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 شهید مدنی آذربایجان محترم دانشگاه رئیس پیام

 

 

 ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ
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  اجرائی:سوابق  
 

 به مدت از تاریخ نام سمت

 ادامه دارد 99فروردین  مسئول کمیته علم و فناوری ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا

به معروف و   امر مدیر فرهنگی و اجتماعی معاونت سازمانها و ادارات ستاد

 نهی از منكر استان

 ادامه دارد 99مهر 

 ادامه دارد 99اردیبهشت  رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 ماه 9سال و  1 99اسفند  معاون اداری و مالی دانشگاه

 ماه 6 99مهر  رئیس دانشكده علوم پایه

 ماه 9سال و 1 99اردیبهشت  مدیر امور پژوهشی دانشگاه 

 ماه 2سال و  4 99مهر ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشترود

 

 دانشگاه:رؤساي قبلی                  

   
 به مدت از تاریخ نام ونام خانوادگی                                                                                                                                              

 ماه 8سال و  3 98مرداد  دكتر ميرجليل اكرمي 7

 سال 3 96شهريور  دكتر محمد  امين فرد 6

 سال و نيم 1 98اسفند دكتر محمدعلي متفکر آزاد 5

 سال و نيم 7 77مرداد  دكتر محمد آقازاده 8

 سال 2 75تير  دكتر محمدحسين سرورالدين 3

 ماه 2سال و  2 73فروردين دكتر رضا ايراندوست تبريزی 2

 ماه 11سال و  5 67خرداد  محمد آقازاده 1

 دكترحسن ولي زاده

 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 شیمی آلیرشته وگرایش تحصیلی: 

 5545سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه 

 خوارزمی تهران

 5545تاریخ استخدام: 

 مرتبه علمی: استاد
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 مقدهم 

سال  هشتکتابچه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با هدف معرفی دستاوردها و اقدامات انجام یافته در تدوین 

در   گذاری تجارب مدیریتی و دستاوردها اشتراک دستگاهی و به بخشی و بین افزایی بین تقویت تعامل و هم، دولت تدبیر و امید

توسط گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت همزمان با چهل دومین سال پیروزی انقالب اسالمی ایران  5555زمستان سال 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در به ثمر  هشت سال اخیر تا نمای کوچکی از زحمات کشیده شده در یافت انجامدانشگاه 

 رسیدن این درخت بارور را به نمایش بگذارد.

 جایگاه در پژوهش زمینه در و بوده  هم اکنون بیست و پنجمین دانشگاه جامع کشورشهید مدنی آذربایجان دانشگاه  

مصوب  رشته کارشناسی 35، در حال حاضر .پیشرو شناخته شده است  در تولید علم به عنوان دانشگاه نوزدهم قرار داشته و

در این ی دکتر  رشته 15 و کارشناسی ارشد/گرایش رشته 35 ،ریم(دا 55رشته دانشجوی پذیرفته شده در سال  55)در 

زمین شناسی تا مقطع دکترا در   های علوم پایه به جز رشته توانند در تمامی رشته . همچنین دانشجویان میاست دایردانشگاه 

شود،  آذربایجان ارائه میرشته فیتوشیمی که تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید مدنی  .این دانشگاه تحصیل کنند

  د. جزو رشته هایی هست که دانشگاه های معدودی در این زمینه دانشجو می پذیرن

های علمی در این دانشگاه از فعالیت بسیار خوبی برخوردار هستند؛ به  های فرهنگی و ادبی و انجمن فرهنگی، کانوندر حوزه 

اسالمی   جامعه ت.های فرهنگی و سیاسی اس فعالیت  ستان در حوزههای ا ترین دانشگاه طوری که این دانشگاه جزو فعال

بسیار خوب   رابطهبوده و های فعال در این دانشگاه  دانشجویان، بسیج دانشجویی و انجمن اسالمی دانشجویان از جمله تشکل

ها در  ف توسط این تشکلهای مختل های بسیاری به مناسبت ها برقرار است و برنامه و تنگاتنگی بین دانشگاه و این تشکل

و در نتیجه ارتقای جایگاه علمی دانشگاه در رتبه  ارتقای کیفیت پژوهش و آموزشدر حوزه پژوهش،  .شود دانشگاه برگزار می

، ارتباط با صنعت و جامعه، پیدا کردن راهکار علمی برای حل مشکالت جامعه و حرکت به سمت کارآفرینی بندی های علمی

 .می شودآید که بیش از گذشته به آن توجه  ها به شمار می گاهاز وظایف مهم دانش

که با توجه به شرایط  شد به جمع دانشکده های دانشگاه افزوده 51به عنوان هفتمین دانشکده در سال  دانشکده کشاورزی

از  .بسیار حائز اهمیت بوده است تحقیقاتی این دانشکده علمی و تایج حاصله از فعالیت هاینزیستی و جغرافیایی منطقه، 

رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکتری، دور جدیدی از  3پردیس تبریز با پذیرش دانشجو در  51-55ابتدای سالتحصیلی 

فعالیتهای علمی خود را در کشور آغاز نموده است که با فناوری های به روز دنیا همخوانی داشته و امکان تبادل دانش در 

گروه مهندسی شیمی با پذیرش دانشجو در این رشته ایجاد گردید.  55تری را فراهم می سازد. از مهرماه سال  سطح گسترده

، مدیریت ظرفیت آموزشی جهت گیری حوزه 53همچنین گروه تربیت بدنی به گروه علوم ورزشی تغییر نام داد. از سال 

جلوگیری از ریزش پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی ارشد و دکتری به منظور ، کارشناسیدوره های پذیرش 

و مورد نیاز جامعه در توسعه کمی  ،کارآمد، تحصیلی بر اساس برنامه ریزی دقیق، و اولویت دهی به رشته های پرطرفدار

بوده است. تأسیس پژوهشکده سالمت درصد پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد نوبت دوم  50تا  10و افزایش  هارشته 

پژوهشکده سیستم های قدرت، راه اندازی مرکز رشد فناوری های دانشگاه و تأسیس گروه آموزشی حقوق از دیگر روان، 

 می باشد.  56اقدامات مهم سال 

در راستای گسترش تعامالت بین المللی و حضور در مجامع بین المللی و توجه به ارتقای کیفی تولیدات علمی خود 

در رتبه بندی بین و ، اقدام به ثبت اطالعات و شرکت در نظام رتبه بندی تایمز نمود 5553سال  در ر این دانشگاهبرای اولین با



   3133   لی ا    3131   دااگشنه شهید مدنی آرذبایجان رد بازه زمانی  گزارش عملکرد 

8 

   

راساس رتبه بندی نیچر ب های جهان قرار گرفت. در جمع برترین دانشگاه دانشگاه برتر ایرانی 5جزء برای اولین بار  المللی تایمز

در راستای انجام و ه است و این مهم ه دانشگاه برتر ایران قرار گرفتد ءجز 53در سال ایندکس، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

 شده است. انتشار فعالیت های پژوهشی با کیفیت باال موجب اعتالی نام و جایگاه دانشگاه در مجامع علمی ملی و بین المللی

 شروع به فعالیت نموده است. 5553نیز از سال مرکز رشد دانشگاه 

اینک در دهه چهارم فعالیت خود، این دانشگاه با داشتن ظرفیت های علمی غنی، با تمام توان در تالش است تا 

بتواند روند گسترش علم و فناوری و صنعت در استان آذربایجان شرقی و در کشور را برآورد سازد و فرصتهای مختلفی را برای 

و  در سایه حمایت های مسؤوالنسال اخیر  4ید و مفتخر است که در طول انجام فعالیتهای علمی، پژوهشی و شغلی ایجاد نما

متخصص و متعهد  عناصردر راه تربیت این دانشگاه نقش مهمی را در دانشگاه، تک تک اساتید، کارکنان و مدیران  تالشهای

معمارانی و  ل مسائل نظامهای کار آمد برای ح تربیت پنجههمواره به رسالت خود که همان تا  می کندتالش داشته است و 

و مجموعه  مسؤوالن و مدیران سایه تالشهای بی وقفه درعمل نماید و است را نیک اندیش در جهت ساختن آینده ای روشن 

حضور همواره ود را پیدا نماید و در پیمودن این مسیر توانسته در میان مراکز آموزش عالی کشور جایگاه شایسته خ دانشگاهیان

  .بوده است راهگشا بسیار در رأس مدیریت دانشگاهو  انتخاب شده از مجموعه خود دانشگاه با تجربه و دلسوز  مدیر
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 معرفی دااگشنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5563دی ماه   سال تأسیس دانشگاه

 مراغه -کیلومتری جاده تبریز 53 آدرس سایت

 مترمربع 35550 فضای کالبدی دانشگاه

 مترمربع 55300 فضای آموزشی

 مترمربع 55000 فضای کمک آموزشی

 مترمربع 6000 فضای کارگاهی

 مترمربع 3000 فضای آزمایشگاهی

 مترمربع 16300 خوابگاهی -فضای رفاهی

 مترمربع 50000 فرهنگیفضای ورزشی و 

 گروه آموزشی 15 -دانشکده 3 تعداد دانشکده ها و گروههای آموزشی

 سلف کارکنان 1 -سلف دانشجوئی 4 تعداد سلف غذاخوری

 

 

به عنوان شعبه  5563دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  یکی از دانشگاههای بزرگ و جدید کشور است که مجوّز تأسیس آن در سال 

دانشجو در دو رشته  35با پذیرش  5564ارت فرهنگ وآموزش عالی صادر گردید و از سال دانشگاه تربیت معلّم تهران از طرف وز

ریاضی و ادبیات فارسی فعالیت آموزشی خود را در یک ساختمان استیجاری در انتهای خیابان طالقانی تبریز آغاز نمود و از تاریخ 

یت معلّم تبریز و با هدف تربیت نیروی انسانی متخصّص، از دانشگاه تربیت معلم تهران جدا شده و با نام مستقل ترب 50/5/65

دانشگاه تربیت معلم  با نامتحقیقات وفناوری ، با موافقت وزارت علوم 10/3/40فعالیتهای خود را ادامه داد. این دانشگاه در تاریخ 

شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح و  03/01/55مورخ  350فعالیت نموده است. موضوع تغییر نام دانشگاه در جلسه  آذربایجان

 ای عالی انقالب فرهنگی قرار گرفت.مورد موافقت و تصویب شور "دانشگاه شهید مدنی آذربایجان"تغییر نام دانشگاه به 
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 معاونت ها

 دانشکده ها                                                         

 

 

 

 

 

  

معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي 

معاونت اداري و مالي 

معاونت پژوهشي و فناوري 

 معاونت دانشجوئي 

 معاونت فرهنگي و اجتماعي 

دانشكده ادبيات و علوم انساني 

دانشكده علوم پايه 

دانشكده فني و مهندسي 

دانشكده الهيات و معارف اسالمي 

 دانشكده فناوري اطالعات و

 مهندسي كامپيوتر 

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 

دانشكده كشاورزي 

دانشجو در رشته های مختلف علوم پایه،  3000بیش از از زمان تأسیس و با داشتن سال  51با گذشت 

 140فنی مهندسی، فناوری اطالعات، ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسالمی و کشاورزی، تعداد 

کارمند، این دانشگاه با داشتن ظرفیت های علمی غنی، با تمام توان در  551عضو هیات علمی تمام وقت و 

و فناوری و صنعت در استان آذربایجان شرقی و در کشور را برآورد  تالش است تا بتواند روند گسترش علم

فعالیت  در سایهسازد و فرصتهای مختلفی را برای انجام فعالیتهای علمی، پژوهشی و شغلی ایجاد نماید. 

نشجو از این دانشگاه فارغ دا 15000دانشگاه، تاکنون قریب به  مجموعهساتید و ا ستودنی ارزنده و تالشهای

های مختلف وارد کار و فعالیت شده اند. و امید آن است که با جدیت و همت صیل شده و در عرصهالتح

مضاعف، این دانشگاه بتواند همچون نگینی درعرصه علم و فرهنگ ایران اسالمی بدرخشد و بسترهای 

 جدیدی برای فعالیت دانشجویان و دانش پژوهان فراهم نماید.
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 معاونت آموزشی و تحصیالت تكمیلی

 مديريت تحصيالت تکميلي مديريت امور آموزشي

 گروه هدايت استعدادهای درخشان گروه آموزش های آزاد و مجازی



   3133   لی ا    3131   دااگشنه شهید مدنی آرذبایجان رد بازه زمانی  گزارش عملکرد 

13 

   

 حوزه معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلي

 

 

 

 

 

  

 توضیحات   انجام یافته اهم فعالیت ها و اقدامات ردیف

 برگزاری جلسات هیات ممیزه 5

 تعداد جلسه سال

1393 4 

1394 4 

1395 4 

1396 4 

1397 3 

1398 4 

1399 3 

1 

برگزاری کارگاه های تخصصی مخصوص اعضای 

 هیات علمی

 )مطابق جدول شماره یک(

1393 5 

1394 5 

1395 5 

1396 5 

1397 3 

1398 4 

1399 1 

 جلسه 53تقریبا در هر سال  برگزاری جلسات کمیته ترفیع 5

 دو بار در طول سال تنظیم و صدور قراردادهای حق التدریس 5

3 
مکاتبه با وزارت خانه و سازمان ها جهت انجام 

 امور اعضای محترم هیات علمی

گزارشات شش ماهه اعضای هیات 

آزادسازی و فک  -علمی طرح سربازی

تعهد مدرک تحصیلی اعضای هیات 

 علمی و ....

6 
اطالعات اعضای محترم  بروزسانی و تهیه گزارش

 هیات علمی و اساتید مدعو
 مطابق جدول شماره دو

 انجام امور تمدید پیمانی اعضای هیات علمی 3
بررسی پرونده ها و تهیه لیست افراد 

 مذکور و ارجاع به جلسه هیات جذب
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 ای انجام شده )جدول شماره یک(ه تعداد كارگاه

  عناوین كارگاه سال

 5 (  5کارگاه دانش افزایی استادان ) تاریخ علم و تمدن اسالمی  1393

1394 

 تابستان         -کارگاه آموزشی روش های تدریس 

 (1و  5ضیافت اندیشه اساتید ) اصول تعلیم و تربیت سطح کارگاه   5

 (1و  5کارگاه ضیافت اندیشه اساتید ) اندیشه سیاسی و مبانی انقالب سطح 

1395 

 کارگاه ضیافت اندیشه اساتید  ) اندیشه سیاسی  و مبانی انقالب اسالمی( 

 کارگاه دانش افزایی استادان ) سنجش و اندازه گیری( 5

 کارگاه دانش افزایی استادان ) روش ها و فنون تدریس(

1396 

 کارگاه دانش افزایی و توانمندسازی ) آشایی با ضوابط و قوانین دانشگاه( 

 برگزاری دوره اخالق علمی و حرفه ای برای اساتید    5

 کارگاه تعلیم و تربیت اسالمی برای اساتید

1397 

 کارگاه ضیافت اندیشه اساتید)سیرت و صورت انقالب اسالمی( 

3 

 کارگاه آموزشی سامانه سما

 – 5کارگاه دانش افزایی استادان ) اندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی سطح

 اقتصاد سیاسی(

 کارگاه آموزشی روش های نوین تدریس                                        

 کارگاههای دانش افزایی اساتید ) اخالق علمی و حرفه ای(

1398 

کارگاههای مهارت افزایی اساتید ) با موضوع ارزیابی فعالیت های آموزشی و روش 

 ها و فنون تدریس ( 

4 

 کارگاه ضیافت اندیشه اساتید ) انقالب اسالمی در جهان امروز و افق های آینده(   

 (3 دوره دانش افزایی ) اندیشه سیاسی سطح

 (5دوره دانش افزایی) معرفت شناسی سطح 

 کارگاه آشنایی با سامانه مدیریت سما                                     

 جایگاه تالیف و ترجمه در پیشبرد آگاهی علمی و تاثیر آن در آموزش                  

 توانمندسازی و سنجش داوری هیات علمی در بررسی های علمی و رساله ها                

 نفر از اساتید دانشگاه سنگاپور           1ارایه تجارب آموزشی توسط 

1399 
 به صورت الکترونیکی  5کارگاه فنون تدریس 

1 
 به صورت الکترونیکی  1کارگاه فنون تدریس 
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 )جدول شماره دو( 1399و   1393در سال  ای تعداد اعضای هیات علمي آمار مقایسه

 5555 5555 مقایسه تعداد اعضای هیات علمی

 55 50 مربی

 555 536 استادیار

 53 13 دانشیار

 13 3 استاد 

 140 150 جمع

 

 15 14 های آموزشی تعداد گروه

 3 3 ها تعداد دانشکده

 

 

 

 

 

  

40 

156 

27 
7 

230 
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143 

97 

27 

280 
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 مجموع استاد دانشيار استاديار مربي

 مقايسه تعداد اعضای هيات علمي

1383 1388 
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 يآموزش امور مدیریت
 

  سال اخیر 8در  در حوزه اداره كل آموزش یافته انجام فعالیت هایاهم: 

 اتشرح اقدام  ردیف

 آنها گزارش وی آموزشی رهایمتغ مداوم لیتحل و رصد قیطر از دانشگاه سطح در آموزش تیفیکی ارتقا 5

 ایجاد رشته های جدید دانشگاهی متناسب با نیاز جامعه و منطقه 1

 تالش در راستای برقراری تعامالت بین دانشگاهی با هدف تسهیم تجارب آموزشی بین دانشگاه ها 5

 ورود در همه مقاطع تحصیلی ثبت نام غیرحضوری دانشجویان نو 5

 کیالکترون دولت تحقق در راستای آموزش حوزه در انیدانشجوی ها درخواست هیکل کردنی کیالکترون 3

 و حفظ سالمت ستیز طیمح از حفاظتی راستا دری کاغذی ها فرم حذفراه اندازی تسویه حساب الکترونیکی و  6

 جهت کاهش طول تحصیل دانشجویان یتابستان دورهبرگزاری  3

 نیروی انسانی کارآمد به جامعهگسترش تحصیالت تکمیلی با هدف تزریق  4

 نفر 5300انجام امور دانش آموختگی  5

 ایرانی انجام امور مربوط به دانشجویان غیر 50

 اجرای آیین نامه ها و مصوبه های شورای آموزشی دانشگاه 55

 بهره گیری از شیوه های مناسب جهت ارتقای کیفی خدمات آموزشی 51

 و طرح های آموزشی و ارائه آن ها به شورای آموزشی دانشگاه تهیه و تدوین شیوه نامه ها 55

55 
ارائه خدمات از طریق سامانه های نقل و انتقاالت، لغو تعهد آموزش رایگان، تایید مدارک تحصیلی و کمیسیون 

 بخصوص با توجه به شیوع کرونا و ضرورت توجه به موضوع سالمت  بررسی موارد خاص

 موبایل سما دانشجو نرم افزارراه اندازی  53

 بهره برداری سایر واحدهای دانشگاه مانند تغذیه، خوابگاه، امورمالی، ارزشیابی اساتید، حق التدریس از سما آموزش 56

 پایش مستمر سند راهبردی دانشگاه 53

 انتخاب واحد معافیت تحصیلی، مستند سازی فرآیندها و رویه های آموزشی از قبیل ثبت نام، 54
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 1399 1393 تعداد دانشجویان دانشگاه

 3555 5455 کارشناسی پیوسته

 5406 5055 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 555 141 دکتری تخصصی

 3530 6530 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399 1393 های تحصیلي دایر رشته

 55 53 کارشناسی

 35 35 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 15 55 دکتری تخصصی

 516 505 جمع
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 تا كنون: 93از ابتدای سال  )موافقت قطعي( رشته های تحصیلي ایجاد شده

رشته های 

 93مصوب سال 

رشته های 

 94مصوب  سال 

رشته های 

 95مصوب سال 

رشته های 

 96مصوب سال 

رشته های 

 97مصوب سال 

رشته های 

 98مصوب سال 

رشته های 

 99مصوب سال 

نرم -مهندسي كامپيوتر

 كارشناسي-افزار

-علوم تربيتي 

 كارشناسي

-فيزيك مهندسي

 كارشناسي

-آموزش زبان

 كارشناسي

زبان و ادبيات فارسي 

كارشناسي -معاصر

 ارشد

-مهندسي مواد

 كارشناسي ارشد
 كارشناسي -مشاوره

-كالم اسالمي

 كارشناسي ارشد

-علوم كامپيوتر

 كارشناسي

-مهندسي شيمي

 كارشناسي

كارشناسي -بيوشيمي

 ارشد

-مجيدتفسير قرآن 

 كارشناسي ارشد

-مهندسي كامپيوتر

-هوش مصنوعي

 كارشناسي ارشد

-ياضي كاربردیر

 -ديفرانسيلمعادالت 

 كارشناسي ارشد

-مطالعات زنان

 كارشناسي ارشد

تمام  -روانشناسي

 كارشناسي-گرايشها

 -مهندسي عمران

 كارشناسي ارشد-آب

علوم و مهندسي 

 -گياهان دارويي

 كارشناسي ارشد

 مديريت راهبردی

كارشناسي -ورزشي

 ارشد

 دكتری -روانشناسي

-رياضيات و كاربردها

-گراف و تركيبيات

 كارشناسي ارشد

روانشناسي و آموزش 

-كودكان استثنايي

 ارشد

شيمي تمام گرايش 

 كارشناسي ارشد-ها

كارشناسي -فلسفه دين

 ارشد
 

نرم -مهندسي كامپيوتر

 كارشناسي ارشد-افزار

زيست شناسي 

 دكتری -فيزيولوژی
 

-فيزيولوژی ورزشي

 كارشناسي ارشد
 دكتری-حشره شناسي

علم اطالعات و دانش 

كارشناسي -شناسي

 ارشد

 

-مهندسي مکانيك

 -طراحي كاربردی

 كارشناسي ارشد

  

مهندسي برق 

كارشناسي -مخابرات

 ارشد

     دكتری -بيوتکنولوژی 

-زبان و ادبيات عربي

 دكتری
      

 

 

 : دانشجويان دانشگاهآمار اعضاي هيأت علمی و 

 

  
 جمع )نفر( تعداد )نفر( اعضای هیأت علمی

 19 اعضای هیات علمی با مرتبه مربی

292 
 149 اعضای هیات علمی با مرتبه استادیار

 99 اعضای هیات علمی با مرتبه دانشیار

 29 اعضای هیات علمی با مرتبه استاد

 9199 تعداد کل دانشجویان کارشناسی

 1926 کارشناسی ارشد کل دانشجویانتعداد  9992

 411 تعداد کل دانشجویان دکتری
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 :شاخص هاي راهبردي حوزه آموزشینمونه 

ه 
ار

شم

ص 
اخ

ش
 

 عنوان شاخص 

جه
سن

 

عملکرد 
5931 

عملکرد 
5931 

عملکرد 
5931 

عملکرد 
5931 

عملکرد 
5933 

5 
نسبت اعضاء هیات علمی تمام وقت با مرتبه استادیار و 

صد باالتر به کل اعضای هیات علمی  
در

 

1393 3999 31959 3191 3191 

9 
نسبت دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد به کل 

صد دانشجویان 
در

 

99911 95951 99959 9.91 9991 

9 
نسبت دانشجویان مقاطع تحصیلی دکتری به کل 

صد دانشجویان 
در

 

1911 19.1 19.5 199 191 

1 
نسبت رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد به کل 

صد رشته های تحصیلی
در

 

1199 11911 1191 1.99 11 

صد نسبت رشته های تحصیلی مقطع دکتری به کل رشته ها 1
در

 

51913 51991 5195 5391 5191 

1 
نسبت اعضای هیات علمی ارتقا یافته به مرتبه علمی باالتر 

صد به کل اعضای هیات علمی 
در

 

199 1991 3951 193 191 

3 
آموختگان مقاطع کارشناسی به کل دانش نسبت دانش

صد آموختگان 
در

 

11 1191 11 11 1399 

1 
نسبت دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد به کل 

صد دانش آموختگان 
در

 

99 9.95 9. 9.99 5191 

3 
نسبت دانش آموختگان مقاطع دکتری به کل دانش 

صد آموختگان 
در

 

991 991 9 991 9 

 - هرم اعضای هیات علمی .5
 

591. 5919 5919 5931 995 
-  هرم مقاطع آموزشی 55

 

5913 5911 5911 5919 5919 
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 تکمیليتحصیالت مدیریت 

 سال اخیر: 8در  حوزه اداره كل تحصیالت تکمیلي اهم اقدامات انجام یافته در 

 اتشرح اقدام ردیف

 های آموزشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی نامه تدوین دستورالعمل اجرایی آیین 5

 پذیرش دانشجویان انتقالی خارج از کشور به دانشگاه 1

 ها نامه ها و آیین تکمیلی و فرمسایت تحصیالت ساالنه بروزرسانی  5

5 

های کاغذی در راستای  الکترونیکی نمودن روند اجرایی اکثر امور دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کاهش فرم

 به خصوص در شرایط شیوع بیماری کرونا کاهش مراجعات حضوری و مدیریت سبز

 از طریق سامانه پژوهشیالف( الکترونیکی نمودن مراحل تصویب پروپوزال و صدور مجوز دفاع 

برگ  1برگ به  53ب( کاهش تعداد نسخ صورتجلسات دفاع و تأییدیه و فرم ارزشیابی )تعداد آنها از متوسط 

 (.کاهش یافته است

 التدریس ج( صدور مجوز آزمون جامع از طریق سامانه مدیریت آموزشی و حق

 ید آنها از طریق پرتال کتابخانه مرکزینامه/رساله و تأی دی و نسخه فیزیکی پایان د( حذف دریافت سی

 ها های کارشناسی ارشد به دانشکده تسهیل امور تمدید سنوات و تفویض اختیار تصویب پروپوزال 3

 نامه/رساله دانشجویان تحصیالت تکمیلی در راستای ساماندهی نامه و دستورالعمل تهیه پروپوزال پایان تهیه شیوه 6

 دهی و ساماندهی نامه/رساله دانشجویان تحصیالت تکمیلی در راستای نظم پایانتهیه فرمت نحوه نگارش  3

4 

ها در راستای اجرای قانون پیشگیری و مقابله با   نامه/رساله اخذ گزارش پیشینه تحقیق و همانندجویی از پایان

مرداد  15مصوب نامه اجرایی  مجلس شورای اسالمی و آیین 5556مرداد  55تقلب در تهیه آثار علمی، مصوب 

 هیئت وزیران 5554

 دکتری ناسی ارشد ودر مقطع کارش های تحصیالت تکمیلی توسعه رشته 5

 های دفاع شده در سامانه ایرانداک نامه های تصویب شده و پایان ثبت متن نهایی تمامی پروپوزال 50
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 گروه آموزش های مجازی و آزاد

 آموزش مجازی های انجام یافته در حوزه گزارش توسعه: 

با جذب دانشجو در دو رشته شیمی محض و  44ال دوم سال سمنشگاه شهید مدنی آذربایجان از نیآموزش مجازی در دا

آخرین ورودی آنها شروع به تحصیل کردند. بنا  51فناوری اطالعات مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 

 آموزش در دانشگاه به حالت تعلیق در آمد.بدالیل کیفی و هزینه ای این نوع از 

این نوع آموزش احیا شد و کل دوره های آموزشی دانشگاه تحت  Moodleبا راه اندازی سامانه  54با شیوع کرونا در اسفند 

امکان برگزاری کالسهای برخط را در تمام  adobe connectپوشش آموزش مجازی قرار گرفت. در ادامه به کمک نرم افزار 

خریداری شده برگزار گردید. بنا به شرایط اپیدمی پیش آمده،  LMSمقاطع تحصیلی فراهم شد. جلسات آزمون نیز در سامانه 

 درصد بود.  5در حالیکه قبال میزان پوشش حداکثر  درصد حاصل شد 500از نظر پوشش آموزش مجازی میزان 

یر که آموزش مجازی به محور اصلی آموزش تبدیل شد، سامانه های مورد استفاده استیجاری بوده ولی در قبل از دوران اخ

دو سرور قدرتمند با توان   با الیسنس معتبر از یکی از شرکتهای ایرانی خریداری شده است و LMSحال حاضر سامانه 

 ی دانشگاه قرار گرفته است. پردازشی و ذخیره سازی باال خریداری شده و در اختیار آموزش مجاز

اتصال اینترنت برای آموزش مجازی در گذشته از نوع بی سیم بوده که با قطعی های فراوان همراه بود ولی هم اکنون پهنای 

به آموزش  130Mbpsافزایش یافته و از طریق فیبر نوری تامین می شود. از این پهنای باند  500Mbpsباند دانشگاه به 

مناسب تدارک دیده شده است که  UTMاده شده است. برای تامین امنیت سامانه های آموزش مجازی نیز مجازی تخصیص د

 از بروز حمالت و اختالالت امنیتی جلوگیری شود.

فایل راهنما و فیلم آموزشی تهیه شده است  50برای آموزش دانشجویان و اساتید با سامانه های جدید آموزش مجازی بیش از 

ک کانال ارتباطی در شبکه های اجتماعی، ارتباط مستمری با کاربران این سامانه ها برقرار شده است. از طرف دیگر و با ایجاد ی

با سازماندهی کارشناسان و مسئولین دانشکده ها، یک تیم پشتیبانی برای برگزاری هر چه بهتر آموزش های مجازی تشکیل 

دکتری، جلسات آزمون جامع، کارگاههای مختلف علمی و  احبه داوطلبانق، برگزاری جلسات مصشده است. عالوه بر موارد فو

نیز با  استفاده از سامانه های آموزشی مجازی دانشگاه در دوران شیوع کرونا انجام  و حتی جلسات رسمی دانشگاه  آموزشی

 یافته است که در گذشته همه این فعالیت ها به صورت حضوری انجام می گرفت. 

 صه ای از توسعه های انجام یافته در حوزه آموزش مجازی ارائه شده است: در جدول زیر خال

 

 1399وضعیت جاری سال  1392وضعیت گذشته سال  شاخص

 HPاز سرورهای  50نسل HPاز سرورهای  6نسل  نوع سرور

 1 5 تعداد سرور

 با الیسنس معتبر ایرانی استیجاری سامانه آموزش مجازی

 Mbps 130   Mbps  50 اینترنت  پهنای باند

 فیبر نوری بی سیم نوع اینترنت

 درصد 500 درصد 5 پوشش از نظر تعداد دانشجو

 با تکنولوژی روز UTMسخت افزار  نرم افزاری راهکاری امنیتی
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 گروه استعداد درخشان

  سال اخیر 8در  حوزه استعداد درخشاناهم اقدامات انجام یافته در: 

 دانشجو بدون آزمون از طریق استعداد درخشان در تحصیالت تکمیلي:موضوع پذیرش و جذب الف( 

 5555 5554 5553 5556 5553 5555 5555 سال تحصیلی

 515 505 553 55 31 30 61 تعداد

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد قراردادهای دانشجویان دانشگاه با بنیاد ملي نخبگان:ب( 

 55 54 53 56 53 55 55 سال تحصیلی

 55 3 5 3 6 5 5 تعداد

نفر می باشد و بنابر آمار نسبت  55نفر دیگر برای امسال تایید شده است و در مجموع برای امسال  3قابل ذکر است که اسامی 

 برابر شده است. 5ته به هفت سال گذش
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 اعزام دانشجو به المپیادهای علمي و دانشجویي:ج( 

به صورت مرتب انجام  54رشته های مصوب سازمان سنجش تا سال اعزام دانشجو به المپیادهای علمی و دانشجویی بر طبق 

نفر برتر از دانشگاه  3گردیده است و بنابر شرایط کرونا از پارسال متوقف گردیده است. قابل ذکر است بطور متوسط هر ساله 

 اند.در بین نفرات برگزیده بوده

 

 بازگشایي و تجهیز سایت دفتر استعدادهای درخشان:د( 

 ی و تجهیز سایت کامپیوتر در یک مکان مجزا جهت احترام و تشویق به دانشجویان عضو این دفتر.بازگشای

 

 راه اندازی سایت ثبت نام و جذب دانشجو:ه( 

راه اندازی سایت ثبت نام و جذب دانشجو از طریق استعداد درخشان و عدم مراجعه دانشجو به صورت حضوری به این دفتر در 

  یک.راستای دولت الکترون
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 معاونت اداری و مالي

 مديريت امور اداری مديريت امور مالي

 اداره كارگزيني و رفاه
اداره تداركات و امور 

 نقليه
 دبيرخانه مركزی امور فضای سبز

 مديريت امور فني مديريت امور حقوقي
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 فنيمدیریت امور  حوزه

  

 شرح اقدامات اهم فعالیت های انجام یافته و سال

1393 

  یومهندسی فن دانشکدهحداث اآغاز 

 کشاورزی دانشکدهحداث و تجهیز ا 

  احداث سایبان خودروها در محوطه ساختمان های دانشگاه 

 احداث سالن های نمازخانه و قرائتخانه چند منظوره خوابگاه برادران 

 تعویض پوشش سقف کاذب ساختمان علوم پایه 

1394 

 (5ی )فاز مهندس وی فن دانشکدهو تجهیز  اتمام احداث 

  (1)فاز ی مهندس وی فن دانشکدهحداث و تجهیز اآغاز 

  کشاورزی دانشکدهحداث و تجهیز ااتمام 

 به  های آسانسورهای دانشگاهها و بیمه نامهاستاندارد سازی آسانسورهای دانشگاه و اخذ گواهینامه(

 طور مستمر(

 (5تکمیل و راه اندازی سیستم تصفیه خانه فاضالب دانشگاه )فاز 

1395 
 یفن گذاری تاسیسات زیربنایی دانشکدهغالفو  5و5سازی بلوک اتمام انجام مراحل عملیات پی 

 تعمیر سقف موتورخانه کف محوطه  دانشکده ادبیات 

1396 
 فنی ای موتورخانه دانشکدهاجرای عملیات ابنیه 

 احداث پیادو رو و بهسازی و توسعه فضای رستوران آزاد برای اجرای طرح تاک 

1397 
 ای و تکمیل کلیه عملیات اجرایی با اجرای اسکلت سازه  1آغاز عملیات احداث بلوک 

 (1تکمیل تصفیه خانه فاضالب، احداث حوضچه و نصب تجهیزات )فاز 

 اصالح بخشی از شبکه دفنی گاز 

1398 

  فنی دانشکده 1اتمام احداث بلوک 

 جدول و پیور ،رو و اجرای پیاده دانشکده فنیسازی عملیات اجرایی محوطه 

  خوابگاههای دانشجویی؟؟ 1و  5ساختمان های بلوک تعمیر، بهسازی و تعویض لوله کشی 

  اینچ 1اجرای فاز دوم اصالح شبکه دفنی گاز و تعویض برخی از شیرهای فرسوده 

 تکمیل ساختمان معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 احداث زمین ورزشی خوابگاه المهدی 

  احداث جدول و آسفالت  ،رو مسیراجرای پیاده وبهسازی و ایمن سازی مسیر دسترسی به ایستگاه

 ساختمان بوفه و رستوران خوابگاه دانشجوئی خواهران

 برداری اراضی دانشگاهانجام خدمات نقشه 

  55اجرای سوله ورزشی خوابگاه قدس و اتمام آن در سال 

 های علوم پایه و ادبیاتتعمیرات و بهسازی نورگیرهای ساختمان 

  آن در دهه فجراحداث سالن انتظار ایستگاه قطار و افتتاح 

 اجرای تعمیرات استخر 
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 شرح اقدامات )ادامه( و اهم فعالیت های انجام یافته سال

1399 

 نداسیونوعملیات اجرایی ف -ها ای حوضچهاجرای موارد ابنیه  -خانه اجرای فاز تکمیلی تصفیه 

  سازی کفمتری و اجرای  6عدد تیرهای چراغ برق  55اجرای عملیات نیرو رسانی شامل اجرای

 بتنی ورودی و پشت دروازه

 های آزاد و مجازیاحداث مرکز آموزش 

 نصب چیلر موتورخانه دانشکده کشاورزی و اجرای کانالهای مربوطه 

 تهیه چیلر جذبی دانشکده فنی و مهندسی 

 نصب آسانسور دانشکده کشاورزی 

 ی اتوماتیکتعویض درب های ساختمان های ریاست و کتابخانه مرکزی با درب های شیشه ا 

   پایه علومتجهیز سالن های سمینار دانشکده های کشاورزی و 

 اجرای تعمیرات دوره ای و بهسازی موتورخانه های خوابگاه 

 تکمیل ساختمان معاونت دانشجویی و افتتاح آن در دهه فجر 

 شامل خاکبرداری ، تسطیح و الشه چینی و عملیات  آغاز احداث سالن ورزشی خوابگاه برادران

 می باشد. رای فونداسیون. این پروژه در مرحله اجرای ساخت و انتقال اسکلت فلزی سولهاج
 

 جزئیات پروژه های اجرا شده:

 :  يومهندسي فن دانشکدهحداث و تجهیز ا 

با توجه به نیاز ضروری و مبرم دانشگاه به افزایش فضای فیزیکی آموزشی و کمک آموزشی، با تصویب و تائید مراجع 

 پیرو مطالعات اولیه و تهیه نقشه ها و مدارک و اسناد مربوطه و اخذ مجوزهای زیست محیطی و پدافند غیر صالح ذی

آغاز و  5555مترمربع و در سه طبقه شامل اتاق اساتید از دی ماه سال  1100عامل، دو بلوک از فاز اول به متراژ مجموع 

 به اتمام رسید.  5555در اسفندماه سال 

 

 

 

 

 

 

 

گذاری و غالف 5و5سازی بلوک آغاز گردید. انجام مراحل عملیات پی 55اجرایی فاز دوم دانشکده نیز از نیمه دوم سال عملیات 

 صورت گرفت.  5556ای موتورخانه نیز در سال به اتمام رسید. اجرای عملیات ابنیه 5553تاسیسات زیربنایی در سال 
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صورت فاز به فاز در دستور کار قرار بر اساس بودجه تخصیصی، اجرای فاز دوم به همچنین در راستای کنترل و مدیریت پروژه،

ای با اجرای اسکلت سازه 5553از فاز دوم پروژه اجرایی گردید. عملیات احداث این بلوک از سال  1گرفت و در گام اول، بلوک 

مترمربع در سه طبقه و با کاربری  1400و با زیربنایی در حدود  5554و سپس تکمیل کلیه عملیات اجرایی آن در سال 

 سال به اتمام رسید. آموزشی )کالس درس و سایت کامپیوتری و بوفه دانشجوئی( در مهرماه همان

اقدام به استفاده از تسهیالت بانکی مربوط  ،الزم به ذکر است دانشگاه جهت حل مشکل تامین مالی پروژه و فعال نگهداشتن آن

های کشور نمود که پیشرفت چشمگیر این پروژه ناشی از تامین مالی و استفاده از ظرفیت5553قانون بودجه سال  5به تبصره 

گاه نیز قانونی بودجه بوده است. البته عالوه بر تامین مالی از طریق اخذ تسهیالت، از منابع عمومی و درآمد اختصاصی دانش

در دستور کار  5554سازی مربوط به این بلوک نیز در شهریورماه سال برای این امر استفاده شده است. عملیات اجرایی محوطه

رو شامل اجرای جدول و پیور به عرض قرار گرفت و اجرای عملیات خاکی به همراه عملیات نیرورسانی و همچنین اجرای پیاده

 انجام شد.دور ساختمان برای تردد دانشجویان و اساتید محترم  متر دورتا 5

 

 :  كشاورزی دانشکدهحداث و تجهیز ا 

اجرای اسکلت ساختمان خدمات دانشجوئی و تصمیم مسئولین محترم دانشگاه در تغییر کاربری این با عنایت به 

 5555اجرای این ساختمان در اسفند ماه سال ، دانشکدهآن نیاز مبرم دانشگاه به فضای آموزشی و پژوهشی ساختمان ناشی از 

بوده و نمای آن شامل سنگ نما و  مترمربع 1551در حدود  ساختماناین متراژ به اتمام رسید.  5555آغاز و در اسفند سال 

  باشد.می ها ها و آزمایشگاه د، کالسطبقه شامل اتاق اساتی 5دارای موتورخانه و آسانسور و با 

 

 

 

 

 

 

 های آسانسورهای دانشگاه در راستای استانداردسازی : ها و بیمه نامهگواهینامهاخذ  

موارد مورد بازرسی و تعمیر  5555های مربوطه از سال  های ادواری آسانسورهای موجود دانشگاه طبق چک لیستدر بازرسی

هر پنج دستگاه آسانسور موجود در دانشگاه  های ذکر شده برایگیرد. الزم به ذکر است که تعمیرات و بازرسیاحتمالی قرار می

پذیرد. آسانسورهای موجود شامل ساختمان ریاست، ساختمان دانشکده علوم و به صورت جداگانه و مستمر و ماهانه انجام می

 .باشدمیدستگاه در دانشکده کشاورزی  5و دستگاه  1دانشکده ادبیات هر کدام یک دستگاه و ساختمان دانشکده فنی 
 

 احداث سایبان خودروها در محوطه ساختمان های دانشگاه :  

 10های مکرر پرسنل محترم دانشگاه مبنی بر احداث سایبان جهت پارک خودروها، طرح اولیه به ظرفیت با توجه به درخواست

رد فاز اجرائی وا 5555پس از انجام مراحل طراحی توسط کارشناسان امور فنی در زمستان در محوطه ساختمان اداری  خودرو

سازه زیبائی و استحکام توامان در عین رعایت نوع های این گردید و پس از مدت یک ماه، به بهره برداری رسید. از ویژگی
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های بعد نیز همین طرح برای ساختمان اداری، تکمیل سایبان خودرو در سالباشد. می آنکرد پائین سازی سازه و هزینهسبک

 اتوبوسی حوزه نقلیه، ساختمان ادبیات و ساختمان شهداء اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت. ساختمان علوم و سایبان

 

 

 

 

 احداث سالن های نمازخانه و قرائتخانه چند منظوره خوابگاه برادران :  

برگزاری مراسمات مذهبی مطالعه و  جهت مکانیبه شدید نیاز عدم وجود خانه فرهنگ مستقل در خوابگاه برادران و با توجه به 

مترمربع با نمای  510دو سالن مجزا به متراژ هر کدام  ،برای دانشجویان ساکن خوابگاه دانشجوئی المهدی جماعت نمازو 

 برداری رسید.احداث و به بهره 5555و  5555های آجری در سال

 

 

 

 

 

 تعویض پوشش سقف كاذب ساختمان علوم: 
از نوع پانل گچی بوده که عالوه بر وزن سنگین در مقابل رطوبت از بدو احداث پوشش سقف دانشکده علوم با توجه به اینکه 

بر این شد تا ربط مسئولین ذیتصمیم  ،باشد. به همین جهتو سقوط این مصالح بسیار خطرناک می نیز بسیار آسیب پذیر

اجرایی گردید. در سنوات  5555تابستان سال  ازین منظور آکوستیک تغییر یابد. بد 60*60های پانلصورت به هاپوشش سقف

سایر  Aاکنون غیر از طبقه همکف بلوک های دیگر نیز تعویض گردید و همبعد نیز به مرور با تامین مالی مربوطه قسمت

 اند.نیز از نظر تعداد کاهش و از نظر راندمان بهبود یافته زمان سیستم روشنائی این قسمتاند. همها تعویض گردیدهقسمت
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 بهسازی و توسعه فضای رستوران آزاد برای اجرای طرح تاک : رو و  هاحداث پیاد 
رو دسترسی به منظور سهولت رفت و آمد و جلوگیری از بروز حادثه برای دانشجویان ساکن خوابگاه خواهران، لزوم احداث پیاده

اجرای جدول، اجرای  تصورمجاور مسیر خوابگاه خواهران امری ضروری بود. لذا با تائید مسئولین دانشگاه ، انجام این پروژه به

 انجام گرفت. 5555های مورد لزوم  در سال متری و نرده فلزی در محل 1پیور به عرض 

راستای فراهم  در کنار سلف میزبان دانشگاه، در اجرای طرح تاکبا توجه به درخواست معاونت محترم دانشجویی در خصوص 

دانشجویان، اقدام به اجرای پروژه بهسازی، احداث و توسعه رستوران آزاد در سال  نمودن امکانات رفاهی ویژه در حوزه تغذیه

 ویان فراهم ای در حوزه تغذیه برای دانشجاین طرح در کنار رعایت صرفه و صالح دانشگاه، خدمات رفاهی ویژهنمود.  5553

در منوی غذایی، کاهش بار  متنوعرضایتمندی و استفاده از غذاهای سطح ایجاد تنوع غذایی مناسب و افزایش می آورد. 

با متراژ مزایای این طرح  از جمله های دانشگاه در حوزه یارانه تغذیه دانشجوییهای دانشجویی، کاهش هزینهترافیکی سلف

  .استمترمربع  550تقریبی 

 

 

 

 

 تکمیل و راه اندازی سیستم تصفیه خانه فاضالب دانشگاه : 

های اداره محیطی و پیگیری بودن سیستم تصفیه فاضالب دانشگاه و بروز برخی مشکالت زیست با توجه به غیرفعال

خانه فاضالب دانشگاه امری اندازی سیستم تصفیهحفاظت محیط زیست منطقه جهت حل مشکل فاضالب خروجی دانشگاه، راه

 ،ساعت 15 در مترمکعب 5100در حدود  دانشگاهکلی  فاضالب یدب. لذا بعد از مطالعات اولیه و با توجه به می نمودضروری 

روز مترمکعب در شبانه 500آغاز و در بهمن ماه همان سال فاز اول آن به ظرفیت  5555کلیه امور اجرایی از مرداد ماه سال 

 همراه عملیات اجرایی فاز اول صورت گرفت. خانه نیز بهید. همچنین تجهیز آزمایشگاه جانبی این تصفیهافتتاح گرد

در راستای احداث فاز اول تصفیه خانه فاضالب، احداث حوضچه و نصب تجهیزات فاز دوم مربوطه نیز در تیرماه سال 

متر که منجر به افزایش دبی خروجی تصفیه فاضالب  55*3اجرایی گردید. این امر با احداث حوضچه بتنی به ابعاد  5553

 مترمکعب در شبانه روز اجرایی گردید.   600مترمکعب به  500دانشگاه از 

ای توسط آزمایشگاه مورد تائید سازمان محیط زیست صورت دورهالزم به ذکر است صحت و کیفیت اجرای تصفیه فاضالب به

باشد که های اصلی دانشگاه در حوزه مدیریت سبز هم میاست. این طرح یکی از طرح بررسی و همواره مورد تائید ایشان بوده

با اجرای  5555خانه در سال فاز تکمیلی تصفیه است. شدهدانشگاهی های مختلف بینمنجر به تقدیر دانشگاه در جشنواره

 اتمام رسیده است.نداسیون آن به وها آغاز شده است که عملیات اجرایی فای حوضچهموارد ابنیه
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 خوابگاههای دانشجویي:  2و  1تعمیر، بهسازی و تعویض لوله كشي ساختمان های بلوک  

های بهداشتی در سنوات اخیر که با توجه به اتمام عمر مفید ساختمانها و همچنین پوسیدگی سرویس با توجه به بروز نشتی

های خوابگاه 1و  5های امور فنی دانشگاه اقدام به رفع اساسی نشتی بلوک های تاسیساتی امری متداول گردیده بود. لذالوله

کاری، تهیه و نصب سقف کاذب و بندی و اجرای کاشی های فرسوده و نیز عایقتخریب کف، تعویض لوله اقدام نمود.دانشجوئی 

 .دیرس مامات به و انجام 5553ها و ... در تابستان ها و توالتتهیه و نصب شیرآالت و روشویی

 

 تعمیر سقف موتورخانه دانشکده ادبیات :  

نیز زیر فضای سبز واقع گردیده  با توجه به اینکه بخشی از سقف موتورخانه ادبیات کف محوطه دانشکده ادبیات بوده و قسمتی

تدریجی شده و های مکرر و همچنین وجود بارگذاری سنگین محوطه متاسفانه موجب تخریب با بارش برف و باران و آبیاری و

گردید. امور تعمیراتی با اجرای داربست از امکان آسیب جدی به سیستم تاسیساتی داخل موتورخانه بیش از پیش احساس می

سازی در مدت کاری اساسی با قیر و گونی و کفپایین و رعایت کلیه مسایل ایمنی و کاهش بار فوقانی، اجرای زهکش، عایق

 مراحل مربوطه  اجرا و خاتمه یافت.  5553حدود دو هفته در سال 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فني گاز: داصالح بخشي از شبکه  

-طور اجرای پروژهو همین 5540با توجه به اجرای شبکه دفنی گاز در زمان اجرای عملیات گازرسانی اصلی دانشگاه در سال 

جانبه و بروزرسانی وضعیت عملکردی صورت پراکنده بوده است، لزوم بررسی همههای کوچک گازرسانی که برخی اوقات به

های اخیر توسط کارشناسان این امور عنوان گردیده بود. بنابراین فاز اول اصالح یابی آنها در سالخطوط گازرسانی و نشت

قرار گرفت و پس از انجام تشریفات مربوطه ارجاع کار گردید.  5553سازی سال شبکه دفنی گاز در اولویت امور محوطه

کاری شیرها، تعویض یابی، روانی اصلی اجرایی این پروژه شامل بررسی آخرین وضعیت شبکه، انجام عملیات نشتهاموضوع

شروع و به اتمام رسید. فاز دوم اصالح شبکه دفنی  5553برخی از شیرهای معیوب بود. اجرای فاز اول آن در شهریورماه سال 

 صورت گرفت. 5554سال  اینچ در 1نیز شامل تعویض برخی از شیرهای فرسوده 
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 تکمیل ساختمان معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلي :  

با توجه به کمبود فضای فیزیکی و بنا به تصمیم مسئولین محترم دانشگاه مقرر گردید یک طبقه به بال غربی ساختمان 

مترمربع جهت  540اداری در محل بال معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی افزوده شود لذا این مجموعه در متراژی در حدود 

 احداث و به اتمام رسید.  5554نشگاه در بهار و تابستان سال استقرار بخشی از حوزه معاونت محترم آموزشی دا

 

 

 

 

 

 

 احداث زمین ورزشي خوابگاه المهدی :  

های اعتباری وزارت عتف، انجام های دانشجوئی و در راستای استفاده از ظرفیتحسب نیاز به فضای ورزشی روباز در خوابگاه

 55*15ای به ابعاد برای دانشجویان خوابگاهی پسر دانشگاه در محوطه سازی زمین ورزشی فوتبال و والیبالی آمادهپروژه

مترمربع برای استفاده به عنوان زمین والیبال در سال  10*50عنوان زمین فوتبال و به ابعاد تقریبیمترمربع برای استفاده به

 ن زمین فوتبال اجرا گردید.صورت گرفت. متعاقب آن و پس از تائید مراحل اجرایی، چمن مصنوعی مناسب در مکا 5554

سازی متری آن محل و همچنین اجرای کف 6عدد تیرهای چراغ برق  55همچنین اجرای عملیات نیرورسانی شامل اجرای 

 اجرایی گردید. 5555در دستور کار قرار گرفت و در بهار سال  بتنی ورودی و پشت دروازه

 

 

 

 

 

 

 بهسازی و ایمن سازی مسیر دسترسي به ایستگاه قطار :  

های و درخواست HSEبا توجه به تصمیم مسئولین محترم دانشگاه و تاکید اسناد باالدستی بر رعایت مسائل ایمنی و 

پوش کف متر بصورت اجرای جدول و 300رو مسیر ایستگاه انتظار قطار به طول مکرر دانشجویان محترم دانشگاه، اجرای پیاده

های خطرناک دور زمین چمن ورزشی دانشگاه، مسیر دسترسی ایستگاه در دستور و همچنین اجرای دیوارهای حائل در مکان
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نیز به اتمام رسید. با توجه به عرض کم آسفالت جاده دسترسی به ایستگاه قطار  5554کار قرار گرفت و در اردیبهشت ماه سال 

 متر اجرا گردید. 4اجرای آسفالت شامل زیرسازی، اجرای آستر و رویه به عرض  ر،سازی مسیدانشگاه و در جهت ایمن

 

 احداث ساختمان بوفه و رستوران خوابگاه دانشجوئي خواهران: 
های رفاهی دانشگاه، های دانشجوئی از ساختمانبا توجه به بعد مسافت دانشگاه از شهرهای همجوار و همچنین دوری خوابگاه

-عمل آمده توسط معاونت محترم امور دانشجویان جهت جذب سرمایهرئیسه محترم دانشگاه در فراخوان بهطی تصمیم هیئت 

مترمربع بصورت سوله فلزی و سقف ساندویچ پنل و در مجاورت خوابگاه خواهران در مدت کمتر  100گذار، ساختمانی به متراژ 

 احداث گردید.  5554از دو ماه در تابستان سال 

 

 

 

 

 

 

 های آزاد و مجازی : ث مركز آموزشاحدا 
ای مواجه گردید، های حضوری در دانشگاه با مشکالت عدیدهبا توجه به وضعیت بهداشتی جامعه و شیوع کرونا انجام آموزش

های آزاد و مجازی در دستور کار قرار ربط در طبقه فوقانی معاونت دانشجوئی، احداث مرکز آموزشلذا با دستور مسئولین ذی

آغاز گردید.  5555باشد. اجرای این کار از تابستان سال مترمربع و بصورت اسکلت بتنی می 543گرفت. این مرکز در متراژ حدود 

 برداری قرار گیرد. بهره مورد به زودیشود بینی میعملیات اجرایی این کار در مرحله اجرای نما و کارهای داخلی است که پیش

 

 

 

 

 

 

 

 برداری اراضي دانشگاه: انجام خدمات نقشه 
برگی شدن اسناد، لذا با با توجه به گستردگی اراضی دانشگاه و تعدد سندهای تملیکی دانشگاه در سایت اصلی و عدم تک

ئحت  UTMبرداری از اراضی سایت اصلی دانشگاه بر اساس مختصات درخواست امور محترم حقوقی دانشگاه، انجام امور نقشه

به انجام رسید که خوشبختانه به تائید اداره ثبت اسناد نیز رسید و تقریباً کلیه اسناد  5555و  5554 مختصات شمیم در سال

 منجر به اخذ سند تک برگ نیز گردید.
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 اجرای سوله ورزشي خوابگاه قدس :  

خوابگاهی ساکن در با توجه به وسعت دانشگاه و دوری دانشگاه از شهرهای مجاوز جهت پرکردن اوقات فراغت دانشجویان 

مترمربع در مجاورت آن خوابگاه  550خوابگاه قدس، با نظر مساعد مسئولین دانشگاه مقرر گردید سوله ورزشی به متراژ حدود 

متری و  4احداث شود. اجرای این امر به همت معاونت محترم دانشجوئی دانشگاه به صورت اجرای سوله به ارتفاع حدود 

آغاز و در بهار سال  5554رو پیرامونی بتنی زمستان سال دو طرف نما و کفپوش ورزشی و پیادهسانتی آجری  53دیوارهای 

 به اتمام رسید. 5555

 

  

 

 

 های علوم پایه و ادبیات: تعمیرات و بهسازی نورگیرهای ساختمان 

های سال قبل( از نورگیرهای متعدد و بزرگ با فریم 10)حدود علوم پایه و ادبیات هایبا توجه به اینکه در احداث ساختمان

بسیار ، مشکل تعویض شیشه هابا هر بار شکستن شیشه ،ای جهت روشنایی راهروها استفاده شده بودفلزی و با جنس شیشه

ا در طول هشیشهها و از بین رفتن اندودهای میانی فریم ه علت عدم درزگیری مناسب ونامناسب و خطرناک بود و همچنین ب

های نامتوازن فلز و شیشه باعث نشت آب باران در فصول و تنش بوده های جویدر معرض انواع وضعیت سالیان متمادی و

بهسازی و تعمیرات  5554بود. زمستان سال  شدهمشکالت زیادی برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه  و ایجادبارندگی سال 

کربنات ضخیم های پلیمترمربع با استفاده از ورق 5000عدد نورگیر و به متراژ حدود  4تعداد نورگیرهای هر دو ساختمان به 

 و مقاوم صورت گرفت و با سپری شدن فصل زمستان و بهار نتایج بسیار خوبی نیز در بر داشته است.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 احداث سالن انتظار ایستگاه قطار: 
آهن استان دانشجویان محترم و درخواست شرکت محترم راه همچنین درخواست با توجه به تصمیم مسئولین محترم دانشگاه و

 100کنندگان از ایستگاه اختصاصی دانشگاه، اجرای سالن انتظار ایستگاه قطار به متراز حدود جهت افزایش ایمنی استفاده

ای اجرای دیوار، نماکاری، پنجره هعملیات ابنیو صورت اجرای فنداسیون، اجرای اسکلت فلزی و پوشش پشم شیشه مترمربع به

 انجام و در دهه مبارک فجر افتتاح  شد.دوجداره و دربهای اتوماتیک 
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 نصب چیلر موتورخانه دانشکده كشاورزی و اجرای كانالهای مربوطه :  
ساختمان، یک ین سرمایش طبقه دوم مقرر گردید به منظور تام 5555با عنایت به تصمیمات مسئولین دانشگاه در سال 

صالح های ذیتن با کندانسور مجزای پشت بامی، پس از استعالم از شرکت 50خنک با ظرفیت اسمی  هوا دستگاه چیلر تراکم

 خریداری و در موتورخانه دانشکده نصب گردید.

 

 

  

 تهیه چیلر جذبي دانشکده فني و مهندسي :  
منظور تامین سرمایش طبقه دوم آن ساختمان، یک دستگاه چیلر با عنایت به تصمیمات مسئولین دانشگاه مقرر گردید به

کن متناسب با ظرفیت چیلر نیز خریداری خریداری گردید. در ادامه برج خنک 5555تن تبرید در سال  100جذبی به ظرفیت 

انه طبق اندازی آن و اجرای بخشی از تجهیزات سیستم سرمایش داخل موتورخگردید. در حال حاضر عملیات نصب و راه

 قرارداد توسط پیمانکار دانشکده فنی و مهندسی اجرا گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعمیرات استخر: 
منظور تعمیرات اساسی استخر فجر دانشگاه، یک دستگاه دیگ بخار در با عنایت به تصمیمات مسئولین دانشگاه مقرر گردید به

خریداری و جایگزین دیگ قبلی شد. همچنین انجام تعمیرات اساسی مربوط به کاسه اصلی استخر و حوضچه  5555تابستان 

نیز در سال به اتمام رسید. سقف کاذب بخش اداری استخر  5555شروع و در سال  5554آب سرد و آب گرم نیز از سال 

 کالً تعویض گردید.  5555

 

 

 

  



   3133   لی ا    3131   دااگشنه شهید مدنی آرذبایجان رد بازه زمانی  گزارش عملکرد 

37 

   

 آسانسور دانشکده كشاورزی :  
نفری سه توقفه در  6مقرر گردید یک دستگاه آسانسور به ظرفیت  5555با عنایت به مصوبه شورای فنی دانشگاه در سال 

کارشناسان امور فنی، استعالم مربوطه دانشکده کشاورزی نصب گردید که پس از ارائه اطالعات فنی آسانسور مورد نیاز از سوی 

  باشد.اندازی آسانسور به اتمام رسیده و در حال حاضر آماده بهره برداری میاز طریق سامانه ستاد عملیات نصب و راه

 

 احداث سالن ورزشي خوابگاه برادران  
رفاهی در داخل خوابگاه برادران، اتاق با توجه به نیاز دانشگاه درخواست مکرر دانشجویان مبنی بر تامین فضای ورزشی و 

لذا معاونت محترم دانشجویی با همکاری  ،موجود در خوابگاه به عنوان سالن بدنسازی تکافوی نیاز دانشجویان را نمی نمود

ر متر و بچه سوله مجاو 11*51معاونت اداری و مالی و امور فنی دانشگاه اقدامات الزم را جهت احداث سوله ورزشی به ابعاد 

عملیات خاکی شامل خاکبرداری ، تسطیح و  5555متر در زمین مجاور خوابگاه آغاز نمود. از آذرماه سال  50*4آن به ابعاد 

الشه چینی آغاز و سپس عملیات اجرای فونداسیون مربوطه صورت گرفت. این پروژه در مرحله اجرای ساخت و انتقال اسکلت 

 فلزی سوله می باشد. 

 :  دانشجویيونت تکمیل ساختمان معا 

ساختمان  شرقیبا توجه به کمبود فضای فیزیکی و بنا به تصمیم مسئولین محترم دانشگاه مقرر گردید یک طبقه به بال 

احداث و به اتمام رسید و در دهه فجر  55سال در بهمن   افزوده شده و  546دانشجویی به متراژ اداری در محل بال معاونت 

 افتتاح گردید.با حضور استاندار محترم 

 

 

 

 

 

 

 تعویض درب های ساختمان های ریاست و كتابخانه مركزی با درب های شیشه ای اتوماتیک 
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 پایه  علومتجهیز سالن های سمینار دانشکده های كشاورزی و  

 

 

 

 

 

 

 

 اجرای تعمیرات دوره ای و بهسازی موتورخانه های خوابگاه های دانشجویي 
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 امور ماليمدیریت حوزه 

 

 حوزه شرح اقدامات و اهم فعالیت های انجام یافته  ردیف

 به سیستم تحت وب.  dosتحت سیستم ارتقای سیستم حسابداری از  1

 ی از سیستم نقدی به سیستم تعهدی.تغییر سیستم حسابدار 2

انجام  جدید اموال و استفاده از نرم افزارهای روش سنتی  و نحوه ثبت ونگهداری اموال دانشگاه از اصالح 3

 درهمچنین استفاده  سیستم حسابداری تعهدی و منظور استفاده دره قیمت گذاری اموال ب تجدید ارزیابی و

 سامانه سادا.

  .دارایی های دانشگاه به منظور تعیین ارزش واقعی دارایی ها محاسبه  و ثبت استهالک اموال و 4

 مناقصه. جمله خرید و معامالت دولتی ازبهره برداری از سامانه ستاد در انجام  5

سامانه  ها در همچنین ثبت بدهی شناسایی میزان بدهی ها و مطالبات دانشگاه در صورت های مالی و ثبت و 6

 سماد.

 آموزش و تربیت نیروهای امور مالی در جهت ارتقای همکاران و راه اندازی نرم افزار های حسابداری.  7

 یس، شهریه دانشجویان و حسابداری.دستمزد، حق التدر سیستم های جدید برای حقوق وراه اندازی  خرید و 8

سال و گزارش به هیات امنا پس از تایید توسط  تهیه و تنظیم صورت های مالی دانشگاه در پایان هر 9

 حسابرسان هیات امناء. 

مراجعات حضوری با توجه به شیوع الکترونیکی نمودن درخواست گواهی کسر حقوق جهت به حداقل رساندن  11

 .بیماری کرونا
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  : 1398الي  1395گزارش عملکرد مالي از سال نمونه 

 53عملکرد سال                                                                                              

 مانده   هزینه   تخصیص   اعتبار مصوب     نوع اعتبار

   اعتبارات هزینه ای
551،430،000،000 551،430،000،000 513،533،535،615 53،655،653،533 

 نقدی اعتبارات سرمایه ای
55،565،000،000 53،566،000،000 53،555،300،464 50،015،555،551 

اسناد خزانه 

 اسالمي
55،466،000،000 55،466،000،000 55،466،000،000 - 

   اعتبارات اختصاصي
55،635،000،000 54،453،350،355 54،635،555،155 531،355،540 

 56عملکرد سال  

 مانده   هزینه   تخصیص   اعتبار مصوب     نوع اعتبار

   اعتبارات هزینه ای
643،503،036،555 330،305،553،141 363،461،354،455 5،450،444،555 

 نقدی اعتبارات سرمایه ای
30،035،000،000 64،555،000،000 30،415،355،545 53،665،143،453 

اسناد خزانه 

 اسالمي
64،555،000،000 64،555،000،000 64،555،000،000 - 

   اعتبارات اختصاصي
55،545،000،000 55،350،355،055 54،314،535،515 5،001،365،513 

 53عملکرد سال                     

 مانده   هزینه   تخصیص   اعتبار مصوب     نوع اعتبار

   اعتبارات هزینه ای
665،553،505،365 653،060،350،651 655،154،040،553 5،451،350،553 

 نقدی اعتبارات سرمایه ای
56،055،000،000 16،311،000،000 16،303،530،000 55،430،000 

اسناد خزانه 

 اسالمي
55،535،000،000 55،535،000،000 55،535،000،000 - 

   اعتبارات اختصاصي
34،100،000،000 33،454،535،531 53،355،506،500 4،505،163،531 

 54عملکرد سال                 

 مانده   هزینه   تخصیص   اعتبار مصوب     نوع اعتبار

   اعتبارات هزینه ای
435،551،533،453 335،556،561،533 335،303،535،353 5،555،044،341 

 نقدی سرمایه ایاعتبارات 
534،341،000،000 556،450،535،556 505،030،503،530 53،350،053،456 

اسناد خزانه 

 اسالمي
555،114،000،000 555،114،000،000 50،555،000،000 51،145،000،000 

   اعتبارات اختصاصي
56،000،000،000 53،003،363،553 53،005،356،113 5،055،550 

 



   3133   لی ا    3131   دااگشنه شهید مدنی آرذبایجان رد بازه زمانی  گزارش عملکرد 

41 

   

 اموراداریحوزه مدیریت 

 

 و رفاه اداره كارگزینيدر و اقدامات انجام یافته  اهم فعالیت ها : 
 

  نفر بصورت هیات علمي و كارمند قرارداد كارمعین از طریق برگذاری  145جذب و بکارگیری

 آزمون و فراخوان

 نفر بصورت کارمند قراردادی   53

  نفر هیات علمی 551
 

 :تعویض اتوماسیون اداری 

و در نتیجه مکانیزه سازی و الکترونیکی نمودن بسیاری از امور  دیدگاه چارگونبه  بام پردازش سامانه مهاجرت از

 که نتایج مثبت ذیل را در بر داشته است: اداری
 

 مدون سازی اطالعات هیات علمی و کارمندان و تسهیل دسترسی به داده ها و استخراج اطالعات 

  جستجو و گزارشگیری سریع و آسان از وضعیت و روند امور اداری و نامه ها و مکاتبات و توانمند سازی

 مدیریت در کنترل امور 

  کاهش شدید مراجعات حضوری پرسنل و رفع مشکالت و سواالت احتمالی از طریق بسترجامع اتوماسیون

 اداری چارگون

 رت دستی و انجام عملیات مذکور درقالب اتوماسیون اداری حذف کلیه نامه نگاری ها و مکاتبات اداری بصو

 و سلسله مراتب سازمانی

 فراهم شدن امکان صدور آنی و همگانی احکام و صرفه جویی در زمان و هزینه و انرژی 

 فراهم کردن نظام یکپارچه و هماهنگ و قابل فهم از بوروکراسی اداری در قالب یک نرم افزار جامع و دقیق 

  امور بدلیل وجود ردپای الکترونیکی برای هر عملیات اداری و کاهش حداکثری اعمال سالیق شفاف سازی

 و دیدگاههای فردی بدلیل انجام کلیه امورات اداری در یک بستر آنالین و قابل ردیابی و پیگیری
 

 پیاده سازی سیستم حضور و غیاب تحت وب : 

سالمت کارکنان مجموعه بالفاصله استفاده از دستگاه های انگشت  جهت رعایت بهداشت و حفظ 54با شیوع کرونا در اسفند 

زنی فیزیکی در حوزه ها متوقف شده و مدیریت امور اداری اقدام به تهیه و نصب دستگاه های چهره نگاری در حوزه ها نمود 

 داشت:  بهداشت مزایای ذیل را نیز در بر که عالوه بر حفظ سالمت و
 

  کلیه پرسنل به سیستم حضور و غیاب و بهره برداری آنیدسترسی آنالین و برخط 

 دسترسی سریع و به روز مدیریت به نحوه حضور و غیاب پرسنل و امکان مدیریت دقیق و موشکافانه 

 ثبت ردپای الکترونیک و حضور و غیاب دقیق و تک زمانه توسط سیستم 

 قیق سیستمتعیین نظام پاداش و تنبیه بهتر و دقیق تر به استناد گزارشات د 

 کاهش حداکثری سواستفاده و تقلب 
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 مدون سازی  و فرموله كردن عملیات بازنشستگي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تهیه و تدوین دقیق  فایل اكسل و فرمول بندی كلیه محاسبات صدور احکام بازنشستگي در

 نرم افزار اكسل

 

  ماندگاری هیات علمي ومدون سازی و فرموله كردن عملیات رتبه بندی واعطای پایه های 

 : كارمندان

  بررسی جامع و دقیق پرونده کلیه پرسنل  و استخراج سنوات خدمت قابل قبول و امتیازات شاخص و

تهیه فایل های اکسل مدون و فرموله، جهت رتبه بندی به موقع و دقیق پرسنل و اعطای پایه های 

  ساالریتشویقی بصورت کامال شفاف، قانونی، دقیق و شایسته 

 جهت آموزش بصورت تصویری و گام به گام تهیه فایل های آموزشی برای همکاران 

 

 بایگاني الکترونیکي: 
 اسناد الکترونیکی  تالش برای آپدیت و به روز بودن تیم کارگزینی در راستای بسترسازی 

 با هم فکری تیمی و ساخت های بایگانی الکترونیکی با تشکیل کارگروه تخصصی بایگانی اسناد و ایجاد زیر

 استفاده از نرم افزارهای تخصصی و به روز

 اتخاذ شیوه های بایگانی علمی و اصولی و مدون 

 یکپارچه سازی بایگانیو  شفاف سازی بایگانی اسناد 

 اعالم سنوات خدمت قابل قبول هر فردو  تجمیع سوابق خدمت برای پرسنل  

 های خدمت  هر فردء بررسی خال 

 مشخص سازی نقاط عطف و شاخص پرونده هر پرسنلو رونده هر پرسنل بررسی جز به جز پ 

 سنوات خدمت برای هر پرسنلنمودن  مجزا 

 محاسبات دقیق و سریع

صرفه جویی در 

 زمان و هزینه
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 سامانه های سراسری:

1- www.hes.msrt.ir 

  

 

 

 

 

 

  علمی و غیر هیات علمی بروزرسانی کلی و اخذ تاییدیه وزارت در خصوص تمام احکام و اطالعات کارکنان هیات

 .و همچنین ثبت و پیگیری درخواست های طرح سربازی و اعالم نیاز ها از سامانه 55و سال  56دانشگاه در سال 

2-www.karmandiran.ir  

 بارگذاری چارت و تشکیالت دانشگاه در سامانه مذکور 

  شده در سامانه و دریافت شماره بارگذاری کلیه اطالعات هیات علمی و غیرهیات علمی بصورت مدون و اسکن

 مستخدم سراسری و یکپارچه برای کلیه افراد

  آپدیت و پشتیبانی مرتب مجوز های اعالمی از سوی سازمان اداری و استخدامی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 به روز رسانی مرتب و پشتیبانی

 بارگذاری کلیه اطالعات شناسنامه ای، تحصیلی و قرارداد  پرسنلی کارکنان دانشگاه در سامانه مذکور به همراه اسکن مدارک مربوطه

 www.hes.msrt.irبارگذاری تشکیالت و چارت سازمان در سامانه 
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 :1399 – 1392كارگزیني از سال  چکیده ای از گزارش آماری اداره
تعداد پرونده ارتقا  تعداد استخدامي ها سال

 كارمندان

تعداد ارتقا مرتبه  تعداد پرونده تطبیق

 غیر هیات علمی هیات علمی هیات علمي

1392 50 5 0 553 55 

1393 55 5 553 6 55 

1394 51 1 50 0 11 

1395 51 5 53 0 10 

1396 55 5 15 0 11 

1397 50 55 15 15 15 

1398 51 1 14 11 13 

1399 0 1 51 0 50 

 

 

هیأت علمي در تعداد اعضای 

 1392سال 

تعداد اعضای هیأت علمي در 

 1399سال 

تعداد اعضای غیرهیأت 

 1392علمي در سال 

تعداد اعضای غیرهیأت 

 1399علمي در سال 

227 281 213 192 

 

 : اهم اقدامات انجام یافته در ایجاد و نگهداری فضای سبز 
 

  متر  3000هکتاز از اراضی دانشگاه هر ساله  3/5کاشت و نگهداری حدود 

  دانشگاههکتار فضای سبز  500نگهداری 

 یجاد نیم هکتار فضای سبز اطراف دانشکده کشاورزی ا 

  دانشکده کشاورزی ایجاد مزرعه و باغ تحقیقاتی 

  مهندسیایجاد یک هکتار فضای سبز اطراف ساختمان جدیداالحداث دانشکده فنی و 

  انتقال آب تصفیه شده تصفیه خانه به فضای سبز دانشگاه 
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   خدمات رفاهي مدیریت امور اداری به كاركنان دانشگاه: اهم 
 

  های  بیمه هاستقرار نمایندو  منعقدهبر اساس قراردادهای دانشگاه کارکنان درمان تکمیلی به بیمه ارائه خدمات

 ی و عدم مراجعه به شعبه ا تکمیلی درمان به منظور تسهیل در امور بیمه

  ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی به صورت آنالین به کارکنان به منظور ارائه خدمات سریع و آسان 

 سریع وآسانبا هدف ارائه خدمات  من جمله فروشگاههای زنجیره ای رفاه های خدمات رفاهی  عقد قرارداد با شرکت 

  بهسازی و تجهیز خوابگاه دانشجویان بورسیه تهران و پردیس تبریز به منظور ارائه خدمات اقامتی در مواقع مورد نیاز

 به عموم همکاران محترم دانشگاه 

 من جمله فروشگاههای  ارائه تسهیالت خرید کاالها و تجهیزات مورد نیاز همکاران با شرایط ویژه تخفیفی و تقسیطی

 ، رستوران ها ، فروشگاه و نمایشگاه فروش فرش ، فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان  vs poloایران کت و  لباس

  جراح عمومی و متخصص قلب و عروق شاملقرارداد با پزشکان مجرب و متخصص 
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  دانشگاه مركزیدبیرخانه اهم اقدامات انجام یافته در : 
 

  اداره پست و ارسال نامه های دانشگاه از اداره پست بعد از بررسی و کنترل  دانشگاه ازدریافت کلیه مکاتبات و امانات

هزینه های محتمل بردانشگاه در  دقیق، باجمع بندی کامل صورت می گیرد که علیرغم افزایش هزینه های پستی،

 صرفه جویی زیادی شده است.

  دریافت نامه ها از شبکه دولت و شبکهerp راستای صرفه جویی در مصرف  در نشگاها، که این امروزارت علوم و دا

 ، و رعایت مسایل بهداشتیحذف بایگانی فیزیکی نامه ها، تسریع در انجام امور، کاغذ

 شرقی از شبکه دولت  ارسال صد در صد کلیه نامه های مربوط به ادارات متصل به شبکه دولت آذربایجان 

 ههای سراسر کشور و وزات علوم از طریق شبکه ارسال صد درصد کلیه نامه های مربوط دانشگاerp. 

 .ثبت کلیه مکاتبات مربوط واحد های مختلف دانشگاه ، مناقصه ها و ...  ازطریق اتوماسیون اداری 

 

 نامه های ارسالي

 

 

 

 

 

 

 نامه های دریافتي
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 تداركات و امور نقلیه :اداره نجام یافته در اهم فعالیت های ا 
 

  نرم افزاری همچنین و  ، درخواست خریدها و سایر خدمات، هزینه ها و پرداخت هانمودن تدارکات الکترونیکیفعال

 53از سال  دانشگاه نقلیهه تدارکات و اداره نمودن تمام اسناد  مالی ادار

 با رعایت کلیه پرتکل های بهداشتی مصوب سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و اساتید دانشگاهروند بر  کامل نظارت 

  دستگاه وسیله نقلیه سبک و  50ناوگان حمل و نقل دانشگاه بالغ بر نگهداری، تعمیر و امور بیمه ای انجام امور

 ساماندهی و بهینه سازی اتوبوس های دانشگاه، قرارداد طرف پیمانکار شرکتهایسنگین و نظارت بر 

 دانشجویان و کارکنان دانشگاه ل باس جهت ایاب و ذهابراه اندازی و برقراری قطار ری  

 

 

 

 

د مسافت و با شیوع بیماری كرونا و لزوم توجه به سالمت استفاده كنندگان از سرویس ایاب و ذهاب و نظر به بع

 دوری مسیر با رعایت تمهیدات زیر:

  هر مسیرتنظیم تمام مسیرهای سرویس ها جهت به حداقل رساندن تعداد سرنشین ها در 

  با توجه به  ظرفیت هر دستگاه اتوبوس دومرعایت فاصله گذاری فیزیکی در داخل سرویس ها با حضور حداکثر یک

 برنامه های دورکاری کارکنان

 لزوم استفاده صحیح از ماسک در سرویس ها و ممنوع بودن صحبت نمودن در سرویس 

 تهویه هوای سرویس ها در طول مسیر توجه به 

 ن درب های سرویس هاتوماتیک بودا 

 ضدعفونی مرتب سرویس ها و استفاده از روکش برای تمام صندلی ها 
 

   خوشبختانه در طول یک سال اخیر هیچ گونه گزارش ابتال به کرونا از طریق سرویس های ایاب ذهاب گزارش نشده است. 
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 مدیریت امور حقوقي

 

 حوزه شرح اقداماتو اهم فعالیت های انجام یافته  ردیف

 دانشگاه علمی هیات غیر اعضای برای شهروندی حقوق دوره برگزاری 1

 ایران اسالمی جمهوری نظام ساختار با آشنایی عنوان با کارکنان خدمت بدو آموزش دوره برگزاری 2

 قضایی و اداری ذیصالح مراجع در دعاوی به پاسخ و دعاوی طرح 3

 احتمالی اختالفات از زدایی قضا  تقویت 4

5 
 راستا همین در. نگردد دانشگاه علیه بر دعوی طرح به منتهی که نحوی به دانشگاه قراردادهای بهینه و مناسب تنظیم

 .است نشده مطرح کنون تا 55 سال مابین تنظیمی قراردادهای از دانشگاه طرفیت به دعوایی هیچ

 ها  عقد قراردادها و واگذاری  ،مزایده ها نظارت و رصد کامل تمام 6

 

  



   3133   لی ا    3131   دااگشنه شهید مدنی آرذبایجان رد بازه زمانی  گزارش عملکرد 

49 

   

 

 

 گزارش عملکرد

 ژپوهش و فناوری  معاونت
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 معاونت پژوهش و فناوری

مديريت مركز فناوری اطالعات و 
 خدمات رايانه ای

 مديريت امور پژوهشي

كتابخانه مركزی و مركز اطالع 
 رساني

 انتشارت دانشگاه

 گروه همکاريهای علمي 
 و بين المللي

-پژوهشکده سالمت رواني
 اجتماعي

 پژوهشکده مطالعات كاربردی
 سيستم های قدرت 

 مديريت امور فناوری

 گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت آزمايشگاه مركزی

 مركز رشد فناوری های پيشرفته مركز نوآوری

 پژوهشکده ها گروه انتقال فناوری
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 معاونت پژوهش و فناوری

 

 :حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاهاهم اقدامات و فعالیت های انجام یافته در
 

با ترغیب و  با توجه به جايگاه مهم خودمتولی امر تحقیق، پژوهش و فناوری است،  که، حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
نموده و با ، فناوری و نوآوری فعالیت پژوهش ۀسطح کیفی و کمی عرص یدر پیشبرد و ارتقا ،و دانشجويان اعضای هیأت علمیبیشتر 

 .های معتبر جهان پیدا نمايد ای در بین دانشگاه های پژوهشی در تالش است تا جايگاه شايسته اولويت قــراردادن فعالیت

 محور فعالیت اين حوزه شامل موارد زير است:

  های کوتاه و بلند مدت در خصوص انجام تحقیقات، برنامهارائه 
  ،اشاعه و ترويج فرهنگ تحقیق و ايجاد روحیۀ تحقیق و پژوهش 
 های پژوهشی در دانشگاه، پشتیبانی از فعالیت 
 ،ارزشیابی و ارزيابی فعالیت و عملکرد پژوهشی دانشگاه 
 های رشد و توسعه علمی کشور، چارچوب برنامههای پژوهشی در  تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و تعیین اولويت 
 جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت مطالعاتی،ريزی  برنامه 
 های علمی،  برگزاری سمینارها و کنفرانس 
 ها، مراکز  های صنعت و کشاورزی، مبادله خدمات علمی، انجام تحقیقات مشترک با ساير دانشگاه همکاری با بخش

 های اجرايی کشور،  اهتحقیقاتی و ساير دستگ
 های اطالعاتی، خدمات  نظارت بر کلیه امور پژوهشی، کتابخانه مرکزی و مدارک و اسناد علمی، اطالع رسانی، بانك

 المللی، های علمی و بین کامپیوتری، انتشارات دانشگاه و همکاری
 ،حمايت از  فناوران مستقر در مراکز نوآوری و رشد دانشگاه 
 های پژوهشی دانشگاه ها و گروه بوط به پژوهشکدهانجام کلیه امور مر. 
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  پژوهشي امور مديريت

 های پژوهشي و فناوری دانشگاه: یتآمار اجمالي فعال
 

نمودارهای ذیل آمار و شود.  های ارزیابی سطح علمی دانشگاه محسوب می ترین شاخص ، یکی از مهمهای پژوهشی فعالیتتعداد و کیفیت 

 :دهد نشان می 5555تا سال  5551را از مهر ماه سال  ها این فعالیترشد 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 عنوان

 WOS 732 752 303 313 357 327 232و  JCR  ،Scopusمقاالت چاپ شده در مجالت 

پژوهشی دارای مجوز از -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 ISCوزارتین و نمایه شده در  

171 132 133 712 732 725 733 

 2 2 3 3 5 2 2 ترویجی –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

 37 22 23 35 30 12 12 مقاالت چاپ شده مشترک با نویسندگان خارج از کشور

 7 7 7 3 3 7 7 تعداد ثبت اختراعات
 –مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  )ملی

 ای( منطقه

122 123 132 701 132 732 125 

 52 52 137 135 27 20 22 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  )بین المللی(

 2 2 15 2 70 33 37 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور

 3 13 13 13 70 37 30 های تحقیقاتی مصوب  )داخل دانشگاه( تعداد طرح

 2 2 11 13 2 2 2 )خارج دانشگاه(های تحقیقاتی مصوب  تعداد طرح

قانون  2تعداد قراردادهای منعقده از محل بند ط تبصره 

 بودجه 
 - - - 3 3 5 

 2 10 2 13 12 12 13 های تحقیقاتی خاتمه یافته )داخل دانشگاه( تعداد طرح

 2 2 10 2 3 3 2 های تحقیقاتی خاتمه یافته )خارج دانشگاه( تعداد طرح

ا اعضای اعتبار پژوهشی )گرنت( منعقده براردادهای مبلغ ق

 هیات علمی)میلیون ریال(
023/2  200/2  512/2 333/75 522/70 172/30 523/32 

های ارشد و دکتری خاتمه یافته  )مشمول حمایت  نامه پایان

 مالی(

735 312 325 320 350 352 273 

های  نامه اعتبار پژوهشی تخصیص یافته برای حمایت از پایان

 کارشناسی ارشد و دکتری  )میلیون ریال(
332/1  225/1  172/7 721/7 322/3 120/2 253/2 

 75 72 70 12 11 2 2 کتب تالیفی و ترجمه شده
 5 5 2 2 2 1 - های علمی ملی / بین المللی  برگزاری همایش
 32 73 12 12 13 10 7 های آموزشی  برگزاری کارگاه

 10057 2177 2220 2013 7320 7120 1220 )نفر ساعت( دانشجویانهای مهارتی برای  برگزاری دوره

 25 73 71 12 17 11 2 تعداد تورها و بازدیدهای صنعتی

 10 15 2 2 13 2 2 های امضا شده با نهادهای داخل کشور نامه تعداد تفاهم

ها و قراردادهای امضا شده با مؤسسات خارج  نامه تعداد تفاهم

 از کشور
7 3 2 7 2 1 10 

 های تحقیقاتی خارج از کشور تعداد و مبلغ طرح

 

-
 

1 
مورد

 

- 

1 
مورد

 

72227
 

یورو
 

 - 

7 
مورد

 

12000
یورو

 

3 
مورد

 

22202
 

یورو
 

2 
مورد

 

22537
 

یورو
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 نمودارهاي مقاالت چاپ شده

  
  
  
  

  
 
 
 

 

  

  -39مهر  
39 

 31-33مهر  31 -31مهر  31-31مهر  31-31مهر  31-31مهر  39-31مهر 

237 254 
303 316 352 372 

464 

و    JCR ، Scopusمقاالت چاپ شده در مجالت 

WOS   

  -39مهر  
39 

  -31مهر  31-31مهر  31-31مهر  31-31مهر  39-31مهر 
31 

 31-33مهر 

118 125 
149 

198 209 213 
257 

پژوهشی -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 ISCدارای مجوز از وزارتین و نمایه شده در  

  -39مهر  
39 

 31-33مهر  31 -31مهر  31-31مهر  31-31مهر  31-31مهر  39-31مهر 

53 

70 
57 

36 
27 

13 8 

 (  بدون نمایه معتبر)مقاالت چاپ شده در سایر مجالت 

 31-33مهر  31 -31مهر  31-31مهر  31-31مهر  31-31مهر  39-31مهر  39 -39مهر  

18 18 
30 35 

73 74 
62 

مقاالت چاپ شده مشترک با نویسندگان خارج از  

 کشور

 31-33مهر  31 -31مهر  31-31مهر  31-31مهر  31-31مهر  39-31مهر  39 -39مهر  

2 2 

6 

3 

2 2 2 

 تعداد ثبت اختراعات
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 نمودار مقاالت ارائه شده

  
  

 
 

 هاي تحقيقاتي نمودار طرح

  
 

مهر  
39- 39 

مهر 
31-39 

مهر 
31-31 

مهر 
31-31 

مهر 
31-31 

مهر 
31- 31 

مهر 
33-31 

189 176 
137 

201 
168 

237 

145 

مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور   

 (منطقه ای –ملی)

مهر  
39- 39 

مهر 
31-39 

مهر 
31-31 

مهر 
31-31 

مهر 
31-31 

مهر 
31- 31 

مهر 
33-31 

48 

80 
92 

135 132 

59 59 

مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور   

 (بین المللی)

 31-33مهر  31 -31مهر  31-31مهر  31-31مهر  31-31مهر  39-31مهر  39 -39مهر  

32 
36 

20 

9 
15 

9 
4 

 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور

 31-31مهر  31-31مهر  31-31مهر  39-31مهر  39 -39مهر  
 31 -31مهر 

 31-33مهر 

30 32 
20 

13 16 
13 

6 

داخل )تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب  

 (دانشگاه

  -39مهر  
39 

 31 -31مهر  31-31مهر  31-31مهر  31-31مهر  39-31مهر 
 31-33مهر 

8 8 8 
13 

11 
8 9 

خارج )تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب 

 (دانشگاه
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 قراردادهاي پژوهانه

 
 

 

 

 نامه / رساله دانشجويان تحصيالت تكميلي پايان

  
 

 

 31-33مهر  31 -31مهر  31-31مهر  31-31مهر  31-31مهر  39-31مهر  39 -39مهر  

0 0 0 

3 3 

5 

 قانون بودجه سال 9تعداد قراردادهای منعقده از محل بند ح تبصره 

 39 -39مهر  

 39-31مهر 

 31-31مهر 

 31-31مهر 

 31-31مهر 

 31 -31مهر 

 31-33مهر 

4043 

9800 

9517 

25633 

20578 

30128 

39596 

  مبلغ قراردادهای اعتبار پژوهشی منعقده با اعضای هیات علمی

 (ميليون ريال)

مهر  
39- 39 

مهر 
31-39 

مهر 
31-31 

مهر 
31-31 

مهر 
31-31 

مهر 
31- 31 

مهر 
33-31 

265 
317 

345 
370 350 359 

423 

 تعداد پایان نامه های ارشد و دکتری خاتمه یافته   

 (مشمول حمایت مالی)

 39 -39مهر  

 39-31مهر 

 31-31مهر 

 31-31مهر 

 31-31مهر 

 31 -31مهر 

 31-33مهر 

1634 

1945 

2127 

2281 

3678 

4170 

7756 

اعتبار پژوهشی تخصیص یافته برای حمایت از پایان نامه های 

 (میلیون ریال)کارشناسی ارشد و دکتری 
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 هاي برگزار شده ها و كارگاه همايش

  
 

   

مهر  
39- 39 

مهر 
31-39 

مهر 
31-31 

مهر 
31-31 

مهر 
31-31 

مهر 
31- 31 

مهر 
33-31 

0 
1 

8 
9 

8 

5 5 

 بین المللی  / برگزاری همایش های علمی ملی 

  -39مهر  
39 

 31-33مهر  31 -31مهر  31-31مهر  31-31مهر  31-31مهر  39-31مهر 

2 

10 

16 
19 17 

26 

37 

 برگزاری کارگاه های آموزشی
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 يمديريت امور فناور

 

 :دانشگاه فناوري امور مديريت ها و عملكرد فعاليتاهم 

 رديف عنوان تعداد

 5 تعداد نفر ساعت(های مهارتی ويژه دانشجويان) برگزاری دوره 93693
 

 

 

 رديف عنوان تعداد

1 

 تحصیلی رشته با مرتبط شغلهای با دانشجویان آشنایی هدف با) راه اندازی سامانه همگام

 این در مشاوران از استفاده با شغلی فرصتهای  به دستیابی در آنها راهنمایی و هدایت و

 و آموزشی کارگاه های برگزاری و الزم مهارتی های دوره آموزش امکان همچنین و زمینه

 دانشگاه(  موفق آموختگان دانش تجربیات با آشنایی

2 

 9 ها و صنایعها و سازمانهای پژوهشی با ادارات، شرکتعقد قراردادهای صنعتی و طرح 11
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 رديف عنوان تعداد

 1 ها و صنايع ها و سازمانها با ادارات، شرکتعقد تفاهم نامه 93

 

 

 

 

 

 رديف عنوان تعداد

 1 های مطالعاتی برای همکاران و اعضای هیئت علمیايجاد فرصت 11
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 رديف عنوان تعداد

 1 هاها، صنايع و شرکتبازديد از سازمان 141

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رديف عنوان تعداد

 1 های مختلف  شرکت در نمايشگاه 23
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 رديف عنوان تعداد

 1 به صورت کامل 31اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه به تفکیك گروه آموزشی از سال رصد  9

 3 های مختلف با حضور اساتید برتر کشوربرگزاری وبینار 93

 

 

 رديف عنوان تعداد

 .5 هاهای دانشگاه به منظور پیگیری، ارزيابی و نظارت بر آنراه اندازی سامانه مديريت قراردادها و تفاهم نامه 1

 55 های دعوت به همکاری از طريق فضای مجازی به دانشجويانهای شغلی و فراخوانهای بازارکار، فرصتاعالم نیاز 989
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 رديف عنوان تعداد

 59 برگزاری مدرسه تابستانی و مدرسه کسب و کار  12

 

 

 رديف عنوان تعداد

 59 صنايع های صنعتی ويژه اعضای هیئت علمی ازبرگزاری تور 21

 

 

 رديف عنوان تعداد

 51 راه اندازی کلینیك کسب و کار در شهرک صنعتی شهرک سلیمی 1
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 وخدمات رایانه ای مركز فناوری اطالعاتمدیریت 
 

های زيرمجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  عنوان يکی از مديريت های دانشگاه ب مرکز فناوری اطالعات و خدمات رايانه

سازمانی و اينترنت  های اساسی دانشگاه در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات درون داری و مديريت زير ساخت متولی اصلی ايجاد، نگه

داری شبکه کامپیوتری وسیع سیمی و بی سیم و ارتباط  مندی از خدمات چهار کارشناس، امور پشتیبانی و نگه است. اين مجموعه با بهره

های  ها و سرورهای اصلی دانشگاه و ارائه خدمات فناوری اطالعات به معاونت های کل دانشگاه، تمامی سامانه و زيرپرتالاينترنت و پرتال 

ای در  ها و ارائه خدمات رايانه مديريت مراکز کامپیوتر دانشکده ،عهده دارد. عالوه بر آن هآموزشی، اداری و مالی، دانشجويی و فرهنگی را ب

 پذيرد. ن مرکز انجام میدانشجويان از وظايف ديگر اين مديريت است که با استفاده از خدمات چهار کارشناس ديگر اي اين مراکز به عموم

های فراوان است، لذا در کنار انجام امور جاری مرکز،  ای با سرعت رشد بسیار و تغییرات و چالش فناوری اطالعات و ارتباطات حوزه

های  گیری فناوریکار ها و تهديدهای اين حوزه و به ها در حوزه اطالعات و ارتباطات و فرصت اوریاين مديريت آگاهی از جديدترين فن

، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه در اين حوزه رو به رشد را در  ا و حصول اهداف آموزشی مناسب و آموزش کارشناسان در جهت تسهیل فعالیت

 دستور کار خود دارد. 

صورت آماری در ادامه گزارش اشاره شده است، هدف و نتیجه  ه( ب 33تا  39در بازه هفت ساله ) از سال به اهم اقدامات اين مديريت 

ثر از شبکه و منابع کامپیوتری دانشگاه در برابر صدمات ؤاين اقدامات افزايش پايداری شبکه و کاهش زمان قطعی آن، محافظت م

 باشد.  از اين منابع و رضايت کاربران میمندی  نرم افزاری و افزايش میزان بهره افزاری و سخت

 

 و خدمات رایانه ای مركز فناوری اطالعاتانجام یافته در  اهم اقدامات ردیف

1 
ساله  3داری، بهسازی و توسعه زیرساخت شبکه سیمی )اعم از فیبر نوری و کابل مسی( در دانشگاه. در این مقطع  تجهیز، نگه

 های اصلی شبکه محقق شده است. درصد افزایش در تعداد سویچ 60زیر ساخت  و بیش از متر توسعه در  این  4000بالغ بر 

2 
های الزم در تجهیزات جهت حصول  های آماری و پیکربندی تأمین و پشتیبانی ارتباط اینترنت کل دانشگاه و انجام بررسی

درصد افزایش  300ساله به میزان  3شگاه در بازه مندی حداکثری کاربران و بهبود پایداری شبکه. پهنای باند اینترنت دان بهره

 یافته است.

3 

های نوین و با کیفیت و پایدداری مناسدب در کدل     سیم دانشگاه منطبق با فناوری داری، بهسازی و توسعه شبکه بی تجهیز، نگه

های دانشجویی و بخش اعظم فضاهای اداری، آموزشی و پژوهشی و ایجاد و مدیریت کاربران مربوطده ) بدا آمدار     فضای خوابگاه

درصدد و   553سداله بده میدزان     3سیم در بازه  های تحت پوشش شبکه بی د ساختمانتجمیعی بالغ بر بیست هزار کاربر(. تعدا

 درصد افزایش یافته است. 510نصب شده به میزان  Access Pointتعداد کل تجهیزات 

 .سامانه ( 51های فناوری اطالعات دانشگاه ) بالغ بر نظارت، پشتیبانی فنی و ارائه خدمات مشاوره در مورد کل سامانه 4

5 
های  اندازی سرورهای مورد نیاز برای میزبانی سامانه تهیه اسناد و مشخصات فنی، مشاوره و نظارت در تأمین و نصب و راه

درصد افزایش  130ساله به میزان  3فناوری اطالعات دانشگاه. تعداد سرورهای عملیاتی )اعم از فیزیکی و مجازی( در بازه 

 یافته است.

6 

مانه نرم افزاری ضد بدافزار معتبر در کل کامپیوترهای مورد استفاده اداری و آموزشی و پژوهشی دانشگاه نصب و راه اندازی سا

. اقددام الزم در  دانشگاه و زیر ساخت شبکه مورد حمالت امنیتی انجام گرفته در مورد سرورها  600مدیریت بالغ بر  و یشو پا

عمل آمده اسدت و   نیز به (UTM)ه مخاطرات امنیت فناوری اطالعات مورد تأمین سامانه جدید سخت افزاری مدیریت یکپارچ

 باشد. اندازی می این سامانه در حال نصب و راه

7 
های جدید رایانشی برای اسداتید، کارکندان و    کارگاه علمی و آموزشی در مورد پدافند غیر عامل سایبری و فناوری 50برگزاری 

 تفاهم نامه منعقده با اداره کل پدافند غیر عامل استان(کارشناسان در دانشگاه و خارج آن )طبق 

 .5000Mbpsو قابلیت افزایش تا  50Mbpsتجهیز پردیس تبریز دانشگاه به اینترنت فیبر نوری با پهنای باند  8

  



   3133   لی ا    3131   دااگشنه شهید مدنی آرذبایجان رد بازه زمانی  گزارش عملکرد 

63 

   

 )ادامه( مركز فناوری اطالعاتاهم اقدامات انجام یافته در  ردیف

9 
ی و آموزش زیرساخت خدمات دولت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطالعات جهت استفاده انداز راهاجرای تمهیدات فنی، 

امور پرسنلی و و های مکاتبات وزارتی و سازمانی، تبادالت مالی، احراز هویت  ها و واحدهای مختلف دانشگاه در حوزه معاونت

 تی.های دول های سماد و سامانه مدیریت حساب افزودن خدمات جدید نظیر سامانه

11 

عنوان درسی، انتقال اطالعات  5300افزاری سامانه آموزش الکترونیکی )سام(، ایجاد بالغ بر  افزاری و نرم طراحی و اجرای سخت

کل دانشجویان و اسداتید، تهیده جدزوات آموزشدی بدرای اسداتید و دانشدجویان، آمدوزش و پشدتیبانی اسداتید، دانشدجویان و            

به صورت موفقیدت آمیدز    54-55انات اکثریت قریب به اتفاق دروس ترم دوم سال تحصیلی کارشناسان. فرآیند آموزش و امتح

 توسط این سامانه انجام گردید.

 .کنفرانس علمی برگزار شده در دانشگاه 53بالغ بر سایت  اندازی، آموزش و پشتیبانی وب راه 11

 جدید. UPSدستگاه  5بهبود وضعیت تأمین توان الکتریکی سرورها از طریق ایجاد فضای مستقل استقرار و افزایش  12

13 
 الن،یالتحص اشتغال فارغ تیوضع یبه منظور بررس دانشگاه النیالتحص فارغ یرصد شغل اینترنتی سامانهطراحی و اجرای 

 .ها آنها در انجام پروژه یها لیاز پتانس آموختگان و استفاده ثر با دانشؤارتباط م یبرقرار

14 
عضویت و برقراری ارتباط امن با مرکز مدیریت  امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای )مرکز ماهر( جهت تبادل 

 های فناوری اطالعات و ارتباطات. جدیدترین اخبار و اطالعات در حوزه امنیت سامانه

15 
مندی دانشجویان از  نظارتی جهت افزایش میزان ساعات بهره نیدورب دستگاه 55ی و نظارت بر نصب کربندیپطراحی شبکه، 

 ها. خانه های دانشکده قرائت

16 
استفاده عموم  یدانشگاه برا یداخل یوتریمناسب به شبکه کامپ یافزار با مشخصات سخت دیجد وتریدستگاه کامپ 55 شیافزا

 ها. و کتابخانه ها شگاهی، آزما ها دانشکده وتریدر مراکز کامپ انیدانشجو

 
 

 فناوري اطالعات و خدمات رايانه اي هاي مركز  جدول تطبيقي فعاليت

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 شاخص ها ردیف

1 (Mbps)  550 533 533 500 500 500 30 پهنای باند اینترنت 

2 
تعداد سرورهای 

 عملیاتی)فیزیکی و مجازی(
56 10 13 55 55 55 36 

3 
های تحت  تعداد ساختمان

 سیم پوشش شبکه بی
55 54 15 13 13 14 14 

4 
فضای  Access Pointتعداد 

 اداری، آموزشی و پژوهشی
15 13 15 55 53 53 35 

5 
فضای  Access Pointتعداد 

 خوابگاهی
35 35 33 55 553 553 553 

 Main Switch 64 31 43 55 54 505 550تعداد 6

7 
تعداد کاربران سامانه پست 

 الکترونیک
556 5055 5105 5550 5635 5436 5531 
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 های مركز مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطالعات تطبیقي فعالیتنمودارهای 

 
 (Mbpsنمودار پهنای باند اينترنت دانشگاه )

 

 
 نمودار تعداد سرورهای عملیاتی)فیزيکی و مجازی(

 
 سیم های تحت پوشش شبکه بی ساختماننمودار تعداد 

 

 
 فضای اداری، آموزشی و پژوهشی  Access Pointنمودار تعداد

 
 فضای خوابگاه دانشجويی  Access Pointنمودار تعداد 

 
 Main Switchتعداد  نمودار
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 المللیهای علمی بینگروه همکاری

 

 انجام یافته: سیاست گذاریو  اقداماتفعالیت ها، اهم 
 .   سازی دانشگاهالمللیتدوين سند بین  -5

های های آمادگی برای آزمون های خارجی دانشگاه که با تشکیل کالساندازی مرکز آموزش و خدمات زبان تاسیس و راه -9

MSRT,IELTS   های خود را آغاز نمودفعالیت 31خرداد طی. 

   http://en.azaruniv.ac.ir دانشگاه به آدرسروزرسانی و ارتقای سايت انگلیسی به -9

 المللی. های مشترک بین از طرح نامۀ حمايت شیوهتدوين و تصويب  -1

 .نامه جذب دانشجوی غیر ايرانیبازنگری شیوهتدوين و  -1

 انشگاه شهید مدنی آذربايجان.المللی از جمله بروشور تبلیغاتی دهای بینتهیه موارد الزم برای معرفی و تبلیغ دانشگاه در نمايشگاه -1

های ارشد مشترک بین دانشگاه شهید مدنی آذربايجان و دانشگاه سالنتوی ايتالیا در دو رشته انجام مقدمات الزم برای برگزاری دوره -1

 .تحصیلی

جهت جذب دانشجويان غیر  اندازی سامانه پذيرش آنالين دو زبانه )انگلیسی و فارسی( و انجام تغییرات الزم در سايت انگلیسیراه -1

 http://en.azaruniv.ac.ir/login    ايرانی به آدرس

 اقدام برای اخذ مجوز جذب دانشجوی خارجی -3

آورانه دانشگاه شهید مدنی آذربايجان به آدرس های سايت فروشگاه محصوالت و خدمات فناندازی و شروع فعالیتراه -.5

http://tps.azaruniv.ac.ir 
 پذيرش آنالين دانشجوی غیر ايرانی. امکانات زبان سامانهاقدام برای افزودن زبان عربی به  -55

 سامانه پذيرش آنالين دانشجويان غیر ايرانی    شهید مدنی آذربايجان سايت انگلیسی دانشگاهوب 

 

.  
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 المللیهای بینعضویت در اتحادیه

 نام اتحاديه ها سال
 (IUCها )المللی دانشگاهشوراری بین 5939از سال 

 های منطقه قفقازاتحاديه دانشگاه 5939از سال 

 

 ورانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجاناسایت فروشگاه محصوالت و خدمات فن
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 المللی دید و بازدیدهای بین

 عناوين سال
مهر  -5939مهر 

5939 
 59/39/.9لغايت  51/59/39رکیه از تاريخ های علمی بین المللی به کشور تهمکاریسفر رياست دانشگاه به همراهی مدير 

 ها که در شهر آنکارا برگزار گرديد. و شرکت در جلسات مجمع عمومی شورای بین المللی دانشگاه

مهر  - 5939مهر 
5931 

مدير تحقیقات اين آژانس، دکتر به همراهی  (BBCAنس بیوتکنولوژی و کنترل بیولوژيك ايتالیا )اتی از آژأحضور هی
 ماسیمو کريستوفارو در دانشگاه شهید مدنی آذربايجان.

 .31های منطقه قفقاز در خرداد ماه شرکت رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربايجان در پنجمین اجالس رؤسای دانشگاه

 دانشگاه يوزونجويیل ترکیه در دانشگاه شهید مدنی آذربايجان.

 دانشگاه کانازوای ژاپن و دانشگاه شهید مدنی آذربايجان در دانشگاه شهید مدنی آذربايجان حضور هیاتی از

مهر  -5931مهر 
5931 

 و معرفی 31يجان در ارديبهشت ماه ازديد هیات ريیسه دانشگاه شهید مدنی آذربايجان از دانشگاه خزر جمهوری آذرباب
های دانشگاه خزر به منظور آشنايی سه، مديران و روسای دانشکدهای با حضور هیات رئیهای دانشگاه در جلسهپتانسیل

 اساتید و دانشجويان آن دانشگاه با امکانات دانشگاه شهید مدنی آذربايجان و جذب دانشجويان خارجی. 

و  31بازديد هیات ريیسه دانشگاه شهید مدنی آذربايجان از دانشگاه دولتی باکو جمهوری آذربايجان در ارديبهشت ماه 
های علمی و پژوهشی، آموزش مذاکره در خصوص همکاری علمی و پژوهشی با اين دانشگاه به منظور توسعه همکاری

 های مختلف علمی از جمله نانوتکنولوژی.کادر و همکاری دو دانشگاه در عرصه

مهر  -5931مهر 
5931 

 در دانشگاه (Azerbaijan Technological University) حضور مسئولین دانشگاه تکنولوژی آذربايجان

بازديد هیاتی از کشور مالزی مرکب از آقای وين سنت ونگ مشاور نخست وزير و وزير علوم کشور مالزی در حوزه نوآوری 
سازی فناوری و آقای تام چونگ، مدير هاب نوآوری مالزی و آقای فرزاد حجازی، رئیس دفتر نوآوری دانشگاه و تجاری

 .31دانشگاه شهید مدنی آذربايجان در آبان ماه پوترای مالزی از 

ترکیه به سرپرستی دکتر مرات ماکاراجی معاون توسعه فناوری و برنامه ريزی و نجدت    TUBITAK بازديد هیاتی از
 های علمی پژوهشی دانشگاهمندیاز توان  TUBITAK  بارالس مدير برنامه ريزی موسسه تحقیقات علمی و فناوری

مالزی متشکل از رئیس پارک علم و فناوری، مدير مرکز نوآوری، رئیس  UPM ت علمی و فناوری دانشگاهحضور هیا
مالزی برای ارتقاء فن آوری ها در  UPM دانشکده مهندسی و هماهنگ کننده  نوآوری دانشکده مهندسی و رابط دانشگاه

 .31تیرماه خاورمیانه در دانشگاه شهید مدنی آذربايجان طی 

 .31فروردين ماه طی  ل در دانشگاهپیامی باتا ترکیه به سرپرستی پروفسور يوزونجی يیل هیاتی از دانشگاهحضور 

 حضور هیاتی از دانشگاه کانازوای ژاپن و دانشگاه شهید مدنی آذربايجان در دانشگاه شهید مدنی آذربايجان

مهر  -5931مهر 
5931 

ترکیه و هیات رئیسه  (Karadeniz Technical Universityشست مشترک رئیس دانشگاه صنعتی کارادنیز )ن

 .31دانشگاه شهید مدنی آذربايجان در آبان ماه 

المللی بین دانشگاه شهید مدنی آذربايجان و دانشگاه های علمی و بینبرگزاری جلسه بررسی راهکارهای گسترش همکاری

 .31در آبان ماه  (Belarusian State Technological University) فناوری کشور بالروس

المللی های علمی بین ديدار هیات متشکل از رئیس دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و رئیس گروه همکاری

 .31رداد طی ممابین های علمی، پژوهشی و فرهنگی فی دانشگاه از دانشگاه يوزونجی يیل ترکیه جهت بسط همکاری

برنامه انتقال محقق پیترو دالواله مصوبه مابین وزارت » حضور دو محقق ايتالیايی از دانشگاه آلدوموروی باری ايتالیا پیرو

های اريوفیوئید و و تحقیق در بخش مطالعه کنه، «علوم، تحقیقات و فناوری ايران با وزارت آموزش و تحقیق کشور ايتالیا

 .31ارديبهشت تا تیرماه  از« بررسی تنوع زيستی بیوسفر ارسباران» تحقیقاتیپروژه تحت ت نماتدهای بیمارگر حشرا

 .31طی دی ماه حضور محققان و پژوهشگران ژاپنی جهت مطالعه زلزله کرمانشاه 
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 ادامه جدول ديد و بازديدها سال 

مهر  -5931مهر 
5931 

 .31ژاپن در دانشگاه شهید مدنی آذربايجان طی دی ماه حضور تیم تحقیقاتی از دانشگاه کانازاوای کشور 

بازديد چهار روزه رياست محترم دانشگاه و هیات همراه از دانشگاه آلدو موروی باری ايتالیا در راستای گسترش و تحکیم 
 .31نامه همکاری منعقده بین دو دانشگاه در آذر ماه المللی و اجرايی کردن تفاهمروابط بین

 هیأتی از کشور جمهوری آذربايجان از دانشگاه شهید مدنی آذربايجان.بازديد 

های اخیر هايی از زلزلهای کلیسای سنت استپانوس و ارائه سمینار با موضوع آموخته حضور هیات ژاپنی جهت مطالعات لرزه
 .31در ايران، مالزی، اندونزی و تايوان طی دی ماه 

 .31ای قره کلیسا طی شهريور ماه ات لرزهحضور هیات ژاپنی جهت ادامه مطالع

زاده نماينده وزارت امور خارجه در استان آذربايجان شرقی در گور و آقای عیسیحضور سرکنسول ترکیه، آقای حسین گون
با دانشگاه و بازديد از مرکز رشد واحدهای فناور و مرکز نوآوری پرديس تبريز دانشگاه و نمايشگاه برگزار شده در رابطه 

 51کشاورزی در قالب  مهندسی، فناوری اطالعات و های علوم پايه، فنی وهای اساتید و دانشجويان دانشکدهتوانمندی
 .31غرفه طی تیرماه 

مهر  -5931مهر 
5933 

  انبازديد هیاتی از دانشگاه صنعتی ارزروم ترکیه مشتمل بر رئیس دانشگاه و معاونین ايشان از دانشگاه شهید مدنی آذربايج
 .31طی آذرماه  های توسعه همکاری دو جانبه جهت بررسی راه

بازديد هیاتی از دانشگاه سیواس ترکیه به سرپرستی رئیس دانشگاه، عالیم يئلديز از دانشگاه شهید مدنی آذربايجان در  
 .31در بهمن ماه مابین های فیراستای گسترش هرچه بیشتر همکاری

محاسبات کوانتومی در دانشگاه شهید مدنی   المللی در شاخه نظريه اطالعات وکنفرانس بیندومین مدرسه و  برگزاری
 .31آذربايجان در ارديبهشت 

بازديد هیاتی از دانشگاه شهید مدنی آذربايجان مشتمل بر معاون پژوهش و فناوری و معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی 
با معاون پژوهشی اين دانشگاه، و مذاکراتی در خصوص گسترش تعامالت بین  دانشگاه از دانشگاه صنعتی استانبول و ديدار

 .31دو دانشگاه در اسفند ماه 

کلیسا( در دانشگاه شهید مدنی ای کلیسای تادئوس )قرهحضور محققان ژاپنی در تکمیل پروژه تحقیقاتی مطالعات لرزه
 .31 آبانآذربايجان طی 

 با مسئولین دانشگاه سالنتوی ايتالیا.چند جلسه ديدار و گفتگوی مجازی 

 نونکتا 5933مهر 

جلسه ديدار و گفتگوی مجازی با مسئولین دانشگاه سالنتوی ايتالیا در رابطه با تاسیس رشته تحصیلی مشترک بین دو 
 دانشگاه.

فرهیختگان ايرانی مقیم برگزاری نشست مجازی رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربايجان با اساتید و گفتگوی مجازی با 
 کشورهای مالزی و سنگاپور
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مهر  - 1382مهر 
1383 

مهر  - 1383مهر 
1388 

مهر  - 1388مهر 
1385 

مهر  - 1385مهر 
1386 

مهر  - 1386مهر 
1387 

مهر  - 1387مهر 
1389 

مهر  - 1389مهر 
1388 

 تعداد دید و بازدیدهای بین المللي
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 المللي ها و مجامع بین تعداد شركتَ در نمایشگاه

 عناوين تعداد سال

 5 5939مهر  -5939مهر 
 51/59/39المللی به کشور ترکیه از تاريخ های علمی بینسفر رياست دانشگاه به همراهی مدير همکاری -5

ها که در شهر آنکارا برگزار المللی دانشگاهو شرکت در جلسات مجمع عمومی شورای بین 59/39/ .9لغايت 
 گرديد. 

 5 5931مهر  -5939مهر 
های منطقه قفقاز در خرداد شرکت رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربايجان در پنجمین اجالس رؤسای دانشگاه -5

 .31ماه 

 - - 5931مهر  -5931مهر 

 - - 5931مهر  -5931مهر 

 5 5931مهر  -5931مهر 
های عضو اتحاديه قفقاز در استانبول ترکیه طی شرکت رئیس دانشگاه در هفتمین گنگره روسای دانشگاه -5

 .31اسفند ماه 

 - - 5931مهر  -5931مهر 

 5 5933مهر  -5931مهر 

-در اجالس و نمايشگاه بین تکمیلی دانشگاهو معاون آموزش و تحصیالت  شرکت معاون پژوهش و فناوری -5

-المللی يوری در ترکیه و برگزاری غرفه مخصوص دانشگاه شهید مدنی آذربايجان به منظور معرفی پتانسیل

چنین بازديد از غرفه و ديدار با مسئوالن دانشگاه دولتی نخجوان، دانشگاه های دانشگاه به بازديدکنندگان و هم
دانشگاه مال تپه و چندين  ،دانشگاه اسکی شهیر ،دانشگاه استانبول ،دانشگاه آيدين ،نفت جمهوری آذربايجان

 .31طی اسفند آموزشی  –دانشگاه ديگر در جهت گسترش تعامالت علمی

 5 تاکنون 5933مهر 

المللی در اجالس و نمايشگاه بینمدير دفتر همکاريهای علمی دانشگاه و  شرکت معاون پژوهش و فناوری -
-و برگزاری غرفه مخصوص دانشگاه شهید مدنی آذربايجان به منظور معرفی پتانسیل به صورت مجازیيوری 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی چنین بازديد از غرفه و ديدار با مسئوالن های دانشگاه به بازديدکنندگان و هم
در خصوص گسترش ارتباطات بین از کشورهای ترکیه، اندونزی، مالزی، هند، لهستان، گرجستان، ايتالیا و ... 

 .33اسفند المللی طی 

  

 



   3133   لی ا    3131   دااگشنه شهید مدنی آرذبایجان رد بازه زمانی  گزارش عملکرد 

71 

   

 

 

 

 

 

 

 الملليهای بینبرگزاری سمینارها و كنفرانس

 عناوين سال

 5931مهر  -5939مهر 
های هرز در دانشگاه شهید مدنی آذربايجان توسط دکتر برگزاری سمینار تخصصی کنترل بیولوژيك علف

( و دکتر انريکو دلیللو از BBCAبیوتکنولوژی و کنترل بیولوژيك ايتالیا )ماسیمو کريستوفارو از آژنس 
 .31دانشگاه آلدوموروی باری ايتالیا در ارديبهشت 

 5931مهر  -5931مهر 
رگزاری سمینار مشترک بین دانشگاه کانازوای ژاپن و دانشگاه شهید مدنی آذربايجان در موضوع زلزله و ب

 .در دانشگاه شهید مدنی آذربايجان تاريخی یهای بنايسازی ساختمانمقاوم

 5931مهر 
 

 5933مهر  -

در  هی در دانشگامحاسبات کوانتوم  المللی در شاخه نظريه اطالعات وبرگزاری دومین مدرسه و کنفرانس بین
 .31ارديبهشت 
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مهر  - 1393مهر 

1394 

مهر  - 1394مهر 

1395 

مهر  - 1395مهر 

1396 

مهر  - 1396مهر 

1397 

مهر  - 1397مهر 

1398 

مهر  - 1398مهر 

1399 

 تعداد شركت در نمايشگاه ها و مجامع بين المللي
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 الملليهای بینهای آموزشي و كارگاهدوره

 عناوين سال

 5931مهر  -5931مهر 

توسط رئیس گروه « EAP Curriculum Design»ن اشناسی کاربردی با عنوبرگزاری کارگاه پژوهشی زبان
 .31المللی دانشگاه شهید مدنی آذربايجان در دانشگاه خزر جمهوری آذربايجان طی بهمن ماه های علمی بینهمکاری

 Evaluation of Current Foundation and »ن اشناسی کاربردی با عنوبرگزاری کارگاه پژوهشی زبان

EAP Courses   »المللی دانشگاه شهید مدنی آذربايجان در دانشگاه خزر های علمی بینتوسط رئیس گروه همکاری
 .31جمهوری آذربايجان طی بهمن ماه 

 5931مهر  -5931مهر 

« آنها های اريوفیوئید و روش مطالعهبر کنهمروری »با عنوان های اريوفیوئید برگزاری کارگاه تخصصی مرتبط با کنه
شناسی ايران و ا همکاری انجمن کنهبتوسط گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

 .دانشگاه آلدوموروی باری ايتالیا و با حضور استاد سرشناس رشته مذکور پروفسور انريکو دلیللو

رسم  طريقه با های اريوفیوئید و آشنايیکنه روش مطالعه»با عنوان های اريوفیوئید مرتبط با کنهبرگزاری کارگاه تخصصی 
توسط گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی و معاونت پژوهش و فناوری « افزار فتوشاپنرم با سازی تصاويرو مرتب

انشگاه آلدوموروی باری ايتالیا و با حضور استاد شناسی ايران و ددانشگاه شهید مدنی آذربايجان با همکاری انجمن کنه
 .سرشناس رشته مذکور پروفسور انريکو دلیللو

 5933مهر  -5931مهر 

 جنسی، دو زندگی جدول نظريه اساس بر حشرات جمعیت مدلسازی»با عنوان  ساعته 99 برگزاری دوره آموزشی مجازی

توسط پروفسور سین چی استاد تمام بازنشسته دانشگاه ملی « از زمان داده تحلیل تجزيه و و شکارگری -شکار نسبت
 چانگ سینگ کشور تايوان.

های تحقیق با تدريس ساعته مشترک با دانشگاه سالنتو کشور ايتالیا در زمینه روش 95برگزاری دوره آموزشی مجازی 
مدنی آذربايجان با مديريت دفتر نفر از دانشجويان دکتری دانشگاه شهید  .9پروفسور آلساندرو پلوسو و با حضور 

نفر از دانشجويان ايتالیايی  11های علمی دانشگاه و به سرپرستی دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به همراه همکاری
که به دانشجويان حاضر در کارگاه  5933خرداد ماه  9ارديبهشت و  91و  51های طی سه جلسه هفت ساعته در تاريخ

 ه از طرف دانشگاه سالنتو داده شد.گواهی پايان دور

 تا کنون 22 مهر از

 Grape Erineum Strain of Colomerus Vitis برگزاری کارگاه مجازی با عنوان -5

(Acari :Eriophyidae): Recent Findings and Notes  توسط پرفسور انريکو دلیللو  1/59/33.در تاريخ
 از دانشگاه آلدو مورو باری ايتالیا

 Capnodis Tenebrionis : New Approaches to Scan Plantگزاری کارگاه مجازی با عنوان بر -9

Material Resistance and New Biological Control Perspectives  توسط دکتر ايالريا ترزا از
 دانشگاه  آلدومورو باری ايتالیا

 Managing Ecosystem Services for Sustainable Cropبرگزاری کارگاه مجازی با عنوان  -9

Production  توسط دکتر جیووانی تامبورينی از دانشگاه آلدومور باری ايتالیا 59/59/33در تاريخ 

 from real molecules and semiconductors to RF circuitsبرگزاری کارگاه مجازی با عنوان:    -1

to perform computation  کتر امید فیضی استاد دانشگاه ايرانی در دانشگاه لیموژ توسط د 95/59/33در تاريخ
 فرانسه
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 سازی دانشگاهالملليهای آموزشي داخلي در جهت بینبرگزاری كارگاه

 عناوين سال
 .31با حضور مدرسانی از وزارت عتف در ارديبهشت « المللی سازی آموزش عالی بین»برگزاری کارگاه  5931مهر  -5931مهر 

 5933مهر  -5931مهر 

المللی در اتحاديه اروپا با همکاری گروه  های پژوهشی بین برگزاری کارگاه آموزشی آشنايی با فرصت
 .31المللی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران طی مهرماه  های علمی و بین همکاری

ها و دانشگاهی با دانشگاههای علمی های همکاریآشنايی با فرصت»برگزاری سمینار آموزشی با عنوان 
( برای اعضای هیات DAADبا همکاری موسسه تبادالت آکادمیك آلمان )« مراکز تحقیقاتی کشور آلمان

 .31علمی و دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشگاه طی آذرماه 

دانشگاه عالمه های اروپايی با همکاری    برگزاری کارگاه آموزشی مجازی آشنايی با پروپوزال نويسی در پروژه
 .33طباطبائی تهران برای اعضای هیات علمی و دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشگاه طی تیر ماه

های تشويقی ستاد نانو با همکاری کارگروه توسعه سرمايه انسانی ستاد نانو نامهبرگزاری کارگاه مجازی آيین
 .33طی مرداد ماه  برای اعضای هیات علمی و دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشگاه

المللی با حضور آقای دکتر علیزاده  رگزاری کارگاه مجازی آشنايی با قوانین و مقررات جذب دانشجويان بینب
مديرکل محترم سازمان امور دانشجويان غیر ايرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس محترم 

 .33دانشگاه طی مرداد ماه 
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 و برگزاری كارگاههای آموزشي رساله هاخارج از كشور در پایاننامه ها،  اساتید دانشگاه های معتبرهمکاری با 

 عناوين تعداد سال

 -5939مهر 
 5939مهر 

5 
همکاری دکتر يونس حنیفه پور از دانشگاه يونگنام کره جنوبی به عنوان استاد مشاور در پاياننامه کارشناسی ارشد  -5

 سنتز النتانیدی، کاتیونهای برخی با شده دوپه سولفید کادمیم ذرات انون» دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربايجان با عنوان 
 «کاتالیستی فوتو خواص بررسی و

 -5939مهر 
 5931مهر 

5 

همکاری دکتر مقداد سمائی از دانشگاه قیفو ژاپن به عنوان استاد مشاور در پاياننامه کارشناسی ارشد دانشجوی دانشگاه  -5
 ای نقطه چشمه روش به ايران شمالغرب گسلهای از ناشی زمین نیرومند جنبش سازی شبیه»شهید مدنی آذربايجان با عنوان 

 استپانوس سنت کلیسای محل در شده گیری اندازه میکروتريمورهای از استفاده با تصادفی محدود گسل روش و تصادفی
 « جلفا

 -5931مهر 
 5931مهر 

5 
همکاری دکتر فايتفلوکرزی از دانشگاه زارلند آلمان به عنوان استاد راهنما در پاياننامه کارشناسی ارشد دانشجوی دانشگاه  -5

 « Ins-5سلولهای در ولتاژ به وابسته کلسیمی کانالهای B9 واحد زير بررسی»عنوان شهید مدنی آذربايجان با 

 -5931مهر 
 5931مهر 

9 

نويسی پیشرفته جاوا برای مقطع کارشناسی ارشد های عامل برای مقطع کارشناسی و زبان برنامهتدريس درس سیستم -5
زاده عضو هیات علمی گروه فناوری اطالعات دانشگاه شهید دانشگاه خزر جمهوری آذربايجان توسط آقای دکتر ناصر فرج 

 .31-31مدنی آذربايجان در نیمسال اول 

نامه کارشناسی ارشد همکاری دکتر انريکو دلیللو از دانشگاه آلدوموروی باری کشور ايتالیا به عنوان مشاور در پايان-9
 :Trombidiformes)های اريوفیوئید شناسايی کنه»با عنوان  دانشگاه شهید مدنی آذربايجان یدانشجو

Eriophyoidea) مهم زايی چند گونهشیر و بررسی مقدماتی مکانیسم گالانگل گیاهان هرز در شهرستان عجب». 

کارشناسی ارشد نامه همکاری دکتر انريکو دلیللو از دانشگاه آلدوموروی باری کشور ايتالیا به عنوان مشاور در پايان-9
نقده شهرستان انگل محصوالت کشاورزي های اريوفیوئیدکنهشناسايی » با عنوان  دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربايجان

 Acalitusی بادام و آلو، گال جوانه یکنهروز برای تخمین زمان مناسب کنترل -و استفاده از مدل درجه

phloeocoptes (Nalepa).» 

 -5931مهر 
 5931مهر 

9 

برنامه انتقال محقق پیترو دالواله مصوبه مابین وزارت » از دانشگاه آلدو موروی باری ايتالیا پیرو دکتر انريکو دلیللوحضور  -5
های اريوفیوئید و و تحقیق در بخش مطالعه کنه، «علوم، تحقیقات و فناوری ايران با وزارت آموزش و تحقیق کشور ايتالیا

 .31ارديبهشت تا تیرماه  از« بررسی تنوع زيستی بیوسفر ارسباران»نماتدهای بیمارگر حشرات پروژه مطالعاتی 

برنامه انتقال محقق پیترو دالواله مصوبه مابین » از دانشگاه آلدو موروی باری ايتالیا پیرو دکتر اوستاکیو تاراسکوحضور  -9
های و تحقیق در بخش مطالعه کنه، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ايران با وزارت آموزش و تحقیق کشور ايتالیا

 .31تیرماه  طیاز« بررسی تنوع زيستی بیوسفر ارسباران»اريوفیوئید و نماتدهای بیمارگر حشرات پروژه مطالعاتی 

همکاری دکتر دومیتروباالنو از دانشگاه چانکايا آنکارا به عنوان استاد مشاور در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه شهید -9
 «موازی الکتريکی مدارهای در فابريزيو کاپوتو کسری مشتق»مدنی آذربايجان با عنوان 

 -5931مهر 
 5931مهر 

1 

مورو باری ايتالیا به عنوان استاد مشاور در پاياننامه کارشناسی ارشد دانشجويان همکاری دکتر انريکو دلیللو از دانشگاه آلدو  -5
 زيستی ويژگیهای برخی و میاندوآب شهرستان اريوفیوئید های کنه فون مطالعه»دانشگاه شهید مدنی آذربايجان با عنوان 

Aceria angustifoliae سنجد روی» 

دانشگاه آلدومورو باری ايتالیا به عنوان استاد مشاور در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه همکاری دکتر جیواناکاستالنو از  -9

 «ناحیه بر مبتنی انرژی توابع اساس بر مغز MRI تصاوير بندی بخش»شهید مدنی آذربايجان با عنوان 

اله دکتری دانشجوی دانشگاه شهید همکاری دکتر دومیتروباالنو از دانشگاه چانکايا آنکارا به عنوان استاد مشاور در رس -9
 «ای مرحله چند ديفرانسیل-انتگرال معادالت خی بر جواب وجود بررسی»مدنی آذربايجان با عنوان 

همکاری دکتر فرانسیسورپورت از دانشگاه تکنولوژی ووهان چین به عنوان استاد مشاور در رساله دکتری دانشجوی  -1
 و حاللها از استفاده با هیدروکربن-آلی اسیدهای جداسازی تئوری و تجربی مطالعه»عنوان دانشگاه شهید مدنی آذربايجان با 

 «آبدوست /آبگريز عمیق تکتیك

زاده از دانشگاه کانازاوای ژاپن به عنوان استاد مشاور در پاياننامه کارشناسی ارشد دانشجوی همکاری دکتر صدرا کريم -1
 گشودگی با راداری تصاوير از استفاده با ذهاب سرپل شهر لرزهای آسیب ارزيابی»وان دانشگاه شهید مدنی آذربايجان با عن

 «بافت و آنالیز( SAR) مصنوعی

همکاری دکتر زويی شائو از دانشگاه ژانگ ژو چین به عنوان استاد مشاور در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه شهید مدنی  -1
 « گرافها در رومی احاطهای پارامترهای برای جديد نتايج»آذربايجان با عنوان 
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همکاری دکتر زويی شائو از دانشگاه ژانگ ژو چین به عنوان استاد مشاور در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه شهید مدنی  -1
 « احاطهای پارامترهای بر گراف تغییرات تاثیر»آذربايجان با عنوان 

ژو چین به عنوان استاد مشاور در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه شهید مدنی همکاری دکتر زويی شائو از دانشگاه ژانگ  -1
 «جهتدار گرافهای در دار عالمت احاطهای پارامترهای»آذربايجان با عنوان 

 -5931مهر 
 5933مهر 

5. 

دانشجوی دانشگاه همکاری دکتر زگورمستجابلیاوغلی از دانشگاه کوچ کشور ترکیه به عنوان استاد راهنما در رساله دکتری  -5
 «کوانتومی ترمودينامیك کاربردهای برای مدت طوالنی کوانتومی همدوسی مطالعه»شهید مدنی آذربايجان با عنوان  

همکاری دکتر آلسیو سرافینی از دانشگاه کالج لندن به عنوان استاد راهنما در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه شهید  -9
 «پیوسته متغیر کوانتومی های سامانه سرمايش»مدنی آذربايجان با عنوان 

همکاری دکتر امیر سلطان بیگی از دانشگاه کوجا تپه ترکیه در پاياننامه کارشناسی ارشد دانشجوی دانشگاه شهید مدنی  -9
 رقم دو فیزيولوژيك صفات برخی و رشد بر سلنیوم و( مغناطیسی آهن)آهن ذره نانو با پاشی محلول تأثیر»آذربايجان با عنوان 

 تأثیر» و « شوری تنش تحت ترخون عملکرد و رشد بر روی و آهن مختلف منابع و گرافن تاثیر» و « شوری تنش تحت مرزه
 Anethum) شويد فیزيولوژيك صفات برخی و رشد بر گرافن و متانول پتاسیم، نیترات روی، نانو با پاشی محلول

graveolens L ).شوری تنش تحت» 

همکاری دکتر هارونآقکوش از دانشگاه يوزونجی يیل ترکیه به عنوان استاد مشاور در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه  -1

 «و فضای تعمیم يافته آن P^n(C) همساز در-f-دو همساز و دو-fزيرمنیفلدهای»شهید مدنی آذربايجان با عنوان  

ترکیه به عنوان استاد مشاور در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه شهید همکاری دکتر جهانازگور از دانشگاه بالیك اسیر  -1

 «و فضای تعمیم يافته آن P^n(C) همساز در-f-دو همساز و دو-fزيرمنیفلدهای»مدنی آذربايجان با عنوان  

انشجوی همکاری دکتر يوان هنگ وانگ از دانشگاه نرمال ژيجیانگ چین به عنوان استاد مشاور در رساله دکتری د -1
 مجموعه مشترک نقطه کردن پیدا برای ضعیف همگرايی يا قوی همگرايی قضیه»دانشگاه شهید مدنی آذربايجان با عنوان

 «برداری سازی بهینه مسئله و تغییراتی نامساوی ی مسئله جواب مجموعه با ثابت نقطه

استاد مشاور در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه شهید همکاری دکتر مصطفی چالئی از دانشگاه بلیدا الجزيره  به عنوان  -1

 «آن های واريانت و رومی گر احاطه-[k] »مدنی آذربايجان با عنوان 

همکاری دکتر يعقوب حیدرزاده از دانشگاه بیلکنت آنکارا به عنوان استاد مشاور در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه شهید  -1
 «ها چاله سیاه برای آنتروپی حدهای»مدنی آذربايجان با عنوان 

همکاری دکتر زويی شائو از دانشگاه ژانگ ژو چین به عنوان استاد مشاور در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه شهید مدنی  -3
 « رومی گریاحاطه ياز ديگر هایواريانت»آذربايجان با عنوان 

ان استاد مشاور در رساله دکتری دانشجوی دانشگاه شهید همکاری دکتر زويی شائو از دانشگاه ژانگ ژو چین به عنو -.5
 « هاگراف در چندگانه رومی ایاحاطه پارامترهای بررسی»مدنی آذربايجان با عنوان 

 

 

 

 

 

  

۰ 

۲ 

4 

6 

8 

1۰ 

1۲ 

 - 1382مهر 
 1383مهر 

 - 1383مهر 
 1388مهر 

 - 1388مهر 
 1385مهر 

 - 1385مهر 
 1386مهر 

 - 1386مهر 
 1387مهر 

 - 1387مهر 
 1389مهر 

 - 1389مهر 
 1388مهر 

همكاری با اساتید دانشگاه های معتبر خارج از کشور در پایاننامه ها و 

 رساله ها و برگزاری کارگاههای آموزشی



   3133   لی ا    3131   دااگشنه شهید مدنی آرذبایجان رد بازه زمانی  گزارش عملکرد 

76 

   

 های خارج از كشورها و كارگاهكنفرانس ركت اعضای هیأت علمي درش

 تعداد سال
 55 5939مهر  - 5939مهر 

 51 5931مهر  - 5939مهر 

 1 5931مهر  - 5931مهر 

 55 5931مهر  - 5931مهر 

 1 5931مهر  - 5931مهر 

 1 5931مهر  - 5931مهر 

 9 5933مهر  - 5931مهر 

 

 

 الملليهای بینبندیآمار رتبه

 

 سال عنوان
-تعداد كل دانشگاه

 های شركت كننده
 رتبه جهاني

های تعداد دانشگاه

ایراني شركت 

 كننده

میان رتبه دانشگاه در 

 های ایرانيدانشگاه

Times World 

University Ranking 

9.53 5911 1.5–5... 93 59 

9.9. 5931 5..5+ 1. 91 

9.95 5191 1.5–5... 11 9. 

Times Impact Ranking  9.9. 111 1.5+ 51 59 

Nature Index 

9.51 Global  99 1 

9.51 Global  99 5. 

9.51 Global  11 99 

9.53 Global  13 1 

9.9. Global  33 95 

Green Metric 9.9. 359 131 91 9. 
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 المللي اعضاي هيات علميهاي پژوهشي بينهاي مطالعاتي و ماموريتفرصت

 دانشگاه مقصد اسامي هيات علمي تعداد نوع اعزام سال
كشور 

 مقصد
 - - - - - 5939مهر  -5939مهر 

 - - - - - 5931مهر  -5939مهر 

 5931مهر  -5931مهر 
فرصت 

 مطالعاتی
5 

)گروه  احمدآبادی محمد دکتر
 بیوتکنولوژی(

 آلمان موسسه ماکس پالنگ

 5931مهر  -5931مهر 
فرصت 

 مطالعاتی
 آلمان دانشگاه صنعتی برلین )گروه رياضی( دکتر ناصر آقازاده 5

 5931مهر  -5931مهر 
فرصت 
 مطالعاتی

9 

 نظری( )گروه فیزيك دکتر فرهاد دارابی
المللی فیزيك مرکز بین

 نظری عبدالسالم
ICTP 

 ايتالیا

 فرانسه دانشگاه نیس شناسی()گروه زيست زادهدکتر داود فرج

 آلمان دانشگاه صنعتی برلین )گروه رياضی( دکتر ناصر آقازاده

 5931مهر  -5931مهر 
فرصت 
 مطالعاتی

1 

)گروه  دکتر علیرضا غفاری حديقه
 رياضی(

 هلند دانشگاه تیلبرگ

)گروه  دکتر وحید فالح زاده
 گیاهپزشکی(

 استرالیا دانشگاه وسترن سیدنی

 کانادا UQACدانشگاه  )گروه مهندسی برق( دکتر وحید بهجت

)گروه مهندسی  دکتر نیر رزم آرا
 مکانیك(

 برزيل سائوپائولودانشگاه 

 5933مهر  -5931مهر 
مامويت 
 پژوهشی

1 

 فرانسه موسسه اينرا دانشگاه نیس شناسی()گروه زيست زادهداود فرجدکتر 

)گروه  زاده کامران دکتر رعنا ولی
 بیوتکنولوژی(

دانشگاه منابع طبیعی و 
 علوم زيستی 

(BOKU) 

 اتريش

 ترکیه دانشگاه کوچ )گروه فیزيك( دکتر اسفنديار فیضی

)گروه  دکتر مقصود پژوهنده
 بیوتکنولوژی(

 فرانسه دانشگاه لیل

 - - - - - تاکنون 5933مهر 

 

 

 

 

۰ 

1 

۲ 

3 

4 

5 

 - 5939مهر 
 5939مهر 

 - 5939مهر 
 5931مهر 

 - 5931مهر 
 5931مهر 

 - 5931مهر 
 5931مهر 

 - 5931مهر 
 5931مهر 

 - 5931مهر 
 5931مهر 

 - 5931مهر 
 5933مهر 

 تعداد فرصت هاي مطالعاتي و مأوريت هاي پژوهشي بين المللي 

 اعضاي هيأت علمي
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 ها و مؤسسات علمي پژوهشي خارج از كشورهای علمي پژوهشي منعقد شده با دانشگاهنامهتفاهم

 نام دانشگاه يا موسسه طرف قرارداد تعداد سال
نام كشور طرف 

 قرارداد
 تاريخ

 9 5939مهر  -5939مهر 
 39بهمن  قبرس جنوبی دانشگاه قبرس

 39اسفند  افغانستان دانشگاه تاج

 9 5931مهر  -5939مهر 

 31ارديبهشت  ايتالیا (BBCAآژنس بیوتکنولوژی و کنترل بیولوژيك )

 31خرداد  ترکیه دانشگاه موالنا

 31خرداد  ترکیه دانشگاه سیرت

 1 5931مهر  -5931مهر 

 31خرداد  ايتالیا دانشگاه آلدوموروی باری

 31فروردين  ترکیه دانشگاه قبضه

 31ارديبهشت  جمهوری آذربايجان دانشگاه دولتی باکو

 31فروردين  ترکیه دانشگاه يوزونجی يیل

 9 5931مهر  -5931مهر 
 31آبان  جمهوری آذربايجان آذربايجان شهر گنجه دانشگاه تکنولوژی

 31آبان  ترکیه TUBITAK  موسسه تحقیقات علمی و فناوری

 9 5931مهر  -5931مهر 

 31اسفند  اکراين CNUTدانشگاه 

 31اسفند  قبرس شمالی دانشگاه قبرس شمالی

 31خرداد  ايتالیا دانشگاه تورين

 5 5931مهر  -5931مهر 
نامه سه جانبه بین دانشگاه شهید مدنی آذربايجان، تفاهم

دانشگاه کانازاوا ژاپن و اداره کلی میراث فرهنگی، صنايع 
 یشرقدستی و گردشگری استان آذربايجان 

 31دی  ژاپن

 1 5933مهر  -5931مهر 

 31آذر  ترکیه دانشگاه صنعتی ارزروم

 31بهمن  ترکیه دانشگاه جمهوريت سیواس

 33تیرماه  ترکیه تاشینیشاندانشگاه 

 33تیرماه  ترکیه دانشگاه آنادولو

 33مرداد  ترکیه دانشگاه توروس

 33تیرماه  ترکیه دانشگاه آيدين استانبول

 9 تاکنون 5933مهر 

 33مهر  ايتالیا دانشگاه سالنتو

 33آبان  افغانستان دانشگاه سید جمال الدين افغان

 33آذر  ترکیه شهیر دانشگاه صنعتی اسکی

 

  

۰ 

1 

۲ 

3 

4 

5 

6 

7 

  139۲مهر 
مهر  -

1393 

  1393مهر 
مهر  -

1394 

  1394مهر 
مهر  -

1395 

  1395مهر 
مهر  -

1396 

  1396مهر 
مهر  -

1397 

  1397مهر 
مهر  -

1398 

  1398مهر 
مهر  -

1399 

 تفاهم نامه های علمی پژوهشی منعقد شده با 

 دانشگاه ها و موسسات علمی پژوهشی خارج از کشور 
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 ها و مؤسسات علمي پژوهشي خارج از كشورهاي پژوهشي منعقد شده با دانشگاهقرارداد طرح

 عنوان طرح تعداد سال
مجري 

 ايراني
 مبلغ قرارداد

نام دانشگاه 

يا موسسه 

 طرف قرارداد

نام كشور 

طرف 

 قرارداد

 تاريخ

مهر  -5939مهر 
5939 

- - - - - - - 

مهر  -5939مهر 
5931 

5 
ای کلیسای سنت انجام مطالعات لرزه

 استپانوس
عبدالحسین 

 فالحی
 39مهر  ژاپن کانازاوادانشگاه  -

مهر  -5931مهر 
5931 

5 
های مرتبط با بررسی حشرات و کنه

های شمال و های هرز در بخشعلف
 شمال غرب ايران

 پريسا 
 لطف الهی

.../1../111 
 ريال

آژانس 
BBCA 

  31ارديبهشت  ايتالیا

مهر  -5931مهر 
5931 

- - - - - - - 

مهر  -5931مهر 
5931 

9 

 مطالعه زلزله کرمانشاه
عبدالحسین 

 فالحی
 31دی  ژاپن دانشگاه کانازاوا -

 بررسی تنوع زيستی بیوسفر ارسباران
 پريسا 

 لطف الهی
 يورو ...51

دانشگاه 
 آلدوموروی باری

 31 دی ايتالیا

مهر  -5931مهر 
5931 

9 

New growing system to 

investigate environmental 

and agronomical factors on 

plant growth and 

development of herbs for 

high qualitative secondary 

metabolite synthesis 
 )قرارداد اراسموس پالس(

 31مهر  ايتالیا دانشگاه تورينو يورو .1591 سعید حضرتی

Improving our understanding 

of how MAMP perception 

by chickpea plants enables 

real-time responses to 

symbiotic and pathogenic 

microorganisms 

 وحید 
 فالح زاده

دالر  51311
 استرالیا

دانشگاه وسترن 
 سیدنی

 31تیر  استرالیا

Redox regulation during 

bacteroid differentiation in 

the Symbiosis 

between Medicago truncatula 

and Sinorhizobium meliloti: 

analysis of the role of 

MarRtype Transcription 

Factors 

 داود 
 فرج زاده

 يورو ...55
موسسه 
INRA 

 31فروردين  فرانسه

مهر  -5931مهر 
5933 

1 

Study the Behavior of Single-

helix and Multi-helix Screw 

Piles and Anchors 

حسین 
 سلطانی جیقه

 يورو ..511
موسسه 

Aedifica

ntes 
 33تیر  فرانسه

Development of a cost 

effective and highly 

sensitive on-chip platform: 

Cyclotides on a chip 

-حسین هاشم

 پور
.../.../1.. 

 ريال

دانشگاه عثمان 
قاضی اسکی 

 شهیر

ترکیه 
 )توبیتاک(

 33تیر 

Deep transfer learning based 

prediction of pathogen-Host 

protein- protein interactions 

اسماعیل 
 نورانی

.../.../1.. 
 ريال

دانشگاه صنعتی 
 قبضه

ترکیه 
 )توبیتاک(

 33تیر 

کلیسای آذربايجان ای قرهمطالعات لرزه
 غربی

عبدالحسین 
 فالحی

 31تابستان  ژاپن کانازاوادانشگاه  -
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 ها و مؤسسات علمي پژوهشي خارج از كشورقراردادهاي تبادل دانشجو و استاد منعقد شده با دانشگاه
نام کشور طرف  نام دانشگاه يا موسسه طرف قرارداد تعداد سال

 قرارداد

 تاريخ نوع قررارداد

 51/55/31 موالنا ترکیه دانشگاه حاجت تپه 5 5931مهر  -5931مهر 

 - - - - - 5931مهر  -5931مهر 

 31بهمن  قرارداد اراسموس پالس ترکیه دانشگاه جمهوريت سیواس 1 5933مهر  -5931مهر 

دپارتمان فنی دانشگاه سالنتو )
 مهندسی(

 33ارديبهشت  قرارداد بین دو دانشگاه ايتالیا

 33تیرماه  قرارداد اراسموس پالس ترکیه دانشگاه آنادولو

 31آذر  قرارداد اراسموس پالس ترکیه دانشگاه ارزوروم

 

 

 

 

 

 

  

۰ 

1 

1 

۲ 

۲ 

3 

3 

4 

4 

5 

 - 1392مهر 

 1393مهر 

 - 1393مهر 

 1394مهر 

 - 1394مهر 

 1395مهر 

 - 1395مهر 

 1396مهر 

 - 1396مهر 

 1397مهر 

 - 1397مهر 

 1398مهر 

 - 1398مهر 

 1399مهر 

 تعداد طرح هاي پژوهشي منعقد شده با دانشگاه ها و 

 موسسات علمي پژوهشي خارج از كشور

۰ 

1 

۲ 

3 

4 

5 

 - 5939مهر 
 5939مهر 

 - 5939مهر 
 5931مهر 

 - 5931مهر 
 5931مهر 

 - 5931مهر 
 5931مهر 

 - 5931مهر 
 5931مهر 

 - 5931مهر 
 5931مهر 

 - 5931مهر 
 5933مهر 

 قراردادهاي تبادل دانشجو و استاد منعقد شده با دانشگاه ها 

 و موسسات علمي پژوهشي خارج از كشور 
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 آزمايشگاه مركزي

 

 1934اقدامات شاخص آزمايشگاه مركزي از بدو تأسيس در سال  سال

1394 

 مرکزی آزمايشگاه محل نوسازی و تاسیس 
 مرکزی آزمايشگاه شورای جلسه 1 حدود دانشگاه و تشکیل مرکزی آزمايشگاه شورای تاسیس 
 ،اتمی نیروی میکروسکوپ دستگاه اندازیراه و نصب خريد (AFM) مرکزی آزمايشگاه در 
 اقماری هایآزمايشگاه از دستگاه .1 حدود تعمیر 
 مرکزی آزمايشگاه کارشناس جذب 
 عنصری آنالیز دستگاه تعمیر و انتقال (CHNS) مرکزی آزمايشگاه به 
 روبشی الکترونی میکروسکوپ دستگاه خريد مقدماتی مراحل (SEM)  
 عنصری آنالیز دستگاه تجديد نیازمند قطعات نصب و خريد 
 مرکزی آزمايشگاه نیاز مورد تجهیزات و وسايل خريد 
 مرکزی آزمايشگاه بروشور تهیه 
 مرکزی آزمايشگاه سايت وب اندازی راه 
 های راهبردیآزمايشگاهی فناوری شبکه سوی از 51.91 ايزو استاندارد الزامات و مبانی روزه 9 دوره شرکت در 

 آموزشی دوره اولین برگزاری HSE دانشگاه داخل در 

 داخل و خارج از دانشگاه برای متقاضیان به خدمات ارائه 

1395 

 روبشی الکترونی میکروسکوپ دستگاه خريد، نصب و راه اندازی (SEM) 
 نظام برقراری راستای در هادانشکده کلیه نیاز مورد نشانیآتش هایکپسول مجدد شارژ و خريد HSE  
 نظام برقراری راستای در هادانشکده کلیه نیاز مورد اولیه هایکمك جعبه تجهیز و خريد جهت اقدام HSE  
 شاعا  شبکه عضو هایآزمايشگاه تابلوهای سازیهمسان 

 و مرکزی آزمايشگاه معرفی با( شاعا) ايران علمی هایآزمايشگاه شبکه تخصصی فصلنامه اولین انتشار 
 مرکزی آزمايشگاه وبسايت در آن قرارگیری

 حوزه  کارشناس ياری مهندس آقای جناب بازديدHSE  ارائه گزارش حاصله و آزمايشگاه چهار از وزارت علوم 
 نامطلوب موارد بهبود و اصالح منظور به مربوطه هایآزمايشگاه و هادانشکده به

 دستگاه توسط شده ارائه خدمات افزايش جهت طال دهیپوشش جانبی دستگاه خريد SEM 

 تحصیالت دانشجويان برای «حريق اطفای نحوه با آشنايی و آزمايشگاه در ايمنی» آموزشی دوره برگزاری 
 تکمیلی

 دانشگاه از خارج و داخل متقاضیان به آزمايشگاهی ارائه خدمات  

1396 

 اقماری هایآزمايشگاه و مرکزی آزمايشگاه برای 51.91 ايزو استاندارد اخذ و برقراری جهت قرارداد عقد 

 اقماری هایآزمايشگاه تجهیزات و هادستگاه تعمیرات انجام  

 ايران ساخت تجهیزات نمايشگاه از هاآزمايشگاه نیاز مورد تجهیزات خريد  

 رئیسه هیات حضور با مهندسی و فنی و کشاورزی پايه، علوم هایدانشکده هایآزمايشگاه تجلیل از کارشناسان 
 روز» و «جرجانی حکیم» سپاس به مناسبت يادبود لوح اهدای و کارشناسان کار محل در دانشگاه محترم

 «آزمايشگاه

 زيست محیط و ايمنی بهداشت،» آموزشی کارگاه برگزاری (HSE) 

 اعشار رقم 1 دقت با آزمايشگاهی ترازوی اندازیراه و خريد 

 راهبردی هایفناوری آزمايشگاهی شبکه دانشگاه در هایدانشکده شاخص آزمايشگاه 3 قطعی عضويت 

 مرکز 511 بین در 11 رتبه اخذ و راهبردی هایفناوری آزمايشگاهی شبکه ساالنه ارزيابی در حضور 
 داخل و خارج از دانشگاه متقاضیان به آزمايشگاهی خدمات ارائه 
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 1394تأسیس در سال ادامه جدول اقدامات شاخص آزمایشگاه مركزی از بدو  سال

1397 

 بیوتکنولوژی و مرکزی آزمايشگاه برای استاندارد اداره همکار آزمايشگاه صالحیت تايید گواهی اخذ 

 51.91 ايزو استاندارد اخذ و برقراری جهت قرارداد اجرای 
 اقماری هایآزمايشگاه تجهیزات و هادستگاه تعمیرات انجام 
 حوزه در آموزشی هایکارگاه مدون برگزاری HSE کارشناسان و تکمیلی تحصیالت دانشجويان برای 

 هاآزمايشگاه

 مرکز .95 بین در 19 رتبه اخذ و راهبردی هایفناوری آزمايشگاهی شبکه ساالنه ارزيابی در حضور 
 دانشگاه از خارج و داخل متقاضیان به آزمايشگاهی خدمات ارائه  

1398 

 بیوتکنولوژی و مرکزی آزمايشگاه برای استاندارد اداره همکار آزمايشگاه صالحیت تايید گواهی تمديد دوساله 
 اقماری هایآزمايشگاه تجهیزات و هادستگاه تعمیرات انجام 
 حوزه در آموزشی هایکارگاه مدون برگزاری HSE تکمیلی تحصیالت دانشجويان برای  

 مرکز 911 بین در 31 اخذ رتبهراهبردی و  هایفناوری آزمايشگاهی شبکه ساالنه ارزيابی در حضور 

 دانشگاه از خارج و داخل متقاضیان به آزمايشگاهی خدمات ارائه 

1399 

 حوزه در آموزشی هایکارگاه مدون برگزاری HSE تکمیلی تحصیالت دانشجويان برای  

 شناسنامه ايجاد اوپريما با هدف تجهیزات پیشگیرانه نگهداشت مديريتِ و الکترونیکی شناسنامه اندازی سامانهراه 
-فعالیت متوالی و مدون دقیق، ثبت که امکان پیشگیرانه نگهداشت مديريت همچنین و تجهیزات الکترونیکی

 کالیبراسیون را دارد. و کیفى کنترل اى،دوره بازديدهاى تعمیرات، تجهیزات، وضعیت روزرسانى به قبیل از هايی

 دانشگاه از خارج و داخل متقاضیان به آزمايشگاهی خدمات ارائه  

 های مختلف میلیارد ريال بر اساس نیازهای دانشکده .1جديد به ارزش بالغ بر  آزمايشگاهی تجهیز 59 خريد
 )جدول ذيل(

 
 کمپانی سازنده نام تجهیزات ردیف

 Agilentشرکت  اسپکتروفلوریمتر فلورسانس 1

 آناالیزر ارتعاشی و مودال 2
National Instrument / GST / 

Sinocera 

 Olympusشرکت  BX35میکروسکوپ مجهز به دوربین  3

 مجموعه آزمایشگاهی سازگاری الکترومغناطیسی 4
-Tekbox , COMشرکت 

POWER 

5 
ماژول امپدانس دستگاه 

 پتانسیواستات/گالوانواستات
 Autolabشرکت 

 پوششهای نانوساختار  تبخیر حرارتی-الیه نشانی مرکب کندوپاش 6

 مواد ساخت آزما ویستا محوری دینامیکی خاکسه  7

 Fine techشرکت  اون خالء 8

 Atagoشرکت  پالریمتر 9

 Iviumشرکت  دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات 11

11 HPLC  شامبکشرکت   
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 و انتشارات كتابخانه مركزي

 

 حوزه انتشاراتاهم فعاليت هاي هشت سال اخير در 

 جلسه 91تشکیل شورای انتشارات در دو دوره دوساله به تعداد  1

 اصالح آئین نامه های انتشارات و مجالت 2

 عنوان کتاب جديد .1ارزيابی و چاپ بیش از  3

 تبريز با غرفه مستقل حضور در دو نمايشگاه بین المللی تهران و سه نمايشگاه بین المللی کتاب 4

 سايت فروش کتاب راه اندازی وب 5

6 
 :The Journal of Applied Linguistics and Applied Literatureتوسـط نشـريه   Bخذ درجـه علمـی  ا

Dynamics and Advances   تحقیقات و فناوریسامانه ارزيابی وزارت علومدر ، 

7 
  Communications in Combinatorics and Optimization (CCO) Advances نمايه شدن نشريه

 .Scuposدر 

  

 نموداركتاب هاي تاليفي و ترجمه شده

 

 

 اهم فعاليت هاي هشت سال اخير در كتابخانه مركزي

 کتابخانه ديجی لیب و پورتال به نرم افزار تحت وبتغییر نرم افزار  1

 fttp راه اندازی کتابخانه ديجیتال و بخش 2

 اخذ نمايندگی کتابخانه ای منطقه ای علوم و تکنولوژی 3

 RFIDتجهیز کتابخانه دانشکده ادبیات و الهیات به سیستم  4

 RFIDتجهیز کتابخانه مرکزی به سیستم  5

 POSفراهم کردن امکان پرداخت جريمه ديرکردها با دستگاه های  6

 راه اندازی نمايشگاه دائمی آثار تالیفی و ترجمه اساتید در طبقه همکف کتابخانه مرکزی 7

 تهیه و ارائه اکانت نرم افزار مشابهت ياب و نرم افزار چك گرامری به اعضای هیئت علمی و دانشجويان 8

 پايگاه اطالعاتی التین و فراهم گردن دسترسی آفالين و درخواست مدرک 91دسترسی آنالين به فراهم کردن  9

 ینظام دار و متمرکز کردن شیوه خريد و حذف خريدهای تکرار 11

 Civilikaو  Magiranخريد اکانت بانك های اطالعاتی داخلی مانند  11

 مهندسی افتتاح کتابخانه دانشکده فنی 12
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1322 

3000 

23000 

1322   1322  

 مركز رشد دانشگاه

 :31در سال  اهم فعاليتهاي مركز رشد دانشگاه از ابتداي تأسيس

 در دانشگاه 53کسب مجوز مرکز نوآوری در سال  1

 ریزی آموزش عالی از شورای گسترش و برنامه 54فعالیت مرکز رشد دانشگاه در سال کسب مجوز  2

 های فعال تعیین ساختمان مربوط به مرکز رشد دانشگاه و ایجاد فضاهای قابل واگذاری به شرکت 3

 طرح تایید شده اولیه داوری   64جلسه در شورای مرکز رشد دانشگاه جهت تأیید استقرار  56برگزاری  4

 شرکت 13شرکت در مرکز رشد دانشگاه و نهایی شدن استقرار  55پذیرش  5

 شرکت مستقر در مرکز رشد دانشگاه 5اخذ مدرک دانش بنیانی  6

 های مستقر در مرکز رشد فروش محصوالت با دانش باال توسط شرکت 7

 های مستقر در مرکز رشد   های مختلف جهت توانمند سازی شرکتبرگزاری دوره  8

 های نو برگزاری دو دوره جشنواره شتاب برای حمایت از ایده 9

 های فعال دهی ساختمان اصلی پردیس و ایجاد فضاهای قابل واگذاری به شرکت سامان 11

 حمایت بالغ بر ده میلیارد ریال از شرکت های مستقر در مرکز رشد 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مستقر در مرکز رشد میزان فروش محصوالت شرکت                              دانشگاه تعداد واحدهای مستقر در مرکز رشد
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 پژوهشكده ها

  های قدرتپژوهشکده مطالعات كاربردی سیستم های یتاهم فعال

 5553تحقیقات و فناوری در سال  ،برای پژوهشکده از وزارت علوم اخذ مجوز اصولی 5

 برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی "MATLABدر  سازی یهکدنویسی و شب"برگزاری کارگاه آموزشی  1

 برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی "روش تحقیق"برگزاری کارگاه  5

 برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی "GAMSر افزا در نرم یسینو برنامه" یبرگزاری کارگاه آموزش 5

 5556تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران در اسفندماه  های یدوره کنفرانس ملی انرژ ینبرگزاری ششم 3

6 
 جانیبرای کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق آذربا CGRIDافزار  برگزاری وبینار معرفی و تشریح عملکرد نرم

 افزار مذکور روی شبکه توزیع برق ارومیه نرم یها تیو تست و آزمایش عملی قابل یغرب

  یا برای کارشناسان شرکت برق منطقه CGRIDافزار  برگزاری نشست تخصصی معرفی و تشریح عملکرد نرم 3

 و شرکت آذر دما گستر ایران یتراکتورساز از شرکت یصنعتتور بازدید و  4

 JCR یالملل نیدر مجالت ب چاپ سه مقاله تخصصی 5

50 
بررسی و تحلیل احتماالتی انتشار آلودگی "ی آذربایجان با عنوان ا منطقهعقد قرارداد صنعتی با شرکت برق 

 "منابع انرژی تجدیدپذیر با رویکرد هارمونیکی شبکه برق آذربایجان

55 
ارزیابی احتماالتی امنیت استاتیکی و دینامیکی  "عقد قرارداد صنعتی با شرکت مدیریت شبکه برق ایران با عنوان 

 "های تجدیدپذیر شبکه با درنظرگرفتن عدم قطعیت رخداد پیشامدها و منابع انرژی

51 
 برقشبکه  آوری تابارزیابی و تحلیل جامع "ی آذربایجان با عنوان ا منطقهعقد قرارداد صنعتی با شرکت برق 

 "افزار آن نرمایجاد  ودر مقابل مخاطرات آذربایجان 

55 
 های نیازمندی و الزامات تدوین و ارزیابی استانداردهای معرفی"عقد قرارداد صنعتی با پژوهشگاه نیرو با عنوان 

 توزیع شبکه در سازها شبیه این کارگیری به اقتصادی و فنی توجیه ارزیابی و توزیع برداری بهره ساز شبیه افزارهای نرم

55 
های  برداری از نانو افزودنی تدوین دستورالعمل ارزیابی و بهره"پژوهشگاه نیرو با عنوان عقد قرارداد صنعتی با 

 "های روان کار بهبوددهنده عملکرد روغن
 

 سالمت رواني اجتماعيپژوهشکده  های یتاهم فعال

1 
کارگاه آموزشی درون و برون دانشگاهی با موضوعات مسئولیت اجتماعی، پدافند غیر عامل، گفتگوی  56برگزاری 

 spssملی خانواده، آموزش 

 قرارداد پژوهشی خارج از دانشگاه با نهادهای دولتی 55انعقاد  7

 سایبریوبینار آموزشی درون و برون دانشگاهی در حوزه کرونا و امنیت  3برگزاری  3

 کتابچه آموزشی با عنوان کرونا برای کودکان و نوجوانان 5تدوین  2

 ترجمه یک کتاب با عنوان روش شناسی که در انتشارات سمت داوری شده و پذیرفته شده  5

3 
معاونت تفاهم نامه با شرکت گاز استان، اداره آموزش و پژوهش زندانها ، اداره کل پدافند غیر عامل استان و  5انعقاد 

 فرهنگی دادگستری استان

 همایش با عنوان روز ملی علوم اجتماعی 5برگزاری  2

2 
مشارکت در جلسات و هم اندیشی های استانی از قبیل کارگروه علم و فن اوری ستاد استانی مبارزه با کرونا، جلسات 

 بهزیستی و استانداری و شهرداری
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 معاونت دانشجوئی

 مديريت امور دانشجوئي

 اداره رفاه

اداره خوابگاه ها 
 (سراها)

 اداره تغذيه

 مديريت تربيت بدني مركز بهداشت و درمان مركز مشاوره دانشجوئي
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 مدیریت امور دانشجویی

 

 سال اخیر: 4در حوزه در اهم مسئولیت ها و اقدامات انجام یافته 

  امور معیشتی و رفاهی دانشجویانبرنامه ریزی، نظارت و پیگیری 

 ،احترام به شخصیت دانشجویان و تکریم انسانی آنها 

 ،اهمیت دادن به ویژگی های قومی، فرهنگی، فردی و شخصیتی 

  ایجاد تعامل و تشریک مساعی با دانشجویان در رفع مشکالت رفاهی و معیشتی 

 سیم کار، تفهیم و تبیین برنامه ها و حصول هماهنگی، تق ،نظارت مستمر بر اقدامات واحدهای امور دانشجویی

  اطمینان بر حسن اجرای کارهای محوله در واحدهای تابعه

  تنظیم و نظارت بر قرارداد های متعدد خدماتی و رفاهی دانشجویان 

  سعی در ایجاد شرایط مناسب خدمت رسانی به دانشجویان عزیز 

  پیگیری در جذب سرمایه های  و از واحدهای مدیریت دانشجوییبودجه مورد نیو اولویت بندی نیازها و  پیش بینیبا

  طریق معاونت و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یارانه ای دانشجویان از

  به امور رسیدگی ایشان و و مشکالت  ، انتقادهاپیشنهادهابرقراری تعاملی سازنده با دانشجویان ازطریق دریافت 

 سال اخیر: 4در طول  اداره تغذیهخدمات ارائه شده در اهم ( 5 

  صندوق رفاه و مطابقت با سایر دانشگاهابازنگری در آنالیز غذاها، تنظیم آنالیز غذاها مطابق با استانداردهای 

  تغییر نوع قرارداد سلف دانشجویی از قرارداد خرید غذایی پرسی به دو نوع قرارداد یکی خرید مواد اولیه غذایی و

 دیگری قراداد پخت پز 

 خرید تجهیزات صنعتی برای سلف دانشجویی درجهت کاهش هزینه و افزایش کیفیت غذاهای دانشجویی 

 مه غذای نخورده برای دانشجویان در جهت کاهش مانده غذااعمال جری 

 دومنویی کردن وعده ناهار و شام درجهت تنوع بخشی به غذاها مطابق ذائقه دانشجویان 

  راه اندازی طرح تاک و ایجاد رستوران های آزاد در جهت تنوع بخشی  به منوهای غذایی 

 حس آرامش برای دانشجویان رنگ آمیزی و کاشی کاری سلف در جهت زیباسازی وایجاد 

 الکترونیکی سازی های برخی فرایندهای حوزه دانشجویی 

 ایجاد امکان رزو اینترنتی برای دانشجویان جدید الورود بدون نیاز به حضور فیزیکی در دانشگاه  -

 راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی هزینه ریل باس  -

  در جهت گروه بندی های مختلف دانشجویان به خوابگاهی و غیر تغییر نرم افزار اتوماسیون تغذیه دانشجویی

خوابگاهی و تحصیالت تکمیلی و اعمال قوانین مختلف رزرو برای هرکدام از گروها؛  به طورمثال گروه غیر خوابگاهی 

 اهار رزرو نمایند.ی که کالس دارند، می توانند فقط ندر روزهای
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یکی از مکان های با اهمیت در دانشگاه سالن غذاخوری و بوفه ها می باشد که باید مکان ایمن و آرامی باشد تا اساتید، 

دانشجویان محترم بتوانند نیازهای غذایی خودرا برآورده نمایند. دانشگاه شهید مدنی آذر بایجان در داخل  کارکنان و

دانشگاه با هدف سرویس دهی مناسب جهت تغذیه مکانهای آماده نموده تا دانشجویان نیازی به مراجعه خارج از دانشگاه 

 شرح زیر می باشد:بوفه ها و سالن های غذاخوری دانشگاه به  نداشته باشند.

 و جدابزرگ  هاینفر، دارای سالن 5300با گنجایش حداقل  ری مرکزی: خواهران و برادرانسلف غذا خو -

 سلف مرکزی براردان: شهریار -

 سلف مرکزی خواهران: پروین اعتصامی -

 های آزاد )طرح تاک( رستوان -

 رستوران ریحان ویژه خواهران رستوران میزبان  -

 پایه،بوفه دانشکده علوم  -

  بوفه دانشکده ادبیات  -
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 :شاخصهای مختلف عملکرد در اداره تغذیه 

5555 5554 5553 5556 5553 5555 5555 5551 
 سال تحصیلی

 عنوان

5 3 3 3 5 1 1 5 
تعداد منویی غذایی در 

 هر وعده

 تعداد رستوران دولتی 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 1 5 0 0 0 
تعداد رستوران آزاد 

 )مکمل(

 تعداد بوفه ها 1 1 1 5 3 3 6 6

 ظرفیت پخت 5000 5000 5000 5000 5000 6000 6000 6000

 فرایند الکترونیکی سازی 1 1 5 3 3 3 3 3

3 3 5 5 1 5 5 5 
تعداد تجهیزات صنعتی 

 آشپز خانه

6 3 3 5 5 1 5 5 
تعداد قراردادهای مربوط 

 به تغذیه دانشجویی

533000 510000 50000 33000 65000 0 0 0 
یارانه پرداختی به هر 

 دانشجو در رستوران آزاد

- 

تعویض 

کاشی کف 

 آشپزخانه

- - 
پارتیشن 

 بندی
- 

رنگ 

 آمیزی
 موارد بهسازی آشپزخانه -

555 5،515 5،530 5،550 553 353 656 655 
ایاب ذهاب دانشجویان 

 با قطار )میلیون ریال(

53 155 153 533 555 503 556 555 
 تعداد ایاب ذهاب

 دانشجویان ) هزار نفر(

5،636 55،555 56،515 51،000 53،053 15،555 15،554 13،453 
هزینه تغذیه سلف 

 مرکزی )میلیون ریال(

5،365 3،335 1،505 1،333 115 0 0 0 
هزینه رستوران مکمل 

 )میلیون ریال(

53 544 654 356 553 505 531 360 
مجموع غذایی خورده 

 شده )هزار نفر(
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 :های دانشجویي سرا  ساله اداره 8شاخص های عملکرد ( 2 

 5551 5555 5555 5553 5556 5553 5554 5555 توضیحات

واحد سنجه
 

 شاخص

ف
دی

ر
 

مجتمع سرای 
دانشجويي 
الزهراء و 

 قدس

5430 5611 1611 1611 1611 1611 1611 1611 
متر 

مربع
 

فضای ورزشی در 

سرای های 

 دانشجویی

5 
53000 3000 -- -- -- -- -- -- 

میلیون 

ریال
 

مجتمع سرای 
دانشجويي 
الزهراء و 

 قدس

- 1 -- -- -- -- -- -- 

مکانیزه کردن  

تردد  ساکنین به 

سراهای 

 دانشجویی

1 
- 1000 -- -- -- -- -- -- 

 
میلیون 

ریال
 

ساخت بوفه و 
رستوران 

خوابگاه الزهرا 
و قدس و 

 المهدی

130 -- -- -- -- -- -- -- 

متر 

مربع
 

 -فضای بوفه

رستورانی )مجری 

 طرح تاک(

5 
5300 - - - - - - - 

 
میلیون 

ریال
 

خريد كولر 
 گازی و آبي

5 5 4 4 4 - - - 

 

تجهیزات  

 سرمایشی
5 

 مبلغ - - - 100 - - 53 -

 سالنساخت 
مطالعه قدس 

 و المهدی

400 400 400 400 330 630 630 530 

نفر
 

 ظرفیت اتاق

مطالعه در 

سراهای 

 دانشجویی

3 
- - - 5300 300 - 400 - 

میلیون 

ریال
 

خريد  درخت 
برای سرای 

 المهدی

55100 55100 55100 51500 51500 51500 51500 51500 
متر 

فضای سبزمحوطه  مربع

سرای های 

 دانشجویی

6 

- - 500 - - - - - 

میلیون 

ریال
 

خريد 
لباسشويي، 

چرخ خياطي، 
 تلويزيون

انواع خدمات  تعداد 5 5 3 3 3 4 4 4

عمومی 

)خشکشویی، 

خیاطی، تلویزیون 

 و آرایشگاه و ....(

3 
- - 500 - - 530 - - 

میلیون ریال
 

 تعداد 1 5 5 5 1 5 5 1 

نو سازی تجهیزات 

 اتاقها
4 

خريد يخچال، 
موكت، پرده و 

 فرش
5400 300 5600 540 30 160 50 510 
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 :های دانشجویي سرا  ساله اداره 8شاخص های عملکرد جدول ادامه 

 5551 5555 5555 5553 5556 5553 5554 5555 توضیحات

واحد سنجه
 

 شاخص

ف
دی

ر
 

ساخت نماز 

 خانه

550 550 550 410 410 410 300 300 
متر 

 مربع
فضای مذهبی و 

فرهنگی  سراهای 

 دانشجویی

5 

- - 5000 - - - - - 

میلیون 

ریال
 

خرید قفل و 

دوربین مدار 

 بسته

1 1 5 5 1 5 5 - 

 

ایمن سازی اتاقها 

ی هاو محوطه 

 دانشجویی

50 
60 30 53 50 530 10 30 - 

میلیون 

ریال
 

نصب پنجره 

دو جداره و 

نصب فیلتر 

 ورودی

- 1 - - - 5 - - 

بهبود وضعیت  

سرایهای 

دانشجویی در 

راستای مصرف 

 بهینه انرژی

55 

_ 50000 - - - 10 - - 

میلیون ریال
 

رنگ آمیزی 

رفع نشتی و 

تعمیر و 

درب تعویض 

لمهدی ا

الزهرا و 

 قدس

5 5 5 5 5 5 5 5 

 

تعمیر و باز سازی 

سراهای 

 دانشجویی

51 
500 400 50500 130 130 100 540 530 

میلیون ریال
 

هزینه 

مدیریت 

سراهای 

 دانشجویی

5554 51355 4645 4555 3555 5566 5553 515 

میلیون ریال
 

هزینه نگهداری 

 خوابگاهها
55 

خرید مودم 

 بی سیم

- - - 5 - - - - 

تکمیل پوشش  

دهی اینترنت در 

سراهای 

 دانشجویی

55 

- - - 50 - - - -  
میلیون 

ریال
 

 

 

 سال 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

51،535 53،550 55،360 50،550 4،556 5،631 5،545 5،163 

اداره  اعتبار

 سراها

 )میلیون ریال(

  



   3133   لی ا    3131   دااگشنه شهید مدنی آرذبایجان رد بازه زمانی  گزارش عملکرد 

93 
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 :1392-1395 هایسالدانشجویي  عملکرد اداره رفاه در راستای اعطای وامهای متعدد( 3 

 (1)جدول شماره 

 5553 5555 5555 5551 عملکرد 

 تعداد انواع تسهیالت 
تخصيص مبلغ 

 يافته ريال
 تعداد

مبلغ تخصيص 
 يافته ريال

 تعداد
مبلغ تخصيص يافته 

 ريال
 تعداد

مبلغ تخصيص يافته 
 ريال

 2155325000 200 2072737500 222   5020250000 1323 5332201000 1273 تحصیلی 5

 2720250000 20 3125125000 52 5020250000 37 2123000000 - مسکن 1

 327350000 22 172350000 22 7232232000 25 332250000 22 ضروری 5

 - - - - 770750000 - - - ضروری دکترا 5

 221500000 23 1022000000 133 - 152 1135000000 355 شهریه 3

 235000000 27 315000000 21 1021500000 72 - - ازدواج 6

 27000000 3 15000000 3 330000000 7 70000000 5 عتبات و عالیات 3

 153332000 173 123253500 122 2000000 113 37253750 53 تغذیه 4

 - - - - 107232300 - - - تحصیلی دکتری 5

50 
تحصیلی دکتری 

 بانک
- - - - 753 - 123 3532500000 

 720000000 21 3210000000 - - - - - بنیاد علوی 55

 10000000 1 - - - - - - استعداد درخشان 51

 - - - - - - -  کار آفرینی 55

 12512212000 1532 13012012000 1221 2222301300 1222 11323002750 7312 جمع کل 55
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 :1396-1399 هایسالدانشجویي  عملکرد اداره رفاه در راستای اعطای وامهای متعدد ادامه  

 (2)جدول شماره 

 5555 5554 5553 5556 عملکرد 

مبلغ تخصیص  تعداد انواع تسهیالت 

 یافته ریال
 تعداد

مبلغ تخصیص 

 یافته ریال
مبلغ تخصیص  تعداد

 یافته ریال
مبلغ تخصیص  تعداد

 یافته ریال

 3514000000 663 5545533000 355 5515651300 455 5645653000 311 تحصیلی 5

 5560000000 51 3534330000 45 4540613000 555 6556130000 501 مسکن 1

 5345000000 145 5563153000 155 5504400000 134 5550300000 115 ضروری 5

 150000000 3 5060000000 501 5330000000 35 5160000000 51 ضروری دکترا 5

 350000000 51 633000000 35 415000000 35 535300000 55 شهریه 3

 510000000 6 5560000000 34 5010000000 35 500000000 53 ازدواج 6

 - - 55000000 55 65000000 3 55000000 55 عتبات و عالیات 3

 - - 551565500 501 55165500 53 555555500 531 تغذیه 4

 5631000000 530 51545000000 555 55331000000 635 3454000000 556 تحصیلی دکتری 5

تحصیلی دکتری  50

 بانک
34 5160000000 556 5006000000 40 5640000000 55 515000000 

 54000000 3 34000000 55 354000000 34 555000000 54 بنیاد علوی 55

استعداد  51

 درخشان
5 530000000 5 15300000 5 5000000 5 130000000 

 - - 550000000 5 - - - - کار آفرینی 55

 55605000000 5553 55053355500 5451 55003506400 1513 15635134500 5515 جمع کل 55

 

    -ريال  

  5،111،111،111ريال  

  11،111،111،111ريال  

  15،111،111،111ريال  

  21،111،111،111ريال  

  25،111،111،111ريال  

  31،111،111،111ريال  

  35،111،111،111ريال  

919293949596979899

ت
ال

هی
س

  ت
کل

ر 
تبا

اع
 

 سال

 اعتبار تسهیالت دانشجویي دانشگاه شهید مدني آذربایجان
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0

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000

25000000000

30000000000

35000000000

40000000000
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 مشاورهمركز 

 سال اخیر: 8در  مشاوره دانشگاهمركز  اقدامات انجام یافته دراهم  

پایش دانشجویان دارای آسیب پذیری روانشناختی و ریسک اجرای همه ساله طرح کشوری پایش سالمت روان و  5

 باال غربال شده در طرح پایش سالمت روان

 از سوی وزارت علوم و تحقیقات 55مرکز مشاوره فعال در سالانتخاب مرکز مشاوره بعنوان  1

   تشکیل کمیته مداخله در رفتارهای خود آسیب رسان 5

  تشکیل شورای تعامل با کمیسیون موارد خاص 5

 عضوگیری برای آنو راه اندازی کانون دانشجویی همیاران سالمت روان  3

پوستر برتر فعالیت کانون های دانشجویان همیاران سالمت "نوان انتخاب پوستر فعالیت های مرکز مشاوره به ع 6

 از  سوی وزارت علوم و تحقیقات  53در سال  "روان 

 تجهیز واحد روان سنجی به ابزارهای نرم افزاری 3

 "مرکز مشاوره  "و کانال  "همیاران سالمت روان"راه اندازی کانال مجازی  4

اکران فیلم و نقد و تحلیل روانشناختی آن ، نشست های  جلسات سخنرانی، ،ها آموزشی، همایشکارگاه برگزاری  5

 .دانشجویی

 برپایی ایستگاه سالمت روان  50

 تهیه ،تکثیر و توزیع بروشورهای آموزشی برای دانشجویان 55

 "پیشگیری اولیه از اعتیاد"برپایی نمایشگاه  51

  )نوروفیدبک( راه اندازی خدمات نوین علوم اعصاب شناختی 55

 

 
 

   

 

 

 

 

  



   3133   لی ا    3131   دااگشنه شهید مدنی آرذبایجان رد بازه زمانی  گزارش عملکرد 

98 

   

 مركز بهداشت و درمان

  دستاوردهای مركز بهداشت و درمان: فعالیتها واهم 

  پایش دوره ای سالمت جسمی و روانی دانشجویان 

  و تهیه بروشورهابرگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی در شناساندن انواع بیماریهای اپیدمی شونده 

  همایش آشنایی با بیماریهای ، اعتیاد و سیگارو بررسی علل اعتیاد و نحوه مقابله با آنهمایش کارگاههای ترک

 فصلی و روشهای پیشگیری 

  و تجهیز مرکزتوسعه فضای کاری مرکز بهداشت و درمان و استاندارد نمودن آن 

  تشکیل کانون همیاران بهداشت دانشجویی و فعالیت کانون با نظارت مرکز بهداشت و درمان 

  ایجاد واحد بهداشت و درمان در خوابگاه الزهرا 

  واکسیناسیون کزاز توسط مرکز بهداشت و درمان در دانشگاه 

  حضور سازمان انتقال خون و خونگیری با همکاری مرکز بهداشت و درمان در دانشگاه 

  طرح ملی غربالگری فشار خون 

  ر نف 153سال به تعداد  50طرح غربالگری دیابت کارکنان باالی 

  اجرای طرح غربالگری ناهنجاری های اسکلتی دانشجویان و کارکنان 

 برگزاری مانور زلزله با همکاری اتش نشانی و هالل احمر شهرستان آذرشهر 

  تشکیل کانون همیاران بهداشت دانشجویی و فعالیت کانون با نظارت مرکز بهداشت و درمان 

 ران و دختران به صورت دوره ای نمونه برداری میکروبی از آب استخر و خوابگاه پس 
 

  اهم فعالیتهای مرکز بهداشت در دوران شیوع کرونا:  
 

  به کار گیری کارشناس بهداشت محیط جهت انجام کلیه امور بهداشتی و ایمنی دانشگاه 

 و ارسال گزارش هفتگی توسط کارشناس بهداشت در اماکن دانشگاه نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی 

  توجه به بهداشت ابزار و تجهیزات و بهداشت ساختمان و گندزدایی و ضدعفونی کردن کلیه اماکن دانشگاه و

 اتوبوس ها به صورت پیوسته 

 تکمیل فرم خود اظهاری توسط تمامی کارمندان دانشگاه 

 ریشن(کنترل روزانه عالئم و نشانه های مرتبط با بیماری در میان کارمندان) شرح حال، تب سنجی، سچو 

 غربالگری کارمندان در معرض خطر و دارای بیماری زمینه ای و مراقبت از افراد آسیب پذیر 

  صدور گواهی سالمت برای کلیه دانشجویان ارشد و دکتری و کارشناسی که خواهان حضور در دانشگاه و

 خوابگاه هستند

 تکمیل فرم بازگشت به کار در افراد پس از بهبودی کامل 

  بازدید های مستمر از خوابگاه دانشجویان و ارائه پروتکل بهداشتی مرتبط 

 توجه به بهداشت مواد غذایی و نحوه فعالیت بوفه دانشگاه و عدم فعالیت سلف دانشگاه تا اطالع ثانوی 

 برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص خود مراقبتی در بحران کرونا برای گروه های هدف معین 

  پروتکل های بهداشتی و ارسال گزارش هفتگی توسط کارشناس بهداشتنظارت بر اجرای 
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 : عملکرد خدمات پزشکی و پرستاری 5جدول 

 1393سال  نفر 6391 

 1394سال  نفر 4828

 1395سال  نفر 4824

 1396سال  نفر 4844

 1397سال  نفر 4986

 1398سال  نفر 3973

 1399سال  نفر 116

 مجموع نفر 29961

 

 : عملکرد خدمات اورژانس و آمبوالنس 1جدول 

 1393 سال نفر 485

 1394 سال نفر 741

 1395 سال نفر 652

 1396 سال نفر 544

 1397 سال نفر 717

 1398 سال نفر 478

 1399 سال نفر 111

 مجموع نفر 3717

 

 : عملکرد خدمات دندان پزشکی5جدول 

 1393 سال نفر 318

 1394 سال نفر 233

 1395 سال نفر 131

 1396 سال نفر 171

 1397 سال نفر 241

 1398 سال نفر 86

عدم حضور دندان 

 پزشک در مركز
 1399 سال

 مجموع نفر 1178
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 : عملکرد مربوط به پایش سالمت جسمی دانشجویان جدیدالورود 5جدول 

 نفر 1181 1393 سال

 نفر 1119 1394 سال

 نفر 981 1395 سال

 نفر 946 1396 سال

 نفر 1114 1397 سال

 نفر 1211 1398 سال

 نفرثبت نام  1852 1399 سال

 8192 مجموع
 

  55: عملکرد مربوط به پایش دوره ای مراجعین مربوط به غربالگری ویروس کووید3جدول 

 نفر 527 1399سال 
 

 55کووید: پایش کارمندان از حیث بیماری زمینه ای مربوط به غربالگری ویروس 6جدول 

 1399سال 
 نفر 161: پایش شده تعداد كل موارد

 نفر 25تعداد افراد با بیماری زمینه ای : 
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 شورای انضباطی: دبیرخانه
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 مدیریت تربیت بدني

 1393-1399در سالهای   اهم فعالیت ها و دستاوردها

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
 

 

 مسابقات ورزشي دانشجویان دختر و پسر  و كاركنان خواهر و برادر ( 1

 كشور 3دانشگاه های منطقه 

 92سال 

 به مابقات تکواندو به میزبانی دانشگاه بین المللی قزوین و کسب مقاماعزام تیم تکواندو دختران  -5

 و کسب مقام اعزام تیم شنا دختران به مسابقات شنا دانشگاه های منطقه به میزبانی دانشگاه همدان  -1

 متر پروانه  30متر قورباغه و مقام دوم  30کسب مقام اول  -

 متر آزاد  500متر پشت و  30کسب مقام سوم -

 متر تیمی مختلط 5×30کسب مقام سوم  -

 پسران به مسابقات دانشگاههای منطقه به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه و کسب مقام قهرمانی  کشتیاعزام تیم  -5

 کسب مقام اول کارکنان دانشگاه در رشته پینگ پنگ در سطح دانشگاههای منطقه دو  -5

 93سال 

 کشور )دانشگاه همدان( 1اعزام تیم های دوومیدانی، شنا دختران به مسابقات منطقه  -5

 کشور 1اعزام تیم های دوومیدانی، تنیس، شنا و فوتبال پسران به مسابقات منطقه  -1

 کشور 1میزبانی مسابقات فوتسال پسران دانشگاه های منطقه  -5

 آذربایجان نشگاه شهید مدنیکشور در دا 1اعزام تیم فوتسال پسران به مسابقات منطقه  -5

 94سال 

 کشور 1میزبانی مسابقات تنیس روی میز و تکواندو پسران دانشگاه های منطقه  -1

 کشور 1میزبانی مسابقات  تکواندو دختران دانشگاه های منطقه  -2

نی دانشگاه اعزام تیم های دوومیدانی، بدمینتون، تنیس روی میز)به میزبانی دانشگاه تبریز(، شنا، والیبال)به میزبا -3

 ( دانشجویان دختر به مسابقات منطقه ایآذربایجان ارومیه( و تکواندو) به میزبانی دانشگاه شهید مدنی
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)به میزبانی دانشگاه ارومیه(،  اعزام تیم های کشتی، دوومیدانی، بسکتبال )به میزبانی دانشگاه تبریز(، فوتسال، شنا -4

 تبریز( دانشجویان پسر به مسابقات منطقه ای)به میزبانی دانشگاه  تنیس روی میز و تکواندو

 اعزام تیم بسکتبال پسران به مسابقات هشت جانبه در شهرستان بناب و کسب مقام نایب قهرمانی -5

 اعزام دانشجویان رضا شکری زاده و مجید ذاکری به اردوی تیم ملی تکواندو دانشجویان در تهران -6

 96سال 

کشور به میزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و  5شگاه های منطقه شرکت در مسابقه شنا کارکنان خواهر دان -5

 متر شنا کرال سینه  13متر شنای پروانه و مقام دوم  13کسب مقام اول 

 تنیس مسابقات سوم مقام به میزبانی دانشگاه شهید مدنی و کسبشرکت در مسابقات تنیس روی میز کارکنان برادر  -1

 کشور توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 5 منطقه هایدانشگاه کارکنان میزروی

  کشور 5دانشگاه های منطقه شرکت در  مسابقات فوتسال و والیبال و بدمینتون کارکنان برادر  -5

 کشور  5شرکت در  مسابقات آمادگی جسمانی و بدمینتون کارکنان خواهر دانشگاه های منطقه  -5

 و پسرانی، شنا، تنیس روی میز، کاراته، بدمینتون دانشجویان دخترشرکت در  مسابقات تیراندازی، تکواندو، دوومید -3

 97سال 

 5شرکت در مسابقات ورزشی فوتسال دختران دانشگاه های منطقه  -5

کشور به میزبانی دانشگاه  5های منطقه مسابقات ورزش همگانی دانشجویان دختر و پسر  دانشگاهشرکت در اولین  -1

 همگانی، طناب زنی، فریزبی، دارت، هفت سنگ صنعتی ارومیه و تبریز در رشته دو 

 کشور 5کسب مقام سوم تیمی مسابقات ورزش همگانی دانشجویان دانشگاه های منطقه  -5

 متر  500*کسب مقام اول دو 

  طناب زنی انفرادیرشته  *کسب مقام دوم در

  نفره  5طناب زنی رشته  * کسب مقام دوم در

 رشته هفت سنگ  کسب مقام سوم در*

 دررشته دوی همگانی  *کسب مقام چهارم 

 98سال 

 کشور: 5شرکت در مسابقات ورزشی منطقه   -5

 والیبال، فوتسال، بدمینتون، دوومیدانی، شطرنج، تکواندو، کاراته، تیراندازی رشته در بخش دختران:  4       

 کشتی آزاد، والیبالشنا، تیراندازی، تکواندو، بدمینتون، ، تنیس روی میز، دوومیدانی، رشته در بخش پسران: فوتسال 5       

 : 5شرکت در مسابقات ورزشی همگانی دانشگاه های منطقه  -1

 نفره، طناب زنی،  5نفره، فوتسال  5رشته در بخش دختران: والیبال   5     

 نفره، هفت سنگ 5نفره، بسکتبال  5رشته در بخش پسران: والیبال   5     

 کشور 5ات منطقه ای دانشگاه های منطقه میزبانی مسابق -5

 رشته  در بخش دختران:  تنیس روی میز و شنا   1    

  رشته  در بخش پسران: تنیس روی میز و شنا 1    
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 دانشجویان دختر و پسر  المپیاد همگانيو  المپیاد قهرماني( 2

 دانشگاه های سراسر كشور

 93سال 

 شنا به دوازدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور به میزبانی دانشگاه تهران اعزام تیم های دوومیدانی، تکواندو و -1

اعزام تیم های دوومیدانی، شنا، کشتی و تنیس روی میز پسران به دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور و  -2

 دانشجویان سراسر کشورمقام چهارمی توسط دانشجویان پسر در دوازدهمین المپیاد  1مقام سومی و  1کسب 

 

 94سال 
 

 نفر(  به میزبانی دانشگاه مازندران  3نفر(  و پسر ) 3شرکت در المپیاد همگانی دانشجویان دختر )
 

 95سال 
 

 شرکت در المپیاد قهرمانی دانشجویان دختر و پسر به میزبانی دانشگاه مشهد

 و فرنگی میدانی، کشتی آزادران: تکواندو، تنیس روی میز و دورشته در بخش پس 3*  

 کسب مقام اول تکواندو پسران  -

 مقام دوم  انفرادی تنیس روی میزکسب  -

 رشته در بخش دختران: دوومیدانی، تکواندو و شنا 5* 

 کسب مقام سوم تیمی تکواندو دختران -

  کسب مقام اول و دوم انفرادی تکواندو دختران -

 

 

 

 

 96سال 
 

 نفر( به میزبانی دانشگاه تهران و کسب مقام سوم آمادگی جسمانی 3نفر(  و پسر ) 3دانشجویان دختر)شرکت در المپیاد همگانی 

 97سال 
 

 شرکت در المپیاد قهرمانی دانشجویان دختر و پسر به میزبانی دانشگاه شیراز

 کیلوگرم 61رشته در بخش دختران: تکواندو، کاراته، دوومیدانی و کسب مقام اول تکواندو در وزن  5  

 رشته در بخش پسران: دوومیدانی، کشتی و تنیس روی میز 5            
 

 98سال 

 شرکت در المپیاد ورزشی همگانی 

 و سوم انفرادیتیمی و مقام دوم  5* در بخش دختران در رشته طناب زنی و کسب مقام 

   * در بخش پسران در رشته هفت سنگ
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 مسابقات كشوری دانشجویان دختر و پسر ( 3

 دانشگاه های سراسر كشور

 93سال 

 اعزام تیم کاراته دختران به مسابقات قهرمانی کشور به دانشگاه اصفهان -1

نایب قهرمانی و دو مقام سومی در اعزام تیم جودو پسران به مسابقات قهرمانی کشور به دانشگاه قم و کسب دو مقام  -2

 مسابقات جودو کشوری پسران

 اعزام تیم تکواندو پسران به مسابقات قهرمانی کشور در دانشگاه قزوین -3

 95سال 

 شرکت در مسابقات جودو قهرمانی کشور دانشجویان پسر به میزبانی دانشگاه شیراز -5

 یزبانی دانشگاه دامغانشرکت در مسابقات کاراته قهرمانی کشور دانشجویان دختر به م -1

 97سال 

 شرکت در مسابقه نجات غریق قهرمانی کشور دانشجویان دختر به میزبانی دانشگاه خوارزمی تهران  -5

 * کسب مقام چهام تیمیی امدادحمل آدمک متر  13*5 مادهدوم *کسب مقام 

 دانشگاه خوارزمی تهرانشرکت در مسابقه نجات غریق قهرمانی کشور دانشجویان پسر به میزبانی   -1

 شرکت در مسابقات قایقرانی دانشجویان پسر به میزبانی دانشگاه تهران-5

 98سال  

 شرکت در مسابقات اسکواش دانشجویان دختر و پسر -5

 

 

 

 

 

 

 
 ( مسابقات ورزشي قهرماني و همگاني درون دانشگاهي4

 92سال 

 ورزشی برای دانشجویان دختر و پسربرگزاری کالس های فوق برنامه ورزشی در تمامی رشته های  -5

 رشته( 3رشته( و پسر) 6برگزاری مسابقات درون دانشگاهی برای دانشجویان دختر) -1

رشته 5) روزدانشجورشته دختران(،  5رشته پسران،  6)هفته تربیت بدنيبرگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت  -5

 رشته پسران( برای دانشجویان دختر و پسر 1رشته دختران،  5) دهه مبارک فجررشته دختران (،  1پسران، 

  هفته بسیج، هفته تربیت بدني، هفته دولتبرگزاری مسابقات ورزشی برای کارکنان خواهر و برادر به مناسبت  -5

  دهه مبارک فجر و

 برگزاری کالس ژیمناستیک برای فرزندان کارکنان محترم -3

  



   3133   لی ا    3131   دااگشنه شهید مدنی آرذبایجان رد بازه زمانی  گزارش عملکرد 

116 

   

 93سال 

 رشته  53مه ورزشی در تمامی رشته های ورزشی برای دانشجویان دختر و پسر در برگزاری کالس های فوق برنا -1

 برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت دهه مبارک فجر، هفته تربیت بدنی برای دانشجویان دختر  و پسر دانشگاه -2

 برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت روز دانشجو در رشته شنا در سه ماده و والیبال برای دختران -3

 برگزاری پرتاب شوت پنالتی به مناسبت عید قربان برای دانشجویان دختر -4

 مسابقه تدارکاتی( 4برگزاری مسابقه دوستانه فوتسال دانشجویان پسر ) -5

 مسابقه تدارکاتی( 5برگزاری مسابقه دوستانه والیبال دانشجویان پسر  و کارکنان ) -6

 رشته دوهمگانی، شنا، دوچرخه سواری، و دارت 5در برگزاری مسابقات هفته تربیت بدنی برای کارکنان خواهر -7

 رشته شطرنج، شنا، تیروکمان، و دارت 5برگزاری مسابقات به مناسبت هفته تربیت بدنی برای کارکنان برادر در  -8

میز و  رشته ورزشی طناب کشی، تیروکمان، تنیس روی 5برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت دهه مبارک فجر در  -9

 رشته فوتسال، دارت، تنیس روی میز، تیروکمان و طناب کشی برای کارکنان برادر 3و کنان خواهر دارت برای کار

 برگزاری مسابقه دوستانه فوتسال و والیبال با تیم منتخب آذرشهر برای کارکنان برادر -11

 برگزاری مسابقه تیراندازی برای کارکنان برادر به مناسبت هفته بسیج -11

 کارکنان برادر به مناسبت هفته بسیج برگزاری مسابقه فوتسال برای -12

 94سال 

 رشته  53برگزاری کالس های فوق برنامه ورزشی در تمامی رشته های ورزشی برای دانشجویان دختر و پسر در  -5

 رشته مختلف ورزشی 55برگزاری جشنواره ورزشی درون دانشگاهی در  -1

 دنیبرگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت دهه مبارک فجر، هفته تربیت ب -5

 مسابقه تدارکاتی( 13برگزاری مسابقه دوستانه فوتسال دانشجویان پسر ) -5

 دانشجویان دختر  و تدارکاتی والیبال برگزاری مسابقه دوستانه فوتسال -3

 رشته شاربولینگ و آمادگی جسمانی 1برگزاری مسابقات به مناسبت هفته تربیت بدنی برای کارکنان خواهر در  -6

 رشته شاربولینگ و چرخ تانک 1هفته تربیت بدنی برای کارکنان برادر در  برگزاری مسابقات به مناسبت -3

رشته ورزشی الختر، چرخ تانک، تنیس روی میز برای  5برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت دهه مبارک فجر در  -4

 رشته ورزشی فوتسال، تنیس روی میز، چرخ تانک و شطرنج برای کارکنان برادر 5کارکنان خواهر  و 

 برگزاری مسابقه طناب کشی برای کارکنان خواهر و مسابقه تیراندازی برای کارکنان برادر به مناسبت هفته بسیج -5

 انبرگزاری مسابقات جام رمضان در رشته فوتسال برای برادران و رشته های پرتاب حلقه و شوت پنالتی برای خواهر -50

 رشته دوچرخه سواری و فریزبی 1ر و برادر در برگزاری مسابقات به مناسبت هفته دولت برای کارکنان خواه -55

برگزاری کالس های آموزشی شنا و فوتسال برای فرزندان پسر کارکنان و کالس های آموزشی شنا و ایروبیک برای  -51

 با اهدای البسه و تغذیه رایگان 55فرزندان دختر کارکنان در طول تابستان 
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 95 سال

 رشته  53های ورزشی برای دانشجویان دختر و پسر در تمامی رشته های فوق برنامه ورزشی دربرگزاری کالس -5

برای  درون دانشگاهی، دهه مبارک فجر، روز دانشجو، هفته تربیت بدنیبرگزاری مسابقات ورزشی گرامیداشت  -9

 دانشجویان دختر و پسر

در رشته های دو همگانی، بدمینتون، طناب کشی و شنا در بخش پسران  برگزاری مسابقات ورزشی انتخاب دانشکده برتر -9

 برای دانشجویان دختر و پسر و رشته های طناب کشی، بدمینتون و تنیس روی میز در بخش دختران

 شرکت تیم بسکتبال پسران در مسابقات دهه فجر شهرستان آذرشهر و کسب مقام  اول مسابقات -1

 مضان برای کارکنان برادر و دارت و فریزبی برای کارکنان خواهربرگزاری مسابقات فوتسال جام ر -1

رشته ورزشی فریزبی، دو با شلوارک، پیاده روی برای 5برگزاری مسابقات ورزشی گرامیداشت دهه مبارک فجر در  -1

 رشته ورزشی فوتسال، تنیس روی میز، تیراندازی با کمان برای کارکنان برادر  5کارکنان خواهر و 

  برگزاری مسابقه شنا به مناسبت هفته بسیجو  س های آموزشی شنا برای کارکنان خواهربرگزاری کال -1

برگزاری مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته تربیت بدنی در رشته پیاده روی برای کارکنان خواهر و فوتسال تدارکاتی  -1

 برای کارکنان برادر به میزبانی اردبیل

 

 96سال 

 رشته ورزشی 53های ورزشی برای دانشجویان دختر و پسر در ورزشی در تمامی رشتههای فوق برنامه برگزاری کالس -3

  با همکاری پایگاه مقاومت بسیج دانشگاه برگزاری مسابقات فوتسال جام خلیج فارس برای دانشجویان پسر -.5

 ، شطرنج ، کاراته، بدمینتون پسران میز روی تنیس تیم انتخابی دانشگاهی درون برگزاری مسابقات -55

 ه مبارک فجر هفته بسیج دانشجویانبرگزاری مسابقات ورزشی هفته تربیت بدنی، روز دانشجو درون دانشگاهی ، ده -59

 برگزاری مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته دولت کارکنان خواهر و برادر -59

 برگزاری پیاده روی همگانی برای کارکنان برادر و کارکنان خواهر و دانشجویان پسر -51

 

 97سال 

 هفته تربیت بدنی، درون دانشگاهی پاییزه ، دهه مبارک فجر ، درون دانشگاهی زمستانه  مسابقات ورزشیبرگزاری  -5

 برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته بسیج، هفته وحدت، دهه مبارک فجر برای کارکنان خواهر و برادر -1

 98سال 

 رشته  53های ورزشی برای دانشجویان دختر و پسر در های فوق برنامه ورزشی در تمامی رشتهبرگزاری کالس -5

 برگزاری مسابقات ورزشی جشنواره بهاره، هفته تربیت بدنی، جشنواره پاییزه برای دانشجویان دختر و پسر -1
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  99 سال عملکرد 

 شیوع كرونا(سال )

به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی )در رشته آمادگی جسمانی، شیرین کاری و  -1

و فیلم های آموزشی در رابطه با رها نکردن زباله ها در محیط و جمع آوری آنها و ابداع ورزشی، ارسال پیام های 

نفر دانشجوی پسر(،  55نفر دانشجوی دختر و  15کرونا از طریق اتوماسیون اداری و کانال مدیریت تربیت بدنی برای 

از پشت، لیوان چینی، دهه مبارک فجر )در رشته های طناب زنی، بارپی، ضربات تکواندو، شنا سوئدی دست زدن 

 نفر دانشجوی پسر(  55نفر دانشجوی دختر و  31خاطره نویسی، شطرنج، روپایی فوتبال برای 
 

نفر پسر و  4نفر دختر(، شطرنج) 5نفر پسر و  5) در رشته های دارت همگاني مجازی كشوریشرکت در مسابقات  -2

 ر بخش دختران و پسران نفر دختر(  د 51نفر پسر و  3) نفر دختر(، و آمادگی جسمانی 3

 

نفر  5نفر پسر و  5نفر دختر(، دارت ) 5نفر پسر و  3) در رشته های والیبال مسابقات قهرماني كشوریشرکت در  -3

نفر  3نفر پسر و  5)  نفر دختر(، کاراته 3نفر پسر و  3نفر دختر(، آمادگی جسمانی ) 3نفر پسر و  4، شطرنج )دختر(

 نفر پسر( در بخش دختران و پسران 5نفر دختر( و ووشو ) 5تیراندازی ) نفر دختر(  3نفر پسر و   6تکواندو ) دختر(

 * کسب مقام قهرمانی و نائب قهرمانی مسابقات همگانی کشوری در رشته آمادگی جسمانی دانشجویان دختر
 

 53پسر و  3طناب زنی ) در رشته های همگاني كشوری گرامیداشت دهه مبارک فجرشرکت در مسابقات  -4

 دختر( در بخش دختران و پسران 3) دختر( و فریزبی 4) دختر(، کاراته 51) دختر(، آماگی جسمانی خالقیت

 
 *کسب مقام سوم طناب زنی جاگینگ توسط خانم شقایق ضامنی

 *کسب مقام دوم طناب زنی انفرادی توسط خانم فرشته کشاورز

 خانم ها فرشته کشاورز، شقایق ضامنی، هستی راستین، فاطمه خیری*کسب مقام دوم طناب زنی تیمی توسط 

 *کسب مقام اول طناب زنی انفرادی توسط آقای علیرضا حسین زاده
 

 برگزاری مسابقات مجازی برای فرزندان کارکنان در ایام دورکاری -5
  

 شرکت کارشناسان تربیت بدنی در کارگاه های آموزشی برگزاری شده توسط وزات در سامانه ستاو  -6
 

برگزاری کارگاه مجازی برای دانشجویان و کارکنان به مناسبت هفه تربیت بدنی )کارگاه ورزش و تغذیه سالم برای  -7

 و دهه مبارک فجر )لیوان چینی(  نفر از دانشجویان دختر و پسر( 13
 

و کلنگ زنی سالن ورزشی المهدی توسط رئیس سازمان امور دانشجویان دکتر  ح سالن ورزشي قدسافتتا -8

 55شهریور  55صدیقی بصورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس دانشگاه شهید مدنی و جمعی از مدیران و کارکنان 

 انجام تعمیرات اماکن ورزشی دانشگاه -9

 انجام تعمیرات دوچرخه های خراب  -11

 ام آوران مسابقات ورزشی گرامیداشت هفته تربیت بدنی و دهه مبارک فجرتجلیل از مق -11

 نفر( 55ارزیابی جسمانی کارکنان حراست دانشگاه) -12

 عقد تفاهم نامه همکاری با اداره ورزش و جوانان  -13

 ارسال روزانه فیلم های و پیام های ورزشی از طریق اتوماسیون و کانال مدیریت تربیت بدنی -14

 آوری زباله ها و آئین درخت کاری  برای حفظ محیط زیست برگزاری همایش جمع -15
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 کارگاه های آموزشیدوره ها وبرگزاری  دانشگاه دراهم فعالیت های مدیریت تربیت بدنی ( 3 سال

5555 

 نفر( 50برگزاری کالس مربیگری آمادگی جسمانی دختران ) -5

 و پسر(نفر دانشجویان دختر  40برگزاری کارگاه آموزشی دوپینگ ورزشی ) -1

  نفر دانشجویان دختر و پسر( 40) برگزاری کارگاه آموزشی روانشناسی ورزشی -5

 نفر( 16) برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی ورزشی -5

 نفر( 16) عروقی -برگزاری کارگاه آموزشی احیاء قلبی -3

  نفر( 50) برگزاری کارگاه آموزشی بیسبال برای دانشجویان پسر -6

 نفر( 10بدمینتون برای پسران )برگزاری کالس مربیگری  -3

5555 

 برگزاری کارگاه آموزشی آب درمانی -4

 برگزاری کارگاه آموزشی گلف -5

 برگزاری کارگاه آموزشی جهت یابی -50

 برگزاری کارگاه آموزشی آب درمانی برای کارکنان خواهر و برادر -55

 برگزاری کالس مربیگری دوومیدانی برای دانشجویان دختر و پسر -51

 آموزشی بومی و محلیبرگزاری کارگاه  -55

5553 
 برگزاری دوره مربیگری آمادگی جسمانی برای دانشجویان دختر دو دوره -5

 شرکت مدیر و معاون ورزشی خواهران در کارگاه آموزشی مشاوره و تندرستی -1

 شرکت کارشناسان در کارگاه های آموزشی -5

 شنا برای دانشجویان دختر 5دوره مربیگری درجه  -5 5556

5553 
 کالس آموزش بدمینتون برای فرزندان دختر کارکنانبرگزاری  -5

 آمادگی جسمانی برای دانشجویان دختر 5دوره مربیگری درجه  -1

 ایروبیک برای دانشجویان دختر 5دوره مربیگری درجه  -5

5554 
 برگزاری دوره نجات غریق برای دانشجویان دختر و پسر -5

 هندبال ویژه دانشجویان دختر 5دوره مربیگری درجه  -1

5555 
 برگزاری کارگاه مجازی ورزش و تغذیه برای دانشجویان دختر و پسر بصورت مجازی -5

هندپلو، شرکت کارشناسان تربیت بدنی در دوره های برگزاری از طرف وزات علوم مانند کراس فیت، شطرنج،  -1

 بازی های الکترونیکی، ورزش های همگانی ، مدیریت داوطلبان ورزشی و ...

 

 طرح پایش( 6

 اهم فعالیت ها و دستاوردها  سال

 50نفر از دانشجویان دختر و پسر  و مشاوره ورزشی برای حدود  300انجام طرح پایش تندرستی برای تقریبا  1397

 نفر از دانشجویان پسر

 نفر از دانشجویان دختر و پسر   543انجام طرح پایش تندرستی برای دانشجویان دختر و پسر برای تقریبا   1398
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 اردوهای گلگشتي و كوهنوردی( 7

 93سال 

 اردو( 5برگزاری اردوی کوهنوردی و گلگشتی به مناسبت هفته دولت برای کارکنان خواهر و برادر) -1

 اردو( 1برگزاری اردوی کوهنوردی دختران و پسران)  -2

 برگزاری اردوی کوهنوردی برای کارکنان برادر به مناسبت هفته بسیج -3

 94سال 

 کوهنوردی برای کارکنان برادر به مناسبت هفته بسیجبرگزاری اردوی  -1

 اردو( 1برگزاری اردوی کوهنوردی دختران و پسران)  -2

 95سال 

 برگزاری اردوی کوهنوردی هفتگی به عون بن علی برای کارکنان برادر و خواهر -5

 برگزاری اردوی کوهنوردی هفتگی به آبشار التون برای کارکنان برادر -1

 کوهنوردی هفتگی به منطقه میشو  برای کارکنان خواهربرگزاری اردوی  -5

 96سال 

 مرند آباد برگزاری اردوی کوهنوردی و گلگشتی دانشجویان دختر عیش -5   

 97سال 

 دختر به مقصد آسیاب خرابه جلفا برگزاری اردوی کوهنوردی و گلگشتی دانشجویان -5

 ه مقصد قلعه بابک شهرستان کلیبردانشجویان دختر ببرای  53آذر  56برگزاری اردوی کوهنوردی روز جمعه مورخ  -1

 برای دانشجویان پسر به مقصد قلعه بابک  53آذر  53برگزاری اردوی کوهنوردی روز پنج شنبه مورخ  -5

 برای دانشجویان پسر به مقصد غار سهوالن مهاباد 53آذر  11برگزاری اردوی کوهنوردی روز پنج شنبه مورخ  -5

 هشترودنشجویان دختر به مقصد قلعه ضحاک برای دا 53آذر  15وز جمعه مورخ برگزاری اردوی کوهنوردی ر -3
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 عمراني و تجهیزاتي در حوزه تربیت بدني اهم فعالیت های( 8 سال

5555 

 ایجاد و تجهیز سالن بدنسازی استخر -5

 قدس به فوتبال ایستاده، شوت پنالتی و پرتاب حلقه -الزهراء-تجهیز خوابگاه المهدی -1

 سالن بدنسازی کف پوش زنی -5

 ایجاد خانه ورزش دارت وتجهیز آن -5

 رنگ کاری اتاق ها و کمد های  تربیت بدنی -3

 های ورزشی دانشجویان دختر و پسر ایجاد و تجهیز اتاق انجمن -6

 ایجاد و تجهیز اتاق اطالعات در ورودی سالن شماره یک -3

 راه اندازی سونای خشک -4

 نفره برای خوابگاه های دختران الزهراء و قدس 6و  نفره 51خرید دو دستگاه فوتیال ایستاده  -5

 ک  و تجهیز اتاق تنیس روی میزتغییرکاربری سالن تنیس روی میز و سالن رزمی و ژیمناستی  -50

5555 

 ایجاد زمین گلف در خوابگاه المهدی -5

 الزهرا و قدس -خرید دو دستگاه دوچرخه ثابت و ترازوی دیجیتالی و  جهیز خوابگاه المهدی -1

 بدنسازی استخر تجهیز سالن -5

 تغییر کاربری اتاق های گروه  به اتاق مدیریت -5

 رنگ کاری اتاق های تربیت بدنی و استخر -3

 ایجاد اتاق ماساژ در استخر فجر دانشگاه -6

 خاک برداری زمین فوتبال خوابگاه المهدی -3

 5تغییر پارکت سالن چند منظوره شماره   -4

 یایجاد و تجهیز بوفه در ضلع شمالی مدیریت تربیت بدن -5

5553 

 خرید و تجهیز اماکن ورزشی به وسایل ورزشی اعم از دوچرخه ثابت، ترازو  -5

 خرید تجهیزات مربوط به ورزش همگانی اعم از چرخ تانک، شاربولینگ و ... -1

 ایجاد و تجهیز نمازخانه در سالن شماره یک -5

 ها )شسوار، کمد و ...( تجهیز استخر و رختکن -5

 افتتاح مرکز مشاوره ورزشی -3

5556 
 تکمیل جایگاه پرش طول دوومیدانی -5

 ایجاد زمین تنیس خاکی در  محوطه پیست دوومیدانی -1

 رنگ آمیزی تجهیزات ورزشی  و خط کشی زمین های ورزشی واقع در خوابگاه ها -5

 فنی توسط امور فنی  53ر شهریور و مهر ماه انجام تعمیرات استخر فجر دانشگاه د 5553

5554 

 500متر مربع و هزینه حدود  55*15مصنوعی خوابگاه المهدی در ابعاد تکمیل پروژه زمین چمن  -5

اح پروژه مذکور در آبان ماه با حضور مدیر کل محترم افتت میلیون از طرف سازمان امور دانشجویان و

 تربیت بدنی وزارت علوم 

 54انجام تعمیرات اساسی استخر و موتورخانه استخر در پاییز  -1

 سالن بدنسازی خوابگاه المهدیکف پوش زنی  و تجهیز  -5

5555 
ماه با هزینه کرد سازمان امور دانشجویان و  6متر مربع در مدت  560احداث سالن ورزشی خوابگاه قدس به متراژ 

و  افتتاح پروژه مذکور در شهریور ماه بصورت ویدئو کنفرانس با معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان

 سوله در خوابگاه المهدی احداث سوله و بچههمچنین 
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 گزارش عملکرد

 اجتماعیو  فرهنگیمعاونت 
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 مديريت امور فرهنگي معاونت فرهنگی و اجتماعی

 تشکل های دانشجوئي

كانون های فرهنگي، هنری و 
 اجتماعي

 فعاليت های ديني و مذهبي

 انجمن های علمي دانشجويي

 نشريات دانشجوئي
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 :معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 

های مختلف، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،  معاونت فرهنگی و اجتماعی فعالیت های متنوع و متعددی را در حوزه

فرهنگی و اجتماعی وزارت به انجام  امور مذهبی با حمایت و نظارت شوراها و کمیته های دانشگاه و اداره کلو علمی، هنری، 

رسانده است. در این سلسله فعالیت ها، آنچه بیش از همه مدنظر مسئوالن و مجریان برنامه ها بوده، مساله فرهنگ سازی و 

غنی سازی فرهنگ کار تیمی و ارتقای دانش مخاطبان در حوزه های مختلف بوده است. در این راستا، حرکت به سمت کیفی 

لیت ها و انطباق آنها با سیاستها و راهبردهای کالن کشوری و دانشگاهی، همواره الگو و معیار اجرایی برنامه ها بوده سازی فعا

. با توجه به اینکه عمده فعالیت های حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی در مجموعه حوزه مدیریت فرهنگی و فوق برنامه است

در قالب

 ارائه می شود: 55تا  51های سال درفعالیت این اهم  در جدول زیرصورت می گیرد، 
 

 اهم فعالیت ها و دستاوردها ردیف

1 
  اجرای سیاست های راهبردی معاونت فرهنگی وزارت بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، شورایعالی انقالب

 نگی وزارت علوم تحقیقات و فناوریفره

  آسیب شناسی و آینده پژوهی جریانات فرهنگی اجتماعی 

2 
 ارتقای زمینه های گفتگوی فرهنگی با فعالین دانشجویی 

  افزایش توانمندی و کارآمدی ساختار فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

3 

 ترویج سبک زندگی دانشجویی اسالمی ایرانی 

  علمىترویج و تقویت آزاداندیشی و پاسخگویی در فضای عمومی و 

 فراهم نمودن فضای گفتمان سازی و نقد و بررسی 

 ایجاد فضای با نشاط و احساس کرامت دادن به دانشجویان 

 بسترسازی برای آشنا ساختن و ورود دانشجویان به عرصه فعالیت های مهارتی، نوآورانه و کارآفرین 4

5 

  ،علمی و کنگره ها در سطح دانشگاهی، برگزاری جشنواره های دانشجویی و همایش های  دینی، مذهبی، قرآنی

 منطقه ای و ملی

 برگزاری ساالنه برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس یادواره شهدای دانشجو 

 اردوها و برنامه های زیارتی عتبات و اربعین -برگزاری ساالنه  اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی 

 برگزاری ساالنه نمایشگاه های مختلف 

 االنه مسابقات قرآن درون دانشگاهی و اعزام دانشجویان برگزیده به مسابقات قرآنی منطقه ای، ملیبرگزاری س 

 جلسات پرسش و پاسخ -برگزاری جشنواره نشریات دانشجویی 

 برگزاری برنامه های مختلف در مراسمات مذهبی، فرهنگی، مناسبت ها و جشن ها و اردوها 

  ملکوتی امام خمینی )ره( وگرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی، برگزاری ساالنه  مراسم سالگرد ارتحال

 دفاع مقدس و مدافعان حرم

 برگزاری ساالنه مراسمات سوگواری محرم و اربعین حسینی و مناسبتهای مشابه دیگر 

  بهمن 15برگزاری ساالنه برنامه های دهه فجر و جشن سالروز پیروزی انقالب اسالمی و گرامیداشت قیام 

 تجلیل از برگزیدگان جشنواره های درون دانشگاهی، منطقه ای و ملی و جانبازان، ایثارگران 
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 )ادامه( دستاوردهااهم فعالیت ها و  ردیف

6 

 برگزاری کارگاه های  فرهنگی و دانش افزایی برای اساتید، کارمندان و دانشجویان 

  اندیشی و تریبون آزاد و ....حمایت و برنامه ریزی برای برگزاری کرسی های آزاد 

 ها و صنایع مرتبطسازی به سازمانها و محصوالت برگزیده برای حمایت و تجاریها، ایدهمعرفی طرح 

  حمایت و تسهیل روند چاپ و انتشار نشریات بویژه نشریات دانشجویی در سطح دانشگاه در زمینه های مختلف

 ی و ..علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ادب

7 
 تدوین دستورالعمل های فعالیت های علمی دانشجویی به تفکیک گروه های آموزشی 

 تهیه و تدوین آیین نامه حمایت از ایده های برتر علمی دانشجویی 

8 

 هیات نظارت بر تشکل های دانشجویی، هیات نظارت بر فعالیت 5برگزاری جلسات شورای فرهنگی، کمسیون ماده ،

علمی،کمیته نطارت بر فعالیت های دانشجویی، شورای  هماهنگی کانون ها، صیانت از حجاب و عفاف، انجمن های 

 شورای امر به معروف و نهی ازمنکر، فضای مجازی، آسیب های اجتماعی و ...

 کشور و شورای معاونین فرهنگی استان  5شرکت در شورای معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای منطقه 

9 
 فرهنگ حجاب و عفاف، برگزاری کارگاه ها، نمایشگاه محصوالت حجاب و ملزومات آن، مسابقات متعدد در  اشاعه

 زمینه حجاب و عفاف

11 

  فرهنگ سازی و مشارکت در امور خیریه و راه اندازی مراکز خیریه و نیکوکاری جهت حمایت از دانشجویان کم

 برخوردار شامل:

 در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  اهی منطقه شمالغرب کشورراه اندازی مرکز نیکو کاری دانشگ 

 جلب مشارکت های اساتید و کارکنان برای کمک به دانشجویان و افراد نیازمند و ایجاد صندوق خیریه در این راستا 

11 

  بسترهای برگزاری ساالنه انتخابات تشکل های دانشجویی، کانون های فرهنگی و انجمن های علمی و فراهم نمودن

 الزم جهت مشارکت دانشجویان و کارکنان در برنامه های فرهنگی دانشگاه

 فرهنگی، مختلف موضوعات در( معرفتی نشست) صالحین های حلقه برگزاریو  مهدوی های شنبه سه برگزاری 

 اجتماعی و سیاسی

 مختلف های مناسبت در فیلم اکران 

 دانشجوییهای  میزگرد برگزاری 

  برگزاری ساالنه جشنواره حرکت ویژه انجمن های علمی 

 اجرای رویداد کمند )کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر( دانشگاههای استان آذربایجان شرقی 
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 ال حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي:گزارش عملکرد شوراها، كمیته ها و كارگروه های فع

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 نام شورا/كمیته/كارگروه ردیف
جمع 

 كل

1 
شورای فرهنگی 

 دانشگاه

 505 5 51 53 56 55 55 50 53 تعداد جلسات

 553 33 515 551 535 63 31 505 556 تعداد مصوبات

2 
کمیسیون ماده یک 

 فرهنگی

 555 55 51 10 55 54 56 4 55 تعداد جلسات

 503 55 55 65 35 35 33 11 50 تعداد پرونده ها

3 

هیات نظارت بر 

تشکلهای اسالمی 

 دانشجویان

 505 5 51 53 56 55 55 50 53 تعداد جلسات

 553 33 515 551 535 63 31 505 556 تعداد مصوبات

4 
کمیته صیانت از 

 حجاب و عفاف

 55 1 3 4 5 5 5 5 3 تعداد جلسات

 500 3 53 11 5 51 53 55 53 تعداد مصوبات

5 
فضای کارگروه 

 مجازی

 51 1 5 5 5 * * * * تعداد جلسات

 45 3 53 11 54 * * * * تعداد مصوبات

6 
 کمیته ناظر بر

 فعالیت انجمن ها

 133 53 54 50 50 51 53 54 13 تعداد جلسات

 5550 65 150 105 533 551 550 515 43 تعداد مصوبات

7 
کمیته ناظر بر 

 نشریات دانشجویی

 505 55 51 53 55 5 55 51 55 تعداد جلسات

 5053 503 515 535 535 55 515 555 554 تعداد مصوبات

 کارگروه موسیقی 8
 35 - 55 55 50 5 50 4 3 تعداد جلسات

 535 - 15 55 13 15 15 10 53 تعداد مصوبات

9 
شورای امر به معروف 

 منکر و نهی از

 16 5 5 3 1 1 3 5 1 تعداد جلسات

 513 55 15 13 55 50 54 55 4 تعداد مصوبات

11 
شورای هماهنگی 

 کانون ها

 40 4 55 51 50 55 5 4 5 تعداد جلسات

 516 51 35 61 55 50 56 50 55 تعداد مصوبات

11 
کمیته صیانت از 

 حقوق شهروندی

 50 5 1 1 5 1 * * * تعداد جلسات

 55 5 5 56 4 3 * * * تعداد مصوبات

12 
کارگروه آسیب های 

 اجتماعی

 3 1 5 1 * * * * * تعداد جلسات

 14 5 55 4 * * * * * تعداد مصوبات

13 
ستاد استقبال از 

 ورودی های جدید

 4 5 5 5 5 5 5 5 5 تعداد جلسات

 506 5 15 10 50 51 55 55 50 تعداد مصوبات
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 های فرهنگي، هنری، دیني و اجتماعيكانون

 

کنند و بستری مناسب را هایی هستند که هویت دانشجویی را تثبیت میاز ارکان های دانشجویی به عنوان مولد نیروکانون

های فرهنگی با هدف  کنند.کانونهای مهم کشور یعنی دانشجو فراهم میبرای پرورش و بروز استعدادهای بالقوه سرمایه

اجتماعی دانشجویی و حمایت و هدایت های فرهنگی، هنری و  دهی خواستههای دانشجویان، سامان رشد خالقیت سازی زمینه

های متعالی اسالمی و ایرانی و به منظور تأکید بر هویت ملی و اسالمی، ارتقای  ها در جهت نیل به ارزش این گروه از فعالیت

 کنند. هایی از قبیل دینی ، ادبی و هنری، فرهنگ و اندیشه فعالیت می در زمینه  سطح همکاری جمعی در دانشگاه،
 

 سال
تعداد کانونهای 

 فرهنگی مذهبی

تعداد کانونهای 

 هنری

تعداد کانونهای 

 اجتماعی

تعداد کل کانونهای 

 فعال

1999 4 5 1 55 

1994 5 5 5 53 

1999 5 5 5 53 

1996 5 5 5 53 

1999 50 3 5 10 

1999 55 3 3 10 

1999 55 3 3 10 
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 :اسامي كانون های فعال دانشگاه

 ردیف كانون نام ردیف كانون نام

 5 فیلم و عکس 55 هنرهای تجسمي

 1 قرآن وعترت 51 هالل احمر

 5 رضوی 55 خیریه

 5 ایثار 55 ایرانشناسي

 3 شعر و ادب 53 همیاران سالمت و روان

 6 تئاتر 56 عفاف و حجاب

 3 )زنان و مطالعات خانواده( مهر 53 هیات عاشقان ثاراهلل

 4 مهدویت 54 اجتماعيپیشگیری از اسیب های 

 5 فرهنگ و اندیشه 55 پویش و قلم

 50 موسیقي 10 همیاران بهداشت
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88الي  82فعاليت كانونهای فرهنگي،هنری،ديني و اجتماعي دانشگاه از سال   

 82-83سال 

 88-83سال 

 88-85سال 

 85-86سال 

 86-87سال 

 87-89سال 

 89-88سال 
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 فعالیت های كانون ها )تعداد(

ی، 
ی فرهنگ

سایر برنامه ها

ی
ی و اجتماع

ی، دین
هنر

 

ی 
س و کارگاهها

کال

ی
آموزش

اردو و بازدید 
 

نمایشگاه
 

مسابقه
 

ت در جشنواره ها و 
شرک

ف
ی مختل

برنامه ها
 

ی جشنواره
برگزار

 

اکران و نقد فیلم
 

ش
ی نمای

اجرا
ی 

مراسم شعرخوان
 

ی در برنامه ها
ی موسیق

اجرا
 

ی
ی آزاد اندیش

کرس
ی 

ی مهدو
سه شنبه ها

 

ش
ی و همای

گردهمای
 

ی
سخنران

 

 سال

55 55 5 6 50 5 1 50 3 1 4 1 - 3 4 83-82 

54 55 50 6 55 5 1 50 6 5 4 1 - 3 50 88-83 

11 53 51 3 55 5 5 51 6 5 50 5 - 50 50 85-88 

16 54 55 5 51 5 5 53 4 5 51 5 - 50 55 86-85 

16 11 55 5 53 3 5 53 50 3 55 5 55 51 53 87-86 

16 11 55 50 54 3 5 54 51 3 56 6 54 51 53 89-87 

16 15 4 50 10 3 5 56 51 3 56 6 54 51 55 88-89 
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 تشکل های اسالمي

 

  99لغایت  92خالصه ای از اقدامات حوزه تشکل های اسالمي دانشگاه از سال 

های  ها و نیز یکی از علل پایداری و تأثیرگذاری حرکت وجود تشکلهای اسالمی در بین دانشجویان، یکی از بسترهای رشد آن

این عرصه بسیار مفید و سودمند دانشجویی بوده است. از آنجا که دوران دانشجویی برای تمرین سیاسی و کسب تجربه در 

های شاخص سیاسی کشور به ارائه خدمات  ها عمدتاً پس از دوران دانشجویی نیز به عنوان چهره گونه تشکل است فعاالن این

 پردازند. مؤثر در راستای پیشرفت و تعالی جامعه می

اسالمی دانشجویان و انجمن اسالمی در همین راستا دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دارای دو تشکل اسالمی )جامعه 

در دانشگاه شامل برگزاری  های اسالمی دانشجویان و بسیج دانشجویی باشد. فعالیت تشکل دانشجویان( و بسیج دانشجویی می

های آزاد اندیشی، برگزاری سخنرانی و مناظره،  فرهنگی، تریبون آزاد، برگزاری کرسی -اجتماعی -مراسم مختلف سیاسی

ها و  های سیاسی در قالب بیانیه گیری مذهبی، انتشار نشریات، موضع –دوهای فرهنگی، برگزاری مراسم مختلف ملی برگزاری ار

 باشد. های دیگر می برخی از فعالیت

 

 تشکل های اسالمي دانشگاه

 تاريخ تاسيس نام تشکل رديف

 1371 بسيج دانشجويي 1

 1381 جامعه اسالمي دانشجويان 2

 1383 دانشجويانانجمن اسالمي  3

 

 ها )تعداد( تشکلفعالیت های 
ی 

ی فرهنگ
سایر برنامه ها

ی
و سیاس

 

یادواره
جشنواره 

 

ت در جشنواره ها
شرک

 

مسابقه
نمایشگاه 

اردو و بازدید 
 

ی 
س و کارگاه ها

کال

ی
آموزش

ی 
سخنران

 

ی آزاد 
تریبون آزاد و کرس

ی
اندیش

 

ش ها و سمینارها
همای

 

 سال

54 5 5 4 3 5 3 3 55 3 5 83-82 

54 5 5 3 4 5 6 4 55 3 5 88-83 

10 5 5 6 50 6 4 5 53 5 6 85-88 

11 5 1 4 51 6 3 5 53 50 6 86-85 

16 5 1 50 55 4 5 51 54 56 3 87-86 

14 5 1 55 53 3 5 51 54 56 4 89-87 

50 5 5 50 10 3 4 51 10 54 4 88-89 
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 امور دیني و قرآني

 1999الی  1992عملكرد حوزه امور دینی و قرآنی امور فرهنگی از سال گزارش  سال

 امين جشنواره مرحله منطقه ای مسابقات قرآن  عترت دانشجويان  )بخش آوايي(  28برگزاری  - 1992

1999 

امين جشنواره مرحله سراسری مسابقات قرآن  عترت دانشجويان  به دانشگاه ايالم  28اعزام دانشجويان برگزيده  -
   83مهر 

 83شركت دانشجويان درمحفل انس باقرآن و شبي با قرآن در مسجد جامع گوگان آبان  -

)بخش آوايي( دردانشگاه  امين جشنواره مرحله دانشگاهي  مسابقات قرآن و عترت دانشجويان در  31برگزاری  -
 83شهيدمدني آذربايجان )خواهران و برادران( بهمن 

1994 

امين جشنواره مرحله منطقه ای مسابقات قرآن و عترت در دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در پرديس  31برگزاری  -
 88ارديبهشت تبريز )بخش كتبي( و شركت دانشگاههای منطقه شمالغرب در دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  

 امين جشنواره مرحله سراسری  مسابقات قرآن و عترت و اعزام برگزيدگان به دانشگاه سنندج   31برگزاری  -

جلسه ترتيل خواني يك حزب از قرآن روزانه در مسجد دانشگاه به همراه تفسير توسط معاونت فرهنگي و بسيج  -
 88كارمندی دانشگاه از اول ماه مبارک رمضان مهر 

دانشجويان دانشگاه شهيدمدني آذربايجان )خواهران و برادران(در محفل انس با قرآن در مسجد طوبای شركت  -
تبريز كه با دعوت و  حضور قاريان مصری )پسر قاری مشهور شحات انور( برگزار شده بود، و با حضور قاری 

 88برجسته كشوری، استاد محمدزاده دی 

 88هي مسابقات قرآن و عترت دانشجويان در  )بخش آوايي( بهمن امين جشنواره مرحله دانشگا 31برگزاری  -

1999 

 امين جشنواره مرحله منطقه ای مسابقات قرآن و عترت در دانشگاه تبريز ) بخش كتبي(  31برگزاری  -
 امين جشنواره مرحله سراسری  مسابقات قرآن  عترت و اعزام برگزيدگان به دانشگاه زاهدان   31برگزاری  -
ترتيل خواني يك حزب از قرآن روزانه در مسجد دانشگاه به همراه تفسير توسط معاونت فرهنگي و بسيج جلسه  -

 85كارمندی دانشگاه از اول ماه مبارک رمضان مهر 

 85امين جشنواره مرحله دانشگاهي مسابقات قرآن و عترت دانشجويان در )بخش آوايي( بهمن  32برگزاری  -

1996 

 امين جشنواره مرحله منطقه ای مسابقات قرآن و عترت در دانشگاه تبريز ) بخش كتبي(  32اعزام دانشجويان به   -
 86امين جشنواره مرحله دانشگاهي مسابقات قرآن و عترت دانشجويان در )بخش آوايي( بهمن  33برگزاری  -
  م رمضاندر ايابرگزاری جلسه ترتيل خواني يك حزب از قرآن روزانه در مسجد دانشگاه به همراه تفسير  -
 برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا)س(  -
برگزاری مسابقه خاطره نويسي به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمي در چهلمين بهار انقالب با جوايز نفيس برای  -

 86برندگان مسابقه  )ويژه اساتيد  و كارمندان دانشگاه(  بهمن 
 نفر  121ويژه خواهران به تعداد  جمکراناردوی تشکيالتي و زيارتي قم و  -

 برگزاری نمايشگاه و فروشگاه كتاب به همراه نمايشگاه عفاف و حجاب در سالن ورودی دانشکده ادبيات بهمن  -
 ديدار هيأت رئيسه دانشگاه با خانواده های محترم دو شهيد بزرگوار در اخي جهان در ايام اهلل دهه مباركه فجر   -
دانشگاههای استان آذربايجان شرقي و فرمانده سپاه عاشورا به ميزباني دانشگاه شهيد مدني نشست روسای  -

 آذربايجان در مورد برگزاری كنگره بزرگداشت شهدای دانشجو در دانشگاه، اتاق جلسه دفتر رياست

 بهمن سالروز قيام مردم تبريز 28برگزاری كوه پيمائي عون بن علي به مناسبت روز  -
نفر از اعضای شورای مركزی كانون قرآن و عترت دانشگاه به گرد همايي و نشست فعاالن قرآن و اعزام دو  -

 عترت دانشگاههای سراسر كشور در دانشگاه عالمه طباطبائي
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 1999الی  1992گزارش عملكرد حوزه امور دینی و قرآنی امور فرهنگی از سال ادامه  سال

1996 

 ادامه

برگزاری نمايشگاه نقاشي شهدای انقالب به مناسبت گراميداشت ياد و خاطره شهدای انقالب و و شهدای مدافع  -
 امين سالگرد انقالب شکوهمند اسالمي آثار طراحي سياه قلم دانشجويان كانون هنرهای تجسمي   38حرم در 

خنراني حاج آقا ناصر مقدم )حاج آقا برگزاری ويژه برنامه شهادت حضرت زهرا توسط كانون قرآن دانشگاه با س -
 آقازاده ( و مداحي آقای بهزاد پور احمد و اجرای گروه تئاتر به مناسبت شهادت خانم فاطمه زهرا )س(

 در مسجددانشگاه و ويژه برنامه شهادت حضرت زهرا  )س( 1386افتتاحيه راهيان نور سال  -

 86شهيد گمنام دانشگاه بعد از نماز ظهر و عصر اسفند برگزاری مراسم بزرگداشت روز شهدا با غبار روبي مزار  -

1999 

 نفر  181با شركت   2/2/87برگزاری مسابقه كتبي كتابخواني رويای نيمه شب در روز يك شنبه مورخ   -

برگزاری همايش بزرگ علمداران نور )توسط كانون قرآن دانشگاه(  با حضور نخبه قرآني ، آقای محمد مهدی  -
 حق گويان  حافظ كل قرآن و نخبه قرآني و آقای يحيي راثي با مداحي آقای محمد رضا زارعي  

 برگزاری مراسم جشن مهدويت )توسط كانون مهدويت ( -
 مايش اخالق پوشش( به همت كانون عفاف و حجاب به دبيری كانونبرگزاری كرسي های آزاد انديشي )ه -

 امين جشنواره مرحله منطقه ای مسابقات قرآن و عترت در دانشگاه تبريز ) بخش كتبي( 33اعزام دانشجويان به   -
 برگزاری سومين همايش بزرگداشت حکيم ابوالقاسم فردوسي توسط كانون ايران شناسي -

 ابقات قرآن و عترت ويژه اساتيد )بخش آوايي و كتبي(  برگزار ی دومين جشنواره مس -
برگزاری جلسه ترتيل خواني يك حزب از قرآن بصورت روزانه در مسجد دانشگاه به همراه تفسير توسط بسيج  -

 كارمندی دانشگاه از اول ماه مبارک رمضان

 نفر(  81( و برادر )  نفر 161اعزام دانشجويان به  اردوی زيارتي مشهد مقدس برای دانشجويان خواهر)  -
برگزاری برنامه انس با قرآن )آقای دكتر يحيي راثي( و  سخنراني حاج آقا اسدالهي همراه با افطاری برای  -

 دانشجويان در مسجد دانشگاه

نفر از  3اعزام دانشجويان به  مسابقات سي و سومين مرحله سراسری قرآن وعترت در دانشگاه زنجان و راه يابي  -
 ين دانشگاه به مرحله ملي  دانشجويان ا

برگزاری مراسم مداحي و دعای زيارت عاشورا در دهه اول محرم با صرف صبحانه به همت نهاد معظم رهبری ،  -
 معاونت فرهنگي و اجتماعي ، بسيج كارمندی و بسيج اساتيد دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

 ن  عترت دانشجويان در مراغه مرحله منطقه ای مسابقات قرآ آوايي امين جشنواره 33اعزام دانشجويان به  -
 )كوله پشتي سال اولي ها( 87و  86برگزاری مسابقه كتابخواني گروهي ويژه دانشجويان ورودی  -
 برگزاری مسابقه حفظ قرآن كريم به مناسبت اربعين حسيني توسط كانون قرآن و عترت دانشگاه -

 ني و تجليل از برگزيدگان قرآني با حضور و سخنراني حاج آقا آل هاشمبرگزاری مراسم ويژه برنامه هفته قرآ -
 برگزاری ويژه برنامه شهادت امام رضا)ع( در سالن شهريار توسط كانون رضوی -
 برگزاری نمايشگاه كتاب در ورودی محل دائمي نمايشگاهها به مدت دو هفته -
 باادق)ع( به مناسبت هفته وحدت برگزاری مراسم جشن والدت حضرت رسول اكرم )ص( و امام جعفر ص -

 با سخنراني حجه االسالم شه منظری و همکاری كانون های فرهنگي رضوی و عفاف و حجاب 

برگزاری ويژه برنامه جشن بيعت با امام زمان)عج( با سخنراني حجت االسالم شعباني و مداحي با نوای خادم  -
 ئي تبريز  به همراه اهداء جوائز مسابقه عکاسيآستان رضوی آقای شکراللهي و اجرای گروه سرود شهيد تجال

تاليف حجه االسالم  "خانه بهشتي"برگزاری مسابقه كتابخواني نماز برای پرسنل دانشگاه و دانشجويان از كتاب  -
 جايزه نفيس به برگزيدگان   5والمسلمين دكتر محمد داودی با اهداء 
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 1999الی  1992امور فرهنگی از سال  گزارش عملكرد حوزه امور دینی و قرآنیادامه  سال

1999 

 برگزاری اردوی يك روزه سد امند تبريز در دو گروه مجزا خواهران و برادران مجموعه فرهنگي تفريحي سيمرغ  -

 برگزاری مراسم دعای زيارت عاشورا -
 ملياعزام دانشجويان به مسابقات سراسری قرآن و عترت دردانشگاه قم و راهيابي سه نفر به مرحله  -
 ب: تشرف دانشجويان كمتر برخوردار به مشهد    89آبان  7الي  8ثبت نام و اجرای طرح زيارتي : طريق رضوی  -
امين جشنواره قرآن و عترت و  38برگزاری محفل انس با قرآن به همراه تجليل از برگزيدگان مرحله دانشگاهي  -

 برندگان مسابقه كتابخواني از كتاب )كلمات قصار امام خميني(

 برگزاری همايش قرآني با همکاری معاونت فرهنگي با گروه تربيت معلم قرآن و دانشکده الهيات -
 اعزام دانشجويان و پرسنل دانشگاه شهيد مدني آذربايجان جهت شركت در مراسم تشييع شهيد سليماني در تهران -

 ي و همرزمانش در مسجد برگزاری مراسم ترحيم و بزرگداشت شهدای محور مقاومت ، سردار حاج قاسم سليمان -
برگزاری مراسم بزرگداشت و ترحيم سانحه هواپيمائي و شهادت هموطنان و نخبگان ايراني در هواپيمای اوكرايني  -

 درتاالر شهريار )ويژه دانشجويان( و مسجد دانشگاه )ويژه عموم(

 شگاه در اولين روز دهه فجربرگزاری مراسم تجديد ميثاق با آرمانهای امام و شهدا بر سر مزار شهيد گمنام دان -

1999 

برنامه های 

 مجازی

برگزاری اولين همايش ملي پژوهشهای تفسيری قرآن كريم به همت گروه علوم قرآني دانشکده الهيات و  -
 همکاری معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه، در ادامه ششمين همايش ملي سفينه النجاه  

 برگزاری مسابقه مجازی حفظ و قرائت سوره حجرات برای همه   -
سوال تشريحي از سلسله  81برگزاری مسابقه مجازی از سوره مومنون  هر هفته يك سخنراني در مجموع  -

 سخنراني های حاج آقا قرائتي
 ايشاندانشگاهيان و خانواده هبرگزاری مسابقه عکاسي از جلوه های ويژه ماه مبارک رمضان برای همه  -

 برگزاری مسابقه مجازی مقاله نويسي با موضوع آثار تربيتي روزه داری -
 برگزاری مسابقه قرائت ترتيل و تحقيق قرآن از سوره مباركه يس و مسابقه اذان -
 خرداد و سالگرد ارتحال امام  15برگزاری مراسم فاتحه خواني بر سر مزار شهيد گمنام به مناسبت گراميداشت  -
 مجازی قرآني، عفاف و حجاب برای دانشگاهيان به همراه خانواده با اهدای جوايز و لوح تقدير برگزاری مسابقات -
 برگزاری مسابقات مجازی مرحله مقدماتي سي و پنجمين جشنواره قرآن و عترت و داوری آثار رسيده -

 مفاهيم زيارت موضوع مختلف : تفسير ، مقاله نويسي ، شعر ، نقاشي و  5برگزای مسابقات مجازی قرآني، در  -
برگزاری مراسم زيارت عاشورا در فضای باز يادمان شهيد گمنام دانشگاه با حضور اساتيد و كاركنان و سخنراني  -

 حاج آقای نقيان مسئول محترم نهاد رهبری

سال دفاع مقدس بر سرمزار شهيد گمنام به  9مراسم غبار روبي و تجديد ميثاق با آرمانهای امام راحل و شهدای  -
 بت گراميداشت هفته دفاع مقدسمناس

ويژه برنامه كوه پيمايي به مناسيت هفته دفاع مقدس معاونت فرهنگي با همکاری پايگاه مقاومت شهدای دانشگاه  -
 به عينالي و صعود به كهليك بوالغي

 ، شعر و تلخيص كتاب من انقالبيم گراميداشت هفته دفاع مقدسی مسابقه مجازی خاطره نويسيبرگزار -
 له مقدماتي از برگزيدگان مسابقات قرآن و عترت سي و پنجمين جشنواره در مرحتجليل  -
 برگزاری مراسم معنوی قرائت زيارت اربعين بر مزار شهيد گمنام -
به  برگزاری مراسم ويژه برنامه ميالد پيامبر اكرم و امام جعفر صادق در محوطه مسجد دانشگاه در فضای باز  -

 رهبرینش آموز و روز مبارزه با استکبار جهاني با همکاری نهاد مناسبت روز سيزده آبان روز دا
برگزاری اولين همايش ملي پژوهش های تفسير قرآن كريم بصورت مجازی توسط دانشکده الهيات)گروه قرآن(،  -

 معاونت پژوهشي و معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه
 د، كارمندان و دانشجويانقرآن كريم ويژه اساتي 1برگزاری مسابقه تفسير و قرائت جزء  -

 برگزاری مسابقه استعداد يابي حفظ و قرائت قرآن كريم برای تمامي دانشجويان، علي الخصوص جديدالورود -
 برگزاری مسابقه به مناسبت گراميداشت شهادت سردار سليماني و گراميداشت دهه بصيرت و ميثاق با واليت -
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 تعداد شرکت کنندگان در فعالیت های دینی و قرآنی جشنواره کشوری جشنواره منطقه ای جشنواره دانشگاهی 
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 انجمن های علمي دانشجویي

 

 مشارکت داوطلب و عالقمند دانشجویان جمعی فعالیت امکان تخصصی، -علمی نهادی عنوان به دانشجویی علمی های انجمن

 و پویایی دار عهده که نهادی عنوان به و سازد می فراهم اساتید همراهی با علمی گوناگون های زمینه در را ها فعالیت این در

 دانشگاه رسالت همان که علم توسعه نهایت در و علمی پویایی حیهرو کننده تقویت و پدیدآورنده و استعدادها شکوفایی

 فعال اعضای موفقیت و خودباوری روحیه ایجاد آن ترین مهم که مشخص اهداف به دستیابی مسیر در و نماید می عمل باشد، می

 های فعالیت از حمایت و دانشجویان میان در آن تقویت و علمی نشاط ایجاد هدف با همچنین. نماید می حرکت باشد، می

 است شده تشکیل فرهنگی و علمی بالندگی جهت در مستعد دانشجویان مشارکت و راهنمایی و پژوهشی جوش خود و جمعی

 در مؤثر آفرینی نقش و نفس به اعتماد و خودباوری روحیه ایجاد جهت دانشجویان به کمک ها، فعالیت این انجام از که هدف

فرود  و فراز با آشنایی ضمن علمی دانجشویی، های انجمن در فعال دانشجویان. باشد  می آینده در شغلی -تحصیلی  زمینه

 تجربه و مهارتی ی سرمایه با خود علمی ی بنیه تقویت با و ادارات جامعه، صنایع، ها، سازمان با ارتباط نحوه روندهای اداری،

 .شد خواهند بازار کار و زندگی وارد بیشتری

دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نیز به عنوان یکی از واحدهای پویا و پیشرو در سطح کشور که  های علمیانجمن

های مختلف علمی از جمله جشنواره ملی حرکت داشته است، با تکیه بر تجارب همواره حضوری فعال و درخشان در جشنواره

سازی نیاز دانشجویان به تکمیل فرآیند آموزشی مرتفعسعی در سال پربارتر و قوی تر عمل می کند و گذشته، سال به 

 های ذیل اشاره نمود:توان به شاخصنمایند که در این ارتباط میدانشگاهی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساله خانه نشریات: 8گزارش عملکرد 

 

0

20

40

60

80

100

120

كارگاههای  
 آموزشي

بازديدهای 
 علمي

سخنراني  
 های علمي

نمايشگاهها
 ی علمي 

ساخت و 
توليدات  

 علمي

پژوهش  
 های علمي

نقد و تحليل  
 فيلم و كتاب

منشورات  
 علمي

جوايز و 
 افتخارات

تعداد كل 
انجمنهای 

 علمي

 تعداد جلسات 

1392 4228528613102552225

1393 552558117161228182538

1394 58325095151132122635

1395 633862128201830142842

1396 714065157221533202840

1397 883560135251734123030

1398 10544711710282538163448

1399 4818416412281763717

 عملکرد انجمن های علمي دانشجویي دانشگاه شهید مدني آذربایجان
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 دانشجویي نشریات
 

 و تفکر عرصه کردن ورربا در مهمی عامل و دانشجویان اجتماعی و فرهنگی فعالیتهای اساسی ارکان از یکی دانشگاهی نشریات

 اطالع بخشی، آگاهی نقد، فضای ایجاد و گفتگو فرهنگ و همچنین بسط دانشگاهی فضای در مختلف موضوعات طرح و بحث

 بستر ایجاد سبب دانشجویی های فعالیت از حوزه این تقویت و حمایت رو، این از. هستند ها دانشگاه در سازی فرهنگ رسانی،

 های عرصه در دانشگاهیان مشارکت و توانمندی افزایش و اجتماعی و فرهنگی فکری، نشاط با و پویا فضای رشد برای مناسبی

 .کند می فراهم  اجتماعی زندگی مختلف

 تبادل فضای و گفتگو فرهنگ گسترش هدف با نیز آذربایجان مدنی شهید دانشگاه اجتماعی و فرهنگی معاونت نشریات واحد

 مختلف های درخواست بررسی به دانشگاه، نشریات فعالیت بر ناظر کمیته تشکیل با مستمر و مداوم صورت به اطالعات

 :ذیل اقدام می نماید دانشگاهی و دانشجویی

 

 ادبی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، مختلف های زمینه در نشریات انتشار مجوز درخواست بررسی 

  امتیاز صاحب مسئول، مدیر سردبیر، تغییر مانند نشریات مختلف های بخش در تغییرات برای مجوز اعطای و بررسی 

 زمینه این در قانون اعمال و مختلف نشریات در مندرج مطالب از احتمالی انتقادهای و شکایات به رسیدگی 

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت نشریات خانه مصوب عناوین اساس بر نگاری نشریه آموزشی های دوره برگزاری 

 ای منطقه و استانی دانشگاهی، دانشجویی نشریات های جشنواره برگزاری 

 نگاری نشریه مختلف های زمینه در دانشگاه نشریات فعاالن برای حضوری غیر و حضوری مشاوره ارائه 

 دانشگاه سطح در نشریات انتشار و چاپ روند تسهیل 

  

( فعال نیمه -فعال) نشریه دارای ذیل های از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در بخشنشریه دارای مجوز  34 حاضر حال در

 :هستند...  و ادبی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، مختلف های زمینه در

 

 عنوان، 55 با دانشجویی علمی های انجمن    عنوان،  53 با مذهبی و اجتماعی فرهنگی، های کانون 

عنوان،  4 با سیاسی های تشکل                 عنوان 1 با دانشگاه اداری های بخش 

 عنوان،  5 با علمی هیات اعضای                 عنوان،  51 دانشجویی امتیازی صاحب با نشریات 

عنوان 5 با دانشگاهی نهادهای سایر نشریات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذشته سال 8 در آذربایجان مدني شهید دانشگاه نشریات تعداد رشد نمودار
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 نمودار تركیب صاحبان امتیاز نشریات دانشگاه شهید مدني آذربایجان

 

   

 

 

 

 

 نمودار تركیب زمینه انتشار نشریات دانشگاه شهید مدني آذربایجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 آذربایجان مدني شهید دانشگاه منتشر شده كاغذی نشریات عناوین تعداد نمودار
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:جلسات كمیته ناظر بر نشریات دانشگاه  

ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، در هر دانشگاه  1ماده  5کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی بر اساس بند 

تشکیل می شود که زیر نظر شورای فرهنگی دانشگاه فعالیت می نماید. این کمیته با بررسی درخواست های مختلف از جمله 

ختلف، ارزیابی محتوایی نشریات دارای مجوز، رسیدگی به تخلفات و شکایات درخواست مجوز انتشار نشریه در حوزه های م

ناشی از عملکرد نشریات دانشگاه و برگزاری دوره های آموزشی برای متقاضیان نشریات در انتشار هر چه بهتر نشریات، زمینه 

شهید مدنی آذربایجان نیز در راستای  های مالی و معنوی متعددی را فراهم می آورد. کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاه

 انجام رسالت خود با توجه به مواردی که در این زمینه پیش می آید، اقدام به تشکیل جلسه می نماید. 

 

 :انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاه

همچنین شیوه نامه اجرایی این بند، دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی و  5ماده  6بر اساس بند 

این انتخابات  ماه هر سال انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات جهت عضویت در کمیته ناظر برگزار می شود. در اسفند

در کمیته ناظر بر  5554-5555درصدی مدیران مسئول حائز شرایط اجرا و نمایندگان ایشان برای سال  53با مشارکت 

 ص شدند.نشریات مشخ
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 عملکردگزارش 

 حوزه  ریاست 
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 حوزه ریاست

مدیریت برنامه، بودجه و 
 تشكیالت

دفتر ریاست و روابط  
 عمومی

 مدیریت حراست گروه نظارت و ارزیابی

گروه امور دانشجویان 
 شاهد و ایثارگر
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 مدیریت برنامه، بودجه و تشکیالت

 اهم فعاليت هاي انجام يافته 

 تهیه و تدوین آمار تجمیعی دانشگاه 1

 برنامه ریزی و بسترسازی در راستای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 2

 سازمانی چارت رسانی بروز و اصالح 3

 دانشگاهتدوین دومین برنامه راهبردی آغاز  4

 آموزشی کارکنان دانشگاه ساالنه تدوین تقویم 5

6 
 :)سامانه ایده(  مذکور افزار نرم روی بر کارکنان آموزشی اطالعات کانورت و کارکنان آموزش افزار نرم تهیه

 آموزشی سوابق تمامی و نماید می فراهم مجازی صورت به را ها دوره و کالسها برگزاری امکان افزار نرم این

 .دارد بر در را کارکنان

 تخصصی و شغلی عمومی، آموزشی های دوره برگزاری و پرسنل کارآموزی و آموزشی نیازهای تشخیص و مطالعه 7

 عمومی های تخصصی و دوره  های برگزاری ساالنه دوره 8

9 
 نامه شیوه رسانی بروز قبیل از دانشگاه داخلی های نامه آیین و مقررات عمل، مورد های رویه و روشها بهبود و اصالح

 غیره و همکاران رتبه ارتقای

 سازمان نیازهای تناسب به دانشگاه در موجود شغلی های رشته احراز شرایط هیهت 11
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 دبیرخانه هیأت جذب

 

 هیأت علميمركز جذب در  اهم فعالیت های انجام یافته ردیف

 علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیات 1

 نجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیات علمی ا 2

3 
اعضای هیات علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی  تصمیم گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام

آیین آزمایشی، رسمی قطعی هیات علمی طرح سربازی، ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی در چارچوب 

 نامه ها و مقررات مربوطه

4 
متقاضیان راتبه تحصیلی از  اعالم نظر در خصوص جذب اعضای هیات علمی متقاضی استخدام در موسسه و

 لحاظ توانایی های علمی و صالحیت عمومی

  به استخدام اعضای هیات علمی نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط 5

 مستمر سالیانه حسب مورد به هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت ش هایارائه گزار 6
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 گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

  حوزه: اهم فعالیت های 

مدیر و ارزیابی به عنوان یکی از فعالیت های کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار می رود و ابزاری است کارآمد که 

را  یابی آنها اقدامات اصالحی جهت بهبود عملکرد کارکنان از طریق ان به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و باریشه

ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین فرایندهای راهبردی است که ضمن ارتقاء پاسخگویی، میزان تحقق . دهند انجام می

توجه به امر ارزیابی همواره مورد تأکید دانشگاه شهید مدنی  کند.مه های هرسازمان را مشخص می برنا اهداف و

آذربایجان به عنوان یکی از دانشگاه های پرثمر شمال غرب بوده و بر این اساس گروه نظارت و ارزیابی هم زمان با تأسیس 

های اساس آیین نامه بردانشگاه شکل گرفت و نقش مهمی در ارزیابی عملکرد کل مجموعه دانشگاه برعهده داشته است و 

 با بتواند تا می ورزد مبادرتمرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی نسبت به ارزیابی عملکرد اساتید، مدیران و حوزه ها 

برده و به این  باال نسبت به عملکرد عمومی را اعتماد مجموعه و برجسته سازی نکات مثبت عملکردی، ارتقاء پاسخگویی 

  .را فراهم نماید مدیریتیی اثر بخش ترتیب کارایی و

بر این اساس گروه نظارت و ارزیابی با انجام ارزشیابی تدریس اساتید بر اساس شاخص های مصوب شورای آموزشی 

دانشگاه، ارزیابی عملکرد ساالنه دانشگاه بر اساس شاخص های مصوب وزارتی )از طریق سامانه های تسما، رتبه بندی، 

اجرای ساالنه برنامه راهبردی دانشگاه و توجه به ارزیابی میدانی از طریق هیات نظارت استانی  ساعا( و همچنین با ارزیابی

به خصوص در سالهای اخیر ارزیابی ها نقش مهمی را در انعکاس فعالیتهای دانشگاه و با ارائه گزارش های ساالنه این 

  داشته است.

 

 در حوزه نظارت و ارزیابي اهم فعالیت های انجام یافته سال

1393 

گروه  50همکاری با مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت سازمان سنجش در زمینه انجام ارزشیابی درونی  -

 آموزشی دانشگاه و تکمیل گزارش نهایی

ماهه و اطالعات پایه دانشگاه ها و  6همکاری با دفتر وزارتی در خصوص تکمیل فرم های گزارش عملکرد  -

 آمایش سامانه

1394 
 ارزشیابی دوره ای صورتجلسات حوزه های مختلف دانشگاه و ارائه نتایج در جلسات شورای دانشگاه -

همکاری با حوزه معاونت آموزشی وزارت در خصوص تکمیل اطالعات مربوط به رتبه بندی دانشگاه های  -

 کشور در جهت عملیاتی نمودن طرح سطح بندی دانشگاه ها

1395 
 رزشیابی ساالنه اجرای برنامه راهبردی دانشگاهآغاز ا -

 همکاری با دفتر گسترش آموزش عالی از طریق سامانه هوشمند آموزش عالی )ساعا( -

1396 

برگزاری کارگاه آشنائی با ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروهها را با همکاری وزارت به  -

های آموزشی با اقدام به برگزاری کارگاه فوق با هدف آشنایی مدیران گروهعنوان سومین دانشگاه در کشور 

 روش تدوین برنامه عملی بهبود کیفیت نمود.

 های مطالعاتیبرگزاری کارگاه آشنائی با فرایند اقدام به فرصتهای مطالعاتی و استفاده از تجربیات فرصت -

1397 

اجرایی نمودن منشور حقوق شهروندی ابالغی دولت به راه اندازی بولتن حقوق شهروندی در راستای  -

 خودها با تاکید بر مصادیق حقوق شهروندی در امور اداری و آشنا نمودن مخاطبان با حقوق دانشگاه

انجام ارزیابی میدانی با هدف کمک به بهبود کیفیت خدمات دانشگاه و با هدف ملموس نمودن اهداف  -

 ت بر کیفیت خدمات دانشگاهارزیابی و تضمین کیفیت در نظار
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 )ادامه( در حوزه نظارت و ارزیابي اهم فعالیت های انجام یافته سال

1398 

اندازی سامانه نظرسنجی، پیشنهادها و انتقادها جهت دریافت نظرات مدیران، اعضای هیات علمی، راه -

مستمر کیفیت خدمات موسسه و  کارکنان، دانشجویان و ارباب رجوعان دانشگاه در راستای نظارت و ارزیابی

فناوری، فرهنگی و اجتماعی،  -تعیین میزان تحقق اهداف موسسه در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی

 هایشاندانشجوئی و اداری و مالی و پشتیبانی دانشگاهها و ضرورت پاسخگو نمودن آنها در قبال مسئولیت

1399 

با توجه به عدم  صویب شده در شورای آموزشی دانشگاهبا شاخص های ت ارزشیابی تدریس مجازی اساتید -

 برگزاری حضوری کالسها به علت شیوع کرونا

نیز تحت تاثیر شرایط خاص آموزش  55الزم به ذکر است مطابق نمودار زیر، نمره ارزشیابی اساتید در سال 

 آنالین در دوران شیوع کرونا بوده است.
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 حراست مدیریت

 

 1393-1399  در سالهای حوزهاهم فعالیت ها و دستاوردهای 

در اماکن دانشگاه، ارتقاء کیفیت سیستم پاالیش تصویری محیط جهت  افزایش تعداد دوربین های مدار بسته 1

 .حفظ امنیت و آرامش محیط دانشگاه

و فعال نمودن کارت های صدور کارت جامع دانشجویی برای تمام دانشجویان و کارت هوشمند برای کارکنان  2

  .هوشمند

 .جی برای اعضای هیات علمی دانشگاهبرگزاری کارگاه آموزشی سفرهای خار 3

 .اری برای پرسنل انتظامات دانشگاه جهت بهبود کیفیت ارائه خدماتبرگزاری کالسها و دوره های مهارت ک 4

 .استان معرفی کارشناسان حراست جهت حضور در دوره های تخصصی حراست کل 5

سامانه مکاتباتی با مرکز حراست وزارت عتف و دانشگاه های تابعه و حراست  -راه اندازی شبکه داخلی حراست 6

 .کل استان

7 
تالش برای برقراری نظم وامنیت و فراهم ساختن آرامش خاطر دانشجویان در محیط های آموزشی و پژوهشی 

ها و کانون های دانشجویی و فرهنگی )به ویژه در ایام و همچنین ایجاد بستر مناسب برای فعالیت تشکل 

 و سایر مناسبت های ملی و مذهبی( 56 و ریاست جمهوری سال 54 و 55انتخابات مجلس سالهای 
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 روابط عموميمدیریت 

 اهم فعالیتهای روابط عمومی دانشگاه:  
از  5555روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به موجب فعالیت های برجسته در حوزه روابط عمومی، در اردیبهشت 

در بین دانشگاههای سراسر کشور معرفی شد. خالصه  روابط عمومي برترسوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان 

 :رح ذیل می باشدعملکرد و اقدامات برجسته حوزه روابط عمومی به ش

 
 

 

  

 انجام سه مورد زير برای اولین بار در بین روابط عمومی

 :دانشگاه های کشور 

   :3اقدام شاخص 

 در باالیی رتبه دارای دانشگاه این اینکه به توجه با
  کشور های دانشگاه بین  در سبز مدیریت بحث

  پیشرفته خانه تصفیه داشتن با خصوصاً میباشد،
  روابط حوزه نسبی، مزیت یک عنوان به فاضالب
  خانه تصفیه ماکت ساخت به نسبت دانشگاه عمومی
  استقبال مورد بسیار آن فیلم که نموده اقدام مذکور

 .است گرفته قرار

   :2قدام شاخص ا

 منظور به گویندگی و بیان فن های کالس برگزاری
 استعدادهای پرورش و گوینده و مجری تربیت

  بین در انگیزه ایجاد و عالقمند و مستعد دانشجویان
  و جانبی فعالیتهای برای سازی زمینه و دانشجویان

 سایر و دانشگاهی مراسم و ها برنامه در آنان شغلی
 .ها فرصت

   :1اقدام شاخص 

 از قرآن قرائت ضبط) ماندگار تالوتهای طرح اجرای
 های جلوه ایجاد و (دانشگاه اساتید و کارمندان

  و جلسات در استفاده جهت ویژه تصویری و بصری
  استقبال مورد که دانشگاه، در مختلف مراسم

   .است گرفته قرار عزیز دانشگاهیان و مسئوالن
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 در حوزه انتشارات( الف
 تهيه بروشور فارسي و انگليسي

 تهيه كاتالوگ ها

 1مورد نشريه خبري الكترونيكي در  99تهيه 
 سال اخير 

 سالگي دانشگاه 93تهيه ويژه نامه 

تهيه اخبار 
بصري از  

رويدادهاي 
 دانشگاه

تهیه تیزرهای 
معرفی دانشگاه 

متناسب با 
کنفرانس ها و 

 نشست ها

تهيه 
 عكس

تهيه فيلم 
معرفي دانشگاه 

به دو زبان 
فارسي و 
 انگليسي

 تهيه كليپ 

 ب( در حوزه سمعی و بصري
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 در حوزه روابط عمومی نوين( ج

 توسعه ارتباطات رسانه اي نوين-

 حضور در شبكه هاي اجتماعي-

توسعه وب سايت دانشگاه جهت -
 معرفي بهتر دانشگاه و رويدادها

 در حوزه طراحی و گرافيک( د

 تهیه اینفوگرافی های مرتبط با عملكرد دانشگاه
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 دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه

 

 ی حوزهاهم اقدامات و فعالیت ها عنوان برنامه

فعالیتهای 

 آموزشی

 اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

برنامه ) زبان انگلیسی ،مهارت گزارش نویسی و مقاله نویسی و کالسهای برگزاری دورهای آموزشی فوق 

 کامپیوتر و ...
 در کمسیون موارد خاص مساعدت وحل مشکالت آموزشی 

 تقدیر از دانشجویان ممتاز و برتر علمی

 رشته تغییر و انتقال ، نام ثبت زمینه در آموزشی خدمات ارائه

و پژوهشی از جمله جشنواره جایزه ملی ایثار و کسب عنوان مقام اولی مشارکت در جشنواره های علمی 

 در بین دانشگاههای کشور

فعالیتهای 

 فرهنگی

 اجرای طرح پردیس شهدا در دانشگاه ) یادمان شهید گمنام(

 برگزاری یادواره شهدای گمنام

 مشرکت در جشنواره سراسری قرآن کریم ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

 برگزاری مراسمات فرهنگی و مذهبی در راستای ترویج فرهنگ ایثاروشهادت

 برگزاری ارودهای فرهنگی و زیارتی

 برگزاری نمایشگاههای فرهنگی ایثار وشهادت

 برگزاری مسابقات فرهنگی و کتاب خوانی

 غبار روبی مزار شهداو تجدید میثاق با شهیدان

 ایثارگران و تجلیل از آناندیدار با خانواده معزز شهدا و 

 دیدار و عیادت از جانبازان اعصاب و روان و تجلیل از آنان

فعالیتهای 

 پژوهشی

 حمایت از پایان نامه های دانشجویی

 برگزاری دورهای مهارت افزایی پایان نامه نویسی و مقاله نویسی

 تشکیل کانون علمی ایثار

 اجرای طرح استاد مشاور

 ورزشیفعالیتهای 
 برگزاری مسابقات ورزشی

 شرکت در المپیادها و جشنواره های ورزشی

مساعدتهای مادی 

 و معنوی

 مساعدتهای الزم در خصوص تخفیف شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر

 توزیع بن کتاب در بین دانشجویان شاهد و ایثارگر

 مساعدتهای الزم در خصوص وام دانشجویی

 در خصوص خوابگاهمساعدتهای الزم 

 مشاوره های دانشجویی و حل مشکالت روحی و روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر
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 1393-1399  سالهای درنمودار آمار دانشجویان شاهد ایثارگر دانشگاه 

 

 

 

 

  

88 89 87 86 85 88 83 

443 

503 

321 

70 58 
35 

56 

 تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر

99 98 97 96 95 94 93 
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 بخش سوم:

معرفی دادکشنه اه 
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 دانشكده ادبيات و علوم انسانی: (1

 تاریخچه دانشکده       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-13را همزمان با تأسیس دانشگاه درسالتحصیلی اين دانشکده فعالیت رسمی خود 
دانشجو در مقطع کارشناسی دبیری زبان و ادبیات فارسی آغاز  91با پذيرش  11

قريب به عضو هیأت علمی و  93ل حاضر دارای سه گروه آموزشی و نمود و در حا
دانشجو در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در فضای حدود  ...5
اتاق برای استادان، دو مرکز  91متر مربع شامل يازده کالس درسی و  ...5

. آزمايشگاهی، مرکز رايانه، کتابخانه و سالن اجتماعات به فعالیت خود ادامه می دهد

هیزات صوتی و ویدئو دارای سالن همایش تاالر صائب مجهز به تجدانشکده 

دو آزمایشگاه زبان و  نفر با صندلی های مبلمان 20پروژکتور  با گنجایش 

به سیستم مولتی مدیا ارتقا  1322انگلیسی و عربی می باشد که در سال 

 .یافته است
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مردم ایران و استقرار نظام جمهوری اسالمی به رهبری   اسالمی با پیروزی انقالب

امام خمینی )ره( عالقه به فراگیری معارف دین و نیاز به تربیت نیروهای متعهد و 

متخصص برای تأمین نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش و دیگر نهادهای علمی 

ضروری  می کشور راتأسیس مراکز دانشگاهی برای پاسخ به این نیاز عمو، فرهنگی

با   5565نمود. در این راستا دانشکده الهیات و معارف اسالمی این دانشگاه در سال 

پذیرش تعدادی از دانشجویان دبیری الهیات فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود. در 

حوزه فعالیت « تربیت معلم قرآن مجید»همان سالهای آغازین با تأسیس رشته 

تامین امکانات و   پیدا کرد. به مرور زمان و با جذب اساتید، آموزشی دانشکده توسعه

دانشگاه ،و تاسیس دیگر رشته های الهیات در مقاطع سه گانه  حمایت مدیریت

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، زمینه پیشرفت روز افزون کمی و کیفی این 

از نیروهای  تاکنون توانسته است بسیاری دانشکده فراهم گردید. این دانشکده 

فرهنگی کشور را تربیت نماید.  -متخصص در معارف دینی مورد نیاز مراکز علمی

 دانشجو می باشد. 5000عضو هیأت علمی و قریب به  53این دانشکده دارای 

 دانشكده الهيات و معارف اسالمی: (2
 

 :تاریخچه دانشکده
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رسمی خود را همزمان با تأسیس دانشگاه در سال این دانشکده فعالیت 

دانشجو در مقطع کارشناسی ریاضی آغاز  54با پذیرش  64-65تحصیلی 

عضو هیأت  45ضر دارای پنج گروه آموزشی فعال و نمود و در حال حا

دانشجو درمقاطع مختلف  5355می تمام وقت بوده و با داشتن عل

 الیت خود ادامه می دهد.کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به فع

 دانشكده علوم پايه (3
 تاريخچه دانشكده
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  دانشكده فنی و مهندسی: (4

 یخچه دانشکده:تار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

با پذيرش دانشجو در مقطع  5919فعالیت رسمی دانشکده فنی و مهندسی از سال 

رشته کارشناسی برق  5911کارشناسی عمران )دبیری فنی( شروع شد و از سال 

بعد از تالشهای فراوان  )دبیر فنی قدرت( نیز به آن اضافه گرديد و باالخره

 5911شادروان جناب آقای دکتر قادر سلیمانی، رشته مهندسی مکانیك نیز از مهر 

با پذيرش دانشجو در رشته مهندسی مواد و از مهر  5939از مهراندازی شد.  راه

با پذيرش دانشجو در رشته مهندسی شیمی فعالیت رسمی اين گروه ها نیز  5931

کده از ابتدا تحت عنوان دانشکده تربیت دبیر فنی فعالیت اين دانشآغاز گرديد. 

موافقت وزير محترم علوم، تحقیقات و  91/9/5911نمود تا اينکه در مورخ می

در حال حاضر  .آوری با ايجاد دانشکده فنی و مهندسی به دانشگاه ابالغ گرديدفن

 عضو هیأت علمی دارد. 11دانشجو و  5919اين دانشکده دارای  
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نفر دانشجو در مقطع  91فعالیت رسمی خود را با پذيرش  5911 اين دانشکده در سال

 ..1به  قريبدر حال حاضر  نموده است.کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات آغاز 

در دانشکده در حال  و کارشناسی ارشد کارشناسی در رشته های مختلف دانشجو

 1دانشیار،  9عضو هیأت علمی تمام وقت شامل  3د. اين دانشکده تحصیل هستن

درصد فارغ التحصیالن و حتی دانشجويان  .3یشتر از مربی می باشد. ب 5استاديار و 

در تخصص های مرتبط با اين رشته در شرکت های  دانشکدهشاغل به تحصیل 

وارد بازار کار شده اند که  مؤسسات علمی و حیطرا –گرافیك  -رايانه ای -صنعتی

باالی قبولی فارغ التحصیالن  بیانگر توانمندی دانشجويان دانشکده می باشد. آمار

اين دانشکده در مقاطع تحصیلی باالتر در دانشگاههای مهم کشور و  مشاهده رتبه 

رگزاری دوره های آنان، بیانگر بنیه علمی قوی فارغ التحصیالن اين رشته می باشد. ب

وسط ت و... Web Designو  #Cو  PHPو    HTMLهای تخصصی با عناوين   

و امکانات  ها توانمندیجمله دانشجويان آموزش ديده در طول سالتحصیلی از 

برگزاری اولین کنفرانس ملی ساير موفقیت های دانشکده شامل:   دانشکده می باشد.

، 31در ارديبهشت ماه  "ه های بزرگ محاسبات توزيعی و پردازش داد "تحت عنوان 

کسب ، و وری اطالعاتمعرفی شدن دانشجوی نمونه کشوری در رشته مهندسی فنا

ششمین کنفرانس . برگزاری یاد کشوریکشوری در مرحله اول بیستمین المپ 1رتبه 

 .33در اسفند  ملی محاسبات توزيعی و پردازش داده های بزرگ

 دانشكده فناوري اطالعات:( 5

 تاريخچه دانشكده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   3133   لی ا    3131   دااگشنه شهید مدنی آرذبایجان رد بازه زمانی  گزارش عملکرد 

152 

   

علوم تربیتی و روانشناسی راه اندازی شد، لین گروهی که مرتبط با دانشکده او
با پذيرش دانشجوی روزانه در مقطع  5911گروه مطالعات خانواده بود که در سال

کارشناسی شروع به فعالیت نمود و در کنار آن ارائه دروس تربیتی را برای 
دانشجويان دبیری نیز به عهده داشته است و بعد از آن در رشته کتابداری و تربیت 

عه دانشگاه بدنی و علوم ورزشی دانشجو پذيرش شد. در راستای گسترش و توس
یات و علوم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی بصورت مستقل از دانشکده ادب

ايجاد دانشکده از طرف هیات مجوز رسمی  5911و از سال  دانسانی راه اندازی ش
مجوز  31با پیگیری های مجدانه، در سال  امناء و وزارت متبوع به تصويب رسید.

قطعی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از دفتر گسترش آموزش عالی صادر 
پنج گروه دارای  م تربیتی و روانشناسیدر حال حاضر دانشکده علوگرديد. 
 می باشد.دانشجو  5931تمام وقت و عضو هیأت علمی  19، آموزشی

 

دانشكده علوم 
 تربيتي و روانشناسي

 گروه روانشناسي•

 گروه علوم تربيتي•

 گروه علوم ورزشي•

گروه علم اطالعات و  •
 دانش شناسي

 گروه مطالعات خانواده•

 دانشكده علوم تربيتی و روانشناسی:( 6
 تاريخچه دانشكده:                   
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گروه کشاورزی از سال  ،کشاورزی در دانشگاهقبل از تصويب تأسیس دانشکده 
 دانشجو در مقطع کاردانی رشته امورزراعی و باغی فعالیت خود 91با پذيرش  5919

را رسماً آغاز نمود. البته برخی از اعضای هیات علمی با سابقه اين گروه در استقرار و 
 قش بسزايی ايفا نموده اند.توسعه فضای سبز سايت اصلی دانشگاه واقع در آذرشهر ن

با اتمام تحصیالت بورسیه ها که اکثراً از دانشگاه های معتبر داخلی و  5911از سال 
التحصیل شده بودند، فعالیت رو به گسترش اين  و هند( فارغخارجی )آلمان، فرانسه 

ايجاد دانشکده هیئت امنای دانشگاه  .593در جلسه مهر ماه  گروه آغاز شد
رسما کار خود را با سه گروه مستقل آغاز  .593تصويب شد و از بهمن کشاورزی 

 و طی مدتصادر گرديد.  5939و موافقت اصولی وزارت علوم در تیرماه  کرد
 پژوهشیو فعالیت آموزشی و شده  کوتاهی رشته های جديد در مقاطع مختلف ايجاد

برخی از امکانات آزمايشگاهی و تجهیزاتی بیش از پیش رونق گرفت.  دانشکده
دانشکده شامل آزمايشگاه کشت بافت، آزمايشگاه مهندسی ژنتیك و انتقال ژن، 

واحد ستگاه جذب اتمی، فیتوترون، میکروسکوپ فلورسنس، دستگاه تفنگ ژنی، د
دانشجو  ..9عضو هیأت علمی و بیش از  99می باشد. اين دانشکده  انسکتاريوم

 دارد. 

    

  دانشكده كشاورزي:( 7
 :دانشکده تاریخچه

  

 

 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 دانشكده كشاورزي

 گروه گياهپزشكي•

 گروه بيوتكنولوژي•

 گروه زراعت•
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 مرقد شهيد گمنام

 1631تاريخ شهادت: مهرماه  

 محل شهادت: منطقه عملياتي سومار

 1631تشييع و تدفين: ارديبهشت 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ...  اداهم دارد  و این راه                                                                   


