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                     ""

:گفتارپیش

آنچه در پیش رو دارید تصویري از عملکرد همکاران عزیزم در حوزه معاونت پـژوهش   

است که دانشگاهی و به تبـع آن جهـانی بهتـر داشـته      تالش ما این   .و فناوري دانشگاه است   

اي باشیم و در این فرایند تمام سعی و تالش معطوف به این شـده اسـت کـه نخـست برنامـه          

درنتیجه ایـن گـزارش در   . به اجرا درآیندها متناسب با آن برنامه  تنظیم گردد، آنگاه فعالیت   

انـداز، بیانیـه   زش، بیانیـه چـشم  بیانیـه ار فـصل نخـست نـاظر بـه        . دو فصل تنظیم شـده اسـت      

دانـشگاه  پـژوهش و فنـاوري   است که در برنامه مربوط به حوزه معاونت    اهداف  مأموریت،  

مـدیریت ،یپژوهـش هاي مختلف شامل مـدیریت  عملکرد بخشفصل دوم .دیده شده است  

مــدیریت ،یالمللــبــین-ي علمــیهــاهمکــاريمــدیریتارتبــاط علمــی دانــشگاه و جامعــه، 

و آزمایـشگاه مرکـزي     مـدیریت   کتابخانـه مرکـزي،     مدیریت  ،ی و مالکیت فکري   کارآفرین

.استپژوهشیز ها و مراکپژوهشکده

دانشگاه همـواره بـراي بهبـود عملکـرد ایـن حـوزه در انتظـار        پژوهش و فناوري  معاونت  

.گرامی استانپیشنهادهاي ارزشمند همکار

ورکیبختیار شعبانیدکتر 

،
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دانشگاهي پژوهش و فناورمعاون 

کلید تحرك، پویایی و توسعه ، پژوهش

پوشیده نیـست کـه در دنیـاي امـروز کلیـد حـل مـشکالت و             بر صاحبان علم و مدیریت      

ها، توجه عمیق و صحیح به موضـوع پـژوهش   رفتها و پسماندگیگشاي تمامی عقب گره

خصوص بـه بیراهـه   اي در این  گذاري و هزینه  با این نگاه هر نوع سرمایه     . و پژوهشگر است  

ریـزي  از سویی برنامـه .هاي ملی و عقیدتیسوي تحقق آرمانهست ب ا نخواهد رفت و گامی   

هاي اصـیل و تقاضـامحور مبتنـی بـر دورنمـایی کـالن، شـناخته شـده و              براي انجام پژوهش  

بخــش بــودن ایــن نــوع یــک الــزام غیــر قابــل انکــار اســت تــا بتــوان بــه نتیجــه ،گــراهــدف

دادهــا و تـر از آن بــرون پــژوهش و مهــم،بــه هـر روي . اطمینـان داشــت هــا گــذاريسـرمایه 

،هاي ارزیابی پویایی جوامع علمـی و در بعـد کـالن   هاي بیرونی آن از بهترین شاخص  جلوه

هـاي بـالقوه و بالفعـل    هاي اخیر بـا اتکـا بـه نیروهـا و پتانـسیل      خوشبتانه در سال  . هاستملت

مدیریت کالن کشور به این مهـم را شـاهد بـوده و        اي از سوي مسؤولین و      کشور نگاه ویژه  

مشی متناسب با نیازهاي کـشور راهـی   گرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب و تعیین خط     ؛هستیم

هـا  ها به عنوان ارکان اصلی تحقق سیاستدر این میان وظایف دانشگاه    . طوالنی وجود دارد  

وسال60ی حدود تز با قدمنیدانشگاه فردوسی مشهد  . و اهداف پژوهشی انکارناپذیر است    

توانـد نقـشی مـؤثر، مانـدگار و جاودانـه در جـان        مـی  ،هاي نسبی فـراوان   ها و مزیت  پتانسیل

در واقع رویکـردي نـوین   این مسأله .بخشیدن به کالبد تازه تنیده پژوهش کشور داشته باشد    

همـه  پرداختن بـه آن در به مقوله و موضوع حساس و پر اهمیت تحقیق و پژوهش است که

.گرددارزیابی میآفرین جوامع خردورز،حال وظیفه، تکلیف و از مبانی الزام
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در ایــن رابطــه همــواره ایــن پرســش اساســی از ســوي صــاحب نظــران، کارشناســان و    

گردد که به راستی تاکنون در عمل تا چه میزان به تحقیق و پـژوهش  مطرح میاندیشمندان

داده شده است؟بها و اهمیت

جـستجوهاي علمـی اسـت و تحقیـق      هـا و معنـاي جـستجو، تحقیـق، بررسـی    به1پژوهش

.هاي علمی یا ادبیها و پژوهشمترادف با پژوهش، بررسی، مطالعه، مطالعات،کنجکاوي

حقیقت علمـی رسـیدن اسـت و هـدف از حقیقـت      روشن است که پژوهش و تحقیق به

تیـب بـه چنـین شـناختی علـم      بـدین تر . استعلمی نیز سازگار شدن هر چه بهتر با واقعیات

به دیگر . هاي حاکم بر طبیعت استقانونمنديشود و علم نیز به معناي بیان تجربیگفته می

به طـوري کـه انـسان هـر چـه بیـشتر بـا        است،سخن، علم سازماندهی شناخت از واقعیات

.گرددهاي حاکم بر واقعیات سازگارقانونمندي

دارد که به جستجوي حقیقت بپـردازد  بر آن می  تحقیق و پژوهش، محقق و پژوهشگر را        

بدین ترتیب تحقیق براي انسان کنجکـاو و . گرایی بپرهیزداز تعصب خودگرایی و مطلقو

درگیر با مسائل زندگی یک رویکرد ضروري و در عین حال عادي است و اساس معرفـت            

.دهدعلمی وي را تشکیل میو شناخت

از سـایر .... هـاي نظـري و  ، بینش، طرز بیـان، قالـب  علم در ابعاد گوناگون اعم از روش

و موضوع علم، طبیعت. ، متمایز است...هاي معارف، مانند دین، اخالق، فلسفه، هنر وگونه

علم مدعی است که این طبیعت، واقعی و قانونمند. قانونمندي حاکم بر حرکت جهان است

رو سازماندهی شناخت در جهتبل شناخت علمی است، از همینمندي نیز قااین قانو. است

) تجربـی (ها در قالب جمالت اخباري و به صورت قانون علمـی  سازگاري با این قانونمندي   

.داردبراین، تحقیق همچنین با نظریه همبستگی کاملعالوه. شودمیارایه) تئوري(نظریه و

ذیل واژه پژوهش و تحقیق) جلد اول(فرهنگ فارسی دکتر معین .1
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هاي علمیوري علم و تجربه نتیجه تحقیق است و اگر کنجکاوي، مطالعه و پژوهشبهره

.آمدنبود، دانش و تجربه انسان امروزي به دست نمی

هاي انـسان دیـروز تغذیـه   بدون شک، انسان امروز، از نتایج تالش، مطالعه و کنجکاوي

گفـت  توانکند و انسان فردا چشم به مطالعه و تجربه انسان امروز خواهد داشت، لذا میمی

ندگی، کشف روابط بین اجـزا و عناصـرآن،   مبناي هر کار تحقیقی، تجربه کردن واقعیات ز 

واقعیاتی کسب شناخت علمی بیشتر و بهتر از آن و سرانجام رسیدن به واقعیات نوین است،

.که تا دیروز بر انسان مخفی بود

دهنـده انـسان و عامـل بلـوغ و     توان عنـصر نجـات    با این اوصاف تحقیق و پژوهش را می       

.یافتن وي به زندگی آرمانی دانستدست

ها، پیشرفت و توسعه،امروزه همه کشورهاي جهان براي دست یافتن به اهداف و آرمان

.جویندهاي بهینه زندگی تنها از پژوهش و تحقیق سود میاختراع و ابتکار و روش

توانـد موجبـات تـشدید و   ها تنها میتوجهی به این واقعیتتوجهی و بیبدیهی است کم

.را در جامعه فراهم آوردتعمیق فرایندهاي توسعه نیافتگی

باعـث  ،یافته نشانگر این واقعیت است که پژوهش و تحقیقـات         نگاه به کشورهاي توسعه   

.مختلف شده استهايمشکالت بسیاري در زمینهوحلجوامعاینهاياز نارساییبسیاريرفع

هاي اخیر جایگاه پژوهش و پژوهشگري در کشور ما نسبت بـه گذشـته ارتقـاي   در سال

هـاي زیـادي  شمگیري یافته اما با وجود این هنوز براي رسیدن به مـرز اسـتاندارد، فاصـله   چ

.وجود دارد

هـاي منطقـی و علمـی در فرآینـد پـژوهش،      حـل هـا و ارایـه راه  شناخت واقعیـت  امروزه،  

گـذاري هاي پژوهـشی و تحقیقـی سـرمایه   دانشمندان را بر آن داشته است که براي فعالیت

.قابل توجهی کنند



8611تالش 

انجام شده هاي ها و فعالیتچکیده زحمات، تالشازآنچه پیش روي شماست انعکاسی   

.باشـد مـی  1386در سـال    دانـشگاه فردوسـی مـشهد     ي  و فنـاور   پژوهشدر حوزه معاونت    

تحلیـل و  ارایـه صرف آمار و ارقام نیست و    ارایهاعتقاد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه       

تحلیـل و ارزیـابی عملکـرد پژوهـشی      ارایهداند، چرا که    یبررسی عملکرد را مقدم بر آن م      

.هاي از پیش تدوین شده استتنها راه اصالح و بروزرسانی برنامه

هافعالیت

پژوهش و مأموریت و اهداف معاونت انداز،بیانیه ارزش، چشم1386در سال -1

.هاي مربوطه و تشکیالت جدید این معاونت تهیه گردیدو مدیریتفناوري

تحقیقاتی در این بخش بـا  هايفعالیتبراي انجام ریزيبرنامهو گذارياستسی-2

پژوهــشی در ارتقــاء اثربخــشی آنهــا، هــايفعالیــتدرك اهمیــت ســازماندهی 

.قرار گرفته استي اجرایی و نظارتی مورد توجه هادستورالعملتدوین 

انـد، عبارتنـد    تدوین شده  تهیه و  منظورکه بدین ییهادستورالعملو   هانامهآیین-3

:از

پژوهش و فناوريها و اهداف معاونت تدوین مأموریت-

پژوهش و فناوريساله معاونت پنج5تدوین برنامه -

پژوهش و فناوريتهیه تشکیالت جدید معاونت -

نامه خدمت موظـف و اعطـاي ترفیـع اعـضاي هیـأت        تهیه دستورالعمل اجرایی آیین   -

پژوهشیعلمی 

د قرارداد اعضاي هیأت علمی پژوهشی پیمانیتهیه دستورالعمل اجرایی تمدی-

از پیمانی بـه  پژوهشی تهیه دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت اعضاي هیأت علمی       -

رسمی آزمایشی 

تهیه دستورالعمل اجرایی تبدیل وضـعیت اعـضاي هیـأت علمـی پژوهـشی بـا مرتبـه         -

استادیار و باالتر از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
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و فناوريپژوهش معاونت 

بیانیه ارزش

یعنـی هـر   . باشـند مـی پـژوهش و فنـاوري   زیربناي فرهنگی دانشگاه و معاونـت     ها،ارزش

گیري پیرامون و راهنماي این معاونت براي تصمیم    چیزي که شرط بقا و رشد دانشگاه بوده         

.مسایل موجود در محیط است

بیانیه ارزش

قش و مسؤولیت خود به رشـد و تعـالی و   پژوهش و فناوري دانشگاه براي ایفاي ن      معاونت  

ارتقاء علمی و پژوهـشی، زاینـدگی علمـی، تولیـد دانـش و فنـاوري و احتـرام بـه حقـوق                    

هـاي کـالن دانـشگاه و جمهـوري     مالکیت معنوي در سطح جهانی و در راسـتاي سیاسـت         

.اسالمی ایران اهتمام دارد

اندازبیانیه چشم

انـشگاه اسـت کـه بنـا دارد در سـطوح ملـی و          توصیفی از شرایط آینـده ایـن بخـش از د          

المللی به آن شناخته شود و تصویري از دانشگاه در صورت تحقـق اهـداف و راهبردهـا           بین

.باشدمی

.انداز معاونت پژوهش و فناوري به شرح زیر تدوین گردیده استچشمبیانیه 
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اندازچشمبیانیه 

:استدانشگاهی 1404در افق دانشگاه فردوسی مشهد 
هاي پیشرفته تحقیقات محور و توانمند در تولید دانش و ایجاد فناوري-
در باالترین سطح و به عنوان یکی از ده دانشگاه برتر که هاي پژوهشی توانمند در فعالیت -

.درخشدجهان اسالمی می
***

اخالق محوري در پژوهش-
پویایی فرآیند مدیریت پژوهش-
هاي نوین گیري از شیوهعلمی دانشگاه و جامعه و بهرههايگسترش همکاري-
رسانی تخصصی و فنیتأمین منابع علمی و اطالع-
به ویژه با کشورهاي همسایهالمللی علمی و بینهاي بسط و گسترش همکاري-

بیانیه مأموریت

در جامعه بر عهده گرفتـه  مأموریت فلسفه وجودي و یا نقشی است که یک مجموعه       

پـژوهش و فنـاوري    دهد، درخصوص معاونت     ارایهیفاي آن، خدمات موردنظر را      تا با ا  

.دانشگاه خدمت به جامعه بشري از طریق پژوهش سرآغاز بیانیه مأموریت است

بیانیه مأموریت
سـازي  توسعه و ظرفیـت «است که رسالت نهایی خود را پژوهش و فناوري ما در حوزه   مأموریت
:دانددرابعاد زیر می» پژوهش و فناوريهاي در حوزه

هاي نوینتولید علم و دستیابی به فناوري-
هاي جدیدتوسعه مرزهاي دانش و تبدیل ایده به محصوالت و روش-
پژوهش و فناوريهاي مدیریت در بخش نوسازي و بهسازي شیوه-
هاي کاربردي تقاضامحورتوسعه پژوهش-
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خـدمات  ارایـه ی و کیفـی در  توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزي دانـشگاه و ارتقـاء کمـ      -
آزمایشگاهی

المللی درعرصه پژوهش و فناوريهاي مؤثر بینتوسعه همکاري-
بسترسازي کاربرد دانش در جامعه-
هاي تحت پوششارزیابی مستمر عملکرد مدیریت-
توسعه فرهنگ و اخالق پژوهش در جامعه دانشگاهی-

اهداف کیفی

مجموعه هستند که مبین علت یـا علـل بـه    ترین اهداف یک اصلی) کیفی(اهداف بنیادین   

وجـود آمـدن آن مجموعـه بـوده و جایگــاهش را در نظـام اجتمـاعی، سیاسـی، اقتــصادي و        

.کندترسیم میفرهنگی تعیین و خط حرکت یک مجموعه را 

گیـري  هاي خود راهنمایی نموده و با اندازهاندازچشمسازمان را در رسیدن به      این اهداف   

.شودهاي سازمان محک زده میمیزان تحقق استراتژياین اهداف، میزان دستیابی به 

معاونـت  ) کیفـی (هـاي تخصـصی اهـداف کـالن     گیري از نتـایج حاصـل از کمیتـه      با بهره 

:پژوهش و فناوري به شرح زیر تدوین گردید

اهداف کیفی

)کالن(

ــگ-1 ــاه    فرهن ــت جایگ ــین اهمی ــصوص تبی ــازي درخ ــاوري  س ــژوهش و فن در پ

نشگاهیهاي دافعالیت

هاي تقاضامحوردهی و فرآیندسازي انجام پژوهشسازمان-2

خـدمات علمـی و   ارایـه اي و   هـاي بنیـادي، کـاربردي و توسـعه        توسعه پـژوهش  -3

اي در جهت نیازهاي جامعهمشاوره

هاي اجراییافزایش سطح همکاري با صنایع و دستگاه-4

هاي پژوهشی در سطح دانشگاهسازي فعالیتهماهنگ-5
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سازي دستاوردهاي پژوهشیمنظور تجاريبسترسازي به -6
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مدیریت پژوهشی

انداز چشم

هاي نوین هاي باالي تولید علم با تأکید بر علوم و فناوريشاخص-

پویایی فرآیند مدیریت پژوهش -

مأموریت 

بسترسازي و اصالح ساختارهاي موجود در زمینه تولید علم و توسعه مرزهاي دانش-

هـاي تحقیقـاتی،   عرضه دستاوردهاي تحقیقاتی در قالب گزارش نهـایی طـرح       انتشار و    -

. دانشگاهیسلسله انتشار، نشریات و مجالت علمی

هـا، مراکـز پژوهـشی،    تحقیقاتی اعـم از پژوهـشکده  -ایجاد و تقویت مجامع تخصصی   -

...هاي علمی و قطب

یی نیازهـاي جامعـه و   هـاي تحقیقـاتی پژوهـشگران، شناسـا    و توانمنـدي معرفی پتانسیل  -

هاي مـرتبط، جـشنواره فردوسـی،      سازي براي آحاد جامعه با برگزاري همایش      فرهنگ

داشت هفته پژوهش و فناوريگرامی

هاي تحصیالت تکمیلینامهاي و پایانرشتههاي گروهی و میانتقویت پژوهش-

تسریع و تسهیل روند جاري امور پژوهشی و حذف قوانین و مقررات زاید-

تربیت نیروي انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوري-

)سالهپنج(اهداف درازمدت 

در سـال  ISIمقالـه  650رسیدن بـه مـرز   (افزایش کمی و کیفی مقاالت علمی اساتید      -

1390(

مجله علمی پژوهشی 30رسیدن به مرز (افزایش کمی و کیفی مجالت علمی دانشگاه    -

)1390در سال 
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راحی و اجراي سیستم تحت وب طرح پژوههتدوین، ط-

3انــدازي مراکــز پژوهــشی جدیــد بــا تأکیــد بــر مراکــز پژوهــشی نــوع  تأســیس و راه-

)هاي قیمتی، زیره و زرشکسنگ(

نظارت بر عملکرد و ارزشیابی مراکز پژوهش مصوب دانشگاه و پیگیري مراحل اخـذ            -

مجوز موافقت از وزارت متبوع

هـاي  هـاي مقـاطع تحـصیالت تکمیلـی بـه سـوي پـژوهش          نامـه هدایت موضوعی پایان   -

کاربردي و تقاضامحور و اتخاذ تدابیر حمایتی ویژه در ارتباط با موضوع 

)سالهیک(مدت اهداف کوتاه

انگیزهتقویتدرجهتمقاالتتبارتشویقیویژه اعپژوهشگران بهموقع مطالباتبهپرداخت-

پژوهـشی  –ش و ارزیـابی مقـاالت مجـالت علمـی     برداري و اصالح سیستم پـذیر  بهره -

دانشگاه به صورت اینترنتی 

هـاي الزم و لحـاظ   هـاي اجرایـی طـرح پژوهـه بـا توجـه بـه بررسـی        نامـه اصالح شـیوه   -

پیشنهادات اصالحی پژوهشگران

نامه اجرایی ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی مصوب دانشگاهنامه و شیوهتدوین آئین-

اندازي مرکز تحقیقات انار در شهرستان فردوستأسیس و راه-

علوم انسانیدراندازي پژوهشکده مطالعات اسالمی تأسیس و راه-

)فیروزه(هاي قیمتی گیري تأسیس مرکز پژوهشی سنگپی-

هاي انسانی، حیوانی و بیوتکنولوژیکتشکیل کمیته نظارت اخالقی بر پژوهش-

عات بانک اطالعات سیستم پژوهشی دانشگاهسازي اطالهنگامساماندهی و به-

دانشگاهفناوري زیستیگیري اخذ مجوز موافقت پی-

پژوهشی با دانشگاه علوم پزشکی مشهد–هاي علمی همکاري-

هـاي تحقیقـاتی    همکاري با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه درخصوص پـروژه          -

دانشجویی-هاي علمی انجمن
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رتباط علمی دانشگاه و جامعهمدیریت فناوري و ا

انداز چشم

هاي نوین ارتباط با جامعه و صنعت برخوردار از شیوه-

محورهاي دانشاندازي شرکتکسب رتبه برتر در راه-

نهادینه کردن فرهنگ پژوهش و کاربست نتایج پژوهش در جامعه-

مأموریت

هاي دولتی و غیردولتی جامعه ارتباط مؤثر با بخش-

هاي پژوهشی به سمت حل مشکالت جامعهالیتدهی فعجهت-

توسعه کارآفرینی، کارآموزي و کارورزي-

هـاي  نامـه هـاي دولتـی و غیردولتـی بـه منظـور اجـراي پایـان              جلب حمایت بخـش   -

تحصیالت تکمیلی در راستاي نیاز جامعه

تربیت نیروي انسانی کارآمد در فرآیند پژوهش و فناوري-

)سالهپنج(اهداف بلندمدت 

ایش میزان انعقـاد قراردادهـاي کـاربردي پژوهـشی در هـر سـال تـا رسـیدن بـه            افز-

1390یکصد میلیارد ریال در سال 

هـاي  نامـه پایـان % 20دهنـدگان بـراي حمایـت از حـداقل         جلب مشارکت سفارش  -

تحصیالت تکمیلی دانشگاه

هاي پژوهشی کاربردي تقاضامحورتسهیل روند اجرایی طرح-

هـاي تقاضـامحور بـا    ان دانشگاهی براي اجراي پـژوهش ایجاد انگیزه در پژوهشگر -

لحاظ امتیازات ویژه

هاي مرتبط در ایجاد دهکده مهارتمشارکت با سازمان-
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هاي فعالیت مدیریت فناوري و ارتباط با جامعـه بـا تفـویض          تخصصی کردن زمینه  -

هااختیار به دانشکده

1390مرکز در سال4توسعه مراکز رشد و فناوري حداقل به میزان -

سازي دستاوردهاي پژوهشیایجاد زمینه تجاري-

توسعه مرکز مالکیت فکري دانشگاه-

گسترش ارتباط با پارك علم و فناوري خراسان رضوي-

)یکساله(مدت اهداف کوتاه

میلیارد ریال20انعقاد قرارداد پژوهشی به میزان -

نامه تحصیالت تکمیلی دانشگاهحمایت مالی از یکصد عنوان پایان-

هاي کاربردي پژوهشی در جدول ارتقاءتالش به منظور لحاظ امتیاز طرح-

هاي علـوم پایـه و ادبیـات و علـوم     اندازي مدیریت ارتباط با جامعه در دانشکدهراه-

انسانی

خـدمات  ارایـه ها در مرکز رشـد و فنـاوري دانـشکده مهندسـی و              استقرار شرکت -

اوري خراسان رضويمشاوره تخصصی به آنان با مشارکت پارك علم و فن

اندازي مرکز رشد و فناوري دانشکده کشاورزيراه-

اندازي مرکز رشد و فناوري دانشگاه فردوسی مشهدراه-

هاي مهندسی و کشاورزي بـه منظـور    هاي اجرایی در دانشکده   ایجاد دفاتر دستگاه  -

ها در دانشگاهاستقرار نمایندگان این دستگاه

بـا همکـاري مـدیریت پژوهـشی دانـشگاه و بـا       3مرکز پژوهشی نوع    2اندازي  راه-

مشارکت شوراي شهر مشهد

برگزاري همایش و کارگاه آموزشی مالکیت فکري در منطقه شمال شرق کشور-

برگزاري مستمر جلسات کمیسیون پژوهش استان-

سـازي  هاي اجرایی به منظور ایجـاد و بهینـه  اندیشی با سازمانبرگزاري جلسات هم  -

نحوه همکاري
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المللیهاي علمی بینت همکاريمدیری
انداز چشم

المللی به ویژه با کشورهاي همسایههاي علمی بینبسط و گسترش همکاري-

جذب متخصصان ایرانی مقیم خارج کشور به منظور ارتقاء سطح علمی دانشگاه-

هــاي موجــود آمــوزش و پــژوهش جهــت جــذب دانــشجویان اســتفاده از ظرفیــت-

خارجی

هـاي  ي پژوهـشی موجـود در دانـشگاه جهـت جـذب طـرح            هـا استفاده از ظرفیـت   -

المللیتحقیقاتی بین

المللیارتقاء دانشگاه فردوسی بعنوان دانشگاه بین-

مأموریت 

هاي همکاري علمی و فرهنگی مشترك به منظور برقراري  مطالعه و شناسایی زمینه   -

تعامل سازنده و مؤثر با مراکز علمی و تحقیقاتی خارج از کشور

هـاي  المللی به منظور توسعه همکـاري  سانی و معرفی دانشگاه در سطح بین      راطالع-

المللی و جذب دانشجویان خارجیعلمی و بین

گیري از تجربیات علمی و دسترسـی بـه         دعوت از متخصصان خارجی جهت بهره     -

هاي جدید علمییافته

هـاي علمـی خـارج از کـشور    بسترسازي و تسهیل روند اجرایی مرتبط با مأموریت    -

اعضاي هیأت علمی دانشگاه

)سالهپنج(اهداف بلندمدت 

المللیهاي علمی و بینتعیین کشورهاي هدف، جهت بسط و گسترش همکاري-

هاي عربی، پـشتو و روسـی جهـت معرفـی و     رسانی به زبانهاي اطالع ایجاد پایگاه -

شناساندن دانشگاه
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مـسایه شـرقی و   هـاي کـشورهاي ه    برگزاري مسابقات فرهنگی ورزشی با دانشگاه     -

شرقی جهت توسعه مناسبات علمی و فرهنگیشمال

پیگیري تأسیس مرکز آموزش عالی در کشور افغانستان-

تدوین راهکارها و تمهیدات الزم جهت افزایش پـذیرش دانـشجویان خـارجی بـا           -

اخذ شهریه و به صورت غیربورسیه

ــا مراجــع ذي- نی بــه رســاخــدمات اطــالعارایــهربــط در ایجــاد مرکــز همکــاري ب

کشورهاي همسایه

)سالهیک(مدت اهداف کوتاه

هـاي مختلـف جهـت معرفـی     تهیه فیلم مستند، سرود و کاتالوگ دانشگاه بـه زبـان    -

دانشگاه

هاي همسایه فارسی زبانهاي آموزشی مجازي براي کشوراندازي دورهراه-

هاي خارج از کشوراصالح روند اجرایی اعزام اعضاء هیأت علمی به کنفرانس-

دانشجویان خارجیو کنسولی هاي مرتبط با امور اداري تدوین دستورالعمل-

تشکیالت اداري مناسب جهت پاسخگویی به دانشجویان خارجی استقرار-
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رسانی و کتابخانه مرکزيمرکز اطالعمدیریت 

انداز چشم

رســانی تخصــصی و فنــی بــا ویژگــی خــدمات اطــالعارایــهتــأمین منــابع علمــی و -

سترسی آسان پژوهشگراند

مأموریت

پذیر بـه منـابع و    خدمات دسترس  ارایهسازي، سازماندهی و    آوري، مجموعه فراهم-

اطالعات علمی مورد نیاز پژوهشگران

)  ساله5(اهداف بلندمدت 

خدمات منابع علمیارایهبخشی و توسعه تنوع-

خدماتارایهگسترش محدوده جغرافیایی -

ی از منابع علمی موجودتهیه نسخه الکترونیک-

(OCR)افزار جستجو در متون فارسی تأمین نرم-

رسانی و کتابخانه مرکزياحداث فاز اول ساختمان اصلی مرکز اطالع-

سازي طرح جامع سیستم حفاظت از منابع و امکانات و ابنیهپیاده-

رسـانی در سـطح   خـدمات و تبیـین الگـوي مناسـب اطـالع           ارایـه سازي نحوه   بهینه-

اهدانشگ

هاي نوین و طراحی و اجـراي    هاي اطالعاتی با استفاده از فناوري     ایجاد زیرساخت -

رسانی در دانشگاهنظام جامع اطالع
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) یکساله(مدت اهداف کوتاه

تهیه نسخه الکترونیکی از نسخ خطی و آثار نفیس دانشگاه-

پویاسازي وبگاه کتابخانه مرکزي-

منطقه شمال شرق کشورخدمات به مراکز علمی، تحقیقاتی ارایه-

شنیداري–اندازي واحد دیداري راه-

هاي موجودنامهسازي پایاننمایه-

اجراي طرح مستند مشاهیر در رابطه با استفاده بهینه از سیستم جامع کتابخانه-

هاي فارسی و خارجینویسی کتابتسریع در روند فهرست-

ع علمی کشورشرکت فعاالنه و مؤثر در شوراي سیاستگزاري تأمین مناب-
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معاونت پژوهش و فناوري دانشگاهحوزه هاي شوراها و کارگروه
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تالش براي توسعه پژوهش در دانشگاه

1386تـرین اقـداماتی اسـت کـه در سـال        تأسیس پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی از مهم      

.صورت گرفته است

مرکـز  2پژوهـشکده و  3گـروه پژوهـشی در قالـب    14پیگیري و اخـذ مجـوز تأسـیس     

.تحقیقاتی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نقطه عطفی در تاریخ دانشگاه بوده است

تأسیس مراکز پژوهشی با مجـوز دانـشگاه نیـز یکـی از اقـداماتی اسـت کـه در تـسریع و            

هاي اجرایی و صنایع بسیار مـؤثر بـوده اسـت و     تسهیل ارتباط اعضاء هیأت علمی با دستگاه      

.ار زیادي از مکاتبات و مقررات دست و پاگیر اداري کاسته شودباعث گردیده است مقد

تواننـد پـس از انعقـاد قـرارداد از طریـق دفتـر         نامه تأسیس، این مراکـز مـی      به استناد شیوه  

اکز صـنعتی در تمـاس و    هاي اجرایی و مر   ارتباط علمی دانشگاه و جامعه مستقیمًا با دستگاه       

اي برقراري ارتباط سریع و آسان پژوهشگر و صنعت   تعامل باشند و ساز و کار مناسب را بر        

.فراهم سازند

رسـید و مجمـوع   دانـشگاه دیگر بـه تـصویب   مرکز پژوهشی   سه  تأسیس  1386در سال   

مرکز یـک مرکـز بـه    29مرکز رسیده است و از این        3مراکز پژوهشی مصوب دانشگاه به      

ه است و از مجموع عالی رسید عنوان پژوهشکده به تصویب شوراي عالی گسترش آموزش       

.مراکز مصوب دانشگاه حذف شده است

تشکیل کارگروه ارتقاء مرتبه علمی دانشگاه-

)صفحه100(هاي جهان اسالم بندي دانشگاهرتبهبه تهیه گزارش مربوط -

)تحت عنوان فرهیختگان(1385تهیه گزارش عملکرد پژوهشی دانشگاه در سال -

نشگاهبازطراحی صفحه خانگی معاونت پژوهشی دا-

بازطراحی سیستم بانک اطالعات معاونت پژوهشی دانشگاه-

هاي خانگی مجـالت علمـی دانـشگاه بـا همکـاري مرکـز       طراحی صفحه پیگیري  -
کامپیوتر
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ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاهطراحی صفحه خانگی پژوهشکده-

ارایه گزارش عملکرد پژوهشی دانشگاه به دفتر ارزیابی وزارت علوم، تحقیقـات و       -
وريفنا

هاي پژوهشی مصوب وزارتها و مراکز تحقیقاتی و گروهپژوهشکده

وزارت علوم، تحقیقات و فناوريتوسط 1386مراکز پژوهشی مصوب سال 

)2نوع (مرکز تحقیقات انار -1

گروه پژوهشی تکنولوژي تولید انار: شامل

گروه پژوهشی بازار انار

مشارکت با وزارت    )3نوع  (اي  نی جاده مرکز تحقیقات مطالعات فنی و اقتصادي ایم       -2
راه و ترابري 

ايگروه پژوهشی مطالعات فنی تصادفات جاده: شامل

اياقتصادي تصادفات جاده–گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی 

:وزارت علوم، تحقیقات و فناوريتوسط 1386هاي مصوب سال پژوهشکده

)1نوع (پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی -1

گروه پژوهشی مدیریت: شامل

گروه پژوهشی علوم تربیتی: 

گروه پژوهشی اقتصاد: 
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)2نوع (پژوهشکده زعفران -2

آوري و تولید زعفرانگروه پژوهشی فن: شامل 

گروه پژوهشی بازاریابی و اقتصاد زعفران: 

گروه پژوهشی فرآوري و کنترل کیفیت زعفران: 

)2نوع (یستی پژوهشکده فناوري ز-3

هاي بنیاديفناوري جنین و سلولگروه پژوهشی زیست: شامل 

فناوري سلولی و مولکولیگروه پژوهشی زیست: 

فناوري کشاورزي و علوم دامیگروه پژوهشی زیست: 

گروه پژوهشی مطالعات سلولی و مولکولی دامپزشکی: 
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.دهدگاه را نشان میها و مراکز تحقیقاتی دانشنمودار زیر پژوهشکده
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شوراي پژوهشی دانشگاه

:اهم وظایف شوراي پژوهشی دانشگاه

.تعیین اهداف و خط مشی پژوهشی دانشگاه-

.رئیسهتأینه اجراي مصوبات و تصمیمات هیپژوهشی براي ایجاد زمهمکاري با معاون-

:شوراي دانشگاه، از جملهپژوهشی وهاي مختلف پیشنهاد در زمینهارایه-

.بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه-

نحـوة  هـاي پژوهـشی مـشترك و تعیـین         راي طـرح  مشارکت با بخش خصوصی در اج      -

.همکاري با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از دانشگاه

هـاي مختلـف بـراي بـرآوردن نیازهـاي      ه خدمات پژوهشی به سازمانیارا بررسی نحوه  -

.مراکزکشور، منطقه و استان و چگونگی همکاري دانشگاه با سایر 

.هاي پژوهشیبررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه-

.هاي مختلف پژوهشی براي پیشنهاد به مراجع مربوطنامهتهیه و تدوین آیین-

هـا  بررسی و اظهار نظر دربارة مسائلی که شوراي دانشگاه یا معاونان پژوهشی دانشکده   -

.دهنده شورا ارجاع میب

.هاي پژوهشیبررسی و تصویب طرح-

.تعیین خط مشی سفرهاي علمی خارجی و داخلی-

.متقاضیان فرصت مطالعاتی در سطح دانشگاههبررسی پروند-

ه خـدمات  یـ آوري مـواد ارا هاي دانشگاه در فـراهم مشی و اساسنامه کتابخانهتعیین خط  -

.رسانیاطالع
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هـاي  افزارهـا و ایجـاد پایگـاه     شگاه در زمینه طراحـی یـا خریـد نـرم          دان بررسی نیازهاي  -

.رسانیاطالع

بررسی و تدوین اساسنامه واحدهاي تابعه حـوزه معاونـت پژوهـشی بـراي پیـشنهاد بـه                 -

.مراجع مربوط

.رسانیهاي اطالعمشی ایجاد پایگاهتدوین خط-

مورد8614تعداد جلسات شورا در سال 

مورد8620ات کمیته منتخب شوراي پژوهشی در سال تعداد جلس

مورد30تعداد مصوبات جلسات
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)1386(هاي پژوهشی طرح

)هزار ریال(اعتبار تعدادعنوان

*هاي پژوهشی مصوب طرح

)1شماره (
6900,477

یافته هاي پژوهشی خاتمهطرح

)1شماره (
13000,500,37

**وب هاي پژوهشی مصطرح

)2شماره (
205640,795,4

یافتههاي پژوهشی خاتمهطرح

)2شماره (
17000,280

یافته هاي پژوهشی خاتمهطرح

***)ویژه2شماره (
34000,420

میلیون ریـال باشـد و پـس از تـصویب اولیـه در      30هایی هستند که اعتبار آنها بیشتر از طرح:1هاي شماره   طرح*
بـراي تـسویه  . رسـند شوراي پژوهشی دانشکده به وسیله کمیته منتخب شوراي پژوهشی دانشگاه به تصویب نهایی مـی         

.مقاله علمی پژوهشی الزامی است2ها ارائه پذیرش حساب این طرح
باشـد و بـه وسـیله شـوراي     میلیـون ریـال مـی   30هایی هستند که اعتبار آنها حـداکثر  طرح:2هاي شماره   طرح**

الزامی مقاله علمی پژوهشی1ها ارائه پذیرش رسد و براي تسویه حساب این طرح پژوهشی دانشکده به تأیید نهایی می     
.است

میلیون ریـال بـه تـصویب منتخـب     18هایی هستند که با سقف اعتبار حداکثر   طرح :ویژه 2هاي شماره   طرح***
ها بدون ارسال به ارزیابی و با تعهد مجري مبنی بر چاپ یا پـذیرش یـک   این طرح. رسندشوراي پژوهشی دانشگاه می  

منتفی گردیده است1386ها از ابتداي سال این نوع طرح.شوندمقاله در مجالت علمی پژوهشی تسویه حساب می
باشـد و بـه وسـیله    ارشد و دکتـري مـی  هاي کارشناسینامههایی هستند که مربوط به پایانطرح:3هاي شماره طرح

رسدشوراي پژوهشی دانشکده به تصویب می
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:(Grant)کلیات طرح پژوهه 

، در دانشگاه فردوسـی مـشهد در حقیقـت       1386طرح پژوهه و اجراي آن از ابتداي سال         

. هاي گذشته بوده استکرد اعتبارات پژوهشی دانشگاه در سالوه هزینهباز تعریفی از نح

هـاي کلـی معاونـت پـژوهش و        عبارت دیگر با تصویب و اجراي طرح پژوهـه سیاسـت          به

فناوري دانشگاه تغییر نکرده است، بلکه سعی شده با اصالح بخشی از مقررات موجود روند 

. اه تسریع و تسهیل گرددهاي تحقیقاتی اعضاي هیأت علمی دانشگفعالیت

کرد اعتبارات پژوهشی به عضو هیأت علمی تفویض با اجراي طرح پژوهه، مدیریت هزینه   

ریـزي  گیري بهینه از امتیاز و اعتبار مکتسبه ناگزیر از یک برنامـه گردیده و ایشان جهت بهره 

ضـعیت  خوشـبختانه بـا نگـاهی اجمـالی بـه و         . باشـند هاي پژوهشی خود مـی    دقیق در فعالیت  

هـا و واحـدهاي   توان ادعا نمود اعتبار تحقیقاتی کـه دانـشکده      موجود و با کمال اطمینان می     

توانند از آن بهره ببرند به مراتب بیش از اعتباري است    دانشگاه در سال اول اجراي طرح می      

برابـر  20اند؛ در برخی موارد این افزایش رقمی معادل هاي گذشته جذب نموده  که در سال  

. دهدهاي گذشته را نشان میر سالاعتبا

هاي پژوهشی انجام شده در نامه طرح، هر عضو هیأت علمی براساس فعالیتبه استناد آیین

نمایـد و بـه تناسـب امتیـاز مکتـسبه و البتـه باتوجـه بـه          سه سال گذشته امتیازي راکـسب مـی       

ینــی بــراي اعتبــار معاعتبــارات حــوزه معاونــت پــژوهش و فنــاوري دانــشگاه در هــر ســال، 

. گرددهاي تحقیقاتی وي منظور میفعالیت

توسـط عـضو   ) 2پیوسـت  (هـاي تحقیقـاتی در جـدول مربـوط       اطالعات مربوط به فعالیت   

بـدیهی  . گـردد هیأت علمی تکمیل و به دفتر معاون پژوهشی دانـشکده مربوطـه تحویـل مـی      

زئیـاتی کـه در    هاي تحقیقاتی براسـاس ج    است تکمیل اطالعات مربوط به هریک از فعالیت       

که جهت بررسی دقیق، مستندات مربوط بـه هـر  باشد؛ ضمن آن فرم آمده است ضروري می    

. خواهد شدارایهیک از این موارد نیز لزوماً 
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هاي تحقیقاتی مشمول طـرح در دوره  مستندات مربوط ، فعالیت ارایهپس از تکمیل فرم و      

ون پژوهـشی دانـشکده، مـدیر گـروه     اي مرکب از رئیس دانشکده، معا ارزیابی توسط کمیته  

بـه  (آموزشی مربوط، دبیر کمیته منتخب دانشکده و یک نفر از اعضاي هیأت علمـی گـروه     

. گرددبررسی و امتیاز کسب شده محاسبه می) انتخاب رییس دانشکده

در مرحله بعد امتیاز هر عضو هیأت علمی به ضمیمه جدول تکمیل شده که به تأیید عضو              

بیر کمیته منتخب دانشکده رسیده اسـت، جهـت بررسـی مجـددو تـصویب           هیأت علمی و د   

. گرددنهایی در کمیته ممیزي طرح پژوهه، به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال می

امتیاز پژوهه هر عضو هیأت علمی پس از تصویب نهایی ایـن کمیتـه جهـت اقـدام الزم و            

. شودط منعکس میابالغ به ایشان به معاون پژوهشی دانشکده مربو

ــا       ــربط و ب ــا ســایر مراجــع ذی ــاهنگی ب ــمن هم ــشگاه ض ــاوري دان ــژوهش و فن ــت پ معاون

درنظرگرفتن اعتبار تحقیقات دانشگاهی هر سال، میزان اعتبار به ازاء هر امتیاز را تعیین و بـه            

. نمایدها  و واحدهاي دانشگاه ابالغ میدانشکده

هـاي  کتسبه و اعتبار پژوهه، باتوجـه بـه فعالیـت     پس از اطالع عضو هیأت علمی از امتیاز م        

ریزي الزم جهت استفاده از ایـن اعتبـار    تحقیقاتی مشمول طرح که در زیر آمده است برنامه        

بـدیهی اسـت مـدیریت صـحیح جهـت         . گیـرد در طول هرسـال توسـط ایـشان صـورت مـی           

نظـور کـسب امتیـاز بـراي     کرد این اعتبار یا به عبارتی استفاده بهینه از اعتبار پژوهه به م  هزینه

سال بعد از جمله اهداف عمده طرح پژوهه بوده که عضو هیـأت علمـی را نـاگزیر از یـک               

. نمایدریزي دقیق و حساب شده میبرنامه

هـاي تحقیقـاتی پژوهـشگران بـر     از آنجا که اجراي طرح پژوهه چارچوب اصـلی فعالیـت          

گردد و از سـوي دیگـر بـا توجـه بـه      میریزينامه این طرح، تدوین و برنامهمفاد آیین مبناي  

، لـذا بـه روز   ربـط از جملـه وزارت متبـوع      ذيهاي تحقیقاتی از سوي مراجـع       تعیین اولویت 

ي اجرایی آن از جمله مـواردي اسـت کـه همـواره مـدنظر            هانامهآیینرسانی طرح پژوهه و     

رح در سال جـاري  جراي طدر همین راستا و با توجه به تجربیاتی که از ا       .بوده و خواهد بود   
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ایـن اصـالحات عمـدتاً در    .طرح اعمال گردید   نامهحاصل گردید، اصالحاتی در مفاد آیین     

نقـش  بندي مراکز علمی و تحقیقاتی ها و رتبهدر ارزیابیهایی بود که جهت تقویت شاخص 

.سزایی دارندبه

ی الزم به ذکر است پیشنهادات اصـالحی پـس از بحـث و بررسـی در جلـسات کارشناسـ            

نامـه  هاي آتـی در آیـین  اجرا در سالمربوط با تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه و به منظور  

.گنجانده شد

هـاي  مطلب فوق نشان از این دارد که طرح پژوهه، طرحی پویاست که همگام با اولویـت              

.هاي ارزیابی را مدنظر داردتحقیقاتی و ارتقاي شاخصهايفعالیتتحقیقاتی، تقویت 

ي تحقیقاتی در طرح پژوهههافعالیت

) 2و 1شماره (هاي پژوهشی طرح-1

نامـه دانـشجویان    پایـان (3هـاي پژوهـشی شـماره       بخشی از اعتبار مربوط بـه طـرح       -2

) تحصیالت تکمیلی

مقاله ارایهپژوهشی جهت –ها و مجامع علمی شرکت در کنفرانس-3

خرید کتب علمی از خارج کشور -4

–مقــاالت در مجــالت معتبــر علمــی (page charge)پرداخــت هزینــه چــاپ -5

پژوهشی خارج از کشور 

پرداخت حق عضویت در مجامع علمی، پژوهشی خارج از کشور -6

مـدت آموزشـی و   هـاي کوتـاه  هـا و دوره نام شرکت درکارگـاه   پرداخت حق ثبت  -7

پژوهشی
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کرد اعتبار پژوهه هرسال خود تا سه الزم به ذکر است که اعضاي هیأت علمی براي هزینه    

عنـوان اعتبـار   ل فرصت خواهند داشت؛ به عبارت دیگر اعتبـاري کـه در سـال جـاري بـه          سا

هـاي تحقیقـاتی تـا سـه سـال قابـل       کرد در فعالیتگردد جهت هزینهپژوهه تعیین و ابالغ می 

. سال هزینه نگردد این اعتبار صفر خواهد شد3ذخیره خواهد بود و بالطبع چنانچه در طول 

: امتیازات ویژه
منظوراسـتفاده بهینـه از اعتبــارات پژوهـشی در طـرح پژوهــه و تـشویق پژوهـشگران بــه       بـه 

هاي مـشترك  کارهاي گروهی چنانچه اعضاي هیأت علمی از محل اعتبار پژوهه خود طرح     

تعریف نمایند، حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانـشگاه نیـز طبـق جـدول ذیـل بخـشی از                  

. نمایدمیها را تعهد گونه طرحاعتبار مصوب این

میزان مشارکت معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تعداد مجریان

درصد اعتبار مصوب 10نفر2

درصد اعتبار مصوب 20نفر3

درصد اعتبار مصوب 25نفر4

درصد اعتبار مصوب 30نفر و بیشتر5

ه در پرداخـت نهـایی   الزم به ذکر است اعتبار سـهم معاونـت پـژوهش و فنـاوري دانـشگا              

هاي طرح از محـل اعتبـار پژوهـه مجریـان تـأمین و       منظور خواهد شد به عبارت دیگر هزینه      

پرداخت نهایی توسط حسابداري دانشکده و از محل اعتبارات متمرکز معاونـت پـژوهش و           

شود که ذکـر اسـامی کلیـه مجریـان در         تأکید می . گرددفناوري دانشگاه به هزینه منظور می     

شـود ضـروري خواهـد    مـی ارایـه حساب ت مستخرج از نتایج طرح که به منظور تسویه       مقاال

. بود

عالوه بر این امتیاز و در راسـتاي تجلیـل و تقـدیر از پژوهـشگران برتـر و اسـاتید برجـسته                 

. دانشگاه به میزان مندرج ذیل به اعتبار پژوهه ایشان اضافه خواهد شد
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هر سال، افزایش موردنظر در اعتبار پژوهه سـال  بدیهی است پس از کسب این عناوین در    

. آینده لحاظ خواهد شد

درصد اعتبار پژوهه100معادل استاد نمونه کشوري

درصد اعتبار پژوهه100معادل )رتبه اول(پژوهشگران نمونه کشوري 

درصد اعتبار پژوهه85معادل )رتبه دوم(پژوهشگران نمونه کشوري 

درصد اعتبار پژوهه70معادل )رتبه سوم(ري پژوهشگران نمونه کشو
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مقاالتیمقاالت بررسی شده در طرح تشویق: بررسی مقاالتکارگروه

در این طرح بـراي تـشویق اعـضاي محتـرم هیـأت علمـی کـه مقالـه در مجـالت علمـی                        

نشگاه رسانند و سبب اعتالي علمی دابه چاپ می  ) اعم از داخلی و خارجی    (پژوهشی معتبر   

.گرددپرداخت میمبالغی گردند، و کشور می

جلسه13865تعداد جلسات برگزار شده در سال 

اسفندوهاي مرداد، آبان، آذر، بهمندر ماه

عنوان432تعداد مقاالت داخلی بررسی شده-

عنوان295بررسی شدهISIتعداد مقاالت -

عنوان727مجموع مقاالت بررسی شده-

).باشدمی86و 85، 84هاي انجام شده شامل مقاالت سالهايبررسی(

*)2008و 2007(86شده منتشره در سال تشویق مقاالت بررسی و 

تعداد عناویننوع مقالهردیف
295(ISI)1نوع مقاالت 1
عنوان295مقاالت نوع 2

3122مقاالت نوع 3

43مقاالت نوع 4
515مجموع5

ISI-1نوع *
علمی پژوهشی خارجی-2نوع
علمی پژوهشی داخلی-3نوع
علمی ترویجی-4عنو
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شـده اسـت،   ارایه1386که در سال  ) 86و   85،  84هاي  اعم از سال  (مقاالت   تشویقمیزان  
:مبلغ

ریالمیلیون 1213

1386در سال ISIمقاالت داخلی و بابت انتشار پرداختی تشویقی مبلغ 

ف
ردی

جلسه

تاریخ

برگزاري 

جلسه

مقاالت پرداختی 

)به ریال(داخلی 

مقاالت پرداختی

ISI
)به ریال(

ل پرداخت ک

)به ریال(

86مرداد 134
000/020/191

)161: هاتعداد مقاله(

000/810/220

)100: هاتعداد مقاله(
000/830/411

86آبان 235
000/540/131

)104: هاتعداد مقاله(

000/810/154

)64: هاتعداد مقاله(
000/350/286

86آذر 336
000/220/75

)61: هاتعداد مقاله(

000/440/107

)51: هاتعداد مقاله(
000/660/182

86بهمن 437
000/480/59

)50: هاتعداد مقاله(

000/680/81

)30: هاتعداد مقاله(
000/160/141

86اسفند 538
000/140/62

)56: هاتعداد مقاله(

000/905/128

)50: هاتعداد مقاله(
000/045/191

مجموع 
000/400/519

)432: هاتعداد مقاله(

000/645/693

)295: هاتعداد مقاله(

000/045/213/

1
)727:تعداد کل(



8645تالش 

ا 2003(آنـان  سـال گذشـته   پـنج  مقـاالت فهرست اسامی افرادي کـه       داراي ) 2007ت

*:ستابیشترین استناد بوده

خانوادگینام و نام
پ مقاله

سال چا
گروه/ نام دانشکده

تعداد مقاله 
پ

تعداد ر استناد

استناد

**43مقاله5گروه فیزیک/ دانشکده علوم2004ر محمدرضا گروسیدکت

**33مقاله3زیستیپژوهشکده فناوري/دانشکده علوم2005متیندکتر مریم مقدم

**33مقاله2گروه شیمی/ دانشکده علوم2005زادهدکتر محمد رحیمی

**33مقاله2گروه شیمی/ دانشکده علوم2005یدکتر مهدي بکاول

31مقاله1گروه فیزیک/ دانشکده علوم2005دکتر محسن شادمهري

24مقاله1گروه شیمی/ دانشکده علوم2003دکتر محمدحسن علیزاده

23مقاله1گروه شیمی/ دانشکده علوم2003دکتر محمدحسن انتظاري

18مقاله1زیستیپژوهشکده فناوري/دانشکده علوم2005حمدرضا بهرامیدکتر ا

17مقاله1گروه متالورژي/ دانشکده مهندسی2005دکتر سیدمجتبی زبرجد

14مقاله1گروه روانشناسی/ تربیتیدانشکده علوم2006فدرديدکتر جواد صالحی

بیشترین عناوین )2007تا2003(فهرست اسامی افرادي که در پنج سال گذشته 

*:اندرا داشتهISIمقاالت

http://apps.isiknowledge.com.(10.3.2008):مأخذ*
تعداد استنادات اولین مقاله پراستناد**
http://apps.isiknowledge.com.(10.3.2008):مأخذ*
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تعدادگروه/ نام دانشکدهخانوادگینام و نام

مقاله35گروه شیمی/ دانشکده علومدکتر مهدي بکاولی

مقاله34گروه شیمی/ دانشکده علومزادهدکتر محمد رحیمی

مقاله24گروه شیمی/ دانشکده علومدکتر الهه گوهرشادي

مقاله19گروه متالورژي/ دانشکده مهندسیدکتر سیدمجتبی زبرجد

مقاله19گروه شیمی/ دانشکده علومدکتر حسین عشقی

مقاله19گروه شیمی/ دانشکده علومدکتر غالمحسین رونقی

مقاله18گروه شیمی/ دانشکده علومدکتر محمدحسن علیزاده

مقاله18شیمیگروه / دانشکده علومدکتر محمود چمساز

مقاله18گروه شیمی/ دانشکده علومدکتر سیدفرامرز طیاري

مقاله16دانشکده دامپزشکیدکتر مهرداد مهري

مقاله15گروه فیزیک/ دانشکده علومدکتر محمدرضا گروسی

مقاله15گروه آمار/ دانشکده علوم ریاضیدکتر جعفر احمدي

مقاله15ریاضیگروه/ وم ریاضیدانشکده علمصلحیاندکتر محمد صال

کارگروه انتشارات
انتشارات

:ه انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد عبارت است ازارگرواهداف کلی ک

چاپ و نشر کتب درسی و کمک درسی دانشگاه اعم از تألیف یا ترجمه-الف
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زبـان فارسـی و   ها بهنشر گزارش تحقیقات و تتبعات جدید و معتبر علمی در همه رشته -ب

هاسایر زبان

.نشر متون قدیمی معتبر و ممتاز فارسی و عربی که تصحیح انتقادي شده باشند-پ

هاي خطی فارسـی و عربـی منحـصر بـه فـرد و ارزشـمند مربـوط بـه معـارف          نشر نسخه  -ت

.اسالمی و تمدن و فرهنگ ایرانی، با مقدمه انتقادي و تحقیقی الزم

ــشر آثــار مرجــع  -ث ــهلغــت(چــاپ و ن ــا، هــا، مجموعــه اطالعــات علمــی، فهرســت نام ه

...).ها، اسناد و ها، اطلسشناسیکتاب

:ه انتشاراتارگروهاي مصوب در ککتاب
12: *تألیف
10: ترجمه

22: تعداد کل
28: هارگروکهاي ارسال شده به تعداد کل کتاب

)1386تا دي ماه (هاي چاپ شده در مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه کتاب

عنوان20: تألیف

عنوان46: ترجمه

عنوان66: تعداد کل

1386انتشارات کارگروهتعداد جلسات برگزار شده 
تعدادکتب تصویب شدهتعداد جلسه برگزار شدهدانشکده

-4کمیته دائمی

74علوم پایه

در معمـوالً . پدید آوردن اثري که محتواي آن حاصل فکر و اندیشه شـخص پدیدآورنـده اثـر باشـد            : تألیف) الف -*
.شودتألیف از فکر و اندیشه دیگران نیز استفاده می

توان براي هر سه، تعریف زیر را شود و میمعموالً به جاي یکدیگر به کار برده می: گردآوري، تدوین و تنظیم)ب
آوري و تنظیم مطالب آثار اشخاص یا منابع دیگر حاصـل  پدید آوردن اثري که محتواي آن از جمع : به کار برد  

.ده باشدش
.هاي از قبل موجود براي تأمین هدفی خاصبه عبارت دیگر، بخشیدن نظمی تازه به مجموعه

پدید آوردن اثري که محتواي آن از آثار دیگر برگرفته شده باشد اما زبان اثر و شـیوه ارائـه محتـوا از      : نگارش) ث
.شخص پدیدآورنده ثانویه باشد
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65کشاورزي

104ادبیات

104مهندسی

21علوم تربیتی

-4بدنیتربیت

53امپزشکید

31علوم ریاضی

-3آموزشکده کشاورزي شیروان

--هنر نیشابور

5322مجموع جلسات برگزار شده

هاي علمی دانشگاهقطبشوراي 

و برگـزاري جلـسات   1386هـاي علمـی دانـشگاه در سـال      تشکیل شوراي قطـب   -1

.رامربوط با حضور رئیس محترم دانشگاه به عنوان رئیس شو
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علمــی کــشور از هــاي قطـب برگـزاري جلــسه هیــأت عـالی کارشناســی دبیرخانــه   -2

.هاي علمی بازدید به عمل آورندها و عملکرد قطبفعالیت

معاونـت  حـوزه  هاي علمی کشور در برگزاري جلسه هیأت عالی کارشناسی قطب    -3

با حضور مدیران و کارشناسان پژوهشی دانشگاهپژوهش و فناوري

بــا رؤســاي هــاي علمــی کــشورقطــبأت عــالی کارشناســی برگــزاري جلــسه هیــ-4

.ها و مدیران مراکز پژوهشی دانشگاه که قابلیت قطب شدن را دارنددانشکده

هاي علمیقطب

باعـث ازدیـاد فاصـله علمـی بـین       هـاي اخیـر   پیشرفت روزافزون علوم و فناوري در دهـه       

یـران در آسـتانه تـدوین برنامـۀ     در ا. کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته گردیده اسـت        

ــت      ــه صــورت گرف ــن زمین ــاتی در ای ــاعی و فرهنگــی مطالع ــصادي، اجتم ســوم توســعۀ اقت

کـشورهاي پیـشرفته و در حـال    (هـاي سـایر کـشورها       هاي علمی کشوربا شـاخص    وشاخص

نتیجه این بررسـی فاصـله بـین وضـعیت علمـی کـشور را بـا کـشورهاي             . مقایسه شد ) توسعه

یکی از راهکارهایی که براي رفع این عقب ماندگی پیشنهاد شد، تـشکیل    .پیشرفته نشان داد  

ــشگاه قطــب ــود هــاي علمــی در دان ــسبی ب ــه  . هــاي داراي مزیــت ن ــا توجــه ب از آنجــا کــه ب

المللـی  توانند در سطح اسـتانداردهاي بـین  ها نمیهاي مالی وانسانی، همۀ دانشگاه  محدودیت

ی یـا پژوهـشی کـه از لحـاظ نیـروي انـسانی       هـاي آموزشـ  فعالیت کنند، پیـشنهاد شـد گـروه     

وتجهیزات داراي مزیت نسبی بـوده و عزمـی راسـخ بـراي مـشارکت در گـسترش مرزهـاي          

علمی شناسایی و اعالم گردیـده  قطبدانش و ارتقاي کیفیت درآنها وجود دارد به عنوان          

.و از نظر مالی و قانونی حمایت شوند

ها و مؤسسات پژوهشی کشور در برنامه سـوم  نشگاههاي علمی در دا   با اجراي طرح قطب   

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی میزان فعالیت علمی و پژوهشی و کیفیت آن به مقـدار    

هاي علمی در برنامـه  با توجه به نتایج بسیار ارزشمند فعالیت قطب . چشمگیري افزایش یافت  

. د توجه قرار گرفتسوم، ادامه این فعالیت در برنامه چهارم توسعه نیز مور
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نامـه  مطرح شـده اسـت کـه بـازنگري در آیـین     ها و الزاماتی در برنامه چهارم توسعه ایده    

بـه  49مـاده  ) ج(در برنامه چهارم توسـعه در بنـد    .هاي علمی را اجتناب ناپذیر ساخت     قطب

هـاي نـسبی و نیازهـاي آتـی کـشور      هاي علمی براساس مزیـت صراحت تکیه بر ایجاد قطب    

هایی ماننـد توسـعه مبتنـی بـر دانـایی، حمایـت از       ر شده است، همچنین مفاهیم و دیدگاه    ذک

محور، اصالح ساختار دانـشگاه، توسـعه کمـی و کیفـی سـطح آمـوزش                هاي تقاضا پژوهش

هـاي علمـی   هاي قطبگیريافزاري می تواند در جهتعالی در انطباق با نیازهاي جنبش نرم  

تاثیرگذار باشد

علمیهايتعریف قطب

یافته گروهی از اعضاي هیأت علمی در یک مؤسـسه بـا  قطب علمی نماد فعالیت سازمان

برتـري در یـک زمینـه علمـی ـ تخصـصی در علـوم بنیـادي یـا          توان علمی باالسـت کـه بـا   

هـاي خـود در آن   شود و از طریق تمرکز و انسجام بخشیدن به فعالیـت شناخته میکاربردي

المللی وستیابی به کیفیت برتر علمی در سطح ملی، منطقه اي یا بین   نوآوري و د  زمینه، براي 

.کندی به نیازهاي اساسی کشور تالش میپاسخگوی

1386در سال دانشگاهعلمیهايقطب

رشته ریاضی

جبريقطب علمی آنالیز ساختار هاي
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خطیقطب علمی مدل سازي وسیستم هاي خطی وغیر

رشته آمار

وفضائیده هاي ترتیبیقطب علمی آنالیز دا

رشته علوم دامی

جنبی کشاورزي وصنایع غذائیهايفرآوردهعلمی مطالعات استفاده از قطب 

رشته زمین شناسی

قطب علمی فسیل شناسی

فارسیرشته ادبیات

قطب علمی فردوسی شناسی

شکیزرشته دامپ

هاي نشخوار کنندهقطب علمی سقط جنین ومرگ ومیر نوزاد دام

عترشته زرا

علمی گیاهان زراعی ویژهقطب

http://:@cesc.um.ac.ir/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=79&meid=-1


86تالش 52

ی
گروه علوم انسان

گروه علوم
پایه

گروه 
ی

ي و دامپزشک
کشاورز

گروه 
ی

مهندس

ب
قط

ی دانشگاه
ي علم

ها

ي
ي جبر

ساختارها
آنالیز 

مدل
ستم

سی
ي و 

ساز
ي خطی و غیرخطی

ها

سیل
ف

ی
س

شنا

آنالیز داده
ضایی

ی و ف
ي ترتیب

ها

ستفاده ا
ت ا

مطالعا
ز فرآورده

ی 
ي جنب

ها
صنایع

ي و 
شاورز

ک
ی

ی ویژهغذای
گیاهان زراع

گ و میر نوزاد دام
ط جنین و مر

سق
ي 

ها
شخوارکننده

ن

ی
س

شنا
ی 

س
فردو



8653تالش 

شوراي مجالت علمی دانشگاه

و منـابع اطّالعـات بـه دسترسـی و کیفیـت در کمیـت تحـول جدید، ضـرورت  آوريفن

سـریع دسترسیامکانکهمنابعیاز مهمترین ، یکی شکبدون. آورد الدنب روز را به   دانش

علمـی مختلـف هـاي رشتهدانشجویانبویژهپژوهاندانشروز برايتحقیقاترا به  و آسان 

ی تکامـل وتوسـعه  بـه  باشد که کشور می  دانشگاهی سازد، مجالّت می فراهم و کیفـی کمـ

، علمـی از مـسائل اعـم جامعـه پیچیـده مـشکالت ساز حـل رساند و زمینهمیمدد تحقیقات

. خواهدبود... و، اقتصادي، اجتماعی، کشاورزيصنعتی

عالوه. کندمیکشور را ایجاب   علمی مجالّت ها تکثّر و تنوع   دانشگاه و توسعه  گسترش

هـاي سـرمایه از اتـالف منظـور جلـوگیري  ها بهوانتشار آنمجالتاینقانونمند نمودن براین

. شودمیاحساسبخوبیکهاستنیازيمملکتو علمیملّی

اعتبار علمیدارايمجالّتانتشاراهداف

؛مندانو عالقه، کارشناسانصاحبنظراندانشسطحارتقاي: الف

؛اندیشهتبادلزمینهو ایجادجدید پژوهشیدستاوردهايمعرفی:ب

کشور ؛و خارجداخلپژوهشگرانبیشتر بینهمکاريایجاد زمینۀ: ج

؛دانشمرزهاينو و گسترشعلمیمسائلطرح: د 

؛در جامعهتحقیقو انگیزهایجاد روحیه: هـ 

میـان و همچنـین ، تحقیقـاتی ، علمـی مراکز آموزشـی بینایجاد ارتباط به کمک: و  

و کـسب هـا و تجربیـات  آموختهو تبادل  منظور انتقال  به وکارشناسان پژوهشگران

؛علمیتازهدستاوردهاي

توسـعه بـا تنگناهـاي  در ارتبـاط ، فنـی علمـی مـسائل و حـل   یابیمسأله به کمک: ز 

.کشورو اقتصادي، اجتماعیفرهنگی
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مجالّتشوراي

، مجـالّت بـه مربـوط لیمـسا جوییو چاره رحط،ستادياطّالعات منظور انتقال به: فال

مجـالّت شوراي"نامبهشورایی،مجالّتو هماهنگی  تصمیماتیکپارچگی حفظ

. شودمیتشکیل"دانشگاهعلمی

در اتخّـاذ تـصمیم   ،مجـّالت  فعالیـت  بررسی ضمن دانشگاه علمی مجالت شوراي: ب

ی  ، بـه اجرایـی نامـه پیشنهاد تغییر درآیـین ارایهو   و تدوین  موارد الزم  و بهبـود کمـ

. خواهد کردکمکمجالّتکیفی

دانـشگاه پژوهـشی معاون: ازاست عبارت دانشگاه علمی مجالّت شوراي ترکیب: ج 

. مجالّتمسؤولو مدیرانو سردبیران) شورارئیس(

دانشگاهعلمیمجالّتشورايوظایف

مجّالت؛کالنراهبردهايوتدوینارایه: الف

؛مجالّتکیفیسطحدائمیمنظور ارتقايبهمناسبپیشنهادها و راهکارهايارائۀ: ب

؛مالیواجراییمسایلدر خصوصمجالّترویهوحدتحفظ: ج

حل؛راهارایهو مجالّتمالی-اجراییو مشکالتیلمساطرح: د

مستمر بر عملکرد مجّالت؛و ارزیابینظارت: هـ 

مخـاطبین بـه قوي رسانیالعاط در جهت  مجالّت هدایت برايمناسب هايروش ارایه: و

خود؛

مجّالت؛) اساسنامه(اجرایینامهپیشنهاد تغییرآیین: ز

؛سازندهپیشنهادهايوارایهمجالّتعملکرد مسؤوالنبر حسنارتنظ: ح

مجّالت؛در مورد شمارگانگیريتصمیم: ط

ارجـاع دانـشگاه پژوهـشی معاونـت  از سـوي   شـورا کـه    این با فعالیت  سایر امور مرتبط  : ي

.گرددمی

جلسه1386:1تعداد جلسات برگزار شده در سال 
7:تعداد مصوبات
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شبکه معاونین شمال شرق کشور

n      هـا و مؤسـسات پژوهـشی شـمال     طراحی صفحه خانگی شبکه معاونین پژوهشی دانشگاه
http://ferdowsi.uni.cc/fa: شرق کشور به نشانی

1386مصوبات جلسه بهمن ماه 

یی شدن مباحث مطروحه در جلسات شبکه و در راستاي توسعه با عنایت به اهمیت اجرا  -1

هاي کشور، ترتیبی اتخاذ گردد تا معاون هاي معاونین پژوهشی دانشگاهو تقویت نقش شبکه

محترم پژوهشی وزارت متبوع و یا مدیران کل معاونت پژوهشی وزارت در جلـسات شـبکه        

.شرکت نمایند

رت علوم، تحقیقات و فناوري ارتباطات خود را پیشنهاد شد حوزه معاونت پژوهشی وزا      -2

.ها افزایش دهدبا دانشگاه

ها به پیشنهاد شد ارزیابی طرح45ماده "د"هاي بند جهت تسریع در روند اجرایی طرح      -3

.ها از منابع اعتباري این بند رعایت شوددبیرخانه شبکه تفویض گردد و سهم استان

هاي اجرایـی در سـال   درصد اعتبارات جاري دستگاهبینی تمرکز حداقل یک اصل پیش  -4

توسط معاونت محترم علمی و فناوري ریاست جمهوري قابل تقدیر است اما انتظـار             1387

از ) هـاي اجرایـی اسـتان   معادل یک درصد اعتبارات جاري دسـتگاه   (رود سهم هر استان     می

.این منابع تخصیص یابد

ها و مؤسـسات پـژوهش و   پژوهش در دانشگاه گردد جهت توسعه و تقویت      پیشنهاد می  -5

فناوري بخشی از وظایف آموزشـی اعـضاي هیـأت علمـی در قالـب وظـایف پژوهـشی، بـه           

.عنوان واحد موظف ایشان تعیین و ابالغ شود

هـاي معـاونین   هاي کشور با شـبکه    هاي مراکز کارآفرینی دانشگاه   شود شبکه پیشنهاد می  -6

.فیایی انطباق یابندها از نظر جغراپژوهشی دانشگاه

ها نـسبت بـه اعطـاي پایـه تـشویقی از محـل امتیـازات ذخیـره                گردد دانشگاه پیشنهاد می  -7

.اقدام نمایند) ارتقانامهآیین2ماده (پژوهشی 
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1386مصوبات جلسه خرداد ماه 

توسط کنسرسیوم وزارت متبوع، تشریح 2007هاي اطالعاتی سال  روند اشتراك پایگاه  ) 1

:رر گردیدشد و مق

هاي عضو شـبکه بـراي انتخـاب    از سوي کنسرسیوم ترتیبی اتخاذ شود تا دانشگاه   ) 1-1

هاي اطالعاتی مورد نیاز اختیار بیشتري داشته باشند تا بتوانند مجالت مـورد             پایگاه

نیاز خود را انتخاب کرده و یـا مجـالت اضـافی را حـذف نماینـد مقـرر شـد ایـن                    

گیـري و نتیجـه اعـالم    به نمایندگی از شـبکه پـی   موضوع توسط آقاي دکتر مهرام      

.شود

اي و هـاي منطقـه  المللـی تهـران، برگـزاري نمایـشگاه    درخصوص خرید از نمایشگاه بـین     ) 2

نظر به عمل و توضیحاتی نیز از سوي معـاون    استفاده از کتابخانه دیجیتالی بحث و تبادل      

.و مقرر شدهارایمحترم مدیرکل دفتر پشتیبانی و خدمات پژوهشی وزارت 

معاونین پژوهشی از دفتر پشتیبانی و خدمات پژوهشی وزارت علـوم تقاضـا               )2-1

نمایند تا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بن خرید کتاب بـا تخفیـف             

.هاي عضو شبکه قرار گیرددر اختیار دانشگاه

کـزي  نامه استفاده از کتابخانـه دیجیتـالی، توسـط رؤسـاي کتابخانـه مر       آیین) 2-2

ارایـه هاي عضو شبکه تهیه و در جلسه آتی معاونان پژوهـشی شـبکه      دانشگاه

.شود

المللـی کتـاب بـراي اسـتفاده عمـوم      با توجه به آنکه برگزاري نمایشگاه بین   ) 2-3

هـا  مردم است و امکان خرید فقط در روزهاي پایانی نمایشگاه براي دانـشگاه   

ی و خدمات پژوهـشی، نـسبت بـه    شود دفتر پشتیبانباشد، پیشنهاد می  مجاز می 

هـا اقـدام   هاي تخصصی کتاب با دالر ارزان براي دانشگاه      برگزاري نمایشگاه 

.نماید

هاي عـضو شـبکه تقاضـاي افـزایش سـهمیه خریـد کتـاب از                تمامی دانشگا ) 2-4

.نمایشگاه تخصصی را دارند



86تالش 58

هاي عـضو شـبکه تقاضـا دارنـد امکـان خریـد کتـاب بـراي                 تمامی دانشگاه ) 2-5

.ها در روزهاي اول نمایشگاه فراهم شودهاي دانشگاهتابخانهک

ها گیري وام ارزي مرحله دوم و نحوه تخصیص سهمیه       توضیحاتی در خصوص روند پی    ) 3

توسـط آقـاي مهنـدس    ... ها، نانو و هاي اعالم شده و حذف سهمیه شبکه براساس شاخص 

:قرر گریدنظر مشد و پس از بحث و تبادلارایهزالی جهت حاضرین 

هـاي پژوهـشی    شود شـاخص  از دفتر پشتیبانی و خدمات پژوهشی تقاضا می       ) 3-1

هـا نظرخـواهی   که مبناي تعیین سهمیه وام ارزي هستند را اعالم و از دانشگاه           

.شود

هزار 200(یافته به شبکه معاونین شمال شرق کشور سهمیه ارزي اختصاص  ) 3-2

گیـري الزم  محفوظ بـاقی بمانـد، پـی      ، سهمیه ارزي بیو، نانو و شامتک        )دالر

.توسط مدیر پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرد

از معــاون محتــرم پژوهــشی وزارت درخواســت شــود ســهمیه ارزي خریــد  ) 3-3

.ها مهیا شودتجهیزات پژوهشی براي تمامی دانشگاه

اي براي استفاده بهینـه از سـهمیه مرحلـه دوم وام ارزي، همـاهنگی الزم بـر                ) 3-4

هاي عضو شبکه بعمـل     جلوگیري از خرید تکراري تجهیزات توسط دانشگاه      

.آید

گزارشی از مقایسه وضعیت پژوهشی و تحقیقات ایران با کشورهاي منطقه توسط معاون            ) 4

نکته قابل توجه پایین بـودن سـرانه بودجـه پژوهـشی         . شد ارایهپژوهشی دانشگاه سمنان    

اسـت و بـراي   7بـه  1با کشور ترکیـه بـه نـسبت    این موضوع درمقایسه  . باشدکشور می 

هـاي پژوهـشی و رسـیدن بـه جایگـاه اول علمـی و فنـاوري در منطقـه            افزایش شـاخص  

:بنابراین. ها افزایش یابدالزم است بودجه پژوهشی دانشگاه) اندازمطابق سند چشم(

هاي معاون محترم پژوهشی وزارت و سـایر مـدیران محتـرم ایـشان        از تالش ) 4-1

. گـذاري شـود   هـا سـپاس   دانـشگاه  1385اي افزایش بودجه پژوهشی سال      بر
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هاي آتی موجب ارتقاء جایگاه کشور در    شک اثرات این افزایش در سال     بی

.بندي تولید علم خواهد شدرتبه

هـاي در سـال   رفت کـه رونـد افـزایش بودجـه پژوهـشی دانـشگاه       انتظار می ) 4-2

ها در این سال کـاهش     اکثر دانشگاه  نیز ادامه یابد اما بودجه پژوهشی      1386

که این بر خالف برنامه چهارم است بنابراین از معاون محترم پژوهشی        . یافت

هـا در  شود موضوع افزایش بودجه پژوهـشی دانـشگاه       وزارت درخواست می  

.گیري شودهاي آتی مطابق برنامه پیبصورت متمم و در سال1386سال 

عـات پژوهــشی مطـرح و مقـرر شــد بـا حـضور مــدیران      افــزار ثبـت اطال بکـارگیري نـرم  ) 5

افـزار  هاي عضو شبکه در دانشگاه فردوسی مـشهد، نـرم       انفورماتیک و پژوهش دانشگاه   

جامع پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قـرار گرفتـه و در صـورت امکـان              

.هاي عضو شبکه اجرا گرددجهت کل دانشگاه

هاي شگاهی و حمایت از مجالت فاقد رتبه در دانشگاه به منظور تقویت همکاري بین دان     ) 6

عضو شبکه مقرر گردید از طرف شبکه معـاونین پژوهـشی شـبکه بـه هیـأت ممیـزه هـر          

دانشکاه پیشنهاد شود که در صورت پذیرش مقاله هر عـضو هیـأت علمـی در مجـالت               

نامه ارتقـا  امتیاز پژوهشی مربوطه مطابق آیین 2،  هاي عضو شبکه  دانشگاهبندي  فاقد رتبه 

.تعلق گیرد

ها، مؤسسات پـژوهش و فنـاوري   نتایج مذاکرات جلسه مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه       ) 7

.به شرح ذیل مورد تأیید قرار گرفتعضو شبکه

از مدیرکل محترم دفتـر امـور پژوهـشی وزارت متبـوع تقاضـا شـود کـه در           ) 7-1

.قیقات کاربردي افزایش یابدمیزان امتیاز پژوهشی تحجدید ارتقاء،نامهآیین

ــرح    ) 7-2 ــراي ط ــاون در اج ــنایع و مع ــشکر از وزارت ص ــمن ت ، Flagshipض

.ها از بودجه این طرح افزایش یابددرخواست شود تا سهم استان
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از طریق معاون محترم پژوهشی وزارت از سازمان برنامه تقاضـا شـد کـه از              ) 7-3

که به تحقیقات اختصاص    هابودجه عمرانی و جاري مؤسسات اجرایی بانک      

.یافته است بصورت زیر اجرا شود

.هاي هر استان جذب شوددرصد این اعتبار توسط دانشگاه50حداقل ) الف

.امکان انتقال این اعتبار به سال بعد نیز فراهم شود) ب

هاي عضو شبکه به ثبت اختـراع ترغیـب گردنـد و دانـشگاه            اساتید دانشگاه ) 7-4

.گرددان مرجع رسمی تعیین میفردوسی مشهد به عنو

در دانـشگاه فردوسـی مـشهد    هـاي عـضو شـبکه     دانشگاهدر جلسه آتی مدیران پژوهشی      ) 8

اي براي پذیرش اعـضاي جدیـد شـبکه تـدوین شـود تـا براسـاس آن        نامهمقرر شد آیین  

.نسبت به پذیرش عضو جدید اقدام گردد

در دانـشگاه سـمنان     ) گرنت(وهشی  توضیحاتی پیرامون نحوه اجراي طرح اعتبار ویژه پژ       ) 9

شد و مقرر شد طرح گرنت در جلسه آتی معاونان پژوهشی شـبکه مـورد بحـث و           ارایه

.بررسی بیشتري قرار گیرد

سـایت شــبکه تهیــه شــده توســط معاونـت پژوهــشی دانــشگاه فردوســی مــشهد جهــت   ) 10

.حاضرین معرفی گردید

86در سال خرید تجهیزات پژوهشی

:ریال تجهیزات پژوهشی براي دانشگاه شاملمیلیارد10خرید 

)میلیارد ریال(مبلغ ردیف
5/5هاهاي آزمایشگاهی دانشکدهدستگاه1

1هاي آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزيدستگاه2

5/1هاهاي آزمایشگاهی پژوهشکدهدستگاه3
2خرید تجهیزات و مواد مصرفی طرح پژوهه4

10جمع5
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جشنواره فردوسیششمین برگزاري 

تجلی تالش پویندگان علم و فناوري

پژوهشی فردوسی با هدف طرح و ضرورت توجه به اهمیت   –ششمین جشنواره علمی    

هـاي خراسـان رضـوي، شـمالی و جنـوبی و حتـی         و نقش کلیدي پژوهش در توسعه اسـتان       

تحقیقـات و  توسعه کشور در آذرماه سال جاري همزمان با هفته پژوهش با پیام وزیر علـوم،    

.فناوري آغاز شد

ارتقاء منزلت پژوهش و فناوري و نیـز پژوهـشگران و فنـاوران در تـدبیر امـور جامعـه،               

مستلزم همراهی و تعاون همه نهادهاي علمی و پژوهشی فعال در این قلمرو است، بـه همـین        

هـاي مختلـف را بـراي      منظور دانشگاه فردوسی مشهد همه پژوهشگران و اندیشمندان رشـته         

پیشبرد دانش و پژوهش فـرا خوانـده و در راسـتاي تحقـق منویـات نظـام مقـدس جمهـوري          

دانـشگاه  17اسالمی ایران و نقشه جامع علمی کشور این جشنواره را با همکاري و حمایت         

.هاي خراسان برگزار کرده استو مؤسسه تحقیقاتی و صنعتی از استان

:ودند ازکنندگان ششمین جشنواره فردوسی عبارت بحمایت

معلم سـبزوار، دانـشگاه آزاد اسـالمی مـشهد، دانـشگاه      دانشگاه بیرجند، دانشگاه تربیت  

علوم اسالمی رضوي، پارك علم و فناوري خراسان، دانـشگاه بجنـورد، دانـشگاه پیـام نـور                 

عالی سجاد، جهاد دانـشگاهی مـشهد،   مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار، مؤسسه آموزش      

شناسـی،  می بیرجند، مؤسسه تحقیقات و فناوري رضوي، پژوهشکده اقلیم دانشگاه آزاد اسال  

بنیاد دانشگاهی فردوسی، شرکت فـرش مـشهد، مؤسـسه تحقیقـات پرطـاوس کـه همراهـی               

هـاي خراسـان ، باعـث شـده تـا شـشمین       وهمکاري نهادهاي علمی یاد شده در سطح اسـتان   

.جشنواره فردوسی پربارتراز جشنواره هاي پیشین  شود

بته تالش معنوي و فکري پویندگان علم و فنـاوري درایـن دوره روزهـاي روشـنی را          ال

امیدواریم برگـزاري ایـن     . براي پژوهش وتحقیق در خراسان بزرگ به همراه خواهد داشت         
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، توسعه دانش و جشنواره زمینه مناسبی را براي تشویق پژوهشگران، معرفی منابع معتبر علمی 

.نزلت واالي پژوهش در جامعه فراهم آوردمفناوري در کشور و تبیین

آثار رسیده به دبیرخانـه شـشمین جـشنواره فردوسـی در قالـب طـرح پژوهـشی، طـرح               

هـا و مراکـز تحقیقـاتی    تـن از اسـتادان دانـشگاه     85نامه بـا مـشارکت      فناورانه،کتاب و پایان  

.رار گرفتکمیته تخصصی مورد بررسی ق40هاي خراسان به عنوان هیأت داوران در استان

زیر کمیتـه در  41کمیته اصلی و     6هاي تخصصی هیأت داوران جشنواره شامل       کمیته

:هاعبارت بودند ازهاي گوناگون، آثار را مورد بررسی قرار دادکه این کمیتهتخصص

فقه، علوم قرآنی، فلسفه، ادیان و عرفان: کمیته تخصصی دین و دانش شامل

الملل، ادبیـات، جغرافیـا،   اریخ، حقوق، روابط بینت: کمیته تخصصی علوم انسانی شامل  

بـدنی و  رسانی، اقتصاد، مـدیریت، تربیـت  علوم اجتماعی، تعلیم و تربیت، کتابداري و اطالع     

علوم ورزشی

شهرسازي-معماري: کمیته تخصصی هنر شامل

شناسـی،  فیزیک، فیزیک، نـانو، زیـست    شیمی، شیمی : کمیته تخصصی علوم پایه شامل    

آمارریاضی و 

غـذایی، علـوم دامـی،    زراعـت، صـنایع  : کمیته تخصصی کشاورزي و دامپزشکی شامل    

مهندسی آب، هواشناسی، بیوتکنولوژي و دامپزشکی

بـرق، الکترونیـک، مـواد، معـدن، متـالورژي،        : کمیته تخصصی فنی و مهندسـی شـامل       

صنایع هاي کشاورزي، کامپیوتر،مکانیک، ماشین

ر آثار خود را به دبیرخانه ارائه نمودند که از ایـن میـان         پژوهشگ 471دراین جشنواره   

.اثربرگزیده شد ومولفان آنها مورد تقدیر قرار گرفتند67

منظور قدردانی و آگـاهی جامعـه از فعالیـت پژوهـشگران و مختـرعین و               در این راستا به   

بـین تحقیـق و   هاي علمی و پژوهشی و از آنجا که   نوآوران خراسان و تقویت انگیزه فعالیت     

توسعه و میزان پیشرفت کشور رابطه مستقیم وجود دارد، دانشگاه فردوسی مشهد نـسبت بـه             

. نمایدانتخاب نوآوران، مخترعین و پژوهشگران برتر اقدام می
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محدوده جغرافیایی جشنواره استان هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبی و خراسان شـمالی   

: ي جشنواره عبارتند ازهاشود و محور فعالیترا شامل می

معرفی طرح هاي پژوهشی برجسته -1

معرفی طرح هاي فناورانه نمونه -2

معرفی کتب برتر-3

. هاي دانشجویی ممتازنامهمعرفی پایان-4

حاصل تالش و ارزیابی هیأت داوران جشنواره دو ساالنه فردوسی انتخـاب آثـار زیـر بـوده            

:است

طرح12در بخش طرح پژوهشی

طرح12در بخش طرح فناورانه

کتاب23در بخش کتاب

نامهپایان19نامهدر بخش پایان
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به ششمین جشنواره فردوسیفناوريتحقیقات و،علوممحترم پیام وزیر 

اي مستقیم کشور رابطهپیشرفت و توسعه پایدار هرکم و کیف میزانباوري  افنپژوهش و 

که وضعیت علـم و فنـاوري شـدیداً تحـت     دهد، رت جهانی نشان می  هاي تجا شاخص. دارد

یافتـه و  کشورهاي توسـعه در همین راستا. باشدهاي تحقیقات در هر کشوري می تأثیر هزینه 

آگـاهی از نقـش   سـال اخیـر بـا   50صنعتی و به تبـع آن کـشورهاي در حـال توسـعه طـی      

ــاوري، توســعه علــم و پــژوهش در  ــه را خــودتوجــه و اهتمــام کــانونفن تقویــت و ارتقــا ب

یافتـه  همه کشورها اعم از توسـعه نتیجهدر .دانف کردهعطوهاي مختلف پژوهشی مشاخص

در ایـن . گذاري تحقیقاتی خـود بیفزاینـد  یا در حال توسعه در تالشند تا بر حجم سرمایهو

هـاي میان کشورهاي توسعه یافته براي حفظ موقعیت و یـا افـزایش برتـري خـود در صـحنه               

انـد کـه بـراي   کنند و کـشورهاي در حـال توسـعه نیـز دریافتـه     گذاري میالمللی سرمایهبین

حـل مـشکالت اقتـصادي و اجتمـاعی خـود راهـی جـز        و رسیدن به رشـد و توسـعه واقعـی         

.در تحقیقات ندارندگذاريسرمایه

ویـژه  و بـه اجتمـاعی  ، براي خلق شرایط بهتر اقتـصادي  المللی،ملی و بین   براساس تجارب 

ی تـدوین و  ملـ مبتنـی بـر مواریـث و مفـاخر فرهنـگ      الگویی  باید براي توسعه ملی   فرهنگی  

یکـی از   ،پیشنهاد تهیه نقـشه جـامع علمـی کـشور توسـط مقـام معظـم رهبـري            . نمائیمتنظیم  

باعث ایجاد تحول، نـوآوري و سـاماندهی اساسـی در حـوزه     ...شاء اان هایی است که  برنامه

تدوین چنین الگویی نیز تنهـا بـا تکیـه بـر تحقیقـات عمیـق و               . گردیدد  علم و فناوري خواه   

توان دریافت موجود مینگاهی اجمالی به وضعیت باشد؛ لذا با جانبه ممکن و میسور می   همه

هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی عـصر جدیـد      هاي علمی و فناوري از مهمترین چـالش که چالش 

.است

نـوآوري، خالقیـت و   کـه عـصر  عصر حاضـر   وري در   به پژوهش و فنا   ویژه  توجه  بنابراین  

اهتمـام  .مهمترین عامل ضروري حفظ و بقـاي جامعـه انـسانی اسـت       هاي نوین است    فناوري

هـاي  اهداف توسعه پایدار به عنوان یکی از شـاخص جدي به پژوهش و فناوري در راستاي
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نگــی فرهبــویژههــاي اقتــصادي، اجتمــاعی وزیرســاختگیــري شــکلاصــلی و اساســی در

اجتمـاعی آنهـا   ر جامعه و برتري اقتصادي ودسطح زندگی افراد . ضرورت تام و تمام دارد

، آموختن و ترویج علم و انجام کار نیزدر دین مبین اسالم. وري وابسته استابه علم و فننیز 

علم مانند چراغی است کـه  . است رفیعتحقیقاتی، نوآوري و خالقیت داراي جایگاهی بس        

.کنددهد و راه بشر را مشخص و روشن میا به انسان نشان میمسیر حرکت ر

به شکر خدا بـا پیـروزي انقـالب اسـالمی روحیـه پـژوهش، نـوآوري و تـالش در جهـت                  

گر این است که حرکت ما به سـمت  اکنون منحنی جداول بیان. پیشرفت در کشور زنده شد  

اندرکاران و تجلیل از کلیه دستدانم ضمن تقدیر با وجود این، الزم می  . علم پرشتاب است  

و متولیان تحقیق و پژوهش در سطح کشور، به ویژه اندیشمندان و پژوهشگران که در مـسیر     

دارند، بـه همـه ایـن عزیـزان توصـیه کـنم بـا        میارتقاي جایگاه علمی کشور عزیزمان گام بر 

تـالش  هاي جدید علمی شوند و فرصـت را مغتـنم شـمرده،    شجاعت و خالقیت وارد عرصه 

بدیل محققان عزیز و همکاري هفده دانشگاه و مؤسسه علمی، تحقیقاتی و صـنعتی را در             بی

پژوهـشی فردوسـی را ارج نهـاده و بـا تقـدیر از تـالش              –برگزاري ششمین جشنواره علمی     

دارم که این اقدام، از مهمترین و ارزشمندترین اقدامات براي  علمی این دانشمندان اعالم می    

.کننداست که در راه تولید علم و در مسیر ترویج آن تالش مینیکساتجلیل از 

در پایان از اولیاي محترم دانشگاه فردوسی مشهد و سـایر برگزارکننـدگان ایـن جـشنواره               

تعالی موفقیت کلیه عزیزان را کنم و از درگاه خداوند تبارك وعلمی پژوهشی قدردانی می 

.لت دارمأمس

محمدمهدي زاهدي
لوم، تحقیقات و فناوريوزیر ع
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هفته پژوهش و فناوري دانشگاه

:در واحدهاي محتلف دانشگاه بدین شرح بودپژوهش و فناوري هاي هفته برنامه

دانشکده مهندسی

نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی
محتویات نمایشگاهمحل برگزاريعنوان نمایشگاهردیف

1
دستاوردهاي پژوهشی 

دانشکده مهندسی
ه مهندسیدانشکد

هاي پژوهشی انجام شده و در حال نمایشگاه طرح
هاي ترجمه و تألیف اجرا گروه متالورژي، کتاب

استادان گروه متالورژي

2
دستاوردهاي پژوهشی 

دانشکده مهندسی
هاي دانشجویان دوره دکتري مهندسینامهپایاندانشکده مهندسی

3
دستاوردهاي پژوهشی 

دانشکده مهندسی
المللی بیننمایشگاه 

مشهد
دستاوردهاي مرکز پژوهشی غشاء و فرآیندهاي 

غشایی

4
دستاوردهاي پژوهشی 

دانشکده مهندسی
المللی نمایشگاه بین
مشهد

سازي مصرف دستاوردهاي مرکز پژوهشی بهینه
زیستانرژي و کاهش آلودگی محیط

5
دستاوردهاي پژوهشی 

دانشکده مهندسی
المللی نمایشگاه بین
مشهد

اوردهاي مرکز پژوهشی برق و کامپیوتر دست
(C&C)

سخنرانی
موضوعسخنرانردیف

مقایسه روش هاي آموزش و پژوهش در ایران و خارج از کشورآقاي دکتر توکلی زاده1

هاي کوانتومیارسال اطالعات با استفاده از بیتخیاطآقاي دکتر حسینی2

هاي عمرانیقدیم و جدید و نقش پژوهش در پروژهییواجرافنینظامبررسیآقاي مهندس واحدي3

تحقیق و پژوهش در صنایع خراسانآقاي مهندس احمدي4

ریزساختار و مکانیکی: فوالدهاي دوفازيآقاي دکتر مزینانی5

سازي و ریزساختار خصوصیات مکانیک در مهندسی موادشبیهآقاي دکتر فاضلی6

علمی و فنی در خراسانهايزمینهآقاي دکتر فائزیان7

ارتباط صنعت با دانشگاهبخشیزدانمهندسآقاي8

… A computationalپورآقاي دکتر کریم9
گیري جریان در رودخانهبررسی روش هاي تئوري و عملی اندازهآقاي دکتر مغربی10

هاي جداسازي شدهاي سازهبررسی رفتار لرزهآقاي دکتر شریعتمدار11

مرور تاریخی مکاتب فلسفه علماي دکتر حقیآق12

ساخت غشاء معدنی سیلیکا و جداسازي گازها توسط غشاء نامتقارن معدنیآقاي دکتر پاکیزه13

E - researchآقاي دکتر کاهانی14

15
آقاي دکتر محمدرضا 

اکبرزاده
تفکر طبیعی
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میزگرد پژوهشی
مالحظاتموضوع میزگردردیف

1
هـاي  معرفی فرصت –نعت مخابرات   آشنایی با ص  

شغلی جدید در بخش خصوصی

باحضور مدیران ارشد شرکت مخابرات خراسان 

رضوي

2
معرفی  –تجدید ساختار    –آشنایی با صنعت برق     

هاي شغلی در بخش خصوصفرصت
با حضورمدیران ارشد صنعت برق خراسان رضوي

باحضور استادان گروه مکانیکپژوهشی تألیف کنیم؟–چگونه مقاله علمی 3

4
هـاي  آشنایی دانـشجویان کارشناسـی بـا گـرایش        

هاي کاربردي تحقیقاتیگروه برق و زمینه
باحضور استادان گروه برق 

جشن پژوهش
مالحظاتعنوانردیف

تقدیر از دانشجویان پژوهشگر گروه عمران و اهداي لوح تقدیرجشن پژوهش1

جشن پژوهش2
هاي پژوهشی و تقدیر از پژوهشگران گروه برق و معرفی تمعرفی فعالی

IEEEو شاخه دانشجویی مهندسی برق و الکترونیک ایران

نشست مدیریت گروه مکانیک با دانشجویان و تقدیر از پژوهشگرانجشن پژوهش3
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ریاضیدانشکده علوم

نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی 

هعنوان نمایشگاردیف
محتویات 
نمایشگاه

مالحظات

1
دستاوردهاي پژوهشی اعضاي هیأت 

ریاضیعلمی دانشکده علوم
مقاالت پژوهشی

مجري کتابخانه دانشکده 

ریاضیعلوم

2
اي پژوهشی مراکز پژوهشی و هفعالیت

ریاضی هاي علمی دانشکده علومقطب

سیاست پژوهش و درهاي باز
محتویات نمایشگاهعنوانردیف

1

ــد دانــــش  ــوزان منتخــــب  بازدیــ آمــ

شــهید )/ ع(رضــا هــاي امــام دبیرســتان

نژاد و نصرهاشمی

بازدید ازکتابخانه، آزمایشگاه رایانه و شرکت در جلسه        

ریاضیآشنایی با علوم

نمایشگاه کتب تخصصی و طرح هاي تحقیقاتی
مالحظاتمحتویات نمایشگاهعنوان نمایشگاهردیف

1

ــ  -1 ــصی کت ــشگاه تخص ــاي ابنمای ه
ــشکده  اعــــضاي هیــــأت علمــــی دانــ

ریاضی علوم
هـــاي تحقیقـــاتی نمایـــشگاه طـــرح-2

ــشکده  اعــــضاي هیــــأت علمــــی دانــ
ریاضیعلوم

ــروژه-3 ــشگاه پ ــشجویان نمای ــاي دان ه
ــشکده    ــی دانـــ ــصیالت تکمیلـــ تحـــ

ریاضی علوم

ــاب ــألیف و آخــرین کت ــاي ت ه
هـاي تحقیقـاتی    ترجمه و طـرح   

ــضاي هیــــأت علمــــی و    اعــ
انـــشجویان هـــاي دنامـــهپایـــان

ــشکده   تحــصیالت تکمیلــی دان
ریاضیعلوم

مجري کتابخانه 
ریاضیدانشکده علوم

سخنرانی
مالحظاتموضوعسخنرانردیف

1
مهندس 

دوستوطن

ــتفاد از روش ــور  اسـ ــاري در امـ ــاي آمـ هـ

پژوهـــشی روش شناســـی در تحقیقـــات    

کاربردي

مجري گروه آمار

2
دکتر 

طهماسبیشاه
نانو و ریاضیات
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رد پژوهشیمیزگ
مالحظاتموضوع میزگردردیف

ریاضی با اعضاي هیأت علمیمیزگرد پژوهشی مدیریت دانشکده علوم1

نمایشگاه کتاب
مالحظاتعنوان نمایشگاهردیف

کتابخانه دانشکده علوم ریاضی–مجري نمایشگاه کتابهاي جدید التین و فارسی1

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر
مالحظاتوضوعمردیف

مجري گروه ریاضیتجلیل از استادان بازنشسته گروه ریاضی1

مجري گروه ریاضیمراسم تشویق دانشجویان شرکت کننده در مسابقه ریاضی2

سمینار یا همایش 
مالحظاتعنوان همایشردیف

1
جلسه با دانشجویان تحصیالت تکمیلی درارتبـاط بـا      

بررسی مشکالت پژوهشی مرتبط
جري گروه آمارم

2
ــوم     ــشکده عل ــدیریت دان ــخ م ــش و پاس ــسه پرس جل

ریاضی با دانشجویان

 
 

میزگرد پژوهشی

ریاضی با اعضاي هیأت علمیمیزگرد پژوهشی مدیریت دانشکده علوم
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انسانیدانشکده ادبیات و علوم

مراسم جشن پژوهش
مالحظاتعنوانردیف

جشن پژوهش1
ــر شــاملدر ایــن مراســم از پژوهــشگ ــشجویان تحــصیالت : ران برت اســتادان، دان

هـاي علمـی دانـشجویی و    مجالت دانشکده، انجمـن   سردبیران  تکمیلی،کتابخانه،
.گردیدپژوهشی تجلیل خادمان

دانشکده / اعالم آمادگی بازدید ازمرکز پژوهشی
هاي بازدیدمحلردیف

1
هـاي  شناسـی، آزمایـشگاه  نـه قطـب علمـی فردوسـی    کتابخانه بزرگ دانشکده، اتاق پـژوهش اسـتادان، کتابخا    

رضوياجتماعی در خراسانمطالعاتمیانه،مرکزپژوهشیآسیايخارجی، جغرافیاوتاریخ، مرکزپژوهشیهايزبان

سمینار یا همایش 
ارائه کنندهگروه آموزشیعنوان همایشردیف

1
المللی مطالعات گزارش همایش بین

ایرانی وین
پورتر عباسی و دکتر ایمانآقایان دکتاریخ

استادان گروهجغرافیاGISهمایش کاربرد 2

میزگرد پژوهشی
آموزشیگروهشرکت کنندگانموضوع میزگردساعتردیف

111-9
تحقیقـات کـاربردي،   : میزگرد پژوهشی 

هاموانع و محدودیت
آقایان دکتر بهروان، دکتر 

نوغانی، دکتر اورعی و حسنی
علوم اجتماعی

212-10
راهکارهاي تحقیق در : میزگرد پژوهشی

متون ادبی
دکترفتوحی یاحقی،دکترآقایان

دکتر زرقانی و دکتر قوام
ادبیات فارسی

ادبیات فارسیاستادان گروهمیزگرد و پرسش و پاسخ با دانشجویان34-2

سخنرانی
موضوعگروه آموزشیسخنرانردیف

هاي آواشناختی خواجه نصیرالدین طوسیدیدگاهشناسیزباندکتر زمردیان1
مزایا و معایب سدهاي مخزنیجغرافیادکتر والیتی2

3
رهنما، دکتر زمردیان، دکتر

شکوهیدکترجوان و دکتر
متعاقباً اعالم خواهد شدجغرافیا

ادبیات فارسی4
شناسی کارکرد اصطالحات علوم دیگر در آسیب

هاي ادبیپژوهش
آموزش زبان روسی و ضرورت پژوهش درباره آنزبان روسیمديدکتر محمدرضا مح5
هاي قرآن به زبان روسیبررسی ترجمهزبان روسیپوردکترعلیرضا ولی6
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دانشکده الهیات 

سمینار یا همایش 
مالحظاتعنوان همایشردیف

1

نقد و بررسی آراء  

و افکار موالنـا در     

مثنوي

:همایش با پنج موضوع شامل 

ه موالنا به ادیان؛ ارائه توسط آقاي دکتر وصفینگا-1

زادهآیین گنوسی در مثنوي؛ ارائه توسط آقاي دکتر حسن-2

رهبانیت از نظر موالنا؛ ارائه توسط آقاي دکتر اشرف امامی-3

اخالق در مثنوي؛ ارائه توسط آقاي سرگلزایی-4

قاي دکترغفرانیتاریخ اجتماعی جهان اسالم در آینه مثنوي؛ ارائه توسط آ-5

سخنرانی
موضوعسخنرانردیف

مواجهه مسلمانان با پدیده حقوق بشردکتر ناصري1

اسالمیها در حوزه علومنامهها، مقاالت و پایانهاي کتابنگاهی گذرا به نامدکتر رضایی2

)مکان و ضرورت(علمی دینی دکتر مسعودي3

لکیت انسان بر اعضاءبررسی فقهی و حقوقی مادکتر سلطانی4

هامنشاء تشیع، نقد و بررسی فرضیهدکتر جواهري5

حجاب اصل نیست ضرورت استدکتر علمی6

پژوهشی در تفسیر و ترکیب چند آیه مشکل قرآنزادهآقاي امام7

در آثار خاورشناسان) ص(حضرت محمد خانم نوروزي8

نگاه موالنا به ادیاندکتر وصفی9

آیین گنوسی در مثنويزادهحسندکتر 10

رهبانیت از نظر موالناامامیدکتر اشرف11

اخالق در مثنويآقاي سرگلزایی12

تاریخ اجتماعی جهان اسالم در آینه مثنويدکتر غفرانی13
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کارگاه آموزشی و پژوهشی
مالحظاتعنوانردیف

وسط آقاي اعتضاديارائه تشیوه استفاده از منابع الکترونیکی ودیجیتال1

ارائه توسط آقاي دکتر پاکتچیهاي پژوهش دیجیتالروش2

نمایشگاه 
مالحظاتعنوان نمایشگاهردیف

نمایشگاهی از تاریخ و فرهنگ ایران زمین فرهنگ فراموش شده1

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر
مالحظاتموضوعردیف

شودهفته پژوهش و فناوري در قالب این مراسم برگزار میاختتامیه تجلیل از پژوهشگران برتر1

 
 
 
 

نویسیمسابقه مقاله

. دشموضوع ذیل برگزار پنجکلیه دانشجویان دانشکده و بااین مسابقه براي

شناسی پژوهش در دانشگاهآسیب- 1

راهکارهاي نهادینه کردن پژوهش در دانشگاه- 2

دینی هايدهنده نظام پژوهشعناصر اصلی و فرعی شکل- 3

هاي تئوري و عملیتلفیق پژوهش- 4

هاي پژوهش در علوم نظريبهترین شیوه- 5
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شناسیتربیتی و رواندانشکده علوم

کارگاه آموزشی و پژوهشی
مالحظاتعنوانردیف

توسط آقاي دکتر جواد صالحی فدرديSuper labدوره آموزشی 1

سمینار یا همایش 
مالحظاتعنوان همایشردیف

1
ویکردهاي نو به ساخت اصطالحنامه توسط      ر

گروه کتابداري

خانم شعله ارسطوپور و –توسط آقاي دکتر فتاحی 

عاطفه شریف

2
سمینار ویژه دانشجویان دوره دکتـري فلـسفه      

تعلیم و تربیت 

هاي تحقیقاتینمایشگاه کتب تخصصی و طرح
محتویات نمایشگاهعنوان نمایشگاهردیف

1
اعضاي هیأت علمی و دانشجویان دوره دکتري نمایشگاه کتب 

هاي کارشناسی ارشد و دکتري گروه کتابدارينامهو پایان

میزگرد پژوهشی
مالحظاتمحل برگزاريموضوع میزگردردیف

تربیتیتوسط گروه علومتربیتیدانشکده علومپژوهش کیفی1

2
تربیتـی و   هاي علوم کارآفرینی در حوزه  

شناسیروان
تربیتیتوسط گروه علومتربیتیشکده علومدان

شناسیتوسط گروه روانتربیتیدانشکده علومهاي زندگی مفاهیم پایه در مهارت3

üاي رفتارهــاي پرخطــر در بررســی مقایــسه«صــورت پوســتر باعنــاوین ارائــه دو مقالــه بــه

مـوزش جنـسی   بررسی نگـرش والـدین دانـشگاهی نـسبت بـه آ     «و » کودکان خیابانی و مرفه   

ــان ــورخ  » کودک ــشنبه م ــاعت 18/9/86در روز یک ــا 10، س ــر   12ت ــاي دکت ــط آق توس

شناسیآقامحمدیان از گروه روان
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اداري و اقتصاديدانشکده علوم

سخنرانی
موضوعسخنرانردیف

دکتر محسن خلیلی1
مناسبات فرامرزي درایران عصر : 2007گزارش سمینار اتریش 

سیاست خارجی؟روابط خارجی یا : قاجار

ما و جهانی شدناکبر ناجی میدانیدکتر علی2

هاي کارآفرینی در بخش تعاونفرصتدکتر هادي قوامی3

چالش هاي حرفه حسابداري و حسابرسیدکتر محمدحسین ودیعی4

خدمات الکترونیک همگانیشرایط طراحی استراتژیکخانم دکتر آذر کفاش پور5

آفرینی سازمانینقش مدیریت دانش در دانشدکتر احمد لطیفیان6

ها، فرصت، تهدیداستقالل مالی دانشگاهدکتر مهدي مرادي7

خانم دکترمهیندخت کاظمی8
اتخاذ سیاست استراتژیک تجاري براي صادرات غیرنفتی ایران 

المللی کاالبراساس کدگذاري بین

هاي تحقیقاتینمایشگاه کتب تخصصی و طرح

ردیف
ن عنوا

نمایشگاه
محل 

برگزاري
مالحظاتمحتویات نمایشگاه

1

تازه هاي 

کتاب و 

هاطرح

غرفه نمایشگاه 

در نمایشگاه 

المللیبین

ــتادان    ــده اسـ ــاپ شـ ــب چـ کتـ

هـاي  نامـه دانشکده به همراه پایان   

و چکیـــده 86، 85و 84ســـال 

ــرح ــایش   ط ــشی، نم ــاي پژوه ه

ــالید، مجـــالت و  عکـــس و اسـ

نـــشریات دانـــشکده، معرفـــی    

هـاي مراکـز پژوهـشی      نمنديتوا

دانشکده همراه با فیلم و تصویر

در این نمایشگاه کارهاي تخصـصی      

ــه    ــر ارائ ــت برت ــا اولوی ــشجویان ب دان

ــد ــد ش ــه  . خواه ــوط ب ــات مرب اطالع

هاي پژوهشی و مراکز پژوهشی    طرح

دانشکده در محـل دانـشکده نیـز بـه          

.نمایش گذاشته خواهد شد

کارگاه آموزشی

عنوان کارگاهردیف
محل 

برگزاري
مالحظاتمحتویات

1
هاي آشنایی با پایگاه

اطالعاتی
غرفه نمایشگاه

هاي اطالعاتی و آشنایی با بانک

تخصصی و موتورهاي جستجو

: ارائه دهنده

مجتبی کفاشان
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سیاست پژوهش و درهاي باز
مالحظاتمحتویاتعنوانردیف

1
هاي آشنایی با بخش

مختلف کتابخانه

ش امانتآشنایی با بخ

آشنایی با بخش نشریات و مرجع

علی –نسرین نیکزاد : دهندگانارائه

جواهرفر

میزگرد پژوهشی
مالحظاتموضوع میزگردردیف

1
جایگاه پژوهش در نظام 

سازيمدیریتی و تصمیم

دکتر سینایی، دکتر (دهندگان گروه علوم سیاسی، ارائه: برگزارکننده

)مرتضوي، دکتر سیدحسین حسینیسیدعلی اکبر رزمی، دکتر سعید 

2
87بررسی الیحه بودجه سال 

)رویکرد جدید(

مرکز پژوهشی اقتصاد شرق ایران و کشورهاي همسایه، : برگزارکننده

دکتر خلیلی، دکتر هوشمند، دکتر ناجی، دکتر قوامی، (دهندگان ارائه

)دکتر بحرینی
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دانشکده دامپزشکی

 
نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی 

محتویات نمایشگاهعنوان نمایشگاهردیف

1
نمایشگاه 

دستاوردهاي پژوهشی

فعالیت تحقیقاتی اعضاي هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

ها و نامهپژوهشی، پایان–هاي پژوهشی، مقاالت علمی دانشکده اعم از طرح

...کتب و 

سخنرانی
موضوعسخنرانردیف

بردهاي زهر حیوانات سمی در تحقیقات علمی و درمان کاردکتر بهروز فتحی1

هاي پیشگیري و درمان آن، بیماري زایی و روشFIVدکتر امیر افخمی2

تولید مواد غذایی حاللدکتر سعید خانزادي3

اثر کورتیکوستروئیدها در پیشگیري کتوز تحت بالینیسیفیالدیندکتر حسام4

دکتر حسن برجی5
وینی در دنیا براي شناسایی مقاومت دارویی نماتودها بـه داروي      ارائه روش ن  

آلبندازول

هاي عفونیها در پیشگیري از بیماريباکتريDNAمروري بر کاربرد دکتر مهرناز راد6

دکتر احمدرضا موثقی7
هـاي مبـتال بـه      ارزیابی هیستوپاتولوژیک نمونه هاي بیوپـسی کبـد در سـگ          

هاي کبديبیماري

جلیل مهرزاددکتر8
هـا در نـشخوارکنندگان بـا اسـتفاده از روش           ارزیابی قدرت تکثیر لنفویست   

جدید غیر رادیواکتیو
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دانشکده کشاورزي 

بینی شده در محل غرفه دانشکده در نمایشگاه دسـتاوردهاي پژوهـشی   هاي پیشعمده برنامه 

. برگزار شد) المللی مشهدنمایشگاه بین(استان 

: بینی گردیده استهاي زیر نیز جهت اجرا در محل دانشکده پیشرنامهضمناً ب

هاي آموزشی برگزاري کارگاه-1

آزمایشگاه –کارهاي تشخیصی PCR – RFLPو انجام واکنش DNAاستخراج ) الف

بیوتکنولوژي حیوانی 

DNAتشخیص تقلبات غذایی به کمک تست ) ب

صورت پوستر اي پژوهشی بههنمایشگاه دستاوردهاي آخرین طرح-2

گـاوداري دانـشکده،   : آمادگی مراکز تحقیقاتی دانشکده جهـت بازدیـد عمـوم از قبیـل            -3

گلخانه و مزرعه دانشکده کشاورزي–ایستگاه دامپروري 
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آموزشکده کشاورزي شیروان

سخنرانی
موضوعسخنرانردیف

هاحلو راهتهدیدها : انقراض زیستیقربانعلی رسام1

در محاسبات نیاز آبی گیاهانcropwatافزار کاربرد نرماصغر خشنود یزدي2

متعاقباً اعالم خواهد شدقربانعلی اسدي3

از سطح تاج پوشش گیاهی) ربایش(مطالعه هدر رفت ربایشی علی محمد اسعدي4

سیاست پژوهش و درهاي باز
عنوانردیف

1
ها و طرح هاي نور و آموزشکده پروفسور حسابی از آزمایشگاهاه آزاد، پیامبازدید دانشجویان دانشگ

تحقیقاتی

نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی 
مالحظاتمحتویات نمایشگاهعنوان نمایشگاهردیف

1
هاي دستاوردها و توانمندي

پژوهشی موجود در آموزشکده

پوسترها و مقاالت اعضاي هیأت 

جوییعلمی و دستاوردهاي دانش

دانشجویان به طور فعال در 

این زمینه شرکت دارند

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر
مالحظاتموضوعردیف

1
تجلیل از مقاالت منتخب دانشجویی و 

پژوهشگر برتر آموزشکده
همراه با اهداي جایزه

مراسم جشن پژوهش
مالحظاتعنوانردیف

پژوهشگران برترهمزمان با مراسم تجلیل از جشن پژوهش1

نمایشگاه کتب تخصصی و طرح هاي تحقیقاتی
محتویات نمایشگاهعنوان نمایشگاهردیف

1
نمایشگاه کتب تخصصی 

هاي تحقیقاتیو طرح
هاي پژوهشی و آثار علمی اعضاي هیأت علمی کتب تخصصی و طرح
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گیاهیپژوهشکده علوم

شناسیگروه پژوهشی گیاه
محلموضوعردیف

1
شناسی و برگزاري کارگاه زدید آزاد از آزمایشگاه گیاهبا

هاي گیاهیآوري و فرآوري نمونهآموزشی روش جمع
گیاهیپژوهشکده علوم

2
بازدید آزاد از هرباریوم و برگزاري کارگاه آموزشی نحوه 

استفاده از منابع فلورستیک و تاکسونومیک
گیاهیپژوهشکده علوم

3
شناسی شناس در تحقیقات گیاهگیاهمیزگرد علمی اهمیت نقش 

شناسیهاي غیر گیاهرشته
گیاهیپژوهشکده علوم

گیاهیپژوهشکده علومهمایش علمی فلور خراسان4

گروه پژوهشی بقوالت
محلموضوعردیف

1
هاي در ها و طرحبازدید عمومی از آزمایشگاه فیزیولوژي تنش

حال اجرا
گیاهیپژوهشکده علوم

2
عمومی از آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژي و     بازدید 

طرح هاي در حال اجرا
گیاهیپژوهشکده علوم

3
هاي نامههاي تخصصی، مقاالت، پایانبرپایی نمایشگاهی از کتاب

دانشجویی مرتبط با حبوبات
گیاهیپژوهشکده علوم

4
هاي برپایی نمایشگاهی از مقاالت پوستري ارائه شده در همایش

اخلی و خارجی توسط اعضاي هیأت علمی و کارشناساند
گیاهیپژوهشکده علوم
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شناسیگروه پژوهشی جونده

: شناسی به شرح ذیل بودبرنامه گروه پژوهشی جونده

نمایشگاه عکس جوندگان ایران -1

)2007گزارش سفر علمی وین (هاي علمی جهان معرفی موزه-2

هاي تحقیقاتی گروهرحمعرفی مقاالت علمی و نتایج ط-3

گروه Iran rodentsمعرفی سامانه -4

: جلسات سخنرانی در مورد جوندگان با عناوین و مشخصات ذیل تشکیل شد- 5
 

دهندهارایهموضوعردیف

امید میرشمسی کاخکی )میزگرد(بندي جایگاه فلسفه و منطق در رده1

سرويسیاه... اروح بندي جوندگانگزارش اصالحات انجام شده در رده2

3
صفات تاکسونومیک و چگونگی تجلیل تغییرات آنها 

در بیوسیستماتیک
امید میرشمسی کاخکی

رستگار پویانی... دکتر نصرا)مدل خزندگان(زایی در فالت ایران گونه4
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:2فرآیندهاي مستند شده شامل

مدیریت پژوهشی؛

فرصت مطالعاتی: الف

طالعاتیروش اجرایی فرصت م-

هافرم-

مراجع-

چاپ و انتشارات: ب

روش اجرایی چاپ و انتشار-

هافرم-

مراجع-

:صدور مجوز و گرفتن اعتبار مجالت علمی پژوهشی یا علمی ترویجی: ج

روش اجرایی صدور مجوز-

هافرم-

مراجع-

طرح تشویقی انتشار مقاالت: د

روش اجرایی تشویق-

هافرم-

مراجع-

.نامه دانشگاه انجام شده استطرح و برمعاونت این بخش با همکاري 2
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هاي مدیریت فناوري و ارتباط علمی دانشگاه و جامعهفعالیت

هاي تحقیقات کاربرديپروژه

)میلیون ریال(اعتبار تعدادردیف

96000,12هاي کاربردي مصوب دانشگاهپروژه1

15هاي کاربردي خاتمه یافته دانشگاهپروژه2

1300مصوب» 45بند دال ماده«هايپروژه3

57000,2هاي اینترنشیپپروژه4

1982/1هاي تحصیالت تکمیلینامهپایان5

482/14جمع6

مورد9هانامهانعقاد تفاهم

فرماندهی نیروي انتظامی-1

خانه صنعت و معدن-2

ان رضوياستانداري خراس-3

مدیریت شبکه برق ایران-4

شرکت گاز خراسان رضوي-5

شرکت مخابرات-6

نامه مؤسسه تحقیقات و فناوري رضويتفاهم-7

سازمان میراث فرهنگی-8

پارك علم و فناوري خراسان-9
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هاي طرف قرارداد ارتباط علمی دانشگاه و جامعهسازمان

زیست خراسان رضويمحیطساپکو

کت صنایع هیدرولیک ایرانشراي خراسانشرکت برق منطقه

شرکت لعاب مشهدهاي شوراي اسالمیمرکز پژوهش

شرکت فورج پارت سازانشرکت ملی گاز

شرکت جایگاه سوخت بیهقبنیاد علوم سوئد

صندوق بیمه محصوالت کشاورزيسازمان مدیریت خراسان شمالی

شرکت سهنداي سازمان آب منطقه

وشرکت عایق خودرگاز خانگیران

شرکت نیرو گسترانمدیریت منابع آب–وزارت نیرو 

اکسیژن خوراکیانسازمان صنایع هوا فضا

سازمان بهزیستی خراسان رضوياي خراسانمدیریت آب منطقه-وزارت نیرو

شناسیپژوهشکده اقلیمشرکت انتقال گاز ایران

بنیاد شهید منطقه چهار عملیات انتقال گاز

شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابانمداروسازي کیمیافا

آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعمؤسسهداروسازي تولید داروهاي دامی ایران

مؤسسه تحقیقات و فناوري رضويشرکت ایمن دارو

شرکت آب و فاضالب خراسان رضويمجتمع شهید میثمی–وزارت دفاع 

هاي خراسان رضوينداناداره کل زمرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبیپزشکی مشهددانشگاه علوم–معاونت پژوهشی

پژوهشکده علوم و فناوري مهامشرکت روغن نباتی کشت و صنعت شمال

شرکت بیمه آسیاشرکت جهد آزما

هاي خراسان رضويشرکت شهركپارك علم و فناوري

توسعه کشاورزي کوثرشرکت پژوهش و مجتمع فوالد خراسان

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایرانشرکت داروکیمیافام

سازمان امور اقتصادي و دارایی خراسانGHM Tradingشرکت 

هاي خراسان شمالیاداره کل زندانهاي شهرداري مشهدسازمان پردیس
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نمایشگاه هفته پژوهش و فناوري
لغایـت  21شگاه هفته پژوهش و فناوري استان در تاریخ  با استعانت از خداوند منان ششمین نمای      

.المللی مشهد برگزارگردیدبا محوریت دانشگاه در محل نمایشگاه بین1386آذرماه 25
دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مسئول کمیته اجرایی نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی استان  بـا           

ــا کلیــه دانــشگاهتــشکیل ســتاد اجرایــی نمایــشگاه همــاهنگی هــاي   ســسات و مراکــز ؤهــا، مالزم ب
هاي اجرایی صورت داد  به حمد اهللا مدیریت ارتباط علمی دانشگاه وجامعه       عالی و سازمان  آموزش

هاي در سالن...هاي اجرایی وعالی و دستگاهسسات آموزشؤها و مضمن هماهنگی استقرار دانشگاه
انـشکده و ده مرکـز پژوهـشی و چهـار پژوهـشکده بـه          با حضور فعال پانزده د    .. ابو سعید ، مولوي و    

متـر  900هاي در سی پـنج  غرفـه و زیـر بنـاي          ها و قابلیت  دينمعرفی دستاوردهاي پژوهشی، توانم   
متر مربع  کل پرداختند و در نهایت غرفه دانشکده کشاورزي به عنوان غزفه برتر از      3000مربع از     

.داستانداري خراسان رضوي جایزه دریافت نمو
باتوجه به اطالع رسانی نمایشگاه از طریق جراید و صدا و سیما و پیش بینی وسیله ایاب و ذهـاب           

. هاي قبل قابل توجه بودبه محل نمایشگاه استقبال بازدیدکنندگان نسبت به سال
:باشدمراکز پژوهشی شرکت کننده در نمایشگاه به شرح زیر می

موسسه /مرکز /نام دانشگاه 
دانشکده علوم تربیتیهاي مربوطه و مراکز پژوهشیه فردوسی مشهد با حضور دانشکدهدانشگا

مرکز پژوهشی روان شناسی سازمانی دانشکده مهندسی 
سازي مصرف انرژي و کاهش آلودگی مرکز پژوهشی بهینه

زیستمحیط
هاي روانشناسی بالینی و توسعه مرکز پژوهش

هاي زندگی مهارت
دانشکده ادبیات و علو م انسانی زیستابع آب و محیطمرکز پژوهشی من

مرکز پژوهشهاي فرهنگی و اجتماعی آسیاي مرکزي (C&C)مرکز پژوهشی برق و کامپیوتر 
مرکز پژوهشی مطالعات اجتماعی در خراسان رضويمرکز پژوهشی مهندسی ساخت، تولید و خدمات خودرو

دانشکده علوم ریاضیدانشکده علوم پایه

مرکز پژوهشی علوم و فناوري نانو
ها در سیستم هاي خطی مرکز پژوهشی کاربرد موجک

و غیر خطی 
ها سیستمسازيوبهینهسازيدرمدلریاضیاتهشیمرکزپژومرکز پژوهشی ذخایر معدنی شرق کشور

هاي آماري دانشگاه فردوسی مشهدمرکز پژوهشهامرکز پژوهشی فناوري بیومولکول
دانشگاه آزاد اسالمیشی بیوتکنولوژي و مهندسی بافتمرکز پژوه

جهاد دانشگاهی مشهد زیستمرکز پژوهشی شیمی محیط
دانشگاه جامع پیام نور خراسان رضوي دانشکده کشاورزي

سسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی سجادمؤجاتمرکز پژوهشی فرآوري صیفی
سسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی امینمؤمواد غذاییهاي نوین نگهداري مرکز پژوهشی روش

سسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی خراسانؤممرکز پژوهشی بسته بندي مواد غذایی
دبیر خانه شوراي عالی فرهنگی آستان قدس رضويمرکز پژوهشی کشاورزي اکولوژیک و پایدار

هاي شوراي اسالمی شهر مشهدهشمرکز پژودانشکده علوم اداري و اقتصادي 
مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی خراسان رضوي مرکز پژوهشی نوسازي سازمانی و رهبري بازار

دانشگاه تربیت معلم سبزوارمرکز پژوهشی اقتصادشرق ایران و کشورهاي همسایه
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فتر مالکیت فکريد

ارات اقتـصادي و اجتمـاعی   هاي فکري به ویژه اختراعات و ابتکباتوجه به اهمیت دارایی   

شـکل  1383هاي این دفتر در حوزه معاونت پژوهشی از سال       و ساماندهی این نوع فعالیت    

اي شـرق کـشور درخـصوص ارزیـابی علمـی و حمایـت از       گرفته و به عنوان مرجـع منطقـه   

.نوآوران و مخترعان مشغول به فعالیت است

مالکیـت فکـري جهـانی را    ، شبکه دانـشگاهی (WIPO)سازمان جهانی مالکیت فکري   

هاي کشورهاي در حال توسعه به ایجاد اندازي نموده است که هدف آن تشویق دانشگاه  راه

اسـت تـا مـدیران، محققـان، کارمنـدان و      (IP)کننده مالکیـت فکـري     یک مرکز هماهنگ  

هاي تحقیقاتی خود به اطالعـات و اسـناد   دانشجویان مراکز علمی بتوانند در راستاي فعالیت      

.دسترسی داشته باشند(IP)ربوط به مالکیت فکري م

دفتر مالکیت فکري دانشگاه فردوسی یکی از سه مرکز عضو این برنامـه جهـانی بـوده و             

.باشنددو عضو دیگر دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز می

شبکه دانشگاهی مالکیت فکري جهانی در ایران

:در دانشگاه فردوسی مشهدکیت فکريمالاي برگزاري سومین جلسه مراجع منطقه

n  ســومین جلــسه مراجــع منطقــه اي حمایــت از ثبــت اختــراع و مالکیــت فکــري، در روز

صبح و با حـضور آقـاي دکتـر مهـدیان مـدیر کـل امـور           9، ساعت   7/9/86چهارشنبه  

نوآوران و ارزشیابی فناوري وزارت علوم، دکتر بختیاري مدیر مالکیت فکري سـازمان              

WIPO

ه دانشگا
فردوسی 

مشهد

دانشگاه 
تهران

دانشگاه 
شیراز
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علمی و صنعتی ایران و نماینـدگان مراجـع منطقـه اي کـشور در دانـشگاه         پژوهش هاي 

. فردوسی مشهد برگزار گردید

n خوشـبختانه  : جلسه آقاي دکتر ضابط مدیر ارتباط علمی دانـشگاه اظهـار داشـت          ندر ای

موضوع ثبت اختراع و مالکیت فکـري در جامعـه در حـال گـسترش بـوده و مراجعـات          

ست کـه بـا توجـه بـه     افزایش یافته و می یابد و این در حالی    دانشگاه در این خصوص ا    

محدودیت هاي منابع حمایتی تبلیغ و ترویج از طریق مرجع منطقـه اي صـورت نگرفتـه          

دانشگاه فردوسی در خصوص مبحث فناوري و مالکیت فکري کامًال توسـعه اي            . است

یگـاه خاصـی را   فکر می کند و در برنامه ریزي هاي کوتاه مدت و بلند مـدت خـود جا        

مـدیریت ارتبـاط علمـی    . براي فنـاوري و بـالطبع مالکیـت فکـري در نظـر گرفتـه اسـت        

دانشگاه و جامعه به عنوان متولی فناوري از حمایت کامل ریاست و معاونت پژوهشی و     

فناوري دانشگاه برخوردار است و براي نهادینه کردن و توسعه فعالیت هـا اخیـراً آقـاي              

عنوان مدیر مالکیت فکري تعیین شده اند که کمک جدي بـراي  دکتر مسعود طهانی به 

.فعالیت ها خواهند بود

n        آقاي دکتر بختیاري ضمن مروري بر مـصوبات نشـست اصـفهان در خـصوص پیوسـتن

در مجلـس شـوراي   PCTقـانون الحـاق ایـران بـه     :  بیـان نمـود  PCTایران به معاهـده   

. بـان بـه آن ایراداتـی داشـته اسـت     اسالمی تصویب شده اسـت امـا شـوراي محتـرم نگه       

می باشد زیرا هنوز PCTوزارت امور خارجه نیز مخالف پیوستن به معاهده بین المللی      

بـه عنـوان مثـال یکـی از مـشکالت موجـود عـدم توانـائی               . بسترهاي الزم فراهم نیـست    

. شرح اختراع مناسب می باشدارایهمخترعان کشور در تهیه و 

30الـی  10مراجع می تواننـد  : اعتبارات و بودجه اظهار داشتایشان همچنین درباره  

اطالع رسانی و آمـوزش   درصد بودجه حمایت از ثبت اختراع را در برگزاري کارگاه،         

. هزینه نمایند

n       آقاي دکتر بختیاري با توجه به هزینه نسبتًا باالي ثبت اختراع در خارج و قانون حمـایتی

ثبت اختراع در خارج شامل پرداخت بخشی از هزینه هاي حمایت از  : موجود بیان نمود  
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اما با این وجود نیز عمالً . مربوطه است و درصد مشخصی در این خصوص وجود ندارد   

لذا در . متقاضیانی که بتوانند از عهده پرداخت هزینه هاي باقیمانده برآیند اندك هستند        

وسط سازمان پرداخت و مـابقی  این موارد به جاي اینکه عنوان شود بخشی از هزینه ها ت    

بـه طـور مثـال از    . می توان به گونه دیگري عمل نمـود      از خود متقاضی اخذ می گردد،     

آنجا که ثبت اختراع در خارج چندین مرحله دارد، مـی تـوان مرحلـه بـه مرحلـه پـیش                

رفت و هزینه مرحله اول توسط سازمان انجام گیرد و از متقاضی تعهد گرفتـه شـود کـه     

.دي یا درصدي از آن توسط خود متقاضی پرداخت شودمرحله بع

در مورد ارزیابی علمی اختراع توسط اعضاء هیأت علمی در سازمان پژوهش هاي علمـی      

امتیـاز  4امتیاز پژوهشی تا سقف 0.5که براي هر ارزیابی معادل    ،دشو صنعتی ایران عنوان     

. ها توسط داوران وجود داشـته باشـد  در نظر گرفته می شود تا انگیزه اي براي ارزیابی طرح  

ایشان همچنین با معرفی نسخه مقدماتی سامانه پرتال ارتباطات الکترونیک مراجع حمایت از     

ثبت اختراع بیان نمودند از ابتداي سال آینده متقاضیان بایستی از طریق این سامانه نـسبت بـه     

. ثبت اختراع خود اقدام نمایند

.گردیدارائهتوسط نمایندگان مراجع منطقه اي 86ول سال ماهه ا6گزارش فعالیت هاي 

n مقرر گردیداین نشستدر:

در هر یک از مراجع یک شوراي مالکیت فکري متـشکل از افـراد مرجـع و چنـد              -1

.نفر از افراد متخصص از صنعت و داوران مرتبط با طرح ها تشکیل شود

تفاده نمایند و پیـشنهادات  همه مراجع به صورت آزمایشی از سامانه الکترونیکی اس -2

در سـایت ثبـت   86خود را تا آخر سال اعالم نمایند و اطالعـات متقاضـیان سـال        

. گردد

در مورد ایجاد انگیزه براي اعضاي هیأت علمی که وظیفه ارزیابی طـرح هـا را بـر       -3

)توسط وزارتخانه. (عهده دارند، تمهیداتی اندیشیده شود

ــه 2قل پیــشنهاد شــد در هریــک از مراجــع حــدا-4 نفــر کارشــناس آمــوزش دیــده ب

.کارگیري شود
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اطالع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی هاي عمومی افراد از طریق برگزاري سمینار و  -5

. کارگاه آموزشی در دستور کار مراجع قرار گیرد

با توجـه بـه مـصرف نـشدن بودجـه حمـایتی قبلـی، مراجـع تـالش نماینـد بودجـه               -6

ب نمایند و در مورد سازمان پژوهش هـا و       تخصیص داده شده را تا آخر سال جذ       

شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان کـه بودجـه خـود را جـذب کـرده انـد، ابـالغ               

.اعتبارت جدید توسط آقاي دکتر مهدیان پیگیري شود

براي داوران و ارزیابان علمی طرح ها برنامه ها و کارگاه هاي آموزشـی تـدارك              -7

. دیده شود

در برنامه درسی دانشگاه ها طراحی و سرفـصل  IPواحد درسی  2پیشنهاد گردید   -8

. دروس و راهکارهاي مربوطه در جلسه آینده مطرح شود

ماه آینده برگزار گـردد و مقـرر شـد مرجـع دانـشگاه تبریـز         6جلسه بعدي مراجع    -9

.آمادگی خود را رسمًا اعالم نماید

راع در شیوه نامه تهیه شده توسط وزارت علوم در خـصوص حمایـت از ثبـت اختـ        10

خارج و بهره برداري از آن در داخل کشور توسط مراجـع مطالعـه و بررسـی گـردد و                  

. مراجع نظرات اصالحی خود را در اسرع وقت اعالم نمایند

.مالکیت فکري باشندwebتمامی مراجع داراي صفحه -11

. تکمیل یا اصالح گردد85گزارش عملکرد مراجع در سال -12

n 8/9/86در روز پنجشنبه مـورخ  ثبت اختراع مالکیت فکري ویکروزه سمینار همچنین

همـایش برنامـه  . برگزار گردیـد دانشگاه با حضور برخی از اساتید و افراد عالقه مند در      

. زیر انجام پذیرفتطبق جدول
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دانشگاه فردوسی مشهدهمایش مالکیت فکري در 

تاالر شوراي سازمان مرکزي9/8/86تاریخ 

سخنرانعنوان برنامه

+ حقوق مالکیت فکري و ثبت اختراع در ایران 

)پرسش و پاسخ(

دکتر حمید عزیزي

کارشناس ارشد مالکیت صنعتی (

)سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

+شرایط و مراحل ثبت اختراع در اروپا 

)پرسش و پاسخ(

دکتر محمد رضا بختیاري

مدیر مالکیت فکري سازمان پژوهش (

)عتی ایرانهاي علمی و صن

(Patent)تحلیل اطالعات پتنت

مهندس سید کامران باقري

رئیس مالکیت معنوي پژوهشگاه (

)صنعت نفت

جلسه پرسش و پاسخ در خصوص نحوه بررسی 

درخواست هاي ثبت اختراع و تائیدیه علمی 

اختراع 

با حضور سخنرانان محترم و 

بررسی علمی مرجع کمیته اعضاء

منطقه اي شرق کشور
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اي مالکیت فکري کشورمراجع منطقه

اي مراجع منطقه
مالکیت فکري 

کشور

سازمان 
هاي علمی پژوهش

و صنعتی ایران

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی 
مشهد

دانشگاه علم و 
صنعت 

شهرك علمی 
تحقیقاتی اصفهان

زشیرادانشگاه

تبریزدانشگاه

صنعتی دانشگاه
امیرکبیر
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1386گزارش عملکرد مدیریت مالکیت فکري دانشگاه از ابتداي سال 

مورد14: 86بررسی تقاضاهاي ثبت اختراع در داخل کشور در سال 

مورد24:ارزیابی اختراعات ثبت شده به منظور صدور تأییدیه علمی

مورد 2:لحمایت از ثبت اختراع داخ

مورد 2: حمایت از واگذاري امتیاز اختراع

تشکیل شوراي بررسی علمی قطب مرجع منطقه اي در دانشگاه و صدور حکم براي            

به مدت دو سال اعضاء

: اعضاي کنونی شورا عبارتند از

آقاي دکتر احد ضابط مدیر محترم ارتباط علمی دانشگاه و جامعه 

یر محترم کارآفرینی و مالکیت فکري دانشگاهآقاي دکتر مسعود طهانی مد

آقاي دکتر علی اکبر اکبري رئیس محترم دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی

آقاي مهندس رضا ملک زاده معاون محترم پژوهشکده علوم و صنایع غذایی پـارك علـم و    

فناوري خراسان

یهآقاي دکتر علی مقیمی عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم پا

آقاي دکتر محمد میمندي نژاد عضو محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی

آقاي دکتر حسین طباطبائی یزدي 

جلسه شوراي بررسی علمی قطب مرجـع منطقـه اي بـا حـضور افـراد بـاال و بـه                   5برگزاري  

منظور بررسی و نظر نهائی در خصوص نتیجه  طرح هـاي ارزیـابی شـده از سـوي داوران  و      

.هاي مرتبط با مالکیت فکري در دانشگاهتصمیم گیري
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:هاي آموزشیکارگاه/ هابرگزاري همایش

8/9/86مورخ -در دانشگاه ثبت اختراع مالکیت فکري ویکروزه سمینار برگزاري 

:یرسانانتشارات و اطالع
در تهیه فتوکپی از اطالعات اولیه و راهنمایی هاي کلی مربوط به ثبت اختراع و قرار دادن

قراردادن اطالعات مفید و مرتبط بر روي سایت معاونت پژوهشی ، اختیار مراجعان متقاضی

و به روزرسانی و پشتیبانی سایت

:موارد مشاوره و راهنمایی

:راهنمایی افراد متقاضی در خصوص 

مبانی مالکیت فکري-1

نحوه ثبت اختراع در کشور-2

مراکز حمایتی از مخترعین -3

یه علمی اختراع ثبت شده تائید-4

هزینه هاي ثبت اختراع داخل و خارج از کشور-5
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)داوران(هاطرحبررسیوارزیابیدرکنندههمکاريعلمیمشاورانوکارشناسان
تعداد طرح ها ي ارزیابی شدهتخصصخانوادگینام و نامردیف

5برقدکتر طباطبائی1
2برقدکتر پریز2
2برقیدکتر آیان3
1مکانیکدکتر کهرم4
5مکانیکدکتر فرهنگ دوست5
2مکانیکدکتر اکبري6
6مکانیکدکتر قاضی خانی7
2کامپیوتردکتر پور رضا8
2برقدکتر سیدین9

2برقدکتر واحدیان10
3برقدکتر میمندي نژاد11
1مکانیکدکتر معاونیان12
1برقدکتر جعفرزاده13
1مکانیکدکتر پسندیده فرد14
4مکانیکدکتر مدرس رضوي15
1شیمیدکتر چمساز16
1شیمیدکتر رونقی17
1شیمیدکتر ارباب زوار18
1فیزیکدکتر کشمیري19
1مکانیکدکتر کدخدایان20
1مواددکتر باباخانی21
1برقدکتر کریم پور22
1برقدکتر لطفی23
4مکانیکدس جامی االحمديمهن24
1برقمهندس زارع25
1مکایکدکتر ابوالفضلی اصفهانی26
1مکایکدکتر مه پیکر27
1مکانیکدکتر تیمورتاش28

55جمع کل
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مرکز کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهدگزارش عملکرد 

هاي دانشگاهطرح توسعه کارآفرینی در«براساس برنامه سوم توسعه، طرحی تحت عنوان 

تدوین و اجراي آن با نظر سـازمان مـدیریت و   . که به اختصار کاراد نام گرفته است   » کشور

.هاي کشور شروع گردیددر دانشگاهوزارت علوم، تحقیقات و فناوريو ریزيبرنامه

مطالعه و بررسی در زمینه اقدامات بـه عمـل آمـده در رابطـه بـا موضـوع کـارآفرینی در                   

قـدم  ها در زمینه آموزشی و پژوهـشی پـیش     بیانگر این است که دانشگاه     کشورهاي مختلف 

عـالوه بـر ایـن سیـستم     . ها مصور اسـت لذا در ایران نیز چنین رسالتی براي دانشگاه       . اندبوده

نیـروي انـسانی   عـالی بـا هـدف تربیـت     نظام آموزشی کـشور مـا، بـویژه در بخـش آمـوزش        

ــت    ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــش دولت ــراي بخ ــ. متخــصص ب ــه   ای ــده ک ــب گردی ــسأله موج ن م

خالقیـت و ابتکـار خـود    ها و نیز قوهالتحصیالن بدون توجه و قصد بکارگیري آموخته    فارغ

در راستاي شروع کاري نـو و ارایـه محـصول و یـا خـدمتی جدیـد، صـرفًا بـه دنبـال یـافتن                        

این در حـالی اسـت کـه در شـرایط       . هاي شغلی وارد بازار کار نیروي انسانی شوند       موقعیت

فعلی کشور ما جذب نیروي انسانی آماده به کار تقریباً متوقف است و بخش خصوصی نیـز      

.را نداردالتحصیالن آماده بکارتوان جذب فارغ

باشـد، طـرح   با توجه به اینکه یکی از پیامدهاي مثبت پدیده کارآفرینی اشتغال مولد مـی            

منـد شـدن از سـایر    هـره کاراد با هدف رفـع معـضل فعلـی کـشور در زمینـه بیکـاري و نیـز ب          

کـارگیري  پیامدهاي کارآفرینی هماننـد بـروز خالقیـت، تولیـد ثـروت، ایجـاد، تولیـد و بـه                 

التحــصیالن و جلــوگیري از یان و فــارغدانــشگاهآوري، رشــد اعتمــاد بــه نفــس در بــین فــن

در اجـراي    دانـشگاه فردوسـی مـشهد     کـارآفرینی مرکـز   . مهاجرت نخبگان ارایه شده است    

هــاي آموزشــی، در زمینــه1380عالیــت خــود را رســمًا در اردیبهــشت مــاه  طــرح کــاراد ف

نامـه داخلـی و دسـتورالعمل    اي پس از تدوین و تصویب آیـین    پژوهشی، ترویجی و مشاوره   

.دهداجرایی آغاز نمود و هم اکنون در حوزه معاونت پژوهشی به فعالیت خود ادامه می
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1386در سال ینیکارآفرهاي صورت گرفته در مرکز اهم فعالیت

مـاه  در اردیبهـشت  » و کـسب و کارهـاي کوچـک        ارآفرینیکـ «برگزاري همایش   -1

همراه با برگزاري نمایشگاه و چاپ خبرنامه

برگزاري مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود در هر دانشکده بصورت مجزا       -2

آفرینهمراه با چاپ بروشور و دفترچه یادداشت و توزیع نشریه ارزش

هـاي  در نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی استان در محـل دائمـی نمایـشگاه     شرکت  -3

مشهد 

هـاي شـرق کـشور بـا حـضور مـدیر       دانشگاهکارآفرینیگردهمایی رؤساي مراکز    -4

طرح کاراد و بازدید حاضرین از مراکز رشد

در قالب مؤسـسات اقتـصادي   کارآفرینیشرکت در مرکز رشد   33تأسیس تعداد   -5

.تأسیس شده است1386نه عدد آنها در سال بنیان که تعداددانش

:به آدرسکارآفرینیبه هنگام نمودن سایت مرکز -6

www.karafarini.org
بینی زمینه اجراي آن در سال آیندهو پیشکارآفرینیطراحی دوره تربیت مربی -7

بـا  » گذاريطرح کسب و کار و سرمایه     «همکاري در برگزاري اولین همایش ملی       -8

مشهدجهاد دانشگاهی 
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دانشگاه فردوسیکارآفرینیهاي مستقر در مرکز رشد فهرست شرکت

تاریخ تأسیسنام شرکت

30/8/84پردازي تالش و توسعهشرکت داده

3/7/84پردازان آسیاشرکت نهامین

28/3/85شرکت آزافزار شرق

85شرکت سیمامهر پارس آژند
85شرکت تعاونی امید دانشجویان

1/8/84اوري اطالعات کاسبرگشرکت فن

9/8/83شرکت آیینه شهر فردا

13/9/80شرکت مهبانگ توس

12/3/82پرداز پرگارشرکت صنعت

13/6/84شرکت فناوران فردا

16/11/84شرکت آواکاوان توس

13/8/83شرکت پارسیان ابتکار توس

17/10/83شرکت همیاران زارع

19/2/84شان مبتکریدشرکت خدمات مهندسی کشاورزي ان

19/5/84شرکت تصویر رنگ باران

13/11/83مؤسسه معرفت پردیس طوس

13/11/84مؤسسه آریادوستان جوان

21/2/84شرکت آمارپژوهان پویا

21/3/85شرکت سیماپرداز معاصر

19/11/85شرکت خدمات فنی مهندسی طراحان برتر آریا

29/1/86شرکت الکترونیک گستران زئوس

28/1/86شرکت محک طوس یاور کارآفرینان

86اي سماتوسهاي رایانهشرکت توسعه سامانه
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دانشگاه فردوسیکارآفرینیهاي مستقر در مرکز رشد فهرست شرکتادامه 
تأسیستاریخنام شرکت

84شرکت پژوهشگران دقیق توس
86مؤسسه مسافران شهر آفتاب

86رخششرکت آسیا صنعت
86آوران پاژوششرمت ه

86شرکت مهندسی بهین الکترونیک نسل نو سجاد
86شرکت مهندسی نواندیشان عصر الکترونیک

86شرکت رسپینا سیستم آسیا
86آوري هوپادهسته توسعه فن

86شرکت شهرآراي پاسارگاد
86افزار پردیس توسشرکت سنجش

هاي مستقر در مرکز رشد فناوري دانشگاهشرکت
ارسیان ابتکار شرقپ

شرکت تعاونی زیست فناوري صبا
مؤسسه علمی معرفت پردیس طوس

مؤسسه آیینه شهر فردا
خوش آوران پاژ

آناکاوان توس
آسیا صنعت

نهامین پردازان آسیا
اي سما توسهاي رایانهتوسعه سامانه

شرکت الکترونیک گستران زئوس
فناوري اطالعات کاسبرگ

مهندسی و علم مواد تالش و توسعه خراسانآوري شبکه تحقیقات فن
فنی مهندسی کهکشان آریایی

آزافراز شرق
آذین مهر توس
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86المللی در هاي علمی بینهاي مدیریت همکاريفعالیتگزارش عملکرد 

نفر17هاي مطالعاتی اعضاي هیأت علمی به تعداد فرصت: الف

105ی دانشگاه در مجامع علمی خـارج از کـشور بـه تعـداد     شرکت اعضاي هیأت علم   : ب

نفر

2(مـالزي  IAUها از دانشگاه به خارج از کشور براي شرکت در کنفرانس      اعزام هیأت : ج

)نفر20(و بازدید علمی از تاجیکستان ) نفر

هاي دانشگاهی از خارج کشور، شامل پـنج هیـأت از کـشورهاي      دعوت و پذیرش هیأت   : د

)نفر17به تعداد (المللی سرخ بینهلند، پاکستان، سوریه و صلیبارمنستان، 

ي همکاري با دانشگاه پنجاب الهورنامهانعقاد تفاهم: هـ

هاي مختلف دنیا دعوت از متخصصان خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور از دانشگاه       : و

)نفر24به تعداد (

105بـه تعـداد   ( می خارج از کـشور      شرکت اعضاي هیأت علمی دانشگاه در مجامع عل       : ز

)نفر

ریزي اجراي استفاده از طـرح  شرکت در کنسریوم طرح اراسموس در هلند منظور برنامه        : ح

مطالعاتیفوق جهت اعزام دانشجویان دوره دکتري براي فرصت

اعزام اعضاي مرکز مطالعاتی آسیاي میانـه بـه کـشور تاجیکـستان بنـا بـه دعـوت طـرف                : ط

تاجیک

-شبه قـاره هنـد  –و ارسال به اروپا     فیلم مستند اصلی دانشگاه به شش زبان      تهیه   -

پاکستان و کشورهاي فارسی زبان

ها به شش زبانتهیه فیلم مستند کلیه دانشکده-

تدوین مقدماتی سرود دانشگاه -

هاي انگلیسی، فرانسه، عربیترجمه سایت دانشگاه به زبان-

خارجی دانشگاهتهیه بروشور پذیرش دانشجویان-
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تدوین فیلم تبلیغـاتی دانـشگاه جهـت پـذیرش دانـشجویان خـارجی دانـشگاه و                  -

پخش آن در بعضی از کشورهاي همسایه

هاي کالن جهت انتقـال دانـشجویان ایرانـی شـاغل     ریزي و تدوین سیاستبرنامه -

به تحصیل در خارج از کشور و پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه

)ارمنستان.... (شناسی د همکاري علمی با دانشگاه زبانانعقاد قراردا-

نمایه شدن قرارداد همکاري علمی با کالج اسالمی لندن-

تدوین بروشور، کاتالوگ، پوستر دانشگاه به زبان انگلیسی-

دبـی بـه منظـور معرفـی     Getex 2008ریزي جهت حضور در نمایشگاه برنامه-

....دانشگاه و جذب دانشجوي 

کرات کارشناسی با مدیر موزه جانورشناسـی فرانـسه جهـت طـرح مـشترك          مذا -

احداث موزه علمی جانورشناسی و دعوت از اساتید مربـوط در کـشور فرانـسه بـه      

منظور تدریس در دانشگاه فردوسی

تدوین طـرح پیـشنهادي دانـشگاه فردوسـی جهـت ارتقـاء سـطح علمـی مربیـان               -

دانشگاه هرات

جهت اجرایـی کـردن طـرح آمـوزش هیـأت علمـی           ITCمذاکره با یونسکو و      -

دانشگاه هرات

برگزاري همـایش سـاالنه دانـشجویان خـارجی شـاغل بـه تحـصیل در دانـشگاه           -

فردوسی به همراه اهداي جوایز دانشجویان برتر

87ریزي اردوي سیاحتی دانشجویان خارجی براي فروردین ماهبرنامه-
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مدیریت اطالع رسانی و کتابخانه مرکزي دانشگاه ش عملکرد گزار

هاي پیشرفته و بزرگ دنیا، کتابخانه مرکزي و مرکز امروزه در بسیاري از دانشگاه

ها در هاي دانشگاهها و پژوهشکدهاي است که دانشکدهرسانی به مثابه مرکز دایرهاطالع

ها و دها و ایزوهاي حاکم بر ساختمانامروزه استاندار. اندمحیط آن دایره قرار گرفته

اي به مساحت و سرانه فضا براي مشتریان ، ارتفاع سقف، دماي هاي فیزیکی کتابخانهمحیط

در (، دماي مؤثر بر حفظ کتاب و منابع الکترونیکی )در سالن مطالعه(مؤثر بر یادگیري 

عنوان یکی از ها به توجه نموده و بر نقش کتابخانه) هاي نگهداريمخازن و قسمت

.اندها افزودههاي توسعه یافتگی دانشگاهشاخصه

سال و مرکز 60این در حالی است که دانشگاه فردوسی مشهد با قدمتی حدود 

ساله داراي 30رسانی و کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسی مشهد با سابقه اي اطالع

ي داده و فعالیت خود را ساختمانی است که ابتدا از یک سالن ورزشی کشتی تغییر کاربر

هاي غیر اصولی و ناهماهنگ با استانداردهاي الزم براي ساختمان آغاز نموده و با توسعه

قسمت اختصاص یافته . یک کتابخانه، تا مرز دو هزار و چهارصد متر توسعه یافته است

ان سالن رسانی الکترونیکی این کتابخانه تنها قریب به ده متر مربع و فاصله میبراي اطالع

این مرکز که داراي . اي به عرض چهارمتر استمطالعه تا مهدکودك دانشگاه، کوچه

شصت نفر پرسنل اداري و خدماتی است، فاقد اعتبار پژوهشی بوده و اعتبار خرید منابع آن 

اي موجود در سطح دهی به تمامی دانشگاهیان، از چندین کتابخانه دانشکدهبراي سرویس

. متر استدانشگاه فردوسی ک

امروزه رسالت و اولویت نخست مدیران دانشگاهی باید که بر تقویت اعتبارات و 

رسانی وکتابخانه مرکزي دانشگاه قرار گرفته و ضمن بازنگري در تجهیزات مرکز اطالع

اي دیگر هاي قبلی، تمام اقشار دانشگاهی در حمایت و تقویت از این مرکز به گونهسیاست

چه اینکه توسعه کمی و گسترش . اي عملی خود را نمایان سازندهنگریسته و حمایت
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رسانی و کتابخانه ها و تحصیالت تکمیلی، جز با تقویت همه جانبه مرکز اطالعرشته

.مرکزي دانشگاه راه به جایی نخواهد برد

رسانی و کتابخانه جاي آن دارد که درمورد آغاز عملیات ساختمانی مرکز اطالع

قدامات جدي صورت گیرد که ساختمانی در حد دانشگاه فردوسی مشهد مرکزي دانشگاه ا

.به آن اختصاص یابد
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86بخش امانت سال

بخش . باشدها در هر کتابخانه میبخش امانت و گردش کتاب یکی از مهمترین بخش

تخصص و یک گیري از چهار کتابدار مرسانی و کتابخانه مرکزي با بهرهامانت مرکز اطالع

کمک کتابدار وظیفه ارائه خدمات به بیش از بیست و چهار هزار و ششصد و پنجاه و نه نفر

.دهدرا انجام می) علمی، دانشجویان، کارکنانتاعم از اعضاي هیأ(عضو کتابخانه 

گیرد کتابداران این بخش تنها به اي انجام میهمه امور مربوط به امانت به صورت رایانه

پردازند بلکه در کنار این وظیفه مهم که باید با دقت و نت و بازگشت کتاب نمیامور اما

:پردازندسرعت انجام گیرد به امور دیگري از جمله موارد ذکر شده در ذیل می

با توجه به این که کتابداران شاغل در بخش امانت از نیازهاي اطالعاتی و اعضا -1

.و پیشنهاد خرید منابع دارندمطلع هستند مشارکت فعال در امر خرید کتاب

هاي جستجو و هاي حضوري به مراجعین جهت استفاده از سیستمارائه آموزش-2

هاي آموزشی در هاي اطالعاتی و کتابچهپیدا کردن منابع، تهیه راهنماها، برگه

.جهت تحقق این هدف

امور مربوط به صحافی کتب و ارسال آنها براي صحافی و ترمیم برخی کتب در -3

.ش امانتبخ

همچنین بخش امانت و گردش کتاب هر سه یا چهار سال یکبار اقدام به کار -4

هاي کتابخانه با در این فعالیت کلیه نسخ موجود در قفسه. نمایدخوانی میقفسه

شود و اقداماتی در زمینه موجودي سیستم امانت و دفاتر ثبت کتابخانه کنترل می

عالوه بر . گیرداده نشده صورت میپیگیري کتب مفقود شده و کتب برگشت د

این چنانچه اطالعات موجود در کتب با اطالعات سیستم امانت همخوان نبود 

این امر به طور معمول در فصل تابستان . نماینداقدام به پیگیري و رفع اشکال می

.گیردانجام می
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این امر توسط بخش امانت براي تمام : امور مربوط به ورود اطالعات اعضا-5

.پذیردها صورت میانشکدهد

ارائه خدمات به دانشجویان پزشکی براساس قرارداد مصوب ما بین مرکز-6

رسانی و کتابخانه مرکزي و دانشگاه علوم پزشکیاطالع

انجام امور مربوط به ورود و اصالح اطالعات اعضاي برون سازمانی که توسط -7

.گرددها به بخش امانت ارسال میدانشکده

ت علمی و أاعضاي هی–به تسویه حساب کلیه اعضا اعم از کارکنان امور مربوط -8

دانشجویان 

-گزارش گیري–والن مربوطه ؤگزارش خطاهاي سیستم امانت به مس-9

هانویسی کتاببا اطالعات فهرستdataچک محتوي -آمارگیري

هاي فارسی و التین و امور مربوط به صدور قبض انبار و ثبت کتاب-10

ها از بخش فنی و رفع اشکال تحویل کتاب–به بخش فنی ها ارسال کتاب

احتمالی آنها در کتاب و کامپیوتر که هم اکنون به صورت کامپیوتري صورت 

.می گیرد

هاها و قبض انبار کتابراه اندازي برنامه ثبت کتاب-11
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1386عملکرد بخش امانت و گردش کتاب در سال 

39100: تعداد کتب موجود فارسی-1

14450: تعداد کتب موجود التین-2

165:رفع اشکال شده-3

1010:نویسی ارسال به فهرست-4

1010: کتب ثبت شده -5

769: کتب خریداري شده -6

331: کتب اهدایی -7
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86بخش نشریات و اسناد سال 

ها، نامه، پایان)خریداري و اهدایی(در این بخش نشریات ادواري فارسی و التین 

. شودهاي پژوهشی و سایر اسناد نگهداري میطرح

:هاي انجام شده در این بخش عبارتند ازاز جمله فعالیت

ورود اطالعات کلیه نشریات ارسال شده از بخش سفارشات کتابخانه در -1

هاکاردکس

هاي تکمیل شده منابع و نشریات و ارسال آنها به صحافیبندي دورهبسته-2

مربوط به پایان نامه ها از جمله سازماندهی، تحویل گرفتن لوح فشرده پایان امور-3

نامه از دانشجویان تحصیالت تکمیلی قبل از صدور برگه تسویه حساب و دریافت 

1386چاپی پایان نامه ها از شهریور ماه 

هاي اطالعاتی و آموزش جهت استفاده از منابع، نرم افزار تهیه راهنماها و برگه-4

...یه و نما
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1386عملکرد بخش نشریات و اسناد در سال 

هاهاي پژوهشی از پایان نامهتفکیک طرح-1

نامـه و  پایـان  985جمعـًا  ها بر اساس دانشکده و رشته تحصیلی      نامهتفکیک پایان -2

عنوان468به تعداد 1386هاي جدید در سال نامهدریافت پایان

هاي اضافهها و مجلهوجین روزنامه-3

ها داخل قفسهمرتب کردن مجله-4

مرتب کردن اسناد متفرقه-5

هاي جدیدمرتب کردن کاردکس مجالت و ورود اطالعات مجله-6

پاسخگویی به مراجعین بخش به صورت حضوري و تلفنی-7

همکاري در برگزاري تورهاي بازدید از کتابخانه و راهنمایی بازدیدکنندگان-8

:ي و ارسال مجالت جهت صحافیسازآماده-9

عنوان 35–عنوان صحافی اهدایی 105(عنوان مجله فارسی 140:الف

)صحافی خریداري

عنوان صحافی التین43: ب

)عنوان843(ها براساس دانشکده در داخل ویترین CDسازماندهی –10

ها به بخش فنینامهارسال پایان-11

تبیها به صورت کنامهثبت پایان-12

1386مرتب کردن کل مجموعه در تابستان -13

)عنوان221(هاي پژوهشی از معاونت پژوهشی دانشگاه دریافت طرح-14
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86عملکرد بخش سفارشات سال 

ترین هاي اساسی کار کتابداران و یکی از خالقآوري یکی از بخشگزینش و فراهم

هاي دانشگاهی ویژه کتابخانهگمان موفقیت خدمات عمومی کتابخانه بهبی. وظایف است

آوري و گسترش مناسب و که با قشري تحصیلکرده و فهیم سروکار دارد در نتیجه فراهم

به دنبال این مهم بخش سفارشات کتابخانه مرکزي با بهره گیري . باشدتوانمند مجموعه می

و با کند تا منابعی درخوراز سه نیروي کارشناس و یک نیروي کارشناس ارشد تالش می

.محتوي براي مجموعه فراهم نماید

آوري منابع در بخش سفارشات کتابخانه مرکزي به دو شکل متمرکز و مین و فراهمأت

هاي اطالعاتی، تهیه تجهیزات ارزي مین پایگاهأتهیه و ت. گیردغیر متمرکز صورت می

ه فعالیتی سفارش و تهیه مجالت التین واحدها ک... کتابخانه مانند سیستم ضد سرقت و 

گیر و مستلزم دقت فراوان است در بخش سفارشات کتابخانه مرکزي بسیار پردردسر، وقت

.گیردانجام می

:گرددهاي بخش سفارشات به شرح زیر اعالم میجهت آشنایی بیشتر، عمده فعالیت

هاي فارسی و التین کتابخانه مرکزيتهیه و سفارش کتاب-1

کتابخانه مرکزي) و روزنامهمجله(تهیه و سفارش نشریات فارسی -2

تهیه و سفارش نشریات التین درخواستی کلیه واحدهاي دانشگاه به صورت -3

متمرکز

شودهاي التین درخواستی واحدها که از طریق ارزي خریداري میسفارش کتاب-4

اي به صورت ارزي از قبیل سیستم ضد سرقت، تهیه و سفارش تجهیزات کتابخانه-5

...بارکد و لیبل و 
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هاي موضوعی مختلف به صورت هاي اطالعاتی در رشتهیه و سفارش پایگاهته-6

(offline, online)ارزي 

از (و خارج کشور) از طریق طرح امین(تهیه و سفارش مقاالت داخل کشور -7

)BLطریق 

...یابی و بروشورهاي اطالع رسانی و اطالعهاي نشریه تازههمکاري در تهیه مقاله-8

)هاورود، چک و اصالح داده(ت التین دانشگاه فردوسی تکمیل پایگاه نشریا-9

برگزاري نمایشگاه کتاب، سمینار و کارهاي فوق برنامه-10

ریزي و هماهنگی جلسات شوراي سرپرستان برنامه-11

...عضویت طرح غدیر، تسویه حساب و -12

امور اجرایی مربوط به کتب وجینی واحدها جهت خروج از اموال -13

دانشگاه

یی و نیز اهداء کتاب و نشریه به مراکز دیگردریافت کتب اهدا-14

آموزش کارورزان و دانشجویان کتابداري-15

معرفی بخش و امکانات موجود در بخش سفارش به بازدیدکنندگان از -16

کتابخانه مرکزي

گویی و راهنمایی مراجعان مختلف اي و نیز پاسخخدمات مشاوره-17

مکاتبهداخل و خارج دانشگاه به صورت حضوري و یا تلفنی و

هاي مربوط به بخش سفارشثبت و فایل نامه-18

...ملی، نمایه ، و هاي داخلی مانند کتابشناسیديتهیه و سفارش سی-19

پیگیري کسري نشریات التین واحدها-20
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همکاري با حسابداري در مورد تنظیم اسناد ارزي-21

ها، تسویه حساب مربوطه و تشکیل ستاد خرید از خرید از نمایشگاه-22

المللی کتاب تهرانبیننمایشگاه 

ها، ورود دریافت کلیه نشریات التین از ناشران و کارگزاران، چک بسته-23

)2005اجرا از ابتداي سال (در کاردکس و ارسال آن به واحدها 

بین ... بندي بودجه ارزي تخصیص یافته به خرید کتب و مجله و تقسیم-24

هاي ارزيواحدها براساس معیارها و شاخص

ها از واحدهاار و ارقام خرید کتاب و پرسنل کتابخانهآوري آمجمع-25
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86رسانی  سال بخش اطالع

:رسانی انجام شده استدر بخش اطالع1386هاي زیر در طی سال فعالیت

هاي اطالعاتی به مراجعینآموزش استفاده از پایگاه-1

یا هاي اطالعاتی براي مراجعین که قادر به جستجو نبوده وجستجو از پایگاه-2

محققین خارج از سازمان

چک کلیه پیوندها و حذف پیوندهاي (به روز رسانی سایت کتابخانه مرکزي -3

....)اضافه کردن راهنماي پایگاه ها به سایت و -کور

گذشته شدن بخش (مراحل اولیه طراحی وب سایت کتابخانه به زبان فارسی -4

)سازير جهت پیادهزیادي از محتوا و ارائه طرح صفحه اول به مرکز کامپیوت

هاي اطالعاتی و توزیع و تهیه لوح فشرده آموزشی و راهنماي استفاده از پایگاه-5

هاي آموزشی و هاي دانشگاه، گروهعدد آن جهت معاونت200تکثیر بیش از 

هاي سطح دانشگاهکتابخانه

شاهرود و پارك علم و -سبزوار-دامغان–هاي سمنان عقد قرارداد با دانشگاه-6

مورد مدارك بازیابی شده ارسال 105وري و ارائه خدمات فوق دریافت و فنا

.شده است

هاي فارسی در سطح دانشگاه از طریق ارائه خدمات مربوط به جستجوي مقاله-7

هاي فارسیهاي مجلهلوح فشرده نمایه و سایر پایگاه

هاي اطالعاتیرسانی و پایگاهتهیه پوستر و بروشور معرفی بخش اطالع-8

نسخه کتاب چاپ سنگی و 77چی به تعداد وعه شانهسازي کتب مجمیتالدیج-9

77+ 15= 92جلد کتاب نفیس دانشکده هنر نیشابور    15
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طراحی وب الگ بخش اطالع رسانی جهت آگاهی رسانی هاي جاري-10

نفر20: آموزش به کارورزان کتابداري -11

شجویان ت علمی و دانأرسانی جاري به اعضاء هیارائه خدمات آگاهی-12

هاي الکترونیکیها و خبرنامهتحصیالت تکمیلی از طریق ارسال اطالعیه

کمیلی جهت هاي آموزشی براي دانشجویان تحصیالت تتشکیل کالس-13

مورد3اي جستجو از منابع رایانه

یابی در دو نوبترسانی و اطالعهاي اطالعهاي تازهتوزیع مجله-14
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86عملکرد بخش مرجع سال 

نفر1470تعداد مراجعان در ماه با توجه به فقدان سالن مطالعه 

نفر50ویژه بخش مرجع 

12600میانگین پاسخگویی به مراجعان 

1764االت دشوار در سال ؤپاسخگویی به س

3780هاي متوسط درسال الؤپاسخگویی به س

5040هاي ساده در سال السؤپاسخگویی به 

8820هاي ساده و متوسط الؤجمع س

10584هاي پاسخ داده شده جمع کل پرسش

نفر15کارورزان  -

مقاله 2معرفی منابع به صورت مقاله  -

عدد 5بروشور -

مورد 50) تلفنی، پست الکترونیکی( حضوري گویی به صورت غیرپاسخ-

) به صورت مداوم( ها سازي قفسهمرتب-

هاي مرجع در وبالگ و روي وب انتشار تازه-

هاي وبالگ ویرایش سایت-

هاي رف برگه فایل برگه-

) مورد3(برگزاري کالس -

راهنمایی بازدیدکنندگان -
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همکاري با گروه کتابداري -

) مورد3(همکاري با بخش سفارش و خرید کتاب از سطح شهر -

) مور خریدأم( المللی کتاب تهران شرکت در نمایشگاه بین-

از منابع پیشنهاد براي خرید کتب مرجع جدید و تهیه لیست-

راهنمایی بازدیدکنندگان و ارائه توضیحات الزم -

جهت افزایش کمی و کیفی مجموعه رتالش د-

اصالح و وجین مجموعه مرجع -

کمک به محققین در یافتن منابع مناسب جهت انجام پژوهش -

هـاي اطالعـاتی جهـت راهنمـایی مـراجعین در      ي آموزشـی و برگـه   اهتهیه کتابچه -

استفاده از منابع

) به صورت ادواري(رجع خوانی در بخش مفعالیت در امر قفسه-
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86بخش منابع دیداري و شنیداري  سال 

1386مهر ماه  : آغاز به کار بخش دیداري  وشنیداري 

:تعداد منابع موجود

cdحلقه 610

عنوان نوار کاست 50

: تعداد منابع خریداري شده 

400دود ح-فارسی cdعنوان 360

حلقه 60حدود –التین cdعنوان 50

همراه کتاب، تحویل گرفته از بخش امانتcdعنوان 100

فارسی / cdعنوان 50: تعداد منابع اهدایی

نفر 1200سیس بخش تا کنون تقریبا أاز ابتداي ت: کنندگانتعداد مراجعه

:هاي انجام شده در بخشفعالیت

اهدایی ثبت منابع خریداري و.1

و کد کامپیوتر اختصاصی براي هر منبع  ثبت شماره سریال .2

بر روي سیستم ها cdعنوان 100نصب حدود .3

فارسی و التین/ cdحلقه 460
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از طریق پست الکترونیکی، تماس با cdعنوان 50دریافت کدفعال سازي .4

شرکت تولید کننده  و یا اتصال به وب سایت شرکت تولید کننده 

تهیه بروشور جهت معرفی بخش .5

خدمات آموزشی به مراجعان جهت نصب و استفاده از منابع ارائه.6

ارائه خدمات کپی از بعضی از منابع به دانشجویان و اساتید دانشگاه .7

تهیه فهرستی الفبایی و موضوعی از منابع موجود .8

تهیه برچسب منابع .9

قراردادن منابع داخل قاب.10

ها چیدمان موضوعی منابع در قفسه.11

از منابع التین موجود به دانشکده ادبیات جهت معرفی بخش         معرفی و ارائه لیستی     . 12

و منابع 

ها نبوده و یـا   جداسازي منابعی که متناسب با سیستم عامل موجود بر روي دستگاه          . 13

. اندازي و استفاده نیاز به اتصال به شبکه داشته استبراي راه

جداسازي منابع معیوب و تکراري و برگشت آن به بخش سفارشات . 14

ــه . 15 ــشجویان  و اســاتید و ارائــه آن بــه بخــش   تهی فهرســتی از منــابع درخواســتی دان

سفارشات جهت خریداري 

مشارکت در امر خرید منابع .16
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86عملکرد بخش خدمات فنی سال 

اهمیت سازماندهی اطالعات در عصر حاضر که عصر اطالعات به شمار می آید بر کسی 

ختگان علم اطالعات، اطالعات سازمان پوشیده نیست به گونه اي که به سخن برخی فرهی

از سوي دیگر بخش خدمات فنی بر مبناي . نیافته برابر با عدم اطالعات به شمار می آید

اصل متمرکز سازي در خدمات کتابخانه اي و در راستاي اهداف و فلسفه وجودي خود 

انشگاه در د. موظف به سازماندهی و آماده سازي منابع و مواد اطالعاتی دانشگاه است

کتابخانه فعال وجود دارد که بخش خدمات فنی به آنها خدمت رسانی 21فردوسی مشهد 

. می نماید

نویسی و سازماندهی کلیه هاي بخش خدمات فنی انجام عملیات فهرستاز جمله فعالیت

کتابخانه هاي دانشگاه ...) انگلیسی، فرانسه، روسی و (کتب فارسی و عربی و کتب التین 

به این امر توسط کارشناسان متخصص و مجرب صورت گرفته . شهد می باشدفردوسی م

رسانی و کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسی تا مرکز اطالعگونه اي که باعث گردیده است

حال نظر به یک سال تالش . اي داشته باشدامعه کتابداري ایران جایگاه ویژهمشهد در ج

.ن بخش به شرح ذیل ارائه می گرددهمکاران خالصه گزارش آماري عملکرد ای

دراین بخش عبارتست از 1386هاي فهرست نویسی شده در در سال کلیه کتاب

. جلد بوده است13463

نشگاه با توجه به غناي علمی هاي دانامهسازي و سازماندهی پایانات نمایهانجام عملی

در همین . استدر مقطع تحصیالت تکمیلی مورد اهمیت هاي آموزشی خصوصًاگروه

عنوان 2898هاي نمایه شده در بخش خدمات فنی نامهتعداد پایان1386راستا در سال

. بوده است

رسانی هاي آموزشی این مرکز همکاري با گروه علوم کتابداري و اطالعاز جمله فعالیت

54باشد که در سال جاري دانشگاه در جهت انجام دوره هاي کارآموزي دانشجویان می
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نظر کارشناسان این مرکز دانشجو در این بخش دوره کارآموزي خود را زیر نفر

. اندگذرانیده

رسانی و کتابخانه مرکزي به لحاظ ارائه خدمات فنی و سطح شاخص علمی مرکز اطالع

تخصصی کتابداري باعث گردیده است تا کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران این مرکز 

هاي خراسان نویسی پیش از انتشار در استاندر زمینه فهرسترا به عنوان نماینده خود 

ولیت نوبی برگزیند که در این راستا مسؤرضوي، خراسان شمالی و خراسان ج

نویسی کتب کلیه ناشران پیش از انجام عملیات چاپ و توزیع به این بخش سپرده فهرست

در سال جاري عنوان1006نتشار مجموع کتب فهرستنویسی شده پیش از ا. شده است

. باشدمی

رسانی ی در حوزه علوم کتابداري و اطالعهاي بارز این بخش در سطح ملاز جمله فعالیت

: می توان به موارد ذیل اشاره نمود

سازي برخی همکاري با کتابخانه ملی جهت مستندسازي موضوعات جدید و معادل

اتی مستند موضوعی قابل موضوعات که در نهایت منتهی گردیده است به پایگاه اطالع

. هاي داخل کشوراستفاده براي کلیه کتابخانه

نویسی و سازماندهی کتب روسی به شیوه متداول جهانی مثل شیوه کتابخانه انجام فهرست

. کنگره آمریکا براي اولین بار در ایران و بازده موفق آن

اي که طی نشگاه به گونهنویسی و سازماندهی منابع دابه روز رسانی فرایند انجام فهرست

ها انجام و به هاي عودت داده نشده به دانشکدهآن کلیه کارهاي مربوط به کتاب

همچنین به تبع آن به حداقل رسانیدن فاصله زمانی میان . هاي مربوطه ارسال گردیدکتابخانه

. ها تا ارسال آنهاورود کتب و منابع از کتابخانه

هاي دانشگاه جهت براورد مدت زمان دریافت کتب نهتعیین استانداردي براي کتابخا

. تعداد/نویسی بر مبناي زمانارسالی به کتابخانه مرکزي جهت فهرست
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نویسی کارشناسان بخش تعیین استاندارد کیفی براي ارزیابی فنی و کیفی فهرست

. گذاري عملکرد آنها بر مبناي درصدخدمات فنی و نمره

می و کیفی بخش خدمات فنی در سال جاري که به همین به حد اکثر رسیدن ظرفیت ک

. جهت نموداري آماري از عملکرد این بخش در مقایسه با پنج سال اخیر ارائه گردیده است
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1386هاي آزمایشگاه مرکزي دانشگاه در سال گزارش عملکرد فعالیت

مورد آن مربوط به 133مورد بوده است که 238مجموع سفارشات انجام شده تعداد - 1

نتایج . مورد مربوط به سفارشات خارج از دانشگاه فردوسی می باشد105دانشگاه و 

این مطالعات و خدمات را می توان در انجام صدها پروژه و رساله کارشناسی، 

هاي داخلی و در مجالت و کنفرانسها مقالهکارشناسی ارشد و دکتري، انتشار ده

هاي ارزنده کشوري به وضوح مشاهده هاي صنعتی و کسب رتبهخارجی، اجراي پروژه

.نمود

ریال بوده که پس از اعمال 180/315/439در این مدت ارزش خدمات ارائه شده - 2

ریال از محل درآمد حاصله از ارائه خدمات 000/895/236تخفیف، مبلغ 

. به حساب عواید اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه، واریز شده استآزمایشگاهی 

هاي هاي فناوري نانو در میان آزمایشگاهکسب عنوان سوم در دومین جشنواره برترین- 3

000/000/090/1عضو شبکه فناوري نانو نهاد ریاست جمهوري و دریافت مبلغ 

.ریال براي خرید تجهیزات آزمایشگاهی از آن ستاد

ارائه دروس آزمایشگاهی به شرح زیر براي دانشجویان مقاطع مختلف، به ویژه - 4

:تحصیالت تکمیلی

در شــش دوره متفــاوت بــراي "هــاي نــوین آنــالیز مــوادآزمایــشگاه روش"درس) 1

دانــشگاه فردوســی در مقطــع   دانــشجویان مهندســی مــواد دانــشکده مهندســی     

.ارشدکارشناسی

براي دو گـروه    "در زیست گیاهی و جانوري    هاي الکترونی   میکروسکوپ"درس) 2

.84از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 

"هـاي میکروسـکوپ الکترونـی   هاي بیولوژي و بررسیآماده سازي نمونه   "درس) 3

.85براي دانشجویان دامپزشکی در مقطع کارشناسی سال 
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دانشجویان جهاد دانـشگاهی مـشهد در   براي "هاي الکترونی میکروسکوپ"درس) 4

.85مقطع کارشناسی در سال 

بـراي دو گـروه از دانـشجویان کارشناسـی     "هـاي الکترونـی   میکروسکوپ"درس) 5

.86و 85شناسی دانشگاه فردوسی در سال ارشد گروه زیست

: هاي اخیر از جملهها و رتبه هاي مختلف در سال جاري و سالکسب مقام- 5

هاي برتر شبکه آزمایشگاهی ستاد ویـژه فنـاوري نـانو       م دوم آزمایشگاه  کسب مقا  -1

.1384ریاست جمهوري نیمه اول سال 

هاي برتر شبکه آزمایشگاهی ستاد ویـژه فنـاوري نـانو           کسب مقام اول آزمایشگاه    -2

.1384ریاست جمهوري نیمه دوم سال 

ویژه فنـاوري نـانو     هاي برتر شبکه آزمایشگاهی ستاد      کسب مقام سوم آزمایشگاه    -3

.1385ریاست جمهوري نیمه اول سال 

ــارم  -4 ــام چه ــشگاه(کــسب مق ــان دان ــااول در می ــشگاه) ه ــر شــبکه  آزمای ــاي برت ه

.1385آزمایشگاهی ستاد ویژه فناوري نانو ریاست جمهوري نیمه دوم سال 

هـاي فنـاوري نـانو توسـط نهـاد          کسب مقام اول نخستین جشنواره انتخاب برترین       -5

.هاي برتردر بخش آزمایشگاه1385ت جمهوري سال ریاس

هـاي شـبکه آزمایـشگاهی سـتاد ویـژه      کسب مقام دوم کارشناس برتر آزمایشگاه     -6

خانم مهندس مهین هوشیار (1384فناوري نانو ریاست جمهوري نیمه اول سال        

).صادقیان

یـژه  هـاي شـبکه آزمایـشگاهی سـتاد و    کسب مقام دوم کارشناس برتر آزمایشگاه     -7

).خانم رکسانا پسیان(1384فناوري نانو ریاست جمهوري نیمه دوم سال 

هاي شبکه آزمایشگاهی ستاد ویـژه فنـاوري   کسب مقام اول رابط برتر آزمایشگاه  -8

خــانم مهنــدس مهــین هوشــیار (1384نــانو ریاســت جمهــوري نیمــه دوم ســال 

).صادقیان
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انم مهنـدس مهـین هوشــیار   خـ (1384دریافـت تقدیرنامـه از وزارت دفـاع ســال    -9

).صادقیان

هـاي شـبکه آزمایـشگاهی سـتاد ویـژه      کسب مقـام کارشـناس برتـر آزمایـشگاه      -10

).خانم رکسانا پسیان(1385فناوري نانو ریاست جمهوري نیمه دوم سال 

هـاي شـبکه آزمایـشگاهی سـتاد ویـژه      کسب مقـام کارشـناس برتـر آزمایـشگاه      -11

).خانم رکسانا پسیان(1386ه اول سال فناوري نانو ریاست جمهوري نیم

هاي فنـاوري نـانو توسـط نهـاد     کسب مقام سوم دومین جشنواره انتخاب برترین    -12

.هاي برتردر بخش آزمایشگاه1386ریاست جمهوري سال 

هـاي  انجام بازدید از آزمایشگاه مرکـزي توسـط دبیـران آمـوزش و پـرورش شهرسـتان                -6

.مختلف و نیز دانشجویان
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