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 معرفی حوزه معاونت پژوهش و فناوری

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

 .بین المللی دست یابیم



 معرفی  فعالیت های حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
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 ،است كه محور  فناوری متولی امر تحقیق، پژوهش و نیز معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
 :فعالیت اين حوزه شامل موارد زير می باشد

  كوتاه و بلند مدت در خصوص انجام تحقیقاتبرنامه های ارائه، 
  روحیه تحقیق و پژوهش،  تحقیق و ايجاد اشاعه و ترويج فرهنگ 
 در دانشگاهفعالیت های پژوهش و فناوری از حمايت و پشتیبانی، 
  پژوهشی دانشگاه،ارزشیابی و ارزيابی فعالیت و عملكرد 
  رشد و  برنامه های پژوهشی در چارچوب اولويت های تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و تعیین

 ،توسعه علمی كشور
  هیات علمی از فرصت مطالعاتیاعضای جهت استفاده برنامه ريزی، 
  علمی،  كنفرانس های و سمینارها برگزاری 
 و كشاورزی، مبادله خدمات علمی، انجام تحقیقات مشترك  بخش های صنعت، جامعه با همكاری

 تحقیقاتی و ساير دستگاه های اجرايی كشور،  مراكز دانشگاه ها، با ساير 
 بانك های مركزی و مدارك و اسناد علمی، اطالع رسانی، كتابخانه بر كلیه امور پژوهشی، نظارت

 .و بین المللیعلمی همكاری های اطالعاتی، خدمات كامپیوتری، انتشارات دانشگاه و 
حمايت از  فناوران مستقر در مراكز نوآوری و رشد دانشگاه 
انجام كلیه امور مربوط به پژوهشكده ها و گروه های پژوهشی دانشگاه 
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برگزاری دوره های مهارتی برای دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه 
انجام امور مربوط به فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت و جامعه 
  برگزاری بازديدها و تورهای صنعتی 
همكاری با شركت ها و سازمان ها در خصوص اجرای طرح های پژوهشی 
 اعالم نیازهای فناورانه شركت ها و سازمان ها به گروه های آموزشی جهت تعريف پايان نامه های نیاز محور و

 انجام پژوهش های كاربردی
برنامه ريزی برای حضور اساتید و دانشجويان در نمايشگاه های فناورانه 
عقد تفاهم نامه با شركت ها، سازمان ها و موسسات در خصوص مشاركت در امور پژوهشی و فناوری 
برگزاری كارگاه ها و سخنرانی های مرتبط با مباحث كسب و كار و كارآفرينی 
تالش برای سوق دادن پايان نامه های تحصیالت تكمیلی به سمت نیازهای صنعت و جامعه 
حمايت از فناوران دانشگاه برای نمونه سازی دستاوردها و تجار سازی آنها 
  حمايت از ثبت اختراعات داخلی و خارجی و انجام امورات مربوط به دستاوردهای پژوهشی و فناورانه

 دانشگاه
حمايت از فناوران دانشگاه در راستای انتقال فناوری و فروش دانش فنی 
تالش برای افزايش كمی و كیفی قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه 
 حمايت از همه فعالیت های پژوهشی و فناورانه دانشگاه برای نیل به اهداف دانشگاه نسل سوم و نسل چارم

 ...(رفع نیازهای صنعت و جامعه، نقش آفرينی دانشگاه در جامعه، ورود به مشكالت و معضالت اجتماعی و )

 معرفی  فعالیت های حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
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    آقای دكتر علی عجمی               معاون پژوهش و فناوری 

 آقای دكتر حمید محمدی                 امور پژوهشیمدير 
آقای دكتر رحیم محمدرضائی                 مدير امور فناوری 
                        آقای دكتر فرزاد سلحشوررئیس دفتر همكاری های بین المللی 
                                 خانم دكتر پريسا لطف الهیرئیس دفتر همكاری های علمی 
    آقای مهندس صامصونچی    مدير مركز فناوری اطالعات و خدمات رايانه ای 
             آقای دكتر جواد مصرآبادیرئیس مركز اطالع رسانی و كتابخانۀ مركزی 
خانم دكتر مهديه صفرپور  آزمايشگاه مركزی                                           رئیس 
                                                  آقای دكتر يونس بیگی    رئیس مركز رشد 
  مینا رسول زادهخانم                        مسئول دفتر معاونت 
علی رضا كوشانآقای                 كارپرداز و عامل مالی معاونت 

 
 

 همكاران حوزه معاونت پژوهش و فناوری



 معرفی مدیریت امور پژوهشی دانشگاه  
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آقای دكتر حمید محمدی      مديريت امور پژوهشی 
 

 خانم دكتر زهرا فرج نژاد فرهنگ                     معاون مدير امور پژوهشی 
 

 امور مربوط به دانشكده های فنی مهندسی، )كارشناس مسئول امور پژوهشی
 خانم معصومه امانی اصل         (فناوری اطالعات و گروه زيست شناسی

 
 علوم تربیتی و روانشناسی، دانشكده های مربوط به امور )پژوهشی كارشناس امور

 (  ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسالمی، گروه رياضی
 خانم دكتر سكینه جعفريان                                                                             
 

 امور مربوط به دانشكده كشاورزی و گروه های فیزيك و )امور پژوهشی كارشناس
  (ژيرو)و مسئول سامانۀ مديريت اطالعات پژوهشی ( شیمی

 مهندس معصومه خشایخانم                                           
 

 همکاران حوزه مدیریت امور پژوهشی



 امور پژوهشی دانشگاهاهم وظايف و فعالیت های مديريت 
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 دانشگاه پژوهشی فعالیت های آمار و اطالعات ارائه•

  در پژوهش كیفی وضعیت ارتقای برای جديد پژوهشی دستورالعمل های و نامه ها آيین اجرای و تهیه•
   دانشگاه

  هیأت اعضای خارجی و داخلی معتبر مجالت در شده چاپ مقاالت مالی تشويق به مربوط امور انجام•
   دانشجويان و علمی

  علوم، وزارت به معرفی و پژوهش هفته در تجلیل برای دانشگاه برگزيده پژوهشگران انتخاب•
   استان پژوهش هفته بزرگداشت ستاد دبیرخانه و فناوری و تحقیقات

   داخلی كنفرانس های به مربوط اداری امور انجام و نظارت•

 دانشگاه علمی هیأت اعضای با پژوهشی های طرح قرارداد عقد و نظارت ،حمايت•

 تكمیلی تحصیالت دانشجويان رساله/پايان نامه از حمايت به مربوط امور انجام•

 علمی هیأت اعضای پژوهشی طرح های قراردادهای عقد به مربوط امور انجام •
  اين به دانشگاه ها ساير متقاضی دانشجويان مطالعاتی فرصت به مربوط اداری امور انجام و نظارت•

 دانشگاه

 ها همايش در شركت برای تكمیلی تحصیالت دانشجويان از حمايت به مربوط امور انجام•

   پژوهشگران پسادكتری طرح های به مربوط امور انجام•

 



 معرفی مدیریت امور فناوری دانشگاه  



آقای دكتر رحیم محمدرضايی             مديريت امور فناوری 
 

 
       آقای دكتر رحیم محمدرضايی رئیس گروه كارآفرينی و ارتباط با جامعه و صنعت 

 
       آقای دكتر يوسف اقدمیرئیس كارشناس اداره امور قراردادها و تجاری سازی 

 
                              آقای مهدی جعفری پوركارشناس دفتر مديريت امور فناوری 

 
                              آقای سید ارشاد برحقكارشناس دفتر مديريت امور فناوری 

 
 
 
 

 

 همکاران حوزه مدیریت امور فناوری 



 مدیریت امور فناوریاهم وظایف و فعالیت های 

كشور تولیدی و تحقیقاتی مراكز و سازمان ها با تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای و تفاهم نامه عقد به امورمربوط انجام 

كاری مشترك جلسات برگزاری و صنعتی و تولیدی واحدهای و ها سازمان از دعوت 

استان و كشور سطح در مختلف نمايشگاه های در شركت   

كاركنان و دانشجويان ويژه آموزشی كارگاه های برگزاری   

دانشجويان اشتغال فرآيند هموارسازی جهت مختلف موسسات با همكاری و تعامل 

دانشگاه در رسانی اطالع و دستگاه ها تحقیقاتی اولويت های دريافت 

صنعت و جامعه در دانشگاه علمی هیأت اعضای مطالعاتی فرصت به مربوط اداری امور انجام و نظارت 

(موفقیت و ها ايده گردهمايی، آموزی، مهارت شغلی، هدايت محورهای با) همگام اختصاصی و جامع سامانه اندازی راه  
 /http://hamgam.azaruniv.ac.ir                          :آدرس به دانشجويان تجربیات و  مهارتی توان افزايش جهت در

شركت های و ای حرفه و فنی سازمان همكاری با دانشجويان ويژۀ مهارت افزايی دوره های برگزاری و برنامه ريزی 
   خصوصی

آدرس به كارآموزی ملی سامانه در دانشجويان كارآموزی 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 همگام
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http://hamgam.azaruniv.ac.ir/ 
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 سامانه رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه
rasad.azaruniv.ac.ir 



مركز ارتقاء شايستگی های حرفه ای دانشجويان با همكاری سازمان  
 آموزش فنی و حرفه ای استان
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آموختگان دانشگاهی در راستای برآوردن نیااز ششاور با     توانمندسازی دانشجویان و دانش•
 .ایمنابع انسانی شارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرف 

 .های مختلف دانشگاهیآموختگان رشت سازی بسترهای اشتغال مولد دانشفراهم•



 شهید مدنی آذربایجان ویژگی های طرح مهارت آموزی دانشگاه  

است تكمیلی تحصیالت و كارشناسی دوره دانشجويان ويژه طرح اين. 

تخصصی مهارت های و (رشته ها تمامی ويژۀ) عمومی مهارت های دستۀ دو به مهارت ها اين  
 .است شده بندی تقسیم (خاص رشته هايی اولويت با)

هفتم مسالین تا دوم تحصیلی نیمسال از كارشناسی دانشجويان برای ها مهارت اين ارائه 
   (نیمسال 6 مجموعاً) گیرد می صورت

  گردد می ارائه دانشجو به تخصصی و عمومی های مهارت از تركیبی نیمسال هر در.   

دو حداكثر دنتوان می تحصیلی نیمسال هر در خود توانايی و عالقه اساس بر دانشجويان 
 .دننماي انتخاب را مهارت

تقويم مطابق نام ثبت روزهای در و دانشجو توسط نیمسال هر در ها مهارت اين انتخاب 
 .گیردمی  صورت دانشگاه آموزشی

گواهینامه مهارتی دوره هر برای ،مهارت هر پايانی آزمون در دانشجو موفقیت صورت در 
 ای حرفه و فنی سازمان و دانشگاه امضای با ها دوره برخی در يا دانشگاه توسط دوره پايان
 .گردد می صادر

خواهد صادر مهارتی كارنامه كنند می شركت مهارتی های دوره در كه دانشجويانی برای 
 .شد
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 معرفی مراکز رشد و نوآوری دانشگاه 
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 يونس بیگی دكتر             رئیس مركز رشد واحدهای فناور         
 دكتر میرحیدر هاشمی        كارشناس مركز رشد

 

 همکاران مراکز رشد و نوآوری دانشگاه



 معرفی مراکز رشد و نوآوری دانشگاه  

 :  اهدف اصلی مركز نوآوری دانشگاه

  سازی نمونه تا ايده از) نوآوری چرخه تكمیل جهت نوآوران به كمك•
 (محصول

 و رشد مركز به ورود جهت نوآورانه های ايده سازی نمونه از حمايت•
 سازی تجاری

 فكریو حراست از حقوق مادی و معنوی مالكیت حفظ •

 پشتیبانی و حمايتی خدمات ارائه با كه است مركزی آذربايجان، مدنی شهید دانشگاه نوآوری مركز

  صاحبان توسط فنی دانش انتقال يا نوآوری و آوریفن بر مبتنی محصوالت توسعه و ساخت از

 و علوم مختلف هایزمینه در نوآور واحدهای قالب در دانشگاه یفناور شورای تايید مورد هایايده
 .كندمی حمايت فن و دانش بر مبتنی اقتصادی اهداف با مهندسی

 :حمايتی خدمات
 يك سالصورت رايگان تا به محل كار در مركز نوآوری تأمین  •
 اطالع رسانیآزمايشگاهی، كارگاهی و خدمات •
میلیون   3تا مبلغ حداكثر )نوآوری مدت حضور واحد فناور در مركز مالی بالعوض در  كمكارائه •

 (.تومان
 آموزش های تخصصی و مشاوره•
 17 و تجهیزات اداری  ....( اينترنت، برق، گاز، تلفن، )ارائه زير ساخت های الزم از قبیل خدمات دفتری •



   فکری و انتقال فناوری دانشگاهدفتر مالکیت معرفی 
  نوين هایفناوری و فكری هایدارايی از حمايت هدف با دانشگاه فناوری انتقال و فكری مالكیت دفتر

  فناوری و دانش سازیتجاری و دانشگاه از خارج به هادارايی اين انتقال سازیزمینه همچنین و دانشگاه
  ثبت جهت ايران پتنت كانون با همكاری برای را الزم مجوزهای دفتر اين همچنین، .است شده تأسیس

 .است نموده دريافت المللیبین اختراعات
  و هامشاوره دريافت جهت توانندمی ،هستند خالقانه هایفناوری و هاايده دارای كه دانشجويانی

 دفتر جنب اداری، ساختمان در مستقر) دفتر اين با خارجی و داخلی اختراعات ثبت جهت الزم مشوق های
   .كنند پیدا تماس (دانشگاه فناوری انتقال و فكری مالكیت دفتر دانشگاه، فناوری و پژوهش معاونت

دانشگاه ( شتاب)برتر ایده های جشنواره شناسایی و توانمندسازی   

بر اساس يا و شركت ها نیازهای بخش خصوصی و به پیشنهاد اين اين جشنواره بر اساس 
شود پیشنهادی ارائه شده در زمان جشنواره توسط فناوران در حضور داوران برگزار ايده های 

 .  شوندمیانتخاب برتر جهت حمايت و استقرار در مركز نوآوری دانشگاه ايده های و 

  
 فراخوان جشنواره اواسط مهر ماه از طريق دانشكده ها اعالم خواهد شد 
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 مرکز رشد

 : اهدف اصلی مركز رشد دانشگاه

 تولید چرخه تكمیل جهت شده ارائه جديد ائدههای به كمك•
 .شده سازی نمونه محصول

 خط به مربوط تسهیالت دريافت جهت مستقر شركتهای از حمايت•
 بازار در محصول ارائه به كمك و تولید

شركتهای تولیدی مستقر در و حراست از حقوق مادی و معنوی حفظ •
 مركز رشد

 

 توسعه و ساخت از پشتیبانی و حمايتی خدمات ارائه با آذربايجان، مدنی شهید دانشگاه رشد مركز

  دانشگاه علمی هیات اعضای و دانشجويان توسط شده ارائه نوآوری و آوریفن بر مبتنی محصوالت

 در و كرده حمايت فن و دانش بر مبتنی اقتصادی اهداف با مهندسی و علوم مختلف هایزمینه در
 .میكند حمايت و هدايت بنیانی دانش عنوان كسب سمت به شركتها نیل جهت

 :حمايتی خدمات
رشد با هزينه بسیار پايین و امكان استفاده از خدمات دانشگاه برای محل كار در مركز تأمین  •

 شركتهای مستقر
 مالی در قالب وام بلند مدت با سود بسیار كم و امكان استفاده از تسهیالت ارس كمكارائه •
 آموزش های تخصصی و مشاوره•
 برای شركتها....( اينترنت، برق، گاز، تلفن، )ارائه زير ساخت های الزم از قبیل خدمات دفتری •
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 معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 
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 همکاران مراکز رشد و نوآوری دانشگاه

 خانم دكتر مهديه صفرپور مركزی                  رئیس آزمايشگاه 
 نورشرقخانم مهندس سعیده   آزمايشگاه مركزیكارشناس 
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 تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( شاعا)عضويت در شبكه آزمايشگاه های علمی ايران 
عضويت در شبكه آزمايشگاهی فناوری های راهبردی زير نظر معاونت علمی و فناوری نهاد رياست جمهوری 
دارای گواهینامه تايید صالحیت آزمايشگاه همكار از اداره كل استاندارد استان 
 17025انجام مراحل اخذ گواهینامه استاندارد مديريت كیفیت ايزو  

  خدمات ارايه برای مناسب بستری ايجاد هدف با آذربايجان مدنی شهید دانشگاه مركزی آزمايشگاه
  و دانشگاه آزمايشگاهی ظرفیت های بهینه كاربرد و صنعتی و دانشگاهی محققین به آزمايشگاهی

  خدمات و دانشگاه پژوهشی و آموزشی مختلف های زمینه در  تحقیقاتی دستگاههای و تجهیزات
 پژوهشی توان ارتقای و بهره وری افزايش جهت در تالش با و دانشگاه از خارج مؤسسات به رسانی
 رشته های نیاز مورد پیشرفته تجهیزات و امكانات ساماندهی و نمودن متمركز محققین، و اساتید
  .گرديد اندازی راه 1394 سال در موجود تجهیزات و ها دستگاه شدن انحصاری از پرهیز و مختلف



 اهداف آزمایشگاه مرکزی

تجهیزات و امكانات از وری بهره افزايش و آزمايشگاهی خدمات كمی افزايش و كیفی بهبود 
 پژوهشی

از زيرمجموعه ای به صورت آموزشی گروه های در موجود  تجهیزات از استفاده امكان بررسی 
 دانشگاه از بیرون به آن ها خدمات ارائه امكان و مركزی آزمايشگاه

ای رشته بین جديد دستگاه های تجهیز و خريد 
آزمايشگاهی خدمات به كشور صنايع و پژوهشگران دسترسی در تسهیل 
تكمیلی تحصیالت مقاطع دانشجويان پژوهشی و آموزشی كیفیت بهبود 
دستگاه ها كالیبراسیون و موجود تجهیزات نگه داری و تعمیر خصوص در استانداردسازی   
اعتماد قابل نتايج با خدمات ارايه و آزمايشگاهی فعالیت های استانداردسازی 
آزمايشگاه ها بهره وری بردن باال برای مديريت استاندارد پیاده سازی 
وبسايت طريق از حضوری غیر صورت به آزمايشگاه در موجود دستگاه های همه خدمات ارائه 

 نمونه پستی ارسال با مركزی آزمايشگاه
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:تجهیزات آزمایشگاه مرکزی  

 (SEM) روبشی الكترونی میكروسكوپ

 Phenom, ProX  هلند ساخت

 در داخلی ریزساختار و سطح ترکیب، شیمیایی، آنالیز و مورفولوژی ذرات، ها،فاز بررسی امکان :كاربرد
 نانومتری و میکرونی ابعاد

نمونه از اعم) مختلف هاینمونه از بار 130000 حداکثر بزرگنمایی با تصویر تهیه :ارائه قابل خدمات
 به مربوط هاینمونه متالوژی، هاینمونه صیقلی، و نازک مقاطع شامل شناسی زمین و معدنی های

 EDS طیف نمایش همراه به عناصر کمی نیمه آنالیز انجام و (... و بیولوژیک هاینمونه نانو، مطالعات

 (AFM) اتمی نیروی میكروسكوپ

 Nanosurf, Flex AFM C3000  سوئیس ساخت

 بررسی و نانومتر مقیاس در مواد سطحی ساختار و خواص بررسی :كاربرد
 هانمونه از مختلفی انواع سطح توپوگرافی

  و هانمونه سطح از بعدیسه تصویر و توپوگرافی تصویر ارائه :ارائه قابل خدمات
 مواد سطحی ساختار بررسی

 (Sputter Coating) كندوپاش نشانی اليه

 !DSR مدل ساختار، نانو پوششهای ایران، ساخت

 تصویربرداری جهت عایق های نمونه روی بر ... و نقره طال، جنس از رسانا پوشش ایجاد :كاربرد 
 SEM با
 نظر مورد ضخامت یا و زمان تعیین با طال با ها نمونه دهی پوشش :ارائه قابل خدمات 



 معرفی دفاتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه  
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 041-31452498                              : تلفن                      
 prslotfollahy @yahoo.com :آدرس ايمیل                

 041-31452357                                          : تلفن
  mahsa.mehrangiz@yahoo.com:ايمیل آدرس

m.mehrangiz@azaruniv.ac.ir   

 041-31452460                                           :تلفن
  farzad.salahshoor@gmail.com:آدرس ايمیل

  salahshoor @azaruniv.ac.ir 

 جناب آقای دكتر فرزاد سلحشور 
 ( رئیس گروه همكاری های بین المللی)

 سركار خانم دكتر پريسا لطف الهی 
 ( علمیرئیس گروه همكاری های )

 سركار خانم مهسا مهرانگیز 
 (كارشناس )

 همکاران گروه همکاریهای علمی بین المللی 



 علمی بین المللی دانشگاهاهم وظایف و فعالیت های گروه همکاری های 
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 دانشگاههای و دانشگاه بین ارتباطی پل عنوان به دانشگاه المللی بین علمی همكاری های گروه
  وظايف از نمونه چند .می كند تسهیل را دانشگاه المللی بین و علمی همكاری های و كرده عمل بین المللی

 :از عبارتند گروه اين اقدامات و

آموزشی، پژوهشی و فناوری با ساير موافقت نامه های انجام امور مربوط به عقد يادداشت تفاهم ها، بیانیه ها، • 
 كشورها

 برگزاری كارگاه های مرتبط با امور همكاری های علمی و بین المللی در داخل دانشگاه•
 خارج از كشور به دانشگاه مسئولین انجام امور مربوط به مسافرت  •
 انجام كلیه امور مربوط به استادان، متخصصان، محققان، كارشناسان و دانشجويان غیرايرانی•
انجام امور مربوط به شركت  اعضای هیات علمی برای گذراندن دوره های فرصت مطالعاتی و كنفرانس ها و •

 بین المللیگردهمايی های 
هماهنگی با وزارت جهت  اخذ رواديد كشورهای خارج و صدور رواديد جمهوری اسالمی ايران برای اتباع •

 خارجی
هماهنگی برای برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها و كنفرانس های بین المللی و مشترك با دانشگاههای •

 خارج از كشور
 انجام امور مربوط به جذب دانشجويان و محققان خارجی •
 ,Times, Green Metricبین المللی از قبیلبندی رتبه نظام های مختلف مربوط به اطالعات تكمیل •

QS, Impact Ranking,… 
 بارگذاری اطالعات در سايت انگلیسی دانشگاه•
 (LLC)خدمات مركز آموزش زبان انگلیسی دانشگاه  •
 المللیهای بینبررسی و اطالع رسانی فراخوان های مربوط به گرنت•
 مربوطهپیگیری و برنامه ريزی برای برگذاری جلسات با هیات های دانشگاههای خارج از كشور و تشريفات •



 ای دانشگاه مرکز فناوری اطالعات و خدمات رایانه معرفی 



 
آقای مهندس نادر صامصونچی         مدير مركز 

آقای مهندس رضا كاظمی اصل  كارشناس مركز 
آقای مهندس رضا موالئی  كارشناس مركز 
آقای مهندس قادر نوروزی  كارشناس مركز 
آقای مهندس محمدرضا ششگالنی  كارشناس مركز  

 
آقای مهندس اسالمی                     كارشناس مركز كامپیوتر دانشكده فنی  و مهندسی 
 
 آقای مهندس كاوه قاسمیدانشكده های علوم پايه و كشاورزی       كامپیوتر مراكز كارشناس     

    
 مهندس موسویخانم دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی        كارشناس مركز كامپیوتر 
                                                                                                        
 مهندس شفیق فردخانم دانشكده های ادبیات و الهیات                 كامپیوتر مراكز كارشناس 
                                                                                 
 خانم مهندس راضی                       دانشكده فناوری اطالعاتكارشناس مركز كامپیوتر 

معرفی همکاران مرکز فناوری اطالعات و خدمات رایانه ای
  



30 

 اهم وظایف و فعالیت های مرکز فناوری اطالعات و خدمات رایانه ای



 معرفی کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه 
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آقای دكتر جواد مصرآبادی    رئیس مركز 
آقای محمدرضا مرادپور   کارشناس کامپیوتر 
آقای رضا نصرتی   کارشناس انتشارات 
آقای مهدی رمضانی   کارشناس نشریات 
خانم مهدیه حبیبی   کارشناس سفارشات 
خانم فضه محمدی  کارشناس بخش مرجع کتابخانه مرکزی 
خانم فضه محمدی   آماده سازی کتب 
خانم معصومه قنبرپور   1میز امانت -کتابدارکتابخانه مرکزی 
آقای جابر عباس زاده  2میز امانت -کتابدارکتابخانه مرکزی 
خانم شهال رسولی  کتابدار کتابخانه دانشکده علوم پایه 
 آقای مرتضی جهانگیری                 کتابدار کتابخانه دانشکده ادبیات 
آقای مناف سرمدی                 کتابدار کتابخانه دانشکده الهیات 
خانم معصومه شمس آقاعلی  کتابدار کتابخانه دانشکده علوم تربیتی 
آقای جعفر بیرامی  کتابدار دانشکده فنی مهندسی 

 کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانیمعرفی همکاران 



33 

 مرکزی و مرکز اطالع رسانیاهم وظایف و فعالیت های کتابخانه 

 كتابدريافت سفارش خريد كتاب از طريق سامانه سفارش 1.

 دانشگاهپايگاه اطالعاتی عمومی و تخصصی برای دانلود مقاالت در داخل و خارج  27استفاده از 2.

 خريد آثار منتشره از سايت فروش انتشارات دانشگاه3.

 امانت دهی كتب تخصصی و عمومی به روز و مورد نیاز دانشجويان4.

 دسترسی آفالين به پايگاه های اطالعاتی در خارج از دانشگاه5.

 امانت گرفته شده كتاب های امانی و تمديد كتاب های امكان جستجو، مشاهده . 66.

 و نرم افزار تصحیح گرامری  Ithenticateمقاالت التین با نرم افزار مشابهت يابی 7.
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 حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 
1399مهرماه   

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


