
 داًؾگبُ ػالهِ عجبعجبئی – داًؾىذُ آهبر، ریبضی ٍ رایبًِ

 88تا مهز ماه  89طی مهزماه  گشارش فعالیتهای انجام ضذه درحوسه معاونت آموسضی و پژوهطی

 

 حوسه آموسش-الف

  راه انذاسی رضته های جذیذ

 ثب حوبیت  9911ْز هبُ وغت هجَس راُ اًذاسی رؽتِ هٌْذعی وبهپیَتز در همغغ وبرؽٌبعی ٍ پذیزػ داًؾجَ اس ه

 ٍ پیگیزیْبی ریبعت هحتزم داًؾگبُ ٍ هؼبًٍت آهَسؽی

  ُ9911وغت هجَس راُ اًذاسی رؽتِ ػلَم دادُ در همغغ وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ پذیزػ داًؾجَ اس هْز هب   

  ُ9911وغت هجَس راُ اًذاسی دٍرُ دوتزی ریبضیبت هبلی ٍ پذیزػ داًؾجَ اس هْز هب   

 

 خذمات آموسضی

 یآسهَى هجبسی اهَر هزثَط ثِ عیغتن آهَسػ هجبسی ٍ ثزگشاری پی گیز 

  در ثیي داًؾىذُ ّبی  11-11 یلیدٍم عبل تحق وغبلیً یبثیدر ارسؽ بىیدرفذ هؾبروت داًؾجَوغت ثبالتزیي

 9911در تیزهبُ ؼ عٌج ًظبرت ٍ ،ثزًبهِ ریشی، عجك گشارػ دفتز درفذ( 14.69هختلف داًؾگبُ )

 ًبؽی اس آهَسػ هجبسی ٍ  یّب ٍ ثؼضبً تٌؼ ّب تیٍجَد حغبعىذُ ثب تَجِ ثِ در داًؾ تٌؼ یآرام ٍ ث ییفضب جبدیا

 11-11 یلیدٍم عبل تحق وغبلیًثزگشاری اهتحبى هجبسی ثزای داًؾجَیبى ثِ خقَؿ در 

 

 ارتقاء اساتیذجذب و مزتوط ته ضاخص های علمی 

 ًفز در گزٍُ رایبًِ ( جذة عِ ػضَ ّیئت ػلوی جذیذ ) دٍ ًفز در گزٍُ آهَسؽی اهبر، یه 

  اعتبد توبمهزتجِ ػلوی داًؾیبری ٍ یه ًفز ثِ هزتجِ ػلوی ًفز ثِ  یهارتمبء 

  در دعت ثزرعی )در عغح داًؾگبُ(پزونذه ارتقا دٍ هَرد 

  ٍدر داًؾگبُ( در دعت ثزرعیپزونذه تثذیل وضعیت هَرد  د( 

 

 دانطجوئی-انجمن های علمی

 اًتخبة اعبتیذ  (اًجوي وبهپیَتز)اًجوي ریبضی، اًجوي آهبر،  ییٍ داًؾجَ یػلو یّب اًجوي یّب تیاس فؼبل تیحوب ٍ

 هؾبٍر

 اخذ هجَس راُ اًذاسی ًؾزیِ عیگوب تَعظ اًجوي ػلوی داًؾجَیی گزٍُ آهبر 

  در اًجوي ریبضی ایزاىحمَلی ػضَیت توذیذ اؽتزان 

 ػضَیت در اًجوي آهبر ایزاى توذیذ اؽتزان 

 ایزاى وبهپیَتز ػضَیت در اًجوي توذیذ اؽتزان 

 

 

 



 دانطجوئی کسة ضذه  -افتخارات علمی

  9911عبل هبری آهغبثمبت وغت رتجِ اٍل داًؾجَیبى آهبر در 

 9911آهبر عبل  یوؾَر بدیاحزاس رتجِ دٍم الوپ 

 9911در رؽتِ آهبر عبل  یرتجِ اٍل هغبثمبت داًؾجَئ احزاس 

 9911ارؽذ آهبر عبل  یرتجِ اٍل وٌىَر وبرؽٌبع احزاس 

 9911ارؽذ آهبر عبل  یرتجِ دٍم وٌىَر وبرؽٌبع ساحزا 

 

 حوسه پژوهص-ب

 

 مقاالت علمی منتطز ضذه

  ػلوی در هجالت ثیي الوللی عجك اساعالػبت اعتخزاج ؽذُ اس عبیت اعىَپَط ) ثب تَجِ ثِ تؼذاد همبلِ   91اًتؾبر

 (ثبؽذ. یهمبلِ ه 9.19ّز اعتبد  يیبًگیهػضَ ّیئت ػلوی  92

 اعالػبت اعتخزاج ؽذُ اس  ّوبیؼ ٍ وٌفزاًظ ّب داخلی عجك اسًؾزیبت داخلی، ػلوی در همبلِ   92 ثیؼ اس  اًتؾبر

 یه ثیؼ اس ّز اعتبد يیبًگیه ،ػضَ ّیئت ػلوی 92عبیت ّبی هؼتجز ٍ پزًٍذُ ّیئت ػلوی ) ثب تَجِ ثِ تؼذاد 

 .(ثبؽذ. یهمبلِ ه

 

 

 مزکش آموسش های تخصصی آساد دانطکذه

 ی تخققی آساد داًؾىذُتأعیظ هزوش آهَسػ ّب 

 )ثزگشاری دٍرُ ّبی ثبسار عزهبیِ )تحلیل تىٌیىبل، همزرات ثبسار عزهبیِ، فْن ٍ تحلیل فَرت ّبی هبلی 

  اخذ هجَس ثزگشاری دٍرُ ّبی جذیذ ثبسار عزهبیِ )تحلیل ثٌیبدی، تحلیل تىٌیىبل همذهبت، تبثلَخَاًی عبیت

ذهبتی تب پیؾزفتِ( وِ ثِ دلیل ؽیَع ٍیزٍط وزًٍب ثِ تزم ثٌیبدی اس هم هذیزیت فٌبٍری ثَرط تْزاى، تحلیل

 جبری هَوَل گزدیذ.

 قطة علمی

 لغت ریبضیبت هبلی اعتمزار 

 ؽزوت  یوؾَر در داًؾگبُ ػالهِ عجبعجبئ یهبل بتیبضیر یلغت ػلو بىیه یًبهِ ّوىبر تفبّن یاهضب ٍ

 زاىیفزاثَرط ا

 بی تخققی ٍ هْبرت افشایی هَرد ًیبس ؽزوت عْبهی ّ اًؼمبد لزارداد ثزگشاری دٍرُ ّبی پضٍّؾی ٍ آهَسػ

 ثب لغت ػلوی  خبؿ تَعؼِ پیؾزٍ آعبل

 

 علمیو نطست های  همایص ها

  ُ9911ثزگشاری اٍلیي ّوبیؼ َّػ هقٌَػی ٍ هحبعجبت ًزم در ػلَم اًغبًی در آثبى هب 

 ثزای یه تَافك ًبهِ   ثزگشاری یه ًؾغت هؾتزن ثیي داًؾىذُ ٍ داًؾىذُ ادثیبت ٍ سثبًْبی خبرجی ٍ اهضبی

 پزٍصُ ّبی هؾتزن

 ثزگشاری یه ًؾغت هؾتزن ثیي داًؾىذُ ٍ داًؾىذُ حمَق ٍ ػلَم عیبعی ثزای اجزای پزٍصُ ّبی هؾتزن 

  ُثزًبهِ ریشی ٍ تجلیغبت ؽؾویي ّوبیؼ ریبضیبت ٍ ػلَم اًغبًی وِ ثِ دلیل گغتزػ ثیوبری وزًٍب ثِ آثبى هب

 هَوَل ؽذ.



 خذمات فناوری 

 غتوی جْت هحبعجبت هیبًگیي ارسؽیبثی آهَسؽی اعبتیذ عی چٌذ تزمایجبد عی 

 ًِعبهبًذّی عبیت داًؾىذُ آهبر، ریبضی ٍ رایب 

 

 گزوه های پژوهطی

 گزٍُ پضٍّؾی ػلَم هحبعجبتی ًَیي ایجبد 

 

 مجالت علمی پژوهطی دانطکذه

  ثزای اػضبی ّیئت تحزیزیِ، م بحىافذٍر ٍ عبسی  هجلِ آهبر هحبعجبتی ٍ هذلهختلف هزتجظ ثب  اهَرپی گیزی

  هجلِ هذیزاى ٍ هغئَلیي 

  ثزای اػضبی ّیئت تحزیزیِ، م بحىافذٍر هبلی ٍ عبسی  ٍ هذل ریبضیبتهجلِ هختلف هزتجظ ثب  اهَرپی گیزی

  هجلِ هذیزاى ٍ هغئَلیي 

 

 ارتثاط تا صنعتضورای راهثزدی 

  لوللی ٍ ثزٍى داًؾگبّیعزح ّبی ثیي ا ارتجبط ثب فٌؼت جْت اًجبمتأعیظ ؽَرای راّجزدی 

  ثزگشاری جلغبت هٌظن ٍ ثزًبهِ ریشی ٍ ؽٌبعبیی عبسهبى ّبی ّذف وِ ثب رؽتِ ّبی فؼبل در داًؾىذُ هزتجظ

پظ اس ؽیَع ٍیزٍط  ثزگشاری ًؾغت ّب ٍ هیشگزدّبی ػلوی وِهی ثبؽٌذ ٍ ّوچٌیي اًجبم هذاوزاتی جْت 

 وزًٍب ثِ سهبى دیگزی هَوَل گزدیذ.

 

 طزحهای پژوهطی

 ػَاهل هختلف ثز پزاوٌؼ  زیتبث» ثب ػٌَاى یوتز فزساد اعىٌذرآلبی دجٌبة درٍى داًؾگبّی  یزح پضٍّؾع

چٌذ  یآهبر یّب ّب در هذل غیاس تَس یهتٌبّ شُیدر هٌبعك هختلف ثب اعتفبدُ اس آه91 -ذیوزًٍب وَ زٍطیٍ

 ) در هزاحل اًجبم( «یزیهتغ

 در  ّب یثبس ِیوبرثزد ًظز"پزًذ ثب ػٌَاى  یفزؽتِ آسادخبًن دوتز عزوبر درٍى داًؾىذُ ای   یعزح پضٍّؾ

 )پبیبى یبفتِ( "َّؽوٌذ ثزق غیتَس یّب ؽجىِ

  حلیل آهبری درخقَؿ ثیوبری ت "عزح پضٍّؾی درٍى داًؾىذُ ای جٌبة آلبی هحوذجَاد سالی تحت ػٌَاى

اؽت، درهبى ٍ آهَسػ در عزاعز ایزاى ثز اعبط دادُ ّبی اًتؾبر یبفتِ تَعظ ٍسارت ثْذ 91-ًَظَْر وٍَیذ

 .)هزاحل پبیبًی(" پشؽىی وؾَر ثب تَجِ ثِ هتغیزّبی هیشاى اثتال، ثْجَد یبفتِ ّب ٍ فَت ؽذُ ّب

  پیًَذ دادى هٌبثغ تبرًوب ثِ پبیگبُ داًؼ ٍیىی پذیب  "جٌبة آلبی دوتز فزسام هتیي فز ثب ػٌَاى عزح پضٍّؾی

 .)پبیبى یبفتِ( "در ٍة دادُ

 زٍطیدر ارتجبط ثب ٍ ییّب یٌیث ؼیپ" تجبر ثب ػٌَاى یدوتز رضبئ یآلب جٌبة ذُ ایدرٍى داًؾى یعزح پضٍّؾ 

 )پبیبى یبفتِ( "91-ذیوزًٍب وٍَ ذیجذ

 یثزا یعبس ٌِیهذل ثْ هی" حغي رؽیذی تحت ػٌَاى جٌبة آلبی دوتز درٍى داًؾىذُ ای یعزح پضٍّؾ 

 (یپبیبً) در هزاحل  "یغتیوزًٍب س ظیدر ؽزا یداًؾجَئ یخَاثگبُ ّب ـیتخق

 رتجِ   یثزا یغتویع یعزاح"حغي رؽیذی تحت ػٌَاى  جٌبة آلبی دوتزدرٍى داًؾىذُ ای  یعزح پضٍّؾ

 ()در هزاحل پبیبًی "زاىیا یدر داًؾگبّْب یآهَسؽ  یگزٍُ ّب یثٌذ



 ّبی ًظزعٌجی  تحلیل دادُ" تحت ػٌَاىآلبی دوتز هحوذ ثحزاًی جٌبة  درٍى داًؾىذُ ای یعزح پضٍّؾ

 .(اجزادر هزاحل )  "وبٍی ّبی دادُ ثب رٍػآهَسػ هجبسی 

  ؽٌبعی فٌؼت  آعیت "، تحت ػٌَاى عزح پضٍّؾی ثزٍى داًؾگبّی  جٌبة آلبی دوتز ٍحیذ رضبئی تجبر

در هزاحل ) پیؾٌْبد ؽزوت فزاٍری ٍ عبخت لغؼبت  خَدرٍ ایزاى ثِ "خَدرٍ: ارائِ راّىبرّب ٍ پیؾٌْبدات

 .اجزا(

 

 یمطارکت علمی و فزصت مطالعات

  ُاهضبی تفبّن ًبهِ ّوىبری ػلوی ٍ پضٍّؾی ثب داًؾگبUITM هبلشی 

  ارائِ  یثِ وؾَر لْغتبى ثزاىذُ ٍ هبهَریت ایؾبى داًؾ یػلو بتیتجبر ػضَ ّ یرضبئ ذیدوتز ٍح یآلبهؾبروت

 در داًؾگبُ ٍرؽَ ٍ اًجبم پضٍّؼ یعخٌزاً

 ارائِ  یثزااعتزالیب ثِ وؾَر ایؾبى  هغبفزتىذُ ٍ داًؾ یػلو بتیػضَ ّ فزفت هغبلؼبتی خبًن دوتز پزًذ

 ٍ اًجبم پضٍّؼ ٍعتزى عیذًیدر داًؾگبُ  یعخٌزاً

  ٍُهؾبروت جٌبة آلبی دوتز ػجذالغبدُ ًیغی در ّوبیؼ ثیي الوللی داًؾگبُ پبدٍا ٍ فؼبلیت ثِ ػٌَاى هذیزگز

 ثخؼ ریبضی هبلی ّوبیؼ.

 اساتیذ تزویجی-کزسی های علمی

 تَعظ اعبتیذ داًؾىذُ )آلبی دوتز فزسام هتیي فز ٍ دوتز هحوذ ثحزاًی(  تزٍیجی -ثزگشاری دٍ وزعی ػلوی 

 

 کتاتخانهحوسه  -ج

 یمجموعه ساس

 ٍْسارت ػلَم یآهبر عجك ثزًبهِ درع یگزٍُ دوتز یثزا یتبلیجیفْزعت هٌبثغ وتبة د ِیت  

 ْجْت تَعؼِ وتبثخبًِ دیجیتبل  ػٌَاى وتبة 41ٍ داًلَد  يیفْزعت وتت الت ِیت 

 ْعفبرػ وتبة ؾٌْبدیپ یثزا يیزعت وتت التفْ ِیت  

 یاطالع ساسو  یساسمانذه

 ًبهِ بىیهزجغ ٍ اعتفبدُ اس پب شیچگًَِ اعتفبدُ اس ه یػول آهَسػ  

 هَجَد در وتبثخبًِ یعالػبتا یگبّْبیپب ییؽٌبعب 

 ْاىی.پیٍ یآهَسؽ ذیجشٍُ ٍاعال ِیت. 

  ِهٌبثغ ٌِیؾیپ یراٌّوبتْی 

  ِوتبثخبًِ یتبلیجیهٌبثغ د یراٌّوبتْی 

  ًبهِ بىیپب لیتحَ یؽىل ظیؽزاتْیِ راٌّوب ثزای 

 یٍ دوتز یلیتىو بىیحغبة داًؾجَ ِیتغَ ظیؽزا تْیِ راٌّوب ثزای 

 زاًذانیًبهِ در ا بىیثجت پب هزاحلٍ  زاًذانیثجت پزٍپَسال در ا هزاحل تْیِ راٌّوب ثزای 

 ْهزجغ شیاعتفبدُ اس ه یآهَسؽ ذیجشٍُ اعال ِیت 

 



 امانت

 ی وتبثخبًِّب لفغِ یعبس هزتت 

  در ثزگؾت هٌبثغ یوتبثذارخذهبت 

  هٌبثغ یثِ وبرثزاى در جغتجَ ووهخذهبت 

  بىیحغبة داًؾجَ  ِیدر تغَ یوتبثذارخذهبت  

 


