
ا�ل �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ل 
٢ �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ره ی 
ز��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ن ١٣٩٧

���و�� �ـ�و�� و �����ی 
دا�ــــــ���ه ����ــــــ� ��ـــــــ��

٢ ٢

Quarterly Journal of Research and Technology
B u - A l i  S i n a   U n i v e r s i t y
|| Vol. 1          || No. 2         || Winter         || 2019

���ون ��و�� و ���وری دا����ه ����� ���� ��� داد:

دا����ه ����� ���� در ��� ������� �����ت ���ن
 ���� ر��� ٤٥٢ �� 

���ر  ا����ب د��� ������� ز��� �� �� ���ان ��و���� ���� 
 

ا����ب ١٠ ��� از ��و����ان ا����� از دا����ه ����� ���� 

� و ا��ه از ���� ��ی ����� در  ا����ب ٦ ��
���� ر�� دا����ه �� ���ان ���ور ���� ا�����

 
��ر��� از دا����ه ����� ����  ا����ب �� 

�� ���ان ��و���� ���� ا����� در ��زه ا��ا�� 
 

ــ��
�ـــــ

� �
�ــــــ

��
ه �

��
ــ�

ا�ــــ
  د

�ی
���

و �
 �

و�
�� 

�
�و�

��
 ��

���
�

�
 ١٣

٩٧
ن 

ــ��
�ـــ

 ز�
،٢

ره 
��

�ـــــ
ل، 

 ا�
�ل

�ـــــ

2

Quarterly Journal of Research and Technology

B u - A l i  S i n a   U n i v e r s i t y





 فهــرسـت مطالـب                
 

   سردبیرسخن  

 3 .................................................................... ذوالحواریه مسعود سید / دکتر تحول رویکرد نظام آموزش عالی؛ ضرورت یا رویا

رضا  وحیددکتر / های رنگی دانشگاه ، ماهی2019ها در سال بندی وبومتریکس در ارزیابی دانشگاههای روش رتبهشاخص
 .......................................................................................................................................................................................... اوحدی

11 

 19  ... دکتر حسین اصغرنژاد(/ 1397-1357) نگاران دانشگاه بوعلی سیناو دانش شگرانساله پژوهتحلیلی بر نگاشت علمی چهل

 27 ............... اللهیدکتر داود نعمت ،خرم محمود مسعودی/ بود من دکتری آرزوی دوره شروع زمان در دانستنش که نکته بیست

 31 ........................................... فرگفتگو: ژاله سلیمی/ گل زلفی محمدعلی دکتر: 1397 سال در کشوری برتر پژوهشگر با گفتگو

 37 .............................. فرگفتگو و نگارش: ژاله سلیمی«/ اللهی نعمتداود  دکتر» گسترآلایدهزیست بنیان دانش شرکت معرفی

 40 ................................................................... فرو نگارش: ژاله سلیمی/ گفتگو  گران آسیابنیان مادسنجشمعرفی شرکت دانش

 43 ....................................................................................................... محمدیانمحمود / دکتر  های شکستهپنجرهمعرفی نظریه 

 45   ............................................................................................... دکتر علی گزنی/ نگاه یک در سینا بوعلی دانشگاه علمی توسعه

 48 ................................................................................................................. معاونین پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا از ابتدا تاکنون

 ابیانرره، ترردوین: مجتبرری خداویسرری، دکتررر حمیررد زارع  و تهیرره/ سررینا برروعلی دانشررگاه کتابخانرره تاریخچرره بررر مررروری
 ...................................................................................................................................................................... فردکتر ژاله سلیمی

 
50 

 56 ................................................ تاریخچه و عملکرد مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا/ تهیه و تنظیم: اصغر بیات

 60 .................................................................................... بیات اصغر: تنظیم و تهیه/ مرکز کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینامعرفی 

 61 .... ........................... نیا/ تهیه و تنظیم دکتر مهدی سخائیسینا بوعلی دانشگاه اطالعات در فناوری کاربری و توسعه شمار گاه

 64 ...................... فرتهیه و تنظیم: محمدجواد یدالهی/ ایران تاریخچه اداره انتشارات دانشگاه بوعلی سینا بعد از انقالب اسالمی

 66 ........................................................................................................................................................... نشریات دانشگاه تاریخچه

 67 .................................................................... زادهتهیه و تنظیم: دکتر حسین تراب/ کروماتوگرافی متمرکز آزمایشگاه اندازی راه

 70 .......................................................................................................................................... دانشگاه کارآفرینی و رشد اخبار مرکز

 72 .................................................. (1397 های دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش )آذرماههای جدید در کتابخانهافتتاحیه بخش

 73 .......................................................................................................................................... دانشگاه اطالعات فناوری حوزه اخبار

 75  ................................................................................................................ گزارش فعالیت دفتر ارتباط با صنعت در چند ماه اخیر

 76 ........................................................................................................... پژوهشی کشور تشکیل شد 4های منطقه جلسات کمیته

 78 ............................................................................ترتیب اسامی در مقاالت .................................................................................

 79 ................................................................................................... 2018 سال در ایدن پراستناد پژوهشگران نیبرتر ستیل انتشار

 81 ........................................................................................ مختلف موضوعی یها در حوزه ایران های دانشگاه چشمگیر حضرور

 84 ............................................................................................................ جهان های مؤسسه سبزترین میان در ایرانی مؤسسۀ 16

 86 ..................................................................... تحصیلی مختلف مقاطع سینا در بوعلی دانشگاه التحصیالن فارغ اشتغال وضعیت

 87 .........................................................................................................برگزاری نوزدهمین هفته پژوهش در دانشگاه بوعلی سینا 

 88 ................................................................................................................... برگزاری نوزدهمین هفته پژوهش در استان همدان

 90 .................................................................. دستورالعمل پذیرش و حمایت از پژوهشگران دوره پسادکتری دانشگاه بوعلی سینا

 94 ........................................................................................ نایس یبوعل دانشگاه یسنج علم کارگروه تیفعال و سیتأسی  هنام نییآ

 97 ................................................................................................................................ دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

 105 ........................................................................................................................... سینا بوعلی دانشگاه از استانیپژوهشگران برتر 

 108 .................................................................................................... سینا بوعلی دانشگاه از استانی برتر فناورانه هایایده و فناوران

 109 ............................................................................................... سینا بوعلی دانشگاه ازی های اجرایی استان برتر دستگاه پژوهشگر
 

 سینا بوعلی دانشگاه فناوری و  پژوهش معاونت فصلنامه
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 بسمه تعالی
 

به ار باا دانتایاهیا      و جهت ارتباا  بیتا ر   و فناوری، فصلنامه معاونت پژوهش دومشماره  که خرسندیم بسیار
ارائاه  و  دانتایاه  و فنااوری  دادهای پژوهتای برو  شایس ه انعکاس دانتیاه اف خارآفرین بوعلی سینا، فرهیخ ه

. در ایان نتاریه   شودمن تر می و فناوری پژوهشعرصه در دانتیاه  همکارا  مح رم ناب هاینظرات و اندیته
مقااتتی ا  همکاارا     تولیدات علمی و فنااوری دانتایاه،   و دادهابرو  عالوه بر انعکاس بر این است کهسعی 

حمایت ا  تولیادات علمای در سا و      و فناوری و پژوهشهای عرصههای م فاوت در نیاهمح رم دانتیاهی با 
هاای اعماالی در   سیاسات  نقاد  یابندی دانتیاهی های م فاوت رتبهرتبه دانتیاه در نظامارتقاء  و فراملیملی و 

هاای  در شاماره  به چاپ برسانیم. هر چند مقاتت علمی چاپ شده اعمال نظربدو   حو ه پژوهش و فناوری را،
در  پاژوهش باوده و ممکان اسات کاه     مقوله به  گا  مح رمنویسند هایبیانیر دیدگاه صرفاًم فاوت این نتریه 
ها باوده و  افزائی حاصل ا  تضارب آراء و اندیتههدف محقق کرد  هم باشد.نظر رسمی نتریه مواردی مغایر با 
شد  نتاریه و پیتارفت    ترپربار جهت راه این د. درشومیبه خوانندگا  مح رم سپرده خصوص، قضاوت در این 

حمایت هار چاه   ، المللیملی و بین هایعرصهدر  پژوهش و فناوری مخ لفهای دانتیاه در حو هو به ر بیت ر 
 باه  یااری  دسات  ی علم و پژوهش را طلب نماوده و گذاری در  مینهبه سیاست مندا و عالقه بیت ر م خصصا 

 نمائیم.می درا  یا سوی هم
 

 مهدی بیات                                                                                           
 سردبیر فصلنامه معاونت پژوهش و فناوری 
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 یدهـچک

های مردم و حاکمیت قررار ررتهر    های اخیر در برابر پرسشنظام آموزش عالی ایران، در سال
آموخهگران و حرم مئراکم ک رور      است ک  عمدتاً مربوط ب  عملکررد آن در خورود دانرش   

د و مهاسفان  ب  دلیم شرایط سخت و دشواری ک  در ک ور با آن مواج  هئهیم عمراًً،  باش می
رذاران، بر   باشد. سیاستهایش میهای صریح و سریع دان گاه ب  پرسشجامع  منهظر پاسخ

کنند تا برخری از سروا ج جامعر  را مهوجر      اند سعی میدلیم انبوه م کاتی ک  با آن مواج 
های غلط خود، سرپوش بگذارنرد. هردو و   رذاریو ب  نوعی بر برخی سیاستها کنند دان گاه

ترری   های نئبی است اما عمرده کمک ب  اسهفاده از مزیت ماموریت ویژه نظام آموزش عالی،
هایی ک  قبا وجود نداشه  اسرت و در یرک کرام    خلق توانایی ؛سازی استاش مزیتوظیف 
  و بر  دلیرم آنکر  در برخری جاهرا خیاهرایی در       ای روشر سازی جامعر  بررای آینرده   آماده

دهی ب  جریان تری  وظیف  دان گاه جهتشود، در ای  مقیع، عمدهرذاری م اهده می سیاست
باشد. ارر امروز ب  دلیم اتزایش نرر  بیکراری   می «نوآوری سیاسهی»رذاری جامع  و سیاست
هرا  ریررد، دان رگاه  ت قرار میآموخهگان دان گاهی، نظام آموزش عالی ک ور مورد مذمدانش

باید هوشیار باشند تا تحت تاثیر چنی  رویکردی، ب  راهکارهای نامناسر  همورون دان رگاه    
دست نیازند بلک  با اسهفاده از همر  ابزارهرای موجرود بر       «رراییمهارج» کارآتری  با هدو
ن رگاه، پررورش   ترری  ابرزار دا  های صحیح دان گاه در جامع  بپردازنرد. مهرم  تبیی  ماموریت

است ک  هوشمندان  ب  شناخت م کاج و سپردن حرم مئرال  بر  مراکرز      «نوآور» مدیرانی
دهری بر  جریانراج    هرای درسرت و جهرت    سرازی  تحقیقاتی، اعهقاد داشه  باشند و با سیاسرت 

، اقهوادی و در یک کام مدیریهی، ک ور را ب  سوی تردایی بههر رهنمون 1اجهماعی، سیاسی
 شوند.

                                                           
 باشد.های رسمی تولنام  نمی باشد و منعکس کننده دیدراهال  ای  مقال  نظراج شخوی نویئنده میمی. *
   :mzolhavarieh@basu.ac.irEmail    پیرادامپزشکی دان کده علمی هیأج عضو. 1
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 همقدم
ها؛ یک حقیقت آشکار یا یک ناکارآمدی دانشگاه -1

 له؟أمسشبه

 نن یدوشزو ننمزشوایننروزها نن وشزو زننمزوا   نن و

ن   زآ دیوشانزگ هوهوآ ماشوشانزنگ  دونندهدهووو

 ن یوونمشوهوافنااش وشزوطنحممو لف نظونهاین وووو د

 ددند وین ووو ن ویهن مو ندووو فف هتدوشزو مزشوشانزگ ه

 طمزو ث ل:و

ین ولنمو ئن  مووووو ن ویکونهاوآمواطتو  وشانزنگ هو

پاشااندوهویهزفاوی وتملهدو ق التوع مدو زمزونمد

پژه زدویاواط سویکوطایوتحقهقن تویدهن شیوووو–

الفحصهالموگمید:وف زغانفغ لوشازند.وی وشیگایو د

 نن یو نن فدوعم نندوهولفنندوشانزننگ  دوااو رنن زت

گ  د وع مدویاخمزشازونهئفددوهویهک زیو مجنمش وو

اطت.ونهاین وول صمونه مون   زآ دوآ ماشوع لدو

نرندوهوطنلروااوآبوین ووووطممو موپن وزاوفااتناو ندووو

آطننه بوشنننمروزیلننفروشانزننگ  ه موینن و هنن موووو

 ن وعمنالبوین وتملهندوووووگمیندوشانزنگ هووآهزشوهو ندوو د

 ق التوع مند و ندفدوجن ولنمو ئن  مویهگ نگن مووووووو

ندازننندوهونگ  زنن موینن و ئنن  موشزهننندو زننمزووو

و(.1نهئت)

ونهاوااوشزطتوی ون شزطتویمشمو اوینکوااوصاف

ایرونهاات وی یدوشقنتو ناشو ن و مانمع توین ال وووووو

  وگففگم  یدواطتو  وشیگاول الوی وطححوخ نماشه

نمشواگاوشانزنگ هوویهددو د موزطهدهواطتوهوپهش

نفماندویاایولمو ئ ل وخمشوزا دوپهداو ددوت وچدندوو

هج  توخمشونن شوج  هن وزاوااوشطنتوووووط لوآیدده

هن ووشاشه ویلشوق یموتمجردوااوآنر وااوصنحد وج  و

ولذفوخما ددوند.

�                    
               

                    
    

و
 افتیم!مساله میگاهی در دام شبه -2

ل ون   زآ دیوشانزگ ه و ف طنف ن وتمطن وووأ ئنب 

یاخنندوشانزننگ  ه مو نن واتف قنن بواطالعنن تو ننموووووو

اطفااتژیکوشازندول الو مو موشازشوین وینکو ئن ل وووو

نمشوهوی و حضوایدکن واینرواتفن  ووووجدیوتبدیمو د

ینمشموین ونبنمشموووو»ج  ه ویاوطناوشهوزا ندووویهففد و

وقاازوخما دوگافت.«وشانزگ ه

الم  ندووهایاو حفاموع مموشزونلئفهرو م یشویهر

( واعننالمو17/11/1396شانزننگ هوطننب وشزو زننردو)و

طف ن وزهیکاشو دیاامو  وشزوج  ه وأ ف» ددو  و د

 ن ونبنمشهوهووویاایولمو ئن  م وااوطایندوشانزنگ هووو

و(.2)«نهئت

عندموو» ن وا ناهاو ئن ل واصن د ووووووی یدوتمج ونممش

اطنت.وهواگناوووو«اثاگذازیوشانزگ هویاواز  مو زمز

یلما همویاوفااه ون   زآ دیوشانزگ ه ولداقموی و

صمزتو صداقد وصح ویگذازیم وآمواطتو ن و ن ووو

ایمونئ دوااو دیااموزاوپاهزشوش همو ن وونفمانئف 

یاایولمو ئ  مو زمزوی وج یوزجمعوی و ه گاش و

  وزاوااوطایندوطنداشموین وووولمهج ئ وهونمزا وزا

و اا  وتحقهق تدوط بونم یدد.

اصالبوچااوجن یوشهزویناهیمدوشزو منهروشانزنگ هووووو

ایو نن وشزولقهقننتو غنن و ففکنناووخمش نن م ولننماه

یاایوی ففروو-یهددولماهوپژه زدو-شانزگ هواطت

زاهولمو ئ  موشانزگ ه وی ونهمهواطفف شهوااواتن  وو

  وفکنناوینن و نندفوینن ففروزاهولننموشزوصننحروج ئنن

وتمطموجئف واطت.



 

  
  ...تحول رویکرد نظام آموزش مقاالت: 

 

5 

شانهدوات  وفکاوی و ندفوین ففروزاهووو م نحمزو  و د

لم وفق وشزوصحد وجدگوهوآمو مویاایونهاه  یو

شهواطننتوهوشزوینن قدونر ش نن ونهنن  د و  زآ نندویننم

  یوفکا وعقهم ون   زآ دوهونر یف بوز ن ووات   هممالبو

  ندنند.وایننااواتنن  وفکنناوی ینندوااووننندهوینن قدو نندو

اطفااتژیئنت وشزوآمولنماهوووایوااوافنااشوو جممع 

خ صوتزکهمونمش وافااشیو  وااواصمو مامعوهو

زا باش  یوشطنفه یدوین و ندفوین وخنمیدو ح ن ووووووو

وی ندد.

خما همو  واتن  وفکنا وپ یاجن ویم نندوهووووولذاواگاو د

یفماندوشانزگ هوزاو مکو دد و ندفوزاوی یندوتغههناوووو

شاش.ویهددو ندفم موااواینرواتن  وفکناوفقن وهوفقن ووووووو

شزطننتوی ننندوهوجننمابوزاوینن وو نن یینن ففروطننمال

تننناوهواطفااتژیئنننت وو ننن یوتلصصننندوگننناهه

یئد زیم. جدشابویاگاشیموی و م مو ئ ل وخمش ن موو

یهدنندوپ طنن وینن ونهاینن توهونننبر تو مجننمشوشزوو

وج  ه .

پژوهش در دانشگاه، ناکارآمد استت و رویکت د    -1

فناورانه یتا اطتحاحاک کتاری دی نتدارد و یته حت        

 پ دازد.مسائ  کشور نمی

ی وایرو مامعویئه زو رنمواطنتو ن وهقفندووووووشقت

طمالوشزطتو حامونزمش والجاموپ طن وشزطنفدووو

 موی وآموشاشهونلما دونند.ولن الویاخندو ندیاامووووو

شانزننگ  دو ننموخه نندوینن وعج نن وشزوپ طنن وینن ووووو

زو  یوشانزگ  دوزاهولنموزاوشون   زآ دیوپژه ش

تغههننناوزهشوپنننژه شوهولا نننتویننن وطنننمیووو

و(.3)شاندد  یو  زیاشیو دوپژه ش

کفنن وق یننموتمجنن وآمواطننتو نن وهاینناو حفنناموووون

ایوین ووگمیددو  و هچو ندیایوشزو زنمزوعالقن وووو د

ازا  و ئ  مولماهوخمشوی وشانزنگ هونندازش.ویهدندوووو

ایوهجمشوندازشو  وی وشانزگ هوطداشهواصالبوپاهژه

ونمش.

                                        

و
آ مخفگ موشانزگ هون   زآ دنندووگمیددوشانش دو-2

شهطننف موشزوپ طنن وهوینن او ننموخه نندوووهویاخنندو

عجمالن وزاهولموتبدیمونئموشانزگ هوین وشانزنگ هووو

 ددنند.واگاچنن وشانزننگ هوو نن زآفایروزاو حننامو نندو

  زآفایرویکوپاهژهونئبف بوخمبواطتوهلدوپ طن وو

و د طبدویاایوایروطمالونهئت.

الوی الوشزوگن مونلئنتوهولفندووووؤیاایوپ ط وی وط

گنذازوااووتاوااوآنک وی و ندفوهاقهندوطه طنتوووپهش

 مامعوشانزگ هو  زآفایروپدویبایموی یندویبهدنهمووو

  وت وچن ولندوشانزنجمی مو ن ویناایو ن زآفایددووووووو

الوؤ(.وااوطنافوشیگناوی یندوین واینروطنوووووو4انند)وآ  شه

اط طدو موپ ط وشاشو  وآی واطف شاندوین وزهیکناشووو

  زآفایددوهوی وتهداشو  فدوشازیمدواگاواطف شامو  و

 دوشانف وی ننددووتم یمویهزفایوی واندگدوشانزگ 

تنماموین و مفقهنتوشانزنگ هوووووآنگ هوی وچ وا هدیو د

و  زآفایروشلویئتد

گنذازوااووشاننتوطه طنتووتاوااو من  وچزنمووا  و رم

شانزگ هو  زآفایرواطتو  وآی وت قندوصنحهحدوااووو

گذازاموهجنمشووشانزگ هو  زآفایروشزوذ روطه طت

شازشوینن وآنکنن ونهنناو نندیاام ویهزننفاو هحننمفوینن و

واطت.و«گاا ر زت»شانزگ هو

آنچ وگفف وند والبفن و حن لبدونهئنتو ن و ندعه موووووو

شانددو ن وون   زآ دیوشانزگ هونداندد وآنر وخمبو د

شانزگ هوی وتم موهظ یظوهوتک لهظوخمشوعممو اشهو

اطت.وا  وآنچ و رمواطتونمعوزهیکاشیواطنتو ن ووو
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اننندو نن وگننذازاموینن وج  هنن والقنن  و نناشهوطه طننت

 ن وج  هن  وووهوع و«شانزگ هوی یندوپ طنلگموی نندووو»

شانددو  وشانزگ هوی یدویکوپ طلگمیدوزاوشزوایرو د

طایوآ ماشوی وفااندانز موید دوتن ویفماندندوشزووو

آیددهوننغمو د طنبدوین وشطنتوآهزنندوهوانندگدووووووو

وایوشانف وی ندد.وآطمشه

ااوشیگاوطنمیو ندیااموشانزنگ  دونهن وپ طنلگموووووو

گنذازیوویمشموشانزگ هوشزویاایناوج  هن وزا وازاشوو

شاندند.ووطمشیلزدوآندوپژه شو ندویهشوااولدوی و

و1393 ؤیدوایرو ح ب وت قدوهاازتوع مموشزوط لو

شانزنننگ هو»عدنننمامووااوشانزنننگ هو ننن زآفایر ویننن 

اطتو  وشزویئف وپهزدر شیوشانزنگ هووو«گااو ر زت

و67507نئموطمموایالغوند.و مچدهرون   وننم زهوو

اننفغ لوو»ین وعدنماموووو1396اموتها  هوی وت زی وطد

 وهازایو حفاموع مم واقفص ش وو  وپاشاخف«وفااگها

 نن ز وهونهنن وی نننکو ا نن ی وطنن ا  مواشازیوهووووو

اطنفلدا د وصنندده وتمطنه و  نندوهو هنن همواهلووو

  وایالغوند و بددوز هسوجمرمزویمشوهوی وشانزگ ه

طنن ایوتحصننهموهوانننفغ ل و نن ووووینناو فد طننبو

  یوالامویناایوایجن شوووایوااوشطفمزالهمم جممع 

مخفگننن موآ ایویننناایوشاننننشصننناللهتولافننن 

 (.5  وهو اا  وآ ماشوع لدواطت)وشانزگ ه

تمجهردو  وشزوپسوایرون   ونرفف واطت وهاگنذازیوو

گنذازامویناوووتدیهایوطه طتپه  د  یون ندوااوید

شهشوشانزنگ هوشزوخصنمصون یئن   ندوانننفغ لوووو

انگ زانن وین ووواطت.وایر ونمعدونگ هوطححدوهوط شه

 ننن یونهننن موننننمآهزیوهوفدننن هزیوهووپهچهننندگد

یوژزفوشانزننگ هوشزوتمطننه وپ ینندازووو  ز اش نن 

ج  هننن واطنننتوهو ف طنننف ن واینننروگمنننن ونگننن هووو

انگ زاننن وهولف ننتوااو  ز اش نن یوهاقهنندووووطنن شه

شانزگ ه وی عثوعقبو  نندموج  هن وااوپهزنافتوهوووو

وایو  وی یدوع یدو م کتونمش وخما دوند.تمطه 

ایروشطفمزوهوزهیکاش  یدونههاوآم ولن  دوااوآموو

زوهوین وتبن وآنرن  ووووگنذازامو زنموواطتو  وطه طنتو

 دیااموشانزگ  د وتهاینظوشزطنفدوااوزطن لتوهوووو

اندیزددو  وهظ یظوشانزگ هوندازندوهو م نگمن و د

و اشموع شی.

طمزو  وپهزفاوگفف وند و اشم و ندوخما دندوووو م م

ت وفااندانز موپسوااوفاالتوااوتحصهموی و ئنبوو

 ن یو ردن وشیناهاویداشاانندوهوووووهو  ز  وهو رن زتو

گنذازامونهن وین وچدنهروووووطه طت زکموآمواطتو  و

ش ددو  وی وپ طلگمویمشمو  یدونز مو دیلزد   

  یونمو  و دجاوشانزگ هوشزوتملهدوشانشوهو ر زت

  یدوخما دونندو ن و دنماوهجنمشوووووی وایج شوپهز 

ندازندوهوی یدو رددط موهوش فااموآیددهو   وآنر وزاو

ی وهجمشوآهزنندوتن و مجنبوننکمف یدوهوتمطنه وووووو

دونهئننفددوهوینن وطننمشش دووو زننمزونننمش و هفقننوو

واند.اهش دگ موآ ماشوع لدوشلویئف 

گنذازوشزووتایروع زا واینروزهیکناشوطه طنتووو رم

گناا وین وووا مهتوشاشموی وآ ماشوهوپژه شو ر زت

ل نه وزاندموع نمموپ ین وهوع نمموانئن ندواطنت.وووووو

 ن یوتمطنه وع مند وفدن هزیوهووووو م نر یدو  وپ ی 

وط اش.ووواجفم عدو او زمزیوزاو د

ی لهموهواگاواهاوی وقدزتوشید م طدوخمشو داگاوا 

تاطد و من  ونفهجن وووشنمروااوتمامو منکدو  و د

 ن وین وهظن یظوذاتندوخنمش ووووووآمواطتو  وشانزنگ هو

انندوهوتنمامو زنمزوشزوشهولنماهوووووخمبوعممو اشه

قندزوافن هشهونندهووووع مموانئ ندوهوع مموپ ی و م م

واطتو  وشزولماهو رددطد.

یزنننهدموهونقنننشوشانزنننگ هوشزوینننکونگننن ه واندوو

ایواطتو ن و دنماوووط ایوج  ه ویاایوآیددهوآ  شه

نه  نندهواطننتوهو اگنن وشینندهونزنندهواطننتوهوینن ووو

گذازاموشزو مزشوشانزنگ هوهووزهیکاشیو  وطه طت

نقشواهش دگ موآموشزویناآهزشمونه ا ن یوآنندوهوووو
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زطندو ن واینرووووشطفدوج  ه وشازندوی ونهاونمندووشم

شانزگ هویفماندویهشوااواینروتن بوآهزش.وشننمروااوووو

تاطدوهوطنهدوشازشوتن وشانزنگ هووووتماموع مدو  و د

تماموج مهوش ندوهوشزنر ینت وووزاوشزونهاوج  ه  و م

و.اعفب زونممشه واا دوج مهوش دآنر وزاوید
و

�  �  �   �   �  �     
�     �      �     

   �   �      

و
ل  و ن ووأ ئی یدوتمج وشانف وی نهمو  ونگ هوی ونب 

و  موی اوندازش.زاوااولمو ئ  مواص د

تنناوگففنن وننندو فمجنن وننندیمو نن ووینن وآنچنن وپننهش

ل و نن ونگنن هوطننححدوهون شزطننتوأتننایرو ئننو رننم

گذازوی وشانزگ هواطنت.ونگن  دو ن وشزوشهووووطه طت

ونمش: دفو  دوخالص و د

طن ایوزنندواقفصن شیووووهظهف وشانزگ ه وفاا مو-1

 اطت.

شانزگ  دوهوو  یزایح و ئفقهمدویهروپژه شو-2

 زندواقفص شیوهجمشوشازش.

گمنن ووایوجن وزنندوقن ز ووونفهجن وو ایرونمعوزهیکاش

 نن یواخهنناوهونهنن و نن وینن وهیننژهوشزوطنن لشانزننگ ه

 ن یو نالمووو  یو الموشزوق لبوطناموصافویمشج 

  دوشزیاندانت.و  وشزو مزشواهل وا دنمموهاازتوو

ع مموی وایرونفهج وزطهدهواطتو  وافن ایشوتهنداشووو

لئ بوهوق عدهوین وا ندافواصنهموووویدو  یشانزگ ه

آ ماشوع لدوشزوتهن ز واطنتوهوشزو نمزشوشهموووو

 ن یو نالمو  ندوووو ز  دهو اشیمو  واجناایوطناموو

نفهجن وینمشهواطنتوهووووتقایب بوشزوا ثایتو ماق  ویندو

خمازیوهواطفف شهوطم ویاخدوناایحدویاایوزانت

وزاوفاا مو اشهواطت.وووو

اننهم.ووشا اهاوخمشوزاوشزوزق یتوع مدوی وشنهن و ندووو

پننسوینناایوازتقنن یوع منندوخننمش وزا باش نن وهووووو

زا ک ز  یوشزطتوزاوی یدوپهداو دهم.واگاچ ویاخدو

اندیزمددامویاواینروی هزنندو ن واطنفف شهوااونبنمغوووووو

نلبگ م و  هدوشطنفه یدوین وتمطنه وپ یندازوین وین ووووووو

عبنن زتوشیگنناونننازوپهنناهایوشزو هننداموزق یننتوو

(وهلدوشزونگ هو مهروشطنف وااواندیزنمددامووو6اطت)

و.اطتومدی یت ل  و مامعأاهلهرو ئوو م
و

�        
     

            

و
 نیاز نداریم. «خاق»یه مدی ان  -3

ایو  وین وآموو دددو  و ئ ل  دیااموخال وگم مو د

الئ ع واطنتوهوشیگناامووول وخ دأاند ویکو ئ ماج 

 ن وووانندوشزلن لدووی و هچوهج وی وآمویاخمزشونکاشه

گ هوین وطنبکوا ناهایووووشانهموط یق وشانزخمبو د

زطندوهوجرن مولندهشووووی ویهشوااوپ نصدوط لو ندو

ط وانقالبوع مدوهوط وانقنالبوفدن هزیوزاوتجاین وووو

 اشهواطت.وپسویئه زویههدواطتو  وشزوایرو ندتوو

طننمالند و ننهچوشانزننگ  دونههنناو زننکالتو نن وزاوو

تجای ونکاشهوی ندوهواینروشزطنتونهئنتو ن و ن وووووو

هوااوطایدوطهدو دهموی وازا  وزا ک ز  یوخالق ن و

آا مموهوخح وی وشنب لوزاهولمو د طنبوی ننهموهووو

یمشج وطهئفموزاویاایوآا نمموهوخح  ن یوخنمشوووو

و.  ید و دهم



 

دانشگاه بوعلی سیناو فناوری   فصلنامه معاونت پژوهش  

1397، زمستان 2، شماره 1دوره   

 

8 

       �                       �       �          

و

یرفاواطتو ندیااندوآگن هوهواطفااتژیئنتوشاننف ووووو

ی نهموهوخالقهتوزاوی ویدن و  زند طندو جممعن ووو

 زی وزاویئد زیم.و  وی و دیااندونهن اوشازینمو ن وتنوووو

تنا و زنکالتوزاوخنمبووووخمبویداندندوهوااوآمو رنموو

 دددوو«ط ایل أ ئ»یزد طددوهویفمانددوی وشزطفدو

 و جممعن وزاوین وطنمتوووو«نمآهزیوطه طنفدو»هوی و

لموصحهحو ئ  موپهشویباند.واینااوین و ح لهن توووو

تنماموااوتجایهن توجرن ندوین وووووتحبهقدوفاا  ندو ندوو

و مفایرو  ید ویراهویاش.
و

�   �      �  
�  �    �   

     �  � 
��    �      

    �  �  
     �   

و
 

گی نتد، متدی ان   ها کپی میمدی ان خوب از ایده  -4

 دزدند.ها را مییزرگ ایده

 ن یشوین وجم ن وووواطفهموج ی وشزویکدوااوطلدااند

 دا دنداموو ددو ن :وو زرمزیوااوپهک طموان زهو د

هووشاشنندو ددد و دا دداموی زگ و دخمب و ددو د

و نن یوعنن لدوزاویننداشیم نن و هچگنن هوااوایدکنن وایننده

شزوشنه یدو ن وزنندوووو.ایمالئ سونا ددگدونکاشه

گهاشوهو اوع موهوفد هزیوی وایرونف بوصمزتو د

ایونننموینناایو ماننمع تو لف ننظوینن ولحهنن وایننده

آید و دیاو مفدوآمواطتو  ویرفایروایدهوهجمشو د

زاویداشش ون وایدک ولفدو ددو ددواینااوهقفندو دندوووو

 دماو مجمشواطنتوهوشیگناامووو دهد واصموایده و د

 موایروا ک موزاوشازندو ن و دندو ددندوهلندوهقفندوووووو

نمش واصموهوفاعندویناایو دندوین قدوووووشاشیدهو د

و  ند.ونمد

عدمامویکو دیاو مفد و هفقدواطتو  و ناووی و ج ی 

آنچ ویکو دیا ونه اوشازش وشزواطاافشوهجنمشوشازشوو

  یو مزشونهن اشوزاوتزنله وووهوتدر واهوی یدوایده

هوی ویکولا تونمآهزان  وآنر وزاوی ونک دوشزوش دو

اشو د زو موقاازوش دو  و موپ ط ونهن او جممعن وو

شلهمونکموهونم یموجدیدیو ن وین ووووی ندوهو موی 

شطتوآهزشهواطنت و فه ندوین وصن لبوجدیندشوووووو

گمیندوشلهنمو مفقهنتو ن وشزوپناهژهوووووونمش.وهیو د

 کهدفنن شوایننرویننمشو نن وگاه نندوااو دا دنندام وووو

  وهونق نن موشزجن وینکوزاووووشام مزخ م و مطهقد

 ئنن  ویمشننند وشزو دنن زوخننمشووو نن وینن و نن  دهمتا

و(.7)شانفهم
و

      ر  د   �اه در 
 ما   ر ان    ر

و
و

 اث گذاری دانشگاه ی  تمام ارکان کشور -5

 هدو اشو  و مفقهتو زمزوشزوأیکوی زوشیگاوی یدوت

 حنمزواطنت.ویهدندوین واین مووووووگاهو دیایتوشان ید

زاوشزوتمن موایهن شو ندیایفدووووتناوی یندوشانن یدووووط شه

 زمزوهازشو ناش.وشانزنگ هوی یندونئنبتوین و من ووووووو

ننناای و مجننمش وها نندشونزنن موش نندوهوزا کنن زوو

صحهحوزاواطفلااجو ددوهوی و دیاامو زمزواعنالموو
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 ددوهوایروشانزگ هواطتو  وی یدو ااقنبوی نندوتن وووو

  یو لف ظو دیایفدوااو ئنهاوتههنهرونندهوووویلش

وخ زجونزمند.
و

            �             � 

و.
و

 راه ح  سیاسی؛ راه ح  سیاستی!  -6

زط لتواص دوطه طت وی او اشموزاهوی وی وعب زتو

ایوی وطمیوفاشایویرفاوشیگاوشزطتو اشموج شه

  یوخ صوخمشوزاواطتوهوااوایروزهی وپهچهدگد

ول لد وشز وی ووشازش. و هممالب وطه طد  وشنه ی وشز   

و م«ی  وهوخها»ایوااو جممع وط شه ایمو  واج   

 (.8تمانددوتهههرو دددهوی ندد)البف ویئه زو د

طف ن واثاوطه طدوخمشوزاوااوشطنتووأ  و فشانزگ ه

اننند وینن وعدننمامویننکوزاهولننموطه طننفد وی ینندوشاشه

  وزاوشزوشطفمزو ن زوقناازوووطه طدوندموشانزگ ه

شاش.و دهننمزوااوشانزننگ هوطه طنند واثاپننذیایوااووو

نزگ هوی یدوجای ن توطه طدو زمزونهئت.وی ک وشا

خمشو بدعوهو بنهروینکوجاین موطه طندوصنحهحوووووو

 ن یوع مهن وشزوووی ند.وی یدواعفاافو اشو ن ولنماهوو

انندوهووایروا هد ویئه زویرفاوااوشانزگ هوعممو اشه

اینمو ن وووااوایفدایوانقالبواطنال دونن  دوآموینمشهووو

طن اوینمشهوهو ئنت.ولن لووووولماه ویکونر شوجای م

شانزنگ  دووآنک وت و دممو هچونر شوطه طدو ن  البوو

نههنناویننکولنن بوینن وجمههننتو ئننفقموطه طنندوووو

وایم.یاخ طف وااوشانزگ هوندانف 

 ن وین وشهوشلهنموعمنده وظافهنتوطه طندوووووووشانزگ ه

ندموزاویئه زویهزفاوااو اونرن شوشیگنایوشازنند وووو

اهلوآنک وی وطنمزوطندفدوشازایو  زی  ن یو ن فدووووو

یاایوجرتوشاشموی وجای نن تواجفمن عدو ئنفددوهوووو

 نن و)چنن وه ونگنن هوزطنن ن شه ننهروهیژگنندوشانزننگ 

  یوطدفدوهوچ و دزم(و مهز وی وشانزگ هوزط ن 

 ن وزاوین ووویمشهوهو ئت.والبف و اونر شیو  وزطن ن و

هوو«طنن ای ئنن ل »خننمشوشانننف وی ننند وق ی هننتووو

وزاوشازش.و«نمآهزیوطه طفد»

م.وو1852یاواطن سوتهاینظوجن مو دنایونهنم ر وووووو

شانزنننگ ه و کننن ندویننناایوتبننن شلوآزا وهوانفقننن لوو

  طت.وهیو هفقدواطتو  وهوگففگمیوانئ مواندیز 

 ددندوهوو  وی و موگففگنمو ندوو  وشزوشانزگ ه وانئ م

ننمندوون موزاو فمج و د  یوافک زوهوآزای  طفد

وهوایرو مجبوته لدوآیددهویزایتوخما دوند.وو

م.وهجنمشووو1810 مچدهروهی هن موفنممو م بملنت وووو

شانزننگ هوزاوینناوطنن واصننموهلنندتوپننژه شوهوووو

شزوتننندزیسوهوخنننمشگاشاندووآ ننماش واطنننفقاللو

شاند.وایروشهونهای و ؤیندوآمووآ  ش هک واطفمازو د

وخما دویمشو  وشانزنگ هوشازایوشهو ن ز اشو متن هووو

 دتواطت.وچااو  وااویکوطمویاوپ ین وو دتوهوشزاا

شانشو مجمشواطفمازواطنتوهوااوشیگناوطنمیوین ووووو

 ن یو مجنمش وپژه زنگا وطنهدووووواتک وین ونن یقهددوو

  یوجر م وع لموننمشوهووف  ددوت ویاوشطتون ی فو د

شانشو ئبوندهوزاو  وچااغوزاهوآیددهوخما دویمشو

یننن وشانزنننجمی نشویهننن  ماشوهوآنرننن وزاویننناایوو

 ماننمع تدو نن وننن یدوشزوا دننمم و ئنن ل ویزنناوو

ایوشهزوی ون شیکوین و ئن  مووونهئفددوهلدوشزوآیدده

اص دویزایتوتبدیموخما ددوند و جرن وهوآ ن شهووو

و دد.وو

آیند وآمووهوشزوین الویا ندووآنچ وااوته زیظوذ اونندو

اطتو  وانفه زوج  ه وااوشانزنگ هونب یندوفقن وین ووووو
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 مامع توزهاو حندهشوننمشوهوشانزنگ هوزاوین ووووو

آ ننمایویداننند.ویهدنندو ث ینن وجنن یدوینناایو رنن زت

گذازاموین وج  هن وووشزطتو م موچه یو  وطه طت

 ددد.وی ک وج  ه وی یدوآگ هوی ندو  وهظهفن ووالق و د

ددوهونگنن هوینن ونه ا نن یوشیگنناوشانزننگ ه ونهنن اآفای

 من موچهن یواطنتو ن ووووووآیددهواطت.وهواینرواتف قن بوو

تناوااو دن زشوووطه طهمموین وظااففندو اچن وتمن موووو

ایوندازنندوهواگناوووگذزند.وچنممویناایشویان  ن وووو د

 هفقدیمو  وشانزگ هوی یدوطه طدونمش وشله شوشزو

 مهرونکف ونرففن واطنتو ن وین ولسنمزوطه طند ووووووو

ننکمو مکنر ویناوووووتنایروتماندوی وطرمشانزگ هو د

گننذازی واثنناویگننذازشوهوااویاخنندولننماهوطه طننت

  یو  وی ون یدویرفاویگمیهم ون   زآ دییدط هقگد

وگذازو م نهتو دد.طه طهمموطه طت

نگ زندهوا هدهازواطتوشزو جن لدوشیگنا وین ویئن ووووو

 مامعوی وصمزتواخفص صدوشزو مزشوشانزگ هو

یننمع دوطننهد ویدنناشااشوهوطننهدونننمشوینن وازا نن ووو

 یوعم ه تدویاایوازتق یوج یگ هوشانزنگ هووزا ک ز 

ویمع دوطهد وپاشاخف ونمش.

 

 تقدی  و سپاسگزاری

شانمو  وااواطف شوگاانقدز وجد بویاوخمشوهاجبو د

گننم واطننف شو حفنناموآقنن یوش فنناو حمنندع دوالفنند

شانزکدهونهمدوشانزنگ هوینمع دوطنهد  وین وشلهنموووووو

  یوازانمددن موهونهن وطنا  زوخن نمووووزا دم ید

فاو ن وشزوتندازبویاخندو دن ی  ووووو وط همدش فاوژال

وایونممشند وتقدیاوهوتزکاونم یم.  یوازانده مک

 
 

 منایع
و.وو6391849 و دوخبا:و18/10/1396ی نگ هوخبانگ زاموجمام و -1

وwww.irna.ir/fa/82821762 و زرد.82821762 و دوخبا17/11/1396خباگ ازیوجمرمزیواطال د وو -2

 زنمز و ندوخبنا:ووووو5  یوع موهوفدن هزیو دحقن وووط یوپ زبؤ  وهوز ونزئتو ه هن موپژه زدوشانزگ ه15/9/1397ایئد  و -3

و.9709157507

و.97090501918 و دوخباو5/9/1397ایئد  و -4

 .8صفح و و3092 ونم زهو3/12/96آزش وفهاها وچهئفدوشانزگ ه وزهان   ونا  و -5

و.34 ونم زهو1383   وز ه فت وا ئف مواتوژمگم و حمدع د و ر جالفد -6

و.141 وانفز زاتونئمونماندیش وصفح و1393  دویاوافک زواطفهموج ی  وأ   دد ولهددز وتاجم  و ه زند وآااشه وت -7

 و ندوخبناووو28/3/97تناد واقفصن شونهنما وووونه د و ئهمش وزاهولموطه طدوی وزاهولنموطه طنفد و نداموشننمازتا و ندامو رنموووووو -8

220664. 

http://www.irna.ir/fa/82821762
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 بندی وبومتریکس در ارزیابیهای روش رتبهشاخص
 های رنگی دانشگاهماهی ،2019ها در سال دانشگاه

 

 
  1وحیدرضا اوحدیدکتر 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 یدهـچک

المللگ  سگبا ااگشارق رتابگن بگی       هگا در سگ ب بگی    بندی دانشگاا  های اخیر، رتبهدر سال
های های مختلف از زمینهها شد  اسن. بر ار  اساس، مقارسه موتعین علم  دانشاا  دانشاا 

ای در س ب مل  و جهگان ، تحگن عنگوا     اسن. چنی  مقارسه مورد بحث مقاالت علم  بود 
ه در مجگتت  بنگدی چگام مقالگ   های رتبهگیرد. در همه روشها صورت م بندی دانشاا رتبه

هگای  ای برخگوردار اسگن. اگرچگه در برخگ  روش    علم  تحن نماره معتبگر از اهمیگن ورگ     
شود و اگرچه توجه به ارگ  شگاخص در   بندی به شاخص مقاالت علم  توجه بیشتری م  رتبه

بندی اسن، با ار  وجگود  های رتبهبندی وبومتررکس تا حدودی کمتر از درار روشروش رتبه
شگود. رجگوب بگه    بنگدی مختلگف مشگاهد  مگ     های رتبگه   بی  نتارج روشهمبستا  مناسب

هگا در  بندی وبومتررکس امکا  شناخن نقاط توت و ضگعف دانشگاا   های روش رتبه شاخص
کند. ارزراب  نتگارج  الملل  را اراهم م  ها و مراکش آموزش عال  داخل و بی مقارسه با دانشاا 

دهد که محققی  برجسگته دانشگاا  بگا    نشا  م  2019سال سینا در بندی دانشاا  بوعل رتبه
المللگ  و داشگت  ارجاعگات تابگل توجگه در ارگ        های معتبر بگی  چام مقاالت علم  در نماره

انگد. اگرچگه   الملل  داشگته بندی دانشاا  در س ب مل  و بی ها، بیشترر  تأثیر را در رتبه نماره
انتشار مقگاالت علمگ  در مجگتت تحگن نمارگه       های کشور درروند رو به رشد درار دانشاا 

 1 .معتبر ممک  اسن ار  جاراا  اعل  را با تغییر مواجه کنند
 

 های معتبرها، وبومتررکس، ارجاعات مقاالت علم ، نمارهبندی دانشاا واژگا  کلیدی: رتبه

                                                           
       Email:  vahidouhadi@yahoo.ca    عضو هیئن علم  گرو  عمرا ، دانشکد  مهندس ، دانشاا  بوعل  سینا،. 1

mailto:mzolhavarieh@basu.ac.ir
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 مقدمه
هاا  شگا، ب بار    نظام غالب بر سااتاا  اننگاها   

مبنا  آم،زش محا،   ررنیاش هاا  نسار  ا      

نظام ها  پژوهش مح،  و یا آم،زش مباناش بار   

ویژ  ا  عصر ت،سعه اننایش مح،  شه پژوهش به

ساااز  عی ااشب نساااآ آپ پااژوهش نساارب ن ایااه 

نثرگذن  ا  گساارش مرزهاا    عامیش ضرو   و 

هاا،ا اننااشب  هااا  و سااامر ت،نماام تع اا   مااش

(  بارن  ن تااا    1385گل و ش انش بخا ا  ب  )زلفش

تایها  عی ش شگ،  ا  ب   شگ، ها  نساامش و  

هاا ا  یا،ز    منطاه بایا نز ت،نپ ب گاار اننگاها   

ها  زیاا و باه  عی،م تجربش و مهناسش و پاانس ل

،م ننساانشب هنار و عیا،م    م انپ ن اما  یا،ز  عیا  

 (  1385نتا اعش نسافاا  ن ،ا )صب،  ب 

هااب  بناا  اننگاها   اها شه  تبهتحا اات نگاپ مش

و  آم،زهاااش نمکااااپ ن زیاااابش  وناااا پ گااارهر

 ,.Liu et al)شناا ها  ن هرنهم مشپژوهگش اننگها 

هااا    یاام مع ااا  مگااارم ا  ه ااه  وش(2005

چاا  هاا  و    هاب تعانا ماااتت بنا  اننگها  تبه

م زنپ ن تاعات به مااتت ا  مجات تحار ن ایاه   

(  ا  چناا  1386نل ییاش نسار )نویاا ب    معابر ب  

سال نت ر  قابر بار سار شساب  تباه بااتتر ا       

هااا و مرنشااز باا   اننگااها  ISIهااا  تعااانا ن ایااه

هاا   پژوهگش شگ،  چگا ه ر با،ا  و س اسار   

 تگ،یاش ه س، با آپ منجر به  وناا  و باه  هاا   

ها  نت ار با،ا  نسار    ت،ل ا عی ش شگ،  ا  سال

(  نساساا  ت،ساعه   1385 ب)صب،   و پ، ساسااپ 

عی ش منجر به ت،سعه منابم ننسانش و ایهر ن شاپ 

(  1383 بگاالهاا،ا )زلفااش ت،سااعه پایااان  مااش  

ها یم نمکااپ ن زیاابش ت،ساعه    بنا  اننگها   تبه

ها و یم هضا   قااباش مناساب  ن   عی ش اننگها 

(  اننگج،یاپ مساعا 1386 بشنا )نویا مشهرنهم 

هاا  باا   ن ز ع ،ما  ت ایال ان ناا شاه ا  اننگاها     

 ,Bratti).بناا  بااتتر نانماه تحصا ل اهناا        تبه

2002; Griffith and Rask, 2007) 
هاا ا   هاا شگا، ها    نز آنجا شه تایها  اننگها 

ناش نساساش ان اب شگا، ها  ت،ساعه یاهااه ا      

هاا  تا،ا سارمایه    ننگاها  ن تاا  سطح ش فاش ا 

 ,Ivadimir and Lukovic)ننان  شرا گذن   ویژ 

اها شه ها نگاپ مش  ا  نی   نساا ن زیابش (2018

گذن   نمریکا ا  گساارش ش فاش و   م زنپ سرمایه

% ا آمااا 2.6تا،یاار آماا،زش عااالش نیاا  شگاا،  

 GDP or Gross Domestic)ناتااالم میااش 

Product) باا   شی ااه باهااا  نیاا  م اازنپ ا مااشب  

شگااا، ها  ت،ساااعه یاهااااهب ب گااااری  م ااازنپ  

تخصاا م انا  هااا  بااه تحا اااات و گسااارش    

  ا  شگا، ها   (Ince, 2006) آم،زش عالش نسر

هااا و م،سسااات   اننگااها بنااا  مخایاا ب  تبااه 

تحا ااااتش ا  سااطح میااش و ا  سااطح تهااانش     

گ اارا  ا  سااطح تهااانش و یااا میااش   صاا، ت مااش

بنا  مافاوت ن نئاه    وش  تبه 25تاشن،پ ب ش نز 

هااا  میااش و  هااا  نساار  مج ،عااه نیاا   وش  

نل ییاش ت،سام مرشاز آما،زش عاالش نتحاایاه        ب  

 ,Fillip)آو   و ن نئااه هااا  نساار ن وپااا ت اام

2004)  

نل ییشب تااشن،پ  ها ا  سطح ب  نز م اپ نی   وش 

نناا  ا    وش م، ا ت،ته ب گار  قارن  گرهااه   3

 Times Higherنل ییاش سسه ب  ؤنی  زم نه سه م

Education Supplement (THES),   ا  ننهیسااپ

تری  م،سسه هعال ا  نی  زم ناهب  به عن،نپ قای ش

چ   و آزمایگها  Shanghai Jiao Tong اننگها  

شااه نز  (CINDOC)یااا   Cybermetricsتحا ااااتش

هااا  تابعااه مرشااز تحا اااات میااش نساا ان ا  بخااش
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(CSIC)   هااا و نساار بااه ماایسااه عی ااش اننگااها

 ننا مخای  پرانتاهمرنشز تحا ااتش 

هااب  وش  بناا  اننگاها   ها   تبها  م اپ  وش

بناا   وب،ماریکس به عن،نپ بز گاری   وش  تبه

م،سسات آم،زش عاالش هاناتاه هاا  نسار  نز     

م اا ب هر هش ما  یکبا  مرشز میش  2004سال 

ن زیاااابش ع یکااارا   (CSIC)تحا ااااات نسااا ان ا  

ث ر نیاا  أا  ن باار نساااآ تاا  هااا  ان اا اننگااها 

هاا  قابال اساارآ ا     ها به نساناا انا  اننگها 

بناا  وبا،ماریکس    اها   وش رباهوب ننجام مش

 Webometrics Ranking of)ها  تهاپ اننگها 

World Universities)  ت،ساام بز گاااری  مرشااز

هاا،ا  نیاا  ننجااام مااش (CSIC)تحا اااات نساا ان ا 

مرنشاز تحا اااتش   مرشز باه عنا،نپ یکاش نز نولا       

ن وپااا هااناتاه هااا  نساار  نیاا  مرشااز ا  سااال 

مرشااز تحا ااااتش هعااال ا    126نز ت،نهاا   2006

نس ان ا تگاک ل هاا  ا  یاال یاضار نیا  مرشاز       

ونبساااه بااه وزن ت آماا،زش ا  نساا ان ا نساار    

نگرچه مه اری  هاف نی  مرشز ت،ساعه تحا ااات   

عی ش بارن  نصااد ا  پ گارهر ساطح  عی اش و      

باهاا نماا نااایر ن زیاابش       نسا ان ا ماش  تکن،ل،ژ

نل ییاش  ها ت،سم نی   وش ا  ساطح با    اننگها 

م، ا نساابال قرن  گرهاه نسار  ا  یاال یاضار    

CSIC گ ر  تحا ااات تایاا   ناش مه ش ا  هکل

ها  مخایا  عیا،م و تکن،لا،ژ  نسا ان ا     ا  تنبه

 شنا  نیفا مش

هاا   ناایر  وش وبا،ماریکس هار سااله ا  ماا     

ها،ا  نگرچاه نصا،ت     ،یه و تا،ت  ن نئاه ماش   ژنن

یاام ونژ  عااام باا،ا  و بااه    Webometricsونژ  

ها،اب باا   ها  وب نراق مشتجزیه و تحی ل پایا 

بناا  ت،سام نیا     نی  وت،ا نز زماپ ننجام  تباه 

م،سسااهب نیاا  ونژ  بااه عناا،نپ نااام یاام  وش    

 وش »بنااااا  تایااااا تحاااار عناااا،نپ    تبااااه

Webometrics» تاری   سار  نصایش  نسافاا  ها  ن

بنااا ب تگاا،ی  مرنشااز هاااف نیاا  س سااام  تبااه 

ثر ا  وب و نمکااپ  ؤآم،زش عالش باه یضا،  ما   

هاا ا  ساطح ت،نمام    نهزنیش نثرگاذن   اننگاها   

تگاا،ی  بااه ب اااپ ایهاار هاااف نصاایش آپ   نساار 

سسات آم،زش عالش باه ت،ل اا و   ؤها و ماننگها 

  ا  نسار نناگا  محا،ن  نلکارون ام ا  نینارنار   

ت،نهااا بخگااش نز اننااش و وب،ماریاام مااشونقاام 

و  ب نز رری  هبکه نینارنرهاها  اننگها نناوتاه

نتا ا  ع ،م پرتال سازمانش مرنشز اننگهاهش ا  

هااکل م کاا  قاارن  گرهاااه و نز آنهااا بااه بهاااری   

با وت،ا یم تص،  غیمب هاف نی  نسافاا  ه،ا  

هاا و یاا   هاا  اننگاها    وش ن زیابش وب ساایر 

یش شا برا ب قابی ر نراع  ساانش و  ماایسه ررن

هااا  یااا نراعااات ن نئااه هااا  ا  وب سااایر    

عنا،نپ   ها ن سر  ا  ونقم هاتم وب باه  اننگها 

هاا  یم مع ا  برن  ن زیابش تامم و ع    اننگها 

ا  تص،ص ع یکرا شیش آنها م، ا نسافاا  قرن  

  ا  نیا   نسااا    (Aguillo et al, 2006)گ ارا ماش 

هااا و هااا  عی ااش اننگااها تمهااا و هاااهعال اار

ها  عی شب تحا ااتب ها غ نه  ر نثرگذن   هعال ر

ها و نناگا نت ماااتت عی اش   نلاحص اپب پژوهش

ش ا أگ را  نگرچه بایا تبط،  ویژ  مانظر قرن  مش

هاا و ع یکارا   شه ننعکاآ هعال رن ،ا ا  ص، تش

هااا ا  سااطح وب ننعکاااآ صااح ح و    اننگااها 

هااا باهااا ننجااام   اننگااها  وهاانش نز هعال اار  

بنااا  بااه نیاا   وش قاباال نعا اااا و مسااانا   تبااه

ب 21ت،نها ب،ا  بایا پذیرهر شه ا  اهه اوم قارپ  

م، یاش أوب یم هاتم نساساش بارن  آیناا  ما    

نز   (Wouters et al., 2006) ها نسار ه ه اننگها 

بنا  وب،ماریکس ت،تاه  مزنیا  ع ا   وش  تبه
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شاه ا   ر،   ه ا نسر  بها  انآپ به ه ه اننگها 

هاا  شگا، ها  ت،ساعه    نی   وش هام اننگاها  

گ رناا  ه ننا   ا    یاهاه م، ا ماایسه قرن  ن اش 

هاا  نی   وش عاو  بر ت،ته به نثرگذن   پژوهش

هااب نه  ار نقاصااا     و نناگا نت عی ش اننگاها  

ننااال تکن،ل،ژ  به صانعرب ن تبااد اننگاها  باا     

زیسار و  آپ بر مح متامعهب هرهنگ و نثرگذن   

ها ن ز ماانظر قارن    ث رنت س اسش اننگها أیاش ت

-  نگرچاه هعال ار   (Ortega et al., 2006)گ ارا مش

هاا و نثرگاذن   تحا ااات    ها  پژوهگش اننگاها  

یم مع ا  نساسش نسر ل ک  تأش ا صارف بار آپ   

ها شاهش ن سر  نلباه برن  ماایسه ع یکرا اننگها 

هاا  برتار تزم   اننگاها  نی  یم ونقع ر نسر شه 

هاا   نسر نثرگذن   مناسبش ن ز ا  ساطح هابکه  

 ,Valero and Reenen)نینارناش هم انهاه باهانا 

بنااا  بااه   ه بساااهش مناسااب ناااایر  تبااه(2019

-ها   تباه  وش وب،ماریکس با ناایر ایهر  وش

بنا ب تأی ا شننا  نی  م،ض،ع نسر شه نیا   وش  

 غم تص،   و عیشبنا  یم  وش عی ش ب،ا    تبه

هااا  غیاام ماعااا فب  وش ماایسااه وب سااایر  

ها  شه یاش وب سایرر،   هها ن سر  باننگها 

بناا   ث ر قابل ت،تهش بر ناایر  تباه أها تاننگها 

ا  نیاا   وش نااان ا  ضاا   آنکااه نز مه اااری     

 28000بنااا  باا ش نز مزنیااا  نیاا   وشب  تبااه 

 نل ییش نسر   اننگها  ا  سطح ب  

مع ا ها  نسافاا  ها  ا   وش وب،ماریکس ا  

ها  نت ر با تغ  رنتش ه رن  با،ا  نسار  بار    سال

هاا ا   نی  نساآ ماایساه صارف  تباه اننگاها     

هاا  مخایا  ب،نساطه تغ  ار ا  مع ا هاا       سال

بنا  تزم نسر با نیا ااد ب گاار  صا، ت     تبه

(  (http://www.webometrics.info, 2019گ اارا 

هاا بار   بناا  اننگاها   م اا   تباه  2007تا سال 

بار پایاه    Webometricsمبنا  نساافاا  نز  وش  

ها  آم،زهشب پژوهگاش و اسارساش نز    ن زیابش

رری  هابکه وب و ماایساه نما اازنت نتاذ هاا       

مع ا  نصیش به هارد ییال    3ها نز ت،سم اننگها 

 ;Thelwall et al., 2005)نسااا،ن  هااا  نساار  

Webometrics, 2007)  

سسااات ؤهااا و متروتااش تحا ااااتش اننگااها -1

بناا   هاا   تباه  %( بر نسااآ  انا  25پژوهگش )

سسهب نراعات عی ش ساایر  ؤها  قبیش نی  مسال

بنااا  آشاام اام گ،گاالب نراعااات  وش رباااه   

ARWU   هاااا   وش اننگاااها  هاااانهها ب انا

و تعاانا ماااتت    2005ا  سال  THESبنا   رباه

چا  ها  و ن تاعات آنها بر نساآ آماا  ساایر   

ESI (Essential Science Indicators)   شه ت،سام

 نسر  ن ایه ها  ISIسایر 

هاا و مرنشاز   تایها  و تی،  ع ا،مش اننگاها    -2

ها  بانم نراعاتش %( برنساآ انا 50تحا ااتش )

Alex  نیاا  نراعااات هااامل نساااابال ع اا،مش نز  

اننگها  م، ا بر سش و م ازنپ محب،ب ار   سایر 

 باها اننگها  مش

ننااانز  و انمنااه پ،هااش اننگااها  و مرنشااز     -3

 %( 25تحا ااتش ا  وب )

 4برنسااآ   سوبا،ماریک  2019و  2018ا  سال 

هاتصش شه ب ااپ ت،نهاا هااب محاسابه هاا  و      

 با  هر با  گازن ش  نسر  مناگر ها گزن ش آپ 

زیاه و تحی ال و   ب تجهزن نپ سایر ما، ا بر ساش  

گ رناا  ا  ماااول،ژ   وش   بناا  قارن  ماش    تبه

هاا ا  ساال   بنا  اننگها وب،ماریکس برن   تبه

( با،ا   1نح،  نما اازاهش مطااب  تااول )    2019

 نسر 
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 بندی در روش وبومتریکس های رتبهشاخص. 1 جدول

 میالدی 2019در سال 

ف
دی

ر
 

 توصیف هاشاخص
مرجع 

 ارزیابی

درصد 

 وزنی

 یض،  1
(Presence) 

تعانا صفحات وب 

مرشز عی ش و شی ه 

ها  قابل اسارآ هایل

هامل  نزسایر نصیش

تعانا صفحات نیناشس 

سایرب  ها  نز وب

ت،سم م،ت،  

  تساج،  گ،گل

Google 

 

 

5% 

2 
قابل  ویر 

 ب،اپب پایان  
(Visibility) 

تعانا هبکه ها  

ب رونش شه به هبکه 

نصیش مرشز عی ش ل نم 

تعانا اهنا  مش

ها  هناسایش  بکی نم

ها  ت،سم م،ت، ها  

 تساج، وب سایر

Majestic SEO  و 

.Ahrefs   نگر اننگهاهش

ها  ایهر ت،ا نز سایر

شه ا  ه اپ سرو  

سایر ت،ا هسانا 

ل نکش ا یاهر شنناب آپ 

ها محاسبه ل نم

 .ه،نا  شن

Ahrefs 
 Majestic 

 

 

 

 

50% 

3 

 هفاه ر 

)گگ،اگش 

 هکیش(

عی ش )ن زش 

 مااتت(
(Transparency) 

تعانا ن تاعات مااتت 

محاا   برتر مرشز 

بر نساآ ) عی ش

ن تاعات گزن ش ها  

 Googleپروهایلا  

Scholar ) 

Google 

Scholar 
 Citation

s 

 

 

10% 

4 

 برتر  )محا (

)مااتت 

 پرنساناا(
(Excellence 

(Scholar)) 

تعانا ماااتت اننگاها    

هااا   شااه ا  باا   سااال

ا  با     2016تا  2012

% مااتت با ب گاری  10

 ننا ن تاع ب،ا 

Scimago 
 

35% 

 

 

باار  (Visibility)یاار باا،اپ یااا پایااان   ؤقاباال  

شاه    (Ahrefs) آهرهاز  ساایر ها  نساآ تروتش

عناا،نپ یکااش نز   بنااا  وباا،ماریکس بااه ا   تبااه

هاا  ن زیابش سایر اننگاها  بنا  و نبزن ها  رباه

باه عا اا    گ ارا   ها،ا صا، ت ماش   نسافاا  ماش 

یام نبازن    نی  سایر ب ماخصم بس ا   نز نهرنا

باها  به ش م ها مشمهم ا  زم نه تحی ل هنش ل نم

بااا هناسااایش تاا،نپ مااش (Ahrefs) آهرهااز نباازن 

مبنااا   بنله،هااا  تاصااش ا  پروهایاال یاام ل ناام

تع ا    سااز   نام  ن بارن  ل  اننگاها   نسارنتژ  

تا،نپ  ماش  (Ahrefs) آهرهز با ش مه نن   ن ،ا  

ننا نظ ار  هایش  ن شه به سایر ن تاع انا ن،ع ل نم

ها  باگشب پروهایل ل نم و ایهار مگاکات   هبکه

ن ا،ا  نبازن     ن ن از هناساایش   هاا  سایر اننگها 

 نبزن هااا  یکااش نزن ااز   (Majestic)مجسااا م

-نله،هااا  ل ناامهناسااایش   نساسااش ن زیااابش ا

 نسر ساز  

سااازی پورتااال دانااا اهی و اهبیااه ب ینااه  

 (SEO) موتورهای جستجو

 بحا  ها  پ، تاال اننگاهاهشب   ا  ن زیابش قابی ر

ن  ان ا  نی  م،ضا،ع نز  ویژ نه  ر  (SEO)سئ، 

 بخگااش نزهاا،ا شااه نصاا،ت    آنجااا ناهااش مااش  

 ننجااام بااه سهااا  ن زیااابش وباا،ماریک  هاااتم

و (Onpage Seo)  سااایرساااز  انتیااش  به نااه

و (Offpage Seo)  سااز  تاا تش ساایر    به ناه 

 (Backlink) هاا ا یاهر ل نم نز ساایر وب ساایر  

 تال اننگهاهش ،یم په،ا  ا  مج ،ع مرب،د مش

برن  ایا  هاپ بهار ا   وش وبا،ماریکس تزم  

 حاا،ن  تا،ا  ن ماناساب باا نصا،ل سائ،      نسر م

(SEO)    ت،ل ااا و مناگاار شنااا  ه نناا   ساااتاا
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تزم نساار هااا  آپ پ، تااال اننگااهاهش و ماااژول

ن،یسااش برناماه  (SEO)اناساب بااا نصا،ل ساائ،   م

 (Webometrics, 2019).  ها  باها

های مختلف سینا در بخشرتبه دانا اه بوعلی

 2019بندی وبومتریکس در سال رتبه

 ب2019بنا  وبا،ماریکس ا  ساال   بر نساآ  تبه

نل ییش  تبه شیش اننگها  ب،عیش س نا ا  سطح ب  

هاا   ب،ا  نسر   تبه 23و ا  سطح شگ،   1825

باه   2019مخای  اننگها  با،عیش سا نا ا  ساال    

هاا  نساافاا  هاا  ا     تفک م هر یم نز هااتم 

 ن نئه ها  نسر  2 وش وب،ماریکس ا  تاول 
 

اس بر اس 2019رتبه دانا اه بوعلی سینا در سال . 2 جدول

 های مختلفروش وبومتریکس، به تفکیک شاخص

هاشاخص ردیف  درصد وزنی رتبه 

 یض،  1

(Presence) 
1992 5%  

2 
قابل  ویر ب،اپب 

 (Visibility) پایان  
5703 50%  

3 

هفاه ر )گگ،اگش 

)ن زش عی ش  هکیش(

  (Transparency) مااتت(

1468 10%  

4 
 برتر  )محا (

 )مااتت پر نساناا(
(Excellence (Scholar)) 

1238 35%  

 - 23  تبه ا  نیرنپ 5

نل ییش تبه ب   6  1825 - 

 

ها و امیدها در خصاو  جای ااه داناا اه     بیم

 البللی و ملیسینا در سطح بینبوعلی

اهاا شاه   ( نگاپ ماش 2ناایر ن نئه ها  ا  تاول )

هاا   س نا ا  بخشها   تبه اننگها  ب،عیشلفهؤم

ماااتت محااا   برتار و ن از ا  تعاانا      ن تاعات 

مااااتت بااا ن تاااع زیاااا ا  ماایسااه بااا ایهاار     

بناا  اننگاها  نز تایهاا  بسا ا      ها   تباه  لفهؤم

بهار  برت، ان  نسار  باه ب ااپ ایهار محااا        

برتر اننگها  ب،عیش س نا شه با نناگاا  ماالاه ا    

نل ییش ان ن  ن ایه معابرب نمکاپ ن تاع مجات ب  

(Citation)  ب نناب گار  برن  اننگها  هرنهم شرا

نل ییاش و میاش   ناش نساساش ا  بهبا،ا  تباه با      

ننااا  نیاا  م،ضاا،ع اننگااها  باا،عیش ساا نا انهاااه

ضاارو ت ت،تااه ویااژ  مساائ،ل   اننگااها   ن بااه 

ساازا  نزسا،    محاا   برتر اننگها   وه  ماش 

هااا   تبااه اننگااها  بااا   لفااهؤایهاار ماایسااه م 

ها  شگ،  یااو  نااایر   اننگها ها   تبه  لفهؤم

هاا   تباه   لفهؤ( ناایر م3مف ا  نسر  ا  تاول )

چنا اننگها  شگا،  شاه ا  هااتم ماااتت پار      

س نا  تباه بهاار    نساناا عی ش نز اننگها  ب،عیش

انهاااه ولااش  تبااه شیااش آنهااا بعااا نز اننگااها      

هااا  لفااهؤساا نا قاارن  ان ا بااه تفک اام م  باا،عیش

 ر بنا  ن نئه ها  نس  تبه
 

بر اساس  2019رتبه چند دانا اه ایران در سال . 3 جدول

 های مختلفروش وبومتریکس، به تفکیک شاخص

ف
دی

ر
 

 هاشاخص

های با شاخص ب تر در رتبه دانا اه

  مقاالت علبی نسبه به دانا اه

 دانا اه سینا و رتبه کلی بعد از بوعلی

اننگها  

 شاهاپ

اننگها  

 گ اپ

 اننگها 

 س ناپ

 اننگها 

  نز 

اننگها  

 ن،ه روننش

 یض،  1

(Presence) 
2696 2265 2331 244 5034 

2 
قابل  ویر ب،اپب 

 پایان  
(Visibility) 

6406 5932 6457 8179 10357 

3 

هفاه ر )گگ،اگش 

هکیش(ب )ن زش 

 عی ش مااتت(
(Transparency) 

1563 1854 1848 1687 1560 

4 

 برتر  )محا (

 پرنساناا( )مااتت
(Excellence 

(Scholar)) 

1089 1144 1097 1174 996 

 2275 1991 1871 1846 1843 نل ییش  تبه ب   5

 31 28 26 25 24  تبه ا  نیرنپ 6
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 5 (ب3ن  )نز آنجااا شااه باار نساااآ تاااول ماایسااه

هاا  ن،ها روننشب   اننگها  شگ،  هامل اننگاها  

 شاهاپب س ناپب گ اپ و  نز  به لحاا  هااتم  

مااااتت پاار نسااانااب تایهااا  بهااار  نساابر بااه   

 وا شاه  ننا ب م آپ ماش س نا انهاه اننگها  ب،عیش

ها ا  بهبا،ا   یز  نی  اننگها ا  ص، ت برنامه

شاه نساباا  باه ساه،لر      2و  1ها   ای  هاتم

ن ز قابل اساارآ نسارب تایهاا  هعیاش اننگاها       

 ها  آتش تنزل یابا  نلباه ناطهب،عیش س نا ا  سال

نم ا ا  نی  ن زیابشب ن زش ب گار ماااتت عی اش   

ر هاا  ت،سام نعضاا  ه ئار عی اش برتار       مناگ

( ا  مجاات تحار   3اننگها  ب،عیش س نا ) ایا   

شاه  تباه اننگاها  ا     را،    هن ایه معابر نسر  ب

هاا  نیارنپ   نسبر به ه ه اننگاها   3لفه  ای  ؤم

هااپ نز  تباه اننگاها  با،عیش سا نا      شه  تبه شیش

تار  برتا، ان    تر ب،ا ب نز تایها  مناساب پای  

نسر  نی  م،ض،ع ب اپ شننا  آپ نسر شه ماااتت  

مناگاار هااا  اننگااها  ا  مجااات عی ااش معاباار  

عاو  بر تعاناب نز وزپ عی ش مناسبش برتا، ان   

شه ت،سم ایهر محاا  ب م، ا ر،   هنسر  بب،ا 

ن تاع ب گاار  قارن  گرهااه و ا  بهبا،ا تایهاا       

ثر  انهااه نسار  ه ننا   نز    ؤننگها  نااش ما  ا

ایهر نااد نم ا نی  ن زیاابش ت،تاه باه نیا  نکااه      

 گذن   عی اش اننگاها  با،عیش   نسر شه با سرمایه

شااه یصاا،ل آپ نز   2و  1هااا  لفااهؤساا نا ا  م

اسارسش ب گاار  برتا، ان  نسار )باه نسااناا      

وبا،ماریکس(   2019نراعات ا ج ها  ا  سایر 

بناا  بارن    ن  ا  نظاام  تباه  هپی 600یم ن تاا  

اننگها  قابل یص،ل نسر  ا  ونقم ت،ته به نیا   

نکاه بس ا  مهم نسر شاه بار نسااآ نااایر ن نئاه      

هاا   ها  ا  سایر وب،ماریکس ا  نشثر اننگها 

معابر و برتر تهاپ یم ه هناش مناساب ا   تباه    

( 1گاناه تااول )   4هاا   لفاه ؤها به نزن  ماننگها 

 ه،ا مگاها  مش

نز ساا،  ایهاارب تزمااه اونمب نسااا رن  یضاا،    

مناسابب یفاات  تبااه هعیااش و ن تاااا  آپب ا  نیاا   

 قابر مسا رب تذب نعضا  ه ئر عی اش مسااعا   

و ت،نن نا نسر  تص،صا  محاوا ب،اپ مناابم ا   

تذب نعضا  ه ئر عی ش تایااب ضارو ت اقار    

ویااژ  ا  نساااخانم ن روهااا  نثرگااذن   ن نیجاااب  

بناا   اننگها  ا  نظام  تباه  شنا  تایها  هعیش مش

نل ییش به ماان  زیاا  ماای،پ محاا ناش نسار    ب  

شااه بااا ننجااام تحا اااات نثرگااذن  و نناگااا  آپ ا  

ساز نثرگاذن    نل ییش زم نهمجات تحر ن ایه ب  

نناا  نم اا باه یفات     اننگها  ا  تامعه عی ش ها 

تایهااا  هعیااش اننگااها  و ن تاااا  آپ و ا  نماااپ  

تنزل نی  تایهاا  ا  هضاا   قااباش     ب،اپ نز ب م

هاا  نیارنپب منطااه و    م،ت،ا ا  ساطح اننگاها   

تهاپب لزوم ت،ته ویژ  به محاا   برتر اننگاها   

هاا  نصایش اننگاها   ن نیجااب     عن،نپ سارمایه  به

شنا  اقر ا  تذب نعضا  ه ئر عی اش تایااب   مش

 هاا  پژوهگاش نعضاا  ه ئار    نسافاا  نز ظره ر

گذن   عی ش ا  ن تااا   اسرعی ش اننگها  با س 

هاا   نعضا ا  ه ئار م  از ب و نساافاا  نز  وش   

تگاا،یاشب نز نبزن هااا  مناسااب ا  نیاا  هضااا    

 ساا تزم نسار قاا      قاباش نسار  باه نظار ماش    

 ها   نهش اننگها   ن ب ش نز نی  ا یاب م!ماهش
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 و  شگرانساله پژوه تحلیلی بر نگاشت علمی چهل
 (1397-1357) نگاران دانشگاه بوعلی سینادانش

 

 
  1حسین اصغرنژاددکتر 

 

 

 مقدمه
 یا   از پاووشش  انجام   و علم تولید امروزه  نقش

 راه بامي   تنهام  به و رفته فراتر رفمه فزاینده عممل

 در ثرؤما  حضاور   و حیام   عرصاه  در ممناد  

 شده مبدل پیشرفت و تكنولوژ  پرتكمپو  دنیم 

 توجاه  گردیده، كاه كشاورشم   بمعث امر این است.

 انجام   و علام  تولیاد  در گااار  سرممیه به زیمد 

 طهران ، وجدان  و رازین ) 1بمشند داشته تحقیقم 

 اناداز  چشام  ساند  در ایرا  نیاز،  (. در335 :1383

 عناوا   باه  ایارا ،  اسامم   جمهور  سمله بیست

 باه  دساتیمب   بارا   دسات ،  بام   سند معتبرترین

 منطقاه  در فنامور   و ايتصمد ، علم  اول جمیگمه

 آ  و شده فنمور  و علم تولید به زیمد  تمكیدا 

 و بقام  حفا   بارا   مبار   نیامز  یا   عناوا   باه  را

 د.ندانم  نمپایر ضرورت  اجتنمب استقمل،

بدیل   شم نقش پراشمیت و ب در این میم ، دانشگمه 

 مراكز ترین مهم از شم یك را دارا شستند. دانشگمه

 روناد كاه  باه شاممر ما     جهم ، در فرشنگ و علم

                                                           
 علم سنجیدبیر کارگروه . 1

 و شاامنقااش علماا ، شاام كاامرویوه باار عااموه

 ...و فرشنگ  سیمس ، اجتممع ، كمركردشم  مؤثر

 فرشنگ  پیچیده نهمد ی  عنوا  به دانشگمه دارند.

 و فرشنگا   انتظام   پیشابرد  باه  مهام،  كامنون   و

 بهباود  جهات  در و كناد ما   كم  اجتممع  جممعه

 جممعاه  نشام   و پویامی   و حفا   و زندگ  كیفیت

ایان  اسات.   يمئال  شمی مسئولیت و نقش خود برا 

 عرصه در ویوه به فرشنگ  و اجتممع  نهمد بزرگ

 بااار تسااال  بااارا  را جممعاااه فنّااامور ، و علااام

 ذاكار ( كناد ما   مهیام  و توانمناد  آینده رویدادشم 

 .(10 :1384صملح ، 

شام   ریاز  گااار  و برنمماه  شم  سیمسات پیشینه

یا  دانشاگمه    دانشگمه بوعل  سینم نیز باه عناوا   

پویاام و مطاار  در كشااور و پیشاارو در علاام و    

پووشش نشم  دشنده آ  است كه تمش وافار  از  

طرف مدیرا  دانشگمه در ادوار مختلف، در زمینه 

عمال آماده،    هارتقمء كم  و كیف  علم و پووشش با 

دادشام    كه شامشد و بامزنمو  آ ، افازایش بارو     

طور فزون  شمكمر  و ارتبمطم   پووشش  و شمین
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علم  اسمتید و پووششاگرا  آ  در ساطم ملا  و    

 الملل  است.   بین

درآمد، تمش شده در نگمشته  بم توجه به این پیش

علما   دادشم   مضر، تصویر  از وضعیت برو ح

دانشااگمه كااه سااند  باار نتیجااه بخااش بااود      

شم  علما  و پووششا  آ  در چهال سامل      فعملیت

ارائه شود. اطمعام  ایان مطملعاه از    گاشته بوده، 

 ISI, Scopus, ISCشام  اساتنمد     شم  پمیگمه داده

 استخراج و تحلیل شده است.   

 

دادهها  لمیهی      نگاهی بهه هلهس لهار به       

ها  التناد  ممهی  پژ هشی دانشگاه در پایگاه

 الیممی  بین

بررس  سوابق دانشگمه بوعل  سینم به عنوا  ی  

شم  اساتنمد  نشام    در پمیگمه)دانشگمه(  سسهؤم

است كه اولین مقمله در پمیگمه استنمد    دشنده آ 

WOS  نممیه شده است. ایان مقملاه    1981در سمل

« بورباور »بم آدرس دانشگمه بوعل  ساینم توسا    

 Journal) در نشاریه « بهداشت روانا  »در حوزه 

of Tropical Pediatrics)  چاامو و منتشاار شااده

از آ  و تاام دشااه نااود شاام  پاا  اساات. در ساامل

پور و نامدر حبیبا  جاز    میمد ، مقم   حسن ك 

المللا   اولین مقم   منتشر شاده در مجام  باین   

شوند. از نظر افراد شمخص و پركامر  محسوب م 

شم  استنمد ، نمدر حبیبا  در  در مستندا  پمیگمه

 (، اكبركامرگر در دشاه دو   1989-1980) دشه اول

گل در دشه سو  لف ( و محمد عل  ز1990-1999)

(  جاااازء پركاااامرترین 2018-2000و چهاااامر  )

شام محساوب   نویسندگم  دانشاگمه در ایان پمیگامه   

 شوند كه مقم   آنهم نممیه شده است. م 

، نگمه دیگار  باه   3-1شم  در نمودارشم  شممره 

-1380دادشاام  علماا  دانشااگمه از ساامل )  باارو 

 شم عاموه بار  ( خواشیم داشت. در این تحلیل2017

شاام  تعااداد كاال مقاام   نممیااه شااده در پمیگاامه  

ایندك   -استنمد  اسكمپوس، تعداد استنمدشم و اچ

آنهاام نیااز نشاام  داده شااده اساات. در عااین حاامل 

سات كاه در چهامر    ا شم  این جدول بیمنگر آ  هداد

شاام  علماا  و پووششاا  در دشااه گاشااته فعملیاات

دانشااگمه بااوعل  سااینم، از رشااد يمباال تااوجه     

كاه پووششاگرا     بوده اسات. در حامل   برخوردار 

 5شم  اولیه فعملیت دانشگمه تنهام  دانشگمه در سمل

اند، در دشه چهمر  ایان ريام باه     مقمله تولید نموده

مقمله رسیده است. این به معن  نار  رشاد    5961

درصااد  مقملااه در دشااه چهاامر  انقاامب      896

م  جادول  شا  اسمم  نسبت به دشه اول است. داده

آ  اسات كاه بیشاترین رشاد كما       نشم  دشناده  

مقمله پ  از دشه سو  صور  گرفته كاه باه تبا     

اینادك    –آ ، رشد تعداد اساتنمدشم و افازایش اچ  

 دانشگمه نیز صور  گرفته است.  
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پژ هشگ ا   در ها  لمیی ها  نگاشتتعداد التناد. 2نیودار

 2017-1978ها  طی لار

 

 
 ایندکس لمیی دانشگاه  در طی  -اچ .3نیودار

 2017-1978ها  لار
 

كاه   4 نمودار شاممره  شم  هشمچنین بر اسمس داد

اساتخراج   Scopus, ISI, ISCاز پمیگامه اساتنمد    

درصد مدارک نممیه شده در شر  50بیش از شده، 

از آ  بیسات پووششاگر    Scopusو   ISIدو پمیگمه

درصااد  5اول دانشااگمه اساات. در واياا  حاادود   

درصاد   50اعضمء شیأ  علما  دانشاگمه بایش از    

شام  ذكار شاده را تولیاد     مقم   مندرج در پمیگمه

 اند.كرده

 
 دادها  لمیی  ا  از ب   تصوی   مقایسه .4نیودار 

 ها  التناد دانشگاه بولمی لینا در پایگاه
 

بیشاتر نیااز حامك  از آ  اسات كااه    شام   بررسا  

بیست نفر پووششگر اول دانشاگمه از نظار تعاداد    

شاام  اسااتنمد   مقاام   نممیااه شااده در پمیگاامه  

الملل  به ترتیا  از حاوزه موضاوع  شایم ،      بین

علو  پمیه، فن  و مهندس  و كشمورز  شستند كه 

در بین شمكمرا  خود از آمامر بام تر  در تولیاد    

 مقمله برخوردارند.  

شام   ، تحلیل آممر  از نگمشت1 در جدول شممره

علم  نویسندگم  ی  درصد برتر دانشگمه نیز بار  

شم  اساتخراج  از پمیگامه اساكمپوس    اسمس داده

ارائه شده اسات. ساتو  اول نویسانده مقام   و     

دشاد.  ستو  دو  تعداد مقم   آنم  را نشام  ما   

شمچنین ستو  سو ، سمل نممیه شد  اولین مقمله 

آنهم در پمیگمه استنمد  و ستو  چهمر  بیمنگر آ  

طور میمنگین شار نویسانده چاه تعاداد      است كه به

مقمله را در سمل منتشر نموده است. ستو  پانجم  

و  (Citation) نیااز تعااداد كاال اسااتنمدا  دریاامفت 

ستو  بعد  میمنگین استنمد باه شار مقملاه اسات.     

وسا   طاور مت  باه « گلزلف »طور مثمل شر مقمله  به
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دشااد. اساتنمد را دریمفاات نمااوده را نشام  ماا    26

د به ی  مقمله نویسنده كه در سامل  استنمبم ترین 

مشخص  دریمفت نموده در ساتو  شفاتم جادول    

 نممیاامنگرنماامیش داده شااده و سااتو  آخاار شاام  

h-Index   .نویسندگم  است 

باام موضااو  « مااراد »در جاادول حمضاار، مقملااه 

ترین استنمد را بیش 2012در سمل « مهندس  برق»

دریمفاات نمااوده اساات. نكتااه جملاا   455باام رياام 

شام   ثیرگااار  نگمشات  أشم  جادول فاوق، ت   داده

 66)مراد ( است. ایشم  بم  شمین نویسنده چهمر 

مقمله نممیه شده دارا  بم ترین میمنگین اساتنمد و  

شمین طور بم ترین استنمد به ی  مقمله اسات كاه   

گال(  )زلفا   اول جادول طاراز نویسانده   شام  تقریبمً

اساات. از ایاان مطلاا  نیااز نبمیااد گاشاات كااه ایاان  

 18مقمله در عمر پووششا  خاود )   66نویسنده بم 

نیاز باه نساابت   سامل( از اچ اینادك  يمبال يباول      

يمبال توجاه آنكاه،     نكتاه سمیرین برخوردار است. 

این نویساندگم ، یا  درصاد از كال نویساندگم       

شوند ب م بملقوه دانشگمه بوعل  سینم نیز محسو

دادشام    درصاد بارو    4/17اند حدود كه توانسته

علم  دانشگمه كه در پمیگامه اساتنمد  اساكمپوس    

 نممیه شده را به خود اختصمص دشند. 
 

 ا  به هلس لار فعالیت. نگاه مقایسه2جد ر 

 پژ هشی پژ هشگ ا  یک درصد ب ت    -لمیی

 دانشگاه بولمی لینا
 

 

 پژوهشگر

تعداد 

 مقاالت

اولین 

 مقاله

انتشار 

 یافته

میانگین 

 مقاله

 )سال(

تعداد 

کل 

 استناد

میانگین 

استناد 

به هر 

 مقاله

باالترین 

استناد 

به یک 

 مقاله

-اچ

 ایندکس

 55 402 26 13841 24 1997 532 گلزلفی

 45 333 24 6784 12 1994 288 افخمی

 28 137 16 2583 10 2003 160 جاللی

 19 455 26 1667 4 2003 66 مرادی

 

عمل آمده و بم توجه باه تحلیال   شم  بهدر بررس 

بروناادادشم  علماا  مشااخص گردیااد، در حاادود  

درصاد كال مقام   نممیاه      80مقمله )حدود  4800

 20شده در پمیگمه اسكمپوس( تنهم توسا  حادود   

درصد اعضمء شیأ  علم  دانشاگمه منتشار شاده    

است. یمفته حمضر منطبق بر يمنو  لوتكمسات كاه   

كمترین نویسندگم ، بیشاترین آثامر    بر اسمس آ 

دشنااد و ایاان منتشاره را بااه خاود اختصاامص ما    

طاور طبیعا  از ایان     رخداد علم  در دانشگمه، باه 

تاوا  در  كناد. ایان پدیاده را ما     يمنو  تبعیت ما  

تار  مشامشده   صور  ملموس هب 5 نمودار شممره

 كرد.
 

 
 

 . مقایسه درصد نویسندگا  با درصد 5نیودار 

 دادها  لمیی ب   
 

نیز بیامنگر آ    ISCشم  استخراج  از پمیگمه داده

مادرک فمرسا  و ریار     4782طور كل  بهاست كه 

بام آدرس دانشاگمه باوعل      ISCفمرس  در پمیگمه 

سینم به ثبت رسیده اسات. ساوابق مقام   نممیاه     

و « نمظم»نممیدكه شده نیز این رخداده را تمئید م 

بیت بدن  و علو  از حوزه موضوع  تر« فرشپور»

كمرا  دانشگمه شساتند.  ورزش ، از اولین پووشش

امم بر اسمس مادارک نممیاه شاده در ایان پمیگامه      

در حااوزه موضااوع  « مهرگاام »و « آباامد  شاامه»

در حااوزه موضااوع  علااو  « ينباار »ايتصاامد و 
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شام  اول تام ساو  از نظار كمیات      تربیت  در رتبه

 تولید مقمله يرار دارند.

 

 قمی  هها  مووهولی نویسهندگا    تحمیمی ب  

 دانشگاه بولمی لینا

تحلیل موضاوع  مقام   نممیاه شاده در پمیگامه      

شام  علما    اسكمپوس حمك  از آ  است كه جبهاه 

دانشگمه تحت تمثیر يلمرو موضوع  حوزه شیم  

شم  آ  يرار دارد. چنمنچه بیش از و زیر مجموعه

 درصد مقم   نممیه شده در این پمیگمه به ایان  21

رشته تعلق دارد. حوزه فنا  و مهندسا  و علاو     

درصاد   10و حادود   11كشمورز  به ترتیا  بام   

)نمودار شممره  شم  بعد  را در اختیمر دارندرتبه

(. در این میم ، حوزه موضاوع  علاو  انسامن     6

دادشاام  علماا    درصااد از باارو   2تنهاام حاادود  

نكتاه بامرز    .بمشاد نویسندگم  دانشگمه را دارا م 

درصد  16، اختصمص حدود 6در تصویر نمودار 

است كه در مقمیسه بم دیگر « شمسمیر موضو »به 

شم سهم يمبل توجه  را به خاود اختصامص   زمینه

داده اساات. نكتااه حاامئز اشمیاات كااه در بررساا    

شم  استنمد  مشهود است فعملیت شم  پمیگمه داده

 بناد  موضاوع   پووششگرا  دانشگمه در تقسایم 

(Subject Category)  پراگناااادگ  و تنااااو   از

برخوردار است و شمین معضل بمعث شده كاه در  

ساانجش و ارزیاامب  سااوابق پووششاا  افااراد در  

شام  اساتنمد  ریازش اطمعام  در میازا       پمیگمه

استنمدشم  دریمفت  مقم   ایان افاراد ر  داده  و   

رتبااه نویسااندگم  و بااه تباا  آ  رتبااه ملاا  و      

ثیر يرار دشد. محدود أگمه را تحت تالملل  دانش بین

شم  پووششا  نویساندگم  دانشاگمه    كرد  زمینه

تواناد نقاش و جمیگامه آنام  و دانشاگمه را در      م 

بناد  ارتقام   شم  رتباه شم  استنمد  و نظم پمیگمه

 دشد.
 

 

 
دادها  لمیی  . قمی  ها  مووولی ب   6 نیودار

 بند   نویسندگا  دانشگاه ب  الاس تقسیم

  Scopusمووولی پایگاه 

 

شام  موضاوع  در پمیگامه اساتنمد  علاو       زمینه

آمامر متفاموت  را نسابت باه      (ISC) جهم  اسام  

دشد.  ارائه م  WOS, Scopus شم  استنمد  پمیگمه

يمبال مشامشده    7 طور كه در نمودار شاممره  شمم 

شم  علو  انسامن ، سامیر يلمروشام     است، رشته

 51) بم اختمف فمحشموضوع  را  در نوردیده و 

درصااد ( در جمیگاامه نخساات ياارار دارد. علااو   

كشمورز  پا  از علاو  انسامن  در رتباه دو  و     

 علو  پمیه در رتبه سو  يرار گرفته است.  

اطمعام  اساتخراج  از ایاان پمیگامه حاامك  از آ     

و  ISIاست كه بر خمف يلمروشم  موضاوع  در  

Scopus نش  طور خمص در اختیمر حوزه دا كه به

شیم  و علو  پمیه و مهندسا  اسات، يلمروشام     

به علو  انسامن  و كشامورز     ISCموضوع  در 

درصااد( اختصاامص دارد. در ایاان    74)باایش از 

درصد مادارک فمرسا  و ریار     51پمیگمه بیش از 

شام  آ   فمرس  به علو  انسمن  و زیار مجموعاه  

تعلق دارد. در حمل  كه این میزا  در شار كادا  از   

 2باه حادود    Scopusو  ISI  اساتنمد   شام  پمیگمه

رساد. بررسا  مادارک ثبات شاده در      درصد ما  

كامرا   دشاد كاه مقام   پاووشش    پمیگمه نشم  م 
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در این پمیگمه  نممیه شاده،   1381دانشگمه از سمل 

مربو  به   80كه بیشتر مقم   ثبت شده در دشه 

حوزه موضوع  علاو  ورزشا  و تربیات بادن      

 است.
 

 

بند  مووولی مقاالت نیایه شده در پایگاه تقسیم .7نیودار 

 ISC (1357-1397) التناد 

 

 1نگاه لینا در یک تولعه لمیی دانشگاه بولمی

ا  به پیشارفت و  در این بخش نگمه كل  و مقمیسه

توسعه علما  دانشاگمه باوعل  ساینم بار اسامس       

شم  اخیر خاواشیم  در سمل WOSمستندا  پمیگمه 

تصویر زیر يمبل مشمشده  طور كه در داشت. شمم 

اساات، دانشااگمه بااوعل  سااینم در انتشاامر مقاام   

المللاا  در دو حااوزه پراسااتنمد در نشااریم  بااین 

موضاوع  فناا  و مهندسا  و شاایم  از عملكاارد   

 1 خوب  برخوردار است. اطمعم  تصویر شممره

اساتخراج شاده، حامك  از آ      WOSكه از پمیگمه 

شایم    است كاه نویساندگم  دانشاگمه در حاوزه    

اند كه بام  مقمله را در این پمیگمه منتشر كرده 1462

اساتنمد بارا     02/11استنمد و بم میمنگین  17432

عناوا  مقام   پراساتنمد در ده سامل      شر مقمله، به

                                                           
آممر این بخش از سخنران  دكتر علا  گزنا  در گرامیداشات     .1

نااوزدشمین شفتااه پااووشش گرفتااه شااده كااه مبتاا  باار دادشاام   

 بمشد.م  ISCاستخراج  از پمیگمه استنمد  

 حاوزه  برا  اخیر شنمخته شده است. این میمنگین

اساتنمد   01/12 متوس  مهندس  و فن  موضوع 

 برا  شر مقمله است.
 

 
مقاالت پ التناد د  حوزه مووولی فنی    .1تصوی  

 ملندلی   شییی

 

كاه از پمیگامه    8 شم  نمودار شاممره  هشمچنین داد

بیامنگر آ  اسات كاه     استخراج شده ISCاستنمد  

دانشگمه بوعل  سینم در دو حوزه موضوع  فنا   

و مهندساا  و شاایم  از متوساا  اسااتنمد نرماامل  

  بم تر  نسبت به متوسا  كشاور در شار    شده

 دو حوزه برخوردار است.

 

 
. مقایسه متولط التنادها  ن مار شده ای ا    8نیودار 

 دانشگاه بولمی لینا در د  حوزه مووولی 

 فنی ملندلی   شییی

 

دادشم  علم  دانشاگمه كاه    بررس  استنمد  برو 

حامك  از آ  اسات    دست آمدهبه ISCشم  از داده

انتشمر آثامر  اند بم كه نویسندگم  دانشگمه توانسته

ثیر بسزا  در أالملل  تخود در نشریم  معتبر بین

سااهم تولیااد علاام دانشااگمه از كاال كشااور داشااته 

51.23 

23.4 

8.46 

7.79 

7.29 

3.43 1.32 %69 
 علوم انسانی

 علوم کشاورزی

 علوم پایه

 علوم پزشکی

 فنی و مهندسی

 هنر و معماری

محیط زیست و 

 منابع طبیعی
 علوم دامپزشکی

1.16 
1 

1.37 

1.06 

 علوم پایه فنی و مهندسی

 دانشگاه بوعلی ایران
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 9 طور كه در اطمعم  نمودار شممره بمشند. شمم 

يمباال مشاامشده اساات، حااوزه موضااوع  علااو     

% از تولیااد علاام كشااور را بااه خااود 2 كشاامورز 

  شم  فندشد. این میزا  برا  رشتهاختصمص م 

و علاو  انسامن  و    40/1و مهندس  و علو  پمیاه  

 بمشد.% م 1اجتممع  
 

 
 

. للم دانشگاه بولمی لینا از کس تولید لمم کشور 9نیودار 

 ها  مووولی مختمفدر حوزه

 

ساینم در  شام، دانشاگمه باوعل    مبتن  بر شمین داده

شاام نیااز از آماامر يمباال يبااول     ساامیر شاامخص 

انتشمرا  دانشاگمه  برخوردار است. تحلیل آممر  

از نظار   2017-2012شام   و كشور در طا  سامل  

% برتاار و مقاام   منتشااره در  10تعااداد مقاام   

% برتر حامك  از آ  اسات كاه درصاد     10مجم  

% 3% برتر دانشاگمه باوعل  ساینم    10سهم مقم   

طاور ساهم    از متوس  كشور  بم تر است. شمین

مقم   منتشر شده توسا  نویساندگم  دانشاگمه    

% برتر دنیم، از كل تولید علام  10در مجم  معتبر 

% بیشتر اسات.  4، 2017-2012شم  ایرا  در سمل

 11و 10شام در نماودار شاممره    خمصه این تحلیل

 نممیش داده شده است.
 

 
 % ب ت  از کس تولید لمم10. للم مقاالت 10نیودار 

 2012-2107 

 
 

 
% ب ت  دنیا 10. للم مقاالت منتش  شده در مجالت 11نیودار 

 2017-2012از کس تولید لمم 

 

شام   یك  از عوامل مهم در جمیگمه علم  دانشاگمه 

المللاا  پووششااگرا  آ  و  جهاام  تعااممم  بااین 

بمطااام  علمااا  فرامااارز  اسااات. در وايااا    ارت

شاام  یاا   مرزگسااتر  علاام و دانااش از نشاامنه  

المللاا  اساات. نویسااندگم  پووششااگر موفااق بااین

این زمیناه نیاز تجربیام     دانشگمه بوعل  سینم در 

اناد. اطمعام  نماودار    موفق  را پشت سر گااشته

درصاد از   17مؤید این نكته اسات كاه    12 شممره

ساااینم بااام كااال برونااادادشم  دانشاااگمه باااوعل  

الملل  و بم شمكمر  مؤسسم  و شم  بین مشمركت

شم  افراد ریرایران  انتشمر یمفته است. شمچنین داده

تعاداد   2018-2016سمل  دشد كه تنهم درنشم  م 

المللا  بام   باین  در نشریم  مقمله انتشمر یمفته 374

مشاامركت پووششااگرا  دانشااگمه باام نویسااندگم  

الملل  انجم  گرفتاه اسات. ایان تعاداد مقام        بین

درصد از كل مقم   نممیه شده در  8/21مشترک، 

 گیرد.  شم  مورد اشمره را در بر م ط  سمل
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 )تعداد( منتش ه دانشگاه با  مقاالت. للم 12نیودار 

 الیممیمشارکت بین

 

الملل  از كل شم  بیناز سو  دیگر سهم مشمركت

مل است. این درصد أتولید علم دانشگمه نیز يمبل ت

باه بعاد سایر صاعود       2001مشمركت از سامل  

درصاد  مشامركت    10كه ساهم  داشته به طور 

 21باه  (  2003-2001سمله ) 3الملل  در دوره بین

( رساایده 2018-2016ساامله ) 3درصااد در دوره 

(. شاار چنااد ایاان سااهم 13)نمااودار شااممره  اساات

مشمركت امید بخش است امام دانشاگمه در زمیناه    

افاازایش آ  از تواناامی  بااملقوه باام ی  برخااوردار 

تواند جمیگامه دانشاگمه را   است. این نقطه اتكمء م 

 دشد.الملل  ارتقمء محسوس  شم  بینبند در رتبه

 

 
 

 الیممی از )درصد( مشارکت بین . للم13نیودار 

کس تولید لمم دانشگاه بولمی لینا

 
 

 منابع
 مجموعاه  ایارا ،  ايتصامد  بار  تحقیقامت   شم شزینه و علم تولید اثر بررس  ،(1383) شدیه طهران ، وجدان  عل ، رازین ، -1

 .كرج اسمم  آزاد دانشگمه افزار ، نر  جنبش علم، تولید نهضت شممیش مقم  

  .كویر انتشمرا  :تهرا  ایران ، دانشگمه ،(1384) رممرضم صملح ، ذاكر  -2

، سخنران  مراسم تجلیل از پووششگرا  برتر دانشاگمه توسعه علم  دانشگمه بوعل  سینم در ی  نگمه.  ،(1397) ن ، عل زگ -3

 آذرممه. 26
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  دکتری دوره شروع زمان در دانستنش که نکته بیست
  *بود من آرزوی

 

 
 2اللهیدکتر داود نعمت/ 1محمود مسعودی خرم

    

 

توانه  تها   که  رهع د ر  د رکیهعی  هی     از آنجایی

ح  ری رروا  بار ، بهیهع اتهق ل هز از رهع د     

ایههد ر  د، از تجهها گ ری ههعاه ر  فهههق  و   ههق 

ب شیع   پ شه عر اده اد ر  د اتهیهارد کهعر  ر      

اید   ال  ب سق نکی   هم   ضع  ی ک  ر  لاله   

 شا  د با رانشهجویاه رکیهعی    ق  هاه ر  د    

رپا تماه ز لجی رانش اد آکسهو ر، رکیعی، پسق

آ  ی ره د اتهق،   توتط خانم لوتی ت لو  فمه  

 فهق کمک ب  رانشجویاه آ  رد ر د اتق 

حهظ تال یی )تال ق فسم     ح(  وفه    -1

به ههور بههازرد کهها ی، ایجههار توههاری   توانههایی    

رههور  ر   الهه  کهها کعره بهه  پههو  پ وتههی   ههی

تههال ق فسههم     ح  وفهه  پ شهه عر ادهه اد    

بارهه    یهه ی رهه د ر  ر  د رکیههعی  ههیا هه بعن

بنابعاید بای  ب ان م  عال ق از خور، کل ه   ته  ه   

 1ب   و   ق اتق 

                                                           
  ترجمه از مقاله. *

Taylor, L.A., Twenty things I wish I’d known when I 

started my PhD. Nature, 06 Nov. 2018.  

 سینا بوعلیدانشجوی دکتری رشته شیمی دانشگاه . 1
 سینا . استاد شیمی دانشگاه بوعلی2

نظهع دموهوه     احث  علمی با ا هعار اهاح    -2

اتیار  ادنما   رانشهجویاه  و ه   بها توفه  به       

اینک  دع کس ر  ز  ن  خااهی  شهلوی به  کها      

اتههق،   احثهه   وفهه  یههارت عی ب شههیع   الهه   

کهها ت عی    ی   ر  بعخههی از  ههوا ر، بهه   فههان

رهور  بنهابعاید   اتیهارد از آنها ر  کها  خهور  هی   

توان  بعای یک رانشجوی رکیعی   احث  علمی  ی

 تور ن  بار  

بایسق ل هز  بع تی  یوه علمی     االت  ی -3

از انجههاک کهها  تجعبههی انجههاک رههور   بوهه  از      

 دا انجاک رون   انجاکآ  ی اپالعات آز ایش فم 

ایههد کهها   وفهه  توتههو    پ شههع ق ر    نهه    

 رور تق   ات یک رانشجوی رکیعی  ی

نموره اد اد  هو ر نظهع ر  ر  د     شخص -4

 وضود ب  نورید پع پهوزای ارها د    دی)ا یرکیع

زای ر  واتق ک  نورید پع په  دیبع ا   کأت  را ر(

 د )ر   ال  ر   لهق  وه   ر  د انجاک رور یابی ا

 یبهع   نها   سهق یبایزای  ه وپع په  نورهید  ر د( 

 یعلمهه ع  سههر   قههاً رپا تمههاه   تعف  ات ههتجه

 ع  ه تل ا کهاه که    از آنجهایی   باره  اتیار  ادنمها  
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 ن ههعاه بههور   یههزای  فههور را ر پههس ن اوپع پهه

 وفه    ید د ر  ر  د رکیهع  د    تو زایوپع پ

 رور یبهیع   ی ی تمعک    بعنا  

نه ا ک   دهع    یبهعرا  اررارهق یبه    از  د ن» -5

بار  نکهات  عبهوب به  کها   ا به        از ز اه ک  ن

 یر  غ دیتعفمل  ب  گ دیا « خاپع خوادم آ  ر

توانه  به  خهور    ی  یرکیع یرانشجو کیاتق ک  

 اررارهق یخهور  ا   یتجعبه  جی  نیا اتهالات   یب و

بقه    : نکهات را ز توان یدا  اررارقی دیا    کن

دها      ش اتی ه دا، ف نگ ی فلسات    ر د ر  

  م کنی  د  ک  خور اه تو یی بارن ک دا

 یخههور  ا تههاز ان د یکهها  ی   ضهها کهها  -6

دهای  بعچسه  کا  ر  لاله  اتهیهارد از    دیا    کن

رههما  دیانجههاک رههور  بنههابعاتوانهه   شههخص  ههی

کها    دیه   ا یه  ا ر  کجها را   ی  ه چه  چ    ه ران ی 

رهما ر  پهوی   بهعای  ز هاه   عد باع  ذختوان    ی

 رور  ر  د

  سق نا   ز ر ناهینورید پا ی لق بعا چ د -7

دهای تق   هاتی،   از کا  یپس از انجاک ر ه لسمی

دهای  کا  نا   کعر اهیتواه رع د ب  نورید پای 

  با اتیار  ادنما ر   و ر    سیانجاک ر د  ا بنو

 یکهها  باعهه  تههاز ان د دیهها    ههه  شههو ت کنآ

ر  ذدهد    یه ف  یدها  دیه   ه اآکا دا   ب   فور 

  روررما  ی

 ا  عیه ز یدها یژته ی  سقیبایت   و     کی -8

 :راری  بار 

 نظع  وضود خاص بار  از  

  ا زرمن  ر  ز اه حاضع بار  یکا دا ءف 

  ن ار ( یمی)ر   ال  ل 

 توف  ب  ا کانات  وفور لابز افعا بار   با 

   بار  تقص لی  عت ط با  وضود  ری 

 ر  د ه ر  آا کهاه انجهاک    یبن نظع ز اه از

  عادم بار   یرکیع

به    الوه     از ه زای نوانیخاگ  وضود پع پ فهق

  بهیهع  سهق   وضهود خهاص ن   کیه    رل اتی ف 

 وضهوعات  خیله     ی  ی اتق   الوات ت ق

 ،طی  تهسس بها ر  نظهع تهع ید رهعا      م انجاک رد

خههور  ا ر  انیخههاگ  وضههود تع یهه      م تصههم

  میب ع ش  شخص پ ع زای خور  ا ر   سوپع پ

اتهق که     یت ( کا  اینا   اهیکا  )پا دیبهیع -9

     ه  ث هق ا ل  جینیها   تان   اهیه  ا ب  پاآبیواه 

تمهاک تاارهید کها      مه   از کها    ن  یانجاک لسهمی 

نا هه  اهیههباعهه   شههکالت ر  دن ههاک نورههید پا  

ل ز از نورید نسهخ    سقیبای  دیبنابعا رور  ی 

ه آاز  ییدها سینهو ش په  ،  ال  اینا   اهیپا یینها

 اتیار  ادنما ایا ر تع  اهی  توتط رانشجو ته  

 رور  شیعای    یبع ت

  اتهع    خهور اهارب باره    یاتیار  ادنما با -11

تظهادع به     سق الزک ن  یانش د ی یوف   وضوع

 ا که  لهعا  بهورد انجهاک      ی  اتع کها    کن  ه  هم

اهارلان   وضهود  ا بها      یه ا عا وش کعرد   رد

    یا  اارلان   وفه    ی اتیار  ادنما   عح نما

اتهیار  ادنمها   بهیع ره ه ا ت هاب بها دمکها اه       

   ه اتیار  ادنما   دمکها اه کل  یدامک  کرور ی 

  بار یب  اد اد    ه  ت

  رما   کن یع   ا یارد خور  ا پع   یکا دا -11

انجاک نش د  ا  یاز کا دا یاتیعس نار   توانی 

    بعتاننها ر  پوی دهی  ب  ح الز آ یع   با پ

 عی  تهها شهه ادیدمکهها اه خههور ر  آز ا بهها -12

  ابط ر تیان    فور     وارعت کن اهیرانشجو

 شه عر    پ یکها   ع رما ر   سه  شع ق  وف  پ

  به     یه ع ب   شهو ت  ر ورینا    اهیاد اد پا
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فم   کی   فور   وارعت    کمک کن   ن  عاهیر

 رور یتع د    ات  وف  به ور تق  یم ام

 یدههانههگ ی رپا تمههاه     یدانا  تههم از -13

 عیاتع  وضود آه  لا یحی ،  اتی  ای کن یتع د

 یع ارتیه بها     ه توانیبا  ری  رما بار   رهما  ه  

خههور  ا عههو    ههات تق  ع   الهه   خیلهه   سهه

    کن

  کن هه   پههژ دش خههور  ا ا ا هه     ههات تق  -14

 ی، ههات ر  لالهه  تههع د تق  توانهه ی هه یتههخنعان

  یرا نا    کنهعانس انجاک رور  ا ا   تم نگ ی  

 دیتمهع تکهعا     بها   یتعتناک ب  نظهع بعته   له   

 اد  ناته    کیکا   دیتاه خواد  ر   اآتهز   

دا دا    واف  ر ه با چالش تادیر یفهق بع ت

  ار بیز اه خاص   کیر  

خههور  ا بهه   ههعک   الهه  ر     ههات تق  جینیهها -15

ا ا ه    چهاآ آه    نورید   ال    ییتوانا   یا   ب

باره  که    یا زرهمن   ه   ی وی ع  ها ت  جالتر  

  وف  به ور  ز    رما خواد  ر  

( خان  ر ک ش ادی)آز ا  ات کا    تق  ط  ق -16

خهانوارد   ط  ق دیدمکا اه ر  ا ایرماتق  ا عار 

توانن   وف  یرون  ک   یرما  قسوگ   یکا 

   ه توانی ه  رهما  رما رون   ی  ح طیبه ور رعا

 ،از  لهههق خهههور  ا ر  لالههه    زش   یتهههاعات

کا دها   دیه ا    ه ا هعار ب ا ان  دیه      با ا یتعتع 

ا لهات  عاغهق انجهاک     ایه  الت بهیع اتهق ر  تو ه  

 رور 

 ر  د    ه نکن سه  ی  ا  هعاه ی ا بها ر  خورتاه -17

 جهار ی ا ا ی ی  رهعا  ق ه رهما  ولو  یبعا یرکیع

خههور  ی ههات تق  نهه  ر  ز    ههکهه  بیوان کنهه ی هه

که    از آنجهایی    یرتق آ     ا ب ی یاپالعات ف 

نسه ق به     یدع کهس ر  ر  د رکیهع   یکا  ن  ز 

 سهه ی  ابهها   یههپههس ن ا ، یههها ت اتههق دیعیتهها

رلسهعر ره ه    وفه    دیعیخور بها تها   شع ق پ

تمعکه  خهور  ا بهع     سهق یبای   رما  ه یوخور ر

    کا    پع ژد خور لعا  رد ی  

ای تونه  ب   ی ات تق  ی  ذات کا دا وق پ   -18

 ها   ین بش کا دا پ   بعنا     پ ش  اتق ک  دم

 سق ن اید  نشان ضو ق  دی    ق  اننخواد ش پ

 هوا ر   دیه   ر  ا  دسهی  یبه   یک  رما رانشهجو 

     ههاتههیعاحق کن،   ههآ ا ههش خههور  ا حهههظ کن

ا لات  یک  بعخ ییداشی  آز ا  ر با د رع د کن

تهاز  نه   توانن  ز  یرون   ی   واف با رکسق 

   ن و   بار PhD کی

پایع ن سق ک  دم  کا دا   تق   ات  ا ا کاه -19

بهه  اههو ت انهههعاری انجههاک رار  الزک اتههق ر    

بعخههی از  ههوا ر بهها تههایع رانشههجویاه   اتههیار 

 ادنما  شو ت نمای     تادا کا ی  ا ب  او ت 

 شا کیی انجاک رد    ر خواتق کمک از ری عاه 

نخواده   باع  رع سا ی   خجالهق بهعای رهما    

 ر  

از ر  د رکیعی خور لات ب عی   رهای  رهما    -21

 احصز اید ر  د  ا ر  یا ید یک رهلز  ومهولی   

ب  ن هه ،  لههی ر   الهه  ر  د رکیههعی،  ملههو از     

توان ه    ی  الوارد اتق   رهما  هی  تجعب ات  وب

 وضوعاتی ک  بعای رما فااگ دسین  کا  کن ه   

دهای    اپالعات  همهی  ا کسه  نمای ه    و   هق    

ور  ا فشد ب  عیه    از اینکه  یهک رانشهجوی     خ

 رکیعی دسی   لات ب عی   
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 1397 سال در کشوری برتر پژوهشگر با گفتگو 
 
 

 گل زلفی محمدعلی دکتر
 فر سلیمی ژاله :گفتگو

 

 

گي  د  سي     دکتر محمد علی زلفيی 

آبيي د از د   وسييت ص ليي ل  1345

حومه شهرسيت   آشيتی   ساسيت      

مرکزص( متولد شدند. ايش   مقطي   

ابتيييداری  ا د   وسيييت ص زادگييي    

خييويد د  کييند پاييد ي يييه  ييی  

نميييود  و مقطييي   ا امييي ری  ا د  

 وست ص مج و ص د  د  کیلومترص 

به ني   اني نجرد گا اندنيد و مقطي      

بعدص  ا د  شهرست   آشيتی   بيه   

 سييي نیدند. بنف ليييله د    ي يييي  

 1363کاکييو  بربیييل معليي  سيي     

ص ک  دانی يايرفته شد  و د   شته

آمييوزا ابتييداری د  مرکييز بربیييل 

معل  شهید مدنی ق  ادامه بحصيی   

يس از  ی اين دو   د  س    دادند.

د   وسييييت ص کوشييييک  از   1365

حومه شهرست   آشتی   به عايوا   

آموزگ   کند ياج ي يه مشغو  به 

 1365بييد يس گرديدنييد. د  سيي     

 مزمييي   د  کاکيييو  سراسيييرص   

شييييرکل نمييييود  و د   شييييته   

ک  شا سی دبیرص شیمی دانشيگ    

بوعلی سیا  يايرفته شدند و يس از 

ي  س   بحصی  د  ايين دانشيگ      

بييه دانشييگ   ا ات ماتقيي  گرديدنييد. 

ايشيي   مييدا ت ک  شا سييی  ا د   

از دانشييييگ   ا ات   1369سيييي   

 1372د  ا د  س   ک  شا سی ا ش

از دانشيييگ   لييياعتی اليييفه   و 

 1376دکتييراص خييويد  ا د  سيي   

از دانشييگ   شييیراز اخييا نمودنييد.   

التحصيیلی د   بنف لله يس از ف  غ

مقطيي  دکتييرا  د  دانشييگ   بييوعلی  

سیا  به عاوا  است دي   مشغو  به 

بييد يس و بحقیيين شييدند. د  سيي   

بييه مرب ييه دانشييی  ص و د     1380

به مرب ه علمی اسيت دص   1384س   

 ا بقيي ي ي فتاييد. اياييدکس ان ايشيي   

(H-Index)   55بيييي  اييييين بيييي  ي 

الملليی  ب شد. بعداد ا ج ع ت بین می

المللی ايشي   بي  ايين    به مق الت بین

ب شييد. مييی 14000بيي  ي  بيي ل  بيير 

گ  ب کاو  د  پ پ بید دکتر زلفی

المللی    ص بینمق له د  مجله 530از 

د  زمیاييه شييیمی  ISIبحييل نم يييه 

مش  کل جدص داشته که اکثير ايين   

 ي ص  مق الت د  سمیا     و  م يد

علمييی ملييی و فراملييی نیييز ا ارييه    

اند. ايشي   بجربیي ت علميی    گرديد 

خييويد  ا د  کتيي بی بحييل عاييوا  

 مباني سنتز  رکيببناآ ي ني  نا    »

بييدوين و بيي لی   «نگکشنني ننن   

اند  که ايين کتي ب بيه عايوا      نمود 

ف  سی د د ساتز ميواد  باه  ما   

آلييی بييراص مقيي    ک  شا سييی و   

ک  شا سی ا شيد بوسيش شيو اص    

 يزص وزا ت علو   بحقیق ت برن مه

و فا و ص معرفی شد  اسل. دکتير  

 يي ص گيي  د  زمیاييه فع لیييل زلفييی

انيد  اجتم عی و فر اگی    قلي  زد  

مق ليه ف  سيی د     20که بي  کايو    

گاا ص عل   ييوو د  زمیاه سی سل

انيد کيه ايين    گ ماتشر نمود و فر ا

مقيي الت بييه  مييرا  برخييی از نقطييه 

نظييرات ايشيي   د  کتيي بی بييه نيي    

نیز بيه پي پ    «دانش  کاي دانا ي»

 سید  اسيل. ايشي   حيدود شيد     

سيي    ي سييل و دو سيي   مع ونييل 

يوو شی دانشيگ   بيوعلی سيیا  و    
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سيييه سييي   مع ونيييل آموزشيييی  

ص علو  اين دانشگ    ا د  دانشکد 

د دا ند.  مچايین بيه   ک  ن مه خوي

مق   مع و  او   ي سل عاوا  ق ر 

جمهيييو ص اييييرا  د  بایييي د مليييی 

انيدازص  نخ گ    اوليین مئيلو   ا   

ب شياد.  بای د ملی نخ گ   کشو  می

گفتگيو بي  ايشي    ا    د  ادامه ميتن  

 فرم يید.منحظه می

اص از آقيي ص دکتيير لطفيي  خنلييه  -

  ص علمی و يوو شی خيود  فع لیل

ص بفرم يیيييد و د بييي      ا بیييي   

ايد    يی که ب کاو  کئب کرد  مق  

 لح ل کاید.

بئ  اهلل اليرحمن اليرحی . خيدا  ا     -

شکر خروجی گيرو  بحقیقي بی مي     

خروجی موفقی بود  اسل. ق ن    

ايي  کيه    ي يی کئيب کيرد    م  مقي   

ع   بايييد از: انتخييي ب بيييه عايييوا  

سيي    40دا  برجئييته زييير شييیمی

آلييی از  کشييو  د  گييرايد شييیمی

سوص انجمن شیمی اييرا  و کئيب   

جيي يز  دکتيير ا شييی  آزاد  کئييب   

نشيي   د جييه دو يييوو د ملييی بيي  

بصييويب  یلييل دولييل از  ي سييل  

محتر  جمهو ص اسنمی اييرا  د   

ص دا  برجئيته   شيیمی 1390س   

  از سييي   1392کشيييو  د  سييي   

د  لیئييييل ييييي  د لييييد   1383

دانشمادا  يراستا د  شيته شيیمی   

گيي   ا نعيي ت و آميي   جهيي   د  ي ي

ا  و  مچاي    قرا  گرفتيه  ISIعلمی 

بييه  1383اسييتمرا  دا د  د  سيي   

عاييوا  يوو شييگر بربيير کشييو ص  

ص ص  ب هانتخ ب شد   کئب ج يز 

المللييييی ص بييييیناو  جشيييياوا  

خوا زمی و اخا ج يز  از سي زم    

  (COMSTEC)کافييرانس اسيينمی

  کئييب  ب ييه او   1386د  سيي   

دص د  بیئييل  يي ص بایيي  يييوو د

الملليييی ويکميييین جشييياوا   بيييین 

خوا زمی و انتخ ب به عاوا  يکيی  

از دانشيييمادا  بربييير کشيييو   ص 

اسنمی بوسش سي زم   کافيرانس   

  1387د  سييي    (OIC)اسييينمی 

ص کشييو ص د  سيي   اسييت د نمونييه

  ص متعيدد يوو شيگر     س  1394

بربر دانشگ    است   و  مچايین د   

آموزشيی  س   متوالی است د بربير  

گرو  شيیمی آليی دانشيگ   بيوعلی     

ص عنميييه سيييیا   کئيييب جييي يز  

      يی بای د ملی نخ گ   کشيو   

 ي ص    دو دو   سس  1394د  س   

( قييرا  گييرفتن جييزي 1395و  1394

سييرآمدا  علمييی کشييو  بوسييش    

فد اسیو  سرآمدا  علمی کشيو    

و يوو شگر بربير کشيو  د  سي      

بم   بوا  گفل بقري   و.... می 1397

جوايز علميی کشيو  بوسيش گيرو      

بحقیق بی م  کئب شيد  اسيل. بيه    

عنو  عضيو  یي ت بحريرييه سيه     

المللی  شيد مجليه علميی    مجله بین

داخلی و بای د ملی نخ گي   کشيو    

بييه  2018نیييز  ئييت  و از سيي     

المللييی عاييوا  اديتييو  مجلييه بييین  

انجميين شييیمی ايييرا  کييه بوسييش   

انتشيييي  ات اشيييينرياگر ماتشيييير  

ا . نیييز ماصييوب شييد   شييود  مييی

آموختگييي   دوازد  نفييير از دانيييد

دکتراص من اال  عضو  یلل علميی  

 ي   ئيتاد. دو نفير از ايين     دانشگ  

انيد. پايد نفير    افراد يروفئو  شيد  

دانشييی    ئييتاد و دو نفيير از آنهيي  

 ISIجييزي دانشييمادا  ييي  د لييد  

آموختگي ن    ئتاد. خیليی از دانيد  

 ي ص  د  لا ي  خصولی سشرکل

کااد. دو نفير از   زص( ک   میدا وس

ص جييوا  دانشييجو  ص ميين جيي يز 

 اند.  خوا زمی  ا کئب کرد 

بييه عاييوا   1397شييم  د  سيي    -

يوو شييگر بربيير کشييو ص انتخيي ب 

 ص اييين  ب ييهشييديد. لطفيي  د بيي    

 لح ل کاید.

ص بيید از بیئيل سي   کي       نتیجه

بحقیق بی مي  ميو د ا ز يي بی قيرا      

 ا بيه   گرفل و گيرو  بحقیقي بی مي    

عاييوا  يوو شييگر بربيير انتخيي ب   

کردند. ق   از  ر پیز مين ب ييد بيه    

اييين نکتييه اعتييراک کييا  کييه اييين    

موفقیييل و کئييب مقيي   يوو شييگر 
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بربر کشيو ص متعلين بيه يي  فيرد      

نیئل. اين متعلين بيه يي  سیئيت      

 ئل. متعلن به ک  دانشگ   بوعلی 

سیا   ئل. ح ال اسم ً اياج نيب بيه   

 یلييل عاييوا  عضييوص از اعضيي ص 

علمی انتخ ب شيد . وليی  سيم ً و    

عرفيي ً و واقعيي ً اييين متعليين بييه کيي  

دانشييگ   بييوعلی سييیا  و سیئييت   

ص دانشگ   بوعلی سيیا  و دانشيکد   

شييیمی  ئييل. بیئييل سيي   کيي     

 60التحصييی  کييرد  مييداو   فيي  غ

 30دانشجوص ک  شا سی ا شيد و  

دانشييجوص  5دانشييجوص دکتييرا و  

 ييير   20يئييي دکترص و انجييي    

ص ی دانشگ  ی و ملی نتیجهيوو ش

آ  ماجيير شييد  بييه پيي پ مقيي الت  

متعييدد د  ابعيي د فراملييی و ملييی    

ص مقي الت  کت ب  ث ل اختراع  ا اريه 

د  سيييمیا    ص مختلييي  و ايييين  

ص ي  ک   مداو  بود  انتخ ب نتیجه

زند  اسل. وقتی فوب  لیئتی گ  می

ب يد بداند که گلی که زد  متعلن بيه  

  ي  بی  خودا نیئل  يشل آ  گ

انييد   ئييتاد کييه زحمييل کشييید    

بيييدا ک ت آ  بيييی   از نیرو ييي ص   

خدم بی گرفته  ب  مربيی  آني لیزو    

انييد. ابيير و بيي د و مييه و   و... بييود 

خو شید و فلي  د  ک  نيد بي  يي      

ابف ق اين پایای بیفتد  د  دانشيگ    

    مین  و  اسل. من واقعي  ايين   

موفقیل  ا متعلين بيه کي  دانشيگ       

 دان .   میبوعلی سیا

 مین فکر سیئتمی کيه  میشيه    -

ايد قطع  نقد مهميی د   شم  داشته

موفقیييل شييم  داشييته اسييل. لطفيي   

عنو  بير عيواملی کيه فرمودييد از     

عوام  شخصی که ب عي  موفقیيل   

 شم  شد  اسل بیشتر لح ل کاید.  

کيا  وقتيی انئي      من فکير ميی   -

شود  عضو  لیل علمی دانشگ   می

نعميل  ا بيه او   برين خداوند بز گ

بيرين نعمتيی کيه    داد  اسل. بيز گ 

بواند به انئ   عط  کاد ايين  خدا می

اسييل کييه بتوانييد اسييت د دانشييگ    

شييود. پييو  وقتييی کئييی اسييت د   

دانشگ   شد  بهترين و مئتعدبرين 

جوان   مملکيل د  مقي    مختلي     

بحصييیلی د  کايي   او  ئييتاد کييه   

بييي زوا  بوانمايييدص  ئيييتاد کيييه  

 ا  شد بد د و     بواند    آنه  می

آنهيي  او  ا  شييد بد اييد و از   يين  

بوانيد اسيتف د  کايد.    يوي ص آنه  می

ميين اييين بوفیيين  ا داشييت  کييه بيي   

دانشجوي ن   وابيش بئيی   خيوبی    

داشييته ب شيي    وابييش براد انييه و  

خوا رانه  يد انه و فرزندانه داشته 

ب ش  و ي  گرو  بحقیقي بی بئيی     

ميه  مائجمی  ا داشته ب شی  کيه   

از ج   و د  ک   کااد. خود من    

د  بم   مدت عمر  د  شي  نه  وز  

 يو  میي نگین د  سي عل    حداق  به

خوا یيد  ا . شم  وقتی ميی ک   کرد 

مقيي الت متعييدد باويئييید و ا سيي   

کاید براص پي پ  جيواب داو  ي   ا    

بد ید و ب     و ب   ي  امکي   دا د   

کييه بييراص ييي  مق لييه آن لیز يي ص    

ب شد  شم  ب يد بتوانید مختل  الز  

د  داخيييي  و خيييي  ر از کشييييو   

ا ب   يي بی  ا داشييته ب شييید و از   

 يي  و مييواد آنهيي  امک نيي ت  دسييتگ  

بتوانید استف د  کاید  نیي ز بيه کي      

 وزص و مئييتمر دا د. خييدا شيي  نه

لط  کرد  و به مي  ايين فرليل و    

ا اد   ا داد  اسييل کييه بتييوانی  از  

کيه   عمرم   ب  بوجيه بيه امک ني بی   

دا ي  نئي ت ً خيوب اسيتف د  کايی .     

ال تييه نقييد خيي نواد   ا  يي  ن  يييد  

ن ديييد  بگیييري . ميين د خصييو   

ا   یچ مئيلولیتی نيدا   و   خ نواد 

ص م   ا اعي   ص ک    ص خ نواد  مه

 يي   خريييد بييراص   از بربیييل بچييه 

د يد.  خ نواد  و...  مئر  انج   می

من بمي   انيرژي   ا بيراص ک   ي ص     

اا اييين ا  و نتیجييهعلمييی گااشييته

شييد  کييه خييدا  ا شييکر بوانئييتی   

 ثرص بردا ي .  ؤ  ص م گ  

آقيي ص دکتيير فرموديييد کييه ث ييل   -

اييد. ممکين اسيل    اختراع    داشيته 

بفرم يیييد اختييراع شييم  پييه بييود   

 اسل؟  



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا  فصلنامه معاونت پژوهش  
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بله دو ث يل اختيراع داخليی  ي       -

ا  کيه سي خل دو ک بي لیزو     داشته

خ   بود  اسل. اال     به دن ي    

مييو پي ص و پيي ص يربقيي لی  بولیيد لی 

 ييي ص دو  ييييز   ئيييتی . پييي ص 

بيوانی  فيرآو ص    ي   ا ميی   ک  خ نه

ص کای  و د  حقیقل از م د  عص   

موثر آنه  اسيتف د  کايی . ک   ي ص    

اي . حي ال  مقدم بی آ   ا انج   داد 

دانيي  پييو  بحيي  خييو اکی و نمييی

بغاييييه  ئيييل ب ييييد آن لیز ييي  و  

  ص خ   انج   شود ي  نيه؟   بئل

دان  ب الخر  بيه نتیجيه خوا يد    نمی

 سید ي  نه؟ وليی جيزي ا يداک مي      

  ئل. 

شيييم  وتيييعیل ييييوو د د     -

دانشييگ   بييوعلی سييیا   ا پگونييه   

 کاید؟   بر سی می

کيا  خوشي خت نه از   من فکر می -

حدود بیئيل سي   ييید دانشيگ       

بييوعلی سييیا    سيي ص دانشييگ   و  

مع ونین يوو شی داشته اسيل کيه   

ص مقولييهنگيي   بئييی   مث تييی بييه   

اند. اکايو  دانشيگ     يوو د داشته

ص د يييي  بييييوعلی سييييیا   ب ييييه 

  ص جي م  کشيو   ا دا د    دانشگ  

 ييي ص کيييه از خیليييی از دانشيييگ   

شهر   جلوبر اسل. عليل ايين    کن 

اميير  يي  نقييد کلیييدص   سيي ص     

دانشگ   و مع ونین يوو شی بيود   

اسل. از جا ب آقي ص دکتير ع ي د    

دکتير  افخمی گرفته ب  جاي ب آقي ص   

ن لر میرازص  بعد از ايشي   خيود   

باييد  پاييد سيي   معيي و  يوو شييی 

پيی  بود . بعد آق ص دکتير لي بو   

خیلی زحمل کشیدند و بح  گرنيل  

 ا براص اوليین بي   زمي   مع ونيل     

ايش   و  ي سل جا ب آقي ص دکتير   

خزاری  ا  انداختاد. بعد آق ص دکتير  

علييی زا عييی  دکتيير حئيين حئييین

ص دکتيير لييو و فعيين  يي  آقيي  خييتن

 مجاوبی  ئتاد.   

خوش خت نه کئ نی    کيه معي و    

 ي ص  يوو شی دانشيگ   بودنيد آد   

علمييی و بيي  بفکيير علمييی بودنييد.    

خوش خت نه دانشگ   بوعلی سیا  از 

نظر قوانین و مقر ات يوو شيی بي    

 ي ص کشيو  ق بي     خیلی از دانشگ  

مق يئيييييه نیئيييييل و از نظييييير  

 يي ص ساجشييی و د  واقيي   سیئييت 

  يي ص بئييی   خييوبی  انگیزشييی ک 

 ي   ص دانشيگ   اند که بقیهانج   داد 

   از دانشيگ   بيوعلی سيیا  الگيو     

 کيا  انصي ف ً  گیرند. من فکر ميی می

ص سييیا  د  حييوز  دانشييگ   بييوعلی

يوو شی ب  اال  خیلی خيوب عمي    

کرد  و من به عايوا  عضيو  یليل    

 ا .علمی ک من  اتی

کاید پيه ک   ي يی ب ييد    فکر می -

بيي  موجييب يیشييرفل  انجيي   شييود

يوو د شود و نق ط خني موجيود  

 از بین برود؟

مملکل و ج معه بي  قي نو  ادا      -

کيا  د  حي     شود. من فکر ميی می

ص حيييوز  ح تييير بخيييد عميييد  

يوو شييی دانشييگ   ميي  بييه خييوبی  

شييود و ييي  نقييد   مييديريل نمييی 

کمرنگييييی دا د. ب يييييد قييييوانین و 

مقر ابيييی گااشيييته شيييود کيييه د  

ر حمي يتی  ص يوو شيی بیشيت  حوز 

ص آموزشيی ب ييد   ب شاد. د  حيوز  

لييرف  قيي نونی ب شييد و قيي نونی    

ص برخييو د بشييود  اميي  د  حييوز  

ص يوو شی قوانین ب يد بیشتر جا ه

حم يتی و بشويقی و برغی ی داشته 

ص يوو شيی دانشيگ     ب شاد. حوز 

بوعلی سیا  ب يد بر سی کايد ب یايد   

پييرا نقييد بخييد ق بيي  بييوجهی از 

و دانشيجوي     اعض ص  یلل علميی 

بحصینت بکمیلی دانشگ   د  بولید 

داد يي ص يوو شييی  عليي  و بييرو  

اص  نييگ اسييل؟ ب يييد بييه گونييه  کيي 

 يزص شود که  ی ي  فراياد برن مه

مدت اين افيراد  ا  مدت و می  کوب  

سوق بد د   دايل کاد و برغیيب و  

بشوين کاد که د  بولید علي  فعي     

 شوند.  

ص بق تيي محو  بييود   د بيي    -

    نظرب    ا بفرم يید.  يوو د
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اص کيه د  شيم      باد  د  مق ليه  -

او  فصييلا مه مع ونييل يييوو د و 

فاييي و ص دانشيييگ   پييي پ شيييد    

يیشاه دابی داد . بي ز  ي  ب ييد بي      

ق نو  ييید بيروي . ميثن از  يرک     

سيي زم   سيياجد ب يييد بييه عضييو  

د لييد  50 یلييل علمييی بگوياييد   

بز يي ص دانشييجو  ص ک  شا سييی  

شم  ب يد کي  بردص   ا شد و دکتراص

د لد بای دص ب شد. بيه   50ب شد و 

نظر من ب يد براص  ر عضيو  یليل   

علمی د  س زم   سياجد دو عيدد   

کد بعري  کااد و اگير آقي ص ايکيس    

ک  شا سيی  دو ظرفیل دانشيجوص  

ص ن مييها شييد دا د يکييی بيي  ي ييي   

ص ن مييهبایيي دص و يکييی بيي  ي ييي    

کيي  بردص ب شييد. بييراص موتييوع   

ص کيي  بردص از ث ييل و ن مييهي ييي  

اسييتف د   ISCتيي ش د  سیئييت   

شييود. بييه کئيي نی کييه ک   يي ص     

د اد امتی ز ي ص  ک  بردص انج   می

اص بعليين بگیييرد کييه اسيي بید  ويييو 

بشيوين شييوند بخشييی از ک   يي ص  

بحقیق بیش    ا به سمل کي  بردص  

 بود  ب رند.

کاید اياهي  عمليی ب شيد؟    فکر می -

بواند اياقد  ماظ  عم  کشو  م  می

 کاد؟ 

من اگر وزير ب شي  ايين کي    ا     -

د    اگر من وزيير ب شي    انج   می

 د  .بنف لله اين ک    ا انج   می

 ي يی کيه مي     ب  ايين زيرسي خل   -

يياير اسيل؟   دا ي  ايين کي   امکي     

 يعای م  نظ  الز   ا دا ي ؟

خوا يد. زمي نی   زيرس ختی نميی  -

 مقيي الت ف  سييی کشييو  ميي  نم يييه 

شود ق يو  دا ييد؟   شد اال  مینمی

ص د بيي    خواسييتید مييثنًمييی قيي نً

بیم  ص سیر جئيتجو کایيد ب یایيد    

پاييد بيي  مق لييه دا يييد ييي  بييه زبيي   

ف  سی پ پ شيد   يیچ سیئيتمی    

ن ييود. اميي  حيي ال  يير موتييوعی  ا 

کایيد   وا د می  ISCجئتجو کاید د 

شييود. و بنف لييله ي سيي  داد  مييی

فراخوا   ISC د  بوا می اکاو    

داد و از  رييييين لييييدا و سييييیم  

آو ص و ث يل  نی ز  ص مرد   ا جم 

کييرد و اسيي بید ک   يي ص يوو شييی 

خود و دانشجوي نش    ا بر اس د 

 يي   ISCآ  نی ز يي  بعرييي  کااييد. 

بوانيد افيراد انتخي ب کاايد  يي       می

نیيي ز  ا بييه  يي   بييش د ييد بيي  از    

ک    ص    استف د  کاايد. بيه نظير    

 دنی اسل.  من اين ک   ش

به نظر شم  مشيکنت يوو شيی    -

 دانشگ   و کشو  پیئل؟

برين مشک  يوو شيی کي    عمد  -

 يي  ن ييود  کشييو  و کيي  دانشييگ  

بجهیزات اسيل. اسي بید جيوا  مي      

شييوند اگيير  وقتييی اسييتخدا  مييی  

 ي ص  دسيتگ    آزم يشگ    امک ني ت  

الز   اعت يي  ات الز  بييراص خريييد   

ه لوازمی که نی ز دا ند و...  ا داشيت 

ب شاد امک   يیشرفل زي دص  ئل. 

فقش بودجه و بجهیزات   یچ مشک  

ديگييرص  ييي  کشيييو  مييي  نيييدا د.  

خوش خت نه د  کشو  مي  ييوو د   

 ا  خودا  ا يیدا کرد  اسل. افراد 

اند پطو  موتوع بعري  ي د گرفته

کااييد  پطييو  کيي   کااييد  پطييو     

باويئييياد  پطيييو  ماتشييير کاايييد. 

ص بيرين مشيک  مي  د  زمیايه     عمد 

بحقیق ت بای دص اعت   ات بجهیزات  

ص بحقیقيي ت کيي  بردص و د  زمیاييه

عيييد  وابئيييتگی و عيييد  ا ب ييي ط 

 يي   و ن ييود   ليياعل و دانشييگ   

سیئيييتمی اسيييل کيييه بحقیقييي ت  

 ک  بردص  ا بتواند مديريل کاد.  

سييياجی ص نقيييد علييي د بييي    -

 نظرب    ا بفرم يید؟

سياجی د  حقیقيل بي     داند عل  -

ايرا  و   لد کرد  وتعیل علمی

بواند د  يويد  ي اليد و جه   می

يیرايد بولیدات علميی و مئيتادات   

آفيرين ب شيد.   عل  و فاي و ص نقيد  

بواند خیلی  احل به مدير بگويد می

ص قوت دا يد؟ کجي   کج ص ک   نقطه

 ي  و  ص تع  دا يد؟ فرليل نقطه
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بهديد    ا مشخص کايد. کشيو ص   

سياجی د  آ  جيدص   که داند علي  

مطميلن ب شيید علي  و     گرفته نشود

فايي و ص آ  کشييو  آسييیب ييياير   

اسل. ولی اگير د  کشيو ص دانيد    

سيياجی جييدص گرفتييه شييود و  عليي 

اسيي بید  اعضيي ص  یلييل علمييی و   

 ي ص  دانشمادا  آ  کشو  ب  حداق 

سيياجی آشييا  ب شيياد  دانييد عليي  

اص نت يج ييوو د  بواناد به گونه می

ص عليي  و خودشيي    ا د  عرلييه 

کااييد و فايي و ص خليين و ماتشيير   

بوسييعه بد اييد کييه اثربخشييی و    

و ص خیلييی بیشييترص داشييته  بهيير 

ص لح ت  ايين اسيل   ب شد. خنله

کاد که ساجی کم  میکه داند عل 

ص و ص سیئييت  د  عرلييه بهيير 

 يوو د و فا و ص ب ال برود.

ص آقيي ص دکتيير شييم  د  زمیاييه   -

علييو  انئيي نی  يي  خیلييی فع لیييل  

 يييي ص ايييييد  د  کرسييييیداشييييته

عليو  انئي نی فعي       يردازص نظريه

سياجی و  ص علي  بوديد و د   شيته 

  ص مربوط به علي  ا نعي ت    شته

ايد. به پيه عليل   آفريای داشتهنقد

 يي ص از علييو  ي يييه بييه اييين شيي خه

ماد شديد يي  بيه   علو  انئ نی عنقه

ع   بی ا میيل آ  مئي ر  د  نظير    

   شم  پگونه بود  که د  آ  زمیاه

 ايد؟  فع لیل کرد 

که مين معي و  يوو شيی     زم نی -

دانشگ   شد  بيراص اياکيه بتيوانی     

ص قوانین و مقر ابی  ا براص حيوز  

کايی  کيه   يوو شی دانشگ   وتي   

بایيي   و د  حقیقييل حئيي ب دانييد

اال يييراک ب شييياد  شيييد  و جييي م 

مشغو  شد  به مط لعه کيرد  کيه   

ب یا  په عواملی موجب  شيد علي    

شيود يي  مواني     د  ي  کشيو  ميی  

پيه پیز ي يی  ئيتاد.      شد علميی 

 يي ص دانشييمادا   ا مط لعييه  کتيي ب

کييرد  و از  رفييی بييه علييل     مييی

مع ونييل علمييی دانشييگ   بيي  افييراد  

بز گييی مثيي  آقيي ص دکتيير  تيي     

ماصييو ص کييه آ  موقيي  معيي و    

يوو شی وزا ت علو  بودند  آق ص 

دکتيير ع يي د حييرص  آقيي ص دکتيير   

 اد  آقييي ص دکتييير فراميييرز قييي نعی

فيير  يييو   آقيي ص يروفئييو     فیيي 

سييعیدص کييه ييي  کتيي ب  ا اميي ص  

انيد  دانشمادا  جوا  ايرانی نوشيته 

حشر و نشر داشت . و من وا د اين 

عرلييه کييه شييد  ديييد  کييه اييين   

عرله ج ص ک   خیلی زيي د دا د و  

ب  خود  از آ  موق  عهد کرد  کيه  

ص سييي لی يييي  مق ليييه د  زمیايييه  

گيياا ص عليي  و يييوو د   سی سييل

 . پایای باويئفر اگ و مئ ر  اين

دانيد  »اولین کت ب   ي  بيه عايوا     

د  اين زمیايه ماتشير    «براص دان يی

شييد کييه قصييد بجديييد پيي پ آ   ا 

دا  . ديد  د  اين زمیاه جي ص کي     

خیلی زي د اسيل. بعيد بيراص اياکيه     

يوو د دانشيگ    ا ا زيي بی کايی     

و...  ISIس زص    ص نم يهب  سیئت 

آشا  شد  و ک  ک  ديد  اين داند 

رد  و وسی  اسل. حي ال  پقد  گئت

سياجی يايرفتيه و   ص علي  د   شيته 

شا خته شد   ئت  و خوشي خت نه  

دانشييمادا  اييين  شييته  يير جيي      

 ويييدادص  ئييل سييمیا  ص  ئييل 

کااد  براص مي   حتم  م   ا دعوت می

گاا ند. من اکايو  بيه   سخارانی می

ا  که اگير کشيو    اين نتیجه  سید 

بخوا ييد د سييل بشييود ب يييد دو    

و  ي يه و عليو  انئي نی   ص عل شته

بيرين  جدص گرفته شود اياکيه نخ يه  

آموزا  م  و اسيتعداد  ص مي    داند

خواناييد  يي ص يزشييکی مييی  شييته

ص اين اسل کيه کشيو    د اد نش  

م  بیم   اسل. به نظير مين يکيی از    

 ي ص     و فع لیيل برين س زم  مه 

 ي ص  و فع لیل ISCسئه ؤکشو  م

 متعلن به آ  اسيل کيه قليب علي  و    

د د و يوو د کشو   ا بشکی  می

 ي ص  خو  ي ت و س ل  بيه شيري    

 کاد.   علمی کشو  ج  ص می

کيا  کيه وقيل    از شم  بشکر می -

ا مه خييييود  ا د  اختیيييي   فصييييل 

گااشييييتید و نظرابتيييي    ا بیيييي   

 فرموديد. موفن ب شید.  
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 گسترآلایدهزیست بنیان دانش شرکت معرفی
 

 

  اللهی نعمتداود  دکتر
 فرگفتگو و نگ  ا: ژاله سلیمی

 

 
اللهييی از اسيي بید دکتيير داود نعمييل

 گرو  شیمی دانشگ   بيوعلی سيیا   

 مدا  ک  شا سی شيیمی  ا د    د 

د  دانشييگ   ک شيي     1362سيي   

 1367د  سييي    نمودنيييد.آغييي ز 

ا شد شيیمی بجزييه  ا   ک  شا سی 

و د   نيد د  دانشگ   ب ريز ادامه داد

دکتيييراص خيييود  ا از  1375سييي   

 ميييین دانشيييگ   گرفتايييد. دکتييير  

اسييت دي    1375اللهييی سيي    نعمييل

دانشيگ   بييوعلی سييیا  شييدند و د   

بييه  ب ييه  دانشييی  ص   1380سيي   

 سييیدند و بهتييرين يوو شييگر اييين 

وعلی سييیا  سيي   د  دانشييگ   بيي  

به  ب ه است د بم    1384د   .شدند

 مچايین ايشي      .يیدا کردنيد  يا بق 

د   1383و  1382 ييي ص د  سييي  

لاييد   Western Ontarioدانشييگ   

عاوا  دانشی   يوو شی فع لیيل  به

د   اللهيييینعميييل داشيييتاد. دکتييير

 و  1391  1388  1386 يي ص  سيي  

دانشيييگ    شييگر بربييير  ويو 1392

بهتيييرين  بودنيييد.بيييوعلی سيييیا   

يوو شگر غرب کشو  بین دانشگ   

 1386بوعلی سیا  و  ازص د  س   

بيوا   افتخ  ات ايش   می زا بودند.

ا زمی و جي يز   وبه کئب ج يز  خ

سييي زم   کشيييو   ص اسييينمی   

COMSTECH   1388سيييييي   د 

بهتييرين يوو شييگر  اشيي    نمييود.

و  1391اسييت    مييدا  د  سيي     

د ي فييل جيي يز  پهيير  فرامييوا   

نشييدنی اسييت    مييدا  د  سيي      

دا    د ي فييل عاييوا  شييیمی 1392

بحلیلی بوسش انجمن شيیمی اييرا    

محقيين برجئييته    1393د  سيي   

 وزا ت علييو   بحقیقيي ت و فايي و ص

اسييت د برجئييته    1394د  سيي   

 1397سي       ص اييرا  د  دانشگ  

از ديگر عا وين ايش   اسل. ايش   

بييه عاييوا  اسييت د   1397د  سيي   

از سييييوص فد اسييييیو   سييييرآمد

 سييرآمدا  علمييی ايييرا  انتخيي ب   

بيه عايوا     1395شدند. و د  سي    

معرفيی  فا و  بربير اسيت    ميدا     

مق لييه  308بيي  کاييو  بعييداد شييدند. 

معت ر از ايشي   و يي  بي  مشي  کل     

قيرا    انتشي   و ميو د   پايش   پ 

ه  ا لي مق  278 مچاین  اسل. گرفته

مختلييي  ا اريييه   د  سيييمیا    ص

ايشيييي   دا اص عاييييوا   انييييد. داد 

 ISI (ESI)الملليييی دانشيييماد بيييین 

ن مه دکتيرا و  ي ي   16بعداد   ئتاد.

ا شيد و   ک  شا سيی  ن مهي ي   65

 ييير  بحقیقييي بی بيييه   15حيييدود 

سريرستی ايش   به نتیجه  سيید   

بييه  1394ايشيي   از سيي    اسييل. 

 مييرا  بیمييی متشييک  از آق ييي      

مهادد علی خليج و دکتير آ  يي      

بایييييييي   شيييييييرکل دانيييييييد 

انييدازص گئييتر  ا  ا  آ  ايييد  زيئييل

 کردند.  

  ييي ص آب حيييد از بيييید برداشيييل

 بييي  بيييو   سيييطحی و زيرزمیايييی

 وتييعیل مکير    يي ص سي لی   خشي  

 بحرانييی سييط  بييه  ا ايييرا  آب

 مييي  کشييو   ليياا  اسييل    سيي ند  

 بجربييييه حيييي   د  اکاييييو   يييي 

 بحييرا . اسييل آب جييدص مشييکنت

 عوامييي ِ از متييي ثر اييييرا  د  آب

  شيييد. 1: اسيييل زيييير اس سيييی
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 الگيييييوص و جمعیيييييل سيييييري 

 آ   اسييييييييتقرا  ن ما سييييييييب

 سييوي. 3 ن ک  آمييد  کشيي و زص. 2

 اييين. بوسييعه عطييد .4 و مييديريل

 آب مايي ب  کييه اسييل لييو بی د 

 ن ما سييييب سيييي خت   از ايييييرا 

  نيييج آب ميييديريل و حکمرانيييی

 گزا شييي ت براسييي د. بيييرد ميييی

 آيايييد  الملليييی بيييین  ا  رد ييي ص

 د  يييید سيي لی   از ايييرا   (FDIس

 داشييته قييرا  آب بحييرا  معيير 

 مرحليييه از اکايييو   ييي  و اسيييل 

 و ع ييو کرد  خطيير بييراص آميي دگی

 گرفتيييه قيييرا  خطييير مرحليييه د 

 .اسل

عاييوا  بخشييی از   يي  بييهف تيينب

 ييي ص شيييیرين د  دسييييترد    آب

و  ب شاد کيه از ق بلیيل ب زيي بی    می

 ييي ص اسيييتف د  مجيييدد د  بخيييد

 عنو  مختل  برخو دا   ئتاد. لاا

 آب  مصييرک د  جييويیلييرفه بيير

بصييفیه  يئيي ب از مجييدد اسييتف د 

بييه  بوانييدمييی ف تيينب  يي صخ نييه

 د  ما سيي ی بئييی   گزياييه عاييوا 

  ي ص  وا .ب شد آب ما ب  مديريل

اسيمز   م ناد يئ ب بصفیه يیشرفته

يييو    ب يي د   يي ص زييين معکييود 

دلیي   بيه ... و الکترودي لیز    مم ر 

ميواد   بجهیزات  ب الص بئی    زياه

يیشرفته  بجهیزات به نی ز انرژص  و

بييي   بيييردا صبهييير  مشيييکنت و

لييياعل  د  کييي  برد محيييدوديل

 و ليياا مط لعييه ب شيياد.مييی مواجييه

 ب  بصفیه نوين   صسیئت   راحی

 شيي خص تييرو ص  خصولييی ت

بوانيي يی  بييه بوجييه بيي  ب شييد.مييی

د   الکتروشييیمی يی  يي صسیئييت 

بصيفیه   جهل ما سب شرايش ب مین

ليياعتی و    يي صف تيينب  انييواع

 بایي   زيئيل  شرکل داند  شهرص

بيومی   ا بقي ي   به اقدا  گئترآ ايد 

  ص دستگ   س زصبج  ص و س زص

آ   .نمييود  اسييل  الکتروشييیمی يی

 ا   ي  سیئت  اين ک  برد که پیزص

مشيک    بي    قیيب    صشرکل براص

ايين   وابئيتگی  اسيل  کرد   و وبه

 آ  دسييتی کاتيير  بييه  يي سیئييت 

 شييرکل  اسييت  اييين د . ب شييد مييی

 گئييترآ ايييد زيئييل بایيي  دانييد

 بصيفیه  ابوم بیي   بم     صدستگ  

مختلي    مص  ک براص  ا ف تنب

 و انئييي نی اجتم عييي ت و لييياعل

 بجيي  ص و سيي خته  راحييی  مايي ز 

 کاتيير  بييه بوجييه بيي . اسييل نمييود 

  غي  عليی   ي   دستگ   اين ابوم بی 

 و مختل    صبکاولوژص از استف د 

سي خل   و  راحی د  يیچید  بعض ً

براص    دستگ   اين از استف د  آنه  

سيي د   بئييی   کااييدگ   اسييتف د 

 .ب شد می

 وا   عيينو  بيير مزاييي ص ميياکو  

دستگ   سي خل ايين   بصفیه بوسش 

گ نيه شيیمی   شرکل  الو  دوازد 

ييي  زيييرا  ب شييدسيي ز  ا دا ا مييی

و سيي زگ   بيي     وا کيي منً سيي ز 

محیش زيئل بود  و نی زص به مواد 

م ند  مضرص شیمی يی ندا د و ب قی

گيياا د. از فلييزات  بيير جيي ص نمييی  

بيوا   ب زي فتی و ي  آ ن قراته می

عاوا  الکترود استف د  نميود کيه   به

 زياه پادانی ندا د. لجن ح ل  از 

د  تير  اسيل.   الکترولیز ک منً بی

 زياه ج  ص مربيوط بيه ميواد      ک 

مصييييرفی سالکترود يييي ( و بييييرق 

 مصرفی آ  بئی   ي يین می ب شد.

د يد    ص مي لی نشي   ميی   بر سی

شيد  دسييتگ   بئييتگی   زيايه بميي   

ک ميي  بييه کیفیييل ف تيينب مييو د  

بصييفیه از نظيير نييوع و میييزا  بيي   

پايین میيزا  بصيفیه    آالياد  و  ي  

مو د انتظي   دا د وليی بيه جيرات     

 يي ص اولیييه بييوا  گفييل  زياييهمييی

بيرداص از ايين    راحی  اجرا و بهر 

 يي  پاييدين برابيير کمتيير از سیئييت 

  ص ساتی اسل. د  مق يئه سیئت 

ب  ديگر  وشه ص بصفیه ف تينب   

بجمیيييي  واحييييد  ص عملیيييي بی و 

 يييييي ص فرآياييييييدص د  يکييييييیج

الکتروشيييیمی يی کوپييي  ب عييي    

گرديد  اسل کيه بيه زميین بئيی       
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انيييدازص ايييين کمتيييرص جهيييل  ا 

 ييي  نیييي ز ب شيييد و د    سیئيييت 

گيياا ص اولیييه  يي ص سييرم يه  زياييه

 يييزص و خريييد  سگييودبرداص  بييتن 

بجهیيييزات يیچیيييد  و يیشيييرفته(   

جييويی گييردد. بيي  بوجييه بييه لييرفه

  ص حاک بي  بغییير   بغییر مک نیئ 

م  یييل آالياييد    يير  ا ارييه شييد   

براص  ر ف تنبی ب  ف تنب ديگر 

گييير و از لييياعتی بيييه لييياعل دي

متف وت بود  و بحقین و بوسعه د  

کلیيييه مراحييي   راحيييی  اجيييرا و  

برداص جزو نقي ط نوآو انيه و    بهر 

د   ب شيد. بای   بيود  آ  ميی  داند

خشيي  کشييو   ص خشيي  و نیمييه 

م ناييد ايييرا   وز يي ص ب  نييدگی    

سیئ ت ايج د  لاا ب بئی   ک  اسل

بوانييد بييراص بصييفیه و  شييد  مييی 

سيي زص آب بيي  ا  مييو د    خیيير 

 تف د  قرا  گیرد.  اس

بی  ک  ص ابتدا فع لیل خود  ا براص 

بصفیه ف تنب د  لا ي  کوپي   

آغيي ز نمييود. د  اييين  اسييت  او     

 ييي ص بمييي   ابوم بیييي   دسيييتگ  

الکتروشیمی يی براص لا ي  کوپ  

و اميي کن عمييومی مختليي  م ناييد    

 ييي   ليييا ي  غييياايی   سيييتو ا  

 يي ص  يي  و.... د  مقیيي د دانشييگ  

لييياعتی و نیميييهآزم يشيييگ  ی  

ليياعتی  راحييی و سيي خته شييد.   

   کي منً ابوم بیي  بيود  و    دستگ  

نی زص به ايرابو  متخصص نيدا د.  

 ي  ف تينبی بي  حجي      اين دستگ  

لیتر د   وز  ا بصيفیه   6000-120

 نم ياد.می

 ي  بيراص   نت يج خيوب ايين دسيتگ     

مختل  بی   بصفیه ف تنب لا ي 

کيييي  ص  ا بييييه فکيييير بصييييفیه   

 ييييي ص خ کئيييييترص  ف تييييينب

خصييو  ف تيينب خ کئييترص  بييه

مايي ز  انييداخل. د  اييين  اسييت  و   

ابوم بی   بم   براص س خل دستگ  

بصفیه ف تنب خ نگی يي  نمونيه   

بيير از بيي  بجهیييزات بئييی   سيي د  

 ي ص ق ليی کيه ليرف ً بيراص      نمونيه 

لا ي  و مراکز عميومی مختلي  و   

بز گ د سل شد  بود س خته شد. 

گرديييد د  دسييتگ   خيي نگی سييعی  

ايی د  نظر گرفتيه شيود    ر  س د 

بييدين ماظييو  قئييمته ص مکيي نیکی  

 وب و  ميييز  مکييي نیکی و  لجييين

 یييد ولیکی حيياک گرديييد و  يير  

نيييويای بيييراص مصييي  ک خييي نگی 

 راحی و اجرا گرديد. ايين دسيتگ     

براص خ نوا   ص بي  بعيداد خي نوا     

خيي نوا  و بيير  1-10مختليي  بييین 

اسييي د متوسيييش سيييرانه بولیيييد  

 75-100خ کئيترص بيین   ف تينب  

-1200بوانيد بيین   لیتر د   وز ميی 

لیتيييير ف تيييينب د   وز  ا   120

 بصفیه نم يد.  

ييييييروژ  دسيييييتگ   ابوم بیييييي   

الکتروشیمی يی بصفیه ف تينب د   

سط  است نی و مليی دا اص جيوايز   

 ب شد:زير می

بر بيه بيی    اعط ي عاوا  فا و  بر -

بوسيييش  2015کييي  ص د  سييي    

 است ندا ص  مدا .  

 ب ييه او   يير  کئييب و  کئييب -

ک   د  سط  است    مدا  د  س   

 يي ص نهيي يی  و جييزي  يير   2016

آفرياييی سييیزد مین جشيياوا   فيين

 شی  به يی د  سط  ملی.

بای   د  د ي فل عاوا  ک الص داند

از  رک مع ونل علميی   2015س   

 و فا و ص  ي سل جمهو ص.

 
 
 

 



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا  فصلنامه معاونت پژوهش  

1397، زمستان 2، شماره 1دوره     

 

40 

 

 

 گران آسیابنیان مادسنجشمعرفی شرکت دانش
 

 فرو نگارش: ژاله سلیمیگفتگو   
 

 

 

 
 

ساا  دارد   27مهندس بهنام مددنیا 

 و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی

برق را از دانشاگا  باویلی ساینا و    

کارشناساای مهندساای باارق را از   

دانشااگا  عاانهتی نمااداه گرفتااه   

اساا م مهناادس مااددنیا مااد ریام   

گراه آسیا اس م شرک  مادسنجش

شرکتی کاه ا اد  آه در  ای ایا م     

نیاز ادار  برق شهر نمداه در سا  

بااه نناان مهناادس مااددنیا     1392

رسید  اس  و در حاا  حارار دو   

بنیاااه شااد  اساا  کااه دانااشسااا  

انااداز  اساا م ا شاااه ازاا  از را   

 5گااراه حاادود شاارک  مادساانجش

سااا  در واحاادنا  م تلاا  کااار   

کاارد  و رجربااه اندواتااه اساا م    

رهااداد  ااتاارا  ناار در  رونااد     

ا شاه نس  که به گفتاه و  نناوز   

نااا  مزم باارا  یملاای  رکنولااوژ 

شااده آنهااا  د ااد نیامااد  اساا م از 

سااتگانی کااه جملااه ا ااد  ساااا  د

 طاور نسازتا    زماه رولد کودک را به

دایقاه   30الی  15دایق و با اات ف 

ر مین اواند زد اما به رکنولاوژ   

نیاااز دارد کااه در آ نااد  بااه دساا  

اواند آمدم ی و  بر موارد مذکور 

دستگا  آنام زر شزکه برق  کای از  

ااترایات ا شاه اس  که منجر باه  

بنیااااه رأسااایر شااارک  داناااش 

 گراه آسیا شد  اس م مادسنجش

آاا  مهندس مددنیا دربار  نیااز   

کااه منجاار بااه ساااا  دسااتگا      

آنااام زر شاازکه باارق شااد ا نگونااه 

رورااااید دادک رمااااام وسااااا    

الکترونیکااای از ازیااا  کاااام یورر   

نااا  رلو ز ااوه ا م ا م د م  مماا 

مصرف وممم  ک رأثیر منفی رو  کر

گذارنااد کااه گااانی شاازکه باارق ماای

آوردم کیفی  برق را  ا ین میایلی 

رابلونا  برق دستگانی دارناد کاه   

 ارامترنااا  شاازکه باارق را انااداز  

گیرد و برا  ادار  بارق ارساا    می

راواه  کند  که از ا ان طر اق مای   می

کیفی  برق نر منطقاه را مشا     

کردم دستگا  آناام زر شازکه بارق     

ا اان رااأثیر وسااا   الکترونیکاای را  

ه ادار  باارق گیاارد و بااانااداز  ماای

گیر  باه  دندم ا ن انداز گزارش می

شاود کاه   عورت مانیانه انجام می

رواناد باه   ی و  بر آه گازارش مای  

عاورت   عورت دستی اااذ  اا باه   

آن  اان نیااز عااورت  ااذ ردم ا اان   

رواند بار مفیاد  رأثیرگذار  منفی می

شاازکه باارق را اشاادا  کاارد  و از  

یملکرد وااهای آه بکانادم دساتگا     

رواند ا ن بار شزکه برق می آنام زر

کانب را شناسا ی کرد  و گازارش  

نااا ناار در نیروگااا  دناادم مهمااوم 

میااازاه بااارق کاااه در روز رولیاااد 

کنناد و  شود را وارد شازکه مای   می

امکاه بازگش  و نایر  آه وجاود  

نااداردم دسااتگا  آنااام زر بااه ادار   

دناد کاه باه    برق ا ن امکااه را مای  

ورد نیاز مرور میزاه رقر زی برق م

بیناای نمااود  و ناار منطقااه را  اایش

نماااه حاادود باارق رولیااد و وارد   

شزکه نما ندم ا ن امر مانع ندررف  

شاود  مقدار سارما ه و انارژ  مای   

ز را رولید نر مگاوات بارق بسایار   

بر اس م اگر شزکه برق مجهز نز نه

نا  اروماسیوه شود که به دستگا 

رواه نیازسنجی دایاق بارق ماورد    

داشته باشد  در ا ن عورت نیاز را 



 

   
 ... های پژوهشی و فعالیت واحدها معرفی

 

41 

مقدار برق مورد نیاز وااهی منطقاه  

وارد شزکه شد  و ا ان امار بایا     

گارددم  نا مای جو ی در نز نهعرفه

نا  اروماسایوه بسایار   اما دستگا 

 یچیاااد  و گاااراه نساااتند و ا ااان 

آنام زرنااا رنهااا ب ااش کااو کی از 

باشندم نا   یشرفته میا ن دستگا 

ا اراه از   حالی اس  کاه در  ا ن در

نمین دستگا  آنام زر نر نناوز در  

رمااام مناااطق و شااهرنا اسااتفاد    

گاراه  شودم شرک  مادسانجش  نمی

ناا   کار رو   کی د گر از دستگا 

مااورد نیاااز اروماساایوه را شاارو  

کرد  اس  کاه نیااز باه سارما ه و     

 رحقیقات ایلی بیشتر  داردم   

سه سا  اس  که دستگا  آناام زر  

بردار  شد  و در حاا   آماد  بهر 

حارر ا ن دستگا  روسا  شارک    

باارق نمااداه باارا  برااای مناااطق  

ار اادار  و نصااه شااد  و سااا ر  

مناطق نر در عورت رأمین بودجه 

در آ ناااد  نزد اااک باااه آه مجهاااز 

اوانند شدم برآورد شد  کاه نیااز   

شهر نمداه به دستگا  آناام زر در  

باشادم در  دساتگا  مای   5000حدود 

نااا  اسااتاه حااا  حاراار سااا ر 

کشور نیاز اود به ا ان دساتگا  را   

کننادم  از اارج از کشور راأمین مای  

کاارگیر  ا ان دساتگا     اما برا  به

ناا  نا  برق ساا ر اساتاه  در ادار 

مزم اساا  اسااتانداردنا  موجااود 

که س   و دشوار نساتند ریا ا    

شااود و دسااتگا  بااه سااطد ا اان    

اسااتانداردنا برسااد کااه فرا نااد آه 

گا  آناام زر شازکه   طی شد  و دست

برق روانسته اس  در حا  حارار  

ا ن استانداردنا را کسه نما دم لاذا  

نا و مهرفی دستگا  به سا ر استاه

ناا ی  شهرنا شرو  شد  و برناماه 

برا  فاروش باه ساا ر شاهرنا در     

 دس  بررسی اس م 

از  از ساا  ا ان دساتگا  ا شااه    

کارگااا  کااو کی دا اار کاارد  و بااه 

 ترونیکای ماورد  ساا  بردنا  الک

 م تلاااا  نااااا شاااارک  نیاااااز

 رداااا م لااذا ازاا  از شاارو     ماای

طراحاای آنااام زر شاازکه باارق بااه  

ناا  مشاابه   فرا ند طراحی دستگا 

مساال  بااود کااه نمااین اماار بایاا  

کانش نز نه و افزا ش سری  کار 

شدم با ا ن حا  فرا ند سااا  ا ان   

دستگا  در حادود ساه ساا  طاو      

ه کشاایدم ساارما ه اولیااه کااار را کاا 

حاادود ساای میلیااوه روماااه بااود   

اساا   اسااتاد ا شاااه در دانشااگا   

عااانهتی نماااداه در ااتیارشااااه 

گذاشته اسا  کاه در کناار کارگاا      

اولیه و رجربه و مهارت اولیه که از 

مین أطرف اود مهنادس ماددنیا را   

شد  اس   منجر به ساا  دستگا  

شااد  اساا م بااه گفتااه ا شاااه در   

 ا  از ا اانابتاادا  کااار ناایه نمونااه

دستگا  را ند اد  بودناد و طراحای    

اولیااه را اااود ا شاااه انجااام داد   

نا  ااارجی را  اس م اما بهد نمونه

ناار د ااد  و مااورد بررساای ااارار  

اناادم بااه نقاا  از آاااا  مهناادس داد 

مددنیا در زماه رولید ا ن محصو  

روس  شرک  ا شاه مشابه داالی 

برا  آه وجود نداشاته اسا م اماا    

رک  نسز  محصو  رولید  ا ن ش

راار و بااه مشااابه اااارجی آه ارزاه

راار اساا م ز اارا محصااومت  کاماا 

انگیسی  مشابه اارجی منو  کام  

دارند که کار کارده باا آه دشاوار    

اساا  امااا محصااو  ا اان شاارک    

منااو  انگلیساای آسااانی دارد کااه   

مطابق نیاز ا رانیاه رهیه شد  و نر 

فرد  ااادر اسا  باا آه کاار کنادم      

نااا از اد حتاای باارا  اساات راج د  

نااا رنهااا ارصااا  فلااش بااه دسااتگا 

دستگا  کافی اس  و  ر از انتقاا   

داد  به فلش امکاه انتقا  به شرک  

 برق وجود داردم  

ابتدا فق  مهندس مددنیا با رکیه بار  

رجربه  ی اه  و  شتکار ااود کاار   

را شاارو  کاارد  و  اایش باارد  امااا 

ناو ر   نفر ایار از برناماه   5اکنوه 

راایر ا شاااه ح ااور طااراو وممم در 

دارندم برا  ساا  ا ن دستگا   ک 
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کارگا  در ااتیار مهندس ماددنیا و  

شاه ارار دارد که با ر ش ریر فهلی

اود آنها ا ن کارگا  ساااته شاد    

نا ی از اس م در حا  حارر ب ش

اطهات الکترونیکی مورد نیااز آنهاا   

روس  اود شرک  از کشور  این  

افراد  از  که  حالی شود  دروارد می

د گاار  کااار واردات را باارا  آنهااا 

دادناادم بردنااا  مااورد  انجااام ماای

استفاد  در دستگا  نیز روس   اک  

شاودم  شرک  در ا راه ساااته مای  

کار مونتاژ و بقیه موارد روس  ریر 

گراه آسیا انجام شرک  مادسنجش

 شودم  می

 
ایم  نار یادد از ا ان دساتگا  راا      

سااا  گذشااته  ااک میلیااوه روماااه  

بود  اس  ولای اکناوه باا افازا ش     

ایم  ارز وممم به بایش از دو و نایر   

میلیوه روماه رسید  اس م به نقا   

از ماااااااااد ریام  شااااااااارک   

گااراه ا اان شاارک  رااا   مادساانجش

میلیاوه رومااه    250کناوه بایش از   

 درآمدزا ی داشته اس م 

به نظر ا ن م تر   رر ش   شتکار 

و امید دو یام  باه نتیجاه رسایده    

د  ا شاااه بااود  اساا م  کااار و ا اا 

داشتن انگیز  در کنار انمیا  داده  

به کسه نتیجه در امور  یام  د گر 

موفقی  ا شاه اسا م الگاو داشاتن    

در اانواد  و الگاوبردار  از افاراد   

موفااق یاماا  مااوثر د گاار اساا م   

اند شاااای و جسااااارت از  مثزاااا 

نا  د گر ا شااه اسا  کاه     و ژگی

 شاه شد  اس م منجر به موفقی 

 ا شاه مشاک  شارک  فها      از نظر

بازار ابی اس  که مزم اس  نر از 

لحاظ نیرو  انسانی و نر از لحاظ 

دانااش آه رقو اا  شااودم نمچنااین  

نق  دانش مد ر تی و رجربه  کای  

د گر از مشک ت  یش رو  ا شااه  

ناا   اس  کاه باا شارک  در دور    

آن  ن وممم به دنزا  رفع ا ان نقا    

ایتقااد  دنناد   نستندم ا ن امر نشاه

بنیاه باوده  مهندس مددنیا به دانش

امور رولید و عانه  اسا م نماین    

مسئله بای  شد  اس  کاه امساا    

ب ش رحقیق و روساهه باه شارک     

ارافه شود که ی و  بار آناام زر   

شزکه برق  به روساهه محصاومت   

 د گر کمک کندم

در  ا اااه مهناادس مااددنیا راامن   

رشکر از مرکز رشد دانشگا  نقاش  

طر ق ف ا  کار و دفتر   آه را از

که در ابتدا در ااتیار شارک  اارار   

داد  و وامی که رأمین کارد  اسا    

کند و ا ن موارد را مهر ارز ابی می

ناا  نو اا   کمک اوبی برا  شرک 

دانااادم نمچناااین شااارک  در  مااای

نا از طرف مرکز رشاد را  نما شگا 

نا ایلی مهر نر برا  برای شرک 

 دانااد کااه ساازه جلااه مشااتر ماای

شاودم نماانطور کاه اولاین باار       می

استقرار ا ن شرک  در مرکز رشاد  

در جله نظر شرک  برق نماداه و  

فرانر آمده امکاه فروش محصو  

 ثر بود  اس م  ؤم به آنها کام  
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 1های شکستهمعرفی نظریه پنجره

 

 

 

دکتر محمد اه ی او نیئا  یلمای    

دانشااااگا  ی مااااه طزاطزااااا ی و  

رگانی مت ص  رشته مد ر   باز

از  1 کااااااای 1397آنر  26در روز 

رجلیاااا  از ساااا نراناه مراساااار 

 ژونشگراه دانشگا  باویلی ساینا   

بااودم ا شاااه در رشاار د نظر ااه    

نا  شکسته ابتدا به ا ن نکته  نجر 

اشار  کرد که ندف ا ان سا نرانی   

ا جاد حساسی  در م اطه نساز   

به ا ن نکتاه اسا  کاه ااود بایا       

 یگیاار  مورااو  و رفکاار بیشااتر  

دربار  آه روس  م اطزااه اسا م   

ورید دنر کاه  و  گف : ابتدا با د ر

ا ن نظر اه از کجاا شاک  گرفا  و     

گسترش  اف م دول  ا امت متحاد   

آمر کا در  ک برنه مواجه شاد باا   

ناا جارم و   ا نکه در برای از محلاه 

جنا   ایلی ز اد شد  اس م لاذا از  

شناسی دو نفر از مت صصاه جرم

نا  جیمز و لسوه و جاورج  به نام

کلینگ اواس  که رحقیق کنناد کاه   

ناا  م و جنا   در ا ن محلاه  را جر

 رداز ز اد شد  اس م ا ن دو نظر ه

                                                         
محمااد اه در محمااود م ساا نرانی دکتاار 1

مراسااار رجلیااا  از  ژونشاااگراه بررااار  

 1397آنر  26دانشگا   

  اار از مطالهااات بااه ا اان نتیجااه  

رساایدند کااه یلاا  ا نکااه جاارم و   

نااا ز اااد جنا اا  در برااای محلااه 

ناا ی در  شود ا ن اس  که اانه می

ناا   ا ن منطقه نساتند کاه  نجار    

ا  دارناد و آنهاا را رهمیاار   شکساته 

ا  ناه کنندم اگر در  ک محلاه اا نمی

وجود داشته باشد که ا ن اانه  ک 

  شکسااته داشااته باشااد و  نجاار 

  انااالی آه اانااه بااه ا اان  نجاار  

شکسته روجه نکنند  رهمیرش نکنند  

درسااتش نکننااد  رنگااذرانی کااه از 

کنند کار کار باه ا ان     آنجا یزور می

رساند کاه ا ان موراو      نتیجه مای 

برا  آنها مهر نیس    ار احتماا    

ردارنااد و بقیااه  ا نکااه ساانگی را ب 

نااا را بشااکنند ایلاای ز اااد  شیشااه

نا  د گار  اس م بهد از ا نکه  نجر 

اانه شکسته شد  نوب  به ر ر اه  

در اانااه  ر ر ااه د ااوار اانااه و   

رسادم  ار از   س ر کا  ااناه مای   

  ر ر ه ا ن اانه  نوب  باه ااناه  

  رسد  شکستن  نجار  نمسا ه می

نمساااا ه  ر ر اااه در و د اااوارمممم 

رود رااا  ااک  اایش ماایطااور  نمااین

شودم ا ن   م روبه ا جاد میمحله

  جرم ا  که زمینه  م روبهمحله

شد  از کجا ا جااد شاد  اسا ز از    

ا  شاارو  شااد    شکسااته نجاار 

اسا  کااه کساانی کااه در آه اانااه   

انااد باارا  رهمیاارش فکاار    بااود 

نکردنااادم ا ااان دو نفااار در نها ااا  

نا  شکساته  ا  به نام  نجر نظر ه

 BROKEN WINDOW ااااا

THEORY  کردناادم آنهااا بااه ارائااه

دول  آمر کا ای م کردند اگر اارار  

اس  جرم و جنا   کانش  یدا کند  

اش شکساته  ا  کاه  نجار   نر اانه

  شااود ب فاعااله با ااد  نجاار ماای

اش را رهمیر کندم وااهاا نماین   اانه

طور اس  نمه ارفااات از  اک  یاز   

شاود کاه در  اک    کو ک شرو  می

روانسااتیر جلااو  آه را انی ماایزماا

بگیر ر اما ا ن کاار را نکارد رم  اک    

روانساتیر  زمانی ااب  مهار بود مای 

بااه آه برساایر امااا بااه آه روجااه   

 نکرد رم  

اادر   ا  که ارائه کردناد باه  نظر ه

شاااهرت باااام ی  یااادا کااارد کاااه  

نا  د گر ا ان  اند شمنداه در حوز 

نظر ه را دنزا  کردناد و در رشاته   

ر گرفتندم از جملاه آااا    اود به کا

 ما کاا  لااو ن کتااابی بااا ینااواه    
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 BROKEN WINDOW 

BROKEN BUSINESS   هنااای 

نااا  شکسااته  کسااه و    نجاار »

نو ساد و  مای  «نا  ورشکساته  کار

گوناه   نمااه  کند که دایقاا  ینواه می

  کااه  ااک محلااه از  ااک  نجاار     

شکساته آه آساایه د اد  اساا  در   

 ک کسه و کار و  ک سازماه نار  

طااور اساا م ارفااااات از  ااک نمااین 

شود که ماا  جا  کو ک شرو  می

که آه  روانیر مهارش کنیرم جا یمی

بیناایر امااا بااه آه رااوجهی    را ماای

طور ز اد و ز ادرر  کنیر و نمین نمی

  شودم روانشناسااه در حاوز    می

روانشناسااااای مطالهااااااری رو   

Broken Window Theory   انجاام

دادنااد و گفتنااد  ااک انساااه ممکاان  

 ک و ژگی بد داشاته باشاد و   اس  

ا ن و ژگی بد را در اودش از باین  

نزرد در نتیجاه ا ان و ژگای باد راا      

شااود کااه کاا    جااا ی باازر  ماای 

الشااها  ااارار ش صاایتش را رحاا 

  ارفااااات از ا نجااا دناادم نمااهماای

نا از ا نجا شود  سازماهشرو  می

ناا از ا نجاا   اورناد  آدم  رربه می

از نااا اورنااد  دانشااگا رااربه ماای

اورند   هنی از ا ن ا نجا رربه می

شااااه کاااه در   شکساااته نجااار 

روانسااتند آه را ا  کااه ماای  لحظااه

رهمیر نکردنادم دکتار محماد اه در    

ا نجا باه نماه روعایه کردناد فکار      

  آنهااا   شکساته کنناد کاه  نجاار   

    شکسااااته یساااا ز  نجاااار 

  دانشااااگا   یساااا ز  نجاااار   

  گاارو  مربااو  بااه آنهااا  شکسااته

  ادامه به  ناد  نجار     یس ز در

 شکسته اشار  کردند:

ی توجهی به  لوهوح زهو     بی .1

 رقابت 

  رااب   یسا ز  کای   یلوم حوز 

رار ن دساتاوردنا  بشار    از بزر 

نااا بااود  اساا م  رشااکی  سااازماه

سازماه با دو دسته یلر سر و کار 

ا  و کاراانااهم یلااوم دروه1دارد: 

ا م یلااوم کاراانااهم یلااوم بااروه2

ا  یلاومی اسا  کاه    کاراانهدروه

   ااک سااازماه مزم  باارا  ادار 

اس م اما ما برا  موفقی  نیااز باه   

ا  دار ر که باه  کاراانهیلوم بروه

  راابا   گو یر یلوم حاوز  آه می

 هناای یلااومی کااه بایاا  رااباا     

شود؛ یلاومی مانناد اساترارژ       می

بازار ااااابی  و برنااااد نگم یلااااوم 

   رااب  یلاومی نساتند کاه    حوز 

ا  کاه  نر کسی در کنار نار رشاته  

کناد  ایار از  زشاکی     رحصی  مای 

 زشاکی  مهندسای  مااد ر     دناداه 

وممم با اد مناابع آه را مطالهااه و در   

کار ااود از آه اساتفاد  نما اد راا     

موفق شودم ا ن یلوم سازه ردییار   

نااو  یملکاارد و موفقیاا  بیشااتر   

  شودم ما در ا ن حوز   نجار  می

ناا  رم به ای   بزرگی دار شکسته

کنند کاه ا ان ناو     به اشتزا  فکر می

نوش رجار   ا ان ناوش کساه و    

کار  ا ن نو  ناوش رااابتی م ار    

اس م حتما ا ن نو  ناوش رااابتی   

کاااارکرد باااام ی دارد و رااارر  

 نداردم  

 ضعف در ارتباطات   .2

انسااااه موجاااود  محتااااج باااه   

اررزاطااات و احتاارام اساا م کیفیاا  

ماا  زندگی ماا باا کیفیا  اررزاطاات     

شاودم دانشاجو درس   مش   مای 

اواند  او  نر نس   اما ادرت می

اررزاطااات نااداردم حتاای واتاای بااه   

رسااد   اسااتاد  ناار ماای یرعااه

ممکن اس  آه ره  را با اودش 

  اررزاطاات  بیاوردم ز را در حاوز  

آموزش ند اد  اسا م ا ان  کای از     

  ما اس م ما به نا  شکسته نجر 

دار رم  ک ادبیات گفتماه جد د نیاز 

حتما رهداد مقاله مهار اسا   حتماا    

کتاب مهر اس   اما اررزا  با بازار 

نر مهر اس م مثا  ارآنی راجع باه  

اررزاطااات ا اان اساا  کااه ااادا بااه  

گو اد بارو باه    ح رت موسی مای 

سو  فریوه ز را او طدیااه کارد    

اساا م ح اارت موساای بااه ااادا   

گو ااد: باارادرم را نماارا  ماان    ماای
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من عحز   بفرس   ز را او بهتر از

 کندم   می

 گرایی  فقدان لمل .3

گرا ی  ک و ژگی فرننگی اس  یم 

که در کشور ما ساطد  اا ینی دارد   

  شکسااته محسااوب و  ااک  نجاار 

ا  اسا م  شودم رفکر ماا حجار   می

اناد راا   نشساته افراد در حجار  مای  

مشتر  باه ساراآ آنهاا بیا ادم اماا      

روانااد بنشاایند و دانشااگا  کااه نماای

ه  باه ساراآ او   منتظر باشد را عن

گرا اای در بیا اادم ا اان رااه  یماا 

نااا ایلاای مشااهود اساا م دانشااگا 

گو ند زماانی  دانشجو اه غربی می

دانار  روانی بگو ی  یز  را مای می

 که بتوانی آه را انجام دنیم   

حاع  ک م ا نکاه اساارید محتارم     

دانشمنداه  و  ژونشگراه یز ز نر 

ا    شکسااتهکاادام از مااا  نجاار  

ناا   ند شیر بزینایر  نجار   دار ر بی

   ما  یس ز شکسته

 

 
 

 1نگاه یک در سینا بوعلی دانشگاه علمی توسعه

 

 

 

ای آقای دکتر گزنی لضو هیئت لومی مرکز منطقه  

 کی از سا نراناه مراسار رجلیا  از     لووح و فناوری

 ژونشگراه بررر در دانشگا  بویلی ساینا بودنادم در   

  1فرما یدمادامه متن س نرانی ا شاه را مشاند  می

ا شاه در ابتدا  بح  به مطلزی دراصاو  اررزاا    

دانشگا  با عنه  و جامهاه اشاار  کردناد و گفتناد:     

اسم نیاوز و  بند  را مز  شانگها    اوم  اکنوه در ررزه

بند  بار اسااس   بند  یمدرا ررزهنا  ررزهسا ر نظام

گیردم اما با روجه به نا   ژونشی عورت میفهالی 

ردییراری کاه در رهر ا  ماانیتی کاه بارا  دانشاگا        

بینایر کاه در ساطد    مدنظر ارار داد  شاد  اسا  مای   

ناا  ناوآور مطارو اسا م در     المل  بح  دانشگا  بین

نیاد کاه عاد دانشاگا  بررار  اا       بی ند سا  اایر مای 

Most Innovative University     در ارو اا  اا دنیاا در

حا  مطرو شده اس م ا ن مسئله برا  ماا باه ناویی    

 ک نشدار اس م ز ارا با اد روجاه کنایر کاه نر ناد       

اکنوه ممکان اسا  بار اسااس مهیارناا   ژونشای       

                                                           
س نرانی دکتر یلی گزنی در مراسر رجلی  از  ژونشگراه م 1

 م1397آنر  26دانشگا   بررر 

دانشگا  ما در جا گا  اوبی ارار بگیرد اما زمانی که 

نا  المللی به عورت جد  شاا نا  بیند بنررزه

نا  اود کنند ممکن اس  نوآورانگی را وارد بررسی

ا ن ورهی  ردییر کندم  ک مصداق بارا  ا ان ا ایه    

در بح  فناور    تنا  پ رواناه ثزا  ااتارا ت اسا م      

ینواه  کی از  به (WIPO)بازار  دارد که وا  و    تن 

مالکیا  فکار ت   متولیاه ا ن بح  پمالکی  مهناو  و  

 1998میلیارد دمر داردم در ساا    180ارزشی مهاد  

ناا ی  درعاد فنااور    13   یش حدود  هنی دو دنه

اناد  باه ا ان     بنیااه باود   شدند یلرکه در دنیا ثز  می

مهناای کااه از یلاار در  د اادآورده آه فناااور  بهاار   

درعاد   24ا ان راار باه     2019بردندم اما در سا   می

  رزاادمری کاه در باازار    یماد   رسید  اس  و ب ش

بنیااه اساتفاد    ناا  داناش  شود از فنااور  ا جاد می

کنندم مورد د گر که با د مورد روجه ارار گیرد ا ن  می

درعد مقامت دانشگا  بویلی سینا   20نکته اس  که 

مقااامری نسااتند کااه از کاااربرد فناورانااه براااوردار  

  اط یات نستندم  هنی به یزارری اگر استاد در ف ا

رواه انتظار داشا  ب شای از   نا ارار گیرد میو  تن 
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میلیااارد دمر  را باارا  دانشااگا  بااه   180آه ارزش 

بینیر دانشگا  ارمداه بیاوردم جا  افت ار دارد که می

بویلی سینا باه یناواه دانشاگانی کاه ناه در اساتاه       

نااا ااارار دارد از رهااراه  بلکااه در  کاای از شهرسااتاه

ناا ی کاه   ناا  رهاراه  اا دانشاگا     گا برای از دانشا 

روانناد نیارو  انساانی و امکاناات را در     رر میراح 

ااتیار بگیرند جلورر اس  و ا ن دانشگا  رشد ااوبی  

ناا  بررار در ساطد کشاور     داشته و جاز  دانشاگا   

کارد ر  اس م اگر د  سا   یش ما از ا ن عاحز  مای  

ور نا  د گار کشا  که دانشگا  بویلی سینا  ا دانشگا 

جز   ک درعد بررر دنیا ارار بگیرند شا د به راحتی 

بینایر اماروز دانشاگا  باویلی     ااب  باور نزودم اما می

  شااایمی و مهندسااای جاااز   ساااینا در دو حاااوز 

نا   ک درعاد دنیاا اارار گرفتاه اسا م بار        دانشگا 

  شاایمی و باار در حااوز اسااکا وس اساااس ایاا م 

 593  ررزهاساس رهداد مقامت دانشگا  بویلی سینا 

  را در حااوز  875    شاایمی و ررزااه را در حااوز 

نا   اک درعاد بررار دنیاا     مهندسی در بین دانشگا 

در  1داردم کمی  رولیاد یلار مطاابق نماودار شامار       

 دانشگا  افزا ش  یدا کرد  اس م 

 
 پوساکمیت تولید لوم اسک . 1 نمودار

 

در المللای  در ادامه درباار  برناد نگ و نمکاار  باین    

دانشگا  بویلی سینا عحز  کردند و گفتناد:  کای از   

مهیارنا ی که در آ ند  دانشاگا  شاما بار اسااس آه     

المللی اس م  کی د گار  شود  نمکار  بینسنجید  می

از مهیارنا اثرگذار  اجتمایی اس  که باه بازار اابی   

و شهرت دانشگا  رب  داردم اگار ب وانیاد در ساطد    

تزااار  یاادا کنیااد  کاای از  دنیااا شااهرت  یاادا کنیااد  ای 

نا اس م در وااع با د به نا  موجود ازرگزار  کانا 

درعاد از یلمای کاه     50و  اا   30  20   15  10نویی 

کنید را به زباه یامه ردییر بدنید و از طر ق رولید می

 نا یرره کنیدم  ازرگزار 

درعاد   25و  با اشار  باه رهاداد مقاامت  راساتناد     

 80ا  کاه بایش از   مقاله 25ماه بررر دانشگا   هنی ن

کنناد گفا  ا ان    درعد استنادنا  دنیا را در اف  مای 

نا  م تل  روند افزا شی داشته مقامت در طی سا 

-2015  درعد مقاامت دانشاگا  در دور    40اس م 

انادم  هنای دانشاگا  در    جز  ا ان مقاامت باود     2017

بح  کیفی  مقامت فها  اس م بار اسااس رهاداد کا      

  مهندسی دانشگا  پباا  حوز   ESIتنادنا از سا  اس

  شاایمی پبااا  و رشااته 635  اسااتنادت ررزااه  6796

المللای در  را در سطد بین 733  استنادت ررزه 17432

نا   اک درعاد بررار دنیاا باه ااودش       بین دانشگا 

 مااتصا  داد  اس 

 
 % برتر25تعداد مقاالت پر استناد . 2 نمودار

 

  مهندسای  باویلی ساینا در حاوز    مقامت دانشاگا   

گیردم  ار  نسز  به متوس  ا راه استناد بیشتر  می

ساز  استنادنا به منظور مقا ساه آنهاا پباه    از نرما 

بینیر نا و سا  نشر مقامتت مییل  رفاوت بین رشته

  کاااه مقاااامت دانشاااگا  باااویلی ساااینا در حاااوز 

 2017-2012نااا    سااا مهندساای در فاعااله فناای

المللای اساتناد   درعد بیشتر از متوس  بین 40 رقر زا 
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 درعاد  20 که متوس  کشور رقر زا  حالی گیردم در می

گیاردم  هنای   المللای اساتناد مای    بیش از متوسا  باین  

سینا از متوس  کشور بهتر یم  کرد   دانشگا  بویلی

  یلوم  ا ه باز نر دانشاگا  بهتار از   اس م در حوز 

درعاد   20رقر زاا  متوس  کشور یم  کرد  اسا  و  

 گیردم  بیشتر از متوس  مقامت کشور استناد می

نا مرسوم شد  امروز  ک شد  در دنیا و در دانشگا 

 ا  را برا  رزاد   زبااه یلمای رولیادات    اس  که ید 

یلمی و  ژونشی دانشاگا  باه زبااه یاماه اسات دام      

 Science Communicator آنهاااا کنناااد و باااهمااای

شاهرت دانشاگا  در باین یماوم     گو ندم ا ن بایا    می

 شودممی

سهر دانشگا  بویلی سینا از ک  رولید یلر کشاور در  

درعاد    4/1درعد  یلوم  ا اه   2  کشاورز  حوز 

  یلااوم درعااد  و در حااوز   4/1مهندساای  -فناای

انسانی و اجتمایی  ک درعد اس م ساهر مقاامت د    

درعاد اسا     11درعد بررر از ک  رولید یلر ا اراه  

که ا ن رار برا  مقامت دانشگا  بویلی سینا  یحال در

درعد اس   هنی از متوسا  کشاور بهتار یما       14

 Q1که انتشاار مقالاه در مجا ت     حالی کرد  اس م در

درعاد از   20روند افزا شای داشاته اسا م نمچناین     

درعااد برراار دنیااا  10مقااامت دانشااگا  در مجاا ت 

کلای   طاور  شود که ا ن آمار برا  ا راه باه  منتشر می

 31مهندسی  -درعد مقامت فنی 31درعد اس م  16

شاودم ا ان   درعد بررر دنیا منتشر می 10در مج ت 

  یلاوم  درعاد اسا م در حاوز     22رار برا  ا راه 

 10درعااد از مقااامت دانشااگا  در مجاا ت   17 ا ااه 

شاود کاه ا ان راار بارا       درعد بررر دنیا منتشر می

 درعد اس م  16ا راه 

  دانشاگا  اساتنفورد و   ه باه مقا ساه  در  ا اه ا شاا 

نااا دانشااگا  بااویلی سااینا از نظاار برااای شاااا   

   رداااا م راامن اشااار  بااه ا اان نکتااه کااه انااداز  

دانشااگا  اسااتنفورد  امکاناااری کااه در ااتیااار دارد و 

عنا هی که در کنار آه نس  با دانشگا  بویلی سینا 

بینیاد کاه دانشاگا     ااب  مقا سه نیس   افزود اما مای 

براباار دانشااگا   24اسااتنفورد در کمیاا  رولیااد یلاار  

 بویلی سینا رولید یلر داردم  

المللی به کا  رولیاد یلار    اما نسز  سهر مشارک  بین

دانشگا  در دانشگا  اساتنفورد دو برابار اسا م اگار     

استناد را نرما  کنیر دانشاگا  اساتنفورد ساه برابار     

 25ت دانشگا  بویلی سینا استناد داردم در سهر مقام

شااودم در سااهر براباار ماای 5/1درعااد برراار رفاااوت 

شودم اماا زماانی کاه    برابر می 7/1رفاوت  Q1مج ت 

ناا  نساز    به سه شاا  بازنماا ی یلار در رساانه   

کنیر استناد از ااترایات و نمکار  با عنه  نگا  می

الهاد  اس م در شااا  بازنماا ی یلار    نا فوقرفاوت

اسااتنفورد و در  براباار  دانشااگا   580000رفاااوت 

برابر   34شاا  نسز  استناد از ااترایات رفاوت 

 60آه و در شاااا  نمکااار  بااا عاانه  رفاااوت    

 بینیرم برابر  آه را می

درعاد   20که مقامت دانشگا  باویلی ساینا    در حالی

کاربرد  اس م  هنی از ا ان اصوعای  برااوردار    

 اندنا مورد استفاد  ارار گرفتهنستند که روس   تن 

 ثیرگذار باشند که رار بام ی اس مأروانستند ر ا می

 
 سینا دانشگا  بولوی و ی دانشگا  استنفوردمقایس  .3نمودار
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معاونین پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا از ابتدا تاکنون                   
 

 

 1358دانشگاه بوعلی سینا از سال 

از حضووووع ونووواژنیش   ژ شوووی  

برخوووعداع  وطواب  دولژل  یوسو    

بوده اس . دع دلژل وذکوع تواعخ   

تقرخبووی حضوووع  وور  وورد دع اخووش  

 س  ذکر شله اسو . وکنوش اسو     

 ا دقی  نباشل چون برخی از تاعخ 

گووا ی بوور اسوواخ توواعخ  شوو ا ی  

تنظیم شله اسو . دعبواعه اقولاوا     

  ژ شی دانشوگاه وشوا له سواخر    

وطالووم ونوولع  دع شووکاعه دوواع   

 صووولناوع وناژنووو   ووو ژ   ژ   

خصوووم وقالووع دک وور نوواژع  بووع 

اصوونرن اد دعبوواعه تولیوولا  علکووی 

توانل عا گشا باشل. دع دانشگاه وی

 ا  تنی چنل اداوع بع برخی  نالی 

 وا   از وناژنیش   ژ شی دع سوال 

اخیوور بوور اسوواخ ا خوواعا  خووود   

شوود. اشواعه بوع    اخشان اشاعه ووی 

 وا   اخش نن ع الزم اس  کع گزاعش

شوکاعه     ع   ژ   کع دع  کویش  

 وا   شود دعبواعه  نالیو   پ ویچا

وجوذژبی  ونواژن   غالوحسیش دک ر 

  ژ   ژ  نواژع   نلوی دانشوگاه    

 گوخا  س نل.  

آقا  دک ر سیلدواد صوابونیی دع  

سع وقطع وناژن   ژ شی دانشگاه 

انل کع دع زوان اخشان اقلاوا  بوده

 وا ژ  زخر انجام گر  : شرژع طور  

 ا  بویش دانشوگا ی خنوی از     رژژه

 ووا  زوووان اخشووان بووود ژ   وورژژه

عنوووان  دانشووگاه بوووعلی سووینا بووع 

سوووویش دانشووگاه کشوووع بنوول از   

دانشگاه علوم ژصونن  ژ دانشوگاه    

صوونن ی اصوو خان اقوولام بووع انجووام 

 ا    ژ شی بیش دانشگا ی  رژژه

 وا  علووم کشواژعز  ژ    دع حوزه

 نی ژ وخنلسوی نکوود. دع سووویش    

توورخش دژعه وناژنوو  اخشووان وخووم 

برقوراع  گرنو  خوا اع بواع        رژژه

برداع  اسواتیل    ژ شی برا  بخره

بووود کووع اخووش وو وووع دع غوور    

کشوووع بوورا  اژلوویش بوواع توسوو    

دانشگاه بوعلی سینا ادراخی گردخل 

ژ ونجر بع ن اخج بسویاع اعزنوله دع   

حوزه   ژ   گردخل. بحث تشوخ  

 یووا  علکووی بوورا  اعالووع وقالووع    

  ژ شی از دخگر اقلاوا  اخش دژعه 

سوینا دع اخوش    ود ژ دانشگاه بوعلیب

 ووا   یشوو از  حوووزه از دانشووگاه 

باشل کع اخش کشوع دع آن وقطع وی

 وا  ونولژد    وو وع دع دانشگاه

 بخشوو ی ژ شووخیل چووون دانشووگاه 

شووورخر دع آن وقطوووع  صووونن ی 

برقراع  سواوانع  شله بود. ادراخی 

ا ووزاخ     ژ شووی ژ عقوول قووراعداد

بوددووووع   ژ شووووی دانشووووگاه    

انولاز   اتوا  سورژع  عاه  انلاز   عاه

 ووا  الن رژنینووی وووالی ژ   سوواخ 

اداع  دانشگاه با وولخرخ  وخنولخ   

غیاثونوول ژ وخنوولخ تنجبووی دع آن  

وقطووع ژ اقوولاوا  دخگوور دع وسوویر  

 وووا ژ تجخیوووز  گسووو رش عشووو ع 

  وا   نالیو    ا از دخگور آزواخشگاه

 باشل.اخشان وی

 دع گو  آقا  دک ر وحکولعلی زل وی  

 بودنول    ژ شی وناژن کع ا دژعه

 ووا  بووا الگوووبرداع  از دانشووگاه  

بزعگ قوانیش ژ وقرعاتوی عا تولژخش   

کردنل کع باعوث عشول ژ شونو اخی    

علکی دانشگاه گردخل. دع آن زووان  

 ووا  بووع  کوو   کنوواعان ک اب انووع

دانشگاه دخجی الی شلنل. بحث دادن 

داخزه بع اساتیل  کوع وو و  شوله    

الکللوی دع عزژووع   بودنل  وقالع بویش 

ع باشونل ادراخوی شول ژ    خود داشو  

 وا  علووم   اخش داخزه بورا  عشو ع  

 وا دع  انسانی دژ برابر ساخر عش ع

 ا  داخلوی  نظر گر  ع شل.   ژ  

 وا  گس رش داده شل ژ آزواخشوگاه 

با عاخزنوی بوا ونواژن اژل عخاسو      

دکخوع  ژق  آقا  دک ر عواع  ژ  

 گر  ش بوددع تجخیز شل.  

دع زووووان وناژنووو  آقوووا  دک ووور 

زاععی با  کناع  اساتیل حسیننلی 

وح ووورم ژ  کنووواعان دع وناژنووو  

 وا   ناووع   ژ شی بع بازبینی آلیش
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بووا   انووعژزاعت سووط  داخلووی ژ دع

دع ژزاعت انوع بوع   وسو کر  حضوع 

 ووا  ناوووعآخوویشبووازبینی ژ توولژخش 

دع دخ  اعتقاء سط  علکی  ژزاعتی

ع سووط    ووم دع دانشووگاه ژ  ووم د 

کشوووع  رداخ ووع شوول. دع ووووعد    

 وا  داخلوی ووواعد  کوع      عناو آلیش

شل بع تالیل  یا  اونواء  وصو  وی

عسوویل کووع دع آخنووله  دانشووگاه وووی

ا  با اخش وصوبا  صوع  سلیقع بع

ونول کوردن   برخووعد نشوود. قوانون   

وباحث گرن  ژ تودوع بوع ن واخج ژ    

داد اس  اده از گرنو  توسو    برژن

 وا  اخشوان   اساتیل از دخگر برناووع 

 وا بوع   ک اب انع کینیش تجخیز  بود.

 ا  اونی وی ژ الصوا  توه بوع     گی 

ک م ک اب انع ژ ادرا  سیس م بواز  

 ا از اقلاواتی بوود کوع   دع ک اب انع

   .دع اخش زوان شرژع شل

لوو  دع زوان آقا  دک ر حسش خو ش 

اقولاوا    انجاویلسال بع طول  6 کع

 زخووووووور صووووووووع  گر ووووووو :

ژ سوواوان دادن بووع بحووث   سوور -1

 .  گرنو  ناووع  گرن  با اصال  آلیش

 ا ژ طر  ق سع باز دع ک اب انع -2

دس رسووی آسووان دانشووجوخان بووع  

 . ووووا دع اخووووش طوووور  ک اب انووووع

ا ووزاع ژخوورژ ژ انوولاز  نوورم عاه -3

گردآژع  کلیع اطالعوا    ژ شوی   

اسووواتیل ژ دانشوووجوخان دع اخوووش   

انلاز  ورکز عشل ژ عاه -4 .ساوانع

ژعژد دانشگاه بع وقولع کواعآ رخنی  

بنیان(  ا  دان ژ اس قراع )شرک 

عشوول نشوور   -5دع ورکووز عشوول.  

بوع  وووعد   2 ا    ژ شوی از  وجلع

ت صصی دع بازه زووانی  وجلع  15

وجلوع   13سوی   أولخرخ  اخشان )ت

عژز کوردن  بع -6 .  ژ شی( -علکی

 .اونانوووا  وووووزه تووواعخ  طبینوووی

-2014  ا  ازدخ  کی ی  وقالع -7

دع بوویش  9عتبووع کسووم  -8  .2015

 نال  -9 .داوع کشوع ا   دانشگاه

 .شلن حوزه اعتباط با صنن 

 

 1تاکنون 1358ن پژوهشی دانشگاه از سال یمعاون

 پایان تصّدی آغاز تصّدی خانوادگی نام و نام

 59/ 5/  4 58/ 1/12 محمد رفیع جاللی
 62/ 8/ 11  59/ 5/  4 عباس تهرانی
 62/ 26/10 62/ 8/  11 حسین ملکپور

 23/11/63 63/ 10/ 20 داود بقال آذریان دکتر
 64/ 7/ 7 23/11/63 محمد تقی بحرینی طوسی

 66/ 6/  3 10/64/ 18 خسرو پیری دکتر
 28/10/66 6/66/ 3 دکتر غالمحسین فرهی
 7/67/ 18 28/10/66 دکتر عباس سلیمیان
 68/ 4/ 11 67/ 7/ 18 دکتر حمید شکریان

 69/ 18/1 67/ 4/ 11 غالمحسین فرهی دکتر
 69/ 12/ 12 18/1/69 عشریمهندس          اثنی

 1371 12/12/69 دکتر سید جوادصابونچی
 74/ 1/7 1371 دکتر مهدی سپهری
 77/ 6/ 15 74/  1/7 دکتر ناصر میرازی
 79/ 7/ 18 77/ 6/ 5  دکتر عباس افخمی

 1382 79/ 7/ 18 دکتر سیدجواد صابونچی
 1384 1382 گلمحمدعلی زلفی دکتر

 1387 1384 دکتر سیدجواد صابونچی
 1391 1387 دکتر حسینعلی زارعی

 1396 1391 لودکتر حسن ختن
 تاکنون 1396 دکتر غالمحسین مجذوبی

                                                           
  یض تخیع شله اس .وحکل وحکود  کناع  آقا   . اخش دلژل با1

محمود
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سینا بوعلی دانشگاه کتابخانه تاریخچه بر مروری  
 

 تخیع  تلژخش  وصاحبع ژ نگاعش: وج بی خلاژخسی          

  رابیانع  دک ر ژالع سلیکیدک ر حکیل زاعع       
 

 
دانشووگاه بوووعلی سووینا ژ دانشووگاه 

عنوووان دژ دانشووگاه  آزاد اخووران بووع

تجربووی بودنوول کووع دع د ووع  نجوواه 

شکسووی اخجوواد گردخلنوول. دانشووگاه 

عشول ژ  ع دژ شواخع  بوعلی سوینا د 

ا  ژ شواخع آوووزش    ونطقوع  تحول

صووع  عسوکی دع سوال     علوم بوع 

با ولخرخ  دک ر اکبور اع کواد    1352

شورژع بووع  نالیو  نکووود.  وول  از   

ا   اخجاد شاخع عشل ژ تحول ونطقع

تودع بع توسنع وسال  ونواط  کوم   

سوواز   عشوول کشوووع از دکلووع بووع 

تولیوولا  کشوواژعز  ژ داووولاع     

نوسواز  صوناخع سون ی ژ دسوو ی     

تولیلا  کشواژعز    عر ع وناسم

 ا  اد کاعی ژ  ژ صنن ی  آووزش

 ا  وحی  زخس    ر نگی  آووزش

ژ بخلاشوو  ژ وو وووعاتی از اخووش  

 کیش ترتیوم  ول  از    قبی  بود . بع

شووواخع آوووووزش علووووم اخجووواد   

برداشوو ی نووو از آووووزش  توورژخج  

علووووم ژ تننولوووووژ  آووزشووووی  

عنوووان الگوووخی وناسووم  بوورا    بووع

کشووع  وناط  کک ور توسونع خا  وع    

بوووود. دع تحقووو  ا ووولا  وزبووووع  

سوع  دانشگاه بوعلی سینا با تشنی  

 : وج کع

 علوم آووزشی 

 علوم تنلعس ی  

 علوم وحی  زخس  ژ ونابع طبینی

   .نکود  نالی  خود عا آغاز

زوان بوا آغواز  نالیو  دانشوگاه       م

بووووعلی سوووینا دژ ات وووا  وخوووم ژ  

وووازا  عشول ژ    تاثیرگذاع دخگر بوع 

عوالی دع سوط    توسنع تحصویال   

ات ا   .ژقوع  یوس  بع اس ان  کلان

)غیور   گذاع  ولعسع عالی اژل بنیان

ان  اعی( کشاژعز   کلان بوود کوع   

آقووا  دک وور علووی    ووا بووا  یگیوور 

ات ووا  دژم  .ثکور نشسوو   اقبوالی بووع 

سوینا   اخجاد   ژ شگاه تحقیقاتی ابش

ونظوع  اسلاش  نام ژ خاد حنیم  بع

علی الورلی  حنویم ابوو     رزانع شی 

سینا تح  ولخرخ  آقوا  وصولحی   

شاد شن  گر  .  ر دژ ورکز  و  

دع ک اب انع ورکز   1358دع سال 

 سینا ادغام شلنل. دانشگاه بوعلی

 

کتابخانه مرکزی  و مرکزی اسزناد    

 دانشگاه بوعلی سینا 

زوان با شرژع  ک اب انع دانشگاه  م

 نالیوو  دانشووگاه دع د  وور ورکووز  

و اخجاد ژ تخران ژاقع دع خیابان نین

آقووا  گردووی وسووپولی   یگیوور    

وسوووال  دانشوووگاه ژ ک اب انوووع عا 

آقووا  کووع   ووکش آنداشوو ع اسوو . 

نوعالووع وووراد  از طوور  دانشووگاه  

عنوووان بوعسوویع دک وور  عشوو ع  بووع

ک ابلاع  بع کشوع انگلس ان اعوزام  

بووا شوورژع  نالیوو  دانشووگاه   .شوول

بوووعلی سووینا دع شووخر  کوولان دع  

 عخاسوو  آقووا  دک وور  ر ووادزوووان 

عخاحی دع دانشگاه بوعلی سوینا دع  

  ک اب انووع ورکووز  ژ  1355سووال 

ورکز اسناد با عخاس  آقا  حسوش  

خووانم شووی  ع   کنوواع  وجووابی ژ 

آقا  حسش سجاد   آقا    سلطانی

آقووا  لوو   طوحکووود وحکووود  و 

خووولاب   شخرآشوووو  ژ آقوووا   

 اشکی گلس انع  نالی  خوودعا دع  

طبقع زخرخش ساخ کانی اسو یجاع   

خیابان ویالد دع حل اصو   ژاقع دع 

ویلان والیا  تا ویلان بنثو   نلوی   

 .آغاز نکود
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گیوور  از  اخووش ک اب انووع بووا بخووره  

 ا  سورکاع خوانم  ووع      ع نکون

سوولطانی از اسوواتیل بنووام عشوو ع    

ک ابلاع  ژ شاغ  دع ورکوز اسوناد   

ووولاعع علکووی کشوووع ژ ورکووز    ژ

گوذاع    خلوا  ک ابلاع  اخران  اخع

زوان بوا توسونع  نالیو       م .گردخل

  واخول   دانشوجو  دذ دانشگاه ژ 

ا  نیووووز بووووع شوووون    ک اب انووووع

تور  عشول ژ بوع کواعبران      گس رده

گردخول. بورا  اخوش ونظووع      اعالع وی

  وووا  سوووکنی بصووور     ب ووو 

س اعشوووا    س اعشوووا  التووویش 

نوخسی  نشرخا  ژ     خرس  اعسی

ب وو  اوانوو  ژ آشوویو  صووحا ی ژ 

ژ انوولاز   دع ک اب انووع عاه وردووع

 وا دوذ     ا راد  نیز ذخ  اخش ب  

آقاخان غالور وا  شلنل. دع وجکوع 

 وولاخی عراقووی )کاعشووناخ اعشوول   

  حنلووووی عژنقووووی   ک ابوووولاع  (

)کاعشوووناخ اعشووول ک ابووولاع (    

  حسووننلی ع وواخی  خلیوو  ز وور  

طلوم    ورحوم وحکل ع وا کیکیواخی  

علووی اخوووان  ع ووا کروووی    وحووم

رحیم آزادخان  ورحووم  ل یکان  عبلا

   شخیل اسکاعی  خادم علی نوعژز

دخوو   خوویشو  ووا ژ خووانم  کوولانی

دز ولیووووان )کاعشووووناخ اعشوووول 

ژخووووولا وشووووواخ ی   ک ابووووولاع (

)کاعشووووناخ اعشوووول ک ابوووولاع ( 

وخوولخ  وحسوونی شوو یع  ووورخم    

وقطع دع عخشانی ژ خانم ووسو  

 یوورژز  اب وولا  تووا  1355زوووانی 

دوذ  گردخلنول. بوا    انقال  اسالوی 

گس رش  نالیو  دانشوگاه دژ بوا     

خ کان دع ویوولان دخوواد  نلووی  سووا

صوع  اس یجاع  دع   کلان نیز بع

اخ یاع دانشگاه قراع گر و . لوذا دع   

تووا اب وولا   یوورژز     1356سووال 

زوووان بووا   انقووال  اسووالوی ژ  ووم  

دک ر داعخوش نوخول   عخاس  آقا  

ک اب انوع  دژ ژاحل اقکاع  با عنوان 

ژ  وج کع علوم تنلعس ی ) زشونی( 

زخس   ک اب انع وج کع علوم وحی 

خوانم  اخجاد شلنل ژ  ژ ونابع طبینی

 1357سوال  دع نیوز  شی  ع سولطانی 

دک ر  ک ابولاع   بوعسیع عنوان  بع

. دع انگلس ان اعزام شلنلکشوع بع 

نیز ورحووم وناعچیوان    1356سال 

اژلوویش وجکوعووع ک ووم خطووی عا بووع 

ک اب انع دانشگاه بوعلی ا لا نکوود  

اکنون اخوش وجکوعوع وشو ک      کع  م

  از ک م چواپ سونگی   دلل 550بر 

دلل  از ک وم ن وی  خطوی     445ژ 

داخی  اس .  نالی  ک اب انع با دابع

دانشگاه براسواخ برناووع توسونع    

 یزخنووی توولژخش خا  ووع دع قبوو  از   

انقال  بع وح   نلی دانشونله  نور   

دع قالوم   1358ژ ونکاع  دع سال 

ولعسووع دوواوع اداوووع خا وو . الب ووع  

ساخ کان دانشگاه بوعلی سوینا دع  

ح   نلی دانشنله  نر ژ ونکواع   و

عنوان وحلی برا   بع 1357دع سال 

برگوووزاع  دلسوووا  سووو نرانی ژ 

 ا دع حال  نالی  بوود ژ   گرد کالی

ووووازا  آن عکلیووا  سوواخ کانی  بووع

ونووان  نلووی دانشووگاه دع شووکال    

 وا    آبواد طوی سوال    خیابان عباخ

نیووز دع حووال انجووام  1355ژ  1354

بووود. دع زوووان  یوورژز  انقووال     

غالور ووا  وولاخی  سووالوی آقووا   ا

عخاسو  ک اب انوع   سوک   عراقی بع 

ژ اداوووع  ان  ووا دانشووگاه  ورکووز 

 نالی  ک اب انع با ادغام ژاحول ا   

اقکاع  دع قالوم ک اب انوع ورکوز     

دع وح  دانشونله  نور ژ ونکواع     

( 1358اداوع خا و . دع اخوش زووان )   

آقا    حنلی عژنقوی ژ خوانم ژخولا    

از ک اب انووع دوولا  خووانم  وشوواخ ی

آلرنووان   لوووعان  بجانیووان دع از 

د  ر عخاس  دانشگاه بوع ک اب انوع   

دوا ژ آقوا  نوعالوع ووراد  ژ      دابع

خانم شی  ع سلطانی نیز بنول اتکوام   

تحصووی  بووع اداعا  دخگوور ون قوو    

ژاسووطع  شوولنل. خووانم بجانیووان بووع 
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تسل  بع چنولخش زبوان خواعدی دع    

 توسنع ب   ک م ژ وجوال  التویش  

سزالی داش نل. تنلاد ونوابع   سخم بع

چا ی وودود دع ک اب انع ورکوز   

دع حوولژد  1359دانشووگاه دع سووال 

 زاع دلل ک وا  ژ حولژد    20تا  15

 ووزاع دلوول ا وولاخی بووود کووع دع  30

قالووم ک اب انووع دوواوع دانشووگاه دع 

گر و .   اخ یاع و قا یان قوراع ووی  

وجکوعوووع ک وووم  وووو  حاصووو    

ی از خرخل ا  دانشگاه  ک وم ا ولاخ  

سووو  سوو اع   رانسووع دع قالووم   

 ر نگووی  ک ووم   - کنوواع  علکووی 

دووا شووله از   ژ شووگاه ابووش  دابووع

  ک ووم ن ووی  1359سووینا دع سووال 

ا لاخی صوال   اشوم عثکوان طا وا     

س یر ژق  کشووع سوودان ژ ک وم    

ولعسووع عووالی کشوواژعز   کوولان  

بودنوول. عخاسوو  ک اب انووع دع اخووش  

زوان بر عخوله آقوا  اویور  ورژخش     

ع  کیش سوال اخشوان بوع    بوده کع د

سک  عخاس  دانشوگاه ونصوو  ژ   

غالور ا  لاخی عراقی آقا   وجلداً

ان  وا  شول ژ    بع عخاس  ک اب انع

دع ووول  کوتووا ی بووع آووووزش ژ   

 وورژعش اسوو ان  کوولان ون قوو  ژ   

عنووان   حسوننلی ع واخی بوع   آقا  

سر رس  ووق  ک اب انوع ورکوز    

نن ع دالوم اخننوع دع    .ان  ا  شلنل

   ر نگی نیز ک اب انع دژعان انقال

 ووا  عژزوووره  ککاکووان بووع  نالیوو 

خوووود دع زوینوووع خرخووول ک وووم ژ  

د ی بع اساتیل ژ  نشرخا  ژ خلوا 

ورادنیش اداوع داده اس . دع زوان 

عخاس  آقا  ورتضی طالبی اژلویش  

ا   دانشوونله یک اب انووع ت صصوو 

. دلا شلداوع از ک اب انع وخنلسی 

ب وو  ورکووز اسووناد نسوو  خطووی   

با وسپولی  آقا  دخکاع  ک اب انع 

نیز دع اخش دژعه اخجاد گردخل. اداوع 

سر رس ی ک اب انع بر عخله آقوا   

بووود. دع زوووان  لقاسووم  وووزشاابو

عخاس  آقا  داعا ونظکی دع سوال  

وحوو  ک اب انووع دانشووگاه از   1364

)سواخ کان  ک اب انع ولعسع دواوع  

 نر ژ ونکاع   نلی( بع سواخ کان  

دع  اصوولی دانشووگاه بوووعلی سووینا  

دووا گردخوول ژ  دانشوونله علوووم دابووع

آقووا  حسووش سووجاد  سر رسوو ی 

ک اب انووع ورکووز  عا دع دانشوونله  

علوم  اخع عا بر عخله داش نل. الب وع  

ک ووم علوووم دع اخووش زوووان ب وو   

دع  زشنی  وخنلسی ژ کشواژعز   

( ولعسع دواوع وح  قبلی )ک اب انع 

بواقی  عنوان خنی از ژاحل اقکاع   بع

شووونله بوووا تأسوووی  دان . وانلنووول

ان خا  قراع آن دع  کشاژعز  ژ اس

از وح   عک م وربوطبلواع آزادگان 

ک اب انع ولعسوع دواوع )دانشونله    

دانشونله  بوع   نر ژ ونکاع   نلوی(  

ژاحوول اقکوواع  دلخوول دع  ون قوو  ژ 

ک اب انع دانشنله کشواژعز   قالم 

با وسپولی  اژلیع آقا  قالل  آغاز 

ک وم علووم  زشونی بوا      .بناع نکود

ژ وووواخر ژزاع   ت نیووووح شوووور 

بخلاش   دعوان ژ آووزش  زشنی 

ژ ژزاع  علوم  تحقیقا  ژ  ناژع  

بع دانشوگاه علووم  زشونی  کولان     

ان قال خا و . دع اداووع نیوز آقاخوان     

طباطبوواخی  ابوورا یم  سوویل وخوول   

بیضاخی  ونووچخر بابواخی  ورحووم    

سیل دوالل اسوالوی  نوادع حبیبوی      

ورحوووم حسووش دعخشووان  دک وور   

ویراز   وحکول  ناصور  عشور    اثنی

ژ  الخووی دووواد صوواخش  داژد ننکوو  

نیوز از توا    زاده وحکل سلکان قوالکی 

دع کسووو  عژسووا    1382سووال 

ک اب انوووع ورکوووز  خووولواتی عا   

خووانی   انل. اژلیش عکلیا  ع  داش ع

و خووم وطابقو  دادن وودوود      بع

ژاقنی ژ اسکی ونوابع ک اب انوع دع   

اخش زوان عخاس  آقا  وحکل دواد 

ا  حسننلی ع والی  اخش با  ک  آق

 صوع  گر  .

  

 وووا  اقکووواع  دخگووور   ک اب انوووع

ترتیم با عنوان ک اب انوع ادبیوا     بع

ژ علوووم انسووانی ژ ک اب انووع علوووم 
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 اخع دع زوان عخاس  آقوا  ناصور   

ویوووراز  ژ آقوووا  وحکلسووولکان   

زاده اخجوواد شوول. دع اداوووع    قووالکی

ک اب انع اقکاع  دانشنله وخنلسوی  

 نور ژ   از وح  ساخ کان دانشونله 

ونکاع  بع  ردخ  اصلی دانشوگاه  

چنیش ک اب انع اقکواع    دابجا ژ  م

دخگر  نیز با نام ک اب انع دانشنله 

 نوووور ژ ونکوووواع  ژ دانشوووونله   

 یراداوپزشوووونی نیووووز دع وحوووو   

دانشوونله  نوور ژ ونکوواع  شوون     

گر  . دع زوان عخاس  آقا  دالل 

ا زاع دواوع ک اب انوع    نرم صادقیان

شووول ژ  انووولاز  خرخووولاع  ژ عاه

وطالنووا  اژلیووع بوورا  احوولا  ژ    

انلاز  ساخ کان دلخل ک اب انع  عاه

ورکز  نیوز دع اخوش دژعه عکلیواتی    

گردخوول. دع زوووان عخاسوو  آقووا     

حسیش بان اد با تودع بوع گسو رش   

ونووابع علوووم انسووانی  ک اب انووع     

اق صوووواد ژ علوووووم اد کوووواعی از 

ک اب انع ادبیا  دلا گردخل. دع اخوش  

 ووا   ب انووعدژعه دع  و ووازن ک ا

صوع  سیس م بواز بور    دانشگاه بع

عژ  دانشووووووجوخان ژ اسوووووواتیل 

بازگشوواخی گردخوول تووا و قا وویان   

آزادانووع ب واننوول دع و ووازن ژاعد   

 کوویش ونظوووع تکوواوی   شووونل. بووع 

( EM ا وجخز بع ته اونی وی )  ک ا 

شوولنل ژ ژعژد  و ووازن نیووز بووع   

 ا  اونی ی تجخیز شل. شوعا   گی 

بع علکی ویش وناأگذاع  ژ ت سیاس 

ژزاع  علوم کوع از زووان عخاسو     

انولاز  گردخوله    آقا  صادقیان عاه

صوع   بود دع زوان آقا  بان اد بع

 اعچووع از طرخوو  ژزاع  علوووم  خووح

 ا  نال گردخول   برا  تکاوی دانشگاه

ویش آنالخوش  أ ا قادع بع ت تا دانشگاه

ویش أوجووال  از طرخوو  شوووعا  توو 

ونابع علکی )با  کنواع  اخرانولاع(   

چنویش دع دژعه وولخرخ     نل.  وم باش

اخشان عکلیا  ساخ کانی ک اب انوع  

ورکز  دلخل آغاز شل کوع سورکاع   

 ر دع تنییرا  اخش  خانم ژالع سلیکی

دژعه نق  اساسی داش ع اس . دع 

زوووان سر رسوو ی آقووا  ورتضووی  

خوواژع  ک اب انووع کشوواژعز  بووع   

سوواخ کان دلخوول دانشوونله دابجووا 

ز گردخل ژ ک اب انع نخاد ع بور  نیو  

 وا  خوانم    دع اخش دژعه با  یگیور  

ز را دلخل  اخجاد گردخل. ک اب انع 

عنووان آخورخش ک اب انوع     شیکی بوع 

اقکاع  از ک اب انوع علووم وسو ق     

شل. دع اخش دژعه با انجوام عکلیوا    

ژدوووویش ب شووووی از ک ووووم بووووع  

 ووا  عکووووی شووخر ا وولا  ک اب انووع

چنوویش  گردخوول. دع اخووش زوووان  ووم  

 digilib  وعتال ک اب انع بوا عنووان  

ا  تکواوی   ونظووع اعتبواط شوبنع    بع

انلاز  شل. دع دژعه  ا عاه ک اب انع

سر رسوووو ی آقووووا  ورتضوووووی   

صنن ی وطالنواتی  یراووون    خوسر

خرخل ساوانع داوع تح  ژ  با نام 

آذعسووا صوووع  گر وو  کووع خووانم  

انلاز  آن  ونصووع لطی ی برا  عاه

 ووا   راژنووی داشوو ع اسوو .  تووالش

اژلوویش  عنوووان سوواوانع آذعسووا بووع 

سواوانع دوواوع خنپاعچووع ک اب انووع   

ورکووز اسووناد ژ آعشوویو دخجی ووال   

 وووکش وووورتب  سووواخ ش کلیوووع    

 ووا  کشوووع  دع قالووم   ک اب انووع

شووبنع ژاحوول از توانوواخی  ووذخرش   

حجم زخواد  از اطالعوا  دع قالوم    

  وا ژ   وا  ک وا    ناوع  ا   اخان عسالع

E-book   ووا برخوووعداع اسوو . بووا 

شوورژع عخاسوو  آقووا  حکیلع ووا  

 یخوووووان ع  ولیووووان دژووووویش دز

عکلیوواتی نکووودن  ک اب انووع دخوو   

بوووع اع  شوووله لخوووخرسووواوانع 

وج بی خلاژخسوی    آقا یسر رس 

 .  صوع  گر  

 
دع حووال حا وور بووا عخاسوو  آقووا  

حکیوول زاعع ابیانووع سوونی شووله تووا  

 ووا  وطالنووع  نکووا   ووا ر  سووالش

بخبوووود خابنووول. دع اژلووویش اقووولام   

 ا  وطالنع دانشنله علوم بوا   سالش
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طووع   ادرا  عکلیا  دخواعکوو  بوع  

کاو  بوا  کنواع  صوکیکانع خوانم     

شووونو ع سووویر  خوووانم  اطکوووع   

دلیووو  ژ آقوووا  وج بوووی   وینووواخی

چنویش   خلاژخسی بازساز  شل.  وم 

ونظوووع تسووخی  ژ تسوورخع دع    بووع

د ووووی بووووع اسوووواتیل ژ  خوووولوا 

دانشجوخان داخ  ژ خاع  دانشگاه  

ب وووو  خوووولوا  الن رژنینووووی ژ 

آعشویو   غیرچا ی با بازساز  وح 

انلاز  گردخول.   ک اب انع ورکز  عاه

 PDF وووووا   باعگوووووذاع   اخووووو 

 وا  دک ور  ژ کاعشناسوی     عسالع

اعشوول دع سوواوانع آذعسووا توسوو   

نجوواع ژ خووانم  خووانم اعظووم صووالم

عژخا کروی انجام شول کوع دع د وع    

گوردد.    جر سال داع  عکلیاتی وی

با تودع بوع عشول ژ توسونع ونوابع     

ابع الن رژنیح  خرخل ژ گس رش ونو 

غیرچا ی نیز دع دس وع کواع قوراع   

 50.000گر   ژ باعگذاع  بوی  از  

دلخووول دع شوووبنع   E-book اخووو  

ک اب انع توس  خانم ز ره ع نیان 

 کویش ترتیوم بوع     صوع  گر  . بع

ونظوووع تسوورخع دع اوانوو  ک ووم     

ژ  ووووا   وشکنلسوووواز   نالیوووو 

ژع  بخینوع از نیورژ  انسوانی     بخره

 RFIDاژلووووووووویش دسووووووووو گاه  

(Radio Frequency Identification)  
 

خرخلاع  ژ دع ک اب انوع دانشونله   

وخنلسی با  کرا ی خوانم وحبوبوع   

دبیووور ژ خوووانم کبووور     ژزخووور 

انولاز     وعخانی نصوم ژ عاه   لاخ 

 RFID ووووا   گردخوووول. از قابلیوووو 

از ک م اوان ی ژ برگش ی شناساخی 

طرخ  اووا  عادخوخی ژ بخبود سط  

وورادنیش  بوع   د وی  خلوا وناسم 

. دع اخوووش دژعه ک اب انوووع اسووو  

نکاخشووگاه ک ووم  اعسووی  التوویش ژ  

عربی نیز بع وناسب     ع  و ژ    

با  یگیر  آقا  سونلالع سورخوش   

 وور دع  ژ آقووا  وحکوولدواد خوولالخی

وح  دانشونله کشواژعز  برگوزاع    

کع وووعد اسو قبال اعضوا      گردخل

وح رم  یوا  علکوی ژ دانشوجوخان    

عوالژه ک وم ژدویش     قراع گر  . بوع 

دع دژ ک اب انع ادبیا  ژ علوم  شله

انسانی ژ ک اب انع  نی ژ وخنلسوی  

 ا  وخربوانی دع   نیز دع قالم ق سع

   ع   ژ   ا لا شل. خرخول ک وم   

تقا اوحوع اعضا  وح ورم  یوا    

 وا    علکی نیز خنوی دخگور از عژش  

 وا اسو  کوع     تاویش ونابع ک اب انوع 

عالژه بر خرخل ا  صووع  گر  وع   

الکللوی ک وا     از وح  نکاخشگاه بویش 

دع اخووش دژعه ووووعد تودووع قووراع   

 .گر  

دع حووال حا وور دانشووگاه بوووعلی  

سینا عوالژه بور ک اب انوع ورکوز      

ک اب انع اقکاع  وجوزا دع   8داعا  

قالم ک اب انع علوم  اخوع  ک اب انوع   

شوویکی  ک اب انووع ادبیووا  ژ علوووم  

انسانی  ک اب انوع اق صواد ژ علووم    

ی  اد کاعی  ک اب انع  نی ژ وخنلس

ک اب انع کشاژعز   ک اب انع  نور  

ژ ونکوووواع  ژ  یراداوپزشوووونی ژ 

 ک اب انع د  ر نخواد ع بور  اسو .   

  داعا یورکوز نسو  خطو    عوالژه  بع

 کوووع شووواو    یخطووو ۀنسووو  445

 63 :  ؛یدلوول قطووع عحلوو 74)الور:  

 129 :  ؛بووزعگ  رخوودلوول قطووع ژز

 ژ و وسو    رخدلل قطع عکوواً ژز

دلوول قطووع عکوووواً  179د:  کوچووح؛

 550 حوولژد ژ( یا وویب اخوو یعبنوو

 .باشول  یو یسنگ چاپ ک ا  نس ع

 وووا  دع ک اب انوووعونوووابع وودوووود 

شوور  ذخوو  اسوو : دع ک اب انووع  بووع

ورکز  عوالژه بور آعشویو غنوی از     

 ا  ک م تواعخ ی   لسو ی     عژزناوع

دخووش ژ وووذ م  عوووان ژ ک ابوولاع  

چنیش ب   وردع  وودود اس .  م

توووورخش  ک اب انووووع از غنوووویاخووووش 

باشول    ا  غر  کشوع وی وجکوعع

 ووا  اخووش  د ووی ب وو  کووع خوولوا 

 وا شونو ع    ک اب انع بر عخله خوانم 

سیر  سیله ورخم حسوینی   اطکوع   

دلیوو  ژ ونصووووع لطی ووی   وینوواخی

ک اب انوع دانشونله علووم     باشل. وی

 ا   یزخح  شویکی     اخع ک م عش ع
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شناسوووووی   عخا وووووی  زخسووووو 

ع برداعد ژ آقوا   شناسی عا د زویش

وحکلوخل  ص رخان ژ خانم  اطکع 

وحبوبیان وسپول عسیلگی بع اووع 

ورادنیش  س نل. ک اب انع دانشنله 

 ا   شیکی وربوط بع عش ع گراخ 

و  لر شویکی اسو  ژ خوانم لویال     

باشول.    خناژع وسپول اداعه آن ووی 

ک اب انووع دانشوونله علوووم انسووانی  

 ا  علووم انسوانی    کلیع ک م عش ع

گیوورد ژ دع دژ ب وو   دعبوور ووویعا 

وردع ژ اوان  تح  عخاسو  خوانم   

ز را دلخل  با  کناع  خانم  الزه 

 وعخوانی   نلا  ژ خانم کبر   لاخ 

گوردد. ک اب انوع دانشونله     اداعه وی

علووووم اد کووواعی شووواو  ک وووم    

 ا  وربوط بع علوم اق صواد   عش ع

ژ حسابلاع   علوم سیاسی  علووم  

ل باشو  شناسی ووی  اد کاعی ژ عژان

د ی دع آن توس  آقوا    کع خلوا 

اککو  ژ آقوا  صوخبا     احکل وحکول  

گیوورد.  وخوور صوووع  وووی   وورژزان

ک اب انع دانشنله  نوی ژ وخنلسوی   

تحوو  وسووپولی  خووانم وحبوبووع    

دبیوور ژ ک اب انووع دانشوونله  ژزخوور 

د ووی دع  کشوواژعز  بووا سوورژخ  

 وا  وربوطوع توسو      تکاوی زوینع

خووانم ز وورا ون ظرالقووالم ژ  اطکووع  

گردد. ک اب انوع   ولخرخ  وی شیرزاد

 نر ژ داوپزشنی ک وم وربووط بوع    

 ووووا   نوووور  ونکوووواع    عشوووو ع

شناسووی ژ داوپزشوونی عا   باسوو ان

شوود کوع خوانم صو وعا      شاو  ووی 

 ور اداعه    رزادنیا ژ خانم لیال نالینی

آن عا بووع عخووله داعنوول. دع نخاخوو   

بووا  د  وور نخوواد ع بوور   ک اب انووع

داشوو ش ک بووی دع زوینووع وسووال     

توواعخ ی ژ سیاسووی ژ بووا   وووذ بی 

وسووپولی  آقووا   رشوواد حضوورتی 

 وا    گردد. تکاوی ک اب انع اداعه وی

 ووا  وطالنووع  اقکوواع  داعا  سووالش

خوا ران ژ بورادعان بورا  وطالنوع    

باشنل. آقا  سونلالع سورخوش    وی

 وسووپول ب وو  س اعشووا  ک ووا   

E-book   ژ اووع وربوط بع ثب  نوام

خووانم اعظووم   سوو نل. دانشووجوخان

اع ژ خووانم عژخووا کروووی نجوو صووالم

نوخسووی ک ووم   وسووپولی   خرسوو  

 اعسووی  التوویش ژ باعگووذاع   اخوو   

 وا    ناوع  ا  دک ر  ژ  اخان عسالع

کاعشناسی اعشول عا داعنول. ب و     

ان وعواتیح ک اب انع ورکز  نیز بع 

سر رسوو ی خووانم ز ووره ع ینیووان  

 وا    عخوز   برناوعاس  کع  یگیر  

 وا    الزم دخ  اشو راع دع  اخگواه  

عووووواتی ژ ع وووووع نیاز وووووا  اطال

 ووا عا انجووام  ا ووزاع  ک اب انووع نوورم

د وووول. وسووووپولی  ب وووو   وووووی

ساز  ونوابع ژ اعسوال ک وم     آواده

 ووا   خرخوولاع  شووله بووع ک اب انووع

اقکاع  نیز با خانم ژدیخوع زووانی   

باشل.  کش آننع آقوا  وج بوی    وی

خلاژخسوووی وسوووپولی   کوووا نگی 

تکاوی اووع وربوط بع ب   اداع  

 ووا   وع ک اب انووعک اب انووع ژ اووو 

اقکاع  عا بر عخله داعنول. دع ان خوا   

 ووا  آقووا   الزم اسو  تووا از توالش  

خواه ژ وحکلژلی  نوعالع د قانی شع

 سرکبود  نیز تشنر گردد.

 
 تقدیر و تشکر

دع  اخووان ژ ی ووع داعخووم تووا وراتووم 

سوووپاخ ژ قووولعدانی خوووود عا از   

ژخوو ه آقاخووان  بووع  کنوواعان وح وورم

حسووننلی ع ووالی  عحوویم سوویر   

وحکود قالکی  سیلحسوش سوجاد    

ژ وحکلحسش وجابی ژ خوانم ژالوع   

ژاسووطع نقوو  توواعخ    وور بووع سوولیکی

شوو ا ی ک اب انووع دانشووگاه داشوو ع 

 ووا   باشوویم. عووالژه بوور وصوواحبع 

انجام شله با عزخزان  و  از ک وا   

  آقووا  اکبوور اع کوواد  ناوووع زنوولگی

اه بوعلی سینا با اژلیش علی  دانشگ

نام دع  رتگاه حادثوع نیوز دع تخیوع    

. تاعخ یع ک اب انع بخره گر  ع شول 
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 تاریخچه و عملکرد مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بوعلی سینا
 

 

 تهیه و تنظیم: اصغر بیات
 

 

 

 تاریخچه مرکز رشد

دانشگاه بوعلی  یوینا در   مرکز رشد واحدهای فناور 

-707با مجعز تأیوی  بوه شوهاره     15/11/81تاریخ 

های خعد را در زمینه لهرانو  و نعشو     فعالیت 103

ایاینامه آغاز نهعد. با تصعیب ایاینامه در تواریخ  

و فراخعان لهعم  در اب ودای ههوان یوا       30/2/83

صوعرت   7/8/83اولی  ای قرار واحد فناور در تاریخ 

ههزمان با تصوعیب   1385در بهه  ماه یا  پذیرفت. 

هوای ایو  مرکوز از    برنامه کاری مرکز رشود  فعالیوت  

ها حعزه فناوری اطاللات و ارتباطات به تهام  حعزه

و بووه صووعرت لهووعم  باووم پیوودا نهووعد. در توواریخ  

های مرکوز  یا  از شروع فعالیت 14  بعد از 27/3/97

جعز قطع  های ارائه شده م رشد و با تعجه به برنامه

مرکز رشد از وزارت لیعم  تحقیقات و فنواوری اخوذ   

 گردید.

یاخ هان مرکز رشد که یوابقا  معیوعم بوه لهوارت     

یعخ ه بعده ایوت در خیابوان فرهنوم ههودان واقو       

ای  یوعخ ه بر روی بنوای نویم   1355ایت که در یا  

بوووه لنوووعان ی ووو  از   1315کوووه در حووودود یوووا   

انگیاو ان بنوا    گوری های وابا ه به کناوع   یاخ هان

گردیده احداث شده ایوت. ایو  بنوا در یوا تظواهرات      

آتو  زده   1330-32های  ضدانگییا  در حدود یا 

یعخ ه باق  مانده بوعد.  ها به صعرت نیم شده و مدت

تعیم دانشگاه توازه تأیوی     1354تا این ه در یا  

یینا خریداری شد. یاخ هان لهارت یوعخ ه    بعلی 

در فهریوت   5045به شوهاره   25/12/1380در تاریخ 

 .آثار می  ثبت گردیده ایت

 
مشخصات  اولی  واحودهای پذیرف وه شوده  دی مواه     

( و لنووعان ایووده محووعری آنهووا بووه شوور   یوو   1383

 .باشد م 

وضعيت 

 استقرار
 ايده محوري نام واحد فناور

 مرحله رشد

سازان  شرکت برنامه
 به مدیریت  هگمتان

 آقای حامد زارعی

افزار  نرمطرح بانک 
تشخيص پزشکی 

 چندمنظوره

 مرحله رشد

 شرکت همدان سيستم
 به مدیریت

 همدانیآقای رضا رضی 

افزار طراحی و اجرای نرم
 جامع مالی و حسابداری

 مرحله

 رشدپيش 

 پژوهش دانشگاهي

 به مدیریت

 آقای مصطفي رفایي 

 افزار مولد پورتالنرم

 مرحله رشد

 شرکت سوشيانت

 به مدیریت

 آقای مهدی حيدرزاده 

طراحي و ساخت شير 

آب  اتوماتيک با 

 قابليت تنظيم 

 خودکار دما 
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محدرری ا    ایدد   قالد   در شدد   پذیرفته واحدهای

 ابتدای فعالیت مرکز رشد تاکنرن

از اب دای فعالیت مرکز رشود توا پایوان دی مواه یوا       

ایده محعری به مرکز معرفو  شوده    398تعداد  1397

ایوده موعرد پوذیرر قورار گرف وه و از       158که تعوداد  

ام انات و مزایای ای قرار در مرکوز رشود بوه شور      

 اند.جدو   ی  ای فاده نهعده
 

 هاي ايده

 شدهپذيرفته

 هاي ايده

 شدهدريافت
 سال

6 19 83 

3 13 84 

16 60 85 

20 48 86 

20 46 87 

5 34 88 

7 30 89 

3 5 90 

0 2 91 

2 6 92 

10 14 93 

5 7 94 

19 31 95 

23 45 96 

 دی ماه 41 19
 

یوی  توا   أآمار تعداد واحدهای پذیرر شده از بدو ت

 به شر  زیر ایت: 1397پایان دی ماه 

 11واحد  تعوداد   158کییه واحدهای پذیرف ه شده:  -1

 اند(واحد از ای قرار منصرف شده

 واحد 76واحدهای خروج یاف ه معفق:  -2

 واحد 37: نامعفق یاف ه خروج واحدهای -3

 واحد 34واحدهای ما قر:  -4

تعداد جیاات شوعرای مرکوز رشود برگوزار شوده از      

 جیاه بعده ایت. 89یی  تاکنعن أاب دای ت
 

 

آقووای دک وور   الضوواا اولووی  شووعرای مرکووز رشوود   

دزفعلیووان  آقووای مهنوودا پووعرراد  خووانم مهنوودا    

بطحائیووان  آقووای مهنوودا بشوویری و آقووای مهنوودا  

اولی  جیاه ای  شعرا در تواریخ  اند که کاغذچ  بعده

 برگزار گردیده ایت.  1383مهر  11

شده در ایو  مرکوز بوه شور  زیور       های تهیه نامه آیی 

 ها ند:  

 فناور واحدهای پذیرر نامه آیی  -1

 مرکوز  فناور واحدهای ارزیاب  و نظارت نامه آیی  -2

 رشد

 تعرفوه  و رشود  مرکز ام انات از ای فاده نامه آیی  -3

 ما قر واحدهای برای آن در ارائه  قاب  خدمات

 آمعزش  های کارگاه و ها دوره برگزاری نامه آیی  -4

 رشد مرکز اجرائ  کادر و مشاوران حق نامه آیی  -5

 فنواور  واحدهای ال باری و مال  خدمات نامه آیی  -6

 رشد مرکز

 و هوووا خووودمات کارگووواه از ایووو فاده ناموووه آیوووی  -7

 دانشگاه های آزمایشگاه

 بخو   دانشوگاه   های ک ابخانه از ای فاده نامه آیی  -8

 این رنت و ریان  اطالع

 بوا  تعیوعه  و تحقیوق  واحودهای  ارتبوا   ناموه  آیی  -9

 رشد مرکز

 نامه اخذ اجاره فضا از واحدهای ما قرآیی  -10
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نامووه خووروج واحوودهای فنوواور از دوره    آیووی  -11

 رشد به رشد پی 

هووای هووا و کارگوواه نامووه برگووزاری دوره آیووی  -12

 و کارآفرین  آمعزش  در حعزه کاب و کار

مدیران مرکز رشد از اب دای تأیی  تاکنعن به شور   

 اند:زیر مائعلیت داش ه
 

 

 1382 لودکتر حسن ختن

 1385تا  1383 دکتر ميرحسين دزفوليان

 1390تا  1385 دکتر عباس صمدی

 1393تا  1390 دکتر محسن گودرزی

 تاکنون 1393 مهندس اصغر بيات

 

واحدهای فنواور دانشوگاه   ظرفیت پذیرر مرکز رشد 

 در حا  حاضر به شر  زیر ایت:

  

 وضعيت ظرفيت نام

)ساختمان اصلی  1ساختمان شماره 

 واقع در خيابان فرهنگ(
28 

 در حال 

 برداریبهره

)واقع در دانشکده  2ساختمان شماره 

 کشاورزی دانشگاه(
12 

 در حال 

 برداریبهره

)واقع در دانشکده  3ساختمان شماره 

 مهندسی دانشگاه(
5 

در دست پيگيری 

 و انجام
 

 فضا و ام انات مرکز رشد لبارت ایت از:
  

 زمین و ساختمان

شماره 

ساختما

 ن

مساحت 

 زمين 

 متر)

 (مربع

مساحت 

 زیربنا 

 متر)

 (مربع

 ستاد
واحدها

 فناوری 

 و کارگاه

شیآزما

  گاه

 يعموم

 کتابخانه،)

 سالن

  اجتماعات

 ...( و

 مالکيت

از  1040 60 1450 3000 1

امکانات 

موجود 

دانشگاه 

استفاده 

 شود مي

370 

دانشگاه 

 بوعلي سينا
 مشترک 100 0 120 - 2

 370  1140 60 1570 3000 جمع

 

 5بین  تعداد ای قرار در مرکز رشد طو  برناموه   پی 

 ( به شر  زیر ایت: 95-99یاله  

 

 در فنوواور واحوودهای از حهایووت بوورای الزم ال بووارات

 به شر  نهعدار ایت. (1395-99  برنامه طع 

 

 رشد: مرکز در ارائه قابل خدمات

مرکز با ارائه خدمات حهای   از ایجواد و تعیوعه   ای  

 ایوواتید و دانشووجعیان  هووای جدیوود تعیووم   حرفووه

کارآفرینان  کوه در قالوب واحودهای نعپوای فعوا  در      

بووا ت یووه بوور  انوود و هووای مخ یووک تشوو ی  شووده زمینووه

هووای خالقیووت و نووعآوری قصوود ورود بووه لرصووه   

. ایو  خودمات   کنود اق صادی را دارنود  پشو یبان  مو    

 ایت:  ی شام  معارد 

 می  فضای کاری مطیعب و خودمات مربوع  بوه    أت

هووای فیزی وو  بووا ام انووات اولیووه اداری و زیریوواخت

 ای.رایانه
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    ههووواهنگ  جهوووت ارائوووه خووودمات کارگووواه  و

 دانشگاه.آزمایشگاه  در 

 ریان .ارائه خدمات ارتباط  و اطالع 

 های حقعق   مال   ال باری  پوروهه ارائه مشاوره-

 یاب  و بازاریاب .

    ام ووان برگووزاری جیاووات  یووهینار  کنفووران  و

 نهایشگاه در مح  مرکز.

     هوا بوه یووایر   معرفو  و ارائوه محصوعالت شورکت

 ها و ادارات م قاض .شرکت

  واحدهای فناور.ارائه خدمات آمعزش  به 

    تبییغات کی  تعیم مرکز که به معرفو  واحودهای

 گردد.فناور منجر م 

 های قانعن  جهت تالر برای فراهم آوردن حهایت

 تاری  رشد واحدهای ما قر در مرکز.

      تالر برای فراهم آوردن منواب  موال  موعرد نیواز

 ایده محعری.

        برقراری ارتبا  بوا مراکوز دانشوگاه   پشوهشو

 ای لیم و فناوری و یایر مراکز رشد.هپارک

 ای و افووزای  تووعان افزایوو  شووب هتاووهی  در هووم

 های ما قر.رقاب   شرکت

 

 

 و رشد مرکز 1397 یا  شاخص هایبرنامه خالصه

 لبارت ایت از: دانشگاه کارآفرین 
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 دانشگاه بوعلی سینامرکز کارآفرینی معرفی 
 

 

 بیات اصغر: تنظیم و تهیه
 

 
مرکوز کووارآفرین  دانشوگاه بووعلی    

یینا در رای ای ترویج و گا رر 

فرهنم  دان  و مهارت کوارآفرین   

و در جهوووت حرکوووت بوووه یوووعی  

دانشووگاه کووارآفری  و بوور ایوواا  

نامه طور  تعیوعه کوارآفرین     آیی 

هووا و مراکووز آمووعزر دانشووگاهدر 

لووال  کشووعر  کوواراد( در دانشووگاه 

بعلی  یینا کار خعد را آغاز کورد.  

های ایو  مرکوز در   اهداف و برنامه

ریزی شده و قالب یه بخ  برنامه

 در دیت اجرا ایت که لبارتند از:  

سدا ی:  بخش ترویج و فرهنگ (1

ایوو  بخوو  در رایوو ای توورویج و  

  تعیعه فرهنم کوارآفرین  در بوی  

آحوواد دانشووگاهیان بوورای تحقووق    

بوا هودف   های نا  یعم و دانشگاه

تعیعه و گا رر مفاهیم ایایو   

کارآفرین   شنایای  دانشجعیان و 

ایوواتید خووالن و نووعآور و افووزای  

آنهوا جهوت     ال هاد به نف  و انگیزه

هوای کارآفرینانوه    ورود بوه فعالیوت  

توری   مهماز جهیه نهاید. فعالیت م 

 مرکوز کوارآفرین    اقدامات ترویج 

برگووووزاری   لبووووارت ایووووت از: 

اندیشووو  بوووا هوووای هوووم نشاوووت

دانشگاهیان برای گذار از دانشوگاه  

ین    نا  او  و دوم( به دانشگاه 

کووارآفری   دانشووگاه ناوو  یووعم(  

و رویوودادهای  برگووزاری ماووابقات

محعر و با اولعیت ماوائ   معضعع

در حووووعزه دانشووووگاه و ایوووو ان 

ق ترغیوووب و تشوووعی   کوووارآفرین 

و  آموووعزیمهوووارتهوووای فعالیوووت

  هووای لهیوو  در دانشووگاه آمووعزر

شنایای  و تشوعیق کارآفرینوان و   

افراد صاحب ایده در حوعزه کوار و   

برگزاری یهینارهای معرف    تعلید

دانشوووگاه  و  کارآفرینووان معفوووق 

بووورای دانشوووجعیان و   کشوووعری

 و....   دانشگاهیان

بوا  بخش آمدر   و ماداور :    (2

گرف وه   تعجه به مطالعوات صوعرت   

  هوای کوه ویشگو     ثابت شوده ایوت  

کارآفرینان اغیب اک ااب  ایت نوه  

تعان از طریوق  و  ات . پ  م   ثار

هوای خواو و تغییور    کاب مهارت

نگرر و ایجواد انگیوزه در افوراد و    

هوای منایوب   خصعو آموعزر به

مبادرت به تربیوت افوراد کوارآفری     

 بخو  از ای  رو هدف اصی   .نهعد

آمعزر مرکز کوارآفرین  دانشوگاه   

هووا  تحریووا انگیووزه بووعلی  یووینا

هووا و آموووعزر   پوورورر ویشگووو  

هووای کارآفرینانووه ایووت.    مهووارت

هووای  مهه ووری  اقوودامات و فعالیووت 

آمعزش  مرکز کوارآفرین  لبوارت   

هووا و برگووزاری کووالا  ایووت از:

موودت لهووعم  و هووای کعتوواهدوره

و  تخصصوو  آمووعزر کووارآفرین  

شه مدیران اجرای   ویتعانهندیازی 

الضووای هیووأت لیهوو   کارکنووان و 

برگووزاری   دانشووجعیان دانشووگاه 

هوووای لیهووو  تخصصووو  ههوووای 

و  دانشووگاهکووارآفرین  در یووط   

ایووو ان  تووودوی  یرفصووو  درا  

های مخ یوک  کارآفرین  برای رش ه

های مجازی ه آمعزرئارادانشگاه  

هووای  کووارآفرین  و تعیووعه برنامووه

ن  در آمعزر ال  رونیوا کوارآفری  

تهیووه و   یووط  دانشووگاه و جامعووه

تووودوی  منووواب  لیهووو  آمعزشووو  

کارآفرین  الم از ک اب  مجیه  مقاله 

لیهوو   ک اب ووه راهنهووا  جووزوات و 

 . های آمعزش با ه
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پوشوه   بخو   بخش پژوهش:  (3

 مرکز کارآفرین  بوا هودف تعیوعه   

  کوووارآفرین   برریووو  و مطالعوووه 

هوووای پشوهشووو   جوووذب    زمینوووه

مندان پشوه   هپشوهشگران و لالق

هووای  مشوواوره و حهایووت از طوور  

هووا  ک ووب و  نامووهپشوهشوو   پایووان

کارآفرین  تش ی    مجالت در زمینه

ده ایووت. مهه ووری  اقوودامات و  شوو

هوووای پشوهشووو  مرکوووز   فعالیوووت

برری    لبارت ایت از: کارآفرین 

کارهای تبودی  دانشوگاه بوعلی     راه

یینا  به دانشگاه کارآفری   تهیه و 

دانشوگاه کووارآفری  و  تودوی  یوند   

ارائه مد  بعم  دانشگاه کوارآفری   

هوای  م نایب با شورایم و ویشگو   

انجووووام دانشووووگاه  حهایووووت از  

هووای بنیووادی و کوواربردی  پووشوه 

موورتبم بووا حووعزه کووارآفرین  در   

در  و یط  دانشگاه و دانشوجعیان 

  و یووط  بووازار  صوونعت و جامعووه

هووای کووارآفرین  در تشوو ی  هاوو ه

 های دانشگاه. دانش ده

در رایوو ای انجووام وظووایک مرکووز 

کووارآفرین  و در جهووت تعیووعه و  

توووورویج فرهنووووم کووووارآفرین     

هوای  تعانهندیازی  تقعیوت مهوارت  

کاب و کار و کوارآفرین  و ارتقواا   

های کارآفرینانه دانشجعیان قابییت

آمعخ گان دانشوگاه بوعلی    و دان 

پوذیری آنوان جهوت    یینا و اش غا 

 22شوو  ماهووه دوم یووا  جوواری  

دوره و کارگووووووواه آمعزشووووووو  

افزایوو  بووه صووعرت پایووه و  مهووارت

ت هییوو  و یووه رویووداد کووارآفرین  

باشد. بین  و در دیت اجرا م پی 

تعانند جهت ثبوت  مندان م که لالقه

یووایت مرکووز رشوود و  نووام بووه وب

 کوووارآفرین  دانشوووگاه بوووه آدرا 

 Roshd.basu.ac.irعووووووووه و مراج

  نام نهایند. ثبت

منودان و  هه نی  دانشجعیان  لالقه

منودی  افراد صاحب ایده جهت بهره

هووووای تخصصوووو   از مشوووواوره

تعانند به یایت مذکعر مراجعوه   م 

نهووووعده و از خوووودمات مربعطووووه 

 .مند گردند بهره

 
 

 

 سینا بوعلی دانشگاه در اطالعات فناوری کاربری و توسعه شمار گاه     
 

 

نیاتهیه و تنظیم: دک ر مهدی یخائ   

آغوواز فعالیووت دانشووگاه  بوورای  بووا 

نگهووداری اطاللووات آموواری یووا    

خریووداری و  HPدیوو گاه کووامریعتر

اندازی گردیوده ایوت. اطاللوات    راه

آوری شووده در ایوو   آموواری جهوو  

انوود کووه گردیوودهکووامریعتر ثبووت موو 

گووذاری بخوو  آمووار و  یووبب پایووه

انفعرماتیا دانشگاه گردیده ایوت.  

پ  از آن اولی  کامریعتر رومیوزی  

برای ای فاده ایاتید و دانشجعیان 

خریووداری گردیوود. امووا بووه یووبب   

موعرد   ن فناوری  لهال نعظهعر بعد

ای فاده نبعده و فقم برای آشونای   

ظاهری افراد با کامریعتر به نهای  

 گذاش ه شده بعد.  

گوذاری  هوا بورای پایوه   اولی  توالر 

آن وه کووه اموروز بووه لنوعان واحوود    

فنووواوری اطاللوووات در دانشوووگاه  

با  1367شناخ ه م  شعد  در یا  

خریداری چهوار دیو گاه کوامریعتر    

ایوت. در ایو  یوا      صعرت گرف ه

انووودازی مرکوووز کوووامریعتر  بوووا راه

ای فاده از کوامریعتر بورای ایواتید    

فوووووراهم گردیووووود و آموووووعزر  

نعیا  با زبان بیایا برای  برنامه

ایاتید آغاز شد. ههزمان با تعیعه 

هوووای اطاللوووات   اولوووی  یوووامانه
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افزارهووای مخ یووک دانشوگاه از نوورم 

بهووره گرف ووه ایووت. اولووی  یووامانه 

ای ارائوووه خووودمات آموووعزر بووور

افزارهووای  آمعزشوو  در کنووار نوورم

بووورای اموووعر موووال  تعیوووعه و    

 اندازی گردید.   راه

 1374تووووا  1370هووووای در یووووا 

هوای  مخ یفو  بورای تعیوعه      تالر

افزاری صعرت افزاری و نرمیخت

هووا مرکووز پووذیرد. در ایوو  یووا موو 

کامریعتر جزئو  از بخو  پوشوه     

به بعد توالر   1374بعده و از یا  

برای تعیعه یامانه آمعزر نوعی   

افزار آمعزر یوها  که بعدها به نرم

مشهعر گردید  آغواز شود. تعیوعه    

افزارها در کنار خرید کوامریعتر  نرم

بوورای ایوواتید بووه تعیووعه بیشوو ر   

فنووواوری اطاللوووات در دانشوووگاه  

 انجامید. 

از طریووق یووامانه   1377در یووا 

VSAT     بووا مرکووز فیزیووا نظووری

و اولووی   ارتبووا  برقوورار گردیوود   

خدمات مب ن  بر این رنت  ایو فاده  

از پات ال  رونیا  فوراهم گردیود.   

در ههووان یووا  اولووی  وب یووایت  

دانشووگاه نیووز بووا یوواخ ار ایاوو ا   

انودازی گردیود توا در    طراح  و راه

له  دانشگاه از طریق این رنوت بوه   

ها و پشوهشوگران یرایور   دانشگاه

 کشعر معرف  گردد.  

فاده از بووا تعجووه بووه نیوواز بووه ایوو  

هوای  این رنت برای گا رر فعالیت

پشوهشوو  و آمعزشوو   در یووا     

با اتصا  دانشگاه بوه شوب ه    1379

شرکت مخابرات ایران دی ری  به 

فوراهم   64Kbpsاین رنت بوه پهنوای   

کوه ایواتید در   گردید. لالوه بر ای 

تعاناوو ند از این رنووت دانشووگاه موو 

ای فاده نهایند  ام ان ارائه خودمات  

در مح   dial-upصعرت  به این رنت

ی عنت ایاتید نیوز فوراهم گردیود.    

نیاز بوه این رنوت بوا پهنوای بیشو ر      

یوووبب گردیووود کوووه رور توووامی  

این رنووت تغییوور نهایوود و بوور پایووه   

دریافت از طریق ماهعاره و اریوا   

از طریق شب ه مخابرات پهنای باند 

هوا  ریید. در ایو  یوا    1Mbpsبه 

 افزارهووای مخ یووک در حووعزه نوورم

مال  و آمعزر تعیعه پیدا  -اداری

 کرد.

های محی  کعچوا در  گرچه شب ه 

یووط  دانشوو ده لیووعم و یووازمان 

مرکزی ایجواد شوده بوعد  نیواز بوه      

ایوو فاده از این رنووت بوورای تهووام   

دانشوووووووجعیان و ایووووووواتید در 

هووای مخ یووک و هه نووی   دانشوو ده

افزارهوای تحوت   گیوری از نورم  بهره

ان شب ه برای دانشجعیان و کارکنو 

یبب گردید که شب ه محیو  درون  

دانشگاه بر روی باو ر فیبرنوعری   

تعیوعه پیودا نهایود.     1385در یا  

نیاز بوه ضورورت حضوعر در وب     

دومی  ناوخه وب یوایت دانشوگاه    

 اندازی گردید.  راه 1385در یا  

مرحیوه او  تعیوعه    1386در یا  

زیریاخت فیبر نعری پایان یاف ه و 

ا  شوود. مرکووز داده دانشووگاه اف  وو 

هه نووی  بووا اتصووا  بووه شوورکت    

مخووابرات از طریووق فیبوور نووعری    

دی ری  به این رنت با پهنای بانود  

مگابیت بر ثانیه فراهم گردید کوه   2

مگابیت بور  8در ادامه ههی  یا  به 

ثاینووه افووزای  یافووت. اولووی  نوورم   

افزارهای اصی  وب و ایهی  درایو   

انوودازی گردیوود کووه   هووا راهیووا 

مب نو  بور وب    گیوری خودمات   بهره

یبب شد که پهنای باند دانشگاه در 

یه مرتبه افزای  یاف ه  1387یا  

مگابیت بر ثانیوه   34و در نهایت به 

 برید.  

واحدهای مخ یک دانشگاه هر کودام  

هووووای مخ یووووک  دارای یووووامانه

افوزاری ویوشه خوعد بعدنود کوه       نرم

افزاری آن در مح  تجهیزات یخت

وه ای فاده ما قر بوعد. این وار لوال   

هووای زیوواد  مخوواطرات  بوور هزینووه 

کرد. از ایو  رو  امنی   نیز ایجاد م 

تجهیوو  یوورورها و  1387در یووا  

افووزاری در محوو   تجهیووزات یووخت

مرکز داده فعیو  دانشوگاه صوعرت    
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افوووزار  انووودازی نووورم  گرفوووت. راه

اتعمایوویعن اداری  بوورون یووراری 

خدمات تعهیر و نگهداری تجهیوزات  

شوود. و شووب ه در ایوو  یووا  انجووام 

  Accountingو  VPNهوای   یامانه

یامانه اتعماییعن امعا   ایو خر   

تغذیه و چند یامانه دیگر در یوا   

انوودازی شوودند. هه نووی    راه 1388

شب ه داخی  دانش ده ها بازطراح  

و نعیازی شده و اتصا  دانشو ده  

کشوووواورزی جدیوووود و هه نووووی  

خعابگاه ها به شب ه فیبور دانشوگاه   

ه و در یووا  برقوورار شوود. در اداموو

ها به این رنت  اتصا  خعابگاه 1390

صووعرت گرفووت و پهنووای بانوود بووه  

60Mbps  .افزای  یافت 

ثرتر در وب ؤضوورورت حضووعر موو

وب  1391یووبب شوود کووه در یووا  

یایت دانشگاه برای بوار یوعم بوا    

های نعی  بروز گش ه و در فناوری

دی را کاربران دانشوگاه و افوراد   

بووا خووارج از دانشووگاه قوورار گیوورد. 

تعیعه هر چه بیشو ر پوشوه  در   

یووامانه  1392دانشووگاه  در یووا   

انودازی  راه« هیورو »پشوهش  با نام 

 گردید.  

نیوواز بووه آدرا پاووت ال  رونیووا  

برای انجوام م اتبوات لیهو  بورای     

ایوواتید و دانشووجعیان تحصوویالت  

ت هیی  دانشگاه منجر به راه اندازی 

یووامانه جدیوود ایهیوو  دانشووگاه در  

یوود. در ایوو  یووا   گرد 1393یووا  

گیوری کواراتر از منواب     هبرای بهور 

افووووزاری و تطبیووووق بووووا یووووخت

هوووای نوووعی  لهییوووات    فنووواوری

یازی یرورها در دانشگاه  مجازی

آغاز شد و هه نی  تعیعه خدمات 

مب نوو  بوور وب منجوور بووه افووزای   

 100پهنای باند این رنت دانشگاه به 

 مگابیت در ثانیه شد.  

ه فوواز دوم تعیووع  1395در یووا  

شووب ه فیبوور نووعری دانشووگاه اجوورا 

به مرکز داده  OCDFشده و  مرکز 

پش یبان تبدی  گردید توا در معاقو    

بحووووران در مرکووووز داده اصووووی  

دانشگاه  ای  مرکز به ارائه خودمت  

یوازی   برردازد. ههزمان با مجازی

یوازی تحوت شوب ه    یامانه  خیره

برای افزای  اطهینان و یورلت در  

گاه نگهووووداری اطاللووووات دانشوووو 

انوووودازی شوووود. بروزریووووان   راه

زیریاخت و شب ه پردی  دانشگاه 

در ایوو  یووا  آغوواز گردیوود و در    

کوورد حووعزه زیریوواخت بووا هزینووه 

باالی  با ر ارتبواط  دانشوگاه بوه    

یویم ارتقوا   های ب خصعو شب ه

پیدا نهعد. پهنوای بانود این رنوت بوه     

 مگابیت بر ثانیه جهت خودمات  155

نشوگاه  ریان  به ر بوه کواربران دا  

 افزای  یافت.

افزای  خدمات مب ن  بر وب بورای  

آمووووعزر و پووووشوه  کوووواربران 

هوای  گیوری از شوب ه  دانشگاه  بهره

اج هوووال  و ال  رونی ووو  شووودن   

خدمات ارائه شده تعیوم دانشوگاه   

های مرتبم یبب شد که و یازمان

پهنای بانود   1396یا   دیگر در بار

مگابیوت بور ثانیوه     340این رنت بوه  

 افزای  یاف ه ایت. 

هوای  ارتقای یوامانه  1396از یا  

افزاری دانشگاه در دی عر کوار  نرم

قرار گرفوت. بوا مطالعوه و بوازبین      

ایوووو  یووووامانه طرحوووو  بوووورای  

بروزریان  آماده گردید که منجور  

های م عودد در ایو    به انجام پروهه

یوووا  و یوووا  جووواری گشوووت.    

انوووودازی وب یووووایت جدیوووود   راه

انشگاه  یامانه انبوار  تودارکات و   د

های ثابت  یامانه کهیایعن دارائ 

هوای  معارد خاو ای ان  از پروهه

بعدنوود کووه دریووا  جوواری انجووام  

انووودازی آزمایشووو  گردیدنووود. راه

افووزار در نیهاووا  او  یووا   درا

انجام شود و امیود    97-98تحصیی  

رود که در نیاها  دوم به طوعر  م 

د. هه نوی   بورداری گورد  کام  بهره

هووای دیگووری ماننوود احووراز پووروهه

هعیوووت مرکوووزی و پیشوووخعان در 

 باشد. دیت اقدام م 



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا  فصلنامه معاونت پژوهش  

1397، زمستان 2، شماره 1دوره    
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برای تعیعه و ارتقوای زیریواخت   

هوای لیهو  در یوا     برای پشوه 

انوودازی مرکووز محایووبات راه 1397

یووووری  و ابووووری دانشووووگاه در   

دی عرکار قرار گرفت. یا فاز ایو   

رود توا  پروهه انجام شد و امید مو  

طوعر کامو  خعشوه     ن یوا  بوه  پایا

محایبات  دانشگاه که بورای اموعر   

های لیوعم پایوه    پشوهش  در رش ه

... ضوروری  ورزی ومهندی   کشا

اندازی و لهییوات  گوردد.   ایت  راه

مطالعووه و طراحوو   1397در یووا  

داده جدیووود دانشوووگاه در   مرکوووز

دی عر کار قورار گرف وه ایوت کوه     

 مراح  آن در حا  انجام ایت. 

ن فنوواوری اطاللووات از اب وودا موودیرا

 تاکنعن:  

 : میرحای  دزفعلیان 1375-81

 لع: حا  خ   1381-82

 : لی  دیهیه  1382-87

 لع: حا  خ   1387-93

 : یعن  ییف  1393-95

 صنع  : مرتض  یعیک 1395-96

 نیاتاکنعن: مهدی یخائ  -1396

 
 

 
 

 بعد از انقالب اسالمی ایران تاریخچه اداره انتشارات دانشگاه بوعلی سینا     
 
 
 

 

فرتهیه و تنظیم: محهدجعاد یداله   
 

اداره ان شووارات دانشووگاه بووعلی    

چوا   با هودف   1357یینا در یا  

ک وواب و مجووالت و الوو الی یووط   

لیه  دانشگاه بعلی  یینا از طریق 

نشر آثار تصنیک  تألیک و ترجهوه  

شده الضای مح ورم هیئوت لیهو     

دانشووگاه تأیووی  گردیوود. پوو  از  

اداره ان شارات دانشگاه  1391یا  

به مرکز نشر دانشگاه ارتقاا یافوت.  

ای  مرکز بر ایاا اهداف دانشگاه 

ایاا مصوعبات   بعلی  یینا و بر

شعرای مرکز نشر  آثوار تصونیف     

ای الضای تألیف   تدوین  و ترجهه

هیئت لیه  دانشگاه بعلی  یینا را 

که شخصا  و یا با هه اری یایری  

انود پو  از طو  مراحو      ارائه کرده

 ریاند.داوری به چا  م 

یا  فعالیوت   40ای  مرکز قریب به 

 350خووعد تعاناوو ه ایووت تعووداد   

لیهوو  را پوو  از طوو    لنووعان اثوور

مراح  داوری من شر کند. و از ایو   

طریووق تعاناوو ه ایووت بخوو  قابوو  

تووووعجه  از تعلیوووودات لیهوووو  و  

پشوهشووو  الضوووا هیئوووت لیهووو   

دانشگاه بوعلی  یوینا را در یوط     

کشعر لرضه نهایود. و باویاری از   

لنوعان ک وب دریو  و    ای  آثار بوه 

انود و معجوب   مرج  شوناخ ه شوده  

در کشعر تعیعه لیه  و پشوهش  

 اند.  بعده

یند نشر آثار ارائه شده به مرکز آفر

نشر به شر  زیر ایت: آثوار تهیوه   

شووده جهووت نشوور تعیووم الضوواا  

های تخصص  هیئت لیه  به گروه

گردد. پ  از تأیید مربعطه ارائه م 

در گوووروه مربعطوووه بوووه شوووعرای 

شوعد.  پشوهش  دانش ده ارجاع م 

پوو  از تأییوود شووعرای پشوهشوو    

ت انجام مراح  بعودی  دانش ده جه

بوووه حوووعزه معاونوووت پوووشوه  و 

گوردد. پو  از   فناوری اریوا  مو   

طر  در شوعرای مرکوز نشور آثوار     

مربع  به یا تا یوه داور لیهو  و   

گردد. یا ویرای ار ادب  اریا  م 

پ  از اخذ نظور داوران مجوددا  در   

شوووعرای مرکوووز نشووور دانشوووگاه  

شعد.  درخعایت چا  اثر مطر  م 

دانشووگاه در  شووعرای مرکووز نشوور 

صعرت ضرورت رأی به اصال  یا 

ویرای اری لیه  و ادب  اثر صادر 

کند و در صعرت تصعیب  تیراه م 

چووا  و نووعع چووا  را مشووخص    

 کند.  م 
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هوای مرکوز نشور    تری  فعالیوت مهم

تواکنعن بوه    1357دانشگاه از یوا   

 باشد:شر   ی  م 

اولی  ک اب  که در ای  مرکز بوه   .1

فهریوت  »چا  رییده ایت ک واب  

های مربع  بوه  معضعل  یفرنامه

توألیک آقوای دک ور ههوایعن      «ایران

بوه   1357رفع   ایت که در یوا   

 چا  رییده ایت. 

شنایو  مهندیو    زموی  »ک اب  .2

توووألیک آقوووای دک ووور   «کاریوووت

محهدحای  قبوادی از طورف اداره   

فرهنووم و ارشوواد ایووالم  ایوو ان  

لنووعان بووه 1377ههوودان در یووا   

 ده ایت.ک اب برتر شناخ ه ش

 «رور اجووزاا محوودود »ک وواب  .3

ترجهووه آقووای دک وور غالمحاووی     

مجذوب  از طورف دانشوگاه تهوران    

 1377لنعان ک اب شایا ه یوا   به

 ان خاب شده ایت.

کاربرد آمار در اق صاد و »ک اب  .4

تألیک آقوای دک ور حهیود     «مدیریت

یرهردویوووووت تعیوووووم وزارت  

 1392آمعزر و پرورر در یوا   

لنعان ک اب برتر برگزیوده شوده   به

 ایت. 

ییاو هاتیا یویاالت در   »ک اب  .5

ترجهوه آقوای    «هوای دیاهنیوا  کان 

جووع تعیووم  دک وور محهوود معووان   

لنوعان  وزارت صنای  و معوادن بوه  

ان خواب   1395ک اب برتر در یوا   

 شده ایت.

مبووان  یوون ز ترکیبووات  »ک وواب  .6

تألیک آقوای دک ور محهودلی      «آل 

لنوعان  بوه  1396گو  در یوا    زلف 

منب  دری  از طرف وزارت لیوعم   

تحقیقووات و فنوواوری ان خوواب شووده 

 ایت.

کووواربرد فنووواوری در  »ک ووواب  .7

ترجهووه  «آمووعزر زبووان انگییاوو  

افشار در آقای دک ر حا  یعدمند

از طرف وزارت لیوعم    1396یا  

لنوعان منبو    تحقیقات و فناوری بوه 

 دری  ان خاب شده ایت.

نعان لمرکز  نشر دانشگاه دوبار به

ناشوور برگزیووده ایوو ان ههوودان از  

طووورف وزارت فرهنوووم و ارشووواد 

ایالم  برگزیده شده ایوت و یوا   

بار از یعی مرکز نشر دانشوگاه   

لنعان ناشر برتور ان خواب شوده    به

لنووعان از ک ووب من شوور   14 ایووت.

شده تعیم ای  مرکز بوی  از پونج   

بووار چووا  شووده ایووت و ک وواب     

مدیریت و طورز اجورای ماوابقات    »

توووألیک آقوووای دک ووور   «ورزشووو 

 3000غالمرضا شوعبان  در تیوراه   

جید بی  از بیات بار و جهعوا  بوه   

تیراه شصت هزار جید چا  شده و 

 به فرور رف ه ایت.

لیات ک ابهای  که به چا  پونجم و  

 .اندبیش ر رییده

 
 نوبت چاپ مؤلف کتاب عنوان رديف

 پنجم دکتر محمد خانجانی آفات سبزی و صيفی ایران 1

 پنجم دکتر حاتم حسينی شناسی اقتصادیجمعيت 2
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 نشریات دانشگاه
 

  
بخ  نشریات دانشگاه بعلی  یینا 

نشوریه   15ان شوار  در حا  حاضر 

را در دیووت اقوودام دارد کووه از ایوو  

پشوهش  و  -لنعان لیه  14تعداد 

ترویجووو   -یوووا لنوووعان لیهووو   

 -اولووی  نشووریه لیهوو  باشوود.  موو 

 1388پشوهشوو  دانشووگاه در یووا  

مجووعز ان شووار گرف ووه ایووت کووه    

دوفصددانامه فندداوری ترلیدددات   

بوه یوردبیری آقوای دک ور      گیاهی

  .ی ایتلشرمحهعد اثن 

لنوووعان  3  دانشوووگاه نشوووریات از

مربع  به دانش ده ادبیات و لیوعم  

لنوووعان مربوووع  بوووه   2اناوووان   

دانشوو ده تربیووت بوودن  و لیوووعم    

لنعان نشریه مربع  به  3ورزش   

دانش ده اق صاد و لیعم اج هوال    

لنعان نشریه مربع  به دانش ده  2

لنعان نشریه مربع   2 کشاورزی 

 بووه دانشوو ده فنوو  و مهندیوو   و  

لنعان نشریه مربع  به دانش ده  2

 باشد. لیعم پایه م 

نشووریه دارای  5از ایوو  نشووریات   

نشریه دارای  Q1  2شاخص کیفیت

  یووا نشووریه  Q2شوواخص کیفیووت 

و یووا  Q3دارای شوواخص کیفیووت 

نشووووریه هووووم دارای شوووواخص   

در پایگاه ای نادی لیوعم   Q4کیفیت

ها ند. ههه آنهوا   ISCایالم جهان 

مو   و رایگوان در   به صعرت تهوام 

دی را قرار دارنود و بوه صوعرت    

یوایت  چاپ  و ال  رونی و   در وب 

اخ صاصوو  هوور نشووریه( من شوور   

شعند. ههه ایو  نشوریات بوه دو     م 

زبووان فاریوو  و انگییاوو  مطیووب   

دارنود و یوا حوداق  چ یوده مقوواالت     

 شعد.  آنها به انگییا  من شر م 

ا یا نشریه در حوعزه مهندیو    تنه

 Journal ofدوفصددانامهیعنوو  

Stress Analysis   بووه یووردبیری

فقوم بوه   دک ر امیرحای  محهعدی 

شوعد و  زبان انگییاو  من شور مو    

مطیووب فاریوو  نوودارد کووه از یووا  

مجعز ان شار گرف وه   2017 -2016

 ایت.  

گیووری در آخووری   بنووابر تصووهیم 

نشوریه   5جیاه شعرای نشوریات   

شنای  ایوران   های بای انپشوه 

هوای معاصور در مودیریت    پشوه 

هووای مهندیوو  ورزشوو   پووشوه 

هووای تعلیوود    ماووصوونای  در یی

مطالعات اق صادی کاربردی ایران  

فنوواوری تعلیوودات گیوواه  کووه در    

پایگواه   1394گزارر ارزیاب  یا  

 (ISC)ای نادی لیعم جهان ایوالم  

پرایوو نادتری  نشووریات دانشووگاه   

اند برای ان شار ه شدهتشخیص داد

شدند و بنوا گردیود    ادوزبانه کاندید

در ای  رای ا فعالیت خوعد را آغواز   

 نهایند.
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 کروماتوگرافی متمرکز آزمایشگاه اندازی راه
 

 زادهتهیه و تنظیم: دکتر حسین تراب

 

 
 

کرومااوترارا ا از دو وا ه نرنااونا 

Chroma    بااااه مرنااااا  ناااا  و

Grophein    به مرنا نرشاتن ار تاه

شااااسه اناااان  نرسااااتین بااااو   

ونایهه   هب 1903کروموترارا ا  د  

شاانور  ونااا بااه نااو    نااگ ایااوه

هوی  تسرت برای جسانوزی  نگسانه

مرتهااگ ایااوها انااتدوده شااس  بااه  

هونا د  انن عرصاه   مرو  پیشر ن

 1952انجود شس باه نواری کاه د     

جااااونوه نرباااار بااااه نااااگ  و  

 روموترارا ا ترهق ار ن ک

کروماااااوترارا ا باااااه عنااااارا   

ی جساناوزی  پرکو بردترنن شایره 

ای  وشاا بارای جساناوزی     تجونه

اجوای ناگ مرهارب باو ع ار  داد      

نگ  اوز متوارا از د و  ناو  وی    

تمونار نسا ا    .نگ  وز نوکن انان 

هاار جااو  از  ااوز متواارا بااه  ااوز  

نااوکن بوعااا تدااووت د  ناارعن   

کاه د    شارد ع ر   وز متورا ماا 

نهونن اجوای مرتهگ نگ مرهرب از 

س و ترناای نااگ شاارن هاام جااسا مااا

 آشکو نااااااوز تشااااااری  داده 

بارای   زماو  مار د نیاوز   شرنس   ما 

حرکن هر جو  د   وصهه مشر  

هاوی کیداا    ترا  برای تجوناه   ا ما

رد  همچناااین مراااسا  بااا باااه کاااو 

ایری شسه برای هر جو  جسا  انسازه

نردمنس  اشسه نیو جهن تجونه کم

هاااوی  مونااان مهااام  و  .انااان

امااروزی کرومااوترارا ا  ااس ت و  

نرعن بیشاتر جساناوزیا احتماو     

کمتاااار تجونااااه مااااراد حااااین    

کروموترارا اا د ن د  جساناوزی  

ایاااری مراااسا  ترکی اااوت  و انااسازه 

 مرجرد د  نگ مرهرب انن 

کروماااوترارا ا ااااوزی و ماااون    

پرکااااااااااااااااااو بردترنن  و  

کروموترارا ا هستنس که به ترتیا   

هوی مارت ی باو آ  ع و تناس     دنتگوه

 :از

Gas Chromatography                
 و (GCبااااااااااه ا ت ااااااااااو  )

High Performance Liquid 

Chromatography  (   بااه ا ت ااو

HPLC) شرنس   نومیسه ما 

دانشااگوه باارعها نااینو د  حااو     

دناتگوه   4و  GCدنتگوه  5حوضر 

HPLC هااوی مرتهااگ  د  دانشااکسه

دا د کااه بر ااا از آنهااو بااه د ناار  

متدووت از جمهاه ن ارد کو شانورا    

نیوز به ترمیر نو ترارن   عراوت و   

نااو هوننااه نگهااسا ی بااو   یر رااو  

هستنس و نو د  نعح مواسودی باه   

عالوه بار  پردازنس   ه  سموت مائا ا

هااوی مرجااردا دانشااگوه    دنااتگوه

 باارعها نااینو ا ااسا  بااه  رنااس دو  

-GCدنتگوه کروموترارا ا از نرع 

MS  وGC  نماارده د  نااو  جااو ی

 انسازی هستنس    انن که د  حو   اه

الاککرا   بو ترجاه باه مشاکالت  ار     

هاااوی  وضااارین  رهاااا دناااتگوه 

کرومااوترارا ا دانشااگوه نیااوز بااه  

نومونسها دا د  چرا که  رناس انان   

تجهیااوات د  حااو  حوضاار بردجااه 

 سا یطه س و هوننه نگها  بو نا  ا ما

و کولی رانیر  آ  نیو  وبار ترجاه   

انااان  همچناااین شااارانی  رهاااا  

نگهااسا ی بر ااا از اناان تجهیااوات 

نومنوناا  اناان و الوامااوت   کااومالً

HSE ترا  به  ربا  عونان    ا نما

کرد  بونس ترجه داشن که تجهیاوات  



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا  فصلنامه معاونت پژوهش  

1397، زمستان 2، شماره 1دوره   

  

 

68 

آزمونشااگوها نااعح بااو  د  نااگ   

 وصاااهه زماااونا ا ز  عهماااا و   

ا ت ااودی منوناا ا دا نااس و عااس   

اناااتدوده حاااساک ری د  آ  باااوزه  

و ی و  زمااونا بوعااا کااوه  بهااره

ا    ااتن  رنااس آ  )بااه  ؤزناار ناا 

  اارب بااو ترجااه بااه هوننااه از  

شرد  انن  بردجه عمرما کشر ( ما

نان کاه تجمیا   یونکاا     ا حولا د 

تجهیوات همگر  تون نگ ماسنرنن  

و ی و  واحااس بوعااا ا ااوان  بهااره

ا وانا تجهیاوات مکمارا    کو اناا هم

اااکا ی تجهیااوات جااون اا  ااشااترا

جاارنا د  م اارا مااراد و  صاار ه

انااار ی و امکاااو  انجاااو  طیاااگ   

شاس    تری از آنولیوهو  راهس استرده

کااو ایری نااگ  هآنکااه بااو باا ضاامن 

کو شاانور مجاارب بااه صاار ت    

هوا عاالوه   مسترر برای انن دنتگوه

جااارنا د  پردا ااان  بااار صااار ه

دنتمودا از ترانمنسی آنهو بیشترنن 

س  از طر ااا باو   انتدوده  راهاس شا  

هاوی اناتررا  نظاو      ترجه به هوننه

زنساان  نااالمنا انمنااا و مواایی  

(HSE) ا د  نگ آزمونشگوه متمرکوا

امکو  تومین شرانی انمنا بهتار باو   

هوننه کمتر برای تماوما تجهیاوات   

 شرد   راهم ما

د   انتوی انتدوده بهینه و عود نه 

از تجهیااااااوات آزمونشااااااگوهاا  

وه بااو آزمونشااگوه مرکااوی دانشااگ 

همراها مروونن موتر  پاووه  و  

 نااااوو ی دانشااااگوه   ااااس دا د 

آزمونشااااااااگوه ا ت وصااااااااا 

انسازی نموناس    کروموترارا ا  ا  اه

بیناا شاسه    برای انان منظار  پای    

انن کاه  ااوی مساترها باه انان      

آزمونشاااگوه ا ت اااوب نوباااس و   

کو شنونااو  مجاارب و مسااترر  ا  

هو باه کاو  ایارد      برای انن دنتگوه

گوه نارا  راهاس کارد    انن آزمونش

هااوی کااو ی ماار د نیااوز  کاه حاارزه 

دانشگوه و  و ج از آ   ا شنونونا 

و تجهیوات  ا باه صار ت هس مناس    

ادا ه نمونس  انن امر باه د آماسزانا   

کنس  از ناری   دانشگوه نیو کمگ ما

دنگرا بو ترجاه باه شاروع ا اساموت     

بارای   17025برای ا ک اناتونسا د  

وها هوی پووهشا دانشاگ  آزمونشگوه

بااو متمرکاااو نماارد  آزمونشاااگوه   

تاااارا  د   کرومااااوترارا اا مااااا

هوی مر د  رولیان بارای انان     زمینه

 ا  17025آزمونشگوه نیو انتونسا د 

ناوانا د    ها ک نمارد کاه نرا  با    

اعااتالی اعت ااو  عهمااا آزمونشااگوه  

  راهس داشن  

از اعاااو  موتاار  هیلاان عهمااا و  

هوی  کو شنونو  اراما آزمونشگوه

د  انان مار د نظراتاا     دانشگوه که

کناایم باارای  د  راناان مااا  دا ناسا 

انااسازی مااریر اناان    کمااگ بااه  اه 

آزمونشگوه نظرات  رد  ا بو ماو د   

 میو  بگکا نس 
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 دانشگاه کارآفرینی و رشد اخبار مرکز
 

 

 مرکز در مستقر فناوران درخشش

 بوعلی دانشگاه کارآفرینی و رشد

 جشییینواره هفتمییی   در سییی نا

 تجاری های طرح و ها ایده انتخاب

 همدان استان برتر شده
 

مرکز رشد    کدآرریری د نشگاد آ     

هفتمین ن ر  جا وشر  شگتخدآ   نر 

شی     طدر  ی آ رشگدب تر در شندتآ      

کددب  ونددا نددتآن شنددتآگد   همدد ش 

هفتددب ودد  هف   ی ددآ را تر ددزشر  

شید     طدر   ردآرا     14 رنی  تدآ  

هدآا  هآ   شرکتش    ونا هستب

مستقر نر مرکز رش  شرکت گمدون  

کددب ودد  ش  طددد مرشردد  نش را     

 ونددا کمیتددب مرتوطددب مویدد  تددب  

ی ددآ رش  تر ددر  »ع ددوش   6کسدد  

ترشا چهآر طدر   ردآرا      «شنتآ 

 رنید   نر شیدن    ن  شی   شرشئب شد   

جادد وشر  هسددتب ی ددآ ر ش یوگیدد   

رتدآ   »ه متآگب تآ ن  طر   ردآرا  

گددآ ترا »   «کآ شدد ر  یرندد  د

، شددرکت رشیددآ   «GPSمسددتق  ش  

و  هآ  شلکتر گید  ه متآگدب تدآ ن     

رنیددآتد دددونر ،  »طددر   رددآرا  

ندددآمآگب »   «ششدددیآ    ششدددخآ 

نردوشنت وید  مو دورا    شگدت    

ی آ رشگدب    ی  شی    «تآر )رگد وی (

تدددر ر ا تسدددتر  AVLنیسدددت  »

ت یددآ  ،   شددرکت نشگددف«رشنیددوید

عوشم  مهآر  یستد ه متآگب تآ شی   

هآا شکآر ر تدرشا   ولی  شگبو  ک ب»

موی  تب کسد    «مهآر ریآ   لخآگب

ع وش  ی آ رش  تر ر شندتآ  شد گ     

نر ریین  رشمی ششت هفتدب ود  هف   

  ی ددآ را شنددتآ  نر مرمددو  ن    

تآگد شگتخآ  ش گ  کب ی آ ر تر ر شن

تدددآ  29/9/97نر مرشنددد  مدددور   

رضور شنتآگ شر شنتآ    ر ندآا  

هدآا  هدآ   نندت آ   م ترم نشگا آ 

شجرشیدد لددو    جددوشیز دددون رش تددب  

همددرش  و  هادد رش  تر ددر نریآیددت 

نر وآیددآ  مرشندد   گمونگدد   نددم آً

هفتددب ودد  هف   ی ددآ را شنددتآ ،  

غریددب نشگادد آ  تددوعلد نددی آ تددب   

نددب غریددب تر ددر  ع ددوش  یکددد ش   

گو نهمین گمآیا آ  نندتآ رنهآا  

و  هف   ی دآ را شندتآ  همد ش     

    شگتخآ   رنی 
 

 
 

حضور مرکز رشید و کیارآفرینی   

دانشییگاه در نمایشییگاه اسییتانی  

 هفته پژوهش

مرکز رشد    کدآرریری د نشگاد آ     

نر گدددددددو نهمین گمآیاددددددد آ   

ننددتآ رنهآا ودد  هف   ی ددآ را 

شندددتآ  همددد ش  کدددب ش   دددآری     

  تآ  29/9/1397لغآیت  27/9/1397

هددآ، هددآ، نددآ مآ رضددور نشگادد آ 

هدآا  مرشکز رمو شد   نآیر شر آ 

مر با تآ رو   و  هف   ی دآ را  

هآا نشگا آ  نر م   نآلن همآیف

علوم وزشکد تر زشر  رنی  تآ شرشئب 

هآا ی آ رشگب ید   م صوال    شی  

هدآ     شرد  ش  شدرکت   8نآل شدیر 

مسددتقر نر شیددن هددآا ی ددآ ر هسددتب

 مرکز رضور یآیت 
 

 
 

حضور مرکز رشید و کیارآفرینی   

دانشگاه در نمایشگاه داخلی هفته 

 پژوهش

مرکز رش    کدآرریری د نشگاد آ     

نر گمآیادد آ  موآ گددت ودد  هف    

ی آ را نشگا آ  توعلد نی آ کدب ش   
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لغآیدددددددت  24/9/1397 دددددددآری  

نر م    آالر مرکدزا   27/9/1397

تر دزشر  رنید    نشگاک   کاآ ر ا 

-هآ   هسدتب تآ ه ف مورید شرکت

هآا ی آ ر مستقر نر مرکز رش    

کددآرشیری د   همی ددین  شرشئددب چ دد  

هددآا گموگددب ش  م صددوال    شیدد   

ی آ رشگدددب یددد  ندددآل شدیدددر شیدددن 

هددآا ی ددآ ر  هددآ   هسددتب  شددرکت

 شرکت گمون 

 
 

 
 

رویییداد برگییزاری اونیی   پیی ش 

خدمات ارزش افزوده تلف  همیراه  

مناسیی ه هفتییه پییژوهش و  )بییه 

 فناوری استان همدان(
 

دد مآ  شر    "ر ید شن  ش لین ویف

شیددز ن   لفددن همددرش  تددآ م وریددت  

 ونا  "تآ ا، شولیکیان   شگیمیان

مرکز رش    کآرریری د نشگا آ    

تآ همکآرا موآ گت و  هاد جهدآن  

نشگا آهد  شرد  همد ش  نر  دآری     

 8ش  ندآعت   1397رذرمآ  نآل  27

نر ندددآلن شجتمآعدددآ   13لغآیدددت 

نشگاک   ی دد   مه  ندد نشگاد آ     

تددددوعلد نددددی آ   تددددآ رضددددور 

م  ش ، صآربآ  شی     نتیرش   عالقب

کددآرریری د مدد شرر شددهر همدد ش   

تر ددزشر  رنیدد   نر شیددن مرشندد     

هددآا هددآید تددآ مونددو نددخ رشگد

هدآ،  نر ر  رمآیدت ش  شندتآر آ   

نر ر   وجدب تدب کدآرریری د نر    

ورید مرکدز  هآ   م شرر، منشگا آ 

 رمیع    ولی  م توشا شلکتر گیکد، 

   شگتقددآل  ررتیددآ  نر دصددو   

شیرشن ش    یرری   ش  شی    آ م صول

نر قآلدد  شیددن ر یدد شن ن  کآر ددآ    

شجددزش  » خصصددد گیددز تددآ ع ددوش  

تآ شر نیریتآل   گقدف شورش ورهدآا   

 لفددن همددرش  نر تددآ شر م تددوشا     

نددآ ا   گ ددو   ددی »   «نیریتددآل

تر زشر  رنید   نر   « یمدشگرآم کآر 

م د  ش   وآیآ  مرشن  رضدآر عالقدب  

ماددددددددآ ر  کآرش آنددددددددآ    

متخصصدددآ  ردددو   کدددآرریری د 

ن مددین  م دد  شدد گ   نددم آً تهددر 

ر ی شن دد مآ  شر   شیدز ن     ویف

 5/12/1397 لفددن همددرش  نر  ددآری  

تددددب م آنددددبت ر   مه دددد ر نر 

نشگاک   ی دد   مه  ندد نشگاد آ     

د نر تددوعلد نددی آ   ر یدد شن شصددل 

نر م د  ندآلن    11/2/1398 دآری   

شجتمآعآ  جهدآن نشگاد آهد  شرد     

  هم ش  تر زشر دوشه  ش 

 
 

حضور مرکز رشد و کارآفرینی 

 هایدانشگاه در نمایشگاه شرکه

بازار نوپا و استارتاپی کشور )ف 

 ملی(

مرکز رشد    کدآرریری د نشگاد آ     

هددآا گووددآ   نر گمآیادد آ  شددرکت

 ددآری   شنددتآر آود کاددور کددب ش   

نر  6/10/1397لغآیددت  3/10/1397

شلمللد هآا تینم   نشئمد گمآیا آ 

 هرش  تر زشر ش ،  تدآ شرشئدب چهدآر    

شیدد   نر قآلدد  نددب شددرکت ی ددآ ر  

هدآا ی دآ ر   رضور یآیدت  شدرکت  

  ددت رمآیددت شیددن مرکددز کددب نر   

گمآیا آ  رضور نشرگ  عبآر  د  ش    

شرکت رشیدآ  و  هدآ  شلکتر گید     

ن  م صدددول  ه متآگدددب تدددآ شرشئدددب

نددددآمآگب رنیددددآتد دددددونر ید، »

ندددآمآگب »   «ششدددخآ    ششدددیآ 

شیزشرا ورنشدت شیزشرا   گرمنخت

شلکتر گیکددددد کرشیددددب  آکسددددد   

شیدزشر  ، شرکت  ونوب گرم«ش وتور

رتددآ  ی ددآ ر تددآ شرشئددب م صددول    

   «شولیکیاددددن دبددددرا  گدددد ی »

شا شددیوش یر   هددآا رشیآگددب  تددآ ا

دددددآگوشن  جددددآمبو،   شددددرکت   

ش  نوالرندددآ   تدددآ  ودددرنش  شیددد  
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نددآدتب هددآا وددیفوآیددب»م صددول 

هدآا گیر  دآ    تت د گ ه شرگد   و د   

  «دورشی ا تآ قآتلیت   ظی   ش یب

صدد هآ تددآ رضددور  شیددن گمآیادد آ 

هددآا شنددتآر آ  یوددآل نر رددو    

مختلف ی آ را   ر ی شن نب ر    

هدددآا تر زیددد   تدددب شرشئدددب طدددر 

 ددرشرش  جهددت جلدد  گظددر  نددرمآیب

تر ددزشر  شیاددآ    جددر  نددرمآیب

نر ندب ر   ش ل   رنن  همی ین  مد

طددر  تر زیدد     10شیددن ر یدد شن،  

 وندددددا متخصصدددددآ  تدددددرشا 

شدون     رشرش   ادری  مدد   نرمآیب

 ر ،نپ  طد جلسآ  مرشکر  ر نر

مرشردد  تودد ا جلدد  گظددر   جددر  

گکتددب  .دوشهدد  شدد نددرمآیب شگرددآم 

رددآئز شهمیددت نر  مددآم شیددن نددب    

ر ی شن شع آا  رگدت   شر  علدوم   

آید شنددت کددب نر شیددآم هددتددب طددر 

گمآیادددد آ  مویدددد  تددددب جددددر   

  شوگ  رشر مد نرمآیب

 

 
 

کسب عنوان طرح برتر برگزییده  

پانزدهم   اجالس فناوری رسانه 

توسط شرکه فناور ربات پیارس  

اطلییم مسییتقر در مرکییز رشیید و 

 کارآفرینی دانشگاه
 

شرکت ی آ ر رتآ  وآرر شطل  تدآ  

م یریت رقآا مه  ر مظفر م ققد 

کب تدآ شید   م دورا   دت ع دوش       

ش   «رتددآ  کددآتلد چ دد  م ظددور    »

نر مرکدددز  1396مرنشنمدددآ  ندددآل 

رشدد   شردد هآا ی ددآ ر نشگادد آ    

شگ  تر شندآر  وریر    مستقر ش  

هآا هآ   شی  گآمب شر یآتد طر ریین

 را دالقآگب موآ گت  ونوب   ی دآ 

رنددآگب صدد ش   نددیمآا جمهددورا 

شندددالمد شیدددرش  نر ودددآگزنهمین   

شجالر ی دآ را رندآگب )تدآ شدوآر     

 وشگم  ا شیرشگد، رنآگب جهآگد( کب 

رتآ  مدآ  ندآل    30 آ  28نر  آری  

هدآا  جآرا نر نآلن مرکز همدآیف 

شلمللد ص ش   نیمآ   تآ رضور تین

هآا  وشگم د  شیدن   ی آ رش    شرکت

را تر دزشر  رو     مسئولین کاو

طرشرددد   » رنیدد ، تددآ م صددول  

 «نآ ا ن رتدین کدآتلد تدومد   ویآن 

تر زید   کمیتدب   ع وش  طر  تر ر  تب

 خصصددددد صدددد ش    صددددویر   

وآگزنهمین شجالر ی دآ را رندآگب   

 شگتخآ  ش  

 

 
 

 به مناسبت  های دانشگاههای جدید در کتابخانهافتتاحیه بخش

 (1397هفته پژوهش )آذرماه 
 

یددر رئددی   نکتددر یوقددو  م مدد ا 

تددب  نددی آ نشگادد آ  تددوعلدم تددرم 

نکتدر غالم سدین مردر تد     همرش 

، و  هف   ی آ را ت م ترمموآ گ

عرتددد موآ گددت  نکتددر رسددن علددد

م ترم  ونوب   واتیبآگد   نکتدر  

شنددد شلب گقددد ا موآ گدددت م تدددرم 

نشگاروئد     د چ   ش  مسدئوال   

نشگا آ  ش  نآلن م آلوب ددوشهرش   

  ترشنرش  نر نشگاک   علوم تآ نی  

رذر  26کب نر نر شین تآ نی   کرنگ  

صددور   ریددت رقددآا  1397نددآل 

رئدددی  شتیآگدددب نکتدددر رمیددد   شر 

کتآتخآگب مرکزا   مرکز شند آن نر  

هدآا شگردآم شد       دصو  یوآلیت

  شظهدددآر نششدددت شیدددن ندددآل  نر 

 ش  م آلوب شع  هآا نآلن نآمآگ هد

شم نا شف،   شدددک تدددب نیوشرکدددو 
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هدددآ،  تدددرا ندددآلنشدددبکب شصدددال  

 تدآ هر ن  ندآلن  شگ ش ا شی ترگت  رش 

   نددی  نندت آ  رگدتن تدد    2گصد   

   شگ ش ا مرکز م دآتع غیرچدآود   رش 

کب  شلکتر گیکد نر کتآتخآگب مرکزا

تدددآ صدددرف هزی دددب تدددآل  تدددر     

ریآل شگرآم شد  ش    2.500.000.000

هدآا صدور   ریتدب     جملب یوآلیدت 

هددآا  تددون  شنددت کددب تددآ رمآیددت  

موآ گت م ترم و  هف   ی دآ را  

  موآ گددددت م تددددرم  ونددددوب   

 واتیبآگد تب شگرآم رنی  

 
ش  نی ددر مددوشرنا کددب تددآ رضددور  

تدرنشرا   رن تهدر  هیآ  م ترم، مدو 

 زید مشگ ش ا ندآمآگب   قرشر  ریت رش 

نر  (RFID)م   شمآگدددددآ  هوشددددد 

کتآتخآگددب نشگاددک   مه  نددد تددون  

تدددآ هددد ف کدددآهف شیدددن ندددآمآگب 

 ند     هآا کتآتخآگب   شر قآ هزی ب

م ظدور   تدب  تب کدآرترش   نهد د مآ 

شر قآ  نیست  کتآتخآگدب   شندتفآن    

شجدر  رنید     هدآا گدوین    ش  ی آ را

م   شمآگآ  هوشد  زیمشجرشا نآمآگب 

RFID ، هدآا تر ددر   یکدد ش  ی ددآ را

تآشد   کدب ند       رآل رآندر مدد  

 را گیر هآا کتآتخآگب رش گیدز   تهر 

نر  RFIDنه   نیسدت    شیزشیف مد

کتآتخآگددب نشگاددک   مه  نددد تددآ    

ریددددآل  1.500.0000.000هزی دددب   

شگد ش ا شد    شمید     دری شرا   رش 

هدآا کتآتخآگدب    خفشنت نر نآیر ت

  نشگادد آ  گیددز تددب   نا مددورن   

 شنتفآن  قرشر  یرن 

 
 

تروآید گمآیا آ  کتآ  مهرتدآگد نر  

 علدوم شگسدآگد    نشگاک   مه  ند 

هآا شیدن هفتدب تدون    ش  نی ر یوآلیت

گسددخب  7500کددب نر ر  نر ردد  ن 

 م د ش    عالقب تب نشگارویآ کتآ  

     شه ش ش 

  کتد  نشدلددد  نر شنشمدب گمآیاد آ    

دددآرجد نر نشگاددک   کاددآ ر ا  

 28 آ  24کب ش  نی آ  نشگا آ  توعلد

رذر تددب همددت کتآتخآگددب مرکددزا    

تر زشر ش   تون مورن تآ نی  هیآ  

قرشر  ریت  کتآتخآگب نشگا آ  مبلد   

ریددددآل کتددددآ  ش  شیددددن  590.000

گمآیا آ  جهت شیز ن  تب مرموعب 

 دون دری شرا کرن   

 

  
 

 دانشگاه اطالعات فناوری حوزه اخبار
 

 

هددآا متودد نا نر مدد یریت   وددر   

ی دددآ را شطالعدددآ    شر بآطدددآ    

 نشگا آ  نر ننت شجرشنت  

 های فعلی پروژه –انف 

 سامانه ویدیو کنفرانم شوکا. 1

تدرشا جلسدآ  نیدآ  وآیدآ       موموالً

گآمددب هددآا کآرش آنددد شرشدد       

نکترا تب رضدور نش رش  ددآرجد   

 هدددآ   توضدددآً ش  ندددآیر نشگاددد آ 

شددهرهآا ن رننددت گیددآ  شنددت    

هدددآ    تدددرشا کآندددتن ش  ریسددد  

هآا مسآیر ، مصدو  شد      هزی ب

شنت کب نش رش  دآرجد مد  وشگ د   

تب صور   ی یو ک فدرشگ  نر شیدن   

ر شیددن جلسددآ  شددرکت گمآی دد   ن  

هددآا  رشنددتآ م آلوددآ    تررنددد 

 میدد شگد صددور   ریتددب   گهآیتددآً  

نددآمآگب تددومد  یدد یو ک فددرشگ     

م صددول شدددرکت شدددوکآ تدددرشا  

میزتدددآگد شگتخدددآ  شددد   شندددت   

نر ی  مرتوطدب تدرشا یکسدآل ش     

شیددن شددرکت دریدد شرا شدد     تددب 

  نا تدددب صدددور  رندددمد تدددب  

 همکآرش  شرشئب دوشه  ش    
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 کارکنانسامانه ارزیابی و ارتقا . 2

ت ددآ تددر نددفآر  شنشر  کددآر زی د،  

هددآا میدد شگد تددرشا  هیددب   تررنددد

نددآمآگب شر یددآتد   شر قددآ کآرک ددآ  

 شر   ش   شنت  

 های جاری پروژه –ب 

 پرتال و سایه جدید دانشگاه. 1

ور ددآل   نددآیت ج یدد  نشگادد آ     

شگ ش ا   جآی زین ندآیت یولدد    رش 

ش   شنت  تدب مدر ر   تدب ررشمدد     

هآا یولد تدب ندآیت    همب  یرنآیت

 ج ی  شنآیب دوشه   ش   

 سامانه پ شخوان. 2

نددآمآگب ویاددخوش ، ور ددآل نشدلددد  

نشگا آ  شنت کب ننترند م سر  

  یکپآرچدددب شندددآ ی ، کآرک دددآ     

هددآ    نشگاددرویآ  رش تددب نددآمآگب  

شیددزشرا مآگ دد   هددآا گددرم نددر ی 

هآا رمو شدد   و  هادد،    نآمآگب

 هآا ریآهد   شیمید  ترقدرشر   نآمآگب

ک    قدرشرنشن ودر    ویادخوش      مد

 گهآید ش     نر رآل شمضآنت  

 سامانه احراز هویه مرکزی. 3

نددآمآگب شرددرش  هویددت مرکددزا نر 

 سددتر  یدد  نددآ مآ ، تددرشا هددر   

کآرتر یقدا ید  گدآم   رمدز عبدور      

کدب همدب    طدورا  ک د  تدب    وریف مد

هددآا مددورن شنددتفآن  نر    نددآمآگب

نآ مآ  ش  همدین ید  گدآم   رمدز     

ک  د   قدرشرنشن ندآمآگب     مد شنتفآن 

شررش  هویت مرکزا گهآید شد      

 نر مررلب شمضآ شنت 

 سامانه مان تورینگ ش که . 4

م آقصددب مرتوطددب تددب شیددن نددآمآگب 

تر ددزشر   ویمآگکددآر شگتخددآ  شدد    

شنت  عملیآ  شجرشیدد شیدن ندآمآگب    

ه  رغآ  ش   شنت  تب مدوش ش  ر   

قرشرنشن مرتوطب نر رآل طد یرشی   

 نت    شنشرا ش

 مرکز داده جدید. 5

شیددزشر    طددد شیددن وددر    نددخت  

ع آصر یوآل   غیریوآل مرکدز نشن   

ر   ش     نر موقویدت ییزیکدد    تب

ج ی ا مستقر دوشه  ش   جآگمآید 

جغرشییآید مرکز نشن  ج ید  شگردآم   

هآا طدرش    ش     مرشکر  تآ شرکت 

  مرددرا مرکددز نشن  رغددآ  شدد     

 شنت 

 روزرسانی سرورها به. 6

هددددآا یددددآ ش   یکددددد ش  وددددر    

ر  رنددآگد کالنددتر مرکددزا    تددب

شیدزشرا   هدآا گدرم   میزتآگد ندآمآگب 

شنددت  طددد شیددن وددر    تردددد ش   

نددر رهآا قدد یمد تددآ نددر رهآا 

ج یددد  ر   ق ر م ددد  ر جدددآی زین 

شددوگ   نددر رهآا ج یدد       مددد

صور  ر مآیاد  کالنتر مر با تب

شگدد ش ا شدد     شک ددو  مرشردد    رش 

 ک      ست د مآ  رش طد مد 

 مرکز محاس ات سریع. 7

یددآ  ش ل وددر    مرکددز م آنددبآ   

ویاریتب نر قآل  د مآ  م آنبآ  

صدور    شگ ش ا ش     تدب  شترشا رش 

ر مآیاددددد تددددب شرشئددددب ددددد مت 

وددرنش ن  شندد آن ی ددد م آقصددب   مددد

یآ هددآا نی ددر گهددآید شدد     نر   

مررلددب شگتاددآر قددرشر نشرن  شمیدد     

ر ن تددب   نا شیددن م آقصددب    مددد

ویمآگکآر مرتوطب شگتخدآ   تر زشر   

 شون   

 افزار سامانه درس. 8

شیزشر نشگا آ  تدوعلد   نآمآگب نرر

صدددور  ر مآیادددد   ندددی آ تدددب  

شگددد ش ا شددد   شندددت  شندددآ ی   رش 

 وشگ   نر یآ  ر مآیادد   نش طل  مد

ش  شمکآگآ  نآمآگب شنتفآن  گمون    

ویادد هآنهآ   گظرهددآا شصددالرد   

  کمیلد دون رش شرشئب گمآی   

 سایر سامانه ها. 9

شنتقرشر گدرم شیدزشر شگبدآر   شمدوشل     

وآیآ  یآیتب   تخف نشرشید ثآتت ه  

 مرشر  وآیآگد رش طد مد ک   

نددآمآگب کمیسددیو  مددوشرن دددآ   

شگددد ش ا شددد     تدددب صدددور   رش 

ر مآیاددد نر رددآل شرشئددب ددد مت   

 شنت  

شگدد ش ا  نددآمآگب یددر   کتددآ  رش  

شدد     تددب صددور  ر مآیاددد نر 

  شنت  رآل شرشئب د مت

شیزشر دد مآ  ر مآیاد آهد نر   گرم

ننددت تررنددد   م آلوددب میدد شگد  

 م آن  شنت  ترشا شگتخآ   زی ب
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 گزارش فعالیت دفتر ارتباط با صنعت در چند ماه اخیر
 

 

به منظور  شنونی ب بترواع اء وی      

محاووعه اتوویم ءداووب هابروو ی  بووی  

اوی   صنی ع فعیل اساین، ااویان ب 

الزه جهووب بیزه وو ای  موونظ  بووی   

سوویزمین صوونعب، معوو ن   ووی م  

ءال شم   اسب به بحر  کوه اوع    هب

هو افاه  ک بیز و  بعزورا  ارااو     

اوی  اب ویه       ور  ن . طبق بعبیمه

زعفاه، ه  اع  وک از ا وب بیزه و ای    

جدسووویم مرووواعکب بوووی مووو  عان  

اوووی بوووه منظووور  ا ا وووه    نوووعکب

اووی  ءداووب و  حتتتووی ب   رابانوو  

هابرووو ی  و ااننوووتب شزووویاب از   

اوووی، مسوووی ل و مرووو  م بعبیموووه

اوووی و ااننوووتب بع سوووب نوووعکب

ای  اا ی   مرواع   بعزورا      ا 

ارااوو  نوو  کووه ه  ا ووب  اسووای     

    :مفت   ازبیزه  ای  

    نووعکب صوونی ع یووحا ب سووحع

کنن   محصورالم یوحا ب    ) رلت 

   .ای  مخادف  رسط هابر   

      نعکب الوران ایبوب )بر زاوع ب

 رلت  کنن    بو  و موراه کا وب    

 صنی ع بسیجب  

      نعکب پر ین طب ) رلت  کننو

  هترام پرن ب و ا پدنوب اوی    

 ا  رپ   سارن فتعام  

     نوعکب نووتع پیسووار  ر  پ ووی

اا ان ) رلت  کننو   محصورالم   

 لبنب  

بوووه ءاووول شمووو . ااننوووتب بوووی     

ای  اب یه ن   بیزه      ر  بعبیمه

از صوونی ع بتووعون اسوواین بتوور ه   

ای  کوی   هفاوع ا  بویا بوی     بعبیمه

صنعب قوعا  زعفوب کوه بیزه و  از     

نعکب اسونرا ) رلتو  کننو   لورازه     

بهوی  ایب ب  ه  اصوفهین از جادوه ش  

 بره.

ااننتب به منظور   سوهتل ا  بویا    

هابرووو ی  بوووی صووونعب و جیمعوووه، 

اووی و اووی ب بووی نووعکببیمووه  فوویا 

 ای  ز ع ام ی زعه  : سیزمین

   اها   کوووول شموووورز  فنووووب و

   .ا  اساین اا ان حعفه

  کیبرن پانب ا عان.  

     نعکب صنی ع نتع پیسوار  ر

 .پ ی  اا ان

   اها   اوقوووی  و امووور  اتع وووه

   .اا ان

ای  ه  ع ا ب هفاع ا سیل ز فعیلتبا

اووی ب اسووب کووه جهووب ااووح   فووعه

اووووووی  پووارووووووب و  زمتنووووووه

ای  اء ی  محاعه اتویم    رابان  

ءداووب هابروو ی  ه   فووع بتیزاووی   

اب   وی  صنعب و جیمعه طعاحب ن  

اوی   ب  ب وستده ه  ا ا ه  رابان  

هابروو ی  بووه صوونعب و ااننووتب    

اوی  پوواروب بوه    ا سیل فعااران

 به صر م ا فان  اق اه زعهه.افعاه 

 
 

 

 پژوهشی کشور تشکیل شد 4های منطقه جلسات کمیته
  

 

اجو     نرواتب  ه  پب بعزورا   

کرور    4معیوبتب پووارب منطتوه  

 ابوو از زتووع  بووعا   ا و  صووات 

 25کاتاووه  خصصووب ه   ووی      5

ای  اولتب جدسیم کاتاه 1397مهع 

پوواروب کرور   رو تل     4منطته 

ابا ا زورا   افااوتب   ن . ه  اهامه 

و  4جدسه معیوبتب پووارب منطته 

زرا نووب از مصووربیم اووع  سووپ 

 نره.   کی زعو  ا ا ه مب

گذااي     هفتمين اجالس سياست

ييز  پذو ه    ناذا ي    برنامه

پو هشي دي دانشگاه قم  4ماطقه 

 .برگزاي شد



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا  فصلنامه معاونت پژوهش  

1397، زمستان 2، شماره 1دوره   
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زوحا   و  افااتب اجو   ستیسوب  

  وور  پوووواف و فنوویو   بعبیمووه

 پووارب بی ح ور  هکاوع   4منطته 

بعومن  معویون محاوعه پووواف و    

دووره،  حتتتوویم و فنوویو   وزا م ء

م وحوبب  ، هکاع ی محستب فنیو  

پووارووب، هکاووع   4هبتووع منطتووه  

هکاع ه عبویز   سعمسب اسایب ا  ق ،

  ووت  هابروو ی  قوو  و معوویوبتب    

اووی، مرسسوویم پووارووب هابروو ی 

اوی  ءدو  و   شمرز  ءیلب و پوی   

. کرر  بعزرا  ن  4فنیو   منطته 

 4هکاوووع م وووحوبب هبتوووع منطتوووه 

زووورا   مخاصوووع  از و وووعتب 

اووی  برهجووه پووارووب هابروو ی   

ا  کووه روو  م ءاوو   منطتووه و م

اووی جهووب جووحه برهجووه  هابروو ی 

مراجوووه اسوووان  ا ا وووه هاهبووو . و  

پترنهیه هاهب  برهجه پوواروب بوه   

ءنووران  ه ووف برهجووه ج ازیبووه،    

ه  اهاموووه .  خصوووتا هاه  نوووره

 معووویونبرسوووب هکاوووع بعومنووو  

ءدووره،  وزا م فنوویو   و پوووواف

 ابووعاز  وواب  حتتتوویم و فنوویو  

 فعویل  و منظ  از  ر ع و اعسن  

سبب به ب چهی  منطته جدسیم برهن

سووی ع منوویطق کروور  ایطعبرووین  

اوووی  معووویوبتب کعهبووو  برسوووب

ا  مه  ه   اسای  پووارب بعبیمه

برهجووه و  ،سوویز  بعبیمووه اا ووب

و   .اووی اسووب  ءاد ووعه هابروو ی   

 صووع ك کووعه: مفتوو  و کووی بعه    

اووی ه  جهووب حوول کووعهن پوووواف

 ه مر  م جیمعه و  رابان سیز  

 ه  وووووع از صووووویه ام زمتنوووووه

ب که اراسوای  شن  اس ای ب  سیلب

بی وو  مر وورءیم  اسووات  و حااوویً

بی    پووارب اسی ت  ا فان  زعهه.

ای ءتنب و مرخا بینون   اعوجب

ا  و بی  رجوه بوه مرو  م برهجوه    

اوی   ارااین ا ب ن ب  که هابر ی 

منطته بوی او   عیمول بترواع جهوب      

افرا ووب و اسووافیه  از ام یبوویم  اوو 

ن . ه  اهامووه   وو   ع هانوواه بینوو 

اوووی   خصصوووب هبتوووعان کاتاوووه

 . زیبه به ا ا ه زرا   پعهااان پنج

 

گااي  ا لين جلسه کميته سياست

ييذذز  امذذژي پو هشذذي   برنامذذه

 کشژي 4ماطقه 

زحا   و اولتب جدسه کاتاه ستیسب

 4  ر  امر  پووارب منطتهبعبیمه

 رووو تل نووو . مووواب مصوووربیم و 

پترنهیهام ا ب جدسه به نعح ذ ول  

 ب: اس

بن   پترنهیه ن ، ه  بحث   به -1

ای بوعا   سوع ع ه  اب ویه    هابر ی 

اوی   مت میم جهب و وه بوه بظویه  

بنو   از  ااناوی ب و مرویو        به

افووعاه ماخصووا ه  ا ووب زمتنووه    

 ا  بیا بعقعا  بای ن .

 رصته ن ، بی  رجه بوه اااتوب    -2

سن ب و  حدتل شمی   ءاد وعه  ءد 

اوی   اء ی  اتیم ءداوب هابرو ی   

منطته ه  ا ب اصور  از اسوی ت    

سن ب اسافیه  نره. ماخصا ءد 

ا ب افعاه جهب بعزرا   کی زوی   از 

سخنعابب جهب  حدتول و وعتب   و 

ای  ء ور هءورم   مرجره هابر ی 

 نره.

پترنهیه ن ، پعوپرزال اولته ه   -3

اصوور  اا وووی   شمرزنوووب و  

، ه  4ای  منطته پووارب هابر ی 

ه زوعهه و  اسعع وقب  و و ب و  هتو  

 ه  نر ا  منطته  صر ب نره.

ای  اا وی   ه   بیمهءت   فیا  -4

اوووی   حتتتوووی ب و  قیلوووب طوووعح 

ای  مطیلعی ب هاال کرور    فعصب

 .ای  منطتهه  بتب هابر ی 

ا  بیا و  عیمل بترواع منطتوه و   -5

به اناعا  زحاناب   وی ه مرفوق   

اووی  مخادووف پووارووب ه  حوورز 

 .منطته

اسووایبب  ااوویان ب بووی موو  عان  -6

جهووب بهبووره  ابوو مین اموور  ه     

 .ای  منطتههابر ی 

  اتوووع اءابوووی ام پوواروووب   -7

ای  اجعا ب و ا ا ب شن به هسا ی 

 .مرا ه  عو   و ای 

 و  بع سوووب مرابوووع پووووتف   -8

اووی  مطیلعووی ب، از جادووه  فعصووب

ای به بحر مطدره متب ا ز فعصبأ 

ه  جدسووویم ش وووب و اسوووافیه  از  

ای جهب  فوع    ی ه مرفق هابر ی 

 .ا ب مر  م
 

ا لذذذذذين جلسذذذذذه کميتذذذذذذه   

 4ها  مرکذز  ماطقذه    آزمايشگاه

 کشژي 

 اوی  شزمی رو ی   کاتاه جدسه اولتب

. ن  بعزرا  کرر  4 منطته معکر 

 بووه  ز ووع موورا ه جدسووه ا ووب ه 

 :   ست   صر ب

اوی  معکور    سی ب شزمی ر ی  -1

 سویبب و  بوی او   اطو ع    4منطته 
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اووی    بوویهل   ووی ه بووتب هابروو ی 

بی متربیبب هابر ی  قو  بوه    4منطته 

ابو از   ءنران هبتوع ا وب کاتاوه  ا    

 نره.مب

ابوو ت  وو و ب چووی م معیوبووب   -2

ای  کرر  بی ه     پووارب هابر ی

اووی   بظوع زوعفاب اها   شزمی رو ی    

هابر ی  بی سعپعسواب شزمی رو ی    

معکووور  بوووه ااوووعا  مووو  ع ب    

کی ننیسوین از معیوبوب پووارووب   

 ه.وزا م ءاف ه اراسب نر

بوووی  رجوووه بوووه برپوووی بووورهن    -3

کرر  بسوبب   4ای  منطته  هابر ی 

اوی   هوعان و بتویز بوه      به هابر ی 

 أمتب   هترام ای اوک از معیوبوب   

محاوووعه پوواروووب وزا م ءاوووف 

ه اراسب اااصی  اءابوی  و وو    

ای  ا ب منطته  تو      بعا  هابر ی 

 نره.

از معیوبووب محاووعه پووارووب   -4

نوره  وزا م ءاف ه اراسوب موب  

فووع مروو  م اع وو  ا ز  جهووب  

 اق امیم الزه  ا مبحول فعمی  .  

جهب اسافیه  از   عبتیم مرفق  -5

پی   ءد  و فنیو   اساین اصفهین 

ه   اسووای  ا  تووی  سووطك کتفووب   

زمووین  4اووی  منطتووه   شزمی روو ی 

منیسبب جهب بیزه   از ا وب پوی     

  نظت  اراا  ن . 

 

ا لذذين نشسذذت مذذديرار ناذذا ي  

ها  دانشگاهاطالعات   ايتباطات 

 کشژي 4ماطقه 

اولووتب برسووب موو  عان فنوویو      

 4اووی  منطتووه  اط ءوویم هابروو ی  

کرر   ر تل نو . ه  ا وب جدسوه    

بتوی  ابا ا شقی  هکاع مهو   سوخی ب  

)هبتع قبدب نر ا  م  عان فنویو    

کروور  از  4اووی  منطتووه هابروو ی 

هابر ی  برءدب سوتنی  زرا نوب از   

ءاد ووعه ا ووب نوور ا ه  هو سوویل    

و لروه بعزورا   اباخیبویم    زحناه

متویه  بعا  مسئرلتب هبتع  و قوی   

هبتع  ا ب نر ا بتوین بارهبو . لوحا    

اباخیبوویم بووعا  اباخوویه هبتووع و    

متوویه ج  وو  نوور ا  موو  عان  قووی  

اووی  فنوویو   اط ءوویم هابروو ی   

کرر  بعزرا  ن  و شقوی    4منطته 

زب تووع  هکاووع مع  ووب محاوو    

 )م  ع فنیو   اط ءیم و ا  بیطیم

الاددب امیه ااتنب)     هابر ی  بتب

ءنران هبتع ج    نور ا و اویب     به

هکاع ءفتفه فع  وبب )م  ع فنویو    

اط ءووویم و ا  بیطووویم هابرووو ی   

متوویه صونعاب قوو   بوه ءنووران قوی     

ج    هبتع نر ا اباخیه نو ب . ه   

مرا ه ز ع ه  نور ا     جدسهاهامه

 مطعح ن  و به  صر ب  ست :

اووی  حوورز  پتروونهیه نوو  کووه  .1

اوی   فنیو   اط ءویم ه  هابرو ی   

بووی اووع سوویاای   4مخادووف منطتووه 

مرجره، ز وع بظوع مسواتت    وت      

 هابر ی  قعا  ب تعب .  

   اووویه کی ننیسوووین حووورز   .2

فنیو   اط ءیم اع نف موی   وک   

ه  زمتنووه  بووی ، حوو اقل  ووک هو   

   خصصووب اووره  ا بووی ار نووه   

 هابر ی  اره ب ح ابن .

اوووی  هابرووو ی پترووونهیه نووو   .3

ای    سی ب، اها  4مخادف منطته 

سووپی   هابرو ر ب اووره  ا بووعون 

 بای ن .  

اوووی  پترووونهیه نووو  هابرووو ی  .4

کنسعسووووترمب بووووعا   4منطتووووه

ای  اب از   ر  م یز  هابر ی   ا 

 اره ا  یه بای ن .

متوووع  نووو  مووو  عان فنووویو    .5

اط ءوویم اووع هابروو ی ، لتسوواب از  

اوی  مرفوق و بویمرفق اوره       عبه

اووی  عا  اا ووی   بووی نووعکب  بوو

  کوی   اوره   اصرصب ه  حرز 

ا   هتووه و بووه صوور م هو   ا بووه

 نر ا زرا   بای ن . 

متوووع  نووو  مووو  عان فنووویو    .6

اط ءیم اع هابر ی ، پترنهیه اره 

   ا بووووعا  ب هوووو ا   بسووووخه  

ای  اره زتع  ماتیبل هاه  پراتبین

صر م ای ج از سوی ب فتر  وب   به

اووی و بووی  ءی ووب کدتووه    هابروو ی 

م حظوویم فنووب، امنتاووب و قوویبربب  

بووعا  برسووب بعوو   نوور ا ا ا ووه 

 بای ن .  

ا لين جلسه کميتذه کذايآنرياي     

 4هذذا  ماطقذذه ناذذا ي  دانشذذگاه

 کشژي

اولووتب جدسووه کاتاووه کووی شفع نب و 

 4اووی  منطتووه  فنوویو   هابروو ی  

بعزرا  نو . ه  ا وب جدسوه اباتویل     

ءب ف ع  و  رع ک مسوی   عبه، ا 

ه  اصوور  مسووی ل مووع بط بووی   

حوووورز  کووووی شفع نب و فنوووویو   

ءنران اا ا  کاتاه  عتتب نو ب .   به

ای  ش وب کاتاوه بوه نوعح     و بعبیمه

 ذ ل  عتتب ن ب :
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ا ا ه  ک مر ه اباتیل   عبه ه   -1

 اع جدسه

ءنوران  حرز  کدب بوه  8اباخیه  -2

 محر اووی  بحووث ه  اووع جدسووه   

)موووورا ه حوووورز  کووووی شفع نب و  

 .فنیو   

فعان  و  رسوعه هابوف    عو ج  -3

پوعهاز  ه  سوطك   کی شفع نب، ا و   

 .جیمعه

اووی و ا ز وویبب و پووح ع  ا وو    -4

 .طعح برشو ابه و فنیو ابه

   .متب میلب واح ای  فنیو أ  -5

ا ا ووووه اوووو میم شمرزنووووب،   -6

مریو  ، منار  نو  بوه واحو ای     

 .فنیو 

ا ا ه ا میم ه  حورز  فوعو     -7

محصوورل، بیزا  وویبب، صوویه ام و  

 . رسعه بیزا 

 .اباتیل و فعو  فنیو   -8

موو  ع ب اکرستسووا  بوورشو  ،  -9

 .الاددبسیز  و ا  بیطیم بتبنب ه

اا ی   فنیو ابه بتب واح ای  -11

اووی  منطتووه ه  جهووب    و نووعکب

 رلتووو   وووک محصووورل مرووواع   

 .اساعا و ک

 

 ترتیب اسامی در مقاالت 
 

 

ه  پب م ی بی ب که معویون محاوعه   

پوووواف و فنوویو   هابروو ی  بووی    

واف و فنویو   وزا م  ومعیوبب پ

 ءدووووره،  حتتتوووویم و فنوووویو     

اصر   ع تب ذکع اسیمب ه   ه 

متووویالم و اماتیزاوووی  معبرطوووه   

ا سیل ن   اسوب  هانان  بیمه ذ ل 

بعها   مواب  که جهب اط ع و بهع 

 نره:  شن ا ا ه مب

جاذذاآ آقذذا  دکتذذر نالم سذذين   

 مجا بي

معا ر م ترم پو ه    ناذا ي   

 دانشگاه بژعلي سياا

 بی س ه و احاعاه؛

 9795بیززرووب بووه بیمووه نووای     

ه  اصوووور   17/18/97موووور   

اوووی    ع توووب اسووویمب ه  متیلوووه 

بیموووه، بوووه   مسووواخعج از پی وووین 

  سیب ؛ اساح ی  مب

به منظور  سویمیب اب و ا  ویه     -1

وح م  و وه ه  اصور   ع توب    

ای  مسواخعج   ه ج اسیمب ه  متیله

اوووی و  بیموووه ه  هابرووو ی  از پی وووین

مؤسسوووویم شموووورز  ءوووویلب و  

منرر   38پووارب، بع اسی  بن  

 41و مراز ب اا ق پوواف و بنو   

از مصووویه ق  خدفووویم پوواروووب  

/ و 245612مصووره بیمووه نووای   

، به  ع تب اسو   25/12/1393مر   

هابرووو ر، اسوووایه)ان   ااناوووی و   

 نره. اسایه)ان  مریو  شو ه  مب

اوووی  مسووواخعج از   ه  متیلوووه -2

ای  متیطع ا ن   بیمه و  سیله پی ین

و هکاوووع  کوووه نوووعا هفووویع و    

بینون ،   الاحصتدب هابر ر موب  فی ت

 ع تب ه ج اسویمب بوع اسوی  بنو      

 منرووور  و موووراز ب اا قوووب  38

از مصووویه ق  41پووووواف و بنووو  

بینوو . ه    خدفوویم پووارووب مووب 

سووی ع متوویالم،  ع تووب اسوویمب بووع 

مبنووی  متووران مرووی کب و  رافووق  

 بین .  کابب ذ نفعین مب

 5ااننوووتب بوووع اسوووی  بنووو    -3

بیموه ا  توی     بیمه اجعا ب ش تب نتر 

اوی   اء ی  اتأم ءداب، ه  متیلوه 

بیمووه  ووی  سوویله  مسواخعج از پی ووین 

هابر ر ین، صع  بظوع از  ع توب   

قعا  زعفاب اسیمب، اسایه  اانای از 

نوره.   اماتیز بفع اول بعار ها  مب

بیموووه ا  توووی   بنووویبعا ب، ه  ش وووتب

اء ی  اتأم ءداب بتور  سوهت م   

الزه جهووب  عفتووع اء ووی  اتووأم  

 ءداب ه  بظع زعفاه ن   اسب.

نووره  طوور  کووه م حظووه مووب ااووین

حتووورق مووویه  و معنووور  اووو     

 ر ین و اوو  اء ووی  اتووأم هابروو

ءداووب بووع اسووی  هسووار العال و  

ای  فرق  ءی وب و لحوی     بیمه ش تب

 زعه    اسب. 

محسوووب نوووع فب/ مووو  عکل هفاوووع   

  ور  امور     زوحا   و بعبیموه   ستیسب

 .پووارب
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2018 سال در ایدن پراستناد پژوهشگران نیبرتر ستیل انتشار   
 

  1اسالم جهان پژوهشگران ریچشمگ حضور
 

 

 روابط عمومی اداره از نقل به عتف نشریه گزارش به

 علتو   المللی پایگاه استتاادي  بين علمی يها همکاري و

 علتو   استتاادي  (، سرپرست پایگاهISCاسال  ) جهان

 گفتت  پایگتاه   دکتتر مممتوجواد دهقتانی    اسال  جهان

 فهرستت  ستاله  ( هتر WOSآو ستایا  )  وب استاادي

 بته  اي فترآورده  در را پژوهشگران دنيا پراستاادترین

 Highly Cited) پراستتتتااد نتتتا  پژوهشتتتگران 

Researchers) فهرستتت  ایتتن کاتتود در ماتشتتر متتی

بتا دریافتت    کته  دنيتا  سطح در تأثيرگذار پژوهشگران

 و دانش علم در انتقال پررنگی باال، نقش استااد ميزان

و معرفتی   مشتص   کااو، میایفا  المللی بين عرصه در

 در مقتاال  پراستتااد   تاهتا فهرستت   شتونود ایتن   متی 

 مورد بررسی اجتماعی را و علو  علو  حوزه مجال 

 بتازه  در ستایا  .آو.پایگتاه وب  کته در  دهتو  می قرار

 قترار  متورد استتااد   و ماتشر 2016 الی 2006زمانی 

 اساستی  يهتا  شتاص   پایگاه از مقاال  انود این گرفته

 ( استتصرا  Essential Science Indicators ESIعلتم ) 

 کته  نویستاوگان برتتري   از درصتوي  و تاها شونو می

 در فهرستتت باشتتاو، پایگتتاه داراي مقالتته در ایتتن

 1شونود می ظاهر پراستااد نویساوگان

 در حتوود  2018 ستال  داشت  فهرست اظهار دهقانی

در  پژوهشگر پراستتااد  عاوان به را پژوهشگر  6000

 حتوود  در ایتن بتين   استد در کرده معرفی دنيا سطح

 صتتا  حتتوزه موعتتوعی21  در پژوهشتتگر 4000

                                                           
 د1397، دي ماه 26از نشریه عتف شماره  برگرفتهد 1

 يها حوزه در نفر 2000حوود  در و انو داشته فعاليت

 اي رشتته  ميتان  انتود حتوزه   فعاليت داشته اي رشته ميان

 گاجانتوه  موعتوعا   بتين  در براي اولين بتار  امسال

اي  رشتته  ميتان  تتأثير  داراي افترادي کته   .استت  شتوه 

 21  در معتادل  تأثير داراي که با یافتن کسانی هستاو

 .انو شوه تعيين و شااسایی هستاو حوزه موعوعی

از پراستتاادترین   شتوه  ماتشتر  ليستت  افزود  در وي

 پژوهشتگر  16ایران نتا    کشور از جهان، دانشماوان

 پراستتااد  دانشماوانبه تعواد  نسبت شود که می دیوه

 رسيوه برابر دو به بيش از این تعواد 2017 سال در

 .است
 

 هادانشگاه پراستناد پژوهشگران لیست

 کشور پژوهشی مراکز و

بندیطبقه

 موضوعی
 اصلیسازمان

نامونام

 خانوادگی

 اصوان اميو شریف صاعتی دانشگاه شيمی

 و ریاعی

 مهاوسی

 دهقان مهوي اميرکبير صاعتی دانشگاه

 ماهيان اميو مشهو فردوسی دانشگاه مهاوسی

 نيکاا  طاهر شيراز صاعتی دانشگاه مهاوسی

 صاعتی دانشگاه مهاوسی

 بابل نوشيروانی

 دميري داود

 گاجی

 صاعتی دانشگاه مهاوسی

 بابل نوشيروانی

 ممسن

 االسالمی شيخ

 صاعتی دانشگاه مهاوسی

 بابل نوشيروانی

 مفيو گرجی

 باوپی

 مهراورنگ یاسو  دانشگاه مهاوسی

 قائوي

 علو 

 کشاورزي

 پزشکی علو  دانشگاه

 االعظم اهلل بقيه

 فاعل سيو

 نبوي
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 علو 

 کشاورزي

 پزشکی علو  دانشگاه

 االعظم اهلل بقيه

 مممو سيو

 نبوي

 علو 

 کشاورزي

 مسعود مورس تربيت دانشگاه

 رعایی

 واليپور مممو اسالمی آزاد دانشگاه اي رشته ميان

 اما  المللی بين دانشگاه اي رشته ميان

 صميای

 عباس سعيو

 باوي

 کریمی حسن قوچان صاعتی دانشگاه اي رشته ميان

 مله

 کشاورزي علو  دانشگاه اي رشته ميان

 گرگان طبيعی ماابع و

 مهوي سيو

 جعفري

 پزشکی علو  دانشگاه ايرشته ميان

 تهران

 مرتضی

 مممودي

 

 پژوهشگران پراستااد ليست گفت  در ISC سرپرست

 شود، اسالمی مشاهوه می کشور 14 نا  ،2018سال 

 2016سال در و کشور 11،  2017سال در تعواد این

 بيش حضور توانو استد این نکته می بوده کشور 7 ،

 در استتالمی پژوهشتتگران کشتتورهاي پتتيش از

 برتتر  باشتود تعتواد پژوهشتگران    علمتی  هتاي  حتوزه 

 شتوه  داده نشتان  زیتر  در جوول اسالمی کشورهاي

 :است

اخیر سال سه در اسالمی کشورهای برتر پژوهشگران تعداد

 2016 2017 2018 کشور نا 

 6 7 16 ایران

 9 10 15 ترکيه

 82 81 108 عربستان

 7 11 21 مالزي

 3 3 3 اردن

 2 2 6 پاکستان

 1 1 4 مصر

 - 2 4 الجزایر

 - 1 1 اوگانوا

 0 0 2 عربی متموه امارا 

 0 0 1 قطر

 0 0 2 عمان

 0 0 3 لباان

 0 0 1 نيجریه

 نيبتت در کتته استتت ذکتتر بتته الز   داد ادامتته یدهقتتان

 بتا  یپژوهشتگران  شتوه،  ماتشر پراستااد پژوهشگران

 امر نیا که دارد وجود یسازمان یوابستگ کی از شيب

 وا يت تول و ها پژوهش افراد نیا که است نیا يمعاا به

 دانشتگاه  سته  یحتت  و دو یوابستتگ  بتا  را صتود  یعلم

 کشور کی از شيب در آنها نا  نیباابرا و نموده عاوان

 .شود یم مشاهوه

 پژوهشگران که یاسالم يکشورها انيم در  گفت يو

 ويت ق را کشور کی از شيب یسازمان یوابستگ مربوطه

 نیشتتر يب نفتر  80 بتا  عربستتان  يکشتورها  انو، نموده

 از کشتورها  ریستا د استت  داشتته  را پژوهشتگر  تعواد

 نفتر،  6 کتوا   هر پاکستان و هيترک نفر، 7 يمالز جمله

 نفر 2 یعرب متموه امارا  نفر، 3  اردن نفر، 4 ریالجزا

 هتر  نفر کی اوگانوا و مصر عمان، ران،یا يکشورها و

 در و یستازمان  یوابستتگ  دو بتا  پژوهشتگر  کی کوا 

 .انو داشته متفاو  کشور دو از واقع

 در  گفت اسال  جهان علو  ياستااد گاهیپا سرپرست

 2639 بتا  کتا یآمر متموه اال یا جهان، يکشورها نيب

 از پت   و دارد قترار  اول رتبته  در پراستااد پژوهشگر

 هلاتو،  ا،ياستترال  آلمان، ن،يچ انگلستان، يکشورها آن،

 ،546 بتا  بيت ترت بته  اياسپان و  يسوئ فرانسه، کانادا،

482، 356، 245، 189، 166، 157، 133، 115 

 قرار جهان برتر کشور 10 نيب در پراستااد پژوهشگر

 .دارنو

  دانشتگاه  زيت ن جهتان  مؤسسا  انيم در  گفت یدهقان

 رتبته  در پراستتااد  پژوهشتگر  186 با کایآمر هاروارد

 و کتتایآمر ستتالمت یملتت مؤسستته و دارد قتترار اول

 پژوهشتگر  100 و 148 با بيترت به استافورد دانشگاه

 .دارنو قرار جهان سو  و دو  يها رتبه در پراستااد
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 آنکته  از شيب وهیبرگز پژوهشگران  گفت ادامه در يو

 تيتتفيک بتته شتتونو شتتااصته علمشتتان ويتتتول تيتتکم بتتا

 از گتروه  نیت اد شتونو  یمت  شتااصته  شتان يعلم وا يتول

 کستب  را علم يايدن تيمرجع انو توانسته پژوهشگران

 گتاه یجا يفاتاور  و علم کالن يها استيس ساود اوینما

 کته  استت  گرفتته  نظتر  در یعلم نصبگان يبرا يا ژهیو

 زانيت م که کرد جستجو تيواقع نیا در ویبا را آن علت

 ینصبگتان  بته  يادیز یوابستگ یعلم نظا  کی شرفتيپ

 شتوه  گمتارده  صتومت  بته  يا ستته یشا نمو به که دارد

 یعلمتت نصبگتتان جتتذب يبتترا کشتتورها یبرصتتد باشتتاو

 تيت مل بته  ینگتاه د دارنتو  يا ژهیت و یاتيعمل يها برنامه

 انیت نما را تيت واقع نیت ا یعلمت  زیجتوا  برنوگان یاصل

 برنتوگان،  نیت ا از ي ا مالحظته  قابتل  بصش که سازد یم

 .هستاو مهاجر نصبگان

 

 در  ایران های دانشگاه یرـچشمگ ورـحض
 1مختلف وعیـموض یها وزهـح

 

 روابط عمتومی  اداره از نقل به عتف نشریه گزارش به

 علتو   پایگاه استتاادي  المللی بين علمی يها همکاري و

 دهقتتانی، دکتتتر مممتتوجواد (،ISCاستتال  ) جهتتان

 کته  مهمتی  يها باوي از رتبه گفت  یکی ISC سرپرست

 انجتا   ستاالنه  تتایمز بته صتور     جهتانی  باتوي  رتبه

 يهتا  حتوزه  در هتا  ارزیابی و ساجش دانشگاه دهو می

حتوزه   11 در باتوي  رتبته  استد این موعوعی مصتلف

چاتوین   داراي آنهتا  از کته برصتی   کلتی  موعتوعی 

را  جهتان  برتتر  يهتا  استت، دانشتگاه   فرعتی  موعتو  

 1.کاو می معرفی

از  عبارتاتو  موعتوعی  يهتا  حتوزه  افتزود  ایتن   وي

عمومی، مهاوسی  مهاوسی )شامل فااوري و مهاوسی

 فضتا،  مهاوستی هتوا و   و مکانيتک  عمتران، مهاوستی  

علتو    ،)و مهاوسی شتيمی  الکترونيک و برق مهاوسی

 علتو   ورزشی، بيولوژیکی، علو علو   شامل (زیستی

فيزیکتی   علتو   ،)و جاگلتواري  دامپزشکی، کشتاورزي 

ممتيط   شااستی، نجو ، شيمی، زمتين  و شامل فيزیک(

و علتو    ریاعی(، هاتر  و آمار علو  دریایی، و زیست

                                                           
 1397، دي ماه 26برگرفته از نشریه عتف شماره د 1

 شااستی، تتاریخ،   ادبيا  و زبتان  انسانی )شامل زبان،

طراحتی،   و نمایشتی  الهيتا ، هاتر، هارهتاي    فلستفه و 

، پزشتتکی )پزشتتکی و   )شااستتی، معمتتاري   نباستتتا 

، (Clinical, pre-clinical & health)دنوانپزشتتکی( 

 ستاجی، اقتصتاد  و )شتامل اقتصتاد   اقتصاد و تجتار  

 ، علتو  )امتور متالی   و تجار  و مویریت، حستابواري 

 و شااستی، سياستت   جامعه شامل جغرافيا،(اجتماعی 

 ، علتتو )و رستتانه الملتتل، ارتباطتتا   مطالعتتا  بتتين 

 .و حقوق آموزش کامپيوتر، روانشااسی،

بتر   نيتز  تتایمز  موعتوعی  باتوي افتزود  رتبته   دهقانی

 باتوي جهتانی   رتبه عملکردي شاص  13 همان اساس

 هتا  ایتن شتاص    از کتوا   هر اما شود می تایمز انجا 

 موعتوعی مجتودام مماستبه    حتوزه  هتر  بتا  متااستب 

 شودد می
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شاخصمعیار

 آموزش

 بررسی شهر   آموزش

نسبت مورک دکتري به تعواد اعضاي 

 هيأ  علمی 

نسبت تعواد کل دانشجویان کارشااسی به 

 اعضاي هيأ  علمی 

نسبت مورک دکتري به کارشااسی ارائه 

 شوه توسط مؤسسه 

درآمو موسسه نسبت به تعواد اعضاي 

 هيأ  علمی

 پژوهش

 بررسی شهر   پژوهش

 درآمو پژوهش

تعواد مقاال  ماتشر شوه به ازاي اعضتاي  

 هيأ  علمی  

 استاادا  
ميتانگين تعتواد استتاادها بته ازاي      –تأثير 

 مقاال  ماتشر شوه  

 درآمو صاعتی 
 درآمو پژوهشی حاصل از صاعت  

 )به ازاي اعضاي هيأ  علمی(

 المللی وجهه بين

المللتی بته    نسبت اعضاي هيأ  علمتی بتين  

 بومی  

 المللی به بومی نسبت دانشجویان بين

ستتهم مقتتاال  ماتشتتر شتتوه مشتتترک بتتا   

 المللی   نویساوگان همکار بين
 

 حتتوزه 11 انيتتم از  گفتتت ادامتته در ISC سرپرستتت

 استتت کتترده اعتتال  مزیتتتا يباتتو رتبتته کتته یموعتتوع

 یموعتوع  حتوزه  9 در انو توانسته رانیا يها دانشگاه

 علتتتو  ،(clinical, pre-clinical, health) یپزشتتتک

د اقتصتا  ،یاجتمتاع  علو  ،یانسان علو  و هار ،یکیزيف

 و يوتريکتامپ  علتو   آموزش، ،یستیز علو  تجار ،و 

 جهتان  برتتر  يهتا  دانشگاه نيب در يفااور و یمهاوس

 درنويگ قرار

 يا رتبته  بتازه  با آموزش يها حوزه در تهران دانشگاه

 علو  و  401+ رتبه با یانسان علو  و هار ،301 -400

 دانشتگاه  تاهتا  ،401 -500 يا رتبته  بتازه  بتا  یاجتماع

 هتا  حوزه نیا در جهان برتر يها دانشگاه نيب در رانیا

 دباشو یم

 همتراه  بته  تهران دانشگاه تجار ، و اقتصاد حوزه در

 بتازه  در گترفتن  قترار  بتا  بيت ترت به اصفهان دانشگاه

 جمع در رانیا دانشگاه دو 501+ و 301 – 400يا رتبه

 از یپزشتک  حتوزه  درد هستاو جهان برتر يها دانشگاه

 جهتان  برتتر  دانشتگاه  721 انيت م در دانشگاه 5 رانیا

 قترار  بتا  تهتران  یپزشتک  علتو   دانشتگاه د دارنتو  قرار

 نيبتتتت در 401 – 500يا رتبتتتته بتتتتازه در گتتتترفتن

 در و دارد را نصستتتت رتبتتته یرانتتتیا يهتتتا دانشتتتگاه

 علو  ران،یا یپزشک علو  يها دانشگاه يبعو يها رتبه

 بتتازه بتتا زیتتتبر یپزشتتک علتتو  مشتتهو، یپزشتتک

 ويشتته یپزشتتک علتتو  دانشتتگاه و  501- 600يا رتبتته

 قترار  برتتر  يها دانشگاه نيب در  601+رتبه با یبهشت

 ددارنو

 نيبت  در رانیت ا از دانشگاه 11 ،یستیز علو  حوزه در

 دانشتتگاه کتته دارنتتو قتترار جهتتان برتتتر دانشتتگاه 751

 – 600يا رتبته  بازه در گرفتن قرار با اصفهان یصاعت

 نیا از پ  و دارد را رانیا يها دانشگاه اول رتبه 501

 علتو   الن،يگت  مشتهو،  یفردوس هايدانشگاه دانشگاه

 ويشته  کرمتان،  بتاهار  ويشته  اصتفهان،  ران،یا یپزشک

 بتتازه بتتا هيتتاروم و تهتتران ز،یتتتبر راز،يشتت ،یبهشتتت

 دشونو یم وهید فهرست نیا در  601+يا رتبه

 انيت م در رانیا از دانشگاه 24 ،یکیزيف علو  حوزه در

 شتونو  یم وهید حوزه نیا در جهان برتر دانشگاه 963

 بتازه  در گترفتن  قترار  با بابل یروانينوش دانشگاه که

 يا رتبته  بتازه  بتا  کاشان دانشگاه و 251–300 يا رتبه

 در بيت ترت بته  رانیت ا يهتا  دانشتگاه  نيب در 500-401

 يهتا  دانشتگاه د دارنتو  قترار  دو  رتبته  و اول يها رتبه

 یصتاعت  ران،یا وصاعت علم الن،يگ ر،يرکبيام یصاعت
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-600 يا رتبته  بازه با تهران ف،یشر یصاعت اصفهان،

 یفردوست  جان،یآذربا یومونيشه يها دانشگاه و 501

 یصتتاعت راز،يشتت ،یبهشتتت ويشتته مازنتتوران، مشتتهو،

 و 601-800 يا رتبته  بتازه  بتا  زنجتان  و زیتبر راز،يش

 ،یصتتوارزم اصتتفهان، رجاتتو،يب الزهتترا، هتتايدانشتتگاه

 بتازه  بتا  زدی و هياروم شاهرود، یصاعت کرمان، باهار

 دشونو یم وهید فهرست نیا در  801+ يا رتبه

 نيب در رانیا از دانشگاه 9 ،يوتريکامپ علو  حوزه در

 يهتا  دانشتگاه  دارنتو،  قترار  جهتان  برتر دانشگاه 684

 و زیت تبر راز،يشت  اصتفهان،  یصاعت ر،يرکبيام یصاعت

 يهتتا دانشتتگاه ،401-500 يا رتبتته بتتازه بتتا تهتتران

 ويشته  ،یطوست  نیرالوينصت  صواجته  مشهو، یفردوس

 اصتفهان  دانشتگاه  و 501-600 يا رتبه بازه با یبهشت

 ددارنو حضور فهرست نیا در 601+ رتبه با

 دانشتگاه  23 ،يفااور و یمهاوس یموعوع حوزه در

 نیتتا در جهتتان برتتتر دانشتتگاه 903 نيبتت در رانیتتا از

 و بابتل  یروانينوشت  دانشتگاه  کته  شود یم وهید حوزه

 نيبتت در 251 -300 يا رتبتته بتتازه بتتا تهتتران دانشتتگاه

د دارنتو  حتوزه  نیت ا در را اول رتبته  رانیا يها دانشگاه

 یصتتاعت و مازنتتوران کاشتتان، الن،يگتت يهتتا دانشتتگاه

 يهتتا دانشتتگاه ،301-400 يا رتبتته بتتازه بتتا فیشتتر

 يا رتبته  بتازه  بتا  اصفهان یصاعت و ريرکبيام یصاعت

 و علتتم مشتتهو، یفردوستت يهتتا دانشتتگاه ،500-401

 بتازه  بتا  زیتبر و رازيش یصاعت راز،يش ران،یا صاعت

 جتان، یآذربا یومونيشه يها دانشگاه  ،501-600 يا رتبه

 ،یطوستت  نیرالوينصتت  صواجتته ،یصتتوارزم اصتتفهان،

 بتا  زنجتان  و هيت اروم شتاهرود،  یصاعت ،یوبهشتيشه

 يهتتا دانشتتگاه تیتتنها در و  601-800 يا رتبتته بتتازه

 نیتتا در  801+ رتبتته بتتا زدیتت و کرمتتان بتتاهار ويشتته

 دشونو یم وهید فهرست
 

2019بندیموضوعیتایمزسالنتایجرتبه

رتبه سال  نا  دانشگاه حوزه موعوعی

2019 

 301 -400 دانشگاه تهران آموزش

 401+ تهراندانشگاه  هار و علو  انسانی

 401 -500 دانشگاه تهران علو  اجتماعی

 – 400 دانشگاه تهران اقتصاد و تجار 

301 

 501+ دانشگاه اصفهان

 پزشکی

)پزشکی و 

 دنوانپزشکی(

 – 500 دانشگاه علو  پزشکی تهران

401 

هاي علو  پزشکی  دانشگاه

ایران، علو  پزشکی مشهو، 

 علو  پزشکی تبریز 

600 -501 

دانشگاه علو  پزشکی 

 شهيوبهشتی

+601 

 علو  زیستی

)علو  بيولوژیکی، 

علو  ورزشی، 

علو  دامپزشکی، 

کشاورزي و 

 جاگلواري(

 – 600 دانشگاه صاعتی اصفهان

501 

 مشهو، فردوسی هاي دانشگاه

 ایران، پزشکی علو  گيالن،

 کرمان، باهار اصفهان، شهيو

 تبریز، شيراز، بهشتی، شهيو

 اروميه و تهران

+601 

 علو  فيزیکی

)فيزیک و نجو ، 

شيمی، زمين 

شااسی، مميط 

زیست و علو  

آمار و  -دریایی

 ریاعی(

 نوشيروانیصاعتی  دانشگاه

  بابل

300- 251 

  401-500 دانشگاه کاشان

 صاعتی هاي دانشگاه

 وصاعت علم گيالن، اميرکبير،

اصفهان،  صاعتی ایران،

 تهران شریف، صاعتی

600-501 

آذربایجان،  مونی شهيو

 مازنوران، مشهو، فردوسی

 صاعتی شيراز، بهشتی، شهيو

 زنجان و تبریز شيراز،

800-601 

 بيرجاو، الزهرا، هايدانشگاه

 باهار صوارزمی، اصفهان،

شاهرود،  صاعتی کرمان،

 یزد و اروميه

+801 

 صاعتی هاي دانشگاه علو  کامپيوتري

 اصفهان، صاعتی اميرکبير،

 تهران و تبریز شيراز،

500 – 

401 

 مشهو، فردوسی هاي دانشگاه

 طوسی، نصيرالوین صواجه

 بهشتی شهيو

600 -501 

 601+  اصفهان دانشگاه
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 مهاوسی و فااوري

)مهاوسی عمومی، 

مهاوسی عمران، 

مهاوسی مکانيک و 

هوا و فضا، 

مهاوسی برق و 

الکترونيک و 

 مهاوسی شيمی(

 صاعتی نوشيروانی دانشگاه

 تهران دانشگاه و بابل

300- 251 

 کاشان، گيالن، هاي دانشگاه

  شریف صاعتی و مازنوران

400 – 

301 

 اميرکبير صاعتی هاي دانشگاه

  اصفهان صاعتی و

500-401  

 مشهو، فردوسی هاي دانشگاه

 شيراز، ایران، صاعت و علم

 تبریز و شيراز صاعتی

600-501 

 601-800 شهيومونی هاي دانشگاه

 اصفهان، آذربایجان،

 نصيرالوین صواجه صوارزمی،

 بهشتی، شهيو طوسی،

 و اروميه شاهرود، صاعتی

 زنجان 

 باهار شهيو هاي دانشگاه

 یزد و کرمان

+801 

 

 
 

 

 1جهان های مؤسسه سبزترین میان در ایرانیی  همؤسس 16

 

 

 
 2018ویتترایش ي  هپایتت بتتر ایرانتتی،ي  همؤسستت 16

ي  هدربتار « متریتک  گرین»دانشگاهی  باوي جهانی رتبه

 جهتان  هتاي  ستبزترین ي  هستياه  پایوار، دري  هتوسع

   .انو گرفته جاي

فاتاوري   و علو  پژوهشگاه عمومی روابط گزارش به

باتوي   رتبته  2018 ویترایش ي  هپایت  بتر  ایران، اطالعا 

ي  هتوستع ي  هدربتار « متریتک  گرین»دانشگاهی  جهانی

هاي  سبزتریني  هسياه در ایرانیي  همؤسس  16پایوار،

، «کاشان»، «زنجان» هاي انود دانشگاه گرفته جاي جهان

 1صتاعتی »، «مشتهو  فردوستی »، «گتيالن »، «اصتفهان »

، «تمقيقتا   و علتو   واحتو  استالمی،  آزاد»، «شتاهرود 

، «شتتتتيراز»، «همتتتتوان ستتتتياا بتتتتوعلی»، «تهتتتتران»

، «شتریف  صتاعتی »، «اميرکبير صاعتی»، «الزهرا)س(»

                                                           
متتاه ، دي27از نشتتریه عتتتف وزار  علتتو ، شتتماره د برگرفتتته 1

 د1397

 بهواشتتی درمتانی   صتوما   و پزشکی علو »، «تبریز»

 کته  هستتاو  هایی مؤسسه «کاربردي علمی»و « زنجان

 .هست سياهه این در نامشان

  «متریتک  گترین »رتبته باتوي    نظتا    2018ویترایش  در

 .انو شوه ارزیابی جهان سراسر از مؤسسه 719

 از فراگيتر  انتوازي  چشم ي هارائ هوف با« متریک گرین»

 و ممتيط زیستت   بتا  پيونو در هاي سياست و وععيت

 گونتاگون  کشورهاي هاي دانشگاه در پایواري  هتوسع

 صتود ي  هگونت  در« متریک گرین»استد  شوه انوازي راه

 و متتتویران ستتتازي آگتتتاه بتتتراي ابتتتزاري و یگانتتته

 و مسائل زیست مميطی به دانشگاهی گذاران سياست

 و انترژي  زیرستاصت،  و استد ممتيط  انرژي مصرف

 و حمتل ونقتل   پستمانو، آب،  متویریت  اقلتيم،  تغييتر 

 باتوي  رتبه نظا  این در که هستاو هایی ساجه آموزش

 رونتود مابتع   متی  کتار  هتا بته   مؤسسته ي  همقایس براي

 هتا،  مؤسسته  ارزیتابی  بتراي « متریک گرین» هاي داده

 یتک،  جتوول  فرستتاود در  کته متی   است اي پرسشاامه

 و برتر ایرانی هاي مؤسسه جهانیي  هرتب و کل امتياز
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 هتاي  ستاجه  در هتا  امتيتاز مؤسسته   دو، جتوول  در

 .است آموه گوناگون

« متریتتتتک گتتتترین» 2018گتتتتزارش ي  هپایتتتت بتتتتر

“Wageningen University & Research” بتتتا 

 داست جهاني  همؤسس بيشترین امتياز سبزترین

“University of Nottingham” 

“Nottingham Trent”  

“University of Oxford”  

“University of California Davis”  

“Umwelt-Campus Birkenfeld”  

“University of Groningen” 

“Bangor University”  

“University of College Cork”    

“University of Connecticut” 

 .انو گرفته جاي دهم تا دو  هاي در رتبه

 فاتاوري  و علتو   پژوهشتگاه  توسط که« نما»سامانه 

 شوراي عتالی  دبيرصانه پشتيبانی با و ایران اطالعا 

 روزآمتو  و شتوه  انوازي راه فااوري و تمقيقا  علو ،

 و علتم، فاتاوري   جایگتاه  گزارش و پایش به شود، می

 در «نمتا » پردازدد سامانه می جهان در ایران نوآوري

 دستترس  درNEMA.IRANDOC.AC.IR نشانی 

 .است همگان
 

 نظام در ایرانی هایمؤسسهیهرتب و کل امتیاز .1جدول

 «متریکگرین»بندیرتبه

جهانییهرتبکلامتیازناممؤسسه

 50 7275 دانشگاه زنجان 

 107 6550 دانشگاه کاشان

 220 5500 دانشگاه اصفهان

 262 5225 دانشگاه گيالن

 306 4950 دانشگاه فردوسی مشهو

 330 4850 دانشگاه شاهرود

دانشتتگاه آزاد استتالمی، واحتتو 

 علو  و تمقيقا  
4675 367 

 380 4600 دانشگاه تهران

 412 4450 دانشگاه بوعلی سياا 

 426 4400 دانشگاه شيراز 

 446 4325 دانشگاه الزهرا)س(

 473 4225 دانشگاه صاعتی اميرکبير

 533 3900 دانشگاه صاعتی شریف

 577 3575 دانشگاه تبریز 

دانشتتتگاه علتتتو  پزشتتتکی و  

صتتتوما  بهواشتتتتی درمتتتانی 

 زنجان

2500 671 

 719 1025 دانشگاه علمی کاربردي 

 

 گوناگون هایسنجه در ایرانی هایمؤسسه .امتیاز2جدول

«متریکگرین»بندیرتبه نظام

ناممؤسسه
محیط
وزیر
ساخت

انرژیو
تغییرات
اقلیمی

مدیریت
پسماند

آب
حملو
نقل

آموزش

 1450 1100 875 1575 1075 1200 زنجان دانشگاه

 1125 1175 750 1200 1300 1000  کاشان دانشگاه

 دانشگاه

  اصفهان
925 1100 975 600 1075 825 

 900 825 675 900 800 1125  گيالن دانشگاه

 دانشگاه

  مشهو فردوسی
1150 875 750 325 950 900 

 دانشگاه

 صاعتی

  شاهرود

1050 700 750 500 1150 700 

 آزاد دانشتگاه 

 واحتو  اسالمی،

 و علتتتتتتتتتتو 
  تمقيقا 

1250 800 900 200 725 800 

 900 925 375 1200 575 625 تهران دانشگاه

 بوعلی دانشگاه

  هموان سياا
900 725 675 350 1000 800 

 900 750 450 600 850 850  شيراز دانشگاه

 800 925 200 600 925 875  الزهرا دانشگاه

 دانشگاه

 صاعتی

  اميرکبير

450 875 900 375 850 775 

 دانشگاه

  شریف صاعتی
450 625 675 250 1175 725 

 450 600 250 375 875 1025 تبریز دانشگاه

 علتو   دانشگاه

 و پزشتتتتتتتکی 
بهواشتی  صوما 
 زنجان درمانی

375 425 375 175 625 525 

 علمی دانشگاه

 کاربردي
75 150 450 50 300 0 
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 1تحصیلی مختلف مقاطع در سینا بوعلی دانشگاه التحصیالنفارغ اشتغال وضعیت         
 

میلیدنن     3بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، تعداا   

هدداک کشددنر   انشدد ن  ر  انشدد ا   420هددزار    794

میلیددنن ن ددر  5/12مشددلنت تیلددیت ه.ددز اد ا   ددا   

هداک  الزیلدیت یدا  ر  دات تیلدیت   ر     جمعیت فارغ

 رصدداف فعددات   9/56میلیددنن ن ددر    1/7عددالح  ددا    

میلیدنن ن در    7/5باشد ا کدا ا  ایدع تعداا       اقزلا ک مح

 رصداف   4/19میلینن ن در    4/1 رصاف شاغت    6/80 

ه.ددز اد  ر طر ددح کددا  ر معا نددت  دد  ه     بیکددار 

ف ا رک   ارت علدن،، تییییدات   ف دا رک ان دا، شدا      

کشدنر    انشد ا   87الزیلدیالن    ضعیت اشزلات فدارغ 

رصا شاد نمن ارهاک  یدر آمدار اشدزلات را  ر میداط      

هایح کدا  اراک بیشدزریع اشدزلات    مخزلف براک  انش ا 

  ه ادانا نشان محبن  
  

ها در مقطع تحصیلی میانگین درصد اشتغال دانشگاه. 1نمودار 

 1کارشناسی

 

هدا  ر میعد    میان یع  رصا اشزلات  انشد ا   1نمن ار 

طدنر کدا     هدا همدان   تیلیلح کارش اسح را نشدان مدح  

 رصدا   75شن   انشد ا  بدنعلح سدی ا بدا     مشاها  مح

 هاک  ی ر  ار داشزلات رتبا ششم را  ر بیع  انش ا 

                                                           
ها،   ارت الزیلیالن  انش ا برگرفزا ا  طرح رصا اشزلات فارغ د 1

 1397علن،، تییییات   ف ا رک، 

 
 ها در میانگین درصد اشتغال دانشگاه. 2نمودار 

 ارشدمقطع تحصیلی کارشناسی

 

هدا  ر میعد    میان یع  رصا اشزلات  انشد ا   2نمن ار 

طدنر    ها   همانارشا را نشان محتیلیلح کارش اسح

 رصدا   87شن   انش ا  بنعلح سی ا بدا  کا مشاها  مح

 هاک  ی ر  ار د اشزلات رتبا   ، را  ر بیع  انش ا 
 

 
 ها . میانگین درصد اشتغال دانشگاه3نمودار 

 در مقطع تحصیلی دکتری

 

هدا  ر میعد    میان یع  رصا اشزلات  انشد ا   3نمن ار 

طنر کا مشداها     ها همانتیلیلح  کزرک را نشان مح

 رصدا اشدزلات    95شن   انشد ا  بدنعلح سدی ا بدا     مح

الزیلدیالن  کزدرک دددن  رتبدا ششدم را  ر بددیع      فدارغ 

طدنر کلدح  ضدعیت اشدزلات      هاک  ی ر  ار د با انش ا 

الزیلیالن  انشد ا  بدنعلح سدی ا ب.دیار معلدن       فارغ

 استد
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دانشگگه بوعگگ سينو گگ ح ود و گگ  وووو

طبگگگزورگگگاا او   هگگگ بوو  ضگگگ و

د و گ هبوهنحس گنووووESIالميينووع ن

هگ  ووث ت  نودانشه بؤد وفن  توه

ه  ودن گ  ورگ ا ووو%ودانشه ب50دن  و)

ر فتگگگسوا گگگتسوهنحس گگگنو گگگ منو

عحگس وودانشه بوع سينو  ح ود و تبگسو

 گگ نهن  ورگگ ا ور فتگگسوا گگتسوعگگ وو

عحگگس ود گگس ووا گگ نونمگگ بو تبگگسوو

و1000دانشه بوع سينو  ح ود وعگ نوو

ع تگگگ ودن گگگ ورگگگ ا ودا دسوودانشگگگه ب

همچح نور ا ور فتنوا  هنوا گ ت سوو

دانشه بود ول ستو  آهسا وسيمگنوو

کشگگ  قورگگ ا ورگگ فتنونگگ بوا گگ ت سوو

وودانشگگگه بود وفن  گگگتوا گگگ ت سوو

نم نگگگسوووع هسگگگتسو ژوهشگگگه ا و

هق لگسووو1161کش   قوانتش  وتعسادو

(ISIوووScopus هيگگگسوو75انتشگگ  ووقو

هق لگگگگسود وو290کتگگگگ رقوا ا گگگگسوو

اهوو…المييگگنوو  وعگگ نهگگوکحفگگ ان 

 گ  وووهگ  و ژوهشگنووهميسوفع ل گتو

وعگ سينوو1396 ا گتسووو گ ح وودانشه ب

ن  سحسبو  ک  وهمسا ود و   ه بوو10

ISIو2017تگ ووو2000هگ  ووع نو گ  وو

همهگگنواهواسیگگ  وه لگگتوسيمگگنوووو

ودانشه بوع سينو  ح وهستحسس

و هگ  وو   وآذ ه بون ن   وهفتسود 

وهفتگسوون ن هدهموعا رسا توه ا م

وح   گوونعگ سيوودانشگه بوود و ژوهش

غالهحسگگ نوودکتگگ وس گگسوع رگگاا 

و فح و ووو ژوهشوهع و وهجذوعن

هگ  وهفتگسووود ع  بوع ن هگسوودانشه ب

 ژوهشود ودانشگه بوعگ سينو گ ح وووو

آذ قوو26تگگگگگ وو24رفگگگگگترواهو وهو

نم  شگگگگگه هنواهود گگگگگت و ده  و

فح و انسوه کاو  سقود گت و ده  وو

دانشگگهسبوکشگگ و ه قووون  گگ ا ووو

اهوطگگ  وکتگگدودایيگگنووویگگ  هنوو

کت عخ نگگسوه کگگا وووه کگگاوا گگح دوو

دانشگگه بوع  گگ و گگسوووعگگ وا گگتقب  وو

همچح نود ووسهحسا و وع وو سسالرس

 و گگسادواهوا گگنوهفتگگسوتعگگساد و گگ ش

 و گگسادوا هاوافگگاودبوهميگگسو گگ ش

تيفنوهمگ ابوووتعگساد وک  رگ بوکگسووووو

ه وع رگاا وک دنگسوه گ وووودهحسب ت ر

نم وه کاو  سوووفح و  ودانشگه بوو

و26د و وهودو گگحبسوع رگگاا و گگسسو

آذ قوه ا موتجي لواهو ژوهشگه ا وو

ه ووودانشه بوه قودانشهسبع ت ور وب

عگ سينو گگ ح وع رگاا و گگسسود وا گگنووو

ه ا موسالوبوع و گخح اننو  گ  ووو

دانشگگه بوعگگ سينو گگ ح وووهمچحگگ نوو

راا او  هبوهع ونگتو گژوهشووووو

فح و  ودانشه بووود ونن  توتقگس  وو

اهو ژوهشگگگه ا وع تگگگ ود و گگگ  و

بودوو گگخح ا وعگگسوا گگ ادووودانشگگه 

 گگخح اننو  دایتحگگسرودکتگگ وسيگگنووو

رانگگنقوسیگگ وه گگی وسيمگگنو   هگگ بو

 وISC)ا تح د وسي بوهن  وا گالبوو

تحي يگگنود وهگگ  دووضگگع توسيمگگنوو

ه وووه رع تو ژوهشگه ا وودانشه ب

یص صودانشگه بوعگ سينو گ ح ووووعس

دا توووسالوبوعگ وا گنوحگب و وهوووو

 گحجنوعگ ووودو حبسون اوک  ر بوسيگمو

ا واسیگگ  وه گگی و یگگ  وو وعگگ 

سيمگگنوا گگنودانشگگه بوع رگگاا و گگسسوو

دکتگگ وهحمگگ دوهحمگگس   قوا گگت دوووو

دانشه بوسالهسوطب طب  نون اود وا نو

هگ  ووه ا مود وه  دوتل   و حج ب

 هستسو گخح اننوکگ دوکگسوهگ  دووووو

د ووسا تقب  و  ض  نورگ ا ور فگتوو

 گگحبسوووان   گگحبسوا گگنوو وهو گگس

هفتگگسون گگاونم  شگگه بوا گگت ننوهفتگگسو

او گگ  لوسيگگمووو گگژوهشقوعگگ وتگگالو

فح و  وع راا و سسود وا نوع ن هگسوو

هگگ  وهختيگگرواه ا گگنووووود گگته ب

ه وت ل سا وسيمنوووفح و انسودانشه ب

وسهس سوی دو اوا ا سودادنس
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هع و و ژوهشوووفح و  ودانشگه بوو

هگ  ووع سينو  ح ویبگ ودادروع ن هگسوو

هفتگگسو گگژوهشواهسگگ  وعگگ و گگع  ووو

 گگگگگژوهشوهسفمحگگگگگسقوفحگگگگگ و  و

آف  نود ویسهتوت ل گسوهيگنقووووا ها

آذ وی تمگگسوو30آذ و گگ وووووو24اهو

هگگ وعگگسود وا گگنوهفتگگسوع ن هگگسوس  فگگت

وحگگگ   وا گگگت ننووودانشگگگه هنوو

 گگسسودکتگگ وغالهحسگگ نووو  ه گگ  و

ه  وا ت ننوهجذوعنود ع  بوع ن هس

هفتسو ژوهشورفگترو گت دوا گت ننوووو

هفتسو ژوهشوعسو    گتوا گت نسا ووو

    ودانشه بوهمسا قون  دو   سنو

عگگگ سينو گگگ ح ووودع گگگ  وهعگگگ و و

 ژوهشوووفح و  ودانشه بوعگ سينوو

کم تگگسوو5تعگگسادووتشگگه لو گگسسو گگ ح 

تگ ووع ا وع راا  وه واگسوع  گه بوو

هفتگگسو گگژوهشود وا گگت  وانتخگگ روو

هگگ وسب  تحگگسواهرور د گگسسوا گگنوکم تگگس

کم تگگسوانتخگگ رو ژوهشگگه ا وع تگگ و

دانشگگه هنوعگگ وهگگس   تودانشگگه بووو

عگگگ سينو گگگ ح قوکم تگگگسوانتخگگگ رووو

هگگ  و ژوهشگگه ا وع تگگ ود گگته بو

اه ا نوع وهس   توه کاوآه هاووو

 گگگگژوهشو گگگگ هه  وهگگگگس   تووو

  ا قوکم تگسواه ا گنوهنگتوووووع ن هس

 وه ا گگگگموتجي گگگگلواهووع رگگگگاا 

 ژوهشه ا وع ت وا ت  وع وهس   تو

دانشگگه بوسيگگ بو ا گگهنقوکم تگگسوووو

انتخگگ روفحگگ و ا وع تگگ وووکم تگگسوووو

ع رگگاا  ونم  شگگه بود گگت و ده  و

 ژوهشگگنوووفحگگ و  وعگگ وهگگس   تووو

   لوسيموووفح و  قوکم تسوتبي غ  و

   ننوع وهس   تودانشگه بوووواطالو

آهادوا الهنووا سوهمسا قوووکم تگسوو

آه ه وعگ وهگس   توادا بوکگلووووشدان

آه هاووو گ واوا گت  سوه ا گموووو

تجي لواهو ژوهشه ا وع ت ود و وهو

آذ وه بوع راا ور د سسوو29 حجشحبسو

آهگگ ه وعگگ ووع ن هگگسوکم تگگسودانگگشو

هح   گگگتوادا بوکگگگلوآهگگگ هاوووو

 گگ واوا گگت  وهمگگسا وکگگسوو  فگگسو

آه ها وع تگ و اوعگ وووتجي لواهودانش

سنگگسبودا دقوطگگنوه ا گگموهسار نگگسوو

وراا و سسع 

اهس  وتغ   اتگنود ونحگ بوانتخگ روووو

هگ  وو ژوهشه ا ودادبو سسود و   

ا وعگسووربلوعسوهگ ودانشگه بو گنم سووو

اه و سوسح ا و ژوهشوع ت ودادبوهن

  گگتسوو6هگگ وعگگسوواهسگگ  و گگژوهشو

هنحس نقوکش و ه قو ا هنقوهحگ وو

ووهعم   قوادع   وووسيگ بوانسگ ننووو

ووفحگگگنوتقسگگگ مو گگگسبووود وا گگگنوو

ه و ژوهشه ا ونم نسوانتخ روو  یس

و40هجم س ود وا ت  وهمسا وو سنسس

نفگ واهووو25نف وانتخ رور د سنسقوکگسوو

نف واهوفح و ا وع تگ ووو10ه قودانشه ب

هگگ  واه ا گگنونفگگ واهود گگته بو5وو

ع دنسسوا نواف ادوحگ ف وعگ وا گ نوووو

اهت  هوکسدو سبو ژوهشنوانتخ رو

اهور وبو ژوهشه ا وع ت وور د سنسس

نفگگ قواهورگگ وبووو1 وهحگگ وووهعمگگ  و

ونفگ قوفحگنوووهنحس گنوووو5کش و ه و

نفگ قوسيگ بوووو3نف قوسي بو ا گهنووو5

و6نف ووور وبوسيگ بوانسگ ننوووو5   سو

هگ  وعگ سينو گ ح قوووونف واهودانشگه بو

سي بو ا هنقو   بون  قوهال  قو  سو

الس نوا سآع د قوآهادوا الهنوهم  

اهوووودانشه بوححعتنوانتخ رو سنسس

 گگگاقواهوفحگگگ و ا وع تگگگ وا گگگت  ونو

هگگ  وتخصصگگنو ا گگهنقوووورگگ وب

 گگگگ منقوکشگگگگ و ه قوعگگگگ  ووووو

الهت ون گگ قوفحگگ و  ووواطالسگگ  قووو

و10حح  عوغذا نقوسم ا وووهه ن  و

ونف وانتخ رور د سنسس

ن هسوهفتگسو گژوهشقوووع وا  نوآ  ن

اهسگگگ  وهنگگگشو گگگژوهشوت  گگگ وو

  گگا وآهگگ هاووو گگ و اوع ن هگگس

 گگسبوعگگ دوووعگگ و یگگ  و  گگ  وووو

دانشگگگه بوعگگگ سينو گگگ ح ووود هگگگ و

هسگگل ل نوا گگت ننقوعگگسوحگگ   وووو



 

  
  ... های واحدهای پژوهشی  اخبار و گزارش

 

89 

نمگگگگ د نود وهس  گگگگسوه  گگگگ بوو

وسیگگ ننوعگگسوحگگساود آهگگسووووه  گگن

همچحگگ نوعگگسوهحمگگ  وا حهگگسوتمگگ هنوو

هگگ  وا گگت  و گگ ا  نو اودانشگگه ب

آه ها وهمگساننووف اهموکححسوت ودانش

ه ووو گ ا  وواهواهه ن  قوآهه  شه ب

دانشه بوع هد گسودا گتسوع  گحسقود وووو

 گگت دوهفتگگسو گگژوهشو وهو گگحبسووو

 وهود ه  وعگ هودانشگه بووووسح ا وعس

هشخصو سبوع دوکگسوعگ وا گتقب  وووو

وسآهگگگگ ها و وعگگگگ وو گگگگسدانگگگگش

ه  وسيموووفح و  وهتحگ سنوووک  ر ب

ن گگگاود و گگگ  وا گگگت  وت  گگگ ووو

هگ وووه اکگاو  گسود وا گنووووودانشه ب

وسهفتسوع راا و س

د وهگگگگگ  دوا گگگگگت  وهمگگگگگسا ووو

ه  وه ه دود وا نوا گت  ووودانشه ب

ذک وا گنونهتگسوضگ و  وا گتوکگسوووووو

د حگگسوو2ا گگت  وهمگگسا وهمع گگتو

همع توکش  وا تقواه و نموت ل سو

هق لسوهمسا واهوکگلوهقگ د وکشگ  وووو

د ووScopusوووISIد ودوو   هگگگگگگ بو

وهجم سگ  وو2017تگ ووو2000ه  و   

و3/2هق لگگگسوووعگگگسوه گگگاا ووو19376

وهمچحگگگ نود حگگگسوعگگگ دبوا گگگتسو

h-indexهمسا ود و   ه بووISIسگسدووو

اهوا گت  ووو2017ا تسود و گ  ووو87

وISIهق لگسود ووو1414وهمسا وهجم س  

هحتشگگ ووScopusهق لگگسود وو1594وو

آهه  شگه بووو409 سبوا تسوتعگسادوو

هگگ  وا گگت  وهمگگسا ووود ودانشگگه ب

د ووسحگگ ا وکتگگ رو108وهگگ دودا دسو

د وه اکگگاودانشگگه هنوو2017 گگ  و

ا ت  وهمگسا وهحتشگ و گسبوا گتسووووو

وا گت  ووتعسادوکگلووا گسه  وفحگ و ووو

و1396 گ  ووا توکسود وووا سو200

و39ووا گسه وا گنووه اا وکلوفگ واوو

آنن ووه اا وح د ا قوت ه  وه ي   د

د ووه اا وا تغ  قووودد وهاا و460

ع دبوا تسوهمچحگ نووونف و1300آنن و

د ووا ت  د وعح   و  کتودانشو49

ه گاا وووه دودا تسوکسوو1396   و

وقت ه  وه ي   دو156وآنن وکلوف وا

  وه ي گوو1/5آننگ وووه گاا وحگ د ا وو

و1250آننگگ ووه گگاا وا گگتغ  ووودد 

وسنف وع دبوا ت

و

و

و

و

و
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 ها نامه آیین
 

 

 

 دستورالعمل پذیرش و حمایت از پژوهشگران دوره پسادکتری 

 دانشگاه بوعلی سینا
 

 مقدمه -1ماده 

ا   دوره پسـادکتـــــــــــ   دوره

ــ     ــ    ــت اهــت ک پژوهشــو و قت 

آقتختگان   قنظتر رشد علمو دانش

هـا    دوره دکت  ، افزایش قهـار  

ها  قسـتل    آنها در انجام پژوهش

در زقینــــ  ی ممــــو قــــ ی  ، 

گست ش و اریلاء هطح پژوهش در 

ها  پژوهشـو،   دانشگاه، رشد یافت 

 -یــ  شــدن فعــا  علمــو    فعــا 

ژوهشــو در دانشــگاه، هم نــی    پ

ایجـــاد و یعمیـــط روا ـــ   ـــی     

دانشگاهو و گسـت ش روا ـ   ـی     

صنعت و دانشگاه در راهتا  یتلید 

ث و  از دانش، در دانشگاه  ـتعلو  

 شتد.   انداز  قو هینا راه

 تعاریف -2ماده 

 دانشگاه  تعلو هینا.دانشگاه: 

ــادکت  : ــت، دوره دوره پس ا  قت 

و یلاضــاقرتر  وپژوهشــ صــ فاً

 وهـا  پژوهشـ   تیـ جهت انجام فعال

 اهتاد پذی نده. نظ   یز

فـ د  دارا   پژوهشگ  پسادکت  : 

ــ  ــ   ی ممــ ــدرت دکتــ و  وقــ

 ورود    دوره پسادکت   وقتلاض

اهتاد پذی نده: ععـت هیـا  علمـو    

دانشگاه  ا ق ی   اهتادیار      اال 

ک  هدایت پژوهشگ  پسـادکت   را  

 گی د.    عهده قو

کمیت  قتشـل  از  پسادکت  :  کمیت 

یــــا نماینــــده  رئــــین دانشــــگاه

 ـ  عنـتان رئـین     االختیـار و   یام

کمیت ، قعاون پـژوهش و فنـاور ،   

ــی    ــو و یرمـ ــاون آقتزشـ قعـ

یلمیلو، و دو نف  از گ وه آقتزشو 

ی ممو  ـا ی مـم قـ ی    ـا     

پ ونــده قــترد   رهــو بــدا    ــا 

 دانشیار . ری   علمو

ــ  گتاهیناقــ  پســادکت  :  گتاهیناق

ــ  در   ــادکت   کـ ــان دوره پسـ پایـ

صتر  ایمام دوره و یرلـط کاقـ    

   ــ  پژوهشــگ  پســادکت یعهـدا   

 شتد. و  ارائ  قو

شرایی  دیطلبیر د دطره    -3ماده 

 پسادکتای

دارا  ــتدن قــدرت دکتــ      -3-1

از یلـــــو از  (Ph.D)ی ممـــــو 

ها  قعت   داخ  یـا خـار     دانشگاه

ــی     ــد وزاری ــترد ی یی ــتر وق از کش

م، یرلیلا  و فناور  و وزار  علت

ــان و آقــــتزش  ــت، درقــ  هداشــ

 پزشلو(.

 ــیش از هــ  هــا  از زقــان  -3-2

آقتختگو و   ا درجـ  عـالو   دانش

 نگذشت   اشد.  

هـا    40داشت  بداکث  ه   -3-3

 در زقان ارائ  یلاضا.

داشت  کار  پایان خـدقت و   -3-4

یا کار  قعافیت از خدقت ه  از  

 زاقو اهت.  ا  قتلاضیان ق د ال

ــ بیت  -3-5 ــتردار  از صـ   خـ

ــانتنو    ــت   ــدم قمانع ــتقو و ع عم
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جهت ش کت قتلاضو در ای  دوره 

 و ت.    صتر  یمام

انتشار بدا   هـ  قلالـ  در    -3-6

پژوهشــو قعت ــ   -قجــ   علمــو 

 ISIنمای  شده داخلو و یا خارجو و

ــا  ــا    (،ISCی ــاالیو   ــار قل ــا انتش ی

قجمــتض ضــ ایث یــ ثی  بــدا   دو 

قج   رشت  ی ممو  MIF  ا   

 داوطلث.

ــ ه ــ کت  : ی مـ ــ  شـ ــین یـ ی هـ

 نیان، ط ح قلو خایمـ  یافتـ     دانش

یتانـد    نیان قویا یتلید کاال  دانش

 گ دد. 5-3جایگزی   ند 

ــذی ش   -7 -3 ــذ پـ ــو از اخـ از یلـ

اععا  هیا  علمو واجـد شـ ای    

 اهتاد پذی نده.   عنتان 

 شایی  یستاد پذیانده -4ماده 

و ـت   ععت هی   علمو یمـام  -4-1

دانشگاه  ا ق ی   علمو اهـتادیار   

 و  االی 

اری ــاو و هم ــتانو کاقــ     -4-2

زقین  پژوهشو اهـتاد پذی نـده  ـا    

ــگ    ــو پژوهشــ ــ  پژوهشــ زقینــ

 .  پسادکت  

ــام    -4-3 ــتل  و ایم ــایو قس راهنم

یافتـــ  بـــدا   شـــش دانشـــجت  

ارشد و یـ  دانشـجت     کارشناهو

 دکت  .  

انتشار بدا   پـن  قلالـ  در    -4-4

قج   علمو پژوهشو قعت   نمای  

شده داخلو یـا خـارجو  ـ  عنـتان     

قؤلف قسئت  در ه  ها  گذشـت   

یــا انتشــار قلــاالیو  ــا قجمــتض     

ــن    ا ــ   ــ ثی  بــدا   پ  ضــ ایث ی

MIF  .قج   رشت  ی ممو 

ــا   -4-5 ــ ح پژوهشــو ی داشــت  ط

جذب گ نت  یـ ون از دانشـگاه  ـا    

ــدا      ــ قی  ب ــ و ی ــد  70ش درص

الترلیــط یــ  هــا  پژوهشــگ   بــط

 .پسادکت  

یلتحق ق ط منابع مالی حق -5ماده 

 آن 

الترلیــط قاهانــ  قیــزان بــط -5-1

ــداکث    ــادکت   بـ ــگ  پسـ پژوهشـ

قعـاد  بلـتو و قزایـا  پ داختـو     

ــاه ط ــط یف ــی  دانشــگاه و    ــ    ناق

ــاوران   ــگ ان و فن صــندوو پژوهش

کشــتر  ــ ا  پژوهشــگ ان دوره   

صتر  هـ    پسادکت   اهت ک    

 شتد. قاه یل ار پ داخت قو

 ـــ ا  اولـــی  پژوهشـــگ     -5-2

ــادکت  ،  ــ    70پس ــد از هزین درص

ها  خار   الترلیط از قر  ط حبط

ــده    ــتاد پذی ن ــگاه اه  30و از دانش

درصد قا لو   اهاس یتافط اهتاد 

پذی نده و قعاون پژوهشو دانشگاه 

از قر  اعت ارا  پژوهشو و گ نت 

 اهتاد پذی نده یاقی  ختاهد شد.  

ــگ  دوم   -5-3 ــذی ش پژوهشــ پــ

ــ   ــادکت     ــا   پس ــان   ــتر همزق ط

پژوهشگ  او  پسادکت   قنتو  ـ   

ــ قی   الترلیــط  درصــد از بــط 90ی

هـا    پژوهشگ  دوم از قرـ  طـ ح  

اهــتاد پذی نــده خــار  از دانشــگاه 

درصد قـا لو   10 اشد و یاقی   قو

الترلیـــط پژوهشـــگ   هزینـــ  بـــط

و  3-5پســادکت    ــ  اهــاس  نــد 

الترلیط پژوهشـگ    یاقی  هزین  بط

هتم و  االی     صـتر  کاقـ   ـا    

ــده از طــ ح خــار  از   اهــتاد پذی ن

  اشد. دانشگاه قو

ف قـا( در  ارائ   یم  وخـتیش  -5-4

قـد  دوره پژوهشـو یتهـ      طت 

 پژوهشگ .  

ــا   -5-5 ــد  در   ـ ــگاه یعهـ دانشـ

اهــــلان وختا گــــاه( و ی ذیــــ    

 پژوهشگ  پسادکت   ندارد.  

ــادکت     -5-6 ــگ  پســـ پژوهشـــ

هـــین عنـــتان در  یتانـــد  ـــ  نمـــو

ــا خمتصــو   ــو ی قؤهســا  دولت

ــ  در صــتر     ــد و فل شــا    اش

یتانـد   قتافلت گـ وه آقتزشـو قـو   

ز بداکث  ه  وابد قعاد  درهـو ا 

ــا   ــو یـــ دروس دوره کارشناهـــ

ــ  صــتر    کارشناهــو ارشــد را  

التدرین در طت  ی م در داخـ   بط

 دانشگاه یدرین نماید.

گتن  یعهـد    دانشگاه هین -ی م ه

 ارائــ  پــذی شاز نظــ  اهــت دام و 
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اداق  هملـار   ـا پژوهشـگ  دوره    

 پسادکت   را ندارد.

 لول دطره پسادکتای  -6ماده 

قد  زقان دوره پسـادکت     -6-1

ــ  در صــتر     ــا  اهــت ک ــ  ه ی

و قتافلت  پذی ندهدرختاهت اهتاد 

ریین دانشلده ق  ـتو و شـتار    

پژوهشو دانشگاه یا ی  ها  دیگ  

و  ــدون پ داخــت هزینــ  از هــت  

دانشــگاه و صــ فاً از ط یــط جــذب 

ــ      ــگاه یته ــار  از دانش ــ ح خ ط

 اهتاد پذی نده  ا   یمدید اهت.

 کم ته پسادکتای  -7ماده 

ــین   -7-1 ــل  از رئـ ــ  قتشـ کمیتـ

 االختیـار و  یا نماینده یام دانشگاه

ــاون   ــ ، قع ــین کمیت ــتان رئ ــ  عن  

ــ     ــگاه   ــاور  دانش ــژوهش و فن پ

عنتان د ی  کمیت ، قعاون آقتزشو 

و یرمی   یلمیلو دانشـگاه، و دو  

نف  از گ وه آقتزشو ی ممو  ـا  

ی مم قـ ی    ـا پ ونـده قـترد     

ــدا    ــو ب ــو      ره ــ  علم ــا ری   

دانشیار  کـ   ـا پیشـنهاد قعـاون     

پژوهشـو دانشــگاه و ی ییـد رئــین   

 شتند. دانشگاه انت اب قو

نحوه پذیاش پژطهشررا   -8ماده 

 پسادکتای

قتلاضــو دوره پســادکت     -8-1

دانشگاه  اید درختاهت اولی  را    

هم اه رزوق  ختد ط ط ف م یع یف 

شده کـ  شـاق  قش مـا  کاقـ      

یو اهــت  ــ  اهــتاد پــ و ه یرلیلــا

پذی نـده ارائــ  دهــد. پــن از اعــ م  

و قتافلت ریین  پذی ندهنظ  اهتاد 

ــت   ــتض جهـــ ــلده، قتضـــ دانشـــ

گی   در شترا  پژوهشـو   یممی 

شـترا   شـتد.   دانشگاه ارها  قـو 

پژوهشــو دانشــگاه نیــز پــن از    

  رهــو، قتضــتض را  ــ  هیــا     

رئیس  قرت م دانشـگاه جهـت اخـذ    

ر یمــمی  نهــایو ارهــا  کــ ده و د

صتر  قتافلت ای  هیا ،  ـ ارداد  

پســادکت    ــا قعاونــت پژوهشــو 

 دانشگاه قنعلد ختاهد شد.

تعهررردیژ پژطهشررررا   -9مررراده 

 پسادکتای

ــت   -9-1 ــف اهـ ــگ  قتاـ پژوهشـ

گزارش پیشـ فت کـار خـتد را  ـ      

صتر  ه  قاه     اهتاد پذی نـده  

ارائـــ  کنـــد. هم نـــی  پژوهشـــگ  

ــار    ــان ک ــ  در پای ــف اهــت ک قتا

ها  پژوهشو خـتد   فعالیتگزارش 

را  ــ  صــتر  قلتــتب و صــرافو 

شده    قعاونت پژوهشو دانشـگاه  

 ارائ  نماید.

ارائ  ی  ه ن انو در هـطح   -9-2

دانشـــلده درخمـــتع قتضـــتض 

پژوهشـــو دوره پســـادکت   ودر  

ــد     ــاه از عل ــش ق ــ  ش ــتریو ک ص

  ارداد دوره هپ   شده( در هفت  

 پژوهش الزاقو اهت.

قلالـ  در   چاپ یا پذی ش دو -9-3

و ا یش یم کمیت   Q2یا   Q1هطح

باصـــ  از پســادکت  ( از نتـــای   

ها  پژوهشـو  ـا همـاهنگو     فعالیت

اهتاد پذی نده  ا بفظ بلتو قـاد   

و قعنت  دانشـگاه  ـا آدرس د یـط    

ــو  ــ   علمــ ــگاه در قجــ  -دانشــ

پژوهشو قعت   نمای  شـده داخلـو   

 (.ISCیا  ISIیا خارجو و

ی هـــــین شـــــ کت  -ی مـــــ ه

 نیان  ان، یتلید کاال  دانش نی دانش

المللـو   اهـاس   یا ث ـت پتنـت  ـی    

 تانی  و قل را  صـندوو بمایـت   

از پژوهشــگ ان و فنــاوران کشــتر 

  ا  پژوهشگ ان دوره پسادکت   

ــو ــد ق ــدا   ن ــایگزی  یعه ــد ج  یتان

  ا  یعهدا  پتنت  ایـد   گ دد. 9-3

ــی    ــ    ــت قعت  ــ  پتن ــ   ی ــو   الملل

یش یم کمیتـ  پسـادکت    ـ ا     

ارزیا و انت اب شتد. هه  قاللیت 

قاد  و قعنت    ارداد ط ح خـار   

از دانشگاه ک   ا عنـتان بمایـت از   

ــان    ــا ارگ پژوهشــگ  پســادکت    

گـ دد از  ش کت ق  تو قنعلـد قـو  

ــ  صــتر  روشــ  و    ــد   ــدا  ای ا ت

 واضح قش م و یعیی  شتد.  

دهــــــــــــــــو در  آدرس -9-4

(Affiliation)  ــان پژوهشــگ  و ارگ
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د    صـتر  قشـت ت   ط ف   اردا

   پژوهشـگ  هـا  در نش  نتای  یافت 

 قانعو ندارد.

 تعهدیژ یستاد پذیانده -10ماده 

ی قی  درصـد یعیـی  شـده     -10-1

الترلیـــط یــ  هـــا   هزینــ  بــط  

درصـد از   70پژوهشگ   ـ  قیـزان   

قرـــ  اعت ـــارا  طـــ ح خـــار  از 

 دانشگاه.

نظار  قسـتم   ـ  اجـ ا      -10-2

ر پژوهش،   رهـو و اعـ م نظـ  د   

ها  هـ  قاهـ  و    خمتع گزارش

گزارش نهایو و هـدایت پـژوهش و   

پاهدار  از بلتو قاد  و قعنـت   

 دانشگاه در انتشار نتای .

در صــتریو کــ  یعهــدا     -10-2

ــتد در    ــو نش ــده عمل ــتاد پذی ن اه

یتاند  ـ  پـذی ش   ق اب   عد  نمو

پژوهشگ  پسادکت   از ط یط ایـ   

 ناق  ا دام نماید.آئی 

 یا فسخ قایردیدلغو  -11ماده 

ــام   -11-1 ــتر یم ــدم بع ــت  ع و 

پژوهشگ  پسادکت    ا ی یید اهتاد 

ــده هـــ ث ل ـــت  ـــ ارداد     پذی نـ

ــ     ــد. در ای ــد ش ــادکت   ختاه پس

 ایســت بالــت اهــتاد پذی نــده قــو

ــ    ــد  دو هفتـ ــ ف قـ ــداکث  اـ بـ

قتضتض را    قعاونـت پـژوهش و   

 فناور  دانشگاه اط ض دهد.  

عدم ارائ  گزارش پیشـ فت   -11-2

 پژوهشو.  

ــ د   -11-3 ــا و ضــعیف عملل ارزی

ــادکت      ــگ  پس ــو پژوهش پژوهش

یته  اهتاد پذی نده، در ای  قترد 

ــادکت       ــ  پس ــ یم کمیت ــ  یش  

یتانـد قنجـ   ـ  فسـا  ـ ارداد       قو

 پسادکت   گ دد.

یتانـد   کمیت  پسادکت   قـو  -11-4

 ـــا   رهـــو نظـــ ا  پژوهشـــگ  

د پذی نده، نسـ ت  پسادکت   و اهتا

گیـ   در قـترد ج ـ ان       یمـمی  

خسار  ابتمالو یا ل ت یـ  ط فـ    

   ارداد ا دام نماید.  

 گویه نامه دطره -12ماده 

کنندگان در دوره    ش کت -12-1

پسادکت   دانشگاه، قنتو    ایمـام  

دوره و یرلــــط کاقــــ  یعهــــدا  

« گتاهیناق  پایان دوره پسادکت  »

 .شتد ارائ  قو

ــان دوره   -12-2 ــ  پایــ گتاهیناقــ

پســادکت   پــن از یاییــد گــزارش 

ــده و    ــتاد پذی ن ــ  اه ــایو یته نه

قتافلت رئین دانشـلده و شـترا    

پژوهشو دانشگاه و هم نی  کمیت  

پسادکت  ،  ا انجام یماقو یعهـدا   

ارائ  شده یتهـ  پژوهشـگ  و  ـا    

ــگ  و   ــو پژوهشـ ــت کت ـ درختاهـ

اقعــا  اهــتاد پذی نــده و قعــاون 

ور  دانشگاه صـادر  پژوهش و فنا

 .شتد قو

 ب نی نشدهمویرد پ ش -13ماده 

ناق  ق ه  یا درقتارد  ک  ای  آئی 

قسلت  قانده اهت   اهـاس نظـ    

شــترا  پژوهشــو دانشــگاه ا ــدام 

 ختاهد شد.

ــتترالعم  در  ــ  دهـ ــد و 13ایـ   نـ

قــتر   637ی مــ ه در جلســ    3

شـــــترا  پژوهشـــــو  96 10 17

ــ    ــگاه و جلسـ ــتر   128دانشـ قـ

شترا  دانشـگاه قـترد    96 11 23

یمتیث و نهائو گ دیده و از یاریا 

  اشد. االج ا قوا  غ الزم
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 نایس یبوعل دانشگاه یسنج علم کارگروه تیفعال و سیتأس ی هنام نییآ   
 

 

 مقدمه -1

یا    ع ـار   « هنجو کارگ وه عل »

ــ ــ ،   ناقـ ــند     دیگـ ــو هـ اج ایـ

ــاور    ــو و فنـ ــ د  پژوهشـ راه ـ

هـینا، در ق دادقـاه    دانشگاه  تعلو

ــت    بــتزه، در 1396هــا   قعاون

پژوهش و فناور  دانشگاه ی هین 

ها  خـتد را   گ دید و رهماً فعالیت

ــارگ وه در   ــ  کـ ــتد. ایـ ــاز نمـ آ ـ

راهتا    رهو وضعیت و جایگاه 

هــینا در  علمــو دانشــگاه  ــتعلو  

المللـو و   هطتح ق تلف قلّو و  ـی  

یرلی  وضعیت قتجتد دانشـگاه از  

دادها  علمـو و هـنجش    نظ    ون

اععا  هی    ها  پژوهشوِفعالیت

علمو و هم نی  نظـار  راه ـ د    

پژوهشـو  ـ  قنظـتر  ه ـتد و اثــ      

ها، ی هین شـده     شوِ ای  فعالیت

 اهت.

 هدف اصلو ای  کارگ وه، هـنجش 

کـاران و  دانـش  علمـوِ  دادها    ون

 پژوهشـــگ انِ دانشـــگاه در جهـــتِ

ــت و  ــت   یلتی ــاهاع ــو  جایگ علم

اهــت کــ  از  هــینا  ــتعلو دانشـگاه 

و ارزشیا و قسـتم     رهو ط یط 

علمــو و ط ابــو   دادهــا   ــ ون

ــداخ   الزم ــد   ،ق ــ  انجــام ختاه  

 رهید.

 ؛ یهدیف کارگاطه1ماده  -2

دادهـا    رصد و هدایت   ون -2-1

علمو    هت  اهـداف پژوهشـو و   

فنــاور  دانشــگاه ق تنــو  ــ  هــند 

 راه  د  پژوهش و فناور .

هــنجش قیــزان یتانمنــد     -2-2

یــ   علمــو و پژوهشــو اععــا  ه

 علمو دانشگاه.

ــ -2-3 ــنهادها      ارائــــ پیشــــ

کـــــار  د  در جهـــــت  ه ـــــتد 

هـا  جـار  پژوهشـو و     ناقـ   آئی 

ــ  قــدی ان و وابــدها    پیشــنهاد  

 ذی   .

شناهایو و قع فـو ن  گـان    -2-4

 و پژوهشگ ان   ی  دانشگاه.

ف اه  نمتدن اقلان   رهـو   -2-5

ــو    ــ د پژوهش ــو عملل ــو و کم  کیف

 دانشگاه.اععا  هی   علمو 

قشـــ م کـــ دن قســـی  و  -2-6

اهداف یتلیدا  علمو اععا  هی   

ها  علمو  ـا  علمو و گشتدن ج ه 

ــ ون   ــت   ــ  کیفی ــد   ــا   ی کی داده

 پژوهشو.

 

 ؛ تعاریف2ماده  -3

ع ـار  اهـت از    :هـنجو  ل ع -3-1

دادهــا    ــ ونگیــ   دانــش انــدازه

ک   ا   رهو و کشف نظام و  علمو

  روش علمو     ههاختار ی  بتز

ــ ــو  وکم  ــام ق ــو انج ــ د و و کیف  گی

دهتاوردها  ضم  قش م ک دن 

ــ    ــ و فلـ ــ   لمـ ــی ها یـ  ، قسـ

ــالو  ــ فت را ابتم ــ ا  پیش ــا     ه

 د.  کن ینو قو پیش،  عد 

ــ  -3-2 ــارگ وه علــ ــنجو:  کــ هــ

کــارگ وهو اهــت کــ  در راهــتا  

ــ ون  ــنجش   ــو و   ه ــا  علم داده

ها  پژوهشو اععا  هی   فعالیت

ــگاه   ــو دانش ــتعلوعلم ــا     ــینا   ه

ها و قعیارهـا   اهتفاده از شاخم

ــ  ــنجو در زی قجمتعـــ  علـ     هـ

قعاونت پژوهش و فناور  دانشگاه 

 یشلی  شده اهت.

ــ   شــاخم -3-3 ــا  عل ــنجو: ه  ه

ــاخم ــ :   ش ــو از جمل ــا  کم  اچ ه

ــدکن ــدکن ؛ (H.Index)این جــو این

(G.Index)  ام.ایندکن؛ 

 (M-Index) ــدکن؛ -Y) وا  اینــــ

Index)  ؛ ضــ یث یــ ثی(Impact 

Factor) عمــ  اهــتناد ؛ نــی(Cited 

Half Life)؛ قلـــــاال  داغ (Hot 
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Paper) ؛ قلاال  پ  اهتناد(Highly 

Cited Paper) ؛ عاق  ویـژه Eigen 

factot  ــانتن   دفـــترد، زیـــف،  ؛ 

هـا  اهـتناد     لتیلا و های  یرلی 

 گی د. را در    قو

ــ نظــام -3-4 ــ   هــا  ری  ــد : ای  ن

    را  ـ  پایـ  هـا  هـا، دانشـگاه  نظام

دادها  علمو و قیـزان یـ ثی       ون

آنها  ـ  علـ  روز دنیـا در هـطتح     

 کند. ند  قو المللو ری   قلّو و  ی 

یــ      علمــو: ارائــ    نلشــ -3-5

ــو از شــ ل      شــل  و یمــتی  کلّ

اجتماعو و هملار  داخلو اععا  

هی   علمو دانشـگاه  ـا یلـدیگ  و    

هم نی  هملار   ا قرللـان هـای    

نتیسندگو و  ها و یرلی  ه  دانشگاه

ــ  ــت دادنِ نلش ــ  ده ــو و       علم

 اجتماعو اری اطا  علمو.    ش ل

ــ  -3-6 ــتناد : ارائـ ــ  اهـ     یرلیـ

گزارش جـاق  و ی هـی  وضـعیت    

قلاال  ی لیفو یته  اععا  هی   

علمــــو دانشــــگاه و چگــــتنگو   

اهتناددهو    آنها از لراظ کم ـو و  

 ن .قع فو قلاال    ی  در ای  زقی

ــاقان -3-7 ــ     هــ ــنجو  علــ هــ

دانشــگاه: کــارک د ایــ  هــاقان ،    

گــــزارش از     نمــــایش و ارائــــ

دادها  علمو اععـا  هیـ        ون

ــگاه، در وب  ــو دانشـ ــایت  علمـ هـ

 دانشگاه ختاهد  تد.

؛ تشررال  ژ ط یایررای 3مرراده  -4

 سنجی دینشراه کارگاطه ابم

هنجو    عنتان ایـاو   کارگ وه عل 

    قجمتعـ کار ی ممو در زیـ   

قعاونت پژوهش و فناور  دانشگاه 

 فعالیت ختاهد ک د.  

اععــا  کــارگ وه: اععــا   -4-1

دو هـطح یلسـی     ای  کـارگ وه  ـ   

شـتند کـ   ـدی  شـ ح ختاهنـد      قو

  تد:

 اععا  بلت و -4-1-1

قعـــــاون پژوهشـــــو  -4-1-1-1

 ورئین(

قــدی  اقــتر پژوهشــو   -4-1-1-2

 رئین کارگ وه( ونایث

ــین کتا  -4-1-1-3 ــرئــ      انــ

 ق کز  و ق کز اهناد

د یــ  هیــ   نظــار ،    -4-1-1-4

ــتم،   ــت عل ارزیــا و و یعــمی  کیفی 

 یرلیلا  و فناور 

 اععا  بلیلو -4-1-2

قت مم عل  اط عا   -4-1-2-1

 هنجو ود ی  اج ائو( و عل 

قت مم عل  اط عا   -4-1-2-2

هــا  اط عــایو وکارشــناس پایگــاه

 وقشتریو(

  کارشـــناس فنـــاور  -4-1-2-3

 اط عایو وقشتریو(

 قت مم قتضتعو  -4-1-2-4

ــ    -4-1-2-5 ــدعت  ـ ــا  قـ اععـ

 اهاس دهتتر کار جلسا 

 انتماب اععاء: -4-2

قعاون پژوهش و فناور ، اععـا   

گــ وه را نمــث و ابلــام را  ــ ا  

 ایشان صادر ختاهد ک د.  

 جلسا  و قمت  ا  -4-3

یشلی  جلسـا : جلسـا     -4-3-1

ف عمتقو کارگ وه  ا بعتر نمـ 

ــ  اضــاف یــ  اععــا رهــمیت      

ــا      ــا جلسـ ــت؛ اقـ ــد داشـ ختاهـ

نف  از اععـا   3ی ممو  ا بدا   

ــ د.     ــد ک ــدا ختاه ــمیت پی ــز ره نی

جلسا  کارگ وه ه  دو هفت  یل ار 

در دفت  قعاونت پژوهشـو   گـزار   

 ختاهد شد.

قمت ا  گ وه: قمت ا   -4-3-2

گـ وه  ـا ی ییـد و اقعـا  اکث یـت      

شترا  یا د و     اععا رهمیت قو

شـتد. در  پژوهشو ارجاض داده قـو 

قــتارد  کــ  یشــ یم داده شــتد 

قمـــت ا  خـــار  از اختیـــارا    

هـنجو اهـت،    اج ایو کارگ وه عل 

 ا دهتتر قعاون پژوهشو ای  نتض 

ــد   قمــت ا  جهــت   رهــو و ی یی

نهایو    وابد یا کمیتـ  و شـترا    

 شتد. االدهتو، ارجاض داده قو

ط یخت رراریژ  طظررایف؛ 4مرراده  -5

 سنجی دینشراه   کارگاطه ابم
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 نـد   هـا  ری ـ   رصد نظـام  -5-1

 ا ی کید    جایگاه داخلو و خارجو 

و اعـ م   نـد   دانشگاه در ای  ری  

 .و انتشار نتای  آنها

هنجو  عل     قدی یت هاقان -5-2

 .و انتشارا  علمو دانشگاه

ــا  -5-3 ــ   ــ ــاهنگو و یعاقــ  همــ

ــدها  ــ  وابـ ــای   علـ ــنجو هـ  هـ

 .هادانشگاه

ــ -5-4 ــا       ارائـ ــاز و کارهـ هـ

هیسـت    قناهث در راهتا   ه ـتد 

و اث   شـو   یشتیط قلـاال  علمـو  

 آنها.

پیشنهادها  الزم  ـ       ارائ -5-5

شتراها  ق ی  ، در جهت اصـ ح  

علمـو و      اریلاء ری ـ     ناق شیته

ــو     ــ   علم ــا  هی ــو اعع پژوهش

 دانشگاه.

 پیشـنهادها  الزم در     ارائ -5-6

نظار  راه  د  پژوهشـو     بتزه

 ـــ  قنظـــتر  ه ـــتد و اث   شـــو 

ــ ــ د         ناق ــو هــند راه  اج ای

 پژوهشو و فناور  دانشگاه.

دادهــــا   انعلــــاس  ــــ ون -5-7

هـا و  گـزارش     هنجو و ارائـ  عل 

ا     شـتراها   رهانو دوره اط ض

 االدهــتو و اععــا  هیــا  علمــو 

 دانشگاه.

ا  هـا  دوره  گزارش    ارائ -5-8

در قـــترد وضــــعیت پژوهشــــو  

اععـــا  هیـــ   علمـــو دانشـــگاه 

 صتر  ف د  و گ وهو.   

هـا  الزم  ـ    گزارش    ارائ -5-9

  ـ   ر   در جهـت کمـ    قدی ان ذ 

 علمو گذار هیاهت و ریز   ناق 

ــیم در ــ  ی مـ ــتازن و  تدجـ  یـ

 ها  پژوهشو.هزین   ا  تدج 

ــ  -5-10 ــو نلشـ ــو     ط ابـ علمـ

ــاس داده  ــ  اهـ ــگاه  ـ ــا  دانشـ هـ

ــاه هـــا  اهـــت  ا  شـــده از پایگـ

 (.  Scopus, ISI, ISCاهتناد  و

هـــا  اهـــت  ا  هملـــار  -5-11

ــاال      ــ  قل ــتناددهو   ــو و اه علم

ــ  اهــاس   ــ   علمــو   اععــا  هی

هـا    ها  اهت  اجو از پایگـاه داده

 ذک  شده.
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 پژوهشیدستورالعمل نحوه بررسی تخلفات 
 

 

 :مقدمه

هـا  ها  قه  دانشگاهیلو از رهالت

و ق اکــز علمــو کشــتر یتلیــد علــ  

گـذار   اهت.  ـ  قـتازا  هـ قای    

  ا  یتلیـد علـ   ایـد در نگهـدار      

آوردها نیـز یـ ش جـد     ای  دهت

شتد. اقنیت یتلیدا  علمو و بفـظ  

و نگهدار  ای  یتلیدا ،  ـ  ق ایـث   

ــ  ــد آن   از زقین ــ ا  یتلی ــاز    ه

ــ  ــو  قه ــ  ق ــدی  ی ــد.   ــیل   اش وه

یتان از ورود خدش   ـ  اعت ـار    قو

دانشگاه و یتلیدکنندگان وا عو عل  

جلتگی   نمتد. اگـ  چـ  قمـادیط    

هـا و  ی لفا  پژوهشو در دانشـگاه 

قتهســا  علمـــو کشـــتر انـــدت  

 اشد،  ـا ایـ  بـا  وجـتد یـ        قو

 دهتترالعم  وابد کـ  رونـد نرـته   

  رهــــــو ایــــــ  ی لفــــــا  را 

هـاز  نمایـد ضـ ور   ـ       یلسان

 رهد.نظ  قو

 یهدیف:  1 ماده

ــت از صــیانت: 1-1 ــ   قاللی  و فل

   .پژوهشگ ان قاد  بلتو رعایت

 اخـ و  اصـت    ـ   نهادن : ار 1-2

    جاقعـ  در آن    پای ند  و علمو

 .علمو

: جلتگی   از یععیف اعت ار 1-3

 علمو کشتر

  تعاریف: 2 ماده

ی لـــف پژوهشـــو: ه گتنـــ   :2-1

ــو و   ــدا  علم ــتفاده از یتلی هتءاه

 ارائ  اط عا  نادرهت.

: وزار : قنظــتر از وزار  در 2-2

ایــ  دهــتترالعم  وزرا  علـــتم،   

  اشد.یرلیلا  و فناور  قو

: قؤهســ : قؤهســ  در ایــ    2-3

ها، دهتترالعم  شاق  کلی  دانشگاه

ــگاه ــتزش  پژوهش ــز آق ــا و ق اک ه

ست     وزار  عالو و پژوهشو وا 

  اشد.علتم، یرلیلا  و فناور  قو

: آثررررار پژطهشرررری ط 3مرررراده 

شاق  قتارد زی  محصوالژ ابمی، 

  اشد:قو

: طــ ح پژوهشــو و یــا ایــده    3-1

 قلتتب

ــ ح    3-2 ــفیا ، ط ــا کش ــ اض ی : اخت

 صنعتو 

 کتاب :3-3

 قلال  : 3-4

 گزارش علمو و فنو قلتتب : 3-5

و ا  افزار و   ناق  رایان ن م: 3-6

 قستندا  ق  تو

 ناق  و رهال  پایان: 3-7

 آثار هن    دی : 3-8

: یرکرران گرراطه ت صصرری 4مرراده 

بارسرری ت بترراژ پژطهشرری در   

 «مؤسسه»

اععـــا  گـــ وه ی ممـــو : 4-1

  رهــو ی لفــا  پژوهشــو کــ      

 اشـد  نفـ  قـو   6قتشل  از بـدا    

 3ععـت ثا ـت و    2وشاق  رئـین،  

 ایست اععا  ععت قدعت( ک  قو

ــدعت در  ــتض  ق ــو قتض ــ  علم زقین

ــدرت   ــده دارا  قــ ــزارش شــ گــ

نفـ  از   1ی ممو ق ی    اشند و 

ــار  از   3آن  ــدعت از خـ ــت قـ ععـ

قؤهس   اشد. هم نی  بدا   یـ   

نفـ  از اععـا  ثا ـت گــ وه دارا     

ه  ها  هـا ل  فعالیـت پژوهشـو    

ها، قؤهسـا  آقـتزش   در دانشگاه

عالو و یرلیلـایو  اشـد و ی جیرـاً    

 شد.دارا  ری   دانشیار  ا

: د ی خانــــ  گــــ وه  1ی مــــ ه 

ــا    ــو ی لفــ ــو   رهــ ی ممــ

ــژوهش و   ــت پ پژوهشــو در قعاون

  اشد.قستل  قو «قؤهس »فناور  

رئین گـ وه ی ممـو   : 2تیصاه 

  رهـــو ی لفـــا  پژوهشـــو  ـــ  

پیشنهاد رئـین قؤهسـ  قنمـتب    

 گ دد.قو



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا  فصلنامه معاونت پژوهش  
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ــ ه  ــا    3ی م ــدعت هی ــاء ق : اعع

  رهو و یرلیط ی جیراً    اهاس 

ــو   ــف پژوهشـ ــتض ی لـ ــا قتضـ  ـ

پیشنهاد اععا  ثا ت و  ا قتافلـت  

ــت     ــو دع ــ وه ی مم ــین گ رئ

یتاننـد  ـ  بســث   شـتند و قـو   قـو 

پ ونــده ارهــالو  ــ  کمیتــ ، قت یــ  

  اشند.

: اععـــاء ثا ـــت گـــ وه 4ی مــ ه  

ی ممو   رهو ی لفا  علمو  ـا  

پیشنهاد رئین گـ وه ی ممـو و   

 ا بل  قعاون پـژوهش و فنـاور    

قؤهس     قد  دو ها  قنمـتب  

 ند.شتقو

: طظایف گراطه ت صصری   5ماده 

بارسرری ت بترراژ پژطهشرری در   

 «مؤسسه»

گذار  ریز  و هیاهت  ناق : 5-1

ها  ق  تو  ـ   در خمتع   ناق 

ه قت پـژوهش و هم نـی  نرـته    

ــا     ــ وز ی لفــ ــگی   از  ــ پیشــ

 «قؤهس »پژوهشو در 

هـــا     رهـــو پ وپـــتزا  : 5-2

دانشجتیان یرمـی   یلمیلـو  ـا    

ــ م  ــتفاده از ن ــدجت  اه ــزار همانن اف

ــا   ــتگی   از  ویش ــت جل ــاب( جه ی

کــار  و یلــ ار   ــتدن   قــتاز 

ییـد،   هـا و در صـتر  ی  ناقـ   پایان

ــ  انجــام   ــت اداق ــتاهو جه ــ  گ ارائ

 پژوهش.

ــ   از  : 5-3 ــ  نســ ــت یــ دریافــ

ــان ــ  پایـ ــجتیان  ناقـ ــا  دانشـ هـ

ــو در   ــو و   ره یرمــی   یلمیل

چارچتب قتازی  اخ و پژوهش و 

گتاهو جهت در صتر  ی یید، ارائ  

 الترمیلو.انجام اقتر فارغ

رهیدگو    کلی  شـلایا  در  : 5-4

 خمتع ی لفا  پژوهشو.

ــار    : 5-6 ــزارش آقــ ــ  گــ ارائــ

هــا  گــ وه ی ممــو  ــ   فعالیــت

ــاور   ــژوهش و فنــ ــت پــ قعاونــ

 .«قؤهس »

: مایحر  یراییری بارسری    6ماده 

ت بتررراژ پژطهشررری در گررراطه  

 ت صصی مؤسسه

ارها  گزارشـا  و شـلایا    : 6-1

لفـــا  پژوهشـــو  ـــ  صـــتر  ی 

قلتتب و ـا اقعـا و قر قانـ (  ـ      

د ی خان  گ وه ی ممو   رهـو  

 ی لفا  پژوهشو.

انت اب اععا  قدعت و ا ـدام  : 6-2

   یشلی  جلس     قنظتر   رهـو  

 پ ونده شلایت یا ی لف

ارزیا و د یط کلیـ  قـدارت و   : 6-3

ــلایت و یــا     ــده ش ــتندا  پ ون قس

ــ وه   ــا  گـ ــ  اععـ ــف یتهـ ی لـ

  لفا  پژوهشو.  ی ممو ی

افزار همانندجت اهتفاده از ن م: 6-4

یـــاب( جهـــت  ازیـــا و   ویشـــا  

ها  همانند، اندازه هماننـد    نتشت 

و قن   اط عا  همانند در   رهـو  

 ها  ی لفا .پ ونده

ارها  گزارش کاق  از نتیج  : 6-5

ــ     ــو  ـ ــف پژوهشـ ــو ی لـ   رهـ

هــا  انتظــاقو رهــیدگو  ــ   هیــ  

ــا     ــا  هی ــا  اعع ــو و ی لف علم

 کمیت  انع اطو دانشجتیان.

ای  گزارش  ایستو بدا   : 6-5-1

 از اط عا  زی    ختردار  اشد:

ــف، قــدارت و قســتندا ،   ــتض ی ل ن

دفاعیــا  قــدعو و قت لــف، نتیجــ  

  رهو و ااهـار نظـ  کارشناهـو    

 گ وه ی ممو.

ارائــ  پیشــنهاد ج یمــ  در : 6-5-2

گزارش فتو، قتناهث  ـا ی لـف از   

ــ وه ی  ــ ف گ ممــو   رهــو ط

ــ       ــ  هیـ ــو  ـ ــا  پژوهشـ ی لفـ

ــ   یمـــمی  گیـــ   و صـــدور بلـ

هـا  انتظـاقو رهـیدگو  ــ      وهیـ   

ــو و    ــ   علم ــا  هی ــا  اعع ی لف

 کمیت  انع اطو دانشجتیان(.

گ ررای ط ورردطر : تصررم م7مراده  

 حالم 

هــا  انتظــاقو رهــیدگو  ــ  هیــ  

ی لفا  اععاء هی   علمو و کمیت  

انعــ اطو دانشــجتیان  ــ  اهــاس 

هـا  انعـ اطو ق  تطـ      ناقـ آیی 

نســ ت  ــ  صــدور بلــ  ا ــدام     

 نماید. قو
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 : نظارژ با حسد یرای 8ماده 

نظــار   ــ  بســ  اجــ ا  ایــ    .1

ــت    ــده قعاون ــ  عه ــتترالعم    ده

و در  «وزار »پــژوهش و فنــاور  

گ وه ی ممـو   رهـو ی لفـا     

پژوهشـــو قؤهســـا   ـــ  عهـــده 

ــاور   ــژوهش و فنــ ــت پــ قعاونــ

  اشد.قو «قؤهس »

 : یمتیث  9قاده  .2

   ی  ای  دهتترالعم  قشتم    .3

ــ ،  ــاده و  9قلدقـ ــ ه در  4قـ ی مـ

ــاریا  ــ  ی 93 12 23ی ــ     ــد وزی یی

علتم، یرلیلا  و فنـاور  رهـید و   

  اشد.االج ا قواز یاریا ا  غ الزم

 

 پژطهشی ت بتاژ مصادیق

 سوء رفتارهای پژطهشی  -یلف

عدم داشت  دانـش ی ممـو و    .4

ص بیت علمو در قتضـتض قـترد   

 پژوهش.  

عدم ق اعـا  صـدا ت در ارائـ      .5

گزارش کارها  علمـو خـتد  ـ ا     

ــو و ادار  و   ــازا  علم ــث اقتی کس

 ی فی  و اریلا.

ــام   .6 ــد انجـ ــدار  در ف آینـ جان ـ

ــت دادن    ــا دخالـــ ــژوهش  ـــ پـــ

ــیش ــ   پ ــتد،   ف ــای   خ ــا و یم ه

ــا ق  ــ ان ی ــ ؤدیگ ــفارشهس    ه

 پژوهش.  دهنده

عدم ارائ  نتای  وا عـو پـژوهش    .7

 ـ  دلیــ  یــ س و یــاثی  فشــارها و  

ــت ــ  جه ــتن  گی ــا  هــتء پی اق ه

 پژوهشگ .  

عدم پای نـد   ـ  عنمـ  زقـان      .8

ــای      ــار نت ــ ر( در انتش ــد قل وقتع

پژوهش واقتناض از انتشار نتـای   ـ    

ــازه   ــژوهش در   ــده پ ــت آق   ده

زقــانو قعـــی ،  ـــ  دلیـــ  قنـــاف   

یا    طتر  هتدجتیان  از رو  عمد

 ههت (.  

    یـتان  فل     دالیـ  اقنیتـو قـو

انتشار نتای  پـژوهش را  ـ  زقـان    

 دیگ  قتکت  ک د.

ــدوی     .9 ا هــام و عــدم د ــت در ی

گزارش پژوهش  ا روش  و شفاف 

آوردهــا  ن ــتدن قــ ز  ــی  دهــت

ها  گ فتـ   علمو پژوهشگ  و یافت 

 شده از کار دیگ ان.  

هـا  دیگـ ان،     ازنتیسو گفتـ   .10

ــ  ــاز    ــو،    ــاده نتیس ــاظ، زی ا الف

اندیشــــو و گــــتیو، جــــزم کلــــو

 گ ایو.   قم ف

ــ  و   .11 ــاد ، کینـ ــث، بسـ یعمـ

ورز  عاطفو، یـتهی   خش ،    

و جســـار ، یرلیـــ  و اهـــت فاف 

نمـایو  شلنو،  زرگدیگ ان، ب قت

هـا  ختد و قتضتض، انفعا  در نگ ه

و  اورها    دلی  دگ  اور ، ف یث، 

 ـ دار  ناپسـند   آزار و اذیت،  هـ ه 

 ها و اف اد.از وا ه

ــا     .12 ــ  قن اهــتفاده و اهــتناد  

قشلتت و فا د اعت ار علمو وقجل ، 

  هایتِ  بـاقو قلالـ  و نتیسـنده   

 قلال (. 

عدم رعایت قناف  قلو در کلیـ   . 10

 ق اب  انجام پژوهش. 

ــت از  . 11 ــ ف وا عیـ ــتفاده خـ اهـ

ــ ، کارشــناس   ــد دکت ــاوینو قانن عن

و... ارشد، اهتاد، دانشیار، اهتادیار 

 در آثار پژوهشو.

ــ  در  . 12 ــذف و ی ییـ ــ  بـ ه گتنـ

نشــــانو اصــــلو نتیســــنده یــــا 

 نتیسندگاه قلاال  علمو. 

ــتفاده از وا ه . 13 ــدم اهـ ــا  عـ هـ

قتناهث  ا کـار انجـام شـده نظیـ      

 ی جم ، ی لیف، یمنیف، یرلیط.

ادم تعهد ط مسئول ت نسیت به  -ب

 ذینتعان

عدم رعایت قنـاف  ذینفعـان در   . 14

 ق اب  پژوهش.یمام 

انتساب  ی  وا عو پژوهش  ـ   . 15

اف اد فا د هتیـت وا عـو و فـ د یـا     

اف اد  ک  هین نلشـو در پـژوهش   

ندارند و بذف قؤلف بلیلـو وفـ د   

هـزایو در  یا افـ اد  کـ  نلـش  ـ     

انـد(  ها  علمو پژوهش داشـت  جن  

 از فه هت نتیسندگان.

    ــتار ــا  نتش ــاقو کاره در یم

  کسانو کـ   قشارکتو،  اید نام کلی

ــ   ــژوهش، جمـ ــام پـ آور  در انجـ

ها و نظی  آن قشـارکت علمـو    داده

انــد  ــ  عنــتان قؤلــف ذکــ  داشــت 

ــدم رضــایت   شــتد. در صــتر  ع



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا  فصلنامه معاونت پژوهش  

1397، زمستان 2، شماره 1دوره   

 

100 

آنان، ی  یا چنـد قؤلـف قجـاز  ـ      

  اشند. ها  آنها نمواهتفاده از داده

عدم رعایت ی ییث در  اهاقو  .16

ــ  از    ــ  یـ ــه  هـ ــاس هـ ــ  اهـ  ـ

 نتیسندگان در نگـارش پـژوهش و  

   آنها. قشارکت خ  ان 

هـتء اهـتفاده از قنـا   قـالو      .17

ی مــیم داده شــده جهــت انجــام 

 پژوهش.

کتمان نتای  خاصو از یرلیـط   .18

ــتهو از   ــت وجـــ در ازا  دریافـــ

هـا   قتتلیان یرلیط یا یهی  گزارش

چندگان  ک  قتجث ق ـدوش شـدن   

ــط و هــــ درگمو    ــای  یرلیــ نتــ

 ختانندگان شتد.  

عدم ااهار اط عا  ق  تو     .19

 تدج ، اف اد و یا قؤهسا  بمایت 

کننــده و قــ ی    ــا پــژوهش و یــا  

 ااهارا   ی وا عو در ای  اری او.  

عــدم اعــ ن نــام ق کــز  کــ   .20

 پژوهش در آنجا انجام شده. 

یهی  و ارها  قلال   ا ذک  نام  .21

هملاران و  دون اط ض   لو آنها از 

 قرتتا  قلال  و قر  ارها  آن.

 ها آزمودنیادم راایت حقوق  -ج

عدم قع فو قناهث پژوهشگ   .22

اط عـا     ارائـ   هـا و    آزقتدنو

   ختد    آنها. نادرهت در اره

ــازی    .23 ــنگ   آ ـ ــدم روشـ عـ

ــتض    ــژوهش ونــ ــتع پــ درخمــ

ــش ــ    پ ه ــژوهش، درج ــا  پ   ه

ــش   ــ  پ هـ ــیت ایـ ــا و بساهـ هـ

یاثی ها  ابتمالو پژوهش    آنهـا(  

 ها.   آزقتدنو

هــا جهــت  اج ــار آزقــتدنو  .24

 پژوهش.   قشارکت در

عدم رعایت ب ی  خمتصـو   .25

 ها.آزقتدنو

ــا    .26 ــار  د اط ع اهــتفاده و ک

هـا در شـ ای    ق  تو    آزقـتدنو 

هـا  پژوهشـو و یـا    خار  از هدف

   ا  قلاصد ش مو.

عـــــدم رعایـــــت رازدار  و  .27

هــا در ناشــناخت  قانــدن آزقــتدنو

ــدف   ــار  از هـ ــ ای  خـ ــا  شـ هـ

ــد   ــ ا  قلاصـ ــا  ـ ــو و یـ پژوهشـ

 ش مو.

نتـــای   افشـــا  عنـــاوی  و   .28

  هـا  پژوهشـو کـ  جن ـ     فعالیت

 قر قان  دارند.

انتشـــار اهـــ ار و اط عـــا   .29

اش اع یا نهادها،  ـدون اطـ ض و   

 قجتز صاب ان بط.

عدم رعایـت هـ قت، ایمنـو،     .30

ضتا   و اهتانداردها  الزم جهت 

هــا  بفااــت و آهــایش آزقــتدنو

وانسان، بیتان، گیاه، اشیاء، اهـناد  

قرلـو(  و قدارت، آثـار  اهـتانو و   

در بی  پژوهش     هان  پیشـ فت  

 عل  و قناف  جاقع .

 

 

 هارع  دیده -د

هـا  هاخت، ث ت و انتشار داده .31

یا نتای  یـ  پـژوهش یـا قرمـت      

علمو    صتریو ک  یمام یا   شو 

 اصــ ً هــا یــا نتــای  قــذکتراز داده

وجتد نداشت  یـا  ی وا عـو  اشـد.    

 قانند:

  ــ ــ ارائ ــاختگو    نتیج ــا  ه ه

هــا  آزقــایش یــا عنــتان نتیجــ   ــ 

گی   یا ها  اندازهخ وجو دهتگاه

 افزار.ن م

   هـا  یـ    جا کـ دن نتیجـ   جا

 ها    رهو دیگ .  رهو  ا نتیج 

 ها   ی وا عو و یا هاخت  داده

ــت   ــا ث  ــو ی ــزارش  ی وا ع دادن گ

  ی وا عو از آن   رو  نداده اهت.

  اط عا  هاختگو ک  در ارائ  

قو  ـ ا  گـ دآور    وا   هین ا ـدا 

 آنها نشده اهت.

 هـــــاز  و اهـــــتفاده از  داده

ها  قشـا   جتاقـ  یرلیلـایو     داده

 دیگ .  

 ها تحایف دیده -ره

ــد    .32 ــذف عم ــا ب دهــتلار  ی

هـا، ق ابـ ،   کاق  یا   شو از داده

هــا، یجهیــزا  و قــتاد قــترد روش

اهتفاده در قطالعـ  و پـژوهش  ـ     

هـا   صتریو کـ   ـا داده یـا یافتـ     

 قتفاو   اشد. قانند:وا عو 

  ق اب  آزقایشـگاهو یـا   ارائ  

ف ایندها   ی وا عو یرلیـ ،  ـ ا    
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هایو کـ  در قلالـ    رهیدن    نتیج 

 داده شده اهت.

  هـا   ـ  دهـت    دهتلار  نتیج

ها  هاز  یا آزقایشآقده از ش ی 

 یج  و.

 ــو از داده ــذف   شــ ــا، بــ هــ

ها  آزقایشگاهو، یـا   شـو    نتیج 

  آنها،   ک  ارائ ها  نظ از یرلی 

ها     دهت آقـده را قـترد   نتیج 

 دهد.ی دید   ار قو

 افزارها  ق تلف اهتفاده از ن م

 ــ ا  ایجــاد ی یی هــا   ی وا عــو 

 ها یا نمتدارها.قترد نظ  در شل 

   دهــتلار  شــ ای  آزقایشــگاه

 ها  دل تاه.  ا  رهیدن    نتیج 

 رنگ و آب جلـته دادن یـا   ختش

کتچـ   ـا هـدف     نمایو اقتر زرگ

 ی .پنهان ک دن وا عیا   زرگ

  هـا، بـذف،   دهت  ـ دن در داده

هـا  یعدی  و یا اضاف  ک دن  ـ  داده 

شـتد     نرت  ک  آن ـ  ارائـ  قـو   

ــد  ــت  نمای ــار  ن ــ   ک ــا نظ ی ا  و ی

 خاع  ا ای  کار درهت جلته کند.

   ــد  در ــ دن عمـ ــتلار  کـ دهـ

ها و روند یرلیط و آزقایش دهتگاه

ــ     ــت  ک ــ  نر ــ   ــاع نظ ی ا  خ

 درهت یا  ل  جلته کند.

 ا  کـ  وا عـو    یان ادعا یا پدیده

 ن اشد.

 

 

 ساقت ابمی  -ط

  دار  کاق  یا   شو از کپو .33

ها  پژوهشـو یـا قرمـتال     یافت 

علمو  دون اهتناد و ارجاض قناهث 

    صابث اث ، شاق :

   ــاظ ــاس نزدیــ  افلــار و الف ا ت 

   دیگ نتیسنده

  یـــان یـــ  در  ـــ ینـــاا  یـــ 

ها  هـاختار   ها و ش اهت اندیش 

 در نتشتار

 ــده ــاب ایـ ــا ، انتسـ ــا، نظ یـ هـ

هــا  هــا یــا کلمــ ف آینــدها، نتیجــ 

ــاض     ــدون ارج ــتد،   ــ  خ ــ ان   دیگ

عنتان کـار  قناهث و  ا نیت ارائ    

 ختیش

   ــا ــا  ی ــ دن از نظ ی اهــتفاده ک

ــ  آن     ــ  و ارائ ــ اد دیگ ــارک د اف ک

عنتان کار ختد  دون ذک  نـام و     

 ادن اعت ار    آنها.یا د

   اهتفاده یا یللید از ز ان، فلـ  و

یا نتشت  نتیسنده دیگ  و ارائـ  آن  

    نام ختیش 

    اهتفاده از کار ش م دیگ   ـ

ــ آورده  ــا ، ف ــل  کلم ــا  ش ــا و ی ه

نظ یا    ا  نف  ش مـو،  ـدون   

 ارجاض    کار اولی 

  ک  یـا   شـو از آثـار    ی جم  

دیگ ان  دون کسث اجازه از ق اد  

ر  ، و قع فو آن    عنتان یـ   ذ 

 پژوهش اصی  علمو

    داشت  اص  ی  قلالـ  و ث ـت  

آن    نام ختد در قر  دیگ  قاننـد  

و چـاپ آن در   ISIی جم  ی  قلال  

 قج   علمو داخلو

  ارائ  قلال  چاپ شده دیگ ان در

 همینارها  داخ  یا خار  کشتر

     اهــتفاده کاقــ  یــا   شــو از

کتث چاپ شده  ناق  وقلاال ، پایان

دیگ ان  دون ارجاض    نتیسـندگان  

 ناق ، کتث یا اث قلال ، پایان

 دار   ی  انتنو از نتـای   کپو  

 ناق  دیگ انپایان

    ــ ــت کلی ــدم رعای ــتازی  ع   ق

اخ  و ق ی    ا قنا   و آثار چاپو 

در هنگام اهتفاده از قنـا   و آثـار   

 اللت ونیلو

 دهــو ط ــط عــدم رعایــت ارجــاض

ا  پـو ا  یـا شـیلاگت و    ها  هنت

 دهو ق هتمها  ارجاضهای  نظام

 دار  یـا ی جمـ  قسـتلی     کپو  

ا لث، شاق  اهتفاده ی  پـاراگ اف  

یا  یشت ، از قن ـ  اصـلو  ـ  شـل      

 «جمل   ـ  جملـ   »یا  «کلم     کلم »

  اشد.و دون پاور و( قو

 دار   ی  انتنو از نتـای   کپو  

قلــاال : اهــتفاده از اصــ  جملــ  و 

ــدون  آ ــ ،   ــ  دیگ وردن آن در قلال

  ارجــاض  ــ  قــت  اصــلو و اجــازه

کت ـــو از قالـــ  قعنـــت  آن در   

ــل  ــتفاده از شـ ــتر  اهـ ــا، صـ هـ

نمتدارها، جـداو ، قنرنـو، علـن،    
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ــد،  روش ــام یـــ  ف آینـ هـــا  انجـ

  یدوی  شده و ه  چیز پ هشناق 

دیگ   ک  قسـتلیماً یتهـ  قؤلـف    

 باص  نشده  اشد.

   کلمــ   ــ» کپــو نمــتدن جمــ  

ها یا قتنتا  نمتدن پاراگ اف «کلم 

از قنا   گتنـاگتن،   «جمل     جمل »

علیــ    اشــاره  ــ  ق خــذ آنهــا در 

 انتها  ه  جمل  یا پاراگ اف  

   ی مــ ه:  یــان قســتلی  از قن ــ

ا داخـ   دیگ   ـا ذکـ  ق جـ  صـ فً    

 گیتق    قان  اهت.

 ـــ دار  از هـــاختار یـــا کپـــو 

ــ     ــ ان،   ــتار  دیگ ــتریت  نتش الگ

ع ار  دیگـ ، دن ـا  کـ دن الگـت      

چهــارچتب نتشــتار  دیگــ ان  ــ  

 همان ف م

     یتضیح: قنظـتر از هـاختار یـا

ــتار، قتــــدلت    الگــــتریت  نتشــ

پژوهش در ف قت یئـتر  یـا روش   

انجام آزقایش یرلیلایو اهـت.  ـ    

یــتان از ع ــار  دیگــ  زقــانو قــو

روش یرلیـــــط یئـــــتر  یـــــا   

آزقایشگاهو دیگ ان اهتفاده نمـتد  

روشنو  یان شـتد کـ  روش   ک     

ــا ق جــ    ــ  ی ــ  از کــدام قن    گ فت

 اهت.

 ی ابمی یراره -ز

قنظــــتر ایــــ  اهــــت کــــ   .34

پژوهشگ      جا  آنل  خـتد  ـ    

انجام پژوهش  پـ دازد، افـ اد  را   

  ا  ایـ  قنظـتر  ـ  کـار گیـ د و      

ختدش در فعالیت پژوهشو چندان 

ی ش نلند، هـپن،  عـد از یرتیـ     

دکو در کار،  ـا دخـ  و یمـ ف انـ    

پژوهش صـتر  گ فتـ ، آن را  ـ     

 نام ختد قنتش  نماید.

ارردم راایررت حقرروق مالال ررت     -ح

معنوی ط مسئول ت پرژطهش ینجرام   

 شده 

چــاپ قلالــ  یتهــ  دانشــجت  .35

الترمیلو(  ـ  طـتر    وپن از فارغ

ک  اهتادوان( راهنما و یـا هملـاران   

ــ     ــاد آن قطل ــو از قف ــت علم فعالی

 ن اشند.

  نپــذی فت  قســئتلیت قرتــتا .36

ــدر  در   ــث قن ــ  وصــرت قطال قلال

 قلال (، یته  نتیسندگان آن.

عدم پذی ش قسـئتلیت گـ وه    .37

ــژوهش   پژوهشــو و صــرت کــ  پ

   قسئت .یته  نتیسنده

ــ اد    .38 ــگزار  از اف ــدم هپاه ع

بلیلو و بلت و قشارکت کننده در 

پژوهش، در   ش هپاهگزار  کـ   

نتیسنده یا نتیسـندگان  ـ  اهـاس    

آنهـا  قستندا ، قلـزم  ـ  ذکـ  نـام     

 اند. تده

انتساب  ی وا عو پژوهش  ـ    .39

ــ  ــ    قؤهس ــو در اص ــ  نلش ا  ک

ــت    ــا در فعالی ــ  ی ــژوهش ق  تط پ

 ا  ف د نتیسنده نداشت  اهت.ب ف 

ــث در     .40 ــت ی ییـ ــدم رعایـ عـ

اهـــاقو در قلـــاال  قســـت    از 

ناق     ی ییث، اهـ  دانشـجت،   پایان

ــتادوان(   ــا و اهـ ــتادوان( راهنمـ اهـ

 قشاور.

راهنمـا  عدم پاه گتیو اهتاد  .41

ــان    ــتا  پای ــ  قرت ــ ت   ناقــ  نس

ــتان   ــ  عنـ ــتو(  ـ ودرهتو نادرهـ

 ش م قسئت .

اضاف  نمـتدن اهـ  افـ اد در     .42

قلالــ  جهــت اریلــا  اعت ــار قلالــ  

  دون اط ض آنها.

ــان .43 ــا  پایـ ــ دادن اط عـ  ناقـ

ــا     ــاض یـ ــا  دفـ ــجت  در بـ دانشـ

الترمــی  یتهــ  اهــتادوان(  فــارغ

راهنما یا قشاور،    دیگ ان و چاپ 

 الث قلال  بتو در صـتر   آن در 

ذک  نام دانشجت یـا انتشـار آن  ـ     

 ناق  اف اد دیگ .صتر  پایان

قمادره یـا هـتء اهـتفاده از     .44

ها یـا اط عـا  یـ  اثـ  یرـت      ایده

داور  یته  هـ د ی ان و داوران  

ــ  ،   ــ ا  قجـ ــ   ـ ــار کـ ــ  آثـ ایـ

 ها و... ارها  شده اهت. کنف انن

ــ ح  .45 ــای  طـ ــار نتـ ــا  انتشـ هـ

هـا  ها و رهـال  ناق پژوهشو، پایان

یته  دانشجتیان و اععا  هی   

ــ  و...    ــاب، قلال ــث کت ــو در  ال علم

ــاهنگو و اخــذ قجــتز از   ــدون هم  

ــگاه  ــ      ــت پژوهشــو دانش قعاون
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عنتان قال  بلتو قاد  و قعنـت   

 ها.ای  دهت پژوهش

ــا اهــتفاده از   .46 چــاپ قلــاال   

ناق  دانشجتیو یته  اهـتاد  پایان

نــام  راهنمـا یـا قشــاور  ـدون در    

ناقـ  و  دانشجت و یـا هملـار پایـان   

 رهال  

ــانتنو از هــا   یــ اهــتفاده .47  

هـا  یجـار ،   قتاد، قرتتاها، نشان

رقتز یجار  یا اقتا  فلـ   یرـت   

 رایتپتشش  انتن کپو

اهتفاده از نـام، عنـتان و آرم    .48

هــا  ــ  رو  هســا  و هــازقانؤق

 کتاب، قلال  و...  دون کسث قجتز.

و قتــتن علمــو و اد ــی جمــ   .49

 دون اخذ قجتز از نتیسنده اصـلو  

 اث 

 ینتشار مجدد -ط

چاپ قجدد ی  کتاب، قلالـ  و   .50

هایو از اث ا  اد و و علمو یا   ش

  چـاپو  آنها ک      در ی  نش ی 

 یا اللت ونیلو    چاپ رهیده  اشد.

 ا  کـ     قلالـ  چنان   نتیسنده

در یــ  نشــ ی  در دهــت   رهــو 

 گیـ د،    ا  انتشار اهت، یمـمی   

ــ ا    ــ  را   ــو، آن قلال ــ  هــ  دلیل  

  دیگ   ارها  نماید،  ایـد  نش ی 

ا تــدا انمــ اف خــتد را از انتشــار 

  قلال ،    صتر  کت و    نشـ ی  

او  اع م نماید. ای  کار، بداکث  یا 

پیش از اع م پـذی ش قلالـ   ـ ا     

پـذی     او  اقلانانتشار در نش ی 

 اهت.

     ـ   چنان   نتـای  یـ  پـژوهش 

ــ     ــ  در قجمتعـ ــتر  خ صـ صـ

قلاال  ی  کنف انن علمو    چـاپ  

ــت   ــا  آن، جه ــد، اره رهــیده  اش

  رهو و چاپ    صتر  کاق  در 

 ی  نش ی ،   قان  اهت.

 همپوشانی ینتشاریژ -ی

  هــا  قلالــ پژوهشــگ ، داده .51

پیشی  ختد را  ـا انـدکو ی ییـ  در    

ا   ا عنتان جدید  ـ   قت ، در قلال 

 چاپ رهاند.

پ کاق  قلالـ  یـا قلالـ   ـا     چا .52

 ش اهت  اال در ی  قجل  دیگ .

   ــو ــو ق ــده علم ــده ای ــد دارن یتان

ا  ک  در ی  ز ان چاپ شـده   قلال 

را در ی  ز ان دیگ  نیـز  ـ  چـاپ    

  هاند قش وو    آنلـ   ـ  قلالـ     

 او  ارجاض  دهد.

 هایو از   ش قتاد یل ار  سمت

عـد ِ همـان   ها در قلاال   و روش

ــندهوگان( ، در صــــــتر  نتیســــ

ض ور ،   قان  اهت، اقا در هـ   

  اشد.با  ذک  ق ج  الزم قو

 خاید ط فاطش آثار پژطهشی  -ک

خ ید و ف وش آثار پژوهشـو   .53

ناق  و ...(  ـ  نرـت    وقلاال ، پایان

ک  خ یدار، یرلیط را  ـ  نـام خـتد    

عنتان پژوهشگ  یا پدیدآورنده و   

 صابث اث  اهتفاده کند.

 و هـتء ض  ، خ ید، فـ وش   .54

ــ ن انو  ــتفاده از ه ــ اد  اه ــا  اف ه

  دون اجازه.  

 رع  هویت  -ل

ارائـ  اشـت اه هتیـت خـتد یـا       .55

ــت افـــ اد دیگـــ  در  افـــت     هتیـ

 .علمو دانشگاهو

انتشار آثار   ا اهاقو جعلو  .56

هاقو اف اد دیگ   دون اجازه یا  ا ا

 آنها.

ــتاهو   .57 ــ  گ ــ  اقعــا و یهی جع

پذی ش جعلو جهـت اخـذ اقتیـازا     

 ق  تط 

 

 تصویب 

 57قمادیط ی لفـا  پژوهشـو در   

ییـد    ـ  ی  93 12 23 ند، در یـاریا  

ــاور    ــا  و فن ــتم، یرلیل ــ  عل وزی

رهـــید و از یـــاریا ا ـــ غ،  ا ـــ  

هـا  ی لفـا    ناق رهیدگو در آیی 

  اشد.پژوهشو قو

 

 

 

 



 

 و فناوری دانشگاه بوعلی سینا  معاونت پژوهش فصلنامه
 

 

 

  گرانـژوهشـپ

 و فناوران 

   یتانـساکشوری و  ر ـترـب

 دانشگاه بوعلی سینا از
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 از دانشگاه بوعلی سینا برتر استان همدانبرگزیده کشوری و پژوهشگر  پژوهشگر

 پایهدر حیطه علوم 
 

 

 

 گلجناب آقای دکتر محمدعلی زلفی

 رشته: شیمی آلی

 گروه آموزشی: شیمی آلی
 

 کتاب طرح اختراع نامهپایان
 مقاله

 پژوهشی -علمی

 مقاله
Scopus 

 مقاله
ISI 

نوع فعالیت 

 پژوهشی

 تعداد 525 0 0 2 20 2 75

 

   
 

 از دانشگاه بوعلی سینا یپژوهشگران برتر استان

  در حیطه علوم انسانی
 

 

 
 

 جناب آقای دکتر سید مهدی مسبوق

 رشته: زبان و ادبیات عرب

 گروه آموزشی: زبان و ادبیات عرب

 

 کتاب طرح اختراع نامهپایان
 مقاله

 پژوهشی -علمی

 مقاله
Scopus 

 مقاله
ISI 

نوع فعالیت 

 پژوهشی

 تعداد 0 1 87 7 0 0 23

 

 
 

 مهندجناب آقای دکتر محمد راسخ

 شناسیرشته: زبان

 شناسی همگانی رشته زبان: گروه آموزشی

 

 کتاب طرح اختراع نامهپایان
 مقاله

 پژوهشی -علمی

 مقاله
Scopus 

 مقاله 
ISI 

نوع فعالیت 

 پژوهشی

 تعداد 10 5 50 6 2 0 44
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 جناب آقای دکتر محمدجواد هراتی

 رشته: معارف اسالمی

 گروه آموزشی: معارف اسالمی

 

 کتاب طرح اختراع نامهپایان
 مقاله

 پژوهشی -علمی

 مقاله
Scopus 

 مقاله
ISI 

نوع فعالیت 

 پژوهشی

 تعداد 0 0 45 7 2 0 16

 

 

 

 جناب آقای دکتر مهرداد عنبریان

 رشته: بیومکانیک

 گروه آموزشی: تربیت بدنی

 

 کتاب طرح اختراع نامهپایان
 مقاله

 پژوهشی -علمی

 مقاله
Scopus 

 مقاله 
ISI 

نوع فعالیت 

 پژوهشی

 تعداد 8 3 92 3 4 5 60

 

 
 

 از دانشگاه بوعلی سینا پژوهشگران برتر استان همدان

 فنی مهندسیدر حیطه 
 

 

 

 الحسینی جناب آقای دکتر آرش فتاح

 : مهندسی موادرشته

 گروه آموزشی: مهندسی مواد                              
 

 کتاب طرح اختراع نامهپایان
 مقاله

 پژوهشی -علمی

 مقاله

Scopus 

 مقاله

ISI 

نوع فعالیت 

 پژوهشی

 تعداد 121 0 32 5 4 0 25
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 جناب آقای دکتر محمدحسن مرادی

 رشته: مهندسی برق

 گروه آموزشی: برق
 

 کتاب طرح اختراع نامهپایان
 مقاله

 پژوهشی -علمی

 مقاله

Scopus 

 مقاله

ISI 

نوع فعالیت 

 پژوهشی

 تعداد 80 0 10 3 8 2 45

 

 

 
 

 از دانشگاه بوعلی سینا پژوهشگران برتر استان همدان

 کشاورزیدر حیطه 
 

 

 

 

 جناب آقای دکتر رضا موحدی

 کشاورزی آموزش و ترویج: رشته

 کشاورزی آموزش و ترویجگروه آموزشی: 
 

 کتاب طرح اختراع نامهپایان
 مقاله

 پژوهشی -علمی

 مقاله

Scopus 

 مقاله

ISI 

نوع فعالیت 

 پژوهشی

 تعداد 5 16 75 11 9 0 22

 

 

 

 چایجانامیری رضاجناب آقای دکتر 

 بیوسیستم مهندسی: رشته

 بیوسیستم مهندسیگروه آموزشی: 
 

 کتاب طرح اختراع نامهپایان
 مقاله

 پژوهشی -علمی

 مقاله

Scopus 

 مقاله

ISI 

نوع فعالیت 

 پژوهشی

 تعداد 45 24 28 0 1 1 16
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 از دانشگاه بوعلی سینا پژوهشگران برتر استان همدان

 معماری و هنردر حیطه 
 

 

 

 سجادزاده حسنجناب آقای دکتر 

 شهری طراحی: رشته

 معماریگروه آموزشی: 
 

 کتاب طرح اختراع نامه پایان
 مقاله

 پژوهشی -علمی

 مقاله

Scopus 

 مقاله

ISI 

نوع فعالیت 

 پژوهشی

 تعداد 5 3 50 4 8 0 25

 
 

 
 

 

 برتر استان همدان های فناورانهو ایدهفناوران 
 از دانشگاه بوعلی سینا

 

 

 

  ها: فناوری عناوین

  اشیا و اشخاص خودرو، ردیابی

 پیک( آنی) بار وانت و موتوری پیک درخواست سامانه

 هگمتانه الکترونیک پژوهان رایان: شرکت

 زاده عرب مهدی: عامل مدیر

 زاده زاده و سبحان عبدالملکی و جعفر عرب محمد عرب اعضای تیم:

 

 

 
 

 : عنوان فناوری

 ربات کاوشگر زیرسطحی

 ،رحمان فر، علی امینی سید حسین بختیاریاعضای تیم: 

 پور احمدرضا طالب
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 عنوان ایده:

 ای های شکارگر برای مهار آفات گلخانه تولید انبوه کنه

 عوامل مهار زیستی هگمتانهشرکت: 

 دکتر محمد خانجانیمدیرعامل: 

 

 

 

 عنوان ایده:

 بر روی بستر رادیویی« AVL»سیستم 

 الکترونیک هگمتانه پژوهان رایانشرکت: 

 زاده مهدی عربمدیرعامل: 

 زاده محمد عرباعضای تیم: 

 

 

 

 عنوان ایده:

 «GPS»ناوبری مستقل از 

  رحمان، فر، علی امینی سید حسین بختیاریدهندگان:  ایده

 پور رضا طالبحمدا

 

 
 

 های اجرایی استان همدان برتر دستگاه رژوهشگپ
 از دانشگاه بوعلی سینا

 

 

 جناب آقای رامین خاتمی

 کارمند برگزیده 

 بوعلی سینادانشگاه 
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