
1398مهرماه   

معرفی حوزه معاونت پژوهش و فناوري

همکاران حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، ورود شما دانشجویان عزیز را به دانشگاه  
و کانون پژوهش و نوآوري تبریک عرض نموده و امیدوار است با اتکال به خداوند متعال و با  
تالش و کوشش بتوانیم مرزهاي دانش و بالندگی را پشت سرگذاشته و به موفقیت هاي ملی و 

.بین المللی دست یابیم



معرفی  فعالیت هاي حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

2

 ،است که محور فناوري متولی امر تحقیق، پژوهش و نیز معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
:فعالیت این حوزه شامل موارد زیر می باشد

 ارائه برنامه هاي کوتاه و بلند مدت در خصوص انجام تحقیقات،
  روحیه تحقیق و پژوهش، تحقیق و ایجاد اشاعه و ترویج فرهنگ
 از فعالیت هاي پژوهشی در دانشگاهپشتیبانی،
  پژوهشی دانشگاه،ارزشیابی و ارزیابی فعالیت و عملکرد
   تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و تعیین اولویت هاي پژوهشی در چارچوب برنامه هاي رشد و

،توسعه علمی کشور
 برنامه ریزي جهت استفاده اعضاء هیات علمی از فرصت مطالعاتی،
  ،برگزاري سمینار ها و کنفرانس هاي علمی
 با بخشهاي صنعت و کشاورزي، مبادله خدمات علمی، انجام تحقیقات مشترك با سایر  همکاري

تحقیقاتی و سایر دستگاههاي اجرایی کشور، مراکز ها، دانشگاه 
 مرکزي و مدارك و اسناد علمی، اطالع رسانی، بانک  کتابخانه بر کلیه امور پژوهشی، نظارت

.بین المللیهاي اطالعاتی، خدمات کامپیوتري، انتشارات دانشگاه و همکاریهاي علمی 
حمایت از  فناوران مستقر در مراکز نوآوري و رشد دانشگاه
انجام کلیه امور مربوط به پژوهشکده ها و گروه هاي پژوهشی دانشگاه
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      آقاي دکتر علی عجمیمعاون پژوهش و فناوري
 مینا رسول زادهخانم       مسئول دفتر معاونت
آقاي ابوالفضل محمدپورکارپرداز و عامل مالی معاونت
آقاي دکتر اسماعیل عابديمدیر امور پژوهشی
آقاي دکتر رحیم محمدرضائی              مدیر امور فناوري
آقاي دکتر فرزاد سلحشور              رئیس دفتر همکاري هاي بین المللی
 علمی                                  خانم دکتر پریسا لطف الهیرئیس دفتر همکاري هاي
آقاي مهندس صامصونچیمدیر مرکز فناوري اطالعات و خدمات رایانه اي
آقاي دکتر جواد مصرآباديرئیس مرکز اطالع رسانی و کتابخانه ي مرکزي
آقاي دکتر یونس بیگیرئیس مرکز رشد و نوآوري دانشگاه

کارکنان حوزه معاونت پژوهش و فناوري
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آقاي دکتر اسماعیل عابديمدیریت امور پژوهشی
  معاون مدیر امور پژوهشی

خانم دکتر زهرا فرج نژاد فرهنگ
 امور مربوط به دانشکده هاي فنی مهندسی،  (کارشناس مسئول امور پژوهشی

)کشاورزي و فناوري اطالعات
خانم معصومه امانی اصل

امور مربوط به دانشکده علوم پایه به جز گروه ریاضی(کارشناس امور پژوهشی(
خانم مهندس معصومه خشاي

 پژوهشی و امور مربوط به دانشکده هاي علوم تربیتی و روانشناسی،  کارشناس امور
ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسالمی، گروه ریاضی 

دکتر سکینه جعفریانخانم 

همکاران حوزه مدیریت امور پژوهشی



امور پژوهشی دانشگاهاهم وظایف و فعالیت هاي مدیریت 
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ارائه اطالعات و آمار فعالیت هاي پژوهشی دانشگاه•
و اجراي آیین نامه ها و دستورالعمل هاي پژوهشی جدید براي ارتقاي وضعیت کیفی  تهیه •

پژوهش در دانشگاه 
چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی اعضاي انجام امور مربوط به تشویق مالی مقاالت •

هیأت علمی و دانشجویان  
به وزارت علوم،  تجلیل در هفته پژوهش و معرفی پژوهشگران برگزیده دانشگاه براي انتخاب •

تحقیقات و فناوري و دبیرخانه ستاد بزرگداشت هفته پژوهش استان 
نظارت و انجام امور اداري مربوط به کنفرانس هاي خارجی و داخلی  •
نظارت و انجام امور اداري مربوط به فرصت مطالعاتی خارجی و داخلی اعضاي هیأت علمی•
حمایت، نظارت و عقد قرارداد طرح هاي پژوهشی با اعضاء هیأت علمی دانشگاه•
دانشجویان تحصیالت تکمیلیرساله /حمایت از پایان نامهامور مربوط به انجام •
انجام امور مربوط به حمایت از دانشجویان تحصیالت تکمیلی براي شرکت در  •

همایش ها



آقاي دکتر رحیم محمدرضائیمدیریت امور فناوري
گروه ارتباط با صنعت و جامعه

آقاي یوسف اقدمیرئیس گروه
آقاي علیرضا کوشانکارشناس گروه
 آزمایشگاه مرکزي

خانم سعیده نورشرقکارشناس آزمایشگاه مرکزي

همکاران حوزه مدیریت امور فناوري 



گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعتاهم وظایف و فعالیت هاي 
و تحقیقاتی مراکز و سازمانها با تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهاي و نامه تفاهم عقد به امورمربوط انجام 

کشور تولیدي
کاري مشترك جلسات برگزاري و صنعتی و تولیدي واحدهاي و ها سازمان از دعوت
استان و کشور سطح در مختلف هاي نمایشگاه در شرکت 
کارکنان و دانشجویان ویژه آموزشی هاي کارگاه برگزاري  
دانشگاه در رسانی اطالع و دستگاه ها تحقیقاتی اولویت هاي دریافت
اي حرفه شایستگی ارتقاي مرکز در دانشجویان ویژه افزایی مهارت هاي دوره برگزاري و ریزي برنامه 

  دانشجویان
pcms.azaruniv.ac.ir

آدرس به کارآموزي ملی سامانه در دانشجویان کارآموزي محل تائید
 http://karamouz.irost.org/

آدرس به دانشگاه اختصاصی سامانه از استفاده با آموختگان دانش اشتغال رصد:
http://rasad.azaruniv.ac.ir/ 
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سامانه رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه
rasad.azaruniv.ac.ir



مرکز ارتقاء شایستگی هاي حرفه اي دانشجویان با همکاري سازمان 
آموزش فنی و حرفه اي استان

9

آموختگان دانشگاهی در راستاي برآوردن نیـاز کشـور بـه    توانمندسازي دانشجویان و دانش•
.ايمنابع انسانی کارآمد و داراي تجارب فنی، مهارتی و حرفه

.هاي مختلف دانشگاهیآموختگان رشتهسازي بسترهاي اشتغال مولد دانشفراهم•



شهید مدنی آذربایجان آموزي دانشگاه مهارت ویژگی هاي طرح  
است تکمیلی تحصیالتو کارشناسی دوره دانشجویان ویژه طرح این.
هاي مهارت و )ها رشته تمامی ویژه(عمومی هاي مهارت دسته دو به ها مهارت این 

.است شده بندي تقسیم )خاص هایی رشته اولویت با(تخصصی
هفتم نبمسال تا دوم تحصیلی نیمسال از کارشناسی دانشجویان براي ها مهارت این ارائه 

  )نیمسال 6 مجموعاً( گیرد می صورت
 گردد می ارائه دانشجو به تخصصی و عمومی هاي مهارت از ترکیبی نیمسال هر در  
دو حداکثر تواند می تحصیلی نیمسال هر در خود توانایی و عالقه اساس بر دانشجویان 

.نماید انتخاب را مهارت
تقویم مطابق نام ثبت روزهاي در و دانشجو توسط سال نیم هر در ها مهارت این انتخاب 

.گیرد صورت دانشگاه آموزشی
گواهینامه مهارتی دوره هر براي ،مهارت هر پایانی آزمون در دانشجو موفقیت صورت در 

 اي حرفه و فنی سازمان و دانشگاه امضاي با ها دوره برخی در یا دانشگاه توسط دوره پایان
.گردد می صادر
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 خدمات ارایه براي مناسب بستري ایجاد هدف با آذربایجان مدنی شهید دانشگاه مرکزي آزمایشگاه
 تجهیزات و دانشگاه آزمایشگاهی ظرفیت هاي بهینه کاربرد و صنعتی و دانشگاهی محققین به آزمایشگاهی

  موسسات به رسانی خدمات و دانشگاه پژوهشی و آموزشی مختلف هاي زمینه در  تحقیقاتی دستگاههاي و
 متمرکز محققین، و اساتید پژوهشی توان ارتقاي و وري بهره افزایش جهت در تالش با و دانشگاه از خارج

 شدن انحصاري از پرهیز و مختلف هاي رشته نیاز مورد پیشرفته تجهیزات و امکانات ساماندهی و نمودن
 .گردید اندازي راه 1394 سال در موجود تجهیزات و ها دستگاه

 تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ) شاعا(عضویت در شبکه آزمایشگاه هاي علمی ایران
عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوریهاي راهبردي زیر نظر معاونت علمی و فناوري نهاد ریاست جمهوري
داراي گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد استان
 17025انجام مراحل اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ایزو 



اهداف آزمایشگاه مرکزي
تجهیزات و امکانات از وري بهره افزایش و آزمایشگاهی خدمات کمی افزایش و کیفی بهبود 

پژوهشی
از اي مجموعه زیر صورت به آموزشی هاي گروه در موجود   تجهیزات از استفاده امکان بررسی 

دانشگاه از بیرون به ها آن خدمات ارائه امکان و مرکزي آزمایشگاه
اي رشته بین جدید هاي دستگاه تجهیز و خرید
آزمایشگاهی خدمات به کشور صنایع و پژوهشگران دسترسی در تسهیل
تکمیلی تحصیالت مقاطع دانشجویان پژوهشی و آموزشی کیفیت بهبود
ها دستگاه کالیبراسیون و موجود تجهیزات نگهداري و تعمیر خصوص در سازي استاندارد  
اعتماد قابل نتایج با خدمات ارایه و آزمایشگاهی فعالیت هاي استانداردسازي
ها آزمایشگاه وري بهره بردن باال براي مدیریت استاندارد سازي پیاده
وبسایت طریق از حضوري غیر صورت به آزمایشگاه در موجود هاي دستگاه همه خدمات ارائه 

نمونه پستی ارسال با مرکزي آزمایشگاه
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  آقاي دکتر یونس بیگیرئیس مرکز
آقاي دکتر میرحیدر هاشمیکارشناس مرکز

معرفی مرکز رشد و نوآوري  



معرفی مرکز نوآوري دانشگاه 

: اهدف اصلی مرکز نوآوري دانشگاه
از ایده تا نمونه سازي (به نوآوران جهت تکمیل چرخه نوآوري کمک •

)محصول
حمایت از نمونه سازي اید ه هاي نوآورانه جهت ورود به مرکز رشد و •

تجاري سازي
فکريو حراست از حقوق مادي و معنوي مالکیت حفظ •

  پشتیبانی و حمایتی خدمات ارائه با که است مرکزي آذربایجان، مدنی شهید دانشگاه نوآوري مرکز
  صاحبان توسط فنی دانش انتقال یا نوآوري و آوريفن بر مبتنی محصوالت توسعه و ساخت از

  و علوم مختلف هايزمینه در نوآور واحدهاي قالب در دانشگاه يفناور شوراي تایید مورد هايایده
.کندمی حمایت فن و دانش بر مبتنی اقتصادي اهداف با مهندسی

:حمایتی خدمات
یکسالصورت رایگان تا به تامین محل کار در مرکز نوآوري  •
اطالع رسانیآزمایشگاهی، کارگاهی و خدمات •
میلیون  3تا مبلغ حداکثر (نوآوريمدت حضور واحد فناور در مرکز مالی بالعوض در  کمکارائه •

).تومان
آموزشهاي تخصصی و مشاوره•
14و تجهیزات اداري ....) اینترنت، برق، گاز، تلفن، (ارائه زیر ساخت هاي الزم از قبیل خدمات دفتري •



 فکري و انتقال فناوري دانشگاهدفتر مالکیت معرفی 
 نوین هايفناوري و فکري هايدارایی از حمایت هدف با دانشگاه فناوري انتقال و فکري مالکیت دفتر

 فناوري و دانش سازيتجاري و دانشگاه از خارج به هادارایی این انتقال سازيزمینه همچنین و دانشگاه
 ثبت جهت ایران پتنت کانون با همکاري براي را الزم مجوزهاي دفتر این همچنین، .است شده تأسیس

.است نموده دریافت المللیبین اختراعات
- مشوق و هامشاوره دریافت جهت توانندمی ،هستند خالقانه هايفناوري و هاایده داراي که دانشجویانی

 دفتر جنب اداري، ساختمان در مستقر( دفتر این با خارجی و داخلی اختراعات ثبت جهت الزم هاي
 .کنند پیدا تماس )دانشگاه فناوري انتقال و فکري مالکیت دفتر دانشگاه، فناوري و پژوهش معاونت

دانشگاه ) شتاب(برتر ایده هاي جشنواره شناسایی و توانمندسازي 
بر اساس یا و شرکت ها نیازهاي بخش خصوصی و به پیشنهاد این این جشنواره بر اساس 

پیشنهادي ارائه شده در زمان جشنواره توسط فناوران در حضور داوران برگزار  ایده هاي 
.  شوندمیانتخاب برتر جهت حمایت و استقرار در مرکز نوآوري دانشگاه ایده هاي و شود 

1398آذرماه : زمان برگزاري جشنواره شتاب
 

فراخوان جشنواره اواسط مهر ماه از طریق دانشکده ها اعالم خواهد شد 
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آقاي دکتر فرزاد سلحشور            رئیس دفتر همکاریهاي بین اللملی
 خانم دکتر پریسا لطف الهی            همکاریهاي علمیرئیس دفتر

oخانم مهسا مهرانگیزکارشناس دفتر

معرفی همکاران  دفتر همکاریهاي علمی و بین المللی



همکاریهاي علمی بین المللی دانشگاهاهم وظایف و فعالیت هاي گروه 
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پل عنوان به دانشگاه المللی بین علمی همکاري هاي گروه 
 معتبر تحقیقاتی مراکز و دانشگاهها و دانشگاه بین ارتباطی

 بین و علمی همکاري هاي و کرده عمل بین المللی کشور از خارج
 و وظایف از نمونه چند .می کند تسهیل را دانشگاه المللی

:از عبارتند گروه این اقدامات
    -  ارائه خدمات آموزشی و مشاوره اي به دانشجویان و دانشگاهیان در

مرکز آموزش و خدمات زبانهاي خارجی دانشگاه
    -    انجام امور مربوط به عقد یادداشت تفاهم ها، بیانیه ها، موافقتنامه هاي

کشورهاآموزشی، پژوهشی و فناوري با سایر 



آقاي مهندس نادر صامصونچیرئیس مرکز
آقاي مهندس رضا کاظمی اصلکارشناس مرکز
آقاي مهندس رضا موالئیکارشناس مرکز
آقاي مهندس قادر نوروزيکارشناس مرکز
آقاي مهندس محمدرضا ششگالنیکارشناس مرکز

آقاي مهندس اسالمی        کارشناس مرکز کامپیوتر دانشکده فنی  و مهندسی
 دانشکده هاي علوم پایه و کشاورزيکامپیوتر مراکز کارشناس
                                  آقاي مهندس کاوه قاسمی
 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیکارشناس مرکز کامپیوتر
                                                                                                                    خانم مهندس موسوي
 دانشکده هاي ادبیات و الهیاتکامپیوتر مراکز کارشناس
                                                                                    خانم مهندس شفیق فرد
 خانم مهندس راضی       دانشکده فناوري اطالعاتکارشناس مرکز کامپیوتر

معرفی همکاران مرکز فناوري اطالعات و خدمات رایانه اي
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اهم وظایف و فعالیت هاي مرکز فناوري اطالعات و خدمات رایانه اي
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آقاي دکتر جواد مصرآباديرئیس مرکز

 آقاي محمدرضا مرادپورکامپیوترکارشناس
آقاي فرهاد عبدالهیکارشناس انتشارات
آقاي مهدي رمضانیکارشناس نشریات
خانم مهدیه حبیبیکارشناس سفارشات
خانم معصومه قنبرپورکارشناس بخش مرجع کتابخانه مرکزي
خانم فضه محمديآماده سازي کتب
آقاي جابر عباس زاده  1میز امانت -کتابدارکتابخانه مرکزي
خانم معصومه شمس آقاعلی2میز امانت -کتابدارکتابخانه مرکزي
 خانم شهال رسولیکتابخانه دانشکده علومکتابدار
آقاي مرتضی جهانگیريکتابدار کتابخانه دانشکده ادبیات و الهیات
آقاي مناف سرمديکتابدار کتابخانه دانشکده ادبیات و الهیات
 آقاي فرهاد شفیعی کتابخانه دانشکده علوم تربیتیکتابدار
آقاي جعفر بیرامیکتابدار دانشکده فنی مهندسی

کتابخانه مرکزي و مرکز اطالع رسانیمعرفی همکاران 
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کتابدریافت سفارش خرید کتاب از طریق سامانه سفارش ١.

دانشگاهپایگاه اطالعاتی عمومی و تخصصی براي دانلود مقاالت در داخل و خارج  23استفاده از ٢.

2018کتابخانه دیجیتال دانشگاه با امکان دانلود کتاب الکترونیک تمام متن به روز تا ٣.

نامه هاي دانشگاه رویت پایان امکان جستجو و ۴.

به پایگاه سیویلیکا مرجع مقاالت داخلی   IP-Basedارائه دسترسی ۵.

امکان جستجو، مشاهده کتاب هاي امانی و تمدید کتاب هاي امانت گرفته شده . ۶6.

Ithenticateیابی مقاالت التین با نرم افزار مشابهت ٧.
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حوزه معاونت پژوهش و فناوري

1398مهرماه 

با آرزوي موفقیت به همه شما دانشجویان عزیز در تمامی مراحل تحصیلی


