صن  

دکتر وحید 
سیاهپوش عضو 

هیأت علمی دانشکده 
 فیزیک دانشگاه تبریز

 فیزیک
شنبه سه  

25/09/1399  
12:45 

http://Vc.azaru
niv.ac.ir/rhtlf68

4risl/ 
 

مبانی جریانهاي چندفازي،  15
 کاربردها و روشهاي مدل سازي

دکتر مرتضی 
حمانپورر  

 مکانیک
شنبه سه  

25/09/1399  
13-12   

 علوم در کیفی پژوهش روش 16
 ورزشی

یاوري دکتر یوسف  علوم ورزشی 
شنبه  چهار

26/09/1399  
19-17:30  

http://vc.azaru
niv.ac.ir/rlytp6z

l7rj7 
 

الزامات کاربرد شیمی در  17
رینی در صنعت غذاکارآف  

 -دکتر سجاد پیرسا
دانشیار گروه علوم و 

صنایع غذایی 
 دانشگاه ارومیه

 شیمی
 چهارشنبه

26 /09/1399  
11 

http://VC.azaru
niv.ac.ir/r٦vd٠٨

p٩fyht/ 

18 
ها ( ممپ MAMPs ؛ نشانه )

هاي مولکولی که گیاه را از حمله 
سازند میکروبها آگاه می  

دکتر وحید فالح زاده 
 ممقانی

پزشکی گیاه  
 چهارشنبه

26/09/1399  
 

18 
http://vc.azaru
niv.ac.ir/r9v0zy

usrwry/ 

هاي برقی جدید و  ظهور سیستم 19
ها طراحی آن  

دکتر نوید 
زادگان کالنتري تقی  

 چهارشنبه برق
26/09/1399  

13- 12   

تحقیقاتی معرفی نیازمندي هاي  20
 صنعت پمپ

  دکتر امیر سرورالدین
 چهارشنبه

26/09/1399  
13- 12   

گیاه جدید کینوا و پتانسیل  21
 دکتر سعید حضرتی تولید آن در کشور

زراعت و 
 اصالح نباتات

شنبه پنج  
27/09/1399  12:30 

http://vc.azaru
niv.ac.ir/rz8703

fz3qtc/ 

22 
تاثیر شکل دهی کاتالیست در 

فرایند تبدیل متانول به 
هاي سبک الفین  

دکتر سوگند 
 آقامحمدي

مهندسی 
 شیمی

شنبه پنج  
27/09/1399  

12 – 10:30   

23 

سالک مجاهد: نگاهی بر طریقت 
و سلوك معنوي مجاهد مسیر 
عرفان و معنویت شهید قاسم 

 سلیمانی

و عرفان ادیان دکتر سعید گراوند  
پنج شنبه 

27/09/1399  19-18  

http://vc.azaru
niv.ac.ir/r2b1od

hguy8b 
 

 هاي شمع و مهارها معرفی 24
 مارپیچ

 عمران دکتر حسین سلطانی
پنج شنبه 

27/09/1399  
12:30 - 11   
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دار شکلی و  آلیاژهاي حافظه 25
در مهندسی عمران کاربرد آن  

 شنبه عمران دکتر نادر هویدایی
29/09/1399  

11:30-10   

حقوقی جایگاه  -بررسی فقهی 26
 ثبت در معامالت و تعهدات

دکتر محمدعلی 
 محب الرحمن

فقه و حقوق 
 اسالمی

شنبه 
29/09/1399  

13:30-
12:30 

http://VC.azaru
niv.ac.ir/rlqkr3z

hfm9i/ 
 

 عصر در علمی جستجوي انضباط 27
اطالعات انفجار  

اکبرنژاد دکتر رضا  
علم اطالعات 

و 
شناسی دانش  

شنبه 
29/09/1399  

19- 17:30  

http://vc.azaru
niv.ac.ir/rwusn

w7jzwxa 
 

28 
-قت پژوهشیمغز اخالقی و صدا

آموزشی در محیط هاي 
 دانشگاهی

دکتر غالمرضا 
 چلبیانلو

شناسی روان یکشنبه  
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19- 17:30  
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ذخیره کننده هاي انرژي 

الکتریکی نو ظهور در سیستم 
 هاي قدرت

ر نوید تقی دکت
کالنتري زادگان  

 برق
 یکشنبه

30/09/1399  
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 لیست اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه

ف
ردی

 

 نام و نام خانوادگی
 

 رتبه گروه آموزشی دانشکده

در  در دانشگاه
 دانشکده

 اول اول شیمی علوم پایه حسین عبدالمحمدزاده 1
االسالمی سیدمحمود شیخ 2 یریاض علوم پایه   دوم دوم 

اکبر حیدرزاده  3  اول سوم مواد فنی و مهندسی 
 دوم چهارم مهندسی شیمی فنی و مهندسی سمیرا آقبالغی 4
 سوم پنجم شیمی علوم پایه بیوك حبیبی 5

زراعت و اصالح  کشاورزي سعید حضرتی 6
 نباتات

 اول ششم

فناوري اطالعات و  فناوري اطالعات عسگرعلی بویر 7
 ارتباطات

 اول هفتم

 چهارم هشتم ریاضی علوم پایه بهروز خیرفام 8
زاده مهین حاجی 9  اول نهم زبان و ادبیات عرب ادبیات و علوم انسانی 
 سوم دهم برق فنی و مهندسی امین صفري 10
شناسی علوم تربیتی و روان رامین حبیبی 11  اول یازدهم علوم تربیتی 
 پنجم دوازدهم ریاضی علوم پایه رعنا خوئیلر 12
زاده ابوالفضل قاسم 13 شناسی علوم تربیتی و روان   دوم سیزدهم مدیریت آموزشی 
شناسی علوم تربیتی و روان عیسی برقی 14  سوم چهاردهم علوم تربیتی 
تاریخ فرهنگ و  الهیات محمد رضائی 15

 تمدن اسالمی
 اول پانزدهم
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فناوري اطالعات و  فناوري اطالعات حسین عباسی مهر  16
باطاتارت  

 پژوهشگر برتر جوان

 
 
 
 
 
 
 

 لیست اسامی پژوهشگر دانشجوي برتر به تفکیک نوع مجله

ف
ردی

 نام و نام خانوادگی 
 

 گروه آموزشی دانشکده

 ریاضی علوم پایه اکبر جهانبانی 1

 پژوهشگران فعال ارتباط با صنعت دانشگاه
 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

پور مرتضی رحماندکتر  1  مکانیک فنی و مهندسی 
 برق فنی و مهندسی دکتر سجاد نجفی 2
شناسی علوم تربیتی و روان دکتر صمد رسول زاده 3  مطالعات خانواده 

 

المللی پژوهشگران فعال در حوزة روابط بین  

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف
پور حسین هاشم 1  فیتوشیمی علوم پایه 
 فناوري اطالعات فناوري اطالعات و مهندسی کامپیوتر اسماعیل نورانی 2

 
 پژوهشگران مندرج در فهرست دو درصد برتر دانشمندان جهان

 
دانشگاه پژوهشی امور مدیریت ها و عملکرد فعالیت  

  
قـانون   – 224اساس مفـاد مـاده    امانه سمات ملی(برس ثبت آمار و اطالعات پژوهشی دانشگاه در -

 برنامه پنجم توسعه)

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف
 شیمی علوم پایه دکتر بیوك حبیبی 1
 برق فنی و مهندسی دکتر محمدرضا بنائی 2
ادهدکتر اکبر حیدرز 3  مواد فنی و مهندسی 
 مواد فنی و مهندسی دکتر مرتضی فرخی راد 4
 شیمی علوم پایه دکتر مهدیه صفرپور 5
 برق فنی و مهندسی دکتر سجاد نجفی 6
 برق فنی و مهندسی دکتر  علی عجمی 7
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هـا و   هاي دانشگاه به وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري، سـازمان     تهیه و ارائه مستمر آمار فعالیت -
  اي و پژوهشی هاي کالن بودجه ریزي واحدهاي مرتبط با برنامه

هـاي   موقـع درخواسـت  هه جهت بررسی بـ ریزي شد تشکیل شوراي پژوهشی با ترتیب زمانی برنامه -
 مختلف پژوهشی اعضاي هیأت علمی  

 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 پـژوهش و فنـاوري تعریـف شـده در راسـتاي        از طـرح  حمایـت  نامـه  شیوهتدوین و تصویب  -
  هاي دانشگاه اولویت

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

  تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوة انتخاب پژوهشگران برگزیده سال -
 هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی  خصیص امتیاز پژوهانه به فعالیتت -

 اعضاي هیأت علمی  99صدور قراردادهاي پژوهانۀ سال  -

 پرداخت تشویقی مقاالت چاپ شده اعضاي هیأت علمی و دانشجویان  -

 ثبت مشخصات مجالت درخواستی اعضاي هیأت علمی در سامانه ژیرو -

 پژوهش و فناوري داشت هفتۀ انجام امور مربوط به گرامی -

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

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

 هاي پژوهشی حساب طرح انجام امور مربوط به تسویه -

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

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

 )ژیرو(ارتقاي سامانه مدیریت امور پژوهشی  -

   کلیـه مـوارد    رفع مشکالت اساتید و دانشجویان در خصوص نحوه ثبت اطالعـات پروپـوزال و
 سامانه 

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

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی رسالۀ/ نامه روز رسانی کلیۀ عملیات پایان هب  
 صـویب در  ایجاد اکانت براي دانشجویان ارشد و دکتري جهت ثبت پروپوزال در سامانه براي ت

  و محاسبه امتیاز آن در گرنت اساتید گروه، دانشکده، تحصیالت تکمیلی
  و  بررسـی براي اساتید راهنما و مشاور خارج از دانشگاه جهـت   رمز عبورتعریف نام کاربري و

  تائید پروپوزال
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 شـامل مراحـل   (دانشـگاهی اعضـاي هیـأت علمـی     پژوهشـی درون   روز رسانی عملیات طرح هب
گزارش نهـایی، داوري و تسـویه نهـایی     ،)حذف و اضافه نمودن همکار(اصالح تصویب، تمدید،

 )طرح

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

 هاي اعضاي هیأت علمی دانشگاه یتروز رسانی اخذ گزارش از فعال هب  
 هـا و  هـاي پژوهشـی دانشـگاه بـه سـازمان      ارائۀ آمار و اطالعات کلیۀ فعالیت روز رسانی در هب 

  غیره و ISCسمات، مپفا،: هاي درخواست کننده از جمله ارگان
 گیري از لیست مقاالت چاپ شـدة اعضـاي هیـأت علمـی و دانشـجویان       روز رسانی گزارش هب

 .پرداخت تشویقی مقاالت امور مالی به منظور جهت ارائه به

 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 

 مربوطههاي  ها و تنظیم دسترسی ا و دانشکدهه تعریف مدیریت شوراهاي پژوهشی گروه 

 گیري از گرنت اعضـاي هیـأت علمـی بـا پارامترهـاي گـروه، دانشـکده و         روز رسانی گزارش هب
بنـدي و هزینـه کـرد اعتبـار      گیـري در بودجـه   هاي زمانی متفاوت جهت بهره بازه دانشگاه در

  پژوهشی
 بـا نمـایش جزئیـات    (روز رسانی مشاهدة امتیازات و مبالغ پژوهانه براي اعضاي هیأت علمی هب

و امکان مشاهدة جزئیات ) کردها و مانده اعتبار گرنت بوط به هر فعالیت و گردش ریزهزینهمر
  مبالغ پرداختی 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 با نمایش: جمله به مجالت از روز رسانی مربوط هبCategory   و نمایش چنـدین

 و سایر موارد الزم JCRبرابر ضریب تاثیر میانگین مجالت  

 هـاي پژوهشـی توسـط اعضـاي هیـأت علمـی        هاي مربوط به فعالیـت  وز رسانی درخواستر به
 ازطریق سامانه

 امانه ژیروها به صورت تجمیع از س ها و فرم نامه روز رسانی آئین هب 

 هاي پژوهشیدرصد هزینه پرسنلی طرح 30 الزحمه راه اندازي بخش مربوط به درخواست حق 

       راه اندازي  بخش مربوط به ارسال برنامه پژوهشی عضو هیـأت علمـی بـراي تنظـیم قـرارداد
 گرنت

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

 راه اندازي درخواست مجوز دفاع دانشجوي تحصیالت تکمیلی از طریق سامانه 
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   تدوین راهنماي نحوه ثبت و مراحل اخذ مجوز دفاع از سامانه 
 انجام امور مربوط به اخذ کد اخالقی 
 انجام امور مربوط به انتخاب پژوهشیار از بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی نخبه 

 
 
 
 

  هاي ملیها و کنفرانس، سمینارها، همایشي آموزشیهابرگزاري کارگاه -
 

 : ي آموزشیهاکارگاه

 مرکز رشد) -99 ماه مرداد( با همکاري پارك علم و فناوري استان بیمه کارگاه آموزشی .1     

 -99 ماه(شهریور با همکاري پارك علم و فناوري استان "مالیات"برگزاري کارگاه آموزشی  . 2
  مرکز رشد)

پژوهشکدة سالمت  - 99د ماه روانی کرونا(خردا -زاري کنفرانس مجازي اثرات اجتماعیبرگ . 3
 اجتماعی) -روانی

 -98آذر ماه  برگزاري همایش روز ملی علوم اجتماعی با مشارکت شهرداري تبریزبرگزاري  . 4
 )اجتماعی -پژوهشکده سالمت روانی

همکاري  المللی در اتحادیه اروپا با شی بینهاي پژوه آموزشی آشنایی با فرصتبرگزاري کارگاه   .5
 )98(مهرماه  طباطبائی تهرانالمللی دانشگاه عالمه  هاي علمی و بین گروه همکاري

 با دانشگاهی علمی هاي همکاري هاي فرصت با آشنایی« عنوان با آموزشی سمینار گزاريبر . 6
) DAAD( آلمان آکادمیک بادالتت موسسه با همکاري »آلمان کشور تحقیقاتی مراکز و ها دانشگاه

هاي دفتر همکاري -98(آذرماه براي اعضاي هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
 بین المللی) -علمی

هاي اروپایی با همکاري    برگزاري کارگاه آموزشی مجازي آشنایی با پروپوزال نویسی در پروژه . 7
ضاي هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه براي اع دانشگاه عالمه طباطبائی تهران

 بین المللی) -هاي علمیدفتر همکاري - 99(تیر ماه 
برگزاري کارگاه مجازي آیین نامه هاي تشویقی ستاد نانو با همکاري کارگروه توسعه سرمایه  . 8

 -99(مرداد ماه  انسانی ستاد نانو براي اعضاي هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 بین المللی) -هاي علمیدفتر همکاري

با حضور آقاي  المللی آشنایی با قوانین و مقررات جذب دانشجویان بینکارگاه مجازي برگزاري . 9
دکتر علیزاده مدیرکل محترم سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

 ) بین المللی -هاي علمیدفتر همکاري 99ه و رئیس محترم دانشگاه (مرداد ما
 

 
  : یهاي ملها و کنفرانسسمینارها، همایش 
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 -پژوهشکده سالمت روانی -99خرداد  10-12( همایش ملی اخالق و فرهنگ شهر نشینی .1
 )اجتماعی

 )اجتماعی -پژوهشکدة سالمت روانی -98آذر  27( همایش ملی روز علوم احتماعی .2
 )98تیر ماه  28-30( در فیزیک نظري سمینار مباحثی ششمین  .3
 هاي کوانتومی بازنظریه اطالعات کوانتومی و سیستم ملیکنفرانس  و مدرسهدومین  .4

 )98تیر     13-11(  
 )98آبان  22( پنجمین کنفرانس ملی محاسبات  توزیعی و پردازش داده هاي بزرگ .   5

 برگزار شده يهانشستو  ها، کارگاهسمینارهاگزارش تصویري برخی از 
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 99مرداد  12کارگاه آموزشی بیمه 
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 شرقی آذربایجان استان کل دادگستري نشست مشترك دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با
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 )99(پنج سال منتهی به مهر  هاي پژوهشی و فناوري دانشگاهآمار فعالیت

 
  

 

 98-99مهر 97-98مهر  96-97مهر  95-96مهر  94-95مهر  نوانع

 WOS 275 290 302 353 373و  JCR  ،Scopusمقاالت چاپ شده در مجالت 
پژوهشی داراي مجوز از وزارتین و -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 ISCنمایه شده در  
149 198 209 213 257 

 16 32 30 20 14 داراي مجوز از وزارتینپژوهشی  –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

 4 9 6 6 5 ترویجی –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

 8 13 27 36 57 مجالت شده در سایر  مقاالت چاپ

 62 74 73 35 30 تعداد مقاالت مشترك با نویسندگان خارجی

 2 2 2 3 6 تعداد ثبت اختراعات

 145 237 168 201 137 منطقه اي) –(ملی مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور

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

 4 9 15 9 20 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور

 6 13 16 13 20 هاي تحقیقاتی مصوب (داخل دانشگاه)تعداد طرح

 9 8 11 13 8 ارج دانشگاه)هاي تحقیقاتی مصوب (ختعداد طرح

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

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

 199 215 185 223 205 با اعضاي هیات علمی Grant)عقد قرارداد اعتبار پژوهشی (

 324/596/39 156/128/30 933/587/20 851/633/25 650/517/9 ات علمی (هزار ریال)اعضاي هی (Grant)اعتبار  پژوهشی 

 368 359 326 322 307 نامه هاي ارشد خاتمه یافته(مشمول حمایت مالی)پایان

 55 45 41 48 38 پایان نامه هاي دکتري خاتمه یافته(مشمول حمایت مالی)

اننامه هاي ارشد و اعتبار پژوهشی تخصیص یافته براي حمایت از پای
 000/756/7 000/170/4 000/678/3 430/281/2 280/127/2 هزار ریال)به دکتري (

 25 24 20 19 11 کتب تالیفی و ترجمه شده

 5 5 8 9 8 هاي علمی ملی / بین المللیبرگزاري همایش

 8 26 17 19 16 هاي آموزشیبرگزاري کارگاه

 27 21 11 - - یانبرگزاري دوره هاي مهارتی براي دانشجو

 45 26 - - - تعداد تورهاي صنعتی

 10 6 - - - هاي امضاء شده با نهادهاي داخل کشورتعداد تفاهم نامه

 10 29 - - - هاي امضاء شده با مؤسسات خارج از کشورتعداد تفاهم نامه
تعداد اساتید همکار در پروژه هاي تحقیقاتی خارج از کشور و هیات 

 2 2 - - - نشگاههاي حاضر در دا

 - - - تعداد و مبلغ طرحهاي تحقیقاتی خارج از کشور 
مورد  3
)3428 

 میلیون ریال)

 مورد  4
)37832 

 دالر)



١٦ 
 
 

 
 هاهاي پژوهشی دانشگاه به تفکیک دانشکدهآمار فعالیت

 

 شناسی علوم تربیتی و رواندانشکده 
 

 عداد مقاالت چاپ شده

 JCRمقاالت 
 Scopusمقاالت 

 WOSو 

مقاالت علمی پژوهشی 
راي مجوز از وزارتین و دا

 ISCنمایه شده در 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي رتبه

Q1 
3 1 99 0 

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

3 5 
 تعداد طرح هاي پژوهشی برون دانشگاهی

 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب
2 1 

 بین المللیاد طرح هاي پژوهشی تعد
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب

0 0 
 همایش ها و کارگاه هاي برگزار شده

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

 تاریخ برگزاري

0 0 0 
 دوره هاي مهارتی برگزار شده

 نفر ساعت دورهتعداد 
0 0 

 
 

 

  ورزيکشادانشکده 
 

 تعداد مقاالت چاپ شده

 JCRمقاالت 
 Scopusمقاالت 

 و
WOS 

مقاالت علمی پژوهشی 
داراي مجوز از وزارتین و 

 ISCنمایه شده در 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي رتبه

Q1 
17 1 20 3 

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

0 1 
 ح هاي پژوهشی برون دانشگاهیتعداد طر

 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب
0 0 

 بین المللیتعداد طرح هاي پژوهشی 
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب

1 1 
 کارگاه هاي برگزار شده و همایش ها 

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

تاریخ 
 رگزاريب

0 0 00 
 دوره هاي مهارتی برگزار شده

 نفر ساعت دورهتعداد 
3 1075 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فعالیت هاي  آمار
 پژوهشی دانشگاه

 ها به تفکیک دانشکده 
 در سال پژوهشی 

99-98 

  فناوري اطالعاتدانشکده 
 

 تعداد مقاالت چاپ شده

 JCRمقاالت 
 Scopusمقاالت 

 WOSو 

مقاالت علمی پژوهشی 
داراي مجوز از وزارتین و 

 ISCنمایه شده در 

 JCRتعداد مقاالت 
 Q1داراي رتبه 

12 0 1 4 
 تعداد طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهی

 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب
0 0 

 ن دانشگاهیوتعداد طرح هاي پژوهشی بر
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته اي مصوبتعداد طرح ه
0 1 

 بین المللیتعداد طرح هاي پژوهشی 
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب       

1 0 

 همایش ها و کارگاه هاي برگزار شده

 عنوان همایش/کارگاه
نوع همایش(استانی، ملی، 

 تاریخ برگزاري بین المللی)

پنجمین کنفرانس 
وزیعی و محاسبات ت

 پردازش داده هاي بزرگ
 22/8/98 ملی

 دوره هاي مهارتی برگزار شده
 نفر ساعت دورهتعداد 
0 0 

 



١٧ 
 
 

 علوم پایهدانشکده 
  

 تعداد مقاالت چاپ شده

و  Scopusمقاالت  JCRمقاالت 
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی داراي 

مجوز از وزارتین و 
 ISCنمایه شده در 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي رتبه

Q1 

154 14 22 51 
 

 اد طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهیتعد
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب

1 1 
 

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

2 - 
 

 بین المللیتعداد طرح هاي پژوهشی 
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب

2 0 
 

 مایش ها و کارگاه هاي برگزار شدهه

 عنوان همایش/کارگاه
نوع 

همایش(استانی، 
 ملی، بین المللی)

 تاریخ برگزاري

کنفرانس  و مدرسه بین المللی نظریه اطالعات 
 هاي کوانتومی بازکوانتومی و سیستم

 13تا  11 بین المللی
 اردیبهشت

 ملی سمینار مباحثی در فیزیک نظري
تا شهریور  28

1398 
 

 دوره هاي مهارتی برگزار شده
 نفر ساعت دورهتعداد 
0 0  

  فنی و مهندسیدانشکده 
 

 تعداد مقاالت چاپ شده

مقاالت 
JCR 

مقاالت 
Scopus  و
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی داراي 

مجوز از وزارتین و 
 ISCنمایه شده در 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي رتبه

Q1 

83 6 41 23 
 

 ی درون دانشگاهیتعداد طرح هاي پژوهش
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب

2 2 
 

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

6 2 
 

 بین المللیتعداد طرح هاي پژوهشی 
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب

1 1 
 

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

 بین المللی)
 تاریخ برگزاري

0 0 0 

 

 دوره هاي مهارتی برگزار شده
 نفر ساعت دورهتعداد 
6 3025 

 
 
 

 الهیاتدانشکده 
 

 تعداد مقاالت چاپ شده

و  Scopusمقاالت  JCRمقاالت 
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی داراي 

ارتین و مجوز از وز
 ISCنمایه شده در 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي رتبه

Q1 

0 1 31 0 
 

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

0 0 
 

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

2 1 
 

 بین المللیپژوهشی تعداد طرح هاي 
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب

0 0 
 

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

همایش(استانی، 
 ملی، بین المللی)

تاریخ 
 برگزاري

 - - 
 

 دوره هاي مهارتی برگزار شده
 نفر ساعت دورهتعداد 
0 0  

  ادبیاتدانشکده 
 

 مقاالت چاپ شدهتعداد 

و  Scopusمقاالت  JCRمقاالت 
WOS 

مقاالت علمی 
پژوهشی داراي 

مجوز از وزارتین و 
 ISCنمایه شده در 

تعداد مقاالت 
JCR  داراي رتبه

Q1 

0 0 43 0 
 

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

0 0 
 

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

0 0 
 

 بین المللیتعداد طرح هاي پژوهشی 
 تعداد طرح هاي خاتمه یافته تعداد طرح هاي مصوب

0 0 
 

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

همایش(استانی، 
 ملی، بین المللی)

تاریخ 
 برگزاري

- - - 
 

 دوره هاي مهارتی برگزار شده
 نفر ساعت دورهتعداد 
0 0  



١٨ 
 
 

 
 
 هاي آموزشیبه تفکیک گروه Qبر حسب  JCRتعداد مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده در 
 

 معج Q1 Q2 Q3 Q4 گروههاي آموزشی دانشکده

 علوم پایه

 76 3 17 30 26 شیمی
 37 10 8 4 15 ریاضی
 27 1 9 11 6 فیزیک

 14 2 5 4 3 زیست شناسی

 فنی و مهندسی

 19 1 8 4 6 مهندسی برق

 9 3 2 2 2 مهندسی عمران

 8 - 1 3 4 مهندسی مکانیک

 16 - 3 7 6 مهندسی مواد

 31 3 7 16 5 مهندسی شیمی

 فناوري اطالعات
 10 2 2 3 3 فناوري اطالعات

 2 - - 1 1 مهندسی کامپیوتر

 کشاورزي

 8 1 3 1 3 زراعت

 8 1 3 4 - گیاهپزشکی

 1 1 - - - بیوتکنولوژي

 علوم تربیتی
 2 - 1 1 - روانشناسی

 1 - 1 - - علوم تربیتی

 269 28 70 91 80 جمع

 269 جمع کل
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 هاي آموزشیبه تفکیک گروه Qبر حسب  ISCتعداد مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده در 

 

 جمع فاقد رتبه Q1/A+ Q2/A Q3/B Q4/C شیهاي آموزگروه دانشکده

 علوم پایه

 5 1 0 1 0 3 شیمی

 3 0 1 0 1 1 ریاضی
 2 0 0 2 0 0 فیزیک

 13 0 4 5 2 2 زیست شناسی

 فنی و مهندسی

 17 3 5 0 1 8 مهندسی برق

 14 1 2 7 2 2 مهندسی عمران

 6 2 4 0 0 0 مهندسی مکانیک

 2 0 2 0 0 0 مهندسی مواد

 5 1 0 1 2 1 هندسی شیمیم

 فناوري اطالعات
 1 0 1 0 0 0 فناوري اطالعات

 0 0 0 0 0 0 مهندسی کامپیوتر

 کشاورزي

 5 0 1 0 2 2 زراعت

 10 1 2 5 1 1 گیاهپزشکی

 7 0 1 4 2 0 بیوتکنولوژي

علوم تربیتی و 
 روانشناسی

 33 0 6 17 5 5 روانشناسی

 48 3 6 11 16 12 علوم تربیتی
 5 0 1 1 0 3 طالعات خانوادهم

 14 0 7 5 1 1 تربیت بدنی و علوم ورزشی
 2 0 0 1 0 1 علم اطالعات و دانش شناسی

ادبیات و علوم 
 انسانی

 8 0 0 3 3 2 زبان انگلیسی
 9 0 4 0 2 3 زبان و ادبیات فارسی

 33 4 9 11 5 4 زبان و ادبیات عربی

 1 0 1 0 0 0 معارف اسالمی

 6 0 1 1 4 0 و عرفانادیان 
 2 2 0 0 0 0 فقه و حقوق اسالمی

 2 0 0 0 1 1 فرهنگ و تمدن اسالمی
 2 1 0 0 0 1 علوم قرآن و حدیث

 9 1 0 3 2 3 حقوق

 8 1 1 2 4 0 فلسفه و حکمت اسالمی

 272 21 59 80 56 56 جمع

  272 جمع کل

 
 
 



٢٠ 
 
 

 پنج سال اخیرهاي پژوهشی و فناوري دانشگاه در نمودار فعالیت
 

اندیشمندانه و متفکرانه اعضـاي    شده، فعالیت ورزي و تولید علم محسوب  ، باالترین مرکز اندیشه دانشگاه
طوري کـه تعـداد و کیفیـت     سزایی دارد؛ ههیأت علمی و دانشجویان در اعتالي جایگاه علمی آن نقش ب

شود.  ی سطح علمی دانشگاه محسوب میهاي ارزیاب ترین شاخص مقاالت داراي ضریب تأثیر، یکی از مهم
 دهد.  نشان می 1399تا مهرماه سال  1394نمودارهاي ذیل تعداد مقاالت چاپ شده را از مهر ماه سال 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



٢١ 
 
 

 
 

بسترسازي مناسب   هاي معتبر داخلی و خارجی زمینۀ ارتقاي علمی و همایشهاي آموزشی و کارگاه برگزاري
هاي  برجسته شده، موجب پویایی و ایجاد انگیزه و ایده تاداناس هايهو ارائۀ تجرب جهت تبادل علمی و فرهنگی
 شود جدید در ذهن پژوهشگران می
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٢٣ 
 
 

 
 

   99 مهرهاي آموزشی در یک سال منتهی به به تفکیک گروههاي تحقیقاتی دانشگاه هاي طرحجدول فعالیت
 ریال می باشد.) هزار(مبالغ به 

 

رد
ف

ی
 

 گروه آموزشی
 طرح هاي پژوهشی خاتمه یافته طرح هاي پژوهشی تصویب  شده

داخل 
 دانشگاه

 میزان اعتبار
خارج 

 هادانشگ
 میزان اعتبار

داخل 
 هادانشگ

 میزان اعتبار
خارج 

 هادانشگ
 میزان اعتبار

 883000 1 38170 1 4516800 4 - - مهندسی برق 1

 420000 2 - - - - 100000 1 مهندسی شیمی 2

 - - - - - - 25700 1 مهندسی مواد 3
 - - 20000 1 - - - - مهندسی مکانیک 4

 - - - - 750000 1 - - مهندسی عمران 5

 - - - - 320000 1  - مهندسی کامپیوتر 6

 - - - - - - - - فناوري اطالعات 7

 250000 1 - - - - 290000 1 مطالعات خانواده 8

 100000 1 133000 4 590000 2 - - علوم  تربیتی 9

 - - 30000 1 - - 176600 2 تربیت بدنی 10

 - - - - - - -  روانشناسی 11

علم اطالعات  و دانش  12
 - - - - - - - - شناسی

 - - 31000 1 - - - - فیزیک 13

   - - 2501800 2 - - شیمی 14

 - - - - - - - - زیست گیاهی 15

 - - 20000 1 - - - - گروه گیاهپزشکی 16

 - - - - - - 85000 1 ریاضی 17

 - - - - - - - - زراعت و اصالح نبات 18

 1653000 5 151470 9 8678600 10 6773000 6 جمع 
 



٢٤ 
 
 

 دانشگاه هاي مصوب و خاتمه یافتۀ داخلطرح هاي مربوطنمودار
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



٢٥ 
 
 

 گاهدانش هاي علمی بین المللیهمکاري دفترفعالیتها و عملکرد 
 
 

 99تا مهر  98گروه همکاري هاي علمی بین المللی مهر اهم فعالیتهاي 
 

جهت   ارزروم ترکیه از دانشگاه شهید مدنی آذربایجانصنعتی معاونین دانشگاه  بازدید رئیس و -1
 )98(آذرماه  بررسی راههاي توسعه همکاري دو جانبه

 

 
 
 
ز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در راستاي بازدید رئیس و معاونین دانشگاه سیواس ترکیه ا -2

 )98گسترش هرچه بیشتر همکاریهاي فی مابین (بهمن 
 

 
 



٢٦ 
 
 

 
شرکت معاونین پژوهش و فناوري و آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در اجالس و نمایشگاه  -3

 )98 (اسفندبین المللی یوري در ترکیه 
 مطالعات لرزه اي کلیساي تادئوس (قره کلیسا)  تکمیل پروژه تحقیقاتیحضور محققان ژاپنی در  - 4

 )98آبان  (در دانشگاه 

 

  تایمز ، شانگهاي،  2019براي سال  تکمیل اطالعات و آمار الزم براي رنکینگهاي بین المللی -5
Impact Ranking ،QS و ... 

موسسات آموزش عالی قرارداد علمی و پژوهشی  مشترك با دانشگاهها و و یک  تفاهمنامه 6انعقاد  -6
 خارج از کشور

 

 
 

قرارداد تبادل استاد و دانشجو اراسموس یا دانشگاههاي سالنتو ایتالیا، آنادولو و ارزوروم  3انعقاد  -7
 کشور ترکیه

انجام مقدمات الزم براي اجراي طرح تحقیقاتی مشترك با دانشگاههاي وسترن سیدنی استرالیا،  -8
 فرانسه و...  Aedificantesسه فرانسه، موس INRAموسسه  

 )99(خرداد  برگزاري کارگاه مجازي مشترك با دانشگاه سالنتو کشور ایتالیا -9
دکتر داود فرج زاده پژوهشی خارج از کشور (حضور سه نفر از اعضاي هیات علمی در مامویت  -10

 )فیضی در کشور ترکیهزاده کامران درکشور اتریش و دکتر اسفندیار  درکشور فرانسه، دکتر رعنا ولی
 نفر از اعضاي هیات علمی در کنفرانسهاي بین المللی خارج از کشور 8حضور  -11

 



٢٧ 
 
 

 
 

همکاري  المللی در اتحادیه اروپا با هاي پژوهشی بین آموزشی آشنایی با فرصتبرگزاري کارگاه  -12
 )98(مهرماه  طباطبائی تهرانالمللی دانشگاه عالمه  هاي علمی و بین گروه همکاري

 با دانشگاهی علمی هاي همکاري هاي فرصت با آشنایی« عنوان با آموزشی سمینار برگزاري -13
براي ) DAAD( آلمان آکادمیک تبادالت موسسه با همکاري »آلمان کشور تحقیقاتی مراکز و ها دانشگاه

 )98(آذرماه اعضاي هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
هاي اروپایی با همکاري    اه آموزشی مجازي آشنایی با پروپوزال نویسی در پروژهبرگزاري کارگ -14

(تیر براي اعضاي هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  دانشگاه عالمه طباطبائی تهران
 )99ماه
ه برگزاري کارگاه مجازي آیین نامه هاي تشویقی ستاد نانو با همکاري کارگروه توسعه سرمای -15

 )99انسانی ستاد نانو براي اعضاي هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه (مرداد ماه 
 هاي پژوهشی عملی و بین المللی به اعضاي هیات علمی دانشگاهاطالع رسانی گرنت هاي فراخوان -16
ا حضور آقاي دکتر بالمللی  آشنایی با قوانین و مقررات جذب دانشجویان بینکارگاه مجازي برگزاري  -17

علیزاده مدیرکل محترم سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و رئیس 
 ) 99محترم دانشگاه (مرداد ماه 

 انجام مقدمات الزم براي جذب دانشجویان خارجی -18
 اصالح شیوه نامه جذب دانشجوي غیر ایرانی -19
هاي ارشد مشترك بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و گزاري دورهانجام مقدمات الزم براي بر -20

 دانشگاه سالنتوي ایتالیا در دو رشته تحصیلی
 کنفرانس بین المللی در دانشگاه  3انجام مقدمات الزم براي برگزاري  -21
 آورانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجانراه اندازي سایت فروشگاه محصوالت و خدمات فن -22
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99-98وین طرحهاي مشترك با دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی خارج از کشور عنا  
 

سال  سازمان طرف قرارداد گروه مربوطه مجري طرح عنوان طرح ردیف
 تصویب

وضعیت 
 انجام

 اي کلیساي تادئوس مطالعات لرزه 1
عبدالحسین 

 فالحی
 خاتمه یافته 98 ژاپن عمران

2 
Study the Behavior of 
Single-helix and Multi-helix 
Screw Piles and Anchors 

حسین سلطانی 
 جیقه

 عمران
موسسه 

Aedificantes  
 فرانسه

 در حال اجرا 98

3 

Redox regulation during 
bacteroid differentiation in 
the Symbiosis 
between Medicago 
truncatula and 
Sinorhizobium meliloti: 
analysis of the role of 
MarRtype Transcription 
Factors 

  INRA موسسه زیست شناسی داود فرج زاده
 فرانسه

 در حال اجرا 98

4 

 Improving our 
understanding of how 
MAMP perception by 
chickpea plants enables real-
time responses to symbiotic 
and pathogenic 
microorganisms   

 یاهپزشکیگ وحید فالح زاده
دانشگاه وسترن سیدنی 

 در حال اجرا 98 استرالیا

5 

New growing system to  
investigate enviromental 
and agronomical factors 
on plant growth and 
developement of herbs 
for high qualitative 
secondary metabolite 
synthesis 

 زراعت سعید حضرتی
تالیا در دانشگاه تورینو ای

 قالب برنامه اراسموس
 در حال اجرا 98

6 

Development of a cost 
effective and highly 
sensitive on-chip platform: 
Cyclotides on a chip 

 شیمی حسین هاشم پور

دانشگاه اسکی شهیر 
 عثمان قاضی ترکیه

  )Eskisehir 
Osmangazi ( 

 در قالب توبیتاك

 در حال اجرا 99

7 

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

 اسماعیل نورانی
فناوري 
 اطالعات

دانشگاه ایشیک 
یونیورسیتی ترکیه 

)Isik University ( 
 در قالب توبیتاك

 در حال اجرا 99
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 ها و عملکرد مدیریت فناوري اطالعاتفعالیت
 
 
 

 دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاهاي اهم فعالیته -1
چون ایجاد ارتباط بـین دانشـگاه بـا صـنعت و جامعـه،      این دفتر در کنار انجام امور تشکیالتی خود هم

هاي بازدید دانشجویان از مراکز صنعتی و تولیـدي، معرفـی   ها در برنامهها و شرکتهماهنگی با سازمان
هـاي مـوثري را در   اي کارآموزي برابر مقـررات آموزشـی، اخیـرا گـام    هدانشجویان حائز شرایط به دوره

  فنی تنگاتنگ با مراکز صـنعتی،  –هاي علمی تسریع، تکمیل و اجراي امور زیربنایی، فناوري و همکاري
ها اشاره که در زیر به اختصار به آن،نظامی و تولیدي و حرکت به سمت دانشگاه کارافرین برداشته است

  .گرددمی
 

 99-98ف: دوره هاي مهارتی ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی ال

 عنوان دوره نام و نام خانوادگی ردیف
 فنون کشت بافت مهندس بردبار 1
 مهارت نوشتن رزومه مهندس صدیقه حسینی 2

 مهندس خودي زاده 3
ابزارهاي مدیریت پایگاه داده با 

 NOSQLتاکید بر 

آفرینی با رویکرد کالس کار  دکتر کاتبی پور 4
KAB 

 کنترل کیفیت مواد غذایی دکتر متین 5
 بازار بورس مهندس شررپور 6

 
 99-98ب: دوره هاي مهارتی برگزار شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 به علت شیوع ویروس کرونا برگزار نشد.

 
 عتی مختلفهاي صنها و شرکتج: عقد قراردادهاي صنعتی و نظارتی منعقد شده با وزارتخانه

هاي صورت گرفته پیرامون عوامل بوم شناختی موثر بر جرم و تکرار جرم در فراتحلیل پژوهش -1
 ها کارفرما : سازمان زندان -(مجري آقاي دکتر عیسی برقی)  ریال000/000/240  زندانیان ایران به مبلغ

ی، قضائی و پزشکی در اي و تعیین وضعیت کمی و کیفی اقدامات اصالحی، تربیتبررسی مقایسه -2
ریال(مجري آقاي 000/000/350هاي استان آذربایجان شرقی رویکرد مطالعه ترکیبی به مبلغزندان

 کارفرما: سازمان زندان ها  -دکتر پیمان یارمحمد زاده) 

به بررسی میزان شیوع انواع خشونت وعوامل مرتبط با آن در بین جوانان استان آذربایجان شرقی  -3
(مجري اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی  یکصد میلیون ریال کارفرما:000/000/100 مبلغ

 )حبیبیآقاي دکتر 
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ارزیابی احتمالی امنیت استاتیکی و دینامیکی شبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت رخداد پیشامد ها  -4
میلیون ریال مجري:  ریال دو میلیارد و دویست و چهل و شش000/000/246/2و منابع انرژي تجدید

 دکتر امین صفري کارفرما اداره آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

ریال (مجري آقاي  000/800/801پایش کیفیت آب در مخازن خصوص آب شهر تبریز به مبلغ -5 
 کارفرما: آب و فاضالب استان اذربایجان شرقی -دکتر علیرضا امانی قدیم) 

  roller ،ball   ،quat ring،in ringدر قطعات  wavinessرامترهاي تحلیل و مطالعه ابعاد و پا-6
 320/ 000/000به مبلغ بلبرینگ سازيمجري دکتر حیدریان کارفرما   در شرکت بلبرینگ سازي ایران

 سیصد و بیست میلیون ریال
 

 در حال اجراهاي پژوهشی برون دانشگاهی طرح
 ردیف نام طرح مجري (به ریال) مبلغ

 بنائیمحمدرضا  000/000/100/1
تحقیق، بررسی و تحلیل انتشار آلودگی هارمونیکی شبکه برق آذربایجان باحضور منابع 

 انرژي تجدید پذیر
1 

 2 تدوین دانش فنی ساخت فیلترها و غشاهاي نانوساختار برپایه نانو لوله هاي کربنی صفرپورمهدیه  000/000/700/1

 3 یمیایی جدید در ارزیابی موثرو اقتصادي وضعیت ترانسفورماتورهاي توزیعشاخصه هاي ش بهجتوحید  000/800/507

 حسین زادهشهرام  000/000/663
هاي شناسایی و تشخیص محل لوله هاي پلی اتیلنی گاز و انتخاب بهترین مطالعه روش

 روش ساخت دستگاه مربوطه براساس روش منتخب
4 

 یسی برقیع 000/000/240
شناختی موثر بر جرم و تکرار جرم صورت گرفته پیرامون عوامل بوم فرا تحلیل پژوهش هاي

 در زندانیان ایران
5 

 6 پایش کیفیت آب در مخازن خصوص آب شهر تبریز علیرضا امانی قدیم 000/800/801

 پیمان یارمحمدزاده 000/000/350/
ی و اي و تعیین وضعیت کمی و کیفی اقدامات اصالحی، تربیتی ،قضائبررسی مقایسه

 7 رویکرد مطالعه ترکیبی :ي استان آذربایجان شرقیپزشکی در زندانها

 حامد فرشباف آقاجانی 000/000/750
مطالعات امکان سنجی، طراحی،حفاري ژئوتکنیک و نظارت کارگاهی و عالیه سد زیر زمینی 

 حوضه لیوار مرند
8 

 حیدریانمحسن  000/000/320
waviness  در قطعاتroller ،ball  ، quat ring،in ring  تحلیل و مطالعه ابعاد و
 در شرکت بلبرینگ سازي ایرانبلبرینگ سازي  پارامترهاي

9 

 امین صفري 000/000/246/2
ارزیابی احتمالی امنیت استاتیکی و دینامیکی شبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت رخداد 

 پیشامد ها و منابع انرژي
10 
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 در حال اجراگاهی هاي پژوهشی برون دانشطرح
 

 مبلغ
تاریخ پایان 

 قرارداد
 نام طرح نام مجري

 یگیب ونسی 12/12/1398 000/000/170
با استفاده از  یرنیاستا یمواد پل يبر رو یداغ زن یبررس

 موجود در شرکت زاتیتجه

 صمد رسول زاده اقدم 31/01/1398 000/000/250
د در ساختار و کارکر ينوساز ندیفرا ریمطالعه تاث

 زیخانواده و مسائل آن در شهر تبر

به صورت  يدیمواد تول ییایمیفرمول ش بیترک هیته یگیب ونسی 02/02/1398 000/000/250
 با استفتده از نانو مواد مختلف الیباکتر یآنت

 انیدریمحسن ح 04/03/1398 000/000/25
 نیماش يریاندازه گ ستمیو مطالعه س قیتحق
cmmمدل ZEISS عدم  ای تیقطع نییبه منظور تع
 مجدد آن يو راه انداز يریپذ رییتعم تیقطع

 سجاد نجفی 29/12/1398 000/000/883
شبکه برق  یابیباز يساختار استراتژ نییو تع قیتحق

 جانیانتقال آذربا

 

 
 
 
 

 2019شرکت کنندگان در هفتمین نمایشگاه رینوتکس  
 

 سمت عناوین طرح ها نام و نام خانوادگی ردیف

 هیئت علمی کیت تبدیل ویلچرعادي به برقی منفرديیل خل 1

 هیئت علمی طراحی و ساخت دستگاه تحت فشار فرایند فوم شدن پلیمرها عظیمی  حمیدرضا 2

 هیئت علمی ساخت دستگاه رنگ سنج دو شاعی قابل حمل با استفاده از دیود هاي نشر کننده نور خوشمراملیال  3
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 متینامیر عباس  4
 بن فعال از ضایعات صنایع تولید کشمشتولید کر-1
 تولید کربنات کلسیم رسوبی با گرید دارویی-2
 پلیمري) تقویت شده -تولید سنگ هاي مصنوعی (بتنی-3

 هیئت علمی

 هیئت علمی تجاري سازي کشت گلخانه اي زعفران  محموديفاطمه  5

 تجاري سازي کشت گلخانه اي زعفران -1 غفاریانسارا  6
 وم ارگانیکتولید سم -2

 هیئت علمی

 قدیم امانیعلیرضا  7

 تهیه نانوکامپوزیت هاي نقاط کوانتومی روي سولفید با نانو مواد کربنی جهت کاربردهاي فتوکاتالیستی -1
 (زون مواد پیشرفته)

  )زون آب(ساخت دستگاه انعقاد الکتروشیمیایی جهت تصفیه پساب هاي صنعتی  -2
ی نهایی پساب و حذف مواد آلی مقاوم با استفاده از شیشه هاي ساخت فتوراکتور جهت گندزدای -3

 ( زون آب)خودپاال

 هیئت علمی

 هیئت علمی تولید گرافن اکسید براي کاربردهاي تحقیقاتی و صنعتی رزمیحبیب  8

 هیئت علمی  طراحی و ساخت پمپ تماس غیر مستقیم چندکاناله  محسن فالح 9

  حامد فرشباف 10
مقابل شرایط جوي سیمان براي ساخت خاکریزهاي مقاوم و اقتصادي و با دوام در -استفاده از مخلوط خاك

  منطقه
 هیئت علمی

 هیئت علمی  محمد احمد آبادي 11

 هیئت علمی طراحی و ساخت بتن هاي خودترمیم شونده بر اساس کامپوزیت هاي پلیمري میکروکپسوله ازهر فرشیفهیمه  12

 هیئت علمی سامانه هوشمند ترمیم و مرمت بصري آثارباستانی و هنري ج زادهفرناصر  13

 اصالح خواص مکانیکی و دماپایین قیر با استفاده از کامپوزیت متشکل از اجزاي پلیمري و نمکهاي یونی سمیرا آقبالغی 14
(CMA) 

 هیئت علمی

 هیئت علمی ظرفیت ذخیره سازي باالي هیدروژن توسعه نسل جدیدي از آلیاژهاي انتروپی باال با رقیه محمدزاده 15

 هیئت علمی دایاگرام :شبکه شناسایی علمی شالله مصلحی 16

 هیئت علمی دیتاالگر امین صفري 17

 هیئت علمی ساخت غشاهاي پلی اترسولفون اصالح شده به منظور بهبود عملکرد نمکزدایی در فشارهاي پایین مهدیه صفرپور 18

 هیئت علمی تهیه نانوکامپوزیت اکسید سریم و نانولوله هاي کربنی براي حذف آالینده هاي گازي ئیرحیم محمدرضا 19

 هیئت علمی جدا سازي و تولید نیمه صنعتی شیکو نین سعید مالئی 20

 هیئت علمی تولید قارچ پوزاریوم مصطفی عبادي 21

حسین  22
 عبدالمحمدزاده

 نانومواد تولید منسوجات ضد آب با استفاده از -1
 افزایش زمان ماندگاري موز با استفاده از یک نانوکامپوزیت -2
 تولید نانویونی با خاصیت ضد جلبک و ضد باکتري -3
قابلیت به کارگیري در بیوسنسورهاي کلسترول و   با آلیفلزي چارچوبهاي پایه هایبر	تولید نانوکامپوزیت -4

 قند خون

 هیئت علمی

 هیئت علمی ن با استفاده از روش هاي آنزیمیتولید ژالتی یونس بیگی 23

 دکتر بیوك حبیبی 24
تهیه نانو کامپوزیت هاي جدید با استفاده از مخلوط ضایعات کشاورزي جهت حذف آلودگی هاي  -1

 حاصل از کارخانجات قند
 سنتز سوپر جاذب هاي بیو پلی مري دوپه شده با مواد کامپوزیتی و کاربرد هاي آن ها -2

یهیئت علم  

 کارمند کنترل جذب پرتوهاي خورشیدي بر روي قطعات ماهواره اي وحیده کاظم لو 26

مهندس مهدي  27
 غالمی

 کارمند دستگاه جوجه کشی هوشمند و مزرعه هوشمند
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 99 مهر هاي خارج از دانشگاه در یک سال اخیر منتهی بههاي ارائه شده به سازمانپروپوزال
 

 وع طرح یا پروپوزالموض نام نام خانوادگی ردیف
 هاي رادار گریزمطالعه، بررسی، طراحی و تهیه پوشش ،بررسی عبدالرضا ابري 1

 عبدالرضا ابري 2
با  آن تیفیکم  و بهبود ک نهیهزبا جهت بهبود عدد اکتان بنزین و رفرمینگ کاتالیزوري  ونیالسیالک

 هیناهمگن برپا یسیمغناط ستیالنانوکات،  با استفاده از عملیات گوگردگیري  با راندمان باال
 و کبالت کلینانوذرات ن دگرافن،یاکس

 رحیم محمدرضائی 3
 محیطی زیست اثرات مدیریت نحوه و تولید منابع میزان، کیفیت، خصوص در جامع مطالعه

 استان صنعتی پسماندهاي

 هاسازي سامانه تشخیص و هشدار آتش سوزي در جنگلطراحی و پیاده امین صفري 4

 قاسم زادهابوالفضل  5
 یآنجهت ارتقا یمدل هیارازندان و  کارکنان شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی

 )ي استان آذربایجان شرقیهاکارکنان اداره کل زندان: مورد مطالعه(

 برق آذربایجان در مقابل مخاطرات و ایجاد نرم افزار آن ارزیابی و تحلیل جامع شبکه نجفی سجاد 6

 فالح محسن 7
لیتري با قابلیت استقرار بر روي شاسی ماشین  5000طراحی و ساخت دستگاه مقره شوي خط گرم 

 4یورو  2624بنز 

 رحیم محمدرضائی 8
مطالعه الکتروکاتالیتیکی احیاء نیترات در سطح الکترودهاي گرافیتی گرافنیزه شده و اصالح شده با 

 نانوذرات مس و کامپوزیت هاي آنها
 هاي پیشگیرانههاي انتقال و فوق توزیع برق و ارائه راهکاربررسی تاثیر فرونشست در زیرساخت طانیحسین سل 9

 رحیم محمدرضائی 10
گري با استفاده از مورد استفاده در فرآیند ریخته Bو رزین  Aسازي و تولید رزین مطالعه امکان بومی

 مواد اولیه داخلی
 مایع شستشوي مناسب براي شستشوي انواع قطعات چدنی و فوالدي با ماندگاري باالمطالعه و تولید  رحیم محمدرضائی 11

 امیر دهقانی 12
-هاي زیستهاي بیولوژیک همراه با نقشههاي زیستی با مدلشناسایی، جمع آوري و حذف آالینده

 محیطی در معدن طالي اندریان

 روح اهللا مهدیون 13
 راهکارهاي ارائه و آموزشی استانداري آذربایجان شرقی  يها دوره بخشی اثر و تعیین شناسی آسیب
 آن کیفیت بهبود

 هاي استانی و جهش تولیدها و مراکز علمی در بهره برداري از مزیتمشارکت دانشگاه قمیمصطفی  14

 الله پرویز 15
هاي گیري چند هدفه با الگوریتمتعیین الگوي بهینه کشت محصوالت زراعی بر مبناي تصمیم

 سازيیشرفته بهینهپ

 پیمان یارمحمد زاده 16
اي آذربایجان در اصالح بررسی و تعیین عوامل موثر بر انگیزش و مشارکت پرسنل شرکت برق منطقه

 امور و ارائه راهکارهاي بهبود آن

 روغن هاي روانکارتدوین دستورالعمل ارزیابی و بهره برداري از نانوافزودنی هاي بهبود دهنده عملکرد  رحیم محمدرضائی 17
 هاي بهبود دهنده عملکرد روغن هاي روانکارتولید نیمه صنعتی نانوافزودنی رحیم محمدرضائی 18

 رحیم محمدرضائی 19
بررسی کیفیت آب مصرفی بر عملکرد مدار فلوتاسیون کارخانجات تغلیظ مس سونگون و تعیین 

 مشخصات آب بهینه مصرفی

 رحیم محمدرضائی 20
ر لیچینگ عناصر مس و پتاسیم موجود در باطله فلوتاسیون در محلول اسید سولفوریک مطالعه رفتا

 با/بدون پیش عملیات حرارتی بمنظور بازیابی محتواي مس و پتاسیم

21 
یونس بیگی 
 خسروشاهی

 هاي پانتونمطالعه رسوب گذاري پمپ

 امیر دهقانی 22
- هاي زیستهاي بیولوژیک همراه با نقشههاي زیستی با مدلشناسایی، جمع آوري و حذف آالینده

 محیطی در معدن طالي اندریان

 22 جمع کل پروپوزال هاي ارسالی
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 99تعداد کل بازدیدهاي صورت گرفته از سازمان ها و صنایع در یک سال اخیر منتهی به مهر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تعداد مراکز فرصت مطالعاتی  اطالع رسانی شده به اعضاي محترم هیئت علمی دانشگاه

 99در یک سال اخیر منتهی به مهر 

 ردیف نام شرکت یا سازمان

 -پارك علم و فناوري دانشگاه تهران شرکت ویرادانش  -جمهوري اسالمی ایران شرکت ملی پست 
 بانک تجارت استان تهران

1 

شرکت ملی  -سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن  -وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
 رسازمان امور اراضی کشو -سازمان هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران  -صنایع پتروشیمی 

2 

 3 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور -هاي زیرمجموعه  شرکت توانیر و شرکت

 4 معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان /  -مجتمع سنگ آهن سنگان  -استانداري گیالن 

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع  -سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان 
اي  شرکت آب منطقه -رکت تعاونی اسالمی مجتمع صنعتی رفسنجان ش -دستی استان سمنان 

 پژوهشکده بیمه -استان سمنان 
5 

شرکت ملی پاالیش و پخش  -شرکت ملی پتروشیمی  -شرکت ملی گاز  -شرکت ملی نفت 
 هاي نفتی فرآورده

6 

 7 تان اصفهانسازمان جهاد کشاورزي اس -سازمان امور عشایري ایران  -معاونت امور تولیدات دامی 

سازمان  -دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی  -پارك علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس 
شرکت  -واحد فناور نگار شهر دانش  -بانک پارسیان تهران  -صنعت، معدن و تجارت استان گیالن 

 س صحرا نیشابوراي پردی مجتمع گلخانه -هاي اطالعاتی راژمان  شرکت سازه -ایزوگام فراز دلیجان 
8 

  

 ردیف نام سازمان یا شرکت تعداد جلسات

 1 مجتمع مس کرمان 1
 2 مهر اصلشرکت  1
 3 کارخانه تراکتورسازي 1
 4 شرکت آذر دما گستر 1
 5 سازمان خود کفائی نزاجا 1
 6 مرکز کاربردي مواد معدنی شمالغرب 1
 7 شرکت آلومینا 1
 8 شرکت معدن مس مزرعه 1
 9 معدن طالي زرشوان 1
 10 ي دادگستري آذربایجان شرقیاداره 1
 11 کارخانه فوالد ظفر بناب 1
 12 گري ماشین سازيختهکارخانه ری 1

1 
 نفت مهندسی پژوهشی و آموزشی آزمایشگاهی تجهیزات

 پتروآزما شرکت
13 
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 99هاي تحقیقاتی اطالع رسانی شده در یک سال اخیر منتهی به مهراولویت

 
 

 
  99شرکت در نمایشگاه ها در یک سال منتهی به مهر 

 

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

ینینمایشگاه کار و کار آفر  2 
 3 نمایشگاه ربع رشیدي

 
 
 
 

99ها در یک سال منتهی به مهر ها و شرکتر سازمانیعقد تفاهم نامۀ همکاري با سا  
 

 ردیف نام شرکت یا سازمان

 1 شرکت پگاه آذربایجان شرقی
 2 شرکت گاز آذربایجان شرقی 

 3 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي آذربایجان شرقی 
 4 مادر تخصصی حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

 5 دادگستري آذربایجان شرقی
 6 تراکتورسازي

 7 مجتمع مس آذربایجان(سونگون)
ربایجان شرقیپارك علم و فناوري آذ  8 

موسسه پژوهش . برنامه ریزي عالی   9 
 10 مجتمع فنی مهندسی البرز

خدمات روانشناختی تخصصی اختالالت و مشکالت جنسی ژوا با دانشگاه مرکز مشاوره و 
 شهید مدنی آذربایجان

11 

 
 
 

 ردیف نام شرکت یا سازمان
مجتمع مس سونگونهاي تحقیقاتی طرح  1 

شرکت گاز کشور هاي تحقیقاتیطرح  2 
مهندسی آب و فاضالب کشورشرکت   3 

 محیطی زیست اثرات مدیریت نحوه و لیدتو منابع میزان، کیفیت، خصوص در جامع مطالعه
استان صنعتی پسماندهاي  

4 

شرکت توزیع برق استان هاي تحقیقاتیطرح  5 
 7 پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

شرکت تراکتورسازيهاي تحقیقاتی طرح  8 
هاي کشورسازمان زندان  9 

کشور برنامه و بودجهسازمان   10 
 11 اداره آموزش و پرورش

ي خوارزمینوارهجش  12 
 13 سازمان ملی زمین و مسکن

 14 شرکت مدیریت منابع آب ایران
 15 شرکت هاي پتروشیمی کشور
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 آزمایشگاه مرکزي
 

 هاي آزمایشگاه مرکزياهم فعالیت
 
        بـراي آزمایشـگاه مرکـزي و     تمدیـد دوسـاله گـواهی صـالحیت آزمایشـگاه همکـار اداره اسـتاندارد

 بیوتکنولوژي آزمایشگاه
 
 رگاه آموزشی برگزاري دو کاHSE: 

بهداشت، ایمنی و «دانشگاه، دو کارگاه آموزشی یک روزه  HSEدر راستاي اجراي مصوبات شوراي 
به همـت آزمایشـگاه مرکـزي دانشـگاه شـهید       98ماه سال  آذردر آبان و )»  HSEمحیط زیست (

ایمنـی   مدنی آذربایجان و به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ارتقـاي سـطح  
نفر  120برگزار گردید. در هر کارگاه حدود در دو سطح عمومی و تخصصی ها، ها و کارگاهآزمایشگاه

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

فناوري با همکاري آزمایشگاه مرکزي اقدام به حمایت از تعمیر تجهیـزات  معاونت محترم پژوهش و 
هاي اقماري نموده است که گزارش تعمیرات انجام یافته در دو سال اخیر قابـل مالحظـه   آزمایشگاه

  :باشدمی
  

 گزارش تعمیرات انجام یافته در سه سال اخیر
 

 99تا مهر  98مهر  98تا مهر  97مهر  97تا مهر  96مهر  96تا مهر 95مهر  شرح تعمیرات

 8 23 20 30 شده تعداد تجهیزات تعمیر
  302،250،000  543،540،500  565،547،400 662،235،615  (به ریال) هزینه تعمیرات

 

 به تفکیک دانشکده:  99-98تعمیرات انجام یافته در سال پژوهشی 
 

 مبلغ به ریال تعداد تجهیزات تعمیر شده دانشکده
هعلوم پای  2 227،250،000 

 75،000،000 6 کشاورزي
 302،250،000 8 جمع

 
 
 خرید تجهیزات آزمایشگاهی جدید 

پیرو تخصیص اعتبار خرید تجهیزات آزمایشگاهی جدید، معاونت پژوهش و فناوري با همکاري آزمایشگاه 
 15انشگاه، تعداد مرکزي و طی برگزاري جلسه شوراي آزمایشگاه مرکزي و استعالم نیاز از دانشکده هاي د

تجهیز آزمایشگاهی جدید با هماهنگی گروه هاي درخواست دهنده خریداري و در مراحل عقد قرارداد یا 
 نصب و راه اندازي قرارا دارند. 
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 وضعیت )ریال(به  مبلغ آزمایشگاه مربوطه نام دستگاه ردیف
 راردادعقد ق 10،028،000،000 مرکزي آزمایشگاه فلورسانس اسپکتروفوتومتر 1

 6،649،000،000 اطالعات فناوري مرکز مجازي آموزش سرور 2
خرید نهایی و 

 نصب

 مودال و ارتعاشی آناالیزر 3
 و ماشین دینامیک آزمایشگاه

 ارتعاشات
 عقد قرارداد 2،946،270،000

4 
 استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ

 دار دوربین
 دالر 39،500 تکوینی شناسی زیست آزمایشگاه

ایی و خرید نه
 نصب

  ترکیبی پیشرفته اي رایانه پردازش 5
hpc 

 پیشرفته اي رایانه پردازش آزمایشگاه
 hpc  ترکیبی

11،303،300،000 
خرید نهایی و 

 نصب

6 
دستگاه  امپدانس ماژول

 گالوانواستات/پتانسیواستات
 1،460،600،000 الکتروشیمی تحقیقاتی آزمایشگاه

خرید نهایی و 
 نصب

7 
 و اسپاترینگ کیبیتر نشانی الیه

 حرارتی تبخیر
 عقد قرارداد 000/408/801/3 آزمایشگاه اپتیک و لیزر

8 
 وسایل با خاك دیجیتال محوري سه

 جانبی
 عقد قرارداد 3،992،125،000 خاك مکانیک آزمایشگاه

 900،000،000 مرکزي آزمایشگاه خالء اون 9
خرید نهایی و 

 نصب
 عقد قرارداد 000/705/443/1 آلی شیمی آزمایشگاه پالریمتر 10

 1،593،580،000 آزمایشگاه پژوهشی شیمی تجزیه گالوانواستات/دستگاه پتانسیواستات 11
خرید نهایی و 

 نصب
 عقد قرارداد 500،718،750 آزمایشگاه پژوهشی شیمی کاربردي گالوانواستات/دستگاه پتانسیواستات 12

13 
 سازگاري آزمایشگاهی مجموعه

 الکترومغناطیسی
 عقد قرارداد 2،519،720،000 مخابراتی مدارهاي آزمایشگاه

 
 هاي راهبرديحضور در ارزیابی ساالنه شبکه آزمایشگاهی فناوري 

بـه عضـویت    95هـاي دانشـگاه، از سـال    آزمایشگاه شاخص دانشکده 8آزمایشگاه مرکزي به همراه 
و فناوري ریاست جمهوري  هاي راهبردي وابسته به معاونت علمیقطعی شبکه آزمایشگاهی فناوري

ها و موسسات کشـوري شـرکت   هاي کل دانشگاهدر ارزیابی ساالنه آزمایشگاه 98درآمد که در سال 
 مرکز را اخذ نمود. 258در بین  96نمود و رتبه 

 

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

 

تعداد  گروه دانشکده نام آزمایشگاه ردیف
 دستگاه

 7 معاونت پژوهش و فناوري آزمایشگاه مرکزي 1

 3 شیمی علوم پایه آزمایشگاه اشعه ایکس 2

 2 شیمی علوم پایه FT-IR آزمایشگاه 3

ايآزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه 4  7 شیمی علوم پایه 
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 1 فیزیک علوم پایه آزمایشگاه فیزیک پیشرفته 5

آزمایشگاه فیزیولوزي و بیوشیمی  6
 گیاهی

م پایهعلو  6 زیست شناسی 

 50 بیوتکنولوژي کشاورزي آزمایشگاه بیوتکنولوژي و کشت بافت 7

زراعت و گیاهان  کشاورزي آزمایشگاه فیزیولوزي گیاهان زراعی 8
 داروئی

25 

 34 گیاه پزشکی کشاورزي آزمایشگاه پاتولوژي و آفات گیاهی 9

 134 جمع
 
 
 دستگاه دوستفاده از ارائه خدمات آزمایشگاهی به متقاضیان با ا AFM و SEM 

-کشور از زمان تاسیس با بهره پژوهشگرانآزمایشگاه مرکزي در راستاي رفع نیاز آزمایشگاهی    
هاي مناسب خدمات قابل توجهی به متقاضیان داخل دانشگاه و خارج از دانشگاه گیري از دستگاه

از خدمات آزمایشگاه مرکزي استفاده هایی که است. در جدول زیر تعدادي از دانشگاهارائه نموده
 :نموده اند، آمده است

 
 نام دانشگاه ردیف نام دانشگاه ردیف

 ارومیه 5 صنعتی سهند تبریز 1
 گرگان 6 تبریز 2
 علوم پزشکی تبریز 7 مراغه 3
   هنر اسالمی تبریز 4

 
 
 مجموع درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی 

 رائه شده در آزمایشگاه مرکزي به متقاضیان داخلی و خارجیگزارشی از درآمد حاصل از خدمات ا
 است :سیس تاکنون در جدول زیر آمدهأاز زمان ت

 

 
آنالیزهاي 

 پذیرفته شده

تا مهر  94از مهر 
95 

تا مهر  95از مهر 
96 

تا مهر  96از  مهر 
97 

تا مهر  97از مهر 
98 

تا مهر  98از مهر 
99 

میزان درآمد، 
 مبلغ(ریال)

رآمد، میزان د
 مبلغ(ریال)

میزان درآمد، 
 مبلغ(ریال)

میزان درآمد، 
 مبلغ(ریال)

میزان درآمد، 
 مبلغ(ریال)

جمع کل 
خدمات ارائه 

 شده
88،900،000 129،220،000 159،380،000 308،010،000 249،650،000 
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 لیست آزمایشگاه هاي اقماري 

ت مدیریت آزمایشگاه به عضویت اقماري هاي در حال فعالیت دانشگاه، برخی با درخواساز آزمایشگاه
آیند و در قبـال خـدماتی کـه بـه متقاضـیان داخلـی و خـارجی زیـر نظـر          آزمایشگاه مرکزي در می

دهند، از حمایت معاونت پژوهشی در تعمیر و خرید تجهیزات مـورد نیـاز   آزمایشگاه مرکزي ارائه می
 .شوندبرخوردار می

 
 شرح زیر می باشد : هاي اقماري فعلی بهلیست آزمایشگاه

 

تعداد  گروه دانشکده نام آزمایشگاه ردیف
 دستگاه

 بیوتکنولوژي کشاورزي آزمایشگاه بیوتکنولوژي و کشت بافت 1
55 

 بیوتکنولوژي کشاورزي آزمایشگاه انتقال ژن 2
 11 زراعت کشاورزي آزمایشگاه  فیزیولوزي  گیاهان زراعی  3
 32 گیاهپزشکی رزيکشاو آزمایشگاه پاتولوژي حشرات 4
 10 گیاهپزشکی کشاورزي آزمایشگاه بیماري شناسی گیاهی 5
فنی و  آزمایشگاه  مکانیک سیاالت 6

 مهندسی
 1 مکانیک

فنی و  آزمایشگاه تحقیقاتی سازه 7
 مهندسی

 2 عمران

فنی و  آزمایشگاه مکتب (کیفیت توان) 8
 مهندسی

 2 برق

فنی و  آزمایشگاه عایق و فشار قوي 9
 دسیمهن

 10 برق

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی و  10
 فیتوشیمی

 13 شیمیعلوم پایه                

آزمایشگاه تحقیقاتی اسپکتروسکوپی  11
 تجزیه اي

 19 شیمیعلوم پایه                

 9 شیمیعلوم پایه                 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه 12
 4 شیمیعلوم پایه                 کروماتوگرافی آزمایشگاه تحقیقاتی 13
 5 زیست علوم پایه  آزمایشگاه آنزیم شناسی 14

 171 مجموع
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 ابخانه مرکزي و مرکز اطالع رسانیعملکرد کت ها و عالیتف
 

کتابخانه مرکزي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با هدف گردآوري، نگهداري و سازماندهی مواد و منابع 
چنـین کمـک بـه پژوهشـگران     گیري در امر آموزش و پژوهش و همو الکترونیکی به منظور بهرهچاپی 

هـاي متنـوع   جهت دستیابی به اطالعات مورد نیاز از طریق همکاري با سایر مراکز تحقیقاتی در بخـش 
نفر از کارکنـان بـه ارائـه خـدمات مشـغول هسـتند.        15هاي دانشگاه فعال است. در مجموعه کتابخانه

هـاي  هاي اقمـاري دانشـکده  تابخانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شامل کتابخانه مرکزي و کتابخانهک
علوم پایه، فنی و مهندسی، ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسالمی، علوم تربیتی و روانشناسـی،  

شد. به عالوه کتابخانه هاي دانشگاهی کشور می باترین کتابخانهکشاورزي بوده و یکی از غنی پردیس و
هـا و مراکـز   این دانشگاه آماده خدمات رسانی به کلیه اساتید، پژوهشگران، دانشـجویان سـایر دانشـگاه   

باشـد. درکتابخانـه   هاي سراسر کشور مطابق آئین نامه کتابخانه مـی علمی، پژوهشی و صنایع و سازمان
 اند.یافته منابع مختلف در چهار بخش اصلی به شرح نمودار ذیل ساختار

 

 
 

 واحدهاي تابعه کتابخانه مرکزي دانشگاه : 

 بخش مرجع -1
 بخش نشریات	 -2
 هاي مطالعهسالن -3
 بخش پایان نامه -4
 بخش کتابخانه دیجیتال -5
 بخش خدمات فنی  -6
 بخش سفارشات -7
انتشـارات دانشـگاه کلیـه فراینـدهاي داوري و      اخذ مجوزپس از  1394بخش انتشارات: از سال  -8

گیرد. در طول این مدت آئین دانشگاه توسط انتشارات دانشگاه انجام میچاپ آثار هیئت علمی 
جلسه  بیست و ششچنین هاي مرتبط بازبینی و بازنویسی شدند. همها و فرمها، شیوه نامهنامه

-ویژه موافقت بـا چـاپ آثـار تصـمیم    هاي مختلف بهشوراي انتشارات تشکیل و در مورد موضوع
بـه   اثر 50 مدنی آذربایجان در حال حاضر پنج مجله فعال دارد و شود. دانشگاه شهیدگیري می

 .اثر در فرایندهاي مختلف انتشارات هستند 20چاپ رسیده و تعداد 
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  هاي کتابخانه مرکزي و انتشاراتاهم فعالیت
  و دانشجویانخرید منابع درخواستی همکاران 
 پایگاه به صورت آنالین  24سی به دسترسی به مقاالت التین از طریق شرکت سمنتاك و ارائه دستر

  IP-basedو 
 شروع تگ گذاري RFID  مرکزيکتابخانه 
 بازبینی و اصالحیه آئین نامه انتشارات دانشگاه 
 اخذ درجه علمی B توسط نشریهThe Journal of Applied Linguistics and Applied 

Literature: Dynamics and Advances  تحقیقــات و ســامانه ارزیــابی وزارت علــومدر ،
 فناوري.

  اعمال اصالحیه هاي مورد درخواست کمیسیون نشریات وزارت عتف در ارتباط با ارکان نشریه هاي
 ي مربوطدانشگاه و وبسایت ها

  در یک سال گذشتهاثر تالیف و ترجمه همکاران  11چاپ 
 هاي مربوط به داوري کتب و مجالت.الزحمهپرداخت تمامی حق 
  1398تشکیل غرفه در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز 
  ارسال مداوم کتب انتشارات دانشگاه براي شرکت پخش کتابیران براي فروش و شرکت در نمایشگاه

 اهیهاي دانشگ
   ثبت کلیه کتب انتشارات در جامع ترین سایت فروش الکترونیک آدینه بوك و شروع فرایند فـروش

 .آنالین
 

 هاي تالیفی و ترجمه شده انتشارات دانشگاه در یک سال اخیرلیست کتاب
 

 گروه آموزشی نوع اثر نویسنده / مترجم عنوان کتاب (تالیفی / ترجمه) ردیف

1 
بات حقوقی فرهنگ اصطالحات و ترکی

 فارسی عربی -و فقهی عربی فارسی
 تالیف سردار اصالنی

 عربی
 (خارج از دانشگاه)

 علوم ورزشی ترجمه بهروز قربان زاده یادگیري و رشد حرکتی 2

 بیوتکنولوژي تالیف محمد احمدآبادي یاهیکشت بافت گ 3

 برق تالیف سجاد نجفی روادانق تاب آوري زیرساخت برق 4

5 
ریزوباکتري هاي محرك رشد گیاهی و 

 گیاهان دارویی
 زراعت و اصالح نباتات ترجمه سعید حضرتی

 فناوري اطالعات ترجمه اسماعیل نورایی یادگیري عمیق با پایتون 6

 ادیان ترجمه سجاد دهقان زاده ندر ادیان جهاجایگاه مکاشفه  7

 ترجمه ناصر حاجی پور نانوذرات علیه انگل ها 8
 انگل شناسی

 (خارج از دانشگاه)
 روانشناسی عمومی تالیف حسن یعقوبی اعتیادهاي رفتاري 9

 گیاه پژشکی ترجمه سلماز عظیمی گلخانه آفات مدیریت 10

 تالیف محمدي شهال روبار بیولوژي قارچ کاندیدا 11
 گیاه پژشکی

 (خارج از دانشگاه)
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 اههاي تالیفی و ترجمه شده توسط اعضاي هیات علمی دانشگنمودار کل کتاب
 سال منتهی به هفته پژوهش 5در 
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 ايفناوري اطالعات و خدمات رایانهمرکز  ها و عملکردفعالیت
 
 

هاي زیر مجموعـه معاونـت پـژوهش و    مدیریتعنوان یکی از همدیریت فناوري اطالعات دانشگاه ب       
هـاي اساسـی دانشـگاه در حـوزه     فناوري دانشگاه متولی اصلی ایجاد، نگهداري و مـدیریت زیـر سـاخت   

مندي از خدمات چهـار  فناوري اطالعات و ارتباطات درون سازمانی و اینترنت است. این مجموعه با بهره
یوتري وسیع سـیمی و بـی سـیم و ارتبـاط اینترنـت و      کارشناس، امور پشتیبانی و نگهداري شبکه کامپ

هاي کل دانشگاه، تمامی سامانه ها و سرورهاي اصلی دانشگاه و ارائه خدمات فنـاوري  پرتال و زیر پرتال
ـ     عهـده دارد. عـالوه بـر آن    هاطالعات به معاونتهاي آموزشی، اداري و مـالی، دانشـجویی و فرهنگـی را ب

ه ها و ارائه خدمات رایانـه اي در ایـن مراکـز بـه عمـوم دانشـجویان از       مدیریت مراکز کامپیوتر دانشکد
وظایف دیگر این مدیریت است که با استفاده از خدمات چهار کارشـناس دیگـر ایـن مرکـز انجـام مـی       

 پذیرد.
هاي فراوان اسـت، لـذا در   اي با سرعت رشد بسیار و تغییرات و چالشفناوري اطالعات و ارتباطات حوزه

ها در حوزه اطالعات و ارتباطات و م امور جاري مرکز، این مدیریت آگاهی از جدیدترین فناوريکنار انجا
هـاي مناسـب و آمـوزش کارشناسـان در جهـت      گیري فناوريها و تهدیدهاي این حوزه و به کارفرصت

ر ها و حصول اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه در این حوزه رو به رشـد را د تسهیل فعالیت
 دستور کار خود دارد. 

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

و افزایش میزان بهره مندي از این منابع  کامپیوتري دانشگاه در برابر صدمات سخت افزاري و نرم افزاري
باشد. کاهش قابل مالحظه اشکاالت شبکه(خصوصـاً شـبکه بـی سـیم) و افـزایش      و رضایت کاربران می

 تعداد کاربران همزمان شبکه از دستاوردهاي قابل ذکر این دوره می باشد. 
 

 هاي  مرکز فناوري اطالعاتاهم اقدامات و فعالیت
هناي باند اینترنت دانشگاه و انجام بررسی هاي آماري و پیکر بندي درصدي پ 158افزایش  .1

 هاي الزم در تجهیزات جهت حصول بهره مندي حداکثري کاربران و بهبود پایداري شبکه.

طراحی و اجراي سخت افزاري و نرم افزاري سامانه آموزش الکترونیکی (سام) ،  ایجاد بالغ بر  .2
کل دانشجویان و اساتید ، تهیه جزوات آموزشی براي عنوان درسی، انتقال اطالعات  1500

اساتید و دانشجویان، آموزش و پشتیبانی اساتید، دانشجویان و کارشناسان. فرآیند آموزش و 
به صورت موفقیت آمیز  98-99امتحانات اکثریت قریب به اتفاق دروس ترم دوم سال تحصیلی 

 توسط این سامانه انجام گردید.

فنی و نصب و راه اندازي دو دستگاه سرور فیزیکی جدید ، با توان  تهیه اسناد مشخصات .3
پردازشی مناسب و منطبق بر فناوریهاي نوین براي میزبانی سامانه هاي جدید فناوري اطالعات 

 دانشگاه. 
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دستگاه سرور مجازي جدید ، منطبق بر فناوریهاي نوین و همکاري در  6نصب و راه اندازي  .4
العات سامانه جام از میزبان بیرون از دانشگاه به این سرورها در مرکز انتقال موفقیت آمیز اط

 فناوري اطالعات دانشگاه.

تهیه اسناد مشخصات فنی مربوط به تامین سامانه جدید سخت افزاري مدیریت یکپارچه  .5
 .(UTM)مخاطرات امنیت فناوري اطالعات 

وریهاي نوین و همکاري در انتقال فیزیکی جدید ، منطبق بر فنا نصب و راه اندازي سرور  .6
 موفقیت آمیز اطالعات سامانه سما از سرور مستهلک شده به آن.

 .کنفرانس علمی برگزار شده در دانشگاه 9راه اندازي، آموزش و پشتیبانی وب سایت  .7

پشتیبانی ارتباط شبکه عمومی دانشگاه با شبکه ملی دولت الکترونیک و رفع اشکاالت موردي . 8
 و افزودن خدمات جدید مربوط به سامانه هاي سماد و سامانه مدیریت حسابهاي دولتی. مدهپیش آ

بازسازي کامل سرور کتابخانه مرکزي و رفع اشکاالت سخت افزاري و نرم افزاري آن و همکاري  . 9
 در بازگردانی موفقیت آمیز اطالعات از نسخ پشتیبان.

 جدید. UPSها از طریق افزایش یک دستگاه بهبود وضعیت تامین توان الکتریکی سرور. 10
نفر از پرسنل  10فراهم سازي تمهدیدات الزم جهت ارتباط شبکه اي از راه دور براي دورکاري . 11

 دانشگاه در شرایط بیماري کرونا.
 .هاکاربر جدید در شبکه اینترنت بی سیم دانشگاه و مدیریت آن 2360ایجاد بالغ بر . 12
 .مورد حمالت امنیتی انجام گرفته در مورد سرورهاي دانشگاه  90بالغ بر مدیریت  و یشپا. 13
طراحی و اجراي شبکه کامپیوتر ساختمان جدید رستوران در خوابگاه الزهرا به منظور بهره  .14

 مندي دانشجویان از خدمات طرح تاك.
وري اطالعـات  هـاي فنـا  نظارت، پشتیبانی فنی و ارائه خدمات مشـاوره در مـورد کـل سـامانه     . 15

 .سامانه ) 32دانشگاه ( بالغ بر 

و آماده سازي  هاي از رده خارج شدهجاي دستگاه بهجدید سویچ شبکه دستگاه   5جایگزینی . 16
 دستگاه سویچ شبکه جدید منطبق بر فناوریهاي نوین دراتاق سرور. 4و نصب 

 افزایش زیرساخت شبکه کابلی دانشگاه.متر  500بر بالغ . 17

   .درصدي ظرفیت سامانه نرم افزاري ضد بدافزار دانشگاه 50زایش اف. 18
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 کارگاه هاي علمی و آموزشی برگزار شده
 برگزار کننده تاریخ محل برگزاري عنوان کارگاه آموزشی ردیف

1 
پدافند غیر عامل سایبري، سطح 

 عمومی ویژه کارمندان
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

24/07/98  
 (دو جلسه)

 صامصونچی نادر

2 

ارزیابی تهدیدات و آسیب پذیري هاي 
زیر ساخت آب به روش 

CARVER+SHOCK  با دیدگاه
 پدافند غیر عامل

هفتمین نمایشگاه نوآوري و 
فناوري ربع رشیدي(رینوتکس) ، 
زون تخصصی نوآوري و فناوري 

 هاي آب

 نادر صامصونچی 16/08/98

 آشنایی با رایانش کوانتومی 3
ملی محاسبات  پنجمین کنفرانس

 توزیعی و پردازش داده هاي بزرگ
 نادر صامصونچی 20/8/98

پدافند غیر عامل سایبري، دوره  4
 مقدماتی ویژه صنایع و کارخانجات

 نادر صامصونچی 06/09/98 شرکت ایران خودرو تبریز

5 
آشنایی با کامپیوترهاي کوانتومی ، 

 مفاهیم ، چالشها و پیشرفتها
ی دانشگاه دانشکده فنی و مهندس

 شهید مدنی آذربایجان
 نادر صامصونچی 26/09/98

 
 

فناوري اطالعات و خدمات رایانه ايهاي مرکز  جدول تطبیقی فعالیت  
 

 99 98 97 96 95 94 93 شاخص ها ردیف

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

تعداد سرورهاي عملیاتی(فیزیکی و  2
 مجازي)

16 20 27 31 39 
43 55 

تعداد ساختمان هاي تحت پوشش  3
 شبکه بی سیم

13 18 21 27 27 
28 28 

4 
فضاي اداري  Access Pointتعداد 

 ، آموزشی و پژوهشی
23 25 29 43 45 

47 51 

5 
فضاي  Access Pointتعداد 

 خوابگاهی
53 54 55 93 117 

117 117 

6 Main Switch105 101 98 94 85 72 68 تعداد 

عداد کاربران سامانه پست ت 7
 الکترونیک

916 1013 1203 1390 1653 
1876 1972 
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فناوري اطالعات و خدمات رایانه ايهاي مرکز  دول تطبیقی فعالیتج  
 

 99 98 97 96 95 94 93 شاخص ها ردیف

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

تعداد سرورهاي  2
مجازي) عملیاتی(فیزیکی و  

16 20 27 31 39 
43 55 

تعداد ساختمان هاي تحت  3
 پوشش شبکه بی سیم

13 18 21 27 27 
28 28 

4 
فضاي  Access Pointتعداد 

 اداري ، آموزشی و پژوهشی
23 25 29 43 45 

47 51 

5 
فضاي  Access Pointتعداد 

 خوابگاهی
53 54 55 93 117 

117 117 

6 Main Switch105 101 98 94 85 72 68 تعداد 

تعداد کاربران سامانه پست  7
 الکترونیک

916 1013 1203 1390 1653 
1876 1972 

 
 

 کارگاه هاي علمی و آموزشی برگزار شده
 برگزار کننده تاریخ محل برگزاري عنوان کارگاه آموزشی ردیف

پدافند غیر عامل سایبري،  1
 سطح عمومی ویژه کارمندان

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
24/07/98  

 (دو جلسه)
 نادر صامصونچی

2 

ارزیابی تهدیدات و آسیب 
پذیري هاي زیر ساخت آب به 

 CARVER+SHOCKروش 
 با دیدگاه پدافند غیر عامل

هفتمین نمایشگاه نوآوري و 
فناوري ربع رشیدي(رینوتکس) 

، زون تخصصی نوآوري و 
 فناوري هاي آب

 نادر صامصونچی 16/08/98

 ش کوانتومیآشنایی با رایان 3
پنجمین کنفرانس ملی 

محاسبات توزیعی و پردازش 
 داده هاي بزرگ

 نادر صامصونچی 20/08/98

4 
پدافند غیر عامل سایبري، 

دوره مقدماتی ویژه صنایع و 
 کارخانجات

 نادر صامصونچی 06/09/98 شرکت ایران خودرو تبریز

5 
آشنایی با کامپیوترهاي 

کوانتومی ، مفاهیم ، چالشها و 
 شرفتهاپی

دانشکده فنی و مهندسی 
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 نادر صامصونچی 26/09/98
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فناوري اطالعات و خدمات رایانه اي هاي مرکز  جدول تطبیقی فعالیت  
 

 99 98 97 96 95 94 93 شاخص ها ردیف

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

عملیاتی(فیزیکی و تعداد سرورهاي  2
 مجازي)

16 20 27 31 39 
43 55 

تعداد ساختمان هاي تحت پوشش  3
 شبکه بی سیم

13 18 21 27 27 
28 28 

4 
فضاي اداري  Access Pointتعداد 

 ، آموزشی و پژوهشی
23 25 29 43 45 

47 51 

5 
فضاي  Access Pointتعداد 

 خوابگاهی
53 54 55 93 117 

117 117 

6 Main Switch دادتع  68 72 85 94 98 101 105 

تعداد کاربران سامانه پست  7
 الکترونیک

916 1013 1203 1390 1653 1876 1972 

 
هاي مرکز مدیریت امور فناوري و تکنولوژي اطالعات تطبیقی فعالیتنمودارهاي   

 

 
 )Mbpsنمودار پهناي باند اینترنت دانشگاه (

 

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

 
 فضاي اداري، آموزشی و پژوهشی  Access Pointنمودار تعداد

 
 

 
 فضاي خوابگاه دانشجویی  Access Pointار تعداد نمود
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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
 

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

 کارآفرینی و دانش تجاري سازي، توسعه به هاآن رفع و شناسایی که دارد وجودهایی مانع هادانشگاه در
 نوآوريرشد و  مرکز چنینهم و فکري مالکیت و فناوري انتقال دفتر وجود بنابراین. انجامدمیدانشگاه 
تجاري و فکري هاي دارایی از برداريبهره جهت در مناسب بسترسازي براي نهادي عنوان به دانشگاه

 .است دانشگاه اساسی نیازهاي از یکی موجود، دانش سازي
 

  ا و عملکرد مرکز رشد دانشگاههفعالیت -1
  جهت طرح ثبت شده  68طرح برگزیده از بین  15جلسه در طول سال و جذب  9برگزاري

 استقرار در مرکز رشد و نوآوري دانشگاه

  در مرکز رشد دانشگاه در فعال (با احتساب شرکتهاي مستقر قبلی)  شرکت فناور  20استقرار
 طول سال 

  به  12/05/1399در تاریخ  با همکاري پارك علم و فناوري استان "مهبی"برگزاري کارگاه با عنوان
 صورت حضوري با رعایت کامل پروتکلهاي بهداشتی

  22/06/1399در تاریخ  با همکاري پارك علم و فناوري استان "مالیات"برگزاري کارگاه با عنوان 
 به صورت حضوري با رعایت کامل پروتکلهاي بهداشتی

 مورد 6(بنیان هاي دانشاندازي شرکتلمی و دانشجویان دانشگاه در راهموفقیت اعضاي هیئت ع ( 

 بندي و تکمیل قسمت دوم ساختمان مرکز رشد پارتیشن 

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

  و معرفی جهت کسب مجوزهاي  اوراسیا توان آدلیمساخت دستگاه ونتیالتور توسط شرکت
 بهداشتی الزم جهت استفاده براي بیمارهاي مبتال به ویروس کرونا
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  و انجام نهایی  تبریز نانو صنعت آرتانمعرفی محلول آنتی باکتریال بر پایه مس توسط شرکت
با بیماري تستها جهت ارائه به بازار هدف به صورت استفاده براي دست و سطوح براي مقابله 

 کرونا

  شرکت شیمی صنعت رشد معرفی مواد آنتی باکتریال بر پایه گرافن اکسید کاهیده توسط
و تولید صنعتی این محصول و ارائه به بازار به صورت استفاده در سطوح براي مقابله با  سهند

  بیماري کرونا

 
 ها و عملکرد مرکز نوآوري دانشگاهفعالیت -2

 گاه به اینترنت پر سرعت، آبدارخانه و دیگر ملزومات اداريدانشنوآوري  تجهیز مرکز  
  تیم فناور در مرکز نوآوري دانشگاه 6پذیرش 
  دانشگاه و آمادگی براي پذیرش در مرکز رشد دانشگاه تیم فناور در مرکز نوآوري 3موفقیت 

 تفاده از ساخت دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک براي استفاده در مکانهاي با ازدحام باال و اس
  این دستگاهها براي برگزاري آزمونهاي جامع کشوري

 
  دفتر انتقال فناوري و مالکیت فکري دانشگاه -3

  و نمایشگاه فناوري حمایت از دانشجویان و اعضاي هیئت علمی جهت شرکت در ششمین
 رشیدينوآوري ربع

 حمایت از دانشجویان و اعضاي هیئت علمی جهت ثبت اختراع داخلی  
 هاي صنعتی استانشهركاوري و عارضه یابی از صنایع با مشارکت شرکتانتقال فن 

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

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

 باشند : سازي و فروش محصوالت خود میگرفته و در حال تجاري
 

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

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

اخذ مجوزها و استانداردهاي الزم ریزي براي شهرهاي مختلف کشور ارسال و در حال برنامه
 . باشدبراي صادرات محصوالت خود می

 

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

ترین سیستم  ترین و کاربردي این سامانه با هدف ارایه ساده. خدمات آنالین پزشکان کشور است
نظیر (و و رزرو اینترنتی وقت مالقات پزشکانِ مراکز درمانی عمومی و خصوصی معرفی، جستج
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این سامانه در دو   چنین، اپلیکیشنهم  .استایجادشده) …ها و  ها، مطب ها، کلینیک نرستامابی
بازار قابل دسترسی و   استور و کافه است که از طریق اپو اندروید نیز عرضه شده iOSي  نسخه

 .بران عمومی و پزشکان استنصب براي کار
 

 دکتر اکبر حیدرزاده از : مدیر عامل( نوین فردانگرگستر کاویانشرکت تولیدي مهندسی دانش
این شرکت در زمینه طراحی، ساخت ). اعضاي هیئت علمی دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد

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

 .پیشرفته مجوز دانش بنیان شدن را کسب نموده است
 

 (مدیر عامل: علی مختاري). این شرکت در زمینه طراحی  شرکت قافالن سمانورد آذربایجان
هاي بسیار خوبی براي یت داشته و ایدهبسترهاي هوشمند سازي منازل و واحدهاي تجاري فعال

 پیشبرد اهداف خود و ارتباط با مشتریان دارد.
 

  این شرکت در زمینه محمد علی توکلی قاضی جهانی(مدیر عامل:  مهر آذر پرداز نیروشرکت .(
سازي مصرف فعالیت هاي کنترلی مختلف براي بهینهبهینه سازي مصرف و طراحی سیستم

باشد. از اهداف قابل بسط این نهاد بزرگ می 2ره براي عقد قرارداد با نموده و در حال مذاک
 هاي بزرگ تولیدي اشاره کرد.سازي مصرف سوخت در مجتمعتوان به بهینهشرکت می

 

  هاي مدیر عامل: علی عربگري). این شرکت در زمینه فعالیت( سبالن پایدار محتشمشرکت
ته و اولین فعالیت خود را در زمینه به اشتراك گذاري کامپیوتري و بازاریابی مجازي فعالیت داش

باشد. با توجه به پایه اینترنتی هاي کامپیوتري آغاز کرده و در ایران در حال گسترش میبازي
این شرکت، امکان گسترش سریع در خارج از مرزهاي کشور نیز در اسرع زمان امکان پذیر بوده 

 باشد.و از اهداف اصلی شرکت می
 

  (مدیر عامل: مهدي هاشم زاده) زمینه فعالیت این شرکت  داده پردازي پایا پردازشرکت
-هاي اتوماسیون صنعتی میهاي مدار بسته نظارتی و کار در سیستمتشخیص دود در دوربین

 باشد.
 

  مدیر عامل: دکتر حبیب رزمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی  شرکت آرتا هوا انرژي)
هوا فعالیت داشته و در -هاي پیشرفته پایه رويرکت در زمینه تولید باطريآذربایجان). این ش

هاي معتبر ها (گرافن اکسید) در حد نمونهحال حاضر موفق به تولید مواد اولیه این باطري
باشد. این خارجی شده و در حال تولید و بازاریابی این محصول و مشتقات تولیدي از آن می

 باشد.ان ثبت نام کرده و در مرحله تایید نهایی دانش بنیان میبنیشرکت در سامانه دانش
 

 (مدیر عامل: بهزاد سلطانی) این شرکت در زمینه ساخت مالت جهت  شرکت آرمان اقتصاد آذر
 ايکاشت تخم گیاهی با پلیمرهاي خطی و گسترش آن جهت بسط در بازارهاي منطقه
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 هاي ی قائمی). این شرکت طراحی سیستم(مدیر عامل: عل شرکت ساتراب فناوران نهان پرداز
هاي بیمارستانی و الکتریکی و کنترلی فعالیت نموده و در حال حاضر مشغول فعالیت در سیستم

باشد. شرکت چندین قرارداد با مراکز درمانی داشته و در حال خدمات درمانی مختلف می
 باشد. سطح کشور می مذاکره با سازمان انتقال خون کشور براي عقد قرارداد همکاري در

 

 (مدیر عامل: مکائیل مالزاده). این شرکت در تولید باطریهاي  تبریز انرژي فناوران شرکت پارس
بنیانی در این زمینه شده است. پیشرفته لیتمی فعالیت داشته و موفق به اخذ مدرك دانش 
 باشد.فعالیت شرکت در تولید باطریهاي مورد نیاز صنایع داخلی می

 

 محمد احمد آبادي). فعالیت شرکت در حیطه  (مدیر عامل: آذر سهند فناوران یاهشرکت گ
اي در این حوزه دارند. شرکت مراحل اولیه را گیاهان زینتی آپارتمانی بوده و فعالیت عدیده

 باشد.براي اخذ مدرك دانش بنیانی گذرانده و منتظر جواب نهایی می
 

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

 از محصوالت تولیدي این شرکت در نمایشگاههاي مختلف شده است.
 

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

 

 (مدیر عامل: حامد آقایی). فعالیت شرکت در زمینه هوشمندسازي اوراسیا توان شرکت آدلیم 
 باشد. هوشمند می هاي سیستم طراحی و گلخانه و باغ ، مزرعه کامل

 

 مل: حسین عبدالمحمدزاده). فعالیت شرکت در حیطه (مدیر عا تبریز نانو صنعت شرکت آرتان
باشد و در حال حاضر مشغول تولید جلبک می ضد و باکتري ضد خاصیت با اي-نانوماده تولید

 باشد.مواد آنتی ویروسی می
 

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

 

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

 باشد.این شرکت می
 

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

 باشد.مدلینگ می
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 (مدیر عامل: ایوب توحیدنیا). فعالیت  تبریز نگر آینده مستقیم بیمه رسمی شرکت کارگزاري
و توانایی مقایسه انواع بیمه ها در شرایط  شرکت در حوزه آنالین سازي انواع بیمه هاي موجود

  مختلف با مجوز رسمی از بیمه مرکزي میباشد.

 
 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

طالعات توسعه فناوري و ا
 آفتاب شفا

 1 ناصر فرج زاده مهندسی کامپیوتر

راکتور عملیات حرارتی چند منظوره 
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 صنعتیدهانواع شوین

 5 مکائیل مالزاده شیمی تبریز انرژي فناوران پارس تولید باطریهاي لیتیمی

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

6 
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 اجتماعی – ها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانیفعالیت
 

هـاي درگیـر بـا    اجتماعی با هدف قرار دادن تقاضاهاي پژوهشی سـازمان  -پژوهشکده سالمت روانی    
شرقی و بازبینی بسترهاي پیشگیري و اجتماعی کشور، باالخص حوزه استان آذربایجان -سالمت روانی 

سـائلی ماننـد بحـران    است. ممداخله دانش و فرهنگ محور در قلمرو آن به رسالت خطیري متعهد شده
-هاي غیردارویی آن)، خود مراقبتی و اسـتراتژي هاي مرتبط با آن(از پیشگیري تا درماناعتیاد و آسیب

هاي آسیب پذیر، واکاوي کیفیـت سیسـتم درمـانی کشـور و     هاي تقویت آن در جامعه با تأکید بر گروه
ازي علمی جامعه در نحوه ورود به هاي مرتبط با آن، توانمند سهاي آن درخصوص اعتیاد و آسیبچالش

هـاي حقـوقی   اجتمـاعی، زمینـه  -هاي روانـی فضاي مجازي به منظور پیشگیري و مقابله علمی با آسیب
توسعه سالمت اجتماعی، حقوق شهروندي و کـاوش در دو بعـد سـالمت فـردي و اجتمـاعی آن، ابعـاد       

علمی هاي جوییقلمرو فعالیت و چارهشمار دیگر، حیاتی بی	هاياجتماعی ایدز،خشونت و موضوع -روانی
 .و کاربردي این پژوهشکده است

 
 99تا مهر  98از مهر  اجتماعی –ها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانی اهم فعالیت

  شرکت گاز استانعقد تفاهم نامه همکاري با 

  ریال 300000000آموزش و پرورش استان به مبلغ عقد دو قراداد پژوهشی با 

  ریال 100000000اداره کل ورزش و جوانان استان به مبلغ اد پژوهشی با قراد یکعقد 

            عقد یک قرارداد پژوهشـی بـا معاونـت پژوهشـی دانشـگاه شـهید مـدنی آذربایجـان  بـه ملـغ
 ریال 250000000

     850000000پذیرش پروپوزال ارسالی به شهرداري اردبیل و در آستانه عقد قـرارداد بـه مبلـغ 
 ریال

  پروپوزال به شرکت ملی گاز، سازمان برنامه و بودجه استان و صندوق حمایت از عنوان  3ارسال
 پژوهشگران

 برگزاري همایش روز ملی علوم اجتماعی با مشارکت شهرداري تبریز 

 فراهم سازي مقدمات برگزاري همایش تغییرات فرهنگی 

 علم و فن آوري ستاد استانی مقابله با کرونا مشارکت در کمیته 
 پ جلد دوم مسائل خانواده با مشارکت انجمن جامعه شناسی و معاونت امور بـانوان  تدوین و چا

 ریاست جمهوري

 ترجمه و تدوین مجموعه مقاالت در ارتباط یا اثرات اجتماعی فرهنگی شیوع ویروس کرونا 

  وبینار علمی و آموزشی در ارتباط با اثرات اجتماعی فرهنگی شیوع ویروس کرونا 1برگزاري 

 گویی به مسائل و مشکالت مردم در دوران کروناسامانه پاسخ مشارکت در 

 طراحی و اجراي انیمیشن مصرف درست گاز با همکاري شرکت گاز استان 

  دوره کارگاهی براي شرکت گاز استان در زمینه مسئولیت اجتماعی 3تدوین و تصویب 



٥٦ 
 
 

 درسـت   ةت و شـیو فراهم سازي مقدمات برگزاري همایش بزرگ ایده هاي برتر در زمینه مدیری
 مصرف گاز با همکاري شرکت گاز استان

 هاي فرزند پروري براي معاونت فرهنگـی  معرفی همکاران محترم پژوهشکده جهت تدریس دوره
 اجتماعی دادگستري استان

  عنوان مقاله در نشریات معتبر وزارت علوم و بهداشت 3چاپ: 
١. Ghorbanizad Shiran H, Abedini S, Rasulzadeh Aghdam S; The Sociological 

Explanation for Prevention Model of Lifestyle Diseases; a Grounded Theory 
Study; Journal of Health and Care; Vol. ٢١, No. ٤, Winter ٢٠٢٠, Pages ٢٩٣-
٣٠٧. 

 
٢. Rasoulzadeh Aghdam Samad, Pourjabbar Akhouni Fariba, Adlipour Samad; 

Research Paper: The Role of Cultural Changes in the Tendency to 
Childbearing Among Women; JRH. ١١٠-١٠٣:(٢)١٠ ;٢٠٢٠. 

 
 عدالت ادراك مفهوم شناسی ي کزج پرویز؛گونه صبور صمد ، اقدم زاده رسول صمد ، عابدینی. 3

 .1398  پاییز ،3 رةشما ، 11 دورة هنر، و فرهنگ در قومیت؛زن عامل بر تأکید با جنسیتی
 
 

 1398بازدید علمی یک روزه از مجتمع مس سونگون به همت معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه  مهر 
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  99روانی کروانا خرداد ماه  -کنفرانس مجازي اثرات اجتماعی
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 هاي قدرتها و عملکرد پژوهشکده مطالعات کاربردي سیستمعالیتف
 

ها به هاي کوچک و متوسط و استارتاپالمللی تبادل فناوري بنگاهشرکت در نشست ملی و بین  -
 )18/09/1398(  هاي صنعتی استان البرز در شهر کرجمیزبانی شهرك

 و ارسال دو پروژه تحقیقاتی با عناوین:  TUBITAK-MSRTشرکت در فراخوان  -
١. Resilient Planning of Advanced Distribution Network Including Renewable 

Sources and Energy Storage's Resources, Dr. Sajad Najafi Ravadaneg 
٢. Transformation of Azarbaijan Shahid Madani University to a Smart 

Campus, Dr. Amin Safari 
  

با عنوان:   ریزي استان آذربایجانشرقیارسال یک پروژه تحقیقاتی به سازمان مدیریت و برنامه -
 ها سوزي در جنگل سازي سامانه تشخیص و هشدار آتش یادهطراحی و پ

 مجتمع مس آذربایجانهاي کوتاه مدت به هاي چندین کارگاه آموزشی و دورهتهیه و ارسال سرفصل -

 اي و توزیع نیروي برقهاي برق منطقهشرکت در جلسات کمیته تحقیقات شرکت -

 برگزاري جلسات شوراي پژوهشکده -
 یابیارز "مدیریت شبکه برق ایران با عنوان با شرکت برق حقیقاتی یک پروژه تعقد قرارداد  -

ها و  شامدیرخداد پ تیشبکه با در نظر گرفتن عدم قطع یکینامیو د یکیاستات تیامن تیاحتماال
 ریال 2246000000به مبلغ  "پذیردیتجد يمنابع انرژ

انیر در شرکت توزیع شرکت در نشست تخصصی با مدیر محترم دفتر تحقیقات و توسعه فناوري تو -
 )1/10/1398نیروي برق آذربایجانشرقی (

شرکت در نشست تخصصی با معاونت مهندسی مجتمع مس سونگون در پردیس دانشگاه  -
)4/10/1398( 

 با مشخصات زیر: JCRمقاله  یک: مقاله چاپ شده -
H. Imanzadeh, B. Habibi, Electrodeposition of ternary CuNiPt alloy nanoparticles 

on graphenized pencil lead electrode as a new electrocatalyst for electro-
oxidation of ethanol, Solid State Sciences, Volume ١٠٥, article id. ١٠٦٢٣٩. July 
٢٠٢٠. 

و عملکرد آن به شرکت توزیع نیروي  CGRIDبرگزاري وبینار تخصصی در مورد معرفی نرم افزار  -
 )16/6/1399غربی ( ایجانبرق آذرب

 )99هاي فناورانه پژوهشگاه نیرو (مرداد و شهریور ماه سال شرکت در فراخوان -

 )7/11/1398( برگزاري تور یکروزه بازدید از شرکت آذردما گستر -
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 ها و دستاوردهاي دانشگاهموفقیت
 

 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نسبت به سال گذشته اي رتبه 200صعود   
    2021سال  س اعالم موسسه رتبه بندي تایمز دربراسا

 

 
 

 دانشگاه ایرانی ازجمله دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در میان هزار دانشگاه برتر 33اعالم 
 مهندسی و فناوري دنیا بر اساس رتبه بندي تایمز 
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  هاي ایرانتوسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بین دانشگاه  6کسب رتبه  
 براساس رتبه بندي نیچر ایندکس

 

  
 

اثرگذارترین دانشگاه هاي "دانشگاه ایرانی  17دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بین  نار گرفتقر
 2020در نظام رتبه بندي بین المللی تایمز " دنیا
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هاي   شگاهبندي دان دانشگاه از ایران ( از جمله، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ) در رتبه 20حضور 
 بندي تایمز پایگاه رتبهبر اساس  جوان و برتر دنیا
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هوشمند پاششی  طراحی وساخت دستگاه ضد عفونی کننده  

مدنی آذربایجان توسط دانشجوي مکانیک دانشگاه شهید  

 

 
 
 
 

 تبریز  rinotex 2019 شیمی کاربردي درگروه افتخارآفرینی دکتر فهیمه فرشی استادیار 
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 محققان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان توسط فت گرنت توبیتاك ترکیهریاد
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توسط مجله تخصصی گروه زبان در ارزیابی نشریات علمی کشور،  B اخذ درجه علمی با رتبه
 انگلیسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 
 

 
دانشگاه شهید  گروه شیمی کاربردي دکتر علیرضا امانی قدیم عضو هیات علمی نقرار گرفت

 .مدنی آذربایجان در گروه سرآمدان علمی ایران
 

 
 

ذب طرح در ج  عضو هیات علمی دانشگاهسعید حضرتی  آقاي دکتر موفقیت درخشان
 المللی معتبر(عقد قرارداد مشترك با دانشگاه تورینوي ایتالیا در قالب برنامه اراسموس) بین
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 درخشش دانشجویان دانشگاه در ششمین رویداد بازي سازي تبریز
  

 
 

 دانشجویان در چهارمین دوره بزرگ علمی علی پوالد درخشش
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معصومه کریمی دانشجوي شناسی تربیتی و بهادري خسروشاهی دانشجوي دکتري روان جعفر
 البرزفرهنگی جایزه بنیاد  پنجاه و هشتمین سالدکتري مهندسی برق و قدرت منتخبان استانی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 و سرافرازي هر چه بیشتر میهن عزیزمان، ایـــــــــران اسالمی ءبه امید اعتال
 


