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 سینا بوعلی دانشگاه فناوری و  پژوهش معاونت فصلنامه



 

 ی دانشگاه بوعلی سیناو فناور پیام معاون محترم پژوهش

 غالمحسین مجذوبی جناب آقای دکتر   

 

 

 بسمه تعالی 
 

 آن و هستند روبرو جدیدی موریتأم با هادانشگاه پیشرفته کشورهای اکثر در بلکه ایران در تنها نه امروزه 
 موضوع با کارآفرینی بحث طرفی از. نیست فناوری و پژوهش بحث از جدا مقوله این. است کارآفرینی موضوع
 ویژهبه و نظام کلی هایسیاست راستای در نیز سینا بوعلی دانشگاه. دارد تنگاتنگی ارتباط جامعه و صنعت
 پژوهشی امور رأس در را جامعه و صنعت با ارتباط و فناوری کارآفرینی، موضوع فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 مصمم صنعت، با ارتباط دفتر و رشد مرکز قبیل از موجود امکانات و پتانسیل از استفاده ضمن و داده قرار خود
 دانشگاه راستا این در. است هاقدم این از یکی فناوری مجتمع ایجاد. بردارد رابطه این در زیربنایی هایقدم است
 برخی با تماس ضمن و داده قرار تصویب مورد مجتمع این ایجاد برای را دانشگاه فرهنگی اردوگاه زمین محل

 اتاق و استانداری جمهوری، ریاست فناوری و علمی معاونت قبیل از دانشگاه از خارج هایارگان و نهادها
 مجتمع این ترسریع هرچه توسعه و ایجاد برای استانی و کشوری هایپتانسیل از دارد نظر در استان بازرگانی
 شودمی داده اجازه استان صنعتی و تولیدی واحدهای توسعه و تحقیق واحدهای به مجتمع این در. نماید استفاده

 و اساتید با جامعه و صنعت ارتباط بیشتر هرچه توسعه موجب امر این. کنند ایجاد دانشگاه در نمایندگی دفتر
 به و شد خواهد منتقل دانشگاه به ترسریع صنعت و جامعه مشکالت. شد خواهد تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 و گردید خواهد تسهیل آن در اساتید فعالیت امکان دانشگاه پردیس داخل در مجتمع این گرفتن قرار علت
 به دانشگاه رشد مرکز شده بینی پیش همچنین. یابندمی سوق ترکاربردی هاینامهپایان سمت به هانامهپایان
 ایجاد با حقیقت در. گردد می دنبال ترجدی صورت به دانشجویان کارآموزی بحث و شود منتقل مجتمع این

 هایشرکت ایجاد با دانشکده، در خود کار دفتر در حضور ضمن اساتید تا گرددمی فراهم امکان این مجتمع
 و علمی معاونت استقبال مورد موضوع این خوشبختانه. یابند استقرار نیز فناوری مجتمع در تولیدی، و خدماتی
 کار به شروع و احداث با است امید. اندداده گسترده همکاری قول ایشان و گرفته قرار جمهور ریاست فناوری

 ترگسترده و بیشتر چه هر ارتباط موجبات و باشیم دانشگاه جدید موریتأم در نوین فصلی شاهد مجتمع این
 .گردد فراهم جامعه و صنعت با اساتید

الهی توفیق آرزوی با  

مجذوبی غالمحسین دکتر  

 دانشگاه فناوری و پژوهش معاون                                                                                                                   
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 :سریع محاسبات مرکز
 ساختار و اهداف مفاهیم،

 

 
  1زاده منصوری محرمدکتر 

 

 

 
 
 

 
 
 

  

 اشاره
ـــ   مح ســت   مرکــ  اول فـــ   سری

قـــ     در ســـا   بوعلـــ  دانشــا   
 انــزا   را  ابـــر  رایـــ ن  خوشـــ 
. اسـ   سـروی   ارائ  ح ل در و شز 
 مأموریـ   بـ   ناــ   مـرکـ  دوم فـ  
ــ   در انتــو  مح ســت   خـــزم   ارائ
 در رو ا  ایـ  . اسـ   انـزا    را  دس 
 مفــ ما  تشــری  ضــ   مق  ــ  ایــ 

 باـ   امــزا     سریـ  بـ   مح ست  
 مـ    ف  ور  و خـزمـ   و وظ یـف
ـــ  ـــ   مـرکـ ـــ  محـ ستـ  سـریـ
 بود  ای  بر سع . شـود م  پرداختـ 
 و سـ د    بـ ن   بـ   مط  ـ   ک  اس 
 .گردد با   غارف   االمک   حت 

 یدهـچک

 ارائـ   بـرا   کـ   اسـ    یـ د  پردا شـ   توا  ب  ک مپاوترم ی  ب  مجه  سری  مح ست   مرک 
 بـ  . شـود  مـ   استف د  مه زس  و عل   پژومش  م   پروژ  ب  پردا ش  و مح ست ت  خزم  

  ی د دادگ   ب  م ی  پروژ  توان ز م  پژومشارا  و دانشجوی   اس تاز  مرک   چ ا  انزا   را 
 چ ا  ای   بر اف و . ن  ی ز اجرا مست ز؛ مع ول بسا ر واقع  دنا   در ک  را انتو  مح ست   و

 اشـترا   بـ   متعـزد  کـ ربرا   ما   را خود قو  م   م شا  مح ست ت  توا  توانز م  مرک  
 سـ خت ر  و امـزا   مق  ـ   ای  در. ب   ی ز موجود م  ب  ا  ور  بهر  ب  ش ی ن  ک ک و گذاشت 
 توضـا   را آنهـ   ا  اسـتف د   نحـو   و ن ـود   معرفـ   عـ م  صور  ب  را سری  مح ست   مراک 
 .1دما  م 

 

                                                           
 سا   بوعل  دانشا   ک مپاوتر  مه زس  گرو  عضو. 1
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 مقدمه
 بایید  و یافتی   پاییا   تحصییی   نیمسال کنید تصور

 نمییت  بییت  . کنییید نهییای  ر  د نشیییویا  نمییت  

 آ  طبی   کی    یید  گتفتی   نظت در فتمول  هم نهای 

 درصد 60 تتم پایا  و درصد 40 تتم میا   متحا 

 :دهند م  تشکیل ر  نهای  نمت 

 = تیتم  پاییا   نمیت  ×  6/0+ تیتم  مییا   نمت  × 4/0

 نهای  نمت 

 50 بیت    و کنیید  م  و رد  کسل در ر  فتمول  ین

 ر  آ  نتیی  زدن  بتهم چشم ب  کالس د نشیو 

 محاسیب   بیت    شیما  کیامییوتت .  کنیید  م  دریافت

 بیار  40 و ضیت   عمیل  بیار  80 کیالس   ین نمت  

  نیییام بییت    لبتیی .  سییت د د   نیییام جمیی  عمییل

 نمیود   صتف مشخص  زما  عمییا   ین تک تک

 ییک  ییا  میییونیم یک حدود چیز  آنها ستجم  ک 

 کیی   سییت  ییین و قعیییت.  سییت شیید  میکتوثانییی 

 سیتی   خییی   ر  حسیاب    عمال تو ند م  کامییوتت

 رومیییز  کییامییوتت یییک بییت   میی الً. دهیید  نیییام

 ییک  ز  کمتیت  جمی   عمل میییو  د   نیام معمول 

 . بتد م  زما  ثانی 

 .نیسیت  خوشیایند    یین  ب  همیش  وضعیت  لبت 

 کامییوتت ک  د رد وجود هم معمول  کامالً مسائی 

 حل بت   زیاد  بسیار زما  باشد؛ ستی  هتچند

 زیییت همیی  بخییو هیم کنییید تصییور. د رد نیییاز آ 

 بیت   . کنییم  چیا   ر  میموعی   ییک  ها  میموع 

 و زیتمیموعیی  16 عضییو  چهییار د ر   میموعی  

 زیتمیموع  1024 عضو  10 د ر   میموع  بت  

 دنبیال  ر  نمیای   رونید  همیین   گیت . یافیت  تو   م 

 بیت    جهیا   رومییز   کامییوتت تتین ستی  کنیم 

 یییک هییا  زیتمیموعیی  همیی  نمییای  و محاسییب 

 عمییت  ز تتشیییب زمییان  عضییو  صیید میموعیی 

 .د شت خو هد نیاز خورشید

 بسییار   موردنیاز محاسبا  ک   ست  ین و قعیت

  سیت  زییاد  چنیا    آ  پژوهش  و عیم  مسائل  ز

 زمیا    هیم  معمول  کامییوتت یک بت   آنها حل ک 

 تتین جد   ز یک  رو  ین  ز. د رد نیاز توجه  قابل

 مهندسی   و عییوم  پژوهشگت   رو  پی  مسائل

 بتو ننید  کی    سیت  هیای   ماشیین  ساخت کامییوتت

 زمییا  در ر  محاسییبا  زیییاد بسیییار هییا  حیییم

 .دهند  نیام معقول

 هییا  فنییاور  نیازهییای  چنییین بیی  پاسیی  بییت  

 سیازند   هیا   شتکت م الً.  ست شد   بد ع مختیف 

 بیا  قیو   هیا   پتد زنید    نید  نمود  تالش پتد زند 

 و میید رهاۀ زمینیی در. بسییازند متعییدد هییا  هسییت 

 شید   حاصیل  شایان  پیشتفت دیییتال  لکتتونیک

 کیم  کیم  نورمبنا و کو نتوم کامییوتتها   متوز  و

 محصییو   بیی  آزمایشییگاه  صییتفاً مفییاهیم  ز

  ز یکیی  مییا     یین  در. شیوند  می   تبیدیل  تییار  

 محاسییبا  زمینیی   ییین در  صییی  رویکتدهییا 

 گییت   بهت  آ  هدف ک   ست شد  توزی  و مو ز 

 حییل بییت   محاسییبات  منییاب   ز زیییاد  تعیید د  ز

  ز  ینکی   دلییل  ب  رویکتد  ین.  ست بزرگ مسائل

 و کییتد   سییتفاد  معمییول تیهیییز   و  مکانییا 

 محبوبییت  کنید   می    یییاد  فت و نی    فزود   رزش



 

        
    ... سریع محاسبات مرکزمقاالت: 

 

5 

 هییا  د نشییگا   غییی  کیی  جییای  تییا. د رد فت و نیی 

 .د رند ستی  پتد زش متکز چند یا یک دنیا بزرگ

 و پتد ختیی  موضییوع همییین بیی  مقالیی   ییین در

 ر  هیدف   یین  بیت    کاربتد  و عمی  ر هکارها 

 . کنیم م  بترس 

  ز هیای   نمونی   فیو،   م یال  مشیاب    بتد   د م  در

 در کی   کنیم م  معتف  ر  مهندس  و عیم  مسائل

 نقی   و بیود   زییاد  بسییار  محاسیبا   حیم آنها

 و ساختار بعد  بخ  در سیس. د رد کنند  تعیین

 ر  میدر   سیتی   محاسیبا   متکیز  یک ها  مؤلف 

 .دهیم م  توضیح

 

  ها نیازمندی و مسائل

 مو جی    متوز مهندس  و عیوم مختیف ها  حوز 

 آسیا   و سیتی   پاسیخگوی   ک  هستند مسائی  با

. نیسیت  مقیدور  معمیول   کامییوتتهیا   با آنها ب 

  مکیا    یییاد  همچنین و مطی  شد  روشن بت  

  ز میمیوس  تعتیف   ست خو  مقایس   و  رزیاب 

. باشییم  د شیت   مسیائل  حل بت   قبول  قابل زما 

  فز رهیییا  نیییتم بیییا کییی  کارهیییای   ز بسییییار 

 ثانییی   ز کسیت   در دهییم  میی   نییام  کیامییوتت  

 حیل  بیت    موردنییاز  زمیا    گیت . شوند م   نیام

 مسیائل  نگیت    باشد  ساعت یک  ز بی     مسئی 

 قطعا  کار فتاد   ز  و بت، قطع  مانند    حاشی 

  یین  هتقیدر . بیود  خیو هیم   فز ر  سخت  دو   و

 خو هد بیشتت هم ها نگت ن   ین باشد  بیشتت زما 

 زمیا   ست نگشیت   قو عید   ساس بت رو  ز ین. شد

 تیا  دقیقی   چنید   ز حیییم  مسائل حل بت   معقول

 زمیا   بیتآورد  چنانچ .  ست متغیت هفت  س  -دو

 فکیت  ب  باید باشد؛ مقد ر  ین  ز بی     مسئی  حل

  لبت . باشیم تت  قو  پتد زش  ها  سامان   ییاد

 هییا  پییتد زش بییت   موردنیییاز زمییا  کنییار در

 بسییار  .  سیت  مهم هم حافظ  حیم کامییوتت  

 د دگییا  رو  ر     سییاد  محاسییبا  مسییائل  ز

 پییت باشیید بنییا  گییت میی الً. دهنیید میی   نیییام  نبییو 

 پیید   پیدیا  ویکی   در ر  فارسی   صیفت  تکت رتتین

. کنیییم پییتد زش باییید ر  صییفح  میییاردهییا کنیییم؛

  خود   ب  د دگا   ز حیم  ین مدیتیت و نگهد ر 

 . ست مهم  و میز  مسئی  خود

 ر  ها پتد زش تو   م  ستی  ها  ماشین د شتن با

. کتد کوتا  ر  مسائل حل زما  و بخشید  ستعت

 وضی   بینی   پیی   مانند مسائی  تو   م  نتیی  در

 قیت ر  هیدف  و ردگییت   ییا  آیند  ساعت 24 هو  

 آنهیا  پاسی   ک  کتد حل ر  مهاجم هو پیما  د د 

 همچنیین . شیود  آمیاد   مشخص  مهیت ظتف باید

 سیاخت  خو هد قادر ر  ما محاسبات  تو    فز ی 

. کنییم  حیل  ر  معیین  مسیئی   تیت  بیزرگ  ها  نمون 

 هیدف   چنید  گیت  ر  یا هو  مد  طو ن  بین  پی 

  جیت    بیا  نهایتاً. بتشمتد جمی   ین  ز تو   م  ر 

 هیا   نمونی   تیو    می   مختییف  ها  بتنام  مو ز 

 .کتد حل ر  مسئی  یک متعدد

 

 سریع محاسبات مدرن مرکز یک ساختار

  مکانیات   معمیو ً  مدر  ستی  پتد زش متکز یک

 فیت هم  مسیائل   ز گونیاگون    نیو ع  ب  پاس  بت  

  ز زییاد   حییم  کی   مسیائی   بیت    می الً . کند م 
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 تحیت   نبیو   حافظی   کننید؛  می   پتد زش ر  د دگا 

 ماتتیسی   محاسبا  ک  مسائی  بت  . د رد شبک 

 ها میییو  با گت فیک  ها  پتد زند  دهند  م   نیام

 هیا   سیاز   شبی  بت  . د رد پتد زش  ها  هست 

 .د رد پتقیدر   کامییوتتها   ز    خوش  هم پویا

 خیدما   مختییف   نیو ع  بتد ر   بهت  تسهیل بت  

. شیود  می   میدیتیت  یکیارچی   صور  ب  متکز یک

 همیی  بیی  کییاربت  حسییا  یییک بییا کییاربت   میی الً

 .د رند دستتس  متکز خدما 

 شیکل  در سیتی   پیتد زش  متکز یک کی  ساختار

 سی   د ر   ساختار  ین.  ست شد  د د  نشا  زیت

 و میدیتیت  و سیاز   ذخیت  محاسب    صی  مؤلف 

 سی   د ر   خود محاسب  مؤلف .  ست بتد ر  بهت 

 حسی   کی    ست محاسبات  خدما  خوش  یا نوع

  ر ئیی  آنهییا بی   ر  مناسیی  خیدما   کییاربت   نییاز 

 تحیت   نبیو   حافظی   ساز   ذخیت  مؤلف . نماید م 

 نگهید ر   آ  در پتد زشی   د دگا  ک   ست شبک 

 هیم  بیتد ر   بهت  و مدیتیت مؤلف  نهایتاً. شود م 

 متکیز  کیاربت   و ر هبیت   بیت    کیاربت   و سط

 هیا  پتوتکیل  با ر  متکز خدما  و  مکانا  ک   ست

 کیییاربت    ختییییار در  سیییتاند رد هیییا  روش و

 بیی  ر   جییز   ییین  ز ییک  هییت  د میی  در .گییر رد می  

 .دهیم م  توضیح مختصت صور  
 

 
 ساختار یک مرکز پردازش سریع  .1 شکل

 

 

 مؤلفه محاسبه

مؤلف  محاسب  د ر   س  خوش   صی  با عناوین 

ر یان   بت   ر یان  ستی  و پتد زند  گت فیک  

  ست. 

 خوشه رایانش ابری

هدف خوش  ر یان   بت   ین  ست ک  جیایگزین   

رو  بت   کامییوتتها  رومیز   ر ئ  نمایید.  ز یین  

تتین خیدمت  یین خوشی  تخصییش ماشیین       مهم

ین مییاز  مشیاب    میاز  ب  کاربت    ست. ماش

و  کنیید یییک کییامییوتت فیزیکیی  معمییول عمییل میی  

مشخصییا  فنیی  آ  ماننیید حیییم حافظیی   قییدر  

عامل بیت  سیاس نییاز کیاربت       سیستم پتد زند  و

عنیو   نمونی  کیاربت  کیی      شیود. بیی   تعتییف می   

 فیز ر متیی   جیت      خو هد بتنام  تعامی  با نیتم  م 

 16نماییید  ماشییین  بییا هشییت هسییت  پتد زشیی    

گیگابایییت حافظیی    250 گیگابایییت حافظیی  رم و 

گیییتد. همچنییین  دیسییک تحییت شییبک  تحویییل میی 

گییتد    ییاد می    ++Cنویسی    د نشیوی  ک  بتنام 

نیازمند ماشین   ست ک  دو هست  پتد زشی   دو  

 گیگابایت حافظ  دیسک د رد. 100گیگابایت رم و 
 

 
 

 تعریف سه ماشین مجازی بر روی یک ماشین فیزیکی. 2شکل
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مزیت خوش  ر ییان   بیت   یین  سیت کی  تیو         

 فز ر قو  بین کاربت   متعدد بی    پتد زش  سخت

ها  ختید  شود.  ین کار هزین   شتت ک گر شت  م 

صییور   متعییدد ر  بیی  و نگهیید ر  کامییوتتهییا 

دهد. همچنین بیا توجی  بی      توجه  کاه  م  قابل

نیازمنیید  کییاربت     تنییوع و تغییییت   پیوسییت   

 نییاز  یشیا  بی     مورد ماشین میاز  د نشگاه  

 شود. آسان  ساخت  م  

 خوشه رایانش سریع

هیا  عیمی  و    خوش  ر یان  ستی  میزبا  پتوژ 

مهندسیی   سییت کیی  حیییم د دگییا  و محاسییبا   

صور  معمول  جیت   بتخی   ز    عظیم  د رند. ب 

هیا بیا کامییوتتهیا  معمیول  مقیدور        ین پیتوژ  

    ز چندین کامییوتت ر    نیست.   ین خوش  شبک

گیتد ک  تو    فزود  آنهیا در قالی  ییک     در بتم 

 شود. کامییوتت بسیار پتقدر  ظاهت م 
 

 خوشه رایانش سریع. 3 شکل

 

   میهیز    فیز ر  وییژ    سامان  نتمب   ین خوش  

ها  خیود ر     ست ک  کاربت    ز طتی  آ  بتنام 

نمایند.  بت    جت   رسال و نتایج آ  ر  دریافت م 

 بت   ین خوش  ماشین میاز  در  بتخالف خوش 

جا  آ  بتنام  کاربت  گر رد و ب   ختیار کاربت نم 

شید    ها  تعتیف ر  دریافت نمود  و تحت پتوتکل

ور  تیهیییز    رو بهییت  نماییید.  ز ییین  جییت  میی   

 یابد.  مت ت  بهبود م  یافت  ب   ختصاص

 خوشه پردازنده گرافیکی

هییا   هییا   خیییت  سییتفاد   ز پتد زنیید   در سییال

منظور  گت فیک  بت    نیام محاسیبا   نبیو     هم 

هیا   مو ز  رو ج زیاد  یافت   ست.  یین پتد زنید   

هسیتند کی  بی     میهز ب  هز ر   هست  پتد زشی   

شید  رو  کیار     هیا   ختصاصی  تعبیی     حافظ 

گت فیک دستتس  د رنید و قادرنید هیز ر   عمیل     

زمیا   نییام دهنید.     صیور  هیم   محاسبات  ر  بی  

هیا  گت فیکی  پتقیدر          ز کار  نمون  4 شکل

ها  محاسبات  ر  نشا    ستفاد  در سامان  مورد

دهد.  یین کیار  نزدییک بی  پینج هیز ر هسیت          م 

محاسییبات  د رد و تییو   محاسییبات  آ  بییی   ز  

  نزدییک  هشت تت فالپس  ست.  ین تو   پتد زش

ب  هز ر بت بت تو   کامییوتتها  رومیز  معمول 

  ست.
 

 NVIDIA TESLA K80ه گرافیکی ندپرداز .4 شکل

 

 سازی مؤلفه ذخیره

 ین مؤلف  متشکل  ز تعد د زیاد  دیسک  ست کی   

با شبک  بسیار ستی  بی  سیتورها  محاسیبات     

شوند. هدف  یین مؤلفی   یییاد فضیای       متصل م 

 سییتفاد  در  مییورد د دگییا سییاز   بییت   ذخیییت 

  

   Super Node 
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هاست. طت ح   ین مؤلف  ب  نحو   سیت   پتد زش

مسیتقل  ز   آسیان  و کیامالً   ک  حیم حافظ  آ  بی  

تغییت  ست. ماشین محاسیبات    ها قابل سایت مؤلف 

هماننید هارددیسیک خیود دستتسی       ب   ین فضا

 د.د ر

 

 برداری مؤلفه مدیریت و بهره

متکییز  درگییا  و درو ز  دستتسیی  بیی  خییدما   

بیتد ر  آ  هسیتند.    ها  میدیتیت و بهیت    سامان 

ها بت   مدیتیت  نگهد ر  و  بتخ   ز  ین  سامان 

شیوند. پیای  و نظیار      توسع  متکز  ستفاد  م 

هیا    بت متکز  تعتییف   فیز ی  و جابییای  گیت     

محاسبات  و  تعتیف کاربت   و حقو، دستتسی   

 پریتند. آنها در  ین مؤلف   نیام م 

و  دستتس  کاربت   نهای  سیستم ب   ین سناری

شییود کیی  آنهییا  ز طتییی     صییور  تعتیییف میی  

بییوک متصییل بیی   کامییوتتهییا  شخصیی  و نییو 

کنند. بت  ساس  شبک    ز خدما  متکز  ستفاد  م 

 ستفاد  آنها هم  نوع خدمت  و سط کاربت  مورد

کیاربت  کی  ماشیین مییاز       متفاو   ست. می الً 

کند  بیا  سیتفاد   ز    ت م ویندوز یا لینوکس دریاف

Remote Desktop  عامییل بیی  آ    خییود سیسییتم

کنید. کیاربت   خوشی  ر ییان       دستتس  پید  م 

هیا   سیتاند رد ماننید      بت  هم  ز طتی  پتوتکیل 

ssh      ب  گت  میدیتیت و توزیی  محاسیبا  متصیل

 نمایند.  ها  خود ر   رسال م  شد  و بتنام 

ها   آموزش ور  مناس   ز متکز باید بت   بهت 

 زم بیی  کییاربت    ر ئیی  شییود. بخشیی   ز  ییین     

ها مفاهیم شبک  و دستتس  دوردست ب   آموزش

گیییتد.  ییین  هییا  کییامییوتت  ر  در بتمیی  سییامان 

زمیا  کمی     بخ  بیت    غیی  کیاربت   در مید     

ۀ  ر ئیی   سییت. زیییت   غییی  کییاربت   درزمینیی قابییل

 فز رهیا  تخصصی  موردنییاز خیود       جت   نیتم 

 مییوتتها  شخص  مهار  کاف  د رند. رو  کا

 ز سوی  دیگت  کاربت   بایید عیالو  بیت آشینای      

 فیز ر   مقدمات  بیا خیط فتمیا  لینیوکس  بی  نیتم      

 سیتفاد  خیود هیم تسییط کیاف        تخصص  مورد

ساز  و توزی  محاسیب    د شت  و  ز نحو  مو ز 

عنو   نمونی   کیاربت  کی      گا  باشند. ب آدر آنها 

صیور    ر  در محییط متیی  بی     هیا  خیود   بتنام 

نویسد  هنگام  جیت   بتنامی  خیود در     ستیال م 

خوش  ستی   تسیتی  چنید ن  مشیاهد  نخو هید     

سیاز  کید در  یین     کتد.  و باید بیا نحیو  میو ز    

محییییط آشییینا بیییود  و بتنامییی  خیییود ر   ز  ول 

 ساز  نماید.  صور  مو ز  طت ح  و پیاد  ب 

 

 گیری نتیجه

نیییاز  ضییتور  بییت   متکییز محاسییبا  سییتی  

ها  عیمی  و مهندسی   سیت.  یین متکیز       پژوه 

خدما  متنیوع   زجمیی  ر ییان   بیت   ر ییان       

ستی  و پتد زش گت فیک  ر  در  ختییار کیاربت     

دهد. تیهییز د نشیگا  بی  چنیین متکیز        قت ر م 

هیا  مبتنی  بیت     تو ند  بعاد و کیفییت پیژوه    م 

 هد.توجه  بهبود د محاسب  ر  ب  شکل قابل
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 های پژوهشی پذیری فعالیتراهکارهای افزایش رویت
 دانشگاه بوعلی سینا

 

 
  1فرسلیمی ژاله دکتر

 

 

 یدهـچک  

های پژوهشی دانشگاه بوعلیی یوی ا اع لعا وه  روی ریوی ه بو  هو          پذیری فعالیترویت
تعان   بوا ادو ا ا    های پژوهشی  یپژوهش ایت. صاحباه و  تعلیاه آثار و فعالیت اثربخشی

های  وثثر بور افوزایش ارتبواه و هی واری      پذیری این آثار را افزایش ده  . راه  ایب رویت
لییی، افزایش ایت اد، افزایش دیتریی آعاد،  عرفی لییی افراد اع طریق پروفایوه پژوهشوی،   

های اجتیوالی و اراهو    ها، فعالیت در ریان ها و خبرگزاریتباه با ریان عنی صحیح، اربرچسب
پوذیری دانشوگاه و   ها و شرکت در  جا ع لییی و لیع ی اع لعا ه افوزایش رویوت  یخ رانی
 1.شعدهای پژوهشی آه  حسعب  یفعالیت

 

 ایت اد لییی، ارتباه یی ا، بعلیی دانشگاه پذیری،رویت :ها کلیدواژه
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 مقدمه
پذیری و به اصطالال  دیطده   ، مشاهده1پذیریرویت

شدن در محیط علمی و پژوهشی یکطی ا  ماطا     

کنونی اسطت کطه    مهم مالر  شده در مجامع علمی

بططر میططمان مو ییططت یططو کططار پژوهشططی  طط  یر    

گذارد. یطو پطژوهش، هطر  نطد هطم کطه  طو          می

باشد، اگر دیده نشود و  وسط ا راد دیگطر مطورد   

رسططد. اسطتااده رططرار نگیطرد بططه هططدی  طود نمططی   

پذیری در و ، امری  نی است و مربوط بطه  رویت

های  طا  بطرای   امور مهندسی است و ا   رمول

عرارطی،  گیطرد ف طدایی  ش دیده شدن بهره مطی ا مای

پذیری در و  مطدنرر ایط    (. البته  نها رویت1396

میاله نیات و اهمیت دیده شدن در سطال  اامهطه   

بطرای  و در بی  عموم مردم کمتطر ا  و  نیاطت.   

کاططا ا رگططذاری، دسططتاوردهای پژوهشططی بایططد  

مورد استااده ررار گیرنطد. و بطرای اسطتااده بایطد     

پذیری داشته باشطند.  شدن و دسترس ترابلیت یا

شدن آ ار پذیری یا یا تلذا برای کمو به اکتشای

پطذیری آنهطا انجطام    باید ارداما ی در اهطت رویطت  

های مختلف شطود.  شود  ا منجر به استااده گروه

و سطط د در رالططا اسططتناد در میالططه و کتططا  و    

هطای  های دولتی و غیره به عنوان مصداقگمارش

پد صاحبان و متولیطان  نمود پیدا کنند. ا رگذاری 

 وانند بطا ارطدامات   های پژوهشی میآ ار و  هالیت

پطذیری ایط  آ طار را بطه حطد رابط        مناسا، رویطت 

پططذیری ربططولی برسططانند و ا ططمایش دهنططد. رویططت 

میاالت و سایر آ ار پژوهشطی  ولیدشطده  وسطط    

                                                           
1. visibility 

پطذیری  پژوهشگران دانشگاه  یرمجموعطه رویطت  

پطذیری ا طراد، آ طار    ت. لطذا رویطت  کلی دانشگاه اس

صططورت  پژوهشططی، و دانشططگاه بططوعلی سططینا بططه 

همترا  بررسی شده است و  اکیکی در ای   مینه 

 صورت نگر ته است.  

المللطططی مشطططارکت محییطططان در عرصطططه بطططی    

ای ا  رشطد علطم اسطت فالریطویر، لبط  و       مشخصه

، نیطط  در داورپنططاه و 2003، 3؛ لیططو2004 ،2لملططی 

ساات و کشورها به دنبال ؤ(. لذا م1391آدمیان، 

المللی  ود هاطتند. امطا ایط     ا مایش مشارکت بی 

مشارکت در صطور ی بطه نتیجطه دلخطواه  واهطد      

پططذیر باشططد. در صططور ی کططه  رسططید کططه رویططت 

المللطی  ساطات در سطال  بطی    ؤمشارکت ا راد و م

عنطوان  دیده شود و دیگران ا  آن ماللع باشطند بطه  

ساطه لحطاخ  واهطد    ؤم شا ص رشد علم در آن

هططای پططذیری  هالیططتشططد. یکططی ا  نتططای  رویططت 

المللططی کاططا منملططت  پژوهشططی در سططال  بططی  

هطای مواطود در   ااتماعی اسطت. یکطی ا  دغدغطه   

اامهه دانشگاهی در حطال حارطر،  نطمل منملطت     

ااتماعی دانشگاه و  مممه ناکارآمدی آن در بطی   

 (. منملطت 1397مردم و اامهه است فذوالحواریه، 

 یطمد و نیططش  ااتمطاعی ا  نیطش ااتمطاعی برمطی    

گیطرد.  ااتماعی هطم ا  نیطا  ااتمطاعی نشط ت مطی     

باته به نیا ی که مردم به یو واحد شغلی دارنطد  

و نیططم بططا  واططه بططه نططوه  ططدما ی کططه صططاحبان  

کنند حرمت و منملت ااتماعی آن مشاغ  ارا ه می

                                                           
2. Larivière, Lebel & Lemelin 
3. Liu 
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گیطرد. نیطا   الطری    شغ  یا واحد شغلی شک  مطی 

نیش ااتمطاعی ا طراد شطاغ  را مهطی  و      ها،اناان

آرام آرام منملطططت ااتمطططاعی ایططط  مشطططاغ  و    

دهد. ورتی امهطی  ساات مربوطه را ار یاء میؤم

نتوانند نیش ااتماعی  ود را بطه نمطایش بگذارنطد    

طبها منملت ااتماعی آنطان و نطه لمومطا آن شطغ      

آ رینطی ایط  ا طراد    شود. اگر در نیطش  ضهیف می

  اسطططت مشطططک  در   جدیطططدنرر شطططود ممکططط  

 ططوبی و پططذیری آنهططا باشططد و مططردم بططه  رویططت

آ رینی آنها ماللع نباشند و لطذا بطا   درستی ا  نیش

پذیرکردن  دمات آنهطا  ماللع کردن مردم و رویت

منملت ااتماعی آنها ا مایش یابطد. هطر  طه دارای    

پطذیر  منملت ااتماعی باشطد  طواه نطا واه رویطت    

کطه بطه علطت     پذیراست. ولی  ه باا مالالا رویت

به یطو حر طه و یطا عطدم       خصیص اایگاه ناویژه

ایاططای مناسططا نیططش ااتمططاعی  وسططط صططاحبان 

عرارططی، حر ططه منملططت ااتمططاعی ندارنططد ف ططدایی  

 وانطططد میطططمان امطططا  طططه عطططواملی مطططی (. 1396

های پژوهشی دانشگاه بوعلی پذیری  هالیت رویت

سططینا را ا ططمایش دهططد و سططبا ار یططاء منملططت و  

هطای  ماعی آن شده و ا ربخشی  هالیطت اهمیت اات

 صورت گر ته  وسط ای  دانشگاه را ا مایش دهد.

 شود.در ادامه به بررسی ای  عوام  پردا ته می

 دسترسی آزاد -1

نوه ادیدی ا  ار باط علمطی بطر مبنطای ماهطومی     

اسطت کطه انطبش دسترسطی      ریمی شده ا  پی

آ اد به اطالعات علمی نام دارد. مجالت دسترسی 

آ اد یو شیوه ادیدی ا  ار باط علمطی اسطت کطه    

 وانند بطا اسطتااده ا  ایط     امرو ه پژوهشگران می

شیوه  ولیدات  ود را در ا تیاردیگران ررار دهند 

و در میاب  ا   ولیدات دیگران استااده کنند فرانع، 

(. سطططه 23،  1393ر رو بهطططانی، ، نیططط  د1388

گیری دسترسی آ اد به اطالعات عام  باعث شک 

علمی شده است. یکی ا  ای  عوام  دیدگاه سطنتی  

است. منرور ا  دیدگاه سنتی ای  است که ا  بوده 

 واسطت  آن  مان که بشر  حییق را آغا  کرد می

باشند که همگان به نتیجه کار او دسترسی داشته 

نبود که در حو ه  جارت ررار  ای   کرو اصالً به 

ای بر آن  اط پیطدا کننطد. پژوهشطگر    گیرد و عده

کطرد  طا دیگطران آن را ببیننطد، روی آن      حییق می

نرر بدهند و  حیییات آینطده بطر اسطاس آن شطک      

گیططرد. عامطط  دیگططر  نططاوری نططوی  ار بططاطی و    

اطالعا ی بود و عام  سطوم بحرانطی بطود کطه در     

بود. بحران ا  دو انبطه   ایجاد شدهنشریات علمی 

شود؛ بحران ریمطت و دیگطری بحطران    بررسی می

هطا و  مجو ها. ای  سه عام  باعث شد  طا دیطدگاه  

نگططرش ناططبت بططه دسترسططی آ اد بططه اطالعططات   

هدی (. 23،   1393ا مایش پیدا کند فرو بهانی، 

کلی مجالت دسترسی آ اد، ا مایش  ط  یر  حییطق   

سططی بططه نتططای   حییططق   ا  طریططق ا ططمایش دستر 

بطاال بطردن میطمان    باشد و یکطی ا  ممایطای آن    می

هطای علمطی، ا طمایش احتمطال     دسترسی بطه میالطه  

میططمان  واننططدگان و در نتیجططه ا ططمایش احتمططال  

 میطططمان اسطططتنادها بطططه آ طططار علمطططی و رطططریا

 ،  1393اسططت فرو بهططانی،      یرگططذاری آنهططا

24- 25  .) 
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بطاال ر باشطد    هر  ه میمان دسترسی به یو مجله

 طری ا  طریطق اینترنطت    و مجله در مییاس وسطیع 

اشاعه یابد، میمان استنادها به آن مجله در سطال   

المللططی بططاال ر تططه و در نتیجططه مواططا کاططا بططی 

گطماری بیشطتری بطرای آن    اعتبار و رریا  ط  یر 

ر ، نیططط  د1385شطططود فنطططورو ی،  مجلطططه مطططی 

ی هططالططذا یکططی ا  راه (.26،  . 1393رو بهططانی، 

پذیری محییان به آ ار پژوهشطی  ا مایش دسترس

پذیری آنها انتشطار ایط    و در نتیجه ا مایش رویت

 آ ار در مجالت دسترسی آ اد است.

 پروفایل پژوهشی  -2

یکی ا  عوام  بایار مؤ ر در ای   مینطه اسطتااده   

های پژوهشی در پژوهشگران دانشگاه ا  پرو ای 

اطر  گیطت   گوگ  اسطکالر، ارکیطد، ری  و  ا  امله 

المللططی ا  و... اسططت. پژوهشططگران در سططال  بططی  

طریق پرو ای  پژوهشی ا راد به شناسایی آنها و 

پردا ند و ا  محتواهطای  هایشان میآ ار و  هالیت

هططا پططذیر شططده ا  طریططق ایطط  پرو ایطط  دسططترس

 کنند.استااده می

هططای شخصططی یططا   سططایتهمچنططی  ایجططاد و  

با دیططد ایطط  دانشططگاهی و  ططالش بططرای ا ططمایش  

نتای  پطژوهش داورپنطاه و   ها مهم است. سایت و 

 هطای داد  هطداد صطاحه   نشطان  (1391آدمیطان ف 

 محتطوای  بطا  PDFهطای  صطاحه   هطداد  سایت، و 

 عوامط   ا  بهضطی و  ISIهطای   هداد میاله و علمی

 ارتصطادی،   بطانی،  سیاسطی،   رهنگطی،  ااتماعی،

رؤیطططت  میطططمان بطططر  وانطططدو... مطططی پژوهشطططی

    یرگطذار  و  در ایران دانشگاهی های سایت و 

 باشد.

 المللی همکاری علمی بین -3

نتططای  حاصطط  ا  پططژوهش داورپنططاه و آدمیططان    

( حططاکی ا  آن اسططت کططه همکططاری علمططی   1391ف

  وسطهه بطا کشطورهای  وسطهه    کشورهای درحال

هطای آنهطا  ط  یر    پذیری میالهیا ته بر میمان رویت

کطه یکطی ا     ( بر آن است1397گمنی ف مثبت دارد.

مهیارهایی که در آینده دانشگاه بطوعلی سطینا بطر    

المللطی  شود، همکطاری بطی   اساس آن سنجیده می

 است.  

-هطای علمطی بطا رویطت    در بررسی راباله همکاری

پططذیری متغیرهططایی نریططر  هططداد نویاططندگان،     

هطای مورطوعی   الگوهای همکطاری علمطی، حطو ه   

آدمیطان،  مورد  واه ررار گر ته است فداورپناه و 

، نیططططط  در داورپنطططططاه و 1998ف 1ون ران (.1391

پذیری ( عوام  متهددی را بر رویت1391آدمیان، 

دانطد. ا  املطه  یویطت  ندنویاطندگی و     مؤ ر می

دهططی بططه نشططر در مجال ططی کططه دارای    اولویططت

های استنادی باالیی هاطتند را بر طی ا    شا ص

پطذیری نتطای   حیییطات    راهبردهای ا مایش رویت

کنطد.  کشور، موساه یا  یم  حیییا ی ذکر مطی  یو

اعتبار کلی داده شطده ا  سطوی اامهطه علمطی بطه      

نویاططندگان یططو میالططه دارای  نططد نویاططنده بططه  

مرا ا بیشتر ا  اعتبطار ا تصطا  داده شطده بطه     

نویاططنده اسططت فکتططم و نویاططنده یططو میالططه  ططو

                                                           
1. Van Raan 
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، نیططط  در داورپنطططاه و آدمیطططان، 1997، 1مطططار ی 

، نیطط  در 2009ف 2سططادانا و سططامال (. پططارا ،1391

( دریا تنطد کطه  حیییطات    1391داورپناه و آدمیان، 

پططذیری بططاال اغلططا بططا همکططاری     دارای رویططت

کشورهای پردرآمطد صطورت گر تطه اسطت. آنهطا      

مهتیدند که اغلطا نتطای  حاصط  ا  همکطاری بطی       

درآمططد و کشططورهای بططا درآمططد  کشططورهای کططم

اورپنططاه و پططذیری کمططی دارد. د متوسططط، رویططت 

، نیطط  در داورپنططاه و آدمیططان،  2009ف 3بهرو  ططر

پططذیری ای بططه بررسططی رویططت  ( در میالططه1391

 طا   2000های مجالت علمی ایرانی که در بی  سال

 (ISI) وسطططط موساطططه اطالعطططات علمطططی  2006

پوشش داده شده بود، پردا تند. نتطای  نشطان داد   

پططذیری مجططالت ایرانططی در   کططه میططمان رویططت  

ی مختلف متااوت بطوده و در میایاطه بطا    ها رشته

 المللی  ود پایی  است.  همتاهای بی 

هطای  پطذیری میالطه   وان گات که میطمان رویطت  می

پطذیری  المللی بطیش ا  میطمان رویطت     لیای بی هم

  لیای ملی است. ا  آنجا که داورپناه های هممیاله

( کمتری  میمان متوسطط اسطتناد   1391و آدمیان ف

المللی را مربطوط بطه ایطران    ت مشترک بی به میاال

 وان نتیجه گر ت که در ایران اند میگمارش کرده

 ط لیای ملطی بطیش ا      هداد میاالت حاصط  ا  هطم  

المللططی اسططت. بططا  واططه بططه اهمیططت همکططاری بططی 

پطططذیری بهتططر اسطططت در  المللطططی در رویططت  بططی  

ساات پژوهشی ایران هطم بطرای   ؤها و م دانشگاه

                                                           
1. Katz & Martin 

2. Paraje, Sadana & Salmela 

3. Davarpanah & Behrouzfar 

المللی ارطداما ی صطورت   بی  هایا مایش همکاری

 گیرد. 

( مهتیدنططد بهتططر اسططت 1391داورپنططاه و آدمیططان ف

 وسطططهه بطططرای ا طططمایش  کشطططورهای درحطططال 

هطای  طود بطا    پذیری میاالت  ود، همکطاری  رویت

را گاططترش دهنططد. لططذا  یا تططهکشططورهای  وسططهه

منرطور حمایطت ا    هایی مناسا بطه  دوی  سیاست

بططا پژوهشططگران  همکططاری پژوهشططگران دا لططی  

یا ته و ایجاد ار باط بی  مراکطم  کشورهای  وسهه

پژوهشی دا لی با مراکم پژوهشی ایط  کشطورها   

در اهططت ا ططمایش    وانططد راهکططار مناسططا  مططی

پذیری میطاالت کشطورمان و در نتیجطه بطاال      رویت

بردن اایگاه علمی ایران در سال  اهطانی باشطد.   

اهطت  شود که اردامات  شوییی در لذا  وصیه می

 صططو  بططا  المللططی بططه ا ططمایش همکططاری بططی  

های پژوهشطی  یا ته، در  هالیتکشورهای  وسهه

پژوهشگران دانشطگاه بطوعلی سطینا نیطم صطورت      

هطا و نتطای    گیرد. در ای  مورد  واه به شطا ص 

هطای مهطم و   سطنجی کطه بطه مهر طی مورطوه     علم

هطا  هالیطت   پرطر دار و ا رادی کطه در ایط   مینطه   

شناسططایی ا ططرادی کططه در  مینططه  کننططد و نیططممطی 

پژوهشی پژوهشطگران دانشطگاه بطوعلی سطینا در     

 پردا د اهمیت دارد.  یا ته میکشورهای  وسهه

 استناد  -4

پذیری است میمان استناد یکی ا  نتای  مهم رویت

پطذیری بطه عنططوان   و در متطون مربطوط بطه رویطت    

میمانی برای استااده ا  متون مطورد  واطه رطرار    

 طوان  (. مطی 1391داورپناه و آدمیان، گر ته است ف
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 وسطهه بطا   گات همکاری علمی کشورهای درحطال 

پطذیری  یا تطه بطر میطمان رویطت    کشورهای  وسهه

ا مایطد. بطا    ط لیای ایط  کشطورها مطی    های هممیاله

کننطده  طا سطال     ا مایش  هداد کشورهای همکاری

کشور میانگی  استناد با  واه به میطمان   14و  13

استناد به هر میاله بطرای دو کشطور    6/10ای پایه

یابد و بطا  کننده رشدی کامال صهودی میهمکاری

کننده در میاالت ا مایش  هداد کشورهای همکاری

 طط لیای بططر میططمان اسططتنادهای آنهططا ا ططموده  هططم

هطای مشطترک   شود. میانگی  اسطتناد بطه میالطه    می

المللی همه کشورهای مورد بررسی بیشطتر ا   بی 

هطای مشطترک ملطی آنهطا     تناد به میالطه میانگی  اس

 (.  1391است فداورپناه و آدمیان، 

 هطای کشطورهای  وسطهه   میانگی  استناد به میالطه 

دو برابر میانگی  اسطتناد بطه    (  یریبا88/14ًیا ته ف

( 8/7 وسططهه فحططال هططای کشططورهای در میالططه

باشد. کشور ایران با میانگی  استنادی کمتر ا   می

( ر به  هارم را در 43/7تناد فمتوسط میانگی  اس

 وسططهه مططورد بررسططی بططی  کشططورهای درحططال

 ( دارد.1391داورپناه و آدمیان ف

، نیط  در  1991ف 1 حییق نری ، اسطتیوند و ویتلطو  

( نشطان داد کطه میطاالت    1391داورپناه و آدمیان، 

حاص  ا  همکطاری بطی  یطو کشطور واباطته بطه       

همکطاری  ا حادیه اروپا و یو کشور غیرواباته یا 

بی  دو کشور غیرواباته، استناد بیشطتری اطذ    

، نیطط  در 2008ف 2کنططد. شططومو و شططوبرت  مططی

                                                           
1. Narin, Stevens & Whitlow 

2. Schmoch & Schubert 

در  حیییططات  ططود   (1391داورپنططاه و آدمیططان،  

دریا تند که بی  همکاری با نویاندگان آمریکطایی  

 و میمان استناد راباله مثبت واود دارد. 

المللطی بطیش     لیای بی میمان استناد به میاالت هم

 ط لیای  برابر میمان استناد بطه میطاالت هطم    8/1ا  

 ط لیای  ملی است. میانگی  اسطتناد بطه میطاالت هطم    

یا ته حدود دو برابر کشورهای کشورهای  وسهه

 وسطهه اسطت. پطژوهش گولطد ینی، دیط  و      درحال

( 1391داورپناه و آدمیان، ، نی  در 2003ف 3دراون

ورها دهد که  یاد ر بودن  هداد کشط نیم نشان می

کننده در انتشارات حاصط  ا   و موساات شرکت

همکاری، میمان اسطتناد مطورد انترطار را ا طمایش     

 کطه محییطان کشطورهای  وسطهه     دهد. در حالیمی

رالبطی  یا ته  مای   راوانی فهمکطاری علمطی درون  

 وسهه( برای همکاری برابر کشورهای درحال 11

یا تطه  علمی با همکاران  ود در کشورهای  وسهه

المللطی در  میطمان اسطتناد در همکطاری بطی     دارند. 

یابطد  میایاه با همکاری بومی بیشتر ا طمایش مطی  

؛ 2004، 5؛  ردریکاط  2001، 4فگلنمل و اسکوبرت

داورپنطاه  ، نی  در 2010، 7؛ پرس 2009، 6داورپناه

 (.  1391و آدمیان، 

 زنی مقاالتبرچسب -5

 بطا  که هاتند غیرکتابی منابع مهمتری  ا  میاالت

  مریق اامهه اطالعا ی اریان به مجله در انتشار

  یطرات  سطتون   واننطد بطه عنطوان   مطی  و شوندمی

                                                           
3. Goldfinch, Dale & Derouen 

4. Glänzel & Schubert 

5. Frederiksen 

6. Davarpanah 

7. Persson 
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 عمط   بهطدی  هطای پطژوهش  بطرای  پلکانی و دانش

 گذاریبر اا ایبه گونه باید دلی  همی  به کنند؛

 رطرار  و شطدن اهطانی  امکطان  به راحتطی  شوند که

 شطود.   راهم آنها برای اطالعات  ر ه در گر ت 

میالطه   هطر  محتطوای  اسطت  مرسطوم  رو،ایط   ا 

 یطو  عبارت فعنطوان(،  یو  حت مختصر صورت به

واژه   هطططدادی و پطططاراگرای ف کیطططده(  نطططد یطططا

 شططود فرارططی مهر ططی مخاطططا فکلیططدواژه( بططه

 .  (1396میرسهید و ماهودی، 

 کلیطدواژه  و  کیطده  عنطوان،  عنصطر  سطه  دروارع،

 پژوهشطی  ا طر  هطر  هویطت  و شناسطنامه  عنطوان  به

 نانچطه   کنطد. بطه ایط   ر یطا،    می عم  میاله مانند

 و  کیططده میالططه فعنططوان،  پوسططته نویاططندگان،

 مهار طه  به منجر که بخشی به عنوان کلیدواژه( را

 مالالهطه  کنند، مجو   دوی  به  وبی شود،می ا ر

 و بحطث  هطا، روش و مطواد  میالطه فمیدمطه،   گوشته

 صطورت  ای  غیر در شود،می گیری( صادرنتیجه

میرسطهید  ندارد فرارطی  برای  واندن اربالی میاله

پطذیری و  (. یهنی امکطان رویطت  1396و ماهودی، 

 یابد. نیم استناد به ای  ا ر کاهش می

  وانطد مطی  که است میاله ا  بخش نخاتی  عنوان،

  رغیطا  و  شویق آن، مالالهه ادامه برای را کاربر

 و مورطوه  مؤ ر میاله، انتیال عنوان ا  کند. هدی

 نرر الا با همراه گمارش شده هایبررسی طر 

 داوران و مخاطبان، سطردبیران  به رسانیاطاله و

، نیط   2001، 1است فگودم ،  طا ر و سطیگ    میاله

 بایطد  (. پد1396میرسهید و ماهودی، در راری

                                                           
1. Goodman, Thacker & Siegel 

 درطت  عنطوان  کلمطات   ر یا و ار باط انتخا ، در

 و آن نداشطته  درک در مشطکلی  کطاربر   طا  شطود 

 هرگم نباید عنوان باشد.  همراب  آسانی به عنوان

  خصصططی، بططیش ا  حططد اصططالالحات حططاوی

 هطای نطام  یطا  هطای شطیمیایی   رمطول  ا تصطارات، 

 اطالعطات  ارا طه  بطا  همطراه  باشد. همچنطی    جاری

 بطه ططور   ممکط   اطای   ا و اذا  را آن باید کا ی

، 2نوشطت فبرکیطو، وو نویطو و دوکیطو     مختصر

و ماطططهودی، میرسطططهید ، نیططط  در رارطططی2003

 کطه  دارد رطرورت  نیطم  نکته ای  به  واه .(1396

 ویرگطول،  هطای عالمطت  شطام    واندمی عنوان یو

 ویرگطول  با اینکه عالمطت  و باشد رولنی  و پرانتم

 بطرای   نهطا  رطول نیط   عالمطت  و عنطوان  وسطط  در

 کطاربرد  آن هطای بخش همه نه و عنوان ا  بخشی

 و ویرگولنیاله هایعالمت ا  نباید هرگم اما دارد،

، 2013، 3کطرد فکومطار   اسطتااده  عنطوان  در اسلش

بطا   .(1396میرسطهید و ماطهودی،   نی  در رارطی 

 بطه  عنطوان  کلمطات   هطداد  و نوشطت   سطبو  اینکطه 

 باتگی شودمی نوشته آنها برای میاله که کاانی

 میاالت دهدمی مختلف نشان مالالهات نتای  دارد،

 بطا  میطاالت  بیشطتر،  دانلطود   هداد سؤالی عنوان با

 و بیشطتر  اسطتناد   هطداد   وصیای و  بری عنوان

 پطذیری رؤیطت  عنوان، در دونیاله عالمت با میاالت

انطد فامطالی   داشته میاالت دیگر به نابت بیشتری

میرسطططهید و ، نیططط  در رارطططی2011، 4و نیکطططماد

 .(1396ماهودی، 

                                                           
2. Brkić, Vučenović & Đokić 

3. Kumar 

4. Jamali & Nikzad 
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 را میالطه  پوسطته  ا  بخطش  دومطی   کطه  ها، کیده

 شام  میاله، ا  مینیا وری ناخه دهند،می  شکی 

 میالطه  در کطه  بخشطی هاطتند   هطر  ا  ای الصطه 

 نویاطنده  کطه  است اایگاهی دارد.  کیده، واود

 ا  استااده بدون باید

  حطوای  ارطا ی،   م ینات و ایهام ایجا ، استهاره،

 بطه   واه بگذارد. با اشتراک به مخاطا با را میاله

 رشطته  بطه  میاله ا مام نگارش ا  پد  کیده اینکه

 بطه صطورت   بایطد  آن هطای امله آید،درمی  حریر

 ا  اسطتااده  بطدون  و شطخص  سطوم  گذشته،  مان

 درک بطرای  یابطد. همچنطی    مناطی نگطارش   ا هطال 

 کو طاه  بطه صطورت   بایطد  امطالت   واننده، سریع

عبطارات    کطرار،  ا  ااتنا  شود. به عالوه، نوشته

 و هطا مثطال  وصطای،  ام یطات   اصطیلی،  مهنطی، بی

 نگارش در باید که است دیگری موارد هاپانوشت

 مطورد   رمطت  و کرد. ططول  رعایت ماللو   کیده

 متاطاوت  دیگطر  مجلطه  بطه  ایمجلطه  ا   کیده، نیا 

 سطبو  بطا  متناسطا  هطا  کیده اساس ای  است. بر

 سطا تارنیا ته  و سطا تاریا ته  نطوه  دو در مجلطه 

 سطا تارنیا ته   کیطده  شطوند. مهمطوالً  مطی   دوی 

مطورد،   ماننطد گطمارش   میطاالت  ا  انطواعی  بطرای 

 ا  میطاال ی  و  صطویری  میطاالت  مطروری،  میاالت

، 2008، 1دارند فپه و انجی کاربرد نرراتنیاله نوه

 و .(1396میرسططهید و ماططهودی، نیطط  در رارططی

میطاالت   بطرای  اهطت،  ایط   ا  سا تاریا ته  کیده

 یطو  بطا  بتوانند کاربران که دارد کاربرد پژوهشی

 میالطه  و نتای  هایا ته ها،روش و مواد هدی، نگاه

                                                           
1. Peh & Ng 

 در کطه  را بخشی همان درییاً و دهند  شخیص را

میرسططهید و کننططد فرارططی  مالالهططه دارنططد نرططر

 (.  1396ماهودی، 

 همطان  کطه  میالطه  بطه   نطی بر اطا  مرحله آ ری 

 باشطد، مطی  انتهطای  کیطده   بطه  کلیطدواژه  ا طمودن 

 میالطه  اصطلی  موروعات اینکه برای است  دبیری

 و  اطریع  میالطه  بطه  دسترسطی  و شطود  برااطته 

 هطر  انتهایی بخش  ا آغا ی  بخش ا . یابد  اهی 

 کطه  شطود مطی  پردا تطه   یطادی  ماطاهیم  بطه  میاله،

 بطه  کیطده   کلیطدواژه  عنطوان  بطه   واننطد مطی  هریو

 بطه   واه هاکلیدواژه انتخا  در اما شوند؛ ا موده

  هطداد  محدودیت است: نخات، رروری نکته دو

 کطه  هطایی کلیطدواژه  ا  دوم، اسطتااده  و کلیطدواژه 

 پطد،  دارنطد؛  میالطه  بر با یطابی  را    یر بیشتری 

 مهم موروعات دربرگیرنده که مااهیمی  نها باید

 در مهمطی  نیطش  همچنطی   و هاتند میاله و اصلی

 شوند. مهموالً انتخا  باشند، داشته میاله نمایانی

 بخطش  در میالطه  در مواطود  موروعات مهمتری 

 همچطون  هطایی بخش بنابرای  دارد؛ ررار آن هدی

 عنطاوی   همچنطی   و ابتطدایی  کیطده   بخش میدمه،

 میالطه  هطدی  و رویکطرد  دربرگیرنطده  کطه  میاال ی

 کطه  باشطند  ماطاهیمی  حطاوی   واننطد مطی  هاطتند، 

 دهد. موروعات اصلی میاله را پوشش می

 ایط   نگارش در ناباامانی و انگاریسه  هرگونه

 موااطه   الش را با میاله پذیریرؤیت عنصر، سه

 . (1396میرسهید و ماهودی، کند فراریمی
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 هاها و رسانههمکاری با خبرگزاری -6

یکی دیگر ا  مهیارهای سطنجش دانشطگاه بطوعلی    

سینا در آینده، ا رگطذاری ااتمطاعی اسطت کطه بطه      

با اریططابی و شططهرت دانشططگاه ربططط دارد. اگططر    

اعتبار پیطدا کنطیم   بخواهیم در سال  دنیا شهرت و 

هطا اسطت. در   های مواود  برگماری یکی ا  کانال

 50و یططا  30، 20،  15، 10وارططع بایططد بططه نططوعی   

کنیم را به  بان عامطه  درصد ا  علمی که  ولید می

ها عرره کنیم  غییر بدهیم و ا  طریق  برگماری

   (.1397فگمنی، 

پذیری ممک  است با انجام کارهای شایاته رویت

هطای  الیطر و یطا بطا  بلیغطات      ام ماطوولیت یا انجط 

درست بطه دسطت بیایطد. گطاهی اسطتااده ا  کمطو       

سطا ی  ا راد واسالی مانند هنرمندان برای نمایطان 

هطای انجطام شطده مطؤ ر اسطت      هطا و  هالیطت  نیش

هططا و همچنططی   هیططه  ططیلم (.1396عرارططی، ف ططدایی

رسططانی بططرای صططدا و سططیما و   یمرهططای اطططاله

هطای پژوهشطی   ردی ا   هالیتمهر ی کلی و یا مو

دانشگاه یکی ا  اردامات    یرگطذار در ایط   مینطه    

است کطه بطه علطت گاطتره وسطیع مخاطبطان ایط         

پطذیری    مط  رویطت  ها مواا ا مایش رابط  رسانه

 شود.  ها میای   هالیت

 های اجتماعی  فعالیت در رسانه  -7

 هالیت علمی پژوهشگران دانشطگاه بطوعلی سطینا    

المللطی ا   ااتمطاعی دا لطی و بطی     هطای در رسانه

بططوک،  لگططرام و... و ایجططاد   ربیطط   ططویتر،  ططید  

های علمی روی  پرسش و پاسخهای علمی،  وبالگ

های دیگر، همترا  وانی با   ریار  گیت یا سایت

گذارند و... عمطوم  که ا راد روی میاالت کامنت می

مردم را در سالو  مختلطف علمطی و ااتمطاعی بطا     

پژوهشطی ایط  ا طراد و نیطم دانشطگاه      هطای   هالیت

انتشططار نتططای   کنططد. بططوعلی سططینا آشططنا مططی   

هطای علمطی بطه  بطان سطاده و عامطه کطه         پژوهش

 وسط ا راد با سالو  مختلف سطنی و  حصطیالت   

سطمایی در  راب  درک و اسطتااده باشطد  ط  یر بطه    

هططای پژوهشططی  پططذیری عمططومی  هالیططت رویططت

 دانشگاه بوعلی سینا  واهد داشت.  

 ها و اجتماعات عمومیکت در سخنرانیشر -8

شططرکت و سططخنرانی پژوهشططگران و دانشططمندان  

واباته به دانشگاه بوعلی سینا در مجامع عمومی 

 ه علمی و  ه ااتماعی  ط  یر باطیار  یطادی در    

 روی  و گاترش نرطرات و اعتیطادات علمطی ایط      

هططا در ا طراد در اامهططه و انتشططار نتطای  پططژوهش  

در رطم  سطبا شطنا ته     سال  اامهطه داشطته و  

ربطط آنهطا شطده و    ساطه ذی ؤشدن ای  ا راد و م

هطای پژوهشطی را در سطال     پذیری  هالیطت رویت

 دهد. بایار وسیهی گاترش می
 

 گیری نتیجه

نرططر ا  امکانططات  ططراوان دانشططگاه   اگططر صططری 

استناورد، ای  دانشگاه را با دانشگاه بوعلی سطینا  

مشطارکت  بینیم کطه ناطبت سطهم    میایاه کنیم می

المللی به ک   ولید علطم دانشطگاه، در دانشطگاه    بی 

است. اگر  استناورد دو برابر دانشگاه بوعلی سینا

استناد را نرمال کنیم دانشگاه استناورد سه برابر 

دانشگاه بوعلی سینا استناد دارد. در سهم میاالت 
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شطود. در  برابطر مطی   5/1درصد بر ر،  اطاوت   25

شطود. امطا   برابطر مطی   7/1 ااوت  Q1سهم مجالت 

کططه بططه سططه شططا ص با نمططایی علططم در     مططانی

ها، نابت اسطتناد ا  ا تراعطات و همکطاری     رسانه

الهطاده اسطت.   ها  وقکنیم  ااوتبا صنهت نگاه می

برابری  580000در شا ص با نمایی علم  ااوت 

دانشگاه استناورد و در شا ص نابت اسطتناد ا   

رابططری آن و در شططا ص ب 34ا تراعططات  اططاوت 
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 ثر بر موفقیت دانشجوی دکتری ؤعوامل مبررسی 
 

 
  2فرآزادی عاطفه ،1ابیانه زارع حمیددکتر 

 

  

 
 
 

 
 
 

  

 

 یدهـچک

کیفیت  های فردی دانشجو، به تکیه بر توانایی عالوه بر موفقیت یک دانشجوی دکتری
 ،دف از ایتن ژتهوه   نیز وابستته استته هت    طرفه بین استاد راهنما و دانشجو روابط دو
موفقیت دانشجوی دکتتری از طریتب بررستی متهیرهتای     ثیرگذار بر أت عواملشناسایی 
تحلیل و بررسی زوایای گوناگون مرتبط  کننده تعامل بین استاد راهنما و دانشجو، تعیین

خص مناسب توسط استاد راهنما و دانشجو، تطابب انتظارات انتخاب ش با موضوع اعم از
های صورت گرفتته در للستات و   ریزی ژروژه و برنامه دکتری، فعالیتها، برنامهو نق 

استه نتایج حاصل  نوع تحلیل محتوای کیفیاز  باشده روش تحقیب حاضر نظایر آن می
طرفین در محیط آموزشتی   تسریع و بهبود در عملکردکارهایی در لهت  راهشامل ارائه 

 ه1های دوره دکتری خواهد شد بوده که در نهایت منجر به بهبود کیفیت ژهوه 
 

 ها ژذیری، نق  دانشجوی دکتری، استاد راهنما، مسئولیت :ها کلید واژه

 

 

                                                           
 کشاورزی دانشکده آب مهندسی گروه استاده 1

 کشاورزی دانشکده زهکشی و آبیاری رشته دکتری دانشجویه 2
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 مقدمه
یک دانشجوی دکتری خوو  یوک دورد کاج و         

هو ی لنادرر ااانو  دا د   اا   متعهد است کو  ایود   

آم دگی الام جهت روی یی د  طول د    تحصول   

دکتری لرای انج م اقدام ت الام لرخو دا  اسوت   

نظوو  ت   مشوو     ما سوو    لوو  کل لووت توسوو  

آملو  لوودا ایو     است د  اهامو  لور   ی مودتلوت   

لسوول   ت رلرگوواا  اسووت  هم وو  ی م  ووت    د   

س اند  لل  دانشجوی دکتری   اسوت د  اهامو  اا   

د کتو ه ی مهم د  ای  خصوص است  یک است د 

 اهام ی خوو  لو  دانوت  دانوم  نموی مورت          

المننی مورت     ایجو د   ه ی لل  ضویت د  ن   

توانود  محل  ما س    مجه  لورای روه هم  موی   

خصووولتی   تحصووولنی موجووو  ا تتووو ش  نووود ن

دانشجوی دکتری گردد  هر دانشجوی دکتری نو   

تاه  ل ید یک رر ژ  ماسجم  ا ت مل  کاد لن   ل ید 

ن م   اا آا لورای دسوتل لی لو     رس اا اتم م ر ی ا

المننی ه ی تحتلق لل  اهی لرای  سلدا ل  محل 

است  د  کاد  اا طردی دانشگ   مح  تحصل  ل یود  

ای دراهم آ  د ک  دانشجوی لو   گون نرای   ا ل 

رت نسل   توان یی توسع  رر ژ  تحتلت تی خوود  ا  

دانووت  ل نوود  د   اقووو  مسوونوللت ایوو  رر سوو   

لر دانشجوی دکتری لر  هد  است د  اهام   ال   

ل نود  اسوت د  اهامو ی  اجود نورای   لو        نل  می

توانود ایو  درآیاود  ا د     مش       رشتل  نی موی 

ل وورد توو  د  اموو ا ما سوو   مسوولر د سووت روولم

  دست آیدلهتری   من رد دانشجوی دکتری ل 
 

انتخاب شخص مناسب توسط استاد راهنماا  . 1

 و دانشجو

چادی   ا  لرای گ یام دانشجوی دکتری توس  

اسووت د  اهاموو   جووود دا د لهتووری   ا  اا طریووق 

تواا دورد ما سو    مص ح   است  ل  ای    ش می

نظوور انتخوو   کوورد     ا لوورای انجوو م روور ژ  موود 

نظر اا ای    ش  دانشجو   اسوت د  اهامو     صرف

ل ید ق   اا تعهد ل  هم   ی لو  ی ودیگر انتظو  ات    

خود  ا نس ت ل  هم ل  طو   اضو  للو ا نم یاود    

(Wichmann-Hansen et al, 2012   ) 

ن  ت ایر رس اا ا ای لی مدا ک دانشوجو ق و  اا   

د  نظور  گ تگوی جدی د  مو د هم   ی احتم لی 

تواناد لو  دانشوجو   گردت  ند  است  ای  ن  ت می

  است د  اهامو  کموک کااود کو  ق و  اا هم و  ی       

د لوو    موووا دی اا ق لوو    ی ردهوو ی نووخ    

مت لوو  د  مووو د سوو ک نظوو  ت    ش کوو          

اطال  ت ک دی  ا کس  نم یاد   تصملم د ست  ا 

 اتخ ذ نم یاد  

بایاد در نرا     . نکاتی که توسط استاد راهنماا 1-1

 گ فته شود:

چوو    نووی لوورای ا ایوو لی  نمووی دانشووجو  -

 ما س  است؟

آیوو  دانشووجو لوورای انجوو م روور ژ  خووود لوو   -

 نظ  ت نل ا دا د؟

تواند مرت   ل  دانشجو د  خواهد ی  میآی  می -

ا ت  ط ل ند  ی  ل   ن  مختنف ام ا ایو دی  

 لرای هم   ی ن دیک ل  دانشجو ندا د؟
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  الام  ا لوورای انجوو م  آیوو  دانشووجو الت وو    -

 رر ژ  دا د؟  

آی  است د ل ید د  تم م تصملم ت مرلووط لو     -

دهود  رر ژ  دخ لت دانت  ل ند ی  ترجل  می

ک  دانشجو تصملم لگلرد ک  کموک ا  موو د   

 نل ا است؟

آی  انتظ   دا د ک  ل  یک دانشجو د  یک تولم   -

ک   کاد ی  ل  دن  ل دانشجویی هست کو  لو    

 اد؟طو  مستت  ک   ک

آی  ای  رر ژ  نل اماد اختص ص ام نی للم  -

ل نوود؟   آیوو  اا سوو  ت معمووول کوو  ی مووی

دانشجو ق د  ل  انجو م کو   لو  ایو  نورای       

 است؟

. نکاتی که توسط دانشاجو بایاد در نرا     1-2

 گ فته شود:

کاد چتد  ل   اهام یی اسوت د  اهامو    د ر می -

 نل ا دا د؟

د    قوت آی  ل  یوک اسوت د  اهامو  کو  تمو م       -

 دسترس ل ند  نل ا دا د؟  

 قوت  آی  ایا   است د  اهام  ل  صوو ت تمو م   -

د  دسترس هست ی  خلور  ا لر سوی کورد     

 است؟  

آیوو  لوو  تموو س نخصووی   ت وو دل اطال وو ت   -

غلر سوومی نلوو ا دا د؟ یوو  د  طووول انجوو م   

روور ژ  مشوو     کووم د  موووا د خوو ص      

 دهد؟ک  لردی  ا ترجل  می

مستت  ک   کاود یو    طو  دهد ک  ل ترجل  می -

 گر هی؟

تور اا حود   آی  آم دگی کو   د  سو   ت لولم    -

 معمول  ا دا د؟  

آی  مشت ق ل  ک   د    اهو ی آخور ه تو        -

 ل ند؟تعطل  می

آی  متعهد ل  ت مل  رور ژ  د  امو ا معول       -

 هست؟

تع م  است د  اهامو    دانشوجو د  ایو  د    د     

د ک ل ند    اقو یک  الط  هم   ی د  طرد  می

ای  مس ل  ک  هر د  طرف لخشوی اا یوک م هووم    

ل ند  هر د  طرف اسوت د  تر هستاد مهم میل  گ

 اهام    دانشجو لخشی اا یک ن    لو  مودیریت   

  قوانل  مرت   هستاد ک  دا ای اهداف نخصوی  

 ل ناد ای مرلوط ل  خود می  حرد 

 هاتطابق انترارات و نقش. 2

اسوت د  اهامو  سوط     طی جنس ت ا للو   معمووال   

کو   کاد  د  حو لی آک دملک دانشجو  ا ا ای لی می

کاود کو  آیو     دانشجو د  ای  مرحنو  لر سوی موی   

ج ذلوو  متت لوو  ما سوو ی  جووود دا د یوو  خلوور؟    

(Phillips & Pugh, 2000; Delamont rt al, 

هو ی  توری  جا و   (  ل  ای  ح ل ی وی اا مهوم  2004

 سوت لول    ایج د یک تع م  خو   ایج د تطو لق د 

 ,Hockeyهو ی د  طورف اسوت )   انتظ  ات   نتم

(  اگر طردل  ق د  ل  الوراا دقلوق انتظو  ات    1996

خود ل ناد   هم   ی     ال  کو  ی لو  تتسولم    

ه  صو ت رایرد  ک  درآیاد ک   لسول    مسنوللت

   د  احت رلم می

د  جنس ت ا لل  ل ید چاد م حو  خو ص د  نظور    

 ای  ق ل  ررسلد  نود:  االتی اا ؤگردت  نود   س
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ل یوود د  مراحوو  ا للوو  رووایرش د  مووو د     -

ه    ما وو تو مل  مو لی انجو م رور ژ        ه یا 

صح ت نود  آی  لودج  اض دی موو د نلو ا   

هو ی  منلو تی   است؟ آی  رر ژ  ن م  ه یاو  

للاوی هسوت یو     رولم ق ل  توج  یو  غلرق لو   

 خلر؟

د    دکترا نل اماد مش  کت دعو ل د  اموو     -

  کسوو  تجرلوو  توود یس توسوو    ره هشووی

ل نوود  آیوو  دانشووجو   اسووت د  دانشووجو مووی

  اهام  موادق ای  مس ل  هستاد؟

مم و  اسووت د    دکتووری نل اماوود حضووو    -

دانشووجو د  دصوو  ت لسووت ا   یوو  نوورکت   

هوو ی هددماوود ل نوود  چوو   دانشووجو د  د   

هو یی توسو  اسوت د  اهامو  رلشواه د      لرن م 

 دا د؟ای نود   دانشجو چ  لرن م می

لرخی  ظ یف م ناد مسنوللت کنی رر ژ   لر  -

ل نوود  تعوودادی اا  هوود  اسووت د  اهاموو  مووی

هوو  م ناوود موضووو  ت م تاووی لوور  مسوونوللت

رلش رد رر ژ   نل ا ل  تتسلم  ظ یف دا نود   

 چ  کسی مسنول چ  ک  ی خواهد لود؟

نوورک ک موو  روور ژ  د  التوودای کوو   ل یوود     -

مشووخ  ل نوود  ل یوود معنوووم نووود کوو  آیوو  

 گردد؟رر ژ  د  ام ا متر  ت مل  می

د  لرخووی موووا د  روور ژ  دکتووری نل اماوود   -

گا انووودا یوووک د    د  خووو    اا کشوووو  

ل ند  نگرش دانشجو   است د  اهامو  د    می

 ای  مو د چلست؟

 

 ریزی پ وژه و ب نامه دکت یب نامه. 3

د    دکتووری معموووال لوور اسوو س یووک لرن موو     

دانشوجو تعریوف   ره هشی   مط لع  دردی لورای  

ند  است  د  د    دکتوری نورک ک مو  رور ژ      

تواند خلنی دقلق تعلل  نشود  ام  ل یود  دکتری می

هوو ی نوو م  یووک لرن موو  اموو نی دقلووق  لرن موو   

هووو ی ره هشوووی دعووو ل   مشووو  کت د  محووول  

هو ی  ن مو  ه ی آموانی  لودج    موادتوت  دع للت

ن مو    ایوت ر یو ا  مرلوط ل  ر ت اخترا  ت   کپوی 

 ند  ل 

آگووو هی د  طووورف اا انتظووو  ات طووورف مت لووو   

ه ی رلم      آم دگی رایرش تغللورات     لرن م 

ه ی جدید مهم است  طی مراح  انج م رر ژ  اید 

لرگوو ا ی جنسوو ت موواظم لوول  اسووت د  اهاموو      

دانشووجو جهوووت رلگلوووری   تضووومل  کل لوووت    

نووود  ایوو  رلشووردت کوو دی روور ژ  توصوول  مووی 

ی  ضوعلت رلشوردت   جنس ت ل یود نو م  لر سو   

 یو ی  هو   لرن مو   رر ژ   مشو  کت د  کا ورانس  

(  لو   Akylina & Olga, 2006ای       ل ند )حرد 

ای  ح ل د  ره هشی گ ا ش ند  است ک  است د 

 اهام  مس ئ  مرلوط ل  توانو یی مودیریت امو ا     

للا نوو  دانشووجو  توانوو یی لرقوورا ی  اهووداف  اقووو

 ,Eley & Jennings) گلرد  ال        ا ن دید  می

2006 ) 

تری  مس ل  ایو  اسوت کو  د    دکتوری یوک      مهم

درآیاد مط لع    ی دگلری لرای دانشجو است کو   

ل ید توس  است د  اهامو  تسوهل  نوود  د   اقوو     
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انجوو م رووه هم   توللوود    د    دکتووری صوورد ً

 انتش   نت یج نلست  
 

 گی دهایی که در جلسات صورت میفعالیت  4

لرگوو ا ی جنسوو ت موواظم نظوو  ت لوور روور ژ       

ضوور  ی اسووت  ایوورا د  ایوو  جنسوو ت دانشووجو 

مشوو     الام  ا د  خصوووص نحووو  چگووونگی   

نوود د   نم یود  توصول  موی   ادام  ک   د ی دت می

ای  جنس ت  هم  مس ئ  مرلوط ل  رر ژ  ا وم اا  

  نوود انجوو م روور ژ  ) ضووعلت رلشووردت  مهنووت  

دست آمود  اا رور ژ    ل م ند      (   ی  نت یج  ل قی

هو      (  نویس  تحنل   نت یج  رلم ه   تج ی )داد 

لر سی نووند  چگوونگی   امو ا لرگو ا ی ایو       

جنس ت ل ید ل  توادق طوردل  صوو ت لگلورد  لو      

ک  ل  نر ع ترم لور دشوردگی ک  هو     توج  ل  ای 

لاودی نود    گردد تهل  یک لرن م  ام ا اد  د  می

 سود  الام    ی ل  نظر میلرای ای  جنس ت ضر 

 یو ی نود   ا   ل  ذکر اسوت کو  جنسو ت لرن مو     

ه ی تن ای   جنس ت غلر  سمی تواا ل  تم سنمی

 ,Wichmann-Hansen et alجوو یگ ی  کوورد ) 

ن ت  مهم ای  است ک  الت     مو  د  ایو     ( 2012

ل نوود  د  اداموو  جنسوو ت لوور  هوود  دانشووجو مووی

مو د توج  قورا   لرخی ن  تی ک  د  جنس ت ل ید 

 گلرد آ  د  ند  است:

. نکاتی که توسط استاد راهنماا بایاد در نرا     4-1

 گ فته شود:

دسوت گوردت    تشویق کردا دانشجو لرای ل  -

 الت     م  د  جنس ت

ال د  ؤنر ع جنس  ل  مطرک کوردا یوک سو    -

مووو د هوودف لرگوو ا ی جنسوو   د  نه یووت    

ال کو  آیو  هودف لورآ  د      ؤررسلدا ای  سو 

 ی  خلر؟ند  است 

آموو دگی د  مووو د مسوو ئ  مطوورک نوود  د    -

 جنس  ل  توج  ل  نل ا دانشجو

ال اا دانشوجو د  صوو ت نلو ا    ؤررسلدا س -

 ل  اطال  ت للشتر

 اختص ص ام ا ک دی لرای جنس ت -

 ه ی ق ل  اجراا ائ  توصل  -

.  نکاتی که توسط دانشجو باید در نر  گ فتاه  4-2

 شود:

 الت     م  د  نحو  تش ل  جنس ت   -

آم د  کوردا گو ا ش کو   رلشوردت رور ژ        -

 لرای ا ائ  د  جنس 

مشخ  کردا اهداف جنس    للو ا مسو ئ     -

  سواالت ل  طوو   اضو    جهوت د ی دوت     

 ر سخ

 مشخ  نمودا موضوع جنس  لعد -

 موقو د  جنس ت  حضو  ماظم   ل  -

 

 محیط پژوهش. 5

ل  رس اا   الو  دانشوجو   اسوت د    أتری  مسمهم

ام  ن ت محول  انجو م روه هم     اهام   نرای    

(   جووود ام  نوو ت   لوو ال  Delany, 2008اسووت )

رلر ألودا سط   نموی دانشوگ   محو  تحصول  تو     

لسوو ایی د   سوولدا لوو  اهووداف تعلوول  نوود      

رلرگواا  تعوداد   أگاا د  ی ی دیگور اا مسو ئ  ت   می
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دانشوووجوی ا    دی دکتوووری محووو  تحصووول    

ل نوود  تع موو  م  ووت   سوو اند  دانشووجوی ا   مووی

رر ؤه  مو تواند د  ا تت ش سط   نمی آاری میدکت

ل ند  اا طردی ل ال لودا تعداد دانشجو ماجور لو    

 دم نظ  ت ک دی   تخصل  ماو لو مو لی کو دی    

گوردد  ن و تی   توس  است د  اهام  ل  دانشجو موی 

ک  توس  است د  اهام    دانشوجو د  ایو  موو د    

 ل ید    یت نوند د  ادام  آ  د  ند  است 

نکاتی که توسط استاد راهنماا بایاد در نرا     . 5-1

 گ فته شود:

هوو ی هوودایت   معردووی دانشووجو لوو  محوول   -

 المننیآموانی   ره هشی داخنی   لل 

معردووی دانشووجو لوو  محتتوول  موورت   لوو       -

موضوووع رووه هم   هم اوول  سووملا  ه      

 ه ی مرلوط  ه    کا رانسک  گ  

ه ی آموانوی   ره هشوی   حم یت اا دع للت -

 دانشجو

هو ی  آگ   کردا دانشوجو د  موو د درصوت    -

 نغنی رلم   

حم یووت اا دانشووجو د  صووو ت تشووخل     -

 ای خ صاستعداد   الت    دانشجو د  املا 

. نکاتی که توسط دانشجو باید در نرا  گ فتاه   5-2

 شود:

دع للووت د  گوور   آموانووی   دانشووگ   لوو    -

  اواا یک  ضو دع ل

 هو ی رر ل  ادراد مختنوف د  محول   ؤا ت  ط م -

 تحتلت تی مرت   ل  رر ژ 

آگ هی اا مل اا رلشوردت رور ژ  د  مراحو      -

 مختنف ک  

مطنو کردا است د  اهام  اا تحوالت م  وت     -

 ما ی رر ژ 

هو ی خوود د لو    انجو م     آگ هی اا توانو یی  -

 رر ژ  مو د نظر

د  جریوو ا گاانووت  اسووت د  اهاموو  د لوو      -

 ه ی آیاد لرن م 

 

 مقالهنامه و نوشتن پایان. 6

ن م    مت ل  ه ی مختن ی لرای نونت  ر ی ا  ش

لووورد کووو    جوووود دا د  لرخوووی د  طوووی رووولم

کااد   د  انته ی ک   مطو لق  ی میلردا  ی ددانت

دهاد  لرخوی  ل  هدف کنی ره هم آا  ا له ود می

دیگر د  انته ی ک   ط ق یوک چو  چو  دقلوق اا    

شجو کااد  دانرلم تعلل  ند  اقدام ل  نونت  می

  است د  اهام  ل ید لرای چگونگی نونوت  توادوق   

ن مو     کااد  معموال لرای محتوا   س خت   ر یو ا 

هوو یی لول  دانشووجو   اسووت د  اهاموو   مت لو  لحوو  

گلرد  ام  ط لعوی اسوت کو  مسونوللت     صو ت می

نه یی لور  هود  دانشوجو اسوت    ظل و  اصونی       

ل نود  لو  ایو  معاوی کو       است د  اهام  نظ  ت می

ست د  اهام  ل ید د ستی ا ائ  مط ل    مط لتوت  ا

 ,Dystheلو  ال اموو ت قوو نونی  ا لر سوی نم یوود )  

2009; Lauvas & Handal 2005    اقعلوت ایو   )

نویسوی نلو ا لو  تموری    مهو  ت      است ک  مت لو  

دا د  د   اقو مت الت  نمى معت ر  سواد  دال لور   

ه   ا ائو  نود  توسو      صحت تحتلت ت   رر ژ 



 

        
   ...موفقیت  بر مؤثر عوامل بررسیمقاالت: 

 

 

27 

هوو یی اا ق لوو  ا اسووت کوو  دا ای  یهگووی محتتوو 

   اصووو لت   رل لووودگى  نموووى   سووو خت    نموووى 

   مش  کت د  دانوم    لرخو دا   اا ت  ر انتت د 

 ائو  نتو یج     ا  ی لوودا کو  لرد   ه   نو لل ا اید 

ل نود  می  ه   لعد  دا  جهت انج م ره هم دن  ل 

(  د  ادام  لرخی ن  ت ک  1394)   دی ملا  آل د  

ل ید توس  است د  اهام    دانشجو د  ای  موو د  

    یت نوند آ  د  ند  است 

. نکاتی که توسط استاد راهنماا بایاد ماد نرا      6-1

 ق ار گی د:

لوردا ی اا  تشویق دانشوجو لورای ی ددانوت    -

 مراح  ک     چک کردا رلشردت ک  

اختص ص ام ا لورای دانشوجو جهوت ا ائو       -

 مط ل 

صوو ت  ودم     سو نی لو  دانشوجو د    اطالع -

حضو  ل  موقوو د  جنسو  د  امو ا توادوق     

 ند    تاظلم قرا  مالق ت جدید

هوو ی دانشووجو   نووویسخوانوودا دقلووق روولم -

 ه ی الاما ائ  نظرات   توصل 

دادا مشوو     الام لوو  دانشووجو د  مووو د    -

  ایت   سرقت ادلی قوانل  ر ت اختراع  کپی

. نکاتی که توسط دانشجو باید ماد نرا  قا ار    6-2

 گی د:

تمری  د  نونت  ت   سلدا ل  مه  ت للشتر  -

 تر ندا خط ه     کم

 مطنو کردا است د  اهام  اا رلشردت ک   -

 دم نه یی کردا مت  ق   اا ماسوجم کوردا    -

 مت      ن  کردا هدف

د خواسووت اختصوو ص اموو ا کوو دی لوورای    -

 خواندا مط ل  اا است د  اهام 

ا ائ  توضلح ت ک دی د  مو د نحو  نونت   -

 ه ی مت  ا س لی ل  است د  اهام ک ستی  

ن م  آگ هی اا قوانل  مرت   ل  س خت   ر ی ا -

 ی  درمت مجن  مد نظر

 

 انتصاب یک مشاور. 7

مشوو الت  موود  اا مشوو الت کوچووک حوو  نشوود  

آیاد  د  نتلج  لهتر است است د  اهامو    جود می ل 

  دانشووووجو اا التوووودا ل صووووراحت د  مووووو د  

انتظ  ات لرآ  د  نشود  خوود د    ه    ن  ض یتی

  ل  توادق لرسواد    جنس ت غلر سمی گ تگو کااد

نظور اا  نوت آا    د  صو ت لر ا مشو   صورف  

ل یوود د  اسوورع  قووت لوو  آا ررداختوو  نووود   د  

صو ت نل ا حتی ل  تغللور نو   هم و  ی خوتم     

دهد ک  انتص   یک مش     نود  تجرل  نش ا می

  دانشجو  ا تتویوت  تواند   ال  است د  اهام   می

 انج مود  کاد ک  ل    نو  نودا   الو  آنهو  موی     

(Wichmann-Hansen, 2012; Grant & 

Graham, 1994  ای  درد ل ید مستت  اا دانش د  )

  گوور   آموانووی ل نوود کوو  لتوانوود د  صووو ت 

طو  محرم ن  ل  دانشوجو   اسوت د    لر ا مش   ل 

 اهام  مالق ت   صح ت کاود   حتووق   تعهودات    

آنه   ا ی دآ  ی نم ید  اگر مشو   لو  هولج  جو      

ح  نگردد  ل ید ام  ا تغللر است د  اهام  د  نظور  

گردت  نود  مش     ال   لر  اهامو یی د  موو د   

ن مو  لو  دانشوجو     مس ئ   نموی مورت   لو  ر یو ا    
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ه ی نخصی    الو  د    تواند د  مو د انگل   می

محل  اجتم  ی محو  روه هم   غلور  مشو         

 د ده

 ن  تی ک  د  ای  مو د ل ید    یت نوند:

آموو دگی د  مووو د لحوو  مووو د نظوور ق وو  اا  -

 گ تگو )چگونگی ح ظ هم   ی س اند (

د   مس ئ  لوجود آمود  لو  صوو ت کت وی      -

 ماظو  د ک للشتر آا ل 

مطرک کردا مس ئ  مهوم ق و  اا تعطولالت       -

 موکول ن ردا آا ل  لعد

اجتا   اا ایج د دض ی ما س  لرای گ تگو    -

 ل أادا اته م ت ق   اا   ن  ندا مس

 است  د  اا م  ل لرای توضل   ضعلت خود -

 

 گی ینتیجه

مودتلت یک دانشجوی دکتری   ا ائ  یوک رور ژ    

هو ی  نموی   ره هشوی     خو   ال   لور توانو یی  

دانشجو   است د  اهام   ت  حود ایو دی مت وی لو      

  طوو  ل ند  هور د  طورف ل یود لو        ال  آنه  می

ک م  د    ند مط لعو    روه هم دخلو  ل نواد      

هو     ه   مسنوللت طو  ماظم لر   ال   نتم ل ید ل 

کلد نود  د  نه یت ل یود گ وت   ألنادهمتی طردل  ت

د   ک  مودق لودا د    دکتری یوک   نود کو مالً   

 طرد  است   
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 دانشگاه بوعلی سینا  فناوری در)برج( اندازی مجتمع راهچگونگی 

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در گفتگو با
 

 تأساا   اهاافا  درباا ر  لطفاا ً -

 دانشاا    در مجتمع )برج( فنا رر  

 .بفرم ی ف صحبت

ایاااات مجتمااااع باااارا  اساااا ت ف   

دانشجوی ن ر صن یع ایت امکا ن را  

آررد ت  بتوانناف در دالا    فراهم می

دانشااااا   ر در  ناااا ر   رهاااا   

آموزشاای ر وهرهشاای لااود باا     

فن رراناا  بدردازنااف ر  هاا  فع ل اات

هاا   لااود را باا  ساامت  وااهره 

هاا    اا ربرد  ر ل اا    وااهره 

هااا   ناااو وااا   ببرناااف. فنااا رر 

هاا   هاا  ر اساات رت  دهنااف  شاات  

مرا ز تحق   ر توساع  صان یع در   

تواننف فع ل ت داشات   ایت مجتمع می

 دانشااا   در 97 ساا   درب شاانف. 

 عضو صف هر ازا  ب  س ن   بوع ی

 رجود تحق ق تی طرح 8 ع می  ه ئت

  ا   است ح لی در ایت. است داشت 

 طرح 49 تهران دانشا   در رقم ایت

 با   طارح  قارارداد  مب ا  . است بود 

 در ع ماای ه ئاات عضااو هاار ازا 

 000/670/4 ساا ن  بااوع ی دانشااا  

 در رقم ایت    ح لی در بود  توم ن

 000/640/182 تهاااران  دانشاااا  

رجااود ایاات  . اساات بااود  توماا ن

توانف نسابت با    فن رر  میمجتمع 

هاا   فااوی بساا  ر شاا ل  بهبااود

 مؤثر ب شف.  

 

ه   هاف  ر  ایت مجتمع چ  گرر  -

مخاا طب نی در دانشااا   ر ج معاا   

 دارد؟

ریاااه  اسااا ت ف  دانشاااجوی ن بااا  

ریاه   تحص الت تکم  ی  صن یع با  

صااان یع دارا  بخااا  تحق ااا  ر  

توساااع  ر سااا یر نه دهااا یی  ااا  

   ره   وهرهشی دارنف.  

بردار   مک ن  درب ر  زم ن بهر  -

و شرفت تقریبی ر رضع ت  ناونی  

 ایت مجتمع صحبت بفرم ی ف.

در ابتاافا  را  هساات م. مکاا ن  فعااالً

ایت مجتمع در مح  س ب  اردرگا    

فرهنای دانشاا   راقاع در نزدیکای    

ب شف. در ح   دانشکف  مهنفسی می

ح ضر ب  دل   مترر   بودن مکا ن  

ه   زیا د   ایت مجتمع دچ ر آس ب

شااف  اساات. قاافب ار  ب زساا ز    

تسااه الت زیربناا یی آن ر سااد    

ته   یک واالن بارا  آزا ز عم  ا ت     

عمرانی لواهف بود. ایت وررژ  یاک  

وررژ  درازمفت است    ما  آزا ز   

ایم ر تالش م  آن است  ا  در   رد 

اساارو رقاات بتااوان م باا  صااورت   

تااافریجی نسااابت بااا  اساااتقرار   

فاب آرر در آن اقااهاا   فاات شاار ت

  ن م.

بودجاا  تأساا   مجتمااع چقاافر   -

شود؟ و  م ت میأاست ر از  ج  ت

انفاز  زیرمجموع  دانشاا    از را 

 بوع ی س ن  است؟

بودجاا  ل صاای باارا  آن در  فعااالً

نظر گرفت  نشف  است. ام  از محا   

اعتباا رات مر ااز رشااف نساابت باا   

انافاز  آن اقافاب لاواه م  ارد.      را 

اسات ن   ام فراریم ب  حم یت صن یع 

اتاا ی صاانعت ر معاافن  مع رناات    

آرر  ری سااات جمهاااور  ر   فااات

مع رناات وهرهشاای رزارت عتاا    

وررژ  اص ی را    ف بزن م. در ایات  

ه یی صورت گرفت  ر رابط  رایزنی

ها یی داد  شااف  اسات  اا  در    قاو  

صااورت تحقاا  باا  اطااالو لواهااف  

 رس ف.
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آیااا  اطالعااا تی دربااا ر  ابعااا د   -

هاا  ر راحاافه    مساا حت  بخاا  

 زیرمجموع  آن رجود دارد؟

حفرد ونج   تا  صاف راحاف     احتم الً

متاار  در ایاات مجتمااع  100تاا   50

احافا  لواهاف شاف  ا  در الت اا ر     

بن اا ن   هاا   فناا رر  داناا شاار ت

مرا ز تحق ا  ر توساع  صان یع ر    

ه   تخصصی قرار لواهاف     ن ک

 گرفت.  

ث ر  أتأس   ایت مجتماع چا  تا    -

ع ی در ترقی ر توسع  دانشا   باو 

 س ن  ر شهر ر است ن همفان دارد؟

تواناااف البتااا  ایااات مجتماااع مااای  

ر  D8ه   ع اوب وزشاکی     دانشا  

دانشااا   صاانعتی هماافان را ن ااز   

ووش  دهف. ایت چه ر دانشاا   با    

عضااو ه ااأت ع ماای   1000حاافرد 

دانشجو  تحصا الت   6000حفرد 

تکم  ی ر صافه  آزم یشاا   قطعا     

توانناف با  عناوان یاک وت نسا        می

آرر  عظ م در  ن ر یک مجتمع فات 

نقاا  بساا  ر    ااف  در توسااع     

اسااات ن ایفااا  نم یناااف. مجموعااا    

ه   دیار اسات ن )با  جاز    وت نس  

ایت چه ر دانشا  ( حتی یک چه رب 

شاود. قطعا    ایت وت نس   عظ م نمی

توانف است ن حر ت ایت مجموع  می

ها   ناو ر با     را ب  سامت فنا رر   

 تکنولوژ  ب ال سوی دهف.

آیااا  رجاااود ایااات مجتماااع در    -

الم  اای شاافن دانشااا   بااوع ی  باا ت

 8ساااا ن  ر ن ااااز دانشااااا   د    

 تأث رگذار است؟

هاااا   حضااااور شاااار ت قطعاااا ً

بن اا ن ر مرا ااز تحق اا  ر     داناا  

ها    توسع  ب عث ل ا  تکنولاوژ   

الم  ای  ارتب ط ت با ت  نت ج  در ر نو

 لواهف شف. 

چاا  انتظاا رات ر مط لباا تی باارا   -

مجتمااع  ایاات اناافاز  را  ر تأساا  

 رجود دارد؟

ریااه   از هماا  مساائول ت اساات ن باا 

است نفار   برن م  ر بودجا   اتا ی   

صااااانعت ر معااااافن  شااااار ت  

هاا   صاانعتی  راحاافه     شااهر 

تول ااف  ر اتاا ی ب زرگاا نی انتظاا ر  

داریم م  را در ایت امر لط ر یا ر   

لاواه م    ننف. از اس ت ف دانشا   می

ماا  را  مااک فکاار  دهنااف ر باارا   

فع ل اات در ایاات مجتمااع و شااا ب    

 شونف.  

مجتماع )بارج(   اگر مط بی درب ر   -

 بفرم ی ف. ب قی م نف  لطف ً فن رر 

امررز  حر ت دانشاا   با  سامت    

ریاه   دانشا   فن رر ر   رآفریت ب 

الم  اای  باا  توجاا  باا  شاارای  باا ت  

ن واذیر   شور  یک ضرررت اجتن  

اساات. باا ر اصاا ی ایاات حر اات باار 

درش اسااااا ت ف ر دانشاااااجوی ن  

ب شاف. ری فا  مسائول ت  ایجا د      می

شرای  من ساب بارا  ایات حر ات     

ها    است. با  توجا  با  مسائول ت    

آموزشاای ر وهرهشاای اساا ت ف ر   

درگ ر بودن دانشجوی ن ب   الس ر 

وااررژ  ر ز اار   ب یااف شاارایطی را  

فااراهم نمااود تاا  ایاات افااراد ضاامت  

ها   ررزانا  لاود     ب مسئول تانج

ه   فرازات لاود را   بتواننف س عت

در امااور فن رراناا  ساادر   ننااف.    

هاا   فناا رر  در تأساا   مجتمااع

هاا  حاا دالاا  دانشااا   یکاای از را 

اسااات. مجموعااا  ه ئااات ر  سااا  

ریاه  ری ساات محتاارب  دانشاا   باا  

دانشاااا   هماااای بااار ایااات نکتااا  

القاااو  هساااتنف ر بااارا     متفااا 

جتماااع  مااا    انااافاز  ایااات م  را 

همکااا ر  ر مسااا عفت را مباااذر  

دانام از  انف. در اینج  الزب میداشت 

هاا   ری ساات محتاارب   مساا عفت

دانشااا    اا  همااوار  حاا می ایاات  

اناف ر اعضا   محتارب    حر ت بود 

ریااه  مع رناات  ه ئاات ر  ساا  باا  

محترب فرهنای در راگذار  مجتمع 

اردرگاا هی باا  مع رناات وهرهشاای  

دانی برا  ایت منظور تشاکر ر قافر  

  نم. 
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  D8المللی مروری بر جایگاه و روابط پژوهشی دانشگاه بین

 در گفتگو با دکتر ستار عزیزی در دانشگاه بوعلی سینا
 

 فرر نا رش: ژال  س  می گفتاو  
 

ارلااا ت  D8الم  ااای دانشاااا   بااا ت

الم  اای اساات  اا  در دانشااا   باا ت

شاود از   شور ایاران تأسا   مای   

ایت جهت    مؤس  ایات دانشاا     

الم  اای اساات ر یااک ساا زم ن باا ت 

 شااور جمهااور  اسااالمی ایااران  

  م زب نی ایات دانشاا   را بار عهاف    

 دارد.  

 
ساا بق  تشااک   ایاات دانشااا   باا    

تصام م سااران در  هشاات  شااور  

 باار D8عضااو ساا زم ن همکاا ر   

گااردد  اا  ایاات هشاات  شااور   ماای

اسالمی   شوره   در ح   توسع 

 Islamic developingهستنف یعنای 

countries. 

بااا   1997در سااا    D8سااا زم ن 

الافیت  ر ابتکا ر مرحاوب نجام    تالش

رزیاار رقاات تر  اا  اربکاا ن نخساات

شااف ر ایشاا ن از هشاات  تأساا   

اساالمی  ا      شور در ح   توسع 

ش ن در ح   ح ضر ب ل  بر جمع ت

یک م   ا رد ر و نصاف م   اون نفار     

شود دعوت  رد  ا  با  منظاور    می

تأساا   یااک ساا زم ن همکاا ر     

اقتصاا د  مبتناای باار هماا هنای ر   

هاا   مخت اا   همکاا ر  در حااوز  

ت  اقتص د   ش م  صانعت  تجا ر  

توریساام   شاا ررز  ر... گاارد هاام 

جمع شاونف. مقار ایات سا زم ن در     

است نبو  تر  ا  اسات ر دب ار  ا      

فع اای آن از  شااور ماا لز  اساات.  

در  2017ه   عضو در سا    درلت

اجالس سران در اسات نبو  توافا    

 ردنف    یک دانشا   مخات  ایات   

 الم  ی را تأس    ننف   س زم ن ب ت

 
ع وب قارار بار   ه   رزیر ر ب  تالش

ایت شف    ایت دانشاا   در همافان   

تأساا   شااود. سااد  درلواساات 

 اا ر دانشااا    ن ماا شااف  اا  شاا و 

مراحااا  تصاااویب را در مراجاااع  

طاای  نااف. در  D8قاا نونی ساا زم ن 

مساؤل ت اجرایای    1397لرداد م   

انفاز  دانشا   با  آقا   د تار    را 

 ن م ست ر عزیز  راگذار شف. ش و 

ر  م س ون س زم ن    ر دانشا   د

 متشک  از مع رن ن رزرا  ل رجا  

در  عضو ارا   شف ر ب  اتفا ی آرا  

ر بفرن اعتراض تصویب شف. سا   

 اا ر  ماا   واا  از آن شاا و  ن ماا  

 دانشا   در اجالس رزرا  ل رجا  

 تصویب شف.  D8س زم ن 

 
 

دب اار  اا   1397در ت اار ماا   ساا   

سا زم ن با  دعاوت مافیر اجرایای      

باا  هماافان آمفنااف ر   D8دانشااا   

امک ن ت دانشا   بوع ی س ن  را با   

گاذار دانشاا     عنوان دانشا   بن  ن

ب زدیف  ردنف. و  از  D8الم  ی ب ت

  ارلا ت  1397ایت ب زدیف در آذرم   

مراجع تم س م ی متشاک  از   ج س 

نم ینف  رزراء ع اوب ایات  شاوره     

در سااطم معاا رن یاا  ماافیر  اا  باا  

حضااور شاا   شااور عضااو در   

 دانشا   بوع ی س ن  برگزار شف.  
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اسن د مقفم تی حقاوقی  ا ر بارا     

دانشا   در هم ت ج سا    اس سن م 

تصویب شف ر مقرر شف  ا  اسان د   

متااا لر آن یعنااای اسااان د نهااا یی 

ج سا ت ه ئات    ن م   آی تاس سن م

تع اا ت ر اا    ن ماا امناا  ر شاا و 

مراجاع   دانشا   در درما ت ج سا   

ه ئت امن   تم س م ی ر ارل ت ج س 

ب  تصویب برسف. ایات ج سا ت در   

ررزه   نهم ر دهم اردیبهشت ما    

س   ج ر  در محا  رزارت ع اوب   

اعضاا ء حتاای  برگاازار شااف ر هماا 

  ها  رایزنای  درلت مصر در نت ج 

 فراران حضور و فا  ردناف. ر هما   

اساااان د حقااااوقی الزب از جم اااا   

 ن ما  ن ما  شا و   اس سن م  ر آیا ت 

تع  ت ر    ب  تصویب ه ئت امنا   

رس ف. ر مقارر شاف  ا  از مهرما       

ساا   جاا ر  وااذیرش دانشااجوی ن 

هاا   عضااو شااررو شااود ر درلاات

دانشااجوی ن لااود را اعاازاب  ننااف.  

س  ست ارل   واذیرش دانشاجوی ن   

 رجی باا  تمر از باار  شااوره    لا 

عضو است ام  در اس سن م  اج ز  

داد  شااف  اساات  اا  از ساا یر در  

ز رعضااو هاام دانشااجو وذیرفتاا    

شااود. زباا ن رساامی دانشااا   ر    

ج ساا ت درس باا  زباا ن انا  ساای  

ها    ها  ر رسا ل   ن م است ر و ی ن

دانشجوی ن ب یف ب  زبا ن انا  سای   

 ب شف.  

در  D8طب  اس سن م  مقر دانشا   

ایاااران ر در همااافان قااارار دارد ر 

دانشااا   بااوع ی ساا ن  دانشااا      

گذار است ر ایات ق با  تی  ار    بن  ن

تواناف در  ن ست  ام  ه ئت امنا  مای  

آینف  در  شوره   دیاار عضاو ر   

ی  حتی در سا یر شاهره   ایاران     

شعب تی تأسا    ناف. تحصا   در    

مقطع د تار  در ایات دانشاا   با      

اساات.  محااورطااور   ماا  وااهره 

ارشاف هام   احتم ال درر    رشن سی

 محور لواهف شف.وهره 

د تر عزیز  درب ر  اهفا  تشاک    

ایت دانشا   ل طرنش ن  ردناف  ا    

ایاات اهاافا  در چهاا رچو  اهاافا  

شود یعنای    ی س زم ن تعری  می

 هف  اصا ی ایات دانشاا   توساع     

هااا   چنفج نبااا  م ااا ن همکااا ر 

ه   عضو است ر طب عتا ً با     درلت

 توج  با  م ه ات دانشاا   توساع     

ه   ع می ب ت در  عضاو  همک ر 

از طریاا  ایاات دانشااا   صااورت    

گ رد. درب ر  ارتب ط با  صان یع    می

ا  را در هم آق   دب ار  ا  برن ما    

   تمر ز   DNRI نظر دارنف ب  ن ب

آن بااار ارتبااا ط بااا ت دانشاااا   ر 

صنعت است. بافیت منظاور از در    

 عضااو تق ضاا  شااف  اساات  اا  هاار

 شور س  دانشا   مطارح لاود را   

 اا  ب شااتر باا  صاانعت در ارتباا ط  

هسااتنف معرفاای  نااف ر دانشااا      

با  عناوان دانشاا       D8الم  ای   ب ت

 محاااور  در ارتبااا ط بااا ت همااا   

هاا    شااوره   عضااو  دانشااا  

ب شااف ر بتوانااف در ق ماارر ارتباا ط  

صنعت ر دانشا   هم فع ل ات  ناف.   

هااااا  ر در راقاااااع از وت نسااااا   

هاا   دیااار   دانشااا  هاا  تواناا یی

م ننااف دانشااا   صاانعتی شااری     

دانشا   شه ف بهشتی ر... اساتف د   

ه   موجود شود. یکی از برن م می

استف د  از است د راهنم   مشاتر   

است ب  ایت صورت    یاک اسات د   

راهنم  از دال  )در دانشا   بوع ی 

ساا ن ( ر اساات د دیااار از دانشااا    

   درلاات متبااوو آن دانشااجو انتخاا

 شود.  

 
ایش ن درب ر  نحو  اعزاب دانشاجو  

توساا   شااوره   عضااو ب اا ن    

داشتنف    برلی  شوره   عضاو  

مث  ن جری  رریکرد ل  ی مثبتی در 

ج س ت داشاتنف ر اساتقب   لاوبی    
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برا  اعزاب دانشجو ب  ایت دانشا   

داشااتنف ر حتاای تم یاا  باا  ارا اا     

بااااااورس باااااا  تعاااااافاد  از   

دانشجوی نش ن داشتنف    ایت امار  

در تسه   وذیرش دانشجو در ایات  

دانشا   تأث رگذار است. البت  امک ن 

جذ  دانشجو از سا یر  شاوره     

دن   هم رجود دارد. نظر ب  ایت  ا   

 ماااافار  صاااا در  از دانشااااا   

ب  صاورت لود ا ر    D8الم  ی  ب ت

در همااا  در  عضاااو از اعتبااا ر   

برلوردار است لذا از ج یا   ع می 

ر مقبول اااات باااا الیی در همااااا    

عضااو   شااوره   عضااو ر ز اار 

 .برلوردار لواهف شف
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 برتر دانشمندان از مرادی محمدحسن دکتر معرفی

 ESIاستنادی  معرفی شده توسط پایگاه 
 

 

 فر گفتاو ر نا رش: ژال  س  می
 

 در سا   د تر محمفحسات ماراد    

در شااهر نوشااهر باا  دن اا     1346

  باری  در رشت  1364آمفنف. س   

گاارای  مخاا برات رارد دانشااا     

 1369صاانعتی شااری  ر در ساا   

  بری گرای  قفرت رارد در رشت 

دانشا   ترب ت مفرس شفنف    در 

التحص   شفنف. در ف رغ 1372س   

عضااو ه ئاات ع ماای    1372ساا   

ر مساائو  دانشااا   بااوع ی ساا ن   

شافنف.  گ ر  ایج د رشات  باری    وی

همچن ت ایش ن برا   ساب مافارج   

عا زب  شاور    1377ب التر در س   

اساااک ت نف شااافنف ر در دانشاااا    

استراسکالیف در شهر گالساکو با    

 -تحصاا   در مقطااع د تاار  بااری 

زم ناا   نتاار  صاانعتی وردالتنااف.  

قافرت   -وهرهشی د تر مراد  بری

ه  است ر ب شتر در زم ن  ریزشبک 

 بع تول اف انارژ  الکتریکای در    ر من

س ز   مفل نگ مق  س  وچک  شب  

 ر  نتر  می ب شف.  

تاا   نااون ایشاا ن    1382از ساا   

ه   مخت فی ب  ترت اب مافیر   سمت

  گرر  باری دانشاا   باوع ی سا ن      

 

 
 ا  اساات ن  مافیر  اا  فناای ر حرفاا  

اناافاز  واا ر  ع اام ر  مساائو  را 

انفاز  فن رر   ری   ر مسئو  را 

  دانشااا   صاانعتی  ریاا   هساات 

وهرهشی مخ برات اسات ن همافان    

عضویت در ه ئات مافیر  ن ررگا      

ما راتی شه ف مفاتم همافان     1000

مساائول ت دانشااا   ساابز دانشااا   

بااوع ی ساا ن  را باا  عهااف  داشااتنف. 

د تر مراد  ت   ناون چنافیت درر    

( 96ر  93  92  91 1385ه   )س  

  وهرهشاااار منتخاااب دانشاااکف  

وهرهشار منتخب شر ت مهنفسی  

  1388توزیع بری اسات ن در سا     

وهرهشااار منتخااب گاارر  بااری در 

ر  95ر  94  1390هااااا   سااااا  

وهرهشااار منتخااب ساا زم ن نظاا ب 

ساا    هماافان در مهنفساا ن اساات ن

. از جم   جاوایز دیاار   نفهست1396

ایش ن  بهتریت مق ل  دانشجویی در 

 -امریک   IECON- IEEE نفران  

دانشاااجو  برگزیاااف  رادر ر   اااو

 1380مهنفساای اعزاماای باا  اررواا  

ایشاا ن باا  دل اا   همچناا ت اساات. 

استن ده   ب الیی  ا  با  برلای از    

آث رش ن صورت گرفت  است )ب   

 googleاسااااااااتن د در 3000از 

scholar)     عناوان    با  1396از سا

  ISIبرتاار یااک درصااف  دانشاامنف 

انااااف. از جم اااا  انتخاااا   شااااف 

 با   از  ت ل  دست ررده   ایش ن 

مق لا    20الت ت ر با   از   مق ل  70

چاا   شااف  درمجااالت    ف رساای

 تاا   )یکاای از  3  تااأل   مخت اا  

آنه  ب  زبا ن انا  سای ر در زم نا     

ب   از  ل  أت  نترلره   صنعتی( 

طارح   11  اجرا  یهم یشمق ل   50

 دانشاجو   5وهرهشی ر راهنم یی 

دانشااجو   60  ر باا   از د تاار

اسات. ایشا ن در    ارشف  رشن سی 

ه   ع می ر وهرهشای   ن ر فع ل ت

ر عالق  ب  رشت  تخصصی لود ب  
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هااا   دیاااار  همچاااون   زم نااا 

ه   جفیف  ف سف   ب زافار    فن رر 

 ر ررزش فوتب   عالق  دارنف.

ب  نظار د تار ماراد  عاوام ی  ا       

ب عاااث و شااارفت فااارد در زم نااا  

شود عالق  ر استعفاد تخصصی می

باا  هماارا    شااخ   وشااتک ر ار  

انا ااز  ر تشااوی  اساات. از نظاار    

ایشاا ن  در دن اا   امااررز رق باات   

شاافت ی فتاا  اساات ر لالق اات ر    

زناف. لاذا   نوآرر  حر  ار  را مای 

برا  رارد شفن  رق بت ر موفق ات  

در ایاات دن اا   نوآرراناا  ن اا ز باا   

داشااتت ر ترب اات افااراد جسااور ر  

 . استلالی 

 
 

عالر  بار ماوارد فاوی  ارتبا ط با       

هاا   دیااار    شااوره  ر دانشااا   

افزایااای دالااا  دانشاااا   ر    هااام

دانشااکف   داشااتت دانشااجوی ن ر   

امک ناا ت آزم یشااا هی لااو   در  

دسااترس بااودن مناا بع  اا  ساابب  

ررز شفن اطالع ت وهرهشاار ر   ب 

ایجااا د قااافرت رق بااات بااارا  ار  

 شونف اهم ت دارنف.   می

ه   ع مای در  ایش ن برا  همک ر 

 ت زیا د   دال  ر ل رج  شور اهم

ق    هستنف. البت  بهتاریت همکا ران   

ع ماای لااود را دانشااجوی ن لااود  

داننف  ا  در دالا  دانشاکف  با       می

 نناف ر وا  از   ایش ن همک ر  مای 

التحص  ی در سراسر  شور ر ف رغ

حتاای ساا یر  شااوره   دیااار باا   

همک ر  د تر مراد  ب   ا ر ع مای   

وردازناااااف. ر وهرهشااااای مااااای 

ره  هام  وهرهشارانی از س یر  شو

ب  ایش ن دارا  همکا ر  ر ارتبا ط   

ع می هستنف    اهم ت ایات ارتبا ط   

از نظر د تر مراد  ب شتر ب  دل ا   

هاا  ر اطالعاا ت در اسااتف د  از داد 

 الت  ر ایت افراد ر تب د  دیت  است. 

د تااار ماااراد   ااا ربرد  نشااافن 

ه  ر منجر نشافن آنها  با     وهره 

آفریناای را آفاات وااهره    ثااررت

الزماا  رفاع ایاات آفاات را  دانسات  ر  

ارتباا ط مااؤثر صاانعت ر دانشااا    

دانف. ام  ارتب ط  ناونی موجاود   می

ه   ایران ب  صان یع را  در دانشا  

دانف. ب  نظار  راهاش   ایت امر نمی

ایشاا ن در ایاات م اا ن جاا   ح قاا   

راسطی    زب ن دانشا   ر صنعت 

را ب  هام نزدیاک ر ق با  فهام  ناف      

  با   ل لی است. ب  زعام ایشا ن ما   

مهنفس نی م هر ن  ز داریم  ا  هام   

ت  حفرد  زب ن ع م را ب ف ب شنف ر 

هم زبا ن مها رت ر صانعت را. در    

نت ج  ایت افراد ن ا ز صانعت را با     

زب ن ع م ر یک چ ل  ع می ترجم  

 اارد  ر در الت اا ر دانشااا   قاارار 

دهنف ت  با  واهره  دربا ر  آن    می

بدردازد. و  از آم د  شافن نتا ی    

توس  دانشا   هم ت افراد وهره  

ایاات نتاا ی  را باا  زباا ن صاانعت ر  

مه رت ترجما   ارد  ر در الت ا ر    

دهنااف. ایناوناا   صاانعت قاارار ماای 

ارتبااا ط  ااا ربرد  ر ماااؤثر بااا ت 

 شود.   صنعت ر دانشا   برقرار می

ها   مهام ر اصا ی    یکی از دزفزا  

ایش ن س ستم آموزشی ج مع  ما   

است    ب  زعم ایش ن ب  وارررش  

وردازد ت ر جس رت افراد نمیلالق 

ر باا  دنباا   واارررش افااراد مط ااع  

است. ب  زعم د تر مراد  در ح لی 

 اا  در نظاا ب آموزشاای ماا  حفاا    

 ردن مط لاب ر امتحا ن وا  دادن    

سا الر  اسات ) ا     مع  ر ش یسات  

اماار  من سااب نبااود  ر ب یااف از    

سا الر   مع  ره   جفیاف ش یسات   

هااا   اساااتف د  گاااردد(  در نظااا ب

و شرفت  ب  استعفاده  به  آموزشی 

نفا    با  دهنف ر لالق ت  اعتم دمی

وااذیر  ر  نجکاا ر  مع اا ر  ریسااک

ه   س الر  است. در نظ بش یست 

جفیف آموزشی  ضمت حفا  ساطم   

آموزشاااای ر  اااا ربرد   ااااردن 
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ه  بحث اصا ی ر لررجای   وهره 

ه  ترب ت ن رره   من سب ایت نظ ب

انساا نی لااالی  جسااور   نجکاا ر   

گارا  نوانافی  ر  ا رآفریت    ورس 

ساا الر  باار ب شااف ر ش یساات ماای

ها   اس س ایت مع  ره  ر توانمناف  

 شود. سنج ف  می

 
طااور لالصاا   اگاار س سااتم    باا 

آموزشاای عاا لی بتوانااف  فرضاا  در 

بخاا  فناا رر   افااراد  همچااون   

باو    ص حب ن م یکررس فت  فا   

س مساااونگ ر... ترب ااات  ااارد  ر 

یساتا ن  ایناون  افراد ب  عناوان ش  

گردنف )هر چناف   ایت س ستم معرفی

موفاا   درمع اا ر ساانج  مرسااوب 

توان گفت رضع ت ایات  نب شنف( می

س ستم آموزشای در دن ا   جفیاف    

من سب است. در ز ر ایات صاورت   

متع   با   موجود س ستم آموزشی 

ه   گذشات  باود  ر لررجای    ده 

ثر  بااا  رشاااف ر  ؤآن  ماااک مااا 

شکوف یی  شور در ایت دن ا   وار   

 ق بت نخواهف  رد.  از ر

ه   نس  جفیاف عاالر  بار    دانشا  

ارتب ط ر وررژ  گارفتت از صانعت    

لود لا ل  صانعت جفیاف هساتنف      

آررناف  ه یی را ب  رجود میفن رر 

 نااف ر در  اا  صاانعت را ل اا  ماای

نه یاات منجاار باا  تول ااف محصااو   

شود. رلی در مق ب   م  فن رران  می

  لاواه م وررسا   در دانشا   مای 

صنعتی موجود را بهباود ببخشا م.   

در صااورتی  اا  دیااار رقاات ایاات   

  ره  ن سات چاون صانعت آنقافر     

گسترد   شاف  اسات  ا  تا   سای      

بخواهف باررد یا د با ارد ر  ا ر را     

ها   جفیاف    بهبود ببخشاف فنا رر   

ب عث تی  ر آن صنعت شف  ر  ا ر  

 تم ب شف  است. 

د تر مراد  لذت لاود را در دیافن   

ها   ورتاوان  ا     افراد قو   انس ن

داناف.  بتوانف آنه  را تشوی   نف مای 

ب  نظر ایش ن بحث اص ی ایت است 

   بتوان م مشکالت مم کات را حا    

 ناا م  لااذا اگاار لررجاای س سااتم   

آموزشی افراد  ب شنف  ا  بتوانناف   

  شار ت بزرگای   ب  رجود آررنف 

نفاار   رمنااف ر  ب شاانف  اا  صاافه  

مشاا ب  شاار ت    رشاان س دارد )

 ل رجی ب  صفه  هزار بزرگ  ه   

تار  بخا  ( برایش ن لذت  رمنفنفر 

است. البتا  اهم ات انجا ب  ا ر با       

صورت   ر ت می ر گررهای بارا    

ایش ن زی د است. ب  هم ت ل طر ب  

همرا  هم دانشکف  ا  ها  در حا     

ح ضااار  ت مااای را در دانشاااکف    

اناافاز  تشااک   داد  ر در حاا   را 

  یاااک وهرهشاااکف  )وهرهشاااکف  

هساتنف  ا  ا ناون در ایات      انرژ (

نفر از  15الی  10وهرهشکف  حفرد 

نفاااار از  50الاااای  40اساااا ت ف ر 

دانشااجوی ن درگ اار هسااتنف. هااف  

آنه  تبفی  ع م ب  ثررت است ر ایت 

توانااف تجرباا  ب شااف    ثااررت ماای 

تواناف  تواناف مها رت ب شاف  مای     می

تواناف افازای    تجه زات ب شاف  مای  

ت اعتم د ب  نف  ب شف ر گ هی ارق 

 توانف وو  ب شف.هم می
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  هیبریدی گل ارقام اولین معرفی

 ایران در شده تولید
 رویان ژن همارا بنیان دانش شرکت توسط

      

 فر سلیمی ژاله: نگارش و گفتگو
 

 

صننت گ گننگ و گیازننای درتتننی  ر   

 كشننور  ر لننات گ ننترش اسننگ   

اررای شرارط آب و زواری متاسنیی  

اد و گینناد  ار  و  تولیننگ گننگبننرا  

زنننا  ااتینننا   نموننننه ف الینننگ

كننه  اسننگ داو اشننتلات  رآمننگدا

پتان ننیگ ب ننیار  ننوبی  ر ارننرای  

لمارننگ اننرار   مننور   ار  و بارننگ

 ارنرای اد  كشنور   رآمگ سهم  گیر 

 تنا  40درتتی لنگو    گیازای صت گ

 جهننانی  رآمننگ اد  الر میلیننوی 80

  الر  اسگ  میلیار  ۱۵0

 ۵00زننرار و  6طیننآ آمننار لننگو   

زکتار مررعه گگ و گیناد درتتنی  ر   

 2كشننور وجننو   ار  كننه بننی  اد 

زرار زکتار اد ارن مینرای  ر االن    

زرار زکتار نینر   4 گلخانه و بی  اد

 اسگ صورت فضا  باد ه ب

 گیازنای بر نی  زییررگ وار ات بذر 

مثگ ج فر  درتتنی  اطل نی    درتتی 

آزننار  سننیکلمن و  یننرد بننه  لیننگ  

كیفیگ برتر اراام زییررگ ن یگ بنه  

ارانام زییررنگ   اراام م مولی اسگ  

اد لحاظ تركی  رنگ  میرای رشگ و 

تنر  مح وسنی   ر زنی ب میرای گگ

 گ اراننام م منولی  ارننن ن نیگ بننه  

 رکتوا تی زییررگ  اراام زا ورژگی

 رشننگ  اننگرت و بننو ی درینناتر و

 زییررننگ بننذور اسننگ   ننوب آنهننا

 زلتنگ   كشنورزا   اد درتتنی  گیازای

كشنورزا وار     رگنر  ژاپن  آلمای و

شو   تولیگ اراام زییررگ ب نیار   می

بر بنو د و  ر ارنرای  ر لنات    دمای

درتتنی  لاضر بذر زییررگ زیچ گیاد 

 شو  تولیگ نمی

 

ژی رورنای بنا زنگ      شركگ زمارا

 گیازنای  زییررنگ  ارانام  بنذور  تولیگ

 بنذور  بنا  راابنگ  اابگ و دریا درتتی

وار اتی  توسط آاارای  كتر اصلر 

اصگ اد گرود بیوتکتولوژ  میردائی

كشننناورد  و  كتنننر محمگرضنننا  

عیگاللهی اد گرود دراعگ و اصنح   

   سیس شگ أنیاتات ت

اصنگ  انشنیار   اصلر میردائی كتر 

 انشکگد كشاورد   انشگاد بوعلی 

كننرد  ر سننات  سننیتا متولننگ شننهر

 باشتگ می ۱3۵3

ارشننای مننگرر كارشتاسننی ارشننگ  

 و  را  ر رشته اصح  نیاتنات اد  

 انشننگاد تهننرای و مننگرر  كتننر   

 ننو  را  ر رشننته اصننح  نیاتننات 

گرار  ژنتیک مولکولی و مهتگسنی  

یننگ مننگر  ژنتیننک اد  انشننگاد ترب

ا ذ نمنو د و   ۱388تهرای  ر سات 

به عضنورگ زیتنگ علمنی  انشنگاد     

 ارشنننایبنننوعلی سنننیتا  رآمگننننگ  

زنا و افتخناراتی زمننوی    م تولیگ

انگاد  مركر رشنگ ردی  م توت راد

  مگرر  فتر زمازتگی ۱393 ر سات 

مراكر رشنگ پنارر علنم و فتناور      

و ۱394اسنننتای زمنننگای  ر سنننات 

فتننی  عضننو كمیتننه علمننی و  ۱39۵

س نننه اصنننح  و تهینننه بنننذر  ؤم

 تنا كتنوی   ۱393چلتگراتگ اد سنات  

بتیننای مننگرر عامننگ شننركگ  اننن  

اسننتا  نمونننه   زمننارا ژی رورننای  

  ۱392آمودشننی گننرود  ر سننات   
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اسننتا  نمونننه پژوزشننی گننرود  ر  

را  ر پرونننگد  ۱396و  ۱39۵سننات 

 و   ارنگ و  ر لات لاضنر منگرر   

گنننرود بیوتکتولنننوژ  كشننناورد  

 ز تتگ 

 
 

 ISI  24مقالننه  ۵رننک تیننگ ا تننرا   

مقالننه  38پژوزشنی    -مقالنه علمننی 

زمارشنننی  رنننک كتننناب   و طنننر  

 انشنوو    4پژوزشی  و رازتماری 

 انشوو  كارشتاسی  ۱6 كتر  و 

زنا  علمنی و   ارشگ لاصگ ف الینگ 

پژوزشی ارشای بنو د اسنگ   كتنر    

اصگ ضمن عحاه ب یار به میردائی

 ننژا   و كتتنرت ژنتیکننی  لنودد بنه  

گلننگزی  ر گیازننای كننه متوننر بننه   

انگاد  و توس ه شنركگ زمنارا    راد

ژی رورننننای شننننگد اسننننگ  بننننه 

زنننناری اد اییننننگ اسننننکی   وردش

پی نگ اسنکی   متنگ ز نتتگ و    عحاه

 رد زمننننگای را رکننننی اد تاررننننک

 انتنگ  می زا  بااردش زمگای جاذبه

كنننه بارنننگ بیشنننتر منننور  توجنننه 

 م توالی و مر م ارار گیر    

عینگاللهی  انشنیار    كتر محمگرضا 

رشننته دراعننگ و اصننح  نیاتننات   

باشننتگ   انشننگاد بننوعلی سننیتا مننی

ارشننای  كتننرا  اصننح  نیاتننات    

گرار  ژنتیک مولکولی و مهتگسنی  

ژنتیک را  ر  انشگاد تربیگ مگر  

انگ   كتر عینگاللهی  به اتمام رسانگد

 -مقالنننه علمنننی ISI  22مقالنننه  27

مقالنه زمارشنی  رنک     ۵0پژوزشی  

ه دبننای انگلی ننی متتشننر  كتنناب بنن

 انشنوو    ۱3انگ و رازتماری كر د

 انشننوو   3كارشتاسننی ارشننگ و 

اننگ  زمنتنین    كتر  را انونام  ا د 

رننک طننر   ر  سننگ اجننرا  ارنننگ   

ارشای تا كتوی  و بار استا  نموننه  

انگ  ارشنای زمکنار  كتنر    گرود شگد

اصنگ  ر ارونا  و توسن ه    میردائی

 شركگ زمارا ژی رورای ز تتگ   

 

ژی رورننای بننی  اد  شننركگ زمننارا

نننژا   چهننار سننات  ر دمیتننه بننه 

گیازای درتتی ج فر  درتتی  آزنار  

 F1و اطل ی و تولینگ بنذر زییررنگ    

ارن گیازای  ر  انشگاد بوعلی سیتا 

و پننارر علننم و فتنناور  اسننتای    

زمننگای ف الیننگ  اشننته اسننگ  ارننن 

بتینای   انن   ۱397شركگ  ر سات 

گر رگد اسگ  اولنین محینوت ارنن    

گننگ  F1شننركگ   و راننم زییررننگ  

ج فنننر  درتتنننی اسنننگ  امینننگ آی 

رو  كه زر ساله رک را چتگ رام  می

جگرننگ اد گیازننای درتتننی تولیننگ و   

  F1م رفننی گننر    تولیننگ بننذور    

ننژا    نیادمتگ چتگرن سات كنار بنه  

شننامگ  و گشننتی متننوالی چتننگرن 

بنرا   ن گ تا رسیگی بنه  لنو)    

ن ننگ  ۱2تننا  8تولیننگ والننگزا بننین  

تنا    گیرمیصورت   و گشتی گیاد

گ(  تحانی  بنه  لنو) برسنت   والگزا 

زننا  مختلننا و انتخنناب بننین الرننن

بهتررن تركین  زییررنگ   انتقنات و    

استفا د اد سی تم نرعقیمی به والگ 

ما ر   ر تولیگ زییررنگ تونار  و   

كننار تحاننی والننگرن زییررننگ اسننگ  

 ۱2تنا   6گ بنین  تولیگ رک رام زییرر

سننات ب ننته بننه نننو  گینناد طننوت    

اد امکانننات گلخانننه  راگننگ  كشنن مننی

 3تا   2و  ر زر سات  استفا د شو 

ن گ اد گیناد پنرورش رابنگ  دمنای     

گیازای الدم برا  تولیگ رام زییررگ 

 رابگ  برا كاز  میسات  8تا  4به 

رک ن نگ رنک    تولیگ ب ضی گیازای

   گ كشسات طوت می

رورننای ابتننگا  شننركگ زمننارا ژی  

زننا  مختلننا گینناد ج فننر  نمونننه

آور  درتتی  اطل ی و آزار را جمع

نژا   اجنرا  زا  بهنمو  و با برنامه

شگد  ر مگت چهار سنات   ر لنات   

نموننه بنذر     800لاضر بنی  اد  

  ر بانک ژی  و   ار    
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گگ ج فنر    F1اولین رام زییررگ   

درتتننی  ر ارننرای توسننط شننركگ   

لیننگ شننگد كننه زمننارا ژی رورننای تو

زا   رشگ  پُنر پرنر و  و    ارا  گگ

رننننگ  اسنننگ  ابتنننگا گنننگ  ارا    

زنناری اسننگ كننه  ر ا ننمگ  گلیننر 

زنا    ا لی به رنگ نارنوی بنا لینه  

زنا  ب نگ   در  رنگ اسگ و  ر زفته

گنگ بنه رنننگ در  رکتوا نگ تلییننر    

شو  رابگ  ارن ورژگی موج  میمی

كننه راننم تولیننگ شننگد تتو  رنگننی   

شنگ   ومنین رانم    دریاری  اشنته با 

زییررننگ گننگ ج فننر  درتتننی تولیننگ 

شننگد شننركگ زمننارا ژی رورننای    

 رشگ و بنه رننگ در    پاكوتاد  گگ

 اسگ  

ارن  و رام پس اد تینگ رسنمی  ر   

موس ننه كتتننرت و گننوازی بننذر اد  

ام ات به بادار عرضه  وازگ شنگ   

كتتننگگای بننذر تولیننگ شننگد میننر 

توسننط شننركگ زمننارا ژی رورننای  

ینگ گنگ  ر سراسنر    زنا  تول گلخانه

زننا  كشننور ز ننتتگ كننه  ر فیننگ

متاس  گیاد درتتنی را بنه صنورت    

گلگانی و را به صورت نشاء عرضه 

كتتگ  زمنتنین  ر فضنا  سنیر    می

زنا كنه بخن  درنا   اد     شهر ار 

زننا  گلکننار  فضننا  سننیر بننا گننگ

گننر    میننر  فیننلی انوننام مننی

شو   ب ته  زرارتناری بنذرزا     می

-۱۵0 ت زییررگ  ارجی ایمتی م ا

زرار تومنای  ارننگ  رلالیکنه     2۵0

ارن شركگ تولیگ بذور اراام جگرنگ  

 ننو  را بننا لننگو  نیننا ایمننگ   

وار اتی عرضه  وازگ نمو   ایمنگ  

متاس  ارن بذرزا  فرصگ متاسنیی  

جنوری ارد  و توسن ه   برا  صرفه

تولیننننگ  كننننارآفررتی م ننننتقیم و 

آمو تگای و  یرم تقیم برا   ان 

را  متخییننای رشننته كشنناورد 

 ساد  فرازم می

بننذرزا  زییررننگ تولیننگ شننگد گننگ  

برا   باالریپتان یگ ج فر  درتتی 

شنركگ اینگ  ار     نگ صا رات  ار

  با تولیگ پتج سات آرتگد را چهار تا 

به میرای  اراام بیشتر گیازای درتتی

اابگ توجهی  محیوالت  و  را به 

كشننورزا  زم نناره نتیننر تركیننه  

رر عنننراآ  آذربارونننای و رنننا سنننا 

 كشورزا صا ر نمارگ   

 ر لات لاضنر گلخاننه پژوزشنی    

متر مربع  300ارن شركگ به متراژ 

 ر سنننارگ اصنننلی پنننارر علنننم و 

فتاور  استای زمگای ارار  ار   اما 

ارنننن م نننالگ بنننرا  تحقیقنننات   

مننور نتر شننركگ و  بننرا  تولیننگ  

توننار  بننذر ب ننیار كننم بننو د و   

برابنر   ۱0لگااگ به فضاری بی  اد 

فضا  موجو   جهنگ ارونا  والنگ    

توسنن ه و والننگ تولیننگ   تحقیننآ و

گلخانننه و مررعننه  نینناد  ار    ر   

لات لاضنر تنأمین ارنن فضنازا      

پژوزشننننی و تولیننننگ  رکننننی اد  

تننررن مشننکحت پننی  رو    بننرر 

مننگررای ارننن شننركگ اسننگ كننه  ر 

صورت تأمین ارن فضازا اد طنر   

زا  استای  اط ا سرعگ و سادمای

ا   ر  سنتیابی  ال ا دپیشرفگ فوآ

گ  مشازگد  وازنگ  به نتارج اردشمت

 شگ   

 
 ارانننام تولینننگ زننناری  رپیشنننرفگ

زییررگ  ر  نیا صورت گرفته اسنگ  

زننا  كشننگ بافننگ و كننه بننا تکتیننک

بیوتکتولوژ  متور به كاز  منگت  

دمای و زررته تولینگ ارانام زییررنگ    

  ابننگ زننا الرننن تولیننگ گننر   مننی

گیننننر  اد و بهننننرد زاپلوئیننننگ 

تواننگ بنه   مولکولی منی  نشانگرزا 

ه اراننام زییررننگ كمننک كتننگ  توسنن 

شننركگ زمننارا ژی رورننای نیننر  ر  

تنننحش بنننرا  اسنننتفا د اد ارنننن   

 ر لننات  زننا  نننورن اسننگ   روش

لاضر تیم تحقیقاتی  كتر میردارنی  
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و  كتنننر عینننگاللهی بنننه زمنننراد    

 انشنننوورای كارشتاسنننی ارشنننگ 

رشننته بیوتکتولننوژ  كشنناورد    

ننننژا    ر رشنننته ژنتینننک و بنننه 

كشاورد  زا   انشکگد آدمارشگاد

زنا   پروتکنگ   ر لات كار بنر رو  

اطل ی  آزنار   تولیگ  ابگ زاپلوریگ 

و ج فر  درتتی ز تتگ و به  نینات  

زنا ز نتتگ   ساد  ارن پروتکنگ بهیته

كه بر تولیگ اراام زییررگ بنا كیفینگ   

تیر درنننا    وازنننگ  اشنننگ   أتننن

نامننه آاننا  بهتننام طل تننی  ر  پارننای

ارتینناب بننا  ابننگ زاپلوئیننگ  گینناد  

پور و  نانم    آاا  رضا نقیاطل ی

ن یمه صا ای  ابگ زاپلوئیگ  گیاد 

آزار درتتی   نانم ماننگانا كنا،می     

گیاد سیکلمن و آاا  رضا شنفی ی   

 ابگ زاپلوئیگ  گیاد ج فر  درتتنی  

اسننگ   وشننیختانه  ر آدمارشننگاد 

گیازننای زاپلوئیننگ اد كشننگ پننرچم  

گیازای آزنار و ج فنر  درتتنی  ر    

تولینگ شنگد    ا شیشهشرارط  روی

اسنننگ كنننه بنننا  و برابنننر كنننر ی 

زنا   توای الرنن كرومودوم آنها می

 ابگ زاپلوئیگ تولیگ نمنو   زمنتنین   

پور   ر نامه  انم مهگره ملکپارای

مور  شتاسناری نشنانگر مولکنولی    

ننژا    ر گیاد اطل ی و  انم امینگ  

زنا و  پنذرر  الرنن   ر مور  تركین  

پننذرر  صننفات اطل ننی  ر وراتننگ

ام اسننگ  امیننگ اسننگ كننه لننات انونن

زنا  ر  بتوای با انوام ارنن پنژوز   

 انشگاد   ر تولیگ اراام زییررگ ارن 

گیازای درتتی با كشورزا  توسن ه  

رافتننه راابننگ نمننو   رکننی  رگننر اد 

رو  شننركگ عننگم مشننکحت پننی 

زنننا   سترسنننی بنننه آدمارشنننگاد

پژوزشننی كشننگ بافننگ گیننازی و   

مولکولی متاس  برا  والگ تحقیآ 

شركگ اسگ كنه نیادمتنگ   و توس ه 

مین أكمک نها زا  مختلا بنرا  تن  

 آی اسگ  
 

 

متنگ  اد  آاا   كتر میردائنی بهنرد  

علننم و توربننه اسنناتیگ موننرب و    

تواناری  ورای تحییگ  و   ك   

زا  كار  متاس   توربه  ر محیط

عحاه و پشتکار را اد عوامگ اصنلی  

 انگ  ارشای وجنو   موفقیگ  و  می

والننگزا  فتنناور  ر مراكننر رشننگ 

زننا  علننم و زننا و پننارر انشننگاد

زننا  آنهننا اد  فتنناور  و لمارننگ 

بتیننای را رکننی اد زننا   اننن  طننر 

تیرگذار برا  موفقیگ أعوامگ مهم ت

 انتننگ  ارننن مراكننر بننا ارائننه    مننی

زنا   ت هیحت  امکانات و مشناورد 

علمننی و توننار   شننرارط متاسننیی 

زننا   بننرا  عملننی نمننو ی ارننگد   

شنننننننننوورای  فتاوراننننننننننه  ان

التحییحی و اساتیگ را فنرازم   فارغ

سننادنگ  ارشننای بوروكراسننی  مننی

لننناكم بنننر ا ارات را آدار زتنننگد  

 ان نننته و آی را رکنننی اد عوامنننگ 

  كتتگبر عتوای میگیر و انرژ واگ
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  1397 الـس یـژوهشـپ وباتـمص
 

 

 هفتم دوره از نشست نهمین -1

 باعلی   دانشاایه  امنای   هیأت

    1/5/1397 معرخ سینی

: الحااید دو بناا  باا    7دسااتعر 

نیم  الطای  اییا  وشاعی       آیین

  الضاای  هیااأت لیماا  دانشااایه 

 بعلی  سینی 

 :مصعب 

قااون  اکااا     "1"به استناد مااد   

هاا  ونسا ه وران       دائمی بروامه

قاااون  ورااا     7ماااد   " "بناا  

هااا   هااا  امنااا  داوراا ا  ه اا  

مؤسسااااا  شماااانو   ااااا ی    

 4511پژ هرااای   واماااه  اااما   

داوراا ا  باان  ی  9/4/1397ماان   

ساا نا  بااا ا باااا بناا ها  و اار بااه  

وامااه ا یااا  پا ااه وراان  ی   ش اا  

ا ضا  ه      می ا   مؤسساا   

( مناف ااب بااه 31/4/1397)مصاان  

  م  شم : 

 شرایط اختصیص : 2-2

امت اااااو  150بااااه اوا  هاااار   -2

هراای وا اای او   اا   پژ  ذخ اار 

 3مااد    3-2  بن ها   3-1بن ها  

وامااه ا و ااا  مروعااه ا ضااا   ش اا  

ه      مای رارفاي  اا پا اه   د      

مجمنع کا اورر واا د  پا اه ا یاا      

 گردد.می

ورفیااااو وشااااعی    -4ماااایده 

 هی  فنیور : فعیلیت

بن اا   به مؤسس  روب داوا   -5

 ضن ه      می داورا ا  بان  ی   

و   ا    س نا واه مبصان   ش  باه   

مراجاااار ذ ااااربل بااااه مرک ااااه  

ساو  برس    ا پا ه ا یا   وجا  

 گردد.می

هااا  وراان  ی د  ساا ك واا  پا ااه

 با  .پا ه می 10مجمنع 

 

اولین نشسات از دوره هشاتم   

هیأت امنای  دانشاایه باعلی     

 22/12/1397سینی معرخ 

 

مشاااااااایر ت : 1دسااااااااتعر 

لضااااااااع در  مؤسساااااااایت

صااان ود اااا وه  و  وأساای  

 هم انفنیور  استین 

 مصعب :

قااون  اکااا     "1"به استناد مااد   

هاا  ونسا ه وران       بروامه دائمی

وامه ما ی    ش    58ماد   2وعصر  

  د  اجارا    هاا  م امالوی داورا ا  

قااون   فار مناوار ون  اا      44مااد   

پاار ر   ا و ااا  ومااا  مااا ی    قابااب

قاااون   "5"وراان    ذ اا  ماااد    

هاا   مؤسساا     کما ب او  اروب 

سااااو   ن اااا    وجاااا  بداوااا 

هااا   اخترا ااا  مصاان   واانش   

مج اااس  ااان ا  اساااالمی  باااه   

مراااا وب د  و سااا س   منمااان 

رن  ا پژ ه    فنا    اساتا   

ها  بن  ی سا نا   هم ا  به داور ا 

  رااان تی همااا ا  اجااااو  داد    

 2000 ااند کاا اورر وااا ساا ك  ماای

  سااا ر مؤسسااا   م   اان    ااا 

 1000 ضاان کاا اورر وااا ساا ك    

ا  او مباا  د شماا ها  م   اان    اا

 .اختصاری مؤسسه هز نه وما نا  

م اازا  مرااا وب بواا  د  تاای    

%   بواا  خصنراای 49کاا اورر 

 % خناه  بند.51ک اق  

وأسی  مر ز ا وهش  : 2دستعر 

وح ی یت ایشرفت  لیعم سایانی   

 و وصعیر دانشایه بعلی  سینی

 مصعب :

قااون  اکااا     "1"به استناد مااد   

وران      ها  ونس ه دائمی بروامه

وامه وبن  ورا    ش    6ماد   2بن  

  ف ا  ااب  اکاا ها  پژ هراای د   

بااا  هااا  هااا   پژ هراا ا   داوراا ا 
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وب   اا   "و س س مروز پژ هرای  

 "پ ررفته   ن  سا  نا    وصان ر  

داورااا ا  بااان  ی سااا نا او وااانع  

باااا  " "و اضاااامبن  وااانع د    

وامه    ا ب ضنابل   م ر ا  ش   

ا  ماا ی    ب    ا جااد با   مرون   

ورا الوی برا  داور ا   مناف ب به 

 . م  شم 
 

وأساای  ا وهشاا  ه : 3دسااتعر 

های  هعشامن     انرژ  و سیساتم 

 دانشایه بعلی  سینی

 مصعب :

قااون  اکااا     "1"به استناد مااد   

ها  ونس ه وران      دائمی بروامه

وامه وبن  ورا    ش    6ماد   2بن  

  ف ا  ااب  اکاا ها  پژ هراای د   

بااا  هااا  هااا   پژ هراا ا    داوراا ا

اوااارو    "و سااا س پژ هراااا   

داوراا ا   "هااا  هن اامن  س ساات 

ها  پژ هری  با گر    بن  ی س نا

ماا  ر ب -2اواارو  وج   پاار ر  -1

ونتار     -3سااو     اورو    به ناه 

ها  اوارو   او   اونماس ن  س ست 

باا   " "ونع و اضامبن  وانع د    

وامه    ا ب ضنابل   م ر ا  ش   

ب    ا جااد باا  ماا ی          مرون

ورا الوی برا  داور ا   مناف ب به 

 . م  شم 

 

 

وأسی  مر از زباین و   : 4دستعر 

 ورجم  دانشایه بعلی  سینی

 مصعب :

قااون  اکااا     "1"به استناد مااد   

ها  ونس ه وران      دائمی بروامه

وامه وبن  ورا    ش    6ماد   2بن  

  ف ا  ااب  اکاا ها  پژ هراای د   

ها  با ا جاد  ها   پژ هر ا  داور ا 

مروااز وبااا    ورجمااه داوراا ا     

بن  ی س نا او وانع و اضاا مبان     

ب    ا جاد با  ما ی  " "ونع د   

مناف اب  برا  داور ا  ورا الوی   

  شم . به  م 

 11اصاااما مااایده  : 7دساااتعر 

لضاع   مؤسسایت نیم  گرنت  آیین

 هیأت امنیء

 مصعب :

قااون  اکااا     "1"به استناد مااد   

هااااا  ونساااا ه  دائماااای بروامااااه

قاااون   7ماااد   " "بناا   وراان  

هاا   ها  امنا  داور ا  ورا   ه   

  مؤسساااا  شمااانو   اااا ی     

بااا ارااالش بواا  د     پژ هراای 

وامااه ا تعااا    ااژ     شئاا   11ماااد  

مؤسسااااا   (Grant) پژ هراااای

به  رش و ر مناف ب به  ما     ضن

 :شم 

 50ا ضا  ه      می مجاووا  واا   

د ر  او و  ا تعا    ژ  پژ هری 

خند  ا برا  مانا د پژ هرای واه    

اماا  وه ه فاوتن  برا  شوها و سب  

ونها با وام ا  فار  مربانز هز ناه     

 .ونن 

 4مایده   1اصاما بنا    : 8دستعر 

نیما  وشاعین نعیسان گین     شیعه

م اای ت منتشرشاا ه در نشاارییت 

المیی  و داخیا  بارا     معتبر بین

 سینیدانشایه بعلی  

 مصعب :

قااون  اکااا     "1"به استناد مااد   

هاا  ونسا ه وران       دائمی بروامه

قاااون  ورااا     7ماااد   " "بناا  

هااا    هااا  امنااا  داوراا ا   ه اا  

مؤسسااااا  شماااانو   ااااا ی    

مااد    1  با جا  ز نی بنا   پژ هری

واماه وران ن ون سان گا        ن " 4

م ااا   منترر اا   د  وراار ا    

داخ ای ابالیای   ا م  ای     م تعر با   

 183866/3  وا    تك به  اما   

وامااه  د   اا ن  1/9/1390ماان   

مصن  ه    امنا  داور ا  بن  ی 

  مرار ز  28/4/1391س نا مان    

او ساا ك مع اات وراان ن بااه ا ناااه 

باه  ها  قع ی ب رتر ورند   پرداخب

 :مناف ب به  م  شم  رش ذ   
 

   مبلغ تشویق برای هر مقاله

  = ( (
𝐼𝐹

𝐴𝐼𝐹
) ×  (ریال 5,000,000

× 𝑘      

1 ≤ 𝑘 ≤ 3 



 

و فناوری دانشگاه بوعلی سینا  فصلنامه معاونت پژوهش  

1398 بهار، 3، شماره 1دوره    

 

44 

 2مااااد   2-2 ااارز پااانج  بنااا   

وامااه ا یااا  پا ااه وراان  ی   ش اا  

هاا    ا ضا  ه      مای داورا ا   

ا اا     باان  ی ساا نا  ساا   جمااا   

اس شباد    مجتمر شمانو   اا ی   

وها و  )مصن  ه    امنا  مان    

( و اااز واااا   ااا   اااا  31/4/1396

 گردد. می

هزیناا   افاازای   ماا : 9دسااتعر 

شاار ت الضاای  هیااأت لیماا    

امنایء در   لضاع هیاأت   مؤسسیت

 هی  لیم  خیرج از  شعر همیی 

 مصعب :

قااون  اکااا     "1" به استناد مااد  

هاا  ونسا ه وران      دائمی برواماه 

قاااون  ورااا    7ماااد   " "بناا    

هااا    هااا  امنااا  داوراا ا   ه اا  

مؤسسااااا  شماااانو   ااااا ی    

وب هز نااه  ااار  پژ هراای  ومااا  

ا ضااا  ه اا     ماای مؤسسااا    

هاا     ضن ه    امناا  د  هماا    

ا م  ای خاا ا او وران         می با   

مرر ز به و م   ا تعاا  د  سا ك   

ا تعااا ا  ووص صاای سااا  اوه او   

به  ارش و ار باه     1/1/1398وا  خ 

ها  مصان    وصن ب  س  . هز نه

باار اساااخ واار  ا و ساااماوه و مااا  

ونسل امن  ما ی داور ا  مباسعه 

 پرداخب خناه    .  

    هاااا    مااای   بااارا  هماااا

برگزا  اااا   د  وراااان ها  

همسا ه با مرو شبای  اا خااوی     

 م   ن    ا   80ک اورر 

    هاااا    مااای   بااارا  هماااا

برگزا     د  سا ر ورن ها  

شس ا ی  ا  پا ی   شفر  ا ی )به 

اساااترنا  ورااان ها  ورو اااه  

شذ با جاااااا   گرجساااااتا    

م   اان  120قعاارخ(  کاا اورر  

   ا  

    هاااا    مااای   بااارا  هماااا

برگزا     د  ورن ها  چ    

ور  ) ما ی   جننبی(  ماا ز    

وااا نا   ساان اپن   هناا  وناا   

 وااا    او  وز   ف   پ     سار  

 م   ن    ا  120ک اورر 

    هاااا    مااای   بااارا  هماااا

برگزا     د  ورن ها  قاا    

شمر اااا   ااما ی  مروااز      

 جننبی  اق اونسا ه )اساترا  ا    

و نو  نااا (  واپااا    شفر  اااا   

م   اان   150جناانبی  کاا اورر  

   ا .
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   سینا بوعلی دانشگاه آموزش سرآمدی دهه مراسم گزارش
 

 

چند سالی است که با هدف شنناتت بشتن و ا اهتشنت    

دادن به جایگنا  مونش و ا ومناس اسن اد دو مونش و      

عننالی کتننشو ا بننو اسنناع ابننمح وماا ننت و  ننوس    

موش شی ا اوت علشس، ت مشمات ا فننااو،، ا  سنشس   

تا داا دهم اودیبهتت وا  بنه عننشان دهنه سنومود،     

موش و وموفی شد  است. بنو هتنشا اسناع  شن  دو     

اودیا وا  سال جاو، جلسه س اد بوگن او، دهنه   فو

سومود، موش و دو وماا ت موش شی ا ت صنشمت  

تکتشلی دا تگا  تتنکش  گودیند ا بنا دو  گنو گنوف ا      

ها، وخ لف مونش و   کشد بو  مشأاضمشت موش و، ت

دو جاومه ا وسئشلشت اج تناعی دا تنگا  ا هتیننشا    

دو  گو گوف ا وتدادها، سال جناو،، وا هنا، اینا    

 گذاو، گودید:  اس 1هه به شوح جدال د

 

 نام روز روز

 التللی(ا،، ولی ا بشابشوی، ونطمه»دا تگا  بدان وو  )موش و ا تبادالت علتی  اودیبهتت 3

 ها،  شیا موش وششش  اودیبهتت 4

 ا ممب ا دس ااودها، موش شی اودیبهتت 5

 ا،(اس ا داودها ا تمالی حوفهه او  سشس  )موش و چندفوهنگی،  اودیبهتت 6

 ماو، موش و، سشا ح ا تاب اودیبهتت 7

 پت شبا ان موش شی اودیبهتت 8

 اتننمق موش شی اودیبهتت 9

 موش شیها،   بو اوهاو ششابی  اودیبهتت 10

 موش ، ا وا ق تشلشدموش و، وهاوت اودیبهتت 11

 وماس علم ا عالم اوتماء کشفی موش و ا تجلش  ا ا  تجوبه اودیبهتت 12

 های دهه سرآمدی آموزش . اسامی روز1جدول 

 

ها، و مدد سن اد بوگن او، دهنه سنومود،      دو جلسه

هنا، وخ لنف بنه این        موش و بو بوگن او، بو اونه  

اف ایننی بننا وتنناوکت  هننا، وهنناوتی ا دا ننش  کاوگننا 

کشد گودید ا ومنوو  أها، موش شی ت ها ا گوا  دا تکد 

فنی وهندسی، کتااو ، ا ششتی  ها، دا تکد گودید 

موش ، ا وا ق تشلشد، دا تکد  علنشس  دو بخش وهاوت

هنا، اتننمق موش شنی ا ا مننمب ا    ا سنا ی دو بخننش 

علنننشس  هنننا، دسننن ااودها، موش شنننی ا دا تنننکد 

دو بخننش ا هنننو ا ومتنناو، اق صنناد، ا اج تنناعی 

 تاینند. بنو اینا     ماو، هتکاو،موش و سشا ح ا تاب

اف ایی ا وهناوتی  کاوگا  و نشع دا ش 28اساع تمداد 

هننا، و توکنن    اینن   اسنناتشد دو دا قالننا کاوگننا    

هننا، رشننو و توکنن    ( ا کاوگننا 2دا تننگاهی )جنندال 

( با اس مبال اعضا، هشئت علتنی  3ا، )جدال  دا تکد 

ذکننو شنند ،   هننا،  کاوگننا  بوگنن او شنند. عننما  بننو  

ها، و ننشع او شنی بنوا، اسناتشد ا هتیننشا       بو اوه
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پت شبا ان موش شی ا تمدیو ا  پشتکسشتان موش شی، 

سننومودان موش شننی ا پتنن شبا ان موش شننی بوگنن او 

 گودید.

 

 

 

 روز

 کارگاه/سخنرانی

 سخنوان/وجو، و   بوگ او،  شع بو اوه

 اودیبهتت 3
 وواسم اف  احشه؛

 ) هتوا  با کاوگا  موش شی او ششابی وس تو(

سالا سوا دا تکد  

 کتااو ،
 دک و تسوا وششد

 اودیبهتت 4
 اف اوموش و ساوا ه دوع

 )تشسمه موش و حضشو، ا تلفشق با اب اوها، الک وا شکی(

 ای د، سالا اج تاعات شهشد

 )سا وان ووک ،(

 دک و وشونی

  اد دک و ونصشو،

 اودیبهتت 7

 ماو، اج تاعی دا تگا  بمیا، طبشمی اتاب

 ماوومتاو، ا شهوسا ، تاب 

 وداتمت واا تناسی دو سشا ح

 سالا جلسات فجو

 )سا وان ووک ،(

 دک و  مد،

 دک و عواقیشان

 دک و یاوو تد،

 اودیبهتت 8

 تمدیو ا  پت شبا ان موش شی دا تگا 

 بوتو( )وماا شا، ودیوان گوا  ا کاوشناسان

 ای د، سالا اج تاعات شهشد

 )سا وان ووک ،(

ودیویت موش شی 

 دا تگا 

  شیا دو موش و عالیها، کاوگا  کاوبود فنااو،
 سالا جلسات فجو

 )سا وان ووک ،(
 دک و فوهاد سواجی

 دک وافتشا افضلی سالا فجو )سا وان ووک ،( ها، او  ا یواا تناسی تص شح بوگه اودیبهتت 10

 بوگ او، وواسم ات  اوشه دهه سومود، اودیبهتت 11
سالا سوا دا تکد  

 کتااو ،
 

 های متمرکز دانشگاهی .  کارگاه2جدول 
 

 دو اودیبهتنت  3 شنبهسه وا  صبح دهه ایا اف  احشه

 بوگن او  موش شنی  کاوگنا   االشا هتوا  به سوا سالا

 بشننی  پنشش  هنا،  کاوگا  ا ها بو اوه اجوا، ا  پس .شد

 وا  دو 1398 مونش و  سنومود،  دهه ات  اوشه ،شد 

 سننالا دو 18 سنناعت ا  اودیبهتننت 11 چهاوشنننبه

 هشئت اعضا، ا وسئشلشا حضشو با سوا ها، هتایش

 .گودید بوگ او دا تگا  علتی
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 وا 
 کارگاه/سخنرانی

 سخنران/مجری محل برگزاری نوع برنامه

 دک و وحشم و تشدا د تئاتو دا تکد  علشس پایهموفی Rاف او ها،  وا ی  اپاواو و، با اس فاد  ا   وسسو، اودیبهتت 3

 اودیبهتت 4

 دک و علی سلتا ی دا تکد   هنو ا ومتاو، تصائص هنو ودون

 ها، وگوسشش ی با اس فاد  ا  تج یه ا ت لش  ودل

  R اف او وس
 دک و اصغو سشف تئاتو دا تکد  علشس پایهموفی

 اودیبهتت 7

 ا،ه او  سشس ا تمالی حوفه
سا یان سالا شهشد چشت

 دا تکد  علشس ا سا ی
 دک و ومصشوه کشا ی

 اف اومشنایی با داشبشودها، مواو، با اس فاد  ا   وس
Qlick View 

 دک و وحشم و تشدا د دا تکد  علشس پایهتئاتو موفی

 تئاتو دا تکد  علشس پایهموفی LaTexاف او مشنایی با  وس
دک و و تداستاعش  

 ساومی

 اودیبهتت 8

 تئاتو دا تکد  علشس پایهموفی ثوؤها، یادگشو، وواو
دک و و تداستاعش  

 ساومی

 ا ممب ا دس ااودها، موش شی
سا یان سالا شهشد چشت

 دا تکد  علشس ا سا ی

 دک و فواوو  

 پشیاو تد،

 اودیبهتت 9

 ها،  شیا موش شیاتمق دو فنااو،
سا یان سالا شهشد چشت

 دا تکد  علشس ا سا ی

دک و سشدوسشل 

 عتاد،

 گشاهان داوائی

 "ها، دووا یها،  شیا ا ای گیوهشافت" 
 دک و علی ع ی ، سالا سوا دا تکد  کتااو ،

 دک و وحشم و تشدا د تئاتو دا تکد  علشس پایهموفی ها، مواو،وایج دو  بووسیاش باهات 

10 

 اودیبهتت

 کاوگا  

  "اصشل کلی پواوو   بشو عس "
 سالا سوا دا تکد  کتااو ،

وهندع وج بی 

  شاشویفی

 بشاتوهندع اوشد  تااو ،کسالا سوا دا تکد   "اصشل کلی کاشت ا پواوو  عفوان دو گلخا ه"کاوگا  

11 

 اودیبهتت

  دا تکد  ششتی سخنوا ی ا تبادل  گو با حضشو ودیوان صنم ی

 تئاتو دا تکد  علشس پایهموفی بشنی منها، پششعل  اقشع سشمب ا واو
 -دک و سمشد تدابخش

 دک و دااد و تد،

 دک و دااد عسگو، سالا سوا دا تکد  کتااو ، تکنشلشژ،  شیا دو صنمت گلخا ه

 دک و اصغو سشف تئاتو دا تکد  علشس پایهموفی SPSSاف او بند، با اس فاد  ا   وستششهت لش  

 ایهای غیرمتمرکز دانشکده. کارگاه3جدول 
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    1امتحانی هایبرگه تصحیح روانشناسی
 

 

 2افضلی افتشا دک و

 

هننا، بسننشاو، ا   یکننی ا  دردرننه 

ودوسان، ل اس هتشتگی اس فاد  ا  

کنه مونش و    است، دو حنالی  سؤال

 ا ند و داد، دو اینا اوتبناد دیند    

. بنندیهی اسننت کننه   ( 2001)کلننی، 

اساتشد فوهشخ ه دا تگا   ش  ا  ایا 

 دردره وس ثنی  شس ند.  

   1اهمیت نمرات:

 تواتننی کننه تشسننی اسنناتشد بننه     

ششد به دالیلنی  دا تجشیان داد  وی

وخ لف حائ  اهتشت بناالیی هسن ند   

هنا دو مینند    ا  جتله:  تنوات دوع 

 ثو د.ؤت صشلی دا تجش و

هنننا عاوننن  ومایسنننه  تننوات دوع 

دا تننجش بننا سننایویا هسنن ند ا دو 

 میند  شغلی ا، وشثو د.

ثشو واا تنننات ی بننو  أ تننوات، تنن 

 وخاطا داو د.

کننند   دهند  ا ونمکس توات،  تان

اضننمشت شخصننش ی ا موش شننی  

 اساتشد هس ند.

 ا ...

 تعریف آزمون در آموزش:

                                                         
 . و ا سخنوا ی اوائه شد  دو دهه موش و 1

ا وئننشس  . هشئننت علتننی گننوا  علننشس توبش ننی2

 گوا   گاوت ا او یابی دا تگا 

داو م وشن اسشله ینا واشنی  گناس    

ا، ا  وف ناو  گشو،  تش هبوا، ا دا  

هنا، ت صنشلی   تفاات م وشناست. 

گشنو، دو  با سایو اب اوهنا، ا ندا    

ایا است کنه دو مونش و، م ونشن    

ا، ا  وطالا دوسی اسنت بنه    تش ه

طشو وثال یادگشو، ا  یک ک ناب ینا   

ا، دو دا یا سه ونبع پا صد صف ه

گشننو، قننواو صننف ه وننشود ا نندا  

گشود؛ هتشا اوو اهتشنت اسن فاد     وی

فننی ا  االتی کننه  تش ننه وموؤا  سنن

و  نننشا، دوع باشنننند وا  تنننان 

االت ؤدهنند. ومننوف بننشدن سنن  وننی

  م وشن به وشضنشعی ت نت عننشان   

اشناو    "واایی و  نشایی م ونشن  "

 .(96سشف،  داود 

یننک م وننشن تننشب باینند تشا ننایی   

وا داشن ه   سنؤال پاسخگشیی به دا 

 باشد:

میا فود وطالا دوع وا موشت ه  -1

 است؟

فود وطالنا وا دو چنه سنط ی     -2

  موشت ه است؟

ال اال، ؤبننوا، پاسننخگشیی بننه سنن 

م وننشن باینند هتننه وطالننا اصننلی  

دوع ا و  شا، دوسی وا دو تشد 

داش ه باشد ا الب ه وطالنا اضنافی   

ا رشووننوتبی بننه وشضننشع دو من   

یا بنه عبناوتی   اجشد  داش ه باشد، 

 .جاوع ا وا ع باشد

داس،  سننؤالبننوا، پاسننخگشیی بننه 

تی اسن فاد  شنشد کنه    سؤاالباید ا  

نجش سننطشح وخ لننف تشا ننایی سنن

ینننادگشو، )ا  حفگشنننات ا دا نننش  

و نننا تنننا توکشنننا، تمقشنننت ا  

 او ششابی( وا داش ه باشند.

ا، االت چندگ ینهؤاالتی وا ند سؤس

ورنم تتناس و اینایی کنه داو ند      علی

اینن   سننهشلت تصنن شح، اوکننان  بننه

االت  یاد ا اف ایش وش ان ؤطوح س

گشننو، ا  و  ننشا ا هتینننشا  تش ننه

واا تننات ی دو  ثشو وسنای   أعدس ت

تشا نند  دهی م ها، به سخ ی وی تو 

ها، سطح بناال  ها ا یاگشو،تشا ایی

(؛ بننه هتننشا 94وا بسنننجند )سننشف، 

ها ا  دلش  ضواو، است دو م وشن

ت تتننوی ی  شنن  اسنن فاد    سننؤاال

ال تتننوی ی، ؤدو یننک سنن  تننشد. 

دهند کنه   هایی وا ویپاسخگش، پاسخ

عتق فهم ا، ا  وشضنشع وا  تنان   

 .(1994 )ااس الد ا بکو،دهد وی
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االت ؤاوا یکی ا  وتکمت اصلی سن 

 تنو    تتوی ی تص شح م ها اسنت. 

االت تتوی ی به تاطو ؤدادن به س

واهشت ا   اعی م هنا دشنشاو اسنت    

 (.2014)کشها ا ااالک، 

ا، که به ینک پاسنخ   سفا ه  تو أو  

شنشد  االت تتوی ی داد  ویؤدو س

ثشو عشاون  و مندد، اسنت،    أت ت ت

جنندال  یننو  تواتننی وا کننه شننش  

وص ح به پنج بوگه یکسان، حاا، 

ا د وا  تنان  االت تتوی ی، داد ؤس

 دهد:  وی

 

 
 

ششد  تنوات  گش ه که دید  ویهتان

 بسننشاو و فنناات هسنن ند دو بوگننه  

شننتاو  پنننج بننشش ا  شننش  تننو   

 ششد.ات مف دو  توات دید  وی

دو اداوننه اهننم وسننایلی کننه بننو     

ت تتوی ی اثنو  سؤاالدهی دو   تو 

 گودد:گذاو د اوائه ویوی

 ها:اثو  گم تص شح بوگه  -1

 ءاسن ثنا  ها، بنه بوگه الف:  شته اال 

 گشو د؛،  تو  بشت و، ویبوگه اال

: یننک بوگننه قننش، ب: اثننو لنگوگننا  

هننا، بمنند ا  تننشد وا  تننوات بوگننه

دهند، هتیننشا   ت ت تاثشو قواو ونی 

 یک بوگه ضمشف.

کنننننند  ا  گننناوات تصنننن شح  -2

 ( )جس جش، هتاهنگی شنات ی

الننف: اطمعننات ا  عتلکننود قبلننی    

 گذاود.پاسخگش بو  تو  اثو وی

ب: اطننمع ا  وشقمشننت ا اضننمشت  

ت صشلی پاسخگش بو  تنوات ونشثو   

 است.

 -تنننناعیج: اطننننمع ا  طبمننننه اج 

 اق صاد،، بو  تو  تاثشو داود.

د: اطمع ا  قشوشت پاسخگش بو  تو  

 ثشو داود.أت

 : ...نه

 کنند :شخصشت تص شح -3

ثو بننو  تننوات، ؤیکننی ا  عشاونن  ونن

ها، شخصنش ی  شخصشت ا ای گی

 وص ح است.

ها، فود، ا ت صنشلی  ای گی -4

 وص ح:

وسایلی وا ند جنسشت، ت صنشمت،  

ا، که سابمه ا ... او ششاب بو  تو 

 دهد اثو داود.وی

 وشقمشت تص شح: -5
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اینکننه فننود دو چننه  وننان ا وکننا ی 

کند بو  توات ها وا تص شح ویبوگه

 اثو داود.

6- .... 

وننشاود، کننه گف ننه شنند، وه ننویا   

وسننایلی هسنن ند کننه بننو تصنن شح  

ها، او  ا ی وشثو د ) نشا   ا  بوگه

 (.1370کااو ی، 

 چه باید کرد:

   بنندا شم، تشجننه کنننشم ا حسنناع

 .باششم

   ت و نننشع دو م وننشن  سننؤاالا

   .اس فاد  کنشم

  بوا، هدف وناسنا   سؤالا  هو

 .اس فاد  کنشم

 ومشاوها وا شفاف بگشیشم. 

 کلشد تص شح داش ه باششم. 

 بدان  اس تص شح کنشم. 

 تص شح کنشم سؤالبه  سؤال.   

  ت قبلننی تشجننه سننؤاالبننه   ننایج

  . کنشم

 داباو  تص شح کنشم. 

  دا ش 

 سنننجو و " تننشد وا دو  وشنننه

افن ایش   "گیری در آمنوزش اندازه

 دهشم.

 

 منابع:

ینادگشو،:   د سنجش فوایند ا فوااو (.1394) .سشف، ع .1

 .ها، قدیم ا جدید. تهوان:  تو داوانواو

گشنو،، سننجش ا او شنشابی    ا دا  (. 1396) . سشف، ع .2

 ن.(. تهوان: ا  تاوات داواهف مموش شی )ایوایش 

او شنشابی   واا تناسنی (. 1370) . ژکااو ی ،ژ .  شا   .3

توجتننه دک نو حتنن   گنجنی، تهننوان: ا  تنناوات    .ت صنشلی 
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    1رـتمـمس یـابـیـارزش
 

 

 2دک و تسوا وششد

 

هننا بننو ایننا  صنناحبنگوان سشسنن م

هنا داوا،  تتاوی سشسن م بااو د که 

هایی هس ند ا اینا  ها ا مووانهدف

 وشد ا ها و شجه اداوه حشات،هدف

هنا، هتگنی   بوماود  شدن تشاس ه

 یننا بختننی ا  اعضننا، من اسننت   

دو ااقع تتکش  هو 12 (.1377 )علش،،

 ا دا ، هووا  وشسسه ا سا وا ی،

ا، تتکشمتی ا بوگن او، هنو داو   

هنایی  دو واس ا، وسشدن بنه هندف  

به هتشا دلشن  دو   گشود.صشوت وی

مرا  هو  شع فمالشت ا پشش ا  م که 

، هو  شع تصتشتی دو وشود   نش  

هنا، وخ لنف گوف نه    ا جاس فمالشنت 

ایننننا وننننشود   باینننند دو شننننشد،

د بننال هگشننو، شننشد کننه بنن تصننتشم

 هایی هسن شم. دس شابی به چه هدف

 خسن شا تصنتشم من    ،به بشان دیگو

هنا،  است که هدف ا  ا جاس فمالشت

گنا  اینا    وشود  گو وتخص ششد.

ها بسشاو کلّی هس ند ا ک  یک هدف

هنا  ایا هندف  گشود.  گاس وا دوبووی

ارلا دو سطح کتشو ا دو واس ا، 

 هننا، وخ لننف اق صنناد،، سشاسننت

فوهنگنننی ا  توبش نننی، اج تننناعی،

                                                         
 و ا سخنوا ی اوائه شد  دو دهه موش و. 1

 شناسی. دا تشاو ا ودیو گوا  واان2

گا   شش د.سشاسی کتشو تمششا وی

یک  ها، ا  خابی به یک ونطمه،هدف

و ننداد  وشسسنه ینا یننک سنا وان   

هنا ووبنشد بنه    ششد ا گا  هدفوی

یک داو   وا ی تنا  هسن ند ینا    

هایی هس ند کنه دو ینک داو    هدف

موش شنننی ونننشود تشجنننه قنننواو   

 (.  1380 )سشف، گشو د وی

دو ووحلننه بمنند ا پننس ا  ا  خنناب  

هنایی کنه   وجتشعه فمالشنت  ها،هدف

هنا، ونشود   بوا، دس شابی به هدف

اجنننوا   گنننو ضنننواو، هسننن ند، 

هنا  بو اونه  و ایا ووحله،د شش د. وی

ا واهکاوهایی که بوا، وسنشدن بنه   

ها، وشود  گو تهشه ا تندایا  هدف

 )هنشوا،  میندبه اجوا دووی ا د،شد 

1375.) 

هتگاس با ایا ووحلنه ا پنس ا  اینا    

ونگشو  گناوت بنو وا ند    هووحله، ب

ها ا  ش  قضناات دو  اجوا، فمالشت

هنا،  وشود وش ان دس شابی به هدف

ا جاس فمالشت دیگو،  ش   وشود  گو،

ضواو، است کنه اینا فمالشنت دو    

 ششد.اصطمح او ششابی  اوشد  وی

هنننا، بهبنننشد بو اونننه  3کوا بنننا 

موش شی وا هدف اصلی او ششابی 

                                                         
3. Cronbach 

ها، موش شنی تهشنه   بو اوه دا د.وی

م وایش ا اصمح  شش د،ا اجوا وی

شنش د ا سن س بنوا، اجنوا دو     وی

بنا   شش د.سط ی اسشع پذیوف ه وی

کننند   یا تشصشف او ششابی فواهما

اطمعنناتی اسننت کننه بننه بهبننشد     

 ششدها، موش شی ونجو وی فمالشت

توجتننننه  ،1371 ) منننن  ا  الننننف،

 کشاونش(.

فمنالش ی ال س اسنت    دو ااقع دو هو

هنا ا  نگاس اجوا، بو اونه هکه هم به

ا هنم پنس ا     ، موش شیهافمالشت

پاینننان اجنننوا، م هنننا او شنننشابی  

هنایی کنه   او شنشابی  صشوت گشود.

صننشوت  موننش ودو حننشا اجننوا، 

)هتا نننند او شنننشابی  گشو ننندونننی

ا   شع او شنشابی تکنشینی    وس تو(

هننندف ا  اجنننوا، اینننا   هسننن ند.

او ششابی شناسایی  ماد ضمف ا 

ا گشوهنا، ینادگشو،    موش وقشّت 

دو صننشوتی کننه  اسننت.فواگشننوان 

  شجننه او شننشابی  تننا گو عنندس    

شند،  وشفمشت بشت و یادگشو ندگان با 

 شا هننا، شنننات ی یننا م ننان پننشش 

)دا ش پشتشا( ا عناطفی )ا گشن   ا   

ا ند، ینا   عمقه( وشود  شا  وا  داشن ه 

اینکه موش و اس اد  اوناسا ا بنا  
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هننا هتخننشان  بننشد  اسننت.   هنندف

یادماو، ایا  ک ه بایس ه است کنه  

ا گش گنی  هنا، بنی  تویا ویتهکلشد،

دا تننجشیان اوننوا ، وا باینند دو   

به احساع پنشچی  وتکمت ووبشد 

ومنایی، دوگشو، ذهنی به کناو  ا بی

هننا، ا  ننه بننه دوع، ا شکسننت  

 عاطفی جس جش کود.  

تشا ند چنندیا   او ششابی تکشینی وی

صشوت ک بنی، شنفاهی، ینا    باو ا به

دو قالننا تکننالشف گش نناگشن اجننوا   

شننشد. ایننا او شننشابی بختننی ا    

فوایننننند موننننش و بننننشد  ا دو   

که ضتا پوهش  ا  ومایسنه   صشوتی

ا تننجشیان بننا یکنندیگو، بننه م ننان  د

شنان  ها،ها ا قشت، ضمفدوباو 

تشا نند بننا تشود داد  شننشد، وننی  

 بسشاو سشدوندتو باشد.

 
دهند کننه دو  شنک  بنناال  تنان وننی   

هنا، ثابنت ا طنشال ی وشنان     فاصله

ان فمالشنت  ها، دوسی، وشن  م وشن

 یننننادگشو، دا تننننجشیان افننننت   

کننند )هتننان  چتننتگشو، پشنندا وننی 

دا تننجشیان دو  اتفنناقی کننه بننوا، 

اف ند ا  طشل  شتسنال ت صنشلی ونی   

تنهننا بننا   دیننک شنندن وا هننا،    

شنننان افننن ایش او  ا نننات تنننمو

یابند(، ا او شنشابی وسن تو دو     ونی 

طننشل  شتسننال ت صننشلی یکننی ا    

ها بوا، جلنشگشو، ا   به ویا واو

ایا افت فمالشت دوسی دا تنجشیان  

 دو طشل توس است.

دو  او شننشابی تکننشینی،عننما  بننو 

 شنن   ننشع  موننش و ن اجننوا، پایننا

دیگو، ا  او شنشابی صنشوت ونی    

گشنننود کنننه دو اصنننطمح بنننه من   

ینا پاینا ی گف نه    تواکتنی   او ششابی

هننندف ا  اینننا  نننشع   شنننشد.ونننی

او ششابی قضاات دو وشود وشن ان  

ها، پشاودها دس شابی بو اوه به هدف

هننا، وننشود  گننو اسننت   ا بننا د 

(. الب ننننه گننننا   1381)کشنننناونش،

هننا، و وشا ننهاو شننشابی تواکتننی د

ششد ا داو  ا چندیا باو ا جاس وی

هتا گش ه که گف ه شد بنوا، دااو،  

، یننادگشو، دا تننجشیان ا دوبنناو 

ششد. هدف عتلکود اس اد ا جاس وی

گنذاو،  اصلی ایا او شنشابی  تنو   

هننا، ایننا  ننشع   اسننت ا م وننشن 

، و  ننشا، او شننشابی باینند هتننه 

 موش شی وا دوبوبگشو د.

 

 منابع: 

گشننو،، سنننجش ا  (. ا نندا  1380بننو )اکسننشف، علننی  .1

 او ششابی موش شی. تهوان: داوان. 

(. او شنشابی عتلکنود کاوکنننان،   1377اهلل )علنش،، اونشا   .2

ها، او ششابی. فصلناوه وندیویت  ها، اصشل ا واو گویه

 . 48 -23(، 3)4ا تشسمه، 

هنننا، او شنننشابی (. واو1381کشننناونش، علشوضنننا ) .3

  شو. موش شی. ا  تاوات دا تگا  پشاس 

(. او ششابی موش شی. تهنوان:  1371الف، وییاود اس. ) .4

 ووک   تو دا تگاهی.  

ا، بو (. ومدوه1397هوگنهان، بی.مو.؛ السشن، و شش اچ. ) .5

 اکبو سشف. تهوان: داوان. ها، یادگشو،. توجته علی گویه

هنا،  (.  وشنه او ششابی بو اوه1375هشوا، حشدوعلی ) .6

 موش شی. تهوان:  تو پاوسا. 
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 اطالعاتی هايپایگاه سودمندي -هزینه و استفاده سرانه تحلیل

Science Direct و   Scopus  
 

 

 تهیه و گردآوری: مجتبی خداویسی، زهره رفیعیان 
 

هررای هررای مي رری در م ا ررهامررروزه يدیرردتریف یافترره

بررای   انمجالت تخصصی ويود دارنرد و ژووهگر ر  

 ارت اء سطح دانش خود نیازمند مطا عره مسرت ر آنهرا   

 و فنرراوری نررویف اتالمرراتی   کررارگیریبرره. هسررتند

اتالمرراتی در مطرریک ا نترونینرری سررب   هررای  ژای رراه

تر بره مترون   تر و تخصصیتسهیل در دستیابی سریع

در ایف راستا دانگ اه بوميی سینا نیز گردد. مي ی می

های اتالماتی با ایجاد بخش منابع ا نترونیک و ژای اه

 1385در کتابخانرره مرکررزی و مرکررز اسررناد از سررا   

ود. برردیهی اسرر   دهرری خررود را  رررو  ن رر خرردمات

امضای مطترم هیئ   برداران از ایف بخش م وماً بهره

مي ی، دانگرجویان بره ویروه دانگرجویان تطصریالت      

منرد خرارا از   تن یيی و ژووهگ ران و مط  ان مالقره 

 با ند.دانگ اه می

های اتالماتی مختيف و دانگ اه بوميی سینا از ژای اه

گیررد کره اتالمرات    متنو  فارسری و تتریف بهرره مری    

کاميی از آنها در سرای  کتابخانره مرکرزی بره آدر      

http://library.basu.ac.ir/  مويود اس . در ایف م ا ه

ض ف معرفی مختصری از دو ژای راه مهرا اتالمراتی    

Scopus و Science Direct  سرانه استفاده و ه چنیف

 2017-18ندی از هر ژای اه بررای سرا    سودم -هزینه

 . ارائه  ده اس 
 

Science Direct   
 هرای  کتابخانره  تریفینی از بزرگایف ژای اه اتالماتی 

با د که خردمات متنرومی   يهان میآنالیف ا نترونیک 

هرای  کترا  را به  نل م اتت کامل، خالصه م راتت،  

 1در  رنل  دهد. ا نترونینی با دریاف  هزینه ارائه می

 Science Directتعداد مرايعات بره ژای راه اتالمراتی    

 آمده اس . 2018 -2017در سا  
 

 
 2018 -2017در دانشگاه بوعلی سینا در سال  Science Direct. تعداد مراجعات به پایگاه 1شکل 
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http://library.basu.ac.ir/
http://library.basu.ac.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
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بیگتریف مرايعه و دریاف  م اتت از ژای اه اتالماتی 

های اکتبر تا دسرامبر ممهرر   فوق در فاصيه زمانی ماه

با رد.  تا آذر( و فوریه و می مبه ف و اردیبهگ ( مری 

هرای دانگر اهی   فعا یر   های یاد  ده م ارن برا زمان

اس  و کاربران بررای اهردات تط ی راتی و ژووهگری     

خررود نیازمنررد اسررتفاده از منررابع مي رری يدیررد و در   

با ند. به ه یف ترتیر  ک ترریف مرايعره    دستر  می

های مار  مفرروردیف( و  مربوط به فاصيه زمانی ماه

ژوئف تا سرتتامبر مخررداد ترا  رهریور( اسر  و ایرف       

زمان با تعطیالت دانگ اهی و کاهش فاصيه زمانی ه 

 های آموز ی و ژووهگی دانگ اه اس .فعا ی 
 

Scopus  
ژای رراه اتالمرراتی دی ررر قابررل دسررتر  در دانگرر اه   

 های اسرتنادی  ن ایه ازینی اس .  Scopusبوميی سینا 

 رناختی   اس  که اتالمات کتا    ده معتبر و  ناخته

 آوری کررده  سرند را در خرود ي رع    میيیون 60حدود 

به دانگ اه بوميی سینا  مرايعات امضای تعداد اس . 

آورده  2در  رنل   2018 -2017تی سرا   ایف ژای اه 

  ده اس .

 

 
 2018 -2017در دانشگاه بوعلی سینا در سال  Scopus. تعداد مراجعات به پایگاه 2شکل 

 

بیگرتریف   Science Directدر ایف ژای راه نیرز ه اننرد    

هرای  مرايعه و دریاف  م اتت در فاصيه زمرانی مراه  

اکتبر تا دسامبر ممهر تا آذر( و فوریه و مری مبه رف و   

با رد. و ک ترریف مرايعره مربروط بره      ( میاردیبهگ 

وردیف( و ژوئرف ترا   های مار  مفرر فاصيه زمانی ماه

 خرداد تا  هریور( اس . ستتامبر م
 

 

 

  هر پایگاه اطالعاتیاز سرانه استفاده 

هرای اتالمراتی   ی اهبرای اتال  از سرانه استفاده از ژا

از  2018 -2017در دانگ اه بروميی سرینا تری سرا      

 فرمو  زیر استفاده  ده اس :  

=A/B  هر ژای اه اتالماتیاز سرانه استفاده 

از ان اسرتفاده  میرز  اس  و میان یف وزنی Aکه در آن 

ت تعررداد دانيودهررای م رراتهررر ژای رراه را برره صررورت 

هرای دریافر   رده از منرابع     تعداد چنیرده  و متف ت ام
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Scopus 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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تعررداد  B و دهررد.نگرران مرری  اتالمرراتی ا نترونینرری 

امضای  های اتالماتی  املکنندگان از ژای اهاستفاده

با رد. تعرداد امضرای    مری   مي ی و دانگرجویان  ئهی

با رد و برا احتسرا     نفر می 437هیئ  مي ی دانگ اه 

نفر دانگجوی مگغو  به تطصیل در ژرردی    10117

کننردگان از  توان تعداد کل اسرتفاده اصيی دانگ اه می

نفر دانس . مطاسربات   10554های اتالماتی را ژای اه

تروان در  صورت گرفته بر اسا  فرمو  فروق را مری  

 .مگاهده ن ود 2و  1يدو  
 

 سرانه استفاده  تعداد نو  مضوی 

 03/616 437 یمي   یئه یامضا 

 66/91 2937 یيیتن  التیتطص انیدانگجو

 41/37 7195 یکار ناس انیدانگجو

 60/26 10117 انیکل دانگجو

 50/25 10554 کل امضا

 Science Directاطالعاتی  . سرانه استفاده از پایگاه1جدول 

 2018-2017در دانشگاه بوعلی سینا طی سال 

 

 سرانه استفاده  تعداد نو  مضوی 

 63/115 437 یمي   یئه یامضا

 20/17 2937 یيیتن  التیتطص انیدانگجو

 02/7 7195 یکار ناس انیدانگجو

 99/4 10117 انیکل دانگجو

 78/4 10554 کل امضا

در  Scopus. سرانه استفاده از پایگاه اطالعاتی 2جدول 

  2018-2017دانشگاه بوعلی سینا طی سال 

 

اسرتفاده کراربران در ترو      سررانه در کل، از برآینرد  

کرره   ررودمری  مگرراهدهترور  ایررف 2018 -2017سرا   

بوده اندک میزان استفاده دانگجویان از ایف دو ژای اه 

دتیيرری را کرره  کرره نیرراز برره بررسرری بیگررتری دارد. 

از دو ژای راه   دانگرجویان  توان در اسرتفاده انردک   می

در دانگرر اه   Scopusو  Science Directی اتالمررات

رسرانی  ترال  ا ک برود : مبارتند از بوميی سینا نام برد

دقیق در دانگ اه، مدم آموزش کافی برای استفاده از 

ها، ها، است با  کا دانگجویان از آموزش ژای اهژای اه

 مهررارت کرراضررعف کتابررداران در آمرروزش امضرراء، 

هرا،  متخصصریف در يسرتجو از ژای راه   دانگجویان و 

افرزاری و  کافی از نظرر سرخ   ناتجهیزات نامناس  و 

دانگ اه، سرم  ژاییف خطوط اینترنر ،  در افزاری نرم

رسد برا  به نظر می. ژهنای باند و حجا خطوط اینترن 

، بتوان میزان اسرتفاده از  فوق رفع نواقص و مگنالت

 ها را باتتر برد.ژای اه

 

  سودمندی -هزینه

هرا و  توانرد هزینره  هایی کره مری  ینی از روش ه چنیف

منررافع کاتهررای اتالمرراتی را از نظررر ک نیرر  تعیرریف و 

تطيیل کند، اقتصاد اتالمات اسر . در حروزه اقتصراد    

اتالمرررات، نخسرررتیف يای ررراهی کررره متخصصررران   

انرد، مطا عرات هزینره    رسان بره آن تويره کررده    اتال 

در ارزیابی  .سودمندی اس  -هزینهاتالمات و تطيیل 

برار   هزینره هرر   ،هر مج ومه، تعرداد دفعرات اسرتفاده   

دسترسی، هزینه هرر م ا ره و میرزان اسرتفاده مرورد      

سررودمندی  ررامل  -هزینرره. گیررردبررسرری قرررار مرری

مج ومره از   مطاسبه نسب  بریف هزینره ا رتراک هرر    

منابع اتالمراتی ا نترونینری و میرزان اسرتفاده از آن     

فرمررو  زیررر  اسررا  ه در ایررف ژررووهش بررربرروده کرر

 مطاسبه گردید:  

=A/B سودمندی -هزینه 

A  ژای رراه مج ومرره  ریررا (میيیررون هزینرره ا ررتراک م

 2018 -2017اتالماتی ا نترونینی دانگر اه در سرا    

از هرر ژای راه   ان استفاده میز یعنی میان یف وزنی Bو 

تعرداد  و  مرتف ت ت امتعداد دانيودهای م اتبه صورت 
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 های دریاف   ده از منابع اتالماتی ا نترونینیچنیده

 . با دمی

 سا 
 مبيغ قرارداد

 ممیيیون ریا (

تعداد 

 دانيودها

 -هزینه

 سودمندی

2017 5.868.825.060 132.230 44.383 

2018  12.379.502.326 136.979 90.375 

 Science Directسودمندی پایگاه اطالعاتی  -. هزینه3جدول 

 2018-2017در دانشگاه بوعلی سینا در سال 

 

 سا 
 مبيغ قرارداد

 ممیيیون ریا (

تعداد 

 دانيودها

 -هزینه

 سودمندی

2017 1.162.189.578 27.482 42.289 

2018  2.583.548.312 23.049 112.089 

در  Scopusسودمندی پایگاه اطالعاتی  -. هزینه4جدول 

 2018-2017دانشگاه بوعلی سینا در سال 
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 الکترونی میکروسکوپ و مواد علم آزمایشگاه معرفی

 سینا بوعلی دانشگاه 
 

 

  نور یوسف مظاهری رودبالی، مریم خانیتهیه و تنظیم: دکتر  
 

 

   

آزمایشگگهاع م گگم مگگوید و میپروسگگپون یلپترونگگی     

 1367دینشپدع مهندسی دینشهاع بوم ی سینا در سال 

سگگیگ دردیگگدع یسگگب و سگگاب ه  گگوئنی در یری گگه   أت

مت اضگیان در   دینشجویان و سگایر  ،خدمات به یساتید

بگگردیری یز زمینگگه آنگگالیص منمگگری مگگوید و مپگگگ   

باشد. یین آزمایشگهاع موگو   ریصساختارها ری دیری می

باشد و  های نانو میقطعی شبپه آزمایشهاهی فناوری

بگگه موگگویب قطعگگی شگگبپه     96همچنگگین یز سگگال  

 در درآمگدع یسگب.   های ریهبردیآزمایشهاهی فناوری

 یوسگف  دکتگر  آقگای  جنگا   مگدیریب  بگا  حاضگر  حال

 آزمایشگهاع  یرشگد  کارشگنا   همپگاری  با و مظاهری

ه خگدمات بگه    گ نور آمگادع یری یم خانیمر خانم سرکار

 یز خگار   و دیخگ   پژوهشگهرین  و دینشجویان ،یساتید

 . باشدمی سینا بوم ی دینشهاع

 

   تجهیزات آزمایشگاه

 (TEM)میکروسکوپ الکترونی عبوری  .1

ژیپگن   JEOLمیپروسپون یلپترونی مبوری بگا برنگد   

یپگی یز   120kVبا ولتگاژ کگاری    JEM-1200EXمدل 

هگای یلپترونگی در کشگور    نظیرترین میپروسگپون بی

ینگدیزی و  باشد. در حال حاضگر کگار تعمیگر و ریع   می

هگای تصممگی   نمب دوربین یین دستهاع توسط تیم

رود در و مجگگر  در حگگال ینجگگاو یسگگب و یمیگگد مگگی  

یندیزی مجدد و یری ه خدمات یی نصدیک شام  ریع آیندع

 به مت اضیان دینشهاهی باشیم.

 
 

 (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی   .2

ژیپگن   JEOLمیپروسپون یلپترونی روبشی بگا برنگد   

آمگگگادع  40kVبگگگا ولتگگگاژ کگگگاری  JSM-840Aمگگگدل 

هگای  هگای مصت گف در حگوزع   تمویربردیری یز نمونه

باشگد.  پصشپی و کشگاورزی مگی  مهندسی، م وو پایه، 

-میپروسپون یلپترونی توسط تیم حرفگه  97در سال 

دهی شگد و در  یی و متصمص به  ور کام  سرویگ

 1حال حاضر تمویربردیری یز ریصساختارها تا حگد  

باشد. ئزو بگه ککگر یسگب ییگن     پذیر میمیپرون یمپان

  (EDS)دستهاع مجهص به آشپارساز آنگالیص منمگری  

ینگگایی آنگگالیص شگگمیایی منا گگر در  باشگگد کگگه تومگگی

 باشد.ری دیری می (U)تا یورینیوو   (Na)محدودع سدیم
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  (ION SPUTTER)دهی یونیدستگاه پوشش .3

ژیپگن مگدل     JEOLدهی یونی بگا برنگد  دستهاع پوشش

JFC-1100E    هگای  جهب ییجاد رسگانایی بگریی نمونگه

رود. یین دستهاع قاب یب نارسانا توسط  ال به کار می

هگای  هگای مصت گف بگا ضگصامب    دهی در زمانپوشش

متفاوت ری دیری یسب که با توجه به نوع نمونگه ینگدیزع   

 شود.ضصامب مورد نیاز ینتصا  می

 
 

 دهتتی تبریتتر ه  تت ه  تت   دستتتگاه پوشتتش .4

(VACCUM EVAPORATION) 

 JEOLدهی تبصیرکنندع خالء بگا برنگد   دستهاع پوشش

روی  دهگی کگربن  جهگب پوشگش   JEE-4Xژیپن مگدل  

های کربنی در یثگر  ها به روش تبصیر کردن می هنمونه

رود. ییگن دسگتهاع   یممال حریرت در خالء به کگار مگی  

سگگازی نمونگگه جهگگب تمگگویربردیری بگگا جهگگب آمگگادع

میپروسگگپون یلپترونگگی روبشگگی و مبگگوری کگگاربرد  

  دیرد.

 
 

  (XRF)دستگاه فلوئورسانس اشعه ایکس .5

 LINKبرنگد دسگتهاع ف و ورسگانگ یشگعه ییپگگ بگا      

ANALYTICAL    ینه ستان مگدل AN10l55S  جهگب

منمگگری: شگگام  آنگگالیص کیفگگی و  آنگگالیص شگگیمیایی و 

تگگا   (Na) هگگا یز منمگگر سگگدیم  کمگگی نمونگگه  نیمگگه

شگود. بگا ییگن دسگتهاع     به کار درفته می  (U)یورینیوو

ها بگه دو  گورت پگودری و بالگک     یمپان آنالیص نمونه

 پذیر یسب.یمپان

 

 

 SEMنمونه تصاویر گرفته ش ه با دستگاه 

 
 (مهندسی -متالورژی) سایش سطوح
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 (مهندسی – متالورژی) منیصیوو آلیاژ دینه مرز و دینه

  
 نمایی یز مرز بین سنهدینه و خمیر سیمان در بتن )ممرین(

 
 (شیمی) پ یمری غشا یز م طع سطح

 
 (متالورژی -شیمی) شدع یلپتروریسی یلیاف نانو

 
 (پایه م وو -مهندسی) کبالب پودر

 
 (فیصیک) آلفا کریت با شدع بمبارین  فحه

 
 (شناسی زمین) جانوری فسی 

 
 (شناسی زیسب) دردع سطح یستوییی نمای

 
 زمینی )کشاورزی(های سیببرش م طعی یز س ول

 
 سطح دیخ ی پنیر ) نایع غذییی(



 

فناوری دانشگاه بوعلی سینا و  فصلنامه معاونت پژوهش  

1398 بهار، 3، شماره 1دوره    

 

60 

 
 سگ مایونص ) نایع غذییی(

 

 در چ   سال ا یرعملکرد آزمایشگاه 

  تع اد متقاضی .1

مت اضیان خدمات دیرندع یز آزمایشهاع بگه دو دگروع   

هگای  مت اضیان دیخ  دینشهاع بوم ی سینا یز دینشپدع

مهندسی، م وو پایه، کشگاورزی و شگیمی و همچنگین    

شگوند کگه بعگد    مت اضیان خار  یز دینشهاع ت سیم می

آنهگا   سنجی ینجاو تمویربردیری خدمات بگه یز یمپان

دگگردد. در کیگ  تعگدید ییگگن یفگرید ) یموگگای    یری گه مگی  

محترو هئیب م می، دینشجویان تحمگیالت تپمی گی و   

دگصیرش   97تگا   91 هگای خمو گی( یز سگال   شرکب

 شدع یسب.

 

 

 

 درآم زایی .2

تمویربردیری با میپروسپون یلپترونگی  بگر رویل    

دردد در همه جای دنیا به  ورت سامتی محاسبه می

آزمایشهاع بگا توجگه بگه ممگوبه دینشگپدع یز       که نرخ

هصیر تومگان   160بدون یفصییش قیمب سامتی  94سال 

باشگگد، کگگه بگگریی دینشگگجویان خگگار  یز دینشگگهاع مگگی

% بریی دینشگجویان دینشگهاع بگوم ی سگینا     25بوم ی 

% 75% و بگگریی دینشگگجویان دینشگگپدع مهندسگگی    50

تصفیف در نظردرفته شدع یسگب. ئزو بگه ککگر یسگب     

هگگگا و یر مت اضگگگیان )بگگگریی مکگگگال شگگگرکب  سگگگا

یلتحمیالن( بدون تصفیف یز خگدمات آزمایشگهاع    فارغ

برند. در کی  میصین درآمدزییی آزمایشگهاع یز  بهرع می

 دصیرش شدع یسب. 97تا  91سال 
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 (97 -91) آزمایشگاه هل درآم 

  پانمد و می یون نه و هشتاد و ششمد= 689500000

 ریال هصیر
 

 ش ه چاپ مقاالت تع اد. 3

 در ت ریبگا   آزمایشگهاع  مت اضگیان  یینپگه  بگه  توجگه  با

 تپمی ی تحمیالت دینشجویان مویرد در د 90 بائی

 کمگک  بگه  م اله چان یهمیب به توجه با یککری و هستند

 شدع چان م ائت تعدید ت ریبی نمودیر ،SEM تماویر

(ISI (خارجی و دیخ ی) کنفرینسی و پژوهشی م می و )

 مگگدل JEOL برنگگد SEM دسگگتهاع تمگگاویر کمگگک بگگه

JSM-840A ککگر  بگه  ئزو. یسب شدع دصیرش کی  در 

 یز مت اضگیان  یز برخگی  دصیرش مدو به توجه با یسب

 خگارجی  و دیخ گی  هگای  ژورنگال  در شدع چان م ائت

 .نیسب دستر  در دقیر ی المات

 
 

 اط عات تماس

تویننگگد جهگب کسگب ی المگگات   مت اضگیان دریمگی مگی   

سگایب بگا    ریر شمارع تمگا  و آدر  و   بیشتر یز

 آزمایشهاع در تما  باشند.

  :081  34226063شمارع تما  آزمایشهاع 

 :میگگدین ف سگگطین، ب گگویر غبارهمگگدینی،  آدرس

روبروی سازمان ینت ال خون، دینشپدع هنگر  

و معمگگگگاری، آزمایشگگگگهاع م گگگگم مگگگگوید و 

 میپروسپون یلپترونی

 شگاه سایت آزمایشگاه در سایت دانآدرس وب

  :بوعلی سی ا

 http://semlab.eng.basu.ac.ir/ 

 ستتتتایت آزمایشتتتتگاه در شتتتتبکه آدرس وب

  :های راهبردیآزمایشگاهی ف اوری

http://labsnet.ir/labs/?lab_org_name=   بوم ی 
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 پژوهشی امور مدیریت واحد 1397 سال عملکرد گزارش
 

 ، اسماعیل عبداللهی، علی الیاسیکوثر صالحی سیده، دکتر مهدی بیاتتهیه و تنظیم: 
   

مدددیریا امددوو شیودرددی دو سددا  

اموو اساسی از قبیل تهیده و   1397

اندددازی دددا، واهنامددهتدددویآ ییددیآ 

اوتقدددا  ددددای ددیدددد و  سدددامانه

دای مودود، اقداماتی دهدا   سامانه

ووود یددا اوتقددا  وتبدده دانردد اه دو 

بنددددی ملدددی و ددددای وتبدددهنظدددا 

المللدددی، ای ددداد و   دددتر    بدددیآ

دای ددید وا دو دسدا اقددا     بخش

 داشا. 

سددددد ی شدددددد  1397 دو سدددددا 

دددای نامددهدددا و شددیوه نامدده ییددیآ

مودددود بددا ددددت تقویددا و اوتقددا  

دای شیودردی اصد     کیفی ف الیا

شددددوند کدددده بدددده بددددازن ری دو 

نامده اوزیدابی    ددای شدیوه   نامه یییآ

و تدددویآ دددای شیودرددی، ف الیددا

حمایددا از سددا ا دددای نامددهییددیآ

شذیر  محقق ش دادکتری   ،دست اه

. توان اشداوه نمدود  میسن ی علمو 

دمانطوو که اشاوه شد دو واسدتای  

حمایددا از تولیدددات و مح ددو ت  

نامدده سددا ا دا ددل کرددوو، ییددیآ 

دددای حمایددا از سددا ا دسددت اه  

یموزشی یا شیودردی مدوود نیداز،    

تددددویآ شدددد و دو مرحلددده اددددرا 

نی و تغییددر ووزوسدداباشددد. بدده مددی

دددای  نامدده اوزیددابی ف الیددا شددیوه

ددای  شیودری مبتندی بدر سیاسدا   

کدد ن شیودرددی و سددند وادبددردی 

 شدیودش و فندداووی دانردد اه و بدده 

منظوو حمایا وییه از شیودر ران 

و فناووان و مخترعیآ ان دا  شدد.   

نامدده بدده مددواودی از دو ایددآ ییددیآ

دملدده تقویددا دیسلماسددی علمددی،    

ا تددراو و دددای کدداوبردی، شددیودش

بنیدان و  اکترات، تولید کا ی دانش

سددازی مح ددو ت، توددده ت دداوی

نامده شدذیر    وییه شده اسا. یئیآ

و حمایدددددددا از شیودرددددددد ران 

ش ددادکتری تدددویآ و واود مرحلدده  

ادرائددددی شددددده و ت دددددادی از   

شیودر ران از ایآ فرصا استفاده 

نامدده تیسددی  و  انددد. ییددیآ نمددوده

دت سن ی با دف الیا کاو روه علم

وصددد و ددددایا و ددفمندسددازی   

داددددای شددیودش و فندداووی بددرون

دانر اه مبتندی بدر سدند وادبدردی     

شددددیودش و فندددداووی تدددددویآ و 

 ت ویب شد.    

سددامانه ترفیدده، دهددا ت ددهیل و    

ت ددریه دو ان ددا  ترفیدده اع ددای  

دویی دو محتر  دیئا علمی، صرفه

سازی و نیز شفات ،وقا و امکانات

ترددکیل و م تندسددازی مراحددل و 

 اندازی شد.بای انی الکترونیک واه

به سامانه مدیریا امدوو شیودردی   

)ژیددروا امکانددات ددیددد از دملدده    

امتیددازددی اتوماتیددک، بدداز وانی   

 اسددکاشو ،اتوماتیددک اع عددات از 

دادددای   یدری بدرون  امکان  زاو 

شیودری توسد  م داونیآ محتدر     

 ایدآ  شیودری، اضافه شد. دمچنیآ

نامده ددیدد   وهسامانه مطابق با شدی 

دددای شیودرددی  اوزیددابی ف الیددا 

 ووزوسانی شد. دانر اه، به

نرریه م اونا شیودش و فنداووی،  

ددددا و  دهدددا ان کدددا  برنامددده  

دددای شیودرددی دانردد اه    ف الیددا

اندازی شد، که دو شماوه ین تدا   واه

کنون منترر شدده اسدا و شدماوه    

داوی سومیآ شماوه از ایآ نرریه 

 اسا.

ی از لحدا   سا  شربداو  1397سا  

و دددداددای شیودردددی دمچدددون  

بر ددددزاوی کنفددددران  دو دا ددددل 

دانر اه بوده اسا، به صووتی کده  

کنفددران  دو عددو  ایددآ سددا      6

 بر زاو شده اسا. 

بددا عنایددا بدده اسددتراتیی دانردد اه 

ددددای مبندددی بدددر ووود بددده نظدددا 
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، وقددوماتی دو  ولموودی بنددی بدیآ   وتبه

ویدددآ   دددوم وز دموددده ون قددداد 

وفرود متخ ص قروودود مراووه با 

 یدری  دو ویآ ومدر، و مکاتبده و شدی   

دددای م تبددر دهددا ووود بدده نظددا 

ددای  بندی دهانی وز دموه نظا وتبه

بندی تایمز و شان های و کیدو.  وتبه

و . ون ددا  شددده وسددا. دو دمددیآ  

ووسدددتا، تددددویآ دسدددتووول مل و  

وددددروی برنامددده حمدددایتی بدددروی  

  تر  چدا  مقدا ت دو نیچدر و    

 .باشددو  میساین  دو دسا وق

 دددددذووی و کمیتددددده سیاسدددددا 

ویزی وموو شیودری منطقده   برنامه

به دبیری دونر اه بوعوی سینا با  4

ددای  ددت ت امل بیرتر با دونر اه

دددای نامددهمنطقدده و ون قدداد تفددادم 

دمکاوی دها وسدتفاده مردترا وز   

ومکانات و ت هیزوت منطقه  تردکیل  

 شده وسا.  

 15دو حا  حاضر دونرد اه دوووی  

باشدد کده   م وه عومی شیودری مدی 

یی و  یی شدن،  یک م وه دو حا 

شدددن م ودده دو حددا  دوزباندده 5و 

نردریه   5وز ویآ نرریات  .باشندمی

 Q1 ،2 دوووی شدددددا ص کیفیدددددا

، Q2 نرریه دوووی شدا ص کیفیدا  

 یک نردریه دوووی شدا ص کیفیدا   

Q3   و یددددک نرددددریه دددددم دوووی

دو شای ددداه  Q4 شدددا ص کیفیدددا 

 ISCوستنادی عودو  دهدان وسد      

 د تند.  

بدددددا دمدددددا   1397دو سدددددا   

شیودر رون ویدآ دونرد اه، مروتدب    

با یی وز دستاووددای شیودری وو 

شادد بودیم که وز دموه ینها، قدروو  

دونر اه برتدر   1000 رفتآ دو بیآ 

بندددی دنیددا بددر وسددا  نظددا  وتبدده 

دو بدددیآ  8 یددددنس ک دددب وتبددده  

دددامه کرددووس قددروو دددای دونردد اه

 ددرفتآ دونردد اه بددوعوی سددینا دو  

دددای فهرسددا مددوثرتریآ دونردد اه

دای برتدر دنیداا    % دونر اه50دنیا )

دو حددوزه مهندسددی عبددق  ددزوو  

س قدروو  درفتآ   ESIولمووی  شای اه بیآ

مهندسددی شددیمی دونردد اه بددوعوی  

بندی شان هایس ک ب سینا دو وتبه

دو دنیددا و  1825وتبدده وبومتریددک 

دو بددددددیآ  23یسددددددیا و دو  561

توون ندا   دای کروو وو می دونر اه

 برد.

وز دمودددده وفتخدددداووت دونردددد اه  

قروو ددرفتآ چهدداو نفددر وز وع ددای 

دیئدددددا عومدددددی و دو نفدددددر وز  

یمو ت دان دونرد اه  بدوعوی     دونش

سدددینا دو فهرسدددا یدددک دوصدددد  

دونرددمندون شروسددتناد بددر وسددا    

دای وساسی  زوو  شای اه شا ص

ونتخدداد دکتددر   عوددم )وی و  ییاس  

ولهدی بده   ددانی و دکتدر ن مدا   موک

س عنددوون سددریمدون عومددی کرددوو  

ولهدی بده عندوون    ونتخاد دکتر ن ما

وستاد نمونه کروویس ونتخاد دکتر 

ویوو انی به عنوون وسدتاد برد دته   

شددیمی فیزیددک کرددووی وز عددرت  

ون مآ شیمی ویدرونس ونتخداد دکتدر    

صدایآ بدده عنددوون وسددتاد برد ددته  

وی وز عدرت  شیمی کاوبردی کردو 

ون مآ شیمی ویدرونس ونتخداد دکتدر    

مهدی بیدات بده عندوون شیودرد ر     

ددددددوون برد دددددته وز سدددددوی  

فردن  تان عوو  دمهووی وس می 

 ددل بدده ویدرونس ونتخدداد دکتددر زلفدی  

س عنددوون شیودردد ر برتددر کرددووی

ولح ینی به ونتخاد دکتر یو  فتا 

عنوون شیودر ر دوون برد دته وز  

ی سوی فردن  تان عودو  دمهدوو  

 .  توون نا  بردوس می ویرون وو می

عموکدددرد شیودردددی دونرددد اه دو  

 1397ونترددداو مقدددا ت دو سدددا   

ا بددده شدددر  دددددو  زیدددر  2018)

 باشد:  می

تعداد مقاالت 

منتشرشده در 

 های معتبر پایگاه

ISI 594 

Scopus 637 

ISC 650 

تعداد کل 

استنادهای مقاالت 

در  منتشرشده

 های معتبر پایگاه

ISI 69512 

Scopus 77383 

 اچ ایندکس
ISI 87 

Scopus 90 
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دای دو دسا وقددو   دمچنیآ برنامه

دو سا  داوی دو ویآ مددیریا بده   

 باشد: شر  زیر می

نامه تقددیر و  ووزوسانی یییآبه .1

ترویق وع ا  دیئا عومی دونر اه 

 دو دفته شیودشس

نامه تردویق  ووزوسانی شیوهبه .2

م ددد ت شدددده دو مقدددا ت چدددا 

ولموودددی و دو ودددی، کتدددب و    بدددیآ

 بنیان و...سدای دونش شرکا

نامده شدرکا دو    یدری ییدیآ  شی. 3 

دای دو ل و  اوج وز کروو کاو اه

ا عومدی  یئد وییه وع دا  محتدر  د  

 سدونر اه

نامدده نرددریات  یددری شددیوهشددی. 4

سدازی و  دسدا دونر اه دهدا یدک  

دمادن ی در چه بیردتر سدردبیرون   

 سمحتر  و کاوشناسان

نامددده فرصدددا ت دددحیی ییدددیآ .5

مطال دددداتی دونردددد اه دو مددددوود 

 مددت دای مطال داتی کوتداه  فرصا

 س)ت ام تا

نامده تردویق   شدن شدیوه وفزوده. 7

 سمقا ت به سامانه ژیرو

نامده مرد یدا عومدی    . تهیه شیوه8

 دونر اه بوعوی سیناس 

 سن ی. وندوزی سامانه عوم. ووه9
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 های مرکز رشد و کارآفرینیها و فعالیتبرنامه

 1397دانشگاه در سال  
 

 

 تهیه و تدوین: آقای اصغر بیات
  

مرکز وشدد و کداویفرینی دونرد اه    

بر وسا  برنامه شنج ساله م دود  

ا و دو ووسددتای 1395-1399 دود ) 

کمک به وی اد وکوسی تم ندویووی  

و کددداویفرینی دونرددد اه و تکمیدددل 

زن یره ویده تا مح دو  و توسد ه   

و تقویددددا نهاددددددای شرددددتیبان  

سدددا   کددداویفرینی و فنددداووی دو

ددای مختود    وز میان برنامه 1397

برنامه شدا ص   14دو دسا ودرو، 

وو به شر  ذیل، مرخص و ودرویی 

عندددوون وز  7کددده ت ددددود   نمدددود

دای مربوعه به عوو کامل و  برنامه

دو عو  سا  بده ون دا    صددوصد 

دا با تودده بده   وسید و بقیه برنامه

توضیحات زیر به د یل مختود  وز  

فریینددددای دمودده عددو  کرددیدن   

ودووی دهددا و ددذ م ددوبات  ز    

حقوقی و قانونی، ووب ت ی بخردی  

دددا بدده دمکدداوی سددایر   وز برنامدده

دای ودرویی و سایر مووود، دست اه

کام  محقق نرد. در چند شیردرفا  

مناسددددبی دو ون ددددا  بخرددددی وز 

مقدمات ودرویی ینها صووت  رفته 

وسا و ومیددووویم دو سدا  دداوی    

ی یداد شدده   ددا شادد تحقق برنامده 

 1397باشددیم. دمچنددیآ دو سددا    

ددای مدوود   ع وه بر ون ا  برنامده 

نظددر شددادد توفیقددات و وفتخدداووت  

وی توس  مرکز و ووحدددای  ووزنده

ویدم  فناوو م تقر به شر  ذیل بوده

نظیدر  که دو چندیآ سا   ذشته کدم 

 بوده وسا:

 

ویدددده و مح دددو    6ونتخددداد  -

ددددا و  فناووونددده مددددیرون د دددته 

 تقر دو مرکدز وشدد   دای م شرکا

عنوون فناوو برتر وستان دو سا   به

  س1397

ونتخدداد فرفدده مرکددز وشددد و    -

عندوون فرفده    کاویفرینی دونر اه به

ولمووی ویسدا    برتر دو نمایر اه بیآ

 س2018

 و وشددد مرکددز فرفدده ونتخدداد -

یکی وز  عنوون به دونر اه کاویفرینی

دفتدده  نمایردد اه دو برتددر فرفدده 3

وسدتان دو سدا    شیودش و فناووی 

 س1397

 وز مددوود 1 شدددن بنیددان دونددش -

مرکددز  شوشددش تحددا دددای شددرکا

 س1397وشد دو سا  

عنددوون ثبددا و تددروو    2ون ددا   -

دای م تقر به شدر    توس  شرکا

 :1397ذیل دو عی سا  

    عروحدددی و سدددا ا دسدددت اه

بخری دیددوولیک سده    تقویتی توون

 دهته مچ شا

     فرییندددد تولیدددد ندددانو مددد ت

شده بدا   م تقویاباکتریایی  ودترمی

 شوی وینیل ولکل و مقادیر بهینهس

دووه یموزشدددی  21بر دددزووی  -

شایدده و تکمیوددی دو حددوزه تقویددا   

ددددای ک دددب و کددداو و   مهددداوت

ددا  کاویفرینی دونر ویان و شرکا

دای م تقر دو مرکز وشدد  و د ته

نفددددر دو ویددددآ  399و مردددداوکا 

ددای  دا. دو ودومه وددم ف الیدا   دووه

د و صددووت  رفتدده دو مرکددز وشدد 

کددداویفرینی دونرددد اه دمدددروه بدددا 

توضیحات کامل دو قالدب دددوولی   

  ردد.  ذیل وووئه می شر  به

 

 



 1397در سال  مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه بوعلی سیناتوسط صورت گرفته  های و فعالیت ها برنامهاهم 

 عنوان برنامه اجرایی ردیف
 انجام برنامه بندی زمان

 اولویت

درصد 

 پیشرفت

درصد 

مورد 

 انتظار

 هزینه

)میلیون 

 ریال(

 شناسی آسیبتوضیحات، موانع پیشرفت برنامه و 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

1 

توسعه و تقویتت مرزتز   

رشتتتتتد و   تتتتتتر   

آن و  هتتتتتای فعالیتتتتتت

و افتزای    ستازی  آماده

فضای فیزیکی و تجهیز 

مرزتتتتتتتز شتتتتتتتام ،  

 2شماره  های ساختمان

و مرزتتتز  3شتتتماره و 

   توانمندسازی

* * * * * * * * * * * * 1 85 100 1600 

     واحتد   40افزای  فضای فیزیکی مرزتز بته میتزان

 ساله مرزز رشد 5ی ها برنامهجهت اجرایی نمودن 

در راستای پذیر  و استتقرار واحتدهای فنتاور    و 

 .مصوب طبق برنامه

 واقع در دانشکده زشاورزی بتا   2شماره   ساختمان

 1397 متتاه اردیبهشتتتواحتتد فنتتاور در  12ظرفیتتت 

 آماده و تجهیز  ردید.

 در دانشکده مهندسی در دستت   3ن شماره ساختما

زته علیتر ه همراهتی م تنولی       باشتد  متی پیگیری 

ایت  موضتو     تتازنون دانشکده به دلی  زمبود فضا 

 محقق نشده است.

   فنتاور در   واحتد  4 ظرفیتت  مرزز توانمندستازی بتا

 . ردید تجهیز و مح  ساختمان مرزز رشد آماده

2 

 های ه تهانجام پذیر  

 هتتای حمایتتتفنتتاور و 

 5الزم در قالتتب برنامتته 

 مرزز ساله

* * * * * * * * * * * * 1 100 100 1600 

 1397لیه واحدهای م تقر در مرزز رشد در سالز 

 صتورت  بته پذیر   وضعیتبوده است و واحد  38

میلیون ریتال ت تهی ت    1600و مبلغ  باشد میذی  

 شده است. مالی به واحدهای فناور پرداخت

: رشتد پتی  در دوره  شده پذیر  های ه تهتعداد  -

 واحد 14

 19 بته مرحلته رشتد:    واردشتده  های شرزتتعداد  -

 شرزت



 شرزت 5م تقر:  بنیان دان  های شرزت -

  نفتر   120و  وقت تمامنفر  150تعداد  1397در سال

 هتای  ه تته و  هتا  شترزت در  وقتت  پتاره  صتورت  به

 .اند بودهمرزز رشد مشغول به فعالیت  م تقر در

3 

احیای مرزز زتارآفرینی  

در راستتتتای دانشتتتگاه 

، تتروی  و  سازی فرهنگ

 و   ها توانمندیارتقاء 

   * * * * * * * * * 1 100 100 250 

بته   زارآفرینی)پایته و تکمیلتی(   های دورهبر زاری  -1

 زار اه آموزشی 22تعداد 

رویتداد و همکتاری    2، به تعداد بر زاری رویدادها -2

بتتا مشتتارزت پتتارو علتته و   رویتتداد  2در بر تتزاری 

 فناوری استان

 هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه جهت ارائته  -3

 هتای  دانشکدهدر  وزار ز بو  زارآفرینیمبانی درس 

 1397سال  مهرماه مختلف از

 

های زارآفرینانته   قابلیت

دانشتتتتگاهیان و تهیتتتته 

های آموزشتی و   برنامه

ترویجتتتتی و اجرایتتتتی 

هتا و تشتکی     نمودن آن

زتتتتتارآفرینی زمیتتتتتته 

دانشتتتگاه و بر تتتزاری 

جل تتات زمیتتته جهتتت   

 ذاری و تدوی   سیاست

هتتتای  و تأییتتتد برنامتتته

 مرزز

 

                

افزایتتی بتتا هتتای آموزشتتی مهتتارت بر تتزاری دوره -4

افزایتی دانشتجویان و   هتد:: توانمندستازی و مهتارت   

تتوان علمتی و فنتی     و ارتقاء التحصی ن دانشگاه، فارغ

 بنیان م تقر های دان  شرزت و واحدهای فناور

وزتار   های موردنیاز در حوزه ز تب  ارائه مشاوره -5

 و زارآفرینی.

 

 

 

 

 

 

                  
 

 



4 

اجرایتتی نمتتودن زلیتته   

شتترخ ختتدمات مرزتتز   

-ت هی و  توانمندسازی

هتتای وزار ز تتب تتری 

 ی استتتاننوپتتای فتتاوا 

 همدان

* * * * * *       1 100 100 150 

 در حوزه فاوا آموزشی  زار اه 4 بر زاری 

 رویدادعنوان  2 بر زاری در همکاری 

  استتان هتای نوپتای   وزار ز تب  بتوم  زی تت  پای 

 فاوا حوزه در همدان

  سازمان  بهآماری و تحلیلی  الزمارسال  زارشات

 فناوری اط عات ایران

5 

، تعمیراتتتی امتتور انجتتام

الزم  عمرانی های فعالیت

تجهیتتتتزات   خریتتتتد  و

 موردنیاز

* * * * * * * * * * * * 1 100 100 200 

در  هتا  لولته  رفتگتی   مشتک   ح  جهت جذبی هچا زدن

بته محوطته    بتام  پشتت  آب و انتقال مرزز طبقات پایی 

 سی تته اصت خ   و موتورخانه اساسی تعمیرات ،مرزز

 مرزز سرمایشی و  رمایشی

6 

دهنتتتده  ایجتتتاد شتتتتاب

دانشتتتگاه و حمایتتتت از 

تأستتتتیا و استتتتتقرار 

هتتتتای  دهنتتتتده شتتتتتاب

عنوان یکی  خصوصی به

از اجتتتتتزاء اصتتتتتلی و 

سی تتته  موردنیتتاز ازتتو

نتتوآوری و زتتارآفرینی  

دانشتتتگاه در راستتتتای 

تکمی  زنجیتره ایتده تتا    

 محصول

  * * * * * * * * * * 1 80 100 - 

 پیوند در حوزه ب و چتی ،  دهنده هه استقرار شتاب

 در دانشکده فنی و مهندسی. ICTفی  تک و 

 دهنده چابوو در حتوزه زشتاورزی    استقرار شتاب

 و اینترنت اشیاء در دانشکده زشاورزی.

 دهنتده اجوتتک در    پیگیری استقرار نمایند ی شتاب

حوزه آموزشی و علوم ان انی در دانشتگاه زته بتا    

توجتتته بتتته مصتتتوبات شتتتورای مرزتتتز رشتتتد و 

های صتورت  رفتته در حتال نهتایی شتدن       پیگیری

 است.

 دهنده بوعلی سینا. ی شتابانداز پیگیری راه 

7 

اخذ مجوز قطعی فعالیت 

مرزتتز رشتتد واحتتدهای 

فنتتتتتتاور دانشتتتتتتگاه  

 عمومی صورت به

* * *          1 100 100 - 

سال از فعالیت مرزز رشد، با توجته   13 ذشت پا از

 جل ته دفاعیته در   3و شترزت در   هتا  برنامته به ارائه 

شورای   تر  آموز  عالی، مجوز  وزارت علوم و

  تتتر  رشتتد از شتتورای  قطعتتی مرزتتز اصتتولی بتته

 اخذ  ردید  1397 سال ماه اردیبهشتعالی در  آموز 



8 

 هتای  نامته  آئتی  بازبینی 

مرزز رشد در راستتای  

افزای  سقف اعتبتارات  

و  هتا  ه تته اعطایی بته  

م تتتقر و  هتتای شتترزت

و  ستتتتتتتتتتتتازی روان

فرآیندهای  سازی شفا:

اداری حتتوزه فنتتتاوری  

 دانشگاه و تصویب آن

* * * * * * * * * * * * 2 80 100 - 

 های نامه آیی در قالب تجمیع  موردنظر های نامه آیی  -

موجود و تجربیات سایر مرازز رشد دانشتگاهی تهیته   

 شتده  آمتاده و جهت تصویب در هیات رئی ه دانشگاه 

جدیتد نحتوه    نامته  آیتی  است. لیک  با توجه بته ابت غ   

و فعالیت مرازتز رشتد واحتدهای فنتاور از      اندازی راه

، مقترر شتد   11/11/97سوی وزارت علتوم در تتاری    

 نامته  آیتی  در  جدیتد هته   نامه آیی در  موردنظرموارد 

 لحاظ  ردد.  شده تهیه

9 

ایجتتاد واحتتد مشتتاوره  

و زارآفرینی  وزار ز ب

 هتتای مشتتاورهو ارائتته 

 موردنیتتتازی تخصصتتت

واحتتتدهای م تتتتقر و   

ایجتتاد دفتتتر مشتتاوره   

شتتتغلی  بتتترای ارائتتته  

 ای مشتتتتاورهختتتتدمات 

تخصصتتتتتتتی بتتتتتتته 

 دانشگاهیان

      * * * * * * 2 50 100 10 

انتتدو بتتودن مشتتاوران توانمنتتد علمتتی و اجرایتتی در  

در سطح استان و بعضاً  وزار ز بعمومی  های حوزه

زتاربردی   هتای  مشاورهبه تهران، ارائه  ها آنمهاجرت 

م تقر را دشوار نمتوده زته    های ه تهو  ها شرزتبه 

ی متورد  ها مشاورهبخشی از   یرحضوری صورت به

از طریق شبکه پژوه  و فناوری استان اصفهان  نیاز

 .شود میانجام 

10 

و  هتا  شترزت حمایت از 

م تقر جهتت   های ه ته

شتتتتتتتتتتتتتتتترزت در 

تخصصی  های نمایشگاه

برای معرفی محصوالت 

تولیتتتتدی و ختتتتدمات  

ثبت و زمک به  ارائه قاب 

اختتترا  و رایزنتتی بتتتا   

* * * * * * * * * * * * 2 100 100 160 

  هفتته  الکامت،، ایاتاس،    هتای  نمایشگاهشرزت در

 بازار زشورف و رسانه  استانی، پژوه 

  در  رفتته مرزتتز رشتتد دانشتتگاه بر زیتتده شتتدن

  رفته برتتر   عنتوان  بهایااس،  المللیبی   نمایشگاه

 دانشگاهی

      بر زیده شدن ایده شترزت فنتاور ربتات پتارس

 ایده بر زیده در حوزه رسانه عنوان بهاطلا 

  عنوان بهبر زیده شدن  رفه مرزز رشد دانشگاه 



 های ار انو  ها سازمان

 یتتدجهتتت خر مربوطتته

محصتتتتوالت تولیتتتتدی 

 هتای  شترزت و  ها ه ته

 م تقر.

نمایشتگاه هفتته پتژوه      یکی از سه  رفه برتتر 

 1397استان همدان در سال 

  های م تقرشرزتعنوان اخترا  توسط  2ثبت 
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 انتتتتدازی راهپیگیتتتتری 

تخصصتی   هتای  زلینیک

، یحقتوق  هتای  حوزهدر 

اقتصتتادی، زشتتاورزی، 

بازاریابی و صنعتی در 

 مرتبط های دانشکده

        * * * * 2 10 50 - 

طتوالنی شتدن پاستخگویی بته     علت عدم تحقق برنامه 

دارای   دانشتتگاه چنتتدی مکاتبتتات صتتورت  رفتتته بتتا  

 هتای  نامته  آئتی  ، تأستیا  نامته  شیوهزلینیک جهت اخذ 

قانونی حقوقی و مربوطه و الگو یری جهت طی م یر 

و اخذ مجوزهای الزم بوده است زه تازنون  اندازی راه

صتورت  رفتته    ای مکاتبهتلفنی و  های پیگیریعلیر ه 

 بتته صتتورت شتتفاهی  متتوردنظراط عتتات ی از بخشتت

لتتیک  فرآینتتدهای قتتانونی و حقتتوقی جهتتت   اخذشتتده

و نحوه تعامت  آنتان بتا دانشتگاه در      ها زلینیکفعالیت 

 .باشد میقالب بخ  خصوصی در دست پیگیری 

12 

تهیتتته و تتتتدوی  ستتتند 

 دانشتتتتگاه زتتتتارآفری 

 دانشگاه

* * * * * * * * * * * * 2 10 50 - 

در  و شتده  تهیته  97در مهتر متاه    ستند  ایت   پروپوزال

و تصتتویب  تأییتتدشتتورای پژوهشتتی دانشتتگاه متتورد 

آ تاز   دتهیه ستن  98است زه از ابتدای سال  قرار رفته

در تهیه ستند طتوالنی بتودن     تأخیرخواهد شد و علت 

 تتا پایتان   مهرماهاز سیک  داوری و طی مراح  اداری 

 بوده است. 1397سال 

13 

تتتتتدوی  راهکارهتتتتای 

درآمتتدزایی در حتتوزه  

 مرزز رشد و زارآفرینی 

         * * * 2 30 50 - 

زته بته نتوعی     هتا  هزینته بعضی از موارد نظیر زاه  

و  شود صتورت پذیرفتته  میدرآمدزایی مح وب خود

راهکارهتتای درآمتتدزایی نظیتتر قراردادهتتای همچنتتی  

اجاره فضا و امکانات مرزز رشتد محقتق شتده استت.     

ی نظیر اختذ رویتالیتی، باالستری و    های حوزهلیک  در 

زه نیاز به اخذ  مشترو با دانشگاه های شرزت تأسیا



الزم از هیات رئی ه و  هیات امناء دانشگاه  مجوزهای

ی از همچنتتی  بخشتت  پیگیتتری استتت، دارد در دستتت 

 هتتای شتترزتبلتتوغ  بتته شتترایط موضتتو  درآمتتدزایی

 هتتا آنم تتتقر در مرزتتز و افتتزای  تتتوان درآمتتدزایی 

تحقتق ایت  موضتو     زته بای تتی جهتت    دارد ب تگی 

 .های الزم تدوی  و اجرا شودبرنامه

14 

در ایجتتتاد و  همکتتتاری

صتتتتتندو   تأستتتتتیا

پتتتتژوه  و فنتتتتاوری 

 استان همدان

          * * 2 50 100 - 

یکتی از   عنتوان  بته ایت  موضتو     ضرورت  بهبا توجه 

ازوسی تتته نتتوآوری و زتتارآفرینی  مهتته  هتتای حلقتته

جل ات مشترزی در ای  خصوص با محوریت  ،استان

پارو عله و فناوری همتدان تشتکی  و در ایت  زمینته     

یکتی از ستهامداران بتا     عنتوان  بهدانشگاه بوعلی سینا 

درصدی مشارزت نمود و مدیر مرزتز رشتد    10سهه 

یکی از اعضاء هیات مدیره صندو  انتخاب و  عنوان به

از طریق در دست پیگیری بوده و اخذ مجوزهای الزم 

و در ستال   باشتد  میوزارت علوم در حال نهایی شدن 

صتتندو  متتذزور در استتتان  انتتدازی راهشتتاهد  1398

 خواهیه بود
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 بوعلی سینا  عملکرد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

 1397در سال 
 خداویسی مجتبی ابیانه،زارع حمید دکتر: گردآوری و تهیه

 

 

کتابخانههه مرکهه ی و مرکهه  ا هه اد  

نماید تا در جهت کسه    کوشش می

اعضاء محترم هیئت علمی، رضایت 

کارک ههاو و تهه می   دانشههجویاو و 

های  ازمانی گام برداشهته و   هدف

کتهههه ،  آوری ولیت جمهههه ئمسهههه

انتخههاو و هههای اعاعههاتی و  پایگهها 

از ایه  م هاب  را بهه    ا تفاد  دقیه   

عهههههد  دارد  از دیگههههر و ههههای  

 ء وارتقهههها ،انتخههههاوکتابخانههههه 

 توزیهه  را ههتای در ریهه ی برنامههه

 م اب  چاپی و الکترونیکی و م ا  

فرآی ههد ا ههتفاد  بهی ههه از   اجههرای

  قطعها پیشهرفت و   باشهد  م اب  مهی 

گسترش خدمات کتابخانهه مرکه ی   

اری در هههههای اقمهههه و کتابخانههههه

هههای دانشههگا  مرهههوو    دانشههکد 

زحمهههات و تهههاش همکهههاراو در   

باشهد  در   های دانشگا  میکتابخانه

هههای  ای از فعالیههت ادامههه خا ههه 

 1397کتابخانههه مرکهه ی در  هها   

 آمد  ا ت 

انههدازی میهه  امانههت هوشههم د  را 1

( RFID (Radio Frequency 

Identification در کتابخانههههههههههه

کههههاهش دانشههههکد  مه د ههههی و 

نیروهههههای کتابخانههههه دانشههههکد  

نفههر بههه یهه  نفههر     2مه د ههی از 

اندازی می  امانهت فهوم موجه      را 

ا ههتفاد  بهی ههه بهها کههارایی بهتههر از 

نیروهههههای کتابههههدار و رضههههایت 

دانشههجویاو از  ههرعت و عملکههرد  

 بهتر در ارائه خدمات شد  ا ت؛

  اف ایش مسهاحت  هال  مطالعهه    2

م برادراو و خواهراو دانشکد  علهو 

متر مرب   650متر مرب  به  430از 

ههای   با ا اح و  هاماندهی  هال   

مطالعه اعه  از دیوارکهوو، ا هاح    

انههدازی  ههها، را  شههبکه بههرم  ههال  

 با نص  دو د تگا  Wi-Fiای ترنت 

Access point ؛ 

اندازی مرک  م اب  غیرچهاپی    را 3

، و الکترونیکی در کتابخانه مرکه ی 

 6000و بارگههراری فایههش بههیش از   

نامههه در  ههامانه کتابخانههه و  پایههاو

  عملیاتی شدو آو؛

نسخه کتاو فار ی  2200  خرید 4

از  e-bookع ههواو  210و التههی  و 

المللهی تههراو و    محش نمایشگا  بی 

خرید کتاو و دیگر م اب  مورد نیاز 

اعضههای محتههرم هیئههت علمههی و    

دانشجویاو گرامهی در عهو   ها     

 تحصههیلی بهها اعتبههاری بههال  بههر    

 توماو؛ 260.000.000

بههههیش از  بارگههههراری  تهیههههه و 5

التهههی  از  e-bookع هههواو  70.000

 در حا  انجام ا ت؛ 1397زمستاو 

کتههاو در  شههگا ینما یبرگهه ار  6

بها حضهور ناشهراو    هفته پهووهش  

خارجی و داخلی در محش دانشهکد   

 کشاورزی؛  

  انجام عملیات وجی  در دانشکد  7

وم مه د ی و دانشکد  ادبیات و عل

جلد و اههداء   7500انسانی به تعداد 

آو در قال  قفسه مهربانی کتاو به 

 دانشجویاو؛

خهههوانی در    اتمهههام عملیهههات رف8

هههای کشههاورزی، ه ههر و  کتابخانههه

معمههاری، مه د ههی، علههوم پایههه،   

شههیمی، اقتصههاد، ادبیههات و علههوم   

 ههازی  م ظههور یکسههاو انسههانی بههه

ها با  اعاعات کتابش اختی کتابخانه

کتابخانههه )آسر هها  و   فهه ارا نههرم

ا اح موجودی مخهازو کتابخانهه   
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های اقمهاری بها   مرک ی و کتابخانه

 اف ار آسر ا؛ نرم

 یاعاعهات  یها گا یاشتراک در پا  9

و ارائه خهدمات   دانشگا  ازیمورد ن

مربوط به آنهها از قبیهش آمهوزش و    

ک  ههدگاو، پا ههخگویی بههه مراجعههه 

پیگیری قط  شدو ارتبهاط بها آنهها    

 و    شامش:

 مبلغ

 )میلیون ریال(
ف عنوان

دی
ر

 

 science direct 1اشتراک پایگاه اطالعاتی 11.700

 Scopus 2اشتراک پایگاه اطالعاتی  2.440

 انعقاد  طریق از

 مرکز با نامه تفاهم

 ایمنطقه

 ISC 3اشتراک پایگاه استنادی جهان اسالم 

 انعقاد طریق از

 مرکز با نامه تفاهم

 ایمنطقه

ای هتتای مرکتتز منطقتته  اشتتتراک پایگتتاه 

 ricestرسانی علوم و فناوری  اطالع
4 

 Civilica 5اشتراک پایگاه اطالعاتی  50

 Noormags 6اشتراک پایگاه اطالعاتی  40

 magiran  7اشتراک پایگاه اطالعاتی  100

50 
برای دریافت  farspaperقرارداد با شرکت 

 مقاالت فارسی و التین
8 

100 
بتترای  Daneshlinkقتترارداد بتتا شتترکت  

 دریافت مقاالت فارسی و التین
9 

 

 هههاعت دور  آموزشهههی بهههرای    21  برگههه اری 10

 کتابداراو؛  

د تگا  چاپگر به مبل   4د تگا  رایانه و  20  خرید 11

 توماو؛ 44.000.000

و   یهه)م ییمل ومههات دانشههجو یو نو ههاز  یههتجه  12

و مل ومهات اداری در   هها  کتابخانهه ی هها     ال ی  دل

 های کتابخانه؛  دیگر بخش

هههای مربههوط بههه امانههت و بازگشههت کتهه    فعالیههت13

باشد کهه در  موجود در کتابخانه که عب  جدو  زیر می

های امهانتی و  های مربوط به کتاوآو وضعیت تراک ش

 آمد  ا ت   1397برگشتی عی  ا  

 

 
 

 1397های امانتی و برگشتی طی سال های مربوط به کتابوضعیت تراکنشنمودار 

 

 

 

  

 

 

 جمع  نهاد هنر شیمی علوم اقتصاد مهندسی کشاورزی ادبیات مرکزی

4,639 امانت 8,174 8,811 11,423 5,171 7,873 2,232 3,659 32 52,014

4,471 برگشتی  7,930 8,231 11,478 4,978 7,816 2,121 3,566 29 50,620
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 1397نمودار تراکنش کتابخانه های دانشگاه در سال 
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 اطالعات فناوری مدیریت یافته انجام های فعالیت گزارش

 1397 سال در سینا بوعلی دانشگاه
 

 دانشگاه ارتباطات و اطالعات فناوری مدیریتتهیه و تدوین: 
 

 

 مقدمه

هاا ر  میای    تداوم حیات سازمان

کاا ییی   کسب و کا  مسالزمم ها   

هاا  فناو   اطالعات ر  آن سازمان

هاشد. فیاتی از این لیاظ نمادرن  می

 اهبیرهااا  فناااو   اطالعااات و   

ییااای  و ا تباطاااات ر  تمااامی  

ها  سازمانی تضامین   یم هینام 

کننااادو مدف یاااا یااا  ساااازمان   

هاشد. هیا  ی  رانشاااو عاالوو    می

هاای این اا  فیآیناادها و آاادمات آن  

مانند هی سازمان ریاای  هایاد های    

هسلی فناو   اطالعات و ا تباطاات  

)فاااواص رااد ت هایاایرو ر  حاادزو  

ییای  از  آمدزش و پاووه  هرایو  

ناپاییی  لنابآدمات ا تباطی فاوا اج

ها  عزمی ییی  از شب  اسا. هریو

ها  اطالعاتی ر  پاووه   و پایااو

هااا  آماادزش و اساالدارو از شاایدو

مد ن مبلنی هی آمدزش ال لیونی ی 

ها ضیو تی ان ا ناپییی ر  رانشااو

 هاشد. می

مدیییا فناو   اطالعاات رانشاااو   

وظید  تامین اینلینا و ا تباطات  ا 

کااا ییی  هاا  ر  کنااا  تدساا   و 

افاما   ها  عرادو    ها  نایم سامان 

را ر. ایجااارو تدساا   و ناراادا     

کامپیدتی  ر  سطح پایری    شب  

رانشااااو و ا ا اا  آاادمات فناای هاا  

هااا از یا  سااد و  کاا هیان ساامان   

 یم  هیا  تدسا   فنااو     هینام 

اطالعاااات و ا تباطاااات رانشاااااو  

هماام ها تدس   رانشااو از ساد   

یف مرا  ایان مادیییا    ریای از وظا

 هاشد.می

 97هااا  رانشااااو ر  سااا  هیناماا 

مبلنی هی پنج مید  هدرو اساا کا    

هاا ر   ر  ارام  ه  آالرا  ف الیاا  

 شدر.هی مید  پیراآل  می

اصالالالو و بهبالالید ایر الالا ت و   

 شبکه

کزیاا  آاادمات میهاادن هاا  فناااو   

اطالعااااات اعاااا  از اینلینااااا و   

ها  مخلزف هی هسلی شاب     سامان 

ییرر ک  هی کیدیا ااو ا ا   میرانش

آدمات اثی هسایا  زیاار  را ر. از   

 97هاا  ساا    همین  و ر  هیناما  

احما  ن شا  شاب  و مانیلد ینا     

شااب   و ارااالط و طیاحاای مجاادر 

اکلید شاب   ر  رسالد  کاا  رایا      

ییفا. مرملیین ف الیا ر  این سا  

میهدن ه  مانیلد ینا  شاب   هادر    

یان ساامان    اناداز  ییریاد. ا  ک   او

کناد کا  ر    این ام ان  ا فیاه  مای 

هی لیظ  هلدان وضا یا تجریامات   

شااب    ا تیااا نظاای راایا  رار و    

هااا  مزم ر  ایاان همچنااین کنلاای 

آماد   ا انجاام رار. عاالوو های     

ایاان مشاا الت شااب   هاای اسااا    

یما شااات ایاان سااامان  اساالخیا   

ییریااد کاا  هاای اسااا  آن ارااالط  

 راد ت  98اساسی شب   ر  سا  

ییفل  و سبب هربدر کیدیا آدمات 

 ا ا   شدو آداهد ییرید.  

هااا  مخلزااف هنااا هاا  نیاااز هخاا  

هاا   رانشااو رسلیسی ه  ساامان  

مخلزف ر  ساطح کشاد  از طییا     

)اینلیانا مزیص فیاه   MPLSشب   

ییرید. کا شناسان این مدیییا هاا  

کنندیان اینلینا ر  میاکیو ها فیاه 

هاا   مدفا  شادند همینا     97سا  

رانشااو ر  این آمد   او هادون  

 کاه  پرنا  هاندو کاه  رهند.   

هاا  منظااد  هرباادر ا ا اا  آاادمات   

ها  ا ا   اینلیناو همچنین سیاسا

پرنا  هاند و تیافی  ه  رانشجدیان 

طد  آزمایشای  هازنای  ییرید و ه 
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هیا  رانشجدیان تیمیالت ت میزی 

 اجیا آداهد شد.   98ر  اهلدا  سا  

 ی مرکز دادهبااطراح

میکم رارو هی ساازمانی از اهمیاا   

فیاوانی هیآد را  اسا. میکم رارو 

عالوو هی ناردا   مناهع پیرازشای  

 رانشااوو میا  نارادا   و یآیایو   

هاشاد.  ساز  اطالعات رانشااو مای 

هااا  پاا  از هی ساای 96ر  سااا  

کا شناساای مشااخد ییریااد کاا   

میکم رارو ف زای رانشاااو نیااز ها      

یاحی را ر. ر  ساا   ارالط و هازط

ناام ر   ها چندین شیکا راحب 97

ایاان آمااد  مشاااو و ییریااد و  

نرایلا م ی  شد کا  میکام رارو های    

اسا  اسلاندا رها  مزم ر  ن ط  

انداز  ییرر. ریای  از رانشااو  او

هااا  مساال ی  م اااون  هااا پیایاای 

میلاایم پووهشاای رانشااااو و هااا   

حمایا  یاسا میلایم رانشاااو و   

یاساا میلایم رانشا دو    هم ا    

مرندسیو فضایی هادین منظاد  ر    

فاااز جدیااد رانشاا دو مرندساای هاا   

میکم رارو رانشااو اآلماا  رارو  

شااد. طاای جزسااات فناای هااا رفلاای   

عمیاناای رانشااااو و همچنااین یاا   

شاایکا ملخمااد ا زیاااهی اولیاا  

رااد ت ییفااا و اساال الم هاایا   

طیاحی میکام رارو راد ت ییفلا     

احا   اسا کا  شایکا پیمان اا  می   

کا   ا آغاز نمدرو اساا. هاا تدجا     

انداز  هام  ساآا و  او ه  همین 

یایرر طای   هینی مای میکم رارو پی 

رو سا  آینادو میکام رارو کاما  و    

انااداز  یاایرر. ر  عااین حااا      او

م ما   میکم رارو ف زی هازطیاحی 

شدو و ها جایامینی مناهع پیرازشی 

جدیااد ساا ی ییریاادو اسااا کاا     

تاای  ا ا اا  اماان آاادمات هیشاالی و

 ییرر.

 مرکز پردااش  ریع دانشگاه  

ی ی از ت اضاها  هم ا ان میلایم  

هیااااات عزماااای و رانشااااجدیان   

تیمیالت ت میزی منااهع پیرازشای   

رد تمناااد هااایا  انجاااام کا هاااا  

تدانناد  تی ی اتی اسا. این مناهع می

عالوو هی تساییع پایرازشو ام اان    

تااای  ا هااایا  تی ی اااات پیشااایفل 

فایاه  نماینااد. هاا حمایااا   می  اان  

م اااون میلاایم پووهشاایو میکاام  

پاایرازش سااییع و اهاای  رانشااااو 

تاسی  و هخشی از تجریامات مزم  

فااز   97آییدا   ییریاد. ر  ساا    

او  این میکم تدسا  کا شناساان   

اناداز  شادو و ها     این مدیییا  او

هم ااا ان میلاایم آاادمات ا ا اا     

نماید. ر   وزها  پایانی ساا و   می

ت کام  آییدا   شاد و هاا   تجریما

انااداز  شاایکا پیمان ااا  هاایا   او

فاز روم ریا رار هسال  شاد کا  ر     

فازهااا   98هااا  اولیاا  سااا  ماااو

 .انداز  آداهد ییریده د  آن  او

 افزارهای دانشگاه اماندهی نرم

هسااایا   از فیآینااادها  کاااا     

ییاااای  از رانشااااااو هااااا هراااایو

افما هااا  مخلزااف رااد ت    ناایم

افما هاا ر  حادزو   این نیمیییر.  می

کا کنااان و رانشااجدیان ملداااوت   

هاا   هسلند. ر  ایان زمینا  پایو و   

ر  رانشااااو  97مخلزداای ر  سااا  

 انجام ییفا:

 الالالایت و پرتالالالا  ا الالالاقرار و  -

اناداز  وب ساایا    او دانشگاه:

رانشااو ه  عندان  کن مرا  ر   

ا ا اا  رساالاو رها  رانشااااو و 

ر یاااو ا تباااطی هااا کااا هیان و  

ها و میاکم عزمای  ایی رانشااوس

ر  ایاایان و جرااان ر  رساالد   

رااایا  ییفاااا.  97کاااا  ساااا  

رااادیات ارااازی رانشاااااو و  

 97هااااا ر  سااااا   رانشاااا دو

انااداز  ییریاادو و انلشاااا      او

ها  ارازی  یافا. همممان هخ 

اناداز   ه  زهان انازیسی نیم  او

ها نیام  سایا م اوناییرید. وب

چیدمان آن رد ت ییفل  اسا 

-ها  میاآ آماارو شاادن وب    و

یاهد. ها انلشا  میسایا مدیییا

تدلید پیوفایا  آدرکاا  اسااتید    

هاای اسااا  اطالعااات سااامان    
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آمدزشاای و پووهشاای رااد ت 

ییفا. اما هیا  ارالط اطالعات 

نیاااز اسااا کاا  اساااتید میلاایم 

ضمن ر یافا ایمیا  رانشاااهی   

آن  ا ر  سااامان  یزساالان ثبااا 

سا  نمایند. ر  میحز  ه د  ر  

هاا و ساایی   سایا یایوو وب 98

اناداز   هاا  رانشاااو  او  هخ 

 ییرر.می

ا اقرار  امانه انبار، تدارکات و  -

ی ااای از  :هالالالای تابالالالتدارائالالالی

افما هاا ر  حادزو   مرملیین نیم

مدیییا رانشااو اسا. اسال یا   

افاما  حادور یا  ساا      این نیم

ر رد  85طد  کشید و هی  از 

 سیدو ه  اتمام   97آن ر  سا  

ها  ثاها اسا. ر  حدزو را ا ی

هااا از ارااالط رارو 98ر  سااا  

ییراناای رااد ت طییاا  اماادا 

 آداهد ییفا.

: ر   اسالا   افزار امانه درس -

آماادزش ال لیونی اای و تزدی اای  

افااما  رانشااااو هااا همااا   ر  

رانشااجدیان  شاال  کااامپیدتی و 

هی اسا  اهما   کاد منباع هااز    

 انااداز  ییریااد. ر  نیمسااا   او

ایان   97-98او  سا  تیمایزی  

انااداز  شااد و هااا   سااامان   او

آمدزش ت دار  از هم ا ان ی  

طاد  آزمایشای کاا       نیمسا  ه

نمدر. ر  نیمسا  روم این ساا   

تیماایزی هااا آماادزش هیشاالی   

-هم ا ان و رانشجدیان این نیم

افما  ر  حا  اسلدارو اساا کا    

هااای اساااا  تجیهااا  کاااا هیان 

ارااااالحاتی ر  آن رااااد ت  

هاا   هد ییفا تا ر  نیمسا آدا

 آتی هیشلی از آن اسلدارو ییرر.

 امانه کمیسیین مالیارد  الا     -

ایاان سااامان  هاایا    : ا الالاانی

ت اضاها  رانشجدیان رانشااو 

اسلان هیا  طیط ر  کمیسایدن  

اناداز  ییریاد    مدا ر آا   او

و ر   وزها  پایاانی ساا  ها     

 هیرا    سید.   هریو

هنااا هاا  : تی الال ه  الالامانه ت  یالاله -

آداساااال  م اونااااا میلاااایم 

رانشجدیی رانشااو ا ت ا  مزم 

-افاما   و نایم  ر  هخ  سخا

افما   ساامان  تذییا  راد ت    

ییفا. ام اناتی مانند رومنادیی  

 ر  این سامان  ف ا  ییرید. 

مطال ااات ر  : هالالا الالایر  الالامانه -

افما ها  مخلزاف  آمد  نیم

راد ت ییفاا کا      97ر  سا  

ه ضاااا مانناااد احاااما  هدیاااا  

و پیشااخدان منجاای هاا  میکاام  

ریا رار و آغااز پایو و ییریادو    

هاا ها    اسا. تری  هیآی سامان 

ها   « ا زشایاهی کا کناان  »مانند 

-مدکد  ییرید. سامان  98سا  

شناسااایی »هااایی هاا  ماننااد   

ماادیییا »و « آمدآلاااانراناا 

تدسا  ایان   « ها  رانشااوسالن

ییی  از تادان   مدیییا و ها هریو

 رید.انداز  ییرانشجدیی  او

مهند الالی مدالالدد ارائالاله  الالدمات و 

 وظایف

هیا  هربدر ا ا ا  آادمات مادیییا    

فناو   اطالعات رانشااوو اردام ها   

هااازنای  ر  فیآیناادها و مرندساای 

ها  حج  مجدر آن ییرید. شاآد

هاا و ساایی   آدمات هیا  رانشا دو 

ها  رانشااو اسلخیا  ییرید هخ 

و هاااای اسااااا  آن ریا رارهااااا  

هااازنای   هااا  پشاالیبان شاایکا

ییرید. عالوو هی این ه  رلیا  حجا    

زیار و تندع آدمات ا ا ا  شادو ر    

ایاان ماادیییا فیآیناادها مشااخد   

ییریااد و تذییاای فیآیناادها و تذییاای 

وظااایف کا کنااان رااد ت ییفااا. 

ییی  از ی  پیایی  وظایف ها هریو

افااما  کااد منبااع هاااز م ااانیمو  ناایم

ییرید ک  ام ان  رییی  کا هاا ر   

وجدر را ر. ایجاار یا     این سامان 

ییای   پایااو ران  ه  منظاد  هرایو  

هاا  آتای ا زشامند    از آن ر  سا 

 اسا. 

ی ی ریاای از کا هاا  مرا  ایجاار     

ییای  ر  رانشاااو   ساآلا  تممی 
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ناما  شاد ا  فنااو      اسا. آ این 

اطالعات رانشااو تدوین و تمدیب 

ساا  جزساا    97ییریااد. ر  سااا   

شااد ا ملشاا   از هیااات   یساا     

شااااااو و ماااادیییا فناااااو   ران

 98اطالعات تش ی  ییرید. ر  سا  

هاا   س ی آداهد ییریاد کاا ییوو  

اناداز  یایرر و رادانین    یی  آن  او

ر  ا ا   آدمات تادوین و ممادب   

 ییرر.  

 ارتقای نیروی انسانی

ها تدج  ه  کمبادر نیایو  انساانی    

ر  مااادیییا فنااااو   اطالعاااات   

رانشااو س ی ییرید ک  این کمبادر  

ا ت اا  رانا  کا شناساان ایان     ها 

ا  مدیییا و آیید آدمات مشاو و

رااد ت ییاایر. هاا  همااین منظااد   

هاااا  مخلزاااف هااایا    آمااادزش

کا شناسان انجام ییرید و همچنین 

هاا   ها ت سی  کا   و ایجار هخا  

تخمماای زمیناا  هاایا  مطال اا    

شخماای کا شناسااان و ا ت ااا    

ران  فنای آنراا فایاه  ییریاد. ر      

ران  مشااو ان   مدا ر  میدور از

 آبیو نیم اسلدارو ییرید.  

 نکات پایانی 

هم ا ان مدیییا فناو   اطالعاات  

کنناد تاا هرلایین کیدیاا      تاالش مای  

آدمات مم ن  ا ا ا   نمایند. انلظا  

 ور کااا هیان میلاایم ر  ایاان   ماای

زمین  ما  ا یا   نمایناد. ر  اراما    

ن اااتی کاا  مم اان اسااا هاا  ا ا اا   

رآو   آدمات هرلای کما  کناد یاا    

 .ییرر می

     پایااو وب میکام ایان مادیییا 

 :هااااااااااااا  نشاااااااااااااانی

https://ict.basu.ac.ir   هااااااا

انلشااااا  آآاااایین اآبااااا  و  

 وز  هااا  مخلزااف هاا   اطالعیاا 

رد ت میتاب   شدر. لطداً ه  می

ه  این پایاااو سای همنیاد و ها      

هشااادا ها  ایمنااای و امنیلااای 

رار شدو تدج  کاافی راشال    

هاشید. هیا  ا تبان ال لیونی ی 

ها حادزو فنااو   اطالعاات از    

اطالعات تما  منلشیشادو ر   

 د.  همین پایااو اسلدارو کنی

 ها  پشلیبان مسال ی ر    شیکا

هاا و   سازمان میکم و رانش دو

تایین ن طا     هاا نمریا    آداهااو

رسلیسی شما ه  آادمات فااوا   

هساالند. ر  اولااین فیرااا هااا  

میاج   ه  پایاااو وب فنااو     

اطالعاااات شااایکا پشااالیبان  

میهااادن هااا  حااادزو آااادر  ا 

تدانیاااااد  هشناساااااید. مااااای 

هااا  آاادر از عمز اایر  ا زیاااهی

هااا  ا از طییاا    ایاان شاایکا 

اطالعااات تمااا  ریدشاادو ر    

پایااااو وب هاا  ایاان ماادیییا    

 من    نمایید.   

   هم اااا ان میلااایم واحااادها

مخلزااف رانشااااو لطداااً هاایا    

ا جاع ر آداسا و ف الیاا ها    

ایااااان مااااادیییا حلمااااااً از  

اتدماساااایدن ارا   اساااالدارو 

ها  رسلی  نمایید. پیرازش نام 

هااا   رشاادا  هاادرو و ف الیااا 

هااای  و  آنراااا  شااادو انجاااام

 ریااااهی و  ساااخلی راهااا   هااا 

کااا   پیایااای  اساااا. ر حاااالی

اتدماساااایدن ارا   ام انااااات 

آااادهی ر  زمینااا  آیااااهی از  

 چیآ  پیرازش میسدمت را ر.

   اسلدارو از اینلینا ر  رانشاااو

 VPNمسلزمم اتما  از طییا   

رانشاااااو اساااا. یااااارآو     

ییرر ک  مسئدلیا هی یدنا    می

ها    VPN آدار ر  اسالدارو از  

عراادو شخماای اسااا کاا  ایاان 

حساب کا هی  هیا  او راار   

شدو اسا و ر  رد ت مش   

فیر مد ر نظی ه  میاجع راندنی 

یاایرر. از ایاان  و  م یفاای ماای

کا هیان میلیم حساب کا هی  

آدر  ا ر  اآلیا  ریایان رایا   

هااا  زمااانی ندهنااد و ر  رو و

مخلزااف  ماام حساااب کااا هی  

 آدر  ا تذییی رهند.

 

https://ict.basu.ac.ir/
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 1397 گزارش عملکرد مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در سال
  

 فی میمدجدار یدالری  تری  و تدوین:
 

 

 . چاپ کاا  1

 1397ها  ارزی میکام نشای ر  ساا     ی ی از ف الیا

همانند ییشل  چاپ و انلشاا  کلاب تاالیدی و تیجما      

 1اساتید رانشااو هدعزی سینا هدرو اساا. ر  نمادرا    

م ایساا   1397تااا  1392میاامان چاااپ کلاااب از سااا  

 شدر.   می

 
 1397تا  ا   1392مقایسه چاپ کاا  اا  ا  نمیدار 

 

تی  میهدن ه  چاپ و نشی اطالعات رری  1جدو  ر  

شادر. هاا   ا ا ا  مای   1397تا  1392ها  کلب طی سا 

یییی  ک  ت دار تدج  ه  اطالعات این جدو و نلیج  می

نسابا ها  ساا      1397ها  چاپ شدو ر  ساا   کلاب

هاا   ر رد  راشال  و ت ادار کلااب    100 شد  1396

یشالی شادو   ها  تیجما  شادو ه  تألیدی نسبا ه  کلاب

 اسا.

 1397تا  1392های . نیع کاب چاپ شده در  ا 1جدو  

 تجدید چاپ ترجمه تالیف تعداد کل سال چاپ

92 77 40 16 21 

93 48 18 16 14 

94 38 16 10 12 

95 31 16 6 9 

96 20 6 6 8 

97 40 25 5 9 

  

 .  اماندهی انبار مرکز نشر دانشگاه2

نشی رانشااو ها  ت ادار   ک  انبا  میکم  1397ر  سا  

عندان کلاب ه  رد ت رری  شاما ش ییریاد و    360

هند  شد و هی کلاب کدیایا    ه  رد ت منظ  ردس 

ییرید و ر  نرایا هینام  انبا  میکم نشی رانشااو ر  

افاما   انجاام آداهاد    سا  آتی ه  رد ت هسل  نایم 

 .شد

 
 

هالای  های چاپ کاا  نسبت به  ا . کاهش هزینه3

 گ شاه

ها تدج  ه  تمامیمات اتخاای شادو مبنای های کااه        

ها  چاپ کلاب و همچناین پاایین آو رن تیایا     همین 

چاپو م ی  ییرید ر  چااپ او و های کلااب ها  ت ادار      

جزااد هااا همیناا  راااحبان اثاای چاااپ شاادر و ر   200

رد ت فیوش کلاابو نسابا ها  چااپ آن ها  ت ادار       

هادن  اطالعاات می  2جزد اردام ییرر. ر  جادو    1000

 1396نسبا ها  ساا     1397ه  کاه  همین  ر  سا  

 .  ییررا ا   می
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  . گزارش مقایسه هزینه چاپ کاا 2جدو  

 1397و  1396های در  ا 

 تعداد عناوین چاپ شده مبلغ هزینه سال چاپ

1396 700/435/564/1 20 

1397 455/325/100/1 40 

 

 . تشکیل بانک داوران کاا  مرکز4

این   امی راو   ر  میکم نشی مرا  هادرو   ها تدج  ه  

هاشادو لایا ایان    و ی ی از ا کان اساسی میکم نشی می

میکم اردام ه  ایجار هان  راو ان کلااب هاا تدجا  ها      

ها  رب  نمدرو اساا و  ها  انجام شدو از سا راو  

هنا را ر از این پ  مشخمات راو ان  ا ر  ی  هان  

 .آو   نمایدرارو جمع

 
 

 قرار داد با مراکز پخش . عقد5

 360ها تدج  ه  این   میکم نشی رانشااو را ا  ت دار 

ا  هاشدو لیا فیوش آن از اهمیا ویاوو عندان کلاب می

هیآد را  اسا. این میکم ر  ساا  جدیاد عاالوو های     

میکامپخ  ریاای رایا رار     4میکم پخ  کلاهییانو ها 

هاا   من  د نمدر کا  نلیجا  آن فایوش هیشالی کلااب     

 .میکم آداهد هدر

 
 

. همالالاهنگی بالالا مراکالالز فالالروش کاالالا  در مراکالالز   6

 ها ا اان

هااو  ها ر  ساایی اسالان  ها تدج  ه  اهمیا تدزیع کلاب

ها هماهنا  نمادرو و   این میکم ها میاکم فیوش اسلان

ها  چاپ شدو  ا ر  اآلیا  میاکم فیوش لیسا کلاب

 ها ریا  رارو اسا.و پخ  کلاب ر  میاکم اسلان

 

 . هماهنگی با مراکز فروش اینارنای کاا  7

ها تدج  ه  فیوش کلاب ه  رد ت اینلینلی این میکم 

ها میاکم اینلینلای ییا  همااهنای انجاام رارو و کزیا       

ها  میکم نشی ر  سایا میاکم فیوش اینلینلای  کلاب

ریا  ییفا. م ی  ییرید جرا ر یافا کلااب از میکام   

 پخ  کلاهییان اردام نمایند.

 30 فیوشاااو  -3 وکلاهدیوشی فایرا  -2 وهدکآرین  -1

فیوشاااو شاری    -6 وکلاب آی  -5 وی لا مری -4 وهدک

 کلاب و...
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هالالای .  برگالالزاری نمایشالالگاه کاالالا  در دانشالالکده 8

 دانشگاه 

ها تدج  ه  اهمیا فیوش کلااب اسااتید های رانشا دو     

هااا م اای  ییریااد هاا  رااد ت ییرشاای ر  رانشاا دو 

 نمایشااو فیوش کلاب تش ی  ییرر.  
 

 ای ها به صیرت دوره برگزاری نمایشگاه کاا  در دانشکده

 در طی   ا 

 

 

 
 

 المللی کاا  تهران . شرکت در نمایشگاه بین9

ها تدج  ه  این   میکم نشی رانشاااو هادعزی ساینا هاا     

هاا  کشاد و   عندان کلاب ر  هین رانشااو 360راشلن 

هاشد و هی سال  ه  رد ت ها  هیتی میجمء رانشااو

اآلماری را ا  غیف  مشخد هدروو امسا  نیام هاا   

ها  مید یا رانشااو هدعزی سینا ها حضد  رانشااو

ا اکو یییاااانو مازناااد ان و یااایالن هااا  عنااادان     

ا  زییمجمدع  میکم نشی رانشااو ها اآلما  غیف 

 ملی میهع ر  نمایشااو ف الیاا نمادر. ر    70ه  ملیا  

 :این  اسلا اردامات زیی انجام شد

الفص حضد  رو ندی ه  عنادان فیوشاندو و هازا یااب    

کلاااب از ساااعات اولیاا  تااا آآاایین ساااعات ف الیااا  

 نمایشااو ر  غیف  میکم نشیرانشااو

بص چاپ کلاهچ  عمز یر میکم نشی رانشااو و تدزیاع  

 آن ر  نمایشااو 

 
نشای   ها  مدجدر ر  غیف  میکم ص چاپ لیسا کلاب

 رانشااو و تدزیع آن ر  هین آییدا ان کلاب 

ها  مدجدر ر  غیف  میکام نشای   رص چاپ لیسا کلاب

رانشااااو و میکاامپخ  هاا  رااد ت تخمماای هااا    

هاا و  جزدها  مخلزف و ا ساا  آن ها  تماام رانشاااو    

 میاکم عزمی  
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 های اجاماعی  . ف الیت در فضای مداای و شبکه10

 ساانی هرلای ها     اطاالع ها تدج  ها  اهمیاا مدضادع    

نظایان ایان میکام ف الیاا     اساتید رانشااو و رااحب 

ها  اجلماعی رد ت ییفاا و کزیا    مناسب ر  شب  

ها  چاپ شدو ر  این فضا ریا  ییفا و م یفی کلاب

 .  شد

 

 

 . ایداد  ایت مرکز نشر دانشگاه11

ها تدج  ه  ممده  شد ا  میکم نشی رانشااو مبنای  

نشی ها  منظاد  هربادر عمز ایر     هی ایجار سایا میکم 

هاا  چااپ شادو و انجاام     میکم نشی و م یفی کلااب 

ها و انجام میاحا  انباا را  و فایوش و    راو   کلاب

تدزیع کلاب این میکم سایا میکم نشای  ا ها  آر     

books.basu.ac.ir   .ایجار نمدر 
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  ۱۳۹۷عملکرد آزمایشگاه مرکزی در سال 
 

 زاده  دکتر حسین تراب تهیه و تدوین:
 

 

 
 مراکز   در ها آزمایشگاه کار اصول

 بزرا   کزه  کنزد  مزی  ایجاب تحقیقاتی

 امکانززززا  توسزززز ه و پیشززززر  

 مناسبی ری   برنامه آزمایشگاهی،

 داشزته  وجزود  مد  بلند صور  به

 بزه  پایبند  با تا شود س ی و باشد

 هزززا  برنامزززه آن عالیزززه، اهزززدا 

 در مسزترر  صزور   بزه  مد  کوتاه

 ایززن در. گیززرد قززرار کززار دسززتور

 دانشزگاه  مرک   آزمایشگاه راستا،

 اعزم   برنامزه  طبز   ۱۳۹۷ سال در

 کزار  دسزتور  در را زیر موارد شده

 :داش 

 اطالعاااا   ب ناااا  ایجاااا  . 1

  ه ک رگ ه و ه آزم یشگ ه

 تجهی  و ت ریر در تسهیل منظور به

 برقزرار   دانشزگاه،  ها  آزمایشگاه

 تجهیز ا ،  این از استفاده در عدال 

 از جلززوگیر  و کربودهززا شززنا  

 تضززیی  و تجهیزز ا  مززواز    ریززد

 مرکزز   آزمایشززگاه الرززال، بیزز 

 اطمعززا  آور  جرزز  بززه شززرو 

 موجزود  ها  کارگاه و ها آزمایشگاه

 کنززون تززا کززه نرززوده دانشززگاه در

 :اس  رسیده انجا  به زیر مراحل

  آموزشززی هززا دوره برگزز ار 

   دانشکده هر نرایندگان برا 

   کلیزه  از اولیزه  اطمعا  دریا 

   هادانشکده

 آزمایشزگاه  در اطمعزا   کنترل 

   مرک  

  از میززدانی بازدیززدها  انجززا 

 ارائززه و هززادانشززکده از بر ززی

 در تسززززهیل بززززرا  راهکززززار

 آماربردار 

 عرلکززرد  ززو  مراحززل در اگرچززه

 نبوده، یکسان مختلف ها   دانشکده

 دانشزگاهی  هرکزاران  از انتظزار  اما

 بسزیار  امر این در تسری  جه  در

 سزال  در امیدواریم که اس  بیشتر

 جهززز . باشزززیم آن شزززاهد ۱۳۹۸

 آزمایشگاهی ها  داده پایگاه تکریل

 سزال  بزرا   زیزر  مراحزل  دانشگاه،

 قزززرار کزززار دسزززتور در جزززار 

 :  اند گر ته

 ها دانشکده در اطمعا  اصمح 

 توسز   نهزایی  کنتزرل  و بازدید 

 مرک   آزمایشگاه

 ارائزززه و داده پایگزززاه تشزززکیل 

 سززززای  رو  بززززر اطمعززززا 

 دانشگاه

 ا زز ار نززر  بارگززرار  و  ریززد 

( جسزتجو  قابزل ) اطمعزا   بانک

 دانشگاه سای  رو  بر

 آزم یشااااااگ ه  ساااااا  أت. 2

 کروم توگرافی

 دانشزززگاه، نیازهزززا  بررسزززی بزززا

 دو ایجزززاد بزززرا  ریززز  برنامزززه

 و کرومزززززاتوگرا ی آزمایشزززززگاه

 آزمایشززززگاه در اسززززوکترومتر 

 نصز   و تجهیز   با و انجا  مرک  

 دو ایززززن  GC-MASS  دسززززتگاه

 راسزتا  این در.  وردند کلید پروژه

 در کرومززززاتوگرا ی آزمایشززززگاه

 جززرب و نهززایی انززداز  راه مرحلززه

 بزه  اقزدا   هرچنین. اس  کارشناس

 دو و  FTIR دسزززتگاه یزززک  ریززد 

 شزده  بازتزابی  اسوکترومتر دستگاه

 و نصز   جزار   سزال  در کزه  اس 

 تززززا شززززد  واهنززززد انززززداز  راه

 برپزا  هزم  اسوکترومتر  آزمایشگاه

 .  شود
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 آزم یشاااااااگ ه توسااااااا  . 3

 الکترونی ه ی م کروسکوپ

 پژوهشززی شززورا  کیززدأت بززه نظززر

 متفزاو   هزا  بخش نیاز و دانشگاه

 تصززززویربردار  بززززه دانشززززگاه

 شزد  مقرر باالتر، کیفی  با الکترونی

 ا  ویژه توجه مرک   آزمایشگاه تا

 دلیزل  هرزین  بزه . نراید بخش این به

 و ت ریزززر از حرایززز  بزززر عزززموه

 SEM دسزززززتگاه کالیبراسزززززیون

 SEM دسزتگاه  یزک   ریزد  موجود،

 تززززوان کززززه میززززدانی گسززززیل

 دانشزگاه  الکترونزی  تصویربردار 

 ا ززز ایش برابزززر هززز ار۱۰۰ تزززا را

. گر   قرار کار دستور در دهد،می

 در اکنززون هززم دسززتگاه ایززن  ریززد

 عقززد و مناقصززه برگزز ار  مرحلززه

 در رودمززی امیززد و اسزز  قززرارداد

 و نصززز  شزززاهد جزززار  سزززال

. باشززیم دانشززگاه در آن انززداز  راه

 میکروسززکو  انززداز  راه هرچنززین

 ۱۳۹۸ سززال در نیزز  TEM عبززور 

 .   بود  واهد برنامه در

 ها ی  آزم یشگ ه مجتمع س خت. 4

  انشگ ه تحق ق تی

 بززرا  ا تصاصززی  ضززا  نبززود

 بززروز باعزز  مرکزز   آزمایشززگاه

 امکان عد  جرله از زیاد  مشکم 

  ضززا  در جدیززد تجهیزز ا  نصزز 

 نظزا   اجزرا   امکزان  عزد   مناس ،

 زیسزز  محززی  و ایرنززی سززمم ،

(HSE )جلزوگیر   و آزمایشگاه در 

 تزززززوان از بهینزززززه اسزززززتفاده از

 مسئله، این. اس   شده کارشناسان

 هزا   طزرح  احتسزاب  بزا  مخصوصا

 در دانشزگاه  ها  آزمایشگاه توس ه

 چنززد در بغززرن  مشزکلی  بززه آینزده، 

 در کزه  شزد   واهزد  تبدیل آتی سال

 اتزم   به منجر توجه، عد  صور 

 و جانی و مالی  طرا  بروز مناب ،

 پژوهشززی تززوان تززدریجی کززاهش

. شزد   واهزد  سزینا  بوعلی دانشگاه

 مناسزبی  سزا تران  احداث بنابراین

 کززاممً مرکزز   آزمایشززگاه بززرا 

 بایزد  زودتر هرچه و بوده ضرور 

 .شد می اقدا  امر این برا 

 توجزه  و شزده  انجزا   بررسیها  با

 در دانشزگاه  توسز ه  انزداز چشم به

 بززه  ضززایی آینززده، سززال بیسزز 

 مربزز  متزر  ۴۰۰۰ تقریبزی  مسزاح  

 ایزن  بزرا  ( متر  ۲۰۰۰  از دو در)

 تقسززیم در. شززد بینززی پززیش مهززم

 درآمزدزایی  به ا  ویژه نگاه  ضاها،

 از اسززززتفاده محززززل از دانشززززگاه

  ززززرد بززززه منحصززززر تجهیزززز ا 

 کززه طززور  بززه شززده، آزمایشززگاهی

 هزا   بخزش  بزه   دما  ارائه امکان

   واهد بیشتر نی  دانشگاه از  ارج

 رئیسزه  هیئز   نظزر  به توجه با. شد

 نحوه و مکان  صوص در دانشگاه

 طزرح  جدید، سا تران اعتبار تامین

 مجترزززز  نززززا  بززززا ا  مجروعززززه

 دانشزگاه  تحقیقزاتی  ها آزمایشگاه

 محتزر   م اونز   تائیزد  بزا  و آماده

 بزه  نسزب   عتزف،  وزار  پژوهشی

 مشزاور  مهندسزین  بزا  قزرارداد  عقد

 اقزدا   مطال ا  انجا  برا  ذیصمح

 بززا مطال ززا  ایززن اکنززون هززم. شززد

 هزا   طزرح  د تزر  جانبه سه هرکار 

 آزمایشزززگاه دانشزززگاه، عررانزززی

 تهزران  مشاور مهندسین و مرک  

 .اس  انجا  حال در محاس 

 آزمایشزگاه  در نیز   دیگر  اقداما 

 شزده  انجا  ۱۳۹۷ سال در مرک  

 :از عبارتنزد  آنهزا  از بر ی که اس 

 سزمم ،  نظزا   استقرار برا  تمش

 در (HSE) زیسزز  محززی  و ایرنززی

 هرکزار   ها، کارگاه و ها آزمایشگاه

 ارائزززززه و سزززززاز آمزززززاده در

 م اون  به تحقیقاتی ها  پروپوزال

 ودر واس  عتف وزار  پژوهشی

 از ا  دوره بازدیدها  ارز ، اعتبار

 و هزززا دانشززکده  هززا  آزمایشززگاه 

 وظززایف شزرح  تزدوین  در هرکزار  

 .آزمایشگاه کارشناسان

 بتواند مرک   آزمایشگاه اس  امید

 بیشزززتر هرکزززار  و هرزززدلی بزززا

 تحق  به نسب  دانشگاهی، هرکاران

 مو ز   جدیزد  سزال  در  ود اهدا 

 .  باشد
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  1397 سال در جامعه و صنعت با ارتباط دفتر عملکرد
 

شیخی محسن دکتر تهیه و تنظیم:  
 

 

نامييا نييي   درييا  ا ان ييرا   آييي  

تسه ل و ناتقاء ناتباط  ننشگاه ان 

با صنعت و جامعا با منظوا ن ل با 

خو کفايی، ادع ن ازها  صينعت و  

هييا  جامعييا و نديي نيا تونن نيي   

نلرحص الن و  ا   ننشجويان و دااغ

ان را  ن ازها  جامعا ت وي  ش . 

-ناما دعال يت کا با ن اس ني  آي  

هييا  نييي   درييا  ا وهيياا  ييوز    

ون ييي   -1بنييي   یا يييي   تقسييي  

ون يي   -2ناتباطيياو و اانا ن هييا،  

ون ي    -3مالك ت دكا  و صينعری،  

ون    -4کااآموز  و کااواز  و 

 ا نيييي  ان يييرا  .ند نييييیمهيييااو

وظايف، نه نف و باناما ها يي  نز  

و ون  ها با صواو مج ن تعاييف  

   .تع    یا ي 

 ا ناتباط با دعال ت ون   ناتباطاو 

و اانا ن ها الزم با ذکا ن يت کيا   

ها  بااانا  ناتباط ب   يكی نز ان 

 ننشگاه ان و صينايع، باز يي ها    

باش  کا  ا نيي  ان يرا    صنعری می

باز ي  نز مانکي  صينعری    10تع ن  

مطيياد  ا  ييطت ن ييران و کشييوا 

ی تو ط نعضاء محرام ه ئيت عم ي  

 ننشگا  بيا ع يل آمي  کيا شياکت      

صنايع غذنيی  حا، شياکت نليونن   

ثابت، شاکت پوييان طي ، ن اویيا     

بيياش شييه   مفييرت، شيياکت شيي ا   

پا ييرواي   پگييا  ه يي نن، مجر ييع  

دوال  ويان، شاکت  ياياا، شياکت   

لونزم خيانگی ن ينون نز ج ميا نيي      

 صنايع هسرن .

 ا پايان ها باز ي  ع وما جمسياو  

  باز ي کنني   و  مشراک ب   ن ات 

مييي يانن صييينايع بایييي نا شييي  و 

هييا  ه كيياا  مشييراک مييوا    ان 

باا ی اانا یادت. کا عق  وني ي   

، اييانا ن  پهوهشييی و   نامييا تفيياه 

ناما  ننشجويی تعايف ون ي  پايان

هييا   تقاضييامحوا، بایيي نا   وا 

آموزشيی ويييه  ميي يانن صيينايع و  

صيينعرگانن و بایيي نا  جمسيياو   

مشييياوا  نز ج ميييا نرييياي  نيييي    

باز ييي ها بييو   ن ييت. بييا منظييوا  

تسه ل ناتباط با باخيی نز صينايع   

بيي اا ن ييران کييا ن ازمنيي  اونبييط 

تا با  ننشگا  بو ني  ک  ريا    یسرا  

آن صينايع و  مشراکی ب   مي يانن  

م يانن معاونت پهوها و دنياوا   

 ننشگا  تشك ل ش  کا نراي  مثبری 

 ا با  نشت.  ا  ال جاا   يعی  

بييا آن ن ييت کييا ضيي   باز ييي  نز 

 ايا صنايع دعال ن ران و کشيوا،  

 97اونبييط نيجييا  شيي    ا  ييال   

تع  ق يابن  و نراي  بهريا  نز نيي    

 مس ا با   ت آي .  

نشيجويان  ند نيی  ن ا بحث مهااو

الزم با ذکا ن يت کيا بيا ه كياا      

 31ن  تعي ن     ازمان دنيی و  اديا  

ند نيييی  وا  آموزشييی و مهييااو 

 ننشييجو بایيي نا شيي    988بييان  

هييا  ن ييت کييا ع يي   عنيياوي   وا  

هييا  شييومی و  مابييوط بييا مهييااو

نديي نا  بييو   ن ييت. ه  نيي    نييام

نولييي   ه ييييايا کييييااآداينی  ا  

 ننشيييگا   ا ان يييرا  ندييي نيا   

 نييي    ننشيييجويان بایييي نا  تونن

 یا ي .

ها  ناتباط  ننشگا  و  يكی نز زم نا

ند نيييی صيينعت و ه  نيي   مهييااو

هييا    ننشييجويان بایيي نا   وا  

 574باش  کيا ج عيا    کااآموز  می

 ننشجو بان  ني  منظوا با صنايع 

هييا  ب يياون  ننشييگا    و  ييازمان

جهييت  ييياا  کيييا ن نيييي   وا   

 معادی ش ن .  
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الزم بيييان   هيييا  يكيييی نز زم نيييا

بااييانا  ناتبيياط بيي   صيينايع و   

 ننشييگاه ان تيي وي  و یييا آوا    

بانيي  نطالعيياتی نز صيينايع دعييال   

  ن ران و ت وي  نطالعاو  ا زم نيا 

محصوالو تول   ، تع ن  ن اوها  

مرخصييييه آنهييييا، تخصييييه و 

هييا  مييوا  ن يياز، نطالعيياو   اشييرا

ون  ها  تحق ق و تو عا آنها و ... 

ون    40ان  باش  کا تا کنون ب می

صيينعری  ا ه يي نن نييي  نطالعيياو  

یييا آوا  شيي   ن ييت و  ا  ييال 

جييياا  نيييي  نطالعييياو تك  يييل و 

 یا آوا  خونه  ش .  

يكی نز ضاواياو ناتباط صنعت و 

 ننشييگا  بييان   درييا ناتبيياط بييا    

هييا  صيينعت، نطييال  نز تونن نيي   

باشيي . نييي  نطالعيياو   ن ييات   مييی 

تونن  عالو  با آنكيا  ا نخر ياا    می

ايع اييانا بگ ييا   ا نا ييال    صيين

ها  تحق قياتی ن ي     ه د ن  دانخونن

مف   باش .  ا  يال یذشيرا  يعی    

هيا  تحق قياو صينعری     ش  زم نيا 

نعضييياء محريييام ه ئيييت عم يييی و 

ها  آنها یا آوا  شيو   تونن ن  

کييا بييا ه كيياا  باخييی نز ن ييات    

محرام ني  دعال ت مق نا  پ شادت 

 نشت کا نم  وناي   ا  ال جاا  

 آوا  ني  نطالعاو با مساع و یا

 ه كاانن یانمی با نت ام با  .

طيياد  31 ا  ييال یذشييرا تعيي ن   

پهوهشييييييييی بييييييييا مبميييييييي  

ايال بيا صينايع    000/000/625/18

هيا  خيااا نز  ننشيگا     و  ازمان

منعق  ش   ن ت. نز آنجا کا جيذ   

یانت نز نه  يت بيااليی باخيوا نا    

ن ت و  ا آين   ن  يي  نه  يت آن   

د نيا خونهي  ياديت،  ا   با مانت  ن

شييو  وضييع ت   ن نمييا  ييعی مييی 

 97هيا  مخرميف  ا  يال     ننشك  

موا  نازيابی اانا ی يا . ه  ني     

بييان  مقايسييا وضييع ت  ننشييگا   

هييا، نز  نسييبت بييا  ييايا  ننشييگا   

کا نطالعاو مابوط با  يال   آنجايی

هيا  کشيوا ن يرخانا      ننشگا  97

ها  مابوط بيا   نش   ن ت، نز  ن  

نرشييا شيي   تو ييط   )م 96 ييال 

وزناو عموم، تحق قياو و دنياوا     

 با نا  ش   ن ت.  بها 

 

تع ن  اانا ن ها  منعق  ش    ا  يا  يال    1 ا شكل 

نخ ا با يك يگا مقايسا ش   ن ت. ه انطوا کا مشاه   

 اص    ا نيي  زم نيا    72 ن ، اش  شو  نز نظا تعمی

 .وجو   نشرا ن ت

 
 1397 -1395های . تعداد قراردادهای منعقد شده در سال1شکل 

تع ن  اانا ن ها  منعقي  شي    ا  يا  يال نخ يا بيا       

 آم   ن ت. 2ها  مخرمف  ا شكل  تفك    ننشك  

 1397 -1395های . تعداد قراردادهای منعقد شده در سال2شکل 
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هيا  پهوهشيی بيا تعي ن      د نسبت تع ن  طيا  3 ا شكل 

آوا   شي   ن يت کيا     97عضو ه ئت عم يی  ا  يال   

ها  نارصا  و عموم نجر اعی، هنيا و مع ياا      ننشك  

 و دنی و مهن  ی نز م انگ    ننشگا  باالتا هسرن .

 
های پژوهشی به تعداد عضو هیئت ح نسبت تعداد طر .3شکل 

 97در سال علمی 
 

 100هيا  پهوهشيی بيا    د نسيبت تعي ن  طيا    4 ا شكل 

آوا   شي     97 ننشجو  تحص الو تك  ميی  ا  يال   

هييا  نارصييا  و عمييوم نجر يياعی،   ن ييت کييا  ننشييك   

کشاواز  و دنی و مهن  ی نز م انگ    ننشگا  بياالتا  

ن ي    96هسرن .  ا ني  تصويا م انگ   کشوا  ا  يال  

 .ن ت بان  مقايسا آوا   ش  

 
دانشجوی  100های پژوهشی به ح . نسبت تعداد طر4شکل 

 97تحصیالت تکمیلی در سال 

جهت ي  مقايسا نز وضع ت کميی  ننشيگا  نسيبت بيا     

 100ها بيا نزن    تع ن  طاد 5ها  ا شكل   ايا  ننشگا 

 ا  ننشگا  بوعمی  ي نا   97عضو ه ئت عم ی  ا  ال 

باتيا کشيوا  ا    ننشيگا  جيامع    8با ه     ن   بيان   

 آوا   ش   ن ت. 96 ال 

 
عضو هیئت علمی  100ها به ازای  . مقایسه تعداد طرح5شکل 

 8در دانشگاه بوعلی سینا با همین داده برای  97در سال 

 96دانشگاه جامع برتر کشور در سال 

 

مبم  اانا ن ها  منعق  ش    ننشگا   ا  ا  ال نخ ا 

 75بيا م ي نن    97آمي   ن يت کيا  ا  يال      6 ا شكل 

 شو .  اص  اش  مشاه   می

 
 . مبلغ قراردادهای منعقد شده دانشگاه در سه سال اخیر6شکل 

 

مقايسا مبم  اانا ن  با نزن  ها عضيو ه ئيت عم يی نز    

 آم   ن ت. 7 ا شكل  97تا  ال  95 ال 
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. مقایسه مبلغ قرارداد به ازای هر عضو هیئت علمی از 7شکل 

 97تا سال  95سال 

 

مبم  اانا ن  با نزن  ها عضو ه ئيت عم يی    8شكل   ا

 ا  ننشگا  بوعمی   نا با ه     ن   بان   97 ا  ال 

 مقايسا ش   ن ت. 96ها  ا  ال  ايا  ننشگا 

 
 

. مقایسه مبلغ قرارداد به ازای هر عضو هیئت علمی در 8شکل 

در دانشگاه بوعلی سینا با همین داده برای سایر  97سال 

 96ها در سال دانشگاه

  

 ننشجو  تحص الو تك  ميی   100مبم  اانا ن  با نزن  

 ا  ا  ال و مقايسا آن بيا م يانگ   کشيوا  ا  يال     

 آم   ن ت. 9 ا شكل  96
 

 
مبلغ قرارداد به تعداد دانشجویان تحصیالت  نسبت. 9شکل 

 96تکمیلی در سه سال و مقایسه آن با میانگین کشور در سال 

 

ناما ه كاا  نمضيا شي  کيا     تفاه  4 تع ن  97 ا  ال 

هيا ان  ا  يا  يال نخ يا      ناماتع ن  ني  تفاه  10شكل 

  ه . نشان می

 
 1397 -1395های منعقد شده در  نامه. تعداد تفاهم10شکل 

 

تونن با  ها  ني   درا  ا  ال جاا  می نز ج ما باناما

 مونا  زيا نشاا  ن و  

 يايت ماکي  ناتبياط بيا صينعت و      نن نز  و ان  -

 جامعا؛ 
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  مبلغ قرارداد به ازای هر عضو هیات علمی
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تشك ل ک  را ناتباط صنعت و  ننشگا  با  ضوا   -

- ازمان ص ت، نتاش بازایيانی، شياکت شيهاک   

 ها  صنعری، خانا صنعت و مع ن، ن نا  کاا؛

 بای نا  نشست با صنعرگانن  ا  ننشگا ؛  -

 تك  ل بان  نطالعاتی صنايع ن ران؛   -

 رانری کااآموز ؛نيجا   امانا جهت ثبت نام نين -

ها  ه نيت شومی و کاايابی بان  بای نا   وا   -

  ننشجويان؛

تشك ل کاایاو  مشراک با صنايع دعال و بي اا    -

 ن ران؛

 نن نز   درا ثبت مالك ت دكا  و ثبت نخران ؛ان  -

 ناما ثبت نخران   نخمی و خااجی؛تصوي  آي   -

ها  آموزشی مق ماتی و پ شيادرا  بای نا   وا  -

 نخران  ويه  نعضا  محرام ه او عم ی؛ثبت 

 اي    وا  کااواز   ا  ننشگا ؛پی -

نامييا نجانيييی داصييت مطالعيياتی   تيي وي  شيي و   -

 صنعری.
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 های وزارت علوم، ساله فعالیت گزارش یک خالصه
 1397تحقیقات و فناوری آبان ماه 

 
 

 

هاا ح حدانشااه  رؤساا محترماا  ح

تؤسسااا محزتااالی،ح ااا    ححح

 پژ هش ح حفن  رم

 با سالم  

ای از گهااش   وسیله خالصهه بدین

های یک سهاله هکاهاشاد  ش   فعالیت

هها و ؤسساهاآ وؤه ز      انشگاه

عههال پ وهوهشهه  و فیههاوشی  ههه   

خدؤت شیاسهت ؤتره م هکره شی    

تقدیم شده است هرهت اسرتاهاش   

عههال  و هکاههاشاد ؤترهه م  هیهها 

 ش  .  اشسال ؤ 

شهکاشم و از  ف صت شا ؤغرهیم ؤه   

عال پ اعاای ؤتره م هیتهت   هیا 

علکهه  و  اش یههاد بهه ای ویشهه     

ههای وؤه ز  عهال  تشها      ب ناؤه

نک  ه و از  شگاه خداوند سه تاد  

 .نکایمت فیق شوزافاود ؤاألت ؤ 

   ر  ؤیص ش غالؤ 

 

حسااا   حگاااشار،ح ااا حخالصااا 

حهااا مح یارمح ،ااال  ححفع  یااا 

ح1397زب نحت  ححترقیق مح حفن  رم

راهب ده محتهمحتد   م حدرحا ا حح .1

حد ر ح

تهی   الف( ایجا  فاای  وشام و به  

شه    ها به ؤثابۀ وهی   ش  انشگاه

ضهه وشی بهه ای ت سههعۀ علکهه  و  

 فیاوشی:  

چیهههاد  هههه ؤارتاههه ید وهههه   

هههای ههها و بعاههاش تههی حااسههیت

ههای  سیاس  ناؤرعهاش   ش ؤتهی   

 انشههگاه  از ؤ ضهه عاآ ؤرکهه    

ههای  شه انجام فعالیتاست  ه هک ا

وؤ زشهه پ وهوهشهه  و فیههاوشی شا 

شفهت از   ش اش  ه  ه اسهت. به ود   

های اییجانه   این ش ای  از اول یت

و هکااشاد ب  ه و هات تها زؤییهۀ   

های ؤت ّله ؤیاس  انجام ؤأؤ شیت

ب ای ت سهعۀ علکه   شه ش فه اهم     

ویهههد.  ش و تههه  ایهههن سیاسهههتپ    

ها و ؤ ا ا وؤ زش  عهال     انشگاه

سههال گتشههره از نشهها  و   ش یههک 

ههای  ای  ش فعالیهت سابقه و یای  ب 

 انشههج ی  و نیهها فاههای  وشام و  

انههد. اؤیدواش ییههده ب خهه ش اش بهه  ه

ب ای نک نهپ حا  گهااش  وزاشآ  

 ش شپ  ش سال گتشره به ؤیاسه ت  

ؤیاگههه  پ  1200وذش بهههالر بههه   16

سههری ان  و ؤیههاب ه بهها حاهه ش   

هها و  های سیاس   ش  انشگاهطیف

 ا وؤ زش  عال  ب گااش شهده  ؤ ا

 سابقه است.  ه ش  ش ی ب 

 

 ( ب ق اشی تعاؤه  ؤهس   بها نرها      

 ولتپ نکاییهدگاد ؤجلهش شه شای    

اسههالؤ پ شهه شای عههال  انقههال     

هههها و ف هیگههه  و سهههای   سهههرگاه

شبهههه   ش ع صههههۀ نرا هههههای ذی

 وؤ ز  عال  

ههای  ج( ایجا  اشت ا  ؤیاد ؤهدی یت 

گیه ی  سرا ی و صف ب ای تصکیم

ههای   شست و ف اهم  ه  د زؤییهه  

 ها  اه ای سازندۀ تصکیم

نکای  ؤشاالآ و  ( و هیا از باشگ

تال  به ای ایجها  فاهای اؤیهد و     

ههها و ؤ ا هها  اعرکهها   ش  انشههگاه 

 وؤ ز  عال  

( تهال  به ای اشتقهای هایگهاه و     هه

هههها و تق یهههت اقرهههداش  انشهههگاه  

ؤسسااآ وؤ ز  عال پ وهوهشه   

بهههه  و فیهههاوشیپ و ت هههدی  ونرههها  

های ؤس   به ای وشو  بهه   ؤجک عه

 ح  ؤاائ   الد  ش ش

و( اهرکهههام بهههه تیتهههیم و تهههدوین  

هههای شاه هه  ی  ش حهه زۀ  ب ناؤههه

سرا ی و صف  ش چاشچ   اسیا  

ؤرم باال سر پ چه د: نقشهۀ ههاؤ     

علک   شه شپ سهید اسهالؤ  شهدد     

های ت سعۀ ویجم هاپ ب ناؤه انشگاه

و ششهمپ و ب ناؤهۀ اشائهه شهده بههه     
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ش شای اسالؤ  هیگام اخهت  ؤجلش 

 شأی اعرکا  

ز( انرصا  ؤدی اد شایاره: شایاد 

ذ   اسهت بهه  لیه  تهداوم فعالیهت      

 ولت تدبی  و اؤید از  ولت یاز هم 

به  ولت  واز هم سیاست  ل  به   

ایجهها   کرهه ین تغییهه اآ ؤههدی یر   

ب  ه است.  ش عین حالپ  ش ؤه اش   

ض وشی  هاشگ وه ؤشه شت  زیه     

ای  شهده اسهت و   نت  اییجان  تشه 

هکاهههاشاد هدیهههد بههها ت ههههه بهههه  

ؤعیاشهههای زیهه  انررهها  و ؤع فهه  

 اند:  شده

های علکه پ اخالقه  و   . شایارگ 1

 ب خ ش اشی از ت اد ؤدی یر   

.  اشههرن انگیههاه و چههاال   بهه ای 2

 خدؤت به وؤ ز  عال  

. ؤق  لیهههت  ش بهههین هکاههههاشاد   3

  انشگاه  

ههای  ب   سیاسهت . اعرقا  به وی 4

    ولت تدبی  و اؤید اعردال

 االؤااد به لتاظ سی  ه اد . حر 5

تااال،حباا امحو ااتح حارتقاا مححح .2

ه حه مح ،م حدرحدانشه  ش خص

 حتؤسسااا محزتااالی،ح ااا    ح

حپژ هشح حفن  رمح

های  وؤ زشه   اشتقای  یف  فعالیت

ههای  و وهوهش  و اه ای سیاسهت 

هههای حکایههت از ت سههعۀ فعالیههت  

ههای  ته ین فعالیهت  ب هاره از ؤرم

این ؤدآ ب  ه اسهت.  ش و ته  ایهن    

سیاسههتپ وضههعیت ششههد علکهه     

 شهه ش  ش  ولههت  واز هههم ششههد  

ای  اشره به ط شی  شخ ش ؤالحته

 ه هکر شی اسالؤ  ای اد  ش سال 

 شهه ش ب تههه    25 ش ؤیههاد   2017

 شصهد   9/8ت لید  ییدۀ علم  نیا با 

ششد نا   علک  شت ه اول شا  ا  

   ه است. چیین ششهدی ایه اد شا   

ز گ  ونۀ شقابت با  شه شهای  ش  ا

حههال ت سههعهپ  ههه شوزی شقیهه     

شدندپ ع  ش  ا ه است ؤتا   ؤ 

و  ش حال حاض   ش ؤیاد ؤهدعیاد  

اصههل  علههم و فیههاوشی بههه شقابههت  

 شصهد   6/6و  از . شوسهیه بها    ؤ 

 شصد ششد بهه   3/4ششد و چین با 

هههای  وم و سهه م  ش ت تیهه  شت ههه

 شهه ش ب تهه   نیهها قهه اش   25ؤیههاد 

 د. اشن

 55204شت ۀ علک  ای اد  ش  نیا بها  

 16ؤ ت ه اشتقا به شت هۀ   5ؤدشک با 

اشتقا یافره است  ش حال   ه ت  یهه  

ؤهدشک  ش   47975 ش هکین سال با 

قهه اش  اش . بهه  اسهها     18شت ههۀ 

هههای ؤعر هه  وخهه ین وؤههاش وایگههاه 

الکللهه پ شت ههه ایهه اد  ش ت لیههد   بههین

و  ش  18بهه   2016ؤقاالآ  ش سهال  

شسهیدهپ  هه  ش    16بهه   2017سال 

به  ه   ISI 21 ش وایگاه  2013سال 

 20اسههت. ط ههق وخهه ین وؤههاش تهها   

پ  ش شهه  ؤههاه اول  1397ؤر ؤههاه 

 16نیها ایه اد  ش شت هۀ     2018سال 

ق اش  اشره است. هکچیین ای اد  ش 

ی ت لیههد علههم  ش ؤیههاد  شهه شها   

ؤیطقههه و  شهه شهای اسههالؤ   ش   

هکۀ ؤ اش  شت هۀ اول شا  اشاسهت و   

 ش ؤیههاد  شهه شهای هیهه   عههدم  

تعرد ای اد بعد از  ش ش هیدوسراد 

  ش شت ۀ  وم ق اش  اش .

هاا محارتقاا محی  هاا  حدانشااه  ح .3

هاا محتعمباا ححکشاالرحدرحنماا  ح

  ا م،، حبی 

ههای   ش ؤجک عپ حاه ش  انشهگاه  

ؤعر   های ت ین نتام ش ش  ش ؤرم

بیهدیپ نتیه  تهایکاپ    الکلل  شت هه بین

الیهههددپ  یههه . ا . و شهههانگرای   

افاای  یافره  هه حها   از افهاای     

 یفیت و ا  گتاشی ونرا  ش  نیاست. 

ههای  تعدا   انشهگاه  2018 ش سال 

بیهدی تهایکا و    ش ش  ش نتام شت ه

ؤه ش    21و  18الیدد به ت تی  بهه  

 شسههیده اسههت. عههالوه بهه  ایههنپ    

ای انههههه   ش بهههههین   انشهههههگاه 6

هههای ب تهه   نیهها  ش نتههام   انشههگاه

قه اش   2019 ش سهال   QSبیدی شت ه

 اشنههد  ش حههال   ههه ایههن تعههدا   ش 

 2فقهه   2016و  2015هههای سههال

و  2017ههههای ؤههه ش  و  ش سهههال

ؤ ش  ب  ه است. این وؤاش  5پ 2018

 هد  ه عالوه به  ت سهعه   نشاد ؤ 
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 ک  به  یفیت و عکلاه   علکه  بهه    

 ت هه شده است. ط ش هدی 

دسااااام  رده محفن  رانااااا ح ح .4

هاا محبنیاا نح حی  ساا خ حدانااش

حفن  رمح

هههها و ؤیهههد  انشهههگاهوشو  نتهههام

ؤسسااآ وؤ ز  عال پ وهوهشه   

و فیاوشی  ش ش به بتث فیاوشی و 

شیههای بهه ای  اؤهه   هه  د  ب ناؤههه

چ خۀ علم تا ؤتصه ل و  ه وآ از   

هههای ایههن  وشه تهه ین ب ناؤهههؤرههم

های دا  واشکاست. بدین ؤیت شپ تع

واشک  ش سال  33علم و فیاوشی از 

 1397وهاشک  ش سهال    43به  1391

افههاای  یافرههه اسههت. ت سههعۀ ایههن 

بییههادپ باههر  ؤرههمپ اقرصهها   انهه 

وؤ خرگهاد و چ خهۀ   اشرغال  انه  

های علک  و فی  شا  ش ؤال  فعالیت

و   اشره به ط شی  هه عهالوه به     

ههههای  افهههاای  تعهههدا  شههه  ت   

هها( از  ق   ش واشکبییاد )ؤار  ان 

تهها  1297بههه  1391صههف   ش سههال 

هههای شههاخ  1396وایههاد سههال  

ویهههه بهه ای فهه و  و اشههرغال )بههه

ههها و الرتصههیالد  انشههگاه  فههاش 

ؤ ا ا وؤه ز  عهال ( نیها اشتقهای     

 شخ ش ت هر   اشره است. ب  این 

اسهها پ طهه  ؤههدآ ؤشههابه ؤیههااد  

 171هههها از فههه و  ایهههن شههه  ت

ؤیلیههاش   7783ؤیلیههاش  ت ؤههاد بههه 

ت ؤاد و ؤیااد صا شاآ ونهاد نیها   

 625/262ؤیلیهه د  الش بههه  42/2از 

ؤیلی د  الش شسیده است. عالوه ب  

اینپ  ش این ؤدآ تعدا  شهاغالد  ش  

هههای واحههدهای فیههاوش و شهه  ت  

ههای  بییهاد ؤاهرق   ش وهاشک    ان 

نفهه  بههه  19000علههم و فیههاوشی از 

  افههاای   اشههره اسههت. نفهه 42100

های ت دی  شهده  هکچیین تعدا  ایده

ایده بهه   587به ؤتص ل تجاشی از 

ایهههده و تعهههدا  فیهههاوشی و   2888

بهه   36ؤتص الآ صها ش شهده از   

 ششد  اشره است.  375

گسااام ،حارتب  ااا مح ،مااا حح .5

حا م،، ححبی 

تهه ین اقههداؤاآ  ش ایههن  وشه  ؤرههم

 اند از:ع اشآ

 تع یفپ ت افق و اه ای   ه  د  .1

ط ح ؤشر ک وهوهش   ش  150

های های فی  بین  انشگاهح زه

هههای ؤعر هه    اخهه  و  انشههگاه

خاشه   ش یک سال اخیه پ  هه   

گه فرن از اؤاانهاآ     س   بره ه 

های ؤجرها  نیها شهده     انشگاه

 است. 

 وشه ؤشههههر ک  11تع یههههف  .2

الکللههه  بهههین  تتصهههیل  بهههین

هههای  اخهه  و خههاشج   انشههگاه

  ش ش

یدپ  انشک 2100حا ش بی  از  .3

شئههیش  انشههگاهپ عاهه  هیتههت 

علک  خهاشه   ش ایه اد به ای    

های  وهان هپ  گار   هکااشی

های وؤ زشه   سکییاشهاپ  وشه

و و وششههه  و ؤرقهههابالش سهههف  

نفهه  از اعاههای هیتههت    1450

علک  به خاشج از  شه ش به ای   

ش  ت  ش سهکییاشها و اهه ای   

های وهوهش  ؤشر ک.  ش ط ح

این ت ا الآ صدها  ان  فی  و 

 ین هههت  شههده اسههت  ههه   نهه

ت انکیههههههدی  شهههههه ش شا  ش 

هههای گ نههاگ د افههاای   زؤییههه

  هد.ؤ 

افههههاای  ب فیههههت وههههتی     .4

 انشج ی خاشه پ به ویههه از  

 شههه شهای ؤاهههلکادپ نتیههه   

سهه شیهپ عهه ابپ ل یههادپ یکههن و 

ای  هه  ش  افغانارادپ بهه گ نهه  

حال حاض  هااشاد نف  از ایهن  

 ش شها  ش ؤقطه   اششیاسه    

ترصصه   ش  اششهد و   ره ی   

 اند.ای اد ؤشغ ل به تتصی 

های زبهاد  افاای  تعدا    س  .5

 و ا بیهههاآ فاشسههه  و ایههه اد  

ههای ؤرهم   شیاس   ش  انشهگاه 

ههها  ش  نیهها. تعههدا  ایههن   سهه 

  سه   ش   56سال ههاشی بهه   

 ش ش  نیا ت سعه یافره  هه   37
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وبیفۀ  یپلکاس  علک پ وشیای  

ای انهه  و  -بهها ف هیههال اسههالؤ 

زبهاد فاشسه     زنده نگه  اشرن

 شا ب عرده  اشند.

ها محف هنها  حایمما   ححححفع  ی  .6

 دانشجل  ن

های ف هیگ  و اهرکهاع  بهه   فعالیت

فاههاهای وؤ زشهه  و وهوهشهه    

ههای  برشهد و ت انکیهدی  شونق ؤه  

 یهد.  وؤ خرگاد شا تق یت ؤه   ان 

 ش این بهین بهه برشه  از اقهداؤاآ     

  ییم:اشاشه ؤ 

ه محف هنه ح.حوم   حایحفع  ی 6-1

ب حتنملرحراهب ده محسندحدانشه  ح

 اسالت ح

 هان د   3200الف( فعالیت بهی  از  

ها و ؤ ا ا وؤه ز  عهال     انشگاه

هههای  ییهه  و ؤههته  پ    ش حهه زه

اهرکاع پ ا ب  و هیه یپ ف هیهال و   

 اندیشه  

ههای   ( ب گااشی نکایشگاه وسهی  

« ق ه  از وایهاد  »اهرکاع  با عیه اد  

هههای گاهگانههۀ  انشهه  ش ؤیههاطق  ه

 س اس ی  ش ش

فهیلم   تهاه بها ؤ ضه ع      9ج( تریۀ 

 های اهرکاع  وسی 

 ( ب ناؤههه ؤشههر ک بهها شهه شای    

اهرکاع   ش ش و نیا سرا  ؤ اشزه 

گیه ی و  با ؤ ا  ؤرهدش به ای وهی    

 های اهرکاع   اه  وسی 

حب گشارمحیشنلار 6-2 ه محقا زنحح.

 ح ماا محدرحساادلنحدانشااه ه  ححح

حام حس اس مح حت، حتندق 

لههف( ب گههااشی سهه  و سهه ؤین    ا

هشی اشۀ س اس ی ق ود و عره آ  

 ش ؤ حلههۀ  شهه شی بههه ؤیابههان    

 1397 انشگاه زنجاد  ش شهر ی ش  

نفه  از  انشهج یاد    600با حا ش 

 ب گایده  

یشنلارۀحت، حقا زنحح ( ب گااشی 

 ش  1397 ش وبههاد ؤههاه    ح ماا م

 انشگاه ف  وس  ؤشرد ؤشهاش ت  

هااش  انشج   ش ب گااشی ود  350

 از سطح  انشگاه تا سطح ؤل  

ح.حارد محراهی نحنلرح حرضلمح6-3

های اش وهای شاهیاد ن ش از ب ناؤه

 اش ؤعاونهههت ؤاهههرک  و اول یهههت 

ف هیگ  و اهرکاع  است.  ش سهال  

ههااش  انشهج   ش    90حدو   1396

نف  نیها   6500 ت  اشرید و ود ش 

 ش اش وههههای شضههه ی شههه  ت   

 اند.    ه

.حب گااشارمحیشاانلارۀحشااهدامح6-4

حدانشجلح

ههههای الههف( ب گهههااشی هشههی اشه  

شهههردای  انشهههج ی   ش ؤقیههها  

 ای و س اس ی انشگاه پ ؤیطقه

 ( ب گااشی هشهی اشۀ  انشهگاه    

و س اسهه ی شههردا بهها ؤت شیههت   

شههردای ؤههداف  حهه م و ب گههااشی  

  ؤ  ههای شههردای   وؤههین اهههال

 انشج ی ؤداف  حه م  ش  انشهگاه   

 ف  وس  ؤشرد

ها محاساالت ححح.حوم   حایحتشکل6-5

حدانشجل  

الهههههف(  ش حهههههال حاضههههه   ش  

تشهها   324هههای  شهه ش   انشههگاه

 اسالؤ  فعالیت  اشند.

ههههای نتهههاشآ  ( حکایهههت هیتهههت

ها و ؤ ا ا وؤه ز  عهال     انشگاه

-ؤیهد تشها   های ضهابطه از فعالیت

 4930)صههدوش  هههای  انشههج ی  

 ؤج ز  شخ اسر ( 5216ؤج ز از 

هااا مح.حوم  ااا حایحفع  یااا ح6-6

حه مح ،م ح حدانشجل  حانجم 

انجکن علکه    9388 ش حال حاض  

های ترصص   انشج ی   ش ششره

ههها و ؤ ا هها وؤهه ز   ش  انشههگاه

اند. اقداؤاآ انجام عال   ش ش فعال

شده  ش این خص ص ع اشآ است 

 از:  

 هکههین هشههی اشۀ الههف( ب گههااشی 

 ش  1396ؤلهه  ح  ههت  ش وذش ؤههاه 

 انشههههههگاه شازی   ؤانشههههههاه و 

شیهههای بههه ای ب گهههااشی   ب ناؤهههه

یههاز هکین هشههی اشه  ش  انشههگاه  

بههها  1397اصهههفراد  ش وذش ؤهههاه  

های حا ش نکاییدگان  از ؤجک عه

هها بهه   ؤریاب  با ح زۀ علک  انجکن

ؤیت ش ایجا  اشت ا  و وی ند بیشهر   
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 ییهدۀ  ر  ؤص  با بازاش  اش و ب

  سراوش های علک  و وهوهش   

نش یۀ  انشج ی   4970 ( انرشاش 

بهههه ؤثابهههۀ برشههه  از ؤشهههاش ت  

  انشج یاد 

ههها و اسهههرق ال  ج( حجههم فعالیهههت 

 انشج یاد به حدی است  ه اؤااد 

حکایت  اؤ  به  لی   ک ه   ؤیهاب    

ؤال  ف اهم ن   ه است. با این حالپ 

 انشهج یاد باهیاش ؤشهراب انجههام    

 اند.عالیت  ش این ح زهف

ه محوالیۀحدانشاجل  ح حححفع  ی  .8

حرف ه حح

حا ف(حتش  ر ح حسالت ح

گیههه ی اهههه ای ب ناؤهههۀ وههه  .1

 انشگاه عهاشی از  خانیهاآ و   

 ویشگی ی از ؤص   ؤ ا   

های وؤ زش  ب گااشی  اشگاه .2

هههای زنههدگ  و طهه ح  ؤرههاشآ

های عاطف  ؤداخله  ش شاات

و ؤدی یت شوابه  بهین فه  ی    

  انشج یاد 

ت سههعه و حکایههت از فعالیههت   .3

ههای هکیهاشاد سهالؤت     ان د

 )شواد و هام(

اههه ای طهه ح ؤلهه   اشناؤههۀ     .4

سههالؤت  انشههج یاد وشو ی  

هها و ؤسساهاآ   هدید  انشگاه

 وؤ ز  عال  س اس   ش ش

 ب(حبلرسح حا شا 

. تهههداوم ع ضهههۀ خهههدؤاآ بهههه   1

ؤرقاضیاد ا اؤۀ تتصی   ش خهاشج  

 از  ش ش با هاییۀ شرص  

یالآ ویهههه بهه ای . و  اخههت تاههر2

بازگشت ای انیاد شاغ  به تتصی  

 ش خههاشج بههه ؤیتهه ش تتصههی   ش  

 های  ش ش  ش سال هاشی انشگاه

ههههای . هدفکیهههد  ههه  د بههه ش 3

هههای تتصههیل  اعطههای  از  ولههت 

 خاشه  

. افههههاای   و ب ابهههه ی اعههههاام 4

 انشج یاد  وشۀ   ر ی ترصص  

هههای تتقیقههات   اخهه  بههه فر سههت

 9تها   6شه ش ) ؤدآ خاشج از    تاه

ؤههاه( بهها هههد  وشههیای  ونههاد بهها   

 سهههراوش های شوز  نیههها و شفههه   

هههای هههای احرکههال   وشه  اسههر 

  اخ   

  ت بی حبدن ح ح ری،ج( 

ب ناؤهۀ  های ف ب. گار   فعالیت1

 انشج یادپ از هکله افاای  س انۀ 

های فااهای وشزش  ب ای فعالیت

سالم با هد  افاای  نشا  و اؤیهد  

  انشج یاد 

حاههه ش ؤهههس   و هدفکیهههد  ش   .2

ی نی شسیا  هران   انشج یاد )بها  

  ا  شت ۀ  هم هران (

% 25. تتههت و شهه  قهه اش  ا د   3

 انشههههج یاد  ش برهههه  وشز   

 هکگان  و قر ؤان  

  خدت محرف ه حدانشجل   ( 

. افاای  ؤ هالر وام  انشهج ی  و   1

وام ویههههه   رههه ی ترصصههه  و  

اسرفا ه از ب فیت نتام بانا  ب ای 

 این ؤیت ش  

ؤلیهاش  شیهال وام    1660. و  اخت 2

ویهه به  انشهج یاد  وشۀ   ره ی   

 ترصص   ش  اخ  

. اشتقههههای  یفیههههت سهههه اهای   3

ها( بها اشتقهای    انشج ی  )خ ابگاه

سهه ای  انشههج ی  بههه سههطح  314

   .ت باال

.  کک به اه ای احهدا  و تاکیه    4

سهه اهای  انشههج ی  بهها و  اخههت  

یاشانۀ س   بهانا  از ط یهق بره     

 خص ص   

بیهههدی . عکلیهههات  شهههدد شت هههه 5

های غهتاخ شی  هاپ سالنوشپاخانه

 و اؤااناآ هان   

 کک به بر    وضعیت و اشتقای  .6

 75ههای  ها و غهتاخ شی وشپاخانه

  انشگاه

ههای  ر شاد.  کک به ت سهعۀ شسه  7

 ها ؤاک   ش  انشگاه

ط اح  و اه ای نتام شیاسای   .8

   انشهههج یاد ؤاهههرعد و  هههم  

باههاعت بههه ؤیتهه ش ع ضههۀ   

 خدؤاآ

ط احهههه  و اههههه ای نتههههام    .9

نیازسهههیج  نیازههههای واقعههه  
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 انشج یاد )حکایت از اشهرغال  

  انشج ی (

ایجا  هکاهیگ  و تفهاهم به ای     .10

خ ابگاه  خر انه از  28تأسیش 

 ا   ش خههه  15ط یهههق بییههها   

 ؤیاطق ؤت وم 

اتههاب تیدشسههر   ش  100ایجهها   .11

ها  س اهای  انشج ی   انشگاه

و ؤ ا ا وؤ ز  عهال   ش یهک   

 سال گتشره  

تهههههال  بههههه ای ت سهههههعۀ    .12

هههای ؤرههأهل پ  ههه از   خ ابگههاه

 ک   ههههههههای ههههههههدی  ش  

هاست و نیاز به حکایت   انشگاه

 هکۀ نرا ها  اش . 

ت سهههعۀ اسهههرفا ه از ب فیهههت  .13

عال پ به ای  خی ین  ش وؤ ز  

ههای شفهاه پ   تأؤین زی سهاخت 

 به ویهه خ ابگاه  

 ه محای ا  حسم دمحفع  ی  .9

 ها الف( باز یدها و نشات

 ههای    باز ید و ب گااشی نشات

نته ی  با هکااشاد به ای ایجها  ههم   

هههها و بهههین شیسهههای  انشهههگاه  

ؤسسااآ وؤ ز  عال پ وهوهشه   

هها و  و فیاوشی  ش اه ای سیاسهت 

ههای ؤه ش    فعالیتبرش  به تت ک

 نت   

 هههای باز یههد اییجانهه  از اسههراد

سیاههراد و بل چاههرادپ خ اسههاد  

شض یپ   ؤادپ هکدادپ خ زسرادپ 

اصفرادپ وذشبایجاد ش ق پ فاش پ 

خ اساد شکال پ خ اساد هی ب  و 

 سکیاد 

  شهه  ت  ش اش وی شاهیههاد نهه ش

  ش اسراد خ زسراد 

  ب گههااشی هلاههاآ بهها شیسههای

 ها ها و واشکهاپ وهوهشگاه انشگاه

  نفهه  از اسههرا اد  80نشاههت بهها

هها به ای شهییدد    ب هارۀ  انشگاه

 ها و ویشیرا های وناد  یدگاه

  های  انشج ی  نشات با تشا

هههای ف هیگهه پ   فعههال  ش ع صههه 

 سیاس  و صیف  

  اه آ و   یداش با اسرا اد وی 

 شاخ   ش سطح ؤل  

     یهههداش ؤهههیتم بههها نر گهههادپ 

هههای  انشههج ی  و هیتههت    تشهها 

علک پ نکاییدگاد ؤتره م ؤه  م  ش   

 ؤجلش ش شای اسالؤ  

  هههههای  یههههداش بهههها خههههان ا ه

  انشج یاد شرید

    شههه  ت  ش الکپیههها  وشزشههه

هها  ش اسهراد    انشج یاد  انشهگاه 

 فاش  

  شهههه  ت فعههههال  ش هلاههههاآ

های علم و فیاوشی اعااؤه  از   هیتت

های خاشج از  شه ش به ای    انشگاه

 های علک   گار   هکااشی

 هههای  ش نشاههت شهه  ت فعههال

وهههاشیش و ت  یههه  بههها حاههه ش   

ؤات الد بلیدوایه وؤ ز  عال  ود 

  ش ش ب ای گار   شواب  علک  

 هههای شهه  ت فعههال  ش نشاههت

هههای ؤشههر ک وههاشیش بهها هیتههت  

بلیدوایۀ خاشه پ از هکله سه ئیشپ  

ف اناهپ ولکادپ افغانارادپ سه شیهپ  

و ب خه  از   D8های گ وه هکااشی

ت اطهاآ  سف ای خاشه   ه با ود اش

 علک   اشیم.  

 س   حتلارد ( 

      اه ایهه   هه  د سههید وؤههای

وؤ ز  عال  با هد  اشتقای  یفه   

های وؤ زش  و وهوهش  و فعالیت

گهه ا  هه  د ؤسساههاآ   ؤأؤ شیههت

 وؤ ز  عال 

      ت سههعۀ  کهه  وؤهه ز  عههال

ؤشهههاالآ زیههها ی شا وهههی  شوی  

وؤهه ز  عههال   شهه ش قهه اش  ا ه   

ههای خهاص   است. تعیین ؤأؤ شیهت 

یهک از ؤسساهاآپ حهت     ب ای ه  

ؤ ا هها وؤهه ز  عههال  نا اشوؤههد و 

 هه  ونرها بها    غی ض وشیپ ساؤاد

ههههد  اشتقهههای  یفههه  و  هههاه   

هههاپ و قهه اش  ا د ونرهها ذیهه   هاییههه

هههای ؤهها ش ههه  اسههراد از  انشههگاه

های  ش  ست اقهدام  هکلۀ ؤأؤ شیت

 است.
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 ههههای  هههه  زی نتهههامسهههاؤاد

-وؤ زش  و وهوهشه   ش  سهرگاه  

ههای  ت از فعالیتهای اه ای پ حکای

هها و ؤسساهاآ وؤ زشه      انشگاه

عههال  برهه  غی  ولرهه  هکهه اه بهها 

نتاشآ هدی از  یگ  اقهداؤاآ ؤرهم   

  ش این زؤییه است. 

    ب گههااشی سههه  وشۀ ؤههدی یت

وؤههه ز  عهههال  بههه ای شیسههها و 

ههها و س و سههراد هدیههد  انشههگاه 

ؤسسااآ وؤ ز  عال پ وهوهشه   

 و فیاوشی

 سازی ب ای اه ای     د زؤییه

شده  ش ب ناؤهۀ ششهم   تالیف تعیین

شیهای  ت سعه  ش خص ص ب  ههه 

هها و  ؤ ری  ب  عکلا    ش  انشهگاه 

ؤسسااآ وؤ ز  عال پ وهوهشه   

 و فیاوشی

 سههازی سههرا  وزاشآ بهها چابههک

 های سازؤان تقلی  وات

 تشههای   ههاشگ وه تههدوین تیهه ع 

ههها و برشه  ؤیههاب  ؤههال   انشههگاه 

ؤسسااآ وؤ ز  عال پ وهوهشه   

  و فیاوشی

  هههای ت سههعه و تههداوم فعالیههت

ههها و ؤههدی یت سهه ا  ش  انشههگاه  

ؤسسااآ وؤ ز  عال پ وهوهشه   

 و فیاوشی 

  گیههه ی ت سهههعۀ  ولهههت   وههه

 الار ونیک  

  گیه ی  ش خصه ص افهاای     و

تاریالآ ب ای اعاای هیتت علک پ 

به ویهه افهاای  وام خ یهد ؤاهان    

 اعاهههای هیتهههت علکههه  از ؤ لهههر 

 شیالؤیلیاش   5/2ؤیلیاش  شیال به  1

تهمحدرحدس حاقدا حدرححه مب ن ت  .11

حزتالی، حولی  پاژ هشح حححه م

 فن  رم

اه ای ط ح افاای  ؤرهاشآ و   .1

وهههههتی ی تههههه اد اشهههههرغال

ههههههای  انشهههههج های  وشه

  اششیاس 

گیهه ی بهه ای تقاضههاؤت ش وهه  .2

ههای تتصهیالآ      د شسهاله 

تاکیلههه  از ط یهههق تأسهههیش  

صههیدوب اخرصاصهه  اعر ههاش  

وهوهش  ترصص  و اعطهای  

وهشههههه  بهههههه  اعر هههههاش وه

هههههههای  انشههههههج یاد  وشه

 اششیاسهه  اششههد و   رهه ی  

 ترصص   

ب ناؤهههۀ ترصهههی  اعر هههاش    .3

ههای خ وهه    فیاوشی به ط ح

از وهوه  ب ای ت هدی  نرهای    

هههای ههها و وههایل آبههه نک نههه

هههها و فیهههاوشی  ش  انشهههگاه 

هههها بههها  کهههک   وهوهشهههگاه

 های علم و فیاوشی واشک

ایجا  اشت ا  بیشر  با هاؤعهه   .4

ق حاهه ش و صههیعت از ط یهه 

اعاای هیتت علک  هه اد  ش  

های اهرکاع پ اقرصها ی  بر 

ناؤههۀ و صههیعر   شهه ش. ویههین

ف صههت ؤطالعههات  اعاههای   

هیتهههت علکههه   ش صهههیعت و  

هاؤعههه  ش ایههن  وشه تریههه و  

ابهههال  شهههده اسهههت. حاههه   

شهدهپ اعاهای   ض اب  تعیهین 

هیتههت علکهه  ههه اد بایاههر   

ؤاه از  وشۀ اسرردام  6حداق  

وشۀ ؤهههههاه از   3ویکهههههان  و 

شسههک  وزؤایشهه  خهه   شا  ش 

واحدهای ترصص  یا اه ای  

ؤهه ت   بههها ترصههه  خههه    

 فعالیت  یید.

ههها و ت هههه بیشههر   انشههگاه  .5

هها  ها به ح  چهال  وهوهشگاه

ویههه  ش  و ؤشاالآ  ش شپ به

ؤتههی  زیاههتپ بهها تشههای     

های وهوهشه  و هکاهاشی    تیم

ها با یاهدیگ .  ؤشر ک  انشگاه

ذ   این نارهه ضه وشی اسهت    

 انشههگاه  12 یا سههی م  ههه 

بههاشگ  شهه ش اههه ای تریههۀ   

سههیاهۀ ولهه  گ  شا بهه  عرههده  

 گ فره است. 

گار   فاهاهای  هاشوف یی     .6

هها و  هاپ وهوهشهگاه  ش  انشگاه

هها و ؤ ا ها ششهد به ای     واشک
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اسهههرق اش تعهههدا  بیشهههر ی از  

 واحدهای فیاوش  ش ونرا 

ناؤهۀ اه ایه  به ای    تدوین ویین .7

اشتقههههای  یفیههههت و اخههههالب  

وهوهشههههه   ش ف اییهههههدهای  

 وهوهش   

حکایت بیشهر  از ت لیهد و   هت     .8

 الکلل   های  اخل  و بینوریت

طههه ح حکایهههت از وؤههه ز  و  .9

اشتقای  ان  فی  ت لید ییدگاد 

 االی ای ان  با هد   کهک بهه   

واحههدهای ت لیههدی  شهه ش  ش  

ت لید قطعاآ و ؤ ا  ؤ ش  نیهاز  

 ای  تت یم   ش ش 

سههازی اهرکهام ویههه بهه فعهال      .10

ش شای عال  عرف و بهازنگ ی  

هههای سههازی  کیاههی دو فعههال

بهه   ؤ ب طههه بههه ؤیتهه ش وههی 

 اهدا  ش شا

بازنگ ی  ش ض اب پ ؤقه شاآ    .11

هههها بههها ههههد   ناؤههههو ویهههین

شوزشسان  ونرا ؤریاسه  بها    به

 نیازهای  ش ش  

ت سعۀ بییا های خی ین حاؤ    .12

 وؤ ز  عال  

نقهه  نتههاشت  وزاشآ تق یههت   .13

عله مپ تتقیقههاآ و فیههاوشی بهه   

های وؤ زشه   عکلا   زی نتام

   .و وهوهش 
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 کتابخانه اخبار 
 

  

دسترسی رایگان  هات امانت  ات      

 ااا ر   100.000.000هااااز ا  

فنرسای  علمی و فنی انگلاسای و  

 « ِدنی»در 

نامههج ابههاا  دهها  یروهه   هه     

عل د  وی رئ س پژ هشگاه علهم   

  فبا ر  اطالعات ای ان )ای انداک( 

بههج ابههاا  دهها  یروهه  ع دا   هها  

 باد   دائم مقا   زی    

بج ا وحضار می ر اند رج ابه    

ی و  ی  زای بهج مبهابع عل هی یر    

اهان گسهو   ر ز افو نهی یافوهج    

، ب خهههی از ا هههدر یر ایههه  م هههان

ناش ان پ ش   بمیه اند رج از م ان 

« ابسهه م» نههها مههی  ههمان شهه رد  

(EBSCO را نههها  بههه یر شههه رد )

بها  « پ شگامان یان  گسو  فه یای »

ه  ار  ایه  ناشه ، ی و  هی بهج     

مدرک عل ی  100.000.000ب   از 

  فبی را یر پلوف   اسهد   اهم    

یر  امانۀ « ابس م» یژه    مان بد 

اخوج ا در اربهمن  ف اهم  « زینی»

ای  خدمد با پشهو  انی پژ هشهگاه   

علههم    فبهها ر  اطالعههات ایهه ان   

)ای انداک(، بج رایگهان یر ی هو     

رههارب ان ای انههی ن ههو دهه ار گ فوههج  

 ا در 

 ZEDNEE.IOبههج نشههانی « زینههی»

یر چههارچما دههمان     مقهه رات   

اهانی   ملی   با نگج یاشد حقمق 

  ما   ههد مههای    م بههم  پدیههد   

 100.000.000، بههههههه   از   ران

مههدرک عل ههی   فبههی انگل سههی     

فار ی را یر به  یاریر ب شهو  ایه     

مههدارک را ناشهه ان بورگههی مانبههد  

EBSCO, Elsevier, IEEE, Wiley 
یا ر  رهه یه انههدر ایبهه    بهها ایهه   

 20.000هها مقا هج از    خدمد، م ل من

نش یۀ م و   یارا  ف ایبهد یا ر ،  

سه ار،  پایان نامج ها   ر ا ج ها  ب

مقا ج ها  بی ش ار از ه ای  ها  

بهج  « زینهی »عل ی،   مانبد  نهها یر  

  هههانی   رایگهههان یر ی هههو    

رارب ان ای انی ا در ام د  ن ج ایه   

خدمد رمچ ، زم بج  از پ ش فد 

ب شهه  عل ههی رشههمر باشههد   بهها    

پشو  انی  ن مقا  گ امهی   اطهال    

ر انی ب شو  بهج رهارب ان ای انهی،    

 ن یابدر پ شهاپ    به می  ر ز افو

ف مای ههههد  از  ههههماهی رههههج مههههی

  پا گوار ر   
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 دانشگاه کارآفرینی و رشد اخبار مرکز
 

 

 تواناصادق پناهی تهیه و تنظیم:
 

 
 

   علمزز  معززا   بازدیزز  گززرش  

 آقای جناب جمهو   ئیس فنا  ی

 هیئزز    سززتا ی سززو  ا دکتزز 

 کزا آف ین      ش  م کر شز هم شه

 دش شگاه

مرکز رشد  و کدارریرینی داناد ا     

 10/2/1398شنبه مورخروز سهدر 

میزبان دکتر سورنا ستاری معاون 

محتددرع می ددی و یندداوری ر ددی    

ج هور، معاونین ایادان، اسدتان ار   

 هیئت ر یسه دانا ا  بود.ه  ان و 

معدداون می ددی و یندداوری ر ددی    

ج هدددور در ابتددد ا از ن ایاددد ا    

محصدددوو  و اددد ما  یناورانددده 

هدای مسدت ر در   تع ادی از شدرکت 

مرکددز کدده در تدداور ورودی مرکددز 

رش  برپا ش   بود بازدی  کردن  و 

از نزدیک بدا برادی از محصدوو     

های مست ر رشنا ها و شرکتهسته

ادامددده نیددز مسدددئوون  شدد ن . در  

پیون  بدا ایادان بده    دهن   همشتاب

گفت دددو پردااتددده و در اصدددو  

هددای تحددت پوشدد  و   اسددتارتا 

های در دست دهن   و یعالیتشتاب

اق اع توضیحاتی را ارا ه دادن . پ  

از بازدیدد  از ن ایادد ا  و شددنی ن  

نظرا  مد یران  ها و ن طهدراواست

هددای مسددت ر، هددا و شددرکتهسددته

اددترکی در محددل سددالن ناسددت م

جیسا  مرکدز رشد  و کدارریرینی    

دانا ا  با حضدور معداون ر دی     

ج هددور و هیئددت ه ددرا ، اسددتان ار 

ه  ان، ر ی  بنیاد نخب ان، ر دی   

پارک میم و یناوری ه  ان، ر دی   

دانادد ا  صددنعتی ه دد ان، هیئددت   

ر یسدده دانادد ا  بددومیی سددینا و   

م یریت مرکدز رشد  و کدارریرینی    

در ایدن ناسدت در    برگزار گردید . 

ابت ا  م یر مرکز رش  و کارریرینی 

ض ن اوشدام گویی، گزارشدی از   

هددای واحدد  مسددت ر و یعالیددت  38

صور  گریته توسد  مرکدز رشد     

هدای  و برنامده  1397در طی سدا   

و ه چندددین  98مرکدددز در سدددا   

هددای دانادد ا  در حددوز    برنامدده

تک یل زنجیر  اید   تدا محصدو  و    

نوروری  ک ک به تاکیل اکوسیستم

و کدددددددددارریرینی ارا ددددددددده و  

هایی را جهت ح ایدت از   دراواست

هدددای  تحدددت پوشددد  اسدددتارتا 

دهندد   و ح ایددت مددالی از   شددتاب

بنیدان  های داند  ها و شرکتهسته

مسددت ر و انت ددا  مرکددز رشدد  بدده  

سایت اصدیی داناد ا  و ک دک بده     

هدددا جهدددت  تک یدددل زیرسددداات 

اندد ازی مجت ددر (بددرور یندداوری  را 

هددای در ردیدد  دانادد ا  از محددل

ااتیار رن معاونت بیان داشتن  کده  

های مورد نظر با امضاء دراواست

ریاسددت محتددرع دانادد ا ، ادد مت 

ایادددان ارا ددده گردیددد . در ادامددده 

معاونت محترع پژوه  و ینداوری  

دانادد ا  در اصددو  ضددرور    

انت ا  مرکز رش  به سدایت اصدیی   

در محل داناد ا  و ایجداد مجت در    

ت دانا ا  در (برور یناوری و ح ای

این زمینه نکاتی را بیان داشتن . که 

پ  از بحث و بررسی جناب رقدای  

دکتر ستاری ض ن تاکی  بر ت ویت 

بدوع ندوروری و کدارریرینی    زیست

بنیدددان قدددو  مسدددام   و  دانددد 

ااتصا  امتبار جهت مدوارد ییدل   

 را بیان ن ودن .
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جهدت ح ایدت   ی م رر ش  مبیغ -

هدای  ها و شرکتمالی از هسته

بنیان ایجاد ش   مست ر و دان 

توسدد  اسدداتی  و داناددجویان  

داناددد ا  در قالدددی سدددرمایه  

ر seed moneyمرحیدده بدد)ری (

در ااتیددار مرکددز رشدد  قددرار   

 گیرد.

م رر شد  در راسدتای توسدعه     -

های مرکز رش  و ک دک  یعالیت

به است رار واح های ج ی ، هدر  

یضددایی را کدده دانادد ا  نظیددر  

رن دبیرستان پسدرانه و سدالن   

در ااتیار مرکز رش  قرار دهد   

به هر میدزان کده امتبدار جهدت     

سازی یضای مدورد نظدر   رماد 

و تجهیز رن نیاز باشد  توسد    

معاونت می ی و یناوری ر دی   

 ج هور تامین امتبار گردد.

م رر ش  از طریق معاون مرکز  -

هدای راهبدردی   توسعه یناوری

معاوندددت می دددی و ینددداوری   

موضددددوو صدددد ور مجددددوز  

دهنددد   ، شدددتابدهدددی شدددتاب

پیون  از طریق پارک پردی   هم

 پی یری و صادر شود.

استارتا   م رر ش  به ازای هر -

دهندد   تحددت پوشدد  شددتاب  

پیون  پ  از برگدزاری دمدو    هم

و امدددد ع  (Demo Day)دی 

اددروو مویددق هددر اسددتارتا    

توسدد  مرکددز رشدد  دانادد ا ، 

بده صدور  ب مدو  و    ی مبیغ

در قالی ح ایت مالی و ک ک به 

دهند   بده ازای هدر تدیم     بشتا

 ااتصا  یاب .

 

 

 

 
هزززا   جلسزززد مززز ی ش  شززز ک 

د  م کزر  های پذی   ش ه  هستد

دش شززگاه بززا  شزز    کززا آف ین  

 م کرشین م ی ی    کا شناسا  
 

در روز پنجاددددددددنبه مددددددددورخ 

، مرکدددددز رشددددد  و  25/11/1397

کارریرینی دانا ا  میزبان مد یران  

هایی بود های یناور و شرکتهسته

مدا  گ)شدته در مرکدز     6که در طی 

رش  و کارریرینی دانا ا  پ)یریته 

ان . این ناست بده  و مست ر گردی  

ها ها و هستهمنظور رشنایی شرکت

بددا ویددای  و ااتیددارا  مرکددز و   

هدای  ا ما  قابدل ارا ده و ح ایدت   

مرکددز از واحدد های پدد)یر  شدد  ، 

 برگزار گردی .    

 رمدد گویی مدد یریتپدد  از اددو 

مرکز رش  و کارریرینی دانا ا ، و 

تاریح ویای ، ااتیدارا ، اد ما    

و امکانا  قابل ارا ه بده در مرکدز،   

هددای هددا و شددرکتمدد یران هسددته

حاضر در ناست بده معریدی اید      

محددوری و محصددوو  تولیدد ی و  

ا ما  قابل ارا ه ادود پردااتده و   

توضدددددددیحاتی در اصدددددددو  

هددا و ایدد   محددوری در   توان ندد ی

ا ارا ه ن ودن  و بده بیدان   دست اجر

تجربیدددا  ادددود در ایدددن زمینددده  

پردااتدده و در مددواردی نیددز بدده    

سددددواو  سددددایر حاضددددرین و  

های رنان جهت ه کاری دراواست

و تعامدددل بیادددتر پاسددد  دادنددد .  

ه چنین در ادامه به بیان مادک    

برد ای   پی  رو در اصو  پی 

مین مددالی، أمحددوری و ماددک   تدد

و ادد ما ، بازاریددابی محصددوو  

هددددا و اسددددتفاد  از رزمایادددد ا  

های دانا ا  و تعریه بداوی   کارگا 

رن و تخفیدد  اندد ک داد  شدد   در  
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درصدددد  پردااتدددده و  40سدددد   

هدای ادود   پیانهادا  و دراواست

از مرکز رش  و کارریرینی دانا ا  

را بیددان داشددتن . سددر  مدد یریت   

مرکز رش  و کدارریرینی داناد ا ،   

هدا و  بند ی دراواسدت  ض ن ج در 

نظدددرا  مطدددرب شددد   بددده  ن طددده

او  و ؤپاسدددددخ ویی بددددده سددددد

هدای حاضدرین در ناسدت     دغ غه

هدای  پردااته و به تادریح پی یدری  

مرکز و حوز  معاوندت پدژوه  و   

یناوری دانا ا  در اصو  ریدر  

هددا و ماددک   پددی  روی هسددته 

های یناور و اق اما  انجداع  شرکت

ش   در راستای تک یل چراه اید    

دانادد ا  اشددار   تددا محصددو  در  

 .ن ودن 

 

 
 

 

 

 

 

ماهزد  گرش   پایا  ب  امزد شز   

م کر  ش    کا آف ین  دش شزگاه  

شفرشیز  پپایززد    د  بخز  مهزا    

تکمیل ( د  حوزه کسز    کزا      

کا آف ین  پ یزهه دش شزیویا      

 فنا  ش  دش شگاه(
 

راددرین کارگددا  رموزشددی تحددت   

شناسدی شخصدیتی و   تید  »منوان 

ت ویددددت  هددددایاز دور  «شددددغیی

هدددای کسدددی و کدددار و    مهدددار 

های کارریرینانه داناجویان  قابییت

پدد)یری رنهددا در سددالن  و اشددتغا 

رموز  مرکدز رشد  و کدارریرینی    

دانادد ا  در روز دوشددنبه مددورخ   

و بددددددا حضددددددور   20/12/1397

هدای  داناجویان و م یران شدرکت 

مسددت ر در مرکددز رشدد  برگددزار    

هددای کددارریرینی ایددن گردیدد . دور 

کارگددا  پایدده و   22ل مرکددز شددام 

تک ییی بود که طبق برنامده تد وین   

و در  1397ش   در نی ه دوع سا  

روزهای دوشنبه هر هفته از سامت 

برگدددزار شددد . در طدددو     19-16

هدددای رموزشدددی  برگدددزاری دور 

نفدر/  1197دور ر تعد اد  21م)کور (

سامت دور  در راستای توسدعه و  

تددددرویه یرهنددددی کددددارریرینی،   

هدای  یت مهار توان ن سازی و ت و

کسددی و کددار ویددژ  داناددجویان و 

 یناوران داناد ا  برگدزار گردید  و   

هددا شددرکت نفددر در ایددن دور  399

کردن . وزع بده یکدر اسدت گدواهی     

هددای کنندد گان در کارگددا  شددرکت

 مددد)کور رمددداد  شددد   و شدددرکت

کنن گان جهت دریایت گواهی ادود  

 3/98/ 31لغایت  17/1/98از تاری  

کارشددنا   در سدداما  اداری بدده 

مربوطددددده در مرکدددددز رشددددد  و 

 کارریرینی دانا ا  مراجعه ن این .

 
 

ب گززرش ی ش نززین  شسزز  ش ت ززا  

 تیا ب صنعت  پش ک   یسپا (

های مرکز رشد   در راستای برنامه

و کدددارریرینی داناددد ا  در سدددا  

جاری و بدا ه کداری شدرکت پایدا     

بسرار رریا (ویسرارر و دیتر ارتباط 

اولدین ناسدت   با صنعت داناد ا ،  

انت ددا  تجددارب صددنعتی در حددوز  

صددنعت رب و ربیدداری بددا هدد      

معریی و رشنایی با شرکت ویسرار 

هددددای اسددددتخ اع و  و یرصددددت

کدداررموزی در رن شددرکت برگددزار 

ش . این ناست در روز چهارشنبه 

در محددل سددالن   8/3/1398مددورخ 

اجت اما  داناک   ینی و مهن سدی  
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برگددزار گردیدد  و مددورد اسددت با    

 اجویان دانا ا  قرار گریت.  دان

 در ایددن ناسددت ابتدد ا رقددای دکتددر 

و یدرو    م یر بازاریابی اومصیح

شدددرکت ویسدددرار در اصدددو    

ها، بازارهدای  محصوو ، توان ن ی

یدددرو  و نحدددو  ادار  شدددرکت   

ویسرار توضیحاتی را ارا ه ن ودن  

و پ  از رن رقدای مهند   اسد ی    

مدد یر منددابر انسددانی شددرکت، در   

)ب و ه کدداری بددا مددورد نحددو  جدد

من ان و صاحبان ای   صحبت م قه

هدای  کرد و پ  از توضیحاتی یدرع 

سدددددنج  ا قیدددددت در بدددددین  

کنند گان توزیدر گردید . در     شرکت

نهایددت و پدد  از پایددان ناسددت    

م ومی جیسه مااور  و مصداحبه  

مندد ان بددا صدداحبان ایدد   و م قدده 

 برگزار ش .

شرکت پایا بسرار رریا بدا بدی  از   

بدده مویددق در تولیدد   سددا  تجر 12

تجهیزا  ربیاری یکی از پیاد امان  

صدددنعت رب و ربیددداری در ایدددران 

در حا  حاضدر شدرکت    و باش  می

 15000در یضایی بدال  بدر    م)کور

نفددر  350مترمربددر و بددا بددی  از  

پرسنل مجرب در شدهرک صدنعتی   

 مرتب  بدا بومیی ه  ان محصوو  

ای را ربیدداری تحددت یاددار و قطددر 

ای و بدازار گسدترد    ن ای تولی  می

در دااددددل کاددددور و ه چنددددین  

کاورهای ه سایه را تحت پوش  

 اود دارد.  
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 پـژوهشـی ار ـاخب
 

 

 

 ش  8دش شگاه بوعل  سزینا  تهزد   

های جامع کشزو   دش شگاه د  بین

 کس  ک د

بند ی امد ع   بر اسا  رارین رتبده 

ش   توس  پای ا  اسدتنادی میدوع   

، داناددد ا  (ISC)جهدددان اسددد ع  

پیه صعود از رتبه  2بومیی سینا با 

بندد ی دهددم بدده رتبدده هاددتم رتبدده 

هدای جدامر کادور ارت داء     دانا ا 

بندد ی پیدد ا ن ددود. ایددن نظدداع رتبدده 

 5های کاور را بر اسدا   دانا ا 

شااص پژوه ، رمدوز ، وجهده   

هدای   ال ییدی، تسدهی  ، یعالیدت   بین

بندد ی اقتصددادی رتبدده  -اجت ددامی

کندد . بددر ایددن اسددا  دانادد ا   مددی

 25/64بومیی سینا با کسی امتیداز  

ی در بند  در رتبه هادتم ایدن رتبده   

قدددرار  1397 -1396دور  زمدددانی 

 گریته است. 

 

ش ت اء  تهد دش شگاه بوعل  سینا 

 بن ی الی  د   ظام  تهد
 

 

 2019بند ی سددا   بدر اسدا  رتبدده  

وی ن، دانا ا  بومیی سینا از رتبه 

 .ارت دداء یایددت  911بدده رتبدده   930

 که سینا بومیی دانا ا ارت اء رتبه 

 بند ی رتبده  نظداع گزار   بر اسا 

امدد ع شدد    2019 سددا  در ویدد ن

 و کیفیدت  رشد   نرخ از است، ناان

 پژوهادی  و رموزشی امور کارایی

گفتنددی  باشد . مدی  داناد ا   اسداتی  

های معتبر است: وی ن یکی از نظاع

ارزیددابی دانادد اهی اسددت کدده هددر 

های برتر دنیدا را بدر   ساله دانا ا 

هدددای معتبدددر  اسدددا  شدددااص 

سدددنجی مدددورد ارزیدددابی و   میدددم

دهد . در سدا    بن ی قدرار مدی   هرتب

 20هددای دنیددا در  ، دانادد ا 2019

معیددار کیددی   4شددااص در قالددی  

مرجعیددت می ددی، ه کدداری می ددی،  

دسترسی رزاد به انتاارا  و تندوو  

بند ی  جنسیتی در وی ن مورد رتبده 

هددا از قددرار گریتندد . ایددن ارزیددابی 

هدددا در تولیددد ا  می دددی داناددد ا 

پای ا  از  2017الی  2014های  سا 

  Web of Science اط مددداتی

 . استفاد  کرد  است

 

دکتززز  آ   فتزززای شن سزززین    

په هشزززگ  جزززوش  ب جسزززتد   

 مهن س  موشد کشو  ش 
 

 
 

براسا  امد ع یرهن سدتان میدوع    

اس می ایران، دکتر رر   یج هور

ت می ددی ئددالحسددینی مضددو هییتداب 

داناک   مهن سی داناد ا  بدومیی   

تجییددل از سددینا، در هفت ددین دور   

پژوهاددد ران جدددوان، پژوهاددد ر 

جددوان برجسددته مهن سددی مددواد    

 .کاور ش 
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دکتزز  بیهززد مزز  کیا  د  جمززع   

دش شمن ش  یک د صز  پ شسزتناد   

 ا ق ش  گ ف د ی
 

 
براسا  رارین نتایه امد ع شد     

هدددای  از سدددوی پای دددا  شدددااص

دکتر طیبه ؛ (ISI-ESI)م اساسی می

ت می دددی ئدددمددد رکیان مضدددو هی 

داناددک   شددی ی دانادد ا  بددومیی  

سینا در ج ر دانا ن ان یک درص  

نتددایه ت. پراسددتناد دنیددا قددرار گریدد

بنددد ی داناددد ن ان،  ج یددد  رتبددده

تح ی اتی برتدر  ها و مراکز  دانا ا 

 Essential بندد ی در نظدداع رتبدده

Science Indicators  ده   ناان می

دکتددر طیبدده مدد رکیان در یهرسددت  

پژوها ران یدک درصد  پراسدتناد    

ج هوری اسد می ایدران در سدطح    

در  .ال ییددی قددرار گریتدده اسددتبددین

های اساسی میم کده   پای ا  شااص

نویسن گان یدک درصد  برتدر دنیدا     

نیز از طریق رن شناسایی و معریی 

شون ، مح  دان براسدا  تعد اد     می

استنادهای دریایتی م او  رنها در 

گاندددده میددددم،   22هددددای  رشددددته

شون  و یک درص   سازی می مرتی

رنهدا تحدت منددوان داناد ن ان یددک    

 درصدد  برتددر انتخدداب و معریددی   

 .شون  می
 

د  د مززین جشززنوش ه ملزز  ز    

دکت  بیهد مز  کیا   جزایره   علم 

دکت  مز یم می زشازا    ش کسز     

   .ک د

 
دومین جادنوار   در ریین ااتتامیه 

میددی زن و میددم کدده بدده میزبددانی   

دانادد ا  تهددران برگددزار شدد ، در   

هدددای یندددی و مهن سدددی،   گدددرو 

زیسددددت و  کادددداورزی، محددددی 

دامرزشکی، میدوع پزشدکی، هندر و    

میوع انسانی از تعد ادی از اسداتی    

هددای کاددور ت دد یر   زن دانادد ا 

م ل رم . در گرو  میوع پایه، نیز  به

اد گدرو   دکتر طیبده مد رکیان اسدت   

شددی ی تجزیدده داناددک   شددی ی    

دانا ا  بدومیی سدینا، در کندار دو    

تن دی ر به منوان برگزی   معریدی  

 ش .
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 علـم سـنجـی  ار ــاخب
 

 

 اصغرنژاد حسینیه و تنظیم: دکتر ته

 

  ززام ثهزز  شهمیزز    ضزز    

 د  علمزززز  هیزززز   شعضززززای

 علم  های پ  فایل

(Google Scholar, ORCID, 

ResearcherID, Researchgate 

…,)  

 
 

در جهت اجدرای مصدوبه شدورای    

 پژوهادددی داناددد ا  بددده شددد ار 

موضدددوو طدددرب یراگیدددر  195168

هدای  روزرسانی پرویایلایجاد و به

می ی امضای هیأ  می ی داناد ا   

هدای  پیدرو اط میده  بومیی سدینا و  

سدنجی  اانه کارگرو  میمقبیی دبیر

، ایدن طدرب از او    اصو  این در

اردیبهات ما  سا  جاری به مد    

ما  اجرایی و سر  تا نی ده او   یک

اردادمددا  نیددز مهیددت رن ت  یدد     

هدای  . در این راسدتا کارگدا   1گردی 

های تخصصدی  رموزشی و ناست

هدا و  شورای دانادک    جیسا   در

هددای رموزشددی بددا شددورای گددرو 

هدا و اسداتی    حضور م یران گدرو  

                                                         
 سنجیدبیر کارگرو  میم. 1

ها برگزار گردی . شاغل در داناک  

ه چنین کارشناسان تحدت نظدار    

سدددنجی در دبیدددر کدددارگرو  میدددم

هم رسان   و ها حضور بهداناک  

ی روزرسدان ناع و  بده نسبت به ثبت

هددای اسدداتی  بدده صددور  پرویایددل

 اند . در ایدن بدین   یردی اق اع ن ود 

 در هدددداییپرسدددد  و ابهامددددا 

 رموزشدی  هدای کارگا  و ها ناست

 اه یددت و ضددرور  اصددو  در

 طدر   از هدا پرویایدل  ایدن  وجودی

 کده  ید ، گرد مطدرب  کنند گان شرکت

 اه یدت و ضدرور   وزع دی   شد   

ایجاد و روزرم سازی این ثبت ناع، 

 در یراگیددر صددور بدده هدداپرویایددل

 .ب یرد قرار من انم قه ااتیار

 می دی  هدای پرویایل داشتن اه یت 

 ثبدت  م ولده  در یراسازمانی بع  در

 در م ددداو  م ددد ماتی اط مدددا 

  اصدو به معتبر ناریا  سامانه

ال ییدی اسدت کده    ناریا  می ی بین

وها ران پژ (ID) شناسه پژوهای

از ییید ها   های می یدر این پرویایل

هایی اسدت کده باید  کامدل     و گزینه

 و هددداشدددود. برادددی کنفدددران   

 ال ییدی بین و میی می ی های ه ای 

 پژوهاددددددی شناسدددددده نیددددددز

 هددایپرویایددل در کنندد گان شددرکت

را  (ORCID)اصددو  بدده می ددی،

 واقددددر در. کنندددد مطالبدددده مددددی

 که است درگاهی می ی های پرویایل

 معددر  در را اددود پژوهادد ران

 می دددی،  ه کددداران  سدددایر  دیددد  

 و می ددددی مراکددددز و موسسددددا 

 عدد بُ در. دهندد مددی قددرار پژوهاددی

 حدددوز  سیاسدددت نیدددز سدددازمانی

دانا ا   پژوه  و یناوری معاونت

 ااتیارداشدددتن بدددومیی سدددینا در 

 امضداء  پژوهای یکرارچه اط ما 

 سدنجی انه میدم سام در می ی هیئت

اسدددت کددده در رینددد   نزدیدددک در 

 سدددایت داناددد ا  بارگددد)اری   وب

. ایدن سدامانه اط مدا     اواه  شد  

شناسده  طریق پژوهای ایراد را از 

یدرد و دسترسدی    (ID)پژوهای یا 

هددای می ددی پرویایددلاط مددا  بدده 

صور  اودکار دریایدت  هب ،ایاان

های دریایت شد   در  ن ای . داد می

سنجی بارگد)اری شد     سامانه میم

 ،و مبندددای ارزیدددابی پژوهاددد ر  

اط مددا  مندد رو در ایددن سددامانه  

اسدددت کددده مبتندددی بدددر اط مدددا  

هدای می دی   استخراجی از پرویایدل 

است که م و  بدر تعد اد ک دی     یرد

های تحیییی دی ری نیز م او ، داد 

 سدنجی های میدم بر اسا  شااص

 (تعدد اد م دداو ، تعدد اد اسددتنادا ،  

هدای  این ک  و سدایر شدااص  -اچ

. بده  اسدت قابل بازیابی سنجیر  میم

 اءه ین دلیل شایسدته اسدت امضد   
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ت می ددی چدده از حیددث ئددمحتددرع هی

منفعددت شخصددی و چدده از لحددا   

در  (دانا اهیر وری سازمانیبهر 

هددا اسددرو وقددت در ایددن پرویایددل  

نکته مهم در این بین  . ن اینناع  ثبت

روزرم سدددازی اط مدددا  منددد رو 

دادهددای (م دداو  و سددایر بددرون  

ت. ها اسد پژوهایر در این پرویایل

نددداع و دریایدددت شناسددده    ثبدددت

پژوها ری گاع نخست این یرایند   

است که صریاً یک ک  را در ااتیار 

ده ؛ اما مراحدل  پژوها ر قرار می

بع ی و مهم تک یل ن ودن اط ما  

طددور شخصددی و پرسددنیی و ه ددین

دادهای می ی و پژوهای ثبت برون

ها اسدت. ورود  یرد در این پرویایل

ها ین پرویایلو یایر  اط ما  به ا

بدده دو شددکل اودکددار و دسددتی    

گیرد. در شکل اودکار، صور  می

 ,ISIهایی ه چدون م او  از پای ا 

Scopus, Elsevier روری یدددراهم

ش   و بر اسدا  یرایند ی بسدیار    

ساد  بده پرویایدل شدخص اضدایه     

گدردد. در صدورتی کده اضدایه     می

ن ددددودن اط مددددا  م دددداو  و   

شدکل  دادهای پژوهای بد ین   برون

پد)یر ناد ، از طریدق اضدایه     امکان

و یا  (Add manually)کردن دستی 

یدا   ال ییی م الهاز طریق ثبت ک  بین

 (Add DOI)شناسددده دیجیتدددا   

روزرسدددانی م ددداو  انجددداع   بددده

شود. امضای هیئدت می دی وزع    می

اسدددت حددد اقل در سددده پرویایدددل 
Google Scholar, ORCID, 

ResearcherID ه ناع ن این . نکتثبت

 ResearcherIDندداع در رنکدده ثبددت 

  Publonsاایددراً از طریددق سددامانه  

 Webهای زیرمج ومهکه از پای ا 

of Science  باشدد ، صددور  مددی

 گیرد. می
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 ايران: عالي آموزش پژوهيآينده ميز

 1«دوم و بيست پنل»

 

 
 كشور پژوهشي سساتؤم آينده

 آنها؛ مفااهي،   ارزيابي بر كيدأت با

 )مهار  جهااني  تجاار   و هاروش

١٣٩٧) 
 

 مقدمه

 پژوهل   آينله   پنل   و دومین بیست

 و هاخبر  حضور با عال  آموزش

عنلون    بلا  موضلو   متخصصلا  

 پژوهشل  ششلور   اتمؤسس )آينه 

 مفلاهی،   آنهلا   نرزيلاب   بر شیهأت با

 مح  در جهان ( تجارب و هاروش

 ريلي    برنامله  و پلژوه   سسهؤم

 نيلن  در. شله  برگينر عال  آموزش

 پنللل  نعضلللا  نز يللل  هلللر پنللل 

 دربلللار  رن خلللود هلللا  ديلللهگا 

 ندنمه در. شردنه فوق بیا  موضو 

 نز ي  هر ها ديهگا  نز ن  خالصه

 : شودم  نرنئه نعضا

 رئلی   :نورشااهي  نساري   دكتر

 ريلي  برنامله  و پلژوه   سسهؤم

1عال  آموزش
 

 شله  خودجوشل   نهلاد  با رنبطه در

 نز تلا  1٣ نبتكلار  بلا  شه گرفته شك 

 شلك   ششلور  پژوهشل   نهادهلا  

هلا   پلژوه   جمله نز نست گرفته

 سسهؤم ننسان   علوم رنگ  پلیمر 

                                                        
نرسللاش شلله  نز وللرت وزنرت علللوم   . 1

 تحقیقات و فناور 
 

 در نهلاد  نيلن ... و زليلله  پلژوه   

 نتلاق  ي  و مشورت  نهاد ي  ونقع

 دند  نسلت. هلهت   شلك   رن فكلر  

 وضللتیت شلله نسللت نيللن نهللاد

 سسللللاتؤم و هللللاپژوهشلللل ا 

 وزنرت زيرمجموعله  شله  پژوهش 

 قلوننین  خصلو   در هستنه  علوم

 ها پژوهش ا  ها فتالیت مقررنت  و

 هلا  پژوهشل ا   در شله  هاي رويه

 و باشله مل   و سار  جار  عضو

 وزنرت شله  نظلر   و ديلهگا   شلالا 

 هلا پژوهشل ا   نيلن  به نسبت علوم

 در آنهللا شلله جاي للاه  و دنرد

 و بايسلت   دنرنله  ششلور  نقتصلاد 

 بررس  شود. پیشنهادنت  شننه نيفا

در  دهی، شله م  علوم وزنرت به رن

 هللا  ريللي برناملله هللا سیاسللت

 سسلللاتؤم رويكلللرد  شللله بللله 

 هان ا  نين ونقع در دنرنه پژوهش 

 .شننله  لحلا   رن مشورت  نظرنتو 

نيلن   شله  نست نی، و ساش دو تقريباا

 نين ملهت  در ما و گرفته شك  نهاد

 دنشللتی،  مختلفلل  دسللتورشارها 

 شلله نيللن دسللتورشارهاي  نز يكلل 

 ملورد  مشلورت   شلورن   و شمیته

بله   شله  نسلت  نيلن  دند  قرنر توجه

 سسلللاتؤم نرزيلللاب  موضلللو 

 ببینلی،  و شنلی،  پیهن ورود پژوهش 

 سسلللاتؤم نرزيلللاب  نصلللالا شللله

 چ ونله  پژوه  حوز  و پژوهش 

 آ  نل وها  و نظر  مبان  و نست

  چیست.

 و نسللتاد: بازرگااا  عبااا  دكتاار

 شیفیت نرزياب  مرشي پیشین رئی 

 تهرن    دننش ا 

 هلهت  دربلار   نينجلا  در بنه  بحث

 و نست پژوهش  ها نظام نرزياب 

 شارهاي  چه منظور نين برن  نينكه

 ار نشل  همچنلین  . شلود مل   ننجلام 

 تجربلله بلله توجلله بللا شلله شللن، ملل 

 پیشللنهاد  چلله دي للر  ششللورها 

 هلللا سسلللهؤم نرزيلللاب  بلللرن 

 عرضله  تون م  نيرن  در پژوهش 

 برخل   نبتلهن  نين منظور  برن . شرد

. شن،م  مرور رن جهان  ها تجربه

 پژوهش  نرزياب  مفاهی، به سپ 

 پاسل   نشؤس نين به و شرد  نشار 

 نرزيللاب  فرآينلله»دهلل، شلله  ملل 

 نيللن در «نسللت  چ ونلله پژوهشلل 

 نرزيلاب   ننجام ضرورت به رنستا 

 ننجام و پژوهش  ها نظام درون 

 آنهلللا نشلللار   برونللل  نرزيلللاب 

 چ للون   بلله همچنللین. شللود ملل 

 هلا   نظلام  شیفیلت  دربار  قضاوت

 .شودم  پردنخته پژوهش 

 شلن،  نشلار   بايسلت   شه نول  نكته

 نرزيلاب   بلا  رنبطله  در شه نست آ 

 سل  أت بلا  برخل   پژوهشل    نظام

 بللهو  خودملا   شله  شننله  مل   فكلر 

 بايله  نلملل بین ها تجربه توجه به
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 شله  شارهلاي   شنی،. شرو  صفر نز

 نهادهللا نز برخلل  در بللار  نيللن در

 نست آ  نز حاش  نست  شه  ننجام

 نظلارت  دربلار   جهان  رونه شه به

 پژوهشل   هلا  نظام در نرزياب  و

 هلا  تجربله . نست شه  توجه شمتر

 سله  ملهت  در بلار   نيلن  در جهان 

 بود  توجه قاب  بسیار دهه گذشته

 در تلون  مل   رن هاتجربه نين. نست

 و نسللترنلیا هلنلله  شانللادن  نمريكللا 

در . شلرد  مالحظه نن لستا  ويژ  به

 نظلام  نرزيلاب   دربار  شه شارهاي 

 نبتللهن شللود ملل  ننجللام پژوهشلل 

 قللرنر نظللر مللورد نرزيللاب  هللهت

 منظلور »دي لر    عبارت به. گیرد م 

در  و چیسلت  پژوهشل   نز نرزياب 

 چله  نسلت  قلرنر  آ  ننجام با نهايت

دي ر   عبارت به «يابه  تحقق ههف 

بلله  خللونهی، ملل  نرزيللاب  بللا آيللا»

 «بپردنزي،  پژوهش  نظام بهبود 

 پژوهشل   مرنشلي » ببینلی،  نينكله  يا

 يلا  و يكلهي ر  بلا  در مقايسه ششور

 نلمللل  چله  بین مرنشي با مقايسه در

 يلادآور  بايه نلبته «دنرنه  موقتیت 

 آملوزش  مرنشلي  بنله  رتبه شه شه

 بله  مربوط بیشتر پژوهش  و عال 

برخلل   شلله هللاي  نسللت  فتالیللت

 شسلل  بللرن  نلملللل بللین نهادهللا 

 و تبلیغللات  منظورهللا  يللا درآملله

 .آورنهم  عم به آ  نمثاش

 نظلام  نرزيلاب   بلرن   نيلرن   در ملا 

 سلؤنش  نيلن  بله  نبتلهن  بايه پژوهش 

 نرزيلاب   نز هلهت » شله  دهی، پاس 

 نين شه وقت  تا «پژوهش  چیست 

 مشللخ  آشللكار وللورهللهت بلله

 رنبطله  نيلن  در شله  شارهاي  نشود 

 در ملموسل   نتیجه شود م  ننجام

 نخونهلله پژوهشلل  شیفیللت نرتقللا 

 پاسل   سلؤنش  نيلن  دنشت. وقت  به

 شله  شه خونهه مشخ  شود  دند 

 شسللان  چلله نرزيللاب  مخاوبللا 

 چ ونله  نرزيلاب   نتايج نز و هستنه

 نيلن . شلود  رود نسلتفاد  م  ننتظار

 و هلا سازما  شهنم توسط نستفاد 

. شود ننجام بايه منظور  چه برن 

 نتلايج  دنري، ننتظار دي ر  عبارت به

 چلله تحقللق در رنسللتا  نرزيللاب 

 هلا  نشؤرود  سل  شار به مقصود 

 مطللر  رنسللتا نيللن در شلله دي للر 

: نسلللت قلللرنر نيلللن نز شلللود مللل 

 پژوهشل   نظلام  نرزياب  پیامهها 

نرزيلاب    نتلايج  نسلا   بر چیست 

 بللرن  نقللهنمات چطللور و چ ونلله

 بايله ننجلام   پلژوه   شیفیت بهبود

 بلار   در قضلاوت  وقتل   آيا شود 

 بلر  گرفلت  ننجلام  پژوهشل   شیفیت

 بلله بودجلله تخصللی  نسللا  آ 

آيه  م  عم به پژوهش  اتمؤسس

 در موفلللق ششلللورها  میلللا  در

 نن لستا  تجربه پژوهش   نرزياب 

بلر   ششلور  نيلن . نسلت  توجله  قاب 

 خلود   گذشلته  هلا  تجربله  نسا 

 هلللا فتالیلللت سیسلللت، نرزيلللاب 

 ٢٠٠٨ سللاش در شلله رن پژوهشلل 

 ٢٠1٤ سللاش بللود  در شلله  آغللاز

و  دند قلللرنر نظلللر تجهيللله ملللورد

 نظلام  نرزياب  شیفیت جهيه رويكرد

 .درآورد نجلللرن بللله رن پژوهشللل 

 نظلللام نرزيلللاب  جهيللله رويكلللرد

 عنللون  تحللت نن لسللتا  پژوهشلل 

 نامیله   «پلژوه   تتال  چارچوب»

 نز نرزيلاب   چارچوب شود. نينم 

 بسلیار  نجلرن  فرنينله  و هانظر ههت

 ثرؤملل بهبللود شیفیللت در و شللفات

 نيللن ٢٠1٤ سلاش  نجللرن  در. نسلت 

ربلط  ذ  نهادها  نز نرزياب   نظام

 در رن خود شه بود شه  درخونست

 قللرنر پژوهشلل  نرزيللاب  متللر 

نهلاد   هلر  عمل   نين ننجام در. دهنه

 گللينرش تهیلله بلله بايلله پژوهشلل 

 و پردنخللتملل  نرزيللاب  درونلل  

 سیسلت،  موجود وضتیت به نسبت

 و هامالك بر نسا  خود پژوهش 

 و ملهنرك  نظلر   ملورد  نشان رها 

 .شلرد مل   عرضه رن مربوط شونهه

 شهم  ننجام برون  نرزياب  سپ 

 نهللاد شلله گرديللهملل  مشللخ  و

 در پژوهشل   شیفیت نظر نز مربوط

 شنله م  چه مل  و نلملل مقیا  بین

 ننجام در. نست چ ونه آ  و شیفیت

 يل   نرزيلاب   ملورد  ونحه عم  نين

. بود  نسلت  علم  تخصص  رشته

 دننشل اه   علمل   رشته ٣٦ در ش 

 عللللوم( نلللل : )دسلللته چهلللار در

 علوم پايه ( ب) بههنشت  و پيشك 

و هنر   نجتماع  رفتار   علوم (پ)

 نرزيلاب   ملورد  ننسلان   علوم( ت)

 نتلايج  نسلا   بر .نست گرفته قرنر

 سللاش نرزيللاب  نز آملله  دسللتبلله

 پژوهشللللللل  شیفیلللللللت  ٢٠1٤

 نرزيلللاب   ملللورد هلللا  دننشللل ا 

مللوردنظر   هللا مللالك برحسلل 

 شلام   شه نهادها نين. شه مشخ 

 نسلت   بود  نن لستا  دننش ا  1٥٤

 چهلار  در پژوهشل   شیفیلت  نظر نز



 

   
 ...کشور پژوهشی مؤسسات آینده از ای گزیده

 

109 

بنلله   دسللته زيللر شللر  بلله سللط 

 :ننهشه 

   هلللا دننشلل ا  ( يللل  سللط 

  جهان   پیشتاز

  متتال  ها دننش ا ( دو سط 

  جهان  

  تلرنز  هلا  دننش ا ( سه سط 

 جهان  

  ترنز ها دننش ا ( چهار سط 

 .مل 

 نيلللن تفصلللی  بللله( 1) شلللك  در

 .نست شه  دند  نشا  بنه  دسته
 

 
های پژوهش  : نتايج ارزيابي فعاليت١شکل 

 رشته ٣6در  انگلستا  دانشگاه ١54در 

 دانشگاهي
http://www.ref.ac.uk/2014/ 

 

 تتلال   چارچوب در نرزياب  فرنينه

 بلللللر در نن لسلللللتا  پلللللژوه 

 نهادها درون  نرزياب  ها  گينرش

 چلللارچوب دبیرخانلله . دنرد قللرنر 

ربلط  ذ  ها نهاد نز تتال  پژوه 

 هلللا سسلللهؤم /هلللادننشللل ا )

 شله   شنله مل   درخونست( پژوهش 

 هلا دند  مربلوط   ضونبط نسا  بر

 نرزيلللاب  بلللرن  نوالعلللات  زم و

 زملا   در رن نظلر  ملورد  ها  رشته

 در شننلله. سللپ    عرضلله متللین

 نولیله  چارچوب  بررس  دبیرخانه

 بلرن   و در ندنمله  گیلرد مل   ننجلام 

 گلرو   نز دعوت با برون   نرزياب 

 نز نفللللرند  نز مرشلللل  هم نللللا 

 هلا  رشلته  در خارج  ششورها 

 نلمللل  بلین  سط  در شه تخصص 

 برونل   نرزيلاب   هسلتنه   آفريننام

 شلله وللور همللا  .شللودملل  ننجللام

 شل   در نرزيلاب   شه  نيلن  نشار 

 رشلته  ٣٦ و دننش اه  عمه  گرو 

  زم .نست آمه  عم به  اه لدننش

 ملورد  ونحله  شله  نست يادآور  به

 رشته ي  پژوهش  شیفیت نرزياب 

 در مللثالا. نسللت بللود  دننشلل اه 

 شلیم   هلا رشلته  نين نز يك  ٢٠1٤

 نرزيلاب   نتلايج  دربار . نست بود 

 شنلی،  م  مالحظه رشته نين شیفیت

شیفیللت  نظللر نز شمبللريج دننشلل ا 

 تلرين  قلو   نن لسلتا   در پژوهش 

 قلرنر  آ  نز بتله  بقیله  و نست بود 

 .دنرنه

 و ملهنوم  يادگیرنله   عنلون  به من 

 هللا روش حللوز  در پژوهشلل ر 

 آموزشللل   نرزيلللاب  و  پلللژوه 

 نيلن  در شله  نست دهه پنج به نيدي 

 و  نرزيلاب   بین. دنرم زمینه فتالیت

 هسلللت،. قائللل  تفلللاوت پلللژوه 

 ونقتیلت  به برد   پ  برن  پژوه 

 پللل  در نرزيلللاب  ولللل  نسلللت

 .نسلللت هلللا گلللذنر  پهيللله  نرزش

 متنل   بله ( نرزشلیاب   يلا ) نرزياب 

 بر پهيه  ي  دربار  شرد  قضاوت

. نسلت  قونعله  مجموعله  ي  نسا 

 نرزيلاب   ننجام خونهی، بهم  وقت 

 بايله  نبتهن بپردنزي،  پژوهش  نظام

 قلرنر  نظر مورد رن پژوه  تتري 

 .دهی،

 مختلللل  هلللا تتريللل  میلللا  در

 توسط شه تتريف  پژوه   دربار 

 ملیالد   1٩٣٠ دهه در ديوي  جا 

ملورد   شماشلا   نسلت   شه  عرضه

 تتريل   نيلن . گیردم  قرنر نستفاد 

 منظ، جستجو  فرآينه: نست چنین

 موقتیلت  يل   شرد  مشخ  برن 

 چیسلت   موقتیلت نلامتین   .نامتین

 نلامتلوم   ملا  بلرن   شه ن پهيه  هر

 رن آ  نباشله   آشلكار  يا و مجهوش

 بله  .نامیله  نامتین موقتیت تون  م 

 وضلتیت  شه ن دي ر  پهيه  عبارت

 نشآينلللله  رفتللللار و آ  فتللللل 

 نلامتین  موقتیلت  باشله  نامشخ 

 نيللن در وللل . شللودملل  منظللور

 مشللخ  شللرد  نز مللرند تتريلل  

 نز منظللللور نينجللللا در چیسللللت 

 ونقتیت به برد  پ  شرد    مشخ 

 ونقتیللت بلله بللرد  پلل  نمللا . نسللت

 مطملنن  توننی،م  چه  چ ونه يتن 

 نظللر مللورد شللناخت بلله شللوي،

 تلون  مل   وريلق  چه نز ني، رسیه 

 ونقتیلللت بللله شللله دند تشلللخی 

: شنلی،  سلؤنش  نيل،  نينكله  رسیه  م 

 نشؤسل  يل   بلا  «  چیست ونقتیت»

 نسلا   بر. دنري، سر و شار فلسف 

 شلله نسللت نشؤسلل نيللن بلله پاسلل 

 وللر  ننجللام يلل  روش تللون  ملل 

 رن ولر   و شرد ننتخاب رن پژوهش 

 ديللهگا  چهللار متمللو ا. دند ننجللام

 رن شناسل  مترفت زيربنائ  فلسف 

 نظللر قللرنر  مللورد بللار  نيللن در

 نيلن  تلرين متروت نز يك  .دهنه م 

 نثبلات ) تحصلل   نصلالت  ها ديهگا 

 هلا  پژوه  برن  شه نست(  يگرن 
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 بللود  نسللتفاد  مللورد پايلله علللوم

 ديللهگا   نيللن بللر نسللا   .نسللت

 بله  بلرد   پل   بلرن   شناس  روش

 نز شللله شنلللهمللل  نللللينم ونقتیلللت

 دقیلق  شنترش با آزمايش  ها  ور 

 و متغیرهلللا  ناخونسلللته تملللام 

 بحلث  ندنمله . شلود  نستفاد  مينح،

 وو ن  رن شالم رشته بار   نين در

 پرهیلي  برن  لذن . شنهم  منحرت و

 نكلللات بحلللث  نز ندنمللله نوالللله نز

 يادشلله   هللا جنبلله بلله مربللوط

 نصلل  بلله و نمللاي،ملل  خللوددنر 

 بله  .پلردنزم م  جلسه نين موضو 

پلللللژوه    نرزيلللللاب  منظلللللور

 آ  بلللرن  دي لللر  هلللا  تتريللل 

 جملله   نيلن  نز. شرد عرضه تون  م 

 نصللی  جسللتجو  بلله شلله فتلالیت  

 دننلل  آ  وريللق نز و پللردنزدملل 

 قبالا شه وور شود. هما م  حاص 

 پل   دنبلاش  بله  تحقیلق  شله   نشار 

 ول  نرزياب  نست ونقتیت به برد 

 جهلت  هلا دند  گلردآور   دنبلاش  به

 و گلللللللذنر   قضلللللللاوتنرزش

. نسلت  بهبلود   برن  گیر  تصمی،

شیفیللت  دربللار  بخلونهی،  نگللر نملا  

 بايله  بپلردنزي،  نرزياب  به پژوه 

 بله  قضلاوت  شیفیلت  نيلن  به نسبت

  زم منظلور  نين برن . آوري، عم  

 مشللخ  قضللاوت مرجللع نسللت

 .باشه

 قضاوت مرجع نرزياب   در متمو ا

 ونحلله هللا هللهت يللا نسللتانهنردها

 چنانچللله. نسلللت نرزيلللاب  ملللورد

 در پللللللژوه  نسللللللتانهنردها 

 بله  توجله  بلا  بايله  دستر  نباشه

 نرزيللاب  مللورد ونحلله هللا هللهت

 بلله رن قضللاوت( پژوهشلل  نظللام)

 نكلات  بله  توجله  بلا  .رسلانه  ننجام

 در تحقیلق  نرزيلاب   ههت يادشه  

 رشلللته) پژوهشللل  نظلللام يللل 

 پژوهشلللل  نظللللام/ دننشلللل اه 

( پژوهشلل ا  /سسللهؤم/ دننشلل ا 

 : نست نشؤس سه به دند  پاس 

 آ  هلا  برنامله  ننلهنز   چه تا (1

 و رسللالت رنسللتا  در نظللام

 باشله  م  آ  شه  بیا  ههت

پژوهش   ها برنامه شیفیت و

 چیست 

 هللا برناملله ننللهنز  چلله تللا  (٢

 نثلربخ   ولور به شه  تهوين

 ننه رسیه  ننجام به

 سلللاز پژوهشللل  نظلللام آيلللا (٣

 فتالیت شیفیت شه دنرد وشار 

 پلاي   مسلتمر  ووربه رن خود

 بله  نسبت آ  بر نسا  و شنه

 گیللر تصللمی، نرتقللا  شیفیللت

 نمايه  عم  و نمود 

 چلارچوب  دند  دسلت به منظور به

 نظلللام يللل  نرزيلللاب  بلللرن   زم

 دند  پاس  رنستا  در و پژوهش 

 نل لو   يل   يادشله    ها نشؤس به

 پیشللنهاد پژوهشل   نظللام نرزيلاب  

 آ  بلله نينجللا در شلله نسللت شلله 

 بلا  نرزياب  ننجام برن . پردنزي، م 

 هشللت بايلله نل للو  نز نيللن نسللتفاد 

 نظلر  ملورد  رن نصلل   ملالك  دسته

زيلر   شر  به هامالك نين .دند قرنر

 :هستنه

 رنهبردهلللا   و هلللاسیاسلللت .1

 پژوهش  

 هلا  برنامله  ملهيريت  و رهبر  .٢

 پژوهش  

 نز پشللللتیبان  سللللاز و شللللار .٣

 نفينيل  دنن  و پژوه  ها  فتالیت

 پژوهش رن  

 پژوهش رن   تربیت. ٤

 آملللوزش و پلللژوه  پیونللله. ٥

 دننش اه  

 پژوهش   ها يافته شاربست .٦

 پژوه   در مشارشت .٧

 شیفیللللت نرتقللللا  و نرزيللللاب  .٨

 .پژوه 

 شلله  نشللار  قللبالا شلله وللور همللا 

 پژوهش  ها فتالیت نرزياب  برن 

 ي  رن نرزياب  مورد ونحه تون  م 

نظللام  شلل  يللا دننشلل اه  رشللته

 نظلر  ملورد  دننشل ا   ي  پژوهش 

 نرزيلاب   ونحه شهنم نينكه. دند قرنر

 نختیار شیفیت دربار  قضاوت برن 

نرزيللاب   هللهت بلله بسللت   شللود

 تلرين پلائین  نگلر  مثلاش   برن . دنرد

 ماننه رشته) باشه نظر مورد سط 

 رشللته يللا/ پايلله علللوم در شللیم 

 و تربیتل   عللوم  در علال   آموزش

 هشللت صللورت نيللن در( نمثللاش آ 

 ملورد  رشته دربار  يادشه  مالك

 .رودم  شار به نظر

 يادشله   نصلل   ملالك  هشت برن 

نسلت.   شه  تتري  فرع  مالك ٢٧

همچنللین  بللرن  هللر مللالك فرعلل  

 پژوهشللل  شیفیلللت نشلللان رها 

 بله  مثلاش   برن  .نست شه  تتري 

 ملالك  شیفیلت  گیلر  ننلهنز   منظور

فرع  سله نشلان ر بله شلر  زيلر      

 :  گیردم  قرنر نظر مورد
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 يا بنیاد  پژوه  دند  ننجام 

 دننش اه  رشته در شاربرد 

 ولور  شله  بله  نرزياب   مورد

 موقتیت به نرزياب  مورد هادن

 يلا  ملل   علمل   مرنجع نز يك 

 دسللت جهللان  يللا و ن منطقلله

 يابه 

 دند  ننجام در پذير رقابت 

 دننش اه  رشته در پژوه 

 يا ن منطقه يا مل  سط  در

 جهان  

 دريافللت بللرن  پللذير رقابللت 

 ننجلام  منظلور بله  ملال   منابع

 رشلللللته پلللللژوه  در دند 

 ملللل   سلللط  در دننشللل اه 

 . يا جهان  ن منطقه

 بايلله درونلل   نرزيللاب  فرنينلله در

 بلللرن   زم نوالعلللات و هلللادند 

 بللا نشللان رها  وضللتیت بازنمللائ 

 ها هتله يا انهنردهالنست به توجه

 دند  دسلت بله   مورد نرزياب  ونحه

 قضللاوت آنهللا  تحلیلل  بللا. شللود

 بله  و آيله م  عم به شیفیت دربار 

 وضلتیت  بهبود و بازخورد منظور

. گیلرد  قلرنر  مورد نستفاد  موجود

 بللرن  نرزيللاب   همچنللین   نتللايج

 يلللا و رنهبلللرد  ريلللي برنامللله

 مورد سازمان  عملیات  ها  برنامه

 نز پل   نلبته. شودم  ونقع نستفاد 

 نمكللا  آ  بللا برونلل  شلله نرزيللاب 

 نیلي  نلمللل  بلین  و مل  ها مقايسه

 .شودم  فرنه،

 ماننللله پژوهشللل   نظلللام يلل   در

 ريلي  برنامله  و پلژوه   سسهؤم

 نهللاي  دندبللرو  عللال   آمللوزش

 هللا وللر  هللا گللينرش سسللهؤم

 صللورتبلله شلله تحقیقللات  نسللت 

 در. شودم  منتشر شتاب يا نشريه

 پیامللهها  بلله بايلله رنسللتا  نيللن

 هلللا گلللينرش نيلللن نز حاصللل 

 و قضللاوت شللرد توجلله تحقیقللات 

 تحقیقللات  هللا گللينرش شلله نمللود

 ريلي  برنامله  و پلژوه   سسهؤم

 دربلار   ننهنز  چه تا عال  آموزش

و  «نلللللامتین هلللللا موقتیلللللت»

 تهوين به عال  آموزش ها  دغهغه

 تحقیقلللات  هلللا ولللر  و نجلللرن 

 دند  نشلللا  حللل  رن  و پردنختللله

 دربلار   قضلاوت  برن  نلبته نست 

 پژوهشللل  هلللا شیفیلللت فتالیلللت

 شلله  آنجللا  نز يادشلله    همؤسسلل

 دستر  در نرزياب  نستانهنردها 

 ويلژ   ها ههت به توجه با نیست 

. پردنخلت  نرزيلاب   بايه به همؤسس

 شلله شللود بیللا  نسللت ممكللن نمللا 

و  روشلللن هلللا هلللهت سسلللهؤم

 در صورت درنين. نهنرد پذير ننهنز 

 نسلت   زم نرزيلاب   برن  نوش قهم

 پذيرننهنز  ها ههت سسهؤم برن 

 آنهلا   نسلا   بلر  بته. شنی، تتري 

 نظلر  ملورد  رن نشان رها و هامالك

 رن ننجللام نرزيللاب  و دهللی، قللرنر

   .دهی،

 شله  نسلت  آ  يادشه  بحث حاص 

 نظلام  نرزياب  پیشنهاد  چارچوب

 نصل   مالك ٨ نز متشك  پژوهش 

 همچنللین . نسللت فرعلل  مللالك ٢٧

 تتللهند  فرعلل  مللالك هللر بللرن 

 بلرن   .نسلت  شله   تتري  نشان ر

 هللر موجللود وضللتیت نرزيللاب 

: شلود م  منظور حالت سه نشان ر

  ٢ =مطللللوب نسلللبتاا  ٣ =مطللللوب

 نمللر  نيللن ننجللام . در1 =نللامطلوب

 رن نرزيلاب   ملورد  ونحله  بايله  نبتهن

 نرزيلاب   بله  سلپ  . شرد مشخ 

 منظلور  نيلن  برن . درون  پردنخت

 و هللانشللان رها  دند  نسللا  بللر

 و گللردآور  بايلله  زم نوالعللات

 قضللاوت فرنينلله در. شللود تحلیلل 

 هلا  دند  تلون  مل   شیفیت  دربار 

 پیوسلتار  يلا  ویل   يل   بر رن شم 

 توننهم  عهد  محاسبات. دند قرنر

 بلین  رن نرزيلاب   مورد ونحه شیفیت

  .شنه نمايا  وی  فوق سر دو

 عضللو: رشاانوادی عبااا  دكتاار

 ريللي برناملله گللرو  علملل  هینللت

 ريلي  برنامله  و پلژوه   سسهؤم

 عال   آموزش

 هلا  صلحبت  شله  نين نست ونقتیت

 نظر  مبان  بیشتر بازرگا  نستاد

. نست موضو  تنوري  ها جنبه و

 بلهين  عمل   و شلاربرد  حوز  در ما

 آملوزش  نظام. مشك  دنري، مبان 

 و نظللارت نظللام شلله نيللرن  عللال 

 خلود  دنرد قرنر آ  دش در نرزياب 

 در مقللهنر  ن ريشلله صللورتبلله

. نسلت  چال  مونجله  با عم  حوز 

 دو ولل  نرزيللاب  و نظللارت همللین

 فتالیللت بلله شللرو  گذشللته دهلله

 نينل   توننله مل   شس  نست. نمود 

 يل   در آ  رن ملمو  ها  خروج 

 عمللوم نوللال  بلله مللل  گللينرش

 نظللام رسللهمل   نظللر بلله برسلانه  

 شیفیلت  تضلمین  و نرزياب  نظارت 

 چله در  و آموزش حوز  در چه ما
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 و تتويق به نشبلوغ پژوه  حوز 

 فتالیللت زيلرن  نسللت  نفتلاد   خیرأتل 

 خیلل   ململو   خروجل   ول  دنرد

 شجاسلت  بايله   نشلكاش . دنرد شم 

 قلرنر  بررس  مورد رن عم  عرصه

 شلاهه  تنور  نظر نز ما زيرن دهی،

 .نیستی، حوز  نين در شمبود

 رن صلحبت : بازرگاا   عبا  دكتر

. شللن،ملل  خالصلله نكتلله چنلله در

 نز يكل   بايسلت   پژوهش  نرزياب 

 آملوزش  ها نظام مه، ها دغهغه

 نكته. ششور باشه پژوهش  و عال 

 پژوهشل   نظام نرزياب  برن  دوم 

 نرزيللاب  بللرن  چللارچوب  بايلله

 بهبللود  جهللت برونلل   و درونلل 

پژوهشلل   نظللام شیفیللت مسللتمر

 بايله  رنسلتا   نين در. دنشت منظور

 نرزيللاب  بللرن   زم شللار و سللاز

 متبحلر  نفلرند  و باشه دنشته وجود

. بپردنزنلللله آ  بلللله نرزيللللاب  در

 شیفیت مستمر بهبود همچنین  برن 

  زم سلاختار  نسلت   زم پژوهش 

 – نوالعلات  و دند  گردآور  برن 

 -نشلان رها  و هلا ملالك  بر نسلا  

 چنانچلله. گیللرد نظللر قللرنر مللورد

 باشله   مشخ  نرزياب  چارچوب

 تونننللهملل  خودشللا  هللاسللازما 

 درونل   نرزيلاب   به ندونر  وور به

 نیللي برونلل  نرزيللاب  بللا. بپردنزنله 

 بلا . شلود مل   فرنه، مقايسه نمكا 

 نز دننشل اه   هلا  رشلته  نرزياب 

 بللله تلللون مللل  پژوهشللل   نظلللر

و  هللللادننشلللل ا  بنلللله  سللللط 

. بپلردنزي،  پژوهشل   هلا   سازما 

 آملوزش  بلرن   شله  بنه سط  مث 

 نيلن  ونقتلاا . نسلت  شه  ننجام عال 

نلمللل    بلین ) هابنه  دننش ا سط 

( نسلتان   ششلور    ن   منطقه مل  

 بله  قلهم  يل   شیفیلت  بهبلود  نظر نز

 تجربلله نيللن نسللت. نز بللود  جلللو

نظلام   شیفیلت  بهبلود  برن  تون  م 

 بللرن  و گرفلت  پنلله نیلي  پژوهشل  

 ملورد  رن بنله   سلط   نیلي  پژوه 

 بحلث   نيلن  خاتمه در. دند قرنر نظر

شتللاب  بلله رن منللهن  عالقلله توجلله

 آمللوزش در نرزشللیاب  و نظللارت

 دفتله  دو 1٣٩٦ سلاش  در شه عال  

 ده، فص . نمايهم  جل  شه  چاپ

 و هلا ملالك  تفصلی   بله  شتلاب  نين

 نظللللام نرزيللللاب  نشللللان رها 

 .شنه م  بیا  رن پژوهش 

 آقللا : نورشاااهي نسااري  دكتاار

 پژوهشلل ا  بللرن  جتفللر  دشتللر

 بللرن  مللن شننللهملل  فكللر زليللله

 هللا مللالك آ . خللودم پژوهشلل ا 

 نل للوي  رو  چ ونلله رن نشللان رها

 نرزيلاب   چ ونه و شن، ساز پیاد 

 يللل  و بیانلللهنزم رن  رن درونللل 

 دغهغله  ملا  همه بروم با تر مرحله

 دشتللر آقللا  نز شلله دنريلل، نجللرن

 نيلن  در شله  خونهی،م  فرنستخون 

  .  شننه يار  رن ما رنبطه

 )دبیلر  فراساتوواه  مقصاود  دكتر

 میي(:  علم 

 همللله نز و تشلللكر سلللالم ضلللمن

 دعلوت  شه پن  و نعضا  میهمانا 

 شلله هللاي بحللث پذيرفتیلله  رن میللي

 دشتللر آقللا  نرجمنللهما  نسللتاد

 مللهخل  شردنلله بازرگللا  عنللون  

 بسلیار  خاسلتن ا   و مناس  بسیار

 هملین  بلا . شله  پن  نين برن  خوب

 دربللار  گفت للو بلله شللرو  بحللث 

 نيرن  در پژوهش  آينه  مؤسسات

 شیفیلت  نرزشلیاب   نملر  بر تأشیه با

 دشتلر  جنلاب  شله  بحثل   و شنلی،  م 

 بلا  ن ننهيشله  فضا  شردنه شرو 

 فللرنه، گفت للو نيللن نرزشلل  بللرن 

 توجله  ضمن توننی،م  ما. آورد م 

 خودمللللا   مللللل  شللللرنيط بلللله

 نفلق  در نیلي  رن جهلان   هلا   تجربه

 بله  بتلوننی،  باشلی، تلا   دنشلته  نظر

. برسلی،  فردن نيرن  برن  چارچوب 

 بلرن   گشلاي  نفلق  توننله م  هاپن 

و  سلرزمین  نيلن  در پژوه  آينه 

 نیلاز  ملا . آ  باشه نرزشیاب  نحو 

 و نرشمیهسل   نقطل   يل   به دنري،

 رن خللوي  جهللا  شلله نهللرم يلل 

 رن خودمللا  وآينلله  شنللی، جابجللا

 نقطل   شنلی،  آ   محافظلت  و شنترش

 نصلحاب  شما پا  زير نرشمیهس 

 مؤسسات در تا و همكارن  تحقیق

 نفلرند  . نست ششورما  پژوهش 

 هلللا زحملللتپژوهشللل ا  در شللله

 در شننله  مل   و ملهيريت  ششلنه  م 

 شللك  بلله و دنرنلله حضللور نينجللا

 توننهم  نين. ننهشه  دعوت ههفمنه

 بللا نينكلله باشلله نولیلله تمللرين يلل 

 بحلث  ونرد لطفلاا  پ  نیست. نشبا 

 دشتلر  آقا  شه پلتفرم  در تا شويه

 شردنلله نيجللاد مللا بللرن  بازرگللا 

 جملللع حاضلللر در. شنلللی، گفت لللو

 گفت لو   بلرن   ظرفیت  شه بین، م 

 نقطله  به شه ههت نين با هست غن 

 عرصللله در هوشلللمنه  تتلللادش

 مللا  برسللی،  سللرزمین تحقیقللات
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 بللا مؤسسللات شلله ترتیلل  بللهين

 نفتللا ذ  و يللارن  هملله مشلارشت 

 وللوربلله شللا و بیرونلل  درونلل 

 به شلك   و شونه نرزشیاب  مهنوم

 رن خللود شیفیللت نهادمنلله  ثر وؤملل

 هللا و نانومینللان  شننلله تضللمین

 نين ه.لشنن رشلشنت رن وي لخ ه لآين

 شلللبكه نيجللاد  بلللا ن  شللود نملل  

 سسلللاتؤم نز خلللود هوشلللمنه 

 در تحقیللق نصللحاب و پژوهشلل 

 نز دور نيرننل   محققا  حت . نيرن 

 نيرننل   محققلا   دنياسپورن ) وون

  زم شلبكه  در نين نیي (خارج مقی،

 .باشنه دنشته نق  و حضور نست

 شللله نسلللت نيلللن نرزشلللیاب  شللل 

 دربار  عموم  قضاوت خونهی، م 

 و پاسخ وي  شود تولیه ما فتالیت

 پژوهشل   نعملاش  نجتماع  دربلار  

 آ  و دسلللتاوردها  و نتللايج  مللا 

 رضللايت و باشلله دنشللته وجللود

 عللل، و بیرونلل  درونلل  نفتللا  ذ 

 بلی   به چیي  و حت  شود تأمین

هملله  آنهللا برسللی، شلله رضللايت نز

 سرآمه  متنا  در «تحقیق متیار»

 تللرنز در تتللال  و نسللتانهنردها 

 سلرزمین  نين در بايه. نست جهان 

 دندهابرو  و نتايج و وعیت بتوننی،

 ننللهنز  رن تحقیقاتمللا  و پیامللهها 

و  شنللی، مشللاهه  ببینللی،  ب یللري، 

 دربلللار  نفتلللا  ذ  همللله مرتللل 

و  بكننلله دنور  تحقیقللات بتونننلله 

 در پلژوه   آيلا  شله  باشی، مطمنن

 ملل   هلا  زخ، برن  مرهم  نيرن 

 شلار  نيلن  بلرن   .نله  يلا  نهله مل   ما

 نرزشلیاب  . دنري، علم   زم روش

 نله  نما باشه عین  نمكا  حه تا بايه

 بله  بايله . گرنيانله نثبلات  متنلا   به

 و شنلی،  قضلاوت  ذينفتانما  همرن 

 قضللاوت بلله رن نيللن قضللاوت بتلله

  .برسانی، عموم 

(Public Judgment). 

 
 

 پژوهشلل  مؤسسلات  آينلله  رصله 

 شلرو   پژوهشلیا   ما خود نز بايه

 خلوي   ن حرفله  وجهن  نز بشود 

 چلله مللا شلله بپرسللی، همللهي ر و نز

 آ  آيلا  گلويی،  مل   چله  شنلی،   م 

 گلوش  هلا  برنامله  و زيبلا  نههنت

 نجللرن گللويی،ملل  شلله رن نللونز  

 مانله  مل   هلا قفسه در شنی،  يا م 

 درست به رن درست چقهر تحقیقات

 بللرن  نتیجلله و دهللی،ملل  ننجللام

 آيلا  چیسلت   و بشر  مل  جامته

 نز فروبسلته  گرهل   ما تحقیقات نز

 شلود  مل   گشود  ها  جامتهگر 

 تقلیل   و نجتملا   توسلته  بلرن   آيا

 بشلر   شلرنيط  و بهبلود  هامحنت

 آيلا  نينكله  تلر مهل،  و نفته م  مؤثر

 نیازهللا  مللا پاسللخ و  تحقیقللات

 ويللژ و بلله حللاش و تحللوش نوپهيلله

 ملل   تحقیقلات  آيلا  شود م  آينه 

 چله  و شنله  مل   تولیله  مازند  ما 

 و جامتله  برن  ن تاز  ها فضیلت

 شنی، م  نيجاد بشريت

 تحقیقات سرآمه  نين چارچوب

(Research Excellence 

Framework  =REF)  
 دشتلر  جناب بيرگونرما  نستاد شه

 نسلت   زم دندنله  توضی  بازرگا 

 نلملل بین و ن منطقه و ه، مل  ه،

 لوشاش باشه  و جهان  محل  باشه 

ملا  . شلود  گلوشلاش  باشه  گلوباش و

 به نیاز ورلشش پژوهش  مؤسسات

 وور ملهنوم  به شه دنري، چارچوب 

 شلله شنللی، نيجللاد عمللوم  نومینللا 

نعتبار  و صحت و دقت ما تحقیقات

و  هنجارهلللا دنرد  رن  زم علمللل 

 رعايلللت آ  در ن حرفللله نخلللالق

و  گیرنهگا خهمت درد به شود. م 

هملله  و خللوردملل  مللا مخاولل 

 ملا  تحقیقلات  نين نتايج نز نفتا  ذ 

 در مشكالتشلا   و برنله م  سود 

 حلل  مللا هللا پللژوه  روشللن 

توننله  مل   ملا  تحقیقلات  و شود م 

 بلا  رن سلرزمین  نيلن  آتل   نیازها 

و  شنله  منظلور   زم ها ن ر پی 

. باشلله و پاسللخ و نمايلله تللأمین

گفت لو   شله  نسلت  نيلن  من پیشنهاد

 آينلله  نز محافظللت و بللرن  شنللی،

 چلارچوب  سلرزمین   نين نامطمنن

 اتمؤسسل  تونفق مورد شه ن نولیه

وجللود  بلله باشلله نفتانشللا ذ  و

 بلا  نسلتانهنردهاي   بر سر بیاوري، 

و  جهلللان  ترنزهلللا  نز نقتبلللا 

 تونفلق  به ششورما  آينه  نیازها 

 نيللن نز يلل  هللر بتلله و برسللی،

 نرزيلاب   خود در درو  اتمؤسس

 درو  در و بیانهنزنه رن  رن درون 

 درسلت   نرزيلاب   شمیتله  يل   خود

 آ  بلكله  شلك  ندنر    بله  نله  شننه
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 نعضلا   خلود  هوشلمنه  نز  نقطه

 همله . باشه نفتا ذ  و علم  هینت

 نسلا   بلر  و شلونه  جمع سسهؤم

 نسللللتانهنردها  هللللا چللللارچوب

 نرزيللاب  ...و هللامللالك نشللان رها 

بنلله  و  و گیللرد. صللورت درونلل 

 نعللالم مؤسسلله نيللن همكللارنن، در

 بله  تلوننی، مل   شله  شنی،م  آمادگ 

 ن حرفلله خللهمات ندنملله در شللما

 و پژوهشلللل  بللللههی،  خللللهمات

 نرزيلاب   نز آ  بتله  شله  تخصص 

 سلپ   و باشلی،  دنشلته  رن بیرون 

 بتللوننی، عضلللو  شللله نلملللل  بللین 

 نرزيلللاب  نلمللللل بلللین نهادهلللا 

پژوهشلل   سللرآمه  و پژوهشلل 

 نين به رن خود مل  شبكه تا بشوي،

 شللبكه بلله و شنللی، نيجللاد صللورت

 .بپیونهي، تحقیقات شیفیت نلملل بین

 جهلان   رن  تلرين پلاشیي   و بهترين

 پژوهشل   و دننشل اه   نظام شه 

 نعتبلللار و نرزشلللیاب  نيلللرن   در

 بهتر تر مطمنن رن  و نست سنج 

 آمللوزدننلل  نيللن ذهللن بلله نز نيللن

 نعتبارسلنج   وقت  چو  رسه. نم 

 نلمللل  بلین  ناگيير به بايه شنی، م 

صلورت   نيلن  در غیلر  چلو   شوي،

 در  زم پلذير   رقابلت  تلوننی، نم 

 دنشلته  علمل   هلا  پژوه  عرصه

 نشللبا  بلله مللا ن   همللین. باشللی،

 گفت و توننی، م  و رسیهي، مترفت 

 پنل   نملروز  هلا   بحلث  تملام . شنی،

 ملا  شود  آينه  به متطوت بايست 

 پرتللاب مللا رويلل، شجللا ملل   بلله

 ششور. ،لمبه ن ه لآين به شوي، م 

 جها  در و پرمخاور  منطقه در ما

 دننل   عصلر  در ه، آ  پرمخاور 

 شله  و نرتباوات و فناور  نوالعات

نست قلرنر   دنناي  به موشوش قهرت

 نيلللن تلللوننی،  مللل  چ ونللله دنرد.

 نسل   بله  سلربلنه   با رن سرزمین

 ما آيا تحقیقات دهی،  آينه  تحوي 

 و نوپهيلله نیازهللا  شننلله تللأمین

 هست  ششور نين آينه  پاسخ و 

 شنی، محافظت رن خود آينه  چ ونه

 خودملا   هلا  چ ونه نانومینان  و

 برن  نقلهنمات  شنی،  شنترش قاب  رن

 ملن  پیشلنهاد  ثرؤمل  و مثبت بسیار

 نفتلا  ذ  بلا  نقهنم گرو  ي  نيجاد

 شلله نسللت پنلل  همللین وريللق نز

 .گیر  شننهپ  رن نمروز ها  بحث

 بسلیار : نورشااهي  نساري   دكتر

 مسلنولیت  توضلی    نيلن  بلا  خوب 

 سسللاتؤم نرزيللاب  پكللیج تهیلله

 برعهله   سسله ؤم نين رن پژوهش 

شله   قلرنر  خودملا   ملا  و گیردم 

 تهیله  مسلنولیت  و شلوي،  قهمپی 

 نرزيلللللاب  نيرننللللل  ملللللهش آ 

 و به عهه  ب یلري،  رن ها پژوهش ا 

  .هست شورن نين آخر نين مصوبه

 قبل   ملا : جعفری كاظ، محمد دكتر

 نظلام  يل   ننتخاب دنباشبه نينكه نز

 جاي لللا  بلللا متناسللل  نرزيلللاب 

 تلر مه، دغهغه باشی، هاپژوهش ا 

در  هلا پژوهش ا  موريتأم و نق 

 نظلللام. دنريللل، رن حاضلللر عصلللر

 مفیه وقت  ه، خوب بسیار نرزياب 

 تكلیلل  شلله بللود خونهلله ثرؤملل و

 شه  روشن نصل  دغهغه و مسنله

 دهه سه قري  گذشت نز پ . باشه

 شلله مللل  هللا پژوهشلل ا  عمللر نز

 خود نق  خود زما  در ه، بسیار

 وقللت ننللهشللرد  نيفللا خللوب بلله  رن

 تتريللل  بلللاز و ننلللهنز پوسلللت

 ويلژ  بله  هلا  پژوهشل ا   موريتأم

 تلا  نيله   تولیله  چرخه در آنها نق 

 ملللن بللله نظلللر. نسلللت محصلللوش

 نيللن منظللر مشللك  نز هللادننشلل ا 

 موريلت أم و تكلی  و دنرنه شمتر 

 تربیلت : نسلت  روشلن  شلا  نصل 

 رشللته  هللر  در. ننسللان   نیللرو  

مشلخ     ونحهها تتهند تخصص 

 و نجبلللللار ) درو  سرفصللللل 

 نخلذ  نظام و شه  تتري ( نختیار 

 و دننشلجو  تكلی  شفات  ه، ونحه

 و شیفیلت  .روشلن نسلت   ه، نستاد

 بلا  بلی   و ش، ه، هاسط  دننش ا 

 دننشلللجويا  نسلللتتهند و شیفیلللت

 نز وقت  حاش. دنرد بست   ورود 

 هلا پژوهشل ا   سرنغ به هادننش ا 

: نسلت  تلر سلخت  موريتأم آيی،م 

 در شللار عرصلله تحقیللق عرصلله

 بله  آ  تبهي  برن  مجهو ت دنیا 

 بله  برن  رسیه  تالش و متلومات

 مشلخ   محصلوش  و ي  خروج 

 شلايه  و بر عالو  بايست  ما. نست

 بلله  «علملل  تحقیقللات» نز بللا تر

 بهللا  نیللي «فناورننلله تحقیقللات»

 نرتقلا   ضلمن  تلا  بیشتر  بلههی، 

 و جامته پیشرفت تكنولوژ   سط 

. شنللی، تللامین نیللي رن مللردم رفللا 

 تحقیقلات » رو  بلر  تمرشلي  تفاوت

 «فناورننه تحقیقات»به جا   «علم 

 سللط  و زنللهگ  سللب  در تفللاوت

 بلللوك» در مللردم و جامتلله رفللا 

. نسللت «غللرب بلللوك» و «شللرق
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 ها پژوهش ا  موريتأم و جاي ا 

 بايسلت   منظلر  هملین  نز دقیقاا مل 

حوز   در شود  تحقیقات بازتتري 

Big Science در پلللللژوه  و 

TRL تحقیقات ننجام شه با تر ها 

 هلا  هيينله  با ن چنهرشته جمت  

 نز عبلور  بلرن   بتضلاا ) توجه قاب 

( ٧تلا   ٤هلا    TRLدر «مرگ در »

 بله  دي لر   مخاو  ولبه  آيام  رن

 دنرد    هاپژوهش ا  نز غیر

صلنتت  جعفری:  كاظ، محمد دكتر

 جه  R&Dسفانه أمت ما ششور در

 حللوز  نيللن در تقاضللا نگللر. نللهنرد

 در بكنللی،  بايلله چلله ن یللرد شللك 

 رن نصلل   تقاضا  آموزش عرصه

 ششلور   نقتصلاد  و صلنتت  نیاز نه

 و ملردم  نجتملاع   نیاز بیشتر بلكه

 عالیلله تحصللیالت بلله آنهللا عالقلله

 بابلت  و دهله م  شك  فرزنهننشا 

  زم پشتیبان  و گذنر آ  سرمايه

 صلنتت  ولل  . آورنهم  عم به ه،

 مرشللي مللن نز رن تقاضللا نيللن نگللر

 تكلیلل  باشلله  نهنشللته تحقیقللات 

 چیست 

: منتظاار غالمعلااي دكتاار آقااای

 تربیلت  دننش ا  علم  هینت ولعض

 نظلارت  شلارگرو   عضلو  و مهر 

وزنرت  نرزيللاب  و نظللارت مرشللي

 تحقیقات  و علوم

 رن سیسلتم   وقتل   ما مهنهس  در

 دنشلته  فیهب  بايه شنی،م  ورنح 

 توننهنم  فیهب  بهو  چو  باشی، 

 در سیست، فیهب  نين باشه. پايهنر

 و نظلللارت -شنتلللرش آموزشللل  

 تصلللمیم . باشلللهمللل  بلللازخورد

 به بته و روي،م  جلو به گیري، م 

و  نظللارت خللوري،.ملل  شكسللت

 ملا  شله  نسلت  نيلن  به ناظر نرزياب 

 نز سلخن  آغلاز  شلرد.  خلونهی،  چه

 نل ؤسل  بنه . نست پژوه  تتري 

 متنا شه دنري، پژوه  ي  ما دنرم

 نعللالم رن آ  رنبطلله وللل  شللردي، 

 .نكردي،

 علللوم وزنرت در مللا شلله خطللاي 

ه لب توننی، لنم شه نست نين ردي،لش

 فنللاور  و پللژوه  بللین رنحتلل 

 بلله دنريلل، وقتلل  شنللی،. ششلل خللط

 صلن   شهنم شنی، م  ن ا  پژوه 

 ن للا   و نظللر مللورد  پللژوه  نز

 ن لا   رن بنیاد  پژوه  آيا ماست 

 يلا  شلاربرد   پلژوه   يلا  شنلی، م 

 وقت  ها حوز  ن   در شهنمتوسته

 صللحبت پللژوه  بللا رنبطلله در

 و دننشلل ا  در پللژوه  شنللی،  ملل 

 محللیط در پللژوه  و پژوهشلل ا 

 بلا  متمايي  و متفاوت نست صنتت 

 وصل   يكلهي ر  به جاهاي  در نينكه

 .شونهم  ه،

 و بازرگللا  دشتللر شتللاب در آنچلله

 رلناظ شه  مطر  فرنستخون  دشتر

 آمللوزش محللیط در پژوهشلل  بلله

دنرم  و هسلت،  دننش اه  من. نست

 دنرم دننشلجو  ي . شن،م  پژوه 

 دشتلرن  و لیسان  فوق مقطع در شه

 ي  من يا و دنرد تحقیقات  پژوه 

 نز بیرو  پروژ  ي  و هست، نستاد

 بايله ببیلن،   و گلرفت،  دننشل ا   يا و

 در نسلت   جنسل   چه پژوه  نين

 شانتكسلللت نيللن  نز شلله  صللورت  

دشتلر   آقلا   تسؤن  بیايی،  بیرو 

 بلرن   ملا  شونه.م  مطر  بازرگا 

 پژوهشل   در شنی، م  پژوه  چه

 هاي سیاست چه دهی،م  ننجام شه

نز  ملللا ششلللور سیاسلللت دنريللل، 

 چه آ  به ونسطه چیست  پژوه 

 بودجله   آيلا  دهنه م  ما به چیي 

 مللا بلله نسللتخهنم  رديلل  نیللرو 

 هلا  سیاسلت  سلپ   و دهنله   م 

 هللا سیاسللت ببینللی،  رن دنخللل 

 شه مقررنت  آيا ديه. بايه رن فرومل 

 رن پلژوه   گذنرد م  علوم وزنرت

 نامه نرتقا آيین آيا دهه م  ساما 

 تصللحی  يللا هسللت پللژوه  مللانع

 دنريل،  ن نامله آيلین  نگر آ   شننه 

 نسلللت آموزشللل  نصلللالتاا شللله

 در) نسلت  پژوهش  آ  ها  تبصر 

 ملا  هلا  نامله آيلین  نشنو  شه  حال 

 و نسللللت دننشلللل اه  نصللللالتاا

 و( نسلت  پژوهشل   آ  ها  تبصر 

 آملوزش  ذيل   رن پژوه  يتن  نين

 مجلين  محلیط  ي  نه تتري  شردي،

 هويلت  نصلالت  و تشلخی   شه در

 ملا  ژوهش رلپل  دلی  همین به دنرد.

 يلل  شلله شلله  تتريلل  نصللالا آيللا

 هانين  نه يا دنرد ن حرفه تشخ 

. نسلت  ششور  ها هما  سیاست

 در شه شنی، نرزياب  يتن  بخ  نين

 يلللا دسلللت اه  يلللا ملللل  سلللط 

 مثللل ) فروملللل  هلللا  دسلللت ا 

( غیللر  و رنللگ زليللله  پژوهشلل ا 

 شننله. مل   عمل   دنرنه چ ونه هانين

 يل   نست. نرزياب  جن  ي  هانين

 شله  نسلت  نيلن  به ناظر دي ر جن 

 عضللومللن  درو  پژوهشللكه  در

 شن، م  چه علم  هینت
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 دي لر   سلط   بله  دندبرو  نز بته

 چله  شله  ببینی، رن پیامهها روي،.م 

 بلود   هل،  سلودمنه  آيا نست  شه 

آخللرين  و شنللی، بررسلل  و نلله يللا

 در آيلا  شه شنی، ن ا  رن آثار مرحله

 در دنشلته   نثر ششور صنتت  رشه

 مترفتل   رشه و ششور علم  رشه

يا نهنشته   دنشته نثر نيرنن  جامته

 در. شنی، تفكی  ه، نز رن هانين بايه

 رن 1٠٠ شاخ  سر ي  دنددرو 

 در بسلللنجی،  و باشلللی، دنشلللته

 پیاملهها  در و سلر . يل   دند برو 

 جهنگانله  ه، آثار و وور جهنگانهبه

 دي لر  صلورت  نين در شه بسنجی،.

 چله  ب لويی،  شله  نسلت  شوخ  نين

. دنشلتنه  پژوهش ا  هر مقاله تتهند

 هل،  آملوزش  در رن مشلك  نيلن   ما

 دهی،م  دنري، چه دننی،نم  دنري، 

 .دنري، ننتظار  چه و

 رئللی : ميلبااي مصاايفي دكتاار

 ژنتی   مهنهس  مل  پژوهش ا 

 رن قبلل  پژوهشلل  سللاش  بودجلله

 نما گرفتنه%  1٠٠ هادننش ا  ببینیه 

رن  بودجللله%  ٨٤ هلللاپژوهشللل ا 

 خلونهی، م  وقت . ننهشرد  دريافت

 قلرنر  رن ننسلان  آ   علوم غال  در

 و نلهنري،  متخص  ما دي ر دهی، 

 نينجللا نیسللت  ژنتیكلل  گللوي پلی  

 بايسلت   ننسلان   علوم حوز  دي ر

 بودجله  .دهله  حل   رن  و شنله  شم 

 پژوهشلل ا  قبلل  سللاش پژوهشلل 

 زنلل،ملل  مثللاش رن( ژنتیلل ) خللودم

 بودجله  میلیلارد  ٢٠ ملا  پژوهش ا 

 وقتل   علم   هینت نفر ٧٠ با دنشته

 ٣ يتنل   دهنله  نم  رن بودجه%  1٦

 دهنله. نمل   میلیلو   ٢٠٠ و میلیارد

بايسلللت   نرزيلللاب  و نظلللارت در

 .  ببینی، ه، رن دندبرو 

 شلود. م  مرتبط ه، به مسائ  همه

 نشللار  بلله درسللت   شلله چیللي 

 شله  نسلت  نرتقلا   نامهآيین شنیه م 

و  رويله مل   ن جلاد   در شلما  نگر

 به تا رويهم  تابلوها وبق رن مسیر

 نرتقلا   نامله آيین نما. برسیه مقصه

 رفلع  بله  توجه با هست شه تابلوي 

 نگلللر. نیسلللت ششلللور نیازهلللا 

 حل   در ششلور  مشكل  خونهی، م 

 شنلی،  نيجلاد  رن شیب  بايست  شود

. شننله  حرشلت  شی  آ  در نفرند شه

شلوي،   مجبلور  شه نباشه سربا ي 

 نامله آيلین  نيلن  بلا  ملا  و دهلی،  ه 

 شردي،. نيجاد سربا ي 

 يك  شه دنري، دستور شار ٨ يا ٧ ما

 نظر به نست  هاپژوهش ا  نرزياب 

 ول  نیست  درست بنه رتبه من

 ها نرزياب  .نست مناس  بنه دسته

 وزنرت به و شود مهو  بايست 

 . شود گفته علوم

 بللرن رشاانوادی:   عبااا  دكتاار

 نظلام  شوي، عم  حوز  ونرد نينكه

 علللوم  وزنرت نرزيللاب  و نظللارت

 ملورد  بايله  رن فنلاور   و تحقیقات

دقللت  بلله و دهللی، قللرنر نرزيللاب 

 تاخیر به آ  بلوغ چرن شنی، بررس 

 مللا رن مبللان  نيللن. نسللت نفتللاد 

 و جلسلات  ها سخنرنن  در همیشه

 شلله  تولیلله وفللور بلله شلله نسللناد

 عمل   در چرن. شنوي،م  و بینی، م 

. نلهنري،  آنهلا  نز درسلت   شاربسلت 

 نرزيلللاب  و نظلللارت نظلللام چلللرن

 هنللوز ششللور پللژوه  و آمللوزش

 و شللاخ  مللل  نتوننسللته هويللت

 به صورت مثالا شنه  مطر  رن خود

 پیاملهها   دنباش به من ب ويه رسم 

 چللله و فرنينلللهها هلللا شايسلللت  

 ملا  حقیقلت  در. هسلت،  هاي  نرزش

 رن تتريف  چنین توننی،نم  نين ه،

 نرنئه ما نرزياب  و نظارت نظام نز

 زيلرن . نسلت  چال  ي  و نين دهی،

 ههت نهنننه درست وقت  بازي رن 

 شلا  بلاز   نساسلا  چیسلت  نهاي 

 مشلك  . نسلت  آنا  نلامفهوم  برن 

 شه نست نين دنري، شه دي ر  عمه 

 و آمللللوزش نظللللام هنللللوز در

 رن بنیاد  تحلیل   ونحه ما  پژوه 

 شله  ن فتلی،  مثالا و نكردي، مشخ 

 حلوز   در ملا  تحلیل   بنیلاد   ونحه

 گللرو  نسللت  پللژوه  پژوهشلل ر

 پژوهشلل  ونحلله نسللت  پژوهشلل 

 چلله نسللت پژوهشلل  نتللايج نسللت 

 و متضلل  يلل  نسللت  نيللن چیللي 

 ملا  شله  نسلت  آموزش عال  ضت 

 دهلله دو نز بتلله نتوننسللتی، هنللوز

 حللوز  بللرن  رن تحلیلل  ونحللهها 

 مترفل   پژوه  رسلما  و آموزش

 بن ريله  رن حوز  صنتت شما. شنی،

 ما چرن نست. شارگا  تحلیل  ونحه

 رن ونحله   چنلین  عال  آموزش در

 نز! نكللردي،  مترفلل  تحلیلل  بللرن 

 تربیلت  علهم  هلا  ملا  ضلت   دي ر

 و نظللارت بللرن  ن حرفلله نیللرو 

 آملوزش  شیفیت تضمین و نرزياب 

 زمللان  شلله تللا. نسللت پللژوه  و

 رن چله  نشلونه  تتري  نستانهنردها

 نملود   مقايسله  بايله  چیلي   چه با
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 تشلكی   نظلارت  شلورن   گوينهم 

 آنجللا نسللتانهنرد يلل  دنديلل، هنللوز

 وقت  تا و نست نشه  نبالغ و تبیین

 ما شار نشود  مشخ  نستانهنرد 

 چله  آ  بله  هنلوز  ملا  و نست عقی،

 خروجل   نيل،. نرسیه  خونستی،م 

چیست   ما نرزياب  و نظام نظارت

نظلارت    شال  نظام در بنه  نظر به

 نل و  ما شیفیت تضمین و نرزياب 

در  ولل   نست حاش، CIPP «سیپ»

 تمرشللي بايلله پژوهشلل  سسللاتؤم

شلله  لفللهؤم چهللارمین بللر شنللی،

product   ب لللللللويی، نسللللللت و 

 ملللللهتشوتلللللا  دسلللللتاوردها 

(Output)  دسلللتاوردها  میلللا   

 دسلتاوردها   و  (Outcome)مهت 

 و پژوهش  شار (Impact)بلنهمهت 

 در بايه ما چیست  ما پژوهش رن 

 بله  مرنشلي پژوهشل    حوز  نظارت

 .شنی، تمرشي مونرد نين

 و روشللللن تتريلللل  نرنئلللله -1

 نظللارت  نظللام هويللت نز شللفات

 نز مللا شیفیللت تضللمین و نرزيللاب 

  .نهاي شناس  ههت منظر

 ونحله  رو  بلر  تونفق و تتري  -٢

 گلللرو  پژوهشللل ر  ملللثالا تحلیللل 

 نظلر  ملورد  پژوهش ا  يا پژوهش 

 .تحلی  برن  ما

 تربیللت زمینلله در فللور  نقللهنم -٣

 سلمت  به رفتن و متخص  نیرو 

 نين  ما)ن  حرفه نرزياب  و نظارت

 ،(.  ن  نهنريحرفه نرزياب و ناظر

 و هاشاخ  تتري  و تولیه نز -٤

 متنل  ب  گاها و بیشتر نشان رها 

 عللللو  در شللللود خللللوددنر 

 .شنی، نبالغ و تتري  نستانهنرد مل 

 ب یري، فاصله سنت  نرزياب  نز -٥

 بلرخط  نرزيلاب   نظلام  سلو   به و

 .بروي، پی 

 نظللارت  نظللام هللا ظرفیللت -٦

 رن شیفیلللت تضلللمین و نرزيلللاب 

 محولله  هلا  موريلت أم با متناس 

 .دهی، نرتقا

 هینت عضو: ميرزايي حسي  دكتر

 نجتمللاع  علللوم دننشللكه  علملل 

 پژوهشكه  رئی  و تهرن  دننش ا 

 نجتماع   فرهن   و مطالتات

 ششلور  پژوهشل   سسلات ؤم آينه 

 نيلن  نیلاز پلی   بود  خونهه چ ونه

 وضللتیت شلله نسللت نيللن حللرت

 حاش در پژوهش  ششور سساتؤم

 بلا  نرزيلاب   نسلت   چ ونله  حاضر

 خیلللل  علمللل  صلللحی  رويكلللرد

 بلهننی،  بايه ما و شنه شم  توننه م 

 و هلا پژوهشل  گلرو    هلا  برنامه

 نز يك  چیست  سساتؤم نعضا 

 دنريل،  نیلاز  نظلرم  به شه هاي بحث

 وضلتیت   شه نست نين بكنی، توجه

 چلال   يل   نشنو  دنريل،  ه، ما شه

 نز چله  ن  سسهؤم هر. نست جه 

 ن توسللته و چلله شللاربرد  لحللا 

و  درونلل  نرزيللاب  مللورد بايسللت 

 ملن  بحلث  نلبته .گیرد قرنر بیرون 

 شلناخت  بلكه نیست شناس آسی 

 قرنر نگر شه نست. موجود وضتیت

 وضلع  عنلون  بله  آينله   برن  نست

 قلهم  نوش ريي  شنی،برنامه مطلوب

 و فنللل  دقیلللق شلللناختن هملللین

 آ  نز بتله  نسلت.  موجود وضتیت

 ننلهنز چش، برن  توننی،م  شه نست

 در. شنلی،  گذنر ههت آينه  مطلوب

 بللا پژوهشل    هلا  حلوز   مجملو  

 نز شله  نسلت  مونجله  هاچال  ننون 

 شناسللاي  دقیللق نرزيللاب  وريللق

 ششورما  در هادننش ا  .شونه م 

 دند  ننجلام  بخونهنله  شلار  يل   نگر

  بحللرن  شللار مطمننللاا  آ  باشللنه 

 شله  نسلت  شناس مسنله و شناس 

 نز هل،  هملین  بودي،. بلرن   ضتی 

 هلا بحلرن   ن رننل  پلی   حل   عهله  

 و بحرن  نينكه. مانهي، درم  همیشه

 خیلل   هلا دننشل ا   چیسلت   مسنله

. گذنشلتنه  هماي  و شردنه صحبت

 آنچله  بله  حلاش نسلبت   عین در نما

. دنريلل، فاصللله باشللی، خیللل  بايلله

 نينكله  جلي  نلهنري،  ن چلار   نشنلو  

 سسللاتؤم شلله رن عقللل  بللهيهیات

 بايسلللت  آموزشللل  و پژوهشللل 

 هلر  و يلادآور  شنلی،   دهنله  ننجام

 و آوريل، درمل   نجلرن  بله  شله  ور 

 شنی، نرزياب  رن شنی،م  شه حرشت 

 شله  مطلوب  نتیجه آ  به بتوننی، تا

 .دست يابی، خونهی،م 

 درك: فراسااتوواه مقصاود  دكتار 

 خللوب  پلتفللرم شلله نسللت نيللن مللن

 ي  ما به بازرگا  دشتر. شه فرنه،

 در شله  هلشردن نرنئه  لسیستم ن ا 

سللتانه  بلله  و و فرنينلله نهللاد  آ 

 دشتللر. نسللت شلله  تتريلل  دقللت

 شلرو   رن خلوب   بحث ه، جتفر 

 و بله  تقاضاسلت  هملا   شله  شردنه

 و جهلللت  زم نوالعلللات سیسلللت،

 در سیسلت،  شله  شه دهه. متلوم م 

 محللیط نز سرشللار و نیسللت خللأ
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 شله  رن بودجله  مطلبل   دشتلر نست. 

 دشتللر و فرمودنلله. نسللت دنددرو 

 هاسیاست و نرتقا  نامهآيین منتظر

 نست. دنددرو  جي  فرمودنه شه رن

 يل   به رن ما هابحث همه نتیجه در

 نصلول   و تونفلق  خلالق  گرنيل  ه،

 رن سیسلت،  نين تمام. دههسوق م 

 هللر گللا  مللا شنللی،. نرزيللاب  بايلله

 رن شلیللت شللردي،  ن للا  مكللانیك 

 و نفللرنط شللردي،  مرتلل  فرنمللوش

 گلويی، مل   همه ن   .شردي، تفريط

 قرنر محور رن مقاله نرتقا  نامهآيین

 آملوزش  و ديه  رن پژوه  و دند 

 ن لا   نيلن  پ . نست شه  فرنموش

 وضلتیت  گويله  م  ما سیستم  به

 ما به بازرگا  دشتر آقا  ببینی،. رن

 بلرن   رويكلرد  بهترين شه آموختنه

 رويكلللرد در نيلللرن   نرزشلللیاب 

 و نلله نسللت ننتقللاد  و مشللارشت 

و  گرنيانللهشنتللرش و گرنيانللهنثبللات

 هلللابحلللث. بلللا  نز بوروشرنتیللل 

 ننتقاد  نو  نرزشیاب  ي  توننه م 

 در ات پژوهشلل مؤسسلل نز باشلله

 چله  خودشلا    عملكلرد  چه ششور

 شله  هلاي  حمايلت  چله  شا  محیط

 نيلن  بله  شله  ن لاه   چله  شونه م 

 گیللرد. درملل  صللورت اتمؤسسلل

 ن لر  آينه  و نرزشیاب  نينكه آخر

 رن آينله   نينكله  برن . هستنه ه، با

 رن هلا بینل  پلی   بايله  شنلی،   شنترش

 پرتلاب  رن چیيهلاي  ملا   چه ببینی،.

 بلا  بودجله   نين با آينه   به شنهم 

 شجللا بلله نرتقللا  نامللهآيللین نيللن

 رن آينلله  نينكلله بللرن  رويلل،  ملل 

 رن ببینی،  چه هاعارضه بايه ببینی، 

 مللبه، آينلله  بلله رن مللا چیيهللاي 

 شنتلرش  و بشناسلی،  شنله  م  پرتاب

 بحلث  نين نز ن بیانیه ي  بايه. شنی،

 وزير تا به دست بیاوري،  به دست

 سسلللاتؤم شللله ببینللله و برسللله

 نرزشللیاب  بیانیلله يلل  پژوهشلل 

 بیانیله  نيلن . ننهدند  نرنئه مل  جه 

 هلا سیاسلت  شله  شنله  مشخ  بايه

 چله  فرنينلهها  دنرنله   مشكالت  چه

 وللور همللین و دنرنلله مشللكالت 

 رويكلللرد بلللا. دي لللر چیيهلللا 

آينله    سلو   به ننتقاد  نرزشیاب 

 شنی،.   عييمت

 گرو  مهير: روش  احمدرضا دكتر

 آمللوزش در مللهيريت و مطالتللات

 عال  

 مطلر   مباحلث  بپرسلیه  من نز نگر

 بللود مفیلله نشسللت  نيللن در شلله 

 آيلا  بپرسلیه  نگلر  نملا . بله گوي، م 

 شللله  پیرنملللو  مطلللر  مباحلللث

 گوي،م  بود جلسه نصل  موضو 

  لنلپ ي  در ما شه دنري، وجهلت. نه

 قاعلهتاا  و دنريل،  قلرنر  پژوه آينه 

 نيلن  در مطروحله  مباحلث  بايست 

: محورها  زير باشه حوش نشست

 پژوهشللل  سسلللاتؤآينللله  م -1

 ملهيريت  ملثالا  نينكله  يتنل  ) ششور

 سلو  شلهنم  بله  پژوهش  سساتؤم

 مسللائ  و مللال  تللأمین رود ملل 

 بله  ات پژوهشل  مؤسسل  نقتصاد 

 آينله   -٢( بلود   خونهله  چه شكل 

 يتن ) پژوهش  سساتؤم نرزياب 

 و هلا ملهش  آينله   در آيلا  مثالا نينكه

 با  لنرزياب سازمانهه  و فرنينهها

 متفاوت مونجهی، آ  با نمروز آنچه

 هللاتفللاوت نيللن آر   نگللر نسللت 

 درونل   نرزيلاب   آينه  در چیست 

 بلود   شك  خونهه چه به بیرون  و

 نرزياب  عرصه ونرد بازي رنن  چه

 نحتملا ا  بلازي رنن   چه و شونهم 

 (رونلله ملل  شنللار عرصلله نيللن نز

ملللورد   در جهلللان   تجلللارب  -٣

 آنها نرزياب  و پژوهش  سساتؤم

 رونللهها شللال  مللثالا نينكلله يتنلل )

 صلورت   چله  بله  جهلا   در تحقیق

تضتی   هابخ  شهنم بود  خونهه

 شلود  مل   تقويلت  هابخ  شهنم و

 ها سازما  و ششورها ها نمونه

 پژوهش  سساتؤم نرزياب  موفق

 هلاي  در  چله  و شهنمنه جها  در

 تون م  نيرن  برن  آنها موفقیت نز

 پیشلللنهاد بنلللابرنين  آموخلللت (

 جلسلات   نيلن  نينكله  برن  شود م 

 دنشته بیشتر  نثربخش  و شارني 

 جلسلله در موضللو  نيللن باشلله 

 شردم مطر  نكات  شه حوش دي ر 

   .شود برگينر

 عضلو : پازارگادی مهرنوش دكتر

 بهشلت   شهیه دننش ا  علم  هینت

 علمل   جلامع  نقشله  سلتاد  عضو و

 در ننقلالب  شورن  عال  ششور در

 هادننش ا  نرزياب  بخ 

 گرنمل   نسلتاد  فرمايشات يیهأت در

 ٥ مللا بازرگللا  دشتللر آقللا  جنللاب

 سللللازما  پژوهشلللل  سسللللهؤم

 بلا  رن ششلاورز   ترويج و آموزش

 درونل   نرزيلاب   همین متهولوژ  

 خللوب بسللیار متللهولوژ  شللردي،.

 هلا ملالك  عنلون  به آنچه نما نست 

 بللا بايلله شللود دقیقللااملل  نسللتفاد 
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 سسلات ؤم آ  موريلت أو م نههنت

 بله  همچنین باشه و دنشته مطابقت

 نلينمات ما .شود توجه نستانهنردها

 عنللون  بلله رن سسللهؤم نهللهنت و

 ترتی  بهين. شردي، نستانهنرد تلق 

 شللل   نهللهنت تتیللین نز پلل  شلله

 نسلتانهنرد  عنلون  بله  جيئ  نههنت

 در چللو  مطمننللاا. شلله مشللخ 

 نز وسلیت   وی  سازما  تحقیقات

 وجللود متفللاوت تحقیقللات  مرنشللي

 صللللورتبلللله سسللللهؤم ٥ دنرد 

 .درونلل  شلله  نرزيللاب  آزمايشلل 

 بلین  تفلاوت بسلیار    بیان ر نتايج

 ور  شل  ها مالك. بود مرنشي نين

 شه بيرگتر ها مجموعه برن  شه 

 مناسل   شلامال  باشنه هاپژوهش ا 

 رن پژوهشل ا   نست. نگلر بخلونهی،  

 نيللن دهللی، قللرنر نرزيللاب  مللورد

 نل لو   نسلت. نملا   شارساز هامالك

 دندبللللللرو  فرآينلللللله  دند درو 

 پیامله  و دند نهاي برو  ن   ونسطه

 درونللل  بلللرن  نرزيلللاب  شلللامال

و  شوچللل  پژوهشللل  اتمؤسسللل

 بلردنر  و بهر  نستفاد  قاب  بيرگ

سسلللات ؤم بررسللل  در. نسلللت

 قسلمت  در شله    ننجلام  پژوهشل  

 بود. ش، دستاوردها بسیار پیامهها

جامتله   در بايه شه پیامههاي  يتن 

 و به نیازهلا   شود ديه  تاثیرنت 

 ننلهك  شنله  شمل   توسلته  و جامته

 دندها برو  با رنبطه در ول  بود.

 بسلیار  نتلايج  نهلاد    و ن ونسطه

. بله دسلت آورديل،    و خلوب   زياد

 .مقلا ت  نشلر  علل،   تولیله  در مثالا

 علر   دلیل   نيلن  بله  رن نمونه نين

 و شنی، شار به شرو  نگر شه شردم 

 حین در باشی، دنشته رن تمرين نين

 و مشكالت مشخ  شه  بهتر شار

 شله  ملهت   ول  . شلود مل   برورت

 شار نين مشاور   عنون  به نينجان 

بله   رن تجارب خوب  دندم  ننجام رن

 در مطر  مونرد نلبته .آوردم دست

 و عملكلللللرد نهلللللهنت ملللللورد

 .نست نهمیت حائي نیي ها پژوهش ا 

 و شللاف  نبللينر آيللا: مثللاش وللوربلله

 ب ويی، نصلالا  يا نهنري، رن تجهیينت

 جاهاي  ي  يا رفتی، رنههب  رن رن 

. شنللهملل  برخللورد هلل، بللهنينهللا 

 –تكنیكلاش  لحا  به ما شه نشكا ت 

 و در جامتلله نجتمللاع  –فرهن لل 

 در شله  نشلكا ت   و دنري، تحقیقات

 آ  بللا پژوهشلل  اتمؤسسلل عملل 

 مقوللله خللود شللونهملل  مونجلله

 درونل   نرزيلاب   در .نست مفصل 

 يلا  رد  سله  در نتلايج  شله   ننجام

 نز دسلته  يل   شلهنه   تقسی، دسته

 بله  شله   برولرت  بلرن   مشكالت

مربللوط  ششللاورز  جهللاد وزنرت

 نشلكا ت  نز دي لر  دسته. شهنهم 

 سلوم  دسته و تحقیقات سازما  رن

 مرشللي پژوهشللكه  يللا آ  خللود رن

 در. شلرد م  برورت بايه تحقیقات 

 پژوهشل   سساتؤم همكارن  نبتهن

 ههت نرزيلاب   شه شردنهم  تصور

 و. آنهاسلت  شلار  نش بلرد  ؤس زير

رن مورد  آنها شار صرفاا خونهی،م 

 دهی،. نكتله  قرنر نرزياب  و نظارت

و  نسلت  نرزياب  ساز فرهنگ مه،

 .شلار مهل،   نيلن  در جلوي  مشارشت

 جمت  نست دسته شار ي  نرزياب 

به  نشكا ت نفرند همه همكار  با و

و  نسلت  شله   برورت قاب  خوب 

 خلوب   نتلايج  بلا  بتله   دفتلات  در

و  بهتلللر و شلله  مونجلله خللونهی،  

 شنللی،. پیشللنهادملل  عملل  سللريتتر

 باشلیه  مونفق نگر شه نست نين بنه 

 دشتللر و بازرگللا  دشتللر آقللا  و

 چلله هللر دهنلله نجللاز  فرنسللتخون 

سسللللات ؤم نرزيللللاب  زودتللللر

 رن هلا شمیتله  .شود شرو  پژوهش 

 نيلن  شله   ه، پايلوت دهی، تشكی 

 ملن  و شلود  آغلاز  تلر سريع شارها

بلري،  مل   شه عم  به دست متتقهم

 هلينرن  . شلود مل   بهتر شار نتیجه

 نز خیللل  وللل  دنرد وجللود مشللك 

 سسهلؤم خود توسط توننهم  آنها

خللود  توسللط يللا و شللود بروللرت

 .بود خونهه ح  قاب  پژوهش رن 

 درجعفااری:  كاااظ، محمااد دكتاار

 جهلاد  نظیلر  هلا خانهوزنرت بتض 

 عرصللله بههنشلللت  و ششلللاورز 

 عجین حقیقت در آموزش و تحقیق

 آنهلا در  مشلكالت  و نست با حرفه

 حرفلله تقاضللاها  بلله پاسللخ وئ 

 در مللا. مللا نسللت  نز شمتللر خیللل 

 بايسللت  عللال   آمللوزش خللانوند 

 رن تقاضلاها  عتل   وزنرت نز خارج

. شنلی،  مسلنله  تتريل   شناساي  و

 بايسلت   نلبتله  ملل   ها پژوهش ا 

 دنشلته  ه، نين نز فرنتر نقش  حت 

 در تونننله مل   هاپژوهش ا . باشنه

 نظام رنهبرد خود حوز  تخصص 

 رن ششللور بللرن  فنللاور  و عللل،

 بللليرگ مرنشلللي نظیلللر) تتريللل 

هرچله   تحقلق  در و( دنیلا  تحقیقات 
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 نيفلا  رن ملل   با نق  ديه  آ  بهتر

 نيلن  نينكله  شلرط  بله  نلبتله  نماينله  

 حلاشمیت   نقل   نيفا  برن  جاي ا 

 مللل  نمنیللت بللا بتضللا مللرتبط  و

 و شلود  رسمیت شناخته به ششور

به وور  نیي رن  زم نبينر و نمكانات

 .ب ذنرنه نختیار در متناس 

: صااالحي ذاكاار غالمرضااا دكتاار

 سسه ؤم علم  هینت عضو

 يلل  بازرگللا  دشتللر عييللي نسللتاد

بله   شله  نرنئله فرمودنله   تیپ نل و 

 آ  جيئیللات بلله وقللت ضللیق دلیلل 

. نشه حاضرن  سو  نز  زم توجه

 نيشللا  رن بیرونلل  بحللث محللیط 

 پیامللهها  بحللث. شردنلله مطللر 

 مشلللاور   ننتشلللارنت  نجتملللاع  

 نست اتمؤسس گرني برو  بیان ر

. بلللود سلللخنا  نيشلللا   در شللله

 هللا بحللث بلله صللرفاا تللوننی، نملل 

 نشلتباهات  و بپردنزي، فتال نجرني 

 در. شنلی،  مستمرن تكلرنر  رن گذشته

 شه سه نشتباه  اتمؤسس نرزياب 

 و نيلرن   در شله   ننجلام  به حاش تا

 بلا آ   سلوم  جهلا   ششورها  در

 -نوش: نينهاسللت هسللتی،  روبللرو

 نرزيلاب   .ديتاهاست صحت مشك 

 ديتاهلا  بله  متكل   بیرون  و درون 

 فرآينلله چللو  مللا درششللور. نسللت

 نیسللللللت  آزمللللللاي رنسللللللت 

 گیلرد م  قرنر مالك هاخودنظهار 

 قلرنر  ه، شنار هاپژوهش ا  و وقت 

 و شللونهملل  مللهع  گیرنلله ملل 

 سیاسلل  - دوم چللال  متتللر  

 بله سلرعت   شه نست نرزياب  شه 

 محللیط يلل  در شللودسیاسلل  ملل 

 نيلن  چال  سومین. سیاس  آلود 

 بهانلله بیرونلل  نرزيللاب  شلله نسللت

 حلهنشثر   مهنخلله  بلرن   شلود  م 

 ٣ نيللن. شننلله نهادهللا  نرزيللاب  

 نرزيلاب   بلرن   توننی،م  رن چال 

شنی،. در  پرهیي آ  نز هاپژوهش ا 

 هل،  هاپژوهش ا  نرزياب  موضو 

. ب یللري، يللاد بايلله دي للرن  نز مللا

 و شللود تشللكی  تللی، يلل  بايسللت 

ات مؤسسل  نرزياب  برن  هنهبوش 

 رن . شلود  چاپ و تهوين پژوهش 

 تجلللارب بللله ن ريسلللتن دي لللر

 وضع چو . نست موفق ششورها 

 سلاش  ٢٠ وضع با مترندت ما فتل 

 شنللون  وضللع و گذشللته آنهاسللت

 تجربه. نست ما آينه  ساش ٢٠ آنها

 نيلن  متملو ا  شله  دند  نشا  رن نين

 میانبر  رن  نين پ . هست وور 

 بلرن   آنهلا  ببینی، شه ما نست برن 

 چله  پايله  عللوم  نز حرنست و حفظ

 چلال   تلامین  بلرن   شننله  م  شار

بلا   نرتبلاط  بلرن   شننه م  چه مال 

 بلروي،  دنرنه  نل وهاي  چه صنتت

 .  ب یري، نلهام و ب یري، ياد

 نملللر در دوللللت مهنخلللله میلللين 

 در همؤسس .نست مه، ه، پژوه 

 در دوللت  نقل  ) شتلاب   زمینله  نين

در . نسلت  شلرد   ه، چاپ( پژوه 

 جهيله  ملوج   نوين دولت  مهيريت

 مهنخلله  خونهلا   شه آمه  به وجود

 .شلود مل   هادولت مجهد و حمايت

 شلله  تیللي و تنلله بحللث بتلله نكتلله

. نسللت تولیلله عللل، در پاسللخ وي 

. شلود مل   آهنلین  دنرد پاسخ وي 

 شنله  تكیله  دوللت  به نگر پژوهش ا 

 دولللت شلله مللال  بلله خللاور منللابع

 خونههم  ه، دولت متقابالا دهه  م 

 مشللخ  خروجلل  و شنلله مهنخللله

 نسللتقالل  ونقللع در. خونهللهملل 

 پاسلخ وي   هميملا   دهنه ول  م 

 جهيله   چال  شود. ي م  بیشتر

بلله  پاسللخ وي  چللال  بلله نللام رن

 و صنتت دولت. نست آورد  وجود

 دهی،م  شه پول  نزن  گوينه درم 

 .شنیه ح  مسنله شما بايه

: روزبهاني محمدی كيانوش دكتر

 سلازما   تحقیقات همؤسس نماينه 

 سنج  

 صلفات  در ريشه نص  در پژوه 

 و دننسلتن  بله  می  همچو  ننسان 

 بلللرن  بنلللابرنين. دنرد شنجكلللاو 

بله   نست  زم پژوه  ماهیت درك

 بللرن  شلله چللرن شللود  توجلله نيللن

 ماهیلت  درك پلژوه    نز نرزيلاب  

 نيللن. نسللت ضللرور  شللرط آ 

 ن نن یلي   و میل   فكلر  شله   زني 

 خلود  بله  خلود  نسلت بايله   درون 

 شلله متنلل  نيللن بلله بیافتلله. نتفللاق

 نين. نیست ن بخشنامه و دستور 

 دو يللا جنبلله دو فكللر  آفللرين 

 :دنرد نساس  شرط

 بله  ونبسلته  شله  فلرد    رشله  يك 

 به زمینه نين در ما و نست آموزش

 در شله  شودش . دنري، مشك  شهت

بلله  میلل  نبتللهني  هللا آمللوزش

 پلرورش  نو در خالقیلت  و جستجو

 در نیسلت  ننتظلار   شنله  نمل   پیهن

 نين و شنه شار  بتوننه ه، دننش ا 

 پلوپر در . نسلت  مهم  خیل  مسنله

 هللا سللخنرنن  خللود عمللر نونخللر
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 در آنهللا نز تتللهند  دنرد. جللالب 

 سرنسلر  زنلهگ  » عنلون   بلا  شتاب 

 شله   گلردآور   «نست مسنله ح 

 نيللن بلله نل ؤسلل نيشللا  نز .نسللت

 موفقیلت  رن  شه پرسنهم  مضمو 

 در گويله مل   چیست  پژوهش رن 

 نگلر  دنشلتیه   ن مسلنله  هر جونن 

 پژوهشلل ر شللما آ  برويلله دنبللاش

 شه ن مسنله يتن  شويه م  موفق 

 مشلغول  دش و دغهغه نوش وهل  در

 و سفارشلل  و نلله نسللت خودتللا 

 پلژوه   ذنت بنابرنين .ن بخشنامه

 بايله  و نسلت  ننسلا   خلود  می  در

 ملن  نظر به. شود فرنه، آ  شرنيط

 ش  در و هادننش ا  حاضر حاش در

 پللللرورش در و تربیللللت  تتلللللی،

 و نهنرنله  خلوب   شرنيط پژوهش ر

 زمینله  در. نیسلتی،  موفلق  خیل  ما

 عمیللق  و ننسللان  نحسللا   نيللن

 پلرورش  ملا پژوهشل ر   پژوهش  

و  آملوزش  بنه  نظر به و دهی،نم 

 سللر  يلل  آمللوزش بلله پللژوه 

 می  آ . نست شرد  پیهن تنيش فنو 

 بسللیار و شنجكللاو  دننسللتن بلله

 شله  نست پژوهش  مسائ  نز فرنتر

 زيلاد   هلا  صلحبت  زمینه نين در

 نرزيللاب  مقللام در وقتلل  .هسللت

 تلللا چنللله ببینلللی، بايللله هسلللتی، 

 پللژوه  و شیفیللت بللا پژوهشلل رِ

 شه ن مسنله آ  يتن  دنري،  نصی 

 در حلله تللا چلله شللودملل  بررسلل 

 پژوهشل ر  درونل   عالقله  نستمرنر

 حللاش در رسللهملل  نظللر بلله. نسللت

 نيلن  بله  نصی  ها پژوه  حاضر

 عللو  نللوع  در. نسللت شلل، متنللا

 نجلاز   شه نست شه  رنيج پژوه 

 تقسلیمات  ننلون   شنار در خونه،م 

 بللا پللژوه  نللوع  نز پژوهشلل  

 غل، نلا    بلر  مبتن  پژوه  عنون 

 در هللا تاشسلل  ماننلله. ببللرم نللام

 خلورد  مسلافر  جلا  هلر  شله  گردش

 آمله  پلی   موضلوع   هر برنه م 

 بیشلتر  هلهت  يتن . شونهم  ونرد

 مسلنل   تلا  نست زنهگ  ح  مسائ 

 نز شلللرنيط  چنلللین در. پلللژوه 

 پیشللرو و نصللی  هللا پللژوه 

 در گويله پوپر مل  . شودم  شاسته

 هلا مارشسیسلت  شلنیهم م  جونن 

 درسلت  ملا  حلرت  شردنله مل   ندعا

 سلؤنش  نين نست. علم  چو  نست 

 چیست علم  شه آمه پی  من برن 

 سلاش  ٨٠ نينكله  به شه نين منجر و

 بنلابرنين . شلن،  فكر موضو  نين به

 پژوهشلل ر  هللا  نشللانه  نز يكلل  

 قلمللرو يلل  بللر تمرشللي نصللی  

 در بايللله نسلللت شللله موضلللوع 

 .شود لحا  نرزياب 

 جنبللل  پلللژوه  دوم جنبللل  نملللا

. نسلت  ششور نجتماع  و نقتصاد 

 منلابع  درصه چنه دنشتن وجود با

 ششلور  درآمله   نز نظلر  ما جها  

 چنلین  تلأثیر  تحلت  فقیر  هسلتی،. 

 ننسلان   هلا  نن یي  چو  شرنيط 

 هل،  نسلت   نولیله  نیازهلا   متوجه

 آ  دنبللاش بلله و آمللوزش شیفیللت

 ننجلام  و پژوهش ر شیفیت پرورش

 تلاري  . شنله مل   نفلت  پژوه  خود

 گللا  هللر نسللت دند  نشللا  دنیللا

 فلرنه،  رفلا   نز نسب  ولو سطح  

 رشلللله زمینلللله بللللرن  باشلللله 

 وجللود بلله نصللی  هللا  پللژوه 

 در شلرنيط  نيلن  نز بخشل  . آيه م 

مشللكالت  شللاه  و زمللا  گللذر

نكتل    نملا . شلود مل   ح  نقتصاد 

 ما وضتیت نز ما شه نست آ  مه،

. باشلی،  دنشلته  ن بینانهونقع تحلی 

 مللهيرن  جللا  نیللي مللا نگللر شللايه

هايملا   نولويلت  فتال باشی، ششور

. باشلله مللردم نولیلله نیازهللا  رفللع

 تلا  شنله مل   شمل   شرنيط نين درك

 مرنشللي چللرن شللوي، متوجلله بهتللر

 هلا  دست ا  و نهادها در پژوهش 

 رن خلود  ونقتل   جاي لا   دولت  آ 

 نتايج منتظر خیل  مهيرن  و نهنرنه

 و آخللر نكتلل  و. نیسللتنه تحقیللق

 نرزياب  شه نست آ  نساس  بسیار

 فضلا   در فقط خود تمام شلیت در

 میسلر  و گیردم  شك  دموشرنس 

 هنلوز  شله  شنی، نقرنر بايه. شودم 

 ششللورما  در دموشرنسلل  تفكللر

 تملرين  وضلتیت  در و ما نوپاست

 بلروز  بنابرنين. هستی، دموشرنس 

 در غیردموشرنتیلللل  رفتارهللللا 

 نز دور خیلل   نیلي  پلژوه   فضا 

 نز بتضلل  نينكلله .نیسللت ننتظللار

 هللر نز بللی  دنرنله  تمايلل  ملهيرن  

 شننه مهيريت تجربه نسا  بر چیي

 تلق  تشريفات  نمر  رن پژوه  و

 نقتهنرگرنيانه نز من  جوهر  شننه

 صلورت  نين در. دنرد وجود آ  در

 پلژوه    خلود  ماننله  نیي نرزياب 

 رن خللود ونقتلل  شللارشرد و نهمیللت

 وقتل   نينكله  نتیجله  .دنشت نخونهه

 بايله  شلود م  مطر  نرزياب  بحث

 شلود  ديله   آ  مختلل   ها زمینه
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. شله  نشلار   آنهلا  نز بتضل   به شه

 و نقتصلاد   هانين زمینه نز بخش 

 رسله مل   نظر به شه نست نجتماع 

 نز و شللود ولل  رونلله  يلل  بايلله

 زمینلله تللا شللود شاسللته مشللكالت

 و شلود  هلا فلرنه،  روي  نين برن 

 نهمیلت  جهلت  نيلن  نز آموزش نلبته

 نز بتضللل  توننلللهمللل  شللله دنرد

 نيلن  بله  و شنله  جبرن  رن هاشاست 

 .بههه سرعت رونه

 متلاو  : پورمرادی الهحجت دكتر

 وزنرت نرزيللاب  و نظللارت مرشللي

 علوم

 حللوش شلله  نرنئلله مباحللث تمرشللي

 متقلابالا  و پلژوه   بنیلاد   مفاهی،

 پژوه  آينه  مباحث شمرنگ بود 

پژوهلل  آينلله  خللا  بلله وللور و

 نيللن موجلل  فنللاور  و پللژوه 

 دو هللر در. نسللت گرديلله  نبهللام

 و هلا پژوهش ا  پژوه آينه  حوز 

همچنللین  و پژوهشلل  سسللاتؤم

 شللار فنللاور  و پللژوه  نرزيللاب 

 بلا . نسلت  ن رفتله  صلورت  چنهنن 

نمللور  در تجربلله دهلله سلله وجللود

 اتمؤسسللو  هللادننشلل ا  نرزيللاب 

 گرديله   موجل   شله  عال  آموزش

 نرزياب  دنن  نظر نز حوز  نين در

  زم غنا  به شار ننجام چ ونك  و

 نرزيلاب   در سلفانه أمت يابی،  دست

 تجربله  با فناور  و پژوه  حوز 

 مرشللي لللذن. هسللتی، مونجلله ننللهك

 نظللارت و نرزيللاب  وزنرت علللوم  

 مأموريللت نرزيللاب   ننجللام بللرن 

 سلللط  در -فنلللاور  و پلللژوه 

 و فنللاور  و پژوهشلل  اتمؤسسلل

 فنللاور  و پللژوه  هللا فتالیللت

آملوزش   اتمؤسسل  و هلا دننش ا 

 بلله دنبللاش بیشللتر دقللت بللا -عللال 

 و موجللود وضللع شاملل  مطالتلله

 جمللله نز  زم شللار و سللاز تمهیلله

 متناس  ها نرزياب   شاخ  مهش

 نيللن در شلله  نهللهنت ترسللی،  بللا

 نظارت برن   زم ساختار و حوز 

 نست پژوه  و فناور  نرزياب  و

 تللا حللهنشثر شلله هسللتی، نمیللهونر و

 دست مه، نين به ساش جار  پايا 

 .يابنه

 بلهننی،  بايله : بازرگاا   دكتار  آقای

 رن شللال   فرنسللو   خللونهی، ملل 

 نرزيلاب   رن خلرد  يلا  شنلی،  نرزياب 

 شلال   فرنسلو   گرفتار شما  شنی،

 مطللوب  وضع بته ي  نكته. هستیه

 وضللع يلل  و موجللود وضللع يلل 

. نست بیهود  آ  شناخت شه ممكن

 يل   شنی، جه  شار خونهی،م  نگر

 بايسلت   پژوهشل   نرزيلاب  شمیته 

 .دهی، تشكی 

 در ملا : نورشااهي  نساري   دكتار 

 نيلن  دنباش به هاپژوهش ا  سا ؤر

 خللرد بخلل  در حللهنق  شلله بللودي،

 بلللا وللل   شنلللی، تونفللق  رن مللهل  

 شله  نتلايج   و شه شه هاي  صحبت

 شله  مبلاحث   و  گرفتی، پن  نز نين

 شه  مطر  شال  فرنسو  سط  در

 مطر  خرد ها مهش شال  سط  در

 و بیرونل   درونل   نرزياب  شه شه

 فلر   با شه. خونهه ننجام چ ونه

 خونهلهشرد  پیهن ندنمه پن  نين نينكه

 در و گیردم  شك  شارگرو  نين و

 رن شلار  سلط   تلا  ٣ همین در ندنمه

 رن جلسلله پايللا  شنللی،ملل  دنبللاش

 شنی،.م  عنون 
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٣ �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ره ی 
١٣٩٨ ��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ر 
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���ون ��و�� و ���وری دا����ه ����� ���� ��� داد:

���ر  ��� ر��� ی ���� دا����ه ��ی ���� 
 ISC دا����ه ����� ���� در ر��� ���ی ����

��� ����ه زن و ��� (د��� ���� ���زا����) در ���م ���� و ورود �� 
���� ی دا�����ان �� در�� ��ا����د د��� ���� د��� ���� ��ر���ن 

(���اد دا�����ان �� در�� ���� دا����ه ����� ���� �� ۵ ��� ر���)

ار���ء ر��� ی دا����ه ����� ���� در ر��� ���ی ���ن از ٩٣٠ �� ٩١١

ا����ب د��� آرش ���ح ا������ �� ���ان 
��و���� ��ان ������ ی ������ ���� ��������ن ���م

��زد�� د��� ��ر�� ���ری ���ون ���� و ���وری ر��� ����ر 
��رآ����� دا����ه ����� ����  و ���� ���اه از ���� ر�� و 
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