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 معاونت پژوهش و فناوريارگفتشپي

تاسيس و اولين مدرک  1308مدرسه عالي صنعتي به عنوان اولين موسسه آموزش عالي كشور در سال 

به مرحوم آقاي  1311مهندسي ايران را با امضاي وزير معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه وقت در سال 

ي نهادي كه عنوان اولين دانش آموخته. مهندس نيو به )تصوير پيوست( مهندس محمد باقر نيو اعطا نمود

گذار بنيان و دولتي يخزانه يضرابخانه اولين رئيس ايرانيشود، امروزه دانشگاه علم صنعت ايران ناميده مي

مدرن، و در نهايت مروّج و باني كشاورزي و چايكاري  صنعت نساجي ندهصنعت كاشي و سفال، وارد كن

 . گرديدمدرن در كشور 

ال سا تا س از پيروزي انقالب اسالمي مراحل رشد كمي و كيفي خود ردانشگاه علم و صنعت ايران پ

رشته گرايش در مقطع  135اندازي مقاطع تحصيالت تكميلي در طي نموده و موفق به راه 1376

الغ بباشد. در حال حاضر تعداد دانشجويان دانشگاه رشته گرايش در مقطع دكترا مي 74كارشناسي ارشد و 

ل هاي پژوهشي، در ساا ارتقاي رويكرد دانشگاه و در پي اهميت دادن به فعاليتب نفر است. 14000بر 

ار اعتب براي اولين بار در كشور سيستم ارزيابي عملكرد پژوهشي اعضاي هيات علمي و تخصيص 1379

لم و صنعت ايران دانشگاه ع 1380ساليانه در دانشگاه علم و صنعت ايران به مرحله اجرا درآمد و در سال 

غاز اين سرآ نيد وعنوان اولين دانشگاه كشور برنامه راهبردي خود را تهيه و به تصويب هيات امنا رسا به

 دانشگاه نسل دوم( بود. هاي پژوهشي )تغيير جهت دانشگاه به حوزه فعاليت

 كرد  واهدبرنامه پنجم راهبردي دانشگاه از منظر پژوهش و فناوري سه رويكرد اساسي را دنبال خ

براي حل  هاي نوين و خالقانهين نيروهاي انساني متعهد، متخصص و توانمند در ارايه راه حل( تام1)

 مسايل پيچيده در صنعت و مديريت كشور.

ه مرجعيت علمي و با هدف كسب جايگا اصيل رانههاي پژوهشي و فناو( اهتمام ويژه به انجام فعاليت۲) 

 المللي اجتماعي در ترازهاي ملي و بين

ر ديل دايت موتور پرقدرت پژوهش و فناوري دانشگاه درجهت ايفاي نقش زيربنايي و بي ب( هد3)

  ران. همكاري دولت، صنعت و دانشگاه براي تامين زندگي بهتر و سرافرازانه براي آحاد ملت اي

آفرينان داخل اي بين نقشهاي گروهي و شبكه( اهتمام به كارآفريني دانش بنيان مبتني بر همكاري4)

  هاي دانش بنيان دانشگاهيو بيرون از دانشگاه و توسعه شركت

ارم ي چهموفق به كسب رتبه ۲0۲1هاي پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ايران در سال از منظر شاخص

در  ۲0۲1ايمز شد و بر اساس نظام رتبه بندي ت QSبندي هاي كشور بر اساس نظام رتبهدر بين دانشگاه

هاي مهندسي مكانيك، مهندسي برق، مهندسي ر رشتهدرار گرفت.همچنين جهان ق 501-600جايگاه 

هندسي ان، مارتباطات از راه دور، مهندسي علم و فناوري ابزارآالت، مهندسي كامپيوتر، مهندسي عمر

برتر  هايهشيمي، علوم و مهندسي انرژي، مهندسي متالورژي و مديريت موفق به حضور در ميان دانشگا

 ( شده است.۲0۲0عي شانگهاي )سال بندي موضورتبه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ك درصد برتر در ميان موسسات ي ESIدانشگاه علم و صنعت ايران بر اساس آخرين بروز رساني پايگاه 

  18 كه من اينضهاي موضوعي مهندسي، علوم كامپيوتر، مواد و متالورژي قرار گرفته است. جهان در حوزه

ت دانشمندان يك فهرس در نتايج اين پايگاه عت ايران براساسدانشگاه علم و صن علمياعضاي هيات از نفر 

نيز در آخرين ارزيابي كه از  (ISCي علوم جهان اسالم )پايگاه استناد .اندقرارگرفته برتر جهان درصد

نعت ايران را در زمره سه عمل آورده دانشگاه علم و صبه 1397 -1398هاي كشور در سال دانشگاه

 .مهندسي كشور معرفي نموده است دانشگاه برتر فني و

بيني تواند تحقق اهداف كمي پيشتوجه بيشتر به كيفيت دستاوردهاي پژوهشي و اخالق علمي مي

ات رائه خدمحوه اشده در برنامه راهبردي دانشگاه را بيمه نمايد. تجهيز آزمايشگاه مركزي و ساماندهي ن

هاي تواند موجبات رشد كيفي فعاليتن شك ميها به پژوهشگران بدوآزمايشگاهي موجود در دانشكده

ان و رساني شرق تهرگيري از بزرگترين مركز اسناد علمي و اطالعراه اندازي و بهره پژوهشي را فراهم سازد.

اي ردادن پهنهاي اطالعاتي و در اختيار قراارائه خدمات مورد نياز پژوهشگران از قبيل دستيابي به بانك

تواند شك مي ايشان به منظور دسترسي آسان و گسترده به منابع علمي جهان بدونباند متناسب با نياز 

 دانشگاه را در رسيدن به اهداف كمي برنامه راهبردي ياري نمايد.

  ديمل بواز نظر مجالت علمي، خوشبختانه در سال گذشته شاهد ارتقاي مجالت دانشگاه به شرح ذي

 يالملل نيب گاهيو ارتقاء جا WOSعمران در  يمهندس يالملل نيمجله ب 1.446 ريتأث بيكسب ضر -

 SCOPUSدر سامانه  Q2به  رانيمواد ا يفصلنامه علم و مهندس گاهيارتقاء جا -

 SCOPUSدر سامانه  ديتول قاتيو تحق عيصنا يمهندس يالملل نيشدن مجله ب هينما -

 COPEدر  ديتول قاتيو تحق عيصنا يمهندس يالملل نيمجله ب تيعضو -

در  وهاي دانشگاه نسل سوم در حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه طراحي گرديده ر سيستمزي

ري و سازي بيشتر اعضاي محترم هيات علمي با مفاهيم فناوسازي است. در اين راستا آشناحال پياده

راه دانشگاه سازي و ارائه خدماتي نظير نمونه سازي سريع و بازارچه فناوري كه هم اكنون در فنتجاري

 تواند مسير دانشگاه را براي انتقال از دانشگاه نسل دوم به دانشگاه نسل سومباشند ميقابل عرضه مي

وجود هاي بنامه ارتقاء، زير سيستم ههاي آيينتحوالتي از قبيل تغيير در شاخص )كارآفرين( هموار نمايد

ه ، رانشگاهمتعدد در سطح دا زي مراكز نوآورياراه اندهاي علمي، صنعتي و فناوري، آمده در دفتر همكاري

احد هاي رشد و تاسيس دفتر علم سنجي، سامانه حمايت از ثبت اختراع بين المللي، تحول در مركزاندازي 

دازي اه انفناوري، تاسيس صندوق پژوهش و فناوري خطر پذير، تاسيس قطب هاي فناوري در دانشگاه، ر

رخي از د ديگر بد متعدتغيير نگاه در حوزه كارآموزي و موار، انه يا نماد،نمايشگاه دائمي دستاوردهاي فناور

المللي، استفاده از دستاوردهاي توان به گسترش تعامالت بينها هم مياينها هستند. در ساير حوزه

ها رنامهبآموختگان از طريق مهارت افزايي اشاره كرد كه تحقق پژوهشي در آموزش و اشتغال بيشتر دانش

 ه خواهندانشگالطف الهي و همت بلند دانشگاهيان علم و صنعت ايران منجر به تحقق اهداف راهبردي د با

 شد.

 امیر حسین دوائی مرکزی

 معاون پژوهش و فناوری
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 به  خورشیدی ۱۳۱۱که در سال تصویر اولین تصدیق نامه تحصیالت عالیه فنی ایران 

 ن در دانشگاه علم و صنعت ایران موجود است.مرحوم آقای مهندس نیو اعطا شده و اصل آ
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  اهداف كالن دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوري

 يد بر فناوريالمللي با تاكهاي ملّي و بينبنديارتقاء جايگاه دانشگاه در رتبه •

 الملليو بين هاي گروهي اعضاي هيات علمي در ابعاد داخلي، ملّيتوسعه مشاركت و همكاري •

 هاي دانشگاه به منظور تحقق اقتصاد دانش بنيان فزايي دانش، پژوهش و فناوريهم •

 هاي نوآورانهظريهها و توسعه ندستيابي به محيط خالق و كارآمد علمي براي تحقق ايده •

  تحقق زنجيره ايده تا محصوالت دانش بنيان •

 

 ردهاي دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوريراهب
 

 بنديهاي موثر رتبهاء كمّي و كيفي دانشگاه در مولفهارتق •

اي ملّيي و سازي براي ايجاد و توسعه نظام مديريت دانش در دانشگاه متناسب با استانداردهظرفيت •

 الملليبين

 هاي گروهي اعضاي هيات علميتقويت و گسترش فعاليت •

 هاي متقابل دانشگاه و صنعتتوسعه همكاري •

 الملليبينهاي ملّي و و همكاري توسعه و تقويت مشاركت •

 ارتقاء توان و روحيه نوآوري و ترويج كارآفريني خالقانه •

 سازي دستاوردهاي پژوهشي و فناوري دانشگاهحمايت و پشتيباني از تجاري •

 هاي فناورانه و دانش بنيانژوهشي براي فعاليتپ-سازي جهت احراز مرجعيت علميزمينه •

يياز ندانيش روز و  واي آموزشي مبتني بر تفكر كيارآفريني خالقانيه،ها و محتبازنگري مستمر دوره •

 كشور

 موريت دانشگاههاي آموزشي متناسب با مااستانداردسازي شاخص •

 ر اساس مساله محوريبهاي دانش بنيان دانشگاهي توسعه شركت •

 ناوري براي پاسخگويي به نيازهاي كشورفهاي پژوهشي و حمايت از فعاليت •

 وهش و فناوري خودگردانتوسعه مراكز پژ •

 گرايي و هدفمندي در اكتساب فناوريمأموريت •

 توسعه مراكز نوآوري در دانشگاه •
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 ها و اقدامات معاونت پژوهش و فناورياهم برنامه

 دفتر امور پژوهش

 نامه اعتبار پژوهشي آيين پياده سازي -

  ها جهت پايشبرگزاري جلسات با معاونين پژوهشي دانشكده -

 راردادهاي گرنتوضعيت عقد ق 

 فرآيند تكميل اطالعات اعضاي هيات علمي در سامانه گلستان 

 هاي نوع الف و ب وضعيت آزمايشگاه 

 هااعالم وضعيت فضاهاي تحقيقاتي دانشكده 

 HSE هادر دانشكده 

 ورود اطالعات در سامانه بيت 

 هاي علميقطب 

 هاي سه ساالنه اعضاي هيات علميفعاليت 

 نامه گرنتزنگري آيينانعكاس تغييرات در با 

 برنامه راهبردي دانشكده و چگونگي وضعيت كنوني آن 

 هاي موجود)صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران و بنياد ملي نامهتفاهم استفاده از ظرفيت

 نخبگان(

اي برنامه همكاري با متخصصان و كارآفرينان ( براي اجر98-95ميليارد ريالي ) 55جذب اعتبار  -

، پسادكتري هاي تحقيقاتي و فناورانه همچونرج از كشور در قالب حمايت از انجام پروژهايراني خا

هاي ركتشاندازي كسب و كارهاي فناورانه، اشتغال در فرصت مطالعاتي، استاد مدعو و معين، راه

 هاي تخصصيفناور و برگزاري سخنراني و كارگاه

 دانشگاهها و آزمايشگاههاي تهيه ليست مواد پرخطر كارگاه -

سته برگزاري جلسات هم انديشي پژوهشي رياست محترم دانشگاه با اعضاي هيات علمي برج -

 پژوهشي

 تدوين آئين نامه بهره برداري از فضاهاي تحقيقاتي دانشگاه -

 برنامه خريد از نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاه ساخت ايران

 

  دفتر چاپ و نشر مجالت علمی
ين و ارتقاء جايگاه ب WOSمجله بين المللي مهندسي عمران در  1.446كسب ضريب تأثير  -

 المللي

 SCOPUS سامانه در  Q2 به ايران مواد مهندسي و علم ارتقاء جايگاه فصلنامه -

 SCOPUS سامانه در توليد تحقيقات و صنايع مهندسي المللي بين مجله شدن نمايه -
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 COPE در توليد تحقيقات و صنايع مهندسي المللي بين مجله عضويت -

 المللي در هيأت تحريريه مجالتهاي برجسته ملي و بينجذب همكاري ومشاركت چهره -

 رو نش تجديد احكام مدير دفتر چاپ و نشر ، سردبيران مجالت وكارشناس مسئول شوراي چاپ -

نسخه و سپس حذف نسخه چاپي مجالت و  100نسخه به  500كاهش تيراژ چاپ مجالت از  -

 ت الكترونيكينسخه به صور 10انتشار 

 جذب همكاري ساير موسسات متخصص در زمينه صفحه آرايي مجالت -

ن المللي در جايگاه بي 3بهبود رتبه مجالت دانشگاه در سامانه ارزيابي وزارت عتف و دريافت  -

 ارزيابي جديد

 ISIو  Scopusتالش براي نمايه سازي ساير مجالت در پايگاههاي  -

  آزمايشگاه مركزي
يك و شيمي( هاي مكانآزمايشگاه جديد از دانشكده ۲هاي عضو )عضويت مايشگاهافزايش تعداد آز -

شگاه در گاه دانهاي راهبردي و افزايش درآمد به منظور ارتقاي جايي آزمايشگاهي فناوريدرشبكه

 بندي شبكهرتبه

يزات ي تجههاي پذيرش شده، هزينهها، اطالعات نمونهثبت اطالعات تجهيزات آزمايشگاه -

 ي شاعاايشگاه درسامانهوآزم

دارک مهمكاري با دفتر حمايت و پشتيباني امور پژوهشي و فناوري وزارت علوم در بررسي  -

 اعا شي امانهمنطقه يك كشور در س هايها و پژوهشگاهي دانشگاهمربوط به خريدهاي ارزي كليه

ي  زريابانجام اهمكاري با دفتر حمايت و پشتيباني امور پژوهشي و فناوري وزارت علوم در  -

 هاي تامين كننده تجهيزات آزمايشگاهي در كشور شركت

كزي گاه مري پژوهشي مناسب در آزمايشبه كارگيري سربازان پژوهشيار با معدل باال و سابقه -

 براي تكميل كادر آزمايشگاه

 هر دانشگادهاي خريد تجهيزات ارزي ي پروپوزالهاي اقتصادي و فني كليهمرجع انجام بررسي -

 با فناوري باال به منظور افزايش درآمد و بكارگيري تجهيزات MBEاندازي مجدد دستگاهو راه احيا -

 موجود در دانشگاه

هاي و ، سرعت سنج سه بعدي، تارگتCHNو پتانسيل زتا،  FESEM،DLSهايخريد دستگاه -

راي ب 98ي ارزي خريدتجهيزات آزمايشگاهي سال از محل بودجهMBEشاتر مورد نياز دستگاه 

 آزمايشگاه مركزي

ي ئهبل و ارامتقا عقد تفاهم نامه با بنياد علوم كاربردي رازي به منظور ارائه خدمات آزمايشگاهي -

ريافت ظور دمعرفي نامه به اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران  به من

 درصدي. ۲0تخفيف 

 هاي الزم تجاري سازي محصوالتواهيهاي دانشگاه بنيان جهت اخذ گتعامل با شركت -

الت همكاري مستمر با ستاد نانو و معاونت علمي فناوري رياست جمهوري در مميزي محصو -

 دعفوني كننده در زمان شيوع ويروس كرونا.ض -بهداشتي
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 ونيكيو پرداخت غير حضوري و الكتر ي بيت براي ارايه خدمات پژوهشياستفاده ازسامانه -

 زمايشگاهآا نام براي افزايش ميزان بازديد سايت و همچنين ايجاد صفحاتي ب ماندازي سايت دوراه -

 مركزي در فضاي مجازي به منظور انجام تبليغات

هولت سانشگاه به منظور نامه براي بكارگيري تجهيزات آزمايشگاهي شخصي در دتفاهم عقد -

 هاي متقاضيان از اين دستگاهاستفاده

آمدها و   گيري ازدري شاعا براي سهولت گزارشسامانه در عضوهاي افزايش تعداد آزمايشگاه -

 ها و رصد فعاليت آنهاهاي آزمايشگاههزينه

 

 هاي علمی و صنعتیدفتر همكاري

 تهيه و تدوين شيوه نامه نامه پسا دكتري صنعتي و فرصت مطالعاتي دانشگاهي -

 تهيه پكيج راهنماي انعقاد قراردادهاي صنعتي  -

 ش كار بيمه قراردادهاي صنعتي و اطالع رساني عمومي به اساتيدتهيه و تدوين گرد -

 ساتيدتهيه و تدوين نحوه كسر ماليات از قراردادهاي صنعتي و اطالع رساني عمومي به ا -

طالع الي و هاي تحصيالت تكميلي به بهره برداران احتماعرضه پايان نامهتهيه و تدوين رويه  -

 رساني عمومي 

 مرهنتهاي صنعتي در پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي و تخصيص رسميت بخشيدن به فعالي -

 98ال سفرم سرويس حرفه اي در  100هاي دانشگاه به صنايع هدف در قالب بيش از ارائه توانمندي -

 بازديد و رويداد هدفمند با صنايع ويژه اساتيد 6برگزاري  -
 نمايشگاه تخصصي 1۲برگزاري و شركت در  -

 

اري سازي و كارآفرينیدفتر توسعه فناوري، تج  

 گاهنامه نحوه تشكيل و فعاليت واحدهاي پژوهش و فناوري در دانشعملياتي نمودن شيوه -

 تشكيل شوراي فناوري و تجاري سازي و تصويب آيين اجرايي آن -

، قطب ل ريلياندازي مراكز پژوهش و فناوري در دانشگاه مانند قطب فناوري حمل و نقتصويب و راه -

لينيك كهاي ناهمگن و هاي زيستي پايدار، قطب فناوري كاتاليستز و مجتمعفناوري مسكن سب

 صنعتي برق ايران

 هاي فناوريتشكيل كارگروه بررسي و تصويب قطب -

 تشكيل كارگروه ارزيابي عملكرد واحدهاي پژوهش و فناوري دانشگاه -

 از وگوشمند تأمين فضاي فيزيكي و استقرار انستيتو توربين گاز، انستيتو اندازه گيري ه -

 يدروكربورياز منابع ه نهيبه يمخازن و بهره برداراز  پژوهشكده ازدياد برداشت

 هاها و پژوهشگاهها، پژوهشكدهنامه با شركتهمكاري در عقد تفاهم -

 نظارت بر كارگزاران بخش خصوصي فعال در فن راه -

 هانشگاهيأت علمي دحمايت از راه اندازي شركتهاي دانش بنيان دانشگاهي با مشاركت اعضاي  -

 BPMNاندازي نرم افزار مديريت فرايندهاي كاري مقدمات راه -
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 اندازي مركز نوآوري انرژيراه -

 اندازي مركز نوآوري هيدروتكراه -

 برنامه ريزي و مذاكره براي راه اندازي مراكز نوآوري جديد -

 نشگاهت علمي دابا مشاركت اعضاي هيا 99شركت دانش بنيان دانشگاهي در سال  ۲3اندازي راه -

 ارزيابي عملكرد اعضاي هيأت علمي مطابق با شيوه نامه اعتبار فناوري -

 هاي توسعه فناوري و كارآفريني براي اعضاي هيأت علميبرگزاري كارگاه -

 هاي توسعه فناوري و افزايش مهارت دانشجوييبرگزاري كارگاه -

 گاههاي انتقال تجربه براي دانشجويان در سطح دانشبرگزاري نشست -

 ايجاد ارتباط فرايندي بين كارشناسان حوزه هاي مختلف حوزه پژوهش و فناوري -

 داوري طرح هاي اختراع متقاضيان  -

 هاي انتقال تجربهبرگزاري سلسله نشست -

 راه اندازي سامانه مديريت دانش در حوزه فناوري -

 قتواسرع هاي اختراع متقاضيان در تكريم ارباب رجوع در بخش ثبت اختراع و داوري طرح -

 

  مركز رشد واحدهاي فناور

 واحد 4۲ به فناوري واحدهاي تعداد افزايش     -

 مجازي پذيرش نامهآئين تصويب     -

 فناوري و پژوهش صندوق تشكيل     -

 ناوريف حوزه گذاران سرمايه به مستقر شركتهاي فني دانش عنوان 6معرفي     -

 برتر ايدهه ايمسابقه دوره 3 برگزاري     -

 ستقرم هايشركت به واگذاري جهت ريال ۲0.970.000.000 مبلغ به صنعتي قرارداد عقد     -

 شتابدهي هايهسته از حمايت قرارداد 1۲ انعقاد     -

 

  مركز اسناد علمی و اطالع رسانی

اي بر "سنجيتعيين موضوعات پژوهش با استفاده از علم"برگزاري كارگاه آموزشي تحت عنوان  -

 جويان تحصيالت تكميلي؛دانش

ين ات علمي سنجي براي اعضاي هياحضور در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و برگزاري كارگاه علم -

 دانشگاه؛

يران كه اصنعت  وورود اطالعات و بارگذاري مقاالت )در سامانه گلستان( اعضاي هيات علمي دانشگاه علم  -

 نمايه شده است. ISCو  WOS ،Scopusهاي استنادي در پايگاه 1398در طي سال 

و...  ال شده،هاي كيفي گرنت نظير تعداد ارجاعات، اچ ايندكس، اثرگذاري استنادي نرماستخراج شاخص -

 براي كليه اعضاي هيات علمي و ثبت در سامانه گلستان؛

ت هر الين مقاااستخراج تعداد مقاالت داغ، پراستناد و جبهه پژوهش و اسامي اعضاي هيات علمي داراي  -

 (؛ESIدو ماه يكبار )از پايگاه 
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 ات علميبراي اعضاي هي "چگونه پژوهشگر تاثيرگذاري باشيم"برگزاري كارگاه آموزشي تحت عنوان  -

 دانشكده مهندسي كامپيوتر؛

 ات علميبراي اعضاي هي "چگونه پژوهشگر تاثيرگذاري باشيم"برگزاري كارگاه آموزشي تحت عنوان  -

 شهرسازي؛دانشكده مهندسي معماري و 

 تر؛بر %10و  Q ،1به تفكيك حوزه موضوعي،  ۲019در سال  JCRاستخراج مجالت نمايه شده در  -

يران كه اصنعت  وورود اطالعات و بارگذاري مقاالت )در سامانه گلستان( اعضاي هيات علمي دانشگاه علم  -

 نمايه شده است؛ Scopusدر پايگاه استنادي  1399در طي سال 

نحصر به درخواست م 107االت دانشجويان دكتري جهت پيش دفاع يا دفاع نهايي )بررسي و تاييد مق -

 فرد(؛

رشناسان براي كا Incitesو  Scopus،Wos ،Scivalهاي جلسه آموزشي استخراج اطالعات از  پايگاه -

 دفتر امور پژوهش.
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 مركز آموزش و تحقيقات محيط زيست دانشگاه علم و صنعت در جزيره كيش افتتاح 
 

ضور حزمان با هفته پژوهش، مركز آموزش و تحقيقات محيط زيست دانشگاه علم و صنعت ايران با هم

، به طور 99رماهمسووالن دانشگاه، سازمان منطقه آزاد كيش و سازمان محيط زيست روز چهارشنبه، نوزدهم آذ

 .رسمي افتتاح شد

، دكتر گاه علم و صنعت ايران(رييس دانش)همزمان با اين مراسم كه با حضور دكتر جبارعلي ذاكري 

بهار عبدالمجيد ارجمندي )معاون فرهنگي و اجتماعي(، دكتر مرتضي باقري )رئيس پرديس كيش و چا

 يمناد عليرضا (،مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش) دانشگاه علم و صنعت ايران(، غالمحسين مظفري

 دريايي جليل اسالمي )معاون امور(، ميرييس كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسال)

ي ستاوردهات و دسازمان بنادر و دريانوردي( و تني چند از مسووالن محلي برگزار شد؛ نمايشگاهي از محصوال

ر در مراكز نفر از اساتيد، دانشجويان و شركت هاي دانش بنيان مستق 60مرتبط با محيط زيست، بيش از 

زياد  ستقبالايران در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفت كه با ا نوآوري و رشد دانشگاه علم و صنعت

 .بازديدكنندگان قرار گرفت

يره در جز بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است، پژوهشكده محيط زيست دانشگاه علم و صنعت

 ز راه بهنها اات آكيش به عنوان مركزي براي تحقيقات بر روي گونه هاي مختلف جانوري، گياهي و تثبيت حي

اين  زيستي كار بستن و توسعه فناوري هاي نوين و همچنين آمادگي جهت حفاظت از سرمايه گرانقدر محيط

 .جزيره و سرزمين اصلي فعاليت نمايد

يناميك سيستم هاي انرژي و محيط زيست، آناليز د  هايي همچونازمايشگاه در حال حاضر در اين پژوهشكده

 .ير استايه دات سازه هاي دريايي مرتبط با محيط زيست و محيط زيست فضا پايه و هواپدريا، مركز تحقيقا

رصد  سامانه  همچنين بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار است در آينده طرح هايي همچون

ات ايعضزيافت تغييرات اقليمي جزيره كيش، تحقيق و توسعه بر روي مزارع عمودي، پايلوت تصفيه پساب، با

 گياه، باطري، نمك زدايي غشايي از آب، پايلوت آب شيرين كن خورشيدي، سامانه هيدرو پونيك كاشت

 .سامانه هومند رصد آنالين زير دريا و... در اين پژوهشكده اجرا گردد

وردي و دريان در حاشيه اين مراسم تفاهم نامه همكاري بين دانشگاه علم و صنعت ايران، سازمان بنادر و

 .يدامضا گرد« ايجاد مركز مقابله با آلودگي هاي نفتي كيش»منطقه آزاد كيش در مورد  سازمان

 

-  
-  
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   الملليبين جايگاه دانشگاه علم و صنعت ايران در سطح

ت فيت توجهاهاي تعيين برتري و كيبندي به عنوان يكي از شيوههاي جهاني رتبههاي اخير  نظامطي سال

ضاي فعالي و  المللي شدن آموزشها به دليل جهاني شدن و بينست. موفقيت اين نظامبسياري را جلب نموده ا

تلف ر سطوح مخدها شگاهبندي دانهاي رتبهها است. نظامرقابتي بر سر منابع مالي و نيروي انساني در ميان دانشگاه

د مي، تعداوليدات علنظير تعداد تهاي گوناگون المللي ايجاد و با استفاده از شاخصاي و بيناعم از ملي، منطقه

ي، تعداد المللنالمللي، تعداد جوايز بياستنادات، نسبت دانشجو به اعضاي هيات علمي، تعداد دانشجويان بين

ها هد دانشگاعملكر پژوهشگران پراستناد، تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت ساينس و نيچر و... به صورت ساالنه

به ويژه شجويان )ري از دانها بازديدكننده داشته و بسياها ميليوندهند. وب سايت اين نظاميرا مورد ارزيابي قرار م

و صنعت  نشگاه علمكنند. وضعيت دابندي استفاده ميهاي رتبهدانشجويان دكتري( براي انتخاب دانشگاه از نظام

  ه شرح زير استالمللي ببندي اعالم شده از سوي سه نظام معتبر بينايران در آخرين رتبه

  ؛۲0۲1ندي تايمز در سال بجهان براساس رتبه 501-600جايگاه 

  ؛۲0۲1سال  بندي كيواس دربراساس رتبه جهان 601-650جايگاه 

  ؛۲0۲0ي در سال بندي شانگهابراساس رتبه جهان 901-1000جايگاه 

 (، 300-۲01مكانيك )( مهندسي 151-۲00هاي مهندسي متالورژي )دانشگاه علم و صنعت ايران در رشته

-301مهندسي انرژي ) (، علوم و400-301شيمي ) (، مهندسي۲01-300ابزار آالت ) مهندسي علم و فناوري

بندي موضوعي شانگهاي )سال هاي برتر رتبه( موفق به حضور در ميان دانشگاه501-400(، مديريت )400

 ( شده است. ۲0۲0

 351-400تبه رمواد، مهندسي برق، مهندسي مكانيك، رياضي با هاي علم دانشگاه علم و صنعت ايران در رشته 

( ۲0۲0رتبه بندي موضوعي كيواس ) ( در نظام600-551هاي اطالعاتي )و در رشته علوم كامپيوتر و سيستم

 حضور داشته است.

 د ور، مواهاي موضوعي مهندسي، شيمي، علوم كامپيوتحضور در ميان موسسات يك درصد برتر جهان در حوزه 

 .(ESI)براساس آخرين به روز رساني پايگاه ) ۲0۲0متالورژي در سال 
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 هاي معتبر رتبه بنديجايگاه دانشگاه علم و صنعت ايران در نظام
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 شانگهايجايگاه دانشگاه علم و صنعت ايران در رتبه بندي موضوعي 
 

2020  2019  2018  2017 Subject  

 -  -  401-500  Mathematics  

300-201  101-150  101-150  151-200  Mechanical Engineering  

 401-500  301-400  401-500  Electrical &Electronic Engineering  

 151-200  151-200  -  Automation & Control  

201-300  201-300  -  -  Telecommunication Engineering  

201-300  201-300  201-300  201-300  Instruments Science &Technology  

 401-500  301-400  201-300  Computer Science & Engineering  

301-400  201-300  151-200  151-200  Civil Engineering  

301-400  201-300  151-200  201-300  Chemical Engineering  

 -  401-500  401-500  Materials Science & Engineering  

301-400  301-400  301-400  -  Energy Science & Engineering  

 151-200  151-200  -  Transportation Science & Technology  

151-200  101-150  101-150  101-150 Metallurgical Engineering  

401-500  401-500  401-500  301-400  Management  

 

 

 NTU 2020 جايگاه دانشگاه علم و صنعت ايران در رتبه بندي موضوعي

 

Country Rank World Rank Subject 

4 169 Engineering 

3 41 Mechanical Engineering 

2 146 Civil Engineering 

4 209 Computer Science 

3 150 Chemical Engineering 

5 258 Electrical Engineering 

4 257 Materials Science 

4 401-450 Chemistry 
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 ESI مولفين پر استناد جهاني دانشگاه درنظام رتبه بندي 

ده شذيرفته پالمللي ترين شاخص تعيين ميزان اثرگذاري در پژوهش در سطح بينامروزه استناد به عنوان مهم

 ت. ردار اسكيفيت باالتري برخواست، اين ديد وجود دارد اگر توليد علمي استناد بيشتري دريافت كند از 

يكس است ( يكي از محصوالت موسسه كلريويت آنليتESIهاي اساسي علم )پايگاه اي اس آي پايگاه شاخص

هان براساس جدرصد برتر  50كه هر دوماه يكبار دانشمندان و موسسات يك درصد برتر جهان، كشورها و مجالت 

 نمايد. عرفي ميشاخص استناد و در يك بازه زماني ده ساله م

در بازه )هاي دريافتي به منظور تعيين دانشمندان يك درصد برتر، نويسندگان ابتدا براساس مجموع استناد

  رغم اينكه شوند. عليها انتخاب ميگانه علم مرتب، سپس يك درصد اول آن ۲۲هاي زماني ده ساله( در رشته

بندي رچند دستهتواند دهاي يك پژوهشگر ميست، اما فعاليتبسياركلي ا  ESIگانه ارائه شده توسط۲۲دسته بندي

ماه  كه هر دو براي قرارگرفتن در جمع پژوهشگران يك درصد برتر، آستانه استنادي تعيين شده است .قرارگيرد

 .گردديكبار روزآمد مي

اسب و هاي منرقرارگرفتن در جمع پژوهشگران يك درصد برتر دنيا نيازمند به كارگيري راهبردها و راهكا

هيات علمي  است. نگاهي به تعداد پژوهشگران يك درصد برتركشور به نسبت كل اعضاي همچنين تالش و پشتكار

ركوتاه دري است. ترين ركن در پژوهش، مسئله محوباشد، اما نبايد فراموش كرد كه مهمكشور مويد اين ادعا مي

شدن  ين تبديلتوليد شده به ثروت و قدرت است، بنابرا بلندمدت بهترين هدف براي پژوهش، تبديل علم مدت يا

 تواند هدف مناسبي باشد.به پژوهشگر يك درصد برتر بين المللي به تنهايي نمي

 

 

 

 

 

 

 

 

در فهرست  ، ESIهروز رساني پايگانفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران براساس آخرين به 18

 .رگرفتنداد قرادر حوزه هاي مهندسي، شيمي، رياضي، علوم كامپيوتر و علوم مو دانشمندان يك درصد برتر جهان

ي قرار موضوع الزم به ذكر است كه دو نفر از اعضاي هيات علمي در فهرست دانشمندان يك درصد برتر دو حوزه

قابل  امهاد دارند. اسامي دانشمندان يك درصد برتر دانشگاه علم و صنعت ايران به تفكيك حوزه موضوعي در

 مشاهده است.
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 ESIپايگاه   مولفين مقاالت پراستناد دانشگاه براساس اعالم              

 

 

 

 

 حوزه موضوعی مهندسی
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 حوزه موضوعی شیمی 

 

 

 حوزه موضوعی رياضی 

 

 

 حوزه موضوعی علوم مواد  یوتر حوزه موضوعی كامپ
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 آمارهاي پژوهشي

بير اسياس  99لغايت  94هاي هاي عملكردي براي طول دوره سالشاخص بيني كميدر ابتدا پيش

زارش شيده اسيت. سيپس بيه اختصيار گيزارش آمياري از نتيايج عملكيرد برنامه راهبردي دانشگاه گي

 باشد. مي 99تا  97هاي ژوهش دانشگاه طي سالهاي دفتر امور پفعاليت

  ISIسرانه مقاالت 
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  هيات علمي اعضاي  hميانگين شاخص

 

 InCitesاستخراج از   Web of Sienceدانشگاه در  Q1درصد  مقاالت 
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 ساله 5اثرگذاري استنادي نرمال شده هر سال در بازه 

 

 

H-index دانشگاه در(web of science)  
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 يپسادكتر يدوره ها

 

 

 توزيع امتيازات گرنت
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 توزيع امتيازات گرنت براساس مرتبه

 

 

 

 پراستناد در دانشكده هامولفين مقاالت  توزيع
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 در دانشكده ها درصد توزيع امتياز تعامالت صنعتي و فعاليت هاي پژوهشي
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در صد امتیاز تعامالت صنعتی در صد امتیاز فعا ی  هاي پژوهشی

 توزيع سرانه امتياز پژوهشي در دانشكده ها
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الملليانتشارات بين  
سيالهاي  با عنايت به رشد چشمگير دانشگاه علم و صنعت ايران در زمينه توليد عليم و فنياوري در

تيد دانشيگاه را در عرصيه چياپ كتياب توسيط ناشيرين اخير، معاونت پژوهش و فنياوري تيالش اسيا

 وفق به چاپ كتيابمورد توجه قرار داده است. در ذيل كتب تعدادي از اساتيد محترم كه م الملليبين

  اند ارائه شده استالمللي شدهتوسط ناشرين معتبر بين

 سال نشر ناشر نويسنده عنوان كتاب رديف

1 Swift Analysis of Structures using 

graph theory methods 
 Springer ۲0۲0 علي كاوه 

۲ Metaheuristic Optimization 

Algorithms in civil Engineering   

New Application 

 Springer ۲0۲0 علي كاوه

3 SpringerBriefs in Applied Sciences 

and Technology (Bone Cement 

/From Simple Center Concepts to 

Complex Biomimetic Design) 

 Springer ۲0۲0 حميدرضا رضائي

4 Smart Growth and Sustainable 

Transport in Cities 
 Routledge ۲0۲0 مهشيد قربانيان
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 انتشارات دانشگاه

ا تيالش و بيمركز انتشارات دانشگاه از بدو تاسيس دانشگاه شروع به كار نموده است و در اين مدت 

كنون ااساتيد معظم نسبت به چاپ كتب علمي، فني و مهندسي دانشگاه اهتمام نموده است.  همكاري

شيور كعنوان كتاب نقش ممتازي در بين دانشيگاههاي  700بعد از گذشت ساليان متمادي با بيش از 

 ايفا مي نمايد. 

 99هاي چاپ اول سال فهرس  كتاب

 تدوين تأليف ترجمه مترجم –مولف  عنوان رديف

1 
قطار در راه  –اندركنش ديناميكي پل 

 آهن پر سرعت 
دكتر جبار علي ذاكري ، چنگيز 

 شهري ، آقاخاني 
*   

   * دكتر محمد رياحي معرفي نگاهداشت پيش بينانه  ۲

 اينترنت اشياء و صنعت برق  3

دكتر سيد محمد شهرتاش، شهرام 

جديد، سيد علي اصغر بهشتي 

شيرازي، زينب موحدي و محمود 

 گريلش

 *  

  هاي حفاظتي راهنماي تست رله 4

 اصول اوليه و كاربردها ) جلد دوم(
   * دكتر سيد محمد شهرتاش

هاي اصول طراحي آرگونوميك  واسطه 5

 ها نشانگرها و كنترل كننده –كاربردي 
  *  دكتر حسن صادقي نائيني

  *  دكتر اكبر دهقان نژاد، فاطمه نسرين هندسه فرش ايران  6

 مكان سازي در مدار پياده راهوري 7
دكتر مصطفي بهزادفر، كيومرث 

 حسيني 
 *  

 مديريت زنجيره تامين پروژه  8
دكتر فريد قنادپور ، سيامك نوري، 

 علي رضا حسيني و زهرا محمد نظري
*   

تحليل سيستم حمل و نقل ومدلهاي  9

 اعياجتم -اقتصادي

و سيد  افنديزاده زرگريدكتر شهريار 

 يم عبدالمنافيابراه
 *  

نانوسيال ها روش هاي آماده سازي،  10

 انتقال حرارت و كاربردها

و سيد  بازديدي طهرانيدكتر فرزاد 

 ايمان واصفي
 *  

مديريت پسماند جامد از ديدگاه  11

 شهرسازي
 *   دكتر مصطفي بهزادفر
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راهنمايي گام به گام براي نهادينه  1۲

 انسازي مديريت دانش موثر در سازم
   * دكتر امير ذاكري و فرزانه اكبري

 نيروگاههاي زباله سوز پسماند به انرژي 13
و فريد  احمديدكتر ابوالفضل 

 اسماعيليون
*   

 

 ديگر اقدامات صورت گرفته 

 هاي چاپي انتشارات در سامانه خانه كتابثبت كتاب -

 دريافت فيپاي كتاب از طريق سامانه كتابخانه ملي -

 اب(ات كتنه شابك و دريافت پنل كاربري )شابك به صورت سيستمي با ثبت مشخصثبت نام در ساما -

 ثبت و تاييد پروانه نشر دانشگاه در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد -

 پ اولراه اندازي پنل كاربري در سامانه فرهنگ و ارشاد جهت دريافت مجوز نشر كتاب چا -

 ساماندهی فروش اينترنتی كتاب انتشارات

  ميهاي علقطب

به گروهي از اعضاي هيات علمي برجسته يك يا چند موسسه كه از طريق تمركز و انجام بخشيدن به 

 كنند.فناوري به مدت پنج سال فعاليت مي -فعاليت هاي خود براي انجام يك برنامه مدون پژوهشي

 علميهاي اهداف قطب

 دانش و فناوري براي ارتقاء جايگاه علمي كشورهاي گسترش مرز 

 فناوري علمي وهاي گروهي و ايجاد شبكههاي اهم ساختن زمينه فعاليتفر 

 كسب مرجعيت علمي و فناوري در زمينه تخصصي خاص 

 اجرايي مشاوره و تصميم سازي در برنامه ريزي علمي و 

 ير الزم براي مشاركت مراكز علمي در سطح مليي و بيين الملليي در مسيهاي فراهم ساختن زمينه

 سعه فناوري در داخل كشورتوليد علم و تو

 توسعه و تقويت مطالعات ميان رشته اي و توليد علم بومي 

  علمي دانشگاه علم و صنعت ايران به شرح ذيل استهاي عناوين قطب

 دانشكده مدير قطب نام قطب رديف

 مكانيك حميد احمديان مكانيك جامدات و تجربي و ديناميك 1

 كامپيوتر احمد اكبري ل جديدشبكه هاي ارتباطي و اطالعاتي نس ۲
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ساخت عشاها و طراحي راهبردي و نگه داري فرآيندهاي  3

 عشايي

مهندسي شيمي،  تورج محمدي

 نفت و گاز

 اتوماسيون و بهره برداري سامانه هاي قدرت شبكه هاي 4

 هوشمند انرژي

 برق سيدمحمد شهرتاش

محمدرضاجاهد  مدل سازي و كنترل سيستم هاي پيچيده 5

 مطلق

 برق

 

  الملليهاي ملي و بينهمايش
للي، ملي، ها در سطح )بين المها رشد و ارتقاي علمي همايشريزي همايشهدف دانشگاه در برنامه

 علميي فيراهمهاي علمي بستر مناسبي را بيراي نشير و ارائيه دسيتاوردهاي تخصصي( است و همايش

و  علمي محققيان و دانشيمندان و گسيترشهاي ساخته و محيطي مناسب بر تبادل اطالعات و ديدگاه

مينيه دانشيگاه در زهياي سيازد. بنيابراين سياسيتپژوهشي در كشور را فراهم مييهاي توسعه فعاليت

 .ها بيفزايدعلمي بر آن است تا هر چه بيشتر بر غناي علمي اين همايشهاي برگزاري همايش

 

 1398 همايش هاي سال

 دانشكده سال ماه همايش نوع دبير همايش عنوان همايش رديف

ششمين كنفرانس بين المللي  1

پيشرفتهاي اخير در مهندسي راه 

 ICRARE2019آهن 

 راه آهن 98 خرداد بين المللي سيد سعيد فاضل

چهارمين كنفرانس بين المللي در  ۲

 تركيبيات، رمزنگاري و محاسبات

 رياضي 98 آبان بين المللي مهدي عالئيان

ن المللي نهمين كنفرانس بي 3

 آكوستيك و ارتعاشات

 فناوريهاي نوين 98 آذر بين المللي داوود يونسيان

بيست و ششمين كنفرانس ملي و  4

چهارمين كنفرانس بين المللي 

 مهندسي زيست پزشكي ايران

 برق 98 آذر بين المللي محمدرضا دليري

پنجمين كنفرانس دوساالنه بين  5

 المللي مكانيك جامدات تجربي

مهرداد محمود 

 شكريه

 مكانيك 98 بهمن بين المللي
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   استاد ممتاز
ي تبه استادبه منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته دانشگاه، اعضاي هيأت علمي با مر

اند و داراي كيفيت آموزشيي و المللي رسيدهكه به مقام شامخ علمي و پژوهشي در سطح ملي و يا بين

باشند، طبق ضوابط مشخص به عنوان استاد ممتياز انتخياب و طيي وي ميحسن شهرت اخالقي و معن

 .شودزي دانشگاهها به آنان اعطاء مياي درجه استاد ممتامراسم ويژه

 شرايط دانشگاه اجدو استادان به اي باالتر از استادي است كه مقرر شده اين مرتبهاستاد ممتازي مرتبه

  ظيم آيين نامه استاد ممتازي بدين شرح مي باشدتن چگونگي شود. علم و صنعت ايران اعطا

صيورت  دانشيگاهها نييز درو مقرر گرديد  به كليه دانشگاههاي كشور ابالغ1388در سال اين طرح 

سيتادي اآييين ناميه  نماينيد.توانند نسبت به اجراي آن اقدام بتصويب اين طرح در هيات امناي خود 

فند مياه اسينشگاه علم وصنعت ايران گرديد اوليين آن در دوره به تصويب هيات امناء دا 3در ممتازي 

يد گرد كشور ارسالهاي آيين نامه اي از وزارت علوم به دانشگاه 1390باشد و در سال مي 1388سال 

ليي هيي  به تصويب هيات امناء دانشگاه رسيد و 139۲و طبق آن دومين آيين نامه در ارديبهشت ماه 

خرداد مياه ي در جلسه آيين نامه نهاي 6حله اجرا در نيامدند. تا آنكه طي به مرها يك از اين آيين نامه

 به تصويب هيات امناي دانشگاه رسيده و از همان تاريخ قابل اجرا گرديد. 1395

ستاد و همينطيور ا H-indexمقدار   مصوب شد 95از مواردي كه در آيين نامه مصوب نهايي سال 

كه بايد  سال آخر استاد 10ت و متوسط امتياز اعتبار پژوهشي مورد بررسي قرار گرف Q1فقط مقاالت 

زي در نظير درصد اول اعتبار پژوهشي دانشگاه در اين دوره باشد جزء شرايط الزم استاد ممتا 10جزء 

و انجام  بودن و تجاري سازي و يا انتقال فناوري Fellowو عضو  Citationگرفته شد. همچنين تعداد 

رار قيكالن ملي نيز در ايين آييين ناميه ميورد توجيه هاي تبط با صنعت و طرحصنعتي مرهاي قرارداد

 گرفت.

سيتادان نفير از ا 4فراخيوان آن اعيالم گردييد. 1395اولين دوره انتخاب اساتيد ممتاز كه در سيال

ن دكتير عليي صنعت ايران درخواست خود را اعالم داشتند كه از بين آنها دو نفير آقاييا دانشگاه علم و

 دكتر محمود مهرداد شكريه موفق به كسب مرتبه استاد ممتازي گرديدند. كاوه و

سيفندماه دومين دوره انتخاب اساتيد ممتاز فراخوان آن به همراه فاييل دسيتورالعمل اجراييي در ا

 رانعليم وصينعت ايينفير از اسيتادان دانشيگاه  ۲براي كليه اعضاي هيات علمي ارسال شد.كه  1395

هر دو نفر  ند وارائه كرد ممتازي استاد مرتبه به ارتقا جهت آنها وضعيت ررسيب براي درخواست خود را

 گرديدند. الهي موفق به كسب مرتبه استاد ممتازياز آقايان دكتر تورج محمدي و دكتر مجيدرضا آيت

لمي ارسيال عبراي كليه اعضاي هيات  1398براي سومين دوره انتخاب اساتيد ممتاز فراخوان در اسفند ماه 

عيت جهت درخواست خود را براي بررسي وض شد كه در اين دوره تنها آقاي دكتر محرم حبيب نژاد كورايم

 رديد.گارتقاء به مرتبه استاد ممتازي ارائه كردند و ايشان هم موفق به كسب مرتبه استاد ممتازي 
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ر ن نامه دآيي الزم به ذكر است كه براي اساتيد ممتاز دانشگاه علم وصنعت ايران مزاياي خاص طبق

 شود.نظر گرفته مي

  منشور و موازين اخالق پژوهش
و  خصصينخوشبختانه در سال هاي اخير شاهد شكوفايي علمي و دستيابي به مرزهاي دانش به دست مت

مل مشقات ايم كه ادامه اين روند، مستلزم صيانت از اين دستاوردها كه با تحپژوهشگران كشورمان بوده

 ن پژوهشيتخلفانيز ايجاد راهكارهايي براي جلوگيري از سوء استفاده سودجويان و م فراوان حاصل شده و

 است.

وم در راستاي حفظ حرمت پژوهش و پژوهشگر و پيشگيري از بروز تخلفات پژوهشي، وزارت عل

را به دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي را جهت اج 1393تحقيقات و فناوري در اواخر سال 

سيدگي راحل رمابالغ نمود كه در آن ضمن ارائه تعاريف و مصاديق تخلفات پژوهشي، جزئيات دانشگاه ها 

ر دانشگاه داولين كارگروه تخلفات پژوهشي  1394به تخلفات تشريح شده است. پيرو آن در اواخر سال 

يري و ن پيشگآيين نامه اجرايي قانو 5تشكيل شد سپس تركيب جديد اعضا پيرو ابالغ دستورالعمل ماده 

در  با تقلب قابلهمقابله با تقلب در تهيه آثار علمي و در چارچوب آيين نامه اجرايي قانون پيشگيري و م

وارد ارجاعي را مبار تشكيل جلسه داده و  8معرفي شد اين كارگروه تا كنون  99تهيه آثار علمي در آبان 

ي دانشگاه به تعدادي از اعضاين معاونت پژوهش و فناوري گيري نموده است. همچنبررسي و تصميم

رساني و تذكراتي ارائه نموده است و همچنين مواردي جهت هايي در اين خصوص اطالعدانشگاه طي نامه

لمي عصدور راي به شوراي انظباطي دانشجويان و هيات انتظامي رسيدگي به تخلفات اعضاي هيات 

 گزارش شده است.

ال هش تخلفات پژوهشي جدي است در تابستان ساز آنجا كه عزم دولت جمهوري اسالمي در كا

 اي محترمن شورآاليحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي را تقديم مجلس شوراي اسالمي و پس از  1396

هوري نگهبان نموده و پس از تصويب در راستاي اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جم

 .موده استبالغ ناآن را  "و مقابله با تقلب در تهيه آثار علميقانون پيشگيري "اسالمي ايران تحت عنوان 

فناوري و  به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و ۲3/5/1398هيئت وزيران در جلسه 

ه واحده قانون ( ماد10بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري وزارت دادگستري به استناد تبصره )

تصويب  جرايي قانون ياد شده را بهآيين نامه ا -1396مصوب  -ر تهيه آثار علميپيشگيري و مقابله د

 رساند

 

  پسادكتريهاي دوره

استفاده از ظرفيت دانش آموختگان با انگيزه و آشنا به دانيش روز دوره دكتيري در توسيعه عليم و 

تحقيقياتي هياي ورهفناوري كشور ضرورتي انكارپذير براي كشور و دانشگاهها است. ايجاد و گسترش د

هياي پژوهشي موجيود در دانشيگاهها جهيت انجيام پژوهشهاي پسادكتري، ضمن استفاده از پتانسيل

دانش، حل مشكالت اساسي صينعت و جامعيه، و توسيعه هاي محور، در پيشبرد مرز الويت دار و تقاضا
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پژوهشي پسادكتري هاي دوره نو در كشور نقش موثري دارد. از اين رو اجرا و پايشهاي علوم و فناوري

مسيتقل هاي آموختگان دوره دكتري، افزايش مهارت آنها در انجام پژوهشبه منظور رشد علمي دانش

تر پژوهشي، فعالهاي در زمينه تخصصي مرتبط، گسترش و ارتقاء سطح پژوهش در دانشگاه، رشديافته

ميق روابط بيين دانشيگاهي و گسيترش شدن فضاي علمي تحقيقاتي در دانشگاه، همچنين ايجاد و تع

 روابط بين صنعت و دانشگاه و حصول اهداف كيفي دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوري است.

ران كشيور دانشگاه علم و صنعت ايران با توجه به حمايت و پشتيباني صندوق از پژوهشگران و فناو

وردن آدانشگاه و همچنيين فيراهم تحقيقاتي در هاي پسادكتري، با هدف گسترش ظرفيتهاي از دوره

ضاي ير نظر اعبستر قانوني براي متقاضيان داخل و خارج از دانشگاه كه تمايل دارند به انجام پژوهش ز

اي هيهنامياهمهيات علمي برجسته پرداخته و توانمندي علمي خود را ارتقاء بخشند، اقدام به انعقاد تف

 د.پذيرفته شده حمايت به عمل آيهاي ، از طرحپژوهشي صندوقهاي نموده تا در قالب اولويت
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  همكاري با متخصصان و دانشمندان برجسته ايراني غيرمقيم

 و دانشمندان علمي ذخاير از گيريبهره و كشور علمي اندازچشم بلندمدت اهداف به نيل درراستاي

 يفناور و علمي عاونتمنشگاه علم و صنعت ايران و نامه بين داايراني غيرمقيم تفاهم متخصصان

 قالب در تا منعقد شد به كشور فناورانه هايايده و تجربه دانش، منظورانتقال بهجمهوري،  رياست

 معين، و عواستادمد مطالعاتي، فرصت پسادكتري، همچون وتحقيقاتي علمي هايدوره از انجام حمايت

 ارتباط به خصصيت هايوكارگاه هاسخنراني برگزاري و بلندمدت و كوتاه مدت فناوري هايپروژه تعريف

 نمايد. ياري برگزيده كشور فناوري و علمي مراكز و محقق موثر

 شود.هاي صورت گرفته به شرح ذيل اعالممياليتگزارش فع 99-95نامه از زمان انعقاد تفاهم

 مورد 83هايتخصصي هاوكارگاهتعداد برگزاريسخنراني

 مورد 33ايت ازدوره هاي پسا دكتري گذرانده شده تعداد حم

 مورد 6هاي فرصت مطالعاتي تعداد حمايت از دوره

 مورد 9تعداد حمايت از استاديار جوان 

 مورد ۲تعداد حمايت از استاد مدعو 

 مورد 6 دهنده(و شتاب يشركت نوپا )مراكز نوآور سيتأستعداد حمايت از 

 

 99-98كارگاه و سخنراني انجام شده سال

 از دانشگاه نام ديف
عنوان كارگاه و سخنراني انجام 

 شده

زمان 

 فعاليت

1 
محمدرضا 

 مفرد
The University ofBritish 

Columbia 

protein mechanics 

cellsignalling human 
disease 

1398 

۲ 

علي 

ميرزايي 

 سيسان
University of Bristol 

مكانيك شكست موضوعات روز 

 و نيازهاي آتي
1398 

3 
كاوه 

 بختياري
University ofDuisburg-Essen 

Can Today's 

FractureMechanics 
address Future 

StructuralIntegrity 
assessments? 

1398 

4 

امين 

توحيدي 

 وحدت
Texas A&M University 

كارگاه آموزشي فن آوري هاي 

اطالعات، رباتيك و اينترنت 

اشياء در مهندسي عمران 

 ه هاومديريت پروژ

1398 

5 
علي 

 وحيدي
Delft University ofTechnology 

پيش درآمدي بر كارآفريني و 

نوآوري در مهندسي عمران با 
1398 
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 رويكرد اقتصاد چرخشي

6 
سهيل 

 جعفري
Cranfield University 

مديريت بارهاي حرارتي در 

موتورهاي توربين گاز هوايي 

 نسل جديد

1398 

7 
مهدي 

 داراب
Norwegian University 

ofScience And Technology 

يك تجربه زيست محيطي و 

 اقتصادي موفق در اسكانديناوي
1398 

8 
امير 

 صادقي
TechnischeUniversitätChemnitz 

پوشش دهي فلزات گرانبها در 

 صنعت و كاربردهاي آن
1398 

9 

محمد 

هادي 

توسلي 

 فرحي

University of Illinoisat Urbana-
Champaign 

ي ليتيومي براي وسايل باتريها

 نقليه
1398 

10 
مرتضي 

 نجاتي
Imperial College London 

برهم كنش خواص مكانيك 

شكست در سنگ هاي 

ناهمسانگرد از ديدگاه كاربرد در 

 انرژي زمين گرمايي

1398 

11 
الهام  

 غفاري
Arizona State University 

معجزه نور در معماري تاثير نور 

 در معماري مدرن
1398 

1۲ 
مهدي 

 سليماني
Canfield University 

خودرو پيل سوختي مذل  

سازي استراتژي كنترلي و 

 شناسايي سيستم

1398 

13 

حسن 

نجفي 

 عليشاه
University of Lisbon 

هندسه ي سيمپلكتيك و نظريه 

 ي بازيهاي تكاملي
1398 

14 
سيد داود 

 حسيني
McMasterUniversity 

routing plan for 

muliplerail hazmat 
shipments with 

optimalconditional 
value-at-risk(cvar) and 

riskequity 

1398 

15 
نجات اله 

 رحمانيان
University of Leeds 

گرمايش زمين، چالش ها و  

فرصت ها  بررسي نقش فناوري 

 هاي جديد

1398 

16 
سمانه 

 باقري
Eindhoven University 

ofTechnology 

رويكرد  ارايه مدلي ميتني بر 

مرجع براي بهبود همراستايي 

فناوري اطالعات و كسب و كار 

1398 
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در شبكه هاي همكاري مشتري 

 محور

17 

مصطفي 

اسدي 

 خانوكي
Concordia university 

توليد، مشخصه يابي   

ومدلسازي االستومرهاي 

مغناطيسي و استفاده از آنها در 

جاذب هاي ارتعاشي 

 تطبيقيمغناطيسي و استفاده از

1398 

18 
سارا 

 باقري فرد
Politecnico di Milano 

  اهميت مشخصه هاي سطحي

از كاربردهاي زيست پزشكي تا 

 ساخت افزايشي

1398 

19 
سمانه 

 خانلري
University of Ottawa 

toward a 

greeensustainable 
future 

1398 

۲0 
زهرا 

 يوسفلي
Concordia University 

كاربرد شبيه سازي در مديريت 

ير و نگهداري ساختمان تعم

 بيمارستانها

1398 

۲1 
مهدي 

 نوبخت
The University of NewSouth 

Wales (UNSW Australia) 

امنيت اشياء و   اينترنت اشياء

 اطالعات كاربران
1398 

۲۲ 
حميد 

 الماسي
The University ofArizona 

Introduction to 

MagneticTunnel 
junction with r 

MgOTunnelBarrier 

1398 

۲3 

محمد 

شهيدزاده 

 ماهاني
McGill University 

Ultra- High 

SpeedWireline CMOS 
Transceiver Design 

1398 

۲4 
سعيد بني 

 هاشمي
University of 

TechnologySydney 

مديريت يكپارچه در مدل 

 (BIMاطالعاتي ساخت)

رهيافتي نوين در پروژه هاي 

 عمراني

1398 

۲5 
حامد 

 ضامنيان
Purdue University 

مديريت زير ساخت هاي آب و 

فاضالب شهري در حوزه ساخت، 

 نگهداري و بهره برداري 

1398 

۲6 
مصطفي 

 رنجبر
TechnischeUniversitätDresden 

طراحي آكوستيكي سيستمهاي 

 اگزوز
1398 

۲7 

حامد 

حاتمي 

 ماربيني
Rensselaer PolytechnicInstitute 

بررسي اجمالي خواص و 

ومكانيكي بافت مشخصات بي

قرينه به كمك روشهاي عددي 

1398 
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 و آزمايشگاهي

۲8 

حسن 

قاسمي 

 ارمكي
Tohoku University 

From Micro to Macro 

The Art of 

ProductDesign with 

Enhanced Materials 

Properties 

1398 

۲9 

حامد 

حداد 

 خداپرست
University of Liverpool 

Model updating 

instructural dynamics, 

from deterministic 

linear towards non- 

deterministicnonlinear 

methods 

1398 

30 

مهدي 

سلماني 

 جلودار
Purdue University 

Artificial 

intelligenceand deep 

learning in industry of 

healthcare 

1398 

31 

محمد 

هنديجاني 

 فرد
Southern methodistuniversity 

Measurement 

ofthermo-fluid 

parametrs, mass 

remival, and physical 

opening mechanisms 

duringnanosecond laser 

interaction with metal 

films 

1398 

3۲ 

سيد 

مرتضي 

 محسني
  

Magnonics  

fromfundamental to 

applications 
1398 

33 
امين 

 بابادي
Aalto University 

Generating 

animationusing 

mechine learning 
1398 

34 

سيد 

احمد 

 جوادي

Stony Brook University,State 
University of New York 

Analytical 

approachesfor dynamic 

scheduling in cloud 

environments 

1398 

35 
مهيار 

 شهسواري
Lille university 

Spiking neural 

networkimplementation 

on distributed 

reconfigurable cluster 

architecture 

1398 

36 

نيما 

يوسفيان 

 جزي
University of TexasDallas 

Far-field 

signalprocessing for 

smart home devices 

with voice interface 

1398 
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محمد 

حسين 

 مجتهدي

 طبيعيشهري در برابر حوادث 

38 

مهدي 

حبيب 

نژاد 

 كورايم

McMasterUniversity 

توليد و شكل دهي مواد نانو 

ساختار و نانو كامپوزيت هاي 

 فلزي بر پايه آلياژهاي سبك

1398 

39 
هادي 

 فريبرزي
University of Calgary 

 Metaشيوه انجام فرا تحقيق)

Analysis)  با مقياس بزرگ در

 علوم اجتماعي و انساني

1398 

40 
محمد 

 ميرزاعلي
Politecnico di Milano 

Biomimetric 3d 

printedcomposites 
1398 

41 

رحمان 

صباحي 

 كاوياني

Eindhoven University 
ofTechnology 

بكارگيري ميكروسيستم و 

 ميكروفلويييك در فناوري مغز

بر روي تراشه و علوم اعصاب 

(Neuroscience) 

1398 

4۲ 

علي اصغر 

محمد 

 يجعفر
Université Paris-Sud 

 (Bayesianهاي بيزي )روش

پردازش سگنال و تصوير و 

 كاربردهاي آن در صدا و ارتعاش

1398 

43 
كامران 

 نيكبين
Imperial College London 

Statc and cyclic and 

hotstress cprrosion 

cracking asseaament 

and modeling 

1398 

44 
مصطفي 

 رنجبر
TechnischeUniversitätDresden 

طراحي ويبرو آكوستيكي سازه 

 هاي با ضريب پواسون منفي
1399 

45 
امير 

 صادقي
TechnischeUniversitätChemnitz 

جنبه هاي صنعتي پوشش دهي 

 سطوح توسط فلزات گرانبها
1399 

46 

سيد 

محمد 

هاشمي 

 نژاد

National University 
ofSingapore 

 1399 ايرفويل هاي ساكت نسل آينده
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 99-98قرارداد پژوهشي پسا دكتري  سال

 

 دانشگاه نام رديف
عنوان قرارداد پژوهشي پسا 

 دكتري
 زمان 

1 
سيد احمد 

 حسيني)تمديد(
Saarland University 

andSabanci University 

هاي حمل و نقل پس از شبكه

 فاجعه
1398 

۲ 
ميثاق عالئي 

 فرادنبه 
Howard University 

رنامه طراحي الگوريتم و ب

هاي ميكروپروسسور براي رله

 حفاظتي قدرت

1398 

3 

سيد محمد 

سيد اقاميري 

 )تمديد(
Hokkaido University 

كنترل ريزساختار و خواص دماي 

 باال در سوپرآلياژهاي پايه نيكل
1398 

4 
محمود 

 جورابيان

University of 

Trieste(UNITS), 

Trieste, Italy 

بررسي اثر رينگ و روغن بر 

قال حرارت بين ديسك لغزنده انت

 و سيلندر

1399 

5 
محمدرضا 

 ذاكرحسين
UniversitatPolitècnicade 

Catalunya 

تهيه مدل اطالعات ساختمان 

((BIM  و نسخه ديجيتال

دانشكده هنر و معماري دانشگاه 

 تهران

1399 

6 
نسيبه نصرتي 

 قدس
University of Cape 

Town 

CO2 

photocatalyticreduction 
1399 

7 
سيد محمد 

 هاشمي نژاد
National University 

ofSingapore 

تحليل عددي و تجربي 

آيرواكوستيك )نويز 

آيروديناميك( و ارائه راه كار 

 كاهش آن در توربوماشينها

1399 

 

 99-98قرارداد پژوهشي استاديار جوان سال

 نعنوان قرارداد پژوهشي استاديار جوا دانشكده نام و نام خانوادگي رديف

زمان 

 فعاليت

 مسعود دهمرده 1
مهندسي 

 خودرو

كنترل و مديريت انرژي در خودروهاي 

هاي الكتريكي و هيبريد با استفاده از سيستم

 ذخيره ساز انرژي هيبريد

1398 

 سمانه قندهاريون ۲
مهندسي 

 مكانيك

توليد سوخت با استفاده از كربن دي اكسيد 

 اتمسفر
1399 
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 99-98سال  عاتيپژوهشي فرصت مطالقرارداد 

 رديف
نام و نام 

 خانوادگي
 دانشگاه

عنوان قرارداد پژوهشي فرصت 

 مطالعاتي

زمان 

 فعاليت

1 
رضا صابري 

 مقدم
University of 

Cambridge 

فرآوري و ساخت ديودهاي 

پروسكايت هيبريدي هاليدي 

 براي كاربرد نور سفيد

1399 

۲ 

محمد 

كيانپور 

 كلخواجه
University of Calgary 

العات طرح توسعه ميدان مط

 دورود
1399 

 

 99-98استاد مدعوسال پژوهشي قرارداد 

 زمان  دانشگاه نام رديف

 University of Alberta 1398 مهدي داراب 1

 Norwegian University حديث كريمي پور ۲

ofScience And Technology 
1399 

 

 99-98سال  دهنده(و شتاب يشركت نوپا )مراكز نوآور سيقرارداد تأس

 دانشگاه نام رديف
عنوان قرارداد تأسيس شركت نوپا 

 دهنده()مراكز نوآوري و شتاب
 زمان 

1 

سيد 

مجتبي 

حسيني 

 نسب

Delft University of 
Technology 

پروژه طراحي و ساخت انواع مبدلهاي 

حرارتي لوله گرمايي جهت كاربرد در 

هاي الكتريكي و خنك كاري كابين

 مخابراتي

1398 

۲ 

علي 

محمد 

سامي 

 كشكولي

The University of 
Sheffield 

تحقيقاتي و  -پروژه ايجاد واحد خدماتي

سازي و تسهيل مشاوره جهت تجاري

المللي در سه حوزه ارتباطات بين

گذاري، توسعه و تكنولوژي سرمايه

محصوالت داخلي و دانش بنيان و 

 انتقال تكنولوژي

1399 
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3 

مهدي 

حبيب 

نژاد 

 كورايم

McMasterUniversity 

 ومتوليد پودر نانوساختار آلياژهاي تيتاني

جهت مصارف ساخت افزايشي با 

پيشرفته پالسما استفاده از فناوري

 اتوميزاسيون

1399 

4 
سليمان 

 صاحبي
University of 

TechnologySydney 

توليد غشا اسمز مستقيم براي صنعت و 

 تحقيقات ايران
1399 

5 

وحيد 

رضا 

يزدان 

 پناه

University of 
Arkansas 

 1399 5-3گروه  LEDطراحي و رشد ويفر 

6 

مهدي 

شهبازي 

 اغبالغ

Delft University 
ofTechnology 

اندازي استارتاپ در زمينه طراحي و راه

 ساخت رباتهاي چهارپا
1399 
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 جايزه كاظمي آشتياني 

و دانشگاه به منظور جذب هدفمند دانش اد ملي نخبگان ( ميان بني99-96هاي منعقد شده)پيرو تفاهم نامه

به شرح ري قرارداد همكا 13هاي استادياران جوان تا كنون آموختگان برتر دوره دكتري و ارتقاء توانمندي

 پيوست صورت پذيرفته است.

 نام رديف
عنوان قرارداد پژوهشي جايزه كاظمي 

 آشتياني
 زمان 

1 
غالمررضا مواليي 

 منش

مبتني بر  شبيه سازي سيستم خنك كن

مواد تغيير فازدهنده جهت مديريت حرارتي 

 ماژول باتري يك خودروي الكتريكي

1396 

۲ 
حامد عابديني نجف 

 آبادي

مدل سازي ديناميكي يك فتوبيوراكتور به 

در رشد  PHمنظور بررسي تاثير 

 ميكروجلبك

1396 

 وحيد صفري فرد  3

هاي سبز در تهيه نانو استفاده از روش

 -هاي فلزمتخلخل از چارچوب هايكامپوزيت

هاي آلي و استفاده از آن براي جذب رنگ

 آنيوني و كاتيوني 

1396 

 قانيآيت اله قره 4
هاي زيست محيطي با استفاده از آالينده

 روش جديد احتراقي )احتراق دما خنك(
1397 

 محمدجواد اشرفي 5

دار در بررسي رفتار آلياژهاي حافظه

ربردهاي برداشت بارگذاري سيكلي جهت كا

 انرژي

1397 

 بابك زارع رمشتي 6
جفت شدگي نور و مايكروويو با سيستم هاي 

 مغناطيسي
1397 

 سمانه قندهاريون 7
ارزيابي فني اقتصادي توليد هيدروژن با 

 استفاده از انرژي خورشيدي
1398 

 ورمحمد طاهر پيله 8

تشخيص و رصد اخبار كذب و شايعات با 

هاي محتوا در شبكهتحليل عميق و برخط 

 اجتماعي

1398 

 مجيد حسين زاده 9
حذف مواد مغذي از پساب توسط فرآيند 

 هيبريدي الكترو بيوراكتور غشايي
1398 

 1398 تحليل فيزيكي جريان توربوالنس زينب پورانصاري 10
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 رضا انتظاري 11

مدلسازي و ارزيابي شبكه هاي بيسيم 

ش چندگامي با استفاده از شبكه هاي پادا

 تصادفي

1398 

 محمد طاهر پيله ور 1۲

تشخيص و رصد اخبار كذب و شايعات با 

هاي تحليل عميق و برخط محتوا در شبكه

 اجتماعي

1398 

13 
آسيه السادات 

 كاظمي شيخ شباني 
  1399 

 

 

   ، فعاليت حوزه بهداشت، ايمني و محيط زيستHSEگزارش
نشكده هاي شيمي، مهندسي شيمي و مواد كه پرخطرتر آزمايشگاه دا 13در  HSEبراي پياده سازي نظام 

-گذاري دانشگاه براي استقرار اين نظام در سطح كل آزمايشگاهاست.  وليكن هدفبودند قرارداد بسته شده

  باشدباشد. اقدامات انجام شده اين حوزه به شرح ذيل ميهاي دانشگاه مي

 اعالم  وها اهگونوميكي محيط اين آزمايشگگيري عوامل زيان آور شيميايي، فيزيكي و اراندازه

 ها به منظور انجام اقدام اصالحينتايج باالتر از حد مجاز مواجهه به دانشكده

 رجعميشگاه گيري ميزان مقاومت چاه زمين سه دانشكده و آزمايشگاه فشار قوي و آزمااندازه 

 رق اينو تابلوهاي بگيري مقاومت زمين كليه پريزهاي برق ارزيابي ايمني برق و اندازه 

 هاي مربوطهها و اعالم نتايج به تفكيك هر آزمايشگاه به دانشكدهآزمايشگاه

 ازديد هاي تحت مطالعه و بگيري و ارزيابي عملكرد هودهاي شيميايي آزمايشگاهاندازه

ني فترين پيشنهاد هاي صاحب صالحيت در حوزه تهويه صنعتي جهت ارائه بهينهنمايندگان شركت

 هاهاي تهويه آزمايشگاهوزه ارتقا سطح عملكرد هودهاي آزمايشگاهي و سيستمدر ح

 تهيه، تدوين و ابالغ دستورالعملهاي ذيل  

 در دانشگاه علم و صنعت ايران HSEدستورالعمل وظايف و مسئوليتهاي 

 در دانشكده شيمي HSEدستورالعمل الزامات 

  تهيه و تدوين الزاماتHSE هاي شيمي، مهندسي شيمي، مواد و كدههاي دانشدر آزمايشگاه

 آزمايشگاه مركزي

 امكان سنجي اقتصادي ارتقا سطح ضريب ايمني، بهداشت و محيط زيست به تفكيك اين 

ت هزينه ليس  لها تحت مطالعه و پيگيري جهت تأمين اعتبار مورد نياز ) به دو صورت ذيآزمايشگاه

د نياز جهت يست حداقل الزامات و تجهيزات مورو ل HSEهاي مورد نياز جهت اجراي كليه الزامات 

 (HSEاجراي الزامات 
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 ها خريد تجهيزات كامل حفاظت فردي مورد نياز اين آزمايشگاه 

 هااي پزشكي پرسنل آزمايشگاهمعاينات دوره 

  ازي سخريد تابلوها و عالئم و هشدارهاي ايمني، بهداشت و محيط زيست به منظور فرهنگ

HSE ها هدر اين آزمايشگا 

 اخذ گواهي مديريت پسماند 

 روزه دوره حضوري يكHSE  يلي تكمتحصيالتبراي دانشجويان  ۲9/7/95در تاريخ پنجشنبه

چنين ك و همشيمي، مواد، كامپيوتر، برق و مكانيهاي فيزيك، شيمي، مهندسيجديدالورود دانشكده

فر در اين دوره ن 915ار گرديد. ها برگزهاي اين دانشكدههاي آزمايشگاهتمام كارشناسان و تكنسين

 شركت نمودند.

 دوره دوم حضوريHSE  الت در دو نيم روز و در دو دوره جداگانه براي دانشجويان تحصي

مكانيك و  شيمي، مواد، كامپيوتر، برق وهاي فيزيك، شيمي، مهندسيدانشكده 94تكميلي ورودي 

فر در ن 700د. ها برگزار گردين دانشكدههاي ايهاي آزمايشگاههمچنين تمام كارشناسان و تكنسين

 اين دوره شركت نمودند.

  برگزاري دورهHSE د ر بدو وروبراي كليه دانشجويان ورودي اعم از كارشناسي ارشد و دكتري د

 3050و تا به امروز  گرددبصورت مجازي هر هفته برگزار مي 97-96به دانشگاه از سال تحصيلي 

 ره گرديدند.دانشجو موفق به كسب گواهي دو

 سازي نظام انعقاد قرارداد براي پيادهHSE اي دانشگاه هها و كارگاهدر سطح كليه آزمايشگاه 

  در حال انعقاد قراردادي براي اخذ مجوزISO 17025   براي ارائه پياده سازيHSE  اين

 ها هستيم.آزمايشگاه

 تحقيقاتي مصوب هاي آزمايشگاه

باشد كه تحقيقاتي مي هايوهش و فناوري در دانشگاه، آزمايشگاههاي اساسي پژيكي از زير ساخت

ي فع نيازهياايجاد و توسعه آنها متناسب با شرايط روز و هماهنگي و سازگاري حركت آنها در راستاي ر

دانشيگاه  هاي ميديريتترين مكانيزمكشور، نقشه جامع علمي كشور و برنامه راهبردي دانشگاه از مهم

هتير و فضاي آزمايشگاهي تحقيقاتي موجود و عملكرد ب 115نظم بخشيدن به حدود است. لذا با هدف 

يقياتي در هاي تحقيقاتي آزمايشگاه محور، كار بررسي و تصويب مجدد آزمايشگاه هاي تحقتوسعه گروه

 در دستور كار قرار گرفت كه بخشي از آنها به شرح ذيل مي باشد. 139۲پائيز 
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 ) نوع ب(وب گروهيتحقيقاتي مصهاي آزمايشگاه
 نام آزمايشگاه دانشكده

 آزمايشگاه تحقيقاتي محاسبات موازي رياضي 

 آزمايشگاه رمزنگاري و امنيت داده رياضي 

 آزمايشگاه مدل سازي رياضي رياضي 

 آزمايشگاه هندسه ي محاسباتي رياضي 

 امنيت داده ها و بالک چين  رياضي 

 هاي نرمآزمايشگاه تحقيقاتي فناوري  پيشرفت

 آزمايشگاه تحقيقاتي پيشرفت ارزش بنيان پيشرفت

 آزمايشگاه تحقيقاتي شبيه سازي و طراحي بهينه خودرو خودرو

 آزمايشگاه سيستمهاي انتقال قدرت خودرو خودرو

 آزمايشگاه سيستم هاي ديناميكي خودرو  خودرو

 تحليل شاره ها و سازه هاي خودرو خودرو

 يقاتي آكوستيك و ديناميك سازه هاي ريليآزمايشگاه تحق راه آهن

 آزمايشگاه تحقيقاتي روسازي ريلي راه آهن

 آزمايشگاه تحقيقاتي آناليز نمونه هاي حقيقي شيمي

 آزمايشگاه تحقيقاتي اسپكترومتري و ميكرو و نانو استخراج  شيمي

 آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي معدني و محيط زيست شيمي

 قاتي توسعه كسب و كارهاي نوينآزمايشگاه تحقي صنايع

 آزمايشگاه تحقيقاتي سامانه هاي هوشمند و شبكه اي )ساهوش( صنايع

 آزمايشگاه بهينه سازي و الگوريتم هاي فرا ابتكاري   صنايع 

 آزمايشگاه تحقيقاتي مهندسي كيفيت و پايايي صنايع 

 آزمايشگاه تحقيقاتي جوش و اتصال  صنايع 

 حقيقاتي شبيه سازي مواد آزمايشگاه ت فيزيك

 آزمايشگاه  تحقيقاتي اسپكتروسكپي ليزري فيزيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي سامانه هاي نرم افزاري كامپيوتر

 آزمايشگاه تحقيقاتي سامانه هاي نهفته و شبكه كامپيوتر

 آزمايشگاه مسكن سبز با تاكيد بر تنظيم شرايط آسايش محيط هاي معماري

 مسكوني 

 زمايشگاه تحقيقاتي مهندسي تحليل عوامل آمايش محيط آ معماري

 آزمايشگاه ارگونومي پيشرفته معماري

 آزمايشگاه تحقيقاتي مدلسازي سريع معماري

 آزمايشگاه تحقيقاتي محيط و ساختمان معماري

 آزمايشگاه تحقيقاتي انسان و مكان معماري
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 كاربردي آزمايشگاه تحقيقاتي ديناميك سياالت چند فازي مكانيك

آزمايشگاه تحقيقاتي سنسورها و سيستم هاي متمركز بيوممز،  مكانيك

 مايكروفلوئيديك

 سيستم هاي توليد پايدار مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي علوم اعصاب مهندسي برق

 آزمايشگاه تحقيقاتي نانوپترونيكس مهندسي برق

 آيندهاآزمايشگاه تحقيقاتي شبيه سازي و كنترل فر مهندسي شيمي 

 بهينه سازي فرآيندهاي شيميايي مهندسي شيمي 

 آزمايشگاه تحقيقاتي كاتاليست و نانو مواد مهندسي شيمي 

 آزمايشگاه تحقيقاتي ترموديناميك مهندسي شيمي 

 آزمايشگاه تحقيقاتي فرآيندهاي نوين استخراج فلزات مواد و متالورژي

 امپوزيتآزمايشگاه تحقيقاتي مواد ك مواد و متالورژي

 آزمايشگاه تحقيقاتي شبيه سازي فرايندهاي مواد مواد و متالورژي

 
 

 هاي تحقيقاتي مصوب پايه) نوع الف(آزمايشگاه
 نام آزمايشگاه دانشكده

 توسعه كسب و كارهاي عصبي پيشرفت

 آزمايشگاه تحقيقاتي سيستم هاي حمل و نقل و لجستيك راه آهن

 حاسبات هوشمند در حمل و نقل ريليآزمايشگاه تحقيقاتي م راه آهن

 آزمايشگاه تحقيقاتي سيستم هاي كنترل سلسله مراتبي راه آهن

 آزمايشگاه تحقيقاتي  پايش وضعيت موتورهاي الكتريكي راه آهن

 آزمايشگاه تحقيقاتي پايش وضعيت سازه هاي ريلي راه آهن

 ه رخدادآزمايشگاه تحقيقاتي كنترل و تحليل سيستم هاي گسست راه آهن

 آزمايشگاه تحقيقاتي پايش هوشمند زيربنا راه آهن

 ار آزمايشگاه تحقيقاتي سيستمهاي سيگنالينگ و كنترل اتوماتيك قط راه آهن

 آزمايشگاه تحقيقاتي پيشرانه هاي الكتريكي ريلي راه آهن

 آزمايشگاه تحقيقاتي بيوشيمي معدني شيمي

 آزمايشگاه تحقيقاتي مواد نانوپروس شيمي

 آزمايشگاه تحقيقاتي مواد دارويي و تركيبات هتروسيكل شيمي

 آزمايشگاه تحقيقاتي سنتز آلي سبز و پليمرها شيمي

 آزمايشگاه تحقيقاتي كاتاليزورها و سنتز آلي شيمي

 آزمايشگاه تحقيقاتي سنتز مواد معدني شيمي
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 آزمايشگاه تحقيقاتي شبيه سازي مولكولي شيمي

 يمي سطح ش -يقاتي شيمي فيزيك آزمايشگاه تحق شيمي

 آزمايشگاه تحقيقاتي  محيط زيست عمران

 آزمايشگاه تحقيقاتي  ژئوتكنيك زيست محيطي عمران

 اندازه گيري دقيق اپتيكي و ليزري فيزيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي سيستم هاي توزيعي  كامپيوتر

 آزمايشگاه تحقيقاتي شبكه و پردازش سريع كامپيوتر

 آزمايشگاه تحقيقاتي مهندسي معكوس نرم افزار  كامپيوتر

 آزمايشگاه تحقيقاتي داده كاوي كامپيوتر

 آزمايشگاه تحقيقاتي پردازش تصوير  كامپيوتر

 آزمايشگاه تحقيقاتي رانش اعتماد پذير كامپيوتر

 آزمايشگاه تحقيقاتي پردازش صدا و گفتار  كامپيوتر

 اي كامپيوتري آزمايشگاه تحقيقاتي شبكه ه كامپيوتر

 آزمايشگاه تحقيقاتي شبكه ها و رايانش فراگير كامپيوتر

 آزمايشگاه طرح و ساخت پيشرفته معماري

 آزمايشگاه شهر هوشمند معماري

 آزمايشگاه مهندسي و فيزيك بناهاي بومي و تاريخي معماري

 آزمايشگاه تحقيقاتي انرژي،آب و محيط زيست مكانيك

 يقاتي گاز مايع و كرايوجنيكآزمايشگاه تحق مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي كامپوزيت مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي احتراق مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي مهندسي بافت و سيستم هاي بيولوژيكي مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي هيدروديناميك كاربردي مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي پيشرانش فضايي مكانيك

 زمايشگاه تحقيقاتي آكوستيكآ مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي شكل دهي فلزات مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي مكاترونيك مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي آناليز مودال مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي رباتيك مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي شبيه سازي و كنترل سيستم ها مكانيك

 تي خستگي و شكستآزمايشگاه تحقيقا مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي تستهاي غير تخريبي مكانيك
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 آزمايشگاه تحقيقاتي پايش سالمت سازه و ماشينهاي دوار مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي آيروديناميك مكانيك

 ينرژاآزمايشگاه تحقيقاتي انرژي هاي تجديد پذير وفناوري هاي نوين  مكانيك

 انتقال حرارت آزمايشگاه تحقيقاتي مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي مكانيك ضربه مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي سازه هاي هوايي مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي توربوماشين  مكانيك

 بيومكاترونيك و مهندسي شناختي    مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي كنترل نويز و ارتعاشات مكانيك

 س(اي خودكار هوشمند توزيع شده) آيداآزمايشگاه تحقيقاتي سيستمه مكانيك

 آزمايشگاه  تحقيقاتي مكانيك كامپوزيت ها و مواد هوشمند مكانيك

 آزمايشگاه پالستيسيته كاربردي مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي سازه هاي اتصال چسبي و ساندويچي مكانيك

 آزمايشگاه تحقيقاتي صنايع شيميايي معدني  مهندسي شيمي 

 آزمايشگاه تحقيقاتي فرآيندهاي پيشرفته جداسازي  ي مهندسي شيم

 آزمايشگاه تحقيقاتي ديناميك سياالت محاسباتي   مهندسي شيمي 

 آزمايشگاه پليمرها و كامپوزيت هاي ساختماني مهندسي شيمي 

 آزمايشگاه پليمرهاي هوشمند و نانو كامپوزيت ها مهندسي شيمي 

 فرآيندهاي پالستيك و فومهاي پليمريآزمايشگاه تحقيقاتي  مهندسي شيمي 

 آزمايشگاه تحقيقاتي نانو مواد و تكنولوژي سطح مهندسي شيمي 

 امدآزمايشگاه تحقيقاتي كامپوزيت هاي ريختگي و ريخته گري نيمه ج مواد و متالورژي

 آزمايشگاه تحقيقاتي رشد تك بلور و انجماد جهت دار مواد و متالورژي

 يشگاه تحقيقاتي جريان مذاب آزما مواد و متالورژي

 آزمايشگاه مواد متخلخل و مشبك مواد و متالورژي
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مركزي مرجع آزمايشگاه   
ي آزمايشيگاه ناميهآيين"بيا عنيوان  ۲۲/۲/94ي مصيوب در تياريخ مطابق با آيين نامه 93در مهر ماه سال 

ن محتيرم ، توسيط معياو"راكز آموزش عاليهاي علم و فناوري و مها، مراكز پژوهشي، پارکمركزي دانشگاه

وهش و پژوهش و فناوري وزرات عتف، آزمايشگاه مرجع مركزي دانشگاه علم و صنعت زير نظر معاونيت پيژ

 فناوري دانشگاه و با ميديريت آقياي دكتير سيلطانيه تاسييس شيد. هيدف از تاسييس آزمايشيگاه مركيزي

امكيان  ي تجهييزات آزمايشيگاهي موجيود ون كليهآزمايشگاهي، فعال نمودساماندهي امكانات و تجهيزات 

 اي آنياليزيهباشد. تا به امروز دستگاهدسترسي تمام اعضاي هيئت علمي و دانشجويان به اين تجهيزات مي

ه (، دسيتگاXRD(، دستگاه پيراش پرتيوي ايكيس )STAمختلفي از جمله دستگاه آناليز حرارتي همزمان )

الوانواسيتات، ، پتانسيوگTiو  Fe ،Cu ،Al ،Niمقيدار عناصير در آلياژهياي گييري كوانتومتر با قابليت اندازه

-زميايش( دما باال و دما پايين بيراي انجيام آDSC(، گرماسنجي افتراقي )AFMميكروسكوپ نيروي اتمي )

(، دستگاه BET،TPR،TPDي دمايي )گيري سطح ويژه و احيا و دفع با برنامههاي مربوط به پليمرها، اندازه

اوييه گييري زگيري هدايت الكتريكي غشياهاي پليميري و سيراميكي، انيدازهفشار و خستگي، اندازه كشش،

، kgf1000و  100هياي هيا بيا ظرفييتاي سيراميكتماس و كشش بين سطحي، دستگاه خمش سه نقطه

(، دسيتگاه سيختي سينجي راكيول، XRFي ايكيس )دستگاه تخلخل سنج گازي، دستگاه فلورسانس اشيعه

ليه كياتر، هاي مورد نياز براي متالوگرافي از جمپراب و سري دستگاه 4ست سايش، مقاومت سنج دستگاه ت

يان و گاهپوليشر، مانيت گيرم، الكتروپيوليش و ... در آزمايشيگاه مرجيع خيدمات آزمايشيگاهي را بيه دانشي

تي و ه نانو سيخگادهد. با توجه به نياز روز افزون پژوهشگران براي استفاده از خدمات دستمحققين ارائه مي

هياي جام تراكنشاي به منظور سهولت استفاده از اين دستگاه و اننانو خراش موجود در دانشگاه، تفاهم نامه

سيتگاه دارائيه خيدمات ايين  98مالي با عضو محترم هيئت علمي دانشكده شيمي انجام شد و از آبان سال 

 توسط آزمايشگاه مركزي دانشگاه در حال انجام است.

  FESEMاعدت مسئولين محترم دانشگاه قيرارداد خرييد دسيتگاه ميكروسيكوپ الكترونيي روبشييبا مس

 اوند متعيالها براي تحويل گرفتن اين دستگاه در حال انجام است و با ياري خدمنعقد شده است و پيگيري

پس از ابيالغ  و 98آغاز خواهد شد. بعالوه در زمستان سال  99برداري از اين دستگاه در زمستان سال بهره

ر گرفيت و اعتبار ارزي از سوي وزارت عتف، خريد تجهيزات آزمايشگاه در دستور كيار ايين آزمايشيگاه قيرا

كيي، هياي الكتري، سرعت سنج سه بعدي، ميز تست ماشينCHNهاي آناليز عنصري قرارداد خريد دستگاه

ري سيايز و دستگاه انيدازه گيي ي الكترونيكپژوهشكده MBEاندازي دستگاه تامين مواد مصرفي براي راه

 هاي تامين كننده منعقد شد. و پتانسيل زتا با شركت DLSذرات 

در زمان شيوع ويروس كرونا آزمايشگاه مركزي دانشگاه علم و صنعت به منظور كمك بيه بخيش پژوهشيي 

دانشيگاه  ايهيبيا شيركتاي سيازنده تعاملكشور براي ساخت مواد و ابزار الزم براي مقابله با اين ويروس، 

مستمر بيا  داشت. همچنين اين تعامل به صورت محصوالت يساز يالزم تجار هاييجهت اخذ گواه انيبن
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انجام كننده  يضدعفون -يمحصوالت بهداشت يزيدر مم يجمهور استير يفناور يستاد نانو و معاونت علم

 شد.

ي، شركت ي شيمگاه شيمي و مهندسعقد تفاهم نامه با مراكزي از جمله بنياد علوم كاربردي رازي، پژوهش

تبادل  با هدف افزايش درآمد و سهولت 98علم و صنعت ريلي توسط آزمايشگاه مرجع مركزي در سال 

 است. اه بودههاي ديگر آزمايشگي براي استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي اين مراكز از فعاليتنمونه
 
  

 

  
 

  زات آزمايشگاهي)بيت(برداري يكپارچه از تجهيي بهرهسامانه

اهي و زمايشگآي خدمات شود به منظور سهولت بيشتر در ارائهاين سامانه كه به اختصار بيت ناميده مي

رار قبرداري مورد بهره BIT.IUST.AC.IRبا آدرس  94پژوهشي به متقاضيان محترم از اسفند سال 

را  زمايشآي داخت الكترونيكي هزينهگرفته است. اين سامانه امكان جستجوي تجهيز، ثبت سفارش و پر

دمات ي خرائهاهاي مالي انجام شده در ازاي ي تراكنشكند و از طريق آن كليهبراي متقاضي فراهم مي

 آزمايشگاهي قابل ثبت و پيگيري خواهد بود.
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هندسي هاي مدستگاه از دانشكده 185آزمايشگاه و  ۲8الزم بذكر است تاكنون اطالعات مربوط به 

و  نوين هاينيك، مهندسي كامپيوتر، مهندسي مواد، مهندسي شيمي، مهندسي برق، فيزيك، فناوريمكا

ي يين نامهبا آ مراكز تحقيقاتي وابسته به معاونت پژوهش و فناوري در اين سامانه ثبت شده است. مطابق

به  95ند كه در اسف "ي بيت براي اعضاي هيئت علميدستورالعمل استفاده از خدمات شبكه"مصوب 

كبار يه ماه سي بيتهر هاي عضور سامانهتصويب هيئت امناي محترم دانشگاه رسيد، درآمدهاي آزمايشگاه

له توسط آزمايشگاه مرجع مركزي تفكيك شده و سهم تعيين شده براي هر يك از ذينفعان از جم

يه گاه، تسودانش مور ماليشود. تاكنون با كمك اكارشناس، آزمايشگاه، واحد مربوطه و دانشگاه پرداخت مي

 فصل با ذينفعان انجام شده است. 10حساب 

اي هي آزمايشگاهي فناوريبه عضويت شبكه 95همچنين آزمايشگاه مرجع مركزي از ابتداي سال 

يگر در عال دفراهبردي درآمد. در اين مدت با توجه به عملكرد مثبت اين آزمايشگاه و چند آزمايشگاه 

 119بين  95سال  در 60بندي اين شبكه از رتبه هاي دانشگاه در ردهوعه آزمايشگاهي مجمدانشگاه، رتبه

كه دليل آن  مركز ارزيابي شده ارتقا پيدا كرد ۲30بين  97در سال  ۲۲ي مركز ارزيابي شده به رتبه

له مركز مراكزي از جم 97بندي سال . در رتبهافزايش درآمد و سطح رضايتمندي مشتريان بوده است

ه صنعتي ز جملهايي اوهش متالورژي رازي، بنياد علوم كاربردي رازي، پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاهپژ

ملكرد يابي عي باالتري نسبت به دانشگاه علم و صنعت قرار داشتند. ارزشريف و فردوسي مشهد در رده

، نادانشگاه تهر شريف، هاي دانشگاه نشان داد، دانشگاه علم و صنعت از جهاد دانشگاهيآزمايشگاه 97سال 

. رفته استيشي گاميركبير، اصفهان، شيراز و پژوهشگاه مواد و انرژي از نظر ارائه خدمات آزمايشگاهي پ

اهد آتي ش هايها، در سالاميد است با خريد و بكارگيري تجهيزات جديد و فعاليت بيشتر آزمايشگاه

نعت صعلم و  ي نام دانشگاهجايگاهي شايسته ي دانشگاه و رسيدن بهپيشرفت چشمگيري در ارتقاي رتبه

 باشيم.

خدمات  جهيزات وتي يك نرم افزار مديريت جامع هاي علمي ايران )شاعا( نيز با ارائهي آزمايشگاهشبكه

اي هينهآزمايشگاهي توسط وزرات عتف، بستري را براي ثبت درخواست آزمايش، پرداخت وجه، ثبت هز

ولين انوان ... را فراهم كرده است. آزمايشگاه مرجع مركزي نيز به ع آزمايشگاه، درخواست بودجه و

ست و هم ااز كرده ر را آغهاي دانشگاه، ثبت اطالعات در اين نرم افزاها و آزمايشگاهآزمايشگاه از بين كارگاه

  مانجارا  ر شاعاهاي انجام شده داكنون دو آزمايشگاه فعال ديگر دانشگاه نيز كار ثبت اطالعات آزمايش

ي هاهشگاها و پژوهي شاعا به عنوان پرتالي براي رصد عملكرد دانشگاهدهند. الزم به ذكر است سامانهمي

خوردار ادي برباشد و به همين علت ثبت اطالعات در اين سامانه از اهميت زيتحت نظارت وزرات عتف مي

عتف براي  دجه اي از طرف وزراتبو 98با توجه به عملكرد دانشگاه در سامانه ي شاعا در سال  است.

ه و بت شدتجهيز آزمايشگاهها به دانشگاه اختصاص داده است. بديهي است با افزايش ميزان خدمات ث

 ي اختصاص يافته نيز افزايش خواهد داشت.ها، بودجهميزان درآمد آزمايشگاه
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   دفتر چاپ و نشر مجالت
سعه كيفي اي برنامه راهبردي دانشگاه و به منظور توخصصي و در راستت -با توجه به جايگاه مجالت علمي

يران با نامه شوراي چاپ و نشر مجالت دانشگاه علم و صنعت او كمي مجالت، به عنوان اولين گام آئين

 سي نشرياتنامه تعيين اعتبار نشريات علمي كشور و مصوبات دبيرخانه كميسيون برراستناد به مفاد آئين

براي مجالت  ISIقرار گرفت و به تأييد هيأت رئيسه دانشگاه رسيد.كسب نمايه علمي كشور مورد بازنگري

يري مجالت به و ميزان روئيت پذCitationانگليسي زباني كه از كيفيت بااليي برخوردارند و باال بردن

 عنوان اولويت دفتر چاپ و نشر مجالت در دستور كار قرار گرفت.

 گاه اهم وظايف شوراي چاپ و نشر مجالت دانش

 تخصصي -هاي دانشگاه در ارتقاي كيفي و كمي، توسعه و تجديد نشر مجالت علميتبيين سياست -

 خصصيت -هاي مورد نياز چاپ و نشر مجالت علميها و دستورالعملنامهتهيه و تصويب آئين -

 -هاي ارزيابي نشريات بر اساس معيارهاي اصلي كميسيون بررسي نشريات علميتعيين شاخص -

 المللير و مؤسسات معتبر بينتخصصي كشو

 بررسي درخواست چاپ و نشر مجالت جديد -

م است محترم دانشگاه جهت صدور حكتخصصي به ري -انتخاب و پيشنهاد سردبيران مجالت علمي -

 براي يك دوره سه ساله

 انتخاب اعضاي هيأت تحريريه )گروه دبيران( -

 ء كيفيارزيابي ساليانه مجالت موجود و ارائه راهكار جهت ارتقا -

 ساس ارزيابي عملكرداهاي حمايت از مجالت بر تعيين شاخص -

 تحريريه و داوران مقاالت علمي تعيين ميزان دستمزد سردبيران، اعضاي هيأت -

 

 اهم اقدامات و فعا ی  هاي انجام شده

 لار از سابولين انتصاب مدير دفتر چاپ و نشر و مديريت يكپارچه كليه نشريات علمي دانشگاه براي ا -

1394 

ال الت از سجلسه شوراي چاپ و نشر با حضور مؤثر اعضاي شورا در راستاي ارتقاء مج 35برگزاري  -

1394 

 تهجلسه شوراي سردبيري با حضور سردبيران و كارشناسان مجالت در سال گذش 40برگزاري  -

 بازنگري آئين نامه پرداخت حق الزحمه داوران بر اساس شاخص هاي كيفي -

 شويق مقاالت چاپ شده در مجالت دانشگاهتصويب آئين نامه ت -

 تيآجهت ارزيابي مجالت و همكاري هاي  Elsevierو  Springerبرگزاري جلسه با نماينده  -
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 تت مجالبرگزاري جلسه با مديرعامل شركت يكتاوب در راستاي اعمال تغييرات اساسي در وبساي -

 مللي ارتقاء جهت كسب نمايه هاي بين ال CPMتهيه و تنظيم چك ليست و -

 برنامه ريزي جهت افزايش استنادات مقاالت چاپ شده -

 برگزاري جلسات علم سنجي و ارزيابي تحليلي مجله بر اساس داده هاي كمي -

 مان وم آلانتشار ويژه نامه هاي تخصصي با دانشگاه هاي معتبر بين المللي نظير دانشگاه بوخ -

ين المللي براي يكي از مقاالت مجله ( در شاخه مهندسي ب0.01دريافت عنوان مقاله پر استناد ) -

 ۲018مهندسي عمران در سال 

 تنظيم شيوه نامه ارزيابي مجالت علمي دانشگاه -

 تجديد احكام سردبيران و اعضاي هيأت تحريريه مجالت علمي دانشگاه -

 به روزرساني پرداخت حق الزحمه داوري مقاالت -

 

 اجرايی CPMوشرح چک  یس  

 اطالعات كتاب سنجي مقاالت/استاندارد هاي فيزيكيرعايت اصول و  -1

  انتشارQR-CODE 

  دريافتDOI 
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  مقاله در هر شماره 8افزايش تعداد مقاالت هر شماره به بيش از 

  جذب ويراستار انگليسي 

 انتشارGraphical Abstract   در نسخه الكترونيكي مجله 

  انتشار Highlights كترونيكي مجلهدر نسخه ال 

 جلد و قالب نشريه/ صفحه آرايي -2

 يكسان سازي صفحه آرايي مجله با رعايت اصول رفرنس نويسي 

  استانداردسازي جلد نشريه مطابق چك ليست نشريات 

  رعايت شود( ٪۲0اقدام جهت افزايش ارجاعات خارجي )خود ارجاعي كمتر از 

 مجله اره ازالمللي نويسندگان در هر شمافزايش تركيب بين 

  رعايتTimeliness به روز بودن چاپ و توليد نشريه() 

 ساختار داخلي نشريه -3

 الملليجذب و همكاري داوران بين 

 مجله المللي و شاخص حوزه تخصصجذب اعضاء تحريريه بين 

 فرآيند علمي و داوري نشريه -4

  كاهش زمان داوري به دو ماه 

  اقدام جهت تهيه نرم افزارهاي سرقت علمي نظيرIthenticate 

 نمايه سازي و مستندات -5

  جهت نمايه شدن در اقدام و مكاتبهWeb of Science 

  جهت نمايه شدن در اقدام و مكاتبهSCOPUS 

  جهت نمايه شدن در اقدام و مكاتبهISC 

  جهت نمايه شدن در اقدام و مكاتبهDOAJ 

  جهت نمايه شدن دراقدام و مكاتبهEBSCO 

 ماعي مطابق ليستاقدام جهت عضويت در شبكه هاي اجت  
 LinkedIn 

 Google Scholar 

 web of Science 

 WorldCat 
 proQuest 

 Academia.edu 

 Chemical Abstract 

 Magiran 

 Facebook 
 Mendeley 
 Research Gate  

 Academic 

 فرم ها و مجوزها -6

 پوشش نامه مقالهCover Letter 
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 انتشارفرم تعهد نويسنده در اصالت داده هاAuthorship  

 انتشار تغيير نويسندگانChange of Authorship 

 اقدام جهت عضويت درCOPE 

 

 دستاوردها

 International Journal of civilالمللي مهندسي عمران)از مجموع مجالت دانشگاه مجله بين

Engineering داراي نمايه)Web of Science(ISI)  بوده و با همكاري انتشاراتSpringer  به

گرديد. همچنين فصلنامه علم  ۲0۲0در سال 1.446چاپ مي رسد. اين مجلهموفق به كسب ضريب تأثير

( در سال Iranian Journal of Materials Science and Engineeringو مهندسي مواد ايران )

شده است و  ESCI(Emerging Sources Citation Index)موفق به كسب نمايه  ۲017

در   Q2نيز پذيرفته شده است و به جايگاه  DOAJ (Directory of Open Access Journals)در

ارتقاء يافت.مجله بين المللي مهندسي برق و الكترونيك كه  داراي SCOPUSليست مجالت معتبر 

سب رتبه بين المللي شدو مجله بين است در رتبه بندي نشريات وزارت علوم موفق به كScopusنمايه 

 & International Journal of Industrial Engineering)المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد 

Production Research) نمايه ۲018موفق گرديد در سالSCOPUS  كسب نمايد و همچنين ديگر

هاي سايت رسي گزارشاست.همچنين با بر  COPEدستاورد مهم اين مجله عضويت در سامانه 

Scimagojr  كامالً مشهود است كه مجالت روند رو به رشدي به لحاظ ضريب تأثير، استنادات و تعداد

و  Iran journalsو ISCهاي استنادي داخلي نظير در پايگاه مقاالت و ... داشته اند. ساير نشريات

SID وEBSCO  وDOAJ  و در ارزيابي  .تأثير قرار دارندنمايه گرديده و در گروه مجالت داراي ضريب

 گرديده اند.  Bو  Aوزارت علوم موفق به كسب رتبه 
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International Journal of Civil Engineering 
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 Indexed/Abstracted زبان سردبیر نام مجله رديف

 المللي عمرانمجله بين 1

International Journal of Civil 
Engineering 

دكتر محمد حسن 

 بازيار

 ,ISI,Scopus انگليسي
ISC,EBSCO,Cope 

 فصلنامه علم و مهندسي مواد ايران ۲

Iranian Journal of Materials 
Science and Engineering 

دكتر بيژن افتخاري 

 يكتا

 ,ISI,Scopus انگليسي
ISC,EBSCO,Doaj 

 المللي برقمجله بين 3

Iranian Journal of Electrical & 
Electronic Engineering 

 ,Scopus انگليسي دكتر شهرام جديد
ISC,EBSCO,Doaj 

المللي مهندسي صنايع و مجله بين 4

 تحقيقات توليد

International Journal of 
Industrial Engineering & 

Production Research 

دكتر سعيدي 

 مهرآباد

 ,Scopus انگليسي
ISC,EBSCO,Doaj 

 المللي مهندسي معماريمجله بين 5

International Journal of  
Architectural Engineering & 

Urban Planning 

 ISC,EBSCO, Doaj  انگليسي دكتر محسن فيضي

 المللي خودرومجله بين 6

International Journal of 
Automotive Engineering 

دكتر محمد حسن 

 شجاعي فرد

 ISC  انگليسي

المللي بهينه يابي در مهندسي مجله بين 7

 عمران

International Journal of 
Optimization in Civil 

Engineering 

 ISC انگليسي دكتر  علي كاوه

 آهنپژوهشي راهمجله  8

The International Journal of 
Railway Research 

 ISC انگليسي دكتر رضواني

 ISC فارسي دكتر محسن فيضي هاي معماري اسالميمجله پژوهش 9

دكتر محمود مهرداد  مجله علوم و فناوري كامپوزيت 10

 شكريه

 ISC فارسي
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رسخنان مدي  مقدمه  
 

ي استاي توسعه مراودات صنعتي دانشگاه با صنايع و دستگاههاي اجراينيز در ر  99-98سال پژوهشي

 ب برنامهر قالدكشور با دستيابي به دستاوردهاي مطلوبي به پايان رسيد. حركت بر روي مسير ترسيم شده 

 رفته نيزپذي يهاي صورتها بسيار فراتر از هدف گذارهاي عملياتي متعدد موجب گرديد در برخي از زمينه

ور لي در كشبع مادستاوردهايي حاصل گردد. هر چند در اين بازه زمانيعالوه بر محدوديتهاي موجود در منا

ها رش، اماگزاو كردو وضعيت بحراني به وجود آمده به علت ويروس كرونا بيشتر فعاليتها را با انقباض روبر

گوهايي حي الباشد. طراچنان از رشد مثبتي برخوردار ميحاكي از آن است فعاليتهاي صنعتي دانشگاه هم

 ان داخليسازم جديد در همكاري با صنعت، تنوع بخشي به روشهاي تعامالت، ايجاد تغييراتي در ساختار و

ي ستاوردهاهاي دمديريت، در كنار بسياري از اقدامات پيدا و پنهان ديگر، مقدمات را براي عبور از مرز

ها تر از پيش دانشكدهبه منظور ورود جدي 99-98است. همچنين در سال پژوهشي پيشين فراهم آورده 

اتي و اعتبار هايي توافق شدهدر اليه صف به فعاليتهاي صنعتي و عرصه توسعه اين تعامالت در قالب برنامه

يت اين در هدا هاشكدهرود بلوغ دانها فعاليتهايي اجرايي را آغاز نمودند. اميد آن ميتامين گرديده دانشكده

تبع آن  و به اعتبارات به سمت سرمايه گذاري بر روي اقداماتي كه موجبات توسعه تعامالت صنعتي آنها

چهارم  رنامهبدانشگاه را فراهم آورد، موجب شود دستاوردهاي قابل توجهي در نيم سال باقي مانده از 

 خي ازاصل آيد. اندک اندک برتوسعه دانشگاه حاصل شود، و نيل به همه اهداف كمي تعيين شده ح

-رفههر چه ح حضور اقدامات پشتيبان دفتر در حوزه بازاريابي نيز به بار مي نشينند. يكي از اين اقدامات

مايشگاه به ن 1۲دانشگاه در  98هاي تخصصي به محوريت واحد نماداست. در طي سال تر در نمايشگاهاي

ورت اي تر از گذشته صهايي بسيار حرفهي غرفهطرق مختلف حضور داشته كه همگي از طريق برپاي

 راي بهرهتا ب پذيرفته است. همچنين رواج يافتن نمايشگاههاي معكوس در اين سال دفتر را بر آن داشته

ر دمات نيز ن اقداهايي را صورت دهد كه اميداست ايبرداري و حضور پر رنگ در اين عرصه نيز برنامه ريزي

 ند.سال هاي آتي به ثمر بنشين

نعتي، صاودات رود تا با مساعي گسترده همه مديران محترم و كاركنان شريف حوزه توسعه مراميد آن مي

دف گيري هزي و در ستاد و صف، و بويژه اساتيد و متخصصين در دانشگاه نيل به اهداف از پيش برنامه ري

يك دزبا توجه به نت تحقق يابد.شده در سالهاي باقي مانده از برنامه چهارم توسعه دانشگاه نيز با موفقي

ارتباطات  ريتساله مدي 4شود گزارشي از عملكرد شدن به پايان برنامه چهارم توسعه دانشگاه،تالش مي

 گردد.علمي، صنعتي و فناوري ارائه 

 با تشكر

 بیژن محمدي

 هاي علمی، صنعتی و فناوريمدير همكاري
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 98تا  95مهمترين فعاليت هاي صورت پذيرفته از سال 

 انبساط فضاي كا بدي   1برنامه 

 تر و زيرار دفيكي از اولين گامها براي ايجاد ظرفيت توسعه در اختيار داشتن فضاي كالبدي محل استقر

يزان آن به م ختياراسازمانهاي مربوطه به آن بود. به اين منظور انتقال دفتر همكاريها از فضاي اوليه در 

ده ي استفانجينه علم و صنعت ايران كه در اختيار دفتر بود ولمتر مربع به محل قبلي گ 150تقريبي

فتر در نظر دمتر مربع به عنوان اقامتگاه اوليه  500اي از آن صورت نميگرفت با فضايي حدود شايسته

 ونداشته  ناسبيمگرفته شد. پيش بيني مي گردد اين فضا با دور نماي برنامه پنجم توسعه دانشگاه تطابق 

رده ه برنامه گستمتر مربع افزايش يابد. البته الزم به ذكر است با توجه ب 1000ن تقريبي بايد به ميزا

 نظور نيزماين  دانشگاه براي حضور در نمايشگاههاي بيروني و برگزاري نمايشگاههاي داخلي، فضايي براي

-يانشگاه پناد دمورد نياز است كه با تمهيدات انديشيده شده محلي براي اين منظور در ساختمان مركز اس

 ريزي گرديده كه به محض تحويل به دفتر همكاريها مورد بارگذاري قرار خواهد گرفت.

 انبساط سازمانی   2برنامه 

ازمان ست. سحجم عمليات اجرايي پيش بيني شده در هر سازمان نيازمند تمهيد سازماني مناسب با آن ا

مكاريها هاي دفتر هل و اصلي جهت اجراي برنامهمحدود دفتر همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري مانع او

 ر اختياردلبدي در طي برنامه چهارم توسعه دانشگاه بود. لذا در اولين اقدام و پس از انبساط فضاي كا

ري فناو نسبت به طراحي سازمان گسترده دفتر اقدام گرديد. اينگ دفتر همكاريهاي علمي، صنعتي و

ه سي، شامل ر رسمب سازماني تركيبي، داراي زير سازمانهايي رسمي و غيدانشگاه فعاليتهاي خود را در قال

 بال مي نمايد.واحد اجرايي به شرح زير دن 6دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با صنايع هدف و  1۲اداره، 

 ادارات سه گانه

  اداره مالي و حقوقي 

  اداره توسه تعامالت صنعتي 

  اداره برنامه ريزي، نظارت و پشتيباني 

 گانه 12فاتر د

 دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با وزارت پشتيباني و دفاع از نيروهاي مسلح 

 دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با معاونت علمي و فناوري رياست جهوري 

 )دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت 

  و ارتباطاتدفتر توسعه تعامالت دانشگاه با وزارت فناوري اطالعات 

 دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با صنايع پايين دستي نفت و گاز 

 دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با صنايع باالدستي نفت و گاز 
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 دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با وزارت راه و شهرسازي 

 دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با سازمان محيط زيست 

  ريليدفتر توسعه تعامالت دانشگاه با صنايع 

 دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با شهرداريها 

 دفتر توسعه تعامالت دانشگاه با گروه مپنا 

 گانه 6واحدهاي 

 واحد كنترل حقوقي 

 واحد كنترل مالي 

 واحد كنترل پروژه 

 واحد كنترل بيمه 

 واحد نمايشگاه دائمي دستاوردهاي فناورانه دانشگاه، نماد 

 آموختگان، كبد واحد كارآموزي، بازديدهاي صنعتي، دانش 

سيس دف تاريزي برنامه راهبردي پيش گفته، و با هبه منظور تعريف جامعه صنعتي هدف دانشگاه و پي

عات راهبرديي مطال 94دفاتر مختلف توسعه تعامالت صنعتي دانشگاه با مخاطبين بيروني در انتهاي سال 

ار زومه بسيرلبته ااد باالدستي نظام و صورت پذيرفت. دامنه اين مطالعات شناسايي ظرفيتهاي دانشگاه، اسن

 ۲670مل برغني دانشگاه در تعامل با صنايع و دستگاههاي اجرايي كشور كه در طي دو دهه گذشته مشت

ق اسيس دفاتر فوتميليارد ريال گرديد، بوده است. اين مطالعات پشتوانه  5،000قرارداد به مبلغ تجميعي 

 گرديد.

ه صف، ر اليدستاد دفتر همكاريها، پيگيري جهت نيل به سازمان رسمي  در كنار سازمان تركيبي فوق در

مي ديريت رسهاي دانشگاه مگانه دانشگاه، نيز ثمر بخش بوده و اينك در همه دانشكده 15هاي دانشكده

عم از اشگاه ارتباط با صنعت وجود دارد. در حال حاضر همه زير سازمانهاي توسعه تعامالت صنعتي دان

اجرايي تقريبا  گانه برنامه توسعه 15گانه و دانشكده هاي  6گانه، واحدهاي  1۲انه، دفاتر گ 3ادارات 

ه ارم توسعمه چهمشخص شده اي در اختيار و در دست اجرا دارند كه ادامه آنها براي سالهاي بعد از برنا

 دانشگاه نيز قابل ادامه است.

 خاطبین بیرونیتنوع بخشی به شكل همكاريهاي دانشگاه با م   3برنامه 

براي ادامه پر رنگتر از پيش فعاليتها و توسعه جهشي تعامالت دانشگاه با صنايع در طي سال جاري طيف 

هاي تعامل و همكاري با صنايع، سازمانها و دستگاههاي اجرايي كشور طراحي گرديده اي از شيوهگسترده

ايران در تعامل با صنايع به مخاطبين كه در قالب سبد الگوهاي متنواع همكاري دانشگاه علم و صنعت 

بيروني عرضه مي شود. اين تنوع از الگوها، با اين هدف توسعه يافته، كه گستره وسيع صنايع كشور كه از 

منظر رده و سطح فناوري، ميزان قدمت، اندازه فعاليت، ميزان وابستگي به تجهيزات و ماشين آالت و يا 
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مالكيت با هم متفاوت هستند، را پوشش داده براي هر صنعتي از هر هاي نرم و يا نوع مديريت و سامانه

 نوع، پيشنهاداتي را در بر داشته باشد.

 

 ا گوي تشكیل قطب فناوري با ماموري  خاص از صنع  •

ز به اده، نيااستف در بسياري از صنايع به داليل مختلف از جمله نيل به نسلهايي جديد از فناوريهاي مورد

هاي وريا فنابورد بهره برداري، توسعه كسب و كار از طريق ايجاد خطوط جديد توليدي ارتقاء فناوري م

ه وهي كجديدتر، شناخت فناوريهاي رقيب فناوري مورد بهره برداري و امثالهم نياز به تشكيل گر

ت ش و حمايسفار ماموريتهاي فناورانه را دنبال كنند مي باشد. دانشگاه در الگوي تشكيل قطب فناوري با

هاي ناوريفصنعت اقدام به تعريف و تاسيس قطب فناوري در زمينه مورد درخواست مي نمايد. شناسايي 

ندهي، ريزي، سازماموجود در حوزه مورد هدف، تشخيص و شناخت فناوريهاي مورد نياز كارفرما، برنامه

انه اي فناوروردهو دستا برداري مشترک به همراه كارفرما از قطب تاسيس شدههدايت، راهبري و نهايتا بهره

 آن از سياستهاي دانشگاه در اين زمينه است.

 مديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري/ مديريت فناوري و تجاري سازي  واحد مجري

 هاا گوي انجام ماموريتی بزرگ و شكستن آن به ريز پروژه •

ال مي تي دنبقراردادهاي تحقيقاهر چند به طور سنتي صنايع درخواستهاي خود از دانشگاه را در قالب 

 فرد تحققاد مناند در بسياري از موارد اهداف مورد تعقيب صنعت فراتر بوده و در قالب يك قراردنموده

 ود رايافتني نيست. در چنين شرايطي صنعت حل يك مشكل خود و يا نيل به يك هدف يا ماموريت خ

ه جاي پروژشكل بشگاه واگذاري ماموريت يا تعريف مدنبال مينمايد. براي اين شرايط الگوي پيشنهادي دان

ل يا است. ماموريت در بر گيرنده هدف نهايي صنعت در آن زمينه خاص است. پس از واگذاري مشك

ل و از تشكي هاي اوليه گروهي مشترک از دانشگاه و صنعتها و سازماندهيريزيماموريت و انجام برنامه

ا نيز همه آنه زاماً ها، كه البته الاي از طرحها و پروژهر قالب زنجيرهطرق علمي نياز سنجي، ماموريت را د

اه تاي ديدگر راسدتحقيقاتي نخواهند بود، به همراه يك برنامه زمانبندي كالن تعريف مي نمايند. نهايتا 

عت، ها با سياستگذاري مشترک و بسته به مورد و ماهيت توسط صنمشترک دانشگاه و صنعت پروژه

 ف از پيشه اهداو يا از طريق برون سپاري به اجرا در خواهند آمد. اين امر تا نيل ماموريت بدانشگاه 

 تعيين شده و رفع كامل مشكل ادامه خواهد يافت.

 مديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري  واحد مجري

 نع صک با ا گوي راه اندازي پژوهشكده، مركز تحقیقات، انستیتو و يا آزمايشگاه تحقیقاتی مشتر •

امر تحقيقات براي صنعت نيازمند زيرساختهاي خاص خود ميباشد. هرچند دانشگاه علم و صنعت ايران با 

توجه به پيشينه و تاريخچه خود از زير ساختهاي غني كارگاهي و آزمايشگاهي برخوردار است لكن كماكان 
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سرمايه گذاريهاي بيشتري ميباشد.  اي براي صنعت مستلزمها مبادرت به تحقيقات حرفهدر خيلي از زمينه

برداري و گذاري براي دانشگاه در چنين مواردي با توجه به عدم استمرار در بهرهدر عين حالي كه سرمايه

گذاري براي بنابراين برگشت سرمايه اغلب مقرون به صرفه نخواهد بود، براي صنعت نيز براي سرمايه

سياري از موارد پروژه را دور از صرفه خواهد نمود. به اين منظور برداري به منظور يك پروژه خاص در ببهره

گذاري عاريتي توسط دانشگاه، صنعت و يا هردو طرف به صورت مشترک و دانشگاه الگوي امكان سرمايه

تاسيس و يا تكميل زنجيره زير ساختهاي موجود خود با حمايت صنعت را بوجود آورده است. در چنين 

به نام صنعت در دانشگاه به ثبت خواهد رسيد و هزينه صورت پذيرفته از طريق  شرايطي مركز مربوطه

 خدمات متعاقب آن مستهلك خواهد گرديد.

 مديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري/ مديريت فناوري و تجاري سازي  واحد مجري

 ا گوي تاسیس دانشكده و پرديس دانشگاهی در دانشگاه، صنع  و يا منطقه صنعتی •

هاي شكدهبرداري از داناي از تاسيس و بهرهانشگاه علم و صنعت ايران در كارنامه خود تجارب گستردهد

ي صنعت هاي راه آهن و خودرو و دانشگاههاي موفق در مناطقتخصصي با حمايت صنعت مانند دانشكده

ذا با باشد. ل ا ميا دارهاي صنعتي اراک و دانشگاه علم و فناوري مازندران واقع در بهشهر رمانند دانشگاه

نگاه  شگاهي باي دانها و پرديسهاتوجه به اين تجارب يكي از الگوهاي پايدار دانشگاه، راه اندازي دانشكده

گرف شتهاي پشتوانه دائمي دانشي براي يك بخش خاص صنعتي ميباشد. اينروزها با توجه به وجود ظرفي

مره زه در اه علم و صنعت ايران در اين حوزه، كآموزش مجازي و بويژه زيرساختهاي موجود در دانشگ

هت جگذاري زيادي اي كشور مي باشد، سرمايهافزاري و شبكهافزاري، سختهاي نرمترين سامانهپيشرفته

 تاسيس واحدهاي آموزشي مورد نياز نخواهد بود.

 يمديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري/ مديريت فناوري و تجاري ساز  واحد مجري

 

 ا گوي منحصر به فرد فرص  مطا عاتی صنعتی •

برقراري تعامالت پيوسته دانشگاهها با صنايع مختلف در قالب فرصت مطالعاتي صنعتي براي اساتيد 

دانشگاهها در سالهاي گذشته همواره مورد نظر و توجه دانشگاهيان و ارباب صنعت و بويژه مديران در دو 

هرگز نگاهي واقع بينانه به موضوع نداشته و بنابراين پاسخگوي اين  هاي موجودنهاد بوده است لكن رويه

نياز نبوده است. دانشگاه علم و صنعت ايران الگوي منحصر به فرد خود در اين زمينه را توسعه داده كه 

سازي مي بسيار منعطف و براي شرايط مختلف صنعتي و براي ويژگيهاي مختلف اساتيد دانشگاه قابل پياده

در اين الگو استاد دانشگاه ميتواند در كنار ترک وظايف علمي و اداري خود در دانشگاه و اعزام تمام باشد. 

هاي سه يا شش ماهه، در صورت درخواست صنعت، به صورت نيمه وقت در وقت به صنعت براي دوره
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مزمان به صورت دانشگاه باقي مانده و در شكل حداقلي خود ماموريتهاي سازماني خود را دنبال نموده و ه

 نيمه وقت با حضور در صنعت به ماموريتهاي واگذار شده از طرف دانشگاه و يا صنعت بپردازد.

 مديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري  واحد مجري

 ا گوي فرص  مطا عات دانشگاهی براي خبرگان صنع  •

ندن هر رگردالت قرار گرفته بيكي از نيازمنديهاي كارشناسان و متخصصين صنعتي كه تا حدودي مورد غف

ه ببا هدف  نعت وهاي اداري، اجرايي و عملياتي صاز چندگاه يكبار ايشان به دانشگاهها به دور از دغدغه

ليت مينه فعادر ز هنگام نمودن پشتوانه دانشي ايشان و آشنا شدن ايشان با دانشها و فناوريهاي روز دنيا

ستجو صيل جين نياز را به صورت خودجوش در قالب ادامه تحآنها مي باشد. بعضاً كارشناسان صنعتي ا

الب قيران در نعت اصميكنند كه البته آنها را به گمشده خود نزديكتر نميكند. در اين الگو دانشگاه علم و 

صت ان فرفرصت مطالعاتي دانشگاهي متقاضي مربوطه از صنعت را در خود مستقر گردانده و براي ايش

وجود بوقت  د نياز وي به صورت نيمه وقت و يا در صورت درخواست به صورت تمامبرداشتهاي دانشي مور

 خواهد آورد.

 مديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري  واحد مجري

 ا گوي پسا دكتراي صنعتی •

يه ي اولهاي خاص فرصت مطالعاتي دانشگاهي الگوي پسا دكتراي صنعتي مي باشد. نسلهايكي از گونه

شور كمقطع دكتراي دانشگاههاي كشور به عنوان عضو هيئت علمي در دانشگاههاي  دانش آموختگان

ينك از هم ها و پژوهشگاههاي كشور هستند. اجذب شده و نسل دوم آنها نيز در حال جذب در پژوهشكده

 شروع جذب نسلهاي بعدي اين دانش آموختگان در صنعت و بويژه در بخشهاي تحقيق و توسعه صنعتي

ر جريان ه و د. بديهي است شاغلين بويژه در بخشهاي مديريتي اين واحدها بايد به روز بودگرديده است

اه ريران با نعت اصتحوالت فناورانه و دانشي عرصه فعاليت خود در دنيا باشند. از اين رو دانشگاه علم و 

ا تبوع آنهمنهاي سازمامندان و هاي پسا دكتراي صنعتي اين امكان را براي اين دسته از عالقهاندازي دوره

وزه حرتبط با نيا مهاي نوين فعاليت در دهايي با زمينهفراهم آورده است تا از طريق ورود و گذراندن دوره

 كاري خود آشنا گردند.

 مديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري  واحد مجري

 هاي دانش بنیان مشترک با صنع ا گوي تاسیس شرك  •

برنامه آتي كشور بر آن بنا نهاده شده و همه اسناد باالدستي نيز بر آن تاكيد توسعه دانش بنيان كه 

اند در قالب شركتهاي دانش بنيان تحقق پذير خواهد بود. يكي از اهداف و مسيرهاي تجاري تعقيب نموده

خدمات  ريزي و نيل به آنها و عرضه آنها وشده در اين شركتها يافتن فناوريهاي مورد نياز صنايع، برنامه

هاي كند شدن اين حركت عدم تضمين بازار توسط صنايع مربوطه به صنايع هدف است. يكي از زمينه
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نيازمند به اين خدمات و سرويسها ميباشد. در الگوي پيشنهادي دانشگاه علم و صنعت ايران، شركتهاي 

شگاه به عنوان دانش بنيان مربوطه به صورت مشترک و با مالكيت متخصصين مربوطه و نهادهاي دان

سازمان دانش محور و صنعت به عنوان بازار فناوري هدف تاسيس و بنابراين تحقق پذيري كسب و كار در 

گيري شده توسط شركت تازه آن در يك ديدگاه برد برد تضمين مي گردد. در اين ديدگاه، بازار هدف

ميتواند بازارهاي تاسيس محدود به صنعت شريك نبوده و سرويسهاي و كاالهاي شركت مشترک 

 گيري نمايد.تري را هدفگسترده

 مركز رشد واحدهاي فناور/ مديريت فناوري و تجاري سازي  واحد مجري

 ا گوي تضمین قراردادها از طريق بیمه سرمايه گذاري كارفرما •

ها هدانشگا هاي تحقيقاتي بهيكي از نگرانيهاي صنايع در واگذاري مشكالت و نيازهاي خود در قالب پروژه

ها ژهر پروعدم اطمينان از به نتيجه رسيدن و نيل موفقيت آميز متخصصين مربوطه به اهداف مورد نظ

ين ر واقع ادردد. ها و موضوعات قراردادي بر مي گاست. البته اين نگراني به طبيعت تحقيقاتي بودن پروژه

از  ه دانشگاهگذاري كارفرما بمايهامر، سرمايه گذاري كارفرمايان را دچار ريسك مي كند. انتقال ريسك سر

وافق ورد تمدهي نتايج پروژه توسط دانشگاه را ميتوان طي مذاكراتي زمينه سازي و طريق تضمين پاسخ

ا ينشگاه و ري دابرداري از ظرفيتهاي شركتهاي جانبي كنار دانشگاه، صندوق پژوهش و فناوقرار داد. بهره

 حتي شركتهاي بيمه نيز متصور است.

 مديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري/ صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه  مجري واحد

 هاي آموزشی مقطع دار و بی مقطع مورد نیاز صنع ا گوي طراحی و اجراي دوره •

ريزيهاي كارشناسان صنعت به طور پيوسته نيازمند آموزش ميباشند و در بسياري از موارد نيز برنامه

تبوع براي ايشان صورت پذيرفته است. هر چند در برخي از صنايع بزرگتر آموزشي توسط سازمان م

زيرسازمان مربوطه براي اين منظور بوجود آمده، در بسياري از صنايع كوچكتر از كنار اين مهم بدون برنامه 

مشخص و هدفمند عبور ميشود. در الگوي پيشنهادي دانشگاه براي اين منظور بر اساس انتظارات شغلي و 

برداري از ريزي آموزشي صورت پذيرفته و با بهرهالي سازماني متصوره براي پرسنل صنعت برنامهتع

ظرفيتهاي صنعت و دانشگاه و بعضاً بسته به مورد از طريق برون سپاري آموزشهاي الزمه به كارشناس 

عت ايران به مندي و درخواست صنعت متقاضي، دانشگاه علم و صنگردد. در صورت عالقهمربوطه عرضه مي

دهه فعاليت خود نيز ميتواند از  9دار آموزشهاي كاربردي تراز اول ملي در طي بيش از عنوان طاليه

ظرفيتها و زير ساختهاي قابال توجه خود در پرديسهاي مختلف حضوري و مجازي براي عرضه اين خدمات 

ترين زير ساختهاي يكي از گسترده پس از عبور از نياز سنجي مبادرت نمايد. الزم به ذكر است دانشگاه از

پذير از واحد آموزشي به صورت مجازي برخوردار بوده و با استعانت از آن بدون نياز به منفك شدن آموزش

 صنعتي و عملياتي فرايند آموزش به صورتي موثر تر از آموزشهاي حضوري صورت مي پذيرد.
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 گاهمركز آموزشهاي مجازي دانش /۲پرديس شماره   واحد مجري

 ا گوي تاسیس دفتر خاص يک صنع  در دانشگاه •

هاي ستگاهدهاي اداري يكي از موانع رشد سريع تراز همكاري بين دانشگاه و صنايع و بعضا بروكراسي

نمايد. براي اجرايي كشور بشمار ميرود. هر چه سطح همكاريها گسترش مي يابد اين موانع بيشتر رخ مي

وسعه تاتر اندازي دف م و صنعت ايران مبادرت به توسعه الگوي راهمرتفع سازي اين مشكل دانشگاه عل

ت اي از تعامالتر و گستردهتعامالت با صنايع هدف نموده است. در اين رويكرد براي صنايعي كه افق روشن

ه به مامور انشگادهاي اوليه دفتري تاسيس گرديده و يكي از اساتيد با آنها قابل تصور است، پس از بررسي

 فردي از ر شدنريزي براي توسعه تعامالت في مابين ميگردد. در اين الگو دانشگاه درخواست ماموامهبرن

 ر حالسازمان صنعت متبوع جهت استقرار نيمه وقت و يا تمام وقت در دفتر را نيز مي نمايد. د

 اشد.برداري مي بصنايع هدف در دانشگاه تاسيس گرديده و در دست بهره تعدادي از دفاتر حاضر

 مديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري  واحد مجري

 ا گوي استقرار دفتر دانشگاه در صنعتی خاص •

تر و به سازي معرفي بيشتردر تكميل الگوي تاسيس دفتر صنايع هدف در دانشگاه و به منظور زمينه

ه يع به آن صناهاي توسعهاي دانشگاه به صنايع هدف و معرفي متقابل ظرفيتها و برنامهتوانمندي

انشگاه با د دانشگاهيان، الگوي تاسيس دفتر نمايندگي دانشگاه در صنايع داراي ظرفيت تعامل گسترده

سبت به نابين و حصول توافق فيم هاي اوليه صورت پذيرفتهتوسعه يافته است. در اين الگو پس از بررسي

ها و امها برنكنان دانشگاه متناسب بتاسيس دفتر دانشگاه در صنعت يكي از اعضاي هيئت علمي و يا كار

 ورت رسميبه ص مامور به حضور نيمه وقت و يا تمام وقت در دفتر گرديده و فعاليتهاي دفتر اهداف دفتر

و  نارهاگيري از روشهاي مختلف از قبيل برگزاري سميآغاز ميگردد. مامور دانشگاه مسئوليت بهره

د خواه هاي جديد و گسترش فعاليتهاي جاري را تعقيبنشستهاي مشترک و زمينه سازي ايجاد فعاليت

 نمود.

 مديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري  واحد مجري

 ا گوي تشكیل واحد تحقیق و توسعه خاص در يک پروژه بزرگ ملی •

تجارب متعدد دانشگاه در تأسيس واحدها و سازمانهاي تحقيقاتي رزومه مطلوبي از اين فعاليتها را در 

قرار داده است. اينك اين امكان وجود دارد تا درون سازمان يك طرح بزرگ ملي، كه بعضاً نيز با  اختيار

مشاركت يك مجموعه خارجي مورد اقدام است، واحد تحقيق و توسعه توسط دانشگاه شكل گيرد. اين 

ت تجارب هايي مانند مستندسازي دانش بكارگرفته شده در اجراي طرح، تثبيواحدها ميتوانند مأموريت

سازي هاي مشابه در آينده، كسب اطمينان از پيادهبرداري در اجراي طرحاستفاده شده به منظور بهره

ريزي براي تأمين حداكثري حداكثري فرايند انتقال فناوري، شناسايي زنجيره فناوريهاي مورد نياز و برنامه
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هاي آتي فرايند توليد، از در توسعههاي مورد نيداخلي آنها، استقرار زير ساختهاي دانشي و فناوري

هايي مانند تعمير و آالت در حوزهبرداري هر چه بهتر از تأسيسات و ماشينانديشيدن تمهيداتي براي بهره

نگهداري و غيرو را تعقيب نمايند. تأسيس واحدهاي تحقيق و توسعه محدود به طرحهاي بزرگ ملي نبوده 

يك صنعت خاص را درون صنعت و يا حتي درون  R&Dحد و حتي دانشگاه امكان ايجاد مشترک وا

مندي صنعت ميتواند باشد. حوزه و گستره سرويس دهي اين واحدها در صورت عالقهدانشگاه دارا مي

 محدود به واحد توليدي متقاضي نباشد.

 مديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري  واحد مجري

 هاي بزرگ ملیري در پروژها گوي ايفاي نقش انتقال دانش فنی و فناو •

هاي واقع طرفاز م هاي بزرگ ملي اغلب از فناوريهاي پيشرفته روز دنيا استفاده مي شود. در خيليدر پروژه

يا زشياوري، آموفنيه خارجي نيز در آن مشاركت دارند. تقريبًا بيشتر اوقات در كنار قراردادهاي بزرگ الحاق

ور اين منظ براي دارد. ليكن بواسطه اينكه اغلب سازو كار مناسب پژوهشي و يا انتقال دانش فني هم وجود

كه  ادهتوسعه د يي راالگوبردار وجود ندارد اين اتفاق نمي افتد. دانشگاه علم و صنعت ايران در سازمان بهره

ابراين ن. بنمايد را ايفابردار از طريق آن نقش واحد تحقيق و توسعه و انتقال دانش فني در كنار سازمان بهره

 ريهايبردار نسبت به بهترين و آخرين فناوسازي جهت كسب اطمينان توسط سازمان بهرهضمن زمينه

ه ه جاري بز پروژبه منظور بكارگيري دستاوردها فراتر ا ثبت و مستندسازياستفاده شده در پروژه، مراحل 

 پروژه هاي آتي نيز بوجود خواهد آمد.

 ، صنعتي و فناوريمديريت همكاريهاي علمي  واحد مجري

 دار براي كارفرماا گوي انتشار مجله هدف •

د ازمان خورون سهاي اجرايي به داليل مختلف از جمله انتشار و ترويج دانش دبسياري از صنايع و دستگاه

 ه انتشارياز بهاي مرتبط با حوزه كاري، نو يا آشنا نمودن پرسنل خود با دستاوردهاي جهاني در زمينه

ت و را احساس مي نمايند. طبعاً اين موضوع امري تخصصي است و سازمان و امكانامجله تخصصي 

 اخلي خوددزهاي زيرساختهاي مورد نياز خود را نيازمند است. دانشگاه علم و صنعت ايران كه بواسطه نيا

گوي ال قالب رد درهاي انتشاراتي دانشگاهي كشور را در اختيار دارد، آمادگي دايكي از گسترده ترين شبكه

 هاي صنعتي كشور عرضه نمايد.در اختيار خدماتي از اين نوع را به صنايع و زنجيره

 مديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري/ مركز نشر دانشگاه  واحد مجري

 هاي تحصیالت تكمیلیا گوي حماي  تجمیعی از پايان نامه •

هاي ها به طور خاص پايان نامهر دانشگاهبلوكهاي سازنده تحقيقات و فناوري در كشور به طور عام و د

ها هزار پايان نامه دانشجويي در كشور انجام مي شود. در مقاطع تحصيالت تكميلي هستند. ساليانه ده

هاي توسعه كشور قرار ندارند. الگوي عرضه خيلي از موارد اين تحقيقات در مسير توسعه ملي و برنامه
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برداري در يك محور خاص الگويي بسيار مقرون به صرفه و قابل بهرهها تجميعي دستاوردهاي  پايان نامه

براي صنعت است كه طي آن در توافقي كه بين دانشگاه و صنعت صورت مي پذيرد محورهايي به عنوان 

هايي در نامه توافق مي گردد و با مديريت و نظارت مشترک دانشگاه و صنعت پايان نامهمسير تعريف پايان

 م و نتايج آن به صنعت عرضه مي گردد.آن مسير انجا

 مديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري  واحد مجري

 ا گوي تاسیس صندوق پژوهشی مشترک با صنايع  •

ي شورهاتأسيس صندوقهاي اعتباري مشترک بين دانشگاه و صنايع مختلف يكي از الگوهاي رايج در ك

نايع و صها و مالي قراردادهاي پژوهشي بين دانشگاه كارهاي فني، اداري وپيشرفته با هدف تسهيل گردش

ق ها ن صندوها نيز، هرچند به صورت اندک، در تأمين منابع مالي ايدستگاهاي اجرايي است. دانشگاه

ف اداره دو طر نمايند. هزينه نمودن منابع تأمين شده به صورت مشترک و از طريق نمايندگانمشاركت مي

شگران پژوه قدامات مربوط به ارزيابي طرحهاي واصله و واگذاري آنها بهمي گردد. مديريت صندوقها ا

ه ت دانشگاجربياتباشند. دار ميدانشگاه، نظارت بر حسن اجراي آنها و تأمين مجدد منابع تكميلي را عهده

ملي در  رزياباعلم و صنعت ايران در اداره صندوق پژوهش و فناوري خود كه امروزه به گواه سازمانهاي 

 ست.رده اترين صندوقهاي كشور است ظرفيت مناسبي براي اين منظور در دانشگاه بوجود آومره موفقز

 مدير همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري/ صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه  واحد مجري

 هاي صنعتی در دانشگاها گوي راه اندازي كلینیک •

نعت يك ص م متخصصان مرتبط با حوزه فعاليتهايكلينيكهاي صنعتي يكي از الگوهاي مدرن ايجاد فورو

هاي هزمين اي كه به همين منظور راه اندازي گرديده بهخاص ميباشند. در اين الگو بخشي از سامانه

تخصصي مربوط به صنعت متقاضي اختصاص مي يابد. گروه سردبيري كلينيك، متخصصين مربوطه 

ورند. آر مي ي از خارج از كشور به عضويت كلينيك ددانشگاهي و صنعتي را از سراسر كشور و در موارد

د كه هد بوتاالر گفتگويي كه از اين رهگذر شكل ميگيرد خواستگاهي براي طرح مسائل و مشكالتي خوا

يي هااه حلررائه صنعت مربوطه و صنايع عضو با آن مواجه مي شوند. طرح مشكالت در اين تاالر بعضاً به ا

دمات خيف اقدامات اجرايي مورد نياز به منظور رفع مشكالت، ارائه توسط متخصصين مربوطه، تعر

براي  نهاديهاي مطالعاتي، تحقيقاتي، مهندسي و غيرو به صورت پيشاي و نهايتاً تعريف پروژهمشاوره

 صنايع مربوطه خواهد گرديد.

 مديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري  واحد مجري

 هاي بین ا مللی ا گوي ورود به انجام ماموري  •

مندي از ظرفيتهاي بين اي براي ايفاي هر چه بهتر مأموريتهاي صنايع مختلف با بهرهقطعًا اقدامات گسترده

گيري از ظرفيتهاي المللي قابل تصور است. آشنايي با دستاوردهاي نوين جهاني در حوزه مأموريتي، بهره
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هاي هاي صنايع و سازمانمك گرفتن از توانمنديبين المللي به منظور توسعه منابع انساني سازمان، ك

هاي توسعه برخي از اين موارد هستند. دفتر اروپايي دانشگاه در جهاني با هدف اجراي هر چه بهتر برنامه

كنار دفاتر برون مرزي زنجيزه دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ايران امكان بسياري از اين تعامالت 

 هايي بين المللي به دانشگاه واگذار گردند.كافي است اين اهداف در قالب مأموريترا فراهم خواهد آورد. 

 مديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري/ معاونت بين الملل دانشگاه  واحد مجري

 ور از كش ا گوي برگزاري سمینارهاي ملی و بین ا مللی در زمینه مورد نظر كارفرما درداخل يا خارج •

ي ين الملللي و بمهاي صنعت ايران همه ساله ميزبان و برگزار كنند تعداد زيادي از همايشدانشگاه علم و 

كان را اين ام هاي موجود در دانشگاهباشد. زير ساختبه درخواست صنايع و دستگاههاي اجرايي كشور مي

 وبان دانش و صاحمندان فراهم آورده كه بتوان نيازهاي صنايع را در قالبهاي متعارف تدوين نموده عالقه

ك ه يك بانبداقل تجربه در آن زمينه خاص را از اقصي نقاط دنيا گردهم آورد. اغلب صنايع از اين طريق ح

رجاع راي ااطالعاتي جامع در حوزه تخصصي مورد نظر خود دست يافته و از آن پس به سهولت مراجعي ب

نه ت روزاهاي اوليه مشكالراه حل مشكالت روزمره خود در دسترسي خواهند داشت. در موارد متعددي

فته قرار گر برداري صنايعها در قالب مقاالت و كارگاهايي عرضه شده و مورد بهرهصنايع نيز در اين همايش

 است.

 مديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري/ مديريت امور پژوهش  واحد مجري

 ا گوي طرح استاد •

ا سازد تيمراهم فتحقيقاتي اساتيد دانشگاه است اين امكان را  اين طرح كه در مخفف طرح اعتبار ساليانه

جويان دانش وريزي از پيش و تخصيص منابع مورد نياز ظرفيت يك يا گروهي از اساتيد بتوان با برنامه

ن  در چنيعموالًممقاطع مختلف تحصيلي آنها را به مأموريتهاي مرتبط با صنايع مربوطه در اختيار گرفت. 

هاي وريد فناوان انتظار داشت اقداماتي مانند تبيين تجارب جهاني در حوزه مأموريتي، رصشرايطي ميت

نظور ياز به مورد نمهاي تعيين شده، گردآوري و تدوين منابع مورد استفاده در دنيا، آينده پژوهي در زمينه

 توسعه منابع انساني سازمان و امثالهم مورد توجه قرار گيرد.

 همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوريمديريت   واحد مجري

 ا گوي تضمین متقابل •

يكي از مشكالت فرآروي صنايع و واحدهاي توليدي وابستگي آنها به تامين قطعات، تجهيزات و اجزايي از 

ماشين آالت و ... از منابع خارجي است. اين اجزا را اغلب قطعات مكانيكال، الكتريكال، الكترونيك، مواد 

هاي مختلف از اين نوع، كاتاليستها و امثالهم تشكيل مي دهند. اين وابستگيها كنندهشيميايي و اضافه 

اغلب همان مواردي هستند كه مورد هدف تحريمها بوده و در اين شرايط موجب كند شدن و بعضا مختل 

ن هر شدن فرايند توليد نيز مي گردند. در الگوي تضمين متقابل در صورتيكه واحد توليدي يا خدماتي تامي
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يك از اين موارد از طريق دانشگاه را تضمين نمايد و تعهدات مربوطه را ارائه نمايد، كنسرسيوم دانشگاه 

گذاري در جوار آن، واحدهاي توليدي مرتبط با آن و شامل واحدهاي درون دانشگاهي، شركتهاي سرمايه

ا تامين نموده، تحقيقات مربوطه غيرو هزينه هاي مورد نياز انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه اي ضروري ر

را انجام داده، نمونه مورد نياز صنعت را عرضه نموده و در صورتيكه مراتب به تاييد صنعت رسيد در تيراژ 

ابعاد توافق  مورد نياز و توسط واحدهاي توليدي مرتبط با به دانشگاه عمليات توليد پي گرفته شده و در

 نياز صنعت مرتفع مي گردد. شده

 گذاري هيرمندالمللي سرمايهمديريت همكاريهاي علمي، صنعتي و فناوري/ شركت بين  مجريواحد 

 تامین اعتبارات مورد نیاز توسعه   4برنامه 

ن ابستگي آوعدم  به منظور كسب اطمينان از در اختيار بودن اعتبارات مورد نياز جهت اجراي برنامه ها و

رد هزينه ك نحوه ن به قبض و بسطهاي اين اعتبارات، شيوه نامهبه اعتبارات دولتي و لذا استقالل بخشي آ

 دفتر را مدهايباالسري قراردادهاي صنعتي تحكيم گرديد. اين شيوه نامه امكان هزينه كردن از محل درآ

ديريت را با م ين محلادهد. نه تنها اين مهم، كه هر هزينه كردي از در اولويت اول در اختيار دفتر قرار مي

به  عتبارات واگيري از اين يت برنامه هاي توسعه تعامالت صنعتي دانشگاه متصور مي نمايد. با بهرهو محور

هاي هاي اوليه برنامهنامهمنظور توسعه زير ساختها و ترويج توسعه تعامالت صنعتي در اليه صف، موافقت

دانشكده  14اي مختلف در هتنظيم و با مديريت دانشكده 97ها در سال توسعه تعامالت صنعتي دانشكده

 منعقد گرديد.
 

 برنامه هاي توسعه تعامالت صنعتي دانشكده ها 

 تاسيس دفتر ارتباط با صنعت در دانشكده 1

 تراژ(تخصيص و آماده سازي فضا در دانشكده براي ماموريتهاي تعامالت صنعتي )متناسب با م ۲

 حقق تد از يع و دستگاههاي اجرايي كشور بعسازي براي اخذ ماموريتهاي بزرگ صنعتي از صنازمينه 3

لمي و يات عهراه اندازي شركت هاي نوپاي دانش بنيان براي انجام برندهاي بزرگ صنعتي از اعضاي  4

 دانشجويان دكترا

 هاي مهارت افزايي با هدف توسعه ظرفيت تعامالت صنعتيبرگزاري كارگاه 5

 براي اساتيد دانشكده يا فرصت مطالعاتي پيگيري ايجاد ظرفيت فرصت مطالعاتي صنعتي 6

 پيگيري ايجاد ظرفيت فرصت مطالعاتي دانشگاهي براي صنعتگران 7

ايجاد بانك اطالعاتي و برگزاري نشست با دانش آموختگان دانشكده با تاكيد بر دانش آموختگان  8
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 ترقديمي

ي ر برپايداعدت گزاري آنها و يا مسبرگزاري نمايشگاههاي دستاوردها و يا همكاري با دانشگاه در بر 9

 نهغرفه دانشگاه در نمايشگاهها و يا بردن افراد براي بازديد از نمايشگاههاي فناورا

 نشگاهتخصيص دفتر به صنايع و كارخانجات بزرگ صنعتي داراي ظرفيت تعامل با دانشكده و دا 10

 برگزاري سخنراني هاي تخصصي از طريق دعوت از مدعوين صنعتي 11

جرا اي به هاي دانشجويي كه با هدف جذب ماموريت بزرگ صنعتحمايت از هدايت تجميعي پايان نامه 1۲

 در مي آيند

ب ر قالايجاد فرصتهاي آشنايي با صنعت براي دانشجويان فراتر از واحدهاي رسمي كارآموزي د 13

 و ... واحدهاي جديد كارآموزي، كارورزي

آموزي ل كاروزي دانشجويان و پرداخت حق الزحمه به اساتيدي كه در محنظارت جدي بر واحد كارآم  14

 دانشجو حاضر شده و عملكرد دانشجو را مديريت مي نمايند

 برگزاري بازديدهاي علمي از صنايع براي دانشجويان 15

 هاي صنعتی تخصصیسازماندهی سرويس   5برنامه 

ت ز اقدامايگر اي گسترده تشريح شده در باال، يكي ددر راستاي تهيه محتواي مورد نياز شبكه بازار ياب

و ساماندهي  تدوين 99و  98، و ادامه يافته در سالهاي 97، آغاز شده در سال 96ريزي شده در سال پي

ور هايتخصصي صنعتي دانشگاهيان علم و صنعت ايران به صنايع و دستگاههاي اجرايي كشسرويس

مين اي تارسد ظرفيت بااليي برتي اطالق گرديد كه به نظر مياي از خدمااست.اين عنوان به مجموعه

اشته شور دهاي دانشگاهيان علم و صنعت ايران از صنايع و دستگاههاي اجرايي كحمايتها و پشتيباني

ها و واحدهاي ازمانباشد. در زير به جزئياتي در اين خصوص شامل تعريف، متقاضيان بالقوه، نوع نياز، زيرس

ان عه تا زمن مجموهاي بالقوه، تمهيدات انگيزشي، فرآيند اجراي كار پرداخته شده استايخروجيبردار، بهره

به  99ل شود تا انتهاي ساسرويس گرديده و پيش بيني مي 110تدوين اين گزارش مشتمل بر بيش از 

 مورد افزايش يابد. 150تعداد تقريبي 

 تعريف

 داراي پشتوانه فني و تخصصي  •

 ر در حوزه كاربري سرويس وجود بازار متكث •

 قابل ارزيابي از نظر تجاري  •

 نيازمندي بازار هدف به سرويس به داليل مختلف  •

 اير رقبابه س عدم وجود ارائه دهندگان فراوان براي سرويس در كشور و يا وجود مزاياي نسبي نسبت •
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 متقاضيان بالقوه سرويس هاي صنعتي

 صنايع در حال توليد كاالها •

 هاانهاي ارائه دهندهسرويس و خدمات  به ساير سازمانشركتها و سازم •

 سازمانها و ارگانهاي حاكميتي فعال در حوزه هاي سياستگذاري و قانون گذاري  •

 هاي سياستگذاري و يا متولي گري فعال هستنددستگاههاي دولتي كه در حوزه •

 اي فعال مستقل يا وابسته به ساير واحدها و سازمانهاواحدهاي توسعه •

 كننديما دنبال ه آنهادها و بنگاههاي اقتصادي كه داراي منابع بوده و فعاليتهايي تجاري را به پشتوانبني •

 ساير سازمانها و دستگاههاي مشابه •
 

 نوع نياز

 استفاده از سرويس قيمت تمام شده توليد محصول در مجموعه متقاضي را كاهش مي دهد •

 از اين طريق افزايش مي يابدكيفيت محصول/سرويس عرضه شده درسازمان متقاضي  •

 استفاده از سرويس موجب برتري واحد متقاضي در رقابت با رقباي تجاري شود •

ي اي ملبرداري از سرويس موجب شود مشكالت واحد متقاضي در تعارض با برخي از سازمانهبهره •

 مانند سازمان حفاظت محيط زيست مرتفع گردند

 ساير داليل مشابه •
 

 بردارهاي بهرهزيرسازمان ها و واحد

 واحد مهندسي •

 واحد توسعه •

 واحد آموزش •

 واحد فناوري •

 واحد پژوهش •

 واحدهاي بازاريابي و فروش •

 واحدهاي نظارت و ارزيابي •

 واحدهاي بازرگاني و برون سپاري •

 واحدهاي تعمير و نگهداري •

 واحدهاي بازرسي فني •

 HSEواحد  •

 واحدها برنامه ريزي توسعه •

 صور در سازمانهاي بالقوه طرف قراردادو تقريبا هر واحد ديگر قابل ت •
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 خروجي هاي بالقوه

 توفيق در انعقاد قرارداد و همكاري با صنعت به صورت پيوسته •

 ناسيكارش زمينه سازي براي ماموريت دار شدن بخشي از بدنه دانشجويي بويژه در مقاطع ارشد و •

 ينامتياز گرنت در صورت اخذ گواهينامه هاي استاندارد تدو 30دريافت •

 

 تمهيدات انگيزشي

 بازاريابي رايگان توسط دانشگاه در تعامل با صنايع و دستگاههاي مرتبط •

 دريافت بروشور چاپ شده حرفه اي معرفي سرويس •

 دريافت كليپ تصويري حرفه اي معرفي سرويس •

 حضور دائمي در نمايشگاههاي مرتبط با سرويس •

 دريافت گواهينامه تدوين استاندارد سرويسهاي صنعتي •

 امتياز گرنت در سال اخذ گواهينامه 30دريافت تا •

 

 فرآيند اجراي كار
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 (99فرص  مطا عاتی صنعتی )برنامه ويژه سال   6برنامه 

براي  98و  97لهاي يكي از اقداماتي كه در دفتر همكاريها مورد اهتمام جدي قرار گرفته و مقدماتي در سا

نامه وهجدي فرصت مطالعاتي صنعتي است. با توجه به كاستيهايي كه در شي ريزي شده اجرايآن پي

دوين ينه تمربوطه در وزارت عتف در اين خصوص مشاهده شده است شيوه نامه خاص دانشگاه در اين زم

 به تصويب رسده و به اجرا در آمد. 98و در سال 

 

  انواع سه گانه فرص  مطا عاتی

 اي مشخصات زير، در طي تابستان، دارنوع اول .1

 يك ماه تمام وقت  •
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 مرداد تا شهريور  زمان انجام  •

 بازخريد مرخصي تابستان •

 

 ، در طي يك ترم تحصيلي به صورت پاره وقت، داراي مشخصات زيرنوع دوم .۲

 سه ماهه )دو روز در هفته( •

 با حفظ وظايف آموزشي •

 كاهش ساعات موظف تدريس به ميزان دو واحد آموزشي •

 

 ترم تحصيلي به صورت تمام وقت، داراي مشخصات زير ، در طي يكنوع سوم .3

 تمام وقت و فقط در طول ترم دوم و يا تابستان و ترم اول •

 منفك شدن كامل از سازمان و صفر شدن وظايف آموزشي •

 حقوق و دستمزد دانشگاه برقرار مي باشد •

 

  اهداف فرص  مطا عاتی صنعتی

سازمانها و  يئت علمي جديدالورود با صنايع،زمينه سازي براي برقراري مستمر ارتباط اعضاي ه •

 دستگاههاي اجرايي كشور

ا و زمانهتر و مرتبط با صنعت با صنايع، ساگسترش ارتباطات مستمر اعضاء هيئت علمي قديمي •

 دستگاههاي اجرايي جديد

ي هاي ايشان و نيازهاهاي كاربرد تخصصگسترش سطح آشنايي اعضاي هيئت علمي با عرصه •

 رصه مليمرتبطه در ع

ي صنعت تاثير پذيري فعاليتهاي علمي دانشگاهيان اعم از آموزشي و پژوهشي از ديدگاههاي •

 حاصله

مي و گسترش سطح آشنايي صنايع، سازمانها و دستگاههاي اجرايي كشور با اعضاي هيئت عل •

 هاي ايشانتخصص

 

  مشمو ین فرص  مطا عاتی صنعتی

فرصت  )دو دوره  99آزمايشي از ابتداي سال به منظور تبديل وضعيت از پيماني به رسمي  •

 (3يا يك دوره فرصت مطالعاتي نوع  ۲يا  1مطالعاتي نوع 

ره )يك دو  99به منظور تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي از ابتداي سال  •

 فرصت مطالعاتي از هر يك از انواع(

ورد نياز هاي معلت عدم نيل به نصاببه منظور اخذ موافقت با اعطاي پايه سنواتي سال ماقبل به  •

 )يك دوره فرصت مطالعاتي از هر يك از انواع(
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   تمهیدات انگیزشی

 اول از بين اعضاي هيئت علمي فعال دانشگاه در فعاليتهاي صنعتي %۲0معافيت •

ارشد به ازاي هر فرصت مقطع كارشناسي  اضافه شدن يك دانشجو به سهميه دانشجويي •

 پري شده، در سال متعاقب آنمطالعاتي صنعتي س

در  اضافه شدن يك دانشجو به سهميه دانشجويي مقطع دكتراي درصورتيكه فرصت مطالعاتي •

 طي يكسال پس از خاتمه منجر به انعقاد قرارداد شود 

 امتياز براي نوع سه 30امتيازگرنت براي انواع يك و دو و 15اعطاي  •

 تا سقف نصاب معامالت كوچك معافيت از باالسري در قرارداد فرصت مطالعاتي •

 

  مزاياي آئین نامه دانشگاه نسب  به آئین نامه عتف
 تنوع زماني )يك ماهه، سه ماهه، شش ماهه( •

 جبران ركود علمي •

 سال 3كاهش زمان بين دو دوره فرصت مطالعاتي صنعتي به  •

 اخذ امتياز گرنت •

 اختصاص سهميه دانشجوي دكتري مشروط •

 ي فعاليت صنعتياول اساتيد دارا %۲0معافيت  •

 معافيت مامورين به خدمت در صنعت •

 كمك به انعقاد قرارداد با صنعت براي فرصت مطالعاتي •

 معافيت از باالسري براي قرارداد منعقده تا سقفي مشخص •
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 99و  98گزارش اعزام شدگان طی سال 

 

 

 

 

 تعداد اعزام دانشكده رديف

 هدف نوع

1 2 3 
 پیمانی به

 رسمی آزمايشی

می آزمايشی بهرس  

 رسمی قطعی
 هیچكدام

 4 4 برق 1
  

۲ 
 

۲ 

 ۲ 4 1 1 4 6 پيشرفت ۲
 

 1 ۲ 3 خودرو 3
 

1 ۲ 
 

 1 1 ۲ راه آهن 4
 

1 1 
 

 1 1 شيمي 5
  

1 
  

 ۲ 4 صنايع 6
 

۲ ۲ 
 

۲ 

 1 3 عمران 7
 

۲ 1 ۲ 
 

 1 1 فيزيك 8
  

1 
  

شيميمهندسي 9  4 3 1 
 

3 1 
 

 4 8 10 معماري 10
 

9 
 

1 

كمكاني 11  3 3 
  

۲ 1 
 

 ۲ ۲ مواد 1۲
  

۲ 
  

نوينفناوري 13  3 1 ۲ 
 

1 1 1 

64 جمع  13  10 5 30 10 6 
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 آپارات صنع  در دانشگاه   7برنامه 

نعت و صايجاد يك سرويس ارائه خدمت بازديد مجازي از  99يكي از برنامه هاي اجرا شده در سال 

ازديد بان به پيش آمده جهت تردد اساتيد و دانشجويواحدهاي توليدي بود كه با توجه به محدوديت هاي 

اد بخشي در سايت در دستور كار قرار گرفت و منجر به ايج 99از صنايع و واحدهاي توليدي از ابتداي سال 

موعه ين مجادفتر همكاري هاي علمي، صنعتي و فناوري با عنوان آپارات صنعت در دانشگاه گرديد. در 

به  99راني سال عت اصلي بارگذاري گرديده كه مي تواند با توجه به شرايط بحصن 1۲فيلم از  170بيش از 

علي  علت ويروس كرونا تا حدودي جايگزين مناسبي براي بازديدهاي صنعتي اساتيد و دانشجويان

 الخصوص در اين شرايط خاص باشد. 

 

  فرايند اجرايی كار

 هامكاتبه با صنايع و شركت •

 شناسان دفترپيگيري همه روزه توسط كار •

 پيگيري از اساتيد داراي مراودات صنعتي •

 هاي سايت آپاراتبررسي و انتخاب فيلم •

 ها براساس اهداف تعيين شدهغربالگري فيلم •

 ها در قالب صنايع مختلفتقسيم بندي فيلم •

 فيلم منتخب نهايي تاكنون 177 •

 و حركت ادامه دارد .... •
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  د ضه يابی قرار گرف  كه به شرح زير می باشمواردي در خصوص نمايش اين فیلم ها مورد عار

  ز )پس ا اين گونه فیلمها در فضاهاي عمومی و با جستجوهاي اينترنتی قابل يافتن اس

ي مي بررسي مشخص گرديد اغلب فيلمهايي كه در فضاهاي عمومي قابل دستيابي هستند تبليغات

 (باشند

 نجام بات ا)با توجه به مكات اهند داداينگونه فیلمها را واحدهاي صنعتی دراختیار قرار نخو

از  بل قبوليد قااز تعدا شده با تعدادي از صنايع مخاطب دانشگاه، ضمن دريافت ابراز عالقمندي ايشان

 اين موميابط عو پيگيري از طريق رو دريافت شد  هايي با محتواي مناسب و مدنظر دانشگاهآنها فيلم

 صنايع و ال باهايي از اساتيد داراي تعامالت در سطح بايصنايع همچنان ادامه دارد. همچنين پيگير

ل نموده ا حاصسازمانها صورت پذيرفت و جستجوهاي اينترنتي هم انجام شد كه تا كنون نتايج خوبي ر

 (است

 عيت ها اغلب در خصوص تاريخچه و وض)فيلم ها نیازمند به روزرسانی خواهد بوداين فیلم

تغييري  زمان اين واحدها و تشريح فرايند توليد هستند كه در بستر هاي بكار گرفته شده درفناوري

 (كنندنمي
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 پسادكتري صنعتی و فرص  مطا عات دانشگاهی   8برنامه 

ت شغلي اموريمدر اين طرحمتقاضي براي انجام يك فعاليت پژوهشي )مرتبط با رشته تحصيلي، رزومه و يا 

ده ذيرفته شگاه پشگاه و يا در يكي از آزمايشگاه تحقيقاتي دانشخود( توسط يكي از اعضاي هيئت علمي دان

 .شودو زير نظر يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه براي يك دوره زماني مشخص مشغول تحقيق مي

 

  اهداف طرح

زه ايجاد فرصت حضور دانش آموختگان دانشگاهي در دانشگاه به منظور به روز شدن در حو •

 اي خودماموريتي حرفه

 وسعه مراودات صنعتي دانشگاه به صورت عامت •

  توسعه مراودات صنعتي دانشگاه به صورت خاص توسط اساتيد ميزبان پس از خاتمه دوره •

 انتقال تجارب صنعتي دانش آموختگان به محيط دانشگاه •

در  اي جاريهاي عمومي تجربي اساتيد و دانشجويان نسبت به فعاليتهاي حرفهافزايش سطح آگاهي •

 كشور

 

  فرايند اجراي طرح

 تكميل فرم توسط پژوهشگر متقاضي •

 رد نظرها و ارسال فرم جهت اظهار نظر به استاد موبررسي اوليه درخواست در دفتر همكاري •

 پژوهشگر

با  ناوريفدر مواردي كه پژوهشگر استادي را مشخص ننموده باشد دفتر همكاريهاي علمي، صنعتي و 

 ساتيدي را براي اين منظور تعيين مي نمايدهاي ذيربط اهماهنگي با دانشكده

 انعقاد قرارداد بيروني حمايت از فعاليت پژوهشگر بين سازمان حامي و دانشگاه •

 صدور حكم آغاز فعاليت پژوهشگر توسط معاون پژوهش و فناوري دانشگاه •

 يبه و انعقاد قرارداد داخلي با استاد ميزبان و انتقال منابع و تعهدات قرارداد بيروني •

و ارسال  ۲ماره تهيه گزارشات سه ماهيانه توسط پژوهشگر، تاييد توسط استاد ميزبان در قالب فرم ش •

 آن براي دفتر همكاريها، و توسط دفتر براي سازمان طرف همكاري

ن طي آرائه اتدوين و تحويل گزارش نهايي فعاليت توسط پژوهشگر، تاييد آن توسط استاد ميزبان،  •

 يا صنعت مربوطه يك سمينار در دانشگاه

 اعطاي گواهينامه خاتمه موفقيت آميز دوره به پژوهشگر •
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  تعهدات اجرايی پژوهشگر و سازمان حامی به دانشگاه

نعتي و صرداد انعقاد قرارداد صنعتي با دانشگاه به منظور تامين منابع مورد نياز جهت اجري قرا •

 فعاليتهاي پژوهشي تعريف شده در آن

 ليت پژوهشي تعيين شده تحت مديريت استاد ميزبانحضور و اشتغال به فعا •

 اي مطابق با ضوابط يا درخواست استاد ميزبانهاي دورهارائه گزارش •

 اعالم آمادگي همكاري در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي با دانشگاه به استاد ميزبان •

 

  سال برنامه راهبردي 4گزارش اقدامات صورت پذيرفته در طی 

 رديف مه يافتهخات  یس  اقدامات

 1 انبساط فضا در دفتر همكاري ها

 ۲ .. رل پروژه،ه، كنتاندازي واحدهاي زير مجموعه داخلي مانند واحدهاي حقوقي، مالي، آمار و رسانانبساط سازماني و راه

 3 اندازي دفاتر صنايع هدفتوسعه ظرفيت مديريتي دفتر از طريق راه

يه سمت سرما ها به در قالب تفاهم نامه با دانشكده ها با هدف سوق دادن دانشكده تدوين شيوه نامه هزينه كرد باالسري

 گذاري در اين حوزه

4 

 5 دانشگاه د برايهاي اعضاي هيات علمي در خارج از دانشگاه داراي دستاورتدوين شيوه نامه اختصاص امتياز به فعاليت

 6 قراردادهاي صنعتيهاي غير رسمي اساتيد با مجريان رسميت بخشي به همكاري

 7 هاي عملياتي اقدام در ارتباط با سند برنامه ششم توسعه بخش آموزش عالي و گنجاندن موارد آن در برنامه

 8 هاتيپ مادر و عملياتي نمودن آنهايقراردادانواع تهيه 

 9 هاها و پارکتهيه انواع مختلف از تفاهم نامه جهت همكاري با صنايع، دانشگاه ها، پژوهشگاه

 10 لف در حوزه هاي مختهاي موجود در دانشگاه هاي معرفي ظرفيتها و توانمندياز كتابچه هاييتدوين ويرايش

 11 هاي دانشجويي و عملياتي نمودن آنتهيه قرارداد تيپ حمايت تجميعي از پايان نامه

مومي عف دسترسي با هد اري آنها در سايت دفترمطالعه اسناد باالدستي نظام، لحاظ نمودن آنها در برنامه پنج ساله، بارگذ

 تر به آنها از اقدامات انجام شده است

1۲ 

 13 تهيه و تدوين شيوه نامه فرصت مطالعاتي صنعتي و عملياتي سازي آن
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 14 برپايي سامانه سرويسها و خدمات قابل عرضه بر روي سايت دفتر

ردش كار د از گقراردادهاي صنعتي جهت اطالع اساتيمه بي ارائه روند نمايي از نحوه دريافت مفاصاحساب

 مربوطه

15 

 16 تهيه و تدوين آئين نامه پسا دكتراي صنعتي و عملياتي سازي آن

 17 ايجاد سرويس هاي ايميل گروهي با مخاطبان خاص صنايع متقاضي همكاري 

 18 تبيين رويه براي انعكاس اخبار ارتباط با صنعت دانشگاه در سطوح مختلف

مربوطه  )سامانه آنها راه اندازي جريان توليد سرويس هاي قابل ارائه به صنعت در دانشگاه و بازاريابي براي

 امروز رونمايي مي شود(

19 

 ۲0  م گلستانسيست هاي تحصيالت تكميلي به بهره برداري احتمالي از طريقپياده سازي طرح عرضه پايان نامه

 ۲1 دانشگاه )امروز رونمايي مي شود(آپارات صنعت در  ايجاد سرويس

 ۲۲ تهيه كتابچه راهنماي مجريان قراردادهاي صنعتي )پكيج قراردادي(

 ۲3 تخصيص امتياز به اساتيد بازديد كننده از كارآموزان در دوران كارآموزي

 ۲4 به اساتيد اعزامي به فرصت مطالعاتي در صنعت تخصيص امتياز

 ۲5 ه دهنده سرويس هاي صنعتيبه اساتيد ارائ تخصيص امتياز

وظايف  رج ازتخصيص امتياز به اساتيد برگزار كننده نشست ها و بازديدهاي صنعتي ويژه دانشجويان خا

 مديريتي آنها

۲6 

 

 رديف در شرف خاتمه  یس  اقدامات

 ۲7 توسعه واحد حقوقي و قراردادها و افزايش نيروي انساني جهت تسريع در امور

قق هت تحاز و كار پيش بيني وصولي هاي هر سال و هدفگذاري و ايجاد زير ساخت جتنظيم نظام و س

 يافتن آن

۲8 

 يگيريپراه اندازي سيستم كنترل پروژه و تدوين انتظارات از آن اختصاص نيروي تمام وقت جهت 

 مطالبات مجريان قراردادها

۲9 
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ريت ن مدييگيري است مانند سازماراه اندازي دفاتر نمايندگي دانشگاه كه در چند مورد در دست پ

 صنعتي، منطقه ويژه خليج فارس، پارک فناوري قزوين

30 

 31 .و .. تثبيت جايگاه ارتباط با صنعت در نظام ارزشي دانشگاه، گرنت، ارتقائات افقي و عمودي

 3۲ گاهنشدي داهاي مرتبط با ارتقائات اساتيد با هدف نيل به اهداف برنامه راهبربازبيني آيين نامه

 33 تدوين و تصويب آيين نامه كارآموزي در هيئت رئيسه دانشگاه

 34 هانشكدهها با دانش آموختگان توسط داتدوين دستورالعمل حمايت از برگزاري نشستها و گردهمايي

ملياتي سازي عگانه جهت توسعه و تدقيق اين بخش و  18بازنگري فرايند كارآموزي و تهيه دستورالعمل 

 آن

35 

 36 افزايش سطح مكانيزاسيون و اتوماسيون جهت تسريع و روانكاري در امور 

 37 تهيه ليست خريد تجهيزات مورد نياز دانشگاه با نگاه توسعه تعامالت صنعتي

 38 نعتي صهاي مهارت و دانش افزايي در ارتباطات جمع آوري موارد مورد نياز اساتيد جهت كارگاه

تقابل اخت ميابي علمي و ايجاد ساز كار جهت توسعه بازديدها به هدف شن برگزاري بازديدهاي عارضه

 صنعت و دانشگاه از يكديگر و افزايش راندمان جذب قرارداد

39 

ا فرانس  بان كنتهيه و تدوين آئين نامه برگزاري رويدادها در درون دانشگاه و اعالم همكاري با دبير

 محوريت دانشگاه

40 

 4۲ هاي علمي و  فناوريهمكاري جهت تشكيل قطب

آن  سازي از الگو وبرگزاري بازديدهاي عارضه يابي و شناخت از صنايع  مانند، پارک علم و فناوري قزوين 

 براي صنايع ديگر

43 

 44 ساتيدهاي اراه اندازي سامانه مديريت اطالعات جديد جهت تسهيل از انجام امور مربوط به قرارداد

 45 ي هاي تحصيالت تكميلشيدن به فعاليتهاي صنعتي در پايان نامهايجاد ساز و كار رسميت بخ

وزه حتهاي هاي دانشگاه با ماموريبرنامه ريزي جهت همسو سازي هر چه بيشتر فعاليتهاي باقي حوزه

 ارتباط با صنعت

46 

 47 جمع آوري آمار دانش آموختگان جهت توسعه روابط با صنعت از طريق آنها
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 48 ايت دفتر بازنگري و توسعه س

 49 بازنگري آيين نامه تردد

 50 بازنگري ادواري آيين نامه گرنت از منظر تعامالت صنعتي

 51 بازنگري آيين نامه باالسري

 

 

  یس  اقدامات در دس  برنامه ريزي رديف

 تالش جهت تاسيس نظام گرنت صنعتي 5۲

 شگاهي و حقوقي غير از اساتيد دانزمينه سازي براي انعقاد قرارداد داخلي با افراد حقيق  53

براي  سازي ايجاد فرايند صدور گواهينامه حسن تعهدات اجراي پروژه ها از طرف كارفرما جهت رزومه 54

 دانشگاه

 ايجاد ساز و كار انتقال اعتبار از محل قراردادهايصنعتي به بخش دانشجويي گرنت 55

 ادهاشگاه از طريق تنوع بخشي به انواع قراردتهيه شيوه نامه مديريت قراردادهاي صعتي دان 56

 متر 1000گسترش فضاي استقرار در فاز دوم براي برنامه پنجساله پنجم دانشگاه به فضايي حدود  57

 تاسيس فضاي استيجاري جهت اختصاص به قراردادهاي صنعتي  58

ز عتي اانان تعامالت صنهاي معاونت دانشجويي به ميهمايجاد سازوكار جهت اختصاص يكي از سويت 59

راي ه هايي بم نامها در قالب تفاههاي شهرستانشهرستانها و متقابال استفاده از امكانات مشابه دانشگاه

 تسهيل در مراودات صنعتي 

 ريزي درسينامههاي ورود به برهمفكري و ايجاد ساز و كار با واحد  برنامه ريزي درسي در خصوص زمينه 60

 ارمهاي نوين مربوط به دانشگاه نسل سوم و چهاموريتهاي دانشگاه در حوزهبا هدف اعتالي م

 تهيه ليست خريد تجهيزات مورد نياز دانشگاه با نگاه توسعه تعامالت صنعتي 61

اي هافته يتدوين سيستمهاي ترغيبي به منظور تشكيل گروههايي از اساتيد با ماموريت تجاري سازي  6۲

 گذاري در فناوري قابل فروشتحقيقاتي با هدف سرمايه 

دهاي تشكيل گروه عارضه يابي صنايع هدف تحت عنوان طرح يكپارچه شناسايي موانع فراروي واح 63

 توليدي
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 گزارش عملكرد

، هاي علميمكاريهآنچه در زير آورده شده به اختصار گزارشي آمارگونه از نتايج عملكرد فعاليتهاي دفتر 

 مي باشد.  99آذر تا  95ي سالهاي صنعتي و فناوري دانشگاه ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملكرد پیش بینی عنوان شاخص رديف

 
99 95 96 97 98 99 

1 
( ي)درآمد اختصاصيصنعت يكل درآمد از محل قراردادها

 (الير ارديلي)م
400 ۲30 ۲65 ۲17 198 183 

۲ 
)ميليون سرانه وصولي به كل اساتيد در قراردادهاي صنعتي 

 ريال(
79۲ 417 434 434 578 513 

 3۲ 33 30 30 ۲7 50 درصد اساتيد فعال )داراي وصولي( در قراردادهاي صنعتي 3

 14 16 13 9 9 18 ارتباط با صنايع مادر هايو واحد تعداد دفاتر 4

 38 8 0 0 0 1۲ فرصت هاي مطالعاتي در صنعت 5

6 
 فرصت مطالعاتي دانشگاهي/پسادكتري صنعتي

 مصوب شد( 99نامه در پاييز )شيوه
15 0 0 0 0 0 

 ۲500 717 3۲8 197 380 - )ميليارد ريال(حجم قراردادهاي منعقده  7

 141 173 1۲9 11۲ 103 - تعداد قراردادهاي منعقده 8

 105 1۲۲ 84 73 71 - تعداد كارفرمايان 9

 17 17 16 15 15 - هاي علمي و صنعتيتعداد پرسنل دفتر همكاري 10
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 صنعتی)میلیارد ريال( وصو ی قراردادهاي 

 

 

 درصد اساتید فعال )داراي وصو ی( در قراردادهاي صنعتی
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 سرانه وصو ی قراردادهاي صنعتی )میلیون ريال(

 

 حجم قراردادهاي منعقده)میلیاردريال(
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 تعداد قراردادهاي منعقده

 
 

 تعداد كارفرمايان
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 فرص  هاي مطا عاتی در صنع 

 
 

 با صنايع مادرتعداد دفاتر ارتباط 
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دفتر توسعه فناوري، تجاري سازي و 

 كارآفريني
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 ارزيابي عملكرد اعضاي هيأت علمي در توسعه فناوري و تجاري سازي 
علم و  مد درسرآ"در راستاي برنامه چهارم توسعه راهبردي دانشگاه علم و صنعت ايران با شعار      

هدف  با "ميشيوه نامه اعتبار فناوري اعضاي هيأت عل"، "نيانفناوري، پيشرو در كارآفريني دانش ب

 ساله هايا و رهحمايت از توسعه فناوري و تجاري سازي در دانشگاه و به ويژه جهت دهي به پايان نامه 

صويب ئيسه ترسازي و كارآفريني تدوين و توسط هيأت تحصيالت تكميلي در دفتر توسعه فناوري، تجاري

زي ري ساساليانه عملكرد اعضاي هيأت علمي دانشگاه در توسعه فناوري و تجا شده است و به صورت

ر كده دارزيابي مي گردد. خالصه آماري از مجموع امتيازات كسب شده اعضاي هيأت علمي هر دانش

 در جدول ذيل ارائه گشته است.  98تا  95سالهاي 

 

 

جمع امتیاز سال  دانشكده

95 

جمع امتیاز سال 

96 

ل جمع امتیاز سا

97 

جمع امتیاز 

 98سال 

 0 15 ۲50 47 مهندسی برق

 5/۲37 64/445 6/396 1۲۲ مهندسی راه آهن

 5/106 73 5/170 180 شیمی

 161 5/159 5/356 30 مهندسی شیمی

 105 15 5 0 مهندسی صنايع

 0 33/9 ۲0 0 مهندسی عمران

 59 311 75/۲43 5/10۲ هاي نوينفناوري

 0 0 5/74 0 فیزيک

 0 0 30 0 كامپیوتر مهندسی

مهندسی معماري و 

 شهرسازي

0 5/50 ۲7 68 

 158 ۲81 6/737 ۲5/534 مهندسی مكانیک

مهندسی مواد و 

 متا ورژي

0 50 16/130 70 

 65 0 0 0 مهندسی خودرو
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 نامه اجرايي آنسازي و تصويب آيينتشكيل شوراي فناوري و تجاري

 ياسالم يورجمه يو فرهنگ ياجتماع يامه ششم توسعه اقتصادبرن» قانون 66ماده  تحقق يدر راستا     

ه سل دوم بن يه هااز دانشگا يارتقاء تعداد»راهبرد  ليذكر شده در ذ يو با توجه به اقدامات اساس «رانيا

 يجمهور يفرهنگو  ياجتماع يبرنامه ششم توسعه اقتصاد» يليدر سند تفص «(نيدانشگاه كارآفر)سوم 

گاهها و موسسات دانش تيرينامه جامع مدنييآ» 10از بخش ج ماده  4و  3توجه به بند  و با «رانيا ياسالم

 تيوق مالكنامه حق نييآ» 1ماده  1۲تحقق بند  يدر راستا نيو همچن «يو فناور يپژوهش ي،آموزش عال

 نيو همچن هيات امناي دانشگاه علم و صنعت ايران ۲3/3/96مصوب « رانيدانشگاه علم و صنعت ا يفكر

لم و صنعت در دانشگاه ع يپژوهش و فناور يواحدها تيو فعال لينحوه تشك مهنا وهيش» 1ماده  5بند 

ي، شوراي فناور يشورا ليبر تشك يمبن هيات امناي دانشگاه علم و صنعت ايران 6/5/98مصوب « رانيا

 سازي دانشگاه علم و صنعت با اهداف ذيل تشكيل گرديد.فناوري و تجاري

  اهداف شورا

 ثروت خلق و كارآفريني كارگروهي، فرهنگ حمايت از ترويج 

 لمي، عهاي المللي در زمينهاي، ملي و بينهاي درون استاني، منطقهاعتالي ارتباطات و همكاري

 فناوري و نوآوري

 هاي فناوري و نوآوريارتقاي جايگاه دانشگاه از طريق افزايش توانمندي 

 هاي گرا به ويژه در قالب طرحقاضا محور و مأموريتتردي، هاي كاربگذاري و توسعه پژوهشسياست

 دار علمي و پژوهشي در سطح ملي بر اساس نقشه جامع علمي كشوركالن اولويت

 هاي علمي و ها و سياستمهافزايي و هماهنگي در راهبردها، برناراستايي، همايجاد و تقويت هم

 فناوري دانشگاه

 ريني،كارآف تقويت راستاي در پژوهشي و آموزشي اليتهايفع سازماندهي گيري،جهت در ثبات 

 سازيتجاري و فناوري

 در يسازتجاري و مشاركت جهت در گذارانسرمايه و سرمايه تثبيت تدابير موثر براي جذب 

 دانشگاه فناورانه دستاوردهاي

ئب رئيس شورا(، اعضاي اين شورا شامل رئيس دانشگاه )رئيس شورا(، معاون پژوهش و فناوري )نا       

سازي و فناوري، تجاري معاون اداري، مالي و مديريت منابع، معاون آموزشي، مدير دفتر توسعه

)دبير شورا(، يك تا سه نفر از روساي واحدهاي پژوهشي يا شركتهاي دانش بنيان كارآفريني دانشگاه 

واحدهاي فناوري دانشگاه، دانشگاه، مدير دفتر همكاري هاي علمي و صنعتي دانشگاه، مدير مركز رشد 

گذاري كه دانشگاه هاي سرمايه مدير عامل صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه، مديرعامل يكي از شركت
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سازي به پيشنهاد در آن سهام دارد و يك تا سه نفر از افراد شاخص در حوزه توسعه فناوري و تجاري

 باشد.معاونت پژوهش و فناوري و تاييد رياست محترم دانشگاه مي

  توسعه و گسترش مراكز پژوهش و فناوري

 قطب فناوري حمل و نقل ريلي

هاي نياز قطب فناوري حمل و نقل ريلي با هدف حصول مرجعيت علمي در كشور در راستاي پاسخگويي به

هاي درون شهري و برون شهري، پايه ريزي شده است.  عت در سطح ملي، در شاخهتخصصي اين صن-علمي

سير متواند در بهاي بنيادين و ارائه مشاوره به مديران ارشد، اين قطب طرح و مديريت پروژه به نحوي كه با

هاي امههاي موجود در توسعه اين صنعت در كشور را هموار نمايد. اين مهم در قالب برنپيش رو، چالش

 رديد.گهاي اجرايي آن محقق خواهد كالن قطب و رئوس برنامه

است  ريلي ، متخصصين و مديران ارشد  فعال  دركشور در زمينه حمل و نقلاين قطب متشكل از محققين

  ير گروه تخصصي به شرح ذيل متمركز شده استزهاي آن در چهار و فعاليت

  ارتقاي گرايش اجتماعي به حمل و نقل ريليShift-to-Rail 

 آهن پرسرعتراه 

 سازي حمل و نقل ريليهوشمند 

 ل ريلي لجستيك و برنامه ريزي حمل و نق 

 
 

  يدیاهداف كل

 يرشا نگب يلير يعلوم مهندس نهيكشور در زم يقاتيو تحق يعلم ياساس يازهايبه ن ييپاسخگو •

 كشور ياجتماع-يتوسعه اقتصاد يهاو همگام با برنامه عيوس

 آهنراه يمهندس يقاتيتحق يهانهيدر زم يعلم تيمرجع تياحراز و تثب •

 شده نييتع يتخصص يهارگروهير زد يقاتيتحق يهاو توسعه هسته جاديا •

 كشور يليصنعت ر ازيمورد ن يدانش فن ديتول •

 مربوطه يعلوم مهندس يسازيو بوم ينظارت بر انتقال دانش فن •

 ايدر منطقه غرب آس يعلم تياحراز محور •
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كالن و  يهايزيدر كشور در برنامه ر يساز ميتصم يهاارشد در رده رانيارائه مشاوره به مد •

  كشور يليجامع حمل و نقل ر يهاطرح ياجرا

 يلير يهاهرا ينتوسعه و بروز رسا ،يبهساز نهيبه وزارت مربوطه در زم يارائه خدمات مشاوره علم •

 كشور

 كشور يليصنعت ر نهيدر زم يقاتيتحق يهاو نظارت بر پروژه تيهدا •

 يالگو يتقاو ار حيتصح يدر راستا يليدر صنعت ر يسازنهيبه يقاتيتحق يهاپروژه ياجرا •

 مصرف

 يليصنعت ر ياستانداردها نيدر تدو تياحراز مرجع •

 موجود يهااز چالش يكيبه عنوان  يليصنعت ر يهاپروژه يدر مستندساز تياحراز مرجع •

 يلير يقاتيو تحق يها و موسسات آموزشموثر با دانشگاه يالمللنيو توسعه ارتباطات ب جاديا •

  يليمختلف حمل و نقل ر يهاشيگرادر  يو پسا دكتر يدكتر يهاتوسعه دوره •

 كشور يليدر حوزه حمل و نقل ر ياو حرفه يمشاركت در آموزش موثر تخصص •

 كشور يعلم تيموقع يدانش و اعتال يمشاركت در گسترش مرزها شيافزا •

ل خاص حمل و نق يهانهيدر زم نينو يهايو فناور يعلم يهاافتهي نيبه آخر يابيدست ليتسه •

 يلير

 تراز اول نيپرورش پژوهشگران و متخصص يعلم يهانهين زمفراهم ساخت •

در  يصوصخو بخش  يياجرا يهاو مشترک با دستگاه يكاربرد يقاتيتحق يهامشاركت در طرح •

 يليعلوم حمل و نقل ر يتخصص يهانهيزم

 يهايمندتوان ييو هم افزا يتيريو مد يو تخصص يعلم يهانهيزم يريتالش به منظور دربرگ •

 يهاتيو اولو هاازيبه ن ييپاسخگو يصنعت، برا نيها و متخصصدانشگاه يعلم تأيه ياعضا

 مربوطه يتخصص يهانهيكشور در زم يقاتيتحق

 هاي زيستي پايدارقطب مسكن سبز و مجتمع

  به موارد زير مي باشد اين قطب در حوزة دانشيتوجه 

 ايراني-اري اسالميتأكيد بر علوم انساني از جمله مهندسي فرهنگي و هنر شامل معم •

 كنندهسازي اقتصاد مسكن در عرصه فراگير جامعه استفادهاقتصاد مقاومتي و بهينه •

ف دت مصرهاي نو و تجديدپذير، مديريت پسماندها، بازيافت و تبديل انرژي و كاهش شانرژي •

 شيوة زندگي سالم، انرژي

خطر  عوامل لولين و مديريتهاي توانمندسازي اجتماعي، الگوي ارائه خدمات به جامعة معنظام •

 زيست محيطي

 مراني و مسكنهاي عسازي در طرحزلزله و بالياي طبيعي؛ و همچنين بهسازي و مقاوم •

 شمولمطالعات راهبردي در زمينه مسكن سبز، مسكن فراگير و همه •

 هاي مسكونيالزامات پدافند غيرعامل در شهرک •
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ديد هاي جو فناوريشهري و روستايي  در بخش مسكنهاي مرتبط با طرح جامع مسكن پژوهش •

 زساخت و سا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «داريپا يستيز هايمسكن سبز و مجتمع» يهدف قطب فناور نتريبا توجه به اسناد فرادست، مهم

   باشديم ليذ هاي مسكن كشور در بخش يازهايبه ن ييجوابگو

  ييو روستا يمسكن بوم ،يمحالت مسكون ياسالم -يرانيا يمعمار يالگو •

  سبز مسكن •

 يخيبافت تار مسكن •

 (اقتصادي مسكن) درآمداقشار كم مسكن •

 ياهيفرسوده و حاش هايدر بافت مسكن •

 رعامليپدافند غ كرديبا رو يمرز يروستاها يو بهساز يسامانده •

 ساختگيشيمسكن و پ يفناور •

 مسكن اقتصاد •
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هاي ناهمگنقطب فناوري كاتاليست  
هت جنشگاه ن دانشگاه علم و صنعت ايران با مجوز رياست محترم داهاي ناهمگقطب فناوري كاتاليست

 .نيل به اهداف ذيل راه اندازي گرديد

 ي نزديك نمودن شاخص هاي توليد علم به شاخصهاي فناوري و تجاري سازي در حوزه فناور

 هاي ناهمگنكاتاليست

 گناي ناهمهستتوسعه پويايي و كسب مرجعيت فناوري بين المللي در حوزه فناوري كاتالي 

 اي هليستپاسخگويي به نيازهاي فناورانه كشور و توسعه تعامالت صنعتي در حوزه فناوري كاتا

 ناهمگن

همگن و اي ناهت علمي با تخصص كاتاليستأاين قطب فناوري با تكيه بر توانايي علمي همكاران عضو هي

اليت يابي فعهاي متنوع ارزيستمافزاري مناسب كه از جمله آنها مي توان به سهمچنين امكانات سخت

ي گيردازهان مانندهاي ناهمگن هاي تخصصي تعيين مشخصات كاتاليستهاي ناهمگن، دستگاهكاتاليست

صيات ين خصوها، پراكندگي اجزاء فعال، تعيسطح ويژه، توزيع اندازه حفرات، احيا پذيري كاتاليست

نسته ن  تواباتاليست در مقياس آزمايشگاهي و ها و همچنين امكانات ساخت كاسيدي و بازي كاتاليست

 طبق فوق ردموا بر عالوه  است خدمات قابل توجهي را به صنعت كشور در حوزه كاتاليست داشته باشد.

 كننده توليد رحمط شركتهاي با نامهتفاهم امضاي با صنعت و علم دانشگاه ناهمگن هايكاتاليست فناوري

ه ليد كنندهاي توتركي را به صورت سه جانبه بين دانشگاه، شركتهاي مشفعاليت كشور در كاتاليست

ي انش فندكنندگان آن شروع نموده كه ثمره اين فعاليت در يك سال اخير توسعه كاتاليست و مصرف

 .تجاري سازي چند كاتاليست در مقياس صنعتي بوده است
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 كلينيک صنعتي برق ايران

 هايو ايجاد ساختار جديدي در ارتباط علمي دانشگاه و صنعت با قابليت تعريف ك،ينيكل نياز اهداف ا

  ذيل مي باشد

 مساله محوري •

 گوييكارآمدي و پاسخ •

 تحرک علمي و متناسب با نياز صنعت •

 هابسط و قبض در راستاي نيازها و توانمندي •

 انباشت و انتقال تجربيات و دانش •

 پايداري و جامعيت •

 خدمات ومحصوالت كلينيک

 قصنعت بر ازيمورد ن يهاو دستگاه يحفاظت يهاو ساخت رله يجام سفارش طراحان •

 يو انتشار اسناد و مدارک علم نيتدو •

 صنعت برق ازيمورد ن يتخصص يافزارهانرم يسفارش طراح انجام •

 صنعت برق ازيمورد ن يآموزش يهاكارگاه يبرگزار •
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 انستيتو توربين گاز
فراهم آمده  رانياساله در دانشگاه علم و صنعت  ۲0 نديفرآ كي يگاز در ط نيتورب تويانست جاديا يبسترها

ت موريأم .ه استتدر دستور كار وزارت نفت قرار گرف يستاد اقتصاد مقاومت رخانهيبنا به مصوبه دبو  است

 يپتروشيم و، گاز انستيتو توربين گاز، تقويت موقعيت دانشي، فناورانه و تجاري كشور در صنايع نفتاصلي 

  از طريق

طراحي،  )هاني جانجام پژوهشهاي پايه ساختار يافته در زنجيره ارزش توليد توربين گازي در كالس  •

 ساخت، تست، بهره برداري و تعميرات و نگهداري( در مرزهاي دانش

اوري عه فنانجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي در راستاي بومي سازي، اشتراک گذاري و توس •

 نش بنيان مرتبط با توربين گازهاي دا

 .باشدميايجاد بستر و زيرساخت نرم افزاري و سخت افزاري مرتبط با توربين گاز  •

  محورهاي برنامه جامع تحقيقاتي انستيتو گاز عبارتند از

 تويانست يريو شكل گ يساختارساز -1

 يهايا فناوربط بمرت يكاربرد قاتيتست و تحق يهاو ساخت دستگاه يطراح يدانش فن نيتدو -۲

  IGT25 نيارتقاء تورب

 گاز در شبكه انتقال  يها نيتورب يو ارتقاء بهره بردار يساز نهيبه -3

 گاز يو توسعه شركت مل قيتحق يهاپروژه يابيو ارز ت،نظارتيريمد -4
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 انستيتو اندازه گيري هوشمند گاز

   زاند اگاز عبارت  يريهوشمند اندازه گ تويانست ياهداف اصل

 ازيمورد ن يپژوهش ها يگاز و جهت ده يريمشكالت موجود در صنعت اندازه گ يجستجو •

 صنعت نيمتناسب با مشكالت ا

 نعتگاز در ص انيجر يريباال بردن سطح مهارت اندازه گ يمناسب برا يسازوكارها يطراح •

 ياازهينرفع  گاز به منظور انيجر يريمناسب اندازه گ يها رساختياز وجود ز نانياطم حصول •

 ندهيو آ يفعل

 يازهاينوان به عن ديجد يها يگاز با تمركز بر فناور انيجر يرياندازه گ يپژوهش بر رو توسعه •

 صنعت نينشده ا ينيب شيپ

 گاز انيجر يرياندازه گ يعمل يروش ها نيهترب يو اشتراک گذار توسعه •

 ازگ انيجر يريدازه گنعت انصموجود در  يازهايمتناسب با ن يآموزش يدوره ها يبرگزار •

 .گاز انيجر يرياندازه گ نهيماهر و كارآزموده در زم يانسان يروين تيترب •
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ي )انستيتو نفت(دروكربورياز منابع ه نهيبه ياز مخازن و بهره بردار پژوهشكده ازدياد برداشت  

فت و گاز ن عيناص يو پژوهش يزشو توسعه آمو قيمركز تحق كيبه عنوان  رانيدانشگاه علم و صنعت ا نفت تويستيان

اي چنين اجري و هممطالعات ازدياد برداشت و تهيه طرح هاي توسعه، توسعه زيست بوم نوآوري و فناور در رابطه با

 ياعضا جذببا  در بخش پژوهشي اين مركز. دارد تينفت و گاز فعال عيصنا نهيدر زم يو پژوهش يصنعت پروژه هاي

اتي در زمينه آزمايشگاه تحقيق 10و همچنين دارا بودن بيش از  ايمطرح دن ياه متخصص از دانشگاه يعلم اتيه

ره مراكز سازي مخازن، ترموديناميك، جداسازي، پليمر، سياالت حفاري و غيره در زمهاي ازدياد برداشت، شبيه

به انعقاد  توانهاي پژوهشي اين مركز ميآيد. از مهمترين موفقيتسطح يك كشور در حوزه نفت به شمار مي

اين  كرد. در شارهادورود  دانيبرداشت نفت از م اديازد يبا هدف مطالعه فناورانه راهكارها يقرارداد كالن پژوهش

در  رانينفت ا يكت ملسال با شر 10به مدت  ران،يفالت قاره ا يقرارداد دانشگاه به عنوان مشاور فناورانه شركت مل

المان  چهار جاديابا  نفت تويستينا خواهد كرد. يو بهبود برداشت، همكار ادينفت و مطالعه جامع ازد يباالدست نهيزم

 كپارچهيا با ت داردبر آن  يسع شامل مركز راهكار، هاب نوآوري، مراكز تخصصي و شتابدهنده خود رمجموعهيدر ز

نعت ا حوزه صبط بتمر يهايو ارائه فناور يراهبر ،يينفت دانشگاه )نفتبوم( در جهت شناسا ينوآور ستميكردن اكوس

االرض،  اه، سطحمشتمل بر پنج كارگروه مخزن، چ ، مركز راهكارانيستيتوالمان  نيمهمتر. دينقش نما يفاينفت ا

ام به اقد يو صنعت ياز نخبگان پژوهش يشبكه تخصص جاديبا ا وبوده  مديريت توسعه ميدان و فناوري ديجيتال

به  يياسخگوموجود  جهت پ يو راهكارها هايرصد فناور گريد يصنعت نفت و از سو يهاچالشها و فرصت ييشناسا

 . دينما يم ديجد يفرصت ها يسازلفعا ايچالشها و 

. 
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(95سال قبل دانشگاه )فارغ التحصيالن سال  4رصد اشتغال فارغ التحصيالن   
 هاي رشته زا يك هر تغالاش وضعيت با در رابطه نفعانذي به بخشي آگاهي و رساني اطالع نظام ايجاد      

 آموزشي هاي رشته خصوص در اطالعات آمار و رصد همچنين و بخشي آگاهي و سازي شفاف به منظور دانشگاهي

  .باشد مؤثر دانشگاهي آموختگان دانش بيكاري نرخ در كاهش تواند مي

 ه معاونتر حوزايران د طرح رصد اشتغال فارغ التحصيالن به مدت سه سال متوالي در دانشگاه علم و صنعت     

العمل ت. با استناد به دستوردفتر توسعه فناوري، تجاري سازي و كارآفريني اجرا شده اس - پژوهش و فناوري

 4التحصيالن ) درصد از فارغ ۲0اجرايي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در طرح مذكور وضعيت اشتغال حداقل 

مورد  9۲سال  درصد از دانش آموختگان ۲0وضعيت اشتغال  96راستا در سال سال قبل( بررسي مي گردد. در اين 

آموختگان سال  با برون سپاري طرح، به ترتيب وضعيت اشتغال كل دانش 99و  98ارزيابي واقع شد و در سالهاي 

ايان ده است. شارائه ش مورد ارزيابي قرار گرفت كه در ادامه مقايسه اي بين نتايج اين دو سال متوالي 95و  94هاي 

 وظيفه خدمت الح در كه التحصيالني فارغ وزارت عتف، تكميلي توضيحات به استناد ذكر است در اين ارزيابي، با

  .اند شده فرض شاغل باشند، مي باالتر مقطع در تحصيل حال در يا و عمومي

 

 اهداف طرح رصد اشتغال فارغ التحصيالن
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 (95)فارغ التحصيالن سال  99نتايج ارزيابي سال 

 

   ره هاي كارشناسی میانگین اشتغال فارغ ا تحصیالن دو

73.19 درصد   

 

 میانگین اشتغال فارغ ا تحصیالن دوره هاي كارشناسی ارشد

  78.01 درصد   

  میانگین اشتغال فارغ ا تحصیالن دوره هاي دكترا 

87.86 درصد   

77.۲6  میانگین اشتغال كل فارغ ا تحصیالن درصد   
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 كارآفريني و نوآوري امور و تجاري سازي و فناوري انتقال امور دفاتر فعاليت هاي اهم

مي  مه بيانادا در نيز تفصيل به و است شده آورده ذيل جدول قالب در گرفته صورت فعاليت هاي چكيده

 .گردد

 

كارگزارهاي  اتر، بادف اين به محوله وظايف امانج و دانشگاه برنامه هاي بهتر چه هر تحقق راستاي در      

سريع مي نمايند. ت را اهداف به دسترسي اجرايي، بازوهاي عنوان به ها كارگزاري .است شده تفاهم عقد زير

 10 ميانگين بطور(سازي  توانمند و ترويجي سمينار و دوره 60 بيش از تفاهم نامه ها اين قالب تاكنون در

 قالب در ينيكارآفر توجيهي از طرحهاي ويكند، حمايت استارتاپ و رويداد15 از بيش ،)سال هر در دوره

 6 ... طي و بين المللي مسابقات و در جشنواره ها شركت براي دانشجويي تيم هاي از حمايت و تسهيالت

 .است گرفته صورت اخير سال
 

 اعتماد كاريز شركت -1

 تحت عنوان انشگاهد راه فن در و داشته همكاري فناوري هدفتر توسع با نامه تفاهم قالب در 9۲ سال از     

طرح  تهيه ل،پروپوزا تهيه توجيهي، طرح تهيه خدمات؛ و باشد مي اقتصادي كاريز اعتماد، مستقر كلينك

 انساني به ينيرو معرفي صنعت، با ارتباط بازار، تحقيق كار، و كسب مدل خلق در مشاوره سازي، تجاري

به  را پروژه مديريت در مشاوره بيمه، و مالياتي مشاوره دانشجويي، هايي ايدهسازتجاري كار، بازار

 دهد. مي ارائه دانشگاهيان

 99 98 97 96 95 94 93 92 خدمات رديف

 35 45 15 10 15 7 7 5 سازي توانمند دوره هاي 1

 ۲ 5 3 5 5 ۲ - - ويكند استارتاپ و رويداد ۲

 360 ۲30 400 150 70 ۲0 5 - توجيهي طرح ارزيابي و مشاوره 3

 اندازي راه الحسنه قرض تسهيالت 4

 )تومان ميليون( كسب وكار
- - - 150 300 550 450 - 

 - - - ۲ - ۲83 - - عمل تا ايده مركز خدمات 5

 80 90 70 60 - - - - داخلي اختراعات ارزيابي ثبت 6

 53 41 35 ۲0 5 1 - - بنيان دانش مشاوره 7

 90 75 100 15 - - - - بنيان دانش شركتهاي در كارورزي 8

تجاري  جهت گذاري سرمايه ميزان 9

 )تومان ميليون( سازي
- - - 600 800 ۲700 1389 - 
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 ارزيابي طرح با كارآفريني و تجاري سازي فناوري، توسعه مديريت همكاري با كارگزاري اين همچنين     

 الحسنه كارآفرينيقرض سهيالتت  قالب در مالي هايحمايت به اقدام صنعت و علم دانشگاهيان توجيهي

   .است نموده

 

 ايرانيان الملل بين بازار فن شركت -2

 برگزاري استارتاپ فعاليتهاي؛ و داشته همكاري فناوري توسعه دفتر با نامه تفاهم قالب در 95 سال از     

 به را  ...و Job Fair  كار  نمايشگاه برگزاري ،( IT&ITC دمو استارتاپ(گذار سرمايه با نشست ويكند،

  است.داشته عهده
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 آرا هم بومرنگ شركت -3

و  يابي عارضه ؛هاي فعاليت و داشته همكاري فناوري توسعه دفتر با نامه تفاهم قالب در 95 سال از     

 .است داشته عهده به را ... و فناورانه فرصتهاي معرفي
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 نوآوري نيترو مركز -4

سازي وكارهاي نوپاي حوزه فناوري، در بستر تجاريي نيترو با مأموريت شتابدهي به كسب مركز نوآور    

بنيان و اقتصاد ديجيتال تشكيل هاي نوآورانه، در زمينه توليد محصوالت و ارائه خدمات مؤثر دانشايده

گذاري روي سازي و سرمايهشده است. فعاليت محوري اين مركز، شناسايي، توانمندسازي، تربيت، شبكه

 ها به مؤسساتيهاي نوپاي خالق و تالش براي توسعه و تبديل آنهاي مستعد جوان، در قالب گروهسرمايه

  مستقل، پايدار و مولد است.

  

هاي تاندازي مركز نوآوري نيترو، از انباشته تجربيات موجود در مجموعه هلدينگ شركدانش راه    

 و، نوآوري رجي و الگوهاي مربوط به مراكز رشدهاي مرتبط داخلي و خابنيان معنا  و با بررسي الگودانش

تاري، س، مركز نوآوري نيترو  با حضور جناب آقاي دكتر 1397ماه سال شتابدهي تكميل گرديد و در دي

دهي توان به شكلهاي توسعه آتي مركز، ميمعاونت علمي فناوري رياست جمهوري افتتاح گرديد. از برنامه

افزا با برنامه اصلي و هاي همعنوان راهبردها و برنامهوكار و مركز نوآوري دانشجويي بهسبمدرسه ك

هاي منظور تأمين زيرساختگذاري نوآوري و فناوري، بهاندازي صندوق سرمايههمچنين مشاركت در راه

وششي رو در كگذاري بر روي مؤسسات نوپا، اشاره نمود. مركز نوآوري نيتالزم و تكميل چرخه سرمايه

ل شود يران تبديوكار در دانشگاه علم و صنعت ا روزافزون، بنا دارد تا به پايگاه رجوع صاحبان ايده و كسب

از  گذاران و صنعتگران كشور باشد. در گام نخست اين مركز در راستاي حمايتو بستر حضور سرمايه

كز نموده نوآور جهت استقرار در اين مردام به پذيرش ده تيم و هفت شركت هاي نوآورانه و نوپا اقتيم

 است.
 

 مركز نوآوري مانا -5

خود را  عاليتفمركز نوآوري مانا با حمايت معاونت علمي رياست جمهوري و موسسه دانش بنيان بركت     

 در دانشگاه علم و صنعت ايران آغاز كرده است.  1398از شهريور 
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رآفريني وري و كام نوآر، تالش براي ايجاد فضايي تازه در اكوسيستمانا با تمركز بر جامعه زنان خالق و نوآو

اي هوي طرحري بر رگذاهاي نوآورانه و سرمايهتوان به حمايت از ايدهكشور دارد. از جمله خدمات مانا مي

ي نوآور هايمتكسب و كار، در اختيار گذاشتن فضاي كار اشتراكي و پژوهشي و يا دفتر كار اختصاصي به 

اير سبت به سني مانا توان اشاره كرد. وجه تمايز مركز نوآورها را يك خانم برعهده دارد، ميديريت آنكه م

گوي مانا، الح شادمراكز نوآوري توجه ويژه به نيازهاي يك خانم در اين اكوسيستم است. مانا با ارائه طر

 مانا اينت، شادتعبيه كرده اس را كار براي مادران ايجاد و محيط كاري دوستدار كودكانجديدي از فضاي 

 . در طرحپردازندهاي كسب و كار و علمي خود بدهد تا با خيال آسوده به فعاليتامكان را به مادران مي

ه است كه اين سال در نظر گرفته شد 6شادمانا، فضاي كاري مادر و نوزاد و مهدكودک براي كودكان زير 

د ودكان خوبيت كمادران، امنيت خاطر مادران را در نوع تر فضا به دليل نزديك بودن به محيط كاري اصلي

 ها وتيم دهي بهبيني شده در شادمانا اين مجموعه عالوه بر خدمتكند. با توجه به ظرفيت پيشتأمين مي

رد. در ا نيز دارشگاه افراد مستقر در مركز نوآوري مانا امكان ارائه اين خدمات به ساير اعضاي فعال در دان

ي دور نوآور شود تا هي  خانم خالق نوآور به دليل عدم وجود بستر مناسب از اكوسيستمالش ميمانا ت

 نماند.
 

 پذير پژوهش و فناوريگذاري ريسکصندوق سرمايه -6

سازي بنيان و تجاريها و مؤسسات دانشصندوق پژوهش و فناوري بر اساس قانون حمايت از شركت    

ها و كاربردي سازي نوآوريمنظور كمك به تجاريراي اسالمي، بهمجلس شو 1389ها مصوب نوآوري

 000/000/000/60با سرمايه اوليه  1397دانش فني به عنوان يك شركت سهامي خاص در سال نمودن 

 گذاري توسعه تجارت هيرمندالمللي سرمايهريال و با سهامداري دانشگاه علم و صنعت ايران و شركت بين

 است.تأسيس شده

هاي برتر، حامي اصلي سازي فناوريبوم نوآوري، پيشران بودن تجاريراهبري نظام تأمين مالي زيست    

       بنيان جزءدانشمساعدت در شكوفايي اقتصاد  بنيان و حمايت وهاي نوپاي فناور و دانششركت

 باشد.اندازهاي صندوق ميچشم
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 هاي بخش دولتي و خصوصي در جهت توسعه ويههاي بالعوض و سرماصندوق سعي دارد تا با جذب كمك

سعه بنيان گام برداشته و با ارائه خدمات مالي متنوع در حوزه توهاي نوپاي فناور و دانشحمايت از شركت

هاي مشترک با ساير نامهاي، همچنين انعقاد تفاهمنامه و خدمات مشاورهنوآوري از قبيل تسهيالت، ضمانت

مين و خريد سهام (، تضVCگذاري خطرپذير )اي، سرمايهدهاي مالي توسعههاي متولي و نهادستگاه

هاي مستقر در هاي فناور و نوآور و ايفاي نقش فعال تأمين مالي براي شبكه نوآوري شامل شركتشركت

 هاي علم و فناوري و مراكز رشد و ..... اهداف خود را به بهترين وجه، محقق سازد.پارک

  ق به صورت زير ترسيم شده استسياست كاري صندو    

 هاي پيشنهادي دانشگاهيان علم و صنعت ايران )اعضاي هيأت علمي، بخشيدن به طرحاولويت

 التحصيالن و دانشجويان(فارغ

  هاي پژوهشي دانشگاه تسازي نتايج فعاليتمركز بيشتر بر تجاري 

   ه بنيان دانشگاهاي نوپاي فناور و دانشبخشيدن به شركتاولويت 

  هاي نويناولويت بخشيدن به فناوري 

 اجتناب از بوروكراسي اداري و تسريع در اتخاذ تصميم و انعكاس به متقاضي 

 

 همكار( )دفتر ايران پتنت كانون -7

مله افشا تواند خسارات زيادي، از جالملل، مياز آنجا كه عدم توجه به قوانين مالكيت فكري در بازار بين    

ه ابه را بت مشازار هدف و يا مورد پيگرد قرار گرفتن از طرف رقبا و سازندگان محصوالشدن فناوري در ب

يش روي پتواند يكي از راهكارهاي رفع اين چالش همراه داشته باشد، حمايت از ثبت اختراع خارجي، مي

 هاي فناور ايراني به شمار آيد.مخترعين و شركت

المللي ع بينيران، حمايت از ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراهاي كانون پتنت اترين مأموريتاز مهم    

بنيان و هاي دانشاست كه مزاياي متعددي، همچون عدم افشاي نتايج ارزشمند حاصل از تحقيقات شركت

سازي دستاوردهاي پژوهشي پژوهشگران و هاي دانشجويي در قالب مقاله و نيز كمك به تجارينامهيا پايان

 صنعتي در بر دارد. نخبگان علمي و

قصد  ني كهبه همين منظور و در راستاي حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از مخترعا    

نامه حمايت از المللي اختراع خود را ثبت نمايند، حمايتي در قالب آيينتر ثبت اختراع بيندارند در دفا

 گيرد.ثبت اختراع خارجي صورت مي
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شترک دارند. با يكديگر همكاري م 1395ران و دانشگاه علم و صنعت ايران، از سال كانون پتنت اي    

  توانيد در شكل زير مشاهده نماييدرا مي مراحل ارزيابي ثبت اختراع خارجي

 
 

با  IOTchallange يداد رو برگزاري به توان مي كارآفريني و نوآوري دفتر فعاليتهاي  ديگر از     

عالوه بر اين   .اشتد اشاره نانو ويژه ستاد انساني منابع توسعه همكاري با كارنو يدادرو و فن تاپ همكاري

 بعدي، سه كنراس خدمات تا است درصدد دانشگاه راه فن در واقع عمل تا ايده مركز مجدد راه اندازي با

 .داينم ارائه دانشگاهيان به را ماشينكاري خدمات همچنين و افزايشي ساخت و بعدي پرينتر سه
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 كارآفريني كند، مي اايف كشور اقتصاد در كه نقشي هر از جدا و دارد كارآفريني كه تعريفي هر از فارغ      

دفتر  لذا است. هيجان و انگيزش آن الزمه كه ارزشي نمود، قلمداد فرهنگي مهم ارزش يك توانرا مي

 و همچنين ورش و انگيزه ايجاد و كارآفريني فرهنگ ترويج جهت خود هاي فعاليت ادامه در فناوري توسعه

 ندگيهاي ز كتاب مجموعه بنيانگذار با نامه تفاهم قالب در موفقيت، مسيرهاي از بعضي آموختن

 صنعت علم و اهدانشگ لوگوي با كارآفريني هاي كتاب سلسله كارآفريني، حوزه در ايران بزرگ كارآفرينان

 .است نموده رائها هيجان و انگيزه اين ايجاد جهت در را

 مركز نوآوري انرژي -8

به منظور  با استفاده از دستاوردهاي تحقيقاتي، اين مركزواحدهاي فناوري نوپا طي دوره حضور در 

 مركز، دوره دستيابي به دانش فني و آمادگي براي توليد محصول يا خدمات، تالش خواهند كرد. در اين

يز به وري را ناي فنا، هدايت و نظارت بر روند پيشرفت اين واحدهخدمات پشتيباني امكانات و هعالوه بر ارائ

 ارانعهده خواهد داشت. ارائه خدمات تخصصي، امكانات فضا و استقرار، وجود شبكه گسترده همك

 باشد.)خصوصي و دولتي(، بخشي از مزاياي ويژه اين مركز مي
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  برخي خدمات قابل ارائه در اين مركز عبارتند از

ي به ثمر رساندن برا راهبري منظور به متخصص كارآفرينان تجربه از منديبهره  راهبري و گمنتورين •

 سازياهداف با رويكرد تجاري

 عملكرد نحوه بر نظارت و آن رفع براي راهكار ارائه و هاشركت يابي عارضه و دقيق نظارت  نظارت •

 شده تدوين اهداف به دستيابي براي شركت

قي، حقو و داريحساب خدمات بازرگاني، و مالي مديريتي، هايمشاوره  آموزشي و ايمشاوره خدمات •

 هاي آموزشي مورد نياز براي شركتهاي تازه تاسيسبرگزاري سمينار و يا كارگاه

 ارگاهيك و آزمايشگاهي امكانات از استفاده مهندسي، و فني خدمات ارائة  فني پشتيباني خدمات •

 و ارپردازيك صندلي، و ميز دورنگار، و تلفن به دسترسي فضا، اجاره دماتخ  عمومي پشتيباني خدمات •

هاي هاي جلسات و كنفرانس، تجهيزات سمعي و بصري و دستگاهاي،امكان استفاده از اتاقخدمات دبيرخانه

 فتوكپي و تكثير

 ايرايانه هايافزارنرم و رسانياطالع مراكز و كتابخانه اينترنت، به دسترسي  رسانياطالع خدمات •

سي به منابع تي وتحقيقاتي، كمك به دستراعتبارات خدما از استفاده امكان  اعتباري و مالي خدمات •

 هاي تحقيقاتير جذب طرحها و پروژهدگذاران، تسهيل مالي و جذب سرمايه
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 مركز نوآوري هيدروتک -9

 تريبس (Hydrotechهيدروتك ) نيرو و آب عميق هاي فناوري سازي تجاري و نوآوري شتابدهي مركز

 اين فعاليت .است انرژي و آب حوزه در عميق هايفناوري و هازيرساخت توسعه از حمايت براي عملياتي

 هايمانهسا و كاربردي هيدروديناميك پژوهشكده هايفعاليت سازيتجاري و توسعه امتداد در مركز،

 صنعتي يازهاين رفع بنيان،دانش هايتوانايي و هاظرفيت نمودن فعال با دارد تالش و باشد مي دريايي

 هايشركت توسعه و ياندازراه و فناوري و فني دانش توليد قالب در را فناورانه عميق هايگلوگاه با همراه

 پنج دوره يك در ار خود اهداف طريق، اين از و نمايد دنبال فناورانه هاييافته سازيتجاري و بنياندانش

 حوزه در ردف به منحصر و دانش مرز در و پيشرو و ملي اقتصاد در برتر نشاني و نام دهيشكل با ساله

 .دهد تحقق الملليبين و ملي تراز در نيرو و آب عميق هاي فناوري

  مبناي بر وشفر و بازار كامل مطالعه بر مبتني هاي فرصت از استفاده بر مبتني هيدروتك توسعه الگوي

 نيروي و روزآمد و هفناوران هايتوانمندي به اتكا با و باشدمي نگرانه آينده و واقعي تقاضاهاي يا سفارش

 الگوهاي گسترده، مخاطبان با پايدار و سيستماتيك ارتباط دهيشكل با دارد تالش فناور و دانشمند انساني

 در. دهد ققتح وتثر به آن تبديل و دانش توليد استمرار و بنياندانش اقتصاد مسير در را خود كار و كسب

 مالحظات بر ژهوي تمركز همراه به سازماني و فكري هايدارايي و هاتوانمندي مستمر ارتقاي مسير، اين

 .بود خواهد هيدروتك توسعه استمرار و بقا رمز هافعاليت اقتصادي توجيه و فني
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 Corporate) يافته سازمان فناوري توسعه و نوآوري شتابدهي هيدروتك، ماموريت اول اليه

Accelerator)  هايمجموعه با مدت بلند و سيستماتيك ارتباط برقراري با دارد تالش و باشدمي 

 دوم اليه سو، ديگر از. نمايد دنبال مشترک هايارزش خلق مسير در را خود بلند اهداف اقتصادي، توانمند

-طرح يا و نوآفرين هايتشرك در گذاريسرمايه و تاسيس براي فناورانه تحوالت رصد هيدروتك ماموريت

 Innovation) نوآوري هايپايگاه در كه باشدمي هيدروتك ماموريت اول اليه با راستا هم و ويژه هاي

Outposts)  خرد محصوالت تخصصي توسعه سوم، اليه در. دارد استقرار مختلف تخصصي هايحوزه در 

 دنبال را خود اهداف (Seed Accelerator) حاميانه فناوري توسعه و نوآوري شتابدهي از استفاده با

 .نمايدمي



1۲۲ 

 

 

 

 

 

 

 

 رفناومركز رشد واحدهاي
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  مركز رشد واحد فناور
ه و اورانماموريت اصلي مراكز رشد ايجاد فضاي مناسب جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي و فن

رايه با ا حمايت از توسعه و كسب و كارهاي دانش بنيان است. مركز رشد دانشگاه علم و صنعت ايران

ي فعال نوپا ات حمايتي از ايجاد و توسعه كسب و كارهاي جديد توسط كارآفرينان در قالب واحدهايخدم

 مي كند. يبانيصاحب ايده در حوزه فناوري هاي پيشرفته و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فناوري پشت

يا غير  فنى عم ازدر كنار يك مركز تحقيقاتى يا دانشگاهى كه خدمات پشتيبانى )ا "مراكز رشد معموال

سيس ند تأكفنى( را براى تبديل )يا پرورش( يك نوآورى يا يك اختراع به يك شركت صنعتى ارائه مى 

بديل راى تمى شوند. در سرتاسر جهان اين نكته پذيرفته شده است كه مراكز رشد ابزارهاى مطمئنى ب

 ه ويژه درينى و توسعه تكنولوژيك بقيقاتى به محصوالت و نيز ترغيب كارآفرها و دستاوردهاى تحنوآوري

 هاى پيشرفته هستند. حوزه فناوري

هاى پيشرفته دانشگاه علم و موافقت اصولي با تاسيس مركز رشد فناورى 1381برهمين اساس، سال 

ر در اختيا وفيد مصنعت ايران انجام شد و در حال حاضر با در اختيار داشتن  دو هزار مترمربع زير بناى 

 ر، هزينهفناو امكانات و خدمات مورد نياز به صاحبان ايده و شركتهاي كوچك و متوسط نوپاي قرار دادن

گر با رف ديطهاي شروع به كار آنها را پايين آورده و ريسك شكست اين واحدها را كاهش مي دهد و از 

فهاي ضع ي،برگزاري كالسهاي متعدد و ارايه مشاوره هاي مختلف مديريتي، بازاريابي، حقوقي و تخصص

ر ها هموا زي آنساختاري و سيستمي اين شركتها را جبران كرده، راه را براي پرورش ايده ها و تجاري سا

شد ركز رممي سازد. در حال حاضر به عنوان يك مركز مستقل تحت نظر رياست دانشگاه فعاليت دارد. 

 تعداد ن مستقر است ودانشگاه علم و صنعت ايرااصلي  واحدهاي فناور در فضايي مستقل از پرديس

 شركت  با ايده هاي محوري مبتني بر دانش در اين مجموعه فعاليت دارند.50

 

 هاي مركز رشد اهم اهداف و مأموريت

 هاى فناورانهحمايت از ايجاد و توسعه كارآفرينى و تحقق نوآورى -

 كمك به رونق اقتصاد ملي مبتنى بر دانش و فناوريهاى پيشرفته -

 جهت تجارى كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه ايجاد فضاى مناسب -

شگاهى ن دانبستر سازى در راستاى ايجاد فرصتهاى شغلى به منظور جذب كارآفرينان و دانش آموختگا -

 هاى پيشرفتهجهت توسعه فناورى
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 ارايه تسهيالت و امتيازات مختلف به واحدهاي فناور متناسب نوع فعاليت مطابق جدول زير

 
 مركز رشدخدمات 

ه ارايه ران بدر راستاي اهداف و ماموريت هاي فوق، مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه علم و صنعت اي

(مي دهندگان ايده هاي جديد صنعتي دانش محور به دو شكل خدمت ارايه )حمايت صورت مي پذيرد

   شود

تحقيقاتي و يا  ه در آن به هستهماهه با مجوز مركز( است ك 6دوره اي سه ماهه )و حداكثر   دوره پيش رشد

ود و خجاري تشركت فناور كه داراي ايده هاي نو و كارآفرين صنعتي دانش محور هستند، با ارائه طرح 

تكميل  ا هدفتاييد امكان پذيري آن توسط مركز، از امكانات فيزيكي اين مركز بهره مند مي شوند و ب

 يابند. طرح تجاري و محصول فناورانه، در آن استقرار مي

عيارهاي مساله كه طي آن واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد به  3دوره اي است حداكثر  دوره رشد

 ..رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي شوند

يرد و به گواحد فناوري است كه با مجوز مركز رشد تحت نظارت مركز رشد قرار مي   واحد فناور مستقر

 كي در محل مركز رشد مستقر مي گردد.صورت فيزي
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ر مي گيرد واحد فناوري است كه با مجوز مركز رشد تحت نظارت مركز رشد قرا  واحد فناور مستقر مجازي

اي ولي به صورت فيزيكي در محل مركز رشد مستقر نمي گردد. اين نوع شركت به خاطر ضمانت ه

صلي اصلي هيات مديره شركت و يا مسئول حقوقي فقط به واحدهاي فناوري اختصاص دارد كه عضو ا

 واحد فناور، يك عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران باشد.

گي داشتن طرح تجاري اوليه براي يك ايده كه حداقل در سطح آماد  شرايط ورود به دوره پيش رشد

ه اندازه رانه بباشد. بدين معني كه كارهاي آزمايشگاهي روي محصول فناو 5تا  4حدود (TRL)فناوري

وراي هده شكافي انجام شده باشد و آماده طي كردن مراحل تجاري سازي باشد. تشخيص اين موضوع بر ع

  .مركز رشد مي باشد

مادگي آداشتن طرح تجاري متقن و مستدل براي يك ايده كه حداقل در سطح   شرايط ورود به دوره رشد

 به اندازه رهاي آزمايشگاهي روي محصول فناورانهباشد. بدين معني كه كا 5تا  4حدود (TRL)فناوري

 مه تجاريبرنا كافي انجام شده باشد، و مطالعات اوليه تجاري شدن آن به خوبي به اتمام رسيده باشد و

 سازي به اندازه كافي روشن باشد. تشخيص اين موضوع بر عهده مركز رشد مي باشد.

امه تجاري يك گزارش مفصل از پيشرفت كار بر روي برن هر ساله  شرايط ادامه حضور در سالهاي دوم و سوم

و  شركت براي ايده محوري ارائه مي شود. اگر شركت ضمن حضور مناسب در محل، رعايت قوانين

 .ي كندممقررارت مركز در دوران استقرار، پيشرفت مناسبي داشته باشد، امكان ادامه حضور پيدا 

 

 مقررات استقرار مجازي

 .را امضا نمايد و مدارک مربوطه را به طور كامل تحويل دهدقرارداد استقرار  -

طور  را به( نرمنداو كا)درمدت استقرار شركت موظف كليه قراردادهاي منعقد با كارفرما و يا پيمانكاران  -

 .رسمي به اطالع مركز رشد برساند

ه محوري ايد ه بابه صورت فصلي گزارشي از اقدامات انجام شده و فعاليت هاي صورت پذيرفته در رابط -

 .ارائه كند

 .به صورت ساالنه گزارش كاملي از پيشرفت طرح تجاري ارائه كند -

دام و اق در مواقع و مواردي كه مراجع ذي صالح درخواست گزارش مشخصي مي كنند، پاسخ گو باشند -

 .موثر انجام دهند

 

 مقررات استقرار فيزيكي

  د زير را رعايت كنندضمن رعايت مقررات استقرار مجازي، الزم است موار

داشته  ساعت در هفته و حداقل پنج ساعت در روز حضور 40حداقل در هفته يك نفر به طور موثر  -

ا ترک ري محل در مواردي كه كل تيم واحد فناور، مجبور به انجام يك ماموريت مي شوند و مدت. باشد

د در طي رد واحن گزارشي از عملكو متعاقب آ. مي كنند، بايد موضوع به طور رسمي به مركز اعالم شود

، ر مركزدر صورت عدم حضور موثر بيش از سه ماه د. اين مدت در راستاي ايده محوري ارائه شود

 .شركت بايد محل را ترک كند

 .نام افرادي كه به شركت در رفت و آمد مكرر هستند، به طور رسمي اعالم كند -
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 .نندكتنهايي دارند، به طور رسمي معرفي نام افرادي كه حق باز كردن درب دفتر كار را به  -

 .ندا دارمهمانان فقط با حضور افرادي اصلي شركت و هماهنگي با مركز، قابليت ورود به مركز ر -

 .رعايت كليه شئونات اداري و اسالمي صورت پذيرد -

كت ام شرنحق هي  گونه كار آموزشي در مركز و به طور خاص تبليغات در خارج از ايده محوري به  -

 .ستقر در مركز رشد را ندارندم

دي حه تا عمده كار شركت بايد روي ايده محوري باشد و فقط انجام كارهاي جانبي در همان محدود -

 د.رفت ايده محوري تاثير منفي نگذارمجاز است كه روي پيش
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 يراناصنعت  زمينه فعاليت واحدهاي فناور دانش بنيان دانشگاهي در مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه علم و

 (99)آذرماه 

 
 دانشكده عضو هيات علمي ي فعاليتزمينه  واحد فناور رديف

دكتر سيد علي اصغر  اتفناوري اطالع-مخابرات فضايي)ماهواره ايي( مگاموج ايرانيان 1

 بهشتي شيرازي

 م  برق

طراحي و ساخت مخزن و قاب پرس  دانش پويان آتي صنعت پياد ۲

 ايزواستاتيك

 م  مكانيك صديقيدكتر محمد 

دكتر محمودمهرداد  ترميم و مقاوم سازي مخازن نفت تكين، مقاوم سازي پيشرفته 3

 شكريه

 م  مكانيك

 م راه آهن دكتر احمد ميرآبادي سيستم پايش لكومتيوهاي زيمنس نوآوران صنعت ريلي پايش 4

محمد موسوي سيد پروفيل نگار ليزري چرخ قطار فنكاوان آرال 5

 گزافرودي

 م راه آهن

 

فرش هاي االستيك جاذب ارتعاش در خطوط  ريل انديشان دانا)راد( 6

 ريلي

 م راه آهن دكتر مرتضي اسماعيلي

 نهيبه ينرم افزار ها يساز ادهيو پ يطراح زنيعلم و صنعت را نيبه 7

و  يو نگهدار راتيتعم يها يزيبرنامه ر يساز

 يحمل و نقل يخدمه در شركت ها

 م راه آهن ينيقيدكتر مسعود 

معدن كاران انديشه ساز  8

 نمايشگر اميد)مانا(

 م مكانيك دكتر آيت قره قاني آب شرين كن خورشيدي

 م كامپيوتر دكتر عيسي زارع پور تب سنج هوشمند ريز پايش آني هوشمند 9

دكتر سيد مجيد  طراحي و توليد نرم افزار كتابخانه ديجيتال پيشتازان صنعت فضا پويان 10

 يل زادهاسماع

 م برق

داده پردازان مبتكر  11

 آكام)دادماتك(

 

 دكتر بهروز مينايي گراف دانش فارسي)پردازش متن(

 

 م كامپيوتر

مهندسي فرآيند گستر  1۲

 آرتيمان

دكتر سيد حسن هاشم  CFDارايه خدمات مهندسي مشاور

 آبادي

 م شيمي
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(99ايران)آذرماه واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه علم و صنعت   
 

عضو هيات علمي  ي فعاليتزمينه واحد فناور رديف

 همكار

مدير عامل يا رييس  مرحله

 هيات مديره

 مهندس عليرضا نوريان دانش بنيان ندارد نويسه خوان فارسي راهكار پردازش ژرف 1

ساخت مواد پايه سراميكي  بانيان ۲

 پيشرفته

 مهندس حافظ احمدي دانش بنيان ندارد

مهبانك فناوري هاي  3

 پارس

ارتباطات آنالين و سرويس 

 هاي بر پايه وب

 مهندس مجيد خواهاني دانش بنيان ندارد

 نويد ساختار بهينه 4

 

مهندس محمد حسين  دانش بنيان ندارد نرم افزار بهينه سازي سازه ها

 غفاري

فناوران پزشكي رايبد علم  5

 و صنعت

 مهندس عزيزاهلل باقر پور انش بنياند ندارد توليد قطعه پزشكي اينفليتو

 مهندس شكر اللهي دانش بنيان ندارد تجهيزات پزشكي الكترو پرتو علم و صنعت 6

 يموسسه فرهنگ 7

ارتباطات برتر  يهنر

 پارس

 ينظر وانيمهندس ك رشد ندارد يآموزش يتكنولوژ

 يعدل

 نديسازان فرآ نيبه 8

 )بهفا(نيام

 يارائه خدمات مشاوره

 تيرياز جمله مد يتيريمد

 كسب و كار يندهايفرآ

مهردادآقا  دكتر رشد دارد

 يكرمان

طراحي و ساخت ميكرو پراب  فرا صنعت نور موج 9

جهت تحريك و ثبت سيگنال 

 هاي عصبي

دكتر جواد ياوند 

 حسني

 دكتر جواد ياوند حسني رشد

دكتر شروان  ايمني پل هاي ريلي پايش هوشمند زير بنا 10

 عطايي

 شروان عطاييدكتر  رشد

( و طرحي IOTهوشمند سازي) آتي بين فناور ايساتيس 11

 سيستم هاي كنترلي

مهندس رضا فالحتي  رشد ندارد

 مروست

دستگاه فيزيوتوراپي ، زيبايي/  دانا مكاترونيك رسا 1۲

 بر پايه امواج صوتي

 مهندس عليرضا خزايي رشد ندارد

انتوليد فوم پلي يوري اوت يورتان پليمر شريف 13  مهندس الياس ارندان رشد ندارد 

مديريت آن الين قرارها و  ويرا صنعت زعيم 14

 نظرسنجي آن الين

 مهندس حامد قاسمي رشد ندارد

 دكتر احمدعلي نامداريان رشد ندارد خاک به عنوان مصالح ساخت پرهيب سپهر هنر پارس 15

توليد مواد شيميايي ضد رسوب  سروش صنعت كيميا 16

 يو ضد خوردگ

 مهندس مريم مفتح رشد ندارد

پيشتازان مديريت ساخت  17

 آراد

سيستم يكپارچه مديريت پروژه 

 BIMمبتني بر 

دكتر مصطفي 

 خانزادي

 مهندس صالح دشتي رشد

 مهندس كيارش يزدانفر رشد كيارش يزدانفر سامانه هوشمند سازي مدارس ايده پردازان هوشمند آريا 18

مبتكران طب و صنعت  19

 شريف

طراحي و ساخت دستگاه 

 توانبخشي دست

مهندس اسماعيل  رشد ندارد

 محمدي
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پژوهش و توسعه بارمان  ۲0

 سامانه

توسعه سامانه آموزش مجازي با 

توجه به نيازمندي ها و 

 رويكردهاي جديد

-رشد ندارد

 مجازي

مهندس حميد كندي 

 دايني

مقاوم در  GNSSگيرنده هاي  ردنگار امن ۲1

ديناميك برابر اختالل و در 

 هاي باال

دكتر سيد محمد 

رضا موسوي 

 ميركاليي

-رشد

 مجازي

دكتر سيد محمدرضا 

 موسوي ميركاليي

ساختمان هاي -گلبول سبز رويان كالبد هوشمند ۲۲

 پيش ساخته قابل حمل

محمدرضا 

 دادخواه

-رشد

 مجازي

 دكتر احمد اخالصي

مديريت تجربه مشتري و  (ponexپونيكس) ۲3

 فناوري عصب شناختي

-رشد دكتر علي بنيادي

 مجازي

 دكترعلي بنيادي

توسعه دانش انرژي و  ۲4

 محيط زيست)تداوم(

گويچه هاي ارتجاعي مسير 

 عبور آب دريا

دكتر علي رضا 

كتر محمد د-زاهدي

 فصيحي

مهندس سيد سجاد  رشد مجازي

 موسوي

مشاوره در روش هاي سنتزي و  شيمي كلينيك پارسيان ۲5

شناسايي تركيبات 

 (97آبان  30)شيميايي

دكتر موسوي 

 خوشدل

 سارا مشكوري رشد مجازي

ساخت سازه هاي سبك  رايبد فرآور ايرانيان ۲6

 آلومينيم يا كامپوزيت

مهندس سيد حميدرضا  پيش رشد ندارد

 حسيني

بازاريابان كسب و كار  ۲7

 نوين

 مهندس علي غوثي رشد ندارد تبليغات تعاملي

وليد مواد فرموالسيون و ت رادين شيمي طب ۲8

 ضد عفوني كننده

دكتر احمد رهبر 

 كليشمي

دكتر احمد رهبر  رشد مجازي

 كليشمي

حفاظت هوشمند از شبكه  كلينيك برق ايران ۲9

 برق

دكتر سيد محمد 

 شهرتاش

دكتر سيد محمد  رشد مجازي

 شهرتاش

نوآوران پيشرو پايش علم  30

 و صنعت
سامانه تشخيص خطاي 

 ماشين هاي الكتريكي

الفضل دكتر ابو

 واحدي

 دكتر ابوالفضل واحدي رشد مجازي

 كپارچهييسامانه ها يتوسعه سينا انفورماتيك سالمت 31

 هوشمند در حوزه سالمت

دكتر محمدرضا 

 يرسول

 يميقد يهادمهندس  رشد مجازي

ارايه خدمات مهندسي، كاال و  عمران مدرن 3۲

 خدمات عمراني

ميالد غفاريان مشهدي  پيش رشد ندارد

 نژاد

 شيپا-تاليجيد يپزشك يگوش نبض هوشمند سالمت 33

 تاليجيسالمت د

 يميكر نيآرممهندس رشد ندارد

و  يپژوهشكده معمار 34

 داريپا يشهرساز

دكتر اصغر محمد  و مرمت شهرسازي–يمعمار

كتر سمانه د-مرادي

 جليلي

 دكتر اصغر محمد مرادي رشد

 يفن آور يايدن يمهندس 35

 رايامن و

ت خودكار نرم افزار پن تس

 تلفن همراه

 يديرش يمهدمهندس  رشد ندارد

 منفرد

و  كيمكاترون سيپرد 36

 داسيآ يهوش مصنوع

 سازهيو ساخت شب يطراح

 يجهت سرگرم ييهوافضا

دكتر اسماعيل 

 خان ميرزا

 يادگاريحامد مهندس  رشد

 دكتر حميد وحدتي رشد ندارد توليد برنامه پذير سيگنال ي فكرافزار نوينتوسعه 37

موسسه فرهنگي هنري  38

 ارتباطات برتر پارس

روش نوين، بومي و علمي 

 آموزش زبان 

 مهندس كيوان نظري رشد ندارد
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ندااز مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه علم و صنعت ايران خارج شده   1399واحدهاي فناوري كه در سال   

 

 

 قراردادهاي حمايت از هسته هاي شتاب دهنده با مركز رشد
 دانشكده  عنوان طرح رديف

 براي طراحي و ساخت موتور سنكرون رلوكتانسي تقويت شده با آهنرباي دائم و كنترل آن 1

 سامانه هاي ذخيره ساز انرژي فاليويل

 م برق

 م شيمي توليد عصاره گل رز ۲

 م مكانيك آب شرين كن خورشيدي 3

 شيمي توليد صنعتي ساده و ارزان سيليكا آيروژل آبگريز 4

 بردار وكد بسيارسبك كدگذار با ويدئو معكوس ساختار فشرده ساز توسعه و طراحي 5

 پيچيده

 م برق

 و صوت تحليل روش به خط ريلوزيرسازي ثبات پايش دستگاه وساخت طراحي 6

 ارتعاش

 م راه آهن

 م عمران 10 نمره الك از عبوري(  ريزدانه خاكهاي براي خاک دانه بندي دستگاه 7

 تيتانيوم فلز از استفاده با لوآناتاسروتاي  دوفاز در دياكسيدتيتانيوم پودر نانو توليد 8

 صنعتي درمقياس

 و متالورژي م مواد

 م كامپيوتري سرمازدگي درمقابل باغات اتوماتيك نيمه و اتوماتيك وپوشش محافظ مكانيزم 9

 معماري و شهرسازي محور ديعمود با توربين ساخت زينه وكاهشه راندمان افزايش 10

 يم شيم عتيصن پسماند يياز نانو محصوالت توليد براي به فرد ومنحصر  سبز فرآيند يك معرفي 11

 كاركنان ايران ادب مشاهير ومعرفي ادبي گردشگري درقالب گردشگري توسعه 1۲

 

 (99شركت هاي مستقر در مركز رشد دانشگاه علم و صنعت ايران)آذرماه 

پيش  رشد مجازي رشد دانش بنيان رديف

 رشد
 كل خارج شده

بدون احتساب خارج  51 1 1 11 ۲0 18 تعداد

 شده

 

 

 

ي فعاليتزمينه واحد فناور رديف س هيات مديرهمدير عامل يا ريي مرحله   

يفلز يدهايگرافن و نانو اكس ديتول نانو مواد گستران پارس 1  دكتر صادق صادق زاده دانش بنيان 
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 مركز اسناد علمي

 و 

 رسانياطالع 
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  ز اسناد علميكتابخانه و مرك
و كارشناسان  به ساختمان جديد انتقال يافت 99بخش اداري كتابخانه و مركز اسناد علمي از خردادماه 

لم سنجي عات و اين مركز در بخشهاي اطالع رساني، پايان نامه و تسويه حساب، سازماندهي منابع، سفارش

بدليل  ابخانهپروژه تغيير وب سايت كتمستقر شده و به فعاليت پرداختند.با انتقال به ساختمان جديد 

با آدرس  99نواقصي كه در وب قبلي موجود بود، آغاز گرديد و نهايتا وب سايت جديد در شهريور ماه 

Library.iust.ac.ir ميل ارسال اي در دسترس قرار گرفت و اطالع رساني به اساتيد و دانشجويان از طريق

مي  نه اشارهتابخاكرفت.در ادامه به پاره اي از فعاليت بخش هاي و اطالعيه در تلگرام دانشگاه انجام پذي

  گردد

 بخش مخزن و امانت 

خش تيز تحت بو عدم حضور دانشجويان در دانشگاه، فعاليتهاي اين  19با توجه به شيوع بيماري كوويد 

انت ام خشالشعاع قرار گرفت و با توجه به كم شدن مراجعين، كارشناسان اين بخش به امور داخلي ب

الزم ختند.ازجمله مرتب نمودن قفسه ها،اصالح ليبل هاي مخدوش و ارسال كتب فرسوده به صحافي پردا

ن انتي، ايتب امكبه ذكر است با توجه به شرايط بيماري و نبود امكان حضور دانشجويان براي بازگرداندن 

با  99تا ديماه  98اريخ بهمن ماه مركز قانون بخشودگي دير كرد كتابها را  جهت رفاه حال دانشجويان از ت

 ارسال ايميل و اطالعيه در تلگرام دانشگاه به اطالع آنان رسانيده است.

اي از  ان نمونهه عنوآمار اخذ شده از نرم افزار كتابخانه، مربوط به كاركرد ميز امانت در ساختمان جديد ب

  فعاليتهاي اين بخش در ذيل ارائه شده است

 

 
 

 بخش سفارشات 

تيد ي از اسااين بخش طبق روال سالهاي گذشته به جمع آوري تهيه ليست كتابهاي درخواست 98ر ديماه د

نين ران، همچاب تهدانشگاه پرداخت اما متاسفانه به دليل شيوع بيماري كرونا و برگزار نشدن نمايشگاه كت

 99ر سال دتاب به خريد ك كمبود بودجه و گراني كاغذ و به تبع آن افزايش قيمت كتابها، كتابخانه موفق

 نشد.
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 بخش پايان نامه و امور مراجعين
ه بصورت گذشت در ادامه فعاليتهاي اين بخش، در دوران كرونا نيز كليه تسويه حساب دانشجويان همانند

هاي  روتكلپآنالين و بدون نياز به مراجعه حضوري دانشجويان انجام پذيرفته و همچنين براي رعايت 

  دديشيده شام انله گذاري اجتماعي تمهيداتي به شرح ذيل براي رفاه دانشجويان در اين ايبهداشتي و فاص

ه سواالت دانشجويان و براي پاسخگويي ب (report_lib@iust.ac.ir)اختصاص آدرس ايميل  -

 همچنين پاسخگويي و سرويس دهي به افراد غير عضو كتابخانه؛ 

كه از  "روند تسويه حساب و بارگذاري پايان نامهآموزش "برگزاري جلسات آموزشي آنالين با عنوان -

تفاده براي اس آغاز شده است.الزم به دكر است كه فيلم هاي مربوط به اين جلسات آموزشي 99مهر ماه 

 دانشجويان در وب سايت كتابخانه موجود است.

تا  98ه ز آذر ماازار ر نرم افضمنا ، آمار اين بخش، شامل اخذ تاييد استاد راهنما پايان نامه و ذخيره آن د

   به شرح ذيل مي باشد99آبان ماه 

  عنوان 54۲ارسال پايان نامه كارشناسي براي استاد راهنما جهت اخذ تاييد 

 عنوان 1637براي استاد راهنما جهت اخذ تاييد   ارسال پايان نامه ارشد و دكترا 

 ان عنو 1441 ارسال سمينار براي استاد راهنما جهت اخذ تاييد 

  پايان نامه در تمام مقاطع در نرم افزار كتابخانه 1701ذخيره 

 نفر 96  ايجاد دسترسي جهت مطالعه پايان نامه براي دانشجويان غير عضو 

 نفر 11  ثبت نام طرح غدير 

 نفر ۲58 صدور تسويه حساب دانشجويان آموزش محور 

 نفر 164  صدور تسويه حساب دانشجويان انصرافي 

 نفر 99 دانشجويان مهمان صدور تسويه حساب 

 

 بخش اطالع رساني 

هريور شو از  دسترسي به پايگاه اسكوپوس با همكاري شوراي تامين منابع علمي برقرار گرديد 99در سال

ن ليست عناوي عنوان از مجالت الزوير امكان پذير گرديد كه اين خبر به همراه 50ماه نيز دسترسي به 

 ن مقاالتتامي طالع اساتيد و دانشجويان رسيد. همچنين اين بخش برايمجالت از طريق ارسال ايميل به ا

برترين  سترسي بهكان دمورد نياز اساتيد و دانشجويان از ديگر پايگاههاي علمي دنيا با ايجاد راهكارهايي ام

 پايگاههاي استنادي و تمام متن را برقرار نموده است.

راي بمللي ي را با همكاري نماينده ناشرين بين الاين بخش همه ساله كارگاههاي آموزشي منابع علم

دمي ط پاناستفاده دانشجويان تحصيالت تكميلي برگزار مي نمود ولي در سال جاري با توجه به شراي

 درصدد برگزاري جلسات آموزش پايگاههاي علمي بصورت آنالين مي باشد.
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 سازماندهي منابع )فهرست نويسي( بخش 

 "اي اين بخش در دوران كرونا برگزاري جلسات آنالين راهنمايي دانشجويان با عنوانيكي از مهمترين فعاليت ه

بوده است كه اين جلسات  "سايت كتابخانه آشنايي با بخش امانت و روشهاي جستجو كتاب و پايان نامه در وب

 بصورت هفتگي برگزار مي گردد.  
  ليت هاي ديگر اين بخش به شرح ذيل مي باشدفعا

 تعداد عنوان ويرايش رديف

 340 اصالح ركورد اصلي 1

 ۲641 اصالح ركورد تدوين ۲

 ۲5۲ اصالح نسخه 3

 ۲۲ اضافه كردن ركورد تدوين 4

 754 اضافه كردن نسخه 5

 ۲5 انتقال نسخه 6

 ۲6۲ پذيرش ركورد تدوين 7

 ۲۲ حذف ركورد اصلي 8

 33 نسخهحذف  9

 

 بخش علم سنجي
 سنجيهاي صورت گرفته توسط دفتر علماهم فعاليت

اي بر "سنجيتعيين موضوعات پژوهش با استفاده از علم"برگزاري كارگاه آموزشي تحت عنوان  -

 دانشجويان تحصيالت تكميلي؛

ين اعلمي ت سنجي براي اعضاي هياحضور در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و برگزاري كارگاه علم -

 دانشگاه؛

يران كه اصنعت  وورود اطالعات و بارگذاري مقاالت )در سامانه گلستان( اعضاي هيات علمي دانشگاه علم  -

 نمايه شده است. ISCو  WOS ،Scopusهاي استنادي در پايگاه 1398در طي سال 

و...  ل شده،نرما هاي كيفي گرنت نظير تعداد ارجاعات، اچ ايندكس، اثرگذاري استنادياستخراج شاخص -

 براي كليه اعضاي هيات علمي و ثبت در سامانه گلستان؛

الت هر ين مقاااستخراج تعداد مقاالت داغ، پراستناد و جبهه پژوهش و اسامي اعضاي هيات علمي داراي  -

 (؛ESIدو ماه يكبار )از پايگاه 

 ت علمياي اعضاي هيابر "چگونه پژوهشگر تاثيرگذاري باشيم"برگزاري كارگاه آموزشي تحت عنوان  -

 دانشكده مهندسي كامپيوتر؛

 ات علميبراي اعضاي هي "چگونه پژوهشگر تاثيرگذاري باشيم"برگزاري كارگاه آموزشي تحت عنوان  -

 دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي؛

 تر؛بر %10و  Q ،1به تفكيك حوزه موضوعي،  ۲019در سال  JCRاستخراج مجالت نمايه شده در  -

https://library.iust.ac.ir/7528-2/
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يران كه اصنعت  وت و بارگذاري مقاالت )در سامانه گلستان( اعضاي هيات علمي دانشگاه علم ورود اطالعا -

 نمايه شده است؛ Scopusدر پايگاه استنادي  1399در طي سال 

نحصر به درخواست م 107بررسي و تاييد مقاالت دانشجويان دكتري جهت پيش دفاع يا دفاع نهايي ) -

  فرد(؛

رشناسان براي كا Incitesو  Scopus،Wos ،Scivalهاي ات از  پايگاهجلسه آموزشي استخراج اطالع -

  دفتر امور پژوهش.

 

 

 

 


