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شاخص هاي عملكردي حوزه پژوهش و فناوري 

كميت توليد علم- 1

تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه هاي
 Scopus      Scopus      Scopus      Scopus        وWOSWOSWOSWOS وISC ISC ISC ISC 

3

كيفيت علم توليدي - 2

مقاالتميزان ارجاعات به 
مقاالت با كيفيت
شهرت پژوهش



شاخص هاي عملكردي حوزه پژوهش و فناوري 

فناوريدرآمد حاصل ازپژوهش و  - 3

قراردادهاي ارتباط با صنعت و جامعه
درآمد حاصل از فروش اليسنس و پتنت

Spin offSpin offSpin offSpin offتعداد و ميزان درآمد شركت هاي 

4

تعامالت بين المللي - 4

تعداد اعضاي هيات علمي اعزام شده به فرصت مطالعاتي
كشورتعداد مقاالت مشترك با پژوهشگران خارج از 

تعداد طرح هاي مشترك بين المللي
تعداد دانشجويان خارجي
تعداد اساتيد بين المللي



شاخص هاي عملكردي حوزه پژوهش و فناوري 

ميزان اشتغال دانش آموختگان  - 5

دانشگاهپژوهش و فناوري اعتبارات   - 6

5

ازمحل  درآمد اختصاصي   
از محل اعتبارات دانشگاه 

نسبت درآمد حاصل از پژوهش و فناوري به اعتبار كل
كلاختصاصي درآمد  نسبت در آمد حاصل از پژوهش و فناوري به 

ميزان حمايت از پاياننامه ها و رساله هاي تحصيالت تكميلي
ميزان هزينه كرد از محل گرنت



كميت توليد علمشاخص  - 1



كميت توليد علم  
دانشگاه شهيد 
مدني آذربايجان

)ScopusScopusScopusScopusپايگاه (

7



WOSWOSWOSWOSتعداد مقاالت نمايه شده دانشگاه در پايگاه 

8



 ISCISCISCISCپايگاه در نمايه شده مقاالت علمي پژوهشي تعداد 

134
163

218
239245

ISCمقاالت چاپ شده در مجالت علمي، پژوهشي داراي مجوز از وزارتين و نمايه شده در 

P.G=83%

9

97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94- 95مهر 93-94مهر 



97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

36

20

9
15

9

)الملليبين (كشورمقاالت ارائه شده در مجامع علمي خارج از 

10

97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

256
229

336
300296

)بين المللي - منطقه اي -ملي(مقاالت ارائه شده در مجامع علمي داخل كشور 



97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

11

24
28

25
31

برگزار شده داخل دانشگاه ها، سمينارها و كارگاههاي تخصصي همايش 

11

97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

8
11

1920
24

كتب تاليفي و ترجمه شده 



نويسندگان كتب چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه
97-98مهر

گروه آموزشينوع اثرمترجم/ نويسنده )ترجمه/ تاليفي (عنوان كتاب رديف

فناوري اطالعات و  ترجمهفرج زادهدكتر ناصر ذهن و رايانه1
مهندسي كامپيوتر

حقوق بين الملل نفت و گاز و  2
امنيت ملي ايران

حقوقتاليفسليمي تركمانيدكتر حجت 

مهندسي برقمترجممنفرديدكترخليل دلتا-مبدل هاي سيگما3

علوم ورزشيتاليفشيرمحمدزادهدكتر محسن مباني مديريت در علوم ورزشي4

12

كامپوزيت هاي نانو الياف براي 5
كاربردهاي زيست پزشكي

مهندسي شيميترجمهبيگيدكتر يونس 

مهندسي برقترجمهيوسفيدكترموسي VHDLبا PLDطراحي مبني بر6

مباني و كاربرد تحليل اگزرژي  7
پيشرفته در سيستم هاي انرژي

مهندسي مكانيكتأليفمصفادكتراميرحسين 

علوم قرآنيتاليفعبداللهي عابددكتر صمد هدايت و ضاللت از منظر قرآن8

مهندسي برقترجمهصفريدكترامين پايداري سيستم هاي قدرت9

10General English in Use زبان و ادبيات انگليسيتدوينرزمجودكتر قادر

علوم تربيتيتأليفپيريدكتر موسي روش هاي تحقيق در علوم تربيتي11



نشريات علمي دانشگاه

13



ارسال به سامانه  

ارزيابي مجالت

دكتر كريم: مدير مسئول

دكتر سياه كوهيان:سردبير
مجله ي مطالعات كاربردي تندرستي در 

فيزيولوژي ورزش
ارسال به سامانه  

ارزيابي مجالت

مهرونددكتر : مدير مسئول

دكتر بهنام بهين: سردبير

The Journal of Applied Linguistics 

and Applied Literature: Dynamics 

and Advances.

Scopus دكتر غفاري: مدير مسئول Communications in 

14

Scopus دكتر غفاري: مدير مسئول

شيخ االسالميدكتر : سردبير
Communications in 

Combinatorics and 

Optimization



شاخص كيفيت علم  توليدي - 2



دانشگاه نمايه شده در پايگاه استنادي  QQQQ1111----QQQQ4444سهم مقاالت 
JCRJCRJCRJCR  2019201920192019سال

34%

10%

JCR 2019

Q1 Q2 Q3 Q4

16

34%

31%

25%



 JCRJCRJCRJCRسهم مقاالت برتر دانشگاه نمايه شده در پايگاه استنادي 
2019201920192019سال 

4%

10%9%

2019درصد برتردر سال ...در مجالت سهم مقاالت 

%0.01برتر   %1برتر   %10برتر   %20برتر  برتر %  50

17

10%

35%42%

9%



 ISC ISC ISC ISCدانشگاه نمايه شده در پايگاه استنادي  QQQQ1111----QQQQ4444سهم مقاالت 

1397سال 

Q1
14%

Q2
23%

Q4
30%

18

Q3
33%



Scopusمقاالت برتر  دانشگاه براساس پايگاه 

19



Author Number of highly
cited paper

Publication year Times Cited

Razmi, Habib; 
Mohammad-Rezaei, Rahim

1 2013 187

Khataee; Karimi; Arefi-Oskoui;  Darvishi; 
Hanifehpour; Soltani, B; Joo, SW

1 2015 144

Ajami, Ardi, Farakhor 1 2015 132

Nikmehr,Najafi
Nikmehr; Najafi; Khodaei, Amin

1
1

2015
2017

108
55

Hasanzade;Rezapour, S; Shahzad, N.
Mohammadi;Rezapour, S; Shahzad, N.

1
1

2012
2013

102
100

WOSWOSWOSWOSمقاالت پراستناد دانشگاه براساس پايگاه 

20

Mohammadi;Rezapour, S; Shahzad, N.
Alsaedi; Baleanu; Etemad; Rezapour

Baleanu;Mousalou;Rezapour
Baleanu;Mousalou;Rezapour

1
1
1
1

2013
2016
2017
2017

100
36
35
28

Mosaffa; Hasani;Garousi 1 2017 53

Sheikholeslami, M; Shafee, A; Zareei, A;Haq, 
RU; Li, ZX

1 2019 31

Damm, U.; Sato, T.;Alizadeh, A.,et al. 1 (Hot Paper)** 2019 17

Abbasi, Amirali; Sardroodi, Jaber Jahanbin
Abbasi, Amirali; Sardroodi, Jaber Jahanbin

Abbasi, Amirali

1
1
1

2019
2019
2019

17
11
11

Akbari-Moghanjoughi, M. 1 2019 6



شاخص درآمد حاصل از پژوهش و فناوري - 3



درآمد حاصل از 
قرادادهاي برون 

دانشگاه

97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

88

1111

8

طرحھای مصوب خارج دانشگاه

22

97-98مهر 96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 

3

6
8

10
9

طرحهاي خاتمه يافته خارج دانشگاه
مبلغ قراردادهاي 
در حال اجرا در 

 98سال 
ريالميليارد  12



97- 98قراردادهاي تحقيقاتي مصوب مهر 

مجري طرح نام شركت يا سازمان عنوان طرح رديف

دكترعيسي برقي سازمان زندان ها
  بوم عوامل پيرامون گرفته يصورت پژوهشها تحليل فرا

ايران زندانيان در جرم تكرار و جرم بر موثر شناختي
1

دكترپيمان 
يارمحمد زاده

سازمان زندان ها
  اقدامات كيفي و كمي وضعيت تعيين و مقايسهاي بررسي

استان زندانهاي در پزشكي و قضائي تربيتي، اصالحي،
2

دكترمهديه صفرپور نيروه گاپژوهش
تدوين دانش فني ساخت فيلترها وغشاهاي نانو ساختار 

بر پايه نانو  
3

دكترحامد فرشباف 
آقاجاني

منابع  اداره كل 
  وآبخيزداري طبيعي

  و ژئوتكنيك حفاري طراحي، سنجي، امكان مطالعات
مرند ليوار حوضه زيرزميني سد عاليه و كارگاهي نظارت

4

23

دكترحامد فرشباف 
آقاجاني

  وآبخيزداري طبيعي
استان

  و ژئوتكنيك حفاري طراحي، سنجي، امكان مطالعات
مرند ليوار حوضه زيرزميني سد عاليه و كارگاهي نظارت

دكتر عليرضا اماني 
آب و فاضالب استان 

اذربايجان شرقي
پايش كيفيت آب در مخازن خصوص آب شهر تبريز 5

  دكتراميرعباس
متين

آب و فاضالب  
آذربايجان غربي

پايش كيفي فاضالب خام ورودي به تصفيه خانه شهر  
بوكان

6

دكتر سجاد نجفي
توزيع نيروي برق  
آذربايجان شرقي

به نرم افزار GISمبدل داده هاي ) ماچول(خريد نرم افزار  7

دكتر بنائي
برق منطقه اي  

آذربايجان
تحقيق،بررسي و تحليل انتشار آلودگي هارمونيكي شبكه  

برق آذربايجان با حضور منابع انرژي تجديد پذير
8

برق منطقه اي  
آذربايجان

رساله/عنوان پاياننامه 5حمايت از  قرارداد 9
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25
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27

مورد حمايت پاياننامه 5و  2: تعداد قرارداهاي منعقده
ميليون ريال 2925: مجموع مبلغ قراردادها



ميليارد ريال 692: 97مجموع اعتبار قراردادهاي منعقده در سال 
ميليارد ريال 278: مجموع اعتبارات پرداخت شده به دانشگاه ها

28



تعداد و درآمد حاصل از فروش اختراعات و پتنت ها  

29



)Economic impactEconomic impactEconomic impactEconomic impact(مقاالت فناورانه 
تعداد ثبت اختراعات داخلي

در يك سال گذشته 
مورد3

تعداد ثبت اختراعات
US PatentUS PatentUS PatentUS Patentخارجي  

يك مورد

30



:  تعداد شركت ها و واحد هاي فناور مستقر در مركز رشد
شركت13     

:رشدبراي استقرار در مركز در مرحله داوري تعداد تعداد درخواستهاي 
مورد   27 

هسته 10: تعداد هسته هاي فناور مستقر در مر كز نوآوري

31

هسته 10: تعداد هسته هاي فناور مستقر در مر كز نوآوري

تعداد شركت هاي دانش بنيان تاسيس شده توسط اعضاي هيات علمي و دانش  
مورد 6: آموختگان



نام محصول تجاري نام شركت گروه نام هيات علمي

سامانه نوبت دهي اينترنتي  

پزشكان شفاداك
توسعه فناوري و اطالعات  

آفتاب شفا

مهندسي 

كامپيوتر
ناصر فرج زاده 1

راكتور عمليات حرارتي چند  

منظوره بستر سيال با اتمسفر  

كنترل شونده گازي

توليدي مهندسي دانش 

گستر كاويان نوين فردا نگر
مهندسي مواد اكبر حيدرزاده 2

هوا-باطري روي  آرتا هوا انرژي شيمي حبيب رزمي 3

32

هوا-باطري روي  آرتا هوا انرژي شيمي حبيب رزمي 3

ها و روانكارهاي  انواع شوينده

صنعتي
شيمي صنعت رشد سهند شيمي اشكان شمالي 4

خانه هوشمند قافالن سمانورد آذربايجان برق علي مختاري 5

دستگاه فريز دراير  زيست فرايند تجهيز سهند مهندسي شيمي
يونس بيگي  

خسروشاهي
6



شاخص تعامالت بين المللي - 4



تعداد مقاالت مشترك با پژوهشگران خارج از كشورتعداد مقاالت مشترك با پژوهشگران خارج از كشور
موردمورد347347: : 20142014- - 20192019در سال در سال 

موردمورد  9292: :   20192019در سال در سال 

34



)دكتر فالحي(با همكاري گروه زلزله دانشگاه كانازاواي ژاپن  - 1

)خانم دكتر لطف الهي(با همكاري دانشگاه آلدوموري باري ايتاليا  -2

)دكتر داود فرج زاده(فرانسه  INRAبا همكاري موسسه  - 3

)دكتر فالح زاده(با همكاري دانشگاه سيدني استراليا  -4

)دكتر حضرتي(با همكاري دانشگاه تورينو ايتاليا  - 5

پروژه هاي تحقيقاتي بين المللي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  
مهر 97- 98در سال 

35

)دكتر حضرتي(با همكاري دانشگاه تورينو ايتاليا  - 5

فرصت مطالعاتي و ماموريت هاي پژوهشي خارج از كشور تعداد سال

نفر 5 1398

نفر 4 1397

نفر 2 1396

نفر 2 1395



ميزان اشتغال دانش آموختگان - 5
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38

در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته ميزان  
بيكاري دانش آموختگان كم مي باشد، از  

اين رو مي توان گفت يكي از الزامات افزايش  
درصد اشتغال دانش آموختگان در كشور،  

.رشد و توسعه صنايع مي باشد
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40



41



42



43



44



:97-98 تحصيلي سال در گرفته انجام اقدامات�

گزارش اقدامات در خصوص مهارت افزايي دانشجويان

تعدادكل 
دوره هاي 
برگزارشده

تعداددوره  ها
ي تخصصي

تعداددوره هاي 
عمومي

تعداد كل 
شركت 

گانكنند

تعداد واحدهاي 
صنعتي مشاركت 
كننده در برگزاري 

دوره ها

نفرساعت 
دوره 

برگزارشده

32122011801114160
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 97-98تعداد بازديدهاي صورت گرفته از صنايع و ارگانها مهر  

مورد 26
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فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي در صنعت و جامعه

:تعداد اساتيد مشاركت كننده در طرح
نفر از دانشكده فني و مهندسي 5 
نفر از دانشكده فناوري اطالعات 1



حضور دانشگاه در نظام هاي رتبه بندي داخلي  
و بين المللي



رتبه دانشگاه براساس ارزيابي پايگاه استنادي جهان اسالم

49



رتبه دانشگاه 
براساس ارزيابي 
پايگاه رتبه بندي 

تايمز

50



رتبه موضوعي 
دانشگاه ها 

براساس ارزيابي 
پايگاه رتبه بندي 
تايمز در حوزه 
علوم مهندسي و 
علوم فيزيكي 

51

علوم فيزيكي 



رتبه دانشگاه براساس ارزيابي پايگاه نيچرايندكس

52



هفته پژوهش و فناوران بر تمامي پژوهشگران، فناوران و 

پژوهش اثربخش، فناوري ارزش آفرين،
توليد رونق 

53

هفته پژوهش و فناوران بر تمامي پژوهشگران، فناوران و 
صنعتگران مبارك باد 

13981398آذرماه  آذرماه  1919

با تشكر


