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 خدا نام به

اعضای محترم حقی که معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در پاسخ به انتظار بهوظایف  عنوان بخشی ازبهبه رسم دو سال گذشته و 

سازی امور، روشن شدن اذهان و اطالعاتی جهت شفافآمار و د، نعنوان ارکان اصلی پژوهش و فناوری دانشگاه داربه هیأت علمی

گزارش  لبدر قا ،جایگاه دانشگاه زنجان ءریزی هرچه بهتر در راستای دستیابی به اهداف پژوهش و فناوری و ارتقاانشاءاهلل برنامه

با در نظر گرفتن نقش و سهمی  یکایک اعضای هیأت علمی. امید است که گردد ارائه میپژوهش و فناوری  ها و عملکرد معاونت فعالیت

و  ات سازندهنظر م بررسی، نقد و قضاوت کارشناسانه و همچنین ارائهدر مقا ،تحلیل آمار ارائه شده ضمناند، کارنامه داشتهاین که در 

     برآیند. کارگشاپیشنهادهای 

و دانشگاه زنجان گره خورده، بر  اعضای هیأت علمی ءای با ارتقاگونههای حوزه پژوهش و فناوری که بهتعدد، تنوع و تکثر فعالیت

و خدمات  فناوری اطالعات، کارآفرینی و ارتباط با صنعت، امور پژوهشهای ای که با مدیریت. مجموعهنیست پوشیده  کسی

شکل گرفته است و در این میان موضوع  ،تأمین و توسعه تجهیزات آزمایشگاهیو  کتابخانه مرکزی، ای )انفورماتیک(رایانه

 و اهتمام بیشتری دارد. ریزیبرنامه، همچنان نیاز به توجه و ارتباط با جامعه فناوریمهم 

از جمله نیازهای اولیه و ضروری در راستای تحقق اهداف پژوهشی و فناوری دانشگاه، تخصیص و تأمین بودجه کافی برای این 

جه بخشی از این بود .در بودجه پژوهش و فناوری دانشگاه صورت گرفت 1396منظور است. بر همین مبنا افزایش قابل قبولی در سال 

های دانشگاه )منطبق با که در راستای سیاست و فناوری دانشگاه قرار گرفت ( در اختیار معاونت پژوهش1صورت متمرکز )جدول به

دانشگاه در سال  برنامه راهبردی دهسالهوزارت عتف( هزینه گردد. در این میان همچنان تحقق بخشی از اهداف پژوهش و فناوری 

صد( بودجه مصوب  در مراتب کمتر از صدناگفته نماند میزان تخصیص )بهمورد توجه و عنایت ویژه هیأت رئیسه قرار گرفت. نیز  1396

 بینی شده در این حوزه داشته و دارد.های پیشبرد برنامهمستقیمی در پیشمعاونت پژوهش و فناوری )که تا حدی ناگزیر است( تأثیر 

 و مواردی از این دست پهنای باند اینترنت ،های اطالعاتیهای مطالعاتی، بانکها، مواردی مانند فرصتبدیهی است در میان هزینه

بسته به میزان تخصیص بودجه  ،د. بنابرایننانجام پذیر صورت صد در صدناپذیر بوده و بر حسب مورد و در زمان الزم باید بهاجتناب

 گردد. ناپذیر از آن، میزان تخصیص به بقیه موارد، از جمله پژوهانه )بر حسب اولویت( تعیین میپژوهش و پس از کسر موارد اجتناب

موجب افزایش  با این امید کهفت سرلوحه کار معاونت قرار گر 1396دو موضوع نیز از ابتدای سال  ،البته براساس تجربیات گذشته

 رضایت نسبی همکاران شده باشد:

 منظور ایجاد فرصت مناسب برای همکارانتخصیص اولیه پژوهانه به -1

 های پژوهشی سفارشی از محل بودجه معاونتهای مربوط به طرحتسریع در پرداخت هزینه -2

 ر حوزه معاونت به وقوع پیوست: د مثبتنیز دو اتفاق  1397و اوایل سال  1396همچنین در اواخر سال 

 درصدی( 34)رشد  افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه -1

  1396تخصیص صد در صدی پژوهانه سال  -2

 

 

 

 

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/planning/files/sanad-rahbordi-94-09-12.pdf.pdf
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 فناوری و پژوهش معاونت مصوب( فناوری توسعه و تحقیقاتی هایهزینه) پژوهشی بودجه جزئیات: 1جدول 

کد 

 هزینه
 عنوان

 محل تأمین

درآمد  توضیحات

 عمومی

و  تعمیر 

 تجهیز

درآمد 

 اختصاصی
 ردیف

     × های علمیهای مطالعاتی و مأموریت هزینه فرصت 39

   ×   های تحقیقاتیپروژه 40

     × پژوهانه 41-1

     × التشویق مقاالتحق 41-2

     × لیف و چاپ کتاب و نشریاتأالتحق 41-3

     × خرید کتب و نشریات 43

     × و نشریات ارزی ، کتباطالعاتیهای بانک 44

   ×  × پهنای باند اینترنت 45

49 
 برگزاری و شرکت در نمایشگاه و جشنواره،  ثبت

   اختراعات و ...
×  ×   

  ×  × × های پشتیبانی فناوریهزینه 50

     × موزه 51-1

     × مراسم و جوایز 51-2

  ×   × و فناورانه های پژوهشیپشتیبانی فعالیت 51-3

     × یمورد یقراردادها ریو سا افزارپشتیبانی نرم 64-1

یکایک اعضای هیأت علمی و ظرفیت های مبتنی بر فعالیتحقق اهداف پژوهش و فناوری تنکته حائز اهمیت آن است که 

 2 معاونت پژوهش و فناوری مطابق جدولها بوده و در همین راستا بخش قابل توجهی از بودجه عملیاتی تحصیالت تکمیلی دانشکده

 ها قرار گرفته است.)بسته به میزان تأمین و تخصیص بودجه دانشگاه( مستقیماً در اختیار دانشکده

  هادانشکده اختیار در( فناوری توسعه و تحقیقاتی های هزینه)پژوهشی بودجه جزئیات: 2جدول 

کد 

 هزینه
 عنوان

 محل تأمین

درآمد  توضیحات

 عمومی

تعمیر  

و 

 تجهیز

درآمد 

 اختصاصی

 الزحمه داوران خارج از دانشگاهحق   × نامه مشاوره و داوری پایان 42

    × خرید کتب و نشریات 43

    × نامه دانشجوهای پژوهشی و پایانکمک به طرح 46

    × هزینه مواد مصرفی آموزشی، پژوهشی و کارگاهی 47

  × × تجهیز آزمایشگاه( فنآوری )وهای پشتیبانی هزینه 50
بخشی از آن برای خرید تجهیزات 

 آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی

  ×  × های پژوهشیپشتیبانی فعالیت 51-3
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 (ریال میلیون برحسب) پژوهانه و التشویقحق فناوری، و پژوهش معاونت بودجه: 3جدول 

 سال
 درصد تخصیص  و فناوری پژوهشمعاونت بودجه 

 بودجه جاری

 مبلغ 

 التشویقحق

مبلغ پژوهانه 

 در بودجه

میزان 

 تخصیص

میزان 

 تعمیر و تجهیز جاری مصرف

1390 12845 124 20/56 1442 7،000 3،934 3،963 

1391 19000 441 50 92 11،000 5،500 4،251 

1392 22644 1300 60/71 801 8،000 5،728 3،706 

1393 25300 3000 04/34 110 14،000 4،765 5،965 

1394 19000 2000 50 1726 10،000 5،000 3،588 

1395 37000 3000 55 2487 12،000 6،600 5،104 

1396 50700 3900 35 3620 18،000 9،000 6،547 

1397 51000 4500 35 4934 18،000 7،200 6،565 

درصد در نظر گرفته شده بود.  50میزان تخصیص پژوهانه ، 1396درصدی بودجه در سال  35شایان ذکر است، علیرغم تخصیص 

به میلیارد ریال  12با اختصاص  ،1396دانشگاه در سال  بودجهصدی درمحل تخصیص صدمقرر شد که از  1397در ابتدای سال 

 100نیز به  1396تخصیص پژوهانه سال  به تبع آندرصد و  76/58به  معاونت جه ایندمعاونت پژوهش و فناوری، میزان تخصیص بو

درصدی  35در این سال نیز علیرغم تخصیص  باشد کهتا انتهای دی ماه می 1397همچنین تخصیص مربوط به سال  درصد ارتقاء یابد.

 درصد منظور گردیده است. 40بودجه، میزان تخصیص پژوهانه 

است که بیانگر  ایو فناوری دانشگاه، کارنامه کارها و فرآیندهای تدارک دیده شده در حوزه پژوهش و گمان برآیند تمام سازبی

به مرور آن  به اختصار های انجام گرفته توسط اعضای هیأت علمی است که در ادامهحاصل از فعالیت و فناوری دستاوردهای پژوهشی

 شود:پرداخته می

 ISI مقاالت تعداد: 4جدول 

 مجموع دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال

1386 9 71 20 1 108 

1387 28 67 17 1 113 

1388 31 79 20 1 130 

1389 46 108 41 1 197 

1390 62 128 43 5 234 

1391 54 123 27 0 204 

1392 67 123 24 2 216 

1393 95 149 25 5 269 

1394 86 167 36 5 292 

1395 120 190 42 12 360 

1396 124 195 55 13 383 

. این موضوع و همچنین ه برای تمامی آنها منظور شده استدو یا چند دانشکد الزم به ذکر است که مقاالت مشترک بین اعضای هیأت علمی

 است. را سبب شدهها با مجموع دانشگاه االت دانشکدهقمجموع مبین اختالف  ،های نوین زیستیپژوهشکده فناوریعدم درج آمار مربوط به 
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 ISI مقاالت تعداد نمودار: 1شکل 

 
 هادانشکده تفکیک به ISI مقاالت تعداد نمودار: 2شکل 

درصدی نسبت به سال قبل است، سهم هریک از  4/6که بیانگر رشد  96در سال  ISIمقاالت  383شود که از مشاهده می 2و  1های در شکل

 باشد.میISI از کل مقاالت درصد  4/3درصد و  3/14درصد،  3/32درصد،  9/50ترتیب انسانی بهدسی، کشاورزی و علوم نهای علوم، مهدانشکده

 ISIبهتر روند رشد کمی انتشار مقاالت در مجالت و مقایسه منظور بررسی با توجه به رشد جمعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه، بههمچنین 

 95در سال  93/0شود میزان سرانه از  طور که مالحظه میآورده شده است. همان 4و  3های و شکل 5میزان سرانه این دسته از مقاالت در جدول 

 افزایش یافته است. 96در سال  99/0به 

  ISI مقاالت سرانه میزان: 5جدول 

 دانشگاه دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال

1386 17/0 37/1 42/0 02/0 53/0 

1387 44/0 10/1 34/0 02/0 49/0 

1388 40/0 27/1 36/0 02/0 52/0 

1389 54/0 42/1 72/0 02/0 71/0 

1390 70/0 62/1 70/0 08/0 83/0 

1391 55/0 37/1 39/0 0 63/0 

1392 64/0 17/1 33/0 03/0 61/0 

1393 86/0 41/1 34/0 07/0 74/0 

1394 77/0 50/1 46/0 06/0 76/0 

1395 06/1 70/1 53/0 15/0 93/0 

1396 10/1 74/1 69/0 16/0 99/0 
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 ISI مقاالت سرانه نمودار: 3شکل 

 
 هادانشکده تفکیک به ISI مقاالت سرانه نمودار: 4شکل 

-به،  JCR گروه موضوعی نمودار تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت موجود در ده درصد اول، ISIبه منظور ارزیابی توزیع کیفیت مقاالت 

 در ادامه آورده شده است. JCR (Q4الی  Q1های اول تا چهارم )چارکمجالت موجود در نمودار تعداد مقاالت به تفکیک  همراه

 
 JCR گروه موضوعی نمودار تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت موجود در ده درصد اول: 5شکل 

 
 هابه تفکیک دانشکده JCR گروه موضوعی در ده درصد اول نمودار تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت موجود: 6شکل 



6 
 

 
 Q1 مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد نمودار: 7شکل 

 
 هادانشکده تفکیک به Q1 مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد نمودار: 8شکل 

 

 Q2 مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد نمودار: 9شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به Q2 مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد نمودار: 10شکل 
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 Q3 مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد نمودار: 11شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به Q3 مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد نمودار: 12شکل 

 

 Q4 مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد نمودار: 13شکل 

  

 هادانشکده تفکیک به Q4 مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد نمودار: 14شکل 
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 (IF)بدون  WoS در شدهنمایه مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد نمودار: 15شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به(IF)بدون  WoS در شده نمایه مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد نمودار: 16شکل 

 

 چارک تفکیک به ISI مقاالت تعداد نمودار: 17شکل 

مجالت  دردرصدی تعداد مقاالت منتشر شده  16 کاهشو علیرغم   ISIدر کنار رشد کمی تعداد مقاالت 96شود در سال طور که مشاهده میهمان

هستیم، در حالی که تعداد مقاالت  Q2و  Q1شاهد رشد تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت  ،(5)شکل  JCR گروه موضوعی ده درصد اولدر  موجود 

 تقریباً ثابت باقی مانده است.  Q4و Q3منتشر شده در مجالت 

به بعد آمار  1393( از سال ISCو  ISI  ،Scopus) های استنادی معتبریهنمابا توجه به تصریح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص 

 نیز در سامانه مدیریت پژوهش )سمپ( استخراج شده است. Scopusدارای نمایه فقط مجالت منتشر شده در مجالت 

https://rppc.msrt.ir/file/download/download/1492331341-international-indexes-13951225.pdf
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 Scopus مقاالت تعداد نمودار: 18شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به Scopus مقاالت تعداد نمودار: 19شکل 

( Scopusو  ISIهای استنادی معتبر )المللی دارای نمایهبین پژوهشی -علمی همچنین آمار مربوط به تجمیع مقاالت منتشر شده در مجالت 

 در قالب نمودار واحد در ادامه آورده شده است.

 

 

 Scopus و ISI مقاالت تعداد نمودار: 20شکل 
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 هادانشکده تفکیک به Scopus و ISI مقاالت تعداد نمودار: 21شکل 

 

  Scopus و ISI مقاالت تعداد سرانه نمودار: 22شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به Scopus و ISI مقاالت تعداد سرانه نمودار: 23شکل 

طور همان در ادامه آورده شده است. ISC)مورد تأیید وزارتین( و  داخلی معتبر پژوهشی -علمی آمار مربوط به مقاالت منتشر شده در مجالت 

به سال قبل است، سهم هریک از درصدی نسبت  4/8که بیانگر رشد  96در سال  ISCپژوهشی معتبر و  -مقاالت علمی  426شود از که دیده می

 9/12درصد و   3/14، درصد 9/30 درصد، 7/42ترتیب، به در انتشار این دسته از مقاالت ، علوم و مهندسیعلوم انسانی کشاورزی،های دانشکده

 باشد.می درصد

 

 

 

 

https://rppc.msrt.ir/file/download/download/1512883528-96.pdf
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 ISC و معتبر پژوهشی -علمی مقاالت تعداد: 6جدول

 مجموع دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال

1386 6 3 16 18 42 

1387 10 4 31 22 69 

1388 11 11 22 24 67 

1389 12 9 37 52 110 

1390 7 9 60 54 130 

1391 15 13 85 70 183 

1392 23 22 103 65 212 

1393 31 35 120 103 287 

1394 41 41 135 97 312 

1395 59 51 184 106 393 

1396 55 61 182 132 426 
 

 
 معتبر پژوهشی - علمی و ISC مقاالت تعداد نمودار: 24شکل 

 
 هادانشکده تفکیک به معتبر پژوهشی - علمی و  ISC مقاالت تعداد نمودار: 25شکل 

متناظر با  ISC تأیید وزارتین( وپژوهشی معتبر )مورد  -در مجالت علمی بهتر روند رشد کمی انتشار مقاالت  و مقایسه منظور بررسیبه

که  رطوآورده شده است. همان  27و  26های و شکل 7میزان سرانه این دسته از مقاالت در جدول رشد جمعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه، 

 افزایش یافته است. 96در سال  10/1به  95در سال  01/1شود میزان سرانه از  مالحظه می
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 ISCپژوهشی مقاالت علمی:  میزان سرانه 7جدول 

 دانشگاه دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال

1386 12/0 06/0 33/0 34/0 20/0 

1387 16/0 07/0 62/0 39/0 30/0 

1388 14/0 18/0 4/0 41/0 27/0 

1389 14/0 12/0 65/0 85/0 39/0 

1390 08/0 11/0 07/1 92/0 46/0 

1391 15/0 14/0 21/1 11/1 57/0 

1392 22/0 21/0 41/1 93/0 60/0 

1393 28/0 33/0 64/1 39/1 79/0 

1394 37/0 37/0 71/1 23/1 81/0 

1395 52/0 46/0 30/2 34/1 01/1 

1396 49/0 54/0 28/2 67/1 10/1 

 

 معتبر پژوهشی - علمی و ISC مقاالت تعداد سرانه نمودار: 26شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به معتبر پژوهشی - علمی و ISC مقاالت تعداد سرانه نمودار: 27شکل 

های المللی دارای نمایهبین( و ISCداخلی )مورد تأیید وزارتین و  پژوهشی -علمی آمار مربوط به تجمیع مقاالت منتشر شده در مجالت 

 آورده شده است.( در قالب نمودار واحد در ادامه Scopusو  ISIاستنادی معتبر )
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 معتبر پژوهشی - علمی و ISI ،Scopus، ISC مقاالت تعداد نمودار: 28شکل 

 

 هابه تفکیک دانشکده معتبر پژوهشی - علمی و ISI ،Scopus، ISC مقاالت تعداد نمودار: 29شکل 

 

 معتبر پژوهشی - علمی و ISI ،Scopus، ISC مقاالت تعدادسرانه  نمودار: 30شکل 

 

 هابه تفکیک دانشکده معتبر پژوهشی - علمی و ISI ،Scopus، ISC مقاالت تعدادسرانه  نمودار: 31شکل 
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 است. قابل مشاهده زیردر قالب نمودارهای  ترویجی -علمی مقاالت منتشر شده در مجالت به آمار مربوط 

 

 معتبر ترویجی - علمی مقاالت تعداد نمودار: 32شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به معتبر ترویجی علمی مقاالت تعداد نمودار: 33شکل 

پژوهشی و  -غیر علمی ) ریزی به منظور کاهش بیش از پیش دارد، انتشار مقاالت در مجالت سایریکی از مواردی که نیاز به دقت و برنامه

درصد از انتشارات  19/9 حدود 1396در سال  است. ( ISCو  ISI ،Scopusشامل های استنادی معتبر فاقد نمایهترویجی معتبر و  -علمی 

 .   نسبت به سال قبل کاهش یافته است درصد 20بیش از  که دهنداعضای هیأت علمی را این دسته از مقاالت تشکیل می

 سایر مجالت مقاالت تعداد: 8جدول 

 مقاالتدرصد از کل  مجموع دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال

1386 5 8 13 27 53 11/26 

1387 7 9 19 31 67 38/26 

1388 11 8 11 30 59 87/22 

1389 16 12 26 40 93 90/22 

1390 37 15 21 30 103 86/21 

1391 43 13 56 44 156 62/28 

1392 36 15 35 41 127 80/22 

1393 53 23 16 45 137 68/19 

1394 40 17 6 39 102 99/13 

1395 26 16 20 47 107 03/12 

1396 13 17 14 41 84 19/09 
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 سایر مجالت در مقاالت تعداد نمودار: 34شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به سایر مجالت در مقاالت تعداد نمودار: 35شکل 

اعضای  شده در مجالت( )مقاالت منتشر درصد از تولیدات علمی 20بیش از  سال اخیر 11طی  یانگینطور مبیانگر آن است که به 7جدول 

ها نامهمنتشر شده است که جای درنگ و تأمل دارد. در این زمینه نیز اتخاذ تدابیر راهبردی مناسب مبتنی بر آئین سایر هیأت دانشگاه در مجالت

رأس آنها، عزم جدی اعضای (، شرایط حاکم بر انتخاب پژوهشگر برتر، نحوه تخصیص پایه تشویقی پژوهشی و در ءارتقا و تبدیل وضعیتترفیع، )

سال اخیر منجر به کاهش قابل توجه این تعداد از مقاالت شده  چندها طی که اتخاذ برخی از این رویهخواهد بود، چنان مؤثربسیار  هیأت علمی

 است.

  سایر مجالت مقاالت سرانه میزان: 9جدول 

 دانشگاه علوم انسانیدانشکده  دانشکده کشاورزی دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال

1386 10/0 15/0 27/0 51/0 26/0 

1387 11/0 15/0 38/0 55/0 29/0 

1388 14/0 13/0 20/0 52/0 23/0 

1389 19/0 16/0 46/0 66/0 33/0 

1390 42/0 19/0 38/0 51/0 37/0 

1391 43/0 14/0 80/0 70/0 48/0 

1392 34/0 14/0 48/0 59/0 36/0 

1393 48/0 22/0 22/0 61/0 38/0 

1394 36/0 15/0 08/0 49/0 27/0 

1395 23/0 14/0 25/0 59/0 28/0 

1396 12/0 15/0 18/0 52/0 22/0 
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 سایر مجالت در مقاالت تعداد سرانه نمودار: 36شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به  سایر مجالت در مقاالت تعداد سرانه نمودار: 37شکل 

 داخلی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد: 10جدول 

 مجموع دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال

1386 41 63 57 19 181 

1387 62 115 56 30 263 

1388 93 136 143 41 412 

1389 80 181 188 57 505 

1390 142 231 424 112 897 

1391 167 277 306 201 935 

1392 218 274 284 202 966 

1393 199 264 281 284 1019 

1394 208 227 263 231 922 

1395 193 242 212 126 774 

1396 156 301 250 152 854 
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 داخلی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد نمودار: 38شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به داخلی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد نمودار: 39شکل 

 داخلی یها همایش در شده ارائه مقاالت سرانه میزان: 11جدول 

 دانشگاه دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال

1386 79/0 21/1 19/1 36/0 88/0 

1387 97/0 89/1 12/1 54/0 14/1 

1388 21/1 19/2 60/2 71/0 63/1 

1389 94/0 38/2 30/3 93/0 81/1 

1390 61/1 92/2 57/7 90/1 18/3 

1391 69/1 08/3 37/4 19/3 90/2 

1392 08/2 61/2 89/3 89/2 74/2 

1393 79/1 49/2 85/3 84/3 80/2 

1394 87/1 05/2 33/3 92/2 40/2 

1395 71/1 16/2 65/2 59/1 99/1 

1396 38/1 69/2 13/3 92/1 20/2 
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 داخلی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد سرانه نمودار: 40شکل 

 
 هادانشکده تفکیک به داخلی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد سرانه نمودار: 41شکل 

 خارجی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد: 12جدول 

 مجموع دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال

1386 9 18 7 9 43 

1387 59 13 11 3 85 

1388 75 23 21 7 125 

1389 75 26 34 14 149 

1390 82 30 18 15 145 

1391 61 41 28 10 140 

1392 32 20 3 10 65 

1393 21 24 9 4 58 

1394 40 26 9 4 77 

1395 27 12 7 2 48 

1396 13 14 39 1 65 
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 خارجی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد نمودار: 42شکل 

 

 هاهای خارجی به تفکیک دانشکده نمودار تعداد مقاالت ارائه شده در همایش: 43شکل 

 ی خارجیها همایش: میزان سرانه مقاالت ارائه شده در 13جدول 

 مجموع دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال

1386 17/0 35/0 15/0 17/0 21/0 

1387 92/0 21/0 22/0 05/0 37/0 

1388 97/0 37/0 38/0 12/0 50/0 

1389 88/0 34/0 60/0 23/0 53/0 

1390 93/0 38/0 32/0 25/0 51/0 

1391 62/0 46/0 40/0 16/0 43/0 

1392 30/0 19/0 04/0 14/0 18/0 

1393 19/0 23/0 12/0 05/0 16/0 

1394 36/0 23/0 11/0 05/0 20/0 

1395 24/0 11/0 09/0 03/0 12/0 

1396 12/0 13/0 49/0 01/0 17/0 
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 خارجی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد سرانه نمودار: 44شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به خارجی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد سرانه نمودار: 45شکل 

 

 خارجی و داخلی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد مجموع نمودار: 46شکل 

 

 هابه تفکیک دانشکده خارجی و داخلی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد مجموع نمودار: 47شکل 
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 خارجی و داخلی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد سرانه نمودار: 48شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به خارجی و داخلی یها همایش در شده ارائه مقاالت تعداد سرانه نمودار: 49شکل 

تأثیرگذار است، تعیین میزان مشارکت  ،منظور بهبود آنریزی بهاز جمله مواردی که در تعیین شرایط حاکم بر وضعیت تولیدات علمی و برنامه

درصد( نزدیک باشد بیانگر وضعیت 100آل )ایدهعیت ضاعضای هیأت علمی در هریک از انواع تولیدات علمی است. قطعاً هرچه این میزان به و

 محاسبه کرد.نیز انواع تولیدات علمی را مؤثر توان میزان سرانه تری است. بر همین اساس میمطلوب

 

 ISI مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 50شکل 
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 هادانشکده تفکیک به ISI مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 51شکل 

 

 ISI مجالت در مقاله انتشارمؤثر  سرانه: 52شکل 

  

 هادانشکده تفکیک به  ISI مجالت در مقاله انتشارمؤثر  سرانه: 53شکل 

درصد  96در سال  باشد،درصد می 17/36ده سال اخیر حدود یازطی  ISIمیانگین درصد مشارکت در ارائه مقاالت در مجالت در حالی که 

حائز رتبه در این  %(39/11) و علوم انسانی %(02/46) مهندسی، (%50) ، کشاورزی%(96/66) های علومبوده که به ترتیب دانشکده 88/45مشارکت 

 15/2 مؤثرسرانه مقدار  1396است، در سال  94/1این دسته از مقاالت طی ده سال اخیر  مؤثرسرانه میانگین . همچنین در حالی که زمینه هستند

  بوده است.

درصد اعضای هیأت علمی در  54بیانگر آن است که بیش از ، 1396در سال  ISIمیزان مشارکت اعضای هیأت علمی در تولید و انتشار مقاالت 

نیازمند تدابیر دانشگاه در اتخاذ  وضعیت مطلوب و رسیدن بهبهبود شرایط موجود  .اندمشارکت نداشته ISIدر انتشار هیچ مقاله  96سال 

در دانشکده مهندسی در سال  ISIچه سرانه مقاالت  ه عنوان مثال اگرب و اهتمام اعضای هیأت علمی در این راستاست. مؤثرراهکارهای مفید و 
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در سال منتشر  ISIمقاله  38/2طور متوسط درصد اعضای هیأت علمی است که به 02/46است ولی در عمل این سرانه حاصل کار  10/1، 1396

درصد  50، در دانشکده کشاورزی ISIمقاله  6/2طور متوسط درصد اعضای هیأت علمی به 96/66. به همین ترتیب در دانشکده علوم اندکرده

 ISIمقاله  44/1 طور متوسطدرصد اعضای هیأت علمی به 39/11 و در دانشکده علوم انسانی ISIمقاله  38/1طور متوسط اعضای هیأت علمی به

 فقط است ولی در عمل 99/0برابر با  1396در سال  ISIشار مقاالت در مجالت نتاند. در مجموع نیز اگرچه سرانه امنتشر کرده 1396در سال 

 .انداین مقدار را رقم زده ،مقاله در سال 15/2ساالنه  مؤثردرصد اعضای هیأت علمی با سرانه  88/45

 

 ISI  Q1 مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 54شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به ISI  Q1 مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 55شکل 

 

 ISI  Q2 مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 56شکل 
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 هادانشکده تفکیک به ISI  Q2 مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 57شکل 

 
  ISI  Q3 مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 58شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به ISI  Q3 مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 59شکل 

 
 ISI Q4 مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 60شکل 
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 هادانشکده تفکیک به ISI  Q4 مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 61شکل 

 
  ISI  WoS مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 62شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به ISI  WoS مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 63شکل 

 
 معتبر پژوهشی - علمی و ISC مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 64شکل 
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 هادانشکده تفکیک به معتبر پژوهشی - علمی و ISC مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 65شکل 

 
 پژوهشی معتبر -و علمی  ISCسرانه مؤثر انتشار مقاله در مجالت : 66شکل 

 
 هادانشکده تفکیک به معتبر پژوهشی - علمی و ISC مجالت در مقاله انتشار مؤثر سرانه: 67شکل 

-درصد می 29/32سال اخیر حدود  یازدهطی ISC و  معتبر پژوهشی -علمی میانگین درصد مشارکت در ارائه مقاالت در مجالت در حالی که 

اند. همچنین در آن سهیم بوده و مهندسی های کشاورزی، علوم انسانی، علومترتیب دانشکدهبوده که به 52/50درصد مشارکت  96در سال  باشد،

 است.ه رسید 17/2 به مؤثرسرانه  1396است، در سال  73/1این دسته از مقاالت طی ده سال اخیر  مؤثرمقدار سرانه میانگین در حالی که 

 49/0، 1395در دانشکده مهندسی در سال پژوهشی معتبر  -و علمی  ISCعنوان مثال اگرچه سرانه مقاالت یابیم که بهاز نتایج حاصل درمی

کنند. به همین مقاله در سال منتشر می 49/1طور متوسط درصد اعضای هیأت علمی است که به 74/32است ولی در عمل این سرانه حاصل کار 

-درصد اعضای هیأت علمی به 5/82مقاله، در دانشکده کشاورزی  56/1طور متوسط درصد اعضای هیأت علمی به 82/34در دانشکده علوم ترتیب 

اند. در منتشر کرده 1396مقاله در سال  54/2طور متوسط درصد اعضای هیأت علمی به 82/65مقاله و در دانشکده علوم انسانی 76/2طور متوسط 

 52/50است ولی در عمل  1/1برابر با  1396در سال  ISC)وزارتین( و  معتبر پژوهشی -علمی شار مقاالت در مجالت نتاگرچه سرانه امجموع نیز 

 اند.مقاله در سال این مقدار را رقم زده 17/2ساالنه  مؤثردرصد اعضای هیأت علمی با سرانه 
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مقاالت منتشر شده در  درصد مشارکت اعضای هیأت علمی در انتشار مجموعهربوط آمار م ،هابه منظور بررسی وضعیت کلی دانشگاه و دانشکده

( در قالب نمودار واحد Scopusو  ISIهای استنادی معتبر )المللی دارای نمایهبین( و ISCداخلی )مورد تأیید وزارتین و  پژوهشی -علمی مجالت 

  در ادامه آورده شده است.

 

 معتبر پژوهشی - علمی و ISI ،Scopus، ISC مقاالت انتشار  در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 68شکل 

 

 هابه تفکیک دانشکده معتبر پژوهشی - علمی و ISI ،Scopus، ISC مقاالت انتشار  در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 69شکل 

های ترتیب دانشکدهبه 1396پژوهشی در سال  -شود، از لحاظ درصد مشارکت در تولید مجموعه مقاالت علمیطور که مالحظه میهمان

درصد  29شوند. این در حالیست که نزدیک به بندی می%( رتبه52/57%( و مهندسی )35/68%(، علوم انسانی )21/73%(، علوم )90کشاورزی )

 اند.  در انتشار هیچ مقاله علمی پژوهشی معتبری مشارکت نداشته 96اعضای هیأت علمی در سال 

 

 معتبر پژوهشی - علمی و ISI ،Scopus، ISC مقاالت انتشار  سرانه موثر: 70شکل 
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 هابه تفکیک دانشکده معتبر پژوهشی - علمی و ISI ،Scopus، ISC مقاالت انتشار  سرانه موثر: 71شکل 

 (،35/3های کشاورزی )ترتیب دانشکدهبه ،1396پژوهشی در سال  -شود، از لحاظ سرانه موثر مجموعه مقاالت علمیطور که مالحظه میهمان

 شوند.  بندی می( رتبه76/2علوم انسانی )و  (8/2مهندسی ) (17/3علوم )

 
  سایر مجالت در مقاله انتشار  در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 72شکل 

 
 هادانشکده تفکیک به سایر مجالت در مقاله انتشار  در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 73شکل 

 

 سایر مجالت در مقاله انتشار مؤثر سرانه: 74شکل 
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 هادانشکده تفکیک به سایر مجالت در مقاله انتشار مؤثر سرانه: 75شکل 

 
 داخلی یها همایش در مقاله ارائه در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 76شکل 

 
 هادانشکده تفکیک به داخلی یها همایش در مقاله ارائه در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 77شکل 

 
 داخلی یها همایش در مقاله ارائه مؤثر سرانه: 78شکل 
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-می 7/61ده سال اخیر حدود یازهای داخلی طی  شود میانگین درصد مشارکت در ارائه مقاله در همایشطور که مالحظه میهمان

را در سهم بیشترین  و مهندسی های کشاورزی، علوم، علوم انسانیدانشکدهبوده که به ترتیب  98/65درصد مشارکت  96باشد. در سال 

-شده 34/3مقدار آن  1396است، در سال  4/3همچنین در حالی که سرانه مؤثر این دسته از مقاالت طی ده سال اخیر  اند.آن داشته

 است. 

 

 هادانشکده تفکیک به داخلی یها همایش در مقاله ارائه مؤثر سرانه: 79شکل 

 

 خارجی یها همایش در مقاله ارائه در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 80شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به خارجی یها همایش در مقاله ارائه در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 81شکل 
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 خارجی یها همایش در مقاله ارائه مؤثر سرانه: 82شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به خارجی یها همایش در مقاله ارائه مؤثر سرانه: 83شکل 

 34/11درصد مشارکت  96می باشد. در سال  60/17ده سال اخیر حدود یازی خارجی طی ها همایشمیانگین درصد مشارکت در ارائه مقاله در 

این  مؤثر. همچنین در حالی که سرانه اندرا در آن داشته مبیشترین سهمهندسی و علوم انسانی کشاورزی، علوم، های بوده که به ترتیب دانشکده

 بوده است.  48/1مقدار آن  1396است، در سال  66/1دسته از مقاالت طی ده سال اخیر 

 

 خارج از سفارش پژوهشی هایطرح تعداد نمودار: 84شکل 
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 خارج از سفارش پژوهشی هایطرح اعتبار مبلغ نمودار: 85شکل 

 5/193مبلغ اعتبار درصد و از لحاظ  5/61از لحاظ تعداد نسبت به سال قبل،  96پژوهشی در سال  هایطرحشود، طور که مالحظه میهمان

 . ه استداشت رشد درصد

 

 داخلی پژوهشی هایطرح تعداد نمودار: 86شکل 

 

 داخلی پژوهشی هایطرح اعتبار مبلغ نمودار: 87شکل 

 شود. تأمین میهای داخلی از محل پژوهانه اعضای هیأت علمی بودجه طرح
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  منتشره هایکتاب تعداد: 14جدول 

 مجموع دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال

1386 3 2 2 5 12 

1387 3 3 5 9 20 

1388 5 5 3 9 22 

1389 1 3 4 9 17 

1390 3 5 6 15 29 

1391 1 0 8 15 25 

1392 1 3 7 16 27 

1393 7 7 8 11 33 

1394 7 1 5 18 32 

1395 7 11 11 12 41 

1396 2 1 9 3 15 

 

 منتشره هایکتاب تعداد نمودار: 88شکل 

 هافعالیت و دستاوردها سایر: 15جدول 

 های برگزار شده همایش فرصت مطالعاتی )نوع اول( جوایز تعداد ثبت اختراع سال

1386 0 1 2 1 

1387 1 0 1 1 

1388 0 0 1 0 

1389 0 2 0 2 

1390 0 2 0 3 

1391 0 1 1 4 

1392 0 1 1 3 

1393 1 0 1 4 

1394 2 3 3 2 

1395 6 2 2 2 

1396 3 5 0 7 
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   اختراعات ثبت شده: 16جدول 

 مرجع ثبت صاحب اختراع عنوان ردیف
سال 

 ثبت

 اوجاقیرباب قهرمانی و منصور  زیاد جریان های رله برای ایتکه -خطی مشخصه منحنی 1
 هایپژوهش سازمان

ایران صنعتی و علمی  
1397 

2 Prunus necrotic ringspot virus isolate SH12 

coat protein gene, complete cds 

زهرا کاشیها، نعمت سخندان، داود کولیوند و 

 امید عینی
NCBI GenBank 1396 

3 Wind power plant control system  نایبیمهرداد بابازاده و کوروش US Patent 1396 

 خورشیدی مرکب وارسهمی راکتور تصفیه دستگاه 4
چی، فرد، لیال قلممحمدحسین رسولی

 میرسعید سیددراجی و نگار صحتی

 هایپژوهش سازمان

ایران صنعتی و علمی  
1396 

5 
compositions and methods employing multi-

walled carbon nanotube-based nanohybrids 

and applications thereof in oil recovery 

سارا خسروانی، مهشید ارشادی، مهشاد 

عالیی، حسین برنایی، علیمراد رشیدی، علی 

 رمضانی و مهرداد منظقیان
US Patent 1395 

6 
Method of determining individual set points 

in a power plant controller, and a power 

plant controller-2 

 US Patent 1395 مهرداد بابازاده

7 
Method of determining individual set points 

in a power plant controller, and a power 

plant controller 

 US Patent 1395 مهرداد بابازاده

8 
 پایه بر کروم کاتالیزورهای از استفاده با اتیلن تریمزاسیون

 دندانهسه لیگاندهای

سادات ابراهیم احمدی، زینت رضازاده، عاظفه

 فرندپور و زهرا محمدنیا

 هایپژوهش سازمان

 ایران صنعتی و علمی
1395 

9 

 بهینه خواص با چندالیه بعدیسه نانوکامپوزیتی داربست

 نانوهیدروکسی اسید گلیکولیککو الکتیکپلی پایه بر

 استخوان بافت ترمیم برای کیتوسان و آپاتیت

 امیر دوستگانی
 هایپژوهش سازمان

 ایران صنعتی و علمی
1395 

10 
 برای ماهواره وضعیت ترکیبی سیموالتور ساخت و طراحی

 درحلقه افزار سخت سازیهایشبیه انجام
 فرهاد بیات و فرشاد بیات

 هایپژوهش سازمان

 ایران صنعتی و علمی
1395 

 باز سلول اورتانیپلی اسفنج تولید فرآیند 11
-میرسعید سیددراجی، محمدحسین رسولی

 فرد، حمیدرضا اشجاری،  و مهرداد راستگوی

 هایپژوهش سازمان

 ایران صنعتی و علمی
1394 

12 
 قابلیت با گرمایی شوفاژ پکیج الکترونیکی برد ساخت

 خطا رخداد محل اعالم و خودکار تست
 سیروس طوفان، نوید پارسا و حسن افشاری

 هایپژوهش سازمان

 ایران صنعتی و علمی
1394 

13 
 پلی تهیه برای آن استفاده و فیلیپس کاتالیزور سنتز

 اتیلن

-ابراهیم احمدی، م. نکومنش حقیقی، قافله

 باشی زرند، علی رمضانی و زهرا محمدنیا

 هایپژوهش سازمان

 ایران صنعتی و علمی
1387 

    96ه در سال شد برگزار علمی های همایش: 17جدول 

 گروه برگزارکننده دبیر اجرایی دبیر علمی همایشعنوان  ردیف

 اولین همایش ملی گوسفند افشاری 1
دکترمحمدطاهر 

 نژادهرکی

دکتر محمدحسین 

 شهیر
 علوم دامی

2 
ملی کاربرد سیاالت درگیر  دومین همایش تخصصی و

 در علوم زمین

دکتر امیرمرتضی 

 زادهعظیم
 شناسیزمین دکتر قاسم نباتیان

3 
اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در 

 علوم جغرافیایی
 دکتر رامین کیامهر

دکتر محسن 

 احدنژاد
 جغرافیا

4 
اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و 

 قارچهای کوهی

-دکتر بهرام ملکی

 زنجانی
 پژوهشکده دکتر علی عمارلو

 دکتر فرید شکاری دکتر کیوان آقائی فیزیولوژی گیاهی ایرانپنجمین همایش ملی انجمن  5
   -زیست شناسی

 تزراعت و اصالح نباتا

 دومین سمینار ملی شیمی کاربردی ایران 6
حسین دکتر محمد

 فردرسولی

دکتر میر سعید 

 سید دراجی
 شیمی

 ریاضی دکتر حبیب امیری دکتر سعید مقصودی پنجمین سمینار ملی آنالیز تابعی و کاربردهای آن 7

http://conf.isc.gov.ir/sheph
http://conf.isc.gov.ir/sheph
http://conf.isc.gov.ir/afies96
http://conf.isc.gov.ir/afies96
http://conf.isc.gov.ir/Geographic
http://conf.isc.gov.ir/Geographic
http://conf.isc.gov.ir/bmpm
http://conf.isc.gov.ir/bmpm
http://conf.isc.gov.ir/icpp96
http://conf.isc.gov.ir/2chem
http://conf.isc.gov.ir/2chem
http://conf.isc.gov.ir/sfaa5
http://conf.isc.gov.ir/sfaa5
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    97ه در سال شد برگزار علمی های همایش: 18جدول 

 گروه برگزارکننده دبیر اجرایی دبیر علمی عنوان همایش ردیف

 دکتر محمدباقر زندی دومین همایش ملی صنعت اسب ایران 1
دکتر محمدحسین 

 شهیر
 علوم دامی

2 
-المللی و دومین همایش ملی زیستاولین کنگره بین

 کوهیهای و قارچ فناوری گیاهان دارویی

دکتر بهرام ملکی 

 زنجانی
 پژوهشکده دکتر علی عمارلو

 اولین کنفرانس کاتالیست ایران 3
دکتر محمدعلی 

 رضوانی

دکتر سید جمال 

 طباطبایی رضایی
 شیمی

4 
گوهرشناسی و بلورشناسی  پنجمین همایش ملی

 ایران
 شناسیزمین دکتر قاسم نباتیان دکتر محمد ابراهیمی

 شناسیزمین دکتر جواد ربانی دکتر افشین زهدی شناسی ایرانچهارمین همایش انجمن رسوب 5

6 
المللی حکوت ایلخانان و تأثیر نخستین کنفرانس بین

 مشآن بر راه ابری
 دکتر مسعود بیات

دکتر محسن 

 احدنژاد
 تمدن اسالمی تاریخ

7 
اولین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز 

 ایران

دکتر فرهاد صمیمی 

 نمین

دکتر آرمین 

 سلسانی
 مهندسی معدن

8 
های متابولیکی دام و اولین همایش ملی ناهنجاری

 طیور
 دکتر حمید امانلو

دکتر محمدحسین 

 شهیر
 علوم دامی

معتبر وزارتین نمایه شده در  پژوهشی -علمی همچنین مقاالت و  Scopusو  ISIتشویق مقاالت منتشر شده در مجالت های اخیر طی سال

ISC  نیز مقاالت  1397ومین سال متوالی در سال س. در همین راستا برای همچنان سرلوحه کار معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوده استISI  

با همچنین  تشویق ویژه قرار گرفتند. شمولم ،قرار داشتند  JCR% اول گروه موضوعی 10که براساس ضریب تأثیر در  7201منتشرشده در سال 

 .ه استقرار گرفت فهرست سرآمدان علمیدر  2017منتشر شده در سال  ISIمقاله  6اهتمام ویژه اعضای هیأت علمی )دانشکده علوم( تعداد 

   2017 سال در سرآمد مقاالت فهرست: 19جدول 

 مجله نویسندگان عنوان ردیف

1 Radiative heat transfer in fractal structures 1-  موالداد نیکبخت 
Physical Review B, Volume 

96 

2 The Solar Flare Complex Network 
 اکبر غیبی -1
 حسین صفری -2
 محسن جواهریان -3

The Astrophysical Journal, 
Volume 847, Number 2  

3 Complex Network for Solar Active Regions 
 فرهاد دایی -1
 حسین صفری -2
  ندا داداشی -3

The Astrophysical Journal, 
Volume 845, Number 1  

4 
The effects of near-core convective shells on 
the gravity modes of the subdwarf B pulsator 

KIC 10553698A 

 قاسمی -1

 مروجی -2
3- Aerts, C. 
 حسین صفری -3
4- Vučković, M 

Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society, 

Volume 465,  Issue 2  

5 
Prediction of Solar Flares Using Unique 
Signatures of Magnetic Field Images 

 عباس رابونیک -1
 حسین صفری -2
 نسیبه علیپور -3
4- Michael S. Wheatland  

The Astrophysical Journal, 
Volume 834, Number 1  

6 
A ruthenium tetrazole complex-based high 

efficiency near infrared light electrochemical 
cell 

 هاشم شهروس وند -1
 سعید عباسپور -2
 بابک پاشایی -3
3- Eros Radicchi 
4- Filippo De Angelis 
5-  Francesco Bonaccorso 

Chemical Communications , 
Issue 46  

 اند. همشغول به فعالیت شددانشگاه زنجان در پژوهشگر پسادکتری  10تاکنون  95در سال  نامه پسادکتریآییناز زمان تصویب 

 

http://conf.isc.gov.ir/chii1396
http://conf.isc.gov.ir/chii1396
http://conf.isc.gov.ir/ibmpm97/fa
http://conf.isc.gov.ir/ibmpm97/fa
http://conf.isc.gov.ir/catalyst97/fa
http://conf.isc.gov.ir/catalyst97/fa
http://conf.isc.gov.ir/gem97
http://conf.isc.gov.ir/gem97
http://conf.isc.gov.ir/ssi97
http://conf.isc.gov.ir/igisr97
http://conf.isc.gov.ir/igisr97
http://conf.isc.gov.ir/icgmmi97
http://conf.isc.gov.ir/icgmmi97
http://conf.isc.gov.ir/rpmd97
http://conf.isc.gov.ir/rpmd97
http://www.znu.ac.ir/research/articles-published-in-top-journals-jcr10
http://www.znu.ac.ir/research/articles-published-in-top-journals-saramad
https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.96.125436
http://www.znu.ac.ir/members/nikbakht_molada
https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.96.125436
http://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aa8951/meta
http://www.znu.ac.ir/members/safari_hossein
http://iopscience.iop.org/journal/0004-637X
http://iopscience.iop.org/volume/0004-637X/847
http://iopscience.iop.org/issue/0004-637X/847/2
http://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aa7ddf/meta
http://www.znu.ac.ir/members/safari_hossein
http://www.znu.ac.ir/members/dadashi_neda
http://iopscience.iop.org/journal/0004-637X
http://iopscience.iop.org/volume/0004-637X/845
http://iopscience.iop.org/issue/0004-637X/845/1
https://academic.oup.com/mnras/article/465/2/1518/2417064?searchresult=1
https://academic.oup.com/mnras/article/465/2/1518/2417064?searchresult=1
https://academic.oup.com/mnras/article/465/2/1518/2417064?searchresult=1
http://www.znu.ac.ir/members/safari_hossein
https://academic.oup.com/mnras
https://academic.oup.com/mnras
http://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/834/1/11/pdf
http://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/834/1/11/pdf
http://www.znu.ac.ir/members/safari_hossein
http://iopscience.iop.org/journal/0004-637X
http://iopscience.iop.org/volume/0004-637X/834
http://iopscience.iop.org/issue/0004-637X/834/1
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/cc/c7cc02878d#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/cc/c7cc02878d#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/cc/c7cc02878d#!divAbstract
http://www.znu.ac.ir/members/shahroosvand_hashem
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AEros%20Radicchi
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AFilippo%20De%20Angelis
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AFrancesco%20Bonaccorso
http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/cc#!recentarticles
http://www.znu.ac.ir/research/articles-published-in-top-journals-saramad
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    پسادکتری پژوهشگران: 20جدول 

 سال رشته دانشکده پژوهشگر دهنده )مجری(استاد پذیرش ردیف

 1397 شیمی لومع دکتر فهیمه بیگدلی دکتر علی رمضانی 1

 1397 گیاهپزشکی کشاورزی دکتر رمضان اصغری پهناب دکتر علی اسکندری 2

 1397 فیزیک علوم دکتر سیده حمیده کاظمی دکتر محمد محمودی 3

 1396 شیمی علوم دکتر نرگس پاکروان دکتر حسن شایانی جم 4

 1395 فیزیک علوم دکتر نسیبه علیپور دکتر حسین صفری 5

 1395 شیمی علوم دکتر حسین حاجی فتحعلی دکتر ابراهیم احمدی 6

 1396 شیمی علوم دکتر حمیده آقاحسینی دکتر علی رمضانی 7

 1396 شیمی علوم حمدرضا اسکندریاندکتر م ر محمدحسین رسولی فرددکت 8

 1396 اصالح نباتات کشاورزی دکتر اعظم ملکی دکتر جالل صبا 9

 1395 ریاضی علوم دکتر وحید محبی زادهدکتر هادی خطیب  10

های پژوهشی سفارش خارج و ردیف طرح 9الی  7جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست  6الی  1های محل تأمین بودجه ردیف

 پژوهانه بوده است. 10

فعالیتهای انجام گرفته توسط  در کنار ، از جمله مواردی است که مورد توجه ویژه بوده است. در همین راستاو فناوری المللی پژوهشجایگاه بین

میزان استنادات و شاخص هرش در بندی اعضای هیأت علمی براساس امکان مشاهده وضعیت و رتبه ،المللی دانشگاهای علمی بینهدفتر همکاری

Scopus به تالش همکاران عزیز، اسامی افرادی که دارای  به منظور ارج نهادن ،. عالوه براینه استبه سامانه مدیریت پژوهش )سمپ( افزوده شد

حائزین ن ذکر است که ااز طریق وبسایت معاونت پژوهش و فناوری قابل مشاهده است. شای بخش مربوطههستند در  دهحداقل  شاخص هرش

نفر  23ارجاعی به نفر و با حذف خویش 28به  ارجاعیبدون حذف خویشدر فاصله زمانی یک سال گذشته  ،10(  حداقل Index-Hشاخص هرش )

 Google Scholarهمکاران عزیز در ایجاد و فعالسازی پروفایل های اخیرهمچنین تالش دهد. درصدی را نشان می 28افزایش یافته است که رشد 

ملی از میان  35دانشگاه و  5724جهانی در میان  2201)رتبه  المللی دانشگاه زنجانجایگاه بین ارتقاءدر راستای  پروفایل دانشگاه زنجانذیل  ،خود

خذ نسبت به ااعضای هیأت علمی و اقدام رود که با استقبال همچنان انتظار میاین راستا در  برانگیز و قابل تقدیر است.حسینت دانشگاه(، 188

که  WOS (ResearcherID)پژوهشگر خود با آن و همچنین ایجاد شناسه   Scopusو تبادل اطالعات موجود در پروفایل  ORCIDشناسه 

المللی خود، در ارتقاء را دارد، ضمن ایجاد امکان مقایسه و ارزیابی در ارتباط با تولیدات علمی معتبر و بین ORCIDامکان تبادل اطالعات با پروفایل 

 هیم باشند.المللی دانشگاه نیز سجایگاه بین

فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در در چند سال اخیر استفاده از  ،فرصت مطالعاتیچهارگانه انواع ، عالوه بر المللیدر راستای گسترش تعامالت بین

  عالقمند قرار گرفته است. ایشان و استفاده نیز برای اعضای هیأت علمی فراهم شده است که مورد استقبال تابستانهپژوهشی مأموریت قالب 

 1392سال  های مطالعاتیفرصت :21جدول 

 نوع فرصت  کشور محل فرصت نام و نام خانوادگی ردیف

 اول آمریکا سیاوش نوروزی 1

 1393سال  های مطالعاتیفرصت :22جدول 

 نوع فرصت  کشور محل فرصت نام و نام خانوادگی ردیف

 اول آلمان محرم اسالمی 1

 

 

 

http://www.znu.ac.ir/members/ramazani_ali
http://www.znu.ac.ir/members/ramazani_ali
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35092108300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35092108300
http://www.znu.ac.ir/members/eskandari-ali
http://www.znu.ac.ir/members/eskandari-ali
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55232349600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55232349600
http://www.znu.ac.ir/members/mahmoudi-mohammad
http://www.znu.ac.ir/members/mahmoudi-mohammad
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56835288800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56835288800
http://www.znu.ac.ir/members/shayanijam_hassan
http://www.znu.ac.ir/members/shayanijam_hassan
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35084090400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35084090400
http://www.znu.ac.ir/members/safari_hossein
http://www.znu.ac.ir/members/safari_hossein
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56615626900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56615626900
http://www.znu.ac.ir/members/ahmadi_ebrahim
http://www.znu.ac.ir/members/ahmadi_ebrahim
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37079159200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37079159200
http://www.znu.ac.ir/members/ramazani_ali
http://www.znu.ac.ir/members/ramazani_ali
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22996335900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22996335900
http://www.znu.ac.ir/members/rasulifard_mohammad
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55173269500
http://www.znu.ac.ir/members/saba_jalal
http://www.znu.ac.ir/members/saba_jalal
https://www.znu.ac.ir/members/khatibzadeh_hadi
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193853579
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193853579
http://www.znu.ac.ir/isco/
https://samp.znu.ac.ir/web/rs-scopus-citation
https://samp.znu.ac.ir/web/rs-scopus-citation
https://samp.znu.ac.ir/web/rs-scopus-citation
http://www.znu.ac.ir/research/h-index10
http://www.znu.ac.ir/research/h-index10
http://www.znu.ac.ir/research/h-index10
http://www.znu.ac.ir/research/h-index10
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/research/files/Scopus%20Znu-All%2097-08-27.xlsx
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=492329271921664765
http://www.webometrics.info/en/node/169
https://orcid.org/
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
http://www.researcherid.com/Home.action
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/research/files/forsat.pdf
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/research/files/dastorolamal95.pdf
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 1394سال  های مطالعاتیفرصت :23جدول 

 نوع فرصت  محل فرصتکشور  نام و نام خانوادگی ردیف

 اول ایتالیا محسن افشارچی 1

 اول کانادا امیرحسین درونه 2

 اول آمریکا حسین اترک 3

 1395سال  های مطالعاتیفرصت :24جدول 

 نوع فرصت  کشور محل فرصت نام و نام خانوادگی ردیف

 اول استرالیا محمدرضا یافتیان 1

 اول استرالیا حسن رحمانی 2

 1397سال  های مطالعاتیفرصت :25جدول 

 نوع فرصت  کشور محل فرصت نام و نام خانوادگی ردیف

 اول کانادا رضا تیموری فعال 1

 اول کانادا فریبا سعادتی 2

 اول آلمان درضا طاهرییحم 3

 دوم آلمان امید عینی 4

 سوم آلمان مهری جوانیان 5

 اول آلمان اصغر طاهری 6

 1395سال ماموریت تابستانه  :26جدول 

 کشور محل مأموریت نام و نام خانوادگی ردیف

 اتریش زادهامیرمرتضی عظیم 1

 چین قاسم نباتیان 2

 آلمان محمدابراهیم فوالدوند 3

 اسپانیا داود کولیوند 4

 1396سال ماموریت تابستانه  :27جدول 

 کشور محل مأموریت نام و نام خانوادگی ردیف

 اتریش جوانیانمهری  1

 لهستان زادهنادر نوشیران 2

 استرالیا رضا معصومی 3

 لهستان محمدابراهیم فوالدوند 4

 استرالیا گندمانیامید عینی 5

 چین محمدیرامین دوست 6

 پرتغال منفردحسن حسینی 7

 نروژ غالمرضا جودکی 8

 ایرلند محمدصادق عسگری 9
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 1397سال ماموریت تابستانه  :28جدول 

 کشور نام و نام خانوادگی ردیف

 اسلواکی مجید میرزایی عطاّابادی 1

 چین محمد ابراهیمی 2

 چین علی رمضانی 3

 چین علی اصغر مختاری 4

 چین حسین کوهستانی 5

 اسپانیا محمدعلی کامیابی 6

 روسیه محسن بیگدلی 7

 اتریش امیرمرتضی عظیم زاده 8

 آلمان حبیب امیری 9

 کانادا زنگنهعبدالحسین پری 10

 آلمان امید عینی 11

 سوئیس بهنام رستمی 12

 صربستان نظریسیمین حق 13

 سوئد علی گرزی 14

 سوئد مرتضی اسالمیان 15

 ایتالیا محمدابراهیم فوالدوند 16

برعهده  نیز جوایز و تسهیالت بنیاد ملی نخبگانرسانی و انجام امور مربوط به دانشجویان مشمول استفاده از سال اخیر وظیفه اطالع چهارطی 

ای از دانشجویان استان که موفق به استفاده از جوایز تحصیلی بنیاد بخش عمدهطی این مدت  خوشبختانهمعاونت پژوهش و فناوری گذاشته شد. 

و در  پانزده نفر 95-96، در سال تحصیلی هفت نفر 94-95از دانشگاه زنجان بوده است. شایان ذکر است که در سال تحصیلی  ،اندملی نخبگان شده

 نیز 97-98در سال تحصیلی  از دانشجویان دانشگاه زنجان موفق به اخذ جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان شدند. ده نفرهجنیز  96-97سال تحصیلی 

 اند این جایزه شدهاستفاده از مشمول  زده نفرسیتاکنون 

سایه در  رسانی،گرفته در راستای افزایش پهنای باند اینترنت و همچنین بهبود خدماتریزی و اقدامات انجامهای اخیر عالوه بر برنامهسال در

، دانشگاه زنجان از 2018در سال  وبومتریکتالشهای انجام گرفته در حوزه انفورماتیک دانشگاه، براساس آخرین رتبه بندی اعالم شده توسط نظام 

 جهان را کسب کرده است. 2361کشور و جایگاه  37دانشگاه و مرکز آموزش عالی ایران، رتبه  607میان 

 : پهنای باند اینترنت 29جدول 

 96-97 95-96 94-95 93-94 92-93 91-92 90-91 89-90 سال

 50 100 155 155 165 210 305 410 (Mbsپهنای باند اینترنت )

 40 38 37 5/29 5/28 5/31 23 5/17 هزینه ماهانه )ده میلیون ریال(

پژوهش و فناوری دانشگاه نیز خالی از  های مرتبط باهای اخیر در حوزه دستاوردهای زیر طی سالها و فعالیتاشاره به  ،مذکور عالوه بر موارد

  حسن نیست:

 های فناورانه شامل:حمایت از طرح 

  تابش نیتلسکوپ زمانتقال (Earthshine Telescope ) دانمارک یموسسه هواشناس ازبه ارزش پانصد هزار یورو (DMI به )

http://www.znu.ac.ir/research/students-under-protection-1394
http://www.znu.ac.ir/research/students-under-protection-1395
http://www.znu.ac.ir/research/student-under-protection-1396
http://www.znu.ac.ir/research/98-97
http://www.webometrics.info/en/Asia/Iran%20%28Islamic%20Republic%20of%29
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 سال )دانشکده علوم(مدت ده

  شال )دانشکده کشاورزی(طرح چندقلوزایی گوسفند 

 (های نوین زیستیفناوری کارگاه کشت جنین )پژوهشکده 

 های فناورانه )دانشکده مهندسی(طرح: 

 وسعه تکنولوژی طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی در دانشگاه زنجانت 

 فعال مغناطیسی یاتاقان ساخت و طراحی 

 ارتقاء دستگاه آزمون ضربه سقوط آزاد 

  م دالر با 28000عقد قرارداد پژوهشی به مبلغ( رگز مطالعات آسیای میانهIICAS)  ،بینمنظور برگزاری همایش بهوابسته به یونسکو-

 طرح پژوهشی یک و  حکومت ایلخانان و تأثیر آن بر جاده ابریشم المللی

 آفرینی در دانشگاه وان ترکیههای نوین زیستی در نمایشگاه فناوری و فنشرکت پژوهشکده فناوری 

 ر و عنوان پژوهشگعنوان دبیر ستاد استانی )با بیشترین برگزیدگان بهریزی و اجرای هفته پژوهش و فناوری استان بهمشارکت در برنامه

 ( بازارو انتخاب به عنوان غرفه برتر در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن در سطح استان فناور برتر

  هب ایران اطالعات فناوری سازمانمستقیم با  قرارداد هدو فقرعقد  با 95 سال در ایران اطالعات فناوری سازمان از آپا مرکزمجوز اخذ 

 ریال 2،900،000،000و دو قرارداد متکی به مجوز آپا به مبلغ  ریال میلیارد 11 کل  مبلغ

  نامه با وزارت امور خارجه و آکادمی علوم مغولستان()عقد تفاهم شناسیپژوهشی ایلخانیگروه تأسیس 

 دستگاه خرید GC-MASS ریال 3،500،000،000 بر بالغ مبلغی با 

 سینا وب( دانشگاه نشریات الکترونیکی سامانه اندازیراه و خریداری(  

 برتر درصد یک پژوهشگران فهرست در و دکتر صالح مبین ، دکتر عباس ربیعیرمضانیعلی  دکتر انآقای گرفتن قرار ISI  97در سال 

 برتر درصد یک پژوهشگران فهرست در فردو دکتر محمدحسین رسولی رمضانیعلی  دکتر انآقای گرفتن قرار ISI  96در سال 

 و تحقیقات حوزه گزارش ارائه و تکمیل زمینه در برتر دستگاه ده عنوانبه عتف وزارت فناوری و پژوهش معاون از تقدیر لوح دریافت 

 کشور فناوری

 مرکزی آزمایشگاه حوزه در عتف وزارت از تقدیرنامه کسب 

 دو سطح دانشگاههای میان در المللیبین علمی فعالیتهای و تعامالت اول رتبه کسب 

  در حوزه دیپلماسی علمی کشور دانشگاههای برترقرار گرفتن دانشگاه زنجان در میان 

  المللی تایمزینفهرست برترین دانشگاههای جهان براساس رتبه بندی بقرار گرفتن نام دانشگاه زنجان در 

  اختراع بین چهارثبت( المللیUS Patent) توسط اعضای هیأت علمی 

 مجله در وندشهروس هاشم  دکتر و پاشایی بابک مقاله انتشار chemical reviews 37،369 تأثیر ضریب با  

  نامه ارزیابی، حمایت و انتقال فناوری دانشگاه زنجانشیوهتدوین و تصویب  

 فکری دانشگاه زنجان هایسازی داراییتجارینامه ایجاد، مدیریت و آیین دوین و تصویبت 

  نامه پسادکتریآیینتدوین و تصویب 

 حمایت از خرید تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاههای تحقیقاتی 

 مورد  دهبیش از  )مستقر در مرکز رشد( به بنیاندانش هایشرکت تعداد افزایش 

  ها ها، و پیشنهاده ها، رساله نامه های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان دانشگاهقرار گرفتن در فهرست 

 موجود همه پایگاه های مقاالت و کتابهای داخلیدر کنار  التین پایگاه اطالعاتی 19آنالین  اشتراک 

 سامانه الکترونیکیمحور نمودن خرید و تامین کتابهای مورد نیاز کاربران دانشگاه از طریق سفارش 

 1396 سال رد کتاب عنوان 5500 بر بالغ نویسی خرید و فهرست  

  96نفر روز کارگاه آشنایی با پایگاه های اطالعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سال  909برگزاری 

 1396ماه اول  9مورد در  457و  1395نامه و رساله در سال پایان 615اده سازی دهی و آمسازمان 

  نفر توسط کتابخانه مرکزی 14000بالغ بر امانت کتاب به ساالنه ارائه سرویس 

http://www.unesco-iicas.org/
http://conf.isc.gov.ir/igisr97
https://www.msrt.ir/fa/news/38955/
http://cert.znu.ac.ir/apa/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%be%d8%a7/
http://ilkhanid.znu.ac.ir/
https://www.msrt.ir/fa/news/30785/
https://www.msrt.ir/fa/news/9391/
https://www.msrt.ir/fa/news/41655/
https://www.msrt.ir/fa/news/14797/
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/research/files/shivehhh.pdf
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/research/files/aein-modiriyat.pdf
http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/research/files/pas-dr.pdf
https://irandoc.ac.ir/news/3044
http://online.semantak.ir/
http://www.znu.ac.ir/library/persian-databases
http://www.znu.ac.ir/orderbook/
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  نفر  700بالغ بر  نامه بهمطالعه پایانساالنه ارائه سرویس 

ها مستلزم آگاهی از اطالعات مربوط به تعداد اعضای هیأت علمی در سال دانشکدههای دانشگاه و  فعالیتباتوجه به اینکه محاسبه میزان سرانه 

 آورده شده است. 30مربوطه است، این اطالعات در جدول 

  علمی هیأت اعضای تعداد: 30جدول 

 سال
دانشکده 

 مهندسی

دانشکده 

 علوم

دانشکده علوم 

 انسانی

دانشکده 

 کشاورزی
 مجموع پژوهشکده

1386 52 52 53 48 0 205 

1387 64 61 56 50 0 231 

1388 77 62 58 55 0 252 

1389 85 76 61 57 0 279 

1390 88 79 59 56 0 282 

1391 99 90 63 70 0 322 

1392 105 105 70 73 0 353 

1393 111 106 74 73 0 364 

1394 111 111 79 79 4 384 

1395 113 112 79 80 4 388 

1396 116 114 77 79 3 389 

 

 علمی هیأت اعضای تعداد نمودار: 89شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به علمی هیأت اعضای تعداد نمودار: 90شکل 
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قرار گرفتن در یک نظام ارزیابی منطقی، دقیق و شفاف همراه با فضای رقابت سالم و سازنده، الزمه تالش در جهت رشد و ارتقای جایگاه 

های حاکم بر سیستم پژوهش و فناوری را نادیده بگیریم، بر این باوریم که با ایجاد آنکه کمبودها و نارساییفناوری دانشگاه خواهد بود. بیپژوهش و 

 های هدفمند منتهی بههای موجود، همچنان پژوهشها و توانمندیوکار رقابتی مثبت، مدیریت صحیح و استفاده بهینه از داشته و پذیرش یک ساز

های  پذیر است. در همین راستا، پایش جایگاه دانشگاه زنجان در نظامتولید علم و فناوری و افزایش کمی و کیفی دستاوردهای پژوهشی امکان

 قلمداد گردد.      مؤثرتواند اقدامی المللی میبندی معتبر ملی و بینارزیابی و رتبه

های دانشگاه زنجان برای دومین سال متوالی، پس از دانشگاه ،دانشگاه دولتی 120انجام شده در میان  بندی سطحنتایج براساس  1396در سال 

نشگاههای ارومیه،  الزهرا )س(،  دااند، در کنار که در سطح یک قرار گرفته فردوسی مشهد شیراز و اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی،

در شمار   سینا،  بیرجند،  خوارزمی،  رازی،  سیستان و بلوچستان، شهید چمران اهواز،  شهید باهنرکرمان،  کاشان،  گیالن، مازندران و  یزد بوعلی

انجام یافته در میان حدود  بندی دانشگاه های کشورو رتبه بندیسطحنتایج حاصل از های سطح دو قرار گرفت. این در حالی است که براساس دانشگاه

 های سطح دو قرار گرفته بود.  نیز دانشگاه زنجان در شمار دانشگاه 1395دانشگاه دولتی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال  60

های پژوهش و فناوری دانشگاه به زبان آمار بود. امید آن است که آگاهی از وضع موجود نمایاندن بخشی از واقعیت ،هدف از ارائه این گزارش

اعضای هیأت علمی و  پژوهشی -علمی گذاری دانشگاه، به پشتوانه توان بینانه در بستر فرآیندسازی و سیاستریزی منطقی و واقعهمراه با برنامه

 ، دانشگاه زنجان را در مسیر بالندگی و پیشرفت هرچه بیشتر، رهنمون و یاریگر باشد.  ظرفیت تحصیالت تکمیلی

پس از حمد و ثنای پروردگار یکتا، از اعضای محترم هیأت رئیسه، مدیران و همکاران حوزه پژوهش و فناوری،  داندالزم میدر پایان 

عضو هیأت علمی دانشگاه که صادقانه و صمیمانه در انجام امور محترم تمامی همکاران  و اعضای شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

گمان هرگونه موفقیت و پیشرفتی در روند امور . بیسپاسگزاری نماید ،اندمربوط به پژوهش و فناوری با این معاونت همکاری داشته

 باشد.ن و بضاعت محدود حقیر میاز هر چیز متوجه توا پیشهای محتمل، های یکایک این عزیزان بوده و نارساییمرهون تالش

 

  الهی با آرزوی توفیق

 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان
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