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 خصوص در حوزه پژوهش و فناوري در سالیان اخیرفرآیند رو به رشد و بالندگی دانشگاه شهید رجائی به
انکار و ستودنی است. این دانشگاه با عنایت ویژه به منویات ویژه مقام معظم رهبري در خصوص غیرقابل

هاي مختلف علوم ها و مؤسسات پژوهشی دیگر در پیشرفت حوزهي دانشگاهشانهبهرشد علمی کشور، شانه
مقام سوم کشوري در  مشاهده است. کسبوضوح در حوزه پژوهش و فناوري قابلکوشد و ثمرات آن بهمی

ست. ثمرات ااي از این نمونه 98ها و مؤسسات پژوهشی در حوزه سرآمدان علمی در سال بین کلیه دانشگاه
باعث افتخار است که دانشگاه شهید رجائی در حوزه پژوهش و فناوري، مرزهاي علم را در هم نوردیده و 

کسب رتبه ها نیز موفق بوده است. به آنبخشی در کنار رشد کمّی محصوالت پژوهشی خود، در کیفیت
سوم از میان اعضاي هیات علمی این دانشگاه در سیزدهمین جشنواره برترین محققان و موسسات پژوهشی 

چاپ مقاالت اساتید و دانشجویان این دانشگاه در محقق درکشور،  5000و فناوري نانو در بین بیش از 
المللی به مقاالت دانشگاه، برگزاري توجه در استنادات بینلنشریات تراز اول جهانی و نیز افزایش قاب

توجه قراردادهاي درون و برون المللی پژوهشی در هرماه، افزایش قابلمتوسط یک رویداد ملی و بین
بهبود ، المللیها، حمایت از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه، افزایش تعامالت بیندانشگاهی و تفاهم نامه

هاي دانشگاه در ها شاهد دیگر، بیانگر موفقیتهاي پژوهشی و فناوري اطالعات دانشگاه و دهزیرساخت
هاي تولید عرصه پژوهش و فناوري و عزم راسخ آن در راستاي هدفمند نمودن پژوهش و ایجاد زمینه

راحل فناوري ارزش آفرین در خدمت رونق تولید است. امیدوارم این حرکت فرخنده با شتابی بیشتر م
 دیگري را طی کرده و افتخارات بیشتري را براي دانشگاه و میهن عزیزمان ایران به ارمغان آورد. 
     

 حمید رضا عظمتی   
 رئیس دانشگاه      

 



 

 
شک ارتقاي کمّی و کیفی تولیدات علمی دانشگاه مدیون تالش و زحمات اعضاي هیأت علمی، مدرسان و بی

سازي بستر مناسب همواره اهتمام معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه بر فراهمدانشجویان دانشگاه است و 
المللی استوار است. هاي مختلف ملی و بینبراي پژوهش در دانشگاه به منظور اعتالي نام دانشگاه در عرصه

در  سابقهدر سال جاري با افزایش تولیدات علمی چه از لحاظ کمی و چه از منظرکیفی، شاهد افتخارات بی
دانشگاه و کشور براي دانشگاه شهید رجایی بودیم. چاپ مقاالت اعضاي هیأت علمی دانشگاه در معتبرترین 

کمی و کیفی مقاالت دانشگاه، افزایش قابل توجه در مبالغ قراردادهاي برون دانشگاهی و مجالت دنیا، رشد 
رفع نیازهاي این وزارتخانه، هاي مختلف وزارت آموزش و پرورش در راستاي تعامالت سازنده با بخش

افزایش منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه مرکزي، دسترسی جامع به پایگاه هاي علمی داخلی و بین المللی، 
پژوهشی و انجام اقدامات تکمیلی جهت راه -هاي تخصصی، افزایش تعداد مجالت علمیچاپ متعدد کتاب

رم افزاري و سخت افزاري دانشگاه همگی حاکی از اندازي مرکز داده و به روز رسانی سیستم هاي ن
هاي کشور است. کسب رتبه سوم توانمندي و عزم راسخ دانشگاه براي ارتقاي جایگاه خود بین دانشگاه

ي بین تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و کسب رتبه 98سرآمدان علمی کشور در سال 
سسات پژوهشی فناوري نانو از وجشنواره برترین محققان و مسوم محقق برتر علمی کشور در سیزدهمین 

 ي دانشگاه است.جمله افتخارات کسب شده
امسال نیز همانند سال گذشته فرایند تخصیص گرنت و انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه براساس سامانه 

یریت امور پژوهشی گلستان انجام پذیرفت. لذا شایسته است از زحمات کارشناسان محترم حوزه مد
پژوهشی و همچنین مشارکت و همراهی اعضاي محترم هیئت علمی دانشگاه و مسئولین و کارشناسان 

رو دستاورد تمامی محققین و پژوهشگران  ها تقدیر و تشکر به عمل آورم. گزارش پیشپژوهشی دانشکده
صفحات این گزارش  هاي زرین دیگري از افتخارات دانشگاه بهدانشگاه است و امیدوارم هر سال برگ



 

هاي مدیران محترم حوزه معاونت پژوهش و دانم از زحمات و تالشاضافه گردد. در پایان برخود وظیفه می
پردازند، تشکر و قدردانی فناوري و کارشناسان شایسته این معاونت که همواره خالصانه به ارائه خدمات می

 به عمل آورم.
 محمد شمس اسفندآبادي

 فناوريعاونت پژوهش و م

 

 

 

 

 



 

، فناوري ارزش آفرین، اثربخشپژوهش 

 رونق تولید
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 مقدمه
هاي اخیر ضمن تالش جهت رشد کمّی محصوالت پژوهشی در محورهـایی ماننـد مقـاالت منتشرشـده، در سال

بـه محصـوالت علمـی نیـز در صـدر  بخشـیهاي پژوهشی سعی شده اسـت کیفیتو طرحها نشریات، کنفرانس
هاي آماري از فعالیت ،گزارشاول این هاي حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه قرار گیرد. در بخش سیاست
در عرصه هـاي افتخارات دانشگاه  این گزارش شده است. در بخش بعديدانشگاه ارائه و تولیدات علمی پژوهشی

 ملی و بین المللی ارائه شده است. 
 

علمی و پژوهشی اعضا هیأت-هاي علمیفعالیتي هانامهها و آئیننامهتدوین یا بازبینی شیوه

 دانشجویان 
گردیده یا مـورد بـازبینی قرارگرفتـه هاي مربوط به امورپژوهشی تدویننامهآئینها و نامهطی سال گذشته، شیوه

 شرح زیر است:پژوهشی دانشگاه بهشورايهاي مصوبنامهنامه و شیوهها، آئینهایی از دستورالعملاست. نمونه
 علمی و مدرساننامه پژوهانه اعضاي هیأتآئین •
 علمی و مدرسان فعال پژوهشینامه تشویق اعضاي هیأتآئین •
 پسا دکتري پژوهشگرانآئین نامه جذب  •
 کوتاه مدت داخل دانشجویان مطالعاتی فرصت  شیوه نامه •
 آئین نامه استفاده از منابع علمی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد  •
 جامعه و صنعت در  علمیدستورالعمل اجرایی استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضاي هیأت •
 دستورالعمل اجرایی طرح هاي پژوهشی درون دانشگاهی •
 شیوه نامه نشریات علمی دانشگاه •
  چاپ کتاب در دانشگاهشیوه نامه  •
 یک پژوهش و پژوهشگر برترهاي مربوطه مانند نشان درجهها و دستورالعملانواع فراخوان •
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بخشی به محصوالت پژوهشی و با شعار کیفیت 98 تصویب دستورالعمل اجرایی پژوهانه سال

 فناورانه
علمی موردتوجـه هیـأتي اعضـاي هاي علمـی، پژوهشـی و فناورانـهبخشی به فعالیتهاي اخیر کیفیتدر سال

در شـوراي  1398معاونت پژوهش و فناوري قرارگرفته است. در این راستا دستورالعمل اجرایـی پژوهانـه سـال 
و متناسب با کیفیـت تولیـدات علمـی، امتیـازات آنهـا  پژوهشی دانشگاه موردبررسی و بازبینی دقیق قرار گرفت

در  1398رایـی اعطـاي اعتبـار ویـژه پژوهشـی (گرنـت) سـال . پس از تصویب دسـتورالعمل اجمحاسبه گردید
امسال نیـز . علمی ابالغ شدهیأتیارد ریال پژوهانه اعضاي بیش از یازده میلرئیسه دانشگاه، در سال جاري هیأت

تمامی فرآیند بارگذاري و محاسبه امتیازات پژوهانه از طریق پورتال پژوهشی گلستان و بدون اسـتفاده از کاغـذ 
شد. الزم به ذکر است که میزان مصرف پژوهانه نیز از طریق این سیستم براي تمامی اعضاي هیئت علمی  انجام

 قابل مشاهده است. 
 

 علمی و مدرسین فعال پژوهشینامه تشویق اعضاي هیأتبازنگري و تصویب آئین
 به تصویب رسید:علمی و مدرسین فعال پژوهشی با اهداف زیر نامه مربوط به تشویق اعضاي هیأتآئین
هاي پژوهشی و فراهم علمی و مدرسین دانشگاه به انجام هرچه بهتر فعالیتترغیب و تشویق اعضاي هیأت •

 هاي دانشگاه؛آوردن شرایط مناسب براي تحقق اهداف و برنامه
علمی و مدرسین منظور پشتیبانی و تشویق اعضاي هیأتگذاري علمی و ایجاد رقابت سالم بهارزش •

 هاي پژوهشی؛در فعالیت دانشگاه
علمی و استفاده بهینه از منابع مالی پژوهشی در جهت ارتقاء وري اعضاي هیأتافزایش میزان بهره •

 هاي پژوهشی دانشگاه؛فعالیت
 علمی و مدرسان فعال پژوهشی؛هاي جاري پژوهشی اعضاي هیأتتسهیل فعالیت •
 هاي پژوهشی دانشگاهبخشی فعالیتارتقاء و کیفیت •
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 علمی از مزایاي پژوهشگر فعال رداري اعضاي هیأتبرخو
در اعضاي هیئت علمی دانشگاه)  %35(علمی و مدرسان واجد شرایط دانشگاه نفر از اعضاي هیأت 63 تعداد

علمی برخوردار شدند. ازجمله معیارهاي شناسایی اعضاي هیأت نامه پژوهشگران فعالآئین سال جاري از مزایاي
ها، و علمی پژوهشی، کسب رتبه در جشنواره JCRتوان به کسب امتیازهاي الزم از مقاالت و مدرسان فعال می

 63 از مجموع 1398در سال  اجراي قراردادهاي برون دانشگاهی و تألیف کتاب (با شرایط خاص) اشاره کرد.
نمودار زیر تعداد پژوهشگران  اند.نفر در سطح (ب) قرارگرفته 22 نفر در سطح (الف) و تعداد 41ی، فعال پژوهش

 فعال دانشگاه را به تفکیک دانشکده ها نشان می دهد. 

 
 

 هاتعداد پژوهشگران فعال به تفکیک دانشکده
نفر در  16نفر در سطح (الف) و  29که از این تعداد  دنفر بو 45تعداد پژوهشگران فعال دانشگاه  97در سال 

 سطح (ب) قرار داشتند. 
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 شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی مقاالت چاپ

هاي مهم در ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشگاه، چاپ مقاله در نشریات داخلی و خارجی یکی از شاخص 
دهد. الزم به ذکر است به دلیل را در دانشگاه نشان می 98تا سال 87است. نمودار زیر روند چاپ مقاله از سال 

و گاهی  ،شده اساتید و دانشجویان به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مبناي این آمار استکه مقاالت ارائهاین
 شود. هرساله این آمار بازبینی میدر سال جاري در سال بعد به چاپ می رسند،  In Pressمقاالت 

 

 
 

 شده در مجالت معتبر داخلی و خارجیچاپمقاالت 
 

 



 گزارش عملکرد معاونت پژوهش وفناوري          14

 
 ISIشده در مجالت مقاالت چاپ

پژوهشی را در  ، شاخصی است که جایگاه یک دانشگاه یا مؤسسهISIتعداد و کیفیت مقاالت داراي ضریب تأثیر 
نوامبر انتهاي تا  2000از سال  WOS کند. نمودار زیر تعداد مقاالت نمایه شده درالمللی مشخص میسطح بین

 دهد.نشان میرا  2019

 
 

 ISIشده در مجالت مقاالت چاپ
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 WOSآمار جهانی مقاالت دانشگاه به روایت 

از سـال  Shahid Rajaee Teacher Training University، با عنوان وابسـتگی WOSشده در به استناد آمار ارائه
آمـار بـه ایـن به چاپ رسیده است که در نمـودار زیـر  مدرك 2،293 درمجموع ،2019تا انتهاي نوامبر  2000

سـال  مسـتنداتبه پایان نرسیده است و برخـی از  2019 آمده است. با توجه به اینکه سال تفکیک سال انتشار
 259ایـن سـال از  مسـتنداتزیاد تعداد الاحتمجاري میالدي در سال میالدي بعدي به چاپ خواهند رسید، به

 ت. مورد فراتر خواهد رف
 

 
 

 2000تعداد مقاالت دانشگاه به تفکیک از سال 
 



 گزارش عملکرد معاونت پژوهش وفناوري          16

دهد را نشان می 9 رجاع به مقاالت نویسندگان دانشگاه شده است که متوسط ارجاع ا 20،832 همچنین تعداد
بوده است). شکل زیر نمودار تعداد ارجاع به تفکیک سال را نشان  8 متوسط ارجاعات معادل ،(در سال گذشته

 بوده است. 58 معادل 2018دانشگاه در سال  h، شاخص WOSدهد. بر این اساس و به استناد می
 

 
 

 2000سال آمار تعداد ارجاعات به تفکیک از 
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سال گذشته  5در  Shahid Rajaee Teacher Training University، با عنوان وابستگی WOSشده در آمار ارائه 
دانشگاه در نمودارهاي زیر به تفکیک سال انتشـار  h میزان ارجاعات و شاخص) به همراه 2014-2019(از سال 

  آمده است.
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 سال گذشته 5تعداد مقاالت در    سال گذشته  5در  تعداد ارجاعات              
 2019-2014از سال                                                                    2019-2014از سال                                

 
 

 
 1398منتهی به آبان سال  5مقاالت و ارجاعات در بازه آمار تعداد 
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سـال  2در  Shahid Rajaee Teacher Training University، بـا عنـوان وابسـتگی WOSشـده در آمـار ارائه
دانشگاه در نمودارهاي زیر به تفکیک سال انتشـار  h ) به همراه میزان ارجاعات و شاخص2017-2019گذشته (

 آمده است. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                        سال گذشته 2در  تعداد مقاالت                                            سال گذشته 2در  تعداد ارجاعات       
                                                                 2019-2017از سال                                                               2019-2017از سال              
 

 
 1398منتهی به آبان  سال 2ارجاعات در بازه آمار تعداد مقاالت و 
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بیشترین  1398آبان ) منتهی به 2017-2019سال ( 2) و 2014-2019سال ( 5هایی که در بازه فراوانی رشته
 شده است. اند در جداول زیر نشان دادهمنتشر نموده WOSمقاله را در 

 
 1398 آبانسال منتهی به  5با توجه به رشته در بازه  WOSشده در فراوانی مقاالت چاپ

  
 
 
 
 
 
 
 

 1398آبان سال منتهی به  2با توجه به رشته در بازه  WOSشده در فراوانی مقاالت چاپ
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سال  2) و 2014-2019سال ( 5هاي همکار در بازه توسط دانشگاه WOSشده با نمایه فراوانی مقاالت چاپ
      شده است.در جداول زیر نشان داده 1398سال آّبان ماه ) منتهی به 2017-2019(
 

 
 1398 آبانسال منتهی به  5هاي همکار در بازه با توجه به دانشگاه WOSشده در فراوانی مقاالت چاپ

 
 1398آبان سال منتهی به  2هاي همکار در بازه با توجه به دانشگاه WOSشده در فراوانی مقاالت چاپ
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سال  2) و 2014-2019سال ( 5توسط کشورهاي همکار در بازه  WOSشده با نمایه فراوانی مقاالت چاپ
 شده است.در جداول زیر نشان داده 1398ماه سال آبان ) منتهی به 2017-2019(

 
 1398آبان سال منتهی به  5با توجه به کشورهاي همکار در بازه  WOSشده در فراوانی مقاالت چاپ

 
 1398آبان سال منتهی به  2با توجه به کشورهاي همکار در بازه  WOSشده در فراوانی مقاالت چاپ
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 Scopusها به روایت سایت شده در ژورنالآمار جهانی مقاالت چاپ

 Shahid Rajaee Teacher Training University، با عنـوان وابسـتگی Scopusشده در سایتبه استناد آمار ارائه
 شده از دانشگاه شهید رجائی در نشریات معتبر با نمایه اسکوپوس به شرح زیر است.مقاالت چاپ

  
 

 
 

  1398آبان تا پایان  Scopusشده با نمایه مقاالت چاپ
 
 
 
 
 
 
 

305 
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 سال آبان ماه ) منتهی به 2017-2019سال ( 2) و 2014-2019سال ( 5هایی که در بازه فراوانی رشته

 شده است. اند در نمودارهاي زیر نشان دادهمنتشر نموده Scopusبیشترین مقاله را در 1398

 
 

 1398آبان سال منتهی به  5با توجه به رشته در بازه  Scopus شده درفراوانی مقاالت چاپ

 
 1398به آبان سال منتهی  2با توجه به رشته در بازه  Scopus شده درفراوانی مقاالت چاپ
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سال  2) و 2014-2019سال ( 5در بازه هاي همکار توسط دانشگاه Scopusشده با نمایه فراوانی مقاالت چاپ
اند در نمودارهاي زیر منتشر نموده Scopusبیشترین مقاله را در 1398) منتهی به آبان ماه سال  2017-2019(

 شده است.نشان داده

 
 

 1398به آبان سال منتهی  5هاي همکار در بازه با توجه به دانشگاه Scopusشده در فراوانی مقاالت چاپ

 
 1398به آبان  سال منتهی 2هاي همکار در بازه با توجه به دانشگاه Scopusشده در فراوانی مقاالت چاپ
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سال  2) و 2014-2019سال ( 5در بازه توسط کشورهاي همکار   Scopusشده با نمایهفراوانی مقاالت چاپ
 شده است.در نمودارهاي زیر نشان داده 1398) منتهی به آبان ماه سال  2017-2019(
 

 
 1398آبان سال منتهی به  5با توجه به کشورهاي همکار در بازه  Scopusشده در فراوانی مقاالت چاپ

 

 
 

 1398آبان سال منتهی به  2با توجه به کشورهاي همکار در بازه  Scopusشده در فراوانی مقاالت چاپ
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 هاي معتبر داخلی و خارجیشده در همایشمقاالت ارائه

ها منجر به وقوع هاي معتبر داخلی و خارجی و تبادل دانش بین اساتید و دانشجویان دانشگاهشرکت در همایش
سـال  6بـازه هـا را در شـده در همـایششود. نمودار زیر تعداد مقاالت ارائـههاي نو در ذهن پژوهشگران میایده
 دهد. شان مین 1398الی مهر  1392ته از گذش

 
 

 
 

 ساله 6 هاي خارجی و داخلی در بازهفرانسشده در کنمقاالت ارائه 
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 هاي پژوهشی درون دانشگاهیطرح

 الـی 1387هايعلمی در فاصـله سـالهاي پژوهشی منعقدشده با اعضا محترم هیأتنمودار زیر معرف روند طرح
هاي پژوهشی درون دانشگاهی از سـال دهد تعداد طرحطور که نمودار نشان میاست. همان 1398 سالآبان ماه 

 هاي پیش از آن داشته است. به سال تتوجهی نسبرشد قابل 1394
 

 
 

 1398الی آبان سال  1387  هاي پژوهشی درون دانشگاهی از سالطرح
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 هاي علمیهاي ترویجی عرضه و نقد دیدگاهکرسی 

پذیرد. این صورت می پردازيهاي نظریهپردازي طی توافق و ابالغ دبیرخانه کرسیهاي نظریهکرسیبرگزاري 
باشد. نظران میشده براي اساتید و صاحبها فرصتی جهت ارائه و نقد نظریات علمی در چارچوب تعیینکرسی

هاي جی عرضه و نقد دیدگاههاي ترویهاي علوم انسانی و هنر و معماري کرسیدر رشته رجائیدانشگاه شهید 
 .کرده استعلمی را برگزار 

کرسی به شرح زیر در دانشگاه برگزار  شش 1397تا پایان سال  1396معاونت پژوهش و فناوري از اردیبهشت 
  کرده است:

 
 دانشکده دهندهارائه عنوان کرسی ردیف

هاي پایداري اجتماعی در مجتمع 1
 مسکونی 

 شهرسازيومعماريمهندسی آقاي دکتر اسماعیل ضرغامی

 علوم انسانی  خانم دکتر فریده حمیدي نقش زنان در خانواده و توسعه 2
هاي نقش فضا در ارتقاي قابلیت 3

 ذهن انسان 
 شهرسازيومعماريمهندسی دکتر حمیدرضا عظمتی آقاي

 علوم انسانی آقاي دکتر عبداله صلواتی نقش دین در اخالق 4
شخصیت، رفتار و نقش ژنتیک در  5

 فرهنگ
آقاي دکتر نجف طهماسبی 

 پور
 علوم انسانی

به روایت مالصدرا در حب ذات  6
 مقایسه با خودگروي روان شناختی

 علوم انسانی آقاي دکتر عبداله صلواتی

 



      

 یپژوهشمدیریت امور 
ها و افتخاراتها، همایشجشنواره 
 انتشارات کتب و نشریات 
 صنعتکارآفرینی و ارتباط با 
 فناوري اطالعات 
 مرکز اسناد و منابع علمیکتابخانه مرکزي ، 
 هاي نوینپژوهشکده فناوري 
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 GIS برگزاري مراسم روز جهانی سامانه هاي اطالعات مکانی

 در  عمران یمهندس دانشکده برداري نقشه گروه توسط GIS مکانی اطالعات هايسامانه مراسم روز جهانی
 . گردید برگزار 1397در آبان  رجائی شهید دانشگاه

 

      

 
 
 
 
 

ز اساتید انیا در مراسم افتتاحیه این مراسم پس از خیر مقدم معاون پژوهش و فناوري دانشگاه، دکتر مقرب
ع و ر دفادکتر سردار مدیري معاون وزی پیشکسوت نقشه برداري سخنرانی نمود. در بخش دیگري از مراسم

یی ضوع گردهمامطالبی را در ارتباط با مو کلیدي سخنران عنوان به مسلحرئیس سازمان جغرافیایی نیروهاي 
 دانشگاه و مسلح اينیروه جغرافیایی سازمان بین نامه تفاهم آمده، عمل به ریزي برنامه اساس بر. بیان نمودند

 مدیري کترد آقاي و رجائی شهید دانشگاه رئیس عظمتی دکتر آقاي نهاد، دو روساي امضاي به رجائی شهید
 ازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح رسید. س رئیس و دفاع وزیر معاون
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 انعقاد تفاهم نامه همکاري بین دانشگاه شهید رجائی و سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح کشور
 دانشگاه و مسلح نیروهاي جغرافیایی سازمان بینتفاهم نامه  ،مکانی اطالعات هايسامانه جهانی روز مراسم در

د رجائی به امضاي روساي دو نهاد، آقاي دکتر عظمتی رئیس دانشگاه شهید رجائی و آقاي دکتر مدیري شهی
 معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح رسید.

 
 از جمله عناوین همکاري مشترك که در این تفاهم نامه به آن اشاره شده است می توان موارد زیر را برشمرد:

هاي تحقیقاتی،  هاي علمی، فنی و تجهیزاتی طرفین در جهت اجراي پروژه استفاده مطلوب از توانایی •
 اي و کاربردي مورد نیاز توسعه

 هاي آموزشی و کارگاهی برگزاري دوره •
 هاي علمی مشترك و تبادل افکار و اطالعاتبرگزاري نشست  •
 هاي علمی، پژوهشی و فنیهمکاري در اجراي پروژه •
 هاي نوین در حوزه مأموریتی سازمانارکت در احصاي توسعه و کاربردي کردن فناوري مش •
هاي مشترك آموزشی و پژوهشی با حفظ حقوق انتشار مقاالت و کتب علمی حاصل از همکاري •

 معنوي طرفین و با نشانی مشترك مورد توافق طرفین در هر مورد
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 شگاهان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانتفاهم نامه بین دانشگاه شهید رجائی و سازمامضا 

 ها (سمت) 

لسات جدر محل سالن  1397آبان  28شهید رجائی و سازمان سمت که روز  دانشگاه مسئولین مشترك نشست طی
دکتر قاي آضاي حوزه ریاست دانشگاه شهید رجائی برگزار گردید، تفاهم نامه همکاري هاي علمی و پژوهشی به ام

دوین تدکتر محمد ذبیحی سرپرست سازمان مطالعه و آقاي حمیدرضا عظمتی، رئیس دانشگاه شهید رجائی و 
 (سمت) رسید.

 
ان به توه میاست که از آن جملهاي مختلفی براي همکاري مشترك در نظرگرفته شدهدر این تفاهم نامه زمینه

 موارد زیر اشاره کرد:
 اتی مشتركطراحی و اجراي طرح هاي تحقیق •
 تالیف، ترجمه و تدوین کتب رشته هاي مورد نیاز •
 تالیف و ترجمه کتب مبنایی در حوزه علوم انسانی •
 چاپ، نشر و توزیع آثار مشترك •
 همکاري مشترك در زمینه نشر الکترونیک •

 



  33                    جشنواره ها، همایش ها و افتخارات

 رگزاري کارگاه آموزشی نانوکامپوزیت ها ب

به مدت سه ساعت در سالن آمفی تئاتر  1397آبان  23هاي زمینه فلزي و سرامیکی در دوره نانوکامپوزیت
 اخیر هاي پژوهش و کاربرد آنالیز، ساخت، هاي روش تاریخچه، دوره این در برگزار شد.دانشکده مهندسی مواد 

 .شد مطرح کشور در موجود امکانات و جایگاه به نگاهی با نانو حوزه در

دانشگاه شهید رجائی و آقاي دکتر شاهدي اصل عضو هیئت علمی مدرسان دوره آقاي دکتر سروش پرویزي 
  هاي پیشرفته بودند.دانشگاه محقق اردبیلی و هسته پژوهشی کامپوزیتعضو هیئت علمی 
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 ها و ابنیهاي ساختمانبرگزاري همایش بهسازي لرزه

ه انشکددر راستاي بزرگداشت هفته پژوهش به همت گروه آموزشی سازه و زلزله و انجمن علمی عمران د
ن با حضور متخصصان و صاحب نظرا »ها و ابنیهاي ساختمانبهسازي لرزه«مهندسی عمران، همایش تخصصی 

 برگزار گردید. 1397آذرماه  21ملی و بین المللی در روز 

 متی وضا سروقد مقدم، دکتر موسی محمودي، دکتر رحرمحاسب، دکتر عبدال در این همایش دکتر ساسان
جویان و دانش مهندس سیري سخنرانی تخصصی خود را با موضوع بهسازي لرزه اي ارائه نمودند که با استقبال

   اساتید و مدعوین خارج از دانشگاه همراه بود.

 

 
 



  35                    جشنواره ها، همایش ها و افتخارات

 مسابقات منطقه اي سازه نجات تخم مرغبرگزاري 

دانشکده مهندسی معماري و  محل در 1397 آذرماه 20الی  18مسابقات منطقه اي سازه نجات تخم مرغ از  
تیم از دانشگاه هاي منطقه یک کشوري شرکت نموده اند.  68گردید. در این مرحله  برگزارشهرسازي دانشگاه 

صنعت ایران و دکتر رهایی و سرکار این دوره از مسابقات بر عهده دکتر وفایی مهر استاد دانشگاه علم و  اوريد
 بود.  رجائی شهید  دانشگاه از اعضا هیئت علمیخانم دکتر آزاد 
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 شرکت دانشگاه شهید رجائی در دومین رویداد جامع ساخت افزایشی (پرینت سه بعدي) ایران 

 14اریخ تاز  هک نمایشگاهیدانشگاه شهید رجائی در دومین رویداد جامع ساخت افزاینی ایران در قالب غرفه 
ی، شت افزایدومین رویداد جامع ساخحضور یافت.  ،در باغ کتاب تهران برگزار گردید 1397آذر  16لغایت 

عه فرینان فناوري ساخت افزایشی است که با حمایت ستاد توسآصنعتی ارزش  -بزرگترین گردهمایی علمی
 ر و شرکتهاي برتر کشودانشگاهو با حضور فناوري مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی ریاست جمهوري 

 د.شوبرگزار میهاي فعال در این صنعت 

 ام دوممق دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک،آقاي محمدرضا خوشبین، در این رویداد، 
 .آورد دست بهن را کشوري در بخش دبیرا

هاي رياولین کنفرانس تخصصی فناو«، »دومین نمایشگاه صنعت چاپ سه بعدي«همزمان با این رویداد، 
 ردید.ویژه دانش آموزان و دبیران برگزارگ »نخستین مسابقه ملی چاپ سه بعدي«و   »ساخت افزایشی
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 مراسم تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوري دانشگاه در هفته ملی پژوهش و فناوريبرگزاري 

آذرمـاه  26در روز دوشـنبه مراسم گرامیداشت روز ملی پژوهش و فناوري و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه 
 حضور اساتید، دانشجویان و مدعوین این مراسم برگزار گردید.در سالن شهید طهرانی مقدم با  1397

 

 

 
دکتر سیف (مدیر آقاي  و )ایپکو شرکت رئیسه هیات رئیس( میرسلیم مهندس ، آقايمهندس هاشمی طبا آقاي

در این  به عنوان مهمانان این مراسم حضور داشتند. کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري)،
و مراسم از اساتید و دانشجویان پژوهشگر برتر، نویسندگان کتاب برتر دانشگاه، مجریان طرح پژوهشی برتر، 

  .تقدیر به عمل آمدمجله برتر دانشگاه 
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 آساك انبنی دانش شرکت ساخت خودرو CVTرونمایی از گیربکس  از جمله بخش هاي این مراسم می توان به
 کرد.  اشاره
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به روایت مالصدرا در مقایسه با  حب ذات«کرسی ترویجی دانشگاه با عنوان  ششمینبرگزاري 
 »خودگروي روان شناخت

حب ذات به روایت مالصدرا در مقایسه با خودگروي « با عنوان کرسی ترویجی دانشگاه شهید رجائی ششمین
برگزار شد. در برگزاري این  1397اسفند  20روز در  آقاي دکتر عبداله صلواتی توسط »شناختیروان

آقاي دکتر عین اله  عنوان ناقد خارجی وبه دانشیار دانشگاه شهید بهشتی دکتر زکریا بهارنژاد آقاي ،کرسی
عنوان ناقد داخلی حضور داشتند. همچنین مدیریت این نشست علمی استاد دانشکده علوم انسانی به خادمی
 .ه علوم انسانی انجام گرفتدانشیار دانشکد آقاي دکتر صادق نصري توسط
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  چهارمین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایهبرگزاري 

اونت و مع چهارمین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه با مشارکت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
انشگاه دپایه در دانشکده علوم  1397 اسفند 2آموزش متوسطه و آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 

 برگزار شد. تربیت دبیر شهید رجایی
 آموزش« عنوان با) پرورش و آموزش وزارت ابتدایی آموزش معاون( زاده حکیم دکتر خانمدر این همایش 

 حیطه هاي احتماال« ملکان با عنوان مجید دکترآقاي  ؛»ریاضیات و علوم بر تاکید با ابتدایی دوره در تلفیقی
وین در نوري هاي کاربرد فنا«دکتر جواد حاتمی با عنوان آقاي ؛ »آموزش علوم پایه در ایرانمغفول در پژوهش 

اهیم دگیري مفر یادنقش و تاثیر بازي هاي آموزشی «دکتر فریده حمیدي با عنوان خانم ؛ »آموزش علوم پایه
 .مودندنی ایراد ناسخن »متغیرآموزش ریاضی نیازمند تغییري «دکتر مجید میرزا وزیري با عنوان آقاي و  »علمی
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 نخستین جشنواره آموزش انرژي براي کودکان و نوجوانانبرگزاري 

توسط  1397سال اسفندماه  2و  1روزهاي در نخستین جشنواره آموزش انرژي براي کودکان و نوجوانان 
 و الکتروشیمی ایرانآزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و با مشارکت انجمن 

معاونت آموزش متوسطه و معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در دانشکده علوم پایه دانشگاه 
بازدید از ضمن دکتر حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خانم  .شد برگزار شهید رجائی

نوجوانان در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر  نمایشگاه نخستین جشنواره آموزش انرژي براي کودکان و
 تقدیر نمود.  شهید رجایی از برگزاري این جشنواره
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 برگزاري دهمین سمینار پیل سوختی ایران

ر دایران  وشیمیدهمین سمینار پیل سوختی ایران با مشارکت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و انجمن الکتر
 اسفندماه در دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید رجائی برگزار شد. روز اول

 دکتر  ه،حمدزادپروفسور حسین غریبی (ریاست انجمن الکتروشیمی ایران )؛ دکتر کاظم مدر این رویداد علمی 
 دکتر ،رهگشا مجید سید دکتر خوشدل، موسوي مرتضی سید دکتر نژاد، غفاري علی دکتر جوادیان، سهیال
 نمودند. سخنرانی سمنانی داریوش دکتر و خیرمند مهدي
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 تجربی ولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و ابرگزاري 

 مشارکت با  1397اسفندماه  9ر تاریخ د CEM2019)( اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
همایش با  .شد برگزار رجائی شهید دانشگاه مکانیک مهندسی دانشکده محل در اشتر مالک صنعتی دانشگاه

سخنرانی آقاي دکتر علی پورکمالی رئیس کنفرانس و همچنین آقاي دکتر قهرمانی رئیس مجتمع هوافضا از 
آبادي هاي کلیدي توسط آقاي دکتر عباس علی دانشگاه صنعتی مالک اشتر آغاز شد و در ادامه سخنرانی 

 رمی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر انجام گرفت.مدیرعامل اجرایی گروه مپنا و آقاي دکتر جه

 
 هایی با مشخصات زیر در این همایش براي شرکت کنندگان برگزار گردید:همچنین کارگاه 

کارستن  آقاي توسط مبرد هاي نوین براي کاهش گاز دي اکسید کربن المللی با عنوانکارگاه بین  •
 و تبرید) و هیات همراه از کشور آلمانهاي تهویهزمینه سیستم بیرمن (مدیر اجرایی مرکز اطالعات در

 کارگاه مزایاي استفاده از تجهیزات گرمایشی نوین توسط شرکت پاکمن •
 کارگاه نظام مهندسی و نقش آن در اشتغال با سخنرانی مهندس میرجعفري و مهندس صالح •
 افزارهاي جامداتی و سیاالتی هاي کاربرد نرمکارگاه  •

هاي مطرح  ه این همایش اولین دوره مسابقات ایده پردازي در مدیریت پسماند برگزار گردید و ایدهدر حاشی
 شده داوري شد.
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 »مبردهاي نوین براي کاهش گاز دي اکسید کربن«رگزاري کارگاه بین المللی آموزشی ب

ي کاهش گاز نوین برامبرد هاي « عنوان تحت آموزشی کارگاه  در حاشیه همایش مکانیک محاسباتی و تجربی 
برید تهویه و تمدیر اجرایی مرکز اطالعات در زمینه سیستم هاي  کارستن بیرمن آقاي توسط »دي اکسید کربن

 این کارگاه عبارتند از:  سر فصل هايبرخی از  .شدبرگزار 
 مالحظات زیست محیطی -1
 وانین جدید براي کاهش گاز دي اکسید کربنق -2
 مبردهاي اینده -3
 به هاي ایمنیجن -4
 تعمیرات و نگهداري -5
 ”جایگزین واقعی براي زندگی“عرفی پروژه اتحادیه اروپا م -6
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 برگزاري چهارمین همایش ملی معماري و شهر پایدار

چهارمین همایش ملی معماري و شهر پایدار به میزبانی دانشکده مهندسی معماري و شهرسازي دانشگاه شهید 
 برگزار شد.  1397اسفند  8رجائی در روز 

در این سخنران کلیدي  به عنواندکتر مهدي حجت عضو هیئت علمی پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران 
 برگزار گردید.  زیادي از پژوهشگران، اساتید و دانشجویان معماريجمع همایش حضور داشت. همایش با حضور 
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 برگزاري دومین همایش ملی مستند نگاري میراث طبیعی و فرهنگی

سی توسط دانشکده مهند 1397اسفند  9دومین همایش ملی مستند نگاري میراث طبیعی و فرهنگی در 
 معماري و شهر سازي دانشگاه شهید رجائی برگزار شد. 

لهی الل ولی ادکتر جآقاي و  دکتر حمید عبادي استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیآقاي در این همایش  
ستقبال ایش با به عنوان سخنرانان کلیدي حضور داشتند. همادانشیار گروه محیط زیست دانشگاه شهید رجائی 

 برگزار گردید. پژوهشگران، اساتید و دانشجویان  جمع زیاد
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مرکز داده (دیتا سنتر) دانشگاه شهید رجائی با حضور معاون پشتیبانی و توسعه راه اندازي 

 مدیریت وزارت آموزش و پرورش

 آقاي پرورش، و آموزش وزارت مدیریت توسعه و پشتیبانی معاون ترکمن، الهیار دکتر آقاي حضور با مراسمی در
مسئولین دانشگاه، مرکز داده (دیتا سنتر) دانشگاه شهید اه، معاونین و سایر دانشگ رئیس عظمتی دکتر

 . گردید افتتاح 1397 اسفندماه 6 در روز رجائی

 
در این مرکز داده با تامین شرایط محیطی کامال استاندارد و مدیریت پذیر شامل زیرساخت هاي تامین انرژي 

حرارتی و برودتی داراي افزونه خودکار، که به دو الیه برق اضطراري مجهز می باشد، زیر ساخت هاي سیستم 
زیر ساخت هاي ارتباطی مبتنی بر فیبر و کابل مسی و زیرساخت هاي ایمنی و امنیتی مناسب، امکان ارائه 

 سرویس هاست با نیازهاي مختلف را فراهم کرده است.

ملی و شبکه علمی، توان  این مرکز با ارائه سرویس هایی شامل پهناي باند ارتباطی بر بستر اینترنت، اینترانت
پردازشی بر بستر خوشه هاي محاسباتی پردازش و داده محور به همراه ارائه فضا براي نگهداري مطمئن بیش از 

 می باشد. Sass و Iass ،Pass هاي قالب در سرویس ارائه آماده پردازشی تجهیز 100
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 یازدهمین همایش ملی آموزشبرگزاري 

 رگزار شد.بدر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  1398اردیبهشت ماه  12 یازدهمین همایش ملی آموزش در
و  ارزشیابی ضرورت«دکتر عباس بازرگان، استاد دانشگاه تهران با محوریت آقاي این همایش در افتتاحیه 

دند. سخنرانی کر» بنیان و توسعه پایدارارتقاي کیفیت آموزش دانشگاهی براي دستیابی به جامعه دانش
 موضوع با آموزش عرصه در آشنانام استاد دکتر مقصود فراستخواهآقاي  عالی، آموزش پنل در ویژه انسخنر

ر پنل ؛ د»هاي ایرانلم و تحقیق تأملی در جدا افتادگی آموزش از پژوهش در مدارس دانشگاهتع« سخنرانی
یدگر و ها«آمریکا با موضوع الج کانترا کاستاي کزاده، استاد دکتر اسداهللا رحمان آقاي آموزش و فلسفه،

؛ در »یتالیدیج عصر در ايرسانه سواد« موضوع با دکتر فریده مشایخ خانم ؛ در پنل آموزش و فناوري،»آموزش
 آموزش نلپ در و »شخصیتی هوش« موضوع با دکتر ابوطالب سعادتی شامیر آقاي پنل آموزش و علوم شناختی،

 به ایراد سخنرانی پرداختند.  دکتر امیر زندمقدمآقاي  نیز زبان
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 1398کسب رتبه سوم سرآمدان علمی ایران در سال 

توسط فدراسیون سرآمدان علمی  1398که در مرداد سال  در چهارمین دوره انتخاب سرآمدان علمی کشور
فدراسیون  به استناد گزارش .انددانشگاه کشور انتخاب شده 30سرآمد از  76، تعداد کشور صورت پذیرفت

، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با دو سرآمد علمی سرآمدان علمی معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري
هاي بنیادي در رتبه سوم و پژوهشگاه دانش دانشگاه صنعتی شریفپس از  3064و جمع امتیاز  )الف(گروه 

 قرار گرفت. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور 
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در  مچهار و کسب رتبه پس از موفقیت دانشگاه شهید رجائی در حوزه سرآمدان علمی کشورشایان ذکر است، 
ال در سشور کگرنت ویژه سرآمدان علمی ، گذشتهدر سال بین کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور 

 به دو عضو هیات علمی دانشگاه اختصاص یافت. جاري 

 پسادکتري تصور به تحقیقاتی همکار کارگیري به امکان و آزمایشگاهی خدمات رنتگ نقدي، پژوهانه دریافت
 دهد. ی است که فدراسیون سرآمدان علمی کشور در اختیار این پژوهشگران قرار میتسهیالت جمله از
 

، دکتر مهدي نیک عمل
دانشیار گروه فیزیک 

 دانشکده علوم پایه

 
 

 

، دکتر جواد بهشتیان
شیمی دانشیار گروه 

 دانشکده علوم پایه
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 قرکسب جایزه دکتر کاظم آشتیانی توسط عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی ب

 دهکردي، مهدیان نیما دکتر آقاي تهران، استان نخبگان بنیاد و رجایی شهید دانشگاه بین نامهرو انعقاد تفاهمپی
 کسب به موفق خود، پژوهشی و علمی هايفعالیت به توجه با دانشگاه، برق مهندسی دانشکده علمی هیأت عضو

جهت تسهیل فعالیتهاي پژوهشی، به عنوان استادیار جوان  پژوهشی اعتبار دریافت و اشتیانی کاظم دکتر جایزه
 د.گردی
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ي انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان محقق برتر جشنواره برترین محققان پژوهشی فناور

 نانو

کتر قاي دجناب آ ستاد ویژه توسعه فناوري نانو معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري،بر اساس گزارش 
 رجایی هیدش دبیر تربیت دانشگاه پایه علوم دانشکده فیزیک، گروه علمی هیات محترم عضو نیک عمل مهدي

 .گردید انتخاب نانو فناوري پژوهشی برترین محققان جشنواره محقق برتر عنوان به

 
 همیندوازد حاشیه در سیزدهمین مراسم تجلیل از برترین محققان و موسسات پژوهشی فناوري نانودر 

می و یک محقق محقق برتر عل 10موسسه آموزشی برتر،  5 ،برگزار شد 1398که در مهرماه سال  نانو جشنواره
بیشترین  هاي نوآورانه و در بخش ویژه نیز یک واحد صنعتی دارايجوان برتر، دو طرح برگزیده برنامه طرح

اره سه محقق برتر این جشنو هاي کاربردي مورد تقدیر قرار گرفتند.نامهها در قالب پایانهمکاري با دانشگاه
 ز: عبارتند ا
براي  و بعديدعلی اسفندیاري در حوزه تحقیقاتی ساخت و مطالعه خواص فیزیکی نانو ساختارهاي : رتبه اول

 ذخیره سازي انرژي
 رطانرمان سحوزه تحقیقاتی نانو الکترونیک و کاربردهاي آن در تشخیص و ددر محمد عبداالحد: رتبه دوم
 ویژه گرافنهبایی و مکانیکی نانو ساختارهاي کربنی حوزه تحقیقاتی خواص گرمدر مهدي نیک عمل: رتبه سوم
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فتخار آفرینی دانشگاه شهید رجائی در پنجمین دوره دو ساالنه کتاب معماري و شهرسازي؛ ا

 جایزه دکتر منوچهر مزینی

مراسم پنجمین دوره دوساالنه کتاب معماري و شهرسازي (جایزه دکتر منوچهر مزیّنی) به همت موسسه 
در محل موزه  1398خرداد  22در روز ان زهرا حقیقی، با همکاري انجمن مفاخر معماري ایران مطالعاتی فرز

  هنرهاي دینی امام علی (ع) برگزار شد.

مجموعه جامع « دکتر محسن فیضی وآقاي دکتر حمید رضا عظمتی و  آقاي ترجمه »تاریخ باغ سازي«کتب 
خانم سید زهرا سیدین  و دکتر سید باقر حسینیآقاي تألیف  »مصالح شناسی دفتر اول: آجر در معماري

 خراسانی از جمله کتب انتشارات دانشگاه شهید رجائی بودند که با دریافت لوح افتخار، از آنها تقدیر ویژه شد.

انتشارات دانشگاه شهید رجائی نیز به سبب کسب حدود یک پنجم جوایز اهدایی، حائز عنوان ناشر برتر این 
 جشنواره شد.
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نشریه دانشکده مهندسی  توسطعلمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دریافت رتبه 
 برق 

 نشریه دانشکده مهندسی برق با عنوان

Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations  

به  2017ابتداي سال وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از  3/18/31132توانست بر اساس مجوز شماره 
عید علیائی و سکتر دآقاي  مسئولی مدیر با دوفصلنامه صورت به نشریه این. یابد ارتقاء علمی پژوهشی رتبه

ر (از از کشو دکتر شهریار شیروانی مقدم و با اعضاي هیات تحریریه متخصص از داخل و خارجآقاي سردبیري 
 به نسبت 2013 سال از) …جمله دانشگاه هاي تراز اول کشورهاي انگلستان، اتریش، مکزیک، هند، سنگاپور و 

 نموده است.مپیوتر اقدام کا مهندسی و برق مهندسی هاي نوآوري حوزه در مقاالت چاپ

 



  55                    جشنواره ها، همایش ها و افتخارات

 و توسط پروفسور جعفر نوري» نحوه نمایه سازي مجالت در پایگاه هاي علمی«برگزاري کارگاه 
 توسط کارشناس ارزیابی مجالت وزارت عتف » رتبه بندي نشریات علمی«کارگاه  

در سالن  12:30الی  9آبان از ساعت  28در روز » نحوه نمایه سازي مجالت در پایگاه هاي علمی«کارگاه  
-در این جلسه سردبیران، مدیران مسئول، مدیران اجرایی و کارشناسان مجالت علمیبرگزار شد.  رباهنشهید 

 پژوهشی دانشگاه حضور فعال داشتند. 
ریزي و سیاستگذاري امور پژوهشی وزارت مدیر کل برنامهپرفسور جعفر نوري مشاور  ،مدرس این کارگاه تعاملی

اه، پرفسور جعفري گاه هاي بین المللی بود. در این کارگو پایعلوم، تحقیقات و فناوري در امور نشریات 
هاي علمی پژوهشی دانشگاه در پایگاه-سازي نشریات علمیتوضیحات جامع و کاملی را در مورد نحوه نمایه

  بیان نمودند و به سواالت و ابهامات حضار پاسخ دادند.   Scopusو  WOSمانند 
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تف توسط وزارت ع مطابق با آئین نامه جدید» رتبه بندي و ارزیابی نشریات علمی« موضوعدر جنب این کارگاه، 

یگی بم ایل . خانمورد بررسی قرار گرفتکارشناس ارزیابی مجالت وزارت عتف سرکار خانم نسرین ایل بیگی 
 ه سواالتبدند و دید نقش اساسی دارند تبیین نموجعواملی را که در رتبه بندي نشریات مطابق با آئین نامه 

 حضار پاسخ دادند. 
 

  

 
 
 
 



  

 

 مدیریت امور پژوهشی 
ها و افتخاراتها، همایشجشنواره 
 و نشریات بانتشارات کت 
 صنعتکارآفرینی و ارتباط با 
 فناوري اطالعات 
 مرکز اسناد و منابع علمیکتابخانه مرکزي ، 
 قطب علمی 
 پژوهشکده فناوري هاي نوین
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  کتب

79کتب برتر سال   
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 حوزه کتاب
 :در حوزه کتاب عبارت است شدههاي انجامفعالیت

 شرکت در دومین جشنواره دوساالنه کتاب اولیا و مربیان -1
تقدیر در دومین جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان توسط عضو هیأت علمی کسب عنوان کتاب شایسته  -2

 1398 -دانشگاه شهید رجائی
دانشگاه در سامانه رشد (براي شرکت در جشنواره ساالنه رشد) و ارسال  97وارد کردن کتب چاپ سال   -3

 کتب مربوطه به آن سازمان
عنوان کتاب مناسب براي  به ،(رشد) تربیتیدهی منابع آموزشی و سامانانتخاب چهار عنوان کتاب در  -4

 دبستانیاي و پیشهاي آموزشی ابتدایی، متوسطه اول و دوم، فنی و حرفهدوره
 انتخاب دو عنوان کتاب در بین نامزدهاي نهایی سی وششمین دوره کتاب سال جمهوري اسالمی ایران -5
 ه دکتر منوچهر مزینی)شرکت در پنجمین جشنواره دوساالنه کتب معماري و شهرسازي (جایز  -6
عنوان براي کتب چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه در پنجمین جشنواره دوساالنه کتب  17کسب  -7

 1398 –معماري و شهرسازي (جایزه دکتر منوچهر مزینی) 
انتخاب به عنوان ناشر برتر در پنجمین جشنواره دوساالنه کتب معماري و شهرسازي (جایزه دکتر  -8

 1398 –منوچهر مزینی) 
 آغاز فرایند پیگیري حقوقی، به منظور ممانعت از چاپ غیرقانونی برخی کتب دانشگاه  -9

 هاي کشوردانشگاه اخذ رتبه دانشگاه در میان براي ISCموسسه  برايآوري اطالعات دانشگاه جمع  -10
 شرکت در فراخوان کتاب سال جمهوري اسالمی  -11
 نوجوان)شرکت در جشنواره کتاب سال سبک زندگی (کودکان و  -12
به منظور چاپ کتب  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)عقد قرارداد با  -13

 دانشگاهی با لوگوي مشترك
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عقد قرارداد با موسسه انتشاراتی فرهنگ نگار به منظور تجدید چاپ برخی از کتب دانشگاه با لوگوي  -14
 مشترك

فیروزان (فیدیبو) به منظور چاپ کتب دانشگاهی به  عقد قرارداد با شرکت آفرینش کتاب الکترونیکی -15
 صورت دیجیتال با لوگوي مشترك
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89هاي کتب چاپ شده در سال  

 نام کتاب

ف
ردی

 

 نام کتاب

ف
ردی

 

 آسیب هاي اجتماعی

2 

 روش تحقیق در علوم اجتماعی

1 

  
يبهسار یاجرائ اتیروش و جزئ  

4 

 سازه هاي بتن آرمه

3 

  
طنز -مجموعه آثار فکاهی   5 مکانیک شکست 6 
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97الی اسفند   97از آبان کتب چاپ شده   

 طراحی و مدیریت منظر در طبیعت

8 

 نظریه در معماري منظر

7 

  
 فرامواد نوري هاياصول و کاربرد

10 

 ریخته گري نیمه جامدو شکل دهی 

9 

  
 11 آسیب هاي کاربردي بهداشت روانی و 12 پرتوي از قیام امام حسین(ع)
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 آرامش در خانه هاي ایرانی

14 

 تفسیر تصاویر سنجش از راه دور

13 

  

 

 

 ارتعاشات سیستم هاي پیوسته

15 
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 کننده کتب دانشگاه هاي عرضه سایت برخی وب

 کتاب فردا کتابیران

 دي جی کاال کتابخانه ملی

 آدینه بوك سیماي دانش

 انتشارات فدك خانه کتاب

 نوسا انتشارات آروین 30book دانش نگار
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 تقدیر در

 جشنواره اولیا و مربیان

 بهداشت روانی و آسیب شناسی کاربردي در مدارس  

 دکتر طهماسبی پور
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هاي آموزشی ابتدایی، متوسطه اول عنوان کتاب مناسب براي دورهچهار 

  دبستانیاي و پیشو دوم، فنی و حرفه

 (رشد) دهی منابع آموزشی و تربیتیساماندر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 رشته هنر

 رشته برق



 گزارش عملکرد معاونت پژوهش وفناوري          72

انتخاب دو عنوان کتاب در بین نامزدهاي نهایی سی وششمین دوره کتاب 

 سال جمهوري اسالمی ایران
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 نشریات

 نشریات علمی مشترك

 نشریات علمی مستقل
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نشریاتحوزه   
 :در حوزه نشریات عبارت است هاي انجام شدهفعالیت
 پژوهشی و بین المللی براي کلیه نشریات دانشگاه -تالش براي اخذ اعتبار علمی .1
 برگزاري جلسات متعدد آموزشی براي ارتقاي کیفی نشریات دانشگاه .2
 افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در هر شماره از نشریات دانشگاه .3
 پژوهشی براي نشریه دانشکده مهندسی برق -اخذ اعتبار علمی .4
نشریه داراي اعتبار علمی دانشگاه در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و  5ردن اطالعات پیگیري وارد ک .5

 فناوري
 ISCپیگیري وارد کردن اطالعات نشریه معماري و شهرسازي پایدار در سامانه  .6
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   پژوهشیمدیریت امور 

افتخارات ها وها، همایشجشنواره 
 انتشارات کتب و نشریات 

 صنعتکارآفرینی و ارتباط با 

 فناوري اطالعات 

 مرکز اسناد و منابع علمیکتابخانه مرکزي ، 

 هاي نوینپژوهشکده فناوري



  77                   کارآفرینی و ارتباط با صنعت                      

 بخش اول: حوزه ارتباط با صنعت 
 

ترین وظیفه به عنوان اصلی، صنایع مختلف و جامعههاي همکاري دانشگاه با زمینه سازيفراهمو بررسی 
هاي زیر انجام همیشه مد نظر بوده است. این وظیفه در قالب فعالیت ،کارآفرینی و ارتباط با صنعت مدیریت

 شده است:
o پژوهشگاه عالی آموزش و پرورش،  شوراينظیر  ،هاي مهم با صنایع و نهادهاي مختلفبرقراري نشست

فناوري نهاد ریاست ستاد زیست ،تجهیز مدارس کشور توسعه و سازمان نوسازي،مطالعات آموزش و پرورش، 
سازمان مطالعه و تدوین صندوق فناوري نانو، پژوهشگاه نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جمهوري، 

بنیاد علوي، مرکز جهاد دانشگاهی، ، مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاع، هاکتب علوم انسانی دانشگاه
 ریزي شهري و .....مطالعات و برنامه

o اعضاء هیأت  آوري رزومهها، جمعهاي دانشکدهبررسی و دریافت گزارش وضعیت، امکانات و تجهیزات کارگاه
ع و ایدانشگاه جهت ارائه به صنپژوهشی، علمی و فنی هاي پتانسیلهاي اطالعاتی و علمی و تهیه بسته

 جامعه
o با صنایع و جامعهپژوهشی و صنعتی  ،هاي علمیجهت همکاريهاي پیوسته پیگیري 
o هاي تلفنی، پستی، حضوري، هاي مراکز، نهادها و صنایع مختلف از طریق تماسپیگیري دریافت فراخوان

ها در سایت مدیریت ها و افراد هدف و درج آنها به دانشکدهو اعالم آنهاي اجتماعی و سایتاینترنتی 
 کارآفرینی و ارتباط با صنعت

o سازي شرایط و هماهنگی با صنایع و جامعه جهت انجام فرصت مطالعاتی اعضاء تدوین مقررات و فراهم
هیأت علمی در داخل (صنعت و جامعه)
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 هانامهتفاهم

 8از سال گذشته تاکنون تعداد  ... پژوهشی وعلمی، هاي به منظور ایجاد و گسترش و همفکري و همکاري
 :رسید 70به  هاي دانشگاهنامهتعدادکل تفاهم و هاي دانشگاه افزوده شدنامهنامه به شرح ذیل به تفاهمتفاهم
o و سالمت وزارت آموزش و پرورش یبدن تیمعاونت ترب 
o فناوري نهاد ریاست جمهوريستاد زیست 
o نخبگان یمل ادیبن 
o  مسلحسازمان جغرافیایی نیروهاي 
o آزمایشگاه نقشه برداري مغز 
o  مدیریت اکتشاف نفت شرکت ملی نفت ایران 
o شرکت فرآورده هاي زیست فناوري رستا 
o شرکت دارو سازي اسوه 

 

 :هاي پژوهشی شاملقراردادهاي طرح پیگیري امور مالی
o از سازمان تأمین  دانشگاهیاي قراردادهاي بروناي قراردادها و تالش جهت اخذ معافیت بیمهمور بیمها

 اجتماعی با هماهنگی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
o هاي واریزيها و فیشوصول چک 
o انجام مکاتبات واریز وجوه دریافتی دانشگاه به حساب مجریان 
o محوردانشجویان دکتري پژوهش قراردادهاي 
o هاکرد باالسري قرادادهاي پژوهشی دانشکدههماهنگی تخصیص اعتبار و هزینه 
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  قراردادها

دهد، پیگیري، کنترل و تسهیل امور انجام می کارآفرینی و ارتباط با صنعت یکی از انواع خدماتی که مدیریت
هاي پژوهشی بنیادي و کاربردي پژوهشگران با هدف کمک به پیشبرد مرزهاي دانش و حل مربوط به طرح

 . و صنایع استهاي مختلف علوم مسائل اساسی کشور در شاخه
 

  تعداد قراردادها:
 از جمله: قرارداد پژوهشی با نهادها و صنایع مختلف  25در طول سال گذشته تا کنون تعداد 

هاي شناختی، ستاد توسعه زیست فناوري، معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش ستاد راهبري توسعه علوم و فناوري
از پژوهشگران، بنیاد شهید، بنیاد علوي، پژوهشگاه صنعت نفت، صندوق حمایت ، و پرورش، پژوهشگاه نیرو

شهرداري تهران، شوراي عالی قران، سازمان میراث فرهنگی، سازمان نوسازي و تجهیز مدارس کشور، سازمان 
هاي توزیع ها، شرکتپیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران، سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز، شرکت نانونخ و گرانول سیرجان و ..... ، کشور هاي مختلفنیرو برق استان
 دهد.را نشان می رشد %24 بیش ازمنعقد گردیده که نسبت به دوره ماقبل 
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 هاي مختلفدر سال تعداد قراردادها

 مبلغ قراردادها: 
را  %93 از بیش رشدرغم وضعیت نامناسب اقتصادي کشور، علی ،قراردادهاي یکسال گذشته از نظر مبلغ

 دهد. نشان می نسبت به سال گذشته
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 دانشگاهیهاي برونمبلغ قراردادهاي طرح

 

 ارسال پروپزال
از  ،ها، مؤسسات دولتی و غیر دولتیها، شرکتپروپزال به سازمان 50پیگیري امور مربوط به ارسال بیش از 

فناوري ستاد زیستشناختی، هاي و فناوريعلوم توسعه جمله شوراي عالی وزارت آموزش و پرورش، ستاد 
وزارت راه و شهرسازي، مدیریت منابع آب ایران، سازمان پژوهشگاه میراٍث فرهنگی، پژوهشگاه نیرو، کشور، 

سازمان ن آب و فاضالب تهران، سازما سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی،میراث فرهنگی، 
مؤسسه برداري کشور، ، سازمان نقشهتجهیز مدارس کشور نوسازي، توسعه وحفاظت از محیط زیست، سازمان 

صندوق پژوهشگران و هاي دفاع مقدس، بنیاد آثار و حفظ ارزشآموزشی تحقیقاتی صنایع دفاع، بنیاد علوي، 
هاي شبکه توزیع برق استانشرکت صاایران، شهرداري تهران،  ،تهراناداره کل ورزش و جوانان استان فناوران، 

 و .... شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، ، کشور
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 تهیه دستورالعمل
 تهیه متمم دستورالعمل نحوه تقسیم بودجه پژوهشی دانشجویان دوره دکتري پژوهش محور •
 دانشگاهیبرونهاي طرحالزحمه داوران پرداخت حقتهیه دستورالعمل شیوه  •
 تهیه دستورالعمل فرصت مطالعاتی داخل (جامعه و صنعت) و شیوه نامه اجرایی آن •

 

 : کارآفرینی 2بخش 

هاي توسعه دانایی با توجه به راهبردهاي کالن کشور در حوزه رجائیمعاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شهید 
 باشد.هاي آموزش، پژوهش و ترویج کارآفرینی در حال انجام فعالیت میدر بخشزایی محوري و اشتغال

 

 اهداف حوزه کارآفرینی

o التحصیالن نسبت به کارآفرینی و توسعه فرهنگ کارآفرینی؛ارتقاء سطح دانش دانشجویان و فارغ 
o اندازي کسب و کارهاي پایدار؛هاي کارآفرینی جهت راهپرورش مهارت 
o  هاي ها و کارگاهمیان کارآفرینان از طریق برگزاري سمینارها، همایشایجاد ارتباط و تبادل تجربیات

 کارآفرینی
o ها و سایر کارآفرینان.ارائه مشاوره به دانشجویان، اعضاء هیأت علمی، شرکت 
o  کارهاي ایجاد شبکه و ارتباطات فرادانشگاهی جهت پشتیبانی و حمایت از کارآفرینی و توسعه کسب و

 فرادانشگاهی.
o هاي کارآفرینی.ساختن بستر مناسب براي ایجاد زمینهترویج کارآفرینی در سطح دانشگاه و جامعه و فراهم 
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مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه شهید رجائی نیز در راستاي وظائف خطیر خود، تالش خود را 
گرفته در حوزه کارآفرینی در طول هاي انجامست. اهم فعالیتجهت ارتقاء دانشگاه در امور مرتبط انجام داده ا

 یک سال گذشته عبارت است از:
o  از پژوهشگاه اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی بین دانشگاه و  شتابدهیپیشمشترك برنامه برگزاري

واقع  "ويهاي"در محل کارخانه نوآوري  19الی  14ساعت  روزنیم 21به مدت  07/2/1397 تا 06/11/97
متري ولیعصر، انتهاي بن بست قائم  12در تهران، اتوبان صیاد شیرازي، باالتر از اتوبان صدر، گلزار جنوبی، 

 )تیم 8(تعداد شرکت کننده: 
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o  تاریخدر در بنیان هاي دانشفرآیند و نحوه اخذ حمایتی آشنایی با آموزش کارگاهبرگزاري 
 نفر) 12(تعداد شرکت کننده: ساعت  8هیأت علمی و مدرسین دانشگاه به مدت  ءاعضا ویژه 03/04/1398

 
o 16مدت  برايپرسنل اداري دانشگاه  ویژههاي تفکر و حل مسئله مهارتکارگاه آموزشی  برگزاري 

 نفر)  81(تعداد شرکت کننده:  07/1398/ 01در تاریخ ساعت 
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o  علوم،  وزارت بازارنمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی و فن نوزدهمینشرکت در و اجرایی امور انجام
 به مناسبت هفته پژوهش 06/10/97لغایت  03/10/97هاي در تاریختحقیقات و فناوري 

 

 
 

o  هاي دانشگاهدانشکدهنمایشگاه داخلی دستاوردهاي پژوهشی  هشتمینبرگزاري اجرایی و امور انجام 
 28/09/96تا  25/09/96هاي در تاریخشهید رجایی 
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o  هاي در مرکز همایش نمایشگاه مراسم نکوداشت یکصدمین سالگرد تربیت معلم در ایرانشرکت
 13/02/98صدا و سیما در تاریخ 

 

 
 

o  مرتبط با دانشگاه شهید رجائی سامانه مپفا پیگیري و انجام امور اجرایی 
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o  مرتبط با دانشگاه شهید رجائی  شبکه آزمایشگاهی شاعاپیگیري و انجام امور اجرایی 

 
o  (بیت) سامانه یکپارچه تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهپیگیري و انجام امور اجرایی 
)http:/lab.sru.ac.ir ( 

 
 

 تعداد تجهیزات ثبت شده ثبت شده هايتعداد آزمایشگاه اههها و پژوهشکدتعداد دانشکده
10 83 366 
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o  بیتسامانه  برداري ازبهرهدر خصوص  هاو کارگاه هاآزماشگاهجلسات متعدد با کارشناسان برگزاري 
o بیتشده در سامانه رفع نواقص مربوط به اطالعات بارگذاري 

 
 در این حوزه:دیگر امور مرتبط 

o اسکان و پیگیري زاده و انجام امور بنیان آساك و شریفشرکت دانش 2براي  انعقاد قرارداد اجاره واحد فناور
 نیازها و اجاره مربوطه

o تهیه فیلم و گزارش از اعضاء هیأت علمی فعال در پژوهش جهت تهیه کلیپ و فبلم براي هفته پژوهش 
o  تأیید ثبت نام اعضاء هیأت علمی دانشگاه در سامانه مپفا 
o افزایی براي هارتهاي مها به منظور برگزاري دورهبرگزاري جلسه با معاونین فنی و دانشجویی دانشکده

 آوري اطالعات مربوطه و ارائه گزارش به وزارت علومها و پیگیري جمعدانشجویان در دانشکده
o هاي آموزشی از طریق پورتال و اتوماسیون به دانشجویان و همکارانها و برنامهرسال فراخوان کارگاها 
o هاي پسا دکترا و ... بر روي سایت کارآفرینی و ارتباط با صنعتهاي پژوهشی و طرحاولویت بارگذاري 
o و ارتباط با صنعت بر روي سایت کارآفرینی با محوریت کارآفرینی هاي الکترونیککتاب بارگزاري 
o آنهاالزحمه هاي آموزشی کارآرفرینی و پیگیري مربوط به حقبا مدرسین کارگاه دادعقد قرار 
o کنندهشرکت ءهاي اعضاهاي آموزشی و صدور گواهینامهنام و امور مربوط به طراحی و برگزاري کارگاهبتث 
o هاي هفته هاي دیگر در خصوص برگزاري نمایشگاهها و حوزهبرگزاري جلسه هماهنگی نمایندگان دانشکده

 پژوهش
o ان (شاعا) در وزارت علوم، تحقیقات هاي علمی ایرشرکت در جلسات بهره برداري از سامانه شبکه آزمایشگاه

 و فناوري
o شاعاسامانه آوري و بارگذاري اطالعات مربوط به جمع 
o هاي شبکه آزمایشگاهاي علمی ایران (شاعا)،هاي مالی وزارت علوم از برنامهپیگیري امور مربوط به حمایت 
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o ها جهت تأمین اعتبار تعمیرات از ها و تجهیزات فرسوده دانشکدهآوري اطالعات مربوط به دستگاهجمع
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

o هاي اعضاء علمی دانشگاه جهت ارسال به دفتر معاونت پژوهشی وزارت علوم، همکاري در تنظیم پروپوزال
 تحقیقات و فناوري

o هاي کشور در دانشگاه جهت برگزاري برگزاري جلسه نمایندگان ادارات کل آموزش و پرورش استان
 98خستین نمایشگاه نوآوري و فناوري آموزشی ن
o  98تهیه پوستر و برشور نخستین نمایشگاه نوآوري و فناوري آموزشی 
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: کارآموزي3بخش   
 

هاي علمی و فنی و باال اي است که طی آن دانشجویان واجد شرایط به منظور استفاده از آموختهکارآموزي دوره
بردن توان علمی و اجرائی خود در رشته مربوطه و امکان تأثیر متقابل تئوري و تجربه و یا علم و تکنیک، با 

ت مشخصی را در مراکز صنعتی، خدماتی و .... اتعداد ساع ،جامعهصنایع و نحوه رفع نیازهاي اساسی و ضروري 
 .پردازندبه فعالیت می

نفر دانشجو بر اساس انتخاب واحد  470مجموعاً تعداد حدود  98و تابستان  97-98در نیمه اول سال تحصیلی 
هاي مهندسی مکانیک، برق، عمران، کامپیوتر، و مواد و از دانشکدههاي مختلف رشتهدر و ساعات تعریف شده 

       ها و .... معرفی شدند.وهشگاههاي نوین به مراکز صنعتی، تولیدي، کارگاهی، آزمایشگاهی، پژفناوري
 

 
 اند.هاي مختلف که واحد کارآموزي خود را با موفقیت گذرادهتعداد دانشجویان دانشکده
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 ها در بخش کارآموزياهم محورهاي فعالیت

o هاي کارآموزي مناسب به دانشجویانبهبود کیفی فرآیند کارآموزي با معرفی محل 
o مراکز صنعتی کارآموزي با توجه به نیاز هر دانشکده و جایابی کامل براي  تهیه بانک اطالعاتی کامل از

 هادانشجویانی با توجه به رشته تحصیلی آن
o ریزي و آموزش وزارت علوم، نامه امور کارآموزي بر اساس دستورالعمل شوراي برنامهبه روزرسانی آئین

  بطمرتهاي تحقیقات و فناوري و به اجرا گذاشتن آن در دانشکده
o  بررسی کلیه مراحل کارآموزي و کنترل مستندات دانشجویان در قسمت کارآموزي 
o هاي ثبت نام کارآموزي و ارسال آن به دفاتر آموزشی و پورتال دانشجویانتنظیم فلوچارت و کلیه فرم 
o  تسهیل روند اجرایی کارآموزي توسط  به منظورانتخاب سرپرست کارآموزي دانشکده مهندسی برق و مواد

 مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت 
o جهت گذراندن دوره کارآموزي  مرتبطهاي برگزاري جلسات توجیهی براي دانشجویان دانشکده 
o نام در سامانه ملی جایابی کارآموزيهماهنگی و توجیه دانشجویان جهت ثبت 
o همیه کارآموزي از هاي علمی و صنعتی ایران جهت اخذ سهماهنگی با مدیریت کارآموزي سازمان پژوهش

 طریق سامانه ملی کارآموزي در سراسر کشور براي دانشجویان فنی و مهندسی
o  از مراکز صنعتی، تولیدي، تحقیقاتی مرتبط با رشته دانشجویان سهمیه کارآموزي قابل توجه تعداد اخذ 
o ها در مورد بهبود امور مربوط به کارآموزي ر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر دانشگاهبرقراري ارتباط مؤث

 دانشجویان 
o آوري و اخذ مجوز جهت گذراندن دوره کارآموزي دانشجویانهاي علم و فنهمکاري با پارك 
o  فهرست بررسی و ارسال گزارش پایان کارآموزي و بازدید اساتید از محل کارآموزي دانشجویان و تنظیم

 و ارسال آن به معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی التدریس اساتیدحق
o کارآموزي 4هاي کارآموزي دانشجویان طبق فرم شماره ارزیابی کامل از مکان 
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 هاي متفرقه حوزه کاروزيفعالیت

o داري اندازي و تکمیل اسناد مربوطه و ارسال اسناد امور مالی تجهیزات خریهماهنگی تحویل، نصب و راه
 نمایشگاه تجهیزات و مواد مصرفی ساخت ایران به معاونت مالی و اداري دانشگاه  پنجمین و ششمینشده از 

o  هاي آلمان، ایتالیا، کشور که درنفر از دانشجویان دکتري  8پیگیري و انجام کلیه مراحل اداري و قانونی
 نفر)، ریاضی (یک نفر) و برق (یک نفر) 3هاي تربیت بدنی (یک نفر)، مکانیک (کانادا و استرالیا در رشته

                 اند.خود را به پایان رسانده فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

پژوهش 

 ها و افتخاراتها، همایشجشنواره 
 انتشارات کتب و نشریات 
 کارآفرینی و ارتباط با جامعه 
 فناوري اطالعات 
 مرکز اسناد و منابع علمیکتابخانه مرکزي ، 
هاي نوینپژوهشکده فناوري

 
 



 گزارش عملکرد معاونت پژوهش وفناوري       94

هاي زیرمجموعـه معاونـت پـژوهش و مجموعه مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه شهید رجائی، یکی از مـدیریت
ها، ترین وظیفه جاري این مدیریت، ارائه خـدمات پشـتیبانی و نگهـداري  رایانـهفناوري این دانشگاه است. مهم

باشد. در کنار امـور هاي اطالعاتی، سیستم هاي محاسباتی و زیرساخت پسیو و اکتیو شبکه دانشگاه می سیستم
هاي نـوین در راسـتاي تسـهیل اندازي خدمات جدید مبتنی بر تکنولوژيجاري، مدیریت فناوري اطالعات به راه

 پردازد. دانشگاه می هاي فناورانه در سطحهاي جاري دانشگاه و توسعه تنوع و سطح سرویسفعالیت
 

سـاخت شـبکه و انـدازي زیرشده در این مجموعه، اصـالحات معمـاري، طراحـی و راههاي انجاماز جمله فعالیت
اتصال مسیرهاي اصلی انتقال اطالعات دانشگاه به زیرساخت هاي ارتباطی کشـوري و بـین المللـی و خریـداري 

هاي کامپیوتري ر به دانشجویان، سایتتدهی بهتر و متمرکزهاي جدید است. عالوه بر این، با هدف خدماترایانه
مربوط به دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی نیز به این مجموعه انتقال یافت که به صـورت مسـتمر در 

دهی هستند. در کنار آن باید مرکز محاسبات دانشگاه را دید که به ارائه خدمات به دانشجویانی که حال خدمات
 پردازد. تري دارند مینیاز به توان محاسباتی باال

 
دهی در حوزه مدیریت فناوري اطالعات فراتر از گذشـته اندازي مرکز جدید فناوري اطالعات، دایره خدماتبا راه

دانشگاهی نیز مد نظر قرار گرفته است. از جمله خدماتی که دهی و پشتیبانی به قراردادهاي برونرفته و خدمات
 :توان به موارد ذیل اشاره کردموفقیت انجام شده است می در این راستا در یک سال گذشته با

همکاري نزدیک و مشاوره فنی به کارشناسان معاونـت محتـرم اداري و مـالی، معاونـت دانشـجویی و  •
مورد اسـتفاده در  هاي اطالعاتیمعاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی در راستاي ارتقاء کیفیت سامانه

 حوزه هاي مربوطه.
ها، مسـابقات مختلـف، هـاي الکترونیکـی مربـوط بـه جشـنوارهدهی بـه سـامانهخـدمات پشتیبانی و •

 هاي ورودي مدارس استعدادهاي درخشانالمپیادهاي علمی کشور و آزمون
 هاي این حوزه آمده است.گزارش آماري فعالیت ؛در ادامه
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  نمودارپهناي باند اینترنت دانشگاه
 

 120خوابگاه شهید مدنی، پهناي  برايمگابیتی  50پهناي باند 1398بر اساس تعهدات شرکت فناپ در سال 
مگابیتی براي خوابگاه طرشت تامین گردید. همچنین پهناي  80مگابیتی براي خوابگاه حافظ و پهناي باند 

ه منظور توسعه تنوع تامین مگابیتی از طریق شرکت فناپ در دانشگاه فراهم شده است. ب 150باند اینترنت 
کنندگان و بسترهاي تامین پهناي باند دانشگاه، از طریق زیرساخت فراهم شده توسط شرکت شبکه علمی 

مگابیتی به صورت دائم در دانشگاه برقرار گردیده است و همچنین به منظور  100ایران (شعا) پهناي باند 
 مگابیتی در مرکز داده برقرار گردید. 800پهناي باند  ،ارائه سرویس بهتر به پروژه هاي ملی جاري دانشگاه

مگابیت  30الزم به ذکر است که دانشگاه طی قراردادي که با شرکت پارس آنالین منعقد و تمدید کرده بود، 
 کند.پهناي باند اینترنت نیز از این شرکت دریافت می
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 نمودارپهناي باند اینترانت دانشگاه

دانشگاه به شبکه ملی اینترانت متصل گردید. با آغاز همکاري دانشگاه با  1394براي نخستین بار در سال 
شرکت شبکه علمی ایران (شعا) مراحل ادراي استفاده از ظرفیت ها و زیرساخت هاي شبکه علمی جهت 

بر در حال انجام است، کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت و گسترش دامنه زیرساخت هاي ارتباطی مبتنی بر فی
 افزایش قابل توجهی در پهناي باند اینترانت دانشگاه ایجاد خواهد شد. 1398که تا پایان سال 
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 نمودار سرورهاي در اختیار فناوري اطالعات دانشگاه
 

اطالعات فعالیت هاي اولیه مرکز فناوري  1397پس از راه اندازي مرکز داده دانشگاه در هفته پژوهش سال 
جهت فراهم نمودن شرایط انتقال تمامی سرورهاي موجود در دانشگاه به مرکز داده را انجام داد. در تکمیل 

تمامی سرورهاي سطح دانشگاه به مرکز داده منتقل گردید. بر این  ،1398فعالیت هاي انجام شده طی سال 
هاي سامانه ها و سرویس ،گر ایجاد شده در سطح دانشگاهبا وجود بروز مشکالت برقی و مشکالت دی ،اساس

 دهی ادامه دادند.مختلف دانشگاه بدون اختالل و به صورت پایدار به سرویس
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 نمودار تعداد کاربران پست الکترونیک
 

هزینه هاي قابل توجهی می باشد، از آنجا که افزایش تعداد کاربران سرویس پست الکترونیک دانشگاه مشمول 
متاسفانه مرکز فناوري اطالعات مجبور به ایجاد محدودیت هایی براي ارائه سرویس پست الکترونیک به 
متقاضیان شده است، که این مساله در نمودار باال مشهود می باشد. بر این اساس مرکز فناوري اطالعات به 

قدام به راه اندازي سرویس دهنده میل جهت ارائه سرویس به کمک دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر ا
در  1398افزایش قابل توجهی طی سال  ،دانشجویان کارشناسی و فارغ التحصیالن نموده است. بر این اساس

 تعداد کاربران پست الکترونیک ایجاد شده است.
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 پوینت در دانشگاهنمودار تعداد اکسس
 
 

توزیع پهناي باند داخل دانشگاه و در خوابگاه ها، به واسطه ظرفیت هاي ایجاد در خصوص شبکه رادیوي 
شده از طریق تجهیزات مدرن و تالش قابل توجه کارشناسان فنی مرکز فناوري اطالعات دانشگاه طی 

معماري شبکه رادیوي داخل دانشگاه اصالح و مالحظات  1398و نیمه اول سال  1397نیمه دوم سال 
 ی ایجاد گردید.یرتی و پایداري قابل توجهی در شبکه رادیوامنیتی، نظا
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 هاپوینت در خوابگاهنمودار تعداد اکسس

 
  نمودار تعداد اعضاي سیستم اکانتینگ

 
سامانه گلستان هاي اصالحی مهم مرکز فناوري اطالعات دانشگاه اتصال سامانه اکانتینگ به یکی از برنامه

تا فرآیند تعریف، مدیریت و حذف کاربران سرویس توزیع پهناي باند  ،و پرسنلی دانشگاه می باشد
 شود. انجام اینترنت دانشگاه به صورت برخط، کامال خودکار و مبتنی بر واقعیت لحظه اي کاربران
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 نمودار تعمیرات به شیوه مراجعه حضوري
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  نمودار تعمیرات در محل سایت

 
هاي همکاران و آگاهی بیشتر کامپیوتري، شاهد کاهش مراجعات در نمودار افزاري رایانهبه دلیل ارتقا سخت

 مربوطه هستیم. 
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 هاي سایت کارشناسینمودار تعداد رایانه

 

 
 

 هاي سایت کارشناسی ارشدنمودار تعداد رایانه
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 هاي پردازشینمودار تعداد رایانه

 
اند و هاي مربوط به سایت کارشناسی و کارشناسی ارشد، تعویض شـدهکلیه رایانه 95قابل ذکر است که در سال 

 اند.شدهافزاري ارتقاء یافته و به روز افزاري و نرماز نظر سخت
 

  

 انتقال سرورهاي سطح دانشگاه به  مرکز داده 

، طی یک سال گذشـته تمـامی سـرورها و عمـده 1397پس از افتتاح مرکز داده دانشگاه در هفته پژوهش سال 
هاي داخل دانشگاه به مرکز داده منتقل گردید. بر این اسـاس بـا توجـه بـه زیرسـاخت هـاي بـه روز و سرویس

 ،ها پـس از انتقـال بـه مرکـز دادهشده در مرکز داده، در پایداري و کارایی سامانه هـا و سـرویساستاندارد اجرا 
 افزایش قابل توجهی ایجاد گردید.
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 تسهیل پروژه هاي دانشگاه به کمک سامانه مدیریت تزریق سیستم عامل از راه دور
سـرویس مطلـوب تـر در زمـان بسـیار کمتـر بـا با بکارگیري سامانه تزریق سیستم عامل از راه دور امکان ارائه 

انعطاف پذیري بیشتر در سطح دانشگاه فراهم گردید. به عنوان یک معیار قابل سـنجش مـی تـوان بـه بـیش از 
مـورد  1398هاي تابستان نرم افزار جانبی متفاوت که جهت انجام پروژه 20نصب سیستم عامل با حداقل  900

 ،ترین زمان و به صورت گسترده در سطح کل دانشگاه انجام گرفتل و در سریعنیاز بوده و با حداقل تعداد پرسن
 اشاره نمود.
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 راه اندازي سامانه توزیع پهناي باند رادیویی با مدیریت یکپارچه

در تکمیل اصالح زیرساخت توزیع پهناي باند رادیوي در سطح دانشگاه سـامانه مـدیریت و نظـارت متمرکـز بـر 
رادیویی در سطح دانشگاه با تخصص و همت پرسنل مرکز فنـاوري راه انـدازي گردیـد. بـا راه  توزیع پهناي باند

باشـد امکـان افـزایش اندازي این سامانه که یکی از بروزترین سامانه هاي مدیریت و نظارت بـر پهنـاي بانـد می
ارز ایـن فعالیـت انجـام امنیت و انعطاف پذیري بسیار باال در مدیریت شبکه رادیویی فراهم شده است. ویژگی بـ

شده تسلط کامل پرسنل مرکز فناوري از مراحل اولیه تا بهره برداري، پشتیبانی و نگهداري این سامانه می باشد 
 که تحقق آن به دانش فراوان و همت و پشتکار قابل توجهی نیازمند است.
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 راه اندازي سامانه آنتی ویروس با مدیریت یکپارچه

هاي هوشمند و ابزارهاي سخت افزاري و نرم افزاري مربوطه در کلیه امور استفاده از سامانهتوجه به گسترش  با
هاي آنها روز به اداري، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی طی سال هاي اخیر اهمیت تامین امنیت کاربران و داده

یبري به کاربران و شود. از سوي دیگر شاهد رشد قابل توجه بدافزارها و حمالت ساروز بیشتر مشخص می
هاي اطالعاتی و کاربران در سطح ها، سامانههاي آنها هستیم. لذا به منظور تامین مطلوب امنیت دادهداده

دانشگاه با همت معاونت محترم اداري و مالی نرم افزار آنتی ویروس با کیفیت مناسب و قابلیت مدیریت متمرکز 
سعه این سامانه عالوه بر تامین مطلوب امنیت براي کاربران، با به در دانشگاه در حال استقرار می باشد. با تو

روزرسانی خودکار اجزاء مختلف نرم افزاري رایانه ها که به صورت مرکزي توسط سرور محلی مستقر در دانشگاه 
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جاد انجام می شود صرفه جویی مناسبی در زمان و پهناي باند اینترنت بین المللی مورد استفاده در دانشگاه ای
ترابایت صرفه جویی در پهناي باند  25/1ماه استقرار سامانه حدود  7شود. به عنوان مثال طی قریب بر می

 حاصل شده است. 
 

 
 

 هاهاي الزم جهت یکپارچه سازي سامانهایجاد زیرساخت

یکی از برنامه هاي اصلی مرکزي فناوري اطالعات دانشگاه طی یک سال گذشته پیگیري اقدامات فنی و اجاریی 
هاي مختلف اطالعاتی دانشگاه بوده است. چند نمونه از نتایج حاصل شده به شرح جهت یکپارچه سازي سامانه

بر سامانه آموزشی گلستان که بر این  باشند. تالش براي ایجاد تمرکز اطالعاتی حوزه دانشجویی مبتنیذیل می
ها، سامانه اطالعاتی تغذیه دانشجویی کلیه اطالعات اساس سامانه اطالعاتی کتابخانه، سامانه اطالعاتی خوابگاه

گذاري ها به صورت هاي آنها را از سامانه گلستان دریافت کرده و قوانین و سیاستدانشجویان و تغییر وضعیت
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هاي هاي مالی و تامین خواستهشود. در حوزه اداري و مالی جهت رصد تراکنشام میخودکار و هوشمند انج
اي با همت معاونت اداري و مالی توسعه داده شد که با اتصال هاي حاکمیتی سامانه یکپارچهها و سازمانارگان

ها را م تنوع تحلیلهاي اطالعاتی سطح دانشگاه به آن امکان رصد و انجاهاي دریافت وجه سامانهکلیه درگاه
هاي در حال اجرا اتصال سامانه مدیریت توزیع پهناي باند، پست الکترونیک نماید. یکی از پروژهفراهم می

هاي کارشناسی و ارشد به سامانه آموزشی گلستان و همچنین سامانه دانشجویی، مدیریت کاربران سایت
 باشد.پرسنلی دانشگاه می

 
 و و اکتیو شبکه سطح دانشگاهتوسعه و اصالح زیرساخت پسی

هاي پیگیري شده در مرکز فناوري ، یکی از پروژه1397ه دانشگاه در سال با توجه به بهره برداري از مرکز داد
هاي باشد. بر این اساس تمامی ساختماناطالعات دانشگاه اصالح زیرساخت پسیو و اکتیو شبکه دانشگاه می

شوند. تا کنون یزات شبکه به روز و توانمند به مرکز داده دانشگاه متصل میدانشگاه از طریق فیبر نوري و با تجه
هاي پایداري شبکه ارتباطی و ظرفیت دتوانباشد. این مساله میدرصد می 30میزان پیشرفت ایجاد شده حدود 

پهناي باند ارتباطی درون دانشگاه را تا حد بسیار افزایش دهد. همچنین با بازنگري در تجهیزات اکتیو اصلی 
 یابد.شبکه دانشگاه پایداري و کارایی ارتباط داخلی و خارجی دانشگاه تا حد قابل توجهی ارتقاء می
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 اجرایی دانشجویان و اساتید دانشگاه در راستاي اهداف مرکز فناوريبکارگیري پتانسیل فنی و 

هاي به وضعیت جاري کشور و کمبود منابع مالی و پرسنلی همچنین به منظور بکارگیري توانمنديبا توجه 
هاي اقتصاد مقاومتی طی سال گذشته مرکز فناوري با بکارگیري بیش از داخل دانشگاه و در راستاي سیاست

موز و تعریف چندین پروژه براي دانشجویان دانشگاه که از دانش متناسب با نیازهاي مرکز فناوري کارآ 30
 هاي مرکز فناوري اطالعات تامین گردیده است.بخش مهمی از نیاز ،برخوردار هستند

 
 
 

 
 



 

 مدیریت امور پژوهشی 
 ها و افتخاراتها، همایشجشنواره 
 انتشارات کتب و نشریات 
  صنعتکارآفرینی و ارتباط با 
 فناوري اطالعات 
 کتابخانه مرکزي، مرکز اسناد و منابع علمی  
هاي نوینپژوهشکده فناوري
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رسانیکتابخانه مرکزي و مرکز اطالع  

هاي گذشته نسبت افزایش کمی و کیفی منابع کتابخانه مرکزي دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی همانند سال
تعداد منابع چاپی فارسی و التین کتابخانه مرکزي را در در نمودار زیر چاپی و دیجیتالی خود اقدام نموده است. 

 دهد.نشان می 97تا  91هاي طی سال

 
 

کتابخانه مرکزي در سال هاي مختلفتعداد منابع چاپی   
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باشد که نسخه می 15575نسخه و کتب الکترونیکی  3355هاي ارشد و دکتري نامهدر حال حاضر تعداد پایان
 نشان داده شده است. زیردر شکل 

 
 

 
 آمار منابع الکترونیکی در سال هاي مختلف

 

هیئت علمی و دانشجویان دکتري صد درصد و  براي اعضايهاي تحصیالت تکمیلی نامهپایان شایان ذکر است
براي دانشجویان کارشناسی ارشد پنجاه درصد و براي عموم در خود کتابخانه مرجع از طریق سیستم ها قابل 

 مشاهده می باشد.
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 هاي علمی بخش پایگاه
المللی و داخلی را براي کلیه اعضاي محترم بینهاي علمی شهید رجائی امکان دسترسی به پایگاهتربیت دبیر دانشگاه مرکزي کتابخانه 

 هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی فراهم نموده است.
 

 المللیپایگاه هاي علمی بین
میلیون جلد کتاب دیجیتال  4هاي عمومی، استنادي و اختصاصی) و ( شامل پایگاه المللیبینپایگاه علمی  250دسترسی به بیش از 

 پذیر است.طریق پایگاه علمی دانش لینک امکاننامه از و پایان
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 هاي علمی داخلیپایگاه
 فراهم شده است. 1397از آغاز سال ) آي نور و سیویلیکابه پایگاه هاي علمی داخلی(دسترسی 

 

 پایگاه علمی آي نور
. سامانه 3. کتابخانه دیجیتال نور2. مجالت تخصصی نورمگز1دسترسی به پایگاه علمی آي نور جهت دانلود:

  دانشگاه براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی فراهم شده است.  IPحاضر از طریق  در حالمشابه یاب سمیم نور 
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 پایگاه علمی سیویلیکا
ش به عنوان برزگ ترین و کامل ترین بانک مقاالت تخصصی کنفرانس هاي ایگاه مرجع دانسیویلیکا یک پ

در حال حاضر از  هزار عنوان مقاله تمام متن در داخل کشور در حال فعالیت می باشد؛ که 60کشور با بیش از 
   دانشگاه براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی فراهم شده است.  IPطریق 

 

 
 
 
 
 

http://www.civilica.com/
http://www.civilica.com/


  117                                    کتابخانه مرکزي               

نسخه کتاب الکترونیکی مورد  78جلد کتاب فارسی مورد درخواست دانشجویان و  180خرید  •
 .97ماه درخواست اساتید دانشگاه در بهمن

فارسی و التین کتابخانه مرکزي در   خوانی در شهریورماه سال جاري در دو بخش مخزنعملیات رف •
هاي مفقود خوانی با هدف تهیه گزارشی از کتابیک بازه زمانی یک ماهه به انجام رسید. عملیات رف

 پذیرد. هاي آن صورت میها بر اساس ردهشده و همچنین مرتب نمودن و جایگذاري دقیق کتاب
هاي استنادي آشنایی با تعدادي از پایگاه هاي آموزشیشرکت برخی کارشناسان کتابخانه در کارگاه •

)WOS هاي مختلف از جمله دانشگاه و اسکوپوس) و اختصاصی (ساینس دایرکت و وایلی) دانشگاه
 تهران و دانشگاه علم و صنعت.

) و یک 98و  آبان  97هاي اسفند هاي آموزشی دانش لینک (دو کارگاه در تاریخبرگزاري کارگاه •
جهت دانشجویان  98پور در اردیبهشت نویسی توسط آقاي دکتر ابراهیمکارگاه آموزش مقاله

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه
برگزاري تور دانشگاهی آشنایی با امکانات کتابخانه مرکزي براي دانشجویان کارشناسی ورودي جدید  •

اباخانه هاي مختلف کتبمنظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با نرم افزار کتابخانه مرکزي و بخش
 در دانشکده هاي کامپیوتر، برق، علوم انسانی، معماري و تربیت بدنی

رسانی کتابخانه مرکزي (پیام مشرق) شامل (پرداخت آنالین به روز نمودن نرم افزار سامانه خدمات •
 جریمه دیرکرد کتاب، تمدید و رزرو کتاب ها توسط خود دانشجویان)

هاي مکانیزه نمودن سیستم خدمات دهی در زیرساخت سازيو فراهم RFIDهاي خوانخرید کارت •

  .بخش امانت کتابخانه مرکزي
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 مدیریت امور پژوهشی 
 ها و افتخاراتها، همایشجشنواره 
 انتشارات کتب و نشریات 
  صنعتکارآفرینی و ارتباط با 
 فناوري اطالعات 
 مرکز اسناد و منابع علمیکتابخانه مرکزي ، 
هاي نوینپژوهشکده فناوري 

 
 
 



  119                                 هاي نوینپژوهشکده فناوري

 
و  نیبا معلم 93در سال  کیزیف يعمل پژوهشگر برتر کشور کیدکتر نآقاي و تبادل نظر  یسخنران د،یبازد 

  تهران به مناسبت هفته پژوهش 6ن  درخشا يفرزانگان، استعداد ها رستانیدانش آموزان دب

 
دانشگاه  یشانات پژوهز امکو استفاده ا دیبازد يبرا یفراوان لیفرزانگان ابراز تما رستانیدب نیو معلم تیریجلسه مد نیدر ا
مدرن  یمکانات آموزشااستفاده از  -1داشتند:  دیتاک ریبر موارد ز دیبازد نیعمل در ا کیداشتند. دکتر ن ییرجا دیشه
 يشرفتهایو توجه به پ کمیو  ستیو آموزش سده ب یندگز دیجد يتامل بر جنبه ها -2 يمجاز يشده توسط فضا ایمه

 ياو چالشه یاجتماع یزندگ يبرا شانین اکرد ایپرورش دادن دانش آموزان و مه يچند بعد -3 يو فناورعلم  يبرق آسا
 متنوع و ... یخارج يزش زبان هاو توسعه دوره آمو ییلزوم آشنا-4و درشت آن  زیر
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 1397سخنرانی دکتر مهدي نیک عمل در دانشکده مهندسی کامپیوتر به مناسبت هفته پژوهش، آذر ماه 

 

 



  121                                 هاي نوینپژوهشکده فناوري

 سخنرانی هاي علمی برگزار شده توسط پژوهشکده فناوري هاي نوین
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 مستقر در آزمایشگاه حالت جامد BETراه اندازي و سرویس دهی دستگاه 

 

 



  123                                 هاي نوینپژوهشکده فناوري

 یرزاخانیم میبود مرحوم مر ادی 6فرزانگان  رستانیروزه دانش آموزان دختر دب کی ياردوبرگزاري 
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آموزش و  13منطقه  هیعلوم پا رانیدب يبرا AFM یاتم يروین کروسکوپیم یکارگاه آموزش يبرگزار

 1398 نیفرورد 26 نینو يها يپرورش شهر تهران، توسط پژوهشکده فناور

 



  125                                 هاي نوینپژوهشکده فناوري

 Machine Learning یدوره آموزش يبرگزار
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 يها يدانشگاه با توافق پژوهشکده فناور مرکز داده (دیتا سنتر)به  هیاز علوم پا یانتقال خوشه محاسبات

 نینو

 

 



  127                                 هاي نوینپژوهشکده فناوري

 با حمایت فدراسیون سرآمدان کشور جذب پژوهشگر پسا دکتري با گرایش نانوفناوري

 دکتر سیما شکرفروش

 فارغ التحصیل دکتري فیزیک

 دانشگاه زنجان
 

 جذب سه پژوهشگر تمام وقت -10

 سبیکه قاسمی

 دکتري فیزیک

 دانشگاه دامغان
 

 علیحسینیمعصومه 

 دکتري فیزیک

 دانشگاه زنجان
 

 

 حسین جاللی

 دکتري فیزیک

 دانشگاه زنجان
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  08/12ضریب تاثیر  چاپ مقاله در مجله نانولترز با

 دکتر مهدي نیک عمل به عنوان نویسنده مسئول این مقاله هستند.

 

 

 

 

 

 



  129                                 هاي نوینپژوهشکده فناوري

دانشگاه برتر  50) یکی از Leuven Universityلوون بلژیک (-همکاري با دانشگاه کی

 دنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lino da Costa Pereira 
Assistant professor, KU Leuven 

 مرتضی فالح
 دانشجوي کارشناسی ارشد

 دکتر مهدي نیک عمل
 ریاست پژوهشکده فناوري هاي نوین
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یاست پژوهشکده فناوري هاي کشور توسط دکتر مهدي نیک عمل، ر کسب رتبه سوم محققین نانو

 نوین
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