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دیباهچ

تولیــد دانش بنیــان از جملــه ملزومــات پیشــرفت و تعالــی کشــور در عرصه هــای مختلــف می باشــد. از ایــن رو 
فعالیت هــای پژوهشــی و فناورانــه هدف منــد و جهــادی به عنــوان کلیــد تحــول جامعــه اســامی می توانــد از جملــه 
ــن  ــن راســتا، دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدی ــد. در ای ــدار و پیشــرفت به شــمار آی شــتاب هنده های توســعه پای
ــور  ــگاه و کش ــی دانش ــای علم ــت اعت ــان را در جه ــد دانش بنی ــر تولی ــوف ب ــد و معط ــش هدف من ــی پژوه طوس

ســرلوحه اقدامــات خــود قــرار داده اســت.
در مجلــد پیــش  رو گزارشــی از عملکــرد پژوهشــی و فناورانــه دانشــگاه در حوزه هــای مختلــف شــامل کتــاب، 
ــا صنعــت، فعالیت هــای دانش بنیــان در هســته ها  ــه، اختــراع، همکاری هــای پژوهشــی و قرارداد هــای ارتبــاط ب مقال
ــای پژوهشــی، آزمایشــگاه های آموزشــی و پژوهشــی، نشــریات و  ــی، واحده ــای علم ــاور، قطب ه و شــرکت های فن
ــه همــت و  ــه ب ــره در ســال1400 ک ــی و غی ــای بین الملل ــی، همکاری ه ــا و نشســت های علم ــزاری کنفرانس ه برگ

کوشــش اســتادان،  دانشــجویان و پژوهشــگران دانشــگاه بــه انجــام رســیده اســت، ارائــه می گــردد.
شــایان ذکــر اســت آنچــه تقدیــم حضــور گشــته حاصــل اهتمــام کلیــه پژوهشــگران و فنــاوران ایــن دانشــگاه 
ــم و فنــاوری کشــور  ــگاه ممتــاز در حــوزه عل ــه کســب جای می باشــد کــه تاش هــا و پیگیری هــای آن هــا منجــر ب
شــده  اســت، بدیــن وســیله از تمامــی اعضــای محتــرم هیئت علمــی دانشــگاه به منظــور ثبــت اطاعــات پژوهشــی در 
ســامانه گلســتان پژوهشــی، از تــاش و همــکاری مدیــران محتــرم در حــوزه پژوهــش، معاونیــن محتــرم پژوهشــی 
ــتاد  ــوزه س ــکاران ح ــات هم ــوزانه و خدم ــای دلس ــژه از تاش ه ــکده ها و به وی ــی دانش ــور پژوهش ــان ام و کارشناس
مرکــزی قدردانــی می شــود. دوام و توفیــق هــر چــه بیشــتر همــه ایــن عزیــزان در راســتای اهــداف دانشــگاه را از 

درگاه خداونــد متعــال مســئلت دارم .

محمد شرعیات
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

خرداد ماه 1401

1
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معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 14

مقدمه
مطابــق ســند نقشــه جامــع علمــی کشــور، یکــی از راهبردهــای کالن توســعه علــم و فنــاوری، جهت دهــي آمــوزش، پژوهــش، فنــاوري 
و نــوآوري بــه ســمت حــل مشــکالت و رفــع نیازهــاي واقعــي و اقتضائــات کشــور بــا توجــه بــه آمایــش ســرزمین و نــوآوري در مرزهــاي 
دانــش بــراي تحقــق مرجعیــت علمــی اســت. طــی ســال های گذشــته، دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــا اصــل قــرار 
ــق سیاســت های  ــده ای در تحق ــش ارزن ــت توانســته اســت نق ــی، اخــالق و معنوی ــا دانش افزای ــه ب ــد و آمیخت ــِش هدف من دادن پژوه
کالن علمــی کشــور ایفــا نمایــد و اســتادان، دانشــجویان و پژوهشــگران دانشــگاه بــا توجــه ویــژه بــه انجــام پژوهش هــای تقاضــا محــور 
ــر  ــی برت ــوان یکــی از دانشــگاه های صنعت ــن دانشــگاه را به عن ــت، ای ــای بخــش صنع ــع مشــکالت موجــود و نیازه ــه رف و معطــوف ب
کشــور معرفــی نموده انــد. در ایــن فصــل پــس از تشــریح اهــداف معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه، عملکــرد معاونــت بــا تکیــه بــر 

ــود. ــه می ش ــی ارائ ــی و کیف ــاخص های کم ش

اهداف بلند مدت
اهداف بلند مدت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شامل موارد ذیل هستند:

•  برنامه ریزی جهت عملیاتی نمودن مأموریت های حوزه پژوهش و فناوری در گام دوم انقالب؛
• ارتقــاء جایــگاه اجتماعــی دانشــگاه از طریــق توجــه ویــژه بــه تحقق اهداف دانشــگاه نســل چهــارم با پذیــرش مســئولیت اجتماعی؛

ــاوری دانشــگاه  ــه حــوزه پژوهــش و فن ــوط ب ــزی و توســعه کمــی و کیفــی و هدایــت کلیــه امــور مرب • سیاســت گذاری، برنامه ری
در جهــت ارتقــاء رتبــه دانشــگاه؛

• ایجاد ساختار الزم و تسهیل فعالیت های پژوهشی و فناوری اعضاء هیئت علمی و دانشجویان؛
• مدیریــت و نظــارت بــر توســعه و بهبــود زیرســاخت های مناســب جهــت تولیــد علــم و گســترش پژوهــش )فنــاوری اطالعــات، 

واحدهــای پژوهشــی، انتشــارات علمــی، خدمــات آزمایشــگاهی و...(؛ 
ــدی کشــور و  ــاز و کلی ــورد نی ــای م ــش در زمینه ه ــردی کــردن دان ــی و کارب ــای تحقیقات ــر طرح ه ــت و نظــارت ب • اجــرا، مدیری

توســعه ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه؛
• هم افزایی علم و ثروت از طریق ارائه برنامه های کارآفرینی و مهارت افزایی.

اهداف کوتاه مدت
اهداف کوتاه مدت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه نیز عبارتند از:

• توسعه و تقویت پژوهشکده ها، مراکز و گروه های پژوهشی دانشگاه؛
• سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تجهیز و افزایش بهره وری آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی؛

• حمایت از فعالیت های آزمایشگاه مرکزی و ارتقاء ایمنی آزمایشگاه ها؛
ــی  ــی پژوهش ــریات علم ــی و نش ــاالت علم ــار مق ــی انتش ــی و کیف ــعه کم ــاء و توس ــرای ارتق ــزی ب ــت گذاری و برنامه ری • سیاس

دانشــگاه؛
• ایجاد ساختارهای الزم جهت حمایت از برگزاری کنفرانس های علمی معتبر در دانشگاه؛

• سیاست گذاری و برنامه ریزی برای هدایت و حمایت از پروژه های تحصیالت تکمیلی مسئله محور؛
• سیاست گذاری و برنامه ریزی در راستای صیانت از مالکیت فکری و رعایت حقوق مادی پژوهشگران؛
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• توسعه زیرساخت ها و حمایت های الزم برای افزایش ثبت اختراعات و حمایت از حقوق معنوی آن ها؛
• حمایت و توسعه زمینه های پژوهشی ویژه دانشگاه در جهت ارتقاء مرجعیت علمی دانشگاه؛

• سیاست گذاری و برنامه ریزی به جهت افزایش سرانه قراردادهای پژوهشی و ارتباط با صنعت اعضاء هیئت علمی؛
• انعقاد تفاهم نامه های همکاری با صنایع و پارک های علم و فناوری؛

• افزایش درآمدهای پژوهشی از طریق فروش محصوالت علمی، خدمات مشاوره ای پژوهشی و دانش فنی؛
• ایجاد سازوکارهای توسعه نقش اعضاء هیئت علمی دانشگاه در عرصه های ملی، منطقه ای و بین المللی؛

• همکاری پژوهشی و فناورانه بین دانشگاهی با محوریت حل معضالت در سطح ملی؛
ــل  ــه قاب ــد و توســعه محصــوالت فناوران ــت از تولی ــی دانشــگاه و حمای • بسترســازی جهــت تجاری ســازی دســتاوردهای تحقیقات

ــازار؛ عرضــه در ب
• افزایش تعداد شرکت های فناور و دانش بنیان در مراکز رشد و فناوری دانشگاه؛

• توسعه فضا و منابع کتابخانه های تخصصی دانشکده ها؛
• سازماندهی مرکز انتشارات دانشگاه به منظور بهبود عملکرد شبکه توزیع و فروش محصوالت علمی دانشگاه.

ساختار سازمانی
ــزی  ــده اســت. سیاســت گذاری، برنامه ری ــاوری دانشــگاه در شــکل 1 نشــان داده ش ــش و فن ــت پژوه ــی معاون ــازمانی کل ــاختار س س
ــت  ــن معاون ــت ای ــاوری دانشــگاه در شــوراهای تحــت نظــارت و مدیری ــه فعالیت هــای پژوهــش و فن ــوط ب ــه امــور مرب و هدایــت کلی

ــه در شــکل 2 نشــان  داده  شــده اســت. ــه انجــام می رســد، ک ســازماندهی و ب
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شکل 2: شوراهای تحت نظارت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

شکل 1: نمودار سازمانی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
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جدول 1: اقدامات و دستاوردهای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

اقدامات تا پایان سال 1400عنوان شاخصردیف

طرح های تحقیقاتی برون سازمانی1

• اعضــای 	 مطالعاتــی  فرصــت  از  اســتفاده  آیین نامــه  اجــرای 
صنعــت در  هیئت علمــی 

• ارتقاء فرآیند کنترل پروژه قراردادهای پژوهشی و فناورانه	

• تدوین کتاب طرح های پژوهشی و فناورانه	

• رصد اشتغال دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی	

انتقال فناوری و تجاری سازی2
• توسعه زیرساخت های افزایش ثبت اختراعات	
• توسعه زیرساخت های افزایش تجاری سازی محصوالت	
• تدوین فرآیند اجرایی انتقال فناوری و تجاری سازی	
• حمایت از ثبت اختراعات خارجی	

•طرح های تحقیقاتی درون سازمانی )گرنت(3 ارتقاء کیفی پژوهش های اعضاء هیئت  علمی	

آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی4

• بهره برداری از آزمایشگاه مرکزی مواد	
• تاسیس آزمایشگاه مرکزی شیمی	
• تاسیس آزمایشگاه مرکزی فیزیک	
	 » مرکز راه حل های محاسباتی نوآورانه با هدف کاربردی هوش مصنوعی «

آزمایشگاه مرکزی دانشکده مهندسی کامپیوتر
	 مرکز محاسبات اطالعات مکانی« آزمایشگاه مرکزی دانشکده مهندسی «

نقشه برداری
	 آزمایشگاه مرکزی محاسبات پژوهش عملیات « آزمایشگاه مرکزی «

دانشکده مهندسی صنایع
• تاسیس و بهره برداری از مرکز محاسبات	
• افزایش تعداد آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی	
• خرید تجهیزات آموزشی و پژوهشی	
• برگزاری دوره های آموزشی HSE برای سرپرستان و کارشناسان 	

آزمایشگاه ها و کارگاه ها
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ادامه جدول 1: اقدامات و دستاوردهای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

اقدامات تا پایان سال 1400عنوان شاخصردیف

فعالیت های حمایتی5

• عقد قرارداد های حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی	
• عقد قراردادهای پسادکتری	
• عقد قراردادهای گرنت صنعتی	
• عقد قراردادهای هسته های پژوهشی	
• تشویق مقاله های با درجه تاثیر باال	
• تشویق اعضای هیئت علمی با بیشترین تعداد ارجاعات	
• ــالت 	 ــجویان تحصی ــی دانش ــی و عمل ــای تجرب ــت از پروژه ه حمای

ــی تکمیل
• آموزش هــای 	 مرکــز  دانشــجویان  پایان نامه هــای  از  حمایــت 

الکترونیکــی

نشریات6
• حمایت از نشریات علمی دانشگاه	
• حمایت از نمایه شدن مجالت در پایگاه های علمی بین المللی	
• تدوین اساس نامه نشریات دانشگاه	
• تدوین شیوه نامه اجرایی انتشار مجالت علمی دانشگاه	

•کتاب7 راه اندازی سامانه فروش برخط کتاب	

•همایش ها8 تغییر نرم افزار مدیریت همایش ها	

زیرساخت های خدمات کتابخانه ای و 9
پایگا ه های علمی

• دسترسی به پایگاه های اطالعاتی	
• برگزاری کارگاه جهت ارتقاء کتابداران دانشگاه	
• برگزاری نمایشگاه کتاب دانشگاه	



سیمای ژپوهش و فناوری دااگشنه صنعتی خواهج نصیرالدین طوسی 

K. N. TOOSI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
9

ادامه جدول 1: اقدامات و دستاوردهای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

اقدامات تا پایان سال 1400عنوان شاخصردیف

فناوری اطالعات10

• ــود وضعیــت شــبکه ســیمی و بی ســیم دانشــکده ها و پوشــش 	 بهب
کامــل بــا کیفیــت مناســب

• ــز 	 ــخت افزاری مرک ــاخت های س ــاء زیرس ــار و ارتق ــاص اعتب اختص
IT دانشــگاه

• ــی 	 ارتقــاء ســطح خدمــات و ایمنــی ســرورها و ســامانه های عملیات
در ســطح دانشــگاه

• ارتقاء خدمات سیستم پردازش  موازی دانشگاه	
• طراحی پوسته های جدید برای وبگاه دانشگاه	

مرکز رشد11
• افزایش تعداد قراردادهای فروش/ساخت/ارائه خدمات فناورانه	
• افزایش تعداد هسته های فناور دانشجویی	
• تاسیس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه	
• تاسیس آزمایشگاه نمونه سازی سریع	

عملکرد
ــر اســاس شــاخص های جــدول 2  در ادامــه عملکــرد دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی در حــوزه پژوهــش و فنــاوری ب
ارزیابــی می گــردد. نتایــج ارزیابــی بــر مبنــای ایــن شــاخص ها در جــدول 3 گــزارش شــده  اســت. رونــد تغییــرات شــاخص ها در قالــب 

ــه می شــود. ــر اســاس شــاخص های جــدول 3 ارائ نمــودار ب



معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 110

جدول 2: شاخص های ارزیابی عملکرد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

شرح شاخص ارزیابینام شاخص ارزیابیردیف

این شاخص تعداد کتاب های ترجمه یا تألیف شده توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه را نشان تعداد کتاب های منتشر شده1
می دهد.

تعداد مقاله های علمی منتشر شده در 2
مجالت معتبر علمی و همایش ها

این شاخص تعداد کل مقاله های چاپ شده توسط اعضای هیئت علمی را به تفکیک در مجالت 
ISI و غیر ISI و نیز مقاله های چاپ شده در همایش های ملی و بین المللی را نشان می دهد.

این شاخص تعداد مقاله های علمی مشترک با پژوهشگران خارجی، مقاله های پر استناد و تعداد مقاله های علمی برتر3
مقاله های ده درصد برتر دنیا را در هر سال نشان می دهد.

تعداد پایان نامه ها و رساله های 4
دفاع شده

این شاخص تعداد پایان نامه های دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد و رساله های دفاع شده در 
مقطع دکتری را در هر سال نشان می دهد..

5
تعداد قراردادهای ارتباط با 

صنعت منعقدشده با بخش های 
صنعتی و خدماتی

این شاخص تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت منعقدشده با بخش های صنعتی و 
خدماتی را در هر سال نشان می دهد.

مبلغ درآمدهای کسب شده از 6
قراردادهای منعقده ارتباط با صنعت

این شاخص مبلغ درآمدهای کسب شده از قراردادهای منعقدشده ارتباط با صنعت را در هر سال 
نشان می دهد.

تعداد شرکت های دانش بنیان مستقر 7
در مراکز رشد و فناوری

این شاخص تعداد شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه را که دارای مجوز دانش بنیان 
هستند نشان می دهد.

تعداد واحدهای پژوهشی و 8
قطب علمی

این شاخص تعداد واحد های پژوهشی )پژوهشکده ها، مراکز  و گروه های پژوهشی( و قطب های 
علمی مصوب وزارت عتف را در زمینه های تخصصی نشان می دهد.

تعداد آزمایشگاه  های آموزشی و 9
پژوهشی

این شاخص تعداد کل آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی فعال دانشگاه در هر سال را نشان 
می دهد.

قراردادهای حوزه همکاری های 10
این شاخص تعداد قراردادهای حوزه همکاری  بین المللی را در هر سال نشان می دهد. بین المللی
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جدول 3: عملکرد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
ف

متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخصعنوان شاخصردی
سال تحصیلی

13961397139813991400

تعداد کتاب های منتشرشده1
149565تعداد کتاب های ترجمه شده

3020183411تعداد کتاب های تالیف شده

2
تعداد مقاله های علمی 

منتشر شده در

240208144215200مجالت علمی – پژوهشی داخلی

159440مجالت علمی – ترویجی

WOS برگرفته از ISI 87795810671031635مجالت

scopus 1052103612161121691مجالت برگرفته از

249297264211222همایش های داخلی ملی و داخلی بین المللی

13476524933همایش های خارجی

تعداد مقاله های علمی برتر3

267262364485493مشترک با پژوهشگران خارجی

1918241120پر استناد

147129149143391ده درصد برتر دنیا

تعداد پایان نامه ها و رساله های 4
دفاع شده در

707692633564762مقطع کارشناسی ارشد

88828180111مقطع دکترای تخصصی

قراردادهای منعقدشده ارتباط 5
با صنعت

8265526464تعداد قراردادها

مبلغ درآمد کسب شده از قراردادها )میلیارد 
56/687/783111/8145/57ریال(

116/5130/277/9148/1251/23حجم مالی قراردادهای منعقده )میلیارد ریال(

گرنت )اعتبار پژوهشی(6
279302256231253تعداد قراردادها

13131313/127/24حق التحقیق )میلیارد ریال(
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 ادامه جدول 3: عملکرد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
ف

متغیرهای تشکیل دهنده هر شاخصعنوان شاخصردی
سال تحصیلی

13961397139813991400

گرنت فناوری7
1835352737تعداد قراردادها

0/71/020/761/801/81حق التحقیق )میلیارد ریال(

101110137تعداد شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه8

1414131313تعداد پژوهشکده ها، مراکز پژوهشی و گروه های پژوهشی9

55222تعداد قطب های  علمی10
193195203214219تعداد کل آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی11
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افتخارات سال 1400

• کســب رتبــه علمــی »ب« چهــار نشــریه علمــی پژوهشــی بــا صاحــب امتیــازی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدین 	
طوســی بــر اســاس ارزیابــی کمیســیون علمــی نشــریات و پایــگاه اســتنادی علوم جهان اســالم 

• ــه بنــدی ســال 2021 فهرســت نشــریات 	 ــه ی گــروه هســته ای دانشــکده فیزیــک در رتب ــه »ب« مجل کســب رتب
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر وزارت عل علمــی معتب

• حضــور پنــج عضــو هیئت علمــی دانشــگاه در جمــع پژهشــگران پــر اســتناد یــک درصــد برتــر )آقایــان دکتــر کیــوان 	
کیانــی از دانشــکده مهندســی عمــران، دکتــر محمــد شــرعیات، دکتــر مجیــد عمیدپــور و دکتــر حســین صیــادی 

از دانشــکده مهندســی مکانیــک و دکتــر شــهرام صیــدی دانشــکده شــیمی(
• معرفــی دو کتــاب از دانشــگاه به عنــوان برگزیــدگان و شایســتگان کتــاب ســال جمهــوری اســالمی ایــران )کتــاب 	

آقــای دکتــر ســعید بالالیــی از دانشــکده شــیمی و آقــای دکتــر علــی غفــاری از دانشــکده مهندســی مکانیــک(
• تقدیــر از احمــد مــرادی در رشــته ی تک نــوازی ســازهای ایرانــی و روزبــه محمــدی در رشــته ی تک نــوازی ســازهای 	

ــن  ــن طوســی در نهمی ــی خواجــه نصیرالدی ــون فرهنگــی دانشــگاه صنعت ــم و عکــس از کان ــون فیل ــی و کان جهان
جشــنواره ملــی “ رویش“ 

• ــی 	 ــای عل ــره توســط آق ــدال نق ــک و م ــد تاجی ــای محم ــان و آق ــا لطفی ــم کیمی ــدال طــال توســط خان کســب م
ــجویی  ــی دانش ــاد علم ــن المپی ــت و پنجمی ــران در بیس ــی عم ــکده مهندس ــجویان دانش ــی از دانش صاحب الزمان

کشــور
• کســب رتبــه برتــر 24 نفــر از دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی در اولیــن دوره از مسابقات مســئله 	

محــور بنیــاد ملــی نخبــگان بــا نــام “ره نشــان“ 

جدول 4: پژوهشگران  برگزیده دانشگاه در سال 1396

دانشکدهزمینهنام و نام خانوادگی

مهندسی نقشه برداریگرنت مهندسیدکتر محمدجواد ولدان زوج

شیمیگرنت علوم پایهدکتر سعید بالالیی

مهندسی مکانیککتابدکتر حسین صیادی

مهندسی برقطرح پژوهشیدکتر سیدآرش احمدی

فیزیکپژوهشگر   جواندکتر فائزه رحمانی
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جدول 5: پژوهشگران  برگزیده دانشگاه در سال 1397

دانشکدهزمینهنام و نام خانوادگی

مهندسی برقگرنت مهندسیدکتر فرامرز حسین بابایی

مهندسی مکانیکمقاالت علمیدکتر مهرزاد شمس

فیزیکفناوریدکتر رضا افضل زاده

ریاضیکتابدکتر کوروش نوروزی

مهندسی و علم موادپژوهشگر   جواندکتر عباس منتظری هدش

               جدول 6: پژوهشگران برگزیده دانشگاه در سال 1398

دانشکدهزمینهنام و نام خانوادگی

مهندسی مکانیکگرنت مهندسیدکتر مسعود عسگری

مهندسی مکانیکمقاالت علمیدکتر محمد شرعیات

مهندسی هوافضاطرح پژوهشیدکتر مهران میر شمس

مهندسی عمرانکتابدکتر سیداحمد میرباقری فیروزآبادی

شیمیفناوریدکتر سعید بالالیی

مهندسی نقشه برداریپژوهشگر جواندکتر هومن لطیفی
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جدول 7: پژوهشگران برگزیده دانشگاه در سال 1399

دانشکدهزمینهنام و نام خانوادگی

مهندسی برقگرنت مهندسیدکتر مهدی علیاری شوره دلی

شیمیگرنت علوم پایهدکتر سعید بالالیی

مهندسی و علم موادمقاالت علمیدکتر رضا اسالمی فارسانی

مهندسی نقشه برداریطرح پژوهشیدکتر محمد کریمی

مهندسی مکانیککتابدکتر علی غفاری

مهندسی مکانیکتالیف و انتشار کتاب بین المللیدکتر فرشاد ترابی

مهندسی کامپیوترپژوهشگر جواندکتر سعید فرضی
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  جدول 8: پژوهشگران برگزیده دانشگاه در سال 1400

تصویردانشکدهزمینهنام و نام خانوادگی

مهندسی برقگرنت مهندسیدکتر تورج امرایی

مهندسی مکانیکمقاالت علمیدکتر مجید سلطانی

مهندسی برقفناور برتردکتر رمضانعلی صادق زاده شیخان گفشه

مهندسی نقشه برداریطرح پژوهشیدکتر محمد طالعی

مهندسی مکانیکتالیف و انتشار کتاب بین المللیدکتر حسین صیادی

مهندسی هوافضاپژوهشگر جواندکتر محمدعلی نوریان
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فصل دوم

مدرییت ارتباط با صنعت 
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معرفی 

مدیریــت ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه در راســتای ارتقــاء دســتاوردهای پژوهشــی و فنــاوری و ارتبــاط بــا صنایــع مهــم کشــور زیــر نظــر 
معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه مشــغول بــه فعالیــت اســت. ایــن مجموعــه  بــرای تبییــن سیاســت های راهبــردی و  فراهم کــردن 

زیرســاخت و پشــتیبانی تخصصــی در زمینــه توســعه ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه ماموریت هــای زیــر را دنبــال می کنــد:

• ــه 	 ــاوره اي ب ــات مش ــه خدم ــاوري و ارائ ــش و فن ــاي پژوه ــع نیازه ــراي رف ــگاه ب ــیل دانش ــا و پتانس ــتفاده از توانایي ه اس
ــور؛ ــع کش ــي و صنای ــتگاه هاي اجرای دس

• ــا 	 ــت از اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه جهــت افزایــش ســرانه قراردادهــای ارتبــاط ب ــزی، سیاســت گذاری و حمای برنامه ری
صنعــت و ســهم آن در درآمــد اختصاصــی دانشــگاه؛

• توســعه ارتبــاط بــا صنایــع و اجــرای طرح هــای تحقیقاتــی- صنعتــی مشــترک بیــن دانشــکده ها از طریــق ایجــاد هســته ها 	
و کمیته هــای تخصصــی پیشــنهاد و اجــرای پــروژه؛

• ایجاد انگیزه و تقویت روحیه کارآفرینی و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران دانشگاه؛	

• ایجاد انگیزه و تقویت روحیه تولید فناوری و تبدیل علم به ثروت در بین پژوهشگران دانشگاه؛	

• فراهـــم سازی امــکان همــکاری بــا ســازمان های و ارگان هــای عالقه منــد بــه مشــارکت در فعالیت هــای پژوهشــی، فناورانــه، 	
تجاری ســازی و کارآفرینــی؛

• به کارگیری مشموالن سرباز دانش آموخته؛	

• امور کارآموزی و کارورزی دانشجویان؛	

• امور ثبت اختراع و ثبت مالکیت فکری؛	

• برگزاری کارگاه های مرتبط با امور محوله برای اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان؛ 	

• امور اجرایی فرآیند فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در صنعت؛	

• رصد دانش آموختگان دانشگاه؛	

• تدوین آیین نامه های مختلف جهت سیاست گذاري در امور ارتباط با صنعت؛	

• ایجاد بستر مناسب جهت انعقاد قراردادهای پژوهشی به صورت الکترونیکی در قالب سامانه های ساتع و ستاد؛	

• راه اندازی سامانه ساجد.	
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عملکرد

ــر  ــر اســاس شــاخص ها در جــدول 9 ارزیابــی می گــردد. نتایــج ارزیابــی ب ــا صنعــت دانشــگاه ب در ادامــه عملکــرد مدیریــت ارتبــاط ب
ــه  ــب نمــودار ارائ ــد تغییــرات شــاخص ها در قال ــا 13 گــزارش می شــود و در انتهــا رون مبنــای ایــن شــاخص ها نیــز در جــداول 10 ت

می گــردد.

جدول 9: شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با صنعت

شرح شاخص ارزیابینام شاخص ارزیابیردیف

اختراع1
اختراع نتیجه  فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار )در سطح دنیا( ایده، فرآیند یا فرآورده ای 
خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن ها حل می کند.

گواهینامه ثبت اختراع که اداره ثبت اختراعات برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن پتنت2
می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.

قراردادهای مطالعاتی و علمی پژوهشی در زمره قراردادهای پژوهشی قرار می گیرد.قراردادهای پژوهشی3

قراردادی که قابلیت تجاری سازی داشته باشد و به تولید و یا فروش محصول فناورانه و یا تدوین و قرارداد فناورانه4
فروش دانش فنی منجر شود، قراردادی فناورانه است.

پژوهش بنیادی5
پژوهشی است که محقق به دنبال ارتقاء علم در حوزه مورد بررسی باشد. در واقع هرگونه فعالیت 

تجربی یا نظری است که عمدتا در جهت گسترش مرزهای دانش، بدون در نظر گرفتن استفاده عملی 
از نتایج  تحقیقات، انجام می گیرد.

پژوهش کاربردی6
پژوهشی است  که استفاده عملی خاصی برای نتایج حاصل از آن در نظر گرفته می شود و در واقع 
پژوهشی مبتنی بر دانش حاصل از تحقیقات و یا تجربه هایی که در جهت به کارگیری روش ها، 

نظریه ها و الگوهای موجود برای ارایه تحلیلی از یک پدیده که ممکن است به یافتن راه حلی منجر 
شود، صورت می گیرد.

پژوهش توسعه ای7
پژوهشی است که بیشتر جنبه تجربی دارد و نوآوری در روش ها، ساز وکارها، دستگاه ها و محصوالت 
را منجر می شود و در واقع هرگونه فعالیت منظم در جهت ترویج و استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی 
و کاربردی که به منظور استفاده در تولید مواد، فرآورده ها، ابزار ایجاد فرآیندها و نیز ابداع روش های 

جدید یا بهبود آنها صورت می گیرد.

تعداد قراردادهای خاتمه یافته سال 1400قراردادهای مختومه8

تعداد قراردادهای جاری )از سال های قبل و سال 1400(قراردادهای جاری9

10
حجم مالی قراردادهای 

مجموع مبالغ قراردادهای منعقد شده با صنعت در سال 1400منعقده 
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جدول 10: آمار عملکرد قراردادهای پژوهشی ارتباط با صنعت در سال 1400 )به تفکیک دانشکده ها(

شاخص         دانشکده

مهندسی برق

ک
مهندسی مکانی

مهندسی عمران

مهندسی 
شه برداری

نق

مهندسی هوافضا

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر

مهندسی و علم مواد

شیمی

ک
فیزی

ریاضی

شگاه
دان

919811616111064تعداد قراردادهای منعقده
214510211522145تعداد قراردادهای مختومه
4273304124121723342273تعداد قراردادهای جاری

3410002000010تعداد قراردادهای منعقده مشترک
37/4848/1179/9841/1723/450/415/160/560/10/30251/23حجم مالی قراردادهای منعقده )میلیارد ریال(

1/3212/4518/3322/742/013/10/72/790/40/21/165/15حجم مالی قراردادهای مختومه )میلیارد ریال(

120/26162/49198/42116/28162/9115/1738/8343/580/92/632/96869/79حجم مالی قراردادهای جاری )میلیارد ریال(

9/622/54/50005/65000042/25حجم قراردادهای منعقده مشترک
000000000000تعداد قراردادهای منعقده - نوع دستاورد فناورانه
000000000000تعداد قراردادهای منعقده - نوع دستاورد پژوهشی

2601201000013تعداد قراردادهای منعقده - نوع توسعه ای
200000000002تعداد قراردادهای منعقده - نوع بنیادی
513810415111049تعداد قراردادهای منعقده - نوع کاربردی
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شاخص         دانشکده

مهندسی برق

ک
مهندسی مکانی

مهندسی عمران

مهندسی 
شه برداری

نق

مهندسی هوافضا

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر

مهندسی و علم مواد

شیمی

ک
فیزی

ریاضی

شگاه
دان

تعداد اعضای هیئت  علمی 
دارای قرارداد جاری

1926181111767322115کل
7744110210027استاد

6967522311042دانشیار
61070544212245استادیار

158915825700171تعداد پیشنهادیه قرارداد ارسال شده به صنعت

جدول 11: آمار قراردادهای پژوهشی ارتباط با صنعت منعقده از 1396 تا 1400

شاخص              دانشکده

مهندسی برق

ک
مهندسی مکانی

مهندسی عمران

شه برداری
مهندسی نق

مهندسی هوافضا

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر

مهندسی و علم مواد

شیمی

ک
فیزی

ریاضی

شگاه
دان

13183111675702080تعداد قراردادهای سال 1396

1218108321911065تعداد قراردادهای سال 1397
52154327300252تعداد قراردادهای سال 1398
82258235902064تعداد قراردادهای سال 1399
919811616111064تعداد قراردادهای سال 1400

8/224/820/213/135/23/34/44/3030116/5حجم مالی سال 1396)میلیارد ریال(

ادامه جدول 10: آمار عملکرد قراردادهای پژوهشی ارتباط با صنعت در سال 1400 )به تفکیک دانشکده ها(
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شاخص              دانشکده

مهندسی برق

ک
مهندسی مکانی

مهندسی عمران

شه برداری
مهندسی نق

مهندسی هوافضا

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر

مهندسی و علم مواد

شیمی

ک
فیزی

ریاضی

شگاه
دان

10/97/673/2193/24/43/35/80/32/10130/2حجم مالی سال 1397)میلیارد ریال(
11/916/415/194/53/512/5200377/9حجم مالی سال 1398)میلیارد ریال(
24/535/226/625/53/96/812/413/100/20148/1حجم مالی سال 1399)میلیارد ریال(
37/4848/1179/9841/1723/450/415/160/560/10/30251/23حجم مالی سال 1400)میلیارد ریال(
مبلغ درآمد کسب شده از قراردادها  

911/348/611/32/152/61/50056/6سال 1396)میلیارد ریال(

مبلغ درآمد کسب شده از قراردادها  
6/810/928/212/914/63/95/70/800/2087/7سال 1397)میلیارد ریال(

مبلغ درآمد کسب شده از قراردادها  
9/710/439/49/54/51/45/38/10/800/983سال 1398 )میلیارد ریال(

مبلغ درآمد کسب شده از قراردادها  
19/116/737137/23/29/15/10/20/50/8111/8سال 1399 )میلیارد ریال(

مبلغ درآمد کسب شده از قراردادها  
3219/5327/5228/7115/935/7610/273/210/140/251/25145/57سال 1400 )میلیارد ریال(

ادامه جدول 11: آمار قراردادهای پژوهشی ارتباط با صنعت منعقده از 1396 تا 1400
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جدول 12: آمار قراردادهای گرنت فناوری از 1396 تا 1400

شاخص                   دانشکده

مهندسی برق

ک
مهندسی مکانی

مهندسی عمران

شه برداری
مهندسی نق

مهندسی هوافضا

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر

مهندسی و علم مواد

ش های 
مرکز آموز

عمومی

شیمی

ک
فیزی

ریاضی

شگاه
دان

45102004010118تعداد قراردادهای گرنت فناوری 1396
حجم قراردادهای گرنت فناوری 1396 

1982501003700135025040695)میلیون ریال(

84194024001035تعداد قراردادهای گرنت فناوری 1397
حجم قراردادهای گرنت فناوری 1397 

30022632391180147480882401.022)میلیون ریال(

93076043003035تعداد قراردادهای گرنت فناوری 1398
حجم قراردادهای گرنت فناوری 1398 

1434509718701339700590761)میلیون ریال(

22061032010017تعداد قراردادهای گرنت فناوری 1399
حجم قراردادهای گرنت فناوری 1399 

949101863601076904300626)میلیون ریال(

44271033111027تعداد قراردادهای گرنت فناوری 1400
حجم قراردادهای گرنت فناوری 1400 

30527422045836023218332135101.804)میلیون ریال(
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جدول 13: آمار ثبت اختراع و ثبت مالکیت فکری )پتنت( دانشگاه در سال  1400

سال مرجع تایید کننده عنوان دانشکده داخلی/ خارجی نوع ردیف

2020 United States Patent Dual-band magnetic antenna مهندسی برق خارجی اختراع 1

1400 مرکز مالکیت معنوی – اداره 
ثبت اختراع

دستکش مخصوص نابینایان مجهز به 
سامانه بازشناسی با امواج رادیویی مهندسی برق داخلی مالکیت 

فکری 2
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فصل سوم

مدرییت امور توسعه ژپوهش
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معرفی

ــه پژوهــش و ایجــاد بســتری مناســب  ــردی در زمین ــن سیاســت های راهب ــت امور توســعه پژوهــش دانشــگاه، مســئولیت تبیی مدیری
ــوام  ــم ت ــر عهــده دارد.گســترش مرزهــای عل ــات و پژوهــش را ب ــر تحقیق ــوه در ام ــای بالق جهــت شناســایی پتانســیل ها و ظرفیت ه
ــترش  ــدازی و گس ــجویان، راه ان ــی و دانش ــای هیئت علم ــم از اعض ــگاه، اع ــگران دانش ــت پژوهش ــویق و حمای ــز تش ــوزش و نی ــا آم ب
ــات آزمایشــگاهی موجــود در آزمایشــگاه های  ــزات و امکان ــه تجهی ــگاه ب ــان دانشـ آزمایشــگاه های پژوهشــی، دسترســی آســان محقق
دانشــگاه، به روزرســانی و حفــظ و نگهــداری آن هــا، ایمنــی آزمایشــگاه ها و رشــد و توســعه گروه هــا، مراکــز پژوهشــی و پژوهشــکده ها 

جهــت تمرکــز و ایجــاد مشــارکت در فعالیت هــای پژوهشــی، از دیگــر مــوارد مهــم ایــن مدیریــت اســت.

اهداف این مدیریت شامل موارد ذیل است:

• تثبیت نظام ارزیابی فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی در دانشگاه؛	
• انسجام فعالیت های پژوهشی در قالب آیین نامه های مصوب؛	
• ــی 	 ــه آن جهــت استانداردســازی و ایمن ــوط ب ــه مرب ــن شــیوه نام ــزی دانشــگاه و تدوی ــدازی آزمایشــگاه مرک راه ان

ــی؛ ــی و آموزش ــگاه های پژوهش آزمایش
• خرید تجهیزات در سال 1400- به روزرسانی تجهیزات آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی؛	
• راه اندازی و گسترش هدف مند مراکز پژوهشی، پژوهشکده ها و قطب های علمی؛	
• اجرایی نمودن تفاهم نامه های منعقد شده بین دانشگاه و صنعت؛	
• افزایش کمی و کیفی دوره های پسادکتری؛	
• جهــت دار کــردن فعالیت هــای پژوهشــی اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه و دانشــجویان در راســـــتای زمینه هــای 	

پژوهشــی اولویــت دار کشــور؛
•  ایجاد بستر مناسب جهت تعامل بیشتر دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی.	

عملکرد

در ادامه عملکرد مدیریت امور توسعه پژوهش دانشگاه به کمک شاخص های جدول 14 ارزیابی می گردد. نتایج ارزیابی بر مبنای این 
شاخص ها در جداول 15 تا 26 گزارش می شود. 

فعالیت های انجام شده در خصوص به روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی در سال 1400
 تعمیر و تجهیز آزمایشگاه های عضو شاعا )اعتبار بند ه تبصره 4 قانون بودجه سال 1398 و 1399 کل کشور(	
 به روز رسانی و تجهیز آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه	
 به روز رسانی و تجهیز آزمایشگاه های آموزشی دانشگاه	
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جدول14: شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت امور توسعه پژوهش دانشگاه

شرح شاخص ارزیابینام شاخص ارزیابیردیف

قطب علمی1

ــت  ــی باالس ــوان علم ــا ت ــه ب ــک مؤسس ــی در ی ــای هیئت علم ــی از اعض ــکل از گروه ــادی متش نه
کــه بــا برتــری نســبی در یــک زمینــه علمــی ـ تخصصــی در علــوم بنیــادی یــا کاربــردی شــناخته 
ــه  ــرای دســتیابی ب ــه، ب ــای خــود در آن زمین ــه فعالیت ه ــز بخشــیدن ب ــق تمرک می شــود و از طری
کیفیــت برتــر علمــی در ســطح ملــی، منطقــه ای یــا بین المللــی و پاســخگویی بــه نیازهــای اساســی 

ــد. ــالش می کن ــور ت کش

ــروه واحد پژوهشی2 ــی، گ ــگاه پژوهش ــامل آزمایش ــی ش ــاختارهای پژوهش ــی از س ــی یک ــد پژوهش ــور از واح منظ
ــت. ــکده اس ــی، پژوهش پژوهش

گروه پژوهشی3
ــا محوریــت حــل مســئله یــا ارائــه  ــا نــوع فعالیــت ب نوعــی واحــد پژوهشــی اســت کــه متناســب ب
محصولــی خــاص در زمینــه تخصصــی معیــن و مشــخص و در راســتای ســطح کیفــی و ارتقــای رتبــه 

ــد. ــت می کن ــگاه فعالی دانش

دارای حداقل دو گروه پژوهشی مرتبط با ماموریت مرکز است.مرکز پژوهشی4

نوعــی واحــد پژوهشــی با ماهیت بین رشــته ای یا بین دانشــکده ای اســت کــه از دو یا چند آزمایشــگاه پژوهشکده5
پژوهشــی/گروه پژوهشــی تشــکیل می شــود و بر اســاس یک یــا چند برنامه  پژوهشــی فعالیــت می کند.

آزمایشگاه مرکزی6

آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه بــا هــدف تجمیــع و تســهیل دسترســی بــه تجهیــزات آزمایشــگاه بــرای 
ــه جهــت  ــه خدمــات آزمایشــگاهی و کارگاهــی ب اعضــای هیئت علمــی و دانشــجویان دانشــگاه، ارای
ــت  ــتری الزم جه ــه و بس ــاختن زمین ــم س ــره وری، فراه ــش به ــا و افزای ــی در هزینه ه صرفه جوی
انجــام پژوهش هــای بنیــادی و کاربــردی، بهبــود کیفیــت آموزشــی و پژوهشــی دانشــجویان مقاطــع 
تحصیــالت تکمیلــی، ایجــاد ارتبــاط بیــن آزمایشــگاه های داخــل و خــارج دانشــگاه و ارایــه خدمــات 
ــده  ــیس ش ــی تاس ــی و صنعت ــی، تحقیقات ــرکت های علم ــا و ش ــا نهاده ــاط ب ــاد ارتب ــل، ایج متقاب

اســت.

ــاالی مقاله های با درجه تاثیر باال7 ــا ب ــه نســبت IF/MIF آن ه ــر در مجــالت نمایه شــده Web of Science( ISI( ک ــای برت مقاله ه
1/5 باشــند.

دوره پسادکتری8
دوره پژوهشــی رســمی بــا برنامــه ای مــدون پــس از دکتــری تخصصــی )Ph.D( که در آن پژوهشــگران 
ــت  ــژه ای را جه ــای وی ــی، طرح  ه ــته علم ــر و برجس ــب نظ ــاتید صاح ــارت اس ــت نظ ــتعد، تح مس

ــه انجــام می رســانند. توســعه پژوهــش و فنــاوری ب

9
مقاله های چاپ شده با همکاری  

پژوهشگران بین المللی
مقاله هــای اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه بــا اعضــای هیئت علمــی کشــور های دیگــر کــه از 

ــت. ــده   اس ــر ش ــی منتش ــی بین الملل ــای پژوهش ــق همکاری ه طری
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جدول15: قطب های علمی مصوب دانشگاه در سال 1400

دانشکدهعنوان قطب علمیردیف

مهندسی برقکنترل صنعتی1

مهندسی برقمحاسبه و مشخصه یابی افزاره ها و زیرسیستم های الکترومغناطیسی2

جدول16: واحدهای پژوهشی مصوب دانشگاه در سال 1400

دانشکدهعنواننوع واحدردیف

مهندسی برقفناوری اطالعات و ارتباطاتپژوهشکده1

شیمیپپتیدپژوهشکده2

مهندسی نقشه برداریسنجش از دورپژوهشکده3

مهندسی هوافضاسامانه های نیرو و پیشرانشپژوهشکده4

مهندسی هوافضاطراحی سامانه های فضاییپژوهشکده5

مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، بهره وری صنعت نفتپژوهشکده6
مهندسی نقشه برداری، شیمی و  فیزیک

شیمیعلوم نانومرکز پژوهشی7

ریاضیمحاسبات علمی در بهینه سازی و مهندسی سامانه هامرکز پژوهشی8

مهندسی عمرانزیرساخت های حمل ونقل کشورمرکز پژوهشی9

مهندسی مکانیکسیستم های پیشرفته خودرومرکز پژوهشی10

مهندسی برقاتوماسیون و کنترل پیشرفته فرآیندهامرکز پژوهشی11

شیمیسیستم های پیچیدهمرکز پژوهشی12

مهندسی مکانیکعلوم و فناوری های سرمایش عمیق )کرایوژنیک(مرکز پژوهشی13
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آزمایشگاه                  دانشکده

مهندسی برق

ک
مهندسی مکانی

مهندسی عمران

شه برداری
مهندسی نق

مهندسی هوافضا

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر

مهندسی و علم مواد

شیمی

ک
فیزی

ریاضی

شگاه
دان

3926978448361115تعداد آزمایشگاه های پژوهشی
241391444711990104تعداد آزمایشگاه های آموزشی

جدول 17: آمار آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در سال 1400

جدول 18: قراردادهای گرنت پژوهشی دانشگاه در سال 1400

              قرارداد

دانشکده

مهندسی برق

ک
مهندسی مکانی

مهندسی عمران

شه برداری
مهندسی نق

مهندسی هوافضا

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر

مهندسی و علم مواد

شیمی

ک
فیزی

ریاضی

مرکز آموزشهای عمومی

مرکز بین الملل علوم نوین و 

شي
چند گرای

شگاه
دان

تعداد قراردادهای 
گرنت

45394519172015118151731253

مبلغ قرارداد گرنت 
)میلیون ریال(

6.0965.2783.5213.0051.2591.5341.1011.9719271.1551.2041296027.24
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جدول 19: مقاله های علمی تشویق شده اعضای هیئت  علمی دانشگاه در سال 1400

مقاله                     دانشکده

مهندسی برق

ک
مهندسی مکانی

مهندسی عمران

شه برداری
مهندسی نق

مهندسی هوافضا

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر

مهندسی و علم مواد

شیمی

ک
فیزی

ریاضی

شگاه
دان

32556176921612111167تعداد مقاله های تشویقی اعضای هیئت علمی
مبلغ تشویق مقاله های اعضای 

4398237521011811638232110138152.314هیئت علمی)میلیون ریال(

2826111967161121118تعداد مقاله های دانشجویان تحصیالت  تکمیلي
مبلغ تشویق مقاله های دانشجویان 
22421098/312982647/540/756/321/98/8942/5تحصیالت تکمیلي )میلیون ریال(

جدول 20: اعضای هیئت  علمی تشویق شده بر اساس آیین نامه تشویق فعالیت های پژوهش و فناوری اعضای هیئت علمی 
دانشگاه در سال 1400

تعداد ارجاعات 5 ساله با کسر تعداد مقاالت 5 سالهدانشکدهاعضای هیئت علمیردیف
خودارجاعی

72851مهندسی مکانیکدکتر مجید عمید پور1
104668مهندسی مکانیکدکتر مجید سلطانی2
63570شیمیدکتر شهرام صیدی3
71404مهندسی و علم مواددکتر رضا اسالمی فارسانی4
77337شیمیدکتر سعید بالالیی5
74283مهندسی برقدکتر حمیدرضا تقی راد6
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جدول 22: آمار پروژه های گرنت صنعتی دانشگاه در سال 1400

دانشکده                              گرنت صنعتی

مهندسی برق

ک
مهندسی مکانی

مهندسی عمران

شه برداری
مهندسی نق

مهندسی هوافضا

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر

مهندسی و علم مواد

شیمی

ک
فیزی

ریاضی

شگاه
دان

5410010100012تعداد قراردادهای تدوین پیشنهاد تفصیلی طرح استاد
250200500050050000600حجم قراردادهای مقدماتی )میلیون ریال(

4410100200012تعداد قراردادهای برنامه جامع پژوهشی طرح بهتام
12008002000200004000002800حجم قراردادهای برنامه جامع پژوهشی طرح بهتام )میلیون ریال(

جدول 21: آمار حمایت از پایان نامه ها )پروژه های تجربی و عملی دانشگاه و سایر سازمان ها( در سال 1400

دانشکده                            پروژه تجربی

مهندسی برق

ک
مهندسی مکانی

مهندسی عمران

شه برداری
مهندسی نق

مهندسی هوافضا

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر

مهندسی و علم مواد

شیمی

ک
فیزی

ریاضی

شگاه
دان

18151183012223069تعداد پروژه های کارشناسی ارشد حمایت شده
5656012070320140242643601.311حجم مالی حمایت از پروژه های کارشناسی ارشد )میلیون ریال(

5041000230011تعداد پروژه های دکتری حمایت شده
2.558064120003247002.713حجم مالی حمایت از پروژه های دکتری )میلیون ریال(
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جدول 23: آمار تعداد بازدیدهای صنعتی دانشگاه در سال از 1396 تا 1400

13961397139813991400سال بازدید

1به علت شیوع کرونا بازدیدی صورت نگرفت.565162تعداد بازدیدهای صنعتی

 
  جدول 24: آمار همکاری در راستای تفاهم نامه های  با بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه عالی دفاع ملی از سال 1396 تا 1400

عنوانردیف
سال 1400سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396

ارشددکتریارشددکتریارشددکتریارشددکتریارشددکتری

1
تأیید کاربرگ موافقت استاد راهنمای 

دانشجو برای استفاده از تسهیالت نظام 
وظیفه تخصصی برای دانشجویان دکتری

8424-14-19-24-

2
قرارداد پژوهش یاری دانشجویان کارشناسی 

----3514153ارشد و دکتری

4
صدور گواهی همکاری دانشجویان 

کارشناسی ارشد و دکتری در قراردادهای 
تحقیقاتی

4894485276

5
همکاری با پژوهشگاه عالی دفاع ملی و 

52315------تحقیقات راهبردی
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جدول 25: لیست پژوهشگران و طرح های پسا دکتری تا پایان 1400

نام و نام خانوادگی ردیف
نوع حمایتعنواندانشکدهاستاد میزبانپژوهشگر

مهندسی مکانیکدکتر سید علی اکبر موسویانسید رضا نقیبی1
مدل سازی و کنترل سیستم های 
رباتیک کم محرک برای استفاده 

در کاربردهای زندگی انسان
دانشگاه

مدل سازی درباره ساختارهای ریاضیدکتر فرشته ملکنیلوفر حسین پور کاشانی2
دانشگاهپاراکوکیلر تعمیم یافته

فیزیکدکتر فائزه رحمانیزهرا شهبازی راد3
طراحی و ساخت دستگاه 
پالسمای غیر حرارتی برای 
کاربرد در سنتز نانوذرات

دانشگاه

 دکتر تشنه لبسیده حمیده  صدیق ضیا بری4
تشخیص عیب علی عمیق مهندسی برقدکتر مهدی علیاری

دانشگاهمبتنی بر مدل در توربین بادی

مهندسی و علم دکتر رضا اسالمی فارسانیمریم محمدپور نظرآبادی5
مواد

سنتز و مشخصه یابی نانوذرات 
پلی اکریالت – سیلیکا به منظور 
کاربرد در رهایش هدف مند دارو

دانشگاه

ریاضیدکتر  هاشم پروانه مسیحاسیده سمیرا رضوی6
بررسی وجود و یکتایی جواب 

برای برخی از معادالت انتگرالی 
و عملگری در فضای Sb-متریک

دانشگاه

دکتر حسن کریمی مهیار نادری7
شبیه سازی عملکردی سامانه های مهندسی هوافضامزرعه شاهی 

بنیاد ملی نخبگان- معاونت بین المللفضایی

مهندسی مکانیکدکتر علی اشرفی  زادهمهدی پوربگیان برزی8
شبیه سازی عددی با استفاده 
از هوش مصنوعی و معادالت 

فیزیکی
بنیاد ملی نخبگان- معاونت بین الملل

مهندسی عمراندکتر منصور فخریاحسان آشوری9
توسعه پایدار زیرساخت های 

راه و حمل و نقل ارزیابی فنی 
اقتصادی محیط زیستی و 
روش های به سازی و نوسازی

بنیاد ملی نخبگان- معاونت بین الملل

شیمیدکتر سعید بالالییعلی نیکبخت10
سنتز نایترون های حلقوی و 

استفاده از آن ها در واکنش های 
حلقه زایی نوین

فدراسیون سرآمدان علمی ایران
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ادامه جدول 25: لیست پژوهشگران و طرح های پسا دکتری تا پایان 1400

نوع حمایت عنوان دانشکده استاد میزبان
نام و نام 

خانوادگی 
پژوهشگر

ردیف

صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران 

)INSF(

بررسی گراف مقسوم علیه صفر 
فشرده ریاضی دکتر محمدجواد نیک مهر محرم بختیاری 11

صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران 

)INSF(

استفاده ازسیستم هاي 
  )GNSS(ماهواره اي ناوبري جهاني

در پیش بیني پارامترهاي 
هواشناسي

مهندسی نقشه برداری دکتر بهزاد وثوقي میر رضا غفاري رزین 12

صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران 

)INSF(

طراحي و ایجاد یک سیستم 
بروزرساني خودکار پایگاه 

داده مکاني با تاکید برمرحله 
تناظریابي

مهندسی نقشه برداری دکتر ولدان زوج مجتبي جنتي 13

صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران 

)INSF(

توسعه نرم افزار ردیابی بازیکنان 
در ویدئوی مسابقات فوتبال مهندسی نقشه برداری  دکتر حمید عبادي

دکتر حمید ابریشمي مقدم مهرتاش منافي فرد 14

صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران 

)INSF(

بررسي تئوري و تجربي خواص 
فیزیکي نانوکامپوزیت هاي 

مغناطیسي با پوشش پلیمري
فیزیک دکتر رضا افضل زاده عادله مخلص گرامي 15

صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران 

)INSF(

مسئله شمولیت ایده آل های 
وابسته به زیرفضاهای خطی 
p^N   و کاربردهای آن در 

مسئله درون یابی
ریاضی دکتر حسن حقیقی محمد موسی خانی 16

صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران 

)INSF(
هندسه C* - مدول های هیلبرت ریاضی دکتر کوروش نوروزی زهرا حسن پور 17

صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران 

)INSF(

کاربردهای یادگیری ماشین 
در بهینه سازی سیستم های 

مخابراتی نسل پنجم
مهندسی برق دکتر اردبیلی پور عباس اکبرپور 18
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     ادامه جدول 25: لیست پژوهشگران و طرح های پسا دکتری تا پایان 1400

نوع حمایت عنوان دانشکده استاد میزبان نام و نام خانوادگی 
پژوهشگر ردیف

صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران 

)INSF(

طراحی مسیر زمانی بهینه برخط و 
کنترل مقاوم یک ربات کابلی معلق مهندسی برق دکتر تقی راد سید احمد خلیل 

پور سیدی 19

توسعه منابع انرژی - 
موسسه آموزشی تحقیقاتی 

صنایع دفاع

)ستاپ(

پژوهش در خصوص طراحی و ساخت 
الکتروکاتالیست برپایه گرافن – 

کالکوژنیدهای فلزات انتقالی برای تجزیه 
آب در ابعاد آزمایشگاهی

مهندسی مکانیک دکتر فرشاد ترابی شیوا نوازنی 20

توسعه منابع انرژی - 
موسسه آموزشی تحقیقاتی 

صنایع دفاع

)ستاپ(

پژوهش در خصوص طراحی و 
ساخت باتری روی- هوا با استفاده از 

الکتروکاتالیست های برپایه فلزات واسطه 
در ابعاد آزمایشگاهی

شیمی دکتر احمد روح الهی قدسیه السادات 
فردوسی 21

توسعه منابع انرژی - 
موسسه آموزشی تحقیقاتی 

صنایع دفاع

)ستاپ(

پژوهش در خصوص ساخت 
ابرخازن هیبریدی الکتروشیمیایی 

با قابلیت اتصال به باتری های 
لیتیوم یون در ابعاد آزمایشگاهی و 

با بهره گیری از فناوری نانو مواد

مهندسی مکانیک دکتر مونا زمانی پدرام فرزانه رحیمی 22

توسعه منابع انرژی - 
موسسه آموزشی تحقیقاتی 

صنایع دفاع

)ستاپ(

پژوهش در خصوص ساخت 
ابرخازن مناسب برای اتصال به 

باتری های سرب – اسید در ابعاد 
آزمایشگاهی

مهندسی مکانیک دکتر مونا زمانی پدرام مسعود یارمحمدی 23
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    ادامه جدول 25: لیست پژوهشگران و طرح های پسا دکتری تا پایان 1400

نوع حمایت عنوان دانشکده استاد میزبان نام و نام خانوادگی 
پژوهشگر ردیف

توسعه منابع انرژی 
- موسسه آموزشی 
تحقیقاتی صنایع دفاع

)ستاپ(

پژوهش در خصوص طراحی 
و ساخت ابرخازن های 

هیبریدی عملکرد باال بر اساس 
نانوساختارهای مبتنی بر 

کامپوزیت های فلزات واسطه، 
ترکیبات کربنی پیشرفته و 

اسپینل های کبالت، نیکل و اکسید 
منگنز

مهندسی مکانیک دکتر فرشاد ترابی حامد پورفرزاد 24

قرارداد ارتباط با 
صنعت

پژوهش در خصوص کاهش 
آالیندگی وسایل نقلیه با بهره گیری 
از محیط متخلخل و تزریق ترکیبی 

اوره_ آب به گازهای ورودی به 
کاتالیزور

مهندسی مکانیک دکتر مجید قاسمی میترا یادگاری 25

ابالغیه وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری

طراحی واکنش های نوین سنتز 
هتروسیکل ها برپایه حلقه زایی 

آلن ها
شیمی دکتر سعید بالالیی سعیده رجایی دریاسری 26



سیمای ژپوهش و فناوری دااگشنه صنعتی خواهج نصیرالدین طوسی 

K. N. TOOSI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
45

جدول 26: تفاهم نامه های فعال دانشگاه تا سال 1400

سالعنوان تفاهم نامهشمارهسالعنوان تفاهم نامهشماره

1398دانشگاه امام  باقر )ع(139321دانشگاه اراک1

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 139322انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران2
)Labsnet(

1399

1399پژوهشگاه رنگ139423شرکت سایپا3

1399سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی ندسا139624بهساز صنیع سیستم4
1399گروه شرکت های دهکده جهانی و قائم پرشان آرمان139625شرکت تامین و تصفیه آب و فاضالب استان تهران5
1399پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا139626مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران6
1399شرکت فناوری اطالعات ایده گستر139727سازمان نقشه برداری کشور7

139728موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور8
تعاونی انجمن صنفی تولید کنندگان سازه های 

1399فوالدی فرا استانی

1399پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات139729شرکت برق منطقه ای زنجان9
1399گروه مپنا139730دانشگاه علم و صنعت- انستیتو گاز10
1399صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور139731شرکت تولید نیروی برق تهران11
1399شرکت پیشتازان فراز ارتباط139732موسسه تحقیقات آب و خاک12
1399شرکت فرا افرند139833شرکت هواپیمایی ماهان13
1400مرکز تحقیقات کاربردی معاونت مهندسی ناجا139834ستاد توسعه زیست فناوری14
1400نیان الکترونیک139835دانشگاه الزهرا15
1400نیرو محرکه و پارک علم و فناوری قزوین139836دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی16
1400هلدینگ دانش بنیان لیدکو139837بنیاد ملی نخبگان17

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی   139838شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد )خانگیران(18
)Labsnet(1400

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات 19
1400مرکز بهداشت کار ایران139839راهبردی

1400پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات139840گروه صنعتی سامان20
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فصل چهارم

مدرییت کتابخاهن مرکزی، ااشتنرات و مرکز  و اسناد دااگشنه
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معرفی

ــرق،  ــی ب ــف مهندس ــای مختل ــه در زمینه ه ــی و ترجم ــای تألیف ــوان کتاب ه ــش از 400 عن ــار بی ــا انتش ــگاه، ب ــارات دانش اداره انتش
کامپیوتــر، مکانیــک، مــواد، هوافضــا، صنايــع، عمــران، نقشــه برداری، علــوم پايــه )رياضیــات، فیزيــک، شــیمي(، زبــان، ادبیــات، کلیــات 
و ... يکــي از مراکــز نشــر دانشــگاهي در زمینــه مهندســي و علــوم مي باشــد، کــه فعالیــت خــود را از ســال 1631 آغــاز کــرده اســت.

کتــب منتشر شــده شــامل کتــب درســي و مراجــع مفیــد بــراي دوره هــاي کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــرا اســت کــه توســط 
اســاتید و پژوهشــگران مجــرب دانشــگاه های کشــور به صــورت تألیــف و ترجمــه بــه رشــته تحريــر درآمده انــد. بهبــود کیفــی و کمــی 

خدمــات اداره انتشــارات از اولويت هــای ايــن اداره در فرآينــد دريافــت، ارزيابــی، چــاپ و فــروش اســت. 
ــن بخــش از انتشــارات می باشــد کــه چــاپ  ــال ريســو )ComColor(  مهم تري ــا دســتگاه چــاپ ديجیت ــر ب واحــد چــاپ و تکثی
ــا ســرعت و حداقــل هزينــه، چــاپ کارنامــه پژوهشــی، ســیمای پژوهشــی، عملکــرد )آمــوزش، پژوهــش و  کتــب رنگــی و دو رنــگ ب

ــرد. ــن بخــش انجــام می پذي طــرح و برنامــه( و هچنیــن اوزالیــد کتــب و نشــريات در اي

 )ComColor( شکل 3: نمایی کلی از واحد چاپ و تکثیر دستگاه چاپ دیجیتال ریسو
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ــروش  ــه ف ــروش می باشــد کــه کتــب به صــورت فیزيکــی و اينترنتــی ب يکــی ديگــر از بخش هــای انتشــارات مرکــز پخــش و ف
ــو انجــام می شــود.  ــی توســط شــرکت فیديب ــب انتشــارات به صــورت نســخه ديجیتال ــروش کت ــن ف می رســد. همچنی

ــت و  ــت، حماي ــت هداي ــگاه ماموري ــکده های دانش ــی دانش ــه پراکندگ ــه ب ــا توج ــگاه ب ــناد دانش ــز اس ــزی و مرک ــه مرک کتابخان
ــده دارد.  ــر عه ــز ب ــگاه را نی ــی دانش ــع علم ــن مناب ــن تامی ــد همچنی ــن واح ــت. اي ــکده ها را داراس ــای دانش ــتیبانی از کتابخانه ه پش
ــز اســناد  ــد. واحــد مرک ــت می نماين ــات پشــتیبانی و توســعه ای درياف ــن واحــد، خدم ــز توســط کارشناســان اي نشــريات دانشــگاه نی

ــه اداره انتشــارات دانشــگاه اســت. ــر مجموع علمــی زي

اهداف مدیریت کتابخانه، انتشارات و مرکز اسناد دانشگاه شامل موارد ذیل است:

• ارتقای کیفیت شکلی کتاب ها؛	
• ارتقای کیفیت محتوايی کتاب ها؛	
• تسريع در فرآيند ارزيابی، چاپ و فروش؛	
• ارتقای حمل و نقل و انبارداری کتب؛	
• ارتقای کمی کتاب های چاپ شده؛	
• ارتقای شبکه توزيع و فروش کتاب)چاپی و ديجیتالی(  به وسیله سازماندهی اداره انتشارات؛	
• چاپ کتب رنگی و دورنگ؛	
• چاپ کارنامه پژوهشی، سیما، عملکردها، سربرگ ها و اوزالید کتب و نشريات؛	
• شرکت در  نمايشگاه بین المللی کتاب تهران به صورت فیزيکی و مجازی؛	
• ارتقای بخش بین الملل؛	
• افزايش درآمدها؛	
• کتابخانه ديجیتال؛	
• ارتقای بخش بین الملل در کتابخانه؛	
• ارتقای آموزش کتابداران؛	
• ارتقای نشريات؛	
• تشويق دانشجويان و استادان به استفاده از کتابخانه و منابع علمی؛	
• توسعه مرکز اسناد؛	
• توسعه فضای کتابخانه ها.	
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عملکرد
در ادامــه عملکــرد مديريــت کتابخانــه مرکــزی، انتشــارات و مرکــز اســناد دانشــگاه بــه کمــک شــاخص ها، ارزيابــی می گــردد. نتايــج 

ارزيابــی بــر مبنــای ايــن شــاخص ها در جــداول 27 تــا 35 گــزارش شــده  اســت.

جدول 27: آمار کتاب های تالیف و ترجمه چاپ اول )انتشارات برون دانشگاه( سال 1400

 نوبت چاپ             دانشکده         

شکده مهندسی برق
دان

ک
شکده مهندسی مکانی

دان

شکده مهندسی عمران
دان

شه برداری
شکده مهندسی نق

دان

شکده مهندسی هوافضا
دان

شکده مهندسی صنایع
دان

شکده مهندسی کامپیوتر
دان

شکده مهندسی و علم مواد
دان

شکده شیمی
دان

ک
شکده فیزی

دان

شکده ریاضی
دان

ش های عمومی
مرکز آموز

شگاه
دان

13120101010111تالیف کتاب های چاپ  اول
1000040000005ترجمه کتاب های چاپ اول

23120501010116جمع
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جدول 28: مشخصات کتاب های تالیفی چاپ اول )انتشارات برون دانشگاه( سال 1400

دانشکدهنویسندهنام کتابردیف

جعفر باقرنژاد، محمد میرکاظمی مود، نوآوري باز و استقرار آن در صنايع الکترونیک1
مهندسی برقرمضان علی صادق زاده شیخان گفشه

مهندسی مکانیکمحمدرضا شاه نظری, علی صابریبازتواني نیروگاه هاي بخار همراه با مباني ارزيابي عملکردي2

3Vehicle Dynamics and Control: Advanced methodolo�
gies

شهرام آزادی، رضا کاظمی و حمیدرضا 
مهندسی مکانیکرضايی ندامانی

4 Synergy Development in Renewables Assisted
Multi-carrier Systems

Frkhon�  مجید عمیدپور، محمد عبداللهی،
Hadi Ghaebi  و M.R. Kolahi ،deh Jabarمهندسی مکانیک

5 Seismic Risk Assessment of a Masonry Building Due to
the Geothermal Power Plant Earthquakes

   Muller،علی خان سفید، محمدرضا يدالهی
Taddi Francesca و Gerhard

مهندسی عمران

6
سیاهه انتشار آالينده هاي هوا ناشي از منابع انسان ساز در 
کالن شهر اهواز، شامل تدوين و ارزيابي سناريوهاي کاهش 

انتشار براي سال مبناي 1396
محمد طالعی، نعمت اهلل جعفرزاده حقیقی 

مهندسی نقشه برداریو علی گلی پور

مهندسی نقشه برداریمحمد سعادت سرشت و مسعود ورشوسازاصول فتوگرامتري پهپاد مفاهیم تئوري و نکات علمي7

مهندسی صنايعفريد خوش الحان و علمی معصومیتوسعه محصول جديد8

9
اصول و مباني ساخت براکت هاي ارتودنسي به روش قالب گیري 

مهندسی و علم موادحمید خرسند و مسعود مرادجوی همدانیتزريقي پودر فلزي

فیزيکجواد تقي زاده فیروزجاييريشه کاوي اخالق اجتماعي10

اسطوره در شعر امروز )نقد و تحلیل اساطیر شعر معاصر بر 11
مرکز آموزش های ساغر سلماني نژاد مهر آبادياساس تقسیم بندي هاي الرنس کوپ(

عمومی
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شکل 4:  نمایی کلی از کتاب های تالیفی منتشر شده )چاپ اول انتشارات برون دانشگاه( در سال 1400
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جدول 29: مشخصات کتاب های ترجمه شده چاپ اول )انتشارات برون دانشگاه( سال 1400

دانشکدهنویسندهنام کتابردیف

هادی علی اکبريان، علی اصغر رضی کاظمی و اصول مدارهاي الکتريکي1
مهندسی برقابراهیم نديمی

2
نام گذاري برند راهنماي گام به گام براي خلق نامي به ياد 

مهندسی صنايعسپیده نصیری و مريم الف پورماندني براي برندتان

3
چرخ دنده هاي کسب و کار: رويکردي جديد براي بررسي 
توانمندي مدل کسب و کار و برنامه ريزي براي دستیابي به 

موفقیت در کسب و کار
مهندسی صنايعفريد خوش الحان و مهشید آذرخش

مهندسی صنايعسپیده نصیری و شهاب الدين شريف روحانیبازاريابي کوانتومي4

مهندسی صنايعمسعود کیماس، سپیده نصیری و علی عمويیعصب پژوهی مصرف کننده5

شکل 5: نمایی کلی از کتاب های ترجمه شده )چاپ اول انتشارات برون دانشگاه( در سال 1400
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جدول 30: آمار کتاب های چاپ اول و تجدید چاپ در سال  1400

 نوبت چاپ             دانشکده         

شکده مهندسی برق
دان

ک
شکده مهندسی مکانی

دان

شکده مهندسی عمران
دان

شه برداری
شکده مهندسی نق

دان

شکده مهندسی هوافضا
دان

شکده مهندسی صنایع
دان

شکده مهندسی کامپیوتر
دان

شکده مهندسی و علم مواد
دان

شکده شیمی
دان

ک
شکده فیزی

دان

شکده ریاضی
دان

ش های عمومی
مرکز آموز

شگاه
دان

04320101000112کتاب های چاپ  اول

2020000000015کتاب های تجديد چاپ

24520101000217جمع
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   جدول 31: مشخصات کتاب های چاپ اول در سال 1400

دانشکدهنویسندهنام کتابردیف

مهندسی مکانیکدکتر رحمت اهلل قاجار، مهندس محسن قاجارمکانیک شکست و خستگی 1

مهندسی مکانیکدکتر علی اکبر موسويانطراحی مکانیزم ها و بازوان روباتیک2

مهندسی مکانیکدکتر مهدی محسنی، دکتر مجید بازارگانانتقال حرارت در جريان سیال فوق بحرانی3

مهندسی مکانیکدکتر حسین صیادی، مهندس علی سوهانیمبانی برنامه ريزی رياضی و بهینه سازی در مهندسی4

مهندسی عمراندکتر محمودرضا عبدیآزمايش های مکانیک خاک )دستورالعمل گام به گام(5

دکتر محمدرضا صبور، مهندس مهسا شاهی، مبانی و مدل سازی انتقال و انتشار آالينده ها )ويرايش دوم(6
مهندسی عمرانمهندس امیر مصطفی حاتمی

دکتر نادر فنائی، مهندس محمد کشمیری، مهندس کابل و کاربرد آن در سازه ها7
مهندسی عمرانمحمد يکرنگ نیا

ويديوگرامتری: آشکارسازی و رديابی اهداف در تصاوير 8
ويديو

دکتر مهرتاش منافی فرد، دکتر حمید عبادی، دکتر 
حمید ابريشمی مقدم

مهندسی 
نقشه برداری

مهندسی مهندس ناصر احمدی ثانی، دکتر هومن لطیفیادغام تصاوير سنجش  از دور راهنمای کاربردی9
نقشه برداری

مهندسی صنايعدکتر مجتبی حاجیان حیدری، دکتر عبداهلل آقائیمديريت کیفیت جامع جلد دوم: ابزارها و تکنیک ها10

گرافن در دنیای نانوفناوری11
دکتر سید محمد حسین سیادتی، مهندس سید نويد 
حسینی آب بندانک، مهندس حامد آقامحمدی، دکتر 

مرتضی آذربرمس و دکتر امین عبداله زاده
مهندسی و علم 

مواد

عمومیمعاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناورینظام نامه اخالق آموزش12
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شکل 6:  نمایی کلی از کتاب های تالیفی منتشر شده )چاپ اول( در سال 1400
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شکل 7: نمایی کلی از کتاب های منتشر شده تجدید چاپ در سال  1400

جدول 32: مشخصات کتاب های تجدید چاپ در سال  1400

دانشکدهنویسندهنام کتابردیف

مهندسی دکتر سید امیرالّدين صدرنژادمقّدمه ای بر روش اجزاء محدود )ويرايش دوم(1
عمران

دکتر محمدرضا صبور، مهندس مهدی قنبرزاده لک،  مديريت پسماند و بازيافت منابع2
مهندس امیر قربان

مهندسی 
عمران

مهندسی برقدکتر حمیدرضا تقی راد، مهندس سیدعلی سالمتیمبانی اندازه گیری در سیستم های ابزار دقیق3

مهندسی برقدکتر امیرمسعود سوداگرآنچه هر پژوهشگر در رشته های فنی و مهندسی بايد بداند4

دردانه های ادب پارسی : فارسی عمومی برای همه رشته های 5
عمومیدکتر ساغر سلمانی نژاد مهرآبادیدانشگاهی
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جدول 33: لیست نشریات علمی دانشگاه در سال 1400

جلددانشکدهنشریات علمی و پژوهشیردیف

مهندسی برقکنترل )فارسی(1

مهندسی برقکنترل )انگلیسی(2

مهندسی مکانیکرباتیک )انگلیسی(3
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جلددانشکدهنشریات علمی و پژوهشیردیف

مهندسی نقشه برداریمهندسی فناوری اطالعات مکانی )فارسی(4

مهندسی عمرانروش های عددی در مهندسی عمران )انگلیسی(5

6Radiation Physics and Engineering (RPE)فیزيک

ادامه جدول 33: لیست نشریات علمی دانشگاه در سال 1400
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جدول 34: لیست نشریات دارای مجوز دانشگاه در سال 1400

جلددانشکدهنشریات دارای مجوز دانشگاهردیف

1Materials and Structures (JAMS)مهندسی و علم مواد

مهندسی برقنشريه کد، رمز و امنیت سايبری )فارسی(2

جدول 35: لیست همایش های علمی برگزار شده در دانشگاه در سال 1400

زمان برگزارینوععنوان کنفرانسردیف

بهمن ماهداخلي بین المللیدومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت1

تیر ماهداخليکیهان شناسی با داده های جديد2

هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، 3
بهمن ماهداخلی ملیمعماری و مديريت شهری
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فصل پنجم

مدرییت فناوری اطالعات دااگشنه
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معرفی

ــوی  ــان به س ــی کشــورهای جه ــت تکامل ــه و حرک ــاء یافت ــات ارتق ــات و اطالع ــه عصــر ارتباط ــوه ب ــد انب ــی بشــر از عصــر تولی زندگ
جوامــع اطالعاتــی و دانش بنیــان، کلیــه فرآیندهــا و فعالیت هــای اقتصــادی، فرهنگــی، صنعتــی، سیاســی و روابــط اجتماعــی را تحــت 
تأثیــر قــرار داده اســت. چارچــوب ســاختاری تشــکیل دهنده ایــن عصــر را تولیــد، پــردازش، انتقــال و مدیریــت اطالعــات و ارتباطــات 
به منظــور ایجــاد پایگاه هــای دانــش و معرفــت فــردی، گروهــی، ســازمانی و کشــور تشــکیل می دهــد و لــذا فنــاوری اطالعــات را کــه 
ــده  ــی و تعیین کنن ــل حیات ــوان عام ــری به عن ــع بش ــرای جوام ــد ب ــور می باش ــد مذک ــده در فرآین ــای به کارگرفته ش ــامل فناوری ه ش

مطــرح ســاخته اســت. 

خدمات مرکز فناوری اطالعات، شامل موارد ذیل است:

• ــه 	 ــوری و اتصــال مراکــز ب ــا شــبکه جهانــی اینترنــت از طریــق فیبــر ن فراهــم آوردن بســترهای الزم ارتباطــی ب
ــی؛  ــن مخابرات ــن بســتر ام ــه ای دانشــکده ها ب

• ارائه سرویس اینترنت در تمامی مراکز دانشگاه؛	
• خدمات آموزشی از طریق اینترنت با سیستم آموزشی گلستان؛	
• خدمات پژوهشی از طریق اینترنت با سیستم پژوهشی گلستان؛	
• مدیریت مرکز داده ها و اتاق سرور جهت میزبانی از سرورهای دفاتر و مدیریت ها؛	
• ایجاد پست الکترونیک برای اساتید و کارمندان؛	
• ایجاد پست الکترونیک برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا؛   	
• ــت 	 ــری پس ــام کارب ــان ن ــا هم ــگاه ب ــک دانش ــت الکترونی ــدگان پس ــرای دارن ــخصی )ب ــایت ش ــاد وب س ایج

الکترونیک( ؛   
• درگاه ورودی،  راهنمای ساخت صفحات شخصی،  راهنمای انتقال فایل؛	
• آزمایشــگاه ها و ســایر بخش هاي 	 ایجــاد زیر ســایت با مدیریــت محتــوی برای گروه هــا و نشــریات علمی، 

دانشــگاه؛ 
• ــی و آزمایشــگاه های 	 ــز تحقیقات ــرای مراک ــام دانشــگاه ب ــه )Sub-Domain( اختصاصــی تحــت ن ــام دامن ایجــاد ن

دانشــگاه؛
• ارائه ویروس یاب ها و فایل های بروز رسانی )برای کاربران دانشگاه(؛ 	
• ارائه سرویس پردازش موازی؛	
• ارائه سرویس سرقت ادبی جهت شناسایی مشابهاتي که عینا در متن سایر مقاالت و منابع آمده است.	
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شرح وظایف مرکز فناوری اطالعات

• پیشنهاد و نظارت بر حسن اجرای پروژه های مرتبط با فناوری اطالعات؛	

• پشــتیبانی از شــبکه LAN و WAN دانشــگاه و عقــد قراردادهــای مرتبــط بــا پهنــای بانــد اینترنــت دانشــگاه و انتخــاب ارائــه 	
دهنــده مناســب تنظیــم پهنــای بانــد بیــن دانشــکده ها؛

• ــود 	 ــا و بهب ــت ارتق ــه جه ــان آن ب ــرد کارکن ــکده ها و عملک ــری دانش ــز کامپیوت ــت مراک ــر فعالی ــارت ب ــت گذاری و نظ سیاس
عملکــرد؛

• مدیریت و نظارت بر خرید تجهیزات شبکه ای و کامپیوتری  کلیه واحدهای دانشگاه؛	

• ــات آموزشــی، پژوهشــی، 	 ــک اطالع ــت تشــکیل بان ــاز جه ــورد نی ــری م ــه و طراحــی سیســتم های کامپیوت ــر تهی ــارت ب نظ
ــگاه؛ ــی دانش ــنلی و مال اداری، پرس

• پشتیبانی از وب سایت دانشگاه، دانشکده ها و کلیه مراکز دارای وب سایت در دانشگاه؛	

• مدیریت و نظارت بر سامانه های امنیتی کلیه واحدهای دانشگاه؛	

• ــه، 	 ــس، تغذی ــو کنفران ــوازی، ویدئ ــردازش م ــی، پ ــگاه: بایگان ــال دانش ــامانه های فع ــتیبانی از س ــر پش ــارت ب ــت و نظ مدیری
ــگاه، اطــالع رســانی، بیمــه تکمیلــی، گلســتان آموزشــی، گلســتان پژوهشــی، حقــوق و دســتمزد، رفاهــی، ســامانه های  خواب
متصــل بــه شــبکه ملــی اطالعــات، ســامانه کنفرانــس، ســامانه مجــالت، ســامانه داوری کتــاب، ســامانه دروس، ســامانه های 
ــجویی و ... . ــاه دانش ــامانه کارت رف ــگاه ها، س ــامانه آزمایش ــی، س ــوزش الکترونیک ــامانه آم ــی، س ــای تخصص ــه پایگاه ه ــوط ب مرب

• در ادامه تعدادی از فعالیت های شاخص مدیریت فناوری اطالعات ارائه می گردد.	

جدول 36: تعداد درخواست های استفاده از HPC دانشگاه از سال 1391 تا 1400

ساعت هسته پردازشی ارائه شدهتعداد کل درخواست هاسال

139140192*24*365
139265192*24*365
139370192*24*365
139487192*24*365
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 ادامه جدول 36: تعداد درخواست های استفاده از HPC دانشگاه از سال 1391 تا 1400

ساعت هسته پردازشی ارائه شدهتعداد کل درخواست هاسال

139564192*24*365
1396147288*24*365
1397140288*24*365
1398166288*24*365
1399186336*24*365
14001377734*24*365

راه اندازی سامانه های جدید

• راه اندازی  سامانه  ارتقاء اساتید	
• 	 https://epay.kntu.ac.ir راه اندازی سامانه پرداخت های خرد دانشگاه به آدرس
• ــه ایــن واحــد و فراهــم 	 ــا فنــاوری اطالعــات ب راه انــدازی  فراینــد تیکتینــگ جهــت گــزارش مشــکالت مرتبــط ب

ــده ــوارد گزارش ش ــری م ــکان پیگی ــازی ام س
•  راه اندازی  آزمایشی سامانه فضای مجازی ابری برای مجموعه محدودی از کاربران در سازمان مرکزی 	

اقدامات ویژه مدیریت فناوری اطالعات در سال 1400

•  تحویل  گیــری کامــل ســرورهای جدیــد مرکــز ابررایانــش و راه انــدازی آن هــا به منظــور افزایــش ســطح 	
کشــور؛ و  دانشــگاه  در  ســرویس دهی 

• تکمیل  عملیات عمرانی مربوط به مرکز داده دانشگاه؛	
•  نصب  دوربین های نظارتی در مرکز داده؛	
•  برچسب زنی  تمامی تجهیزات و لینک های ارتباطی در مرکز داده و آرایش تمامی اتصاالت؛	
•  به روزرسانی سامانه ثبت درخواست های HPC جهت ارائه خدمات بر پایه اعتبار کاربران؛	
•  طراحی پوسته جدید برای وب سایت دانشگاه؛	
•  راه اندازی بستر Horizon View جهت ارائه ماشین های مجازی به کاربران سامانه ابررایانش؛	
•  راه اندازی سامانه مانیتورینگ جدید )Zabbix( برای پایش مناسب تر شبکه.	
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فصل ششم

مرکز رشد واحداهی فناور دااگشنه
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معرفی

ــت.  ــده  اس ــادر ش ــاه ۱۳۸۷ ص ــفند م ــی در اس ــن طوس ــه نصیرالدی ــی خواج ــگاه صنعت ــاور دانش ــای فن ــد واحده ــز رش ــوز مرک مج
ــه  ــکان را ب ــن ام ــه ای ــد و نخب ــان توان من ــی کشــور و وجــود دانشــجویان و فارغ التحصی ــر صنعت ــج دانشــگاه برت ــن پن حضــور در بی
ــای  ــه در کاس فناوری ه ــوالت فناوران ــه محص ــی و عرض ــرکت های کیف ــتقرار ش ــاهد اس ــد ش ــه بتوان ــگاه داده ک ــد دانش ــز رش مرک
ــه پــارک علــم و فنــاوری نصیــر و  ــه همیــن واســطه چشــم انداز مرکــز رشــد دانشــگاه تبدیــل ب ــازار باشــد. ب پیشــرفته مــورد نیــاز ب
ــر چــه بیشــتر ســبب  ــا ه ــدار در کشــور اســت ت ــان پای ایجــاد زیرســاخت های الزم به  منظــور شــکل گیری کســب و کارهای دانش بنی
ــی از شــکل گیری و توســعه  ــات حمایت ــه خدم ــا ارای ــاور ب ــز رشــد واحدهــای فن ــز اســامی گــردد. مرک رشــد و اعتــای میهــن عزی
ــداف  ــا اه ــرفته و ب ــای پیش ــوزه فناوري ه ــده در ح ــب ای ــال صاح ــای فع ــب واحده ــان در قال ــط کارآفرین ــا توس ــب و کارهای نوپ کس
اقتصــادی مبتنــی بــر دانــش و فنــاوری حمایــت می کنــد. در ســال ۱400 مجموعــاً 2۳ شــرکت عضــو مرکــز رشــد دانشــگاه صنعتــی 
ــه  ــل مشــاهده اســت. از ایــن تعــداد ۷ شــرکت موفــق ب ــد کــه اســامی آن هــا در جــدول ۳۷  قاب خواجــه نصیر الدیــن طوســی بوده ان
ــا موفقیــت از  ــه مرکــز هســتند و ۳ شــرکت ب ــان شــدند. ۷ شــرکت در آســتانه پیوســتن ب ــد محصــوالت دانش بنی اخــذ مجــوز تولی
ــوان  ــرش تیم هــای دانشــجویی تحــت عن ــت از کارآفرینــی دانشــگاه، پذی ــه حمای مرکــز رشــد خــارج شــدند. همچنیــن تحــت برنام
پیش شــتاب دهی هســته های کســب و کار کلیــد خــورد و بدیــن واســطه در ســال ۱400 تعــداد ۷ هســته پذیــرش شــده تحــت برنامــه 
حمایتــی قــرار گرفتنــد. خوشــبختانه بــا حمایــت مســئولین دانشــگاه امــکان جــذب همــکاران خبــره در حــوزه کارآفرینــی و همچنیــن 
ــن ســال تعــداد همــکاران  ــد و در ای ــه مرکــز رشــد دانشــگاه در ســال ۱400 فراهــم گردی ــه به منظــور کمــک ب جــذب نیــروی امری
فعــال در مرکــز رشــد از 6 نفــر بــه ۷ نفــر افزایــش یافــت. در جــدول ۳۸ نیــز اســامی هســته های کســب و کار فعــال در ســال ۱400 
مشــخص گردیــده اســت. ســال ۱400 را در مرکــز رشــد دانشــگاه می تــوان توجــه مرکــز بــه ارتقــای کیفیــت مرکــز در همــه ابعــاد از 
جملــه فعالیت هــای ســتادی و همچنیــن حمایــت فعالیت هــای فناورانــه برشــمرد. در ســال ۱400 تــاش بســیاری نیــز شــد کــه بــا 

برگــزاری وبینارهــای مختلــف فرهنــگ کارآفرینــی در دانشــگاه بیــش از پیــش توســعه یابــد.

جدول 37: شرکت های عضو مرکز رشد در سال 1400

دانش بنیاننام شرکتردیفدانش بنیاننام شرکتردیف

-راهکارهای هوشمند یادگیری وندا۸*هوش فناوران عصر فردا۱

-نوآوری و فن آوری انرژی زیست پایا9*کیمیا پژوه درسا2

-تحقیق و توسعه صنایع اطلس۱0*فناوری آسمان نصیر۳

-هوشمند مدیریت ادیب۱۱*زیست  پردازش نصیر4

-توسعه و نوآوری دیاری نو ۱2*توسعه پژوهان کاوش سامانه5

-فرداد پیشرو انرژی۱۳*ره بین صنعت نصیر6
-سامانه ایده نفیس۱4*فن آوران فرتاک نصیر۷
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ادامه جدول 37: شرکت های عضو مرکز رشد در سال 1400

دانش بنیاننام شرکتردیفدانش بنیاننام شرکتردیف

-کنترل گستر آرسن20-ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی۱5
-مبتکر انرژی سوالر2۱-پویا اندیشان ناهید۱6
-آینده سازان ارتباط پایا22-فناوران تحقیقات سیاالت باران۱۷
-نویان فناور آریا2۳-زمین پایشگران پیشگام۱۸
-پایدار انرژی گستر نصیر۱9

جدول 38: مشخصات هسته های کارآفرین عضو مرکز رشد در سال 1400

زمینه فعالیتایده کسب و کارینام هستهردیف

تجهیزات پزشکی و  سنجش غیر تهاجمی ترکیبات بدن )چربی، آب و ...(بادی آناالیزر۱
ورزشی

هوش مصنوعی و خدمات پردازش تصاویر پزشکیکورپی2
یادگیری ماشین

کشاورزی و انرژی گلخانه هیدروپونیک سوالر با آب شیرین کنفر دانش سبز۳
تجدید پذیر

انرژیتوسعه انرژی تجدیدپذیرایستگاه پاک4

5HAWK Games
توسعه بازی

ساخت بازی های مبتنی بر روایت داستانی برای موبایل
بازی سه بعدی

Social Marketsنرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان )CRM(فناوران تجارت کاج6

خانه هوشمندطراحی و ساخت ماژول و محصوالت مکاترونیکی در حوزه خانه هوشمندفناوری آرتا۷



مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 668

جدول 39: عملکرد مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه از سال 1398 تا 1400

سال 1400سال 1399سال 1398عنوان
292۷۱6تعداد متقاضیان پذیرش در مرکز رشد

تعداد پذیرش شدگان در مرکز رشد
۱0۷۸هسته فناور
69۸واحد فناور
۱6۱6۱6جمع کل

تعداد هسته و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد
۱0۷۷هسته

29۳62۳واحد فناور
۳94۳۳0جمع کل

تعداد هسته و واحدهای فناور مستقر به تفکیک حوزه فعالیت

فناوری اطاعات و 
9۷۳ارتباطات

۳۳۳فناوری مواد و نانو
9۱05برق و الکترونیک
۱2۳زیست فناوری

۱۱4انرژی های نو و تجدیدپذیر
6۱0۱2سایر

تعداد افراد شاغل در واحدهاي فناور
۱2۷۱4۱۱۳4مرد
242۱۳۷زن

۱5۱۱62۱۷۱جمع کل

تعداد شرکت های دانش بنیان

5۷4نوپا
562تولیدی
000صنعتی

۱0۱۳6جمع کل
202۸2۳تعداد شرکت هاي زایشی spin off ایجاد شده در مرکز رشد

۱۱۱۳۱۱تعداد اختراعات ثبت شده
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         ادامه جدول 39: عملکرد مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه از سال 1398 تا 1400

سال 1400سال 1399سال 1398عنوان
۸9۷تعداد نشان هاي تجاري )برند( ثبت شده

۱۷0۱09۱42تعداد ایده هاي خلق شده
5250۷۱تعداد ایده هاي تبدیل شده به محصول

۱۸20۱4تعداد ایده هاي تجاری سازی شده

خدمات فناورانه

مشاوره، بازاریابی و ...
۳2۳۳2۸تعداد خدمات ارائه شده

2۷0۱۷0۱۷6نفر ساعت

خدمات آزمایشگاهی 
و کارگاهی

999تنوع خدمات قابل ارایه
۱6۷۷تعداد خدمات ارائه شده

آموزش
46۳۳۱۷تعداد دوره برگزار شده

۸200۱500۱۷20نفر ساعت

فعالیت های شاخص مرکز رشد

در ادامه فعالیت های شاخص مرکز رشد ارائه شده است.
توسعه زیست بوم کارآفرینی دانشگاه

ــن طوســی  ــان، دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیر الدی ــه اهــداف اقتصــاد دانش بنی ــل ب ــل دانشــگاه ها در نی ــه نقــش بی بدی ــا توجــه ب ب
ــان  ــدل اکوسیســتم توســعه کســب و کارهای دانش بنی ــه طراحــی م ــدام ب ــر دانشــگاه های پیشــرو، اق ــات دیگ ــری از تجربی ــا بهره گی ب
ــاوری را  ــا تجاری ســازی فن ــده ت ــره ای ــر در زنجی ــا و فرآیندهــای موث ــه ای از نهاده ــد مجموع ــا بتوان ــا صنعــت نمــوده ت از دانشــگاه ت

گردهــم آورد و بــه ایجــاد کســب و کارهــای پایــدار کمــک نمایــد. 

گام های بعدی توسعه ای که در قالب برنامه ای 5 ساله تدوین شده به شرح زیر است:

•  گسترش فضای کالبدی مرکز نوآوری	
•  توسعه زیرساخت های مرکز رشد	
• شبکه سازی با بازیگران موثر اکوسیستم کارآفرینی	
• بهینه سازی فرآیند ها 	
• کیفی سازی ارزیابی ها 	

• 	
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تاسیس صندوق پژوهش و فناوری

صنــدوق پژوهــش و فنــاوری بــا هــدف جــذب منابــع مالــی بــرای توســعه، مشــارکت و ســرمایه گذاری الزم در امــر پژوهــش و فنــاوری 
ــاوران و کمــک  ــی از پژوهشــگران و فن ــای قانون ــی، حمایت ه ــه تســهیات مال ــی، ارائ و ایجــاد بســتر ســرمایه گذاری بخــش غیردولت
ــوان  ــن طوســی به عن ــی خواجــه نصیر الدی ــی در جهــت تجاری ســازی تاســیس شــده اســت و دانشــگاه صنعت ــه دســتگاه های اجرای ب

ســهامدار بخــش دولتــی ایــن صنــدوق محســوب می شــود.

اهــم فعالیت هــای صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری شــامل: ســرمایه گذاری خطرپذیــر )در طرح هــای فناورانــه(، عاملیــت مالــی، 
اعطــای تســهیات )بــه طرح هــای فناورانــه(، و اعطــای ضمانت نامــه اســت.

 

شکل 8: تاسیس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه
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 ایجاد آزمایشگاه نمونه سازی سریع

فــاز دوم مرکــز نــوآوری نصیــر بــا هــدف ایجــاد آزمایشــگاه نمونه ســازی ســریع و همچنیــن فضــای برگــزاری جلســات و رویدادهــای 
ــا  ــک و ب ــس ون ــه 2- پردی ــع در طبق ــر واق ــوآوری نصی ــز ن ــوار مرک ــع همج ــر مرب ــاحت ۱400 مت ــه مس ــی ب ــی، در فضای کارآفرین
ــاوری ریاســت جمهــوری  ــت علمــی و فن ــا معاون ــن طوســی ب تفاهم نامــه فی مابیــن مرکــز رشــد دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدی
ــا  ــات ســاخت و بهســازی آن ب ــز آزمایشــگاه نمونه ســازی ســریع، عملی ــی جهــت بهســازی و تجهی جهــت اختصــاص بودجــه حمایت
ــا هــدف  ــرداری رســید. ایــن آزمایشــگاه ب ــه بهره ب ــوآوری نصیــر، ب الهــام گرفتــن از طراحی هــا، شــمایل و رنــگ آمیزی هــای مرکــز ن
ــاز  ــورد نی ــزات م ــا و تجهی ــگاه ها، کارگاه ه ــه آزمایش ــان ب ــاور و دانش بنی ــرکت های فن ــب و کار، ش ــته های کس ــان هس ــی آس دسترس
بــرای نمونه ســازی اولیــه محصــوالت، ایجــاد گردیــد کــه قابلیــت اســتفاده بــرای دانشــجویان، اســاتید و متقاضیــان خــارج از دانشــگاه 

را نیــز دارا اســت. 

شکل 9: تاسیس آزمایشگاه نمونه سازی سریع
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فصل هفتم

مقایسه شاخص اهی 1400 با میانگین چهار سال گذشته
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مقایسه شاخص های 1400 با سال های گذشته

جدول هــای 40 و 41 به ترتیــب رشــد مثبــت و منفــی شــاخص ها را در ســال 1400 نســبت بــه ســال 1399 و میانگیــن چهــار ســال 
گذشــته بــه نمایــش می گذارنــد. 

جدول 40: شاخص های دارای رشد مثبت در سال 1400 نسبت به میانگین چهار سال گذشته

درصد 
تغییر

میانگین چهار سال 
گذشته سال 1399 سال 1400 سطح کیفی شاخص ها عنوان شاخص

%42/89 345 485 493 مشترک با پژوهشگران خارجی

11/11%تعداد مقاله های علمی برتر 18 11 20 پر استناد

%175/35 142 143 391 ده درصد برتر دنیا

%17/41 649 564 762 مقطع کارشناسی ارشد تعداد پایان نامه ها و 
33/73%رساله های دفاع شده 83 80 111 مقطع دکترای تخصصی

%20/13 121/17 111/80 145/57 مبلغ درآمد کسب شده از قراردادها 
)میلیارد ریال( قراردادهای منعقد شده 

ارتباط با صنعت
%19/44 168/48 148/10 201/23 حجم مالی قراردادهای منعقده 

)میلیارد ریال(

%109/54 13 13/10 27/24 حق التحقیق گرنت اعتبار پژوهشی
گرنت )میلیارد ریال(

%132/05 0/78 0/63 1/81 حق التحقیق گرنت فناوری

%8/95 201 214 219 آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی تعداد آزمایشگاه ها
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جدول 41: شاخص های دارای رشد منفی در سال 1400 نسبت به میانگین چهار سال گذشته

درصد 
تغییر

میانگین چهار 
سال گذشته سال 1399 سال 1400 سطح کیفی شاخص ها عنوان شاخص

%44/44 9 6 5 ترجمه
تعداد کتاب های منتشر شده

%57/69 26 34 11 تالیف

%20/63 252 215 200 مجله های علمی- پژوهشی داخلی

تعداد مقاله های منتشر شده

%100 8 4 0 مجله های علمی- ترویجی

%35/40 983 1031 635 WOS برگرفته از ISI مجله های

%37/52 1106 1121 691 Scopus مجله های برگرفته از

%12/94 255 211 222 همایش های داخلی ملی و داخلی 
بین المللی

%57/69 78 49 33 همایش های خارجی

%3/03 66 64 64 منعقده شده ارتباط با صنعت تعداد قراردادها

%5/24 267 231 253 گرنت اعتبار پژوهشی تعداد قرارداد

%36/36 11 13 7 دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه تعداد شرکت ها

%7/14 14 13 13 پژوهشکده ها، مراکز  و گروه های پژوهشی
تعداد مراکز تحقیقاتی

%50 4 2 2 قطب های علمی
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