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 معاونت پژوهش و فناوري گفتارشپي

سال         صنعت ايران به  شگاه علم و  گردد كه به عنوان اولين مجتمع باز مي 8031سابقه خدمت دان

عالي كشووور فعاليت خود را با نام مدرسووه صوونعتي دولتي آواز نمود. از اولين دانت آموختگان آموزش 

ايع گذاران صنتوان به آقايان مهندس محمد باقر نيو و منوچهر سالور اشاره نمود كه از بنياندانشگاه مي

 باشند.كاشي، نساجي و سيمان در كشور مي

انقالب اسالمي مراحل رشد كمي و كيفي خود را تا سال دانشگاه علم و صنعت ايران پس از پيروزي 

شگاه    8031 ساير دان شتر در حوزه فعاليت   مانند  شور بي سرعت طي نمود    هاي برتر ك شي به  هاي آموز

سل اول( و نتيجه آن راه    شگاه ن صيالت تكميلي در  )دان شته گرايت در مقطع   801اندازي مقاطع تح ر

باشد. در حال حاضر تعداد دانشجويان دانشگاه     قطع دكترا ميرشته گرايت در م  37كارشناسي ارشد و    

 باشد.نفر مي 87333بالغ بر 

شگاه و در پي اهميت دادن به فعاليت  سال    با تغيير رويكرد دان شي، در  براي اولين  8031هاي پژوه

ه ابار در كشور سيستم ارزيابي عملكرد پژوهشي اعضاي هيت علمي و تخصيص اعتبار ساليانه در دانشگ        

سال     صنعت ايران به مرحله اجرا درآمد و در  صنعت ايران به عنوان اولين     8013علم و  شگاه علم و  دان

سرآواز تغيير جهت          سانيد و اين  صويب هيات امنا ر شور برنامه راهبردي خود را تهيه و به ت شگاه ك دان

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

دانشووگاه علم و صوونعت ايران به عنوان  8017ي سووه برنامه راهبردي در پايان سووال در ادامه اجرا

شرو در كارآفريني دانت بنيان چهارمين برنامه راهبردي خود      سرآمد در علم و فناوري و پي شگاهي  دان

هاي پژوهشي به تصويب هيات امناي دانشگاه رسانيد. اين در حالي      سازي يافته گيري تجاريرا با هدف

ست  شاخص  ا سال        كه از منظر  صنعت ايران در  شگاه علم و  شي دان سب   2381هاي پژوه موفق به ك

شوود و بر اسوواس  QSبندي هاي كشووور بر اسوواس اطالعات پايگاه رتبهي سوووم در بين دانشووگاهرتبه

 در جمع دانشگاه برتر جهان قرار گرفت. 138-133هاي رتبه بندي تايمز با رتبه پايگاه

 در ، ESIبنديرتبه نتايج اسواس  دانشوگاه علم و صونعت ايران بر   دانشومندان  از نفر 81همچنين 

 .گرفتند قرار دنيا پراستناد دانشمندان برتر فهرست يك درصد
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سالم     ستنادي علوم جهان ا شگاه  (ISC)پايگاه ا سال    نيز در آخرين ارزيابي كه از دان شور در  هاي ك

شگاه برتر فني و مهندسي         8017-8010 سه دان صنعت ايران را در زمره  شگاه علم و  به عمل آورده دان

 كشور معرفي نموده است. 

نمايد و اين بدون    اي را ايجاب مي ريزي گسوووتردهحفظ و ارتقاي جايگاه موجود ضووورورت برنامه      

شكده هماهنگي كام شكده ل ميان دان شگاه با حوزه معاونت پژوهت و    ها، پژوه شي دان ها و مراكز پژوه

 آورد.تر موجبات هم افزايي بيشتر را فراهم ميباشد و تعامل هر چه سازندهپذير نميفناوري امكان

شي و اخالق علمي مي        ستاوردهاي پژوه شتر به كيفيت د ستا توجه بي تواند تحقق اهداف در اين را

هاي هاي گروهي و رسالت قطب بيني شده در برنامه راهبردي دانشگاه را بيمه نمايد. فعاليت  پيت كمي

علمي بيشوووتر بايد مورد توجه قرار گيرد. تجهيز آزمايشوووگاه مركزي و سووواماندهي نحوه ارائه خدمات 

هاي يتتواند موجبات رشد كيفي فعال ها به پژوهشگران بدون شك مي  آزمايشگاهي موجود در دانشكده  

 پژوهشي را فراهم سازد.

هاي پژوهشووي به منظور همچنين توسووعه تعامالت دانشووگاه با صوونايع مختلک و تشووكيل گروه   

تواند دانشوگاه را در  هاي فناوري ميگيري قطبپاسوخگويي به نيازهاي اسواسوي كشوور در كنار شوكل     

يد. اسوووتفاده از تمامي    دسوووتيابي به اهداف كمي برنامه و به انجام رسووواندن رسوووالت خود ياري نما            

ستا آشنا   تواند بسياري از طرح هاي موجود ميظرفيت  سازي هاي كالن ملي را به انجام رساند. در اين را

ضاي محترم هيات علمي با مفاهيم فناوري و تجاري    شتر اع سازي    بي سازي و ارائه خدماتي نظير نمونه 

ا تواند مسير دانشگاه ر  باشند مي قابل عرضه مي راه دانشگاه  سريع و بازارچه فناوري كه هم اكنون در فن 

 براي انتقال از دانشگاه نسل دوم به دانشگاه نسل سوم )كارآفرين( هموار نمايد.

بنيان دانشگاهي در هيات امناي دانشگاه نشان از عزم هاي دانتتصويب آئين نامه حمايت از شركت  

ي ايفاي نقشووي تارير گذارتر از گذشووته در جدي دانشووگاه براي ورود به عرصووه كارآفريني و تالش برا

كت         يت اسوووتقرار شووور باط افزايت ظرف مان اين مرز و بوم دارد و در اين ارت ندگي مرد هاي  بهبود ز

 شود.دانشگاهيان علم و صنعت ايران در مركز رشد دانشگاه بطور جدي پيگيري مي

ني شوورق تهران و ارائه خدمات رسوواگيري از بزرگترين مركز اسووناد علمي و اطال اندازي و بهرهراه

هاي اطالعاتي و در اختيار قراردادن پهناي باند متناسب مورد نياز پژوهشگران از قبيل دستيابي به بانك

اه را تواند دانشگ با نياز ايشان به منظور دسترسي آسان و گسترده به منابع علمي جهان بدون شك مي       

 نمايد.در رسيدن به اهداف كمي برنامه راهبردي ياري 

شار يافته  شده   هاي علمي در ابعاد ملي و بينانت شگاه هدف گذاري  المللي نيز در برنامه راهبردي دان

شارات           سط انت ضاي محترم هيات علمي، تو شده اع شامل حمايت از چاپ كتب علمي تأليک  ست كه  ا
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نمايه  لمي دانشگاه و باشد. همچنين ارتقاي جايگاه مجالت ع مي الملليبيندانشگاه و يا انتشارات معتبر   

صحنه  ضه موررتر يافته المللي كه ميهاي بينكردن آنها در  شود نيز مورد  تواند به عر هاي علمي منجر 

 گذاري قرار گرفته است.هدف

اگر چه راهبرد دانشگاه در انتقال از نسل اول به نسل دوم، ايجاد زمينه براي رقابت سازنده و برادرانه 

ضاي محترم هيات   شگاه در گذر از   بين اع صلي دان علمي بود، ليكن اين راهبرد ديگر نمي تواند راهبرد ا

سازنده و           شگاه در اين حوزه ايجاد زمينه براي همكاري  صلي دان شد. راهبرد ا سوم با سل  سل دوم به ن ن

 يبرادرانه خواهد بود. اين تغيير راهبرد نياز به زمان دارد كه اميدواريم با همدلي همه عزيزان دانشووگاه

ها با لطک الهي و همت بلند دانشوووگاهيان       در كوتاهترين زمان رخ دهد. اطمينان دارد كه تحقق برنامه       

صنعت ايران مي  سطح ملي و بين   علم و  شگاه را در  شگاه را  تواند جايگاه دان المللي ارتقا دهد و نقت دان

 در توسعه پايدار جهاني وير قابل انكار نمايد.

 تورج محمدي

 فناوري معاون پژوهش و
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  اهداف كالن دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوري

 يد بر فناوريبا تاك يالمللنيو ب يملّ يهايبندگاه دانشگاه در رتبهيارتقاء جا •

 يالمللنيو ب ي، ملّيدر ابعاد داخل يات علميه ياعضا يگروه يهايتوسعه مشاركت و همكار •

 ان يدانشگاه به منظور تحقق اقتصاد دانت بن يهايدانت، پژوهت و فناور ييفزاهم •

 نوآورانه يهاهيها و توسعه نظردهيتحقق ا يبرا يط خالق و كارآمد علميبه مح يابيدست •

  انيده تا محصوالت دانت بنيره ايتحقق زنج •

 راهبردهاي دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوري

 

 بنديهاي مورر رتبهدر مولفهارتقاء كمّي و كيفي دانشگاه  •

ستانداردهاي ملّي و       ظرفيت • شگاه متناسب با ا سازي براي ايجاد و توسعه نظام مديريت دانت در دان

 الملليبين

 هاي گروهي اعضاي هيات علميتقويت و گسترش فعاليت •

 هاي متقابل دانشگاه و صنعتتوسعه همكاري •

 المللينبيهاي ملّي و توسعه و تقويت مشاركت و همكاري •

 ارتقاء توان و روحيه نوآوري و ترويج كارآفريني خالقانه •

 سازي دستاوردهاي پژوهشي و فناوري دانشگاهحمايت و پشتيباني از تجاري •

 هاي فناورانه و دانت بنيانپژوهشي براي فعاليت-سازي جهت احراز مرجعيت علميزمينه •

ر كارآفريني خالقانه، دانت روز و نياز     ها و محتواي آموزشوووي مبتني بر تفك بازنگري مسوووتمر دوره  •

 كشور

 هاي آموزشي متناسب با ماموريت دانشگاهاستانداردسازي شاخص •

 هاي دانت بنيان دانشگاهي بر اساس مساله محوريتوسعه شركت •

 هاي پژوهشي و فناوري براي پاسخگويي به نيازهاي كشورحمايت از فعاليت •
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 6936-6931پژوهش و فناوريها و اقدامات معاونت اهم برنامه

 تخصصیهاي تشکیل کمیته 

o کمیته تخصصی تدوین سند راهبردي دانشگاه 

 بنيادي و توسعه ايهاي پژوهت كميته •

 كاربردي و ارتباط با صنعت، فناوري هاي كميته پژوهت •

 كميته كارآفريني و تجاري سازي  •

 كميته ارتباطات و برند  •

  علميكميته مالكيت فكري و اخالق  •

o ین نامه ها؛ تغییرات آینامه اعتبار پژوهشی با رویکرد کیفی سازي فعالیتکمیته بازنگري آیین

 اعتبار پژوهشی شامل:

 حمايت ويژه از مقاالت منتشر شده در مجالتي از قبيل نيچر و ساينس •

 حمايت از رهبري علمي اساتيد دانشگاه )توليدات علمي با نويسنده مسئول از دانشگاه( •

 تعيين حداقل امتياز موظک پژوهشي در هر مرتبه علمي براي عقد قرارداد اعتبار پژوهشي  •

 Qاعتبار دهي به مقاالت علمي بر اساس شاخص •

 حذف امتياز دهي به مجالت فاقد نمايه معتبر •

 :امتيازي در فعاليتها شاملهاي حذف سقک •

 پژوهشيهاي سيستم محاسبه پلكاني در اعتبار ريالي فعاليت 

 محاسبه امتياز ارجاعات 

 پژوهشي و علمي ترويجي -حذف سقک امتياز مقاالت علمي 

، مقاالت يادداشت پژوهشي، مقاالت با مقاالت مستخرج از تزاصالح نحوه امتيازدهي در مورد  •

ها، سووقک ويژگي دارا بودن دو آدرس، مقاالت با ويژگي دارا بودن همكار از سوواير دانشووگاه 

 يك كنفرانس  مقاالت مورد تاييد در

  Invited Paperو   Review Paper ،State of the Artبا ويژگي   ISIتشويق مقاالت •

 ارائه سخنراني علمي در دانشكده بجاي ارسال گزارش نهايي طرح اعتبار پژوهشي •

 الح نحوه هزينه كرد اعتبار پژوهشي شامل:اص •

 پرداخت دانشجويي متمركز 

  بخت پرسنلي اعتبارجابجايي اعتبار بين بخت اسنادي و 
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 علمي معتبر هاي دهي هزينه حق ماموريت سفر دوم عضو هيات علمي به همايتپوشت

 المللي و ماموريت فرصت و فناوريبين

 اختصاص امتياز ارسال پروپوزال به صنعت و قرارداد صنعتي •

 كالنهاي امتياز به همكاري در اجراي قرارداد •

 صنعتي هاي قراردادافزايت سقک امتياز قابل حصول از  •

هاي دولتي و محل قراردادهاي تجهيز آزمايشگاه از رديکهاي اختصاص امتياز وصولي قرارداد •

 صنعتي 

 ارشد و دكتريهاي حمايت از پايان نامههاي افزايت امتياز وصولي قرارداد •

 گروهيهاي اختصاص امتياز مديريت قرارداد •

 خاتمه يافتههاي ردادتغيير در نحوه محاسبه امتياز قرا •

 اضافه شدن امتياز ارائه گواهي حسن انجام كار از طرف كارفرما •

ستاورد       • سازي د سعه فناوري و تجاري  سقک امتياز تو ستقرار  هاي افزايت  تحقيقاتي )مانند ا

 محصول در گنجينه، استقرار در كتابچه فناوري، استقرار در پژوهشگاه، مركز رشد و...(

مختلک در صوونعت و  هاي حضووور مورر اعضوواي هيات علمي در قالب   اختصوواص امتياز به  •

 بسترسازي براي ارتباط با صنعت دانشگاه و متناسب با ميزان تارير و اهميت سازمان متبو  

 صنعتيهاي امتياز قابل حصول از قرارداد سقک •

o      با رویکرد تیتیت   -برجستتته عیمی هاي  از دستتتاورد  تدوین آیین نامه حمایت   پژوهشتتی 

 المییی و ارتیا کیفیت پژوهش  بینهاي فعالیت

 (Science, Natureحمايت از مقاالت چاپ شده در مجالت ويژه ) •

 باال  i10-indexحمايت از پژوهشگران با مقاالت  •

 سسات معتبر خارج از كشورؤربت اخترا ، اكتشاف يا نوآوري ربت شده در م •

 جهانقرار گرفتن در زمره يك درصد دانشمندان برتر  •

 المللي با درجه اعتبار بسيار باالبينهاي دريافت جوايز و نشان •

 الملليهاي تدوين استانداردهاي بينهمكاري در كميته •

 ملي با درجه اعتبار بسيار باالهاي دريافت جوايز و نشان •

 833حمايت از مقاالتي با تعداد ارجاعات تجميعي باالتر از  •

 (Q2و  Q1)با درجه علمي  ISIعضويت در هيأت تحريريه مجالت نمايه شده در  •

 علمي معتبر خارج از كشورهاي به نمايندگي از كشور يا دانشگاه در انجمن fellowعضويت  •
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 الملليملي و بينهاي عضويت در فرهنگستان •

 المللي(تأليک يا تصنيک كتاب )منتشر شده توسط ناشر يا دانشگاه درجه يك بين •

 تخصصي معتبر خارج از كشورهاي عضويت در كميته •

شگاه    • شور فقط دركنفرانس سخنراني كليدي در دان درجه هاي ها يا مجامع علمي خارج از ك

 الملليبين يك

o کالن مییهاي طرح 

 طرح كالن ملي واگذار شده به دانشگاه توسط شوراي عتکهاي انعقاد قرارداد •

 كالنهاي ي و ارزيابي طرحگذارسياستبرگزاري جلسات  •

 دانشجوييهاي كالن ملي از پايان نامههاي تدوين آيين نامه نحوه حمايت طرح •

 كالنهاي بازنگري در نحوه امتياز دهي به مديران و همكاران طرح •

 حمايتيهاي نامهانعقاد تفام •

o نامه با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشترعید تفاهم   

شي و حمايت از طرح        معرفي  • سي و گرنت پژوه سته جهت اخذ كر ضاي هيات علمي برج اع

 تحقيقاتي پسا دكتري

تخصصي صندوق حمايت هاي معرفي اعضاي هيات علمي برجسته جهت عضويت در كارگروه •

 از پژوهشگران و فناوران كشور

ايت از  معرفي اعضووواي هيات علمي دانشوووگاه  جهت تكميل بانك اطالعاتي صوووندوق حم           •

 پژوهشگران و فناوران كشور

o نامه با معاونت عیمی و فناوري ریاستتت جمرتري و دانشتتگاه عیم و صتتنعت ایران  عید تفاهم

 مبنی بر ایجاد پایگاه تخصصی همکاري با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمییم

 هاي پسا دكتريحمايت از دوره 

 هاي فرصت مطالعاتيحمايت از دوره 

  حمايت از استادياران جوان 

o نرم افزاري معاونت پژوهش و فناوريهاي اصالح زیرساخت 

o  تیتیت شبکه آزمایشگاهی دانشگاه 

 تحقيقاتيهاي تدوين و اجراي آيين نامه آزمايشگاه 

  فعال كردن كميتهHSE در زمينه سالمت، ايمني و محيط زيست 

       بروز رسووواني و اسوووتفاده بهينه از    تجهيز و تقويت آزمايشوووگاه مرجع مركزي با هدف

 تجهيزات آزمايشگاهي
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   پياده سازي نظامHSE  شيمي، مهندسي شيمي و مواد    هاي آزمايشگاه دانشكده   80در

 و متالورژي

  برگزاري چهار دورهHSE  گواهي براي دانشجويان تحصيالت تكميلي 8733و اعطاي 

 ايشگاهي )بيت(برداي يكپارچه از تجهيزات آزمراه آندازي سامانه بهره 

  تجهيز و تقويت آزمايشگاه مرجع مركزي 

o اقدامات شتراي چاپ و نشر کتاب 

 بازنگري آيين نامه قبلي شوراي چاپ و نشر كتاب •

 الكترونيكي در دانشگاه صورتبهبررسي امكان چاپ كتب  •

 تغيير روند بررسي كتاب جهت تسريع و تسهيل در پاسخگويي در زمان چهار ماهه •

 را در خصوص نويسندگان جديد االستخدامسياستگذاري شو •

 اداره انتشارات در حوزه چاپ كتابهاي و درآمدها هزينه ارزيابي •

o اقدامات شتراي چاپ و نشر مجالت 

 “چاپ و نشر مجالت دانشگاه” احياء شوراي چاپ و نشر و بازنگري آئين نامه  •

 راستاي ارتقاء مجالتبرگزاري جلسات  شوراي چاپ و نشر با حضور مؤرر اعضاي شورا در  •

 بازنگري آئين نامه پرداخت حق الزحمه داوران •

 جهت ارزيابي مجالت و همكاري هاي آتي Springerبرگزاري جلسه با نماينده  •

 سياستگذاري و اعمال تغييرات اساسي در وبسايت مجالت •

  الملليبينارتقاء جهت كسب نمايه هاي  CPMتهيه و تنظيم چك ليست و  •

 جهت افزايت استنادات مقاالت چاپ شدهبرنامه ريزي  •

 اختصاصي مقاالت چاپ شده  DOIاقدام جهت اخذ  •

 الملليبينبرنامه ريزي اخذ نمايه هاي معتبر داخلي و  •

 مجالت دانشگاه ارزيابي •

o عیمیهاي مامتریت 

 علميهاي نامه ماموريتتدوين آيين •

 الفراهم كردن شرايط استفاده از فرصت مطالعاتي براي مدت يكس •

سه و پيگيري امر در هي  • ستفاده از ماموريت   أاخذ موافقت هيات ريي سهيل در ا ت امنا جهت ت

 فرصت مطالعاتي براي اعضاي هيئت علمي با وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي 

 نآ تورالعمل استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي و اقدام براي تصويبترميم دس •

  تشكيل كميته گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي 

 تشكيل كميته دستگاهي دستگاهي كرسي نظريه پردازي  
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o عیمیهاي قطب 

 علمي در دانشگاه هاي بازنگري دستورالعمل اجرايي قطب 

 قطب  1علمي دانشگاه از هاي ها براي تشكيل قطبسازي اعضاي هيات علمي و دانشكدهفعال

 قطب علمي  20به تعداد  18مصوب سال 

تخصووصووي ارزيابي  هاي اعضوواي هيات علمي برجسووته جهت عضووويت در كارگروه   معرفي •

 علمي وزارت عتکهاي قطب

o اقدامات مربتط به استاد ممتاز 

 آيين نامه نحوه انتخاب استاد ممتاز بازنگري •

 يين نامه مربوطهممتاز دانشگاه براساس آ انتخاب اساتيد •

 دفتر ارتباط با صنايع هدف 82اندازي راه •

 تخصصي با صنايع هدفهاي برگزاري نشت •

ها در                • يداد مه برگزاري رو نا تدوين آئين  ها از طريق  يداد ظام برگزاري رو ند نمودن ن قانونم

 دانشگاه

اي هصوونعتي از طريق تدوين نظام ضووريب كيفيت براي قرارداد هاي اعتالي كيفيت قرارداد •

 صنعتي

 دائمي دانشگاههاي سيستم آن به نمايشگاه دستاورد ياندازي گنجينه و ارتقاباز راه •

 الگوي همكاري تخصصي با صنايع و سازمانها  23تدوين  •

 صنعتيهاي علوم پايه در قراردادهاي اقدام به بكارگيري اعضاء هيات علمي دانشكده •

 يژه خبرگان صنايعتدوين شيوه نامه فرصت مطالعاتي دانشگاهي و •

شگاه با صنايع        هاي برگزاري نشست   • فرهنگي تخصصي با صنايع با هدف توسعه تعامالت دان

 كشور

دانشوووگاه با هاي باقي حوزههاي ريزي جهت همسوووو سوووازي هر چه بيشوووتر فعاليتبرنامه •

 حوزه ارتباط با صنعتهاي ماموريت

 ايرسانههاي دانشگاه از طريق فعاليت ريزي جهت ايجاد رزومه حوزه ارتباط با صنعتبرنامه •

كالبدي در اختيار ستاد دفتر ارتباط با صنعت و انبساط سازماني و راه اندازي       توسعه فضاي   •

 حقوقي، مالي، آمارو رسانه، كنترل پروژه و ...هاي داخلي مانند واحدهاي زير مجموعه

 صنعتيهاي قراردادامكان ارائه خدمات بيمه مسئوليت و تضمين كيفيت به بررسي  •
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س      دوينت • ش ستورالعمل حمايت از برگزاري ن سط  تها و گردهماييد ها با دانت آموختگان تو

 هادانشكده

و ارائه راه كار، با توجه به ضوورورت و امكان عرضووه خدمات تامين نيروي انسوواني   بررسووي  •

 صنعتيهاي مناسب به مجريان قرارداد

بزرگ ملي هاي دانشگاه جهت اخذ پروژه هاي وتخصصي به عنوان باز  هاي تشكيل كنسرسيوم    •

 لليالمو بين

o مربتط به مدیریت فناوريهاي فعالیت 

 اندازي و توسعه پژوهشگاه علم و صنعت ايرانراه  •

 تدوين آيين نامه شوراي فناوري دانشگاه •

 ها و مراكز تحقيقاتيبرنامه ريزي جهت ارزيابي پژوهشكده •

 توسعه خدمات مديريت دانت •

 سازي مشتريان و حاميان دانشگاهشبكه  •

 حمايت از توليد خبر در حوزه فناوري •

 توسعه گنجينه و موزه فناوري •

 تعريک و تثبيت مأموريت ملي براي دانشگاه •

 توسعه پژوهت مساله محور •

 حمايت از مساله محوري در آموزش •

 حمايت از اختراعات •

سووريع به امكانات  داخل و خارج دانشووگاه جهت دسووترسوويهاي شووبكه سووازي آزمايشووگاه •

 پژوهشي

 شناسنامه محصوالت فناورانه دانشگاه تهيه •

o مربتط به کارآفرینیهاي فعالیت 

 دجديهاي انتقال مركز كارآفريني به فن راه دانشگاه و اصالح ساختار متناسب با ماموريت •

 كارآفريني براي اساتيدهاي برگزاري دوره •

 انكارآفريني براي دانشجويهاي برگزاري دوره •

كارآفريني هاي دانشووجويي در جهت كارآفريني و حمايت از فعاليتهاي توانمند سووازي نهاد •

 ايشان

 تقدير از همكاران صنعتي و سرمايه گذاران دانشگاه در هفته پژوهت •
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 ساختاري جديد مورد نياز يك دانشگاه كارآفرينهاي ايجاد واحد •

 راه ارائه خدمات بيمه و مالياتي به فناوران از طريق فن •

 ارائه خدمات حقوقي به فناوران از طريق فن راه •

 راه، پروپوزال نويسي و ربت شركت و ..... از طريق فنBPخدمات مشاوره،  ارائه •

 راهگسترش ارائه خدمات نمونه سازي سريع و ساخت در داخل دانشگاه از طريق فن •

 راهانشگاه از طريق فنتسهيل دسترسي به هر نو  مواد اوليه و قطعات و تجهيزات در داخل د •

 مسابقات و فن راه( محصول محور، رويدادها،هاي نامهبستر نوآوري )حمايت از پايان توسعه •

o سازيمربتط به تجاريهاي فعالیت 

 بسترسازي و ترويب جهت تجاري سازي از طريق فروش دانت فني •

 بسترسازي و ترويب جهت تجاري سازي از طريق قرارداد بهره مالكانه •

دانت هاي بسترسازي و ترويب جهت تجاري سازي از طريق سهام داري دانشگاه در شركت        •

 بنيان

 هاها و كارگاهسازي خدمات آزمايشگاهاز تجاري حمايت •

o دانش بنیانهاي مربتط به شرکتهاي فعالیت  

 تحقيقاتي )دانت بنيان(هاي زايشي از آزمايشگاههاي تدوين آيين نامه ايجاد شركت •

ستقرار   • شگاه در كنار يكديگر در نزديكي  هاي شركت  R&Dايجاد ظرفيت ا دانت بنيان دان

 دانشگاه

 دانت بنيان اساتيدهاي بسترسازي جهت افزايت شركت •

 .دانت بنيان اساتيد كه دانشگاه سهامدار استهاي جهت افزايت شركت بسترسازي •

o ها و خدمات مرکز رشدتتسعه زیر ساخت 

 رار در مركز رشدظرفيت استقافزايت  •

 هااعضاي هيئت علمي با همكاري دانشكده فناورانه دانشجويان وهاي طرح حمايت از فعاليت •

گذاري دانشگاه، بخت خصوصي و اعضاي     تاسيس صندوق توسعه فناوري دانشگاه با سرمايه      •

 هيئت علمي

 ساختمان مركز رشد توسعه فيزيكي •

o  کتابخانه مرکزي به ستتاختمان جدید مرکز استتناد  انجام اقدامات زیرستتاختی جرت جابجایی

 عیمی و اطالع رسانی
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عنوان از كتب قديمي، مسوووتعمل و پر    83333كتابخانه و خارج نمودن     وجين كتب مخزن   •

 نسخه

 رفع مغايرت كتب موجود در قفسه با اطالعات موجود در نرم افزار رنا •

 هااز دانشكده انجام فرايند انتقال كتب •

o مات مرکز اسناد عیمی و اطالع رسانیبربتد و تتسعه خد 

 اندازي سيستم بارگذاري پايان نامه دانشجويان تحصيالت تكميلي در نرم افزار رنا راه •

 سازي سيستم پرداخت الكترونيكي ديركرد كتب نيز براي تسهيل كار دانشجويان فعال •

راه اندازي فاز دوم طرح ودير با اسوووتفاده از گرانت اسووواتيد جهت عضوووويت دانشوووجويان   •

 تحصيالت تكميلي 

 اشتراک دو پايگاه ساينس دايركت و اسكوپس •

برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي دانشجويان تحصيالت تكميلي با پايگاه اسكوپوس و اي اس       •

تكميلي و اسوواتيد دانشووگاه در  شووركت كننده از دانشووجويان تحصوويالت  233اي با حدود 

 مختلک؛هاي رشته

 ي نمايشگاه كتب تخصصي و كارگاه علم سنجي در هفته پژوهت برگزار •

o ها و خدمات مرکز کامپیتترتتسعه زیر ساخت 

 توسعه اكانتينگ  •

 (CAS)اجراي سامانه تشخيص هويت مركزي  •

 اندازي پرتال جديد مركز با امكان داشبورد كاربري براي اطال  از ميزان مصرف اينترنت راه •

  SSLمركز توسط گواهينامه رمزنگاريهاي ايمن كردن دسترسي تمام سامانه •

 ارائه ايميل فارغ التحصيالن به بيت از چهار هزار نفر از فارغ التحصيالن •

شبكه وايرلس خوابگاهها و بهبود پ    • سازي  شجويان به       باز سي بهتر دان ستر شت وايرلس و د و

 اينترنت 

 اتصال پرتال مركز كامپيوتر به سامانه خوابگاهها •

 مگابيت در رانيه 133مگابيت در رانيه به  223افزايت پهناي باند اينترنت دانشگاه از  •

 اتصال واحد نور به اينترنت دانشگاه •

 کمختلهاي ارائه ده سرور مجازي به واحدها و دانشكده •

 مختلک جهت ايجاد يك سامانه پردازش سريع هاي انجام بررسي •

افزايت پهناي باند اسوواتيد محترم دانشووگاه به چهار مگابيت براي دانلود و هشووت مگابيت    •

 گرديجهت وب
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ها و تعطيل و پنجشووونبههاي افزايت پهناي باند تمام دانشوووجويان به سوووه مگابيت در روز •

 هاجمعه

 به نگارش جديد (LMS) دروسمديريت  ارتقاء سامانه •

 تغيير سرويس ايميل دانشگاه •

 Driveسامانه  اندازيراه •
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 دفتر امور پژوهش 
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 المللي دانشگاهبندي ملي و بينرتبه

و  يلم يبنددر رتبه ياستهيگاه شاير موفق به كسب جاياخ يهاران در ساليعلم و صنعت ا دانشگاه

 شود:ين موارد اشاره مياز ا يافته است كه به برخيدست  يالمللنيب

 ،QSبندي كسب رتبه سوم دانشگاه هاي كشور در رتبه •

هاي اميركبير، بندي تايمز، دانشووگاه علم و صوونعت ايران به همراه دانشووگاه  براسوواس رتبه •

شريک، تبريز و تهران در مرتبه           صنعتي  صير،  صفهان، خواجه ن قرار  133تا  138صنعتي ا

 دارد.

ساس  • صنعت         ، ESIبندي رتبه نتايج برا شگاه علم و  ضاي هيات علمي دان شانزده نفر از اع

 ايران در زمره يك درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمي جهان قرار دارند. 

 در ذيل ارايه شده است. الملليبينبندي هاي ملي و جزئيات رتبه

Leiden Rankings (2017) 

Scimago Institutions Rankings (2017) 

QS World University Rankings (2018) 

432th 

503th 

551- 600 

Times Higher Education World 

University Rankings (2018) 
601- 800 
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Computer Engineering 

Chemical Engineering 

Electrical Engineering 

195th 

206th 

271th 

Civil Engineering 145th 

2ed 

4th 

3rd 

2ed 

Engineering 135th 4th 

Mechanical Engineering 47th 3rd 

Chemistry 451-500th 4th 

 QS World University Rankings (2018) 

ISC Ranking technical Universities 
 (2015-16) 

Scimago Institutions Rankings (2017) 

3rd 

3rd 

7th 

Times Higher Education World University 

Rankings (2018) 

Second 

category 

Leiden Rankings (2017) 7th 
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 سرانه مقاالت
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 اعضاي هيات علمي در گلستان  hميانگين شاخص

 

 

 تعداد كتب تاليفي انتشارات ملي
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 تعداد تجميعي كتب تاليفي انتشارات بين المللي

 

 

 تعداد تجميعي ثبت اختراع بين المللي
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 ESI بندي  رتبه نظام در جهاني دانشگاه پراستناد دانشمندان

  %8 فهرست  در ، ESIبنديرتبه جينتا اساس  ران بريدانشگاه علم و صنعت ا   دانشمندان  از نفر 81

 .گرفتند قرار ايدن پراستناد دانشمندان برتر

ستناد  امروزه  الملليبين سطح  در پژوهت در اررگذاري ميزان تعيين شاخص  مهمترين عنوان به ا

 گرفتن در جمع قرار كند. مي بيان را علمي مرجعيت ميزان اسووتناد بنابراين اسووت، شووده پذيرفته

 و تالش همچنين و مناسب هاي راهكار و راهبردها بكارگيري نيازمند دنيا برتر درصد  يك پژوهشگران 

شتكار  ست.  پ شگران  تعداد به نگاهي ا صد  يك پژوه شور  برتر در سبت  به ك ضاي  كل ن  علمي هيات اع

شور  شد، مي ادعا اين مويد ك سئله  پژوهت، در ركن مهمترين كه كرد فراموش نبايد اما با  محوري م

 قدرت و رروت به شده  توليد علم تبديل پژوهت، براي بهترين هدف مدت بلند يا مدت كوتاه در است. 

 هدف تواند ينم يين المللي به تنهايبرتر ب درصوود يك پژوهشووگر به شوودن تبديل بنابر اين اسووت،

 باشد. مناسبي

 پايگاه  ESIاس آياي  كه است  ISIآي.اس.آي آنالتيكس( )كالريويت كمپانيهاي فرآورده از يكي

سي  هاي شاخص  سا سندگان  يا علم ا گردد. مي ارائه فرآورده همين طريق از نيز دنيا برتر درصد  يك نوي

سندگان  سب  نوي ستناد  تعداد برح شته  در آنها مقاالت دريافتيهاي ا  سازي  مرتب علم گانه 22هاي ر

  شوند.مي انتخاب برتر درصد يك نويسندگان عنوان تحت آنها درصد يك و شوندمي

سته  اينكه عليروم سط  شده  ارائه گانه 22 بندي د سيار   ESIتو ست،  كلي ب  يكهاي فعاليت اما ا

شگر  سته  چند تواند درمي پژوه شگران   قرار براي .گيرد قرار بنديد صد  يگرفتن در مجمو  پژوه ك در

 .گردديم روزآمد يكبار دو ماهي ن شده است كهييبرتر، شرط حداقل استناد تع

ف
ردي

 

 

 اعضاء هيات علمي

ع
و
ض

و
م

مقاالت  

پر 

 استناد

متوسط 

 ارجاع

به هر  

 مقاله

 ارجاعات
تعداد 

مقاله در 
WOS 

 کاوه یعی 1

 

 مرندسی

7 6.6 2762 288 
عیتم 

 رایانه

2 
تترج 

 يمحمد

 

 شیمی
 3 14.23 3726 264 

 مرندسی
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ف
ردي

 

 
 اعضاء هيات علمي

ع
و
ض

و
م

مقاالت  

پر 

 استناد

متوسط 

 ارجاع

به هر  

 مقاله

 ارجاعات
تعداد 

مقاله در 
WOS 

3 
درضا یمج

 یت الیریآ

 

 120 2483 16.22 1 مرندسی

 عباس افشار 4

 

 206 2146 10.27 0 مرندسی

 یاحد کاظم 2

 

 281 1232 2.42 0 مرندسی

6 

محمتد 

مررداد 

 هیشکر
 

 140 1482 10.61 0 عیم متاد

 یرضا سعادت 7

 

 136 1226 6.01 4 ریاضیات

8 

ستسن 

 روشن

 ریضم

 

 34 1066 32.32 1 مرندسی

6 
 یدرعییح

 انفریشا

 

 83 660 11.63 0 مرندسی
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ف
ردي

 

 
 اعضاء هيات علمي

ع
و
ض

و
م

مقاالت  

پر 

 استناد

متوسط 

 ارجاع

به هر  

 مقاله

 ارجاعات
تعداد 

مقاله در 
WOS 

10 
محمدرضا 

 رایعی

 

 20 677 16.24 0 مرندسی

11 
شررام 

 دیجد

 

 22 612 16.64 2 مرندسی

12 

شاهرخ 

 ینیحس

 یهاشم
 

 66 862 13.22 0 مرندسی

13 
ر سامان یم

 یشتائیپ

 

 31 726 23.42 3 مرندسی

14 
ب یمحرم حب

 مینژاد کترا

 

 183 714 3.6 0 مرندسی

12 
د حسن یس

 يهاشم آباد

 

 72 713 6.6 2 مرندسی

16 
ر رسپ

 عیصنا

 

 21 662 13.04 0 مرندسی
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 الملليانتشارات بين

شمگ   يبا عنا شد چ صنعت ا   يت به ر شگاه علم و  سالها  يد علم و فناورينه توليران در زمير دان  يدر 

 الملليبينن يد دانشگاه را در عرصه چاپ كتاب توسط ناشريتالش اسات ير، معاونت پژوهت و فناورياخ

د محترم كه موفق به چاپ كتاب توسوووط ياز اسوووات يل كتب تعداديمورد توجه قرار داده اسوووت. در ذ

 اند ارائه شده است:شده يالمللنين معتبر بيناشر

 

Advances in 

Metaheuristic 

Algorithms for Optimal 

Design of 

Structures(second 

edition) 

 Springer 

Applications of 

Metaheuristic 

Optimization 

Algorithms in Civil 

Engineering 

 Springer 

Random Operator 

Theory 
 Elsevier 

Heterogeneous 

Combustion of Dust 

Particles 

 Lambert 
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 انتشارات دانشگاه

ست و در اين مدت با تالش و          شرو  به كار نموده ا شگاه  سيس دان شگاه از بدو تا شارات دان مركز انت

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

ساليان متمادي با بيت از     شت  شور     333بعد از گذ شگاههاي ك عنوان كتاب نقت ممتازي در بين دان

  به شرح ذيل است: 8011-11هاي ايفا مي نمايد. اهم انتشارات دانشگاه در سال

 

 گردآوري تاليف ترجمه نام مولف يا مترجم عنوان رديف
سال 

 چاپ

 8011   *   دكتر احمد ماكويي بهينه سازي چند هدفه  8

 مقدمه اي اجمالي بر معماري منظر  2
دكتر مهدي خاک زند و 

 مهندس كورش آقا بزرگي
*     8011 

0 
الگوريتم اتوماي سلولي وكاربرد آن در 

 حوزه مهندسي عمران

دكتر محمد هادي افشار و 

 مهندس روحاني 
  *   8011 

7 
دائمي در هاي هيدروليك جريان

 باز هاي كانال

دكتر هادي افشار و دكتر 

 والمرضا شوبيري 
    * 8011 

 8011     * دكتر جبار علي ذاكري  مديريت ومهندسي راه آهن  1

 8011   *   دكتر پرويز قدوسي  بتني هاي تعمير سازه 1

 پايدار سازي گودها  3
دكتر محمد حسن بازيار و 

 دكتر نبي زاده 
  *   8011 

 و مباني وكاربرد بهينه سازي توپولوژي 1
دكتر جواد مرزبان و 

 مهندس بيگ زاده 
    * 8011 

1 
راهنماي پياده سازي مديريت 

 سازماني هاي پروژه

دكتر سيامك نوري و 

 مهندس شجاعي 
    * 8011 

 8011     * دكتر هاشم دانشپور  كيفيت مدار هاي ارائه مكان 83

88 
مدل سازي محاسباتي جريان در 

 راكتورهامهندسي 
 8011     * دكتر شاهرخ شاه حسيني 

82 
هاي روابط همبستگي براي پارامتر

 مهندسي خاک 
 8011   *   دكتر حبيب شاه نظري 

80 
بدون هاي اصول ومباني روسازي

 باالست خطوط ريلي 
 8011 *     دكتر مرتضي اسماعيلي 



 گزارش عملکرد پژوهش و فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران                                    

 
26 

 هاي علميقطب

تعريک قطب علمي: به گروهي از اعضوواي هيات علمي برجسووته يك يا چند موسووسووه كه در قالب  

قطب علمي براي انجام يك برنامه مدون به مدت پنج سال همزمان با برنامه توسعه اقتصادي هاي شاخه

 كنند قطب علمي اطالق مي شود.اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي فعاليت مي

سه كه با       قطب علميهاي شاخه  س ضاي هيات علمي فعال در يك مو ست از گروهي از اع ، عبارت ا

سجام بخشيدن به فعاليت     –برتري در يك زمينه علمي ام خود در انجهاي تخصصي از طريق تمركز و ان

 فناوري يك قطب علمي فعاليت مي كنند. –بخشي از برنامه پژوهشي

 علميهاي اهداف قطب

 براي ارتقاء جايگاه علمي كشوردانت و فناوري هاي گسترش مرز 

 علمي وفناوريهاي گروهي و ايجاد شبكههاي فراهم ساختن زمينه فعاليت 

 كسب مرجعيت علمي و فناوري در زمينه تخصصي خاص 

 مشاوره و تصميم سازي در برنامه ريزي علمي واجرايي 

 المللي در مسووير الزم براي مشوواركت مراكز علمي در سووطح ملي و بين هاي فراهم سوواختن زمينه

 توليد علم و توسعه فناوري در داخل كشور

 توسعه و تقويت مطالعات ميان رشته اي و توليد علم بومي 

 علمي دانشگاه علم و صنعت ايران در سه دوره گذشته به شرح ذيل است. هاي عناوين قطب

 08-08علمي در دوره اولهاي قطب

 مدير قطب دانشكده اسامي قطب ها رديف

 آقاي دكتر كاوه عمران بنيادين در مهندسي سازههاي پژوهت 8

 آقاي دكتر گلستاني فرد مواد و متالورژي مواد پيشرفته سراميكي و فلزي 2
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 03-08 علمي در دوره دومهاي قطب

 مدير قطب دانشكده اسامي قطب ها رديف

 جديدآقاي دكتر  برق قدرتهاي اتوماسيون و بهره برداري از سيستم 8

 آقاي دكتر گلستاني فرد مواد و متالورژي مواد پيشرفته سراميكي و فلزي 2

 آقاي دكتر كاوه عمران بنيادين در مهندسي سازههاي پژوهت 0

 آقاي دكتر احمديان مكانيك مكانيك جامدات تجربي و ديناميك 7

 آقاي دكتر شجاعي فرد مهندسي خودرو مهندسي خودرو 1
 

 38-38 دوره سومعلمي هاي قطب

 مدير قطب  دانشكده نام قطب رديف

 علي كاوه  عمران بنيادين در مهندسي سازههاي پژوهت 8

 سيد محمد شهرتاش برق قدرتهاي اتوماسيون و بهره برداري سامانه 2

0 
انرژي و محيط هاي مواد سراميكي در كاربرد

 زيست
 عليرضا ميرحبيبي  مواد و متالورژي

 مواد و متالورژي با استحكام باالهاي آلياژفناوري  7
سعيد قدرت نما 

 شبستري

 حميد احمديان مكانيك مكانيك جامدات تجربي و ديناميك 1

 داوود يونسيان  راه آهن حمل و نقل ريلي 1

3 
پيشرفته توليدي و هاي بهينه سازي سامانه

 خدماتي
 مهدي وضنفري  صنايع

 محمود عامري عمران نقل و ايمنيمديريت روسازي راه، حمل و  1

 معماري اسالمي 1
معماري و 

 شهرسازي
 عبدالحميد نقره كار
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شگاه هاي با ابالغ برنامه وزارت علوم تحقيقات و فناوري در دوره چهارم از فعاليت قطب علمي در دان

سياست حمايت ها و موسسات پژوهشي كشور، معاونت پژوهشي دانشگاه علم وصنعت ايران در راستاي    

پژوهشووي برتر در دانشووگاه و پشووتيباني از تحقيقات گروهي در هاي از ايجاد مرجعيت علمي براي گروه

دانت و يا موضوعات علمي مورد نياز صنعت كشور نسبت به تشكيل كميته اجرايي در مديريت هاي مرز

ات علمي دانشگاه اقدام  علمي از سوي اعضاي هي  هاي امور پژوهت براي هدايت و پيگيري معرفي قطب

علمي )كه در ادامه كار همين  هاي  تعريک اوليه قطب  هاي  نمود. كميته مذكور با طراحي و ارسوووال فرم   

تكميل شوووده به عنوان خالصوووه معرفي در مجموعه مسوووتندات الزم به وزارت عتک ارسوووال هاي فرم

شكده    سبت به انجام مكاتبات و مذاكرات و ترويب دان شكل    ها گرديدند( ن ضاي هيات علمي براي  و اع

موجود دانشووگاه اقدام هاي علمي جديد و باز آرايي اعضوواي هيات علمي در قطبهاي گيري اوليه قطب

هاي قطب علمي از سووووي گروه 23نمود. حاصووول اين تالش و مديريت متمركز كميته اجرايي معرفي 

داخل و خارج كشور  هاي ساير دانشگاه   اعضاي هيات علمي دانشگاه بود كه در برخي موارد محققيني از  

هاي را به مجموعه خود اضافه كرده بودند. فرايند هدايت و پيگيري كميته اجرايي با امكان معرفي قطب

سئولين هماهنگي قطب     سواالت م شكالت و  صورت  ها علمي در پورتال وزارت متبو  ادامه يافت و م به 

سي و راه حل      ضوري برر سئولين اجرايي پورتال و همكاري و   مربوطهاي شفاهي و ح با هماهنگي با م

قطب علمي با احراز شرايط اعالم   20دانشگاه موجب گرديد كه در نهايت هاي راهنمايي مسئولين قطب 

شوووده از سووووي وزارت عتک در پورتال مربوط معرفي و مورد تاييد اوليه قرار گرفت فهرسوووت عناوين 

 و مسئولين هماهنگي آنها به شرح ذيل هستند:معرفي شده از سوي دانشگاه هاي قطب
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  پيشنهادي دوره چهارم علميهاي قطب

 دانشكده مدير قطب نام قطب رديف 

 مكانيك حميد احمديان مكانيك جامدات و تجربي و ديناميك 8

 مكانيك سپهر صنايع نوين در تبديل انرژيهاي فناوري 2

 مكانيك محمد صديقي نگاهداشتتوليد اتوماسيون و هاي فن آوري 0

 كامپيوتر احمد اكبري ارتباطي و اطالعاتي نسل جديدهاي شبكه 7

 كامپيوتر بهروز مينايي بازي سازي 1

 عمران اصغر حبيب نژاد نانو عمران 1

 عمران علي كاوه بنيادين در مهندسي سازههاي پژوهت 3

 عمران عامريمحمود  مديريت روسازي و حمل ونقل و ايمني 1

 عمران نادر شريعتمداري ژئو زيست پايدار 1

83 
هاي داري فرآيندشاها و طراحي راهبردي و نگهوساخت 

 عشايي
 سعيد رجب زاده

مهندسي شيمي، 

 نفت و گاز

88 
هاي قدرت شبكههاي يون و بهره برداري سامانهساتو ما

 هوشمند انرژي

سيدمحمد 

 شهرتاش
 برق

 برق بيژن معاوني پيچيدههاي كنترل سيستممدل سازي و  82

80 
هاي اتوماسيون بهره برداري از سامانه قدرت محرک

 الكترو مغناطيسي پيشرفتههاي الكتريكي و سيستم
 برق ابوالفضل واحدي

 مواد و متالورژي منصور سلطانيه علوم و مهندسي سطح 87

81 
و ها پسماندبازيافت و توليد مواد از هاي توسعه فناوري

 منابع نامتعارف
 مواد و متالورژي عليرضا ذاكري

 مواد و متالورژي ميركاظمي انرژي و محيط زيستهاي موادسراميكي در كاربرد 81

 خودرو سعيدي گوگرجين خودرو 83

 صنايع ابراهيم تيموري مهندسي لجستيك و زنجيره تامين 81

 راه آهن محمدعلي رضواني حمل و نقل ريلي 81

 معماري مصطفي بهزاد فر مكان سازي هوشمند 23

 معماري يزدانفر زيستي پايدارهاي مسكن سبز و مجتمع 28

 صنايع سيدجعفر سجادي پيشرفته توليد و خدماتيهاي بهينه سازي سامانه 22

 فناوري و كارآفريني 20
حسين علي 

 احمدي
 پيشرفت
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 الملليهاي ملي و بينهمايش
ها در سطح )بين المللي، ملي،  ها رشد و ارتقاي علمي همايت ريزي همايتهدف دانشگاه در برنامه 

علمي فراهم هاي علمي بسوتر مناسوبي را براي نشور و ارائه دسوتاورد    هاي تخصوصوي( اسوت و همايت   

سب بر تبادل اطالعات و ديدگاه    سترش و    هاي ساخته و محيطي منا شمندان و گ علمي محققان و دان

دانشووگاه در زمينه هاي سووازد. بنابراين سووياسووتپژوهشووي در كشووور را فراهم ميهاي توسووعه فعاليت

 ها بيفزايد.ر آن است تا هر چه بيشتر بر وناي علمي اين همايتعلمي بهاي برگزاري همايت
 

 دانشكده سال ماه دبير همايش عنوان همايش رديف

8 
كارگاه تخصصي معرفي تكنولوژي 

 نوين ساختمانيهاي سيستم
 معماري 8011 فروردين احمد اخالصي

2 
پنجمين كنفرانس بين المللي 

 اخير در مهندسي راه آهنهاي پيشرفت
 راه آهن 8011 ارديبهشت سيدسعيد فاضل

0 
بيست و پنجمين سمينار ملي شيمي 

 آلي ايران
 شيمي 8011 خرداد شهرزاد جوانشير

7 

سومين همايت بين المللي علم 

الكترونيكي و توسعه پايدار در جامعه 

 اطالعاتي و دانشي

هادي شهريار شاه 

 حسيني
 برق 8011 خرداد

1 
مواد و ساخت اولين كنگره ملي كاربرد 

 پيشرفته در صنايع
 خودرو 8011 خرداد جواد مرزبان

1 

كنفرانس ملي بتن خودتراكم ايران و 

اولين كنفرانس ملي تعمير و نگهداري 

 بتنيهاي سازه

علي اكبر شيرزادي 

 جاويد
 عمران 8011 تير

3 
دومين كنفرانس بين المللي در 

 تركيبيات، رمزنگاري و محاسبات
 واحد نور 8011 آذر مهدي عالئيان

 مكانيك 8011 آذر رضا تقوي زنوز ششمين همايت ملي توربين گاز 1

1 

اولين كنفرانس بين المللي منظر 

شهري و برون شهري )بارويكرد هاي راه

 بومي سازي(

 معماري 8011 بهمن مهدي خاک زند

83 
كنفرانس بين المللي مكانيك جامدات 

 تجربي

محمود مهرداد 

 شكريه
 مكانيك 8011 بهمن

88 
همايت ملي شهرسازي تراكم 

 ساختماني و كيفيت محيطي
 معماري 8011 اسفند مصطفي بهزادفر

82 
كنفرانس ملي پليمر در صنايع راه و 

 ساختمان

دكتر مسعود 

 جمشيدي
 8011 ارديبهشت

مهندسي 

 شيمي
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 دانشكده سال ماه دبير همايش عنوان همايش رديف

80 
چهلمين دوره مسابقه رياضي 

 دانشجويي ايران 

دكتر مرتضي 

 گرشاسبي
 رياضي 8011 ارديبهشت

 مهمايت بين المللي آلوميني 87
دكتر منصور 

 سلطانيه
 مواد 8011 ارديبهشت

81 

همايت بين المللي بررسي تحوالت 

شهرسازي و معماري نواحي مرزي و 

 ساحلي

 معماري 8011 ارديبهشت دكتر خيرالدين

81 
دومين همايت علم الكترونيك و 

 همكاري بين جوامع دانشي

دكتر شهريار شاه 

 حسيني
 برق 8011 ارديبهشت

83 
كنفرانس بين المللي در تركبيات، 

 رمزنگاري و محاسبات 

دكتر مهدي 

 عالئيان
 رياضي 8011 شهريور

 گازهاي پنجمين همايت ملي توربين 81
دكتر رضا تقوي 

 زنوز
 مكانيك 8011 آبان

81 

سومين همايت تخصصي آموزشي 

اندازه گيري هيدروكربنها)ميترينگ( در 

 نفت، گاز، پااليت و پتروشيميصنايع 

دكتر سيد حسن 

 هاشم آبادي
 8011 آذر

مهندسي 

 شيمي

23 
يازدهمين كنفرانس بين المللي 

 حفاظت و اتوماسيون سيستم قدرت

دكتر سيد محمد 

 شهرتاش
 برق 8011 دي

28 

پنجمين كنفرانس بين المللي 

كامپوزيت مشخصه سازي ساخت و 

 كاربردها

دكتر محمود 

 مهرداد شكريه
 مكانيك 8011 دي

22 
اولين كنفرانس ملي مديريت و 

 مهندسي پيشرفت

دكتر حسين علي 

 احمدي
 پيشرفت 8011 دي

20 
هاي دومين جشنواره ملي انرژي

 تجديدپذير

دكتر شهرام 

 درخشان هوره
 مكانيك 8011 بهمن

27 
دومين كنفرانس توسعه پايدار در 

 انرژي آب و محيط زيستهاي سيستم

 مصطفيدكتر سيد 

 حسينعلي پور
 مكانيك 8011 اسفند
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 استاد ممتاز
 يدبا مرتبه استا يأت علميه يبه منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته دانشگاه، اعضا   

شامخ علم  ش  يكه به مقام  سطح مل  يو پژوه س  يالمللنيا بيو  يدر  ش يفيك ياند و دارادهير و  يت آموز

شهرت اخالق    سن  ستاد ممتاز انتخاب و ط      يم يو معنو يح شخص به عنوان ا ضوابط م شند، طبق   يبا

 .شوديدانشگاهها به آنان اعطاء م يدرجه استاد ممتاز ياژهيمراسم و

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

 چگونگي تنظيم آيين نامه استاد ممتازي بدين شرح مي باشد: شود. علم و صنعت ايران اعطا دانشگاه

سال  ن طرح يا شگاهها يبه كل8011در  شور ابالغ  يه دان شگاهها ن و مقرر گرديد  ك صورت  يدان ز در 

آيين نامه اسووتادي  نمايند.آن اقدام  يتوانند نسووبت به اجرابخود  يات امناير هن طرح ديب ايتصووو

اسووفند ماه دوره به تصووويب هيات امناء دانشووگاه علم وصوونعت ايران گرديد اولين آن در  0در ممتازي 

يد كشور ارسال گرد  هاي آيين نامه اي از وزارت علوم به دانشگاه  8013باشد و در سال   مي 8011سال  

شت ماه  و ط سيد ولي هيچ       8012بق آن دومين آيين نامه در ارديبه شگاه ر صويب هيات امناء دان به ت

خرداد ماه جلسوووه آيين نامه نهايي در  1به مرحله اجرا در نيامدند. تا آنكه طي ها  يك از اين آيين نامه   

 به تصويب هيات امناي دانشگاه رسيده و از همان تاريخ قابل اجرا گرديد. 8011

سال    صوب نهايي  شد: مقدار    11از مواردي كه در آيين نامه م صوب  ستاد و همينطور   H-indexم ا

ستاد كه بايد    83مورد بررسي قرار گرفت و متوسط امتياز اعتبار پژوهشي     Q1فقط مقاالت  سال آخر ا

ستاد ممتازي د         83جزء  شرايط الزم ا شد جزء  شگاه در اين دوره با ر نظر درصد اول اعتبار پژوهشي دان

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

 كالن ملي نيز در اين آيين نامه مورد توجه قرار گرفت.هاي صنعتي مرتبط با صنعت و طرحهاي قرارداد

نفر از اسوووتادان  7د.فراخوان آن اعالم گردي 8011اولين دوره انتخاب اسووواتيد ممتاز كه در سوووال

دانشگاه علم وصنعت ايران درخواست خود را اعالم داشتند كه از بين آنها دو نفر آقايان دكتر علي كاوه     

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

اسووفندماه  دومين دوره انتخاب اسوواتيد ممتاز فراخوان آن به همراه فايل دسووتورالعمل اجرايي در 

 علم وصوونعت ايراننفر از اسووتادان دانشووگاه  2براي كليه اعضوواي هيات علمي ارسووال شوود.كه  8011

ند و هر دو نفر ارائه كرد ممتازي استاد  مرتبه به ارتقا جهت آنها وضعيت  بررسي  براي درخواست خود را 

 ستاد ممتازي گرديدند.الهي موفق به كسب مرتبه ااز آقايان دكتر تورج محمدي و دكتر مجيدرضا آيت

الزم به ذكر است كه براي اساتيد ممتاز دانشگاه علم وصنعت ايران مزاياي خاص طبق آيين نامه در   

 شود.نظر گرفته مي
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 منشور و موازين اخالق پژوهش
دانت به دسووت هاي اخير شوواهد شووكوفايي علمي و دسووتيابي به مرز هاي خوشووبختانه در سووال 

كشورمان بوده ايم كه ادامه اين روند، مستلزم صيانت از اين دستاوردها كه با     متخصصين و پژوهشگران    

تحمل مشقات فراوان حاصل شده و نيز ايجاد راهكارهايي براي جلوگيري از سوء استفاده سودجويان و        

 متخلفان پژوهشي مي باشد.

رت علوم در راسووتاي حفظ حرمت پژوهت و پژوهشووگر و پيشووگيري از بروز تخلفات پژوهشووي، وزا

سال   شي را جهت اجرا به       8010تحقيقات و فناوري در اواخر  سيدگي به تخلفات پژوه ستورالعمل ر د

ابالغ نمود كه در آن ضووومن ارائه تعاريک و مصووواديق تخلفات پژوهشوووي، جزئيات مراحل ها دانشوووگاه

در كميته تخلفات پژوهشووي  8017رسوويدگي به تخلفات تشووريح شووده اسووت. پيرو آن در اواخر سووال 

شد و تا كنون       شكيل  شگاه ت صميم گيري        3دان سي و ت سه داده و موارد ارجاعي را برر شكيل جل بار ت

شگاه به تعدادي از اعضاي محترم هيات علمي طي      ست. همچنين معاونت پژوهت و فناوري دان نموده ا

 در اين خصوص اطال  رساني و تذكراتي ارائه نموده است. هايينامه

سال         از آنجا كه عزم دولت  ستان  ست در تاب شي جدي ا سالمي در كاهت تخلفات پژوه جمهوري ا

اليحه مقابله با تقلب در تهيه آرار علمي را تقديم مجلس شوووراي اسووالمي و پس از آن شوووراي  8011

سي              سا سوم قانون ا ست و  صد و بي صل يك ستاي اجراي ا صويب در را محترم نگهبان نموده و پس از ت

سالمي ايران تحت عن  شگيري و مقابله با تقلب در تهيه آرار علمي "وان جمهوري ا بالغ آن را ا "قانون پي

 نموده است.
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 دكتري پساهاي دوره
اسووتفاده از ظرفيت دانت آموختگان با انگيزه و آشوونا به دانت روز دوره دكتري در توسووعه علم و  

سترش           ست. ايجاد و گ شگاهها ا شور و دان ضرورتي انكارپذير براي ك شور  ي تحقيقاتهاي دورهفناوري ك

سيل        ستفاده از پتان ضمن ا سادكتري،  شگاهها جهت انجام پژوهت   هاي پ شي موجود در دان هاي پژوه

ضا  شبرد مرز  الويت دار و تقا سعه        هاي محور، در پي صنعت و جامعه، و تو سي  سا شكالت ا دانت، حل م

پژوهشي پسادكتري   هاي ت دورهنو در كشور نقت مورري دارد. از اين رو اجرا و پاي هاي علوم و فناوري

مسووتقل هاي آموختگان دوره دكتري، افزايت مهارت آنها در انجام پژوهتبه منظور رشوود علمي دانت

تر لپژوهشي، فعا هاي در زمينه تخصصي مرتبط، گسترش و ارتقاء سطح پژوهت در دانشگاه، رشديافته      

شگاه، همچنين ايجاد و       ضاي علمي تحقيقاتي در دان سترش    شدن ف شگاهي و گ تعميق روابط بين دان

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

شگاه علم و صنعت ايران با توجه به حمايت و پشتيباني صندوق از پژوهشگران و فناوران كشور         دان

سترش ظرفيت   هاي از دوره سادكتري، با هدف گ شگاه و همچنين فراهم آوردن  تحقيقاتي دهاي پ ر دان

شگاه كه تمايل دارند به انجام پژوهت زير نظر اعضاي       ستر قانوني براي متقاضيان داخل و خارج از دان ب

  هايهنامهيات علمي برجسووته پرداخته و توانمندي علمي خود را ارتقاء بخشووند، اقدام به انعقاد تفاهم 

 پذيرفته شده حمايت به عمل آيد.هاي وق، از طرحپژوهشي صندهاي موده تا در قالب اولويتن
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هاي پسا دکتريآمار دوره

با حمايت صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران  جايزه عالمه طباطبايی

قرارداد داخل دانشگاهي طرح همكاري با متخصصان ايراني غير مقيم
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 همکاري با متخصصان و دانشمندان برجسته ايراني غيرمقيم
 دانشمندان  علمي ذخاير از گيريبهره و كشور  علمي انداز چشم  مدت بلند اهداف به نيل راستاي  در

 فناوري و علمي و معاونتنامه بين دانشووگاه علم و صوونعت ايران ايراني ويرمقيم تفاهم متخصووصووان و

 تخصصي پايگاه" منعقد شد به كشور فناورانه هايايده و تجربه دانت، انتقال منظور به همكاري رياست 

 دكتري، پسوووا همچون تحقيقاتي و علمي هايدوره از انجام حمايت قالب در تا گرديد همكارمنعقد

 برگزاري و بلندمدت و كوتاه مدت فناوري هايپروژه تعريک معين، و مدعو اسووتاد مطالعاتي، فرصووت

 ياري برگزيده كشور  فناوري و علمي مراكز و محقق مورر ارتباط به تخصصي   هايكارگاه و هاسخنراني 

 نمايد.

فاهم      قاد ت مان انع كه از ز ماه     اكنون  مه از شوووهريور  گذرد گزارش  بيت از يكسوووال مي 8011نا

 شود.مي هاي صورت گرفته به شرح ذيل اعالمفعاليت

 

 كارگاه و سخنراني انجام شده

 رديف

 

نام و نام 

 خانوادگي
 عنوان كارگاه و سخنراني انجام شده از دانشگاه

زمان 

انجام 

 فعاليت

 University of Windsor جواد صامعي 8

بهبود شكل هاي و ميكرو مكانيزمها نانو مكانيزم

 شكلهاي پيشرفته در فرآيندهاي پذيري فوالد

 دهي سريع با موج

8011 

2 
سعيد اكبري ركن 

 آبادي
University of Toronto 8011 استحكام مكانيكي ادوات ميكروالكترونيك 

 8011 الكترونيك قدرت مقاوم در برابر خطاهاي مبدل Lorraine University محمود شهبازي 0

7 
محمد جواد فيض 

 اللهي

Georgia Institute of 

Technology 
اعداد صحيح مختلط : برنامه ريزي وير متمركز 

 تئوري و كاربرد در سيستم هاي نيرو
8011 

 بهزاد هزارخواني 1
The University of 

Nottingham 
Collaborative Logistics and Gain 

Sharing Problem  
8011 

 Harvard University High-speed Wireless Connectivity محمد نوشاد 1

Through Light 
8011 

 عطارزادهمقداد  3
National University of 

Singapore 
 8011 ساخت نوظهورهاي تكنولوژي و فن آوري

 امين كياني نژاد 1
National University of 

Singapore Plasmonic-Inspired Circuit Devices 8011 

 University of Calgary مصطفي ساالري 1
مديريت ارزش كسب شده، مزايا، معايب و توسعه 

 هاي اخير
8011 

 صدرا سوزنچي 83
The University of 

Western Ontario 

هاي تبديل كاتاليستي فروكتوز، گلوكز و شربت

و  فورفورال، سكومتيلقند صنعتي به هيدروكسي

 بستري جهت توليد سوخت و مواد شيميايي 

8011 



 36 گزارش عملکرد پژوهش و فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران                                    

 رديف

 

نام و نام 

 خانوادگي
 عنوان كارگاه و سخنراني انجام شده از دانشگاه

زمان 

انجام 

 فعاليت

 مهدي داراب 88
Norwegian University of 

Science And Technology 
سوختي: ساختار، خصوصيات، هاي نانومواد در پيل

 عملكرد و دوام 
8011 

 University of Toulouse Bayesian VS Null Hypothesis محمد قاسمي حامد 82

Significance Testing (NHST) 
8011 

 محمدرضا رسولي 80
Eindhoven University of 

Technology 
مختلط: برنامه ريزي وير متمركز اعداد صحيح 

 نيروهاي تئوري و كاربرد در سيستم
8011 

 Tsinghua University حميدرضا آرنديان 87

و دستاوردهاي علمي صنعت ها تبديل نوآوري

 و محصوالتها نانوكاتاليست استراليا به فناوري

 مورد نياز كشور

8011 

 University of Waterloo حميدرضا جاهدمطلق 81

Structural Application of 

Magnesium Alloys in 

Transportation Vehicles Fatigue-

Critical Components through 

Forging 

8011 

 University of Alberta دانيال علومي 81
Studying the Superluminal behavior 

of UWB Antennas and its Effect on 

Near- Field Imaging 

8011 

 University of Porto Variable Stiffness Composite Plates 8011 حامد اخوان 83

81 
ياسر خجسته 

 سالكويه
McMasterUniversity 

انرژي آينده: بررسي تاريرات هاي سيستم

 اقتصادي و محيط زيستي
8011 

81 
محمدرضا ذاكري 

 نسب
University of Calgary 

هاي آماده سازي و انتقال محتواي چند رسان

 هاچالتفرآيندها و 
8011 

 محمدمهدي توكلي 23
University of Science 

and Technology, Hong 

Kong 

Non- Catalytic Vapor Growth 

Regime of Organohalide Peroskvite 

Nanowrire using Anodic Aluminum 

Oxide Templates for Oxide 

Template for Optoeletronic 

Applications 

8011 

 جليلينادر  28
University of 

Connecticut 

Fused Vision-Force Feedbacks: for 

Molecular Imaging and recision 

Positioning 

8011 

 Concordia University عليرضا زندي كريمي 22
Effects ofIncorporation of Partially 

Crystallized 45s5 bioglass on 

glassionomer Cements(GIC) 

8011 

 University of Michigan امير رحمتي 20
 نوظهورهاي امنيتي سيستمهاي مقابله با چالت

 كامپيوتري
8011 

  Imperial College مرتضي نجاتي 27
هاي اندازه گيري روابت االستيسيته در سنگ

 ناهمسانگرد با كاربرد در زمينه انرژي گرمايي
8011 

 McMasterUniversity رنا جهانشاهي انبوهي 21

شبه قرص و ايجاد هاي توليد و توسعه بايوسنسور

يك سيستم كم هزينه و مورر جهت محافظت از 

 ربات و فعاليت مواد حساس بيولوژيكي و دارويي

8011 
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 قرارداد پژوهشي پسا دكتري

 عنوان قرارداد پژوهشي پسا دكتري دانشگاه نام و نام خانوادگي رديف

زمان 

انجام 

 فعاليت

 McGill University سياوش كاظمي راد 8

تعيين مشخصات االستيك و ويسكو االستيك 

مواد كامپوزيت پايه پليمري با روش هاي وير 

 مخرب 

8011 

2 
امير حسين 

 آقامحمدي
 UKM -دانشگاه ملي مالزي

شناسايي و كنترل رفتارهاي ناموزون در محيط 

آنالين هاي هوشمند يا استفاده از مدلسازي 

 الگوهاي متمايز كننده

8011 

0 
سيد محمد ابراهيم 

 درخشاني

Delft University of 

Technology 
مطالعه آزاد سازي گرد و وبار از نوارهاي نقاله به 

 CFD,DEMوسيله اتصال روشهاي عددي 
8011 

 مرضيه مقربي 7
Universiti Kebangsaan 

Malaysia (UKM) 
راي آناليز محتوي ب رويكرد بازيابي تصوير براساس

 امنيتي زيست سنجشيهاي سيستم
8011 

1 
محمد عابديان 

 كاسگري

UNIVERSITI 

TEKNOLOGI 

MALAYSIA 

دي الكتريك با قابليت كاربرد در هاي آنتن

 چند گانههاي وسيع و باندهاي باند
8011 

 فاطمه بوبرد 1
University Kebangsaan 

Malaysia (UKM 
خوشه بندي با استفاده از در ها تقليل داده

 الگوريتم هاي فرا ابتكاري
8011 

 سليمان صاحبي 3
University of 

Technology Sydney 

( و TFCساخت وشاهايي پليمري مختلک 

(CTA   براي  فرآيند شيرين سازي آب در صنايع

 Reverseها همچون ))آب شيرين كن

osmosis-Forward osmosis  كه بر پايه

 كنند.ميوشا و فرايند اسمز كار 

8011 

1 
احسان محمدي 

 زهراني

University of British 

Colombia 
 8011 مذاب هاي خوردگي داغ در نمك

1 
زينب امدادي 

 بركادهي

Universiti Kebangsaan 

Malaysia (UKM) 

 هايمطالعه و بررسي مواد ژئوپليمري در سيستم

هاي كاربرد نانو كاتاليستخنك كننده و 

 كامپوزيتي و هيبريدي در واكنت

 آلي با رويكرد شيمي سبزهاي 

8011 

 Concordia University حسين كامكار راد 83

پسماند فشاري بر روي خواص هاي تارير تنت

-زيست تخريب پذير منيزيمهاي كامپوزيت

 هيدروكسي آپاتيت

8011 

 منير نوروزي 88
Universiti Putra 

Malaysia (UPM) 
گرافن و گرافن/نقره نانو كامپوزيت: توليد، خواص 

 هاى كاربرد و برنامه
8011 

 University of Ottawa سمانه خانلري 82
ساخت وشاي نانوكامپوزيتي بر پايه ي پلي اتيلن 

 گاليكول و گرافن كوانتوم دات براي دهيدراسيون
8011 
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 عنوان قرارداد پژوهشي پسا دكتري دانشگاه نام و نام خانوادگي رديف

زمان 

انجام 

 فعاليت

 هادي ارديني 80
Ecole Polytechnique 

Fédérale de Lausanne 

(EPFL) 
 8011 مولتي ربات هاي سيستم

 Concordia University زهرا زنگنه مدار 87
آبرساني هاي مديريتي در شبكههاي توسعه ابزار

 در ايران
8011 

 سعيد حسيني 81
University of 

Queensland 
هشياري وضعيت، حساس به شرايط زمينه و 

 هادادهمبتني بر 
8011 

 Politecnico di Milano مهدي پروين 81

طراحي زيست بوم دانشگاه علم و صنعت ايران در 

ارائه كننده هاي طراز نسل چهارم با تاكيد بر واحد

  فناوري نرم

8011 

 Politecnico di Milano سارا سليمي نمين 83

؛ "صنعت راه “طراحي و اجراي آزمايشي نرم افزار 

نرم افزار واحد كلينيك صنعت نسل چهارم با 

 ماموريت مشاوره ارتقاي صنعت كسب و كار 

8011 
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 قرارداد پژوهشي استاديار جوان

 عنوان قرارداد پژوهشي استاديار جوان دانشكده نام و نام خانوادگي رديف

زمان 

انجام 

 فعاليت

 مهندسي عمران نژاد موسويسيادت  8
ي آب توده -ي مدل عددي اندركنت جوتوسعه

 ي فوق شور اروميهبراي درياچه
8011 

 مهندسي كامپيوتر حسين رحماني 2
اجتماعي با رويكرد علوم هاي تحليل شبكه

 شناختي
8011 

 مهندسي مكانيك ساسان آسيايي 0
ريز سياالتي بر پايه هاي ساخت زيست حسگر

 ارزان قيمت براي شناسايي قند خونكاوذ 
8011 

7 
سعيد رجب زاده 

 كهنموئي
 مهندسي شيمي، نفت و گاز

كاهت مصرف انرژي برق و معضالت زيست 

محيطي واحدهاي صنعتي شيرين سازي آب با 

 استفاده از فرآيندهاي وشايي نوين اسمز مستقيم

8011 

 رياضي رضا احمدي 1
بهينه روش نوين حاصل از اطالعات با هدف 

 سازي راهكار جايگزيني
8011 

 مهندسي راه آهن ملودي خادم رامني 1
ارائه چارچوبي براي احداث و توسعه خطوط 

 راهآهن سريع السير در كشور
8011 

 مهندسي مكانيك سيدعلي نيكنام 3
بررسي مختلک روانكاوي بر بهبود شاخصه هاي 

 ماشين كاري آلياژهاي فوالد
8011 

 

 

 

 فرصت مطالعاتي پژوهشيقرارداد 

 عنتان قرارداد پژوهشی فرصت مطالعاتی دانشگاه نام و نام خانتادگی ردیف

زمان 

انجام 

 فعالیت

8 
شهاب الدين شمشير 

 بند
Universiti Malaya 

حجيم: يك روش يادگيري هاي تحليل داده

 ماشين براي تصميم گيري هوشمند
8011 

 8011 سه گانه آب، وذا و انرژيهاي طراحي سيستم Millersville University ابراهيم پرورش كاران 2

 8011 طبقه بنديهاي تركيب بيزي مدل University of Toulouse محمد قاسمي حامد 0
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 ، فعاليت حوزه بهداشت، ايمني و محيط زيستHSEگزارش

 ( در دانشگاه علم صنعت ايرانHSEبرگزاري دوره بهداشت، ايمني و محيط زيست )
شنبه   HSEروزه دوره يك .8 شجويان   21/3/11در تاريخ پنج صيالت براي دان تكميلي جديدالورود تح

شوويمي، مواد، كامپيوتر، برق و مكانيك و همچنين تمام فيزيك، شوويمي، مهندسووي هاي دانشووكده

 ها برگزار گرديد. اين دانشكدههاي آزمايشگاههاي كارشناسان و تكنسين

در دو نيم روز و در دو دوره جداگانه براي دانشووجويان تحصوويالت تكميلي ورودي   HSEدوره دوم  .2

شكده  17 سي   هاي دان شيمي، مهند شيمي، مواد، كامپيوتر، برق و مكانيك و همچنين تمام  فيزيك، 

 ها برگزار گرديد. اين دانشكدههاي آزمايشگاههاي كارشناسان و تكنسين

انشجويان قديم و ورودي جديد اعم از كارشناسي ارشد و دكتري     براي كليه د HSEبعد از آن دوره  .0

دانشوجو تا   8133و بيت از  .متعدد در حال برگزاري اسوت هاي صوورت دوره مجازي و به صوورت به

 كنون اين دوره را با موفقيت گذراندند.

 جهت پياده سازي آن در دانشگاه علم و صنعت ايران   HSEواحد هاي برنامه

 معاينات طب صنعتيانجام  .6

تشكيل پرونده طب صنعتي براي هر    معاينات تخصصي طب صنعتي شامل موارد ذيل انجام گرديد:    

تعيين شوواخص ، اپتومتري، اسووبيرومتري، اديومتري، تسووت نوار قلب، آزمايت ادرار، آزمايت خون، نفر

 متخصص طبنظر پزشك ، معاينات تخصصي كامل توسط پزشك متخصص داخلي    ، (BMIتوده وزني )

 كار در خصوص نتايج آزمايشات و شروط ادامه كار فرد در فعاليت جاري

 گيري عوامل زيان آور محيط كاراندازه .2

عه تحت مطالهاي به منظور تعيين نو  و ميزان مواجهه دانشجويان، سرپرستان و كاركنان آزمايشگاه

HSE  شيميايي، ارگونوميكي اين عوام صاحب صالحيت و      با عوامل زيان آور فيزيكي،  شركت  ل توسط 

آزمايشووگاه  80داراي رتبه خدمات بهداشووت حرفه اي از طرف وزارت بهداشووت، درمان و آموزش در  

ها و موارد باالتر از حد اسووتاندارد طي نامهئبه گيريمذكور انجام گرديد كه نتايج حاصوول از اين اندازه

 تفكيك به روساي هر دانشكده ابالغ گرديد.
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ي جهت دريافت گواهينامه سيستم مديريتي ايمني و بهداشت و محيط زيست ريزبرنامه .9

(HSE-MS در )دانشگاه علم و صنعت ايران آزمايشگاه 69 

جهت ارائه نظرات، پيشنهادات و جاري  HSEهاي تهيه، تدوين و ارائه دستورالعمل .8

 سازي در دانشگاه 

تجهيزات حفاظت فردي بر اساس ماهيت و ها به وسايل و تهيه، تأمين و تجهيز آزمايشگاه .8

 كاري هر آزمايشگاه در دو مرحله.هاي فرايند

 آزمايشگاه و كارگاه دانشگاه علم و صنعت ايران به منظور: 288از  HSEبازديد  .1

  تكميل شناسنامهHSE براي هر واحد آزمايشگاه و كارگاه 

 شگاه يا كارگاهتهيه ليست اقدامات اصالحي و تجهيزات مورد نياز در هر آزماي 

   مورد نياز در حوزه  هاي  تهيه ليسوووت هزينهHSE     در هر دانشوووكده به تفكيك هر

 آزمايشگاه و كارگاه
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 تحقيقاتي مصوب گروهيهاي آزمايشگاه

ه باشد ك يم يقاتيتحق يهاشگاه يدر دانشگاه، آزما  يپژوهت و فناور ياساس   يهار ساخت ياز ز يكي

ستا  يو سازگار  يط روز و هماهنگيمتناسب با شرا  جاد و توسعه آنها  يا  يازهايرفع ن يحركت آنها در را

شه جامع علم    شور، نق شور و برنامه راهبرد  يك شگاه از مهم  يك شگاه يريمد يهازمين مكانيتردان  ت دان

ش    ست. لذا با هدف نظم بخ ضا  833دن به حدود يا موجود و عملكرد بهتر و  يقاتيتحق يشگاه يآزما يف

صو  يشگاه محور، كار بررس  يآزما يقاتيتحق يهاوهتوسعه گر  در  يقاتيتحق يشگاه ها يب مجدد آزمايو ت
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 مركزي مرجع آزمايشگاه

با آ   مه  ييمطابق  نا تار  ين  مه   نييآ "با عنوان   22/2/17خ يمصووووب در  ما  ينا  يشوووگاه مركز يآز

توسوووط معاون محترم  ،"يو مراكز آموزش عال يعلم و فناور يها، پارکيها، مراكز پژوهشووودانشوووگاه

، مرجع مركزي دانشوووگاه علم و صووونعت شوووگاهيس آزمايوزارت عتک هدف از تاسووو يپژوهت و فناور

ش  يهااز گروهيمورد ن يشرفته يزات پيامكانات و تجه يسامانده  ش  يمختلک آموز  يور، بهرهيو پژوه

صار ي، پرهيو مواز يتكرار يدهاياز خر يرينه از امكانات موجود، جلوگيبه ستگاه    يز از انح ها، شدن د

 ،يئت علميه يتمام اعضوووا يموجود و امكان دسوووترسووو يشوووگاهيزات آزمايتجه يهيفعال نمودن كل

شجو  ش  يدان ضاها و امكانات پژوه شد يموجود م يان و محققان به ف  ومذكور  ين نامهييآ . لذا مطابق بابا

دانشووگاه علم و  يشووگاه مرجع مركزي، آزمايمراكز علم يبرا يشووگاه مركزيس آزمايد بر لزوم تاسوويتاك

سال  يصنعت ا  سم يفعال ،10ران در مهرماه  ، زير نظر معاونت پژوهت و فناوري و با يت خود را بطور ر

ن يصوجود متخصعالوه بر كيفيت تجهيزات آزمايشگاهي،  كرد. آواز هيدكتر منصور سلطان يآقا مديريت

سات  تا . اه باشد شگ ين آزمايا يبرا يار خوبيتواند پشتوانه بس  يمنيز در دانشگاه علم و صنعت    يد ناميو ا

 يهيت انجام كليگالوانواسووتات با قابل /وي،پتانسوو(STA) همزمان يز حرارتيآنال يهابه امروز دسووتگاه

 ژهيسووطح و يريگ،اندازه (AFM) ياتم يرويكروسووكوپ ني، مييايميو الكتروشوو يخوردگ يهاآزمون

(TPD, TPR, BET)،  م، يو تور ميوم، پتاس يسه عنصر اوران   ييت شناسا  ياسپكترومتر قابل حمل با قابل

گيري هدايت الكتريكي اندازهو فشووار،  يكشووت، خسووتگ يشووهايورسووال مخصوووص آزمايونيدسووتگاه 

 يتماس و كشت سطح يهيزاو يريگ،اندازه (DSC) يافتراق يگرماسنجپليمري و سراميكي، هاي وشا

(angle Contact-IFT ) الزم ه شده است. يشگاه تهين آزمايا ياد برداشت برايازد يادستگاه ه يو سر

هاي ي نفت، سري دستگاهتخصصي در حوزههاي برداري از دستگاهبذكر است به منظور تسهيل در بهره 

شكده      شگاه مرجع و دان شده ما بين آزماي شت، طي توافق منعقد  شيمي، نفت و  ي مهندسي  ازدياد بردا

ي مهندسوي شويمي، نفت و گاز   آزمايشوگاه مرجع مركزي واقع در دانشوكده   2ي گاز به شوعبه شوماره  

ستگاه   شگاه جهت تعمير و راه اندازي مجدد د شمند موجود  هاي انتقال پيدا كرد. همچنين اين آزماي ارز

شعه ايكس         سانس ا سنج فلور ستگاه طيک  شگاه، د شكده  XRFدر دان سي مواد و   يمتعلق به دان مهند

متالورژي را طي توافق منعقد شوووده بين طرفين، به آزمايشوووگاه مرجع مركزي منتقل كرد و بحمدا...         

كيفي و نيمه كمي آماده ارائه خدمات به متقاضووويان  صوووورتبهسوووال اين دسوووتگاه  83امروز پس از 

 كمبود فضووا در مكان فعليبا تكنولوژي باال و هاي باشوود. با توجه به تجهيز آزمايشووگاه به دسووتگاه مي

الني ي عمران سآزمايشگاه، با مساعدت مسئولين محترم دانشگاه بناست تا در ساختمان جديد دانشكده



 48 گزارش عملکرد پژوهش و فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران                                    

نيز با راه اندازي دستگاه   13به آزمايشگاه اختصاص داده شود. در پرتو توجهات خداوند متعال در سال     

در  EBSDو  EDSهاي دتكتور مجهز به FE-SEM يدانينشووور م يروبشووو يكروسوووكوپ الكترونيم

 آزمايشگاه، يك گام ديگر به اهداف عالي تعيين شده براي آزمايشگاه نزديكتر خواهيم شد. 
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 برداي يکپارچه از تجهيزات آزمايشگاهيسامانه بهره

شووود، با هدف يده ميت ناميبكه به اختصووار  يشووگاهيزات آزمايكپارچه از تجهي يبرداسووامانه بهره

سهولت ب  يساز كپارچهي، يوربهرهت يافزا ض  يشتر در ارائه خدمات پژوهش  يو  سفند ما يبه متقا ه ان از ا

ن يت االياز تسووه يريگقرار گرفته اسووت. با بهره يبردارمورد بهره bit.iust.ac.irبا آدرس 17سووال 

ستجو، ربت و پ    ش  يريگسفارش به منظور بهره  يريگيسامانه، امكان ج ستگاه  ياز خدمات پژوه  يو د

رد و يگيار مراجعه كنندگان قرار ميكپارچه در اختي صورت بهران، يت انعقابل ارائه در دانشگاه علم و ص  

 .خواهند داشت يريگيت ربت و پين سامانه قابليز در همين يمال يهاه تراكنتيكل

 اهداف استفاده از شبکه بيت

 يو حقوق يقيان حقيع در ارائه خدمات به اعضا و مشترين و تسرييتب

 موجود يكشور به منظور استفاده از فرصتها يشگاهيامكان اتصال به شبكه آزما

 ها و خدمات قابل ارائه در دانشگاهدستگاه يعاتالجاد بانك اطيا

ست تاكنون اط الزم  شكده ها   13شگاه و  يآزما 81عات مربوط به البذكر ا ستگاه از دان  يمهندس  يد

و مراكز تحقيقاتي از جمله نانو و مهندسي و ك يزيو ف يمي، ش يميش  يمواد، مهندس  يك، مهندس يمكان

 يريگتوان به امكان گزارشين سامانه م يگر ايد يت هاين سامانه شده است. از قابل   يوارد اعلوم اعصاب  

شگاه اشاره   يك نام دستگاه و آزما يانجام شده و درآمد به دست آمده به تفك   يهااز تعداد آزمون يادوره

ضاي هيئت علمي      "مطابق با  .كرد شبكه بيت براي اع ستفاده از خدمات  ستورالعمل ا سفند  "د   كه در ا

سيد، درآمد      11 شگاه ر صويب هيئت امناي محترم دان شگاه هاي به ت سامانه آزماي ي هايي كه از طريق 

 ندهند هر سه ماه يكبار توسط آزمايشگاه مرجع مركزي تفكيك شده و سهم تعييبيت خدمات ارائه مي

 شود.مربوطه و باال سري دانشگاه، پرداخت ميهاي ها، واحدشده براي هر يك از كارشناسان، آزمايشگاه

ست    مورر گذاريسرمايه  و وريبهره افزايت منظور به سازي شبكه  ايده   آموزش نظام در كه سالها

 ي بيشتر رائهها و اها موجب مطرح شدن آزمايشگاه  است. عضويت در اين شبكه    شده  مطرح كشور  عالي

ستا معاونت پژوهت و فناوري با همكاري        شد. در اين را سازمان خواهد  ضيان خارج از  خدمات به متقا

علمي ايران )شاعا( و  هاي ي آزمايشگاه ها در شبكه آزمايشگاه مرجع مركزي اقدام به عضويت آزمايشگاه   

 راهبردي كرد.هاي ي آزمايشگاهي فناوريشبكه

شگاه شبكه  شاعا(: در هاي ي آزماي ست    به توجه با 8011 سال  علمي ايران )  علوم، وزارتهاي سيا

  جامع مديريت افزارنرم و كرد كار به شوورو  ايران علميهاي آزمايشووگاه شووبكه فناوري و تحقيقات

 17مختلک در شاعا در سال   هاي ربت اطالعات فني دستگاه  .شد  تهيه آزمايشگاهي  خدمات و تجهيزات
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شگاه با جمع آور شد. با توجه به اقدام وزارت عتک براي    هاي ي اطالعات از آزماي شگاه انجام  مختلک دان

سامانه   شاعا،  شگاه  شبكه  يافته توسعه  بهبود نرم افزار  ست و ربت    علميهاي آزماي شده ا ايران طراحي 

 انجام خواهد شد. 11اطالعات جديد و بروزرساني اطالعات قبلي تا پايان سال 

شگاهي فناوري ي شبكه  سب   هاي آزماي شبكه ح ستور  راهبردي: اين    ستاري،  سورنا  دكتر آقاي د

هاي حوزه در كشور  آزمايشگاهي هاي توانمندي افزاييهم هدف با جمهور رئيس فناوري و علمي معاون

شرفته هاي فناوري مختلک  اين .نمود آواز را خود فعاليت 8010 سال  تيرماه ابتداي از راهبردي، و پي

ويژه به محققين و اعضوواي محترم هيئت علمي سووهم مهمي در كاهت  هاي ي تخفيکشووبكه با ارائه

آموزش كارشووناسووان،  هاي عضووو در زمينههاي تحقيقاتي محققين و حمايت از آزمايشووگاههاي هزينه

ي مزايااستاندارد سازي، تعمير و خريد تجهيزات داشته است. آزمايشگاه مرجع مركزي با اطال  رساني        

مختلک و انجام مكاتبات اداري و مالي اين هاي عضووويت در اين شووبكه به معاونين پژوهشووي دانشووكده

  رد آزمايشگاهي ارائه شده خدمات كمي افزايت و كيفي دانشگاه سعي در بهبود هاي شبكه با آزمايشگاه  

ي شوويمي،  دانشووكده  مرجع مركزي، مركزيهاي راهبردي دارد. اكنون آزمايشووگاه  فناوريهاي حوزه

شكده         صاب و دان سي اع سه كامپوزيت و نانو كامپوزيت، علوم و مهند س سي  هاي مو مواد، فيزيك، مهند

 اند.شيمي، نفت و گاز به عضويت اين شبكه درآمده
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 دفتر چاپ و نشر مجالت 

سعه  ر توتخصصي و در راستاي برنامه راهبردي دانشگاه و به منظو     -با توجه به جايگاه مجالت علمي

شگاه عیم و       نامه كيفي و كمي مجالت، به عنوان اولين گام آئين شر مجالت دان شتراي چاپ و ن

نامه تعيين اعتبار نشووريات علمي كشووور و مصوووبات دبيرخانه  با اسووتناد به مفاد آئين صنعت ایران 

كميسوويون بررسووي نشووريات علمي كشووور مورد بازنگري قرار گرفت و به تأييد هيأت رئيسووه دانشووگاه 

  براي مجالت انگليسوووي زباني كه از كيفيت بااليي برخوردارند و باال بردن ISI كسوووب نمايه .رسووويد

Citation مجالت به عنوان اولويت دفتر چاپ و نشوور مجالت در دسووتور كار روئیت پذیري  و ميزان

 .قرار گرفت

 اهم وظايف شوراي چاپ و نشر مجالت دانشگاه 
 خصصيت -دانشگاه در ارتقاي كيفي و كمي، توسعه و تجديد نشر مجالت علميهاي تبيين سياست .8

 تخصصي -مورد نياز چاپ و نشر مجالت علميهاي ها و دستورالعملنامهتهيه و تصويب آئين .2

شاخص  .0 ساس معيار   هاي تعيين  شريات بر ا شريات علمي      هاي ارزيابي ن سي ن سيون برر صلي كمي  -ا

 الملليتخصصي كشور و مؤسسات معتبر بين

 بررسي درخواست چاپ و نشر مجالت جديد .7

دانشگاه جهت صدور حكم   تخصصي به رياست محترم     -انتخاب و پيشنهاد سردبيران مجالت علمي   .1

 براي يك دوره سه ساله

 انتخاب اعضاي هيأت تحريريه )گروه دبيران( .1

 ارزيابي ساليانه مجالت موجود و ارائه راهكار جهت ارتقاء كيفي .3

 حمايت از مجالت بر اساس ارزيابي عملكردهاي تعيين شاخص .1

 الت علميتحريريه و داوران مقا تعيين ميزان دستمزد سردبيران، اعضاي هيأت .1

 انجام شدههاي اقدامات و فعاليت اهم
شگاه براي اولين بار از         .8 شريات علمي دان شر و مديريت يكپارچه كليه ن صاب مدير دفتر چاپ و ن انت

 8017سال 

جلسه شوراي چاپ و نشر با حضور مؤرر اعضاي شورا در راستاي ارتقاء مجالت از سال          22برگزاري  .2

8017 

 8017سردبيري با حضور سردبيران و كارشناسان مجالت از سال جلسه شوراي  33برگزاري  .0

 كيفيهاي بازنگري آئين نامه پرداخت حق الزحمه داوران بر اساس شاخص .7
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 آتيهاي جهت ارزيابي مجالت و همكاري Elsevierو  Springerبرگزاري جلسه با نماينده  .1

 يرات اساسي در وبسايت مجالتبرگزاري جلسه با مديرعامل شركت يكتاوب در راستاي اعمال تغي .1

 برگزاري جلسه با دكتر نوري، نماينده وزارت علوم و با حضور سردبيران در راستاي ارتقاء مجالت .3

 بين المللي هاي ارتقاء جهت كسب نمايه  CPMتهيه و تنظيم چك ليست و .1

 برنامه ريزي جهت افزايت استنادات مقاالت چاپ شده .1

جهت جلوگيري از انتشووار مقاالت مشووابه و   Ithenticateاقدام جهت خريد حسوواب كاربري  .83

 سرقت علمي
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 اجرايي  CPMشرح چک ليست و

 اطالعات كتاب سنجي مقاالت/فيزيکيهاي استانداردرعايت اصول و  -1

 انتشار QR-CODE 

 دريافت DOI 

  مقاله در هر شماره 1افزايت تعداد مقاالت هر شماره به بيت از  

  جذب ويراستار انگليسي 

 انتشار Graphical Abstract   در نسخه الكترونيكي مجله 

  انتشار Highlights در نسخه الكترونيكي مجله 

 صفحه آرايي /نشريهو قالب جلد  -2

 يكسان سازي صفحه آرايي مجله با رعايت اصول رفرنس نويسي 

  استانداردسازي جلد نشريه مطابق چك ليست نشريات 

  (شود رعايت ٪ 23افزايت ارجاعات خارجي )خود ارجاعي كمتر از اقدام جهت 

  تركيب بين المللي نويسندگان در هر شماره از مجلهافزايت 

  رعايتTimeliness (هيد نشريبه روز بودن چاپ و تول) 

 ساختار داخلي نشريه -3

 جذب و همكاري داوران بين المللي 

  مجلهجذب اعضاء تحريريه بين المللي و شاخص حوزه تخصص 

 فرآيند علمي و داوري نشريه -4

  كاهت زمان داوري به دو ماه 

 سرقت علمي نظير هاي اقدام جهت تهيه نرم افزارIthenticate 

 نمايه سازي و مستندات -5

            يه شووودن در ما هت ن به ج كات قدام و م ، Web of Science  ،SCOPUS ،ISC ،DOAJا

EBSCO 
 ليسووت:اجتماعي مطابق هاي اقدام جهت عضووويت در شووبكهLinkedIn، ،Google Scholar ،

web of Science  ،WorldCat ،proQuest ،Academia.edu ،Chemical Abstract ،

Magiran ،Facebook ،Mendeley ،Research Gate ،Academic 

 ها و مجوزهافرم -6
  پوشت نامه مقالهCOVER LETTER 
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 دستاوردها

شگاه مجله بين  سي عمران داراي نمايه  از مجمو  مجالت دان  Web of science(ISI)المللي مهند

شارات   سد. به چاپ مي Springerبوده و با همكاري انت صلنامه علم و مهندسي مواد ايران    ر همچنين ف

سال   سب نمايه   2383در  ست و     ESCI(Emerging Sources Citation Index)موفق به ك شده ا

ست.     DOAJ (Directory of Open Access Journals) در شده ا و  -2مجالت بند  نيز پذيرفته 

مي باشوووند. همچنين با بررسوووي      Q2و   Q3يب داراي چارک  بوده و به ترت  Scopusداراي نمايه    -0

سايت    شات  ضريب تأرير،       Scimagojrگزار شدي به لحاظ  ست كه مجالت روند رو به ر شهود ا كامالً م

و  ISCاسووتنادي داخلي نظير هاي اسووتنادات و تعداد مقاالت و ... داشووته اند. سوواير نشووريات در پايگاه

Iran journals  وSID  نمايه گرديده و در گروه مجالت داراي ضريب تأرير قرار دارند. 
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 6931و فناوري در سال  ليست نشريات تحت نظارت معاونت پژوهش

نام و نام خانوادگي  نام مجله رديف

 سردبير

 زبان

 المللي عمرانمجله بين 8

International Journal of Civil Engineering 
 انگليسي دكتر محمد حسن بازيار

2 
 فصلنامه علم و مهندسي مواد ايران

Iranian Journal of Materials Science and 

Engineering 

 انگليسي دكتر بيژن افتخاري يكتا

0 
 المللي برقمجله بين

Iranian Journal of Electrical & Electronic 

Engineering 
 انگليسي دكتر شهرام جديد

7 
 صنايع و تحقيقات توليدمجله بين المللي مهندسي 

International Journal of Industrial Engineering 

& Production Research 
 انگليسي دكتر سعيدي مهرآباد

1 
 مجله بين المللي مهندسي معماري

International Journal of  Architectural 

Engineering & Urban Planning 
 انگليسي دكتر محسن فيضي

1 
 المللي خودرومجله بين

 International Journal of Automotive 

Engineering 

دكتر محمد حسن 

 شجاعي فرد
 انگليسي

3 
 در مهندسي عمران مجله بين المللي بهينه يابي

International Journal of Optimization in Civil 

Engineering 
 انگليسي دكتر  علي كاوه

 مجله پژوهشي راه آهن 1
The International Journal of Railway Research 

 انگليسي دكتر يونسيان

 فارسي دكتر محسن فيضي معماري اسالميهاي مجله پژوهت 1

 فارسي دكتر سعيدي مهرآباد المللي مهندسي صنايع و مديريت توليدمجله بين 83

88 
دكتر محمود مهرداد  مجله علوم و فناوري كامپوزيت

 شكريه
 فارسي
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هاي علمي، دفتر همکاري

 صنعتي و فناوري
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 : سخنان مديرمقدمه

سال    هاي دفتر همكاري شگاه در  صنعتي و فناوري دان صنعت ايران    8030علمي،  شگاه علم و  در دان

ارتباطات طي شووده بسووتر  هاي تحت عنوان دفتر ارتباط با صوونعت راه اندازي گرديده و در طي سووال 

اجرايي كشور بوده است. در طي ساليان اخير توجه بيشتر مديران     هاي دانشگاهيان با صنايع و دستگاه   

شگاه به اين حوزه از فعاليت  ضر نيز با توجه به        ها زمينهدان ست. در حال حا سعه دفتر گرديده ا ساز تو

سال    شگاه براي  سيار پررنگتر از    تع 11الي  11هاي اينكه در قالب برنامه راهبردي دان صنعتي، ب امالت 

س مذكور پيهاي هايي براي سال پيت مد نظر قرارگرفته لذا با نگاهي انبساطي برنامه  ت. ريزي گرديده ا

سال جاري           صنايع در طي  شگاه با  شي تعامالت دان سعه جه براي ادامه پر رنگتر از پيت فعاليتها و تو

هاي احي گرديده اسووت كه در قالب سووبد الگو تعامل و همكاري طرهاي از شوويوههاي طيک گسووترد

نو  شود. اين ت  همكاري دانشگاه علم و صنعت ايران در تعامل با صنايع به مخاطبين بيروني عرضه مي    

شور          صنايع ك سيع  ستره و سعه يافته، كه گ سطح فناوري،  كه از الگوها، با اين هدف تو از منظر رده و 

 نرم و يا نو هاي گي به تجهيزات و ماشوين آالت و يا سوامانه  ميزان قدمت، اندازه فعاليت، ميزان وابسوت 

صنعتي از هر نو ، پيشنهاداتي را در       مديريت و مالكيت با هم متفاوت هستند، را پوشت داده براي هر 

شركت            صيالت تكميلي و  شجويان تح ساتيد، دان ستقبال قابل توجه و روزافزون ا شد. ا شته با هاي بر دا

شگاه، د    سته به دان شن و بزرگ در اين    هاي همكاري، نويد بخت آيندهاي ر كنار تنو  الگوواب سيار رو ب

شگاه        شگاه و صنايع همكار است. به منظور تعريک جامعه صنعتي هدف دان زمينه از فعاليتها فراروي دان

صورت پذيرفت. دامنه   17سال  هاي ريزي برنامه راهبردي پيت گفته، در انتو پي مطالعات راهبرديي 

دانشگاه، اسناد باالدستي نظام و البته رزومه بسيار وني دانشگاه در      هاي مطالعات شناسايي ظرفيت  اين 

ستگاه    صنايع و د شتمل بر     هاي تعامل با  شته م شور كه در طي دو دهه گذ قرارداد به  8173اجرايي ك

رداد به مبلغ قرا  211ميليارد ريال گرديده و در زمان تاليک اين كتابچه نيز حاوي     8133مبلغ تجميعي

دفاتر توسووعه  11باشوود، بوده اسووت. به همين منظور هم در سووال    ميليارد ريال مي 8303تجميعي 

 تعامالت دانشگاه با اين صنايع تاسيس گرديد.

اين مديريت به مانند گذشته ضمن استقبال از دريافت نظرات تكميلي همه همكاران، در راستاي گسترش 

 برداري خواهد نمود.رهها از آنها بهو تعميق فعاليت

 با تشکر

 نوراله كثيري
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علمي، صنعتي و فناوري با صنايع هدف به عنوان مهمترين هاي همکاري دفتر همکاريهاي الگو

 برنامه اين دفتر

ست بهره        شده و در د سيس  سترده و متنوعي برخوردار      صنايع تا سيار گ شور از طيک ب برداري ك

ايع، بيني شده براي تعامل دانشگاه با صنپيتهاي زيرساختها و بسترگسترش و تنو  بخشي به  هستند.

سووتاد و صووک و البته اسووتقبال بيت از پيت اعضوواي هيئت علمي   هاي همسووويي مديريتها در واحد

شگاه، ميتواند نويد بخت آيند  صنعت      هاي دان شگاهيان علم و  شنتر از پيت در ايفاي نقت دان سيار رو ب

علمي، صنعتي و فناوري دانشگاه به طراحي   هاي د. به اين جهت دفتر همكاريايران در توسعه ملي باش  

 تعامالتي با صنايع مختلک كشور پرداخته كه در ادامه به آنها اشاره مي گردد.هاي سبدي جامع از الگو

 الگوي تشکيل قطب فناوري با ماموريت خاص از صنعت 

مورد اسووتفاده، نياز به ارتقاء هاي به فناوريدر بسووياري از صوونايع به داليل مختلک از جمله نيل  

هاي فناوري مورد بهره برداري، توسوووعه كسوووب و كار از طريق ايجاد خطوط جديد توليدي با فناوري        

رقيب فناوري مورد بهره برداري و امثالهم نياز به تشوووكيل گروهي كه   هاي  جديدتر، شوووناخت فناوري     

نياز مي باشوود. دانشووگاه در الگوي تشووكيل قطب فناوري با    فناورانه را دنبال كنند موردهاي ماموريت

ست مي نمايد.       سيس قطب فناوري در زمينه مورد درخوا صنعت اقدام به تعريک و تا سفارش و حمايت 

ست        سيا شده از  سيس  شترک از قطب تا شگاه  هاي برنامه ريزي و هدايت و راهبري و بهره برداري م دان

 در اين زمينه است.

 هاموريتي بزرگ و شکستن آن به ريز پروژهالگوي انجام ما 

تحقيقاتي هاي خود از دانشووگاه را در قالب قراردادهاي هر چند به طور سوونتي صوونايع درخواسووت 

اند در بسياري از موارد اهداف صنعت در قالب يك قرارداد منفرد تحقق يافتني نيست.    دنبال مي نموده

صنعت يك هدف يا ماموريت را     شرايطي  دنبال مينمايد كه براي نيل به آن پروژه اي تعريک در چنين 

و به اجرا گذارده ميشووود. براي اين شوورايط الگوي پيشوونهادي دانشووگاه واگذاري ماموريت بجاي پروژه 

اسووت. ماموريت در بر گيرنده هدف نهايي صوونعت در آن زمينه خاص اسووت. پس از واگذاري گروهي   

شكيل و از طرق        صنعت ت شگاه و  شترک از دان سنجي، ماموريت را در قالب زنجيره اي از   م علمي نياز 

ها، كه البته الزامًا همه آنها نيز تحقيقاتي نخواهند بود، به همراه يك برنامه زمانبندي                 طرحها و پروژه 

شگاه پروژه   ستاي ديدگاه دان سته ب     كالن تعريک مي نمايند. نهايتا در را ه ها با سياستگذاري مشترک و ب



 60 گزارش عملکرد پژوهش و فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران                                    

ط صنعت، دانشگاه و يا از طريق برون سپاري به اجرا در خواهند آمد. اين امر تا نيل    مورد و ماهيت توس 

 ماموريت به اهداف از پيت تعيين شده ادامه خواهد يافت.

  الگوي راه اندازي پژوهشکده، مركز تحقيقات، انستيتو و يا آزمايشگاه تحقيقاتي مشترک با

 صنعت

خاص خود ميباشد. هرچند دانشگاه علم و صنعت    اي هامر تحقيقات براي صنعت نيازمند زيرساخت  

وني كارگاهي و آزمايشگاهي برخوردار است   هاي ايران با توجه به پيشينه و تاريخچه خود از زير ساخت  

براي صووونعت مسوووتلزم سووورمايه     هاي  ها مبادرت به تحقيقات حرف    لكن كماكان در خيلي از زمينه   

شد. در عين حالي كه   هاي گذاري شتري ميبا شگاه در چنين مواردي با توجه  سرمايه  بي گذاري براي دان

برداري و بنابراين برگشووت سوورمايه اولب مقرون به صوورفه نخواهد بود، براي  به عدم اسووتمرار در بهره

برداري به منظور يك پروژه خاص در بسياري از موارد پروژه را  گذاري براي بهرهصنعت نيز براي سرمايه  

گذاري عاريتي و تاسوويس و يا . به اين منظور دانشووگاه الگوي امكان سوورمايهدور از صوورفه خواهد نمود

ساخت  شرايطي     هاي تكميل زنجيره زير  ست. در چنين  صنعت را بوجود آورده ا موجود خود با حمايت 

صورت پذيرفته از طريق خدمات       سيد و هزينه  شگاه به ربت خواهد ر صنعت در دان مركز مربوطه به نام 

 ك خواهد گرديد.متعاقب آن مستهل

 الگوي تاسيس دانشکده و پرديس دانشگاهي در دانشگاه، صنعت و يا منطقه صنعتي 

 برداري رسانيدناز تاسيس و به بهرههاي دانشگاه علم و صنعت ايران در كارنامه خود تجارب گسترد 

موفق در ي هاراه آهن و خودرو و دانشگاه هاي تخصصي با حمايت صنعت مانند دانشكده     هاي دانشكده 

شگاه    صنعتي مانند دان شد. لذا با توجه به اين تجارب      هاي مناطق  شهر را دارا مي با صنعتي اراک و به

شكده  هاي يكي از الگو شگاه، راه اندازي دان شي     هاي و پرديسها دان شتوانه دائمي دان شگاهي با نگاه پ دان

 براي يك بخت صنعتي ميباشد.

 صنعتي الگوي منحصر به فرد فرصت مطالعاتي 

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

گذشته همواره مورد نظر و توجه دانشگاهيان و ارباب صنعت و بويژه مديران در    هاي دانشگاهها در سال  

 نداشته و بنابراين پاسخگويموجود هرگز نگاهي واقع بينانه به موضو  هاي دو نهاد بوده است لكن رويه

اين نياز نبوده است. دانشگاه الگوي منحصر به فرد خود در اين زمينه را توسعه داده كه بسيار منعطک       

مختلک اساتيد دانشگاه قابل پياده سازي مي باشد. در هاي و براي شرايط مختلک صنعتي و براي ويژگي
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شوووگاه باقي مانده و در شوووكل حداقلي خود اين الگو اسوووتاد دانشوووگاه به صوووورت نيمه وقت در دان     

سووازماني خود را دنبال نموده و همزمان به صووورت نيمه وقت با حضووور در صوونعت به   هاي ماموريت

 واگذار شده از طرف صنعت خواهد پرداخت.هاي ماموريت

 الگوي فرصت مطالعات دانشگاهي براي خبرگان صنعت 

صوونعتي كه تا حدودي مورد وفلت قرار گرفته كارشووناسووان و متخصووصووين  هاي يكي از نيازمندي

اداري، اجرايي و عملياتي هاي برگرداندن هر از چندگاه يكبار ايشوووان به دانشوووگاهها به دور از دودوه           

روز ي هاصنعت و با هدف به هنگام نمودن پشتوانه دانشي ايشان و آشنا شدن ايشان با دانشها و فناوري

شد. بعضًا كارشناسان صنعتي اين نياز را به صورت خودجوش در قالب        دنيا در زمينه فعاليت آنها مي با

شگاه         شده خود نزديكتر نميكند. در اين الگو دان ستجو ميكنند كه البته آنها را به گم صيل ج ادامه تح

ستقر          صنعت را در خود م ضي مربوطه از  شگاهي متقا صت مطالعاتي دان صنعت ايران در قالب فر علم و 

ش  شت   گردانده و براي اي صت بردا صورت      هاي ان فر صورت نيمه وقت و يا در  شي مورد نياز وي به  دان

 درخواست به صورت تمام وقت بوجود خواهد آورد.

 دانش بنيان مشترک با صنعتهاي الگوي تاسيس شركت 

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

تجاري هاي دانت بنيان تحقق پذير خواهد بود. يكي از اوداف و مسوويرهاي اند در قالب شووركتنموده 

شركتها يافتن فناوري   صنايع، برنامه هاي تعقيب شده در اين  ريزي و نيل به آنها و عرضه آنها  مورد نياز 

بازار  كند شوودن اين حركت عدم تضوومينهاي و خدمات مربوطه به صوونايع هدف اسووت. يكي از زمينه

شگاه علم و صنعت            شد. در الگوي پيشنهادي دان سها ميبا سروي صنايع نيازمند به اين خدمات و  توسط 

شركت  صين مربوطه و نهاد      هاي ايران  ص شترک و با مالكيت متخ صورت م اي هدانت بنيان مربوطه به 

سيس و بن       صنعت به عنوان بازار فناوري هدف تا سازمان دانت محور و  شگاه به عنوان   ابراين تحققدان

 پذيري كسب و كار در آن در يك ديدگاه برد برد تضمين مي گردد.

 الگوي تضمين قراردادها از طريق بيمه سرمايه گذاري كارفرما 

تحقيقاتي به هاي خود در قالب پروژههاي صووونايع در واگذاري مشوووكالت و نيازهاي يكي از نگراني

شگاه  سيدن و دان صين مربوطه به اهداف مورد     ها عدم اطمينان از به نتيجه ر ص نيل موفقيت آميز متخ

ست. البته اين به طبيعت تحقيقاتي بودن پروژه نظر پروژه ضوعات قراردادي بر مي گردد. در  ها ا ها و مو

واقع اين امر، سووورمايه گذاري كارفرمايان را دچار ريسوووك مي كند. در مذاكراتي كه بين دانشوووگاه و  
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رديده مبلغ و يا بخشووي از مبلغ مورد سوورمايه گذاري توسووط كارفرما در گر بر قرار گبيمههاي سووازمان

 قالب قرارداد منعقده با دانشگاه بيمه مي گردد.

 مقطع دار و بي مقطع(آموزشي مورد نياز صنعت هاي الگوي طراحي و اجراي دوره( 

هاي برنامه ريزيكارشناسان صنعت به طور پيوسته نيازمند آموزش ميباشند و در بسياري از موارد        

سازمان مربوطه براي اين             صنايع بزرگتر  ست. هر چند در  صورت پذيرفته ا شان  شي نيز براي اي آموز

منظور بوجود آمده است در بسياري از صنايع كوچكتر از كنار اين مهم بدون برنامه مشخص و هدفمند     

 ارات شغلي و تعالي سازماني  عبور ميشود. در الگوي پيشنهادي دانشگاه براي اين منظور بر اساس انتظ     

نعت صهاي برداري از ظرفيتريزي آموزشي صورت پذيرفته و با بهره  متصوره براي پرسنل صنعت برنامه   

سپاري آموزش       سته به مورد از طريق برون  ضاً ب شگاه و بع ضه    هاي و دان شناس مربوطه عر الزمه به كار

 گردد.مي

 الگوي تاسيس دفتر خاص يک صنعت در دانشگاه 

هاي اداري يكي از موانع رشد سريع تراز همكاري بين دانشگاه و صنايع دستگاه     هاي ضا بروكراسي  بع

شتر رخ مينمايد.           سترش مي يابد اين موانع بي سطح همكاريها گ شمار ميرود. هر چه  شور ب اجرايي ك

سعه الگوي راه اندازي          صنعت ايران مبادرت به تو شگاه علم و  شكل دان سازي اين م تر دفا براي مرتفع 

توسعه تعامالت با صنايع هدف نموده است. در اين رويكرد براي صنايعي كه افق روشن و گسترده اي از 

اوليه دفتري تاسوويس گرديده و يكي از اسوواتيد هاي تعامالت با آنها قابل تصووور اسووت پس از بررسووي 

سعه تعامالت في مابين ميگردد. در اي    شگاه مامور به برنامه ريزي براي تو ست   دان شگاه درخوا  ن الگو دان

ستقرار نيمه وقت و يا تمام وقت در دفتر را نيز مي        صنعت متبو  جهت ا سازمان  شدن فردي از  مامور 

  برداري بهره دست  در و گرديده تاسيس  دانشگاه  در هدف صنايع  دفاتر از تعدادي نمايد. در حال حاضر 

 .باشد مي

 الگوي استقرار دفتر دانشگاه در صنعتي خاص 

شتر و         در  سازي معرفي بي شگاه و به منظور زمينه  صنايع هدف در دان سيس دفتر  تكميل الگوي تا

شگاه به صنايع هدف و معرفي متقابل ظرفيتها و برنامه  هاي بهتر توانمندي به  توسعه آن صنايع  هاي دان

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

  سبتن فيمابين توافق حصول و اوليه صورت پذيرفتههاي را توسعه داده است. در اين الگو پس از بررسي

سيس  به شگاه  دفتر تا ضاي  از يكي صنعت  در دان شگاه  كاركنان يا و علمي هيئت اع سب ب  دان ا متنا
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 هب دفترهاي فعاليت و گرديده دفتر در وقت تمام يا و وقت نيمه حضور  به مامور و اهداف دفترها برنامه

  برگزاري قبيل از مختلکهاي روش از گيري بهره مسئوليت  دانشگاه  مامور. ميگردد آواز رسمي  صورت 

 جاريهاي ترش فعاليتگس  و جديدهاي فعاليت ايجاد سازي  زمينه و مشترک هاي نشست   و سمينارها 

 .را تعقيب خواهد نمود

  خاص در يک پروژه بزرگ مليالگوي تشکيل واحد تحقيق و توسعه 

تحقيقاتي رزومه مطلوبي از اين فعاليتها را هاي تجارب متعدد دانشگاه در تاسيس واحدها و سازمان   

در اختيار قرار داده اسووت. اينك اين امكان وجود دارد تا درون سووازمان يك طرح بزرگ ملي، كه اولب 

ست، واحد     شاركت يك مجموعه خارجي مورد اقدام ا شكل        نيز با م شگاه  سط دان سعه تو تحقيق و تو

گيرد. اين واحدها ميتوانند ماموريتهايي مانند مسووتند سووازي دانت بكارگرفته شووده در اجراي طرح،   

ستفاده شده به منظور بهره   مشابه در آينده، كسب اطمينان   هاي برداري در اجراي طرحتثبيت تجارب ا

زي ريمورد نياز و برنامههاي سووايي زنجيره فناورياز پياده سووازي حداكثري فرايند انتقال فناوري، شوونا

براي تامين حداكثري داخلي آنها، انديشوويدن تمهيداتي براي بهره برداري هر چه بهتر از تاسوويسووات و 

شين آالن در حوزه  سيس واحد  هاييما  تحقيقهاي مانند تعمير و نگهداري  و ويرو را تعقيب نمايند. تا

سعه محدود به طرح  شترک واحد    بزهاي و تو شگاه امكان ايجاد م يك  R&Dرگ ملي نبوده و حتي دان

 صنعت خاص را درون صنعت و يا حتي درون دانشگاه دارا مي باشد.

 بزرگ مليهاي الگوي ايفاي نقش انتقال دانش فني و فناوري در پروژه 

ستفاده مي شود. در   هاي بزرگ ملي اولب از فناوريهاي در پروژه خيلي از مواقع  پيشرفته روز دنيا ا

بزرگ الحاقيه هاي خارجي نيز در آن مشووواركت دارند. تقريبا بيشوووتر اوقات در كنار قرارداد  هاي  طرف

شي  سازو كار      فناوري، آموز سطه اينكه اولب  يا پژوهشي و يا انتقال دانت فني هم وجود دارد. ليكن بوا

صنعت        شگاه علم و  سازمان بهره بردار وجود ندارد اين اتفاق نمي افتد. دان سب براي اين منظور در  منا

ر اكه از طريق آن نقت واحد تحقيق و توسوووعه و انتقال دانت فني در كن الگويي را توسوووعه دادهايران 

سازمان بهره       را ايفا نمايدسازمان بهره بردار   سازي جهت كسب اطمينان توسط  ضمن زمينه  . بنابراين 

ه ب ربت و مسووتندسووازياسووتفاده شووده در پروژه، مراحل هاي بردار نسووبت به بهترين و آخرين فناوري

 هد آمد.  آتي نيز بوجود خواهاي منظور بكارگيري دستاوردها فراتر از پروژه جاري به پروژه
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 الگوي انتشار مجله هدف دار براي كارفرما 

اجرايي به داليل مختلک از جمله انتشووار و ترويج دانت درون هاي بسووياري از صوونايع و دسووتگاه 

ستاورد      سنل خود با د شنا نمودن پر مرتبط با حوزه كاري، هاي جهاني در زمينههاي سازمان خود و يا آ

حساس مي نمايند. طبعا اين موضو  امري تخصصي است و سازمان و       نياز به انتشار مجله تخصصي را ا   

مورد نياز خود را نيازمند اسووت. دانشووگاه علم و صوونعت ايران كه بواسووطه   هاي امكانات و زيرسوواخت

شبكه   هاي نياز سترده ترين  شور را در اختيار دارد،      هاي داخلي خود يكي از گ شگاهي ك شاراتي دان انت

صوونعتي كشووور  هاي لگوي در اختيار خدماتي از اين نو  را به صوونايع و زنجيرهآمادگي دارد در قالب ا

 عرضه نمايد.

 تحصيالت تکميليهاي الگوي حمايت تجميعي از پايان نامه 

به طور خاص پايان ها سووازنده تحقيقات و فناوري در كشووور به طور عام و در دانشووگاه  هاي بلوک

ستند.   هاي نامه شود.     ها ساليانه ده تحصيالت تكميلي ه شور انجام مي  شجويي در ك هزار پايان نامه دان

توسووعه كشووور قرار ندارند. الگوي هاي در خيلي از موارد اين تحقيقات در مسووير توسووعه ملي و برنامه

در يك محور خاص الگويي بسيار مقرون به صرفه و قابل بهره ها پايان نامه هايعرضه تجميعي دستاورد

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

به عنوان مسير تعريک پايان نامه توافق مي گردد و با مديريت و نظارت مشترک دانشگاه و صنعت پايان 

 هايي در آن مسير انجام و نتايج آن به صنعت عرضه مي گردد. نامه

 با صنايع الگوي تاسيس صندوق پژوهشي مشترک 

رايج در هاي اعتباري مشووترک بين دانشووگاه و صوونايع مختلک يكي از الگو هاي تاسوويس صووندوق

پژوهشووي بين هاي فني، اداري و مالي قراردادهاي كارپيشوورفته با هدف تسووهيل گردش هاي كشووور

ستگا     صنايع و د شگاهها و  صورت اندک در تامي    هاي دان شگاهها نيز هرچند به  ست. دان  ن منابعاجرايي ا

شترک و از طريق          صورت م شده به  شاركت مينمايند. هزينه نمودن منابع تامين  صندوقها م مالي اين 

واصوووله و هاي نمايندگان دو طرف اداره مي گردد. مديريت صوووندوقها اقدامات مربوط به ارزيابي طرح         

ابع تكميلي را عهده واگذاري آنها به پژوهشگران دانشگاه، نظارت بر حسن اجراي آنها و تامين مجدد من   

 دار مي باشند.
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 صنعتي در دانشگاههاي الگوي راه اندازي كلينيک 

يك ي هامدرن ايجاد فوروم متخصصان مرتبط با حوزه فعاليت  هاي صنعتي يكي از الگو هاي كلينيك

صوونعت خاص ميباشووند. در اين الگو بخشووي از سووامانه اي كه به همين منظور راه اندازي گرديده به   

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

سر كشور و در مواردي از خارج از كشور به عضويت كلينيك در           سرا صنعتي را از  شگاهي و  مربوطه دان

مي آورند. تاالر گفتگويي كه از اين رهگذر شووكل ميگيرد خواسووتگاهي براي طرح مسووائل و مشووكالتي 

د بود كه صنعت مربوطه و صنايع عضو با آن مواجه مي شوند. طرح مشكالت در اين تاالر بعضاً به       خواه

شكالت،       سط متخصصين مربوطه، تعريک اقدامات اجرايي مورد نياز به منظور رفع م ارائه راه حلهايي تو

يرو به صووورت مطالعاتي، تحقيقاتي، مهندسووي و وهاي و نهايتاً تعريک پروژههاي ارائه خدمات مشوواور

 پيشنهادي براي صنايع مربوطه خواهد گرديد.

 الملليبينهاي الگوي ورود به انجام ماموريت 

مندي از  صووونايع مختلک با بهره  هاي  براي ايفاي هر چه بهتر ماموريت    هاي  قطعاً اقدامات گسوووترد   

شنايي با دستاورد     هاي ظرفيت ست. آ صور ا ره حوزه ماموريتي، بهنوين جهاني در هاي بين المللي قابل ت

هاي بين المللي به منظور توسعه منابع انساني سازمان، كمك گرفتن از توانمندي   هاي گيري از ظرفيت

سازمان    ستند.    هاي جهاني با هدف اجراي هر چه بهتر برنامههاي صنايع و  سعه برخي از اين موارد ه تو

سياري از اين تعامالت را    شگاه امكان ب فراهم خواهد آورد. كافيست اين اهداف در قالب  دفتر اروپايي دان

 ماموريتهايي بين المللي به دانشگاه واگذار گردند.

 المللي در زمينه مورد نظر كارفرما درداخل يا ملي و بينهاي الگوي برگزاري سمينار

 خرج از كشور

 ملي و بينهاي دانشگاه علم و صنعت ايران همه ساله ميزبان و برگزار كنند تعداد زيادي از همايت   

موجود در دانشگاه اين امكان هاي اجرايي ميباشد. زير ساختهاي المللي به درخواست صنايع و دستگاه

مندان و صوواحبان متعارف تدوين نموده عالقههاي صوونايع را در قالبهاي را فراهم آورده كه بتوان نياز

صي نقاط دنيا گردهم  صنايع از اين طريق حداقل   دانت و تجربه در آن زمينه خاص را از اق آورد. اولب 

به يك بانك اطالعاتي جامع در حوزه تخصووصووي مورد نظر خود دسووت يافته و از آن پس به سووهولت  

شت. در موارد متعددي راه حل        سي خواهند دا ستر شكالت روز مره خود د هاي مراجعي براي ارجا  م
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قاالت و كارگاهايي عرضووه شووده و مورد اوليه مشووكالت روزانه صوونايع نيز در اين همايشووها در قالب م

 برداري صنايع قرار گرفته است.بهره

 الگوي طرح استاد 

انشووگاه اسووت اين امكان را فراهم دسوواتيد احقيقاتي تاليانه سووعتبار ااين طرح كه در مخفک طرح 

د و يريزي از پيت و تخصوويص منابع مورد نياز ظرفيت يك يا گروهي از اسوواتميسووازد تا بتوان با برنامه

صيلي آنها را     شجويان مقاطع مختلک تح صنايع مربوطه  در اختيار گرفت.  مرتبط هاي ماموريتبه دان با 

معموالً در چنين شرايطي ميتوان انتظار داشت اقداماتي مانند تبيين تجارب جهاني در حوزه ماموريتي،  

تعيين شووده، گردآوري و تدوين هاي مورد اسووتفاده در دنيا، آينده پژوهي در زمينههاي رصوود فناوري

 منابع مورد نياز به منظور توسعه منابع انساني سازمان و امثالهم مورد توجه قرار گيرد.
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 گزارش عملکرد 

يت             عال تايج عملكرد ف نه از ن مارگو به اختصوووار گزارشوووي آ چه در زير آورده شوووده   دفتر هاي  آن

بيني اشد. در ادامه نيز پيت بمي 11تا  12اي هعلمي، صنعتي و فناوري دانشگاه طي سال   هاي همكاري

بر اسووواس مندرج در برنامه     11لغايت    11هاي  عملكردي براي طول دوره سوووالهاي  شووواخص كمي

 راهبردي دانشگاه گزارش شده است.
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 درصد همکاري اساتید در بخش صنعتافزایش 
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دفتر توسعه فناوري، تجاري سازي 

 و كارآفريني
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 معرفي دفاتر توسعه فناوري، تجاري سازي و كار آفريني

مقام معظم رهبري هاي معاونت پژوهت و فناوري و بر اسوواس رهنموددر راسووتاي اجراي ماموريت 

ست        سيا صاد مقاومتي و دانت بنيان و همچنين  صوص اقت سعه    هاي در خ صوص تو وزارت عتک در خ

سه دفتر امور سياستگذاري و توسعه پژوهت و فناوري، امور نوآوري و كارآفريني  8012فناوري از سال 

 سازي با شرح وظايک ذيل تشكيل شده است؛ريو امور انتقال فناوري و تجا

    

 چارت سازماني دفاتر توسعه فناوري(. 5شكل )

 

 سازيالف( دفتر امور انتقال فناوري و تجاري

 عنوان حلقه واسط بین دانشگاه و بازار در راستای کارآفرینی دانش بنیانهب

 دانشگاه. در توسعه حال درهاي فناوري بازاريابي جهت در اساتيد با مستمر ارتباط -8

  رد خدمات ارائه و آنها بلوغ سطح  ارزيابي و دانشگاه  در توسعه  حال درهاي فناوري نمودار شناسايي   -2

 حوزه. اين

 علمي. هيات محترم اعضاي پژوهشيهاي دستاورد سازي تجاري براي ريزي برنامه -0

 مالي. خدمات دهندگان ارائه و خطرپذير گذاران سرمايه با مورر ارتباط برقراري -7

صي    بخت با مورر ارتباط برقراري -1 صو سايي    جهت در خ ضاي  به آنها ارائه و صنعت هاي نياز شنا   اع

 علمي. هيات محترم

 هتج در مادر صنايع  با ارتباط برقراري براي دانشگاه  صنعتي  و علميهاي همكاري دفتر با همكاري -1

 محور. محصول فناورانه و پژوهشيهاي فعاليت گسترش

معاونت پژوهشی و فناوري و 
ریاست پژوشگاه

مدیریت تتسعه فناوري، 
تجاري سازي و کارآفرینی

سرپرست امتر نتآوري و 
کارآفرینی

سرپرست امتر انتیال 
فناوري و  تجاري سازي

اري  سرپرست امتر سیاستگذ
و تتسعه پژوهش و فناوري
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 ستگذاري و توسعه پژوهش و فناوريامور سيا ب( دفتر

ستگذاری و طراحی مکانیزم   ستاور  ها جهت حمایت از تجاریسیا ینی پژوهشی و کارآفر های سازی د

برنامه چهارم توستت ه راهدردی دانشتتگاه و نقشتته جام  های دانش بنیان در راستتتای تققا اویویت

 علمی کشور

شي     -8 شكده و مراكز پژوه سو با اولويت حمايت از پژوه علم و فناوري برپايه تركيب رويكردي هاي هم

 مزيت محور، نياز محور، مرز شكن و آينده نگر.

ها و مراكز تحقيقاتي در ذيل برنامه چهارم همكاري در تهيه و تصووويب برنامه راهبردي پژوهشووكده -2

 توسعه راهبردي دانشگاه.

ها و مراكز  راي ارزيابي عملكرد پژوهشوووكده  طراحي و پياده سوووازي نظام پايت مسوووتمر و پويا ب      -0

 فكري، مالي، قانوني و نيروي انساني.هاي تحقيقاتي جهت حمايت

اي هالزم براي هم افزايي فعاليتهاي ها براي تمهيد سازوكارنامهها و شيوهتدوين و اصالح آيين نامه -7

 راهبردي.هاي آموزشي و پژوهشي در راستاي اولويت

 امور نوآوري و كارآفريني( دفتر ج

تقویت دانش کارآفرینی برای تققا دانشتتگاه کارآفرین دانش بنیان و ارتقای نقش کارآفرینی دانش        

 بنیان دانشگاهی در توس ه و اعتالی کشور

 همكاري و مديريت در فن راه و ايستگاه خالقيت. -8

 همكاري در گسترش خدمات آزمايشگاهي. -2

 پژوهشي.هاي ه، نمايشگاه فناوري و اطال  رساني دستاوردهمكاري در امور گنجين -0

 كارآفريني و مراكز نوآوري تخصصي.هاي ارائه خدمات نمونه سازي و حمايت از ايده -7

 ارائه خدمات توانمند سازي اعضاي هيات علمي و دانشگاهيان د رحوزه كارآفريني دانت بنيان. -1
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 سازي و كارآفرينيفناوري، تجاري دفتر توسعههاي درخت برنامه(. 2شكل )
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 گذاري و توسعه فناوريدفتر سياستهاي فهرست اهم فعاليت

 ـ ايفاي نقش مؤثر در طراحي و تدوين برنامه چهارم راهبردي دانشگاه6

گانه تخصوووصوووي   1هاي  با هماهنگي بعمل آمده با دبيرخانه تدوين برنامه راهبردي يكي از كميته           

سزايي      عنوان كميته فناوري، تجاريتدوين برنامه با  صله تأرير ب سازي و كارآفريني نام گرفت. نتايج حا

صلي برنامه        در جهت شعار ا شت به نحوي كه  ستراتژيك برنامه راهبردي دا سرآمد در علم و  "گيري ا

ويت قتوان به تبرنامه در اين حوزه ميهاي نام گرفت. از محور "بنيانفناوري، پيشرو در كارآفريني دانت

يت   عال ناوري، پژوهت  هاي  ف له هاي  كارآفريني، ف جاري    محور، ارزشمسوووئ به ت سوووازي آفرين، كمك 

بنيان دانشگاهي، ساماندهي مراكز   دانتهاي گيري شركت ها، شكل دستاوردها، حمايت از انتقال فناوري 

 تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاه اشاره نمود.

سازي و كارآفريني در ساختار مديريت توسعه فناروي، تجاريالزم براي تصويب هاي پيگيريـ 2

 تشکيالتي دانشگاه

سعه فناوری، تجاری   های با پیگیری شده مدیریت تو سه اداره در ذیل معاونت    انجام  سازی و کارآفرینی با 

 پژوهش و فناوری دانشگاه به تصویب هیأت امناء دانشگاه رسید.

 ادارات مديريت مذکور عبارتند از:
 گذاري و توسعه فناوريسياست 

 امور نوآوري و كارآفريني 

 سازيامور انتقال فناوري و تجاري 

 سازينامه اعتبار توسعه فناوري و تجاريطراحي، تدوين و تصويب شيوهـ 9

انجام شووده، بخشووي از اعتبارات هاي در راسووتاي تحقق اهداف برنامه راهبردي دانشووگاه با پيگيري

شگاه به     شي دان شد. لذا آيين   هاي سمت فعاليت پژوه سوق داده  طراحي، تدوين و به هاي نامفناورانه 

فناورانه اعتبار پژوهشووي هاي تصووويب شوووراي پژوهت و فناوري دانشووگاه رسوويد كه در آن به فعاليت

اصوولي مالكيت فكري، ربت اخترا ، دانت فني، توسووعه هاي نامه در محوريابد. اين شوويوهتخصوويص مي

تبصووره به  81ماده و  87بازار و... و بنيان، فنسووازي، انتقال فناوري، ربت شووركت دانتجاريفناوري، ت

 تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده است.
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 پژوهشي و مراكز تحقيقاتيهاي نامه تشکيل و فعاليت واحدـ طراحي، تدوين و پيشنهاد آئين8

شتر فعاليت     سجام هر چه بي سعه و ان شي هاي به منظور تو شگاه  و فناوري پژوه ست  در دان ر و ايجاد ب

مختلک توليدي هاي اجرايي و بختهاي ها و دستگاه مناسب جهت تعامل همه جانبه و مؤرر با سازمان  

ستاي تكاليک قانون برنامه     شور و در را ش   و خدماتي ك سعه و همچنين ماموريت  ش شگاه علم و  م تو دان

سازي به  هاي زديك نمودن شاخص صنعت ايران مبني بر توليد دانت بومي و ن  فناوري، توليد و تجاري 

نامه تدوين وري پژوهت و فناوري اين آئينتوليد علم و انسووجام بخشووي و افزايت بهره هاي شوواخص

 گردد.مي

 ها و مراكز تحقيقاتي در راستاي نقشه جامع علمي كشورـ ارزيابي فعاليت پژوهشکده8

ها و مراكز تحقيقاتي با نقشوووه جامع علمي كشوووور،     دهراسوووتا نمودن فعاليت پژوهشوووك    جهت هم 

ساس الويت   هاي فعاليت سي قرار گرفته و بر ا شور    هاي آنها مورد برر شه جامع علمي ك الک، ب، و ج نق

 مورد ارزيابي قرار گرفت.

 ها و مراكز تحقيقاتي متناسب با مأموريت دانشگاهريزي براي مهندسي مجدد پژوهشکدهـ برنامه1

ها و مراكز تحقيقاتي براي تدوين توان به مسوواعدت و همكاري با پژوهشووكده خصوووص مي در اين

شگاه، همكاري تنگاتنگ با دبيرخانه برنامه راهبردي    ستاي برنامه راهبردي دان برنامه راهبردي آنها در را

هاي زيرساخت سازي تدوين برنامه و فراهم نمودن  دانشگاه و هدايت كميته كارآفريني، فناوري و تجاري 

 ارزيابي عملكرد پژوهشكده و مراكز تحقيقاتي اشاره نمود.

ها و مراكز اصولي به موافقت قطعي تعدادي از پژوهشکدههاي ـ پيگيري براي تبديل موافقت7

 تحقيقاتي

نام     اين پيگيري با  و  آستتفالتی هاي  پژوهشتتکده قیر و مخیتط هاي  ها براي دو پژوهشوووكده 

 ، انجام شده است.گازاي هپژوهشکده تتربین

 ها و مراكز تحقيقاتيـ پيگيري براي كسب مجوز از هيأت امناء براي تعدادي از پژوهشکده0

 ذيل انجام شده است:هاي ها در خصوص پژوهشكدهپيگيري

 پژوهشكده الكترومغناطيس )تقاضامحور( با همكاري نهاجا 

  همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظامپژوهشكده كسب، كار و كارآفريني )تقاضامحور( با 

 گيري جريان سياالتپژوهشكده اندازه 
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ز ها و مراكفيزيکي و تجهيزات براي تعدادي از پژوهشکدههاي ـ پيگيري براي تأمين زيرساخت3

 تحقيقاتي

سازي و كارآفريني در فناوري، تجاريهاي الزم براي تأثير هرچه بيشتر فعاليتهاي ـ پيگيري68

 جذب هيأت علمي، ارتقاء اعضاي هيأت علمي و...ي هافرآيند

فناورانه اعضووواي هيأت علمي در هاي باشووود. فعاليتكارشوووناسوووي در حال انجام ميهاي فعاليت

شتري برخوردار گردد كه تا كنون بخت   هاي فرآيند ضاي هيآت علمي از وزن بي هايي محقق مميزي اع

 باشد. هايي در دست بررسي ميشده و بخت

 سازي و امور نوآوري و كارآفرينيدفاتر امور انتقال فناوري و تجاريهاي فعاليتاهم 

صورت گرفته در در قالب جدول ذيل آورده شده است و به تفصيل نيز در ادامه     هاي چكيده فعاليت

 گردد.بيان مي

 31 31 32 39 32 خدمات رديف

 83 81 3 3 1 توانمند سازيهاي دوره 8

 1 1 2 - - استارتاپ ويكندرويداد و  2

 813 33 23 1 - مشاوره و ارزيابي طرح توجيهي 0

  033  813 - - - وكار )ميليون تومان(تسهيالت قرض الحسنه راه اندازي كسب 7

 3 1 7 7 2 دانشجويي در ايستگاه خالقيتهاي استقرار تيم 1

 2 - 210 - - خدمات مركز ايده تا عمل 1

 013 - - - - اختراعات داخليارزيابي ربت  3

 23 1 8 - - مشاوره دانت بنيان 1

 81 - - - - دانت بنيانهاي كارورزي در شركت 1

 133 133 - - - سازي )ميليون تومان(ميزان سرمايه گذاري جهت تجاري 83

 

ستاي   شگاه و انجام وظايک محوله به اين دفاتر با  هاي تحقق هرچه بهتر برنامهدر را ي هاكارگزاردان

اجرايي دسووترسووي به اهداف را تسووريع   هاي به عنوان بازوها زير عقد تفاهم شووده اسووت. كارگزاري 

دوره و سووومينار ترويجي و توانمند سوووازي    73ها بيت از  نمايند. تا كنون در قالب اين تفاهم نامه        مي

سال(، بيت از   83)بطور ميانگين ستارتاپ ويكند،   83دوره در هر  شگاه كار، حمايت از   2رويداد و ا نماي

دانشوووجويي براي شوووركت در هاي توجيهي كارآفريني در قالب تسوووهيالت و حمايت از تيمهاي طرح

 سال اخير صورت گرفته است. 7المللي و ..  طي جشنواره و مسابقات بين
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 شركت كاريز اعتماد .6

در فن راه دانشووگاه تحت در قالب تفاهم نامه با دفترتوسووعه فناوري همكاري داشووته و  12از سووال 

  رحط پروپوزال، تهيه توجيهي، تهيه طرح تهيه خدمات؛باشد و  اقتصادي مستقر مي   عنوان مركز كلينك

سان  نيروي صنعت، معرفي  با بازار، ارتباط كار، تحقيق و كسب  مدل خلق در سازي، مشاوره   تجاري  يان

ه را ب پروژه مديريت در بيمه، مشاوره  و مالياتي دانشجويي، مشاوره  هاي ايده سازي  كار، تجاري بازار به

 دانشگاهيان ارائه مي دهد.

 
 

سوووازي و كارآفريني با ارزيابي همچنين اين كارگزاري با همكاري مديريت توسوووعه فناوري، تجاري

صنعت اقدام به حمايت    شگاهيان علم و  سنه    هاي طرح توجيهي دان سهيالت قرض الح مالي در قالب ت

طرح توجيهي راه اندازي كسب و كار بررسي شده است       233كارآفريني  نموده است. تا كنون بيت از  

اين تسووهيالت تعلق  كامپيوتر مكانيك، پزشووكي، مهندسووي معماري،طرح در زمينه  03و به بيت از 

 گرفته است.



 ايران دانشگاه علم و صنعتپژوهش و فناوري گزارش عملکرد 

33 

33 

 

 شركت فن بازار بين الملل ايرانيان .2

هاي؛ برگزاري در قالب تفاهم نامه با دفتر توسوووعه فناوري همكاري داشوووته و فعاليت 11از سوووال 

ستارتاپ دمو       ستارتاپ ويكند نشت با سرمايه گذار)ا ( و Job Fair(، برگزاري نمايشگاه كار ) IT&ITCا

 ... را به عهده داشته است.

 

 
  

ارزیابی 
موشکافانه طرح 

سرمایه گذاري

بازاریابی و 
ارزیابی 

ضمانت نامه

ارزیابی طرح  
کسب وکار

ارزش گذاري

واسطه گري 
سرمایه گذاري
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 شركت بومرنگ هم آرا .9

سال   شته و فعاليت  در قالب تفاهم نامه با دفتر  11از  ضه يابي و  توسعه فناوري همكاري دا هاي؛ عار

 فناورانه و ... را به عهده داشته است.هاي معرفي فرصت

 

 

 مركز شتاب دهي توسعه رشد معنا )مركز نوآوري اكسيژن( .8

سال   سعه فناوري در قالب تفاهم نامه با  11از  شته و بعنوان مركز  دفتر تو شتاب دهي   همكاري دا

سا    شنا شته و با فراهم آوردن دوره   با قابليت تجاريهاي داراي ايدههاي يي تيموظيفه  هاي سازي را دا

 پردازد.تسريع راه اندازي كسب و كار مي تخصصي توانمند سازي، منتوري و امكان استقرار به

كارآفريني هاي تيم را دارد. با توجه به رشوود فعاليت 83اين مركز در حال حاضوور توانايي حمايت از 

شيا )  شتاب دهي    IOTدر حوزه اينترنت ا ( مركز نوآوري اكسيژن بعنوان يك انكوباتور از دل اين مركز 

 باشد.تيم را بطور مجزا دارد مي 3ايجاد شده است كه خود توانايي حمايت از 
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 شركت توسعه كسب و كار و فناوري اعتماد )تکفا( .8

 و گذارانسرمايه  به همكاري داشته و خدمات توسعه فناوري  دفتر در قالب تفاهم نامه با  11 سال از  

سهيالت  ها )ارزيابيصندوق  سهيل سرمايه  طرح گذاري، ارزيابينامه، ارزشضمانت  و ت   گريگذاري، ت

 و هاشووركت به گذاري( و خدماتسوورمايههاي فرصووت معرفي و گذاري و جسووتجوسوورمايه معامالت

  از برخورداري بنيان، مشوواورهدانت تاييديه اخذ گذاري، مشوواورهسوورمايه و مالي كارآفرينان ) تأمين

 زيريوكار، برنامهكسب طرح اختراعات، تدوين و هاايده سازيتجاري بنيان، مشاورهدانت مختلک مزاياي

 .دهد( را ارائه مينامه بنيان و ضمانتدانت محصوالت وكار، ليزينگكسب مدل اصالح و استراتژيك

مشوواوره در حوزه اخذ تاييده دانت بنيان و معرفي سوورمايه گذار داشووته  81كارگزاري تاكنون اين 

 باشد.است كه تا امروز يك شركت در مرحله اخذ تاييده دانت بنيان مي

 

مشاوره منابع 
انسانی

مشاوره بازاریابی

ارزش گذاري
مشاوره تأمین 

مالی

تدوین طرح 
کسب وکار

مشاوره تجاري  
سازي

توانمند مشاوره 
سازي

لیزینگ 
محصوالت دانش  

بنیان
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 مركز توسعه كسب و كار فناوري .1

انكوباتور و و در قالب يك همكاري داشووته دفتر توسووعه فناوري در قالب تفاهم نامه با  11از سووال   

 باشد.برتر ميهاي داراي ايدههاي مركز شتاب دهي در صدد حمايت از تيم

 
 

 (شركت ايکاد سازان سرزمين آريا) فن تامين .7

سال    ستاي  دردفتر توسعه فناوري  در قالب تفاهم نامه با  11از    تجهيزات و اقالم تحويل و خريد را

  .اشد بمي ايران صنعت  و علم دانشگاه  پژوهشگران  و دانشجويان  اساتيد  كنار در آزمايشگاهي  و كارگاهي

  اتتجهيز كليه خدمات؛ خريد ارائه آماده ايران صنعت  و علم دانشگاه  راه فن در مستقر  تامين، فن مركز

  كليه محل، تامين در تحويل خدمات با همراه تجهيزات و ،ابزار مواد از اعم آزمايشووگاهي و كارگاهي

 و خريد تامين،و  كشور  خارجي و داخلي كنندگان تامين از آزمايشگاهها  و هاكارگاه نياز مورد تجهيزات

شگاهيان  كليهبراي  رقابتي قيمت با همراه ممكن زمان تريندركوتاه نياز مورد اقالم تحويل   حترمم دان

  .باشدمي

 كانون پتنت ايران )دفتر همکار( .0

فناوري بعنوان دفتر همكار كانوت پتنت ايران در  در قالب تفاهم نامه با دفتر توسوووعه 11از سوووال 

 دانشگاه علم و صنعت معرفي شده است.
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يت    عال كارآفريني مي هاي  از ديگر ف يداد    دفتر نوآوري و  به برگزاري رو با   IOTchallangeتوان 

ه با راه الوهمكاري فنتاپ و رويداد كارنو با همكاري توسعه منابع انساني ستاد ويژه نانو اشاره داشت. بع     

واقع در فن راه دانشگاه درصدد است تا خدمات اسكنر يه بعدي، پرينتر  اندازي مجدد مركز ايده تا عمل

 سه بعدي و ساخت افزايشي و همچنين خدمات ماشينكاري را با دانشگاهيان ارائه نمايد.

 اسي  ارآفرينيك  مركزهمچنين دفتر نوآوري و كارآفريني با همكاري پارک علم و فناوري پرديس و      

شكار موفق به معرفي بيت از   شركت     01با برگزاري رويداد دان صنعت به  شجويان علم و  هاي نفر از دان

 دانت بنيان جهت كارورزي شده است.
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تيم دانشووجويي در ايسووتگاه خالقيت واقع در فن راه دانشووگاه از  3از سووويي ديگر در حال حاضوور 

شجويي در مسابقات و   هاي تيم ستقرار بين المللي حمايت ميهاي جشنواره دان   تيم 23 از بيت نمايد )ا

شگاه  (CanSat) ماهوارهريز اخير(. تيم سال  7 طي در   تيم اولين عنوان به كه ايران، صنعت  و علم دان

 است. گرديده سَت كَن مسابقات اول رتبه حائز متوالي سال سه در گرديد، مستقر خالقيت ايستگاه در

ي را كند، كارآفرينتعريفي كه كارآفريني دارد و جدا از هر نقشي كه در اقتصاد كشور ايفا مي   فارغ از هر 

توان يك ارزش مهم فرهنگي قلمداد نمود، ارزشووي كه الزمه آن انگيزش و هيجان اسووت. لذا دفتر  مي

ر و خود جهت ترويج فرهنگ كارآفريني و ايجاد انگيزه و شوووو     هاي  توسوووعه فناوري در ادامه فعاليت      

هاي موفقيت، در قالب تفاهم نامه با بنيانگذار مجموعه كتاب    هاي  همچنين آموختن بعضوووي از مسوووير

سله كتاب   سل شگاه عل هاي زندگي كارآفرينان بزرگ ايران در حوزه كارآفريني،  م كارآفريني با لوگوي دان

 و صنعت را در جهت ايجاد اين انگيزه و هيجان ارائه نموده است.

  



 

11 

 

 

 

 

 

 فناور مركز رشد واحدهاي
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 مركز رشد واحد فناور 

ماموريت اصوولي مراكز رشوود ايجاد فضوواي مناسووب جهت تجاري كردن دسووتاوردها ي تحقيقاتي و 

 لم و صنعت ايراندانت بنيان است. مركز رشد دانشگاه ع هاي فناورانه و حمايت از توسعه و كسب و كار  

سب و كار    سعه ك سط كارآفرينان در قالب واحد هاي با ارايه خدمات حمايتي از ايجاد و تو هاي جديد تو

پيشوورفته و اهداف اقتصووادي مبتني بر دانت و فناوري  هاي نوپاي فعال صوواحب ايده در حوزه فناوري

 پشتيباني مي كند.

شد معموالً  شتيبانى )اعم از فنى يا    در كنار يك مركز تحقيقاتى ي مراكز ر شگاهى كه خدمات پ ا دان

وير فنى( را براى تبديل )يا پرورش( يك نوآورى يا يك اخترا  به يك شووركت صوونعتى ارائه مى كند  

شد ابزارهاى مطمئنى             ست كه مراكز ر شده ا سر جهان اين نكته پذيرفته  سرتا شوند. در  سيس مى  تأ

ى به محصووووالت و نيز ترويب كارآفرينى و توسوووعه      ها و دسوووتاوردهاى تحقيقات    براى تبديل نوآوري  

  هاى پيشرفته هستند.تكنولوژيك بويژه در حوزه فناوري

لم عشرفته دانشگاه   يهاى پمركز رشد فناورى موافقت اصولي با تاسيس    8018اساس، سال    برهمين

در و د يبناى مفر يمربع زدو هزار متر ار داشووتن يبا در اختو صوونعت ايران انجام شوود و در حال حاضوور 

كوچك و متوسووط نوپاي  هاي اختيار قرار دادن امكانات و خدمات مورد نياز به صوواحبان ايده و شووركت

شرو  به كار آنها را پايين آورده و ريسك شكست اين واحدها را كاهت مي دهد و از      هاي فناور، هزينه

يه مشووواوره   هاي  طرف ديگر با برگزاري كالس  مديريتي، بازاريابي، حقوقي و     مختلکهاي  متعدد و ارا

ضعک     شركت     هاي تخصصي،  ستمي اين  سي و ها ها را جبران كرده، راه را براي پرورش ايدهساختاري و 

سازي آن  سازد.  ها تجاري  ضر به عنوان يك مركز و مديريت در  مجموعه معاونت  هموار مي  در حال حا

علم و صنعت ايران مستقر است و تعداد    پژوهت و فناوري در فضايي مستقل از پرديس اصلي دانشگاه     

 محوري مبتني بر دانت در اين مجموعه فعاليت دارند.هاي شركت  با ايده 21

 مركز رشد دانشگاه علم و صنعت ايران:هاي اهم اهداف و مأموريت

 هاى فناورانهنى و تحقق نوآورىيجاد و توسعه كارآفريت از ايحما 

  شرفتهيهاى پيدانت و فناور مبتنى بر مليكمك به رونق اقتصاد 

 قاتى و فناورانهيجاد فضاى مناسب جهت تجارى كردن دستاوردهاى تحقيا 

  نان و دانت آموختگان يجاد فرصووتهاى شووغلى به منظور جذب كارآفريبسووتر سووازى در راسووتاى ا

 شرفتهيهاى پدانشگاهى جهت توسعه فناورى

 متناسب نو  فعاليت مطابق جدول زيرفناور هاي ارايه تسهيالت و امتيازات مختلک به واحد: 
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 خدمات مركز رشد

ستاي اهداف و ماموريت در  شد فوق، هاي را صنعت ايران به     فناورهاي واحد مركز ر شگاه علم و  دان

شوووكل خدمت ارايه )حمايت صوووورت مي دو جديد صووونعتي دانت محور به هاي ارايه دهندگان ايده

 مي شود: پذيرد(

شد  ماهه با مجوز مركز( اسووت كه در آن به هسووته   1اي سووه ماهه )و حداكثر دوره  : دوره پيش ر

نو و كارآفرين صنعتي دانت محور هستند، با   هاي تحقيقاتي و يا شركت فناور كه داراي ايده 

ارائه طرح تجاري خود و تاييد امكانپذيري آن توسط مركز، از امكانات فيزيكي اين مركز بهره 

  .نديل طرح تجاري و محصول فناورانه، در آن استقرار مي يابشوند و با هدف تكممند مي

شد  فناوري مسووتقر در مركز رشوود به هاي سوواله كه طي آن واحد 0دوره اي اسووت حداكثر  : دوره ر

  .رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي شوندهاي معيار

ز رشد تحت نظارت مركز رشد قرار مي گيرد و   واحد فناوري است كه با مجوز مرك  :واحد فناور مستقر 

  .به صورت فيزيكي در محل مركز رشد مستقر مي گردد

واحد فناوري است كه با مجوز مركز رشد تحت نظارت مركز رشد قرار مي  :واحد فناور مستقر مجازي

گيرد ولي به صورت فيزيكي در محل مركز رشد مستقر نمي گردد. اين نو  شركت به خاطر     

فناوري اختصوواص دارد كه عضووو اصوولي هيات مديره هاي حقوقي فقط به واحدهاي ضوومانت

ضو هيات علمي         صلي واحد فناور، يك ع سئول ا صنعت ابران    شركت و يا م شگاه علم و  دان

  .باشد

داشووتن طرح تجاري اوليه براي يك ايده كه حداقل در سووطح   :شوورايط ورود به دوره پيت رشوود 

آزمايشگاهي روي محصول فناورانه   هاي باشد. بدين معني كه كار  1تا  7حدود  (TRL) آمادگي فناوري

به اندازه كافي انجام شده باشد و آماده طي كردن مراحل تجاري سازي باشد. تشخيص اين موضو  بر        

  .مركز رشد مي باشدشوراي عهده 

در سطح  داشتن طرح تجاري متقن و مستدل براي يك ايده كه حداقل    :شرايط ورود به دوره رشد  

آزمايشگاهي روي محصول فناورانه   هاي باشد. بدين معني كه كار  1تا  7حدود  (TRL) آمادگي فناوري

به اندازه كافي انجام شووده باشوود، و مطالعات اوليه تجاري شوودن آن به خوبي به اتمام رسوويده باشوود و 

  .كز رشد مي باشد. تشخيص اين موضو  بر عهده مرباشدبرنامه تجاري سازي به اندازه كافي روشن 
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سال     ضور در  سوم هاي شرايط ادامه ح شرفت كار بر روي      :دوم و  صل از پي ساله يك گزارش مف هر 

برنامه تجاري شركت براي ايده محوري ارائه مي شود. اگر شركت ضمن حضور مناسب در محل، رعايت 

شد، امكان        شته با سبي دا شرفت منا ستقرار، پي ادامه حضور پيدا مي   قوانين و مقررارت مركز در دوران ا

  .كند

  مقررات استقرار مجازي

 .قرارداد استقرار را امضا نمايد و مدارک مربوطه را به طور كامل تحويل دهد *

منعقد با كارفرما و يا پيمانكاران )و كارمندان( را به هاي مدت اسووتقرار شووركت موظک كليه قرارداددر*

 .طور رسمي به اطال  مركز رشد برساند

صورت پذيرفته در رابطه با ايده محوري  هاي صورت فصلي گزارشي از اقدامات انجام شده و فعاليت    به *

 .ارائه كند

  د.به صورت ساالنه گزارش كاملي از پيشرفت طرح تجاري ارائه كن*

شند و            در مواقع و مواردي كه مراجع ذي* سخ گو با صي مي كنند، پا شخ ست گزارش م صالح درخوا

  د.دهن اقدام مورر انجام

 يمقررات استقرار فيزيک

 :ضمن رعايت مقررات استقرار مجازي، الزم است موارد زير را رعايت كنند

شته        73حداقل در هفته يك نفر به طور مورر * ضور دا ساعت در روز ح ساعت در هفته و حداقل پنج 

مدتي محل را باشوود. در مواردي كه كل تيم واحد فناور، مجبور به انجام يك ماموريت مي شوووند و 

شي از عملكرد         شود. و متعاقب آن گزار سمي به مركز اعالم  ضو  به طور ر ترک مي كنند، بايد مو

سه         صورت عدم حضور مورر بيت از  شود. در  ستاي ايده محوري ارائه  واحد در طي اين مدت در را

  د.ماه در مركز، شركت بايد محل را ترک كن

 .كرر هستند، به طور رسمي اعالم كندنام افرادي كه به شركت در رفت و آمد م*

 .نام افرادي كه حق باز كردن درب دفتر كار را به تنهايي دارند، به طور رسمي معرفي كنند*

 ..مهمانان فقط با حضور افرادي اصلي شركت و هماهنگي با مركز، قابليت ورود به مركز را دارند*

 .رعايت كليه شئونات اداري و اسالمي صورت پذيرد*

هيچ گونه كار آموزشووي در مركز و به طور خاص تبليغات در خارج از ايده محوري به نام شووركت حق *

 د.مستقر در مركز رشد را ندارن
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شد و فقط انجام كار   * شركت بايد روي ايده محوري با جانبي در همان محدوده تا حدي هاي عمده كار 

 .مجاز است كه روي پيشرفت ايده محوري تارير منفي نگذارد

 فناوري هاي دانش بنيان مستقر در مركز رشد واحدهاي تشرك

 (6931)دانشگاه علم و صنعت ايران

 دانشكده عضو هيات علمي فعاليت زمينه واحد فناور رديف

مهندسي فرآيند گستر  8

 آرتيمان
ارائه خدمات مهندسي مشاور 

Cfd 

دكتر سيد حسن هاشم 

 آبادي
 م شيمي

2 
 مگاموج ايرانيان

 فضاييمخابرات 

 )ماهواره ايي(

دكتر سيد علي اصغر 

 بهشتي شيرازي
 م برق

دانت پويان آتي صنعت  0

 پواد

طراحي و ساخت مخزن و 

 قاب پرس ايزواستاتيك
 م مكانيك دكتر محمد صديقي

تكين، مقاوم سازي  7

 پيشرفته

ترميم و مقاوم سازي مخازن 

 نفت

دكتر محمودمهرداد 

 شكريه
 م مكانيك

هاي بهسازان سيستم 1

 انرژي پويا

بازيافت هاي طراحي بويلر

 همزمانهاي سيستم
 م مكانيك دكتر سپهر صنايع

1 
 نوآوران صنعت ريلي پايت

اي هسيستم پايت لكومتيو

 زيمنس
 م راه آهن دكتر احمد ميرآبادي

3 
 فنكاوان آرال

پروفيل نگار ليزري چرخ 

 قطار
 م راه آهن دكتر داوود يونسييان

 

 (6931فناور دانشگاه علم و صنعت ايران)هاي مستقر در مركز رشد واحد فناورهاي واحد

 مرحله ي فعاليتزمينه واحد فناور رديف
مدير عامل يا رييس 

 هيات مديره

 نويسه خوان فارسي راهكار پردازش ژرف 8
دانت 

 بنيان
 مهندس عليرضا نوريان

2 
دانت پژوهان صنعت 

 هوشمند

خروجي سامانه كانديشنينگ ورودي و 

 آنالوگ/ديجيتال
 مهندس بهروز يونسي رشد

0 
هاي مهبانك فناوري

 پارس

بر پايه هاي ارتباطات آنالين و سرويس

 وب
 رشد

مهندس مجيد 

 خواهاني

 دكتر شروان عطايي رشد ريليهاي ايمني پل پايت هوشمند زير بنا 7

 رشد صنعتيهاي طراحي و ساخت باالنس آزمون پردازش 1
نوروز محمد دكتر 

 نوري
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 مرحله ي فعاليتزمينه واحد فناور رديف
مدير عامل يا رييس 

 هيات مديره

 ريل انديشان دانا 1
االستيك جاذب ارتعاش در هاي فرش

 خطوط ريلي
 مهندس اميد صيادي رشد

 مهندس حافظ احمدي رشد ساخت مواد پايه سراميكي پيشرفته بانيان 3

 فرا صنعت نور موج 1
طراحي و ساخت ميكرو پراب جهت 

 عصبيهاي تحريك و ربت سيگنال
 رشد

ياوند دكتر جواد 

 حسني

1 
بهين سازان فرآيند 

 امين)بهفا(

ي مديريتي از ارائه خدمات مشاوره

 كسب و كارهاي جمله مديريت فرآيند
 رشد

مهندس مهردادآقا 

 كرماني

 ي هوشمندسازي وايت بردسامانه پيشگامان علم و دانت 83
-رشد

 مشروط

مهندس ميالد 

 فاميليان

88 
پژوهت و توسعه بارمان 

 سامانه

سامانه آموزش مجازي با توجه به  توسعه

 جديدهاي و رويكردها نيازمندي

-رشد

 مجازي

مهندس حميد كندي 

 دايني

82 
پيشتازان صنعت فضا 

 پويان

طراحي و توليد نرم افزار كتابخانه 

 ديجيتال

-رشد

 مجازي

دكتر سيد مجيد 

 اسماعيل زاده

80 
هاي فناوري سامانه

 الكترونيك عصبي
 الكترونيك عصبهاي فناوري سامانه

-رشد

 مجازي
 دكتر عباس عرفانيان

87 
الكترو پرتو علم و 

 صنعت
 تجهيزات پزشكي

-رشد

 مجازي
 دكتر بيژن وفاري

 ردنگار امن 81
مقاوم در برابر  GNSSهاي گيرنده

 باالهاي اختالل و در ديناميك

-رشد

 مجازي

دكتر سيد محمدرضا 

 موسوي ميركاليي

81 
پرهيب سپهر هنر 

 پارس
 به عنوان مصالح ساخت خاک

پيت 

 رشد

مهندس احمدعلي 

 نامداريان

 آتي بين فناور ايساتيس 83
( و طرحي IOTهوشمند سازي)

 كنترليهاي سيستم

پيت 

 رشد

مهندس رضا فالحتي 

 مروست

81 
تجهيزات گستر 

 پزشكان
 ي نويز ابزار دندان پزشكياتصال كاهنده

پيت 

 رشد
 مهندس علي ميرزايي

 ايمنريل تراز  81
 پايت تجهيزات ساخت و طراحي

 ريلي حوزه در وضعيت

پيت 

 رشد

مهندس اميرحسين 

 محمدرضايي
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 فناور هاي از مركز رشد واحد 6931فناوري كه در سال هاي واحد

 دانشگاه علم و صنعت ايران خارج شده اند

 مرحله ي فعاليتزمينه واحد فناور رديف
مدير عامل يا رييس 

 هيات مديره

8 
فراوران نوين آريا به 

 سرمد
 دانت بنيان تابشي كاتاليستيهاي هيتر

دكتر سيد مصطفي 

 حسينعلي پور

 دانت بنيان ماده ايمن ساز چند منظوره ايثار 2
مهندس عبدالحميد 

 مصدق

 رشد نرم افزار آموزش زبان موسسه پرآموزي 0
مهندس كيوان نظري 

 عدلي

 سورنا سانيار پيشرو 7
در توليد بتن  كاربرد فناوري نانو

 سبك رنگي
 مهندس سعيد شكيبا راد رشد

1 
مهد دانت و فناوري 

 مدرن ستاره پارس

طراحي ساخت وساز رباط عمود پرواز 

 موتوره خودكار بدون سرنشين7
 مهندس سعيد كوچكي رشد
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 مركز اسناد علمي

 و 

 رساني اطالع 
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 ها:به تفکيک بخش گزارش عملکرد 

 بخش مخزن و امانت مركزي

            حدود خارج نمودن  نه و  خا تاب تب مخزن ك قديمي،     81333بازنگري و وجين ك تب  عنوان از ك

 مستعمل و پر نسخه؛

 رفع مغايرت كتب موجود در قفسه با اطالعات موجود در نرم افزار رنا؛ 

  كتابخانه مركزي براي جايگذاري كتب انتقالي از دانشكده ها.قفسه در مخزن  71افزايت تعداد 

  رياضيعنوان كتاب منتقل شده به اين بخت از طرف دانشكدهاي، فيزيك 3333جايگذاري حدود، ،

 با نظم خاص در قفسه ها. 11كامپيوتر و پژوهشكده سبز و الكترونيك در سال 

 بخش اطالع رساني

  اسكوپس؛دو پايگاه ساينس دايركت و اشتراک 

         سكوپوس و اي اس اي با شجويان تحصيالت تكميلي با پايگاه ا شنايي دان برگزاري كارگاه آموزشي آ

 تلکمخهاي شركت كننده از دانشجويان تحصيالت تكميلي و اساتيد دانشگاه در رشته 233حدود 

 برگزاري نمايشگاه كتب تخصصي با شركت كارگزاران اين عرصه 

  با حضور اساتيد و دانشجويان .11در هفته پژوهت سال برگزاري كارگاه علم سنجي 

 تصويري از برگزاري كارگاه اسكوپوس
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 بخش سفارشات 

ساتيد و دانشجويان دانشگاه    هاي وظيفه اصلي اين بخت نياز سنجي وجمع آوري درخواست    كتب ا

همين راسووتا خريد كتب اقماري اسووت .در هاي ودر نهايت خريد آنها براي كتابخانه مركزي و كتابخانه

شگاه بين المللي كتاب تهران كه بيت از        سي امين نماي ضا محترم هيئت علمي از  ستي اع  233درخوا

سي جديد به ارزش بيت از   شد، انجام گرديد. الزم به    13عنوان كتب انگلي شامل مي  ميليون تومان را 

ساتيد       سمي و ايميل از ا سال نامه ر ست كه قبل از خريد، طي ار شكده  ذكر ا شد و بر  ها دان نظرخواهي 

ست      سته بندي لي ساس د شته     هاي ا ضوعات و ر سالي، خريد انجام گرفت، كه تقريبا در اكثر مو   هايار

 مرتبط به دانشگاه خريد كتاب انجام پذيرفته است. 

 بخش خدمات فني

ده و مربوط به اين بخت شوووامل ورود اطالعات كليه كتب مركزي و دانشوووك       هاي  عالوه بر فعاليت  

 11اقماري به مركزي در سووال هاي همچنين آماده سووازي اين كتب، با توجه به پروژه انتقال كتابخانه

به كتابخانه مركزي رسيد كه در  11در اواخر سال ها درخواست انتقال تعدادي از دانشكده و پژوهشكده

م نمود و تا پايان سوووال     پي آن كتابخانه مركزي با همكاري كليه كاركنان خود به اين امر بزرگ اقدا           

كار  11سووبز و الكترونيك به مركزي انتقال يافتند.از ابتداي سووال  هاي ، پژوهشووكدهدانشووكده فيزيك

شكده  شكده كامپيوتر و       هاي انتقال دان شد كه تاكنون كار دو دان شرو   ضي و راه آهن نيز  كامپيوتر، ريا

است. امور فني مربوط به اين كتب توسط اين    رياضي باتمام رسيده و دانشكده راه آهن در حال انتقال   

الزم جهت  هاي  بخت انجام پذيرفت از جمله تهيه ليسوووت اوليه،مراجعه به دانشوووكده و بيان آموزش           

 چگونگي انجام كار ،ورود اطالعات ارسالي دانشكده در نرم افزار و......
 

 كتب فارسي موجود هادانشكده
كتب التين 

 موجود

كتب فارسي 

 مركزيتحويل به 

كتب التين 

تحويل به 

 مركزي

 نسخه 2710 نسخه 8010 نسخه 2181 نسخه 8711 دانشكده فيزيك

 نسخه 8712 نسخه 11 نسخه 7282 نسخه 8313 دانشكده كامپيوتر

 نسخه 2311 نسخه 131 نسخه 0181 نسخه 2713 دانشكده رياضي

پژوهشكده 

 الكترونيك
 نسخه 8331 نسخه 71 نسخه 8803 نسخه 71

 نسخه011 --- نسخه011 --- پژوهشكده سبز

 نسخه 8281 نسخه 111 نسخه 8110 نسخه 2118 دانشكده راه آهن
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عنوان كتب خريداري شده   233اين بخت فهرست نويسي و آماده سازي تعداد    هاي از ديگر فعاليت

 از سي امين نمايشگاه كتاب تهران بوده است. 

 پايان نامهبخش امور مراجعين و 

دانشجويان در هنگام فارغ التحصيلي بعد از آپلود پايان نامه خود بر روي سايت كتابخانه مركزي  و    

سويه         شتن ديركرد كتاب ، بدون مراجعه به اين بخت ت صورت ندا سئول اين بخت در  سي م بعد از برر

 بايستي از طريق وب  حساب خود را دريافت مي نمايند.چنانچه دانشجويان ديركرد كتاب داشته باشند     

ساب را دريافت مينمايند. الزم به ذكر      سويه ح سپس ت كتابخانه مركزي پرداخت آنالين را انجام داده و 

سال     ست كتابخانه مركزي در  صرفه جويي در زمان و وقت اين     11ا شجويان در  با هدف كمك به دان

 امكانات را كه به شرح ذيل انجام داده است از جمله:

صيالت تكميلي در نرم افزار رنا فعال و راه         11از مهر ماه  شجويان تح ستم آپلود پايان نامه دان سي

 اندازي شد؛

 سيستم پرداخت الكترونيكي ديركرد كتب نيز براي تسهيل كار دانشجويان در نرم افزار فعال شد؛

ين ا فاز دوم طرح ودير با استفاده از گرانت اساتيد جهت عضويت دانشجويان تحصيالت تكميلي در      

 طرح راه اندازي شد.

 مركز اسناد علمي و اطالع رساني برنامه عملياتي و چشم انداز سال آينده

ست     سيا ستاي  صوص انتقال كتابخانه هاي در را سعي بر    هاي قبلي مركز در خ سناد  اقماري، مركز ا

 عالقمند بههاي عالقمند به اين مركز را داشووته ودر همين راسووتا كتابخانه هاي انتقال كليه دانشووكده
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ترتيب در نوبت انتقال قراردارند. ايجاد مركز علم سنجي در كتابخانه مركزي از ديگر تصميمات و چشم    

 كتابخانه مركزي براي سال آينده مي باشد كه مقدمات اينكار در دست اقدام است.  هاي انداز

ادبي، اشتراک سرويس   ي هاسرقت  از جلوگيري جهت محترم اساتيد  به كمك براي مركزي كتابخانه

iThenticate درصوود دقيق گزارش اطالعاتي بانك اين را در كتابخانه مركزي فعال نموده و با كمك  

در  وتاهك زماني در است،  گرفته صورت  برداري كپي كه منبعي از كامل مستندات  ارايه را با ادبي سرقت 

  تشخيص اي حرفه افزار نرم يك و پيشرو سرويس يك iThenticateدهد.اختيار اساتيد محترم قرار مي

  رسراس   در پژوهشي هاي گروه و علمي ناشران  توسط  كه است  آن از پيشگيري  آوري فن و ادبي سرقت 

  انتشار  زا قبل را مقاله نويس پيت اصالت  از الزم اطمينان بطوريكه شود مي استفاده  و پشتيباني  جهان

  .مي نمايد ايجاد

 

 


