داًؾىذُ آهبر ،ریبضی ٍ رایبًِ – داًؾگبُ ػالهِ عجبعجبئی
گشارش فعالیتهای انجام ضذه درحوسه معاونت آموسضی و پژوهطی طی مهزماه  89تا مهز ماه 88

الف-حوسه آموسش
راه انذاسی رضته های جذیذ
 وغت هجَس راُ اًذاسی رؽتِ هٌْذعی وبهپیَتز در همغغ وبرؽٌبعی ٍ پذیزػ داًؾجَ اس هْز هبُ  9911ثب حوبیت
ٍ پیگیزیْبی ریبعت هحتزم داًؾگبُ ٍ هؼبًٍت آهَسؽی
 وغت هجَس راُ اًذاسی رؽتِ ػلَم دادُ در همغغ وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ پذیزػ داًؾجَ اس هْز هبُ 9911
 وغت هجَس راُ اًذاسی دٍرُ دوتزی ریبضیبت هبلی ٍ پذیزػ داًؾجَ اس هْز هبُ 9911
خذمات آموسضی
 پی گیزی اهَر هزثَط ثِ عیغتن آهَسػ هجبسی ٍ ثزگشاری آسهَى هجبسی
 وغت ثبالتزیي درفذ هؾبروت داًؾجَیبى در ارسؽیبثی ًیوغبل دٍم عبل تحقیلی  11-11در ثیي داًؾىذُ ّبی
هختلف داًؾگبُ ( 14.69درفذ) ،عجك گشارػ دفتز ثزًبهِ ریشیً ،ظبرت ٍ عٌجؼ در تیزهبُ 9911
 ایجبد فضبیی آرام ٍ ثیتٌؼ در داًؾىذُ ثب تَجِ ثِ ٍجَد حغبعیتّب ٍ ثؼضبً تٌؼّبی ًبؽی اس آهَسػ هجبسی ٍ
ثزگشاری اهتحبى هجبسی ثزای داًؾجَیبى ثِ خقَؿ در ًیوغبل دٍم عبل تحقیلی 11-11

ضاخص های علمی مزتوط ته جذب و ارتقاء اساتیذ
 جذة عِ ػضَ ّیئت ػلوی جذیذ ( دٍ ًفز در گزٍُ آهَسؽی اهبر ،یه ًفز در گزٍُ رایبًِ )
 ارتمبء یه ًفز ثِ هزتجِ ػلوی داًؾیبری ٍ یه ًفز ثِ هزتجِ ػلوی اعتبد توبم
 دٍ هَرد پزونذه ارتقا در دعت ثزرعی (در عغح داًؾگبُ)
 دٍ هَرد پزونذه تثذیل وضعیت در دعت ثزرعی (در داًؾگبُ)

انجمن های علمی-دانطجوئی
 حوبیت اس فؼبلیتّبی اًجويّبی ػلوی ٍ داًؾجَیی (اًجوي ریبضی ،اًجوي آهبر ،اًجوي وبهپیَتز) ٍ اًتخبة اعبتیذ
هؾبٍر
 اخذ هجَس راُ اًذاسی ًؾزیِ عیگوب تَعظ اًجوي ػلوی داًؾجَیی گزٍُ آهبر
 توذیذ اؽتزان ػضَیت حمَلی در اًجوي ریبضی ایزاى
 توذیذ اؽتزان ػضَیت در اًجوي آهبر ایزاى
 توذیذ اؽتزان ػضَیت در اًجوي وبهپیَتز ایزاى

افتخارات علمی -دانطجوئی کسة ضذه
 وغت رتجِ اٍل داًؾجَیبى آهبر در هغبثمبت آهبری عبل 9911
 احزاس رتجِ دٍم الوپیبد وؾَری آهبر عبل 9911
 احزاس رتجِ اٍل هغبثمبت داًؾجَئی در رؽتِ آهبر عبل 9911
 احزاس رتجِ اٍل وٌىَر وبرؽٌبعی ارؽذ آهبر عبل 9911
 احزاس رتجِ دٍم وٌىَر وبرؽٌبعی ارؽذ آهبر عبل 9911

ب-حوسه پژوهص
مقاالت علمی منتطز ضذه
 اًتؾبر  91همبلِ ػلوی در هجالت ثیي الوللی عجك اساعالػبت اعتخزاج ؽذُ اس عبیت اعىَپَط ( ثب تَجِ ثِ تؼذاد
 92ػضَ ّیئت ػلوی هیبًگیي ّز اعتبد  9.19همبلِ هی ثبؽذ).
 اًتؾبر ثیؼ اس  92همبلِ ػلوی در ًؾزیبت داخلیّ ،وبیؼ ٍ وٌفزاًظ ّب داخلی عجك اس اعالػبت اعتخزاج ؽذُ اس
عبیت ّبی هؼتجز ٍ پزًٍذُ ّیئت ػلوی ( ثب تَجِ ثِ تؼذاد  92ػضَ ّیئت ػلوی ،هیبًگیي ّز اعتبد ثیؼ اس یه
همبلِ هی ثبؽذ.).

مزکش آموسش های تخصصی آساد دانطکذه
 تأعیظ هزوش آهَسػ ّبی تخققی آساد داًؾىذُ
 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
هذیزیت فٌبٍری ثَرط تْزاى ،تحلیل ثٌیبدی اس هم ذهبتی تب پیؾزفتِ) وِ ثِ دلیل ؽیَع ٍیزٍط وزًٍب ثِ تزم
جبری هَوَل گزدیذ.
قطة علمی
 اعتمزار لغت ریبضیبت هبلی
 اهضبی تفبّنًبهِ ّوىبری هیبى لغت ػلوی ریبضیبت هبلی وؾَر در داًؾگبُ ػالهِ عجبعجبئی ٍ ؽزوت
فزاثَرط ایزاى
 اًؼمبد لزارداد ثزگشاری دٍرُ ّبی پضٍّؾی ٍ آهَسػّ بی تخققی ٍ هْبرت افشایی هَرد ًیبس ؽزوت عْبهی
خبؿ تَعؼِ پیؾزٍ آعبل ثب لغت ػلوی
همایص ها و نطست های علمی
 ثزگشاری اٍلیي ّوبیؼ َّػ هقٌَػی ٍ هحبعجبت ًزم در ػلَم اًغبًی در آثبى هبُ 9911
 ثزگشاری یه ًؾغت هؾتزن ثیي داًؾىذُ ٍ داًؾىذُ ادثیبت ٍ سثبًْبی خبرجی ٍ اهضبی یه تَافك ًبهِ ثزای
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 هبُ
هَوَل ؽذ.

خذمات فناوری
 ایجبد عیغتوی جْت هحبعجبت هیبًگیي ارسؽیبثی آهَسؽی اعبتیذ عی چٌذ تزم
 عبهبًذّی عبیت داًؾىذُ آهبر ،ریبضی ٍ رایبًِ
گزوه های پژوهطی
 ایجبد گزٍُ پضٍّؾی ػلَم هحبعجبتی ًَیي
مجالت علمی پژوهطی دانطکذه
 پی گیزی اهَر هختلف هزتجظ ثب هجلِ آهبر هحبعجبتی ٍ هذلعبسی ٍ فذٍر احىبم ثزای اػضبی ّیئت تحزیزیِ،
هذیزاى ٍ هغئَلیي هجلِ
 پی گیزی اهَر هختلف هزتجظ ثب هجلِ ریبضیبت ٍ هذلعبسی هبلی ٍ فذٍر احىبم ثزای اػضبی ّیئت تحزیزیِ،
هذیزاى ٍ هغئَلیي هجلِ

ضورای راهثزدی ارتثاط تا صنعت
 تأعیظ ؽَرای راّجزدی ارتجبط ثب فٌؼت جْت اًجبم عزح ّبی ثیي الوللی ٍ ثزٍى داًؾگبّی
 ثزگشاری جلغبت هٌظن ٍ ثزًبهِ ریشی ٍ ؽٌبعبیی عبسهبى ّبی ّذف وِ ثب رؽتِ ّبی فؼبل در داًؾىذُ هزتجظ
هی ثبؽٌذ ٍ ّوچٌیي اًجبم هذاوزاتی جْت ثزگشاری ًؾغت ّب ٍ هیشگزدّبی ػلوی وِ پظ اس ؽیَع ٍیزٍط
وزًٍب ثِ سهبى دیگزی هَوَل گزدیذ.
طزحهای پژوهطی
 عزح پضٍّؾی درٍى داًؾگبّی جٌبة آلبی دوتز فزساد اعىٌذری ثب ػٌَاى« تبثیز ػَاهل هختلف ثز پزاوٌؼ
ٍیزٍط وزًٍب وَیذ91 -در هٌبعك هختلف ثب اعتفبدُ اس آهیشُ هتٌبّی اس تَسیغ ّب در هذلّبی آهبری چٌذ
هتغیزی» ( در هزاحل اًجبم)
 عزح پضٍّؾی درٍى داًؾىذُ ای عزوبر خبًن دوتز فزؽتِ آسادی پزًذ ثب ػٌَاى "وبرثزد ًظزیِ ثبسیّب در
ؽجىِّبی تَسیغ َّؽوٌذ ثزق" (پبیبى یبفتِ)
 عزح پضٍّؾی درٍى داًؾىذُ ای جٌبة آلبی هحوذجَاد سالی تحت ػٌَاى " تحلیل آهبری درخقَؿ ثیوبری
ًَظَْر وٍَیذ 91-در عزاعز ایزاى ثز اعبط دادُ ّبی اًتؾبر یبفتِ تَعظ ٍسارت ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ
پشؽىی وؾَر ثب تَجِ ثِ هتغیزّبی هیشاى اثتال ،ثْجَد یبفتِ ّب ٍ فَت ؽذُ ّب" (هزاحل پبیبًی).
 عزح پضٍّؾی جٌبة آلبی دوتز فزسام هتیي فز ثب ػٌَاى " پیًَذ دادى هٌبثغ تبرًوب ثِ پبیگبُ داًؼ ٍیىی پذیب
در ٍة دادُ" (پبیبى یبفتِ).
 عزح پضٍّؾی درٍى داًؾىذُ ای جٌبة آلبی دوتز رضبئی تجبر ثب ػٌَاى "پیؼ ثیٌی ّبیی در ارتجبط ثب ٍیزٍط
جذیذ وزًٍب وٍَیذ( "91-پبیبى یبفتِ)
 عزح پضٍّؾی درٍى داًؾىذُ ای جٌبة آلبی دوتز حغي رؽیذی تحت ػٌَاى "یه هذل ثْیٌِ عبسی ثزای
تخقیـ خَاثگبُ ّبی داًؾجَئی در ؽزایظ وزًٍب سیغتی" ( در هزاحل پبیبًی)
 عزح پضٍّؾی درٍى داًؾىذُ ای جٌبة آلبی دوتز حغي رؽیذی تحت ػٌَاى "عزاحی عیغتوی ثزای رتجِ
ثٌذی گزٍُ ّبی آهَسؽی در داًؾگبّْبی ایزاى" (در هزاحل پبیبًی)

 عزح پضٍّؾی درٍى داًؾىذُ ای جٌبة آلبی دوتز هحوذ ثحزاًی تحت ػٌَاى "تحلیل دادُّبی ًظزعٌجی
آهَسػ هجبسی ثب رٍػّبی دادُوبٍی " (در هزاحل اجزا).
 عزح پضٍّؾی ثزٍى داًؾگبّی جٌبة آلبی دوتز ٍحیذ رضبئی تجبر  ،تحت ػٌَاى " آعیت ؽٌبعی فٌؼت
خَدرٍ :ارائِ راّىبرّب ٍ پیؾٌْبدات" ثِ پیؾٌْبد ؽزوت فزاٍری ٍ عبخت لغؼبت خَدرٍ ایزاى (در هزاحل
اجزا).
مطارکت علمی و فزصت مطالعاتی
 اهضبی تفبّن ًبهِ ّوىبری ػلوی ٍ پضٍّؾی ثب داًؾگبُ  UITMهبلشی
 هؾبروت آلبی دوتز ٍحیذ رضبئی تجبر ػضَ ّیبت ػلوی داًؾىذُ ٍ هبهَریت ایؾبى ثِ وؾَر لْغتبى ثزای ارائِ
عخٌزاًی در داًؾگبُ ٍرؽَ ٍ اًجبم پضٍّؼ
 فزفت هغبلؼبتی خبًن دوتز پزًذ ػضَ ّیبت ػلوی داًؾىذُ ٍ هغبفزت ایؾبى ثِ وؾَر اعتزالیب ثزای ارائِ
عخٌزاًی در داًؾگبُ ٍعتزى عیذًی ٍ اًجبم پضٍّؼ
 هؾبروت جٌبة آلبی دوتز ػجذالغبدُ ًیغی در ّوبیؼ ثیي الوللی داًؾگبُ پبدٍا ٍ فؼبلیت ثِ ػٌَاى هذیزگزٍُ
ثخؼ ریبضی هبلی ّوبیؼ.
کزسی های علمی-تزویجی اساتیذ
 ثزگشاری دٍ وزعی ػلوی -تزٍیجی تَعظ اعبتیذ داًؾىذُ (آلبی دوتز فزسام هتیي فز ٍ دوتز هحوذ ثحزاًی)

ج -حوسه کتاتخانه
مجموعه ساسی
 تْیِ فْزعت هٌبثغ وتبة دیجیتبلی ثزای گزٍُ دوتزی آهبر عجك ثزًبهِ درعی ٍسارت ػلَم
 تْیِ فْزعت وتت التیي ٍ داًلَد  41ػٌَاى وتبة جْت تَعؼِ وتبثخبًِ دیجیتبل
 تْیِ فْزعت وتت التیي ثزای پیؾٌْبد عفبرػ وتبة
ساسمانذهی و اطالع ساسی
 آهَسػ ػولی چگًَِ اعتفبدُ اس هیش هزجغ ٍ اعتفبدُ اس پبیبى ًبهِ
 ؽٌبعبیی پبیگبّْبی اعالػبتی هَجَد در وتبثخبًِ
 تْیِ جشٍُ ٍاعالیذ آهَسؽی ٍی.پی.اى
 تْیِ راٌّوبی پیؾیٌِ هٌبثغ
 تْیِ راٌّوبی هٌبثغ دیجیتبلی وتبثخبًِ
 تْیِ راٌّوب ثزای ؽزایظ ؽىلی تحَیل پبیبى ًبهِ
 تْیِ راٌّوب ثزای ؽزایظ تغَیِ حغبة داًؾجَیبى تىویلی ٍ دوتزی
 تْیِ راٌّوب ثزای هزاحل ثجت پزٍپَسال در ایزاًذان ٍ هزاحل ثجت پبیبى ًبهِ در ایزاًذان
 تْیِ جشٍُ اعالیذ آهَسؽی اعتفبدُ اس هیش هزجغ

امانت
 هزتتعبسی لفغِّبی وتبثخبًِ
 خذهبت وتبثذاری در ثزگؾت هٌبثغ
 خذهبت ووه ثِ وبرثزاى در جغتجَی هٌبثغ
 خذهبت وتبثذاری در تغَیِ حغبة داًؾجَیبى

