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 شگفتار یپ

 

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

 سهرمایه  بهه  زیادی توجه است که کشورهاگردیده باعث امر این است.شده مبدل تکاپوی فناوری پر دنیای در موثر حضور و

 نخسهت  ههای زمهرۀ ردیه    در خهود آن را   ههای گذاری سیاست باشند و  در تهداش تحقیقات انجام و علم تولید در گذاری

 پیونهد  مختله   ههای عرصهه  و هها حهوزه  در کشورها توانمندی با علم و تولید برای پژوهش و  قرار دهند. تالش ریزیبرنامه

-ه مسایل جامعه پیچیدههر چ دارد. بستگی آن کاربردهای و نتایج و پژوهش به هم به نسبت کشورها برتری است. وخورده

ترگهردد، لهزوم سهرمایه گهذاری، تربیهت و      ها گستردهها، بارزتر خواهد بود و هر چه دامنه پژوهشتر باشد، لزوم انجام پژوهش

-ریزی، اداره و جههت دادن بهه فعالیهت   چنین ایجاد تشکیالتی منسجم و پویا به منظور برنامهگر و همجلب نیروهای پژوهش

شود کهه فرهنهپ پهژوهش در سهطوت مختله  جامعهه        پذیر مینماید. این امر، زمانی امکانتر میحیاتی های پژوهشی کشور

از طهر  شهورای فرهنهپ    « روز پهژوهش »آذرمهاه بهه نهام     21گذاری  با توجه به نام 1349ترویج یابد. بر این اساس، از سال 

نهام نههاده شهد و مسه لیت     « هفتهه پهژوهش  »ری، عمومی، آخرین هفته آذرماه نیز از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنهاو 

برگزاری این هفته به عهدۀ معاونت پژوهشی این وزارت سپرده شد؛ به همین منظور ستاد برگزاری هفته پهژوهش و فنهاوری،   

-مهی ها و م سسات مرتبط با پژوهش و فناوری برگزار ها، نهادها، دانشگاههای متعددی را با همکاری سازمانهمه ساله برنامه

پیشهران توییهد   ، و فنهاوری پهژوهش  »پژوهش و فناوری با شهعار  های هفته نماید، در همین راستا امسال نیز ویژه برنامه

 گردد.اجرا می «دانش بنیان

ههای فهراروی حهوزه پهژوهش و     هفته پژوهش و فناوری، در پاییز هر سال، فرصت مناسبی برای بررسی دستاوردها و چهالش 

بر این اساس، معاونهت  آورد. ها و نهادهای گوناگون علمی فراهم میهای پژوهشی، سازمانو بخش پژوهشگران در سطح کشور

های گذشته ضهمن برگهزاری مراسهم و     چون سالداند هم پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر خود واجب می

شگاه در یک سال گذشته، خانواده بهزر  دانشهگاه   رسانی در خصوص کارنامه پژوهش و فناوری دان های مختل  و اطالعبرنامه

انتخها  و معرفهی برگزیهدگان حهوزه      ههای ایهن حهوزه قراردههد.     شهید مدنی آذربایجان را در جریان زوایای مختل  فعالیهت 

ههای مختله  نظیهر     نفعهان ایهن حهوزه بهه شهیوه      چنین ایجاد فرصت تعامل بین ذیها و همپژوهش و فناوری و تجلیل از آن

کند که ضمن ارتقای شهنن و جایگهاه    های مطبوعاتی و غیره، فضایی را در دانشگاه ایجاد می های تخصصی، مصاحبه نیسخنرا

پژوهش و فناوری و فعالین این عرصه، بستر مستحکمی را بهرای ادامهه راه تقویهت و توسهعه پهژوهش و فنهاوری کهه ضهامن         

دم است در ابعاد مختله  اقتصهادی، اجتمهاعی و فرهنگهی فهراهم      پیشرفت واقعی کشور و ایجاد ثروت، رفاه و امنیت برای مر

آفرینهی   ههای ارزش  ی های اثربخش و فناوراز جمله عوامل اساسی در توسعه و پیشرفت جهان امروز، اهتمام به پژوهش .نماید

ها و مراکز آمهوزش  گاهها را به عمل تبدیل نموده و جامعه را به سمت تولید ملی سوق دهد. در این راستا دانشنظریه است که

ههای او گهام   ترین محصول خود یعنی نیروی انسانی خالق و کارآفرین به جامعه و میدان دادن بهه نهوآوری  عالی با عرضه مهم

 دارد.م ثری در این مسیر برمی

کشهور، حمایهت   های  ها و تاکیدات مقام معظم رهبری در امر پژوهش، پژوهش و نوآوری به عنوان محور فعالیت بنا به توصیه 

ها به صورت مستمر ضهروری اسهت؛ زیهرا بها گسهترش       و توجه ویژه به این حوزه در کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی و سازمان

های جدیهد، تصهمیمات مبتنهی بهر افهزایش کمهی و        ها به محصوالت با روش ها و تبدیل ایده های پژوهشی در سازمان فعالیت

 نماید. نهایت دستیابی به توسعۀ همه جانبۀ کشور را فراهم میشود که در  کیفی تولید ملی اتخاذ می

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فرصت را غنیمت شمرده و دسهت تعامهل تمهامی همکهاران هیهنت      

رههای  ههای اثهر بخهش و ایجهاد فناو     علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارمندان پرتالش را در مسیر حرکت به سمت پژوهش

اقتصهاد دانهش    تحقق تها و رونق تولید برداشته و موجبافشارد تا گام م ثری در تجاری سازی ایده ارزش آفرین به گرمی می

 .  بنیان را فراهم سازد

          دکتر علی عجمی      

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

 0410آذر                                                                                      
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 01 -05ساعت  0410آذر ماه  20شنبه مورخ  دوروز  برنامه مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه

 

 توضیحات برنامه ساعت

 دقیقه(11) قاری قرآن تالوت آیاتی از کالم ا... مجید 01:11 -01:01

01:21-01:01 
م پخش سرود جمهوری اسالمی ایران و اعال

 برنامه
 دقیقه( 11) مجری برنامه

 دقیقه( 21) آقای دکتر صادقی آزاد سخنرانی توسط ریاست محترم دانشگاه 01:41-01:21

04-01:41 
االختیار  تاممحترم سخنرانی مشاور و نماینده 

 نوآوری و  استاندار در حوزه فناوری
 دقیقه( 21) آقای دکتر عبدالرضا فالت

04:21-04 
ملکرد حوزۀ پژوهش و فناوری ارائۀ گزارش ع

 دانشگاه
 دقیقه( 41) آقای دکتر عجمی

05:11-04:21 

اهدای لوت تقدیر پژوهشگران برتر، فعاالن 

 الملل ارتباط با صنعت فعاالن روابط بین

 و پذیرایی

 دقیقه( 41)

 

 تئاتر دانشکدۀ علوم پایه سالن آمفی محل برگزاری مراسم:
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 اه به مناسبت هفتۀ پژوهش و فناوریعناوین سمینارهای علمی دانشگ

 

ف
دی

ر
 

 محل برگزاری ساعت تاریخ دانشکده/ گروه ارائه دهنده موضوع سخنرانی

1 
 :   Second Generation 

English Romantic Poets 

دکتر ابوالفضل رمضانی و 

 همکاران

ادبیات و علوم 

 انسانی

 دوشنبه

14/19/1411 
 تاالر صائب 12

 یسیاصول پروپوزال نو 2
دکتر حسن اسماعیل 

 زاده

ادبیات و علوم 

 انسانی

 یکشنبه

16/19/1411 
 تاالر صائب 12

 های امروزیساختار داستان 3
دکتر صمد رحمانی 

 خیاوی

ادبیات و علوم 

 انسانی

 دوشنبه

21/19/1411 
 تاالر صائب 11:31

4 
های تکاملی در تست  کاربرد الگوریتم

 افزار نرم
 اهلل پیرا دکتر عین

اطالعات فناوری 

و مهندسی 

 کامپیوتر

 یکشنبه

13/19/1411 
12 

سالن سمینار 

 دانشکده

1 
های  سازی نفوذ در شبکه بیشینه

 اجتماعی
 دکتر عسگر علی بویر

فناوری اطالعات 

و مهندسی 

 کامپیوتر

 دوشنبه

14/19/1411 
12 

سالن سمینار 

 دانشکده

6 
عیو  متالورژیکی: عواملی کوچک، 

 تنثیراتی شگر 

 ابیضی دکتر آرزو

 
 فنی و مهندسی

 شنبه سه

11/19/1411 
11 

سالن سمینار 

 دانشکده

 آینده شغلی من 4

با دکتر سیدرضا دامادی 

دکتر مصطفی  هماهنگی

 آقازاده قمی(

 فنی و مهندسی
 یکشنبه

13/19/1411 
12 

سالن سمینار 

 دانشکده

 فنی و مهندسی دکتر حامد علیزاده اینترنت اشیا 8
 شنبه سه

11/19/1411 
12:31 

سالن سمینار 

 دانشکده

9 
های توزیع به  مدیریت انرژی در شبکه

 کمک خازن
 فنی و مهندسی زادگان دکتر نوید تقی

 یکشنبه

16/19/1411 
13- 12 

سالن سمینار 

 دانشکده

11 
های تبدیل ساختار سلول  مکانیزم

 های پلیمری بسته به سلول باز در فوم
 فنی و مهندسی دکتر حمیدرضا عظیمی

شنبه 

11/19/1411 
12 - 11 

سالن سمینار 

 دانشکده

11 
روش گزینش ارقام مقاوم به سرما در 

 شرایط اقلیمی آذربایجان

دکتر عبدی از مرکز 

تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی استان

 کشاورزی
دوشنبه 

14/19/1411 
11:31 

تئاتر  سالن آمفی

 دانشکده

-Seed)دار کردن بذر پوشش 12

coating) 

دس اکبر نوری از مهن

پارک علم و فناوری 

 استان البرز

 کشاورزی
شنبه 

19/9/1411 
11:31 

تئاتر  سالن آمفی

 دانشکده

13 
های ویرایش ژنوم مروری بر تکنولوژی

 ه گذشته، حال و آینده
 نژاددکتر علیرضا تاری

کشاورزی/ 

 بیوتکنولوژی

شنبه سه

11/9/1411 
11 

تئاتر  سالن آمفی

 دانشکده

 الهی دکتر پریسا لط  های اریوفیوئید؟هچرا کن 14
کشاورزی/ 

 پزشکی گیاه

دوشنبه 

14/19/1411 
11 

تئاتر  سالن آمفی

 دانشکده

11 

اهمیت زمان بالسامیک بر کمیت و 

کیفیت ترکیبات موثره گیاهان دارویی 

 و معطر

 کشاورزی/ زراعت دکتر سعید حضرتی
دوشنبه 

21/9/1411 
11 

تئاتر  سالن آمفی

 دانشکده

16 
نگاهی دوباره به اصل عدم قطعیت در 

 مکانیک کوانتومی

دکتر شهریار سلیمی 

استاد تمام دانشگاه 

 کردستان

 علوم پایه/ فیزیک
 چهارشنبه

31/19/1411 
11 

سالن سمینار 

 دانشکده

14 
دینامیک در یک دنیای کوانتومی: 

 داستان تصاویر متعدد

دکتر علی رضاخانی از 

 دانشگاه صنعتی شری 
 ه/ فیزیکعلوم پای

 چهارشنبه

31/19/1411 
14 

به صورت مجازی 

 سخنرانی عمومی
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 آینده شغلی در فیزیک 18

دکتر عباس حسینی 

مدیر عامل شرکت 

 Siliconسیتروژن در 

valley 

 علوم پایه/ فیزیک

 یکشنبه

16/19/1411 

 

9:31 
به صورت مجازی 

 سخنرانی عمومی

19 
کاربرد نانوبیوسنسور در آشکارسازی 

 بتا در بیماران آلزایمریآمیلوئید 
 دکتر معصومه ولی پور

علوم پایه/ 

 شناسی زیست

 دوشنبه

28/19/1411 
12 

سالن سمینار 

 دانشکده

21 

نظریه نایقینی: ابزاری ریاضی برای 

 مدل بندی در محیط های غیرقطعی

 

علیرضا غفاری دکتر 

 حدیقه
 علوم پایه/ ریاضی

 دوشنبه

28/19/1411 
11:31 

سالن سمینار 

 دهدانشک

21 

افزارهای آزاد و نقش آن در  بنیاد نرم

 توسعه شیمی
free software fundation and 

its role in the developement 

of chemistry 

 بین جهانجابر دکتر 
 علوم پایه/

 شیمی

 دوشنبه

28/19/1411 
11 

سالن سمینار 

 دانشکده

22 
شاخص های مدیریت انقالبی در نظام 

 توحیدی

 حجه االسالم و

 المسلمین

 حسین نقدی آقای

 الهیات

یکشنبه 

13/19/1411 

 

تا 12:41

13:41 

تاالر عالمه جعفری 

 دانشکده

23 
 فلسفه اسالمی و

 دغدغه های انسان معاصر

 دکتر

 احمد حمداللهی اسکویی
 الهیات

سه شنبه 

22/19/1411 

تا12:41

13:41 

تاالر عالمه جعفری 

 دانشکده

 علم و دین 24
 دکتر

 حمید حسنی
 اتالهی

یکشنبه 

24/19/1411 

تا12:41

13:41 

تاالر عالمه جعفری 

 دانشکده

 بودن یا داشتن 21
 دکتر

 سیده زهرا حسینی
 الهیات

دوشنبه 

28/19/1411 

تا12:41

13:41 

تاالر عالمه جعفری 

 دانشکده

 های آن معنویت و گونه 26
 دکتر

 حبیب اله کاظم خانی
 الهیات

سه شنبه 

29/19/1411 

 

تا12:41

13:41 

ر عالمه جعفری تاال

 دانشکده
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 پژوهشگران برگزیدۀ دانشگاه

ف
دی

ر
 

 آموزشی گروه دانشکده نام و نام خانوادگی

 فناوری اطالعات و ارتباطات اطالعات یفناور زاده هاشم یمهد 0

 مهندسی مواد فنی و مهندسی اکبر حیدرزاده 2

 ریاضی هیپا علوم یاالسالم خیش دمحمودیس 1

 شیمی هیپا علوم یامان رضایعل 4

 زراعت یکشاورز یحضرت دیسع 5

 زبان و ادبیات عربی ادبیات و علوم انسانی عبداالحد غیبی 6

 زبان و ادبیات عربی ادبیات و علوم انسانی علی صیادانی 7

 مهندسی برق یمهندس و یفن یصالح جواد 8

 ریاضی هیپا علوم یروم دیوح 9

 مهندسی برق یمهندس و یفن زادگان یتق دینو 01

 روانشناسی علوم تربیتی و روانشناسی رضا عبدی 00

 شیمی هیپا علوم یمحمدرضائ میرح 02

 شیعلوم ورز علوم تربیتی کریم آزالی علمداری 01

 فیزیک هیپا علوم یمجاور ریبش 04

 حقوق الهیات حجت سلیمی ترکمان 05

 

 

 
 پژوهشگران فعال ارتباط با صنعت دانشگاه

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ی رد

 برق فنی و مهندسی دکتر امین صفری 1

 مطالعات خانواده شناسی علوم تربیتی و روان دکتر صفر حیاتی 2

 

 

 پژوهشگر دانشجوی برگزیدۀ دانشگاه

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 ریاضی علوم پایه اکبر جهانبانی 1

 برق فنی و مهندسی نصیرینیما  2
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 ایملل ران فعال در حوزۀ روابط بینپژوهشگ

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردی 

 پزشکی گیاه کشاورزی الهی دکتر پریسا لط  1

 
 

 رشد و فناوری( فناوران برتر )مرکز

 شرکت نام و نام خانوادگی ردیف

 شیمی صنعت رشد سهند دکتر اشکان شمالی 1

 پارس فناوران انرژی تبریز دکتر میکائیل مالزاده 2

 گیاه فناوران سهند آذر دکتر محمد احمدآبادی 3

 

 

 (RINOTEX)طرح های برتر ارائه شده در نهمین نمایشگاه ربع رشیدی

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

 طرت فناوری فیلترهای جداکننده آ  و روغن دکتر المیرا والیی 1

 

 دهب برگزیکت

 گروه دانشکده عنوان نوع اثر نویسنده ردیف

 شناسی زیست علوم پایه تکنولوژی آنزیم تصنی  دکتر محمد پاژنپ 1

 نگاه نو و بنیادین ترجمه دکتر رؤیا منصفی 2
ادبیات و علوم 

 انسانی
 زبان انگلیسی

 

 
 نشریات برتر

 گروه دانشکده عنوان سردبیر ردیف

1 
دکتر سیدمحمود 

 یاالسالم شیخ
Communication in Combinatorics 

and Optimization (CCO) 
 ریاضی علوم پایه

 دکتر داود امینی 2
Journal of Applied Linguistics and 

Applied Literature: Dynamics and 

Advances (JALDA) 

ادبیات و علوم 

 انسانی
 یزبان انگلیس

 

http://comb-opt.azaruniv.ac.ir/
http://comb-opt.azaruniv.ac.ir/
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  (ISC)  سسه استنادی علم وفناوریؤاعالم مدرصد برتر براساس  0پژوهشگران پراستناد 

 وسسه بین ایمللی کالریویت آناییتیکسوم

 دانشکده  گروه رتبه علمی نام و نام خانوادگی ردی 

 علوم پایه ریاضی آموخته دانش دکتر آص  موسالو 1

 م پایهعلو ریاضی آموخته دانش دکتر سینا اعتماد 2

 

 

 

 2120درصد برتر دنیا براساس ارزیابی مستندات سال  2دانشمندان پراستناد 

 دانشکده گروه رتبه علمی نام و نام خانوادگی ردی 

 شیمی استاد دکتر بیوک حبیبی 1

 علوم پایه
 شیمی کاربردی دانشیار دکتر مهدیه صفرپور 2

 دکتر امیرعلی عباسی 3
 آموخته  دانش

 مقطع دکتری
 یمی فیزیکش

 مهندسی برق قدرت استاد دکتر محمدرضا بنائی 4

 فنی و مهندسی

 مهندسی برق قدرت استاد دکتر علی عجمی 1

 دکتر حسین آردی 6
 آموخته  دانش

 مقطع دکتری
 مهندسی برق قدرت

 مهندسی مکانیک دانشیار دکتر امیرحسین مصفا 4

 مهندسی مواد دانشیار دکتر اکبر حیدرزاده 8

 مهندسی شیمی دانشیار دکتر سمیرا آقبالغی 9

 

 
 

 درصد برتر براساس ارزیابی مستندات طول دوره خدمت علمی 2دانشمندان 

 دانشکده  گروه رتبه علمی نام و نام خانوادگی ردی 

 شیمی استاد دکتر بیوک حبیبی 1
 علوم پایه

 شیمی استاد دکتر مهرداد مهکام 2

 مهندسی برق قدرت اداست دکتر محمدرضا بنائی 3

 مهندسی برق قدرت استاد دکتر سجاد نجفی 4 فنی و مهندسی

 مهندسی مواد دانشیار دکتر اکبر حیدرزاده 1
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 دانشگاه پژوهشی امور مدیریت ها و عملکرد فعاییت

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

 پنجم توسعه(

ها و واحدهای  های دانشگاه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تهیه و ارائه مستمر آمار فعالیت -

 ای و پژوهشی های کالن بودجه ریزی مرتبط با برنامه

های مختل   موقع درخواست هریزی شده جهت بررسی ب تشکیل شورای پژوهشی با ترتیب زمانی برنامه -

 هینت علمی پژوهشی اعضای 

 های پژوهشی و تحقیقاتی ارائه خدمات کارشناسی و مالی مختل  جهت حمایت از انجام فعالیت -

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

های  یتهای پژوهش و فناوری تعری  شده در راستای اولو از طرت حمایت نامه شیوهتدوین و تصویب  -

 دانشگاه

ویژۀ )های علمی ترویجی، نقد علمی، نوآوری و نظریه پردازی  شیوه نامۀ برگزاری کرسیتدوین و تصویب  -

 (علوم انسانی، معار  دینی و هنر

 تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوۀ انتخا  پژوهشگران برگزیده سال -

 علمی  های پژوهشی اعضای هینت تخصیص امتیاز پژوهانه به فعالیت -

 اعضای هینت علمی 1411صدور قراردادهای پژوهانۀ سال  -

 پرداخت تشویقی مقاالت چاپ شده اعضای هینت علمی و دانشجویان  -

 ثبت مشخصات مجالت درخواستی اعضای هینت علمی در سامانه ژیرو -

 داشت هفتۀ پژوهش و فناوری انجام امور مربوط به گرامی -

 مندی از پایۀ تشویقی  ها، جهت بهره معرفی شده از سوی دانشکدههای اعضای هینت علمی   بررسی فعالیت -

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

 های پژوهشی حسا  طرت انجام امور مربوط به تسویه -

های داخل و  کت کننده در همایشانجام امور مربوط به تسویه حسا  اعضای هینت علمی و دانشجویان شر -

 خارج از کشور

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

 (ژیرو)ارتقای سامانه مدیریت امور پژوهشی  -

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

 دانشجویان ارشد و دکتری از طریق سامانه مدیریت اطالعات  وزالپروپ اطالعات ثبت تدوین راهنمای

 پژوهشی

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی رسالۀ/ نامه روز رسانی کلیۀ عملیات پایان هب 

  ،ایجاد اکانت برای دانشجویان ارشد و دکتری جهت ثبت پروپوزال در سامانه برای تصویب در گروه

 یاز آن در گرنت اساتیدو محاسبه امت دانشکده، تحصیالت تکمیلی

  و تائید  بررسیبرای اساتید راهنما و مشاور خارج از دانشگاه جهت  رمز عبورتعری  نام کاربری و

 پروپوزال

 شامل مراحل تصویب، )دانشگاهی اعضای هینت علمی پژوهشی درون  روز رسانی عملیات طرت هب

 (ری و تسویه نهایی طرتگزارش نهایی، داو ،(حذ  و اضافه نمودن همکار) تمدید، اصالت
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 های پژوهشی در سامانه های داوری طرت روز رسانی فرم هب 

 روز رسانی عملیات پروپوزال برون دانشگاهی اعضای هینت علمی هب 

 ی عملیات مربوط به چاپ و نشرکتا روزرسان هب  

 های اعضای هینت علمی دانشگاه روز رسانی اخذ گزارش از فعالیت هب 

 های  ارگان ها و های پژوهشی دانشگاه به سازمان ئۀ آمار و اطالعات کلیۀ فعالیتارا روز رسانی در هب

 غیره و  ISCسمات، مپفا،:  درخواست کننده از جمله

 گیری از لیست مقاالت چاپ شدۀ اعضای هینت 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 قراردادهای گرنت اعضای هینت علمی رسانی آئین روز هب 

 تعری  سال پژوهشی جدید در سامانه 

 تعری  بودجه پژوهشی در سامانه 

 های مربوطه ها و تنظیم دسترسی ا و دانشکدهه تعری  مدیریت شوراهای پژوهشی گروه 

 ت علمی با پارامترهای گروه، دانشکده و دانشگاه درگیری از گرنت اعضای هین روز رسانی گزارش هب 

 بندی و هزینه کرد اعتبار پژوهشی گیری در بودجه های زمانی متفاوت جهت بهره بازه

 با نمایش جزئیات مربوط به )روز رسانی مشاهدۀ امتیازات و مبالغ پژوهانه برای اعضای هینت علمی هب

و امکان مشاهدۀ جزئیات مبالغ پرداختی ( اعتبار گرنتکردها و مانده  هزینه هر فعالیت و گردش ریز

 ثبت شده توسط عامل مالی

 روز رسانی اطالعات پایه مربوط به پروفایل کاربری اعضای هینت علمی هب 

 شده روز رسانی موارد مورد نیاز برای ثبت مقاالت چاپ هب 

 اعتبار مجله با نمایش: جمله روز رسانی مربوط به مجالت از هبCategory  و نمایش چندین برابر

 و سایر موارد الزم JCRضریب تاثیر میانگین مجالت  

 های پژوهشی توسط اعضای هینت علمی ازطریق سامانه های مربوط به فعالیت وز رسانی درخواستر به 

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

 های پژوهشیدرصد هزینه پرسنلی طرت 31 لزحمها راه اندازی بخش مربوط به درخواست حق 

 راه اندازی  بخش مربوط به ارسال برنامه پژوهشی عضو هینت علمی برای تنظیم قرارداد گرنت 

 راه اندازی بخش مربوط به  ثبت پسا دکتری جهت استفاده از امتیاز آن در گرنت عضو هینت علمی 

  تکمیلی از طریق سامانهراه اندازی درخواست مجوز دفاع دانشجوی تحصیالت 

   تدوین راهنمای نحوه ثبت و مراحل اخذ مجوز دفاع از سامانه 

 اخذ مجوز تنسیس کمیتۀ اخالق زیستی و راه اندازی سامانۀ مربوطه 

 انجام امور مربوط به اخذ کد اخالقی 

 انجام امور مربوط به انتخا  پژوهشیار از بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی نخبه 

 ی آموزشیو بینارها و هاکارگاه، و بین المللی   های ملیها و کنفرانسسمینارها، همایش برگزاری  -
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 برگزار شده :ی و بین ایمللی های ملها و کنفرانسسمینارها، همایشعناوین 
 

 (1411ماه  بهمن)  کنفرانس ملی فرهنپ سایبری و تغییرات اجتماعیاولین  .1

محاسبات  توزیعی و پردازش داده های بزر  )  بین المللی و اولین کنفرانس کنفرانس ملی هفتمین .2

 (1411اردیبهشت 

 (1411) اردیبهشت  پنجمین سمینار آنالیز خطی و بهینه سازی .3

 (1411)خرداد ماه  یش نشست اولین کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی. پ4

 (1411. بیست و یکمین کنفرانس بین المللی شیمی ایران) مرداد 1

 

 برگزار شده : ی آموزشیبینارهاوو  هاکارگاهعناوین 

 

 (اجتماعی -پژوهشکدۀ سالمت روانی -1411)اردیبهشت  CMA2فراتحلیل با نرم افزار  .1

 با همکاری اجتماعی -ت روانیمپژوهشکدۀ سال -1411استارت آپ در حوزه نوآوری اجتماعی)خرداد ماه . 2

 (مرتبط های بنیاد ملی نخبگان و دیگر سازمان

 اجتماعی( -پژوهشکدۀ سالمت روانی -1411مهر ماه)شهری  آوری تا : راهبرد یک تجربی نتایج ارائۀ وبینار  .3

 اجتماعی( -پژوهشکدۀ سالمت روانی -1411ماه  مهر) سیستماتیک مرور تحلیل آموزشی کارگاه .4 

پژوهشکدۀ سالمت  -1411ماه آبان ) «سل سوالر در اخیر پیشرفتهای» عنوان با المللی بین علمی، وبینار  .1

 اجتماعی( -روانی

دانشکدۀ الهیات با همکاری  -1411)اسفند ماه « آن گونه استدالل نقد و سپ طهارت شبهه بررسی»  وبینار . 6

 ( شرقی آذربایجان استان خواهران واحد علمیه حوزه و برادران واحد علمیه حوزه همکاری  با

 -1411و مراداد ماه  1411ب شناسی عرفان حلقه در تبریز)دی ماه علل گسترش و آسیوبینار  4 

 دانشکدۀ الهیات(

 دانشکده الهیات( -1411فقهی)مرداد ماه  های دیدگاه ارزیابیپیش نشست  .8

گروه آموزشی مهندسی  -1411)پاییز سبک یدر ساخت سازه ها عتیبرگرفته از طب یطراح یروشها. 9

 مکانیک(

 ( مهندسی برقآموزشی گروه   -1411 پاییز)  ینور کیکترونلکارگاه آموزشی ا. 11

 (گروه آموزشی مهندسی برق  -1411پاییز ) عیدر صنا یانرژ تیریمدکارگاه آموزشی . 11

 (گروه آموزشی مهندسی برق -1411 پاییز)  یسنوی نامه انیپروپوزال و پا کارگاه آموزشی .12

 (گروه آموزشی مهندسی برق -1411) پاییز  های خورشیدی قابلیت اطمینان سیستمکارگاه آموزشی . 13

14 .Bio/Nanomaterials and 3D-Printing for Biomedical Applications and Tissue 

engineering (گروه آموزشی مهندسی شیمی  -1411زمستان) 

11 .Current trends in seismic fragility analysis of civil engineering structures: from 

the performance-based resilience-based design گروه آموزشی مهندسی   -1411)زمستان

 عمران(
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16 .Very High Cycle Fatigue (VHCF) Behavior of Additively Manufactured Aluminum 

Alloys  گروه آموزشی مهندسی عمران(  -1411)زمستان 

14 .  inder Jet 3D Printing - process parameters, structure, properties, and 

challenges   گروه آموزشی مهندسی عمران(  -1411)زمستان 

 گروه آموزشی مهندسی مواد(  -1411)زمستانفرآوری هیدرومتالورژیکی مسکارگاه آموزشی . 18

گروه موزشی  – سنوتکیدر ر 1411آبان  19 ) (ایمیاز خاک تا ک ) ارزش مس  رهیزنجکارگاه آموزشی . 19

 مهندسی مواد(

 گروه آموزشی مهندسی مواد(  -1411زمستان ) های شغلی مهندسی موادآشنایی با فرصتکارگاه آموزشی . 21

 مورد کارگاه آموزشی و جلسه سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش 41برگزاری  -21
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 بر اساس سامانۀ ژیرو  -(0410مهر  )پنج سال منتهی به های پژوهشی و فناوری دانشگاهآمار فعاییت

 

 

 عنوان
 مهر

97-96 

 مهر

98- 97 

 مهر

99-98 

 مهر

99-0411 

 مهر

 0410-0411 

 WOS 312 342 464 446 441و  JCR  ،Scopusمقاالت چاپ شده در مجالت 

پژوهشی دارای مجوز از -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 ISCوزارتین و نمایه شده در  
239 241 243 234 241 

 1 2 4 9 6 ترویجی –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

 3 11 8 13 24 مقاالت چاپ شده در سایر مجالت

 121 144 62 44 43 مقاالت چاپ شده مشترک با نویسندگان خارج از کشور

 4 1 2 2 2 و اکتشافات تعداد ثبت اختراعات

 64 114 141 234 168 ای( منطقه –مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور )ملی

 89 41 19 19 132 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  )بین المللی(

 1 - 4 9 11 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور

 8 1 6 13 16 )داخل دانشگاه(  مصو  های تحقیقاتی تعداد طرت

 11 23 9 8 11 های تحقیقاتی مصو  )خارج دانشگاه( تعداد طرت

قانون بودجه  9تعداد قراردادهای منعقده از محل بند ط تبصره 

 سال
3 3 1 3 1 

منعقده با اعضای (Grant) مبلغ قراردادهای اعتبار پژوهشی 

 )میلیون ریال( هینت علمی
215148 315128 395196 14586 915111 

 126 434 423 319 311 های ارشد و دکتری مورد حمایت مالی نامه تعداد پایان

 12 11 12 4 4 تعداد پژوهشگران پسادکتری

 22 21 24 24 21 تعدا کتب منتشر شده

 4 4 1 1 8 های علمی ملی / بین المللی برگزاری همایش

 61 43 34 26 14 های آموزشی برگزاری وبینار و کارگاه

 16961 12411 11112 9122 4941 های مهارتی برای دانشجویان )نفرساعت( برگزاری دوره

 26 31 41 26 21 تعداد تورهای صنعتی

 21 21 41 26 21 های امضا شده با نهادهای داخل کشور نامه تعداد تفاهم

 4 4 11 1 4 های امضا شده با م سسات خارج از کشور نامه تعداد تفاهم

 های تحقیقاتی خارج از کشور تعداد و مبلغ طرت

 طرت 2

14111 

 یورو

 طرت 3

49419 

 یورو

 تطر 4

44162 

 یورو

 طرت 2

18146 

 یورو

 طرت8

141938 

 یورو
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 Qبر حسب  JCRمقاالت چاپ شده در 

 Q/ Q0 Q2 Q1 Q4 سال

2116 44 61 18 32 

2114 41 62 64 36 

2118 81 18 61 33 

2119 49 84 13 31 

2121 66 91 16 18 

2121 134 11 24 11 

2122 91 141 124 46 

 
 
 

 % برتر(51% برتر تا  1010برحسب درصد برتر در گروههای موضوعی )  تعداد مقاالت چاپ شده

سال/درصد 

 مقاالت برتر

1010 % 

 یک صدم %

100 % 

 یک دهم %

0% 

 یک %

01% 

 ده %

21% 

 بیست %

51% 

 پنجاه %

2116 1 1 3 18 31 41 

2114 1 1 6 21 21 46 

2118 1 1 1 32 29 81 

2119 1 2 12 18 42 96 

2121 1 3 14 19 24 21 

2121 - - - 21 24 23 

2122 - - 1 22 39 18 
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  2122ایمللی سال  تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین

 گروه دانشکده
 جمع رتبه نشریه

JCR 
Scopus ISI 

جمع 

Scopus/ 

ISI 

جمع 

 Q1 Q2 Q3 Q4 ایمللی بین

ادبیات و علوم 

 انسانی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زبان و ادبیات فارسی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زبان و ادبیات عربی

 2 2 1 2 1 1 1 1 1 زبان انگلیسی

 ایهیات

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تاریخ و تمدن اسالمی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 معار  اسالمی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ادیان و عرفان

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فقه و حقوق اسالمی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فلسفه و حکمت اسالمی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 علوم قرآن و حدیث

 2 1 1 1 2 2 1 1 1 حقوق

 علوم پایه

 81 19 2 14 61 9 22 11 21 ریاضی

 21 1 1 1 11 4 3 6 2 شناسی زیست

 121 1 2 3 116 12 34 42 21 شیمی

 38 1 1 1 34 8 9 19 1 فیزیک

علوم تربیتی و 

 شناسی روان

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مطالعات خانواده

 2 2 1 2 1 1 1 1 1 شناسی روان

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 علوم تربیتی

 2 1 1 1 2 1 1 1 1 علوم ورزشی

 2 2 1 2 1 1 1 1 1 ناسیش دانشعلم اطالعات و 

فنی و 

 مهندسی

 41 8 1 8 33 3 9 12 9 مهندسی برق

 39 2 1 2 34 2 19 11 6 مهندسی شیمی

 18 4 1 4 14 1 1 4 1 مهندسی عمران

 4 1 1 1 4 1 1 2 4 مهندسی مکانیک

 11 1 1 1 11 3 1 6 1 مهندسی مواد

اطالعات  فناوری

و مهندسی 

 کامپیوتر

 26 6 2 4 21 1 2 9 9 فناوری اطالعات و ارتباطات

 13 2 1 2 11 1 2 4 1 مهندسی کامپیوتر

 کشاورزی

 21 4 2 2 16 1 1 6 8 زراعت و اصالت نباتات

 11 1 1 1 14 1 9 1 1 پزشکی اهگی

 9 6 6 1 3 1 1 3 1 بیوتکنولوژی

 441 61 14 11 412 46 124 141 91 جمع
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 فعاییتهای پژوهشی و فناوری دانشگاه در پنج سال اخیر نمودار
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 های آموزشی دانشگاه به تفکیک گروه های تحقیقاتیهای طرحدول فعاییتج

   0410 در یک سال منتهی به مهر

    

ف
دی

ر
 

 گروه آموزشی

 طرح های پژوهشی خاتمه یافته طرح های پژوهشی تصویب  شده

اه
شگ

دان
ل 

اخ
د

 

 میزان اعتبار

شگ
دان

ج 
ار

خ
ها

 

 میزان اعتبار

شگ
دان

ل 
اخ

د
ها

 

 ان اعتبارمیز

شگ
دان

ج 
ار

خ
ها

 

 میزان اعتبار

 111/111/246/2 1 -  111/111/911 2 - - مهندسی برق 1

 - - - - 111/111/481 1 - - مهندسی مکانیک 2

 111/111/811/1 4 - - 111/111/121/1 3 - - علوم  تربیتی 9

 111/111/311 1 - - 111/111/941 4 - - تربیت بدنی 11

 - - - - 128/869/963 1 - - روانشناسی 11

 - - - - 111/111/121/2 2 - - شیمی 14

 - - - - 111/111/111/8 1 - - گروه گیاهپزشکی 16

 111/111/346/4 6 - - 128/819/423/14 14 - - جمع 
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 های علمی بین ایمللی دانشگاه ها و عملکرد گروه همکاریفعاییت
 

 و ... QS ،Green metric، تایمز 2121المللی برای سال های بینپتکمیل اطالعات و آمار الزم برای رنکین -1

 المللی به اعضای هیات علمی دانشگاه.های پژوهشی عملی و بینهای فراخوانرسانی گرنتاطالع -2

 1411تاسیس رشته با مدرک دوگانه در رشته زبان و ادبیات انگلیسی با دانشگاه سالنتو ایتالیا در اسفند  -3

 

 : ایمللی و بازدیدهای بین دید -4

 عناوین تعداد سال

 1 1411تا مهر  1411مهر 
 نفره دانشگاه قفقاز از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 8بازدید تیم  -1

 14/13/1411در تاریخ 
 

 

 

 

 ایمللی:ها و مجامع بینشرکت در نمایشگاه -5

 عناوین تعداد سال

  1411مهر 

 تا 

 1411مهر 

1 

 1411در اسفند ماه  2121اد نجفی به نمایشگاه اکسپو سفر دکتر سج -1

شرکت دکتر وحید رومی در یازدهمین کنفرانس بین المللی اوراسیایی علوم ریاضی و  -2

در شهر  1411شهریور ماه سال  11لغایت  4، از تاریخ  Yildiz کاربردها( در دانشگاه فنی

 استانبول کشور ترکیه

ر یازدهمین کنفرانس بین المللی اوراسیایی علوم ریاضی شرکت دکتر اصغر احمدخانلو د -3

در شهر  1411شهریور ماه سال  11لغایت  4، از تاریخ  Yildiz و کاربردها( در دانشگاه فنی

 استانبول کشور ترکیه

دوست در یازدهمین کنفرانس بین المللی اوراسیایی علوم  شرکت دکتر قربانعلی حقیقت -4

 1411شهریور ماه سال  11لغایت  4، از تاریخ  Yildiz نشگاه فنیریاضی و کاربردها( در دا

 در شهر استانبول کشور ترکیه

 The 8th International Conference»شرکت دکتر محمد جهانشاهی در کنفرانس  -1

on Control and Optimization with Industrial Applications » 4لغایت  2از تاریخ 

 ر شهر باکو کشور جمهوری آذربایجاند 1411شهریور ماه سال 
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 ایمللی:های بینعضویت در اتحادیه -6

 نام اتحادیه ها تعداد سال

 های منطقه قفقازاتحادیه دانشگاه 1 تاکنون 1393مهر 

 ایمللی:های بینبرگزاری سمینارها و کنفرانس -7

 عناوین تعداد سال

 2 1411تا مهر  1411مهر 

 1411بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران در مرداد ماه  بیست و یکمین کنگره -1

هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات توزیعی و پردازش  -2

 1411اردیبهشت  21های بزر   داده
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 ایمللی:های بینسمینارها و کارگاه -8

 عناوین تعداد سال

مهر 

1411 

 تا

مهر 

1411 

1 

با  1411خرداد  11دکتری دانشگاه هاروارد در  ای دکتر سینا سلیمانی محقق پساسخنرانی علمی آق -1

 موضوع:
Physics and Applications of Exceptional Points and Exceptional Surfaces 

 

های پسادکتری در ژاپن با سخنرانی دکتر کوثر خواجه استادیار  راهنمایی در مورد اخذ پذیرش برای دوره -2

 31/19/1411ژاپن در تاریخ   Hyuguدر دانشگاه و محقق 
 

با سخنرانی دکتر سعید پیغامی عضو « های خورشیدی قابلیت اطمینان سیستم»برگزاری وبینار باعنوان  -3

 1411/ 18/ 24هیات علمی دانشگاه البور  دانمارک در تاریخ 
 

 برگزاری وبینار با عنوان: -4

Very high cycle fatigue behavior of 16 additively manufactured aluminum alloys 

در  I-FORM  دکتری مرکزتحقیقاتی جمهوری ایرلند   با سخنرانی دکتر رضا طاهرزاده موسویان محقق پسا

 1411/ 14/19تاریخ  
 

 برگزاری وبینار با عنوان:-1

Binder Jet 2D Printing - process  parameters, structure, properties, and challenges 

 11/1411/ 18 با سخنرانی دکتر امیر مصطفائی عضو هینت علمی دانشگاه ایلیونز آمریکا در تاریخ
 

 

 ها:ها و رسایهنامههای معتبر خارج از کشور در پایانهمکاری با اساتید دانشگاه -9

 عناوین تعداد سال

مهر 

1411  

 تا 

مهر 

1411 

4 

 «ای تاثیر تغییرات گرا  بر برخی پارامترهای احاطه» نوان مشاوره مصطفی چاللی در رساله با ع

 «گر رومی در گرافها احاطه -{kهایی در توابع } پیشرفت» مشاوره مصطفی چاللی در رساله با عنوان 

 های مدل کالیبراسیون در میدانی های داده قطعیت عدم آنالیز»نامه با عنوان  مشاوره سعید هاشمی در پایان

 «آ  توزیع شبکه کیهیدرولی

 هیدرولیکی کارایی بر مدل پارامترهای قطعیت عدم تاثیر بررسی»نامه با عنوان  مشاوره سعید هاشمی در پایان

 «فشار بر مبتنی هیدرولیکی تحلیل حالت در آ  توزیع های شبکه

 

 ایمللی اعضای هیات علمی:های پژوهشی بینهای مطایعاتی و ماموریتفرصت  -01

 کشور مقصد دانشگاه مقصد اسامی هیات علمی تعداد وع اعزامن سال

 1411تا مهر  1411مهر 

مامویت 

 پژوهشی
1 

  دکتر مقصود پژوهنده

 )گروه بیوتکنولوژی(
 فرانسه دانشگاه لیل

ماموریت 

 پژوهشی
1 

 دکتر ناصر آقازاده

 )گروه ریاضی(
 ترکیه ازمیر تکنولوژی انیستیو

ماموریت 

 پژوهشی
1 

 زاده وز قرباندکتر بهر

 )گروه علوم ورزشی(
 ترکیه دانشگاه آنکارا
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 ها و مؤسسات علمی پژوهشی خارج از کشور:های علمی پژوهشی منعقد شده با دانشگاهنامهتفاهم -00

 نام کشور طر  قرارداد نام دانشگاه یا موسسه طر  قرارداد ردی 

 اسلواکی Slovakدانشگاه  1

 ترکیه Baskentدانشگاه  2

 ترکیه Fatih Sultan Mehmetدانشگاه  3

 ترکیه Izmir Democracyدانشگاه  4

 ترکیه Nigde Omer Halisdemirدانشگاه  1

 ترکیه Sabahattin Zainدانشگاه  6

 قفقاز Kafkasدانشگاه  4

 

 

 

 

 از کشور:ها و مؤسسات علمی پژوهشی خارج قراردادهای تبادل استاد دانشجوی منعقد شده با دانشگاه-02

 نام کشور طر  قرارداد نام دانشگاه یا موسسه طر  قرارداد تعداد

 ترکیه دانشگاه سیواس 1

 

 
 های خارج از کشوراعزام دانشجویان به دانشگاه -01

 تعداد

اعزام 

 شده

نام دانشگاه یا موسسه 

 طر  قرارداد
 نام رشته

نام کشور 

طر  

 قرارداد

 دانشگاه سیواس 1
)مقطع  یتندرست و یبدن تیفعال شیراگ یورزش علوم رشته

 کارشناسی ارشد(
 ترکیه

 ترکیه ی(دکتر مقطع ) یاسالم کالم و فلسفهرشته  دانشگاه سیواس 1

 دانشگاه تورین 1
)مقطع  ییدارو اهانیگ شیگرا یباغبان یمهندس و علومرشته 

 کارشناسی ارشد(
 ایتالیا



29 
 
 

 ها و مؤسسات علمی پژوهشی خارج از کشور ههای پژوهشی منعقد شده با دانشگاقرارداد طرح -04

ف
ردی

 
 مجری ایرانی عنوان طرح

مبلغ 

 قرارداد

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 

 در حال اجرا ایتالیا ویندانشگاه تور یورو 04215 سعید حضرتی

2 

Improving our understanding of 

how MAMP perception by 

chickpea plants enables real-time 

responses to symbiotic and 

pathogenic microorganisms 

 وحید

 فالح زاده
 یورو 46471

دانشگاه وسترن 

 سیدنی
 در حال اجرا استرالیا

3 

Study the Behavior of Single-helix 

and Multi-helix Screw Piles and 

Anchors 

حسین سلطانی 

 جیقه
 یورو 40855

موسسه 

Aedificantes 
 در حال اجرا فرانسه

4 
Development of a cost effective and 

highly sensitive on-chip platform: 

Cyclotides on a chip 
 پورحسین هاشم

41384  

 یورو

دانشگاه عثمان 

 قاضی اسکی شهیر

ترکیه 

 )توبیتاک(

در حال 

 اجرا

1 
Deep transfer learning based 

prediction of pathogen-Host 

protein- protein interactions 

 اسماعیل نورانی
41384  

 رویو

دانشگاه صنعتی 

 قبضه

ترکیه 

 )توبیتاک(
 خاتمه یافته

6 
Friction stir welding of cobalt free 

high entropy alloys 

اکبر حیدرزاده و 

 رقیه محمدزاده

755 

میلیون 

 +ریال 

355.555 

 لیر ترکیه

İskenderun 

Technical 

University 

ISTE 

ترکیه 

 )توبیتاک(
 شروع

4 

Fabrication of Enhanced Core-Shell 

Co-ZIF-76@MOx (M = Zn, Mn and 

K) Nanocomposites via 

Intermediate Pyrolysis and Plasma 

Treatment for Fischer Tropsch 

Synthesis 

 آقامحمدیسوگند 

755 

میلیون 

 +ریال 

355.555 

 لیر ترکیه

Istanbul 

Technical 

University 

ترکیه 

 )توبیتاک(
 شروع

8 
The regional tree of life and 

mechanism of spatial-temple 

biodiversity in phytophagous mites 

 پریسا

 لطف الهی

8555 

میلیون 

ریال + 

357436 

 دالر

Nanjing 

Agricultural 

University 

 چین

(INSF- 

NSFC) 

 شروع
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 دانشگاه  یرانیاریغ انیدانشجو رشیو عملکرد اداره پذ هاتیفعای
 

 1399یل اداره پذیرش دانشجویان غیرایرانی دانشگاه در مهرماه تشک -0

 های تبلیغاتی برای جذ  دانشجویان غیر ایرانیسازی فایلآماده -2

 و افزودن زبان عربی به آن. غیرایرانی انپذیرش آنالین دانشجوی اصالت سامانهاقدام برای  -3

 

 سامانه پذیرش آنالین دانشجویان غیر ایرانی

ه مجازی با رایزن فرهنگی کشور عراق در ایران دکتر امجد با حضور ریاست دانشگاه، معاونت آموزش و جلس  -4

 تحصیالت تکمیلی و معاونت پژوهش و فناوری

 های همکار در جذ  دانشجویان غیرایرانی از کشورهای عراق و ترکیهجلسات متعدد با شرکت -1

 

 ان غیرایرانی دانشگاهجلسه کمیته پذیرش دانشجوی 11برگزاری   - 6

 هادانشجوی غیرایرانی و اجرای مراحل بررسی آن 411دریافت مدارک بیش از   -4

 دانشجوی غیرایرانی 241صدور پذیرش اولیه برای بیش از   -8

در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به  1411های غیرایرانی سال دانشجو به عنوان ورودی 146ثبت نام   -9

 : رت زیرش
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 در مقطع کارشناسی ارشد 0411های غیرایرانی ترم اول یورود

 دانشکده رشته تعداد دانشجو

 کارشناسی ارشد

 ادبیات فارسی 1

 ادبیات و علوم انسانی

 ادبیات عر  3

 ادبیات انگلیسی 16

 مترجمی انگلیسی 1

 آموزش انگلیسی 16

 کل 17

 قرآن و حدیث 12
 الهیات و معار  اسالمی

 کل 02

 مدیریت ورزشی 8

 مدیریت آموزشی 1 علوم تربیتی و روانشناسی

 کل 9

 حشره شناسی 1
 کشاورزی

 کل 0

 های قدرتبرق سیستم 11

 فنی و مهندسی

 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی -برق 1

 عمران سازه 11

 مکانیک تبدیل انرژی 14

 کل 19

 نرم افزار-کامپیوتر 11
 عات و مهندسی کامپیوترفناوری اطال

 کل 01

 فیزیک اپتیک لیزر 18

 علوم پایه

 ریاضی جبر 1

 ریاضی معادالت دیفرانسیل 1

 شیمی تجزیه 12

 بیوشیمی 2

 کل 14

 محوردکتری پژوهش

 فیزیک اپتیک لیزر 3
 علوم پایه

 فیزیولوژی گیاهی -زیست شناسی 1

  کل 4

 

 

 
 



32 
 
 

 امور فناوری دانشگاه ها و عملکرد مدیریتفعاییت
 

در کنار انجام امور تشکیالتی خود همچون ایجاد ارتباط بین دانشگاه با صنعت و جامعه، هماهنگی مدیریت این   

ایجهاد  دانشجویان از مراکز صنعتی و تولیدی،  اعضای هیات علمی و های بازدیدها در برنامهها و شرکتبا سازمان

معرفهی  ههای کهاربردی،   ههای نیهاز محهور و طهرت    نامه/رسهاله هت انجام پایانمشوق برای دانشجویان و اساتید ج

آموختگهان، عقهد قراردادههای    های مهارتی دانشجویان و دانهش برگزاری دورههای کارآموزی، دانشجویان به دوره

ها در قالهب طهرت فرصهت مطالعهاتی در صهنعت و جامعهه و       پژوهشی و فناوری، حضور اساتید در صنایع و ارگان

تسریع، تکمیل و اجهرای امهور    راستای  های موثری را دراخیرا گامهمچنین بر خط نمودن امورات جاری حوزه، 

و تولیدی و حرکت به سمت دانشگاه کارافرین  ا مراکز صنعتیو فناورانه ب های علمیزیربنایی، فناوری و همکاری

 .گرددها اشاره میکه در زیر به اختصار به آن برداشته است

 

 0411-0410ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی های  و کارگاه دوره های مهارتی -0

 مدرس نام دوره ردیف

 مهندس پارسا شهباز  دیجیتالی مالی بازارهای با آشنایی 0

 مهدس رضا کارگر  Git متوسط و مقدماتی آموزش 2

 خانم مهندس فرزان فتوشاپ آموزش 1

 نژاد مهندس قهرمان لیدورکسا افزار نرم روش به طراحی 4

 دکتر یوس  اقدمی ورزشی تغذیه و بدنسازی نویسی برنامه 5

 اقدمی یوس  دکتر فوتبال در ای حرفه آنالیز 6

 مهندس علی حسینی پایتون نویسی برنامه 7

 مهندس سید ارشاد برحق ICDLکاربر  8

جهانی و  المللی در عرصه برگزاری مسابقات وبینار انتقال تجربیات بین 9

 المپیک

 آقای ابراهیم فیروزی

 مهندس لقمان عزیزی وبینار نوآوری در کارآفرینی 01

 خانم سیده فهیمه رضوی وبینار صفر تا صد پردازش ایده تا ثبت اختراع 00
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 0411-0410برگزار شده در نیمسال دوم سال تحصیلی  های و کارگاه دوره های مهارتی -2

 مدرس نام دوره ردیف

 مهندس سید ارشاد برحق ICDLکاربر  1

 زاده مهندس مجید فتات فن بیان و سخنوری 2

 مهندس رضا کاظمی محتوا دیتول یبرا دیمف یها افزار نرم آموزش 3

 مهندس شفاعتی ای پرورش قارچ دکمه 4

 دکتر رضازاده پزشکیاری ورزشی 1

 مهندس لقمان عزیزی کاتدیک حفاظت سیستم 6

 مس تالوژیکیهیدروم فرآوری 4

مهندس  –دکتر آقازاده قمی 

دکتر  –محمد جواد طاهری 

 نیما صادقی

 مهندس صابر آقا محمدی JavaScript آموزش 8

 دکتر حضرتی و دکتر مالئی   معطر و دارویی گیاهان از عصاره و اسانس تهیه های روش 9

 زاده دکتر ابوالفضل قاسم SPSSافزار  نرم 11

 تر یداله نصراللهیدک ویراستاری متون 11

 مهندس امیر حمزه باقری طراحی سایت با وردپرس 12

 مهندس علیرضا شیرزادی ها و انطباقات( خوانی صنعتی )تلرانس نقشه 13

 مهندس درویشیان PHPنویسی  برنامه 14

 مهندس صابر آقا محمدی افزار( افزار و نرم تعمیرکار موبایل )سخت 11

 مهندس صابر آقا محمدی مداربسته های دوربین و دزدگیر مدیریت و نصب 16

 دکتر یوس  اقدمی ورزشی تغذیه و بدنسازی نویسی برنامه 14

 اقدمی یوس  دکتر فوتبال در ای حرفه آنالیز 18
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 0410های صنعتی در یک سال اخیر منتهی به مهر ها و شرکتعقد قراردادهای صنعتی و نظارتی با وزارتخانه -1

ف
دی

ر
 

 کارفرما مجری حنام طر
 مبلغ

 )به هزار ریال(

0 
 داده مبدل افزار نرم مهندسی خدمات ارائه و پشتیبانی

 DIGSILENT به GIS های
 نجفی سجاددکتر 

 برق نیروی توزیع

 شرقی آذربایجان
111/611 

2 
-spatio زیستی تنوع مکانیسم و ای ناحیه زندگی درخت

temporal گیاهخوار های کنه در 
 الهی  لط پریسادکتر 

 از حمایت صندوق

 فناوران و پژوهشگران
111/111/8 

1 
 استان گاز شرکت عمومی روابط راهبردی برنامه تدوین

 شرقی آذربایجان

 یار پیماندکتر 

 محمدزاده

 استان گاز شرکت

 شرقی آذربایجان
869/963 

4 

 پیش دوره مجازی های آموزش خدمات ارایه تاثیر بررسی

 حاشیه دوزبانه مناطق در صامخصو نوآموزان به دبستانی

 و آموزش بهبود در شرقی آذربایجان استان روستایی و ای

 ابتدایی دوره در ها آن یادگیری

 زاده قاسم ابوالفضلدکتر 
 پرورش آموزش کل اداره

 شرقی آذربایجان استان
111/111 

5 
 حرفه فنی و دانش و کار آموزان هنر زیسته تجار  ارائه

 19-کویید گیری همه دوره های آموزش در ای
 برقی عیسیدکتر 

 پرورش آموزش کل اداره

 شرقی آذربایجان استان
111/111 

6 
 ایام در آموزان دانش فراغت اوقات مدیریت بومی مدل ارائه

 زمینه این در اولیا نقش و مدارس در کرونا پسا و کرونا

 محسن دکتر

 شیرمحمدزاده

 پرورش آموزش کل اداره

 شرقی آذربایجان استان
111/411 

7 
 پسا ، رنگبری و تصفیه صنعتی سیستم اجرای و طراحی

 ظرفیت به تبریز انصار سازی کارتن شرکت چاپ بخش

 مکعب متر 11 روزانه

 مظهر مجید دکتر

 قراملکی
 111/121/1 انصار سازی کارتن شرکت

8 
 از آلومینا استحصال برای مستقیم احیا های روش بررسی

 حذ  و فروسلیس آلیاژ تولید بر مبتنی سینیت نفلین

 آهک مصر 

 متین عباس امیردکتر 

 نوسازی و توسعه سازمان

 معدنی صنایع و معادن

 ایران

111/111/1 

 (خستگی تست) آزمایشگاهی خدمات قرارداد 9
 صائیمی علی محمد دکتر

 صدیق

 صنایع گسترش شرکت

 ایران ریلی
111/481 

01 
 نتوا انتقال سوم ریل تست روش تدوین در مشاوره

 مترو شبکه الکتریکی

 مطالعات پژوهشگاه

 های سیستم کاربردی

 شهید دانشگاه قدرت

 آذربایجان مدنی

 111/311 آلوکاست شرکت

00 
 قراردادها و حقوقی امور زمینه در ای مشاوره خدمات ارائه

 مشاور توسط کارفرما برای
 111/421 دانشگاه صنعتی سهند باروقی زیرک اصغردکتر 

02 
 استان جوانان روانی سالمت وضعیت نیاستا پیمایش

 شرقی آذربایجان
 زاده قاسم ابوالفضلدکتر 

 جوانان و ورزش کل اداره

 شرقی اذربایجان استان
111/121 

01 
 های پست تصدی های بایسته و ها صالحیت تبیین

 شرقی آذربایجان استان ورزشی های هیات مدیریتی

 محسن دکتر

 شیرمحمدزاده

 نانجوا و ورزش کل اداره

 شرقی اذربایجان استان
111/121 

04 
 ورزش توسعه مدل ارائه و همگانی ورزش سنجی نیاز

 شرقی آذربایجان استان در همگانی
 یاوری یوس دکتر 

 جوانان و ورزش کل اداره

 شرقی اذربایجان استان
111/121 

05 
( حضوری غیر و حضوری) ترکیبی آموزش الگوی تدوین

 رسمدا بدنی تربیت درسی برنامه
 فرجی رسولدکتر 

 استان پرورش و آموزش

 شمالی خراسان
111/311 
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 0410در یک سال اخیر منتهی به مهر  در حال اجراهای پژوهشی برون دانشگاهی طرح -4

ف
دی

ر
 

 کارفرما مجری نام طرح

 مبلغ

)به هزار 

 ریال(

0 
 داده مبدل افزار نرم مهندسی خدمات ارائه و پشتیبانی

 DIGSILENT به GIS های
 نجفی سجاددکتر 

 برق نیروی توزیع

 شرقی آذربایجان
111/611 

2 
-spatio زیستی تنوع مکانیسم و ای ناحیه زندگی درخت

temporal گیاهخوار های کنه در 
 الهی لط  پریسادکتر 

 از حمایت صندوق

 فناوران و پژوهشگران
111/111/8 

1 
 استان گاز شرکت عمومی روابط راهبردی برنامه تدوین

 شرقی بایجانآذر

 یار پیماندکتر 

 محمدزاده

 استان گاز شرکت

 شرقی آذربایجان
869/963 

4 

 پیش دوره مجازی های آموزش خدمات ارایه تاثیر بررسی

 حاشیه دوزبانه مناطق در مخصوصا نوآموزان به دبستانی

 و آموزش بهبود در شرقی آذربایجان استان روستایی و ای

 ابتدایی دوره در ها آن یادگیری

 زاده قاسم ابوالفضلدکتر 
 پرورش آموزش کل اداره

 شرقی آذربایجان استان
111/111 

5 
 حرفه فنی و دانش و کار آموزان هنر زیسته تجار  ارائه

 19-کویید گیری همه دوره های آموزش در ای
 برقی عیسیدکتر 

 پرورش آموزش کل اداره

 شرقی آذربایجان استان
111/111 

6 
 ایام در آموزان دانش فراغت اوقات تمدیری بومی مدل ارائه

 زمینه این در اولیا نقش و مدارس در کرونا پسا و کرونا

 محسن دکتر

 شیرمحمدزاده

 پرورش آموزش کل اداره

 شرقی آذربایجان استان
111/411 

7 
 پسا ، رنگبری و تصفیه صنعتی سیستم اجرای و طراحی

 ظرفیت به تبریز انصار سازی کارتن شرکت چاپ بخش

 مکعب متر 11 انهروز

 مظهر مجید دکتر

 قراملکی
 111/121/1 انصار سازی کارتن شرکت

8 
 از آلومینا استحصال برای مستقیم احیا های روش بررسی

 حذ  و فروسلیس آلیاژ تولید بر مبتنی سینیت نفلین

 آهک مصر 

 متین عباس امیردکتر 

 نوسازی و توسعه سازمان

 معدنی صنایع و معادن

 ایران

111/111/1 

 (خستگی تست) آزمایشگاهی خدمات قرارداد 9
 صائیمی علی محمد دکتر

 صدیق

 صنایع گسترش شرکت

 ایران ریلی
111/481 

01 
 توان انتقال سوم ریل تست روش تدوین در مشاوره

 مترو شبکه الکتریکی

 کاربردی مطالعات پژوهشگاه

 دانشگاه قدرت های سیستم

 آذربایجان مدنی شهید
 111/311 آلوکاست شرکت

00 
 قراردادها و حقوقی امور زمینه در ای مشاوره خدمات ارائه

 مشاور توسط کارفرما برای
 111/421 دانشگاه صنعتی سهند باروقی زیرک اصغردکتر 

02 
 استان جوانان روانی سالمت وضعیت استانی پیمایش

 شرقی آذربایجان
 زاده قاسم ابوالفضلدکتر 

 جوانان و ورزش کل اداره

 شرقی ایجاناذرب استان
111/121 

01 
 های پست تصدی های بایسته و ها صالحیت تبیین

 شرقی آذربایجان استان ورزشی های هیات مدیریتی

 محسن دکتر

 شیرمحمدزاده

 جوانان و ورزش کل اداره

 شرقی اذربایجان استان
111/121 

04 
 ورزش توسعه مدل ارائه و همگانی ورزش سنجی نیاز

 شرقی نآذربایجا استان در همگانی
 یاوری یوس دکتر 

 جوانان و ورزش کل اداره

 شرقی اذربایجان استان
111/121 

 111/311 سهند نام پترو شرکت مهگام مهرداددکتر  موتور روغن های افزودنی نانو سنتز 05

06 
 بر سونگون مس معدن باطله سد آبریز حوضه تاثیرگذاری

 گیاهی و جانوری شاخص های گونه
 242/911/2 آذربایجان سونگون مس دهقانی امیردکتر 
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07 
 کیفیت در ها آن شیرابه و زباله دفن های مکان اثرات

 آ  هایچاه
 قدیم امانی علیرضادکتر 

 آذربایجان فاضال  و آ 

 غربی
111/449 

08 
 گسترش شرکت) فنی مشاوره و آموزش خدمات قرارداد

 (ایران ریلی صنایع

 صائیمی علی محمد دکتر

 صدیق

 نایعص گسترش شرکت

 ایران ریلی
111/161 

09 
 نیازمندی و الزامات تدوین و ارزیابی استانداردهای معرفی

 توزیع برداری بهره ساز شبیه افزر نرم های
 نجفی سجاددکتر 

 ای منطقه برق شرکت

 آذربایجان
111/611/2 

21 
 و انتقال سیستم بهینه توسعه طرت مطالعات بر نظارت

 عدم نمودن لحاظ با جانآذربای ای منطقه برق توزیع فوق

 قطیعتها

 نجفی سجاددکتر 
 ای منطقه برق شرکت

 آذربایجان
411/31 

20 
 افزودنی نانو از برداری بهره و ارزیابی دستورالعمل تدوین

 روانکار های روغن عملکرد دهنده بهبود های
 311/411 نیرو پژوهشگاه محمدرضائی رحیمدکتر 

22 
 در آذربایجان برق بکهش آوری تا  جامع تحلیل و ارزیابی

 آن افزار نرم ایجاد و مخاطرات مقابل
 نجفی سجاددکتر 

 ای منطقه برق شرکت

 آذربایجان
111/141/2 

 

 2120شرکت کنندگان در نهمین نمایشگاه رینوتکس  -5

 تعداد طرح نام و نام خانوادگی ردیف

 2 دکتر امیر دهقانی 0

 3 دکتر علیرضا امانی  2

 1 نجفی دکتر سجاد 1

 1 زاده فرج دکتر ناصر 4

 2  متین دکتر امیرعباس 5

 2  بیات دکتر فرزانه 6

 2 ازهر فرشی دکتر فهیمه 7

 1 دکتر سوگند اقا محمدی 8

 1 دکتر حمیدرضا عظیمی زنوزی 9

 1  خوشمرام دکتر لیال 01

 2 دکتر رحیم محمدرضائی  00
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 0410ارج از دانشگاه در یک سال اخیر منتهی به مهر های خهای ارائه شده به سازمانپروپوزال -6

 موضوع طرح یا پروپوزال نام نام خانوادگی ردیف

 زاده اقدم صمد رسولدکتر  0
 مسئولیت حوزه در آذربایجان ای منطقه برق شرکت های برنامه بخشی اثر میزان بررسی

 اجتماعی

 ترکیبی رهیافت با ایرانی زوجهای در فرزندآوری کم کنش شناختی جامعه مطالعه زاده اقدم صمد رسولدکتر  2

 ها ساختمان در برق انرژی مصر  کاهش منظور به سرد های پوشرنپ آزمایشگاهی تولید دکتر مجید مظهر 1

 نانو تکنولوژی از استفاده با گریز آ  چینی های مقره ساخت المیرا والئی دکتر  4

 سیلیکونی های مقره عمر خمینت دستگاه ساخت صدیق صائیمی محمدعلیدکتر  5

 تبریز برق نیروی توزیع شرکت کارکنان انگیزش بهبود راهکارهای ارائه و موثر عوامل بررسی پیمان یارمحمدزاده  دکتر 6

 پیمان یارمحمدزاده دکتر  7
 ارائه و امور اصالت در سونگون مس مجتمع کارکنان انگیزش بر موثر عوامل بررسی

 آن بهبود راهکارهای

 ایرانی جوانان بین در خانواده نهاد تغییرات مختل  های جنبه شناختی جامعه مطالعه زاده اقدم صمد رسول دکتر  8

 (آلودگی محل در) درجا صورت به نفتی های هیدروکربن به آلوده های خاک عمقی پاکسازی جیقه سلطانی حسین دکتر  9

 رحیم محمدرضائی دکتر  01

 ارومیه دریاچه حوزه توزیع فوق و انتقال خطوط های هادی و ها لدک در خوردگی علل بررسی

 و ارزیابی های دستورالعمل اصالت نیز و خوردگی کاهش برای پیشگیرانه اقدامات ارائه و

 نگهداری

 سجاد نجفی دکتر 00
 و برداری بهره در تجدیدپذیر های نیروگاه از گیری بهره چگونگی راه نقشه تدوین و پژوهش

 سراسری شبکه بازیابی عملیات یزیر برنامه

 رزمجو قادردکتر  02
 منظر از محکومیت و جرم بر آن تاثیر و قانون زبان با ایرانی زندانیان آشنایی میزان بررسی

 حقوقی شناسی زبان

 بسته مدار های دوربین از استفاده با محیط هوشمند نظارت سامانه زاده دکتر ناصر فرج 01

 شرقی آذربایجان استان بانوان قهرمانی ورزش توسعه موانع و موثر عوامل مطالعه ده اقدمزا صمد رسولدکتر  04

 شرقی آذربایجان استان جوانان روانی سالمت وضعیت استانی پیمایش زاده قاسم ابوالفضل دکتر 05

 محمدرضائی رحیم دکتر 06

 و( PCBs) ها یلفن بی کلرو پلی حاوی کارکرده ترانس های روغن امحای فنی دانش تدوین

 آسکارل های روغن سازی معدوم برای عملیاتی روش بهترین انتخا  و دیگر قطبی ترکیبات

 محیطی زیست های جنبه گرفتن نظر در با

 زاده قاسم ابوالفضل دکتر 07
 استان در کرونا پسا و کرونا دوران در همگانی ورزش توسعه راهکارهای و موانع بررسی

 اردبیل

 زاده قاسم فضلابوال دکتر 08

 در مخصوصاً نوآموزان به دبستانی پیش دوره مجازی های آموزش خدمات ارایه تنثیر بررسی

 و آموزش وضعیت بهبود در شرقی آذربایجان استان روستایی و ای حاشیه زبانه دو مناطق

 ابتدایی دوره در ها آن یادگیری

 دکتر رحیم محمدرضائی 09
 و الکترونیکی مغناطیسی، رسو  ضد های دستگاه یکارای و عملکرد ارزیابی و بررسی

 الکترومغناطیسی

 09 جمع کل پروپوزال های ارسایی
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 0410تعداد بازدیدهای صورت گرفته از سازمان ها و صنایع در یک سال اخیر منتهی به مهر  -7         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 0410مهر های تحقیقاتی اطالع رسانی شده در یک سال اخیر منتهی به اویویت -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام سازمان یا شرکت تعداد جلسات

 1 کارخانه تراکتورسازی 0

 2 روسازی مفید داروشرکت دا 0

 3 سازمان پسماند شهرداری تبریز 0

 4 شرکت پارالق ار  تبریز 0

 1 شرکت موتوژن 0

 6 کارخانه فوالد مهر سهند 0

 4 شرکت آذر زیبا فر 0

 8 شرکت مهر اصل 0

 9 شرکت آذر دما گستر 0

 11 مس سونگون 0

 11 سازی انصار کارتن 0

 12 های نفتی شرکت پخش فرآورده 0

 13 ایرانخودروی ارس 0

 ردیف نام شرکت یا سازمان

 1 ریزی استان آذربایجان شرقی برنامه و مدیریت سازمان

 2 سازمان توزیع نیروی برق تبریز

 3 عتیهاس صن سازمان صنایع کوچک و شهرک

 4 های تابعه وزارت نیرو شرکت

 1 شرکت ملی گاز ایران

 6 های راهبردی وزارت ورزش و جوانان مرکز مطایعات و پژوهش

 4 شرکت خطوط یویه و مخابرات نفت ایران

 8 ای آذربایجان شرقی منطقه آب شرکت

 9 های کشور سازمان زندان

 11 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 11 ه قوه قضائیهپژوهشگا

 12 مجتمع مس سونگونهای تحقیقاتی طرح

 13 شرکت توزیع برق استان

 14 شرکت تراکتورسازیهای تحقیقاتی طرح

 11 اداره آموزش و پرورش

 16 شرکت های پتروشیمی کشور
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 0410 مهر شرکت در نمایشگاه ها در یک سال منتهی به -9

 ردیف نام شرکت یا سازمان

 1 فن آوری و فن بازار ستاوردهای پژوهشی ود

 2 2120نمایشگاه ربع رشیدی 

 

 0410ها در یک سال منتهی به مهر ها و شرکتعقد تفاهم نامۀ همکاری با سازمان - 01

 ردیف نام شرکت یا سازمان

 1 شرکت موتوژن

 2 سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز

 3 ای تبریز شرکت برق منطقه

 4 داره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقیا

 1 پویان کارهای و کسب توسعه شرکت

 6 کشور مراتع و ها جنگل تحقیقات موسسه

 4 تبریز شهرداری پسماندهای مدیریت سازمان

 8 آذربایجان پایدار یرزه بنیان دانش شرکت

 9 موتوژن شرکت

 11 شرقی آذربایجان استان تربیتی و تامینی اقدامات و زندانها کل اداره - قضائیه قوه

 11 شرقی آذربایجان استانداری

 12 آذرین سهند گری ریخته صنایع شرکت

 13 انجمن علمی قرآن و عهدین

 14 سازی رازی موسسه تحقیقات و سرم

 11 موسسه استنادی علوم و پایش علم  و فناوری

 16 شرقی پارک علم و فناوری آذربایجان

 14 ی و فارماکویوژی ایرانانجمن فیزیویوژ

 18 گسترش نوین اورتا

 19 های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده

 21 شرکت توسعه کسب و کارهای پویان

 21 های پیشرفته شرکت پیشگامان علم و فناوری
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  معهتعداد همکاران هیات علمی حاضر در شرکت ها و صنایع در قایب طرح فرصت مطایعاتی در صنعت و جا -00

 ردیف ام و نام خانوادگین دانشکده نام شرکت

 1 علیرضا علیزاده کشاورزی گراآوری زیستی طبیعتشرکت فن

مهندسی کامپیوتر و فناوری  شرکت بسپار پاک سهند

 اطالعات

 2 دکتر عین اهلل پیرا

مرکز تحقیقات ایمونویوژی دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز

 3 لیدکتر الهه زاده حسینق علوم پایه

 4 دکتر وحید سرابی کشاورزی گروه صنعتی آیکان

 1 دکتر سارا غفاریان علوم پایه پژوهشکده بیوتکنویوژی صنایع غذایی

 6 دکتر مصطفی عبادی علوم پایه گروه صنعتی آیکان

اداره کل تبلیغات اسالمی استان 

 شرقی آذربایجان

 4 دکتر سمیه خادمی ادبیات و علوم انسانی

 8 دکتر داود امینی ادبیات و علوم انسانی سازان تبریزگی و آموزشی چیتمؤسسۀ فرهن

 9 دکتر حمیدرضا عظیمی زنوزی فنی و مهندسی شرکت خدماتی شهرک صنعتی شهید سلیمی

 11 شرزه دکتر رضا یل ادبیات و علوم انسانی شرکت تراکتورسازی تبریز

 11 فیدکتر موسی یوس فنی و مهندسی صنایع صبح پارالر آسیا

 12 دکتر سولماز منیری علوم پایه آزمایشگاه پاتوبیویوژی

مهندسی کامپیوتر و فناوری  شرکت سایپای آذربایجان

 اطالعات

 13 دکتر محسن حیدریان

مهندسی کامپیوتر و فناوری  شرکت آنا سیستم ایرانیان

 اطالعات

 14 مهر دکتر حسین عباسی

 11 دکتر حمیدرضا عظیمی ندسیفنی و مه شرکت خدماتی شهرک صنعتی سلیمی

 16 دکتر سعید مالئی علوم پایه شرکت دانش بنیان دکتر غنوی

 14 دکتر مجید مظهر قراملکی علوم پایه شرکت نیکو تن پوش

 وصنایع گردشگری فرهنگی، میراث کل اداره

 دستی

 18 دکتر مریم بخشی ادبیات و علوم انسانی

 19 زادگان کالنتریدکتر نوید تقی هندسیفنی و م ای آذربایجانشرکت برق منطقه

 21 دکتر سوگند آقامحمدی فنی و مهندسی شرکت آرتا هوا انرژی تابش

 21 دکتر امیر سرورالدین فنی و مهندسی تبریز سهند صنعت و علم آوران شرکت فن

 22 دکتر سعید حضرتی کشاورزی شرکت سهند ناب )رازقی(

 23 امین صفری دکتر سیفنی و مهند ارسباران انیزرجوشرکت 

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

 21 قدمی عباس دکتر فنی و مهندسی شرکت یرزه پایدار آذربایجان

 26 دکتر سید سینا کورهلی فنی و مهندسی تاوریژ طرح پادیر شرکت 

 24 دکتر ابراهیم افسر دیزج فنی و مهندسی تبریز یول آیتین شرکت 

 28 دکتر هادی افشاری راد فنی و مهندسی موتوژن شرکت
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 نفر 146: تعداد دانشجویان کارآموز ثبت شده در سامانه ساجد -02

 همکاری با وزارت عتف در خصوص ارتقا و پشتیبانی سامانه ساجد )سامانه ارتباط با صنعت و جامعه(  -01

هار زیر نصب و عملیاتی گردید. این سامانه شامل قسمت ها و موسسات آموزش عالی کشورکه در همه دانشگاه

 :  باشدمی

 

 
 

 

 

 

 ماژول  کارآموزی -1

 ماژول  پایش قراردادها -2

 ماژول  مهارت افزایی -3

 ماژول  رصد اشتغال -4

 ماژول  کایابی و هدایت شغلی -1

 ماژول  فرصت مطالعاتی  -1

 
 آدرس سامانه:

www.sajed.azaruniv.ac.ir 

 

  

 نفر 0185به تعداددانشگاه رصد اشتغال فارغ ایتحصیالن  -04

 

 فرصت شغلی  در فضای مجازی، سامانه ساجد و وب سایت دانشگاه 042اطالع رسانی   -05
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 زمایشگاه مرکزیها و عملکرد آفعاییت

 

- ی و آزمایشگاهبرای آزمایشگاه مرکز انجام ممیزی تمدید گواهی صالحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد -1

 بیوتکنویوژی و اخذ گواهی همکار دو سایه

 

 :HSEبرگزاری دو کارگاه آموزشی  -2

بهداشت، ایمنهی و محهیط   »دانشگاه، دو کارگاه آموزشی یک روزه  HSEدر راستای اجرای مصوبات شورای 

د مهدنی  ه همت آزمایشگاه مرکزی دانشهگاه شههی  ب 1411اردیبهشت و خرداد ماه سال در («  HSEزیست )

هها و  آذربایجان و به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ارتقای سهطح ایمنهی آزمایشهگاه   

برگهزار گردیهد. در ههر کارگهاه دانشهجویان تحصهیالت تکمیلهی        در دو سطح عمومی و تخصصهی  ها، کارگاه

 دانشکده های علوم پایه، کشاورزی داشتند.

 
 شاعاهای تجهیزات آزمایشگاهها و انجام تعمیرات دستگاه -1

معاونت محترم پژوهش و فنهاوری بها همکهاری آزمایشهگاه مرکهزی اقهدام بهه حمایهت از تعمیهر تجهیهزات           

 :باشدسال اخیر قابل مالحظه می پنجنموده است که گزارش تعمیرات انجام یافته در  شاعاهای آزمایشگاه
 

 
 گزارش تعمیرات انجام یافته در شش سال اخیر

 

 تعمیراتشرح 
 95مهر 

 96تا مهر 

 96مهر 

 97تا مهر  

 97مهر 

 98تا مهر  

 مهر 

 99تا مهر  98

  99مهر 

 0411تا مهر 

  0411مهر 

 0410تا مهر 

تعداد تجهیزات 

 شده تعمیر
35 25 23 8 36 41 

 هزینه تعمیرات

 )به ریال(
740/230/772  155/016/070  055/015/013  555/205/352  555/555/641  555/555/148/7  

 

 

 به تفکیک دانشکده 0410-0411تعمیرات انجام یافته در سال پژوهشی 
 

 مبلغ به ریال تعداد تجهیزات تعمیر شده دانشکده

 555/555/055/4 7 علوم پایه

 555/555/855 7 کشاورزی

 555/555/448/4 0 فنی و مهندسی

 555/555/555/3 2 آزمایشگاه مرکزی

 555/555/148/7 41 جمع
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 زیست محیط معتمد آزمایشگاه گواهی اخذ راستای خرید تجهیزات آزمایشگاهی جدید در -4
 

پیرو تخصیص اعتبار خرید تجهیزات آزمایشگاهی جدید، معاونت پژوهش و فناوری با همکاری آزمایشگاه 

 3د مرکزی و طی برگزاری جلسه شورای آزمایشگاه مرکزی و استعالم نیاز از دانشکده های دانشگاه، تعدا

تجهیز آزمایشگاهی جدید با هماهنگی گروه های درخواست دهنده خریداری و در مراحل عقد قرارداد می 

باشد. الزم به ذکر است خرید تجهیزات زیر در راستای اخذ گواهی آزمایشگاه معتمد محیط زیست می 

 باشد. 

 وضعیت مبلغ )به ریال( آزمایشگاه مربوطه نام دستگاه ردیف

 قرارداد عقد 1،813،111،111 آزمایشگاه مرکزی متر مرئی فرابنفشاسپکتروفتو 1

 قرارداد عقد 1،181،111،111 آزمایشگاه مرکزی آنالیزور گازهای آالینده 2

3 BOD قرارداد عقد 396،111،111 آزمایشگاه مرکزی متر دیجیتالی 

 

 های راهبردیحضور در ارزیابی ساالنه شبکه آزمایشگاهی فناوری -5

به عضویت قطعی شهبکه   91های دانشگاه، از سال آزمایشگاه شاخص دانشکده 8شگاه مرکزی به همراه آزمای

های راهبردی وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمههوری درآمهد کهه در سهال     آزمایشگاهی فناوری

از بهین حهدود    ه کهه ها و موسسات کشوری شرکت نمودهای کل دانشگاهدر ارزیابی ساالنه آزمایشگاه 1411

 را اخذ نموده است 136مرکز آزمایشگاهی رتبه  416

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

 

 تعداد دستگاه گروه دانشکده نام آزمایشگاه ردیف

 4 معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی 1

 3 شیمی علوم پایه آزمایشگاه اشعه ایکس 2

 2 شیمی علوم پایه FT-IR آزمایشگاه 3

 4 شیمی علوم پایه ایآزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه 4

 1 فیزیک علوم پایه آزمایشگاه فیزیک پیشرفته 1

 6 زیست شناسی علوم پایه آزمایشگاه فیزیولوزی و بیوشیمی گیاهی 6

 11 بیوتکنولوژی کشاورزی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت 4

 21 زراعت و گیاهان داروئی کشاورزی یولوزی گیاهان زراعیآزمایشگاه فیز 8

 34 گیاه پزشکی کشاورزی آزمایشگاه پاتولوژی و آفات گیاهی 9

 134 جمع

 

 مجموع درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی -6

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

 است :سیس تاکنون در جدول زیر آمدهنت

 

آناییزهای 

پذیرفته 

 شده

تا  94از مهر 

 91مهر 

تا  91از مهر 

 96مهر 

تا  96از  مهر 

 94مهر 

تا  94از مهر 

 98مهر 

تا  98از مهر 

 99مهر 

تا  99از مهر 

 1411مهر 

 1411از مهر 

 1411تا مهر 

از  درآمدمبلغ 

، خدمات 

 )ریال(
88،911،111 129،221،111 119،381،111 318،111،111 249،611،111 289،141،111 324،811،111 
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های در حال فعالیت دانشگاه، برخی با درخواست مدیریت آزمایشگاه به عضویت اقمهاری آزمایشهگاه   از آزمایشگاه

-یآیند و در قبال خدماتی که به متقاضیان داخلی و خارجی زیر نظر آزمایشهگاه مرکهزی ارائهه مه    مرکزی در می

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

 

 به شرت زیر می باشد : های اقماری فعلیییست آزمایشگاه

 گروه دانشکده نام آزمایشگاه ردیف
تعداد 

 دستگاه

 بیوتکنولوژی کشاورزی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت 1
11 

 بیوتکنولوژی کشاورزی قال ژنآزمایشگاه انت 2

 11 زراعت کشاورزی آزمایشگاه  فیزیولوزی  گیاهان زراعی 3

 32 گیاهپزشکی کشاورزی آزمایشگاه پاتولوژی حشرات 4

 11 گیاهپزشکی کشاورزی آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی 1

 1 مکانیک فنی و مهندسی آزمایشگاه  مکانیک سیاالت 6

 2 عمران فنی و مهندسی سازه آزمایشگاه تحقیقاتی 4

 2 برق فنی و مهندسی آزمایشگاه مکتب )کیفیت توان( 8

 11 برق فنی و مهندسی آزمایشگاه عایق و فشار قوی 9

 13 شیمی علوم پایه آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی و فیتوشیمی 11

 19 شیمی علوم پایه آزمایشگاه تحقیقاتی اسپکتروسکوپی تجزیه ای 11

 9 شیمی علوم پایه مایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیهآز 12

 4 شیمی علوم پایه آزمایشگاه تحقیقاتی کروماتوگرافی 13

 1 زیست علوم پایه آزمایشگاه آنزیم شناسی 14

 070 مجموع
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 عملکرد کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی ها و عاییتف
 

با هد  گردآوری، نگهداری و سازماندهی مواد و منابع چهاپی  کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    

چنین کمک به پژوهشگران جهت دسهتیابی بهه   گیری در امر آموزش و پژوهش و همو الکترونیکی به منظور بهره

ههای متنهوع فعهال اسهت. در مجموعهه      اطالعات مورد نیاز از طریق همکاری با سایر مراکز تحقیقهاتی در بخهش  

نفر از کارکنان به ارائه خدمات مشغول هستند. کتابخانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  11انشگاه های دکتابخانه

های علوم پایه، فنی و مهندسی، ادبیهات و علهوم انسهانی،    های اقماری دانشکدهشامل کتابخانه مرکزی و کتابخانه

ههای  ترین کتابخانهه وده و یکی از غنیکشاورزی ب الهیات و معار  اسالمی، علوم تربیتی و روانشناسی، پردیس و

دانشگاهی کشور می باشد. به عالوه کتابخانه این دانشگاه آماده خدمات رسهانی بهه کلیهه اسهاتید، پژوهشهگران،      

ههای سراسهر کشهور مطهابق آئهین نامهه       ها و مراکز علمی، پژوهشی و صنایع و سهازمان دانشجویان سایر دانشگاه

 اند.ه منابع مختل  در چهار بخش اصلی به شرت نمودار ذیل ساختار یافتهکتابخان باشد. درکتابخانه می

 

 
 

 واحدهای تابعه کتابخانه مرکزی دانشگاه :  -0

 بخش مرجع -

 بخش نشریات  -

 های مطالعهسالن -

 بخش پایان نامه -

 بخش کتابخانه دیجیتال -

 بخش خدمات فنی  -

 بخش سفارشات -

نتشارات دانشگاه کلیه فرایندهای داوری و چاپ آثهار  ا اخذ مجوزپس از  1394بخش انتشارات: از سال  -

هها، شهیوه   گیرد. در طول این مدت آئهین نامهه  هیئت علمی دانشگاه توسط انتشارات دانشگاه انجام می

جلسهه شهورای انتشهارات     بیست و شهش چنین های مرتبط بازبینی و بازنویسی شدند. همها و فرمنامه

شود. دانشگاه شهید گیری میویژه موافقت با چاپ آثار تصمیمبههای مختل  تشکیل و در مورد موضوع

اثهر در   21بهه چهاپ رسهیده و تعهداد      اثهر  61 مدنی آذربایجان در حال حاضر پنج مجله فعهال دارد و 

 .فرایندهای مختل  انتشارات هستند
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 : های کتابخانه مرکزی و انتشاراتفعاییتشرح  -2

 

-IPپایگاه به صورت آنالیهن و   31کت سمنتاک و ارائه دسترسی به دسترسی به مقاالت التین از طریق شر -

based  
 مرکزیکتابخانه اتمام تپ گذاری مخزن های  -

 Journal of Applied Linguistics and Appliedتوسهط نشهریه    Aاخهذ درجهه علمهی     -

Dynamics and Advances Literature: ر سامانه ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.د 

 Communications in Combinatorics andاخذ درجهه علمهی بهین المللهی توسهط نشهریه        -

Optimization م، تحقیقات و فناوری.در سامانه ارزیابی وزارت علو 

سامانه ارزیابی وزارت توسط نشریه مطالعات کابردی تندرستی در فیزیولوژی ورزشی در  B اخذ درجه علمی -

 ، تحقیقات و فناوری.علوم

 راه اندازی سامانه برای دو نشریه در گروه های روانشناسی و مکانیک -

 اصالت بخش هایی از سایت فروش کتا  -

 در یک سال گذشتهمه همکاران اثر تالی  و ترج 13چاپ  -

 ارسال مداوم کتب انتشارات دانشگاه برای شرکت پخش کتابیران برای فروش  -

 افزایش فروش پستی کتا  های انتشارات در شرایط کرونایی -

 وجین و خروج از سیستم کتا  های از رده خارج از مخازن کتابخانه مرکزی .1

 

 ک سال اخیرانتشارات دانشگاه در یشده چاپهای ییست کتاب

ف
دی

ر
 

 عنوان کتاب

 )تاییفی / ترجمه(
 سال / گردآورندهنویسنده / مترجم

گروه 

 آموزشی

 زمین بهسازی روشهای 1
 عدلی، احمدی رضایی،محمد حسن امیر

 کاتبی هوشنپ
 عمران 1411

 شیمی 1411 پازنپ محمد آنزیم تکنولوژی 2

 عمران 1411 شهر اسپ سیفی محمدرضا زلزله مهندسی و ها سازه دینامیک بر ای مقدمه 3

 IT 1411 روحی علیرضا تخصصی رویکردی: افزار نرم مهندسی 4

 برق 1411 ذاکر رضا کاربردی میکرواستریپی و چاپی آنتن طراحی 1

 پایتون با عمیق یادگیری 6
 گلزاری،قویدل، امین نورایی، اسماعیل

 رضوی
1411 IT 

 1411 مظهر مجید جعفری، پور عابدین سعیده کاربردی آلی رنگزاهای سنتز روشهای 4
مهندسی 

 شیمی

 برق 1411 اسکویی معصومه جنتی، نجفی، سجاد برق های شبکه در ها فناوری و اصول هوشمند های شبکه 8

 کشاورزی 1411 پرویز الله دور راه از سنجش با شناسی هوا و آ  های پدیده پایش 9

 اعصا  علوم برمبانی ای مقدمه 11
 طباطبایی، محمود یانلو،چلب غالمرضا

 اسماعیلی نیلوفر
 روانشناسی 1411

 شناسی گیر همه ریاضیات بر ای مقدمه 11
 بهنام المکان، جنت فاطمه رومی، وحید

 علیی محمد
1411 

 ریاضی

 

 انگلیسی زبان 1411 رزمجو قادر انگلیسی به فارسی عامیانه اصطالحات فرهنپ 12

 زبان انگلیسی 1411 منصفی رویا بنیادین و نو نگاه 13

 

https://journals.msrt.ir/home/detail/11626/
https://journals.msrt.ir/home/detail/11626/
https://journals.msrt.ir/home/detail/11626/
https://journals.msrt.ir/home/detail/11872/
https://journals.msrt.ir/home/detail/11872/
https://journals.msrt.ir/home/detail/11872/
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 ایفناوری اطالعات و خدمات رایانهمرکز  ها و عملکردفعاییت

های زیهر مجموعهه معاونهت پهژوهش و فنهاوری      عنوان یکی از مدیریتهمدیریت فناوری اطالعات دانشگاه ب       

ری اطالعهات و  های اساسهی دانشهگاه در حهوزه فنهاو    دانشگاه متولی اصلی ایجاد، نگهداری و مدیریت زیر ساخت

مندی از خدمات چهار کارشناس، امور پشهتیبانی و  ارتباطات درون سازمانی و اینترنت است. این مجموعه با بهره

های کل دانشگاه، تمامی نگهداری شبکه کامپیوتری وسیع سیمی و بی سیم و ارتباط اینترنت و پرتال و زیر پرتال

دمات فنهاوری اطالعهات بهه معاونتههای آموزشهی، اداری و مهالی،       سامانه ها و سرورهای اصلی دانشگاه و ارائه خ

عهده دارد. عالوه بر آن مدیریت مراکز کامپیوتر دانشکده ها و ارائه خدمات رایانه ای در  هدانشجویی و فرهنگی را ب

یگهر  این مراکز به عموم دانشجویان از وظای  دیگر این مدیریت است که با استفاده از خدمات چهار کارشهناس د 

 این مرکز انجام می پذیرد.

های فراوان است، لذا در کنار انجام ای با سرعت رشد بسیار و تغییرات و چالشفناوری اطالعات و ارتباطات حوزه

هها و  هها در حهوزه اطالعهات و ارتباطهات و فرصهت     امور جاری مرکز، این مدیریت آگاهی از جدیهدترین فنهاوری  

هها و  های مناسب و آمهوزش کارشناسهان در جههت تسههیل فعالیهت     فناوری گیریتهدیدهای این حوزه و به کار

 حصول اهدا  آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه در این حوزه رو به رشد را در دستور کار خود دارد. 

صورت آماری در ادامهه گهزارش اشهاره    هب 1411تا مهر ماه  1411در بازه زمانی مهر ماه  اهم اقدامات این مدیریت

است، هد  و نتیجه این اقدامات افزایش پایداری شبکه و کاهش زمان قطعی آن، محافظت موثر از شهبکه و  هشد

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

شبکه بی سیم( و افزایش تعهداد کهاربران    باشد. کاهش قابل مالحظه اشکاالت شبکه)خصوصاًرضایت کاربران می

 همزمان شبکه از دستاوردهای قابل ذکر این دوره می باشد. 

 

 

 های  مرکز فناوری اطالعاتقدامات و فعاییتا
 

های فناوری اطالعات دانشگاه ) بالغ نظارت، پشتیبانی فنی و ارائه خدمات مشاوره در مورد کل سامانه .1

 .سامانه ( 32بر 

امانه اسکای روم برای برگزاری جلسات مجازی با کاربری پژوهشی و اداری و پشتیبانی فعال سازی س .2

 فنی این جلسات.

ارزیابی و بهبود مداوم امنیت سهایبری زیهر سهاختهای فنهاوری اطالعهات دانشهگاه و تهیهه و تنظهیم          .3

 گزارشات فنی مورد نیاز.

منطبق بر فناوری های نوین و با امکان  راه اندازی رابط کاربری جدید برای سامانه اتوماسیون اداری، .4

 استفاده در عموم مرورگرها.

 نصب و راه اندازی یک سرور مجازی جدید برای سامانه مدیریت بودجه . .1

نصب و راه اندازی یک سرور مجازی جدید جهت استفاده اختصاصی برای زیر سامانه های ارزیابی  .6

 کارکنان ، گزارش عملکرد کارکنان قراردادی و ...

همکاری و ارائه مشاوره فنی در مورد سامانه جامع ارتباط با صنعت و جامعه )ساجد( و زیر سامانه  .4

 های آن.

آماده سازی و ارسال پیامهای الکترونیکی برای اساتید و کارمندان در مورد پدافند غیر عامل و معرفی  .8

جام تبلیغات محیطی به حوزه های مختل  آن با تاکید  بر پدافند غیر عامل سایبری، به همراه ان

 صورت بنر و پوستر.
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میزبانی مجازی جلسه کارگروه فرهنگی و آموزشی اداره کل پدافند غیر عامل استان با شرکت بالغ بر  .9

 سازمان و اداره استانی. 31

 .کنفرانس علمی در دانشگاه 3 راه اندازی، آموزش و پشتیبانی و  سایت  .11

ا شبکه ملی دولت الکترونیک و رفع اشکاالت موردی پیش پشتیبانی ارتباط شبکه عمومی دانشگاه ب .11

 و همکاری فنی در توسعه کاربری سامانه ها. آمده

 .کاربر جدید در شبکه اینترنت بی سیم دانشگاه 2411ایجاد بالغ بر  .12

 .مورد حمالت امنیتی انجام گرفته در مورد سرورهای دانشگاه  141مدیریت بالغ بر  و یشپا .13

 که ای با پوشش کامل بی سیم در ساختمان جدید کالسهای دانشکده فنی .برقراری ارتباط شب .14

 

 فناوری اطالعات و خدمات رایانه ایهای مرکز  جدول تطبیقی فعاییت

ف
دی

ر
 

 0410 0411 99 98 97 96 95 94 91 شاخص ها

0 
(Mbps)  پهنای باند

 اینترنت
11 111 111 111 111 111 411 431 431 

2 
تعداد سرورهای 

 تی)فیزیکی و مجازی(عملیا
16 21 24 31 39 43 11 18 61 

1 
تعداد ساختمان های تحت 

 پوشش شبکه بی سیم
13 18 21 24 24 28 28 29 31 

4 
 Access Pointتعداد 

فضای اداری ، آموزشی و 

 پژوهشی

23 21 29 43 41 44 11 14 61 

5 
 Access Pointتعداد 

 فضای خوابگاهی
13 14 11 93 114 114 114 114 114 

6 Main Switch114 112 111 111 98 94 81 42 68 تعداد 

7 
تعداد کاربران سامانه پست 

 الکترونیک
916 1113 1213 1391 1613 1846 1942 1984 1994 

 

 های مرکز مدیریت امور فناوری و تکنویوژی اطالعات تطبیقی فعاییتنمودارهای 

 

 

 (Mbpsند اینترنت دانشگاه )ودار پهنای بانم
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 نمودار تعداد سرورهای عملیاتی)فیزیکی و مجازی(

 
 

 

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

 

 

 Main Switchتعداد  نمودار

 

 

 

 نمودار تعداد کاربران سامانه پست ایکترونیک
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 تر انتقال فناوری و مایکیت فکریها و عملکرد مرکز رشد، نوآوری و دفعاییتف
 

سازی دانش به عنوان یکی از ملزومات حرکت دانشگاه به سمت یک دانشگاه کارآفرین به امروزه تجاری      

-ها مانعهای فکری تولید شده در دانشگاهاز سویی،همواره در مسیر بهره برداری صحیح از دارایی. رودشمار می

بنابراین . انجامدها به توسعه، تجاری سازی دانش و کارآفرینی دانشگاه میو رفع آنهایی وجود دارد که شناسایی 

چنین مرکز رشد و نوآوری دانشگاه به عنوان نهادی برای وجود دفتر انتقال فناوری و مالکیت فکری و هم

نیازهای  سازی دانش موجود، یکی ازهای فکری و تجاری برداری از داراییبسترسازی مناسب در جهت بهره

 .اساسی دانشگاه است

 

 

 ها و عملکرد مرکز رشد دانشگاهفعاییت -0

  طرت ثبت  19طرت برگزیده از بین  8( در طول سال و جذ  23لغایت  21جلسه ) از جلسه  3برگزاری

 شده جهت استقرار در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه

  در مرکز رشد دانشگاه در طول سال لی( فعال )با احتسا  شرکتهای مستقر قب شرکت فناور  38استقرار 

  با  "های تامین اجتماعی های بازرگانی و اصول و مقررات بیمه اصول و قوانین بیمه "برگزاری کارگاه با عنوان
به صورت حضوری با رعایت کامل پروتکلهای  24/12/1411در تاریخ  همکاری پارک علم و فناوری استان

 بهداشتی

 در تاریخ با همکاری پارک علم و فناوری استان  "مدیریت مالی و حسابرسی "ن برگزاری کارگاه با عنوا

 به صورت حضوری با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی 29/12/1411

  در تاریخ با همکاری پارک علم و فناوری استان  "سازی بازاریابی، فروش و تجاری "برگزاری کارگاه با عنوان

 ایت کامل پروتکلهای بهداشتیبه صورت حضوری با رع 11/11/1411

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

 شروع فرآیند بازسازی ساختمان مرکز رشد 

  قرارداد و پرداخت حق الزحمه داوران و ناظران در فرآیند پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد و نوآوری

 دانشگاه

 

 های  مرکز رشد و نوآوری دانشگاهدستاوردها و فعاییت -2

 

 های  ساخت پاوربانک برای دستگاهPOS توسط شرکت قافالن سمانورد آذربایجان 

 احداث گلخانه مجهز و تکثیر بنفشه آفریقایی 

 ها توسط شرکت آرتا هوا  تجهیز آزمایشگاه تخصصی شیمی برای دانشجویان دکتری جهت انجام پایان نامه

 ژی تابشانر

 ساخت دستگاه ریموت باالبر در  اوتوماتیک 

 اندازی بیمه آنالین راه 

 سازی راه پله موزیکال و اجرا شده در مجتمع تجاری 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 ساختمانستگاه ساخت د 
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  مینس زموجیر کیشرکت اپتتوسط  مانع صیسنسور مادون قرمز تشخساخت دستگاه 

  ساخت دستگاه مبدلDC  مینس زموجیر کیشرکت اپتتوان باال توسط 

  مینس زموجیر کیشرکت اپتتوسط   سنسور مادون قرمزساخت ورژن دوم 

 توسط شرکت آرتان بیلگین صنعت آذربایجان کیاولتراسون کسریدستگاه مدستگاه  ساخت 

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

  دیتا الگر توسط شرکت آرتان بیلگین صنعت آذربایجاندستگاه ساخت دستگاه 

  شرکت ساتراپ فناوران مهام پردازتوسط  دستگاه مدیریت و پایش مصر  آ  ساختمانساخت 

 های کشور توسط شرکت سبالن پایدار محتشم طراحی سامانه ساجد برای داشنگاه 

  توسط شرکت هوشمند پردازان فرانگر هما مداربسته های نیهوشمند نظارت دوربطراحی سامانه 

  شرکت هوشمند توسط  زاتیتجه رانهیشگینگهداشت پ تِیریو مد یکیشناسنامه الکترونطراحی سامانه

 پردازان فرانگر هما

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

  توسط شرکت روئین گداز صنعت کیمیا  آ  هیپا چهیپوشان ماهساخت 

  شکنه توسط شرکت رامش طب افرا 6طراحی تخت کمک بیمارستانی 

  توسط شرکت نوین تصفیه  رخانی آ  با استفاده از فناوری غشاییسیستم های تصفیه و باز چساخت

 سو نیک

  توسط شرکت فاتح صنعت نیرو آذرآبادگان بهینه ساز عملکرد الکتروپمپطراحی 

  توسط  اغتشاشی –اصطکاکی  -طراحی و ساخت دستگاه جوشکاری لوله های پلی اتیلنی به روش حرارتی

 شرکت بنیان اتصال آراد

 توسط شرکت صبح صعود  ه به روش تخمیر با استفاده از دستگاه خشک کن ارتقا یافتهفرآوری سیر سیا

 دانشوران

 

 دفتر انتقال فناوری و مایکیت فکری دانشگاه -1

 رشیدیحمایت از دانشجویان و اعضای هیئت علمی جهت شرکت در نهمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع 

 ت ثبت اختراع داخلیحمایت از دانشجویان و اعضای هیئت علمی جه 

 های صنعتی استانشهرکانتقال فناوری و عارضه یابی از صنایع با مشارکت شرکت 

  

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

 ثبت شرکت دانش بنیان

دانشجویان دانشگاه مورد ثبت قرار گرفته و  شرکت با عناوین و محصوالت زیر توسط اعضای هیئت علمی و 21

 باشند : سازی و فروش محصوالت خود میدر حال تجاری

  پوشان   دیتول(. فعالیت شرکت در حوزه راد یفرخ یمرتض)مدیر عامل: شرکت روئین گداز صنعت کیمیا

 باشد. ی میگر ختهیر چهیقالب بر ماه

  طراحی و تولید تجهیزات . فعالیت شرکت در زمینه )مدیرعامل: محسن سی (شرکت اپتیک ریزموج نسیم

های صنعتی شامل جرثقیل سه محور، کوره ذو  و  های کنترل از راه دور ادوات محیط الکترونیکی سیستم

 باشد. می تاور کرین

  سامانه )مدیر عامل: ناصر فرج زاده(. فعالیت شرکت در زمینه ساخت  هوشمند پردازان فرانگر هماشرکت

 باشد. می الکترونیکی و مدیریتِ بهینه نگهداشت پیشگیرانه تجهیزاتشناسنامه 
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  طراحی و ساخت سیستم )مدیرعامل: ناصر برادران(. فعالیت شرکت در زمینه  تاباق چی فناوران مهرشرکت

 باشد. می سورتینپ میوه و فروش مستقیم آن به کمک اپلیکیشن

  محمدتقی آزادی(. فعالیت شرکت در زمینه ایجاد  )مدیرعامل: برنا ایده پرداز های خالق فن آورشرکت

 باشد. می شبکه جامع مجتمع های تجاری

  نیروگاه )مدیرعامل: فرزین زمینی(. فعالیت شرکت در زمینه تولید  قیزیل گونش ائل ایسترشرکت

 باشد. می خورشیدی دائم کار

  جهت توسعه آکادمی مجازی  )مدیرعامل: رضا راشید(. زمینه فعالیت شرکت در کیان ققنوس رایکاشرکت

 باشد. می

  یزیبتن ر)مدیر عامل: ایلناز شریفی(. زمینه فعالیت شرکت در حوزه  ساخت کارا نیآذ شگامانیپشرکت 

 باشد. می کپارچهی

  یپوشش دهی(. زمینه فعالیت شرکت در حوزه بدل مانیپ)مدیر عامل: شرکت بارمان پوشش آذربایجان 

 شد.با می سرد یقطعات به روش اسپر

  طراحی و تولید سیستم )مدیر عامل: حامد علیزاده(. زمینه فعالیت شرکت در شرکت آذرصنعت کهربا دانش

 باشد. می اعالن حریق بی سیم

  رآکتور فعالیت شرکت در حوزه ایجاد (. مدیر عامل: اکبر حیدرزاده) دانش گستر کاویان نوین فردانگرشرکت

 باشد. می و عملیات حرارتی قطعات فلزیبستر سیال چند منظوره برای مهندسی سطح 

  مرکز )مدیر عامل: رقیه فخرپور( . فعالیت شرکت در زمینه ایجاد سامانه  ارمغان تندرستی دانش پوریاشرکت

 باشد. می مشاوره ورزشی و توسعه تندرستی

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

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

کارگیری نقاط کوانتومی گرافن در محصوالت خود، گواهی نانو مقیاس را از ستاد توسعه فناوری به خاطر به

-کشور ارسال و در حال برنامه این شرکت محصوالت خود را به شهرهای مختل . نانو دریافت نموده است
 . باشداخذ مجوزها و استانداردهای الزم برای صادرات محصوالت خود میریزی برای 

 

  اعضای هیئت علمی زاده از دکتر ناصر فرج: مدیر عامل) اشبکه توسعه و فناروی اطالعات آفتاب شفشرکت

بنیان خدمات آنالین پزشکان  دانش سامانه یکشفاداک (. دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر

ترین سیستم معرفی، جستجو و رزرو اینترنتی  ترین و کاربردی این سامانه با هد  ارایه ساده. کشور است

( …ها و  ها، مطب ها، کلینیک نرستامانظیر بی)وقت مالقات پزشکانِ مراکز درمانی عمومی و خصوصی 

است که از و اندروید نیز عرضه شده iOSی  انه در دو نسخهاین سام  چنین، اپلیکیشنهم  .استایجادشده

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

 

 دکتر اکبر حیدرزاده از اعضای هیئت : مدیر عامل) نوین فردانگرگستر کاویانشرکت توییدی مهندسی دانش

این شرکت در زمینه طراحی، ساخت و تولید انواع تجهیزات و (. ی موادعلمی دانشکده فنی، گروه مهندس

. های مختلفی خدمات فنی و مهندسی ارائه نموده استمحصوالت صنعتی در حال فعالیت بوده و به شرکت

 .تجهیزات پیشرفته مجوز دانش بنیان شدن را کسب نموده است این شرکت در زمینه ماشین آالت و
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 مدیر عامل: علی مختاری(. این شرکت در زمینه طراحی بسترهای رد آذربایجان شرکت قافالن سمانو(

های بسیار خوبی برای پیشبرد اهدا  خود و هوشمند سازی منازل و واحدهای تجاری فعالیت داشته و ایده

 ارتباط با مشتریان دارد.

 

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

سازی مصر  فعالیت نموده و در حال مذاکره برای های کنترلی مختل  برای بهینهمصر  و طراحی سیستم

سازی مصر  سوخت توان به بهینهباشد. از اهدا  قابل بسط این شرکت مینهاد بزر  می 2عقد قرارداد با 

 های بزر  تولیدی اشاره کرد.در مجتمع

 

  های کامپیوتری و مدیر عامل: علی عربگری(. این شرکت در زمینه فعالیت) ن پایدار محتشمسبالشرکت

های کامپیوتری آغاز بازاریابی مجازی فعالیت داشته و اولین فعالیت خود را در زمینه به اشتراک گذاری بازی

مکان گسترش سریع در باشد. با توجه به پایه اینترنتی این شرکت، اکرده و در ایران در حال گسترش می

 باشد.خارج از مرزهای کشور نیز در اسرع زمان امکان پذیر بوده و از اهدا  اصلی شرکت می

 

 مدیر عامل: مهدی هاشم زاده( زمینه فعالیت این شرکت تشخیص دود در  شرکت داده پردازی پایا پرداز(

 باشد.می های اتوماسیون صنعتیهای مدار بسته نظارتی و کار در سیستمدوربین

 

  مدیر عامل: دکتر حبیب رزمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(.  شرکت آرتا هوا انرژی(

هوا فعالیت داشته و در حال حاضر موفق به تولید -های پیشرفته پایه رویاین شرکت در زمینه تولید باطری

بر خارجی شده و در حال تولید و بازاریابی این های معتها )گرافن اکسید( در حد نمونهمواد اولیه این باطری

بنیان ثبت نام کرده و در مرحله تایید باشد. این شرکت در سامانه دانشمحصول و مشتقات تولیدی از آن می

 باشد.نهایی دانش بنیان می

 

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

 ای فعال می باشد.گیاهی با پلیمرهای خطی و گسترش آن جهت بسط در بازارهای منطقه

 

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

ختل  های بیمارستانی و خدمات درمانی مکنترلی فعالیت نموده و در حال حاضر مشغول فعالیت در سیستم

باشد. شرکت چندین قرارداد با مراکز درمانی داشته و در حال مذاکره با سازمان انتقال خون کشور برای می

 باشد. عقد قرارداد همکاری در سطح کشور می

 

 مدیر عامل: مکائیل مالزاده(. این شرکت در تولید باطریهای پیشرفته  تبریز انرژی فناوران شرکت پارس(

بنیانی در این زمینه شده است. فعالیت شرکت در تولید و موفق به اخذ مدرک دانش  لیتمی فعالیت داشته

 باشد.باطریهای مورد نیاز صنایع داخلی می

 

 محمد احمد آبادی(. فعالیت شرکت در حیطه گیاهان زینتی  )مدیر عامل: آذر سهند فناوران شرکت گیاه

د. شرکت مراحل اولیه را برای اخذ مدرک دانش بنیانی ای در این حوزه دارنآپارتمانی بوده و فعالیت عدیده

 باشد.گذرانده و منتظر جوا  نهایی می
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 مدیر عامل: خلیل منفردی(. فعالیت شرکت در حیطه تجهیزات  آذربایجان منفرد شرکت ایکتروتجهیز(

ت تولیدی باشد. دستگاههای شرکت وارد بازار شده و استقبال مناسبی از محصوالپزشکی توانمندسازی می

 این شرکت در نمایشگاههای مختل  شده است.

 

 زاده(. فعالیت شرکت در مهندس محمدعلی نعلبندی )مدیر عامل: ساز صنعت دانشمندان شرکت تایماز

 باشد.زمینه ساخت تجهیزات بهداشتی برای استفاده در صنایع غذایی می

 

 مزرعه، کامل شرکت در زمینه هوشمندسازی )مدیر عامل: حامد آقایی(. فعالیت اوراسیا توان شرکت آدییم 

 باشد. هوشمند می های سیستم طراحی و گلخانه و باغ

 

 مدیر عامل: حسین عبدالمحمدزاده(. فعالیت شرکت در حیطه تولید تبریز نانو صنعت شرکت آرتان( 

ی ویروسی باشد و در حال حاضر مشغول تولید مواد آنتجلبک می ضد و باکتری ضد خاصیت با اینانوماده

 باشد.می

 

 حذ  برای جاذ  نانو )مدیر عامل: کامیال نجاتی(. فعالیت شرکت در تهیه صدرا آذرخش شرکت کیمیا 

 باشد.آلوده می آبهای از محیطی زیست های 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. رباتمی ادوات کشاورزی

 

 تولید و خواجه(. فعالیت شرکت در حوزه توسعه )مدیر عامل: صالح وحدتی صنعت بسپار شرکت ساواالن 

 باشد.مدلینپ می و طالسازی دندانپژشکی، حوزه در بعدی سه پرینتر پخت نور های رزین

 

 مدیر عامل: ایو  توحیدنیا(. فعالیت شرکت در  تبریز نگر آینده مستقیم بیمه رسمی کارگزاری شرکت(

حوزه آنالین سازی انواع بیمه های موجود و توانایی مقایسه انواع بیمه ها در شرایط مختل  با مجوز رسمی 

 از بیمه مرکزی میباشد.

 

  ساخت کیت های آنالیز پارامترهای عالیت شرکت در پور(. ف )مدیر عامل: جواد ولیشرکت ویرا رادین یوتوس

 باشد. می فیزیکو شیمیایی آ  و فاضال 

 

 طراحی و ساخت دستگاه )مدیرعامل: وحیده کاظم لو(: فعالیت شرکت در زمینه  شرکت بنیان اتصال آراد

 باشد. می اغتشاشی –اصطکاکی  -جوشکاری لوله های پلی اتیلنی به روش حرارتی 

 

 های  )مدیرعامل: حسین محمودی خداداد(: فعالیت شرکت در زمینه طراحی تخت افرا شرکت رامش طب

 باشد. کمک بیمارستانی می

 

 ساخت سیستم های  نهیشرکت در زم تیفردطلوع(: فعال نای: مرعاملی)مد سو کین هیتصف نیشرکت نو

 باشد یتصفیه و باز چرخانی آ  با استفاده از فناوری غشایی م
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  بهینه ساز )مدیرعامل: هادی فاتح(: فعالیت شرکت در زمینه  طراحی  نیرو آذرآبادگانشرکت فاتح صنعت

 باشد. می عملکرد الکتروپمپ

 

 فرآوری سیر )مدیرعامل: علیرضا رضوی مجارشین(: فعالیت شرکت در زمینه   شرکت صبح صعود دانشوران

 شد.با می سیاه به روش تخمیر با استفاده از دستگاه خشک کن ارتقا یافته

 

 

 

 

 آموختگان دارای شرکت دانش بنیان و محصول تجاریاساتید و دانش

 
 

       

 گروه نام شرکت نام محصول تجاری
هیات علمی/ دانش 

 آموخته
 ردیف

سامانه نوبت دهی اینترنتی پزشکان 

 شفاداک

توسعه فناوری و اطالعات 

 آفتا  شفا
 1 ناصر فرج زاده مهندسی کامپیوتر

منظوره راکتور عملیات حرارتی چند 

بستر سیال با اتمسفر کنترل شونده 

 گازی

تولیدی مهندسی دانش 

 گستر کاویان نوین فردا نگر
 2 اکبر حیدرزاده مهندسی مواد

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

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

 1 مکائیل مالزاده شیمی تبریز انرژی فناوران پارس های لیتیمیتولید باطری

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

 4 علی مختاری برق قافالن سمانورد آذربایجان سازی ساختمان مدار هوشمند

 8 حامد علیزاده برق آذر صنعت کهربا تراشه سیستم اعالن حریق بی سیم
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 اجتماعی –ها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانی فعاییت
 

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

اخله دانش و فرهنپ شرقی و بازبینی بسترهای پیشگیری و مداجتماعی کشور، باالخص حوزه استان آذربایجان -

های مرتبط بها آن)از  است. مسائلی مانند بحران اعتیاد و آسیبمحور در قلمرو آن به رسالت خطیری متعهد شده

ههای  های تقویت آن در جامعه با تنکید بر گروههای غیردارویی آن(، خود مراقبتی و استراتژیپیشگیری تا درمان

های مرتبط بها آن،  های آن درخصوص اعتیاد و آسیبکشور و چالشآسیب پذیر، واکاوی کیفیت سیستم درمانی 

ههای  توانمند سازی علمی جامعه در نحوه ورود به فضای مجازی به منظور پیشگیری و مقابلهه علمهی بها آسهیب    

های حقوقی توسعه سالمت اجتماعی، حقوق شهروندی و کاوش در دو بعد سالمت فهردی  اجتماعی، زمینه-روانی

-شمار دیگر، قلمهرو فعالیهت و چهاره   حیاتی بی هایاجتماعی ایدز،خشونت و موضوع -، ابعاد روانیو اجتماعی آن

 .علمی و کاربردی این پژوهشکده استهای جویی
 

 ها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانی اهم فعاییت

 

 خاتمه یافته و در حال اجرا یپژوهش طرحهای راردادق -0

سازمان طرف 

 قرارداد
 ن طرحعنوا مجری طرح

ف
دی

ر
 

اداره كل ورزش و جوانان 
 استان

 1 بررسی و ارائه راهکارهاي توسعه كسب و كارهاي بالقوه ورزشی استان در ورزش قهرمانی و همگانی دكتر یاوري

اداره كل ورزش و جوانان 
 استان

 دكتر حياتی
اجتماعی جوانان  تبيين جامعه شناختی رابطه بی تفاوتی اجتماعی و احساس امنيت اجتماعی با انزواي

 شهر تبریز
2 

صندوق حمایت از 
 پژوهشگران

دكتر رسول 
 زاده

 3 گذاري، انزواي اجتماعی و اعتماد در زمان شيوع اوليه ویروس دار از فاصله ادراكات و تجربيات زنان خانه

دانشگاه شهيد مدنی 
 آذربایجان

دكتر رسول 
 زاده

 4 و تبعيت از تدابير پيشگيرانه 11ه بيماري كوویدنقش نگرانی و اعتماد عمومی در درك خطر ابتال ب

اداره كل ورزش و جوانان 
 استان

 5 نيازسنجی ورزش همگانی و ارائه مدل توسعه ورزش همگانی در استان آذربایجان شرقی دكتر یاوري

 6 فرا تحليل عوامل بوم شناختی موثر بر جرم و تکرار جرم دكتر برقی اداره كل زندانها

آموزش و پرورش اداره كل 
 استان

 دكتر برقی
طراحی و اعتبار سنجی بسته توانبخشی شناختی براي بهبود كاركردهاي شناختی در دانش آموزان 

 ساله استان 7-5دیرآموز 
7 

اداره كل آموزش و پرورش 
 استان

 8 11ري كووید ارائه تجارب زیسته هنر آموزان كار و دانش و فنی حرفه اي در آموزشهاي دوره همه گي دكتر برقی

اداره كل آموزش و پرورش 
 استان

دكتر 
 شيرمحمدزاده

آموزان در ایام كرونا و پساكرونا در مدارس و نقش اوليا در  ارائه مدل بومی مدیریت اوقات فراغت دانش
 این زمينه

1 

اداره كل ورزش و جوانان 
 استان

دكتر 
 شيرمحمدزاده

 11 شرقی انی بانوان استان آذربایجانمطالعه عوامل موثر و موانع توسعه ورزش قهرم

آموزش و پرورش  اداره كل
 استان

دكتر قاسم 
 زاده

بررسی تأثير ارایه خدمات آموزش هاي مجازي دوره پيش دبستانی به نوآموزان مخصوصاً در مناطق 
ها در اي و روستایی استان آذربایجان شرقی در بهبود وضعيت آموزش و یادگيري آندوزبانه حاشيه

 ره ابتداییدو

11 

اداره كل ورزش و جوانان 
 استان

دكتر قاسم 
 زاده

 12 وضعيت سالمت روانی جوانان استان آذربایجان شرقی

اداره كل آموزش و پرورش 
 استان

دكتر قاسم 
 زاده

پایش كمی و كيفی ميزان و نحوه دسترسی و اثر بخشی یادگيري ناشی از راهکارهاي آموزش غير 
 موزان استان در شرایط فعاليت نيمه حضوري / غير حضوري مدارسحضوري و مجازي دانش آ

13 

شهركهاي صنعتی  اداره
 استان

قاسم  دكتر
 زاده

 14 آسيب شناسی و ارتقاء بهره وري سازمانی در صنایع غذایی نظري
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 پروپوزایهای پژوهشی ارسال شده -2

 سازمان طرف قرارداد مجری طرح عنوان طرح ردیف

1 
رت )تحصیلی، شغلی، برون مرزی( جوانان بررسی وضعیت مهاج

 استان آذربایجان شرقی در دهه اخیر

دکتر رسول 

 زاده

اداره کل ورزش و 

 جوانان

2 
مختل  تغییرات خانواده در جامعه معاصر ایران با  مطالعه ابعاد

 تاکید بر جوانان

دکتر رسول 

 زاده
 وزارت ورزش و جوانان

3 
آذربایجان با تاکید بر ارزیابی عملکرد شرکت برق منطقه ای 

 مسئولیتهای اجتماعی

دکتر رسول 

 زاده
 شرکت برق منطقه ای

 های ایرانی مطالعه عوامل موثر بر کنش کم فرزندآوری خانواده 4
دکتر رسول 

 زاده

دبیرخانه مطالعات 

 جمعیتی وزارت علوم

1 
آسیب شناسی تاثیر بحران کرونا در روابط بین فردی اعضای 

 سبک زندگیخانواده و تغییر 

دکتر رسول 

 زاده

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی استان

 

 وبینارهای برگزار شده  -1

  های تحقق آن شهر دوستدار کودک و چالش »وبینار» 

 :ارائه دهندگان 

 شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان جامعه –آقای دکتر سیامک زند رضوی  

 امعه شناسیپژوهشگر دکتری ج -زهرا قاسم زاده

 استاد و عضو کمیتۀ ملی شهر دوستدار کودک در ایران  -دکتر موسی پژوهان

  : میزبان

پژوهشگر پسادکتری و سرپرست شبکۀ علمی، فناورانه و پژوهشی دانشگاه شهید  -دکتر بهنام قاسم زاده

 مدنی آذربایجان

 11ساعت  1411مهر  8: پنجشنبه  زمان      

 ی روماسکا : محیط ارائه      
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 ای بر مرور سیستماتیک و متا آنالیز وبینار مقدمه 

عضو هیات علمی دانشهگاه علهوم پزشهکی     –ارائه دهنده: آقای دکتر امین صالحی ابرقوئی -

با همکاری مرکز تحقیقات تغذیهه و امنیهت غهذائی دانشهگاه علهوم پزشهکی شههید         -یزد

 صدوقی یزد

 13الی  11ساعت  1411مهر ماه  22زمان: پنجشنبه  -

 محیط ارائه: اسکای روم -

 

 

... 
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 عضویت و مشارکت در مجامع علمی و مشورتی استان -4

 مشارکت در جلسات هم اندیشی کمیسیون اجتاعی و فرهنگی شورای شهر تبریز 

 مشارکت در تدوین برنامه بلند مدت شهراری تبریز 

 عضو کارگروه پدافند غیر عامل استان 

 مشارکت با انجمن جامعه شناسی ایران 

 ت در جلسات کمیته علم و فن آوری ستاد استانی مبارزه با کرونامشارک 
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 های قدرتها و عملکرد پژوهشکده مطایعات کاربردی سیستمعاییتف
 

 های قدرتپژوهشکده مطایعات کاربردی سیستم های یتاهم فعای

 1411خرداد  -ساعت 34 -به زبان انگلیسی MATLABدوره آموزشی نرم افزار  0

2 
نرم افزار  مبدل  یو ارائه خدمات مهندس یبانیپشت "شرقی  ارداد صنعتی با شرکت توزیع نیروی برق آدربایجانعقد قر

 "DIGSILENTبه  GIS یداده ها

1 
ریزی عملیات بازیابی  برداری و برنامه های تجدیدپذیر در بهره گیری از نیروگاه پژوهش و تدوین نقشه راه چگونگی بهره

 حال مبادله قرارداددر  – "شبکه سراسری

 1411اسفند -شرکت توزیع نیروی برق مشهد -CGRIDافزار  عملکرد نرم حیو تشر یمعرف یتخصص ناریسم 4

 1411فروردین  -شرکت توزیع نیروی برق اصفهان -CGRIDافزار  عملکرد نرم حیو تشر یمعرف یتخصص ناریسم 5

 1411اسفند -شرکت توزیع نیروی برق غر  مازندارن  -CGRIDافزار  عملکرد نرم حیو تشر یمعرف یتخصص ناریسم 6

 1411اردیبهشت -شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان -CGRIDافزار  عملکرد نرم حیو تشر یمعرف یتخصص ناریسم 7

 ارسال پیشنهاد طرت تحقیقاتی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و برگزاری جلسات مربوطه 8

 CGRIDروشور نرم افزار بها و  یع برق کشور و ارسال ویژگیهای توز مکاتبه  با شرکت 9
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 ها و دستاوردهای دانشگاهموفقیت

درخشش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در رتبه بندی دانشگاههای جهان براساس گزارش پایگاه تایمز  -1

 کشوری در بین دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 6و کسب رتبه  2121در سال 
 

 
 

 059پله ای در رتبه  92دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بین دانشگاههای آسیا با صعود قرار گرفتن  -2
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 قرار گرفتن دانشگاه در بین موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر پر استناد دنیا -1

 

 
 

 
 

 

یقات و فناوری  در بین دانشگاههای وزارت علوم، تحق  5کشوری و رتبه  00جهانی، رتبه  090کسب رتبه  -4

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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   D8 های برتر گروهقرار گرفتن دانشگاه در جمع دانشگاه -5

 

 
 

 گرفتن دو دانش آموختۀ دانشگاه در زمره دانشمندان یک درصد برتر -6
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 در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریزبان ارتقاء درجه نشریه گروه  -7

 

ب رتبه بین ایمللی نشریه گروه ریاضی دانشگاه و تجلیل از پروفسور سید محمود شیخ االسالمی دبیر کس -8

 نشریه فوق در شورای معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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 ذوایفقار رضوانی آقای دکترتوسط  2122کسب عنوان شیمی دان برجسته کشور در سال -9

 

 

 جشنواره پنجمین کشور در  پایه علوم در جوان نمونه امانی به عنوان استادانتخاب آقای دکتر علیرضا  -01

 (قرن جشنواره) جوان دانشمندان و اندیشمندان
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دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر امیر کبیری  درخشش  -00

 ی مهارتدانشگاه شهید مدنی آذربایجان نوزدهمین مسابقات مل

 

 
 

 
دانشجوی دکتری مهندسی  کسب عنوان دانشجوی دکتری نمونه کشورتوسط خانم دکتر معصومه کریمی -02

 قدرت –برق 
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 افتخار آفرینی دانشجوی دکتری دانشگاه، در بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه ایران -01
 

 

 

 

 

 و سرافرازی  ءامید اعتال هب

 ایهههههههههران اسالمی هر چه بیشتر میهن عزیزمان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 


