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 خدا نام به

  1399تا پایان  1397از ابتدای گزارش فعالیتهای پژوهشی دانشگاه زنحان طی سه سال 

 اعضای محترم هیأت علمیحقی که معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در پاسخ به انتظار بهوظایف  عنوان بخشی از به ارائه گزارش 

ریزی سازی امور، روشن شدن اذهان و انشاءاهلل برنامهاطالعاتی جهت شفافآمار و د، نعنوان ارکان اصلی پژوهش و فناوری دانشگاه داربه

 ها و عملکرد معاونتگزارش فعالیت لبدر قا ،جایگاه دانشگاه زنجان ءهرچه بهتر در راستای دستیابی به اهداف پژوهش و فناوری و ارتقا

اند، ش و سهمی که در این کارنامه داشتهبا در نظر گرفتن نق یکایک اعضای هیأت علمیگردد. امید است که ارائه میپژوهش و فناوری 

     برآیند. کارگشاپیشنهادهای و  ات سازندهنظر م بررسی، نقد و قضاوت کارشناسانه و همچنین ارائهدر مقا ،تحلیل آمار ارائه شده ضمن

شگاه زنجان گره خورده، بر و دان 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 مدیریتپوشیده  نیست. مجموعه کسی

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

 و اهتمام بیشتری دارد. ریزی، برنامههمچنان نیاز به توجه و ارتباط با جامعه فناوری

 

 

 

 فناوری و پژوهش معاونت مصوب( فناوری توسعه و تحقیقاتی هایهزینه) پژوهشی بودجه جزئیات: 1جدول 

کد 

 هزینه
 عنوان

 محل تأمین

درآمد  توضیحات

 عمومی

تعمیر و  

 تجهیز

درآمد 

 اختصاصی
 ردیف

39 
های های مطالعاتی و مأموریتهزینه فرصت

 علمی
×     

   ×   های تحقیقاتیپروژه 40

     × پژوهانه 41-1

     × التشویق مقاالتحق 41-2

     × التألیف و چاپ کتاب و نشریاتحق 41-3

     × خرید کتب و نشریات 43

     × و نشریات ارزی ، کتبهای اطالعاتیبانک 44

   ×  × باند اینترنتپهنای  45

49 
برگزاری و شرکت در نمایشگاه و جشنواره،  

   اختراعات و ... ثبت
×  ×   

  ×  × × های پشتیبانی فناوریهزینه 50

     × موزه 51-1

     × مراسم و جوایز 51-2

  ×   × های پژوهشی و فناورانهپشتیبانی فعالیت 51-3

     × یمورد یقراردادها ریو سا افزارپشتیبانی نرم 64-1
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یکایک اعضای هیأت علمی و ظرفیت تحصیالت های مبتنی بر فعالیتحقق اهداف پژوهش و فناوری تنکته حائز اهمیت آن است که 

)بسته به  2 ها بوده و در همین راستا بخش قابل توجهی از بودجه عملیاتی معاونت پژوهش و فناوری مطابق جدولتکمیلی دانشکده

 ها قرار گرفته است.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   × نامهمشاوره 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

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

 آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی

  ×  × های پژوهشیپشتیبانی فعالیت 51-3

 

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

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

 شود:پرداخته می

 ISI مقاالت تعداد: 3جدول 

 سال
دانشکده 

 مهندسی
 دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم

پژوهشکده 

 زیست فناوری
 مجموع

1397 148 185 56 8 2 399 

1398 112 231 56 8 2 409 

1399 125 185 82 5 5 402 

اختالف بین . این موضوع دو یا چند دانشکده برای تمامی آنها منظور شده است الزم به ذکر است که مقاالت مشترک بین اعضای هیأت علمی

 است. ها با مجموع دانشگاه را سبب شدهاالت دانشکدهقمجموع م
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 ISI مقاالت تعداد نمودار: 1شکل 

 

 
 هادانشکده تفکیک به ISI مقاالت تعداد نمودار: 2شکل 

 

  ISI مقاالت سرانه میزان: 4جدول 

 سال
دانشکده 

 مهندسی
 دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم

پژوهشکده 

 زیست فناوری
 دانشگاه

1397 1.21 1.58 0.69 0.1 0.5 0.98 

1398 0.88 2.04 0.69 0.09 0.5 0.97 

1399 1 1.65 1 0.06 0.67 0.96 
 

 



4 
 

 
 ISI مقاالت سرانه نمودار: 3شکل 

 

 
 هادانشکده تفکیک به ISI مقاالت سرانه نمودار: 4شکل 

 همراهبه،  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 

 

 
 

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

 



5 
 

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

 

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

 
 هادانشکده تفکیک به Q1 مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد نمودار: 8شکل 
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 Q2 مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد نمودار: 9شکل 

 

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

 

 Q3 مجالت در شده منتشر ISI مقاالت تعداد نمودار: 11شکل 
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 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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 چارک تفکیک به ISI مقاالت تعداد نمودار: 15شکل 

شاهد رشد تعداد مقاالت منتشر شده دیده می شود   ISIتعداد مقاالت کاهش اندکی که دردر کنار  99شود در سال طور که مشاهده میهمان

 .تقریباً کاهش یافته است  Q4و Q3هستیم، در حالی که تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت  Q2و  Q1در مجالت 

به بعد آمار  1393( از سال ISCو  ISI  ،Scopus) استنادی معتبرهای نمایهبا 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 

 

 Scopus مقاالت تعداد نمودار: 16شکل 

 

https://rppc.msrt.ir/file/download/download/1492331341-international-indexes-13951225.pdf
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 هادانشکده تفکیک به Scopus مقاالت تعداد نمودار: 17شکل 

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

 در قالب نمودار واحد در ادامه آورده شده است.

 

 

 Scopus و ISI مقاالت تعداد نمودار: 18شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به Scopus و ISI مقاالت تعداد نمودار: 19شکل 

 

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

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

 شاهد رشد چاپ مقاالت در این نشریات هستیم. 1399در سل شود که دیده می

 ISC تعداد مقاالت در مجالت لیست وزارتین نمایه شده در: 5جدول

 دانشکده علوم انسانی کشاورزیدانشکده  دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال
پژوهشگده 

 زیست فناوری
 مجموع

1397 73 69 151 99 8 386 

1398 57 68 160 95 3 372 

1399 53 75 175 131 2 424 
 

 

 

 ISC تعداد مقاالت در مجالت لیست وزارتین نمایه شده در نمودار: 22شکل 

 

https://rppc.msrt.ir/file/download/download/1512883528-96.pdf
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 هادانشکده تفکیک به ISC نمایه شده درتعداد مقاالت در مجالت لیست وزارتین  نمودار: 23شکل 

متناظر با رشد جمعیت  ISC نمایه شده در  در مجالت مورد تأیید وزارتینبهتر روند رشد کمی انتشار مقاالت  و مقایسه منظور بررسیبه

شود که مالحظه می رطوآورده شده است. همان  25و  24های و شکل 6میزان سرانه این دسته از مقاالت در جدول اعضای هیأت علمی دانشگاه، 

 افزایش یافته است. 99در سال  04/1به  98در سال  9/0میزان سرانه از  

 ISC مقاالت در مجالت لیست وزارتین نمایه شده در:  میزان سرانه 6جدول 

 سال
دانشکده 

 مهندسی
 دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم

پژوهشکده 

 زیست فناوری
 دانشگاه

1397 0.6 0.59 1.86 1.21 2 0.95 

1398 0،45 0.6 1.98 1.09 0.75 0.9 

1399 0.42 0.67 2.13 1.51 0.67 1.04 

 

 ISC مقاالت در مجالت لیست وزارتین نمایه شده در سرانه نمودار: 24شکل 
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 هادانشکده تفکیک به ISC مقاالت در مجالت لیست وزارتین نمایه شده در سرانه نمودار: 25شکل 

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

کاهش چاپ مقاالت در این  برنامه ریزی شاهدبا توجه به  است. ( ISCو  ISI ،Scopusشامل های استنادی معتبر ترویجی معتبر و فاقد نمایه -

  مجالت هستیم.

 

 داخلی هایهمایش در شده ارائه مقاالت تعداد: 7جدول 

 دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال

پژوهشکده 

زیست 

 فناوری

 مجموع

1397 121 274 171 85 17 651 

1398 97 200 115 52 16 470 

1399 77 91 41 87 0 285 

 
 

 داخلی هایهمایش در شده ارائه مقاالت تعداد نمودار: 26شکل 
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 هادانشکده تفکیک به داخلی هایهمایش در شده ارائه مقاالت تعداد نمودار: 27شکل 

 داخلی هایهمایش در شده ارائه مقاالت سرانه میزان: 8جدول 

 دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال

پژوهشکده 

زیست 

 فناوری

 دانشگاه

1397 0.99 2.34 2.11 0.99 4.25 1.6 

1398 0/76 1.77 1.42 0.6 4 1.14 

1399 0.62 0.81 0.5 1 0 0.7 
 

 
 داخلی هایهمایش در شده ارائه مقاالت تعداد سرانه نمودار : 28شکل 
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 هادانشکده تفکیک به داخلی هایهمایش در شده ارائه مقاالت تعداد سرانه نمودار: 29شکل 

 خارجی هایهمایش در شده ارائه مقاالت تعداد : 9جدول 

 دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال

پژوهشکده 

زیست 

 فناوری

 مجموع

1397 14 14 14 3 1 45 

1398 5 15 12 0 0 3 

1399 11 3 2 1 0 17 

 

 
 خارجی هایهمایش در شده ارائه مقاالت تعداد نمودار: 30شکل 
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 هاهای خارجی به تفکیک دانشکدهنمودار تعداد مقاالت ارائه شده در همایش: 31شکل 

 های خارجی: میزان سرانه مقاالت ارائه شده در همایش 10جدول 

 انسانیدانشکده علوم  دانشکده کشاورزی دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال

پژوهشکده 

زیست 

 فناوری

 مجموع

197 0.11 0.12 0.19 0.04 0.25 0.11 

1398 0.04 0.13 0.15 0 0 0.08 

1399 0.09 0.03 0.01 0.01 0 0.04 

 

 
 خارجی هایهمایش در شده ارائه مقاالت تعداد سرانه نمودار: 32شکل 
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 هادانشکده تفکیک به خارجی هایهمایش در شده ارائه مقاالت تعداد سرانه نمودار: 33شکل 

 

 خارجی و داخلی هایهمایش در شده ارائه مقاالت تعداد مجموع نمودار: 34شکل 

 

 هاخارجی به تفکیک دانشکده و داخلی هایهمایش در شده ارائه مقاالت تعداد مجموع نمودار: 35شکل 
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 خارجی و داخلی هایهمایش در شده ارائه مقاالت تعداد سرانه نمودار: 36شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به خارجی و داخلی هایهمایش در شده ارائه مقاالت تعداد سرانه نمودار: 37شکل 

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 )اعضای هیأت علمی در هریک از انواع تولیدات علمی است. قطعاً هرچه این میزان به وضعیت ایده

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

 

 ISI مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 38شکل 



18 
 

  

 هادانشکده تفکیک به ISI مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 39شکل 

 

 ISI مجالت در مقاله مؤثر انتشار سرانه: 40شکل 

 

 

 هادانشکده تفکیک به  ISI مجالت در مقاله مؤثر انتشار سرانه: 41شکل 
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 ISI  Q1 مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد : 42شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به ISI  Q1 مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 43شکل 

 

 ISI  Q2 مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 44شکل 
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 هادانشکده تفکیک به ISI  Q2 مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 45شکل 

 
  ISI  Q3 مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد :46شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به ISI  Q3 مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 47شکل 
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 ISI Q4 مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 48شکل 

 
 هادانشکده تفکیک به ISI  Q4 مجالت در مقاله انتشار در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 49شکل 

 

 

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

 
  ISCوزارتین نمایه شده در  مجالتسرانه مؤثر انتشار مقاله در : 52شکل 

 
 هادانشکده تفکیک به  ISCوزارتین نمایه شده در  مجالت در مقاله انتشار مؤثر سرانه: 53شکل 
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 معتبر پژوهشی - علمی و ISI ،Scopus، ISCمقاالت  انتشار  در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 54شکل 

 

 هامعتبر به تفکیک دانشکده پژوهشی - علمی و ISI ،Scopus، ISCمقاالت  انتشار  در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 55شکل 

 

 معتبر پژوهشی - علمی و ISI ،Scopus، ISCمقاالت  انتشار  سرانه موثر: 56شکل 

 

 هامعتبر به تفکیک دانشکده پژوهشی - علمی و ISI ،Scopus، ISCمقاالت  انتشار  سرانه موثر: 57شکل 
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   ISCعلمی و پژوهشی وزارتین نمایه شده در  مجالت در مقاله انتشار  در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 58شکل 

 
 هادانشکده تفکیک به   ISCعلمی و پژوهشی وزارتین نمایه شده در  مجالت در مقاله انتشار  در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 59شکل 

 

  ISCعلمی و پژوهشی وزارتین نمایه شده در   مجالت در مقاله انتشار مؤثر سرانه: 60شکل 
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 هادانشکده تفکیک به ISCعلمی و پژوهشی وزارتین نمایه شده در  مجالت در مقاله انتشار مؤثر سرانه: 61شکل 

 
 داخلی هایهمایش در مقاله ارائه در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 62شکل 

 
 هادانشکده تفکیک به داخلی هایهمایش در مقاله ارائه در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 63شکل 
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 داخلی هایهمایش در مقاله ارائه مؤثر سرانه: 64شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به داخلی هایهمایش در مقاله ارائه مؤثر سرانه: 65شکل 

 

 خارجی هایهمایش در مقاله ارائه در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 66شکل 
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 هادانشکده تفکیک به خارجی هایهمایش در مقاله ارائه در علمی هیأت اعضای مشارکت درصد: 67شکل 

 

 خارجی هایهمایش در مقاله ارائه مؤثر سرانه: 68شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به خارجی هایهمایش در مقاله ارائه مؤثر سرانه: 69شکل 
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 خارج از سفارش پژوهشی هایطرح تعداد نمودار: 70شکل 

 

 خارج از سفارش پژوهشی هایطرح اعتبار مبلغ نمودار: 71شکل 

 

 داخلی پژوهشی هایطرح تعداد نمودار: 72شکل 
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 داخلی پژوهشی هایطرح اعتبار مبلغ نمودار: 73شکل 

 شود. های داخلی از محل پژوهانه اعضای هیأت علمی تأمین میبودجه طرح

 

  منتشره هایکتاب تعداد: 11جدول 

 دانشکده علوم دانشکده مهندسی سال
دانشکده 

 کشاورزی
 دانشکده علوم انسانی

ده کپژوهش

زیست 

 فناوری

 مجموع

1397 15 6 7 8 0 37 

1398 2 6 10 13 0 31 

1399 1 4 2 8 0 14 

 

 

 

 

 : تعداد کتاب های منتشره دانشکده ها 74شکل 



30 
 

 
 منتشره هایکتاب تعداد نمودار: 75شکل 

 هافعالیت و دستاوردها سایر: 12جدول 

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

1397 4 - 6 8 

1398 2 - 4 8 

1399 4 - 0 2 

   اختراعات ثبت شده: 13جدول 

 مرجع ثبت صاحب اختراع عنوان ردیف
سال 

 ثبت

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

ایران صنعتی و علمی  
1397 

2 

پذیری جهت بردار بار معلق با قابلیت تنظیمدستگاه نمونه

گیری ای و پیوسته به همراه اندازهبرداری نقطهنمونه

 سرعت

جالل قاسمی،و   زهرا عبداللهی  

 هایپژوهش سازمان

ایران صنعتی و علمی  

1397 

3 
روش تولید سوپرامولکول های نانوجاذب اکسیژن به روش 

 الکتروریسندگی
- فاروق خلیفه زاده، و  شهابی قهفرخیایمان   

 هایپژوهش سازمان

ایران صنعتی و علمی  

1397 

4 
رزین نورپخت )مرئی پخت( برپایه پلی ال ها جهت کاربرد 

 در چاپگرهای سه بعدی

حمیدرضا اشجاری و  میرسعید سیددراجی

راستگوی هوچقان مهردادو  باسمنج  

 هایپژوهش سازمان

ایران صنعتی و علمی  

1397 

5 
سرنگ تلقیح مصنوعی گل ارکیده با قابلیت تنظیم سوزن 

 های تلقیح و تنظیم زاویه نور

و  فاطمه بیدرنامنی - ی سید نجم الدین مرتضو

مهدی شعبانی پور،و   

 هایپژوهش سازمان

ایران صنعتی و علمی  
1398 

6 
روش تولید نانوالیاف جاذب اکسیژن به روش 

 الکترواسپری در بسته بندی مواد غذایی
اروق خلیفه زاده،و  ایمان شهابی قهفرخی  

 هایپژوهش سازمان

ایران صنعتی و علمی  
1398 

7 
ساخت ساختار سلسله مراتبی بر پایه پوشش 

 نانوکامپوزیت به کمک اعمال میدان الکتریکی
رضا رسولیو  سمانه جعفری  

 هایپژوهش سازمان

ایران صنعتی و علمی  
1399 

بهنام نوری، برقو  منصور اوجاقی موتور تکفاز قطب نرده ای 8  
 هایپژوهش سازمان

ایران صنعتی و علمی  
1399 

9 
قیر با قابلیت خودترمیمی باال جهت استفاده در روسازی 

 های آسفالتی

 - علیرضا خاوندی خیاوی،  - علی قنبری

رامین رسولیو  ابراهیم احمدی، شیمی  

 هایپژوهش سازمان

ایران صنعتی و علمی  
1399 

 فرآیند تولید خوراک دام از ضایعات رستورانی 10
داود زحمتکش، علوم و  ایمان شهابی قهفرخی

 دامی،

 هایپژوهش سازمان

ایران صنعتی و علمی  
1399 
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    1399تا پایان سال  97سال  ازشده  برگزار علمی هایهمایش: 14جدول 

 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

 های کوهیو 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 
ملی گوهرشناسی و بلورشناسی  پنجمین همایش

 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

 آن بر راه ابریسم
 دکتر مسعود بیات

دکتر محسن 

 احدنژاد
 تمدن اسالمی تاریخ

7 
سبز اولین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی 

 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

9 
همایش گروه معماری ) کیفیت در فضای معماری و 

 شهری
 دکتر صادق فالحت

دکتر مهدی مقیمی 

 و دکتر مریم کالمی 
 گروه معماری

 دکتر حامد بهرامی کنفرانس شیمی فیزیک ایران 10
دکتر مرتضی واحد 

 پور
 گروه شیمی

 دکتر احمد گلچین کنگره علوم خاک ایران 11

دکتر علیرضا واعظی 

و دکتر محمد امیر 

 دالور

 گروه خاکشناسی

 فضایی و کاربردهای آنسمینار آمار  12
دکتر علی محمدیان 

 مصمم

دکتر علی آقا 

 محمدی
 گروه آمار

13 
همایش تخصصی و ملی کاربرد سیاالت درگیر در 

 علوم زمین
دکتر مرتضی عظیم 

 زاده 

دکتر حسین 

 کوهستانی
 گروه زمین شناسی

14 
کنگره بین المللی و همایش ملی زیست فناوری 

 کوهیگیاهان دارویی و قارچ های 
 دکتر علی عمارلو دکتر بهرام ملکی

پژوهشکده زیست 

 فناوری

 همایش ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران 15
دکتر فرهاد صمیمی 

 نمین 

دکتر فرهاد صمیمی 

 نمین
 گروه معدن

16 
همایش اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم 

 جغرافیایی
 دکتر حسین عساکره

دکتر محسن احد 

 نژاد
 جغرافیا گروه 

 کارگاه بین المللی رتبه بندی دانشگاه های دنیا 17
اسماعیل دکتر 

 کرمی دهکردی

سید محسن دکتر 

دکتر  نجفیان

بهرام ملکی 

  زنجانی

 دانشگاه 

 

 

 

 

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/gem97
http://conf.isc.gov.ir/gem97
http://conf.isc.gov.ir/ssi97
http://conf.isc.gov.ir/ssi97
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
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 اند. همشغول به فعالیت شددانشگاه زنجان در پژوهشگر پسادکتری   95در سال  نامه پسادکتریآییناز زمان تصویب 

 

 1397-1399از سال  پسادکتری    پژوهشگران: 15جدول 

 

دانشجوی پسا  عنوان تعداد

 دکتری

 سال دانشکده مسئول دوره

تصحیح انتقادی کتاب تهذیب  1

 ق ثابت بن سنانالخالا

مرتضی حسین 

 زاده

دکتر 

 سحرکاوندی

 98 انسانی

سنتز حد واسط های کلیدی و  2

 جز فعال داروی آناگیرلید

حمیده آقا 

 حسینی

دکتر علی 

 رمضانی

 98 علوم

سنتز نانو کامپوزیت های  3

اکسید فلزی با کتیرا و کاربرد آنها 

ینده های رنگی الدر حذف آ

 آزمایشگاه های زیستی و پزشکی

سعید تقوی 

 فردود

دکتر علی 

 رمضانی

 98 علوم

ریزاستخراج فاز مایع چرخان بر  4

پایه غشا به عنوان یک روش کارآمد 

 برای آنالیز مقادیر کم

دکتر عباسعلی  آرمین فشی

 رمضانی

 98 علوم

تدوین تکنولوژی اندازه گیری  5

 مقادیر کم مواد آلی در منابع آب

دکتر محمد  نگار صحتی

 حسین رسولی فرد

 

 98 علوم

تلفیقی مکانی، زمانی مدلسازی  6

تغییرات آینده پوشش سرزمین در 

 استان زنجان

شریف 

 جورابیان شوشتری

دکتر جابر 

 اعظمی

 98 علوم

اثر حذف آهن از پرمیکس  7

معدنی بر وضعیت اکسیداتیو و 

 مت گتوهای شیری دوره انتقالالس

 98 کشاورزی دکتر حمید امانلو محسن خلیلی

مطالعه انتشار باریکه های  8

دارای جبهه موج چرخان در محیط 

 های پاشنده

زهرا امینی 

 سابق

دکتر محمد 

 محمودی

 98 علوم

http://www.znu.ac.ir/research/articles-published-in-top-journals-saramad
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دکتر علی  حمید بابایی تهیه جوهر از مواد گیاهی 9

 رمضانی

 98 علوم

بررسی اثر لیگاندهای کمکی  10

در سلول های خورشیدی 

پروسکاتی، حساس شده به رنگ 

 دانه و دیودهای نورگسیل

دکتر هاشم  بابک پاشایی

 شهروس وند

 98 علوم

بررسی رفتار  11

فوتوالکتروشیمیایی فیلم های 

نازک، نامتناجس در شکافت های 

 .... مویی

 97 علوم دکتر رضا رسولی مهدی علیزاده

تهیه و ساخت ارزان قیمت  12

دیودهای نورگسیل، آلی بر پایه 

کمپلکس های جدید رنیوم، 

 دیوم و ایریدیومالپا

السادات مرضیه 

 امامی

دکتر هاشم 

 شهروس وند

 97 علوم

سنتز و شناسایی نانوپلیمرهای  13

فلز آلی بر پایه لیگاندهای پیریدیلی 

 .... تها والو دی کربوکسی

دکتر علی  فهیمه بیگدلی

 رمضانی

 97 علوم

کاربرد سناریوهای آب و هوایی  14

در شبیه سازی الگوهای همدیدی 

ایران طی اثرگذار بر آب و هوای 

 سده آینده

دکتر حسین  سعیده اشرفی

 عساکره

 99 انسانی

آلی و -تهیه چهارچوب های فلز 15

 کاربرد های زیستی آنه

دکتر علی  سمیه تاراسی

 رمضانی

 99 علوم

هدفمند جدید نانو کامپوزیت  16

به منظور و اکسید  تهیه آهن

بیسموت سولفید پیشرفته با اشعه 

عامل CTایکس و پرتو درمانی 

 ویراوضوح تص

دکتر علی  حامد نصرتی

 رمضانی

 99 علوم
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فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در در چند سال اخیر استفاده از  ،فرصت مطالعاتیچهارگانه انواع المللی، عالوه بر در 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 

 1397های مطالعاتی سال فرصت :16جدول 

 کشور مقصد نام و نام خانوادگی ردیف

 چین اصغر طاهری 1

 کانادا رضا تیموری فعال 2

 آلمان حمیدرضا طاهری 3

 آلمان امید عینی 4

 کانادا فریبا سعادتی 5

 

 1398: فرصت مطالعاتی 17جدول 

کشور  نام و نام خانوادگی ردیف

 مقصد

 فرانسه پرویز احمدی 1

 استرالیا رضا معصومی 2

 هلند روح اله رضایی 3

 ایرلند عباس ربیعی 4

 فرانسه معصومه قربانلو 6

 

 

 

 1397ماموریت تابستانه سال  :18جدول 

 کشور نام و نام خانوادگی ردیف

 اسلواکی مجید میرزایی عطاّابادی 1

 چین محمد ابراهیمی 2

 چین علی رمضانی 3

 چین مختاریعلی اصغر  4

 چین حسین کوهستانی 5

 اسپانیا محمدعلی کامیابی 6

 روسیه محسن بیگدلی 7

 اتریش امیرمرتضی عظیم زاده 8

http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/research/files/forsat.pdf
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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 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 اسالمیانمرتضی  15

 ایتالیا محمدابراهیم فوالدوند 16

 

 1398: ماموریت تابستانه سال   19جدول 

 کشور نام و نام خانوادگی ردیف

1 
دکتر مجید میرزایی 

 عطاّابادی
 فنالند

 چین دکتر قاسم نباتیان 2

3 
دکتر مرتضی 

 اسالمیان
 آلمان

4 
دکتر سیاوش 

 نوروزی
 آمریکا

 انگلیس دکتر صالح مبین 5

6 
دکتر صادق کریم 

 پولی
 آلمان

7 
دکتر امیر مرتضی 

 عظیم زاده
 اتریش

 

 

 

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

، دانشگاه زنجان از 8201در سال  وبومتریکتالشهای انجام گرفته در حوزه انفورماتیک دانشگاه، براساس آخرین رتبه بندی اعالم شده توسط نظام 

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

 : پهنای باند اینترنت 20جدول 

 99-1400 98-99 97-98 96-97 سال

 410 410 410 410 (Mbsپهنای باند اینترنت )

 30 40 40 40 هزینه ماهانه )ده میلیون ریال(

http://www.webometrics.info/en/Asia/Iran%20%28Islamic%20Republic%20of%29
http://www.webometrics.info/en/Asia/Iran%20%28Islamic%20Republic%20of%29
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 دانشگاهو در حال اخذ مجوز  : لیست نشریات علمی  فعال 21جدول 

 دانشکده عنوان نشریه ردیف

 علوم انسانی تأمالت فلسفی 1

 مهندسی های معماری و محیطپژوهش 2

 علوم انسانی تامالت اخالقی 3

 علوم انسانی اندیشه های جغرافیایی 4

 علوم انسانی چشم انداز مطالعات شهری و روستایی 5

 کشاورزی زیست فنلوری گیاهان دارویی 6

 علوم انسانی و مخاطرات آب و هواییدگرگونی ها  7
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پژوهش و فناوری دانشگاه نیز خالی از  های مرتبط باهای اخیر در حوزهدستاوردهای زیر طی سالها و فعالیتاشاره به  ،مذکور عالوه بر موارد

 حسن نیست: 

  های دانشگاه از ایران در جمع دانشگاه 36 از بین  34کسب رتبه و   2020دانشگاه زنجان در رتبه بندی الیدن  قرار گرفتن

 برتر جهان

  در  استنادی جهان اسالمرتبه بندی پایگاه دانشگاه جامع کشور در  72از بین  26قرار گرفتن دانشگاه زنجان در رتبه

 بر اساس شاخص های کارگروه تخصصی رتبه بندی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری 99سال 
  1399اجرای دستورالعمل اعطای پایه تشویقی و فناوری اعضای هیأت علمی در سال 

  جهت تسهیل خرید از محل پژوهانه   آنهادرصد پژوهانه اعضای هیات علمی به حساب  50واریز  

 40  ه مرکزی و آزمایشگا از محل پژوهانه اعضای هیأت علمی گروههای مختلف دانشگاه شارکتیمخریدهای مورد 

  مطالعات امنیت "دکتر علی آذرپیوند عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه زنجان با عنوان  آقای طرح هایبرگزیده شدن

می گروه تاریخ و تمدن اسالمی دانشگاه زنجان با عنوان دکتر مسعود بیات عضو هیأت علآقای و  "شبکه و اطالعات استانداری زنجان

، تحقیقات و علوم وزارت طرف از "زنجان استان سطح در اجتماعی سرمایه ارتقا و اجتماعی های آسیب کاهش و کنترل عوامل بررسی"

 .1399 سال در فناوری 

  1399هفته پژوهش و فناوری سال  ر علوم پایه دردانتخاب آقای دکتر علی رمضانی بعنوان پژوهشگر برتر کشوری 

 1399سرآمدان علمی کشور در سال  فهرست و آقای دکتر هاشم شهروس وند در  علی رمضانی دکتر آقای گرفتن قرار 

 برتر درصد یک دانشمندان فهرست در علی رمضانی و دکتر صالح مبین دکتر آقایان گرفتن قرار ISI  97در سال 

 درصد برتر  کیدر فهرست پژوهشگران  یعیدکتر عباس رب یقرار گرفتن آقاISC   1398در سال 

 در  موضوعات مختلف برای اعضای هیأت علمی  یبرگزاری کارگاههای 
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  خرید میکروسکوپFESEM برای دانشگاه 

 خرید میکروسکوپ گروه زمین شناسی 

  97مورد تجهیزات آزمایشگاهی در سال  45خرید  

  98 مورد تجهیزات آزمایشگاهی در سال 28خرید 

  99مورد تجهیزات آزمایشگاهی در سال  16خرید 

 ارائه خدمات آزمایشگاهی در قالب تفاهم نامه با محیط زیست 

  ارائه خدمات آزمایشگاهی در قالب تجهیز با تکنولوژی باال 

 ارائه خدمات آزمایشگاهی استاندارد در قالب آزمایشگاه تست کشش 

 راه اندازی دستگاهIPC   توسط آزمایشگاه مرکزیگروه زمین شناسی 

 اخذ مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست در حوزه ترکیبات نفتی و سموم 

  ارتقاء ایمنی آزمایشگاهی و کارگاهی با مشارکت دانشکده ها  

 مجتمع فناوری مرکز رشد و نوآوری دانشگاه زنجاناندازی اه ر 

 موجود پایگاه های مقاالت و کتابهای داخلی  7التین در کنار  پایگاه اطالعاتی 25اشتراک آنالین 

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

 سامانه الکترونیکی محور نمودن خرید و تامین کتابهای مورد نیاز کاربران دانشگاه از طریقسفارش 

  خدمات کتابخانه مرکزی ویژه دانشجویان تحصیالت ی آشنایی با پایگاههای اطالعاتی و کارگاه آموزش 32 برگزاری تعداد

  98و  98و 97در سال تکمیلی 

  که در اردیبهشت ماه برگزار می شود در نمایشگاه خرید کتاب نه مرکزی دانشگاه  کتابخاشرکت 

  و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ، ثبت پایان نامه ها و کارگاه های آشنایی با سامانه های ایران داک ، همانند جویی ویژه اساتید برگزاری

 اله چندین مرتبه برگزاری این کـــارگاهها  تکرار می شود.پروپوزال و سامانه گنج  توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه که هرس

ها مستلزم آگاهی از اطالعات مربوط به تعداد اعضای هیأت علمی در سال های دانشگاه و دانشکدهباتوجه به اینکه محاسبه میزان سرانه فعالیت

 آورده شده است. 22مربوطه است، این اطالعات در جدول 

  علمی هیأت اعضای تعداد: 22جدول 

 سال
دانشکده 

 مهندسی

دانشکده 

 علوم

دانشکده علوم 

 انسانی

دانشکده 

 کشاورزی
 مجموع پژوهشکده

1397 122 117 82 81 4 406 

1398 127 113 87 81 4 412 

1399 125 112 87 82 3 409 

 

http://online.semantak.ir/
http://www.znu.ac.ir/library/persian-databases
http://www.znu.ac.ir/orderbook/
http://www.znu.ac.ir/orderbook/
http://news.znu.ac.ir/pg/19545
http://news.znu.ac.ir/pg/19545
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 علمی هیأت اعضای تعداد نمودار: 89شکل 

 

 هادانشکده تفکیک به علمی هیأت اعضای تعداد نمودار: 90شکل 

هش 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 پژو

باوریم که با ایجاد و پذیرش  های حاکم بر سیستم پژوهش و فناوری را نادیده بگیریم، بر اینآنکه کمبودها و نارساییو فناوری دانشگاه خواهد بود. بی

های هدفمند منتهی به تولید علم های موجود، همچنان پژوهشها و توانمندیوکار رقابتی مثبت، مدیریت صحیح و استفاده بهینه از داشته یک ساز

های  ارزیابی و زنجان در نظامپذیر است. در همین راستا، پایش جایگاه دانشگاه و فناوری و افزایش کمی و کیفی دستاوردهای پژوهشی امکان

 تواند اقدامی مؤثر قلمداد گردد.     المللی میبندی معتبر ملی و بینرتبه

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

پژوهشی اعضای هیأت علمی و  -گذاری دانشگاه، به پشتوانه توان علمی بینانه در بستر فرآیندسازی و سیاستواقع ریزی منطقی وهمراه با برنامه

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

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

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

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

 باشد.های محتمل، پیش از هر چیز متوجه توان و بضاعت محدود حقیر میهای یکایک این عزیزان بوده و نارساییتالش

 

  الهی با آرزوی توفیق

 زنجانمعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

 

 1400پاییز 

http://www.znu.ac.ir/research/

